
 

  بررسي منابع
 

3 

 کشاورزي دانشکده

 گروه علوم باغبانی

 

 

 

  :طرح پژوهشی  گزارش نهایی عنوان

 

سیب زمینی در تراکمهاي دو رقم  ر پاکلوبوترازول بر رشد وعملکرد یاثتبررسی 

 مختلف کاشت

 

 
 مجري:

 بهروز اسماعیل پوردکتر  

 
 همکاران:

 علی اکبر  شکوهیانمهندس 

 رئوف سید شریفیدکتر 

 

 

 
  1388 تابستان

 

 

 

 

 



 

  بررسي منابع
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 سیب زمیني در تراکمهای مختلف کاشتدو رقم  بررسي اثر پاکلوبوترازول بر رشد وعملکرد  :عنوان طرح پژوهشي

 بهروز اسماعیل پور مجری:

  

 رئوف سید شریفي          علي اکبر  شکوهیان همکاران: 

 

 بیليدانشگاه محقق ارد دانشکده: کشاورزی                       گروه : علوم باغباني 

   زمیني تراکم ، سیب، پاکلوبوترازول واژه های کلیدی:

  چکیده: 

یک آزمایش فاکتوریل بر پایه بلوک  سیب زمیني  عملکرد  و رشدبر  پاکلوبوترازول  بوته و تراکم بررسي تاثیربه منظور 

ان اردبیل اجرا شد. در روستای نوشهر واقع در حومه شهرست 1386تکرار، در سال زراعي  4های کامل تصادفي با 

بوته  7/5و  7/4، 1/4فاکتورهای مورد آزمایش شامل ارقام سیب زمیني ) آگریا و گرانوال( ، تراکم بوته در سه سطح )

مورد مطالعه  نتایج نشان داد که ارقام میلي گرم بر لیتر ( بودند. 90و  45، 0در متر مربع(  و سطوح پاکلوبوترازول )

افزایش تراکم با  اد روز تا غده زایي و تعداد غده در بوته با هم اختالف معني دار داشتند. دتنها از نظر ارتفاع بوته، تع

 بوته تعداد غده در هر ،تعداد ساقه  ارتفاع بوته، وزن خشک ریشه، ساقه، برگ ، غده، بوته در سیب زمیني 

تنها  پاکلو بوترازول       . یافت تعداد روز تا شروع غده زایي کاهش  و  افزایش در واحد  سطح و عملکرد 

  وزن خشک برگ، غده و عملکرد در واحد سطح  شد.  افزایشباعث 
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 مقدمه

بنابراین توجه  ه حل مشکل گرسنگي است.اتنها ر، به اعتقاد کارشناسان کشاورزی، افزایش تولید      

شد. شته با شور دا ضمین امنیت غذایي ک شاورزی مي تواند نقش مهمي در ت در این میان  به تولیدات ک

نه از نهاده های کشاورزی، استفاده بهی استفاده از گیاهان پربازده و بکارگیری عملیات زراعي پیشرفته و

ست. در ست که نقش مهمي  افزایش عملکرد گیاهان انکار ناپذیر ا صوالت غده ای ا سیب زمیني از مح

در تغذیه مردم جهان دارد و به دلیل عملکرد بسیار باال در واحد سطح، انرژی و مقدار پروتئین تولیدی 

ست )خواجه پور،  سطح بیش از گندم و برنج ا سیب زمیني 1383آن در واحد  (. افزایش عملکرد گیاه 

همانند گیاهان زراعي دیگر یکي از اهداف ضرررروری جامعه امروزی برای هماهنگي با افزایش جمعیت 
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، استان اردبیل 1385-1384مار کشاورزی سالمیلیون هکتار زمین اعالم کرد.. بر اساس آ  6/19غده از

درصد از  35/14درصد بیشترین سطح زیر کشت سیب زمیني  درکشور و با تولید  79/13با دارا بودن 

تن در هکتار( مقام دوم را به خود اختصرراد داده اسررت )آمارنامه  7320764سرریب زمیني کشررور )

کرد قابل توجهي را درمنطقه اردبیل سررازگاری خوو و عمل سرریب زمیني(. 1385-1384کشرراورزی، 

دارد. به ویژه اگر جهت برطرف شدن مشکالت و مسائل مختلف آن چاره اندیشي شود شاهد  ً افزایش 

شتر تولید خواهیم بود شناخت علمي و . بی شاورزی فقط از طریق  سعه در ک شرفت و تو نظر به اینکه پی

روش استفاده صحیح از این نهاده ها و . حیطي در رشد و نمو گیاه امکان پذیر است اصولي اثر عوامل م

تراکم مناسب  یریهمچنین اعمال مدیریت معقول در سطح مزرعه مخصوصا در زمان کاشت و به کارگ

  ها در مقیاس وسیع ضروری مي باشد. در اعمال این روش

میزان  مواد غذایي قابل دسررترس برای   شکاه رویشرري بیش از حد در سرریب زمیني باعثرشررد       

رشد غده مي شود. عالوه بر این محدود نمودن رشد رویشي در سیب زمیني، امکان افزایش تعداد بوته 

اسررتفاده از مواد تنظیم کننده رشررد گیاهي جهت افزایش عملکرد در واحد سررطح را فراهم مي سررازد. 

