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 چکیده:

در مرکز  1386زمینی رقم آگریا در سال منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ کاشت بر توسعه و دوام سطح برگ سیببه    
تکررار ارررا شرد تیمارهرای آزمرای   3های کامل تصادفی در اکتوریل بر پایة طرح بلوکتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل به صورت ف

کیلروگرم نیترروژن خرالص در  150و  100، 50سرطح )صر،ر،  4خررداد  و نیترروژن در  4اردیبهشت و  25، 15سطح ) 3شامل تاریخ کاشت در 
دهی، بنردی، گرلزایی، غدهکامل بوته، استولونت مورب کاه  زمان سبزهای بعمل آمده نشان داد که تأخیر در تاریخ کاشهکتار  بودند. بررسی

میانگین ارت،اع بوته، متوسط قطر ساقه، طول استولون، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک اندام هروایی، متوسرط وزن غرده، تعرداد 
  ارت،راع بوتره، وزن خشرک بررگ، وزن خشرک سراقه، وزن زایی و افزایغده و عملکرد غده شد. مصرف نیتروژن باال باعث تأخیر در استولون

برداشت شد. باالترین کارآیی زراعری خشک اندام هوایی و متوسط وزن، قطر، تعداد و عملکرد غده گردید، ولی در مقابل منجر به کاه  شاخص
کیلرو گررم در کیلرو  89/61و کمترین مقدار آن ) کیلوگرم در هکتار  50ترین سطح کودی )کیلو گرم در کیلو گرم  نیز از پایین 04/154نیتروژن )

کیلو گررم  168/94کاشت، بیشترین کارآیی زراعی نیتروژن ) های کیلوگرم در هکتار  حاصل شد. و در بین تاریخ 150گرم از سطح کودی باالتر )
ها را تولیرد کررد و ترین غردهکیلروگرم نیترروژن سرنگین 150اردیبهشت اختصاص یافت. کشرت زودترر برا مصررف  25گرم  به کشت در کیلو
 100های کاشت تا مصررف ها از سطح کودی شاهد در کشت دیرتر حاصل شد. روند تغییرات تعداد غده در بوته در تمامی تاریخترین غدهسبک

گرم در بوتره  برا  04/715کیلوگرم نیتروژن در هکتار افزای  نشان داد و در بیشتر از این مقدار کاه  یافت. کشت زود با بیشترین عمکرد غده )
ترین سرطح قررار گرفرت. گررم در بوتره  در پرایین 34/584تاریخ کاشت دوم در یک سطح و کشت سوم از این لحاظ با کمترین عملکرد غده )

اری از خود اختصاص و کمتررین مقردار آن ماننرد بسریگرم در بوته  را به 04/726کیلوگرم نیتروژن حداکثر عملکرد غده ) 150همچنین مصرف 
رشد نیز در این آزمرای  نشران داد کره مصررف کرود نیترروژن  های ص،ات مورد مطالعه از سطح کودی شاهد بدست آمد. مطالعة روند شاخص

 ، نسبت سطح RGR ، سرعت رشد نسبی )CGR ، سرعت رشد گیاه )TDM ، مادة خشک کل )LAIب رگ )سطح مورب افزای  شاخص
با حداکثر مصرف نیترروژن در تراریخ  41/3میزان به LAIشود. حداکثر زمینی می  در گیاه سیبNAR  و سرعت رذب خالص )LARبرگ  )

مورب تسریع در به حرداکثر رسریدن ایرن  LAI بر افزای  واحد دمایی حاصل شد و مصرف نیتروژن عالوه 4/845کاشت اول پس از دریافت 
هرای کاشرت برا در کلیة تاریخ TDM یتروژن در تاریخ کاشت اول بدست آمد.نیز با بیشترین مقدار مصرف ن LAR شاخص شد. حداکثر میزان

کیلروگرم نیترروژن در 150مربع  آن با مصررف گرم در متر 017/1285مقادیر مختلف مصرف نیتروژن شکل سیگموئیدی داشته و حداکثر مقدار )
گرم در متر مربع در روز  21/3مقدار   بهCGRرشد گیاه ) باالترین سرعتواحد دمایی بدست آمد.  5/1008از دریافت اردیبهشت پس 15کشت 

رشد حاصرل شرد و برا ترأخیر در تراریخ کاشرت مقردار آن -درره روز 749از دریافت از تاریخ کاشت دوم با مصرف مقدار باالی نیتروژن پس 
کیلوگرم نیتروژن حاصل شد ولی  100از مصرف خرداد پس 4در ابتدای دورة رشد از تاریخ کاشت  NARتر به ص،ر رسید. باالترین مقدار سریع

