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تأثير رديف کاشت ،فاصله بوته و وزن مينیتيوبر بر عملکرد سيبزمينی
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احمدرضا بلندی 1و *حسن حمیدی

1عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ،سازمان تحقیقات
آموزش و ترويج کشاورزی ،مشهد ،ايران2 ،کارشناسارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی خراسان رضوی ،سازمان تحقیقات آموزش و ترويج کشاورزی ،مشهد ،ايران
تاريخ دريافت 19/7/11 :؛ تاريخ پذيرش19/11/7 :

چکیده

1

سابقه و هدف :تراکم کشت و وزن مینیتیوبر از عوامل مؤثر بر عملكرد و اجزاء عملكرد در تولید غدد بدذری
سیبزمینی میباشند .تراکم کشت به شدت عملكرد غد (تعداد و وزن غد ) را تحت تأثیر قدرار مدیدهدد و در
تراکم های باالتر ،غد بیشتری تولید شد و عملكرد در واحد سطح افزايش میيابدد .گیاهدان حاصدل از کشدت
غد های سبکتر زمان بیشتری را برای جوانهزنی صرف کرد و جوانههای آنها تولیدد سداقههدای ضدعی تدر،
ريشههای کوچكتر و نسبت ساقه به ريشه باالتر میکنند .در نتیجه تعداد و وزن غد های تولیددی در هدر گیدا
کاهش میيابد .هدف از اين مطالعه ،بررسی تأثیر ردي

کاشت ،فاصله بوته و وزن مینی تیوبر بر عملكرد غدد

سیبزمینی رقم سانته در شرايط مزرعه بود.
مواد و روشها :اين آزمايش در سال زراعدی  1911-11در مزرعده تحقیقداتی ايسدتاا تحقیقدات کشداورز
خراسان رضوی (طرق) بهصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی بدا سده تكدرار انجدا شدد.
عوامل مورد مطالعه شامل فواصل ردي

کاشت ( 97/5و  75سانتیمتر) ،فاصله بوته ( 15و  21سانتیمتر) و وزن

مینیتیوبر (کمتر از  5-11 ،5و بیشتر از  11گر ) بودند .در اين تحقیق صدااتی از قبیدل تعدداد و وزن غدد در
واحد سطح و همچنین میاناین قطر و وزن آنها ،درصدد غدد هدای کدوچكتر از  95-55 ،95و بزرگتدر از 55
میلیمتر ،درصد ماد خشک و عملكرد کل انداز گیری شدند.

*مسئول مكاتبهHamidy1065@yahoo.com :
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یافتهها :نتايج تجزيه واريانس تغییرات معنیداری را بین فواصل مختل

کشت و وزن مینیتیوبرها بدرای کلیده

صاات مورد مطالعه نشان داد .در اين آزمايش در فواصل کشت کمتر ( 15سانتیمتر روی ردي ) عملكرد کدل
بیشتری حاصل شد .نتايج حاکی از برتری وزن مینیتیوبرهای بیشتر از  11گر از نظدر اکردر صداات شداخ
عملكرد میباشد .در اين مطالعه ،عملكرد کل با کاهش فاصله ردي

بهطور معنیداری افزايش يافدت .محاسدبه

ضرايب همبستای بین صاات نشان داد که بین تعداد غد در متدر مربدع بدا عملكدرد کدل همبسدتای مربدت و
معنیدار وجود داشت .در حالیکه بین درصد ماد خشک با عملكرد کل همبستای منای و معنیداری مشداهد
شد.
نتیجهگیری :با توجه به نتايج حاصله ،بیشترين تعداد غد در مترمربدع و عملكدرد کدل از کشدت درشدتتدرين
مینیتیوبرها (بزرگتراز  11گر ) با فاصله بوته  15سانتیمتر روی ردي

بهدست آمد .در حالی که باالترين تعداد

غد در هر بوته از کشت مینیتیوبرهای با وزن متوسط ( 5-11گر ) در پايینترين تراکم ( 75 ×21سدانتیمتدر)
حاصل شد.
واژههای کلیدی :تراکم ،تعداد غد  ،سانته ،قطر غد  ،وزن غد
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مقدمه
سیبزمینی ( )Solanum tuberosum L.از نظر میزان تولید در جهان پدس از گندد  ،بدرنج و رت
مقا چهار و در ايران پس از گند و برنج مقا سدو را بده خدود اختصداد داد اسدت .بدر اسداس
آمارنامه سال  2111فائو سطح زير کشت سیبزمینی کشور در سال مذکور  151917هكتار و عملكرد
آن  92/10تن در هكتار بود (.)1
تراکم بوته تأثیر زيادی بر میزان تكریر غد سیبزمینی دارد .با افدزايش تدراکم بوتده ،تعدداد سداقه
حاصل از يک غد بذری کاهش يافته همچنین تعداد غد های تولیدی به ازای هر ساقه کمتر میشدود،
لذا با توجه به هدف تولید (تولید بذر ،مصرف خوراکی) بايد از تراکم مناسب استااد شود .همچنین با
توجه به واکنش متااوت ارقا به تراکم بوته و انداز غد بذری توصیه گرديد جهت حصول عملكدرد
باال ،تلایق رقم ،تراکم بوته و انداز غد بذری مورد توجه قرار گیرد (.)21
دهدار ( )2117اثر تراکم بوته را بر عملكرد و خصوصیات زراعی شش رقم تجداری سدیبزمیندی
مطالعه و نشان داد که افزايش تراکم بوته (کاهش فاصله بوتده روی رديد ) از  25سدانتیمتدر بده 21
سانتی متر ،عملكرد غد  ،تعداد ساقه اصلی و متوسط تعدداد غدد در بوتده را افدزايش و متوسدط وزن
غد ها را کاهش میدهد ( .)0اصلگرگانی و دماوندی ( )2112نشان دادند که بدا افدزايش تدراکم بوتده
سیبزمینی ،قطر غد  ،میاناین وزن هر غد  ،وزن و تعداد غد در بوته و درصد مداد خشدک کداهش
ولی تعداد غد در متر مربع بهطور معنیداری افزايش میيابد ( .)9دارابی ( )2117گزارش کرد کده بدا
افزايش تراکم بوته سیبزمینی (ارقا آريندا ،پیكاسو و سانته) ،میاناین وزن و تعداد غدد در هدر بوتده
کاهش ولی عملكرد کل و قابلفروش غد افزايش میيابد ( .)6ايمانی و رسولی ( )2116با مطالعه تأثیر
انداز های مختل