صوالت سالها پیش مورد توجه  مح ستفاده از مواد امحققزراعي و باغي از  ست و اخیرا ا ن قرار گرفته ا

کند کننده رشررد نیز جذبه های جدیدی را در این مورد ایجاد نموده اسررت. پاکلوبوترازول یکي از مواد 

ژیبرلین تا حدود زیادی محدود مي نماید کند کننده ی رشد مربوط به گروه تریازولهاست که بیوسنتز 

ست ( .1991 ،) دیویس و کوری صي از ا سازگاری گیاه را در دامنه خا فاده از این ماده مي تواند ظرفیت 

سویي د سب از این ماده مي توان حجم بوته شرایط محیطي افزایش دهد و از  یگر با تعیین غلظت منا

الوه بر این ع (.2004کرراهش داد و بررا افزایش معقول تراکم، عملکرد را افزایش داد )تکلیرران،  را 

گسرررترش  زمان الزم برای  تجمع مواد غذایي در غده ، باعث افزایش رشرررد غده و  پاکلوبوترازول با

 .عملکرد در شرایط فصل رشد کوتاه  اردبیل مي شود
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 تاریخچه  -2-1

سفید یا ایرلندی ) ( از نواحي مرتفع پرو و بولیوی .Solanum tuberosum Lسیب زمیني 

توسط  میالدی 1537در سال  نخستین بارای رب (. سیب زمیني 1383منشاء گرفته است )خواجه پور، 

سال  شد و در  سپانیایي به اروپا آورده  شفان ا سط والتررالیق 1586کا ایرلند گردید و ایرلندی وارد  1تو

 سررال در ایرلند و شررمال اروپا به عنوان یک محصررول مهم غذایي مطرح شررد 100در مدت کمتر از 

سیب زمیني در ایران 1997)یاماگوچي،  شواهد موجود زراعت  سال قبل انجام  150-200از  (. طبق 

ن زمان این محصول گرفته و ورود سیب زمیني به ایران به دوران فتحعلي شاه قاجار بر مي گردد. در آ

شد ستان به ایران آورده  سفیر ایران در انگل سط  سیب زمیني در دنیا از حدود  .تو شت  به طور کلي ک

 . (1383)خواجه پور،  سال قبل شروع شده است 450

 نگاهی بر وضعیت تولید و کشت سیب زمینی در جهان و ایران -2-2

سررریب زمیني پس ازگندم،  ،تولیددر بین تولیدات مختلف کشررراورزی در جهان از نظر حجم 

جهاني سیب سطح زیر کشت (. 1385-1384آمارنامه کشاورزی، برنج و ذرت در ردة چهارم قرار دارد )

میلیون هکتار در حال حاضررر کاهش یافته  18میالدی به  1970میلیون هکتار در سررال  20زمیني از 

میلیون تن  300فزایش یافته و به حدود اسررت. با این وجود به علت افزایش عملکرد، تولید جهاني آن ا

روسرریه در تولید . ر اروپا، آسرریا و روسرریه صررورت مي گیردده اسررت. قسررمت عمده این تولید درسرری

زمیني در جهان پیشرو بوده و کشورهای تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی سابق با هم حدود سیب

. تقریباً تمام کشرررورهای اروپایي در تولید اندیک چهارم از تولید کل جهان را به خود اختصررراد داده

هایي از قاره آسیا، آفریقا و آمریکای  زمیني در بخشسیب ،به هرحال .ای دارندزمیني سهم عمدهسیب

صول حایز اهمیت مي شد. ایاالت متحده آمریکا با دارا بودن جنوبي نیز یک مح صد از کل تولید  7با در

مصرف سرانه سیب زمیني   ی ششم قرار داردند نیز تقریباً در ردهجهاني در مقام پنجم قرار داشته و ه

                                                 

1 -Walter Raleigh 
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کیلوگرم در کشورهای در حال توسعه متغیر  11کیلوگرم در کشورهای ثروتمند تا  55بسته به سال از 

 (.1385)شکاری و همکاران،  است

 ارزش غذایی سیب زمینی-2-3

ر در بین محصوالت غذایي عمده، سیب زمیني از نظر میزان انرژی و پروتئین تولیدی در هکتا

 1987در ردیف اول قرار دارد و مهمترین محصول غذایي غیرغله ای در دنیا محسوو مي شود )باجاجي،

سیب زمیني دارای نشاسته، پروتئین، امالح معدني و ویتامین ها مي باشد. ترکیبات شیمیایي سیب  . (

درصرررد  17. سررریب زمیني دارای (1997، یاماگوچيشرررده اسرررت ) آورده 1-2زمیني در جدول 

. سیب درصد فیبر مي باشد 6/0درصد چربي و  1/0درصد پروتئین،  2کربوهیدرات، یک درصد امالح، 

بلکه مقداری در تغذیه دام ها، مقداری به عنوان بذر و تهیه نشرراسررته  زمیني نه تنها در تغذیه انسرران 

 . (1380 ،)دانشور مورد استفاده قرار مي گیرد

شتر مر سیببی سته ميدم بر این باورند که  شا شد و این زمیني  فقط حاوی مقدار اندکي ن با

سته مورد توجه واقع نمي شا ست که چرا مواد غذایي همراه با ن شوند، هرچند که محتوای جای تاسف ا

زمیني به منظور جبران کالری زمیني کافي نیسررت، اگر فردی بتواند مقدار کافي سرریبین سرریبئپروت

ین ئز روزانه خود مصرررف کند، مقدار پروتیین مورد نیاز او نیز ممکن اسررت تامین شررود. پروتمورد نیا

های دیگر از کیفیت نسرربتاً خوبي برخوردار اسررت. میزان  ینئزمیني در مقایسرره با انواع پروتسرریب

صرف آن نیز باال مي Cویتامین  شد و م سیب 3با سطعدد  شرایط  90)هر کدام  زمیني متو گرم( در 

زمیني همچنین مورد نیاز افراد بزرگسررال را تامین خواهد کرد. سرریب Cای متوسررط، ویتامین ذیهتغ

 (.1385)شکاری و همکاران، و مواد معدني است  Bهای حاوی ویتامین
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 (.1997، یاماگوچيمعدني و ویتامین ها ) ارزش غذایي سیب زمیني از نظر امالح -1-1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیاهشناسی سیب زمینی-2-4

سوالنوم و تیره  Solanum tuberosumبا نام علمي  سیب زمیني ساله از جنس  گیاهي یک

Solanaceae  شامل شد که  ست 200و مي با شد 8 که گونه ا  سیب زمیني . گونه آن زراعي مي با

