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 1دهیچک

 در تفاوت در دو اقلیم متفاوت، موجب (.Solanum tuberosum L) زمینیکاشت سیب سابقه و هدف:

عبارتند از : اهان کاربرد فراوان دارند، گیاين حالت های رشد که در ترين شاخصمهم .گرددمی آن رشد روند

وزن خشک  .(LAI) و شاخص سطح برگ (CGR) سرعت رشد محصول (،TGR) سرعت رشد غده

های رقابتی گیاهان گیری ويژگیترين جزء، برای اندازههزينهترين و کمترين، سريعساده های هوايیاندام

تغییرات  میزان برآورد برای مناسبی معیار برگسطح شاخص که دهدمی نشان برخی تحقیقات است. نتايج

ثر بر عملکرد ؤبررسی خصوصیات فیزيولوژيکی م منظوربه مطالعه باشد. اينمی زراعی گیاهان عملکرد

های رشد در مراحل مختلف دوره رشد گیاه از سبز شدن تا زمینی بر اساس شاخصچهارده ژنوتیپ سیب

)بهاره( و  شاهکوه  شرايط متفاوت آب و هوايی، منطقه کوهستانیرسیدگی و همچنین عملکرد غده در دو 

 به اجرا در آمد.  )پايیزه( گلستان طی گرگان ایجلگه

 

 جمعیت اصالحی 2و  تکرار 9 بای تصادف کاملی هابلوک طرح قالب در آزمايشاين  ها:مواد و روش

-11، 921991-2 ،921992-1، 921191-22های )زمینی به نامسیبالمللی )ژنوتیپ( دريافتی از مرکز بین

همراه ارقام سانته، آگريا، به 14-921149، 1-921191، 8-921992 ،9-921992، 14-921921، 921991
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 هابوته فاصله و مترسانتی 19 رديف فواصل با متری 4 خط 1تیمار در  14با  "ساتینا، بورن و مارال مجموعا

 اجرا گرديد.  یاشتهپ وی جو صورتهب مترسانتی 29 خطوطی رو
 

-14کشت پايیزه برای ژنوتیپ مربوط به نتايج مطالعات نشان داد، بیشترين سرعت رشد محصول  ها:يافته

گرم  1/29در کشت بهاره به مقدار  921992-1مربع در روز و برای ژنوتیپ گرم در متر 19معادل  921921

با  921992 -9زمینی در کشت بهاره به ژنوتیپ برگ سیبترين شاخص سطحبیش مربع در روز بود.در متر

اختصاص داشت و در انتهای دوره رشد زمانی که  91/9با  921149 -14و در کشت پايیزه به ژنوتیپ  19/9

تر مشهود بود. در برگ روند نزولی در پیش گرفت، تفاوت بین تیمارها در کشت بهاره بیششاخص سطح

هکتار و در کشت بهاره  کیلوگرم در 21991در کشت پايیزه با  921992-1نهايی عملکرد غده، ژنوتیپ نتیجه 

 -1ژنوتیپ  دست آوردند. ضمناًکیلوگرم در هکتار باالترين عملکرد را به 28441با  921992-9ژنوتیپ 

در اين غده در بوته بهترين تیمار شناخته شد.  9/12در بهاره با  و 2/11های پايیزه با در کاشت 921992

  .)گرگان( بیشتر بود )شاهکوه( از کشت پايیزه ساله در کشت بهاره 9ش، میانگین عملکرد آزماي

 

تواند ناشی از ها نیاز حرارتی متفاوتی داشته و اين موضوع میشد که ژنوتیپ مشخصهمچنین  گیري:نتیجه

ات سرعت رشد و های مختلف بوده که در نهايت منجربه تغییرها و مکانتغییرات درجه حرارت هوا در سال

با دارا بودن  921992-9کند که ژنوتیپ يید میأنمو گیاه و عملکرد محصول گردد. نتايج مطالعه حاضر نیز ت

سازی بیشتر و تولید ماده خشک رشد محصول بیشتر، توانست با ذخیره برگ مطلوب و سرعت سطح شاخص

 کند. توجیه ژنوتیپ را اين باالی اقتصادی باالتر عملکرد

 

 ژنوتیپ، عملکرد غده ،سرعت رشد محصول ،ماده خشک :هاي کلیديواژه
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  مقدمه