غد بذری ( 75-05 ،65-75 ،55-65 ،25-55 ،95-25گر ) بر عملكرد سیبزمینی

رقم مورن در منطقه میانه نشان دادند که عملكرد غد با افزايش انداز غد بذری افزايش يافت (.)12
در مطالعهای مشخ

شد که کاهش فاصله کاشت از  16سانتیمتر به  0سانتیمتر (افزايش تراکم)

و افزايش انداز مینیتیوبر از  11گر به  51گر  ،عملكرد سیبزمینی رقم آگريا را بهترتیدب  52/99و
 97/91درصد افزايش داد .در اين تحقیق ،حداکرر عملكدرد از فاصدله کاشدت  0سدانتیمتدر و میندی-
تیوبرهای  51گرمی بهدست آمد (.)19
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حسینزاد و همكاران ( )2116گزارش کردند که کشت مینیتیوبرهای سیبزمیندی رقدم آگريدا در
تراکم  75×11سانتیمتر با عملكرد  25/62تن در هكتار نسبت بده تدراکم  75×21سدانتیمتدر برتدری
معنیداری نشان داد (.)11
رشیدی ( )2111گزارش کرد که فاصله بوته  21سانتیمتر روی ردي

موجب افزايش تعداد سداقه

اصلی و عملكرد غد سیبزمینی (ارقا مورن و کاسموس) و کاشت با فاصدله  25سدانتیمتدر باعد
تولید غد های ريز کمتر و غد های متوسط و درشت بیشتر میشود .از نظر انداز غد بذری نیز انداز
 95تا  55میلیمتر برای کلیه صاات مورد بررسی نسبت به ساير انداز های مورد مطالعه (کوچکتدر از
 95میلیمتر و بزرگتر از  55میلیمتر) برتری نشان داد (.)21
بلندی و حمیدی ( )2110با مطالعه اثر انداز و تدراکم کاشدت میكروتیدوبر بدر تولیدد میندیتیدوبر
سیبزمینی نشان دادند که هر چه تراکم گیا در واحد سطح بیشتر باشد ،تعداد و وزن کل مینیتیوبر در
واحد سطح افزايش میيابد ،در صورتیکه افزايش تراکم کاشت موجدب کداهش میداناین قطدر و وزن
غد های تولیدی میشود ( .)2در مطالعه دياری که بلندی و همكداران ( )2111روی میندیتیدوبرهدای
سیبزمینی حاصل از کشت میكروتیوبرهای با سه انداز مختل

انجا دادندد ،اخدتفف معندیداری را

برای میاناین وزن ،تعداد و قطر مینیتیوبرهای تولید شد بر اساس انداز میكروتیوبر گدزارش کردندد
(.)5
با مطالعه تأثیر تراکمهای مختل

کاشت میكروتیوبر ( 11×11 ،5×5و  15×15سانتیمتر) بر تولیدد

مینیتیوبر سیبزمینی نشان داد که با کاهش تراکم ،تعداد و وزن مینیتیوبر در هر بوتده افدزايش يافدت
بهطوریکه بیشترين تعداد و وزن مینیتیوبر از طريق کاشت میكروتیوبرها با تراکم  15×15سدانتیمتدر
حاصل شد (.)21
محمودپور ( )2112با بررسی اثر انداز مینیتیوبر (کمتر از  5-11 ،1-5 ،1و بیشتر از  11گر ) بدر
عملكرد و اجزای عملكرد سیبزمینی رقم آگريا نشان داد که با افزايش وزن مینیتیوبر ،میداناین قطدر
غد  ،وزن غد و عملكرد در واحد سطح افزايش يافت .وی گزارش کرد که مینیتیوبرهای با وزن کمتر
از  1گر برای کشت مناسب نیستند (.)10
با توجه به قیمت باالی هسته اولیه بذری (مینیتیوبر) و از طرف ديار شدرايط ويد ای کده بدرای
کشت اين بذرها در مزرعه نیاز میباشد ،تولید بذرهای حاصل هزينه بااليی را طلب میکند .لذا بايستی
تمهیداتی صورت گیرد تا ضمن تولید حداکرر عملكرد ،غد های تولیدی تا حد امكان در انداز بدذری
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قرار گیرند .بدين منظور در اين تحقیق دو عامل تأثیرگذار فاصله بوته و وزن مینیتیوبر روی رقم سانته
که از ارقا مهم تجاری میباشد .مورد مطالعه قرار گرفته است.
مواد و روشها
اين پ وهش در سال زراعی  1911-11در مزرعه تحقیقاتی ايستاا تحقیقات کشداورز خراسدان
رضوی (طرق) به اجرا درآمد .ايستاا تحقیقات کشاورز طرق دارای اقلیم سرد و خشک میباشد که
در  6کیلومتر جنوب شرقى مشهد و در موقعیت جغرافیا  90درجه و  51دقیقه طول شدرقى و 16
درجه و  96دقیقه عرض شمالى و با ارتااع  101متر از سطح دريا قرار دارد .خاك مورد مطالعده دارای
بافت لو سیلتی با اسیديته برابر با  ،7/1پتاسیم قابل جذب  151میلدیگدر در کیلدوگر  ،فسدار قابدل
جذب  12/0میلیگر در کیلوگر و نیتروژن کل  1/16درصد بود .در اين تحقیدق از میندیتیدوبرهدای
عاری از ويروس رقم سیبزمینی سانته که در شرايط گلخانه تولید شد بودند بدهعندوان مداد گیداهی
استااد شد .مینیتیوبرها پس از گذراندن دور خواب و جوانهدار شدن ،در سه وزن کمتدر از 5-11 ،5
و بیشتر از  11گر طبقهبندی و با فواصل  97/5و  75سانتیمتر بین ردي
ردي