ستاده به ارت شد   60-.15فاع دارای بوته علفي ای شد )خواجه  3-6سانتیمتر با طول دوره ر ماهه مي با

سیب زمیني تتراپلوئید )1383پور،  شد که مي تواند به زیر 2n=4x=48)  (.  متداولترین ارقام  مي با

   (.1997، یاماگوچي) تقسیم شود Andigenaو  Tuberosumگروه های کامالً دگر بارور 

 1جوانه-1-4-2

وجود  ،فقدان نور  تولید مي نمایدسرراقه  را جوانه ها به سرررعت رشررد کرده و س از کشررت غده، پ

رضایي )تحریک مي کند  به میزان زیادیمنابع آو و غذای بیشتر برای غده در خاک، رشد جوانه ها را 

به تعداد چشم در یک غده بسته به عواملي چون واریته، اندازه غده و شرایط رشد   (.1380و سلطاني، 

ست.بل مالحظه ای طور قا سیله فلس هایي  متغیر ا ست که به و سه جوانه ا شم حداقل دارای  هر چ

                                                 
1-Sprout 

 )کالری(76 انرژی درصد 80 آو

 )میلي گرم(1B 1/0تیامین  )میلي گرم( 407 پتاسیم

 )میلي گرم(2B 04/0 ریبوفالوین )میلي گرم( C 20ویتامین

 )میلي گرم(5/1 نیاسین خبلي ناچیز)واحد بین المللي Aویتامین 

 )میلي گرم( 7 کلسیم )گرم( 1/17 کربوهیدرات

 )میلي گرم( 53 فسفر )گرم( 1/2 پروتئین

 )میلي گرم( 6/0 آهن )گرم(0 /1 چربي

  )میلي گرم( 3 سدیم
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در بسیاری از موارد، جوانه اصلي در بخش میاني چشم قرار مي گیرد و در هر طرف   احاطه شده است.

نه آن جوانه ای دیگر وجود دارد که غالباً این جوانه ها به خوبي توسط گوشت غده تفکیک شده اند. جوا

های کناری را ممکن اسرررت به عنوان پایین ترین جوانه های جانبي یک نیش در نظر گرفت که در اثر 

رنگ جوانه یکي از مشخصه های واریته بوده (. 1380،رضایي و سلطانيرشد غده از یکدیگر جدا شده اند )

 و بخش انتهایي یا تمام جوانه ممکن است رنگي باشد.

 برگ-2-4-2

دار، بزرگ و مرکب بوده که به طور متناوو بر روی سرراقه قرار گرفته و دارای تعداد برگ های کرک     

(. برگ بالغ مرکب شرررامل دمبرگ، 1383زیادی برگچه با اندازه های مختلف مي باشرررد )خواجه پور، 

طي دوره قبل  برگچه های جانبي، برگچه انتهایي، برگچه های ثانویه و گاهي برگچه های ثالثه اسررت .

سب صورت مي گیرد. پس از از  شده در غده  ستفاده از کربوهیدرات های ذخیره  شد گیاه با ا شدن، ر ز 

سطح برگ به حدود  سرعت برگ ایجاد نموده و هنگامي که  سانتیمتر مربع  200-400ظهور، گیاه به 

ساد ی صدور مواد ذخیره ای از غده بذری تا ف سد. البته  سبزینه ای مي ر سید، به مرحله خود کفایي  ا ر

چون برگ ها کمي پس از سبز کردن شروع به رشد   (. 1992تخلیه کامل غده ادامه مي یابد )هریس، 

سریعتر  سبتا  سیاری از گیاهان دیگر ن سه با ب سطح برگ در این گیاه در مقای سترش  مي کنند ، لذا گ

سطح برگ به ترتیب  سترش  ست. دماهای حداقل و مطلوو برای گ سانتي گراد گزا 20و 7ا رش درجه 

(.رشد گیاه به مقدار زیادی از سطح برگ و فعالیت بافت 1377هاشمي دزفولي و همکاران، شده است )

  .( 1368و کوچکي،  سرمدنیا های فتوسنتز کننده تبعیت مي کند )

 ساقه-2-4-3

شه در انتقال مواد و  ست و روابط بین برگ ها و ری ستادگي گیاه و حفظ تعادل ا ساقه عامل ای

ید و اسررتقرار برگ ها و جوانه ها، انجام فتوسررنتز به عنوان مکمل برگ و حتي تبادالت آو و محل تول

سیب زمیني دارای دو نوع ساقه است: نوع اول ساقه  (.1977گازی و تعرق را انجام مي دهند )کولینز، 

انین های هوایي هستند که در ابتدا سبز بوده و ممکن است بر اثر باال رفتن سن، پیری و تجمع آنتوسی
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شور،  ستقیماً از غده بذری به وجود آید، (. 1380به رنگ های قرمز و یا بنفش در آیند )دان ساقه م اگر 

انشعابات جانبي  . گره های ساقه در پایین تولید ریشه و استولون مي کند در نظر گرفته مي شود.ساقه اصلي 

ساقه های ثانویه مي نامند صلي را  ساقه ا صل از  ساقه 1990ا و واندرزاگ، )بیوکوم تحتاني حا (. اگر یک 

ساقه زیرزمیني و غده آن  شکیل  صلي به وجود آید و ت ساقه ا صله نزدیکي به غده بذری از  ثانویه در فا

مشابه ساقه اصلي باشد، در این صورت ممکن است این ساقه را به عنوان یک ساقه اصلي در نظر گرفت 

، مستقیم و زاویه دار هستند که در برش عرضي ساقه های هوایي سیب زمیني ضخیم (.1992)هریس، 

ساقه گرد و عموماً تو خالي و  ستقیم یا موجدار و بخش تحتاني  ساقه ها دارای بال های م شد.  سه گوش مي با