نیز از تاریخ کاشت  LADدر اواخر دورة رشد دیرتر به ص،ر رسید. حداکثر  NAR کیلوگرم نیتروژن در تاریخ کاشت اول میزان  100با مصرف 
دورة رشد درتراریخ کاشرت اول در طول  LADحال واحد دمایی حاصل شد، با این 7/843از دریافت کیلوگرم نیتروژن پس 150سوم با مصرف 

توانست نق  بیشتری در پر شدن غده داشته باشد کراه  داری توزیع نرمال بود و با تأخیر در تاریخ کاشت مقدار آن در اواخر دورة رشد که می
 ی شد.ن،ع عملکرد بهتر ارزیابهای مورد مطالعه بهیافت. بطورکلی کشت زود و مصرف باالی نیتروژن با تغییر کلیة شاخص
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 پیشگفتار

بخ  مهمی از نیازهای عذایی و اقتصادی رمعیت رهان از محصوالت کشاورزی تامین می شود، و در این    

  در تامین این نیازها نق  .Solanum tuberosum Lزمینی)یان محصوالت زراعی استراتژیکی مانند سیبم

 کنند. مهمتری باز می

تالش به منظورتامین نیازهای غذایی رمعیت روز افزون کشور، لزوم حداکثر بهره برداری از منابع محدود    

انجام تحقیقات وسیع و همه رانبه در زمینه کلیه  تولید را ایجاب می نماید. برای دسترسی به این هدف

های  محصوالت کشاورزی بویژه محصوالتی که در تامین نیازغذایی بشر سهم بیشتری دارند، توسعه آموزش

کشاورزی و انتقال یافته های تحقیقاتی به عرصه تولید و اررای طرح های مدرن و اصولی، امری الزم و ضروری 

 . طول دوره رشد این محصول یکساله، نسبتاً کوتاه بوده و مقادیر زیادی 1384ان، است )حسن پناه و همکار

 . سیب زمینی در مقایسه با سایر محصوالت غذایی 1994 )ورولیک، کندکالری در این دوره زمانی رذب می

، با این حال  1984عمده، مقادیر زیادی پروتئین و کالری در واحد سطح، زمان و آب، تولید می کند )ویالمایور، 

 . تولید تجاری سیب زمینی یک 1998نیازمند صرف هزینه های بیشتری نسبت به سایر محصوالت است )سابور، 

فعالیت پیچیده و ویژه اقتصادی است که درره باالیی از مهارت فنی و تجارب علمی را برای تولید کننده 

د گیاهان زراعی دیگر یکی از اهداف ضروری محصول مطالبه می کند. افزای  عملکرد گیاه سیب زمینی همانن

 رامعه امروزی برای هماهنگی با افزای  رمعیت رهان است. 

میلیون ن،ر به مصرف  90درصد در حال رشد است و در نتیجه هر ساله  7/1تا  6/1رمعیت رهان با نرخ    

ه کشورهای در حال رشد، درصد از این افزای  ب 90کنندگان محصوالت کشاورزی افزوده می شود. بیشتر از 

یعنی مناطقی که از قبل از کمبود غذا در رنج بوده اند، مربوط است. این وضعیت به م،هوم آن است که تولید غذا 

نیز باید متناسب با افزای  رمعیت افزای  یابد تا از کمبود های غذایی انسان در بسیاری از نقاط رهان 

 رلوگیری شود. 

و توسعه در کشاورزی و افزای  عملکرد فقط از طریق شناخت علمی و اصولی اثر نظر به این که پیشرفت   

عوامل محیطی در رشد و نموگیاه امکان پذیر است و برای بهبود شرایط محیط کشت به کارگیری صحیح نهاده 

ب های کشاورزی نظیر آب، کود اعم از آلی و شیمیایی، سموم دفع آفات و امراض و بذر اصالح شده و انتخا

مناسبترین تاریخ کاشت به منظور است،اده بهینه از عوامل محیطی و نهاده های مورد است،اده در طول فصل رشد 

الزم و ضروری است. زمان مناسب کاشت با تاثیر بر طول دوره رشد و فراهم نمودن شرایط محیطی مناسب 

ور، دما، آب و کود شیمیایی در میزان رهت بهره مندی گیاه از عوامل اقلیمی و نهاده های کشاورزی از رمله ن

که  ا است به گونه زمینی عملکرد نق  بسزایی دارد. هدف از این پژوه  تعیین زمان مناسب کاشت سیب

مجموعه عوامل محیطی موثر در سبز شدن، استقرار و بقاء گیاهچه به نحو مطلوبی فراهم شده و به افزای  

 عملکرد گیاه منجر شود.
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 زمینی سیب. 1-1