کشت گرديدند .هر کرت آزمايشی شامل دو ردي

و  15و  21سانتیمتر روی

به طول  2متر بود .اين تحقیق با اسدتااد از

آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تكرار انجا شدد .عملیدات داشدت از
قبیل آبیاری ،تغذيه ،خاكدهی و مبارز با آفات و بیماریها بر طبق نیاز گیا و بهصورت مطلوب انجا
شد .بعد از حدود چهار ما واحدهای آزمايشی در هر تكرار بدهصدورت جداگانده برداشدت و پدس از
حذف اثرات حاشیهای صااتی از قبیل تعداد ،وزن و قطر غد  ،درصد غد های کمتدر از  95-55 ،95و
بزرگتر از  55میلیمتر ،عملكرد کل و درصد ماد خشک انداز گیری شدد .بدرای تعیدین درصدد مداد
خشک غد نیز تعدادی غد بهطور تصادفی از هر تیمار انتخاب و پس از پوسدتگیدری و اخدتفد در
آون با دمای  75درجه سانتیگراد بهمدت  20ساعت ناهداری شد .محاسبه قطر سیبزمینی بر اسداس
انداز گیری قطر کوچک آن انجا شد .پس از محاسبه میاناین صاات مورد مطالعده ،تجزيده و تحلیدل
آماری داد ها و رسم نمودارها بهترتیب با استااد از نر افزار  )22( SAS 9.1و  Excelانجا و مقايسه
میاناینها نیز با استااد از آزمون  LSDدر سطح پنج درصد انجا شد.
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نتايج و بحث
میانگین تعداد غده :اثر فاصله بوته روی ردي

و بین ردي

بر میداناین تعدداد غدد در مترمربدع در

سطح  1درصد معنیدار بود در صورتی که برای صات تعداد غد در هر بوته فقدط بدین فواصدل بوتده
روی ردي

اختفف معنیداری مشاهد گرديد (جدول  .)1در اين آزمدايش اخدتفف معندیداری بدین

وزن مینیتیوبر های مورد مطالعه برای صاات مرتبط با تعداد غد (در هر بوته ،در هر مترمربع) مشاهد
نارديد (جدول  .)1حداکرر تعداد غد در متر مربع ( )20/91در فواصل بوته  97/5سانتیمتر بین ردي
و  15سانتیمتر روی ردي

بهدست آمد (جدول  .)2بیشترين تعداد غد در مترمربدع ( )97/10نیدز در

فاصله بوته  15سانتیمتر بین ردي

و وزن مینیتیوبر بیشتر از  11گر حاصل شد (جدول  .)9حداکرر

تعداد غد در هر بوته ( )5/97در فواصل بوته  75سانتیمتر بین ردي

و  21سانتیمتر روی رديد

و

وزن مینیتیوبر  5-11گر بهدست آمد که با میاناین تعداد غد ( )2/10در فواصل بوته  97/5سانتیمتر
بین ردي

و  15سانتیمتر روی ردي

تراکمهای مختل

تااوت معنیداری نشان داد .بندابراين میداناین تعدداد غدد در

تحت تأثیر وزن مینیتیوبر قرار گرفت (جدول  .)2آلن و وار ( )1112گزارش کردند

که با افزايش تراکم بوته تعداد غد تولید شد توسط هر بوته کاهش میيابدد ( .)2در حدالیکده نتدايج
تحقیقات انجا شد توسط سانتوز و جامز ( )2112نشان داد بود که تعداد غد تولیدی در هر بوته بدا
افزايش تراکم افزايش میيابد ( .)22همچنین وئور و همكاران ( )1111و لومن ( )1115نشان دادند که
با افزايش وزن غد های بذری ،تعداد غد تولید شد در هر بوته افزايش پیددا مدیکندد ( 27و  .)17در
مطالعهای در کشور نپال ،مینیتیوبرهای بزرگ نیز غد های بیشتری تولید نمود (.)25
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 درصد، مقایسه میانگین اثرات متقابل ردیف کاشت در فاصله بوته بر میانگین تعداد غده در مترمربع-2 جدول
. میليمتر در سیبزمیني رقم سانته33  و بزرگتر از53 غدههای کمتر از
Table 2. Mean comparison the interaction effects of row spacing × plant spacing on tuber number per
m2, percentage of tubers less than 35 and more than 55 millimeter of potato cultivar Sante.