 رشد روند در تفاوت در دو اقلیم متفاوت، موجب (.Solanum tuberosum L) زمینیکاشت سیب

، (1TGR) سرعت رشد غده ،های رشد که در گیاهان کاربرد فراوان دارندترين شاخصمهم .گرددمی آن

 (1289) راش و رادسويچ (.19) هستند( 9LAI) و شاخص سطح برگ (2CGR) سرعت رشد محصول

-ترين جزء، برای اندازههزينه ترين و کمترين، سريعهای هوايی سادهبیان نمودند که وزن خشک اندام

برگ در گیاهان زيادی . رابطه بین عملکرد و شاخص سطح(1) های رقابتی گیاهان استگیری ويژگی

 برای مناسبی معیار برگسطح شاخص که دهدمی نشان برخی تحقیقات نتايج (.2) به اثبات رسیده است

در مطالعه روند ( 2991) همکارانلینچ و . (9) باشدمی زراعی گیاهان تغییرات عملکرد میزان برآورد

روز پس از ظهور  99زمینی دريافتند که مقدار اين شاخص تا برگ سیب سطح شاخص تغییرات

 داشتند ( بیان1211) مک کالوم و همکاران .(4) بود 29/4و حداکثر مقدار آن يافته ش ها افزايگیاهچه

. (9) يابدتسريع می هاغده شدنحجیم و بندیغده زمینی،سیب ها دربرگ همزمان با رشد سريع که

های در حال توسعه ارتباط داشته و به تعداد غده 4گزارش شده است که مقدار مواد پرورده تولیدی

محققین ديگری  (. نتايج1) باشدها میمچنین مقدار فعالیت فتوسنتزی گیاه تحت کنترل اندازه مخزنه

 در هاغده گیرد،صورت می کاشت از پس هفته چهار عموماً  که زايیغده شروع از پس داد، نشان نیز

 سطح اخصمقدار ش در با وجود تغییر آن از بعد و خود رسیده رشد میزان حداکثر به مدت کوتاهی

 تابع و بوده يکديگر متفاوت با زراعی گیاهان رشد باشد. سرعتتغییرات رشد غده اندک می برگ،

رشد محصول  سرعت، بسیاری از گیاهان زراعی درباشد. می محیطی عوامل و ژنتیکی خصوصیات

 ورمنظبه مطالعه اين (.8) داردو شاخص سطح برگ  (9NAR) سرعت جذب خالصرابطه مستقیمی با 

های زمینی بر اساس شاخصثر بر عملکرد چهارده ژنوتیپ سیبؤخصوصیات فیزيولوژيکی م بررسی

در دو شرايط عملکرد غده  همچنینو  رشد در مراحل مختلف دوره رشد گیاه از سبز شدن تا رسیدگی

 .مورد بررسی قرار گرفت در کاشت پايیزه و بهارهمتفاوت آب و هوايی 

 

 

                                                        
1- Tuber Growth Rate 

2- Crop Growth Rate  

3- Leaf Area Index  

4- Assimilation 

5- Net Assimilation Rate 
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 هاروش و مواد

منطقه کوهستانی شاهکوه طی  بهاره در کاشت ودر گرگان شت پايیزه اوهش در دو منطقه؛ کاين پژ

 9 بای تصادف کاملی هابلوک طرح قالب در آزمايشگرديد. اين  اجرا 1988 و 1981، 1981 هایسال

 همراه ارقام سانته،زمینی بهالمللی سیب)ژنوتیپ( دريافتی از مرکز بین جمعیت اصالحی 2و  تکرار

 و مترسانتی 19 رديف فواصل با متری 4 خط 1تیمار در  14با  ًًآگريا، ساتینا، بورن و مارال مجموعا

گیری منظور اندازهبه .گرديد اجرای اپشته وی جو صورتهب مترسانتی 29 خطوطی رو هابوته فاصله

 گیریهای رشد در طول فصل رشد، نمونههای هوايی و شاخصشاخص سطح برگ، وزن اندام

 شد. انجام مرحله در هفت استقرار گیاه و کاشت از بعد تیمار( هر برای بوته 9) تصادفی صورتبه