ضایي شد )ر سلطاني،  سفت مي با شند1380و  ساقه های زیرزمیني یا ریزوم مي با طول  که (. نوع دوم 

ست 4-5آنها  ساقه های هوایي که در  . ریزوم هاسانتیمتر ا سمت های مختلف  از محل طوقه و یا از ق

زیر زمین قرار دارند خارج مي شرروند. ریزوم ها دارای انشررعابات فراواني هسررتند که از جوانه های زیر 

شوند شتر مي  شعابات کم بوده ولي به تدریج بی این ریزوم ها  ،زمیني به وجود  مي آیند. در ابتدا این ان

صطالحاً  ستولون مي گویند را ا شور، ا سي  .(1380)دان ریزومها همچنین دارای برگ های کوچک و فل

این ساقه ها دارای میانگره های طویل هستند که در انتها قالو   (.1383)خواجه پور، شکل مي باشند

ست. ب شده اند. این قسمت به دلیل ماهیت زیستي قسمت انتهایي و زیر انتهایي حائز اهمیت ا ه مانند 

ستولون ها ابتدا در گره های پاییني تکامل مي یابندطو صاعدی از گره ه سپس ب ، ر طبیعي ا صورت ت

ستولون ها به عوامل زیادی از جمله شرایط آو وهوایي  عداد، طول وت های باالتر بوجود مي آیند. قطر ا

ین عالمت تشکیل تشکیل غده در ناحیة زیر انتهایي استولون آغاز مي شود که اول و واریته بستگي دارد

 . (1380رضایي و سلطاني، ) ضخیم شدن اولین میانگره زیر جوانة انتهایي استولون است ،غده

  گل.-2-4-4 .

های سرررفید و قرمز یا ارغواني سررریب زمیني با دمگل های بلند به طور متراکمي در انتهای گل

تقسیم  دمگل اصلي به دو بخش در این نوع گل آذین گل آذین سیب زمیني گرزن است. قرار دارند.  ساقه

شود. شده  شعب مي  سمت من شني انجام مي و هر بخش به دو ق صورت خودگ سیب زمیني لقاح به  در 
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سته بوده که حداکثر به قطر  فرنگي  شبیه گوجهسیب زمیني میوه های و  گیرد سانتیمتر  2سبز و از نوع 

سمي  شني انجام مي گیرد در صورت خودگ سیب زمیني  (.1383ه پور، خواج) و لقاح در آن به  میوه 

ست، ولي این  سیب زمیني از طریق بذر حقیقي نیز ممکن ا شود. ازدیاد  ساقة هوایي ظاهر مي  روی 

روش ازدیاد از نظر اقتصررادی و کشرراورزی مورد توجه نیسررت، زیرا گیاهي که از طریق بذر حقیقي به 

. لذا سیب زمیني به جز تولید نمي کند دست مي آید اغلب ژنوتیپ گیاه مادر را ندارد و محصول مشابه

سیله  سیب زمیني به و شود. تکثیر و ازدیاد  صالحي، به ندرت از بذر حقیقي رویانده مي  برای اهداف ا

 .(  1380غده های بذری صورت مي گیرد )دانشور،

 غده -2-4-5

جوانه های غده سرریب زمیني انتهای متورم شررده وتغییر شررکل یافته سرراقه زیر زمیني اسررت که       

جانبي آن در نقاط فرو رفته به نام چشم متمرکز هستند. جوانه های غده در شرایط مساعد رشد نموده 

ساقه هوایي مي کند ساقه در نظر گرفت که برای ذخیره . و هر جوانه تولید  شي از  غده را مي توان بخ

(. رشررد غده 1377، سررازی مواد غذایي و تولید مثل سررازش یافته اسررت )هاشررمي دزفولي و همکاران

هفته بعد از سبز شدن به آرامي شروع شود و با میزان ثابت )میزان حجیم  2-4ممکن است در حدود 

مناسب میزان رشد تحت شرایط  .(1992)هریس، شدن( در طول دوره نسبتاً طوالني ادامه داشته باشد

ست  شي ا 800-1000غده ممکن ا شد. در طول بخ صل زکیلوگرم در هکتار در روز با شاخ و برگ و  ف شد،  ر

اندازه ی آن و رنگ غده در ، شکل غده .که نشانگر رابطه میان آنهاست رشد مي کنند.غده به طور همزمان 

تخم مرغي  پهن، واریته های مختلف متفاوت اسررت . شررکل غده های سرریب زمیني ممکن اسررت گرد،

 سفید کرمي، فید یکنواخت،شکل و هاللي کشیده باشد . همچنین گوشت سیب زمیني به رنگ های س

 (.1380)دانشور،  قهوه ای و قرمز روشن دیده مي شود ،زرد

 ریشه-2-4-6

 سانتیمتر(. اما 40-50)به عمق  استسیب زمیني ضعیف بوده و عموماً کم عمق سیستم ریشه ایي       

ل خاک وجود نداشرررته خاک از یک نوع به نوع دیگر در پروفی اگر الیه های غیر قابل نفوذ یا تغییر ناگهاني
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ست تا یک متر هم برسد شه ممکن ا شد، عمق ری صل از بذر حقیقي و غده بذری از یکدیگر  با شه های حا ری

که از آن  تولید مي کنندمتفاوت هستند. بوته های رشد یافته از بذرهای حقیقي، یک ریشه راست و باریک را 

به وجود مي  بذریبوته هایي که از غدة   (.1380انشررعابات جانبي به وجود مي آید )رضررایي و سررلطاني، 

ستند شان و نابجا ه شه های اف ست تا عمق بیش از یک متر در خاک نفوذ  ،آیند دارای ری که ممکن ا

شه تا عمق حدود  80کنند. اما حدود  صد از فعالیت جذبي ری سانتي متری خاک اتفاق مي افتد  60در

  (.1383خواجه پور، )