درصد غد های

درصد غد های

میاناین تعداد غد

فاصله بوته

 میلیمتر55 بزرگتر از

 میلیمتر95 کمتر از

در مترمربع

Plant
spacing
(cm)

Percentage of tubers
more than 55 mm
5.91b
6.65b
11.92a
9.97a

فاصله ردي
Row
spacing
(cm)

Percentage of tubers
Tuber number
less than 35 mm
per m2
58.22a
48.31a
15
37.5
a
55.44
40.27b
20
45.03c
25.13c
15
75
49.60b
25.02c
20
. درصد تااوت معنیداری ندارند5  در سطح احتمالLSD میاناینهای دارای حداقل يک حرف مشترك بر اساس آزمون
Means followed by the same letter are not significantly different according to LSD (P≤ 0.05)

 درصاد، مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله بوته در وزن مینيتیوبر بر میاانگین تعاداد غاده در مترمرباع-5 جدول
. عملکرد کل و درصد ماده خشک سیبزمیني رقم سانته، میليمتر33 غدههای بزرگتر از
Table 3. Mean comparison the interaction effects of plant spacing × minituber weight on tuber
number per m2, percentage of tubers more than 55 millimeter, total yield and percentage of dry matter
of potato cultivar Sante.

درصد ماد
خشک
Percentage
of dry
matter
23.09 a
21.13 ab
17.76 d
22.47 ab
18.87 cd
20.87 bc

عملكرد کل
)(تن در هكتار

درصد غد های
 میلیمتر55 بزرگتر از

میاناین تعداد

وزن مینیتیوبر

غد در مترمربع

) (گر

فاصله بوته
)(سانتیمتر

Percentage of
Plant
Tuber number
Minituber
tubers more than
spacing
per m2
weight (g)
55 mm
(cm)
c
c
a
11.54
4.91
37.45
less than 5
14.38 b
11.84 a
34.73 a
5-10
15
16.79 a
9.99 a
37.98 a
more than 10
9.88 c
7.51 b
27.20 b
less than 5
14.20 b
6.98 b
35.14 a
5-10
20
13.58 b
10.43 a
35.60 a
more than 10
. درصد تااوت معنیداری ندارند5  در سطح احتمالLSD میاناینهای دارای حداقل يک حرف مشترك بر اساس آزمون
Total yield
(ton ha-1)

Means followed by the same letter are not significantly different according to LSD (P≤ 0.05)
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جدول  -4مقایسه میانگین اثرات متقابل ردیف کاشت در فاصله بوته در وزن مینيتیوبر بر تعدادغده تک بوته ،درصد
غدههای کمتر از  53و بزرگتر از  33میليمتر و قطر غده سیبزمیني رقم سانته.
Table 4. Mean comparison the interaction effects of row spacing × plant spacing × minituber weight
on tuber number per plant, percentage of tubers less than 35 and more than 55 millimeter, tuber
diameter of potato cultivar Sante.
میاناین قطر
درصد غد های
درصد غد های
میاناین تعداد
فاصله ردي
فاصله بوته وزن مینیتیوبر
(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

Row
spacing
)(cm

Plant
spacing
)(cm

15
37.5
20

15
75
20

(گر )
Minituber
)weight (g

less than 5
5-10
more than
10
less than 5
5-10
more than
10
less than 5
5-10
more than
10
less than 5
5-10
more than
10

غد تک بوته

کمتر از  95میلیمتر

بزرگتر از  55میلیمتر

غد (میلیمتر)

Tuber
number per
plant

Percentage of
tubers less than
35 mm

Percentage of
tubers more than
55 mm

Tuber
diameter
)(mm

4.08 bc
3.68 c

67.02 a
56.90 bc

1.68 f
7.66 bcde

35.70 bc
36.62 b

3.68 c

50.74 cd

8.47 bcd

37.05 b

4.39 bc
3.96 c

60.99 ab
49.93 cde

5.03 e
8.38 bcd

33.69 c
36.25 b

4.99 ab

55.42 bc

6.54 cde

36.84 b

4.38 bc
4.00 c

50.54 cd
41.06 f

8.14 bcd
16.11 a

37.18 b
39.99 a

4.26 bc

43.48 def

11.50 ab

40.48 a

3.93 c
5.37 a

50.39 cde
55.82 bc

9.99 bc
5.59 de

37.28 b
35.84 b

4.30 bc

42.59 ef

14.32 a

40.91 a

میاناینهای دارای حداقل يک حرف مشترك بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد تااوت معنیداری ندارند.
)Means followed by the same letter are not significantly different according to LSD (p≤ 0.05

میانگین وزن غده :اثر فاصله بوته بین ردي

و وزن مینیتیوبر بر میاناین وزن غد در سطح  1درصدد

معنیدار بود .در صورتیکه برای اين صات بین فواصدل  15و  21سدانتیمتدری بوتدههدا روی رديد
اختفف معنیداری مشاهد نارديد (جدول  .)1با افزايش فاصله بوته بدین رديد

میداناین وزن غدد

افزايش يافت به طوریکه افزايش فاصله از  97/5به  75سانتیمتر میاناین وزن غدد را از  197/19بده
 110/91گر افزايش داد (جدول  .)5نتايج همچنین تأثیر معنیدار وزن مینیتیوبرهای کشت شدد بدر
وزن غد های تولیدی را نشان داد به طوریکه با افزايش وزن مینیتیوبر ،میاناین وزن غد در هر بوتده
افزايش يافت .در اين آزمايش میاناین وزن غد های حاصل از مینیتیوبرهای بدا وزن کمتدر از  5گدر
 190/70گر بود که اين مقدار برای غد های بهدست آمد از مینیتیوبرهای با وزن بزرگتر از  11گدر
 105/21گر بود که افزايش  99/6درصدی را نشان میدهد (جددول  .)6بدرای صدات میداناین وزن
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غد های بهدست آمد از هر بوته ،عملكرد بوتههايی که روی خطود با فاصدله بیشدتر کشدت گرديدد
بودند فقط  5/21درصد بیشتر از بوتههاي ی بود که روی خطود با فاصله کمتر کشت شد بودند که اين
تااوت غیر معنیدار بود .بهنظر میرسد با توجه به اينکه مینیتیوبرهای مدورد اسدتااد جهدت کشدت
نسبت به غد های معمولی بسیار ريزتر میباشند لذا تعداد چشم و جوانههای کمتری دارند .اين داليدل
بهعفو وجود فاصله مناسب بین ردي های کشت موجب می شود تا فضای کافی بدرای رشدد و نمدو
گیا وجود داشته باشد و فواصل بوته روی ردي