مربع متر 9زمینی در انتهای مرحله رشد از هر کرت منظور تعیین عملکرد نهايی غده سیببه

 رشد رعتس برگ،سطح شاخص تغییرات برای تعیین .ها انجام گرديدتر غدهبرداری و سپس وزننمونه

 (.2) ( استفاده گرديد9) و (2(، )1از روابط ) ترتیببه جذب خالص سرعت محصول،

 LAI  = (LA/GA)                                                                                                   (1)   

CGR = (W2-W1)/(T2-T1)                                                                                    (2 )    

NAR = CGR × [(Ln LA2 – Ln LA1)/ (LA2-LA1)]                                    (9)            

 

 و بردارینمونه زمان T(، )گرم گیاه خشک وزنW (، مربع)متر برگ سطح LA فوق روابط در

GA آماری افزارنرم توسط هاداده تحلیل و تجزيه .اشندب)مترمربع( می زمین سطح SAS  مقايسهو 

 .گرفت انجام  Exeleافزارنرم از استفاده با نمودارها رسم و LSDآزمون  از استفاده با تیمارها میانگین

 

   نتایج و بحث

ای هبرای تمامی تیمارها در کاشتدهنده روندی مشابه نتايج اين آزمايش نشان :شاخص سطح برگ

-ابتدای دوره رشد با گذشت زمان شاخص سطح طوری که دربه .در طول فصل رشد، بودپايیزه و بهاره 

مراحل رسیدگی فیزيولوژيک کندی افزايش يافت و در ادامه روند خطی پیدا کرد و در زمینی بهبرگ سیب

ا روند نزولی در پیش هدلیل پیری و ريزش برگپس از آن به ه وحداکثر مقدار خود رسید زمینی بهسیب

 921992-9در کشت بهاره به ژنوتیپ  (8/9) زمینیبرگ سیبترين شاخص سطح. بیش(1 )شکل گرفت

دهد که در انتهای نشان می (1) اختصاص داشت. شکل 921149-14 به ژنوتیپ (2/9) و در کشت پايیزه
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روند نزولی در پیش گرفت( تفاوت بین تیمارها در کشت برگ شاخص سطح)از زمانی که  دوره رشد

کمتر تشعشع حرارتی و شدت  سبب دريافت)کشت پايیزه( به در منطقه گرگان تر مشهود بود.بهاره بیش

 برگ ديرتر حاصل گرديد. برگ، حداکثر شاخص سطحافت سطح
 

          
 

 .پايیزه بهاره و کاشت زمینی درروند تغییرات شاخص سطح برگ سیب -1شکل 

Figure 1. The trend of potato LAI change in spring and autumn planting 

 

 1/18و  8/18، 1/29ترتیب با به دارای، ساتینا و مارال 921992-1 هایژنوتیپ :سرعت رشد محصول

 که ت آوردنددسبهرا  رشد محصول در کشت بهاره سرعت میزان مربع در روز، بیشترينگرم در متر

کمترين میزان  باشد.ها ژنوتیپ اين در مواد بیشتر سازیذخیره و فتوسنتزی برتری بیانگرتواند می

پايین  بود. مربع در روزگرم در متر 1/14به مقدار  921191-1سرعت رشد محصول مربوط به ژنوتیپ 

ها يا توسعه سطح برگ گیاه از نظربودن سرعت رشد گیاه زراعی نشانگر شرايط نامناسبی است که 

رشد محصول در کشت پايیزه به مقدار  سرعت حداقل و . حداکثراستروبرو بودهتولید ماده خشک 

بوده  921149-14و  921921-14 هایترتیب متعلق به ژنوتیپمربع در روز بهگرم در متر 2/19و  19

   (.2 )شکل است

 

 روز پس از سبز شدن روز پس از سبز شدن

گ
 بر

طح
 س

ص
اخ

ش
گ 

 بر
طح

 س
ص

اخ
ش

 

 پايیز بهار



 2331( 1(، شماره )11هاي تولید گیاهي )نشریه پژوهش

132 

     
 

.زمینی در کاشت پايیزه و بهارهصول سیبروند تغییرات سرعت رشد مح -2شکل   
Figure 2. The trend of potato CGR change in spring and autumn planting 

 

-ترتیب با میانگینبه 9211149-14 و 921991-2های نتايج نشان داد، ژنوتیپ: میزان جذب خالص