های ایتالیایی واژه   نام گذاری شده که ازKartoffelاین گیاه در زبان آلمانی به نام کارتوفل)   

,Tartuffoli  فرانسویCertouffle ولی واژه انگلیسی  ،گرفته شده استPotato  از زبان اسپانیایی

Patata واحد سطح زمین به نسبت مساوی پروتئین و  در در مقایسه با غالت گرفته شده است. این گیاه

کند. غده این گیاه از دیدگاه اقتصادی ارزشمند بوده و همواره نزدیک به دو برابر هیدرات کربن تولید می

 . 1374پور صالح، در خوراک انسان و دام و یا تهیه نشاسته کاربرد باالیی دارد )

 

 تاریخچه. 1-2

آند در آمریکای رنوبی )کشورهای پرو، بولیوی، کلمبیا و اکوادور   زمینی نواحی مرت،ع سیبمنشاءً   

شده است. بی  از کشت می 1است. این گیاه زراعی از زمانهای بسیار قدیم، توسط سرخپوستان اینکا

زمینی در آمریکای مرکزی، مکزیک و ایالت کلرادوی امریکا  شناسایی شده است وحشی سیب گونه 150

های وحشی به عنوان غذا قبل از اصالح و اهلی شدن گونه های خوراکی از گونهو بومیان آن منطقه 

نام  ، . در میان همه نامهای گیاه سیب زمینی در آمریکای رنوبی 1382کردند )نقل از قاسمی، است،اده می

د. ریشه مشترکی با پاتاتا دارد، معمول گردیکه  potatoعمومیت بیشتری پیدا نمود و پس از چندی 2پاپا

ای از پژوهشگران معتقد بودند که سیب زمینی در ربع آخر قرن شانزدهم به اروپا وارد شد. عدهسیب

مشخص شد که برای اولین بار به اسپانیا وارد شده  هازمینی برای اولین بار به انگلیس آمده ولی بعد

آمریکا  از رای اولین بارسیب زمینی که ب انتشار آن به تمام نقاط دنیا صورت گرفته است. از اروپا سپس

 ،استکوتاه بود. این گونه روز Solanum رنساز  Andigenaمتعلق به زیر گونه  ،به اروپا آورده شد

کند بلکه بر تشکیل غده و رشد آن تاثیر نه تنها مراحل زایشی را کنترل می تغییرات طول روزبطوری که 

در شرایط روز بلند منطقه  Andigenaی گروه  . تیپ ها 1377)هاشمی دزفولی و همکاران،  گذاردمی

مقدار تولید آن ناچیز بود. در واقع بعد از گزین  در شرایط اقلیمی مناطق  یااروپا غده تولید نکرده 

زمینی توانست در کلونهایی بورود آمدند که شرایط روز بلند را تحمل نموده و زراعت سیب ،معتدله

                                                 
1 -Inca                                   2- Papa 
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در منطقه شمال آمریکا نیز انتشار یافت که  این گیاه عاقبتابد. و مدت کوتاهی در سراسر اروپا توسعه ی

زمینی متعلق به زیر گونه این سیب ،اروپا شباهت داشت از نظر شرایط طول روز به ومنشا آن شیلی بود 

Tubersum  از گونهSolanum tubersum ( در  گیاه .  این  1377هاشمی دزفولی و همکاران، بود

. شدرلند و شمال اروپا به عنوان یک محصول مهم غذایی مطرح یال بعد از ورود به اکمتر از صد س مدت

سابقه بیماری بالیت در ایرلند مورب قحطی گسترده در این کشور شیوع بی 1846و  1845در سالهای 

گردید که حدود یک میلیون ن،ر ران خود را از دست داده و حدود یک میلیون ن،ر دیگر به ایاالت 

برای اولین بار در زمان فتحعلی   . طبق شواهد مورود 1382نقل از قاسمی،  مهاررت کردند )متحده 

زمینی در زمان انجام گرفته و کشت گردیده است. ورود سیب زمینی در ایرانزراعت سیب شاه قارار

آن تا انجام شد که توسعه و گسترش  در ایران فتحعلی شاه به ایران توسط سرران ملکم س،یر انگلستان

سال  450زمینی در دنیا حدود  .  به طور کلی کشت  سیب 1376به امروز ادامه داشته است )ایرانی پور، 

درره  50 . و هم اکنون این گیاه زراعی از عرض رغرافیایی  1375قبل شروع شده است )طباطبایی، 

 شود.  درره رنوبی کشت می 50شمالی تا 

 

 تکامل در جهت زراعی شدن. 1-3
 

سال قبل از میالد در مناطق رنوب  5000تا  3000زمینی حتی های بسیار زیادی از سیباحتمااًل گونه   