عامل محدودکنند و تأثیرگذار بدرای رشدد غدد هدا

محسوب نشود .کوش واش ( )1112و علیمحمدی و همكاران ( )2119نشان دادند که با افزايش تراکم
بوته وزن میاناین غد کاهش يافت ( 16و  .)1عفو بر اين جم و همكاران ( )2111نشان دادند که با
افزايش فاصله کاشت (کاهش تراکم بوته) و افدزايش اندداز میندیتیدوبر ،میداناین وزن غدد در بوتده
افزايش میيابد ( .)19نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد که در تمامی فواصل کاشت مدورد مطالعده،
افزايش انداز مینیتیوبر موجب افزايش میاناین وزن غد در هر بوته میشدود .بدا توجده بده ايدنکده
غد های بزرگتر تعداد ساقه بیشتری تولید مدیکنندد ،در نتیجده عملكدرد بوتدههدای حاصدل از کشدت
مینیتیوبرهای بزرگتر بیشتر از بوتههای حاصل از کشت مینیتیوبرهای کوچكتر میباشد .کداهش وزن
میاناین غد در تراکم باال احتماالً بهدلیل وقوع تنش غذايی ،افزايش تعداد ساقه در واحد سطح ،رقابت
درون بوتهای و تولید غد زياد در تراکم باالی ساقه میباشد ( .)26دهدار ( )2112نیز نشدان داد بدود
که با افزايش تراکم ،متوسط وزن غد در بوته کاهش میيابد (.)7
جدول  -3مقایسه میانگین اثر ردیف کاشت بر وزن غده تک بوته ،درصد غدههای  53-33میليمتر و عملکرد کل
سیبزمیني رقم سانته.
Table 5. Mean comparison the effect of row spacing on tuber weight per plant, percentage of tubers
35-55 millimeter and total yield of potato cultivar Sante.

فاصله ردي

میاناین وزن غد

(سانتیمتر)

تک بوته (گر )

درصد غد های
 95- 55میلیمتر

عملكرد کل
(تن در هكتار)

Percentage of tubers
)Total yield (ton ha-1
)Tuber weight per plant (g
)Row spacing (cm
35-55 mm
a
b
b
15.04
36.89
137.13
37.5
11.75 b
41.66 a
198.31 a
75
میاناینهای دارای حداقل يک حرف مشترك بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد تااوت معنیداری ندارند.
)Means followed by the same letter are not significantly different according to LSD (p≤ 0.05

711

احمدرضا بلندی و حسن حمیدی
جدول  -6مقایسه میانگین اثر وزن مینيتیوبر بر میانگین وزن غده تک بوته و درصد غدههای  53-33میليمتر در
سیبزمیني رقم سانته.
Table 6. Mean comparison the effect of minituber weight on tuber weight per plant and percentage of
tubers 35-55 millimeter of potato cultivar Sante.

وزن مینیتیوبر (گر )

درصد غد های  95- 55میلیمتر

میاناین وزن غد تک بوته (گر )

Percentage of tubers 35-55 mm
36.55 b
39.67 ab
41.61 a

)Tuber weight per plant (g
)Minituber weight (g
138.78 b
less than 5
178.98 a
5-10
185.40 a
more than 10
میاناینهای دارای حداقل يک حرف مشترك بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد تااوت معنیداری ندارند.
)Means followed by the same letter are not significantly different according to LSD (P≤ 0.05

درصد غدههای کمتر از  53-33 ،53و بزرگتر از  33میليمتر :اثدر فاصدله بوتده بدین رديد

و وزن

مینیتیوبر بر درصد غد های کمتر از  95-55 ،95و بزرگتر از  55میلیمتر در سطح  1درصد معندیدار
بود .در صورتیکه برای اين صاات بین فواصل  15و  21سدانتیمتدری بوتدههدا روی رديد

اخدتفف

معنیداری مشاهد نارديد (جدول  .)1بیشترين درصد غد های کمتر از  95میلیمتدر ( 50/22درصدد)
در فواصل بوته  97/5سانتیمتر بین ردي

و  15سانتیمتر روی ردي

آزمايش در فواصل بوته  97/5سانتیمتر بین ردي

بهدست آمد (جدول  .)2در اين

و  15سانتیمتر روی ردي  ،بین درصد غدد هدای

تولید شد با انداز غد رابطه معكوس بهدست آمد بهطوریکده غدد هدای کدوچكتر از  95میلدیمتدر
بیشترين ( 67/12درصد) و غد های بزرگتر از  55میلیمتر کمترين ( 1/60درصد) نسدبت را بده خدود
اختصاد داد بودند (جدول  .)2درصد غد های  95-55میلیمتر نیز با افزايش فاصدله رديد

و وزن

مینیتیوبر بهطور معنیداری افزايش يافت (جدداول  5و  )6بده طدوریکده بداالترين مقدادير از کشدت
مینیتیوبرها در فاصله ردي