مربع برگ گرم بر متر 1/8ساتینا با  مربع برگ در روز، باالترين و ژنوتیپگرم بر متر 1/19و  4/19های 

 )شکل ترين میزان جذب خالص، در اين مرحله از رشد را در کاشت بهاره تولید کردندروز پايین در

مطلوب در منطقه  برگ سطح حداکثر به رسیدن و سرعت باالی مناسب برگی آرايش رسدمی نظر(. به9
-جلگه زمینی در منطقهکشت پايیزه سیب است. در گرديده بیشتر خالص جذب سرعت باعث شاهکوه

دلیل کاهش دما در اوايل فصل رشد، کاهش جذب خالص، با شیب سرعت کمتری اتفاق ای گرگان به
دلیل افزايش دما، افزايش ريزش برگ و در که در کشت بهاره در منطقه شاهکوه بهافتاد در صورتی

 ری اتفاق افتاد. سرعت بیشتنتیجه کاهش فتوسنتز کل، کاهش جذب خالص با
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .زمینی در کاشت پايیزه و بهارهروند تغییرات سرعت رشد جذب خالص سیب -3شکل 
Figure 3. The trend of potato NAR change in spring and autumn planting 
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و منطقه که نتايج اين آزمايش نشان داد، مقدار عملکرد غده در هر دهمچنان :عملکرد نهايی غده

چنین  اند. عموماً برتر بوده هانسبت به ساير ژنوتیپ 921992-9و  921992-1 هایآزمايش ژنوتیپ

با  921992-9 نیز ژنوتیپ پژوهشدر اين  .افزايشی به واسطه افزايش تعداد غده بیشتر بوده است

)با  ار( و بهارهکیلوگرم در هکت 21999)با  در هر دو منطقه کاشت، پايیزه داشتن باالترين عملکرد

 غده در بوته رتبه نخست را کسب کند 9/12و  2/11ترتیب با هرم در هکتار( توانست بگکیلو 28441

زمینی در فصل تابستان ( اظهار داشتند که عملکرد باالتر سیب1221) ازکیل و بارگاوا (.1 )جدول

  .(1) باشدخالص می تر بودن فصل رشد و افزايش میزان جذبعلت طوالنینسبت به پايیز، به
 

 .زمینی در دو منطقه گرگان و شاهکوههاي سیبمقايسه میانگین عملکرد و تعداد غده در بوته ژنوتیپ -1 جدول
Table 1. Mean comparison of the yield and the number of tubers per plant of potato genotypes in two 
regions of Gorgan and Shahkooh 

های  پژنوتی

 زمینیسیب
Potato 

genotypes 

  (Shahkooh)  شاهکوه (Gorgan)  گرگان

 تعداد غده در بوته
Number of 

tubers per plant 

 )کیلوگرم در عملکرد

 هکتار(
Yield (kg per 

hectare) 

هتعداد غده در بوت  
Number of 

tubers per plant 

 )کیلوگرم در عملکرد

 هکتار(
Yield (kg per 

hectare) 

396151-29 11 ab abcde21998  8 cde g16211  
397009-7 10.2 abc a27056  10.6 abc ab27056  
397007-9 bc 8.7 abcde22219  abcd 9.7 cde22375  
397007-11 bc 8.6 abc24325  abcd 9.3 ef22112  
397097-14 ab 10.9 de18664  ab 11.7 abc26754  
397009-3 a 11.9 a27003  a 12.5 a28446  
397009-8 abc 10.3 cde20431  bcd 9 abcd26698  
396151-7 ab 10.7 e16769  de 7.1 g16313  
396140-14 c 8 cde20811  de 7 g16602  

(Sante) سانته abc 9.7 
bcde21131  cde 7.8 

egf20049  

(Agria) آگريا c 8.2 
abcd23314  e 4.8 

fg17955  

(Satina)  اساتین  bc 9 
abc25923  cde 7.7 

bcde23959  

(Boren) بورن bc 8.7 
abcde22343  de 6.5 

cde22525  

(Marla) مارال abc 9.7 
ab26555  de 6.6 

ab26555  

 تفاوت درصد 9 سطح در LSDآزمون  براساس هستند، مشترک حرف يک دارای حداقل که ستون، هر در هايیمیانگین

 ندارند. دارمعنی
Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 
%5 level, using Least Significant Difference. 
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