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  چکیده

گلخانه بر اساس آزمـایش فاکتوریـل   آزمایشی در . گیاه سیب زمینی یکی از گیاهان نوپا در بین محصوالت زراعی جهان است    
زمینی شامل سـه رقـم آگریـا، اسـپریت و سـاتینا،      تصادفی انجام شد که در آن فاکتور رقم سیب "دو عاملی در قالب طرح کامال

که محتواي این ترکیبات بصـورت زیرنـویس    14، 13، 12،...،3، 2، 1(سطح به شماره هاي  14فاکتور دوم شامل بستر کاشت در
نتایج تجزیه واریانس حاصل از اندازه گیري صفات مورد مطالعه نشان داد که بین اثـرات اصـلی بسـتر    . می باشد) است قید شده

بر اساس نتایج به دست آمده، بین اثرات اصـلی بسـتر کاشـت،    . درصد مشاهده شد 1کاشت اختالف معنی دار در سطح احتمال 
که بـر روي رشـد،   ) ورمی کمپوست خالص( 6مربوط به بستر ) ر تعداد غده چهاز نظ( بیشترین میزان و تولید مینی تیوبر بویژه 

اثـرات  ). 1شـکل  (ساتینا بدست آمده اسـت  : V3اسپریت و : V2آگریا : V1نمو و تولید غده چه ها در هر سه رقم سیب زمینی 
ه بسـترهاي کاشـت روي تعـداد    نیز مشاهده گردید که این بسترها با بقیـ  13و  9، 14، 11، 5، 12مشابهی در بسترهاي کاشت 

،  12و  6غده چه هاي تر در هر بوته بیشترین اختالف معنی دار را نشان داده است براي وزن تر غده چه هـا بسـترهاي کاشـت    
به ترتیب بیشترین اختالف معنی دار را نسبت به بقیه تیمارهـاي   12و  6براي وزن خشک غده چه ها در بوته بسترهاي کاشت 

بـوده   12و  6یجاد کرده است و بر روي میانگین قطر غده چه ها نیز بیشترین میزان مربوط به بسـترهاي کاشـت   مورد بررسی ا
. در گروه مشترك با اختالف معنی دار نسبت به بقیـه ي بسـترهاي کاشـت مشـاهده شـد      10، 4، 5، 11که با بسترهاي کاشت 

بیشترین میزان غده چه را نشان داده که در برخـی از صـفات بـا    براي اثرات اصلی رقم ، اسپریت براي همه صفات مورد مطالعه 
  .رقم آگریا مشترك بوده است ولی با رقم ساتینا اختالف معنی داري را نشان داده است

  
  شت و ارقام سیب زمینی، تراکم غده چه1مینی تیوبر، بستر کا :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

ردم دنیا برخوردار است و براي توجه بیشتر به این محصول و نقش آن زمینی از اهمیت زیادي در کشاورزي و تغذیه م سیب   
 2008سال  ،)FAO( اي آن، سازمان خواروبار جهانی برداري از پتانسیل تولید باال و ارزش تغذیهدر تغذیه مردم به ویژه بهره
تولید مینی تیوبر از اهمیت بستر کاشت جز عواملی است که در . زمینی نامگذاري کرده است میالدي را به نام سال سیب

برتري بستر کاشت ورمی کولیت و ماسه را بر سایر مخلوط هاي گادانی ) 1989(توکاکی و ماهلر . بیشتري برخودار  است

                                                             
خاك %35ماسه، % 15 - 14ورمی کمپوست %40خاك جنگل،%40سه،ما% 20- 11پیت ماس خالص  -5ورمی کمپوست   %60خاك منطقه،%40ماسه،% 20-12ورمی کمپوست خالص    -6

% 15ورمی کمپوست، %35خاك منطقه، %35ماسه، % 15 -13خاك منطقه ورمی کمپوست، خاك جنگل به نسبت مساوي %75ماسه، %25 -9ماس   پیت% 15ورمی کمپوست، %35جنگل، 
خاك منطقه، خاك جنگل، ورمی کمپوست به % ، 50ماسه% 50 - 7خاك خالص جنگل   - 4ه نسبت مساوي  خاك منطقه، خاك جنگل، ورمی کمپوست ب% ،77ماسه، %33 -8ماس پیت