 75سانتیمتر و با وزن بزرگتر از  11گر حاصل گرديد ( 21/66و 21/61

درصد) .بیشترين درصد غد های بزرگتر از  55میلیمتر ( 11/12درصد) در فواصل بوته  75سانتیمتدر
بین ردي

و  15سانتیمتر روی ردي

در فاصله  75سانتیمتر بین ردي

حاصل شد (جدول  .)2با کشت مینیتیوبرهای بیشتر از  11گر

نیز حداکرر درصد غد های بزرگتر از  55میلیمتدر ( 12/11درصدد)

بهدست آمد (جدول  .)7همچنین بیشترين درصد غد های بزرگتر از  55میلیمتدر ( 11/02درصدد) بدا
کشت مینیتیوبرهای  5-11گر در فاصله  15سانتیمتر روی ردي
میاناین اثرات متقابل ردي

حاصل شد (جددول  .)9مقايسده

کاشت در فاصله بوته در وزن مینیتیوبر بر اين صات نشان داد که حداکرر
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درصد غد های بزرگتر از  55میلیمتر ( )16/11در فواصل بوته  75سانتیمتر بین ردي
متر روی ردي

و  15سدانتی-

و وزن مینیتیوبر  5-11گر بهدست آمد (جدول  .)2در اين آزمايش ،کداهش نسدبت

تولید غد های بزرگتر به غد های کوچكتر در ردي های با فواصل  75و  97/5سانتیمتر مشاهد می-
گردد ،اگر چه روند کاهش در فاصله ردي

 75سانتیمتر نسبت به ردي های با فاصله  97/5سانتیمتر

کندتر میباشد .کاهش روند نسبت غد های درشت به ريز در ردي های بدا فاصدله  75سدانتیمتدر در
مقايسه با ردي های با فاصله  97/5سانتیمتر میتواند به رقابت کمتر بین غد ها از نظر فضا و تغذيده
مربود گردد .اگر چه نسبت غد ها تولید شد که دارای انداز بزرگتر بودندد در هدر دو تیمدار فاصدله
ردي

کمتر از آنهای با انداز کوچكتر بودند .معهذا بین ردي های کشت برای اين صاات پاسخهای

متااوتی بهدست آمد.
در اين تحقیق ،در تراکمهای مختل

کشت ،درصد غد های ريز (کوچكتر از  95میلیمتر) حاصل

از کشت مینیتیوبرهای بزرگ (بزرگتر از  11گر ) کمتر از درصدد غدد هدای ريدز حاصدل از کشدت
مینیتیوبرهای کوچكتر از  5گر بودند (جددول  .)2همچندین در تدراکمهدای  975/5 ×15و 75 ×21
سانتیمتر ،درصد غد های بزرگتر از  55میلیمتر حاصل از کشت میندیتیوبرهدای بزرگتدر از  11گدر
بهطور معنیداری بیشتر از غد های حاصل از کشت مینیتیوبرهای کوچكتر از  5گر بودند .بهعبدارت
ديار استااد از مینیتیوبرهای بزرگ بهعنوان بذر نسبت غد های بزرگ به ريز را افزايش مدیدهدد در
صورتیکه استااد از مینیتیوبرهای ريز موجب افزايش نسبت غد های ريز به درشت میشود .در عین
حال همانطور که در جدول  6مشاهد میگردد در هر سه انداز بذری مورد مطالعده ،تقريبداً نیمدی از
غد های تولیدی دارای انداز بزرگتر از  95میلیمتر میباشند که اين نتیجه میتواند اهمیت اسدتااد از
بذرهای سالم و عاری از عوامل بیماریزا را نشان دهد .همانطور که در جدول  2مشداهد مدیگدردد
برای غد های بزرگتر از  55میلیمتر ،اگر چه درصد غد های تولید شد در  75درصد موارد کدوچكتر
از  55میلیمتر بودند معهذا در بیشتر تراکمها کمترين مقادير برای اين صات از کشت مینیتیدوبرهدای
کمتر از  5گر و باالترين مقادير از کشت مینیتیوبرهای  5-11و بزرگتر از  11گر که روی خطود با
فاصله  75سانتیمتر از يكديار کشت شد بودند ،بهدست آمد .نسبت کمتر غد های بزرگتر به غد های
کوچكتر که از کشت مینیتیوبرها بهدست میآيد نشاندهند عد پتانسدیل میندیتیوبرهدا بدرای تولیدد
غد های با انداز بزرگ میباشد .بهدلیل عد تولید و يا تولید کم غد هدای بدزرگ نتیجتداً محددوديت
فضايی کمتری برای تولید و تشكیل تعداد بیشتری غد های با سايز متوسط و ريز وجود خواهد داشت
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که انتخاب تراکم مطلوب در باالترين حالت ممكن میتواند افزايش عملكرد را از طريق افزايش تعداد
غد میسر کند .اين نتايج با تحقیقات جم و همكاران ( )2111مطابقت دارد .در حالیکه نتايج تحقیقات
جئورگاکیس و همكاران ( )2112نشان داد که انداز مینیتیوبرها تأثیری بر اندداز غدد هدای تولیددی
ندارد ( .)11مرتضوی بک و همكاران ( )2111نشان دادند که کمترين عملكرد غد های درشت (بزرگتر
از  55میلیمتر) و بذری ( 95تا  55میلیمتر) از غد های به قطر  95تا  55میلدیمتدر و در تدراکم بداال
بهدست میآيد (.)11
جدول  -7مقایسه میانگین اثرات متقابل ردیف کاشت در وزن مینيتیوبر بر درصد غدههای بزرگتر از  33میليمتر در
سیبزمیني رقم سانته.
Table 7. Mean comparison the interaction effects of row spacing × minituber weight on percentage of
tubers more than 55 millimeter of potato cultivar Sante.