گرفته است. کوهستانهای پرو و یی مورد است،اده قرار میآمریکا توسط سرخپوستان به عنوان منبع غذا

اولین گونه های شود. زمینی محسوب میمناطق زراعی شدن سیب 1بولیوی در محدوده دریای تیتکاکا

های اکولوژیکی زیادی های آمریکای رنوبی انتشار یافت و همچنین فرم ها و تیپزمینی در کوهپایهسیب

بورود آمدند. البته مصرف آن توسط سرخپوستان بعد از کاه  مواد آلکالوئیدی در غده ها امکان پذیر 

در ابتدا به عنوان گیاه دارویی کشف شد. با کشف قاره آمریکا، سیب زمینی در اروپا انتشار یافت و 

و  1585 . بین سالهای  1990رزاک، اآندو گردید و انتشار تا اواخر قرن شانزدهم ادامه داشت )بیوکما و

های گیاه شناسی اروپا بود و میالدی این گیاه همواره زینت بخ  نمایشی بویژه در پاره ای از باغ 1595

اکی و اقتصادی آن بر کسی روشن نبود. و نخستین بار در میانه تا سده ه،دهم میالدی هنوز ارزش خور

سده ه،ده میالدی کشور ایرلند آغازگر کشت و کار آن به عنوان یک گیاه زراعی شد و آنگاه در میانه 

گرم و های نیمهزمینی در بیشتر پهنهسده نوزده میالدی کشت آن در آلمان آغاز گشت. امروزه سیب

  .1374پور صالح، )گردد  معتدل کشت می
                                                 
1 -Titcaca 
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 زمینی و نقش آن در تغذیه انسان و داماهمیت و ارزش غذایی سیب. 1-4
 

شرود )بیوکمرا و آنردرزاک، درصد از کشورهای رهران کشرت می 79زمینی گیاهی است که در سیب   

 . این گیاه از لحاظ تعداد کشورهای تولید کننده محصوالت کشاورزی پس از ذرت در رایگاه دوم 1990

و از رنبه ارزش تولید رهانی پس از گندم، ذرت، برنج در مقام چهارم قررار دارد )نقرل از خوارره پرور، 

های کشت و شررایط اقلیمری، زمینی افزون بر سازگاری آن بر پهنه . اهمیت اقتصادی کشت سیب 1370

زمینی از افزای  درخواست و کاربرد این محصول است. برای نمونه در آلمان یک سروم محصرول سریب

زمینی بیشرتر رود. در ایاالت متحده آمریکا سریبانواع غذایی است که بطور پخته و سرخ کرده به کار می

شوند که درصرد ویترامین شود و از همین رو ارقامی در این کشور کشت میبه صورت سبزی است،اده می

C  ن میزان معمولی ویتامی باشد )گرم می 100گرم در هر میلی 75آنها تاC  17  گررم اسرت  . میلی 20تا

پروتئین و نزدیک بره دو برابرر هیردرات  یبا غالت به نسبت مساو مقایسهزمینی در واحد سطح در سیب

کند. غده این گیاه از دیدگاه اقتصادی ارزشمند بوده و همواره در خوراک انسان و دام و یا کربن تولید می

 .  این محصول یکی ازمواد اصلی در غذای مردم 1374صالح،  پورتهیه نشاسته کاربرد باالیی داشته است)

زمینی بره عنروان منبرع سراسر رهان محسوب می شود. طی سالیان دراز در شمار زیادی از کشورها سیب

زمینی عرالوه برر نشاسرته گرفتره اسرت. سریباصلی تامین کننده انرژی برای انسان مورد است،اده قرار می

 . است،اده  1376های مختل،ی است )فالحی، آلبومین، گلوبولین، پرولین و ویتامینمثل  هایپروتیئندارای 

؛  383زمینی برای تهیه نشاسته در هند، اروپای شرقی و یا ژاپرن مترداول اسرت ) نصررت پرور، از سیب

ر، شود )خواره پواکس از این گیاه است،اده میو . همچنین در مواردی در تهیه  2003و همکاران،  ماوکآن

1383    .  
 