 ه سیب زمینیمراحل رشد و نمو گیا-2-5

سیب زمیني    ساس رشد بخش های هوایيرشد ارقام   صورت مي گیرد.مرحله  4 درغده  و برا

با رشررد نامحدود انجام گرفته اسررت )اجاال و  1تقسرریم بندی مشررابه ی نیز برای واریتة رازت بیربنک

ام سررریب مرحله ای مزبور را برای رشرررد ارق 4( نیز تقسررریم بندی 1981(. وان لون )1990همکاران، 

 نظر شاخصهایزمیني ارائه داده است. مزیت چنین تقسیم بندی این است که اندازه گیری نمو گیاه از 

بین نواحي با طول فصل و شرایط محیطي  رشد سیب زمینيبرای  اس جهاني رایفیزیولوژیکي، یک مق

  (.1990متفاوت فراهم مي سازد )اجاال و همکاران، 

 2مرحله رشد رویشی اولیه-1-5-2

این مرحله با رشد مرحله اول رشد شامل نمو اولیة گیاه از کاشت تا شروع غده دهي است.  . 

تمام قسررمت های رویشرري گیاه )برگ ها، سرراقه ها، ریشرره ها،  و جوانه ها از چشررم ها آغاز مي گردد

یدا ریشه های جانبي به سرعت توسعه پ ساقه های هوایي. با ظهور یرنداستولون ها( در آن شکل مي گ

شه ها در  شود و پراکنش ری شروع مي  شدن ریزوم ها در طول این مرحله  شکیل و طویل  مي کنند. ت

صله  شود  30تا  20خاک در فا شکیل نمي  صورت مي گیرد، ولي هنوز غده ای ت سانتي متری از غده 

 در سررطح خاک فتوسررنتز نیز در ابتدای این سرراقه های هوایيبا ظهور (. 1372)کوچکي و همکاران، 

                                                 
1  - Russet Burbank 

2  - Vegetative stage 
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با توجه به  و جوانه ها عمل مي کنندبرای  غده ها نیز به عنوان منبع تغذیه ای  مرحله آغاز مي شرررود.

(. برای واریته رازت 1380، رضررایي و سررلطانيروز طول مي کشررد ) 60تا  30رقم و شرررایط محیطي، 

غده  کاشت (. پس از 1990روز ذکر شده است )اجاال و همکاران،  30تا  15این مرحله  مدت  بیربنک

شدن نوک  ساقه های هوایي پایان این مرحله مطابق با متورم  شده و با ظهور  سبز  یک یا چند جوانه 

ست )اجاال و همکاران،  شروع غده دهي ا ستولون ها و  شک 1990ا شت در خاک خ (. در این مرحله ک

ه دوره رویشرري مانع جوانه زني شررده و یا حتي از جوانه زني و رشررد ریشرره جلوگیری نموده و در نتیج

  (.1981کوتاه خواهد شد )وان لون، 

  1مرحله آغازین تشکیل غده-2-5-2

ولي توسعه نیافته باقي مي مانند. این  گرفتهدر این مرحله غده ها در رأس استولون ها شکل        

. غده زایي یکي از مراحل مهم چرخة زندگي گیاه سیب زمیني تداوم مي یابدهفته  2 به مدت مرحله

تشکیل غده  درصد از کل مادة خشک سیب زمیني در غده تجمع مي یابد. 75 – 85که چون ست، ا

مختلفي کنترل  عواملمي باشد که هر یک بوسیلة  تولید استولون و غده زایي نتیجة دو پدیدة جداگانه

ولون زیر زمیني )استة مرحله تشکیل غده با نمو و حجیم شدن قسمت انتهایي ساقه های خزند د.نمي شو

هفته ای تولید مي  2زماني ة ها( شروع مي شود. از شروع تشکیل غده، بیشتر غده ها در طي یک دور

شوند، ولي این امکان وجود دارد که غده های دیگری در اواسط فصل نیز تولید شوند )اجاال و همکاران، 

ي شوند غده هایي (. اما غده هایي که در زمان رسیدگي برداشت م1372کوچکي و همکاران،  ؛ 1990

در بیشتر ارقام سیب زمیني انتهای  (.1990هستند که در این مرحله تشکیل شده اند )اجاال و همکاران، 

 .این مرحله با آغاز گلدهي همزمان مي شود

 2مرحله حجیم شدن غده ها-3-5-2

                                                 
1 - Tuber initiation stage 

2  - Tuber bulking stage 
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دن غده این مرحله از رشد شامل افزایش اندازه غده ها تا نزدیک به مرحله رسیدگي است. بزرگ ش

این  (.1372روز تقریباً به صورت خطي صورت مي گیرد )کوچکي و همکاران،  60تا  30ها به مدت 

رقم  ،مرحله طوالني ترین مدت را در رشد سیب زمیني به خود اختصاد مي دهد. بسته به تاریخ کاشت

مل مي شود روزه را شا 120تا  60طول فصل رشد و حضور پاتوژن ها این مرحله از رشد یک دوره و 

مهم این مرحله افزایش اندازه و وزن غده ها با سرعت  (. یکي از خصوصیات1990)اجاال و همکاران، 

سلول های درون غده با تجمع آو، مواد معدني و کربوهیدرات  (.1990ثابت مي باشد )اجاال و همکاران، 

شاخص  .آلي در گیاه مي شوند ها حجیم مي شوند و تبدیل به مراکز غالب جذو کربوهیدراتها و مواد غیر

مي رسد و سپس با ریزش برگ های مسن تا  6تا  5/3سطح برگ در این مرحله به حداکثر خود یعني 

کاهش مي یابد. در ارقام با رشد نامحدود برگ های جدید جایگزین برگهای ریزش یافته  1نزدیک به 

  ( . 1992، هریس و همکارانمي شوند )

  1مرحله رسیدگی-4-5-2

ساقه            رسیدگي غده ها با پیر شدن بخش های هوایي و کاهش همزمان مادة خشک برگ ها و 

