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 93، پاييز3شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

 زمينيهاي رشد در ارقام سيببررسي مراحل فنولوژي و برخي از شاخص
  (Solanum tuberosum L.)  

  2و سيد عبداله افتخاري *1عبدالستار دارابي

  

  
  )Darabi6872@yahoo.com( استاديار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان :نويسنده مسوول -* 1

  استاديار گروه باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران -2

  1/4/92 :تاريخ پذيرش  18/11/90 :تاريخ دريافت

  

  چكيده

هاي رشد و خصوصيات كمي و كيفي ارقام ساواالن