در کشورهای در حال توسعه، تنوع زیادی در سیستمهای تولید بسته به مکان کشرت و شررایط برازار    

زمین معموالً توسط کشاورزان بومی کوچرک ای مرکزی و هیمالیا، سیبقشود. در منطقه آند، آفریدیده می

شرود. در برند، تولید مییر کشت میهکتار زمین را در تعدادی مزرعه پراکنده وکوچک ز 1-2که کمتر از 

زمینی نسبتاً ارزان است، مثل مناطق مرت،ع، بخ  زیادی از محصول تولید شده بره روش مناطقی که سیب

زمینی نسربتاً گیرد. در مناطقی که سریببسیار ساده انبار شده و برای مصاف خانگی مورد است،اده قرار می

سیای رنوب شرقی، کشاورزان بخ  زیرادی از سریب زمینری قیمت است، مثل آفریکای مرکزی و آگران

  .  1990رسانند ) بیو کما و اندر زاک، تولیدی خود را برای خریداری مواد غذایی ارزانتر به فروش می
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  1990زمینی در رهان )نقل از بیوکما و واندر زاک؛ مصرف سیب .1-1ردول

 درصد از کل مقدار )کیلوگرم   مصرف

 45 126 مصرف انسانی

 31 88 خوراک دام

 14 39 بذر

 2 6 نشاسته
 

 

 

   1990زمینی درسراسر رهان )نقل از بیوکما وواندرزاک ، تولید سیب . 2-1ردول
 

 تولید )میلیون تن  تعداد کشورها 

 309 129 رهان 

کشورهای با اقتصاد 

 بازار

 74 27 کشورهای صنعتی شده

 38 90 کشورهای در حال توسعه

ای با اقتصاد کشوره

 متمرکز

 150 8 اروپا)شامل شوری سابق  

 47 4 آسیا

 

 

 

  1990)نقل از بیوکما و واندرزاک، 1380 -82زمینی به ازای هر ن،ر در سالهای تولید و مصرف سیب. 3-1ردول
 

 مصرف ) کیلوگرم  تولید )کیلوگرم   

 28 66 رهان

 55 89 کشورهای توسعه یافته با اقتصاد بازار

 54 69 ریکای شمالیآم

 73 129 اروپای غربی

 52 62 اقیانوسیه

 11 15 کشورهای توسعه یافته با اقتصاد بازار

 7 9 اقآفری

 23 31 آمریکای التین

 22 29 خاور نزدیک

 7 10 خاور دور

 38 126 کشورهایی با اقتصاد متمرکز

 28 54 آسیا

 94 331 اروپای شرقی )شامل شوری سابق  
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 اهشناسی گی. 1-5

، در فرانسه        Taruffoli، در زبان ایتالیایی Kartoffelزمینی در زبان آلمانی به نام سیب   

Cartuffle  نام گذاری شدند ولی واژه انگلیسی آنPotato  می باشد که از واژه اسپانیاییPatata 

نوم و از تیره  . این گیاه یک ساله و از رنس سوال1384اسدی من ، نقل از) گرفته شده است

Solanaceae   و با نام علمیSolanum tuberosum   گونه  8گونه است که  200می باشد، شامل

ماهه  3-6سانتی متر با طول دوره رشد  60-15باشد و دارای بوته عل،ی و ایستاده به ارتقاع آن زراعی می

  . 1375باشد )خواره پور، می

  (Tuberosum. lبا نام علمی (2N=4X=48 )لوییدیزمینی تتراپمتداولترین ارقام سیب   

(Solanum های تواند به زیر گونهمی  باشد کهمی tuberosum  و andigena ،تقسیم شود )شهبازی

1383.  

 باشد : های زیر میها دارای ویژگیاین زیر گونه

 )  ( Solanum tuberosum ssp . andigenumسوالنوم توبروسوم اندیژنوم  -1

 باشد.است و پایداری آن نسبت به بیماری س،یدک داخلی کم می کوتاههی روزگیا

 Solanum tuberesum ss p. tuberosum ) (سوالنوم توبروسوم   توبروسوم -2 

گیاهی که نسبت به مدت زمان تاب  متوالی نور برای ساخت غده، واکن  خنثی داشته، از همین رو 

  .  1374باشد )پورصالح، به سیب زمینی معمولی معروف می توان در مناطق وسیعی کشت شود ومی
 

های سانتی متر است که از گره 5-45های خزنده زیرزمینی بطول زمینی ورود ساقهسیب ةاز مشخص

های زیرزمینی برگهای کوچک و فلسی شکل هقگیرد. این ساهای هوایی منشًا میپائینی و زیر خاکی ساقه

شود، انتهای هر ساقه زیرزمینی های هوایی میور قرار گیرند تبدیل به ساقهدارند که اگر در معرض ن

های غده در شرایط مساعد رشد نموده و هر روانه تولید ساقه شود. روانهمتورم شده و تبدیل به غده می

 های هوایی ضخیم، مستقیم و زاویه دار هستند. برگهای بزرگ و . ساقه1375پور، کند )خوارههوایی می

باشند و تعداد زیادی برگچه می 1مرکب دارند که بطور متناوب روی ساقه قرار گرفته ودارای کرک

 . گلهای آن متنوع با دمگل بلند به طور متراکم در انتهای ساقه با گل آذین گرزن 1370)خواره پور، 