فاصله ردي

(سانتیمتر)

وزن مینیتیوبر(گر )

درصد غد های بزرگتر از  55میلیمتر
Percentage of tubers more than 55 mm
3.36 d
7.97 bc
7.51 c
9.07 bc
10.85 ab
12.91 a

)Minituber weight (g
)Row spacing (cm
less than 5
5-10
37.5
more than 10
less than 5
5-10
75
more than 10
میاناینهای دارای حداقل يک حرف مشترك بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد تااوت معنیداری ندارند.
)Means followed by the same letter are not significantly different according to LSD (P≤ 0.05

عملکرد کل :اثر فاصله بوته بین ردي

و روی ردي

و وزن مینیتیوبر بر عملكدرد کدل در سدطح 1

درصد معنیدار بود (جدول  .)1با افزايش فاصله بوته بین ردي  ،عملكرد کل بهطور معنیداری کاهش
يافت (جدول  .)5با افزايش وزن مینیتیوبر در فواصل بوته  15و  21سانتیمتر روی رديد  ،عملكدرد
کل به طور معنیداری افزايش يافت به طوریکه بیشترين عملكرد کل ( 16/71تن در هكتار) از کشت
مینیتیوبرهای با وزن بیشتر از  11گر در فاصله بوته  15سانتیمتر روی ردي

و کمترين عملكرد کل

( 1/00تن در هكتار) از کشت مینیتیوبرهای با وزن کمتر از  5گر در فاصله بوته  21سانتیمتدر روی
ردي

حاصل شد (جدول  .)9انداز کوچكتر مینیتیوبرها نسبت به غد های معمولی و همچنین تعداد

چشم و ساقه کمتر آنها منجربه تولید غد هايی با انداز کوچكتر و در نهايت عملكرد کمتر نسبت بده
غد های خوراکی و يا طبقات بذری پايین میگردد .با توجه به اينکه در بیشتر ارقا و در شرايط مشابه
تعداد غد تولید شد از هر ساقه تا حدودی ثابت میباشد بنا بر اين تعداد ساقه تولید شد از هر بدذر
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میتواند نقش مهمی در تعیین عملكرد داشته باشد .با توجه به اينکه بذرهای بدزرگتدر باعد

تولیدد

ساقة بیشتری میشوند ،مقدار تولید با افزايش اندازة غد های بذری افزايش میيابد ( .)20مرتضوی بک
و همكاران ( )2111و خان ( ) 1112گزارش کردند که با افزايش تدراکم بوتده ،عملكدرد کدل افدزايش
میيابد ( 11و  .)12در تحقیقی لومن ( )1115نشان داد که انداز غد بذری بر عملكرد تأثیر دارد و بدا
افزايش انداز غد بذری ،عملكرد افزايش میيابد ( .)17مقدار عملكرد غد در واحد سطح ،صرف نظر
از انداز متوسط غد های تولیدی بهعنوان شاخ

مهم اقتصادی و در واقع هدف اصلی از تولید سیب

زمینی محسوب میشود (.)26
درصد ماده خشک :اگر چه از وزن خشک غد بهعنوان يک خصوصیت ژنتیكی در سدیبزمیندی يداد
میکنند و در شرايط يكنواخت کاشت معموالً مقدار آن برای هر رقم ثابت میباشد ،معهذا متغیر بدودن
شرايط کشت و غد بذری مورد استااد میتواند تا حدودی مقدار آن را تحت تأثیر قدرار دهدد (.)19
همانطور که اطفعات مندرج در جدول  1نشان میدهد فاصله بوته بین ردي

بر درصد

و روی ردي

ماد خشک سیبزمینی تأثیر معنیداری نداشت اما اثر وزن مینیتیوبر بر درصد ماد خشدک معندیدار
بود .با افزايش وزن مینیتیوبر درصد ماد خشدک کداهش يافدت .بده طدوریکده در فاصدله بوتده 15
سانتیمتر روی ردي  ،جايازينی غد های بزرگتر از  11گر با غد های کوچكتر از  5گر درصد ماد
خشک را از  29/11به  17/76درصد کاهش داد .اين میزان کاهش در فاصله بوته  21سدانتیمتدر روی
ردي

کمتر بود (جدول  .)9در اين آزمايش باالترين درصد ماد خشک از کشت مینیتیوبرهای کمتدر

از  5گر با فاصله  15سانتیمتر روی ردي

بهدست آمد .استااد از مینیتیوبرهای بزرگتر از  11گدر

در همین فاصله موجب کاهش  29/10درصدی ماد خشک گرديد .غد های بزرگتر تعداد ساقه اصلی
بیشتری تولید نمود و در نتیجه رقابت در استااد از نور ،فضا ،آب و مواد غذايی بین بوتههدا افدزايش
میيابد .در اين حالت بهدلیل تراکم باال و ريزش برگهای پايینی سهم بیشتری از مدواد فتوسدنتزی بده
برگهای جديد اختصاد يافته و مواد فتوسنتزی کمتری به اندا های خیر ای تخصی

پیدا میکندد.

متقابفً در تراکمهای پايین دوا سطح برگها بیشتر بود و مواد فتوسنتزی بیشتری به بخدش اقتصدادی
تخصی

يافته و اين امر سبب افزايش درصد ماد خشک غد میگردد.