(. به 1372)کوچکي و همکاران،  تدریج کاهش مي یابده در این مرحله فتوسنتز ب   ،مشخص  مي شود

ش طور مطلوو، وقتي که درصد مادة خشک غده ها به حداکثر رسید و محتوای قند آن تا حداقل کاه

ست که  شد، رسیدگي غده حاصل شده ا روز  24تا  10یافت و توسعه بافت پریدرم بر روی غده کامل 

(. در اثر انتقال مواد غذایي از بخش های هوایي به 1990آخر رشد را در بر مي گیرد )اجاال و همکاران، 

ری فعالیت فتوسنتزی غده ها، این اندام به حداکثر رشد خود مي رسد. البته در ابتدای این مرحله مقدا

شد غده در این مرحله  سرعت ر شده و از بین مي روند.  وجود دارد. برگ های پیرتر به مرور زمان زرد 

  (.1372به مرحله سوم کاهش مي یابد )کوچکي و همکاران،  تنسب

 توزیع مواد پرورده-6-2-

                                                 
1  - Maturation stage 
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شه و غده مورد   ساقه و برگ، ری شد  شاخ و برگ مي تواند برای ر سط  شده تو مواد پرورده تولید 

شک خود مي تواند بر میزان  سیم ماده خ شود. تق ستفاده قرار گیرد و یا مي تواند در غده ها ذخیره  ا

ه از برگ ها فتوسنتز اثر بگذارد. به طور کلي این نکته پذیرفته شده است که انتقال مطلوو مواد پرورد

صد سنتز  -به غده ها )رابطه مق ست که فتو شده ا سنتز را تحریک مي کند. اغلب مالحظه  مبدأ( فتو

 (.1380،خالص با شروع رشد غده افزایش مي بابد )رضایي و سلطاني

 تراکم-2-7

سطح م تراکم عبارت از تعداد بوته در صورت ها يواحد  شد و به  از قبیل تعداد  يمختلف یبا

در  .(1998؛ ترنبات و فرانسس، 1989ناتاراجان، ) گردد يان میب گلدان ریا د مترمربع و ،کتاره بوته در

صورت ردیف يگیاهان شته م يکه به  ضا ،شوند يکا صله بین ردیف ها به  یف سبت فا صورت ن گیاه به 

ست شده ا صله بوته ها در هر ردیف تعریف  سب یعن . فا تار گیاه در یک هک یتعداد بوته ها يتراکم منا

صول، که در آن حداکثر تولید  ست مح صورت آید.  يم به د سیب زمیني اغلب به  تراکم بوته در 

ک و همکاران، ی؛ استروئ1990وکوما و واندرزاگ، یب) سطح تعریف مي شود تعداد بوته در واحد

زیرا مشرررخص کردن یک بوته، کار  ،ف از تراکم بوته چندان دقیق نیسرررتاین تعری (.1990

سو شواری مح ست که یک بوته امکان دارد از یک،د شکال در این ا شود. عمده ترین ا  و مي 

شد. ،دو شده با شکیل  ساقه ت شتری  شان دادن تراکم  سه و یا حتي تعداد بی در اکثر موارد ن

اسررتروئیک و همکاران، ) تر خواهد بود بوته به صررورت تعداد سرراقه در هر متر مربع مناسررب

   .(1990وکوما و واندرزاگ، یب؛ 1990

ارزش اسررتفاده از سرراقه به عنوان واحد تراکم در سرریب زمیني و رابطه موجود بین 

اما اگر بنا باشد زارع قادر به کنترل تراکم ساقه در سطح  ،تعداد ساقه وعملکرد را نشان دادند

ي از یها مزرعه باشد، بایستي بتواند تعداد ساقه تولید شده در هر غده بذری را براساس ویژگي

 مسررون و لوکاسیردر این رابطه  قبل از کاشررت قابل اندازه گیری باشررد، تعیین کند. غده که

این در  و دا کردندیپتعداد سرراقه تولید شررده  رابطه خطي بین سررطح خارجي غده و (1982)
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ده است که تعداد ساقه حاصل از یک غده نسبتي از تعداد جوانه های شحالي است که عنوان 

شمای موجود روی غده بوده و سط تعداد چ ستقیم تو های موجود روی  ن تعداد نیز به طور م

ستروئ) غده تعیین مي شود تراکم مطلوو بوته به عواملي چون رقم، . (1990ک و همکاران، یا

شد، صول، قیمت بذر، نیازهای بازار، شرایط ر شت، وزن بذر، قیمت فروش مح سن  زمان بردا

صلخیزی خاک ست فیزیولویکي بذر و حا سته ا سول، یر) واب ست و ماک از جمله  (.1993کبو

عوامل مهمي که در تعیین تراکم مطلوو مي تواند کاربرد داشته باشد، طول دوره رشد است. 

به عبارتي در مناطقي با طول دوره رشررد طوالني برای حصررول حداکثر عملکرد نیاز به تراکم 

 (.1983، يتانیریاچو و ) است جه تعداد کمتری ساقه در واحد سطحو در نتی پایین بوته

 پاکلو بوترازول    -2-8

ستفاده از مواد تنظیم کننده رشد گیاهي جهت افزایش عملکرد محصوالت زراعي و باغي از سالها       ا

ن قرار گرفته اسررت و اخیرا اسررتفاده از مواد کند کننده رشررد نیز جذبه های اپیش مورد توجه محقق

پاکلوبوترازول یکي از مواد کند کننده ی رشرررد مربوط به جدیدی را در این مورد ایجاد نموده اسرررت. 

( 1991 ،تا حدود زیادی محدود مي نماید ) دیویس و کوری را  ژیبرلینگروه تریازولهاست که بیوسنتز 

. 