شبیه گوره سبز زمینی گیاهی خود گشن بوده و دانه گرده آن خیلی سنگین و میوه شوند. سیبدیده می

باشد. عالوه بر رقم و طول روز، درره حرارت پائین و شدت نور باال، کمبود دارد و از نوع سته می

زمینی شود. به طور کلی سیببندی و زودرسی محصول مینیتروژن نیز در این گیاه مورب تحریک غده

د و غده در شرایط روز کوتاه بهتر کوتاه است یعنی اندام هوایی در شرایط روز بلنروز _بلند گیاهی روز

  .  1370کند )خواره پور، رشد می
                                                 
1 - Hair 
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 غده . 1-5-1

توان بخشی از ساقه در نظر گرفت که برای ذخیره سازی مواد غذایی و تولید مثل سازش یغده را م   

چشم های رانبی آن در نقاط فرو رفته، به نام ای است که روانهیافته است و یا ساقه تغییر شکل یافته

که به عنوان  از گیاه بخشی یا  . غده 1990؛ بیوکما و واندرزاگ،  383متمرکز هستند )خواره پور، 

شکل ساقه زیرزمینی با افزای  فاصله میانگره هابورود  رشود، از تغییزمینی برداشت میمحصول سیب

ت شکل می گیرند ) تلوکر، ها در نوک استولونها و یا ریزوم ها، در هنگام تقسیم سلولی بافآیند. غدهمی

دهد که زمانی رخ می حالتشود. این های هوایی تشکیل می . گاهی در کنار برگهای ساقه، غده 1986

ها متوقف تولید مواد غذایی شاخ و برگ ادامه داشته باشد، ولی انتقال فراورده های آسمیالسیون به غده

   1مکانیکی یا هجوم یک قارچ )مثل ریزوکتونیا شده باشد. این توقف انتقال ممکن است در اثر صدمات

توان یک استولون متورم شده نیز در نظر گرفت )هاشمی به قسمت تحتانی ساقه ایجاد شود. غده را می

 . هر چشم بی  از یک روانه دارد. پوست غده دارای تعداد زیادی عدسک  1377دزفولی و همکاران، 

های زیر های غده در نظر گرفت. در برش عرضی غده، بخ زنهتوان آنها را به عنوان رواست، که می

 قابل مشاهده است:
 

ای بیرونی و حلقه م ذخیرهیای درونی، پارانشم ذخیرهیای بیرونی )پریدرم  ، پارانشالیه چوب پنبه    

آوندی. فاصله بین پوست و حلقه آوندی معمواًل در حدود نیم سانتی متر است، ولی پوست و حلقه 

ها و در محل اتصال استولون کم و بی  در تماس نزدیک هستند. مناسبترین دمای ندی در محل چشمآو

درره سانتی گراد باعث  20درره سانتی گراد است که تا  18زمینی حدود های سیبخاک برای رشد غده

ود )نقل از شگراد رشد غده متوقف میسانتیدرره 28تحریک رشد غده شده ولی با افزای  دما به حدود 

باشد. رقم مورد بندی بیشتر تحت تاثیر روزهای کوتاه می . هورمون تحریک شروع غده1381مهتابی، 

بندی و تقدم و تاخر آن تر باشد به طول روز حساسیت بیشتری دارد. زمان غدهرسزراعت هرچه دیر

ستگی دارد)بیو کما و زمینی به حساسیت رقم نسبت به طول روز بنسبت به گلدهی در کشت بهاره سیب

روز، درره حرارت پائین و شدت نور باال، نیتروژن نیز مورب  . عالوه بر رقم و طول1990واندرزاک، 

زمینی از نظر گلدهی روز بلند و از نظر شود. بطور کلی سیببندی و زود رسی محصول میتحریک غده

 . توانایی  1370 کنند )خواره پور،شد میکوتاه بهتر رها در شرایط روزکوتاه است؛ غدهبندی روزغده

تولید غده در ارتباط با تمایز استولونهاست. نمو یک غده شامل مراحل آغازین رشد و بلوغ است. تولید 

دمای کم   نیز کنترل  _غده نه تنها توسط ارزای ژنتیکی بلکه توسط عوامل محیطی)مراحل روز کوتاه
                                                 
1 - Rhizoctonia solni 
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ده مطلوب است، نه برای رشد آن.  شروع تشکیل غده همراه با شود، این شرایط برای شروع تشکیل غمی

  . 1368ه است )کوچکی و بنائیان، کاه  رشد بخشهای هوایی گیا
 

  1جوانه. 2-5-1

تواند رنگی باشد )بیوکما ها واریته بوده و بخ  انتهای یا تمام روانه میرنگ روانه یکی از مشخصه   