  پرلیت خالص -2خاك خالص مزرعه   -   3ماسه خالص  -1خاك جنگل     %40خاك منطقه، %40ماسه، % 20-10نسبت مساوي  
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درصد ماسه سلیکا در تحت شرایط  20درصد ورمی کولیت و  80گزارش کردند و مشخص نمودند که مخلوط کاشت متشکل از 
براي بررسی ) b 1994(و رانلی و همکاران ) 1990(فورتی و همکاران . حداکثر عملکرد غده می شود گلخانه اي منجر به تولید

  مینی تیوبرها از بستر کاشت 
زمینی از  تیوبر به عنوان بذر سیب براي تولید مینی) 1994(آلووالیا . استفاده نمودند 1:1:2خاك، ورمیکوالیت و شن به نسبت 

روز انتقال به گلخانه،  70-115ها پس از  اك استفاده نمود و نتیجه گرفت که گیاهچهها و ریزغده ها از خ گیاهچه
  . کنند متر تولید می میلی 9- 15تیوبرهایی به قطر  مینی

  
  مواد و روش ها

فـت  گیاهچه هاي سه رقم اگریا ، اسپریت و ساتینا که ازشرکت تعاونی تهیه هسته اولیه بذور سبالن اردبیل، آزمایشگاه کشت وبا
بستر مختلف درگلخانه مذکور درسـه تکـرار   14جاده اردبیل به آستارا تهیه شده بوددر  8مهندس لطیف فتحی واقع در کیلومتر 

تصادفی  "این آزمایش در گلخانه بر اساس آزمایش فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح کامال. درگلدانها کاشته شده واجراء گردید
خاك خالص -4خاك خالص مزرعه  - 3پرلیت خالص  - 2بسترهاي ماسه خالص  -1شامل(ح سط 14فاکتور بستر در. انجام شد
خاك منطقه، ورمی کمپوست و خاك جنگـل  %  50ماسه و% 50شامل-7ورمی کمپوست خالص -6پیت ماس خالص  -5جنگل  

 -9خــاك منطقــه، ورمــی کمپوســت و خــاك جنگــل بــه نســبت مســاوي  %  77ماســه و% 33شــامل -8بــه نســبت مســاوي 
خـاك  % 40ماسـه و % 20شـامل  -10خاك منطقه، ورمی کمپوست و خاك جنگل به نسبت مساوي% 75درصد ماسه و%25شامل

خـاك  % 25ماسـه و %25شامل - 12خاك جنگل، % 40ورمی کمپوست ، % 40ماسه و% 20شامل -11خاك جنگل % 40منطقه، 
% 15شـامل  -14پیـت مـاس   %15ی کمپوست ورم% 35خاك منطقه ، %35ماسه و%15شامل -13ورمی کمپوست، % 50منطقه، 
بعـد از انتقـال   . بـود ). ترکیب  به صورت حجمی بـود (پیت ماس می باشد%15ورمی کمپوست،% 35خاك جنگل ، %  35ماسه و
ها درسه تکرار با آبیاري قطره ،به گلخانه جهت آداپتاسیون وکاشت درگلدان)رقم اگریا ، اسپریت و ساتینا(هاي مورد نظرگیاهچه

کیبی از محلول غذایی تهیه شده که در تکمیل آن از نانو کودهاي ریز مغذي نیز استفاده گردید به طور مـنظم بـا فواصـل    اي تر
  . معمول اجرا شده در گلخانه اجرا گردید

  
  نتایج و بحث

همچنـین اثـرات   نتایج تجزیه واریانس حاصل از اندازه گیري صفات مورد مطالعه نشان داد که براي اثرات اصلی بستر کاشـت و  
چه ها ، وزن خشـک  هاي تر در بوته ، میانگین قطر غدهچههاي تر در بوته ، وزن غدهچهاصلی غده چه از لحاظ صفات تعدادغده

بسـتر کاشـت معنـی دار    × ضمنا اثر متقابل واریته. درصد مشاهده شد 1چه ها در بوته ، اختالف معنی دار در سطح احتمال غده
  )1جدول(نبود 

  : هاي تردرهر بوته غده تعداد
مقایسه میانگین صفات مختلف نشان داد که صفت تعداد غده هاي تر در هر بوته بیشترین مقدار را ) 2(با توجه به جدول شماره