 ماهیت شیمیایی-2-8-1

گروه  ( با نامهای تجاری کولتار و بونزی یکي از ترکیبات  بازدارنده رشررد ازPBAپاکلوبوترازول)        

شد شد)   ،تریازولها مي با سه اتم نیتروژن مي با ساختمان حلقوی با  شتن یک  صه بارز آنها دا شخ که م

(.  برخي از مشرراهدات نشرران مي دهد که گروههای هیدروکسرري که در این  2000 ،فلچر و همکاران

 مي باشند از بیوسنتز ژیبرلین ها جلو گیری  مي نمایند. sترکیب به صورت 

 ال و پایداري ساختمان شیمیاییانتق-2-8-2

برای مدتهای زیادی تصرررور بر این بود که ترکیبات متعلق به گروه تریازولها فقط از آوندهای           

اما مشاهده ی  (.1988 ،)دیویس و همکاران چوبي و به صورت قاعده ای به سمت باال منتقل مي شوند
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)   (،گالبي 1977 ، یاهاني از قبیل لوبیا )ویچارداین ترکیبات در شررریره ی پرورده و آوندهای آبکش گ

یامز (1992 ، همکاران براونینگ و که این 1997 ،و نخود فرنگي )حمید و ویل یانگر آن اسرررت  ما ( ن

سمت پایین جریان مي یابند. سمت هوایي گیاه نیز به  شیمیایي پاکلوبوترازول  ترکیبات از ق ساختمان 

ت باالیي برخوردار مي باشررد و متابولیسررم و تجزیه ی آن به در شرررایط مختلف محیطي از قدرت تثبی

کندی صورت مي گیرد. برخي مطالعات بر روی درختان میوه از قبیل سیب نشان مي دهد که در برگ 

سایر  سبت به  سم پاکلوبوترازول ن شهای گیاه این درختان متابولی شود)بخ و  تکلیانسریعتر انجام مي 

ست (. 2004 ،هامس سم پاکلو شواهد اندکي در مورد متابه  ( 1988) ریت و همکاراندر حالي که ا بولی

 بوترازول دست یافتند.

 روشهاي کاربرد-2-8-3

ستفاده          شیاری بر روی خاک مورد ا این ماده به صورت محلول پاشي قسمت هوایي و قرار دادن 

شها با توجه به گونه ی گیاهي  وغلظت مورد  ست و هر یک از این رو ستفاده از پاکلوبوترازول شده ا ا

نتایج متفاوتي را در پي داشررته اسررت، برای مثال در گیاه بنت القنسررول روش محلول پاشرري قسررمت 

(. محلول پاشرري 1994 ،و همکاران نیومن) هوایي نسرربت به کاربرد آن در خاک کارآمد تر بوده اسررت

شررد بخشررهای هوایي گیاه را به برگي این ماده اگر به صررورت یکنواخت و در حد کافي انجام نشررود ، ر

        صرررورت غیر یکنواخت و نامتوازن کاهش مي دهد و آرایش فضرررایي مناسررربي را برای گیاه تامین 

 (.1994 ،بارت و همکاران  ؛ 1998 ،)کرامر و بریگن نمي نماید

ستفاده مي             شت گیاه ا ستر کا شد و ب شود از به طور کلي زماني که این ماده بر روی محیط ر

 در این حالت جذو آن مي تواند در مدت زمان بیشتری صورت بگیرد راندمان باالتری برخوردار بوده و

سوفر و ست باعث بروز ممانعت 1999، همکاران ) شیاری درخاک ممکن ا صورت  (.کاربرد این ماده به 

شي قسمت هوایي و بیشتری در بیو سنتز ژیبرلین گردد. در برخي موارد نیز هر دو روش کار، محلول پا

 (.1994 ،)بارت و همکارانمي باشند کاربرد شیاری در خاک از کارایي یکساني برخوردار 

 اثرات پاکلوبوترازول روي گیاهان -2-8-4
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 بیوسنتز هورمونهاي گیاهی  -1 -2-8-4

 ژیبرلین : -1-1 -2-8-4

سیون انت کائورون به          سیدا سید پاکلوبوترازول با ممانعت از اک سنتز ژیبرلین ا کائورونیک از بیو

ولي مسرریر متابولیکي از اسررید موالونیک به کائورون و از ( 1987 ،)گراو و همکارانممانعت مینماید 

 ،تحت تاثیر این ماده بازدارنده رشرررد قرار نمیگیرد ) ایزومي و همکاران 12GA به اسرررید کائورونیک 

س1985 سط پایین بودن غلظت این هورمون ( . تاثیر پاکلو بوترازول در جلوگیری از بیو نتز ژیبرلین تو

ست ) سیده ا شده با پاکلوبوترازول به اثبات ر ستفگیاهي در گیاهان تیمار  سناا ( . 1992 ،و همکاران ن

کاربرد ژیبرلین بعد از پاکلوبوترازول نیز میتواند اثرات این ماده را تا حدود زیادی تعدیل نموده و یا در 

 ( .1998 ،گیلي و فلچر ؛1997 ،ا کامال برطرف سازد )گروپینگبرخي موارد اثرات آن ر

 اسید آبسیسیک -1-2 -2-8-4

( . البته 1997 ،پاکلوبوترازول از تجزیه اسررید آبسرریسرریک جلوگیری مینماید )راجمر و همکاران        

. متناقض نیز در این رابطه وجود دارند و عکس این موضررروع را اثبات مینمایند  یاهبرخي گزارشررر

(  2000 ،( و کاج )مارشررال و همکاران1993 ،مطالعات برروی گیاهاني همانند کیوی ) تفضررلي و بیل

نمایانگر اثر پاکلوبوترازول در افزایش اسید آبسیسیک درون زا میباشد. از آنجاییکه افزایش سطوح اسید 

ستقیمي با محافظت گیاه در برابر تنش های محیطي از سیک در گیاهان رابطه م سی شوری و  آب قبیل 