ها به سرعت رشد از یک روانه دارد. پس از کشت غده، روانه بی   . هر چشم غده1990و واندرزاک، 

های ساقه در پائین داخل خاک ریشه و نمایند و از محل گرههای اصلی و هوایی میکرده و تولید ساقه

ای به عواملی مانند رقم، اندازه غده و آید. تعداد چشم در غده بطور قابل مالحظهاستولون بورود می

دهند که به ه برای غده تشکیل میژها یک حلقه نامنظم و مارپیچی ویدارد. چشمشرایط رشد بستگی 

شود. ها در چشم، مبداء تشکیل برگ محسوب میروانه رانبی شباهت دارد. غالف احاطه کننده روانه

 . در بسیاری از 1990در واقع چشم، محور یک برگ روی قسمتی از ساقه است )بیوکیما و واندرزاک، 

ای دیگر ورود دارد که انه اصلی در بخ  میانی چشم قرار می گیرد. و در هر طرف آن روانهموارد رو

های کناری را ممکن است به اند. این روانهها به خوبی توسط گوشت غده ت،کیک شدهغالبًا این روانه

ا شده اند های رانبی یک نی  در نظر گرفت که در اثر رشد غده از یکدیگر ردترین روانهعنوان پائین

ها به سرعت افزای  شود، میزان رشد روانه . هنگامی که غده بذری کاشته می 1375)رضایی وسلطانی، 

ها را پی  از پی  تحریک یابد. فقدان نور و ورود منابع آب و غذای بیشتر غده در خاک، رشد روانهمی

کند ها را در غده تحریک میوانه . از رمله عوامل داخلی که رشد ر 2003کند )آنکوما و همکاران، می

 . اولین  1982های ریشه اشاره کرد )هریس، های رشد از ناحیه آغازهتوان به تولید و انتشار هورمونمی

کند. این پدیده ها رلوگیری میهای همان چشم و دیگر چشمروانه که سبز کرد از رشد بقیه روانه

ف اولین روانه سبز شده با تسریع در پیری فیزیولوزیک غده غالبیت انتهای نام دارد. دخالت در آن با حذ

 گراد در یک دوره رکود میسر است.درره سانتی 5در اثر نگهداری در دمای کمتر از 

کند و این روانه از زنی قرار گیرند فقط یک روانه رشد میها در شرایط مطلوبی برای روانهاگر غده   

درره سانتی  2-4ها چندین ماه در دمای بالعکس زمانی که روانه کند.ها ممانعت میرشد بقیه روانه

ها  مانند. زمانی که در دمای باالتر قرار گیرند تمام روانهشوند به حالت رکود باقی میگراد نگه داشته می

  .  1368زنند )کوچکی و بنائیان، به سرعت روانه می

 :زنینیازهای غده بذری برای جوانه

نیاز به رطوبت دارد یعنی در تمام فعل و  یم فرایندهای بیوشیمیایی درون غده بذرالف   آب : تما

 ان،عاالت غده بذری نق  دارد. 
                                                 
1 - Sprout 
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ای از اعمال فیزیکی و شیمیایی هستند ب   درره حرارت: تمام فرایندهای درون غده بذری مجموعه

 . رذب آب به 1373نژاد،  کند )امام و نیککه به صورت مستقیم این واکنشها را تشدید یا ضعیف می

شود. تجزیه صورت فیزیکی است و هر چه حرارت آب و خاک باالتر باشد شدت رذب آب زیاد می

ای مثل قندها، پروتئین و چربی، فرایند شیمیایی هستند که تحت تاثیر حرارت محیط و خاک مواد ذخیره

زنی ارتباط مستقیمی با عت روانه . سر 2003یابد )آنکوما و همکاران، شدیداً کاه  یا افزای  می

زنی عبارت است از حرارتی که در آن حرارت محیط و خاک دارد. درره حرارت مطلوب برای روانه

الزم زودتر  GDD شود. و هر چه حرارت باالتر باشدزنی در کوتاهترین زمان انجام میحداکثر روانه

 زند. شود و بذر سریع روانه میتامین می

 

     = min+T max(T[GDD /(2[ –پایه  دمای)ص،ر گیاهی 
 

 ریشه. 1-5-3

از  کردههای رشد های حاصل از بذر حقیقی و غده بذری ازیکدیگر مت،اوت هستند. بوتهریشه   

آید ) آورند که از آن انشعاب رانبی بورود میبذرهای حقیقی، یک ریشه راست و باریک را بورود می

های حاصل از غده بذری به صورت افشان از محل رتی که ریشه . در صو 1375رضایی و سلطانی، 

آیند و ممکن است استولونها نیز به ورود آیند )نقل از صادق زاده حمایتی، های ساقه به ورود میگره