ورمـی  %60خـاك منطقـه،  %40ماسـه، % 20(در اثر اصلی بستر کاشت ورمی کمپوست خالص داشت کـه بـا بسـتر هـاي کاشـت      
ورمـی  %35خـاك جنگـل،   %35ماسـه،  % 15 -ورمـی کمپوسـت  %40خاك جنگل،%40ماسه،% 20 -پیت ماس خالص -کمپوست

خـاك  %35ماسه، % 15 -خاك منطقه ورمی کمپوست، خاك جنگل به نسبت مساوي%75ماسه، %25 -ماسپیت% 15کمپوست، 
صفات مختلف در گروه مشترك قرار گرفته است نتایج حاصل از  مقایسه میانگین ) ماسپیت% 15ورمی کمپوست، %35منطقه، 

نشان داد صفت تعداد غده هاي تر در هر بوته بیشترین مقدار را در اثر اصلی رقم اسپریت داشته است که بیشـترین  )  3جدول (
نتایج نهایی نشـان داد کـه   . تعداد غده هاي تر در هر بوته را نسبت به بقیه ي ارقام شامل آگریا و ساتینا را به خود اختصاص داد

اي صفت غده هاي تر در هر بوته مربوط به بستر ورمی کمپوست خالص و بهتـرین رقـم بـراي تولیـد بیشـترین      بهترین تیمار بر
  .تعداد غده هاي تر در هر بوته، مربوط به رقم اسپریت و کمترین آن مربوط به بستر پرلیت خالص و رقم ساتینا بوده است
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  قام سیب زمینیتجزیه واریانس صفات کمی بستر کاشت و غده چه ي ار - 1جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییرات
  میانگین مربعات

هاي چهتعدادغده
  تردربوته

هاي چهوزن غده
  تردربوته

- میانگین قطر غده
  چه ها 

چه وزن خشک غده
  هادربوته 

583/88  886/17٭  398/9٭٭  2  واریته ** 531/0 ** 
  494/5٭  221/201٭  290/76٭  894/1٭٭  13  بسترکاشت

ns281/0  ns998/3  902/58  26  اشتبسترک×واریته  ns 287/0 ns 
  502/0  351/55  947/5  266/0  84  خطاءآزمایش

  831/31  906/42  285/31  072/27    )درصد(ضریب تغییرات 
  باشددرصد وغیر معنی دارمی 5و  1دار در سطح احتمال به ترتیب بیانگراختالف معنی nsو٭،٭٭

  
  : هاي تردربوتهچهوزن غده

مقایسه میانگین صفات مختلف نشان داد که صفت وزن غده هاي تر در هر بوته بیشترین مقـدار را  ) 2(ول شمارهبا توجه به جد
ورمـی  %60خاك منطقه،%40ماسه،% 20(در اثر اصلی به بستر کاشت ورمی کمپوست خالص مربوط بوده که با بستر هاي کاشت 

ترك با اختالف معنی داري نسـبت بـه سـایر بسـترها     در گروه مش) ورمی کمپوست%40خاك جنگل،%40ماسه،% 20 -کمپوست
ورمی کمپوست خـالص  نتایج نهایی نشان داد که بهترین تیمار براي وزن غده چه ها ي تر در بوته مربوط به بستر . مشاهده شد

و بهترین رقم براي تولید وزن غده چه هاي تر در بوته مربوط به رقم اسـپریت و کمتـرین آن مربـوط بـه بسـتر کاشـت پرلیـت        
  .خالص و رقم ساتینا می باشد

  : چه ها میانگین قطرغده
هابیشـترین مقـدار را در اثـر     چه که صفت میانگین قطرغده) 2جدول (نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات مختلف نشان داد 

مربـوط بـوده و بهتـرین    ) ورمی کمپوسـت %60خاك منطقه،%40ماسه،% 20 -ورمی کمپوست خالص(12و  6اصلی بستر کاشت 
در حالت کلی  نتایج بدست آمده نشان داد کـه  . چه ها، ارقام آگریا، ساتینا و اسپریت می باشد ارقام براي صفت میانگین قطرغده

ورمـی کمپوسـت   ( 12و 6چـه هـا  مربـوط بـه بسـترهاي بسـترهاي        ت براي داشتن حداکثر میانگین قطرغدهبهترین بستر کاش
و ارقام آگریا، اسپیرت و ساتینا و کمترین آن مربوط به  بستر کشـت  ) ورمی کمپوست%60خاك منطقه،%40ماسه،% 20 -خالص