پس میتوان نتیجه گرفت که پاکلوبوترازول با افزایش سنتز اسید آبسیسیک گیاهان را در  ،خشکي دارد

سازد شهای مذکور مقاوم و متحمل می پاکلوبوترازول در افزایش (. اثر 2000 ، و همکاران)فلچر  برابر تن

 سرررتگي دارد )بوتا  ومیزان اسرررید آبسررریسررریک در گیاهان تا حدود زیادی به زمان مصررررف آن ب

سپالینگ سیک را میتوان به تفاوت در 1991،ا سی سید آب سبت به ا (. در واقع واکنش مقاومت گیاهان ن

شرررایط محیط رشررد گیاه ، نحوه کاربرد این ماده، گونه گیاهي، مرحله رشررد گیاه و نوع ترکیب مورد 

 . ( 1991، اسپالینگ استفاده نسبت داد )بوتا  و

 کینین سیتو. -1-3 -2-8-4
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پاکلوبوترازول باعث افزایش سررطوح سرریتوکینین درون زا در بشررره موجود در آوندهای چوو و          

در درختان میوه انگور )   را (. پاکلوبوترازول شرررروع پیری1994،آبکش و درختان جوان میشرررود )بینز

. که این را میتوان به  ( به تاخیر میاندازد1993 ،( و بلوبری ) بازیوني و سرررس1992 ،هانتر و پروکتور

بت داد ، چون  یه آن نسررر پاکلوبوترازول در افزایش میزان سررریتوکینین و جلوگیری از تجز تاثیر 

سنتز کلروفیل پیری را به تاخیر  سیتوکینیني از قبیل تي دیازرون با افزایش  شبه  سیتوکینین و مواد 

اهي تیمار با پاکلوبوترازول شررروع در بسرریاری از گونه های گی(. 1993 ،)ویسررر و همکاران مي اندازند

( که این را میتوان به 1993 ،)بازیاني و سرررس پیری را به میزان قابل توجهي به تاخیر انداخته اسرررت

 (.2000 ،)فلچر و همکاران تاثیر این ماده در افزایش سطوح سیتوکینین نسبت داد

 سنتز کلروفیل -2 -2-8-4

شده با پاکلوبوتراز        ول به علت افزایش محتوای کلروفیل همواره دارای برگ هایي به گیاهان تیمار 

(  و تعداد کلروپالست در 2002 ،سباستین و همکاران  ؛2000 ،رنگ سبز تیره مي باشند )بروا و زلتاو

واحد سررطح برگ در آنها نیز بیشررتر اسررت، زیرا پاکلوبوترازول از گسررترش بیش از حد سررطح برگ 

نیز  رادر این گیاهان  (.  همچنین افزایش محتوای کلروفیل برگ 1995 ،جلوگیری مي نماید )خلیل

سنتز کلروفیل  را  میتوان ست زیرا این هورمون هم  سیتوکینین درون زا مرتبط دان سطوح  با افزایش 

تاو ید )بروا و زل ما ها جلوگیری مین بافت یه ی آن در  که از تجز تاثیر  2000 ،افزایش داده و هم این  .)

سطح برگ تعیین پاکلوبوترازول د شاخص  سبه  ساس وزن تر گیاه و محا ر افزایش میزان کلروفیل بر ا

ست سوفر و شده ا شروع 1999  ،همکاران ) سیاری از گونه های گیاهي تیمار با پاکلوبوترازول  (.   در ب

( که این را میتوان به 1993 ،)بازیاني و سرررس پیری را به میزان قابل توجهي به تاخیر انداخته اسرررت

 (. 2000 ،)فلچر و همکاران ر این ماده در افزایش سطوح سیتوکینین نسبت دادتاثی

 میزان فتو سنتز -3 -2-8-4

در رابطه با تاثیر پاکلوبوترازول بر میزان فتو سنتز در گیاهان گزارشهای متناقضي موجود است.            

ما این ماده با کاهش سطح برگ  تاثیر مستقیم این ماده برروی کارایي فتوسنتزی گیاهان اندک است. ا
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 500و 250(. اسرررتعمال غلظتهای  1998 ،همکاران ) دیویس و میزان فتو سرررنتز را کاهش مي دهد

کاهش داد قال را  کارائي فتوسرررنتزی درخت پرت یاه  به ازای هر گ ماده  وزف و ج)  میلي گرم از این 

ن فتو سنتز در گیاهاني از قبیل سویا دیگر تاثیر این ماده در افزایش راند ما ی(. از سو1992 ،یلنسکي

سنچال و ست که این تاثیر  (2000 ،)بروا و زلتاو و گوجه فرنگي (1985 ،همکاران )  سیده ا به اثبات ر

در رابطه با افزایش فعالیت آنزیم ریبولوز بیس فسفات کربوکسیالز میباشد که در پي آن ظرفیت انتقال 

(. همچنین افزایش میزان 1992،وزف و یلونسرررکيج) یابدالکترون در فرآیند فتو سرررنتز افزایش مي 

 ،کلروفیل توسررط پاکلوبوترازول نیز در افزایش میزان فتو سررنتز توجیه کننده مي باشررد )بروا و زلتاو

2000). 
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Abstract 

In order to investigation the effect of  plant density and paclobutrazol on growth and yield of 

potato a factorial experiment based on complete block design with  four replication was carried 

out in Nooshar village of Ardebil province at 2007. Experimental factors include potato 

and paclobutrazol  )2mand 5/7 stand per  7(4/1, 4/ranola), plant density Gand  cultivars (Agria

levels (0, 45 and 90 milligram per liter). Results indicated that potato cultivar differs only in 

respects of plant height, days to tuberization and tuber number per plant. As increases in plant 

density root, stem, leaf and tuber dry weight, stem and tuber number, yield per area and plant 

height were increased and day to tuberization were decreased. Paclobutrazol increased only leaf 

and tuber dry weight and yield per area. 