میانگین قطر غده :اثر فاصله بوته بین ردي

و روی ردي

و وزن مینیتیوبر بر میاناین قطدر غدد در

سطح  1درصد معنیدار بود (جدول  .) 1بدا افدزايش فاصدله بوتده بدین رديد
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مینیتیوبر میاناین قطر غد افزايش يافت (جدول  .)2مقايسه میاناین اثر متقابل عوامل مورد مطالعه نیز
نشان داد که باالترين مقادير برای صات میاناین قطر از مینیتیدوبرهدای بدا بزرگتدرين اندداز کده بدا
پايینترين تراکم کشت شد بودند ،حاصل گرديد به گونهای که در فواصل کشدت  75×21سدانتیمتدر
استااد از مینیتیوبرهای بزرگتر از  11گر تولید غد هايی با میاناین قطدر  21/11میلدیمتدر نمودندد.
افزايش نسبی عملكرد در بقیه تیمارهای اعمال شد در صورت ثابت بودن هر يک از سه عامدل مدورد
مطالعه ،با افزايش دو عامل ديار افزايش پیدا میکند (جدول  .)2کمترين میداناین قطدر غدد (99/61
میلیمتر) نیز در فواصل کشت  97/5×21سانتیمتر و وزن مینیتیوبر کمتر از  5گر حاصل شد (جدول
 .)2مطالعات سانتوز و رودرياوز ( )2110نشان دادند که در گیا سیبزمینی توزيع مواد فتوسدنتزی و
انتقال آنها به سمت مینیتیوبر بستای به فاصله ردي

کشت دارد به طدوریکده در صدورت انتخداب

فواصل کمتر تعداد مینیتیوبر بیشتر با اندداز کدوچكتر و در صدورت انتخداب فواصدل بیشدتر تعدداد
مینیتیوبر کمتر با انداز بزرگتر تولید میشود (.)29
ضرايب همبستای بین صاات مورد مطالعه در جدول  0ارائه شد است .درصد غدد هدای 95-55
میلیمتر باالترين همبستای را با درصدد غدد هدای کمتدر از  95میلدیمتدر (** )r= -1/11نشدان داد.
همچنین همبست ای بین میاناین قطر غد با کلیه صاات مورد مطالعه به استرنای میاناین تعداد غدد در
هر بوته ،عملكرد کل و درصد ماد خشک در سطح  1درصد معنی دار بود .بین درصد غد های کمتدر
از  95میلیمتر نیز با درصد غد های  95-55میلیمتر ،درصد غد های بزرگتر از  55میلیمتر و میاناین
قطر غد همبستای منای و معنیداری بدهترتیدب معدادل **  -1/07 ** ،-1/11و ** -1/05مشداهد
شد .بین عملكرد کل و تعداد غد در مترمربع همبستای مربت و معنیداری وجود داشت .در مطالعات
خاياتنزهات و همكاران ( )2111در سیبزمینی بین عملكرد و تعداد غد همبستای قوی و معنیداری
گزارش شد است ( ) 15که با نتايج تحقیق حاضر مطابقت دارد .الز به کر است که بین صات تعداد
غد در هر بوته و کلیه صاات مدورد مطالعده بده اسدترنای صدات وزن غدد در هدر بوتده همبسدتای
معنیداری وجود نداشت .عفو بر اين بین صات درصد ماد خشک و کلیه صداات مدورد مطالعده بده
استرنای صات عملكرد کل نیز همبستای معنیداری مشاهد نشد (جدول  .)0اين نتايج بدا تحقیقدات
جم و همكاران ( )2111مطابقت دارد.
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نتیجهگیری
نتايج نشان داد که فاصله بوته روی ردي

و بین ردي

و همچنین وزن مینیتیوبر بدر روی بیشدتر

صاات مورد مطالعه تأثیر معنیداری دارد .معموالً افزايش تراکم کشت ،تعداد غدد در واحدد سدطح را
افزايش ولی وزن و قطر غد ها را کاهش میدهد .با توجه به اينکه نسل حاصل از کشت مینیتیوبرهدا
دارای طبقه بذری سوپر ايلیت بود و برای تولید طبقات بذری بعدی مدورد اسدتااد قدرار مدیگیرندد،
افزايش تعداد غد در واحد سطح بهوي تولید غد های استاندارد ( 95-55میلیمتر) و با انداز مطلوب
دارای اهمیت زيادی میباشد .در اين آزمايش با در نطر گرفتن شاخ

های مهم تدأثیرگدذار در تولیدد

بذر استاندارد نظیر تعدداد غدد در متدرمربدع و عملكدرد کدل بهتدرين پاسدخ از کشدت درشدتتدرين
مینیتیوبرها (بزرگتراز  11گر ) با فاصله بوته  15سانتیمتر روی ردي

بهدسدت آمدد .ايدن تیمدار بدا

عملكرد کل  16/71تن در هكتار باالترين عملكرد را به خود اختصاد داد بود ضمن ايدنکده بدرای
ساير صاات مطلوب (تعداد غد در مترمربع و درصد غد های بزرگتر از  55میلیمتر) در گدرو برتدر
قرار دارد .متقابفً ضعی ترين پاسخ از کشت مینیتیوبرهای کمتر از  5گر با فاصله بوته  21سانتیمتر
روی ردي

بهدست آمد به طوریکه اين تیمار با تولید  27/12غد در متدرمربدع دارای عملكدرد کدل

 1/00تن در هكتار بود .الز به کر است که باالترين تعداد غد در هر بوته از کشت مینیتیوبرهای بدا
وزن متوسط ( 5-11گر ) در پايینترين تراکم ( 75 ×21سانتیمتر) بهدست آمد.
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