  .می باشد) پرلیت خالص( 2
  : هادربوته چهه وزن خشک غد
که بیشترین مقدار ایـن صـفت را در اثـر    ) 2جدول(هادربوته نشان داد  چه مقایسه میانگین صفت وزن خشک غد نتایج حاصل از

نتـایج کلـی داده هـا    . و در اثر اصلی رقم، ارقام آگریا و اسپیرت مربوط مـی باشـد  ) ورمی کمپوست خالص( 6اصلی بستر کاشت 
م آگریا و اسپیرت با بیشترین مقدار وزن خشک غده چـه هـا در   و ارقا) ورمی کمپوست خالص( 6نشان داد که بستر هاي کشت 

  .و رقم ساتینا با کمترین مقدار به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را داشته اند) پرلیت خالص( 2بوته و بستر کشت 
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  زمینی مقایسه میانگین اثرات بستر مختلف کاشت روي صفات اندازه گیري شده سه نوع غده چه ي ارقام سیب-2جدول 

 چه ها میانگین قطرغده (gr) ها دربوته ه چه وزن خشک غد
(mm) 

 (gr)هاي تردربوتهچهوزن غده
هاي تردرهر تعداد غده

 بوته
  شماره بسستر

893988/209 a 73/23 a 9264/145 a 917186/30 a 6 
356034/151 ab 161/24 a 713856/103 ab 555916/23 ab 12 
144034/109 b 199/19 abc 098064/90 bc 030321/23  ab 5 
392691/108 b 621/21 ab 313225/102 ab 22798/22  ab 11 
2270131/27 c 778/16 abcd 0625/60 bcd 448012/12 abc 14 

36207097/7 f 868/12 cde 311396/29 def 023052/10  abcd 9 
4963282/23 cd 978/16 abcd 680161/50 cd 7006313/9  abcd 13 
3240036/11 cd 407/20 abc 526849/38 de 7517543/7 bcd 8 

97700064/9 ed 423/15 bcde 954841/45 d 4903136/7 bcd 4 
3879858/14 cd 657/19 abc 680521/30 ef 9882511/5 cd 7 
9086765/22 bc 773/18 abc 952369/27 def 3752211/4 cd 10 

74789415/2 ef 067/15 bcde 138256/12 fg 5546758/3 cd 1 
47172415/2 fg 524/10 de 2409/16 efg 3434898/3 d 3 
33265955/0 g 889/7 e 647129/2 g 5472679/0 e 2 

 
درصد معنی دار  1و 5هاي که در هر ستون و هر صفت داراي حروف متفاوتند و بر اساس آزمون دانکن به ترتیب در سطح احتمال میانگین
  .هستند

ز مناطق ایران و فنالند روي عملکرد مینـی  طی بررسی تاثیر بستر کشت مختلف به دست آمده ا) 2009(حسن پناه و همکاران 
بستر کشت خاك نئوژن و پیت ماس جنگل اردبیل بـا زئولیـت    3تیوبرها نشان دادند که باالترین تعداد و وزن مینی تیوبرها در 

زمینـی  رقـم سـیب    3طی آزمایشی گیاهچه هاي  ) 2005(اوزکاناك . باال و پیت ماس بیوالن فنالند با زئولیت باال به دست آمد
وي گـزارش کـرد کـه بـین     . کشت نمـود ) حجمی( 1:1کنکورد و مارابل و ولوکس را با ترکیبیی از پیت ماس و خاك به نسبت 

عـدد مینـی تیـوبر در    7ارقام از نظرتعداد مینی تیوبر و عملکرد اختالف معنی داري وجود دارد به طوري که رقم مارابل با حدود 
و رانلـی و  ) 1990(فورتی و همکاران .اهچه نسبت به دیگر ارقام وضعیت بهتري نشان دادگرم در هرگی 75هر گیاهچه وعملکرد 

وانـائی  . استفاده نمودند 1:1:2براي بررسی مینی تیوبرها از بستر کاشت خاك، ورمیکوالیت و شن به نسبت ) b 1994(همکاران 
رد مینی تیوبرهاي سیب زمینـی بررسـی کردنـد و    تاثیر ارقام سیب زمینی و ترکیب بستر کشت را در عملک) 2008(و همکاران 