درصد  80ها ممکن است تا عمق بی  از یک متر از خاک ن،وذ کند . اما حدود  . این ریشه 1375

های خزنده گیرد. ریشه نیز همانند ساقهمتری خاک انجام میسانتی 60فعالیت رذبی ریشه تا عمق 

های هوایی و کمی باالتر از گره و بصورت هاللی در باالی زیرزمینی، از ناحیه پائینی و زیر خاک ساقه

 . گیاهانی که از بذرهای حقیقی تشکیل شده  1370گیرد )خواره پور، محل اتصال ساقه خزنده منشا می

د در حالی که گیاهان حاصل از کاشت غده بذری، سیستم ریشه نیستم ریشه ای اصلی اولیه داراند ، س

 . سیستم ریشه  1978دهند )کاتر، های رانبی تشکیل میای نابجا دارد، اما در هر دو حالت، سیستم ریشه

ونی، زایی  این گیاه در صورت تیمارهورمزمینی ضعیف است، با این حال قدرت ریشهدوانی سیب

  . 1980شود )هومانان، از این قابلیت در روشهای تکثیر این محصول است،اده می باالست و

 توان مشاهده کرد عبارتند از:زمینی میهایی که در سیبنواع ریشها

)کراتزک و پالتا،  4ایهای غده، ریشه3های استولونی، ریشه2های پیوند، ریشه1ایهای قاعدهریشه   

1992.  
                                                 
1 - Basal Roots                 2- Junctio Roots               3- Stolon  Roots               4- Tuber Roots 
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Abstract: 
   In order to evaluate different nitrogen levels and planting dates in leaf expanding and leaf area 

duration of potato(Solanum tuberosum CV. Agria), an experiment based on randomized complete 

block design with three replications was conducted at Ardabil research center for agriculture and 

natural recourses, Ardabil, Iran in 2007. Treatments included planting date (5, 15 and 25May) and 

nitrogen level Title (0, 50, 100 and 150 kg ha-1 net nitrogen).  Results showed that delay in planting 

date resulted in decrease in time to canopy completion, stolonizing, tuberizing, flowering, average 

plant height, average stem diameter, stolon length, leaf dry weight, aerial parts dry weight, average 

tuber weight, number of tuber and final tuber yield but excess rates led to decline of harvest index. 

The highest nitrogen agricultural efficiency (154.04) was obtained using 50 kg ha-1 net nitrogen and 

the lowest one (61.89) was achieved by application of the highest nitrogen rate. Planting date of 15 

May caused the highest nitrogen agricultural efficiency of 94.168. Earlier dates along with the 

application of 150 kg ha-1 nitrogen resulted in the heaviest tubers. The lowest tuber weight was 

obtained at late planting date without nitrogen but the trend of number of tuber per plant in all 

plants was increased up to 100 kg ha-1 nitrogen and beyond this point, was decreased. Earliest 

planting date with the highest tuber yield (715.04 gram per plant) was placed at the same group 

with the second planting date. The third planting date showed the lowest one of 584.34 gram per 

plant.  Furthermore, application of 150 kg ha-1 nitrogen and control, made the highest and lowest 

tuber yield, respectively. Also, it was observed that nitrogen application increased leaf area index 

(LAI), total dry matter (TDM), crop growth rate (CGR), relative growth rate (RGR), leaf area ratio 

(LAR), and net assimilation rate (NAR). The maximum LAI of 3.41 was achieved using the highest 

nitrogen at first planting date after plant received 845.4 thermal units. Application of nitrogen 

improved the time at which LAI reached the maximum amount in addition to increase in the 

mentioned trait. In opposite, the lowest rate was observed at late growing period because of leaf 

senescence and shedding. The highest LAR was achieved using the highest nitrogen rate at first 

planting date, as well. TDM at all dates had sigmoid curve with different nitrogen rates and the 

highest value (1285.017 gram m-2) was created by application of 150 kg ha-1 nitrogen at second 

date after reception of 1008.5 thermal units. The highest CGR of 3.21 gram m-2, was resulted at the 

second date with the highest nitrogen rate and 749 thermal units and with delay in planting date, 

reached faster to the zero and showed remarkable decrease. The highest NAR at early growth 

season, was seen from 25 May by application of 100 kg ha-1 nitrogen and this rate at first date, 

caused delay in this trait tend to zero at late season. The highest LAD was obtained at the third date 

using 150 kg ha-1 nitrogen and availability of 843.7 thermal units while, it had normal distribution  

at first date and with delay, it was decreased at the end of growing period. Totally, early sowing 

date and high nitrogen application by changing all the studied traits was distinguished well to 

improve tuber yield.  
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