رقـم  . نشان دادند که بین ارقام سیب زمینی و بسترهاي کشت از نظر تعداد و وزن کل   مینی تیوبرها اختالف معنی داي وجـود 
ر گلـدان و  عـدد مینـی تیـوبر در هـ     7گرم در هر بوته از رقم آگریـا بـا    65عدد مینی تیوبر در هر گلدان و عملکرد  9مارفونا با 
 19(در گلـدان هـاي بـزرگ     1:1پرلیـت بـا نسـبت    :بستر کشت تـورب . گرم در هر بوته عملکرد بهتري را نشان داد 57عملکرد 

حسـن پنـاه و   . را نشـان داد ) گـرم در هـر بوتـه    95عدد مینی تیوبر در هر گلدان و عملکرد  15(بیشترین عملکرد ) سانتی متر
مختلف نشان دادند که باالترین تعداد و وزن مینی تیوبرها مربوط به بستر کشت خـاك   با بررسی بستر کشت) 2009(همکاران 

رابطه بین رشد غـده و تقسـیم   .نئوژن و پیت ماس جنگل اردبیل با زئولیت باال و پیت ماس بیوالن فنالند با زئولیت باال می باشد
  سلولی و بزرگ شدن سلول براي رشد غده معمولی با نتایج متناقص 

گرمـی وزن تـر رشـد غـده بیشـتر       30-40از دو مدل اصلی، یک مدل نشان دهنده آن است که تا به انـدازه  . ش شده استگزار
مـدل  . به انبساط و بزرگ شدن حجم سلول ها مربـوط مـی شـود   ) گرمی باالتر 40از (مرتبط با تقسیم سلولی بوده و پس از آن 

بـراي تولیـد   ) 1994(آلووالیـا  .ر سـلول نقـش مهمـی بـازي مـی کنـد      دوم نشان داد که تقسیم سلولی با پیشرفت تعـداد بیشـت  

 

 



 

۵ 

-115ها پس از  ها و ریزغده ها از خاك استفاده نمود و نتیجه گرفت که گیاهچه زمینی از گیاهچه تیوبر به عنوان بذر سیب مینی
  .متر تولید می کنند میلی 9-15تیوبرهایی به قطر  روز انتقال به گلخانه، مینی 70
  

  ایسه میانگین صفات مختلف در سه واریته سیب زمینیمق- 3جدول 

 چه هامیانگین قطرغده چه هادربوتهوزن خشک غده
هاي  چه وزن غده

 تردربوته
تعداد غدهاي تردرهر 

 بوته
  واریته

2975/2 a 115/17 a 9021/7 ab 6613/1 b V1 )آگریا( 
2822/2 a 999/15 a 3877/8 a 4487/2 a V2 )اسپریت( 
0938/2 b 911/18 a 0957/7 b 6003/1 b V3 )ساتینا( 

 1و 5میانگین هاي که درهرستون وهرصفت داراي حروف متفاوتند و براساس آزمون دانکن به ترتیب درسطح احتمال 
  .درصدمعنی دار هستند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 

۶ 

  

  
: V2آکریا  : V1قام سیب زمینی بر روي رشد ، نمو و تولید غده چه ها در ار)  ورمی کمپوست خالص( 6اثرات اصلی بستر : 1شکل 

  ساتینا  : V3اسپریت و 
  

  منابع
 201-225ص . انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان. تولید نباتات صنعتی. 1370. خواجه پور، محمد رضا .1
سیب زمینی و تجزیه علیت متدولوژي و ارزیابی منابع مقاومت به خشکی در ارقام . 1386..ا.، حسین زاده، ا.حسن پناه، د .2

 ص 56.گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل. عملکرد و اجزاء عملکرد
3. Forit, E., G, Gmandolino., and P. Ranalli .1990. In vitro tuber induction: Influence of the 
variety and medium. Acta hort. 280:  271-276. 

4. Tukaki, L., R.L. Mahler. 1989. Evaluation of Potting mix composition on potato Plantlet 
Tuber Production under greenhouse conditions.J. Plant Nutr.12:1055-1068 . 

5. Ranalli, P., F. Bassi, G., Rvaro, P., DelRe, M.O. Dicandil., G. Madolin.1994b. 
6. Wierzejska, T.A. 1996. Influence of nitrogen fertilizer on yield in very early potato plants at 
different rates. Acta Universitatis Agriculturae, Facultas Agronomica., 51: 11, 105-112. 

 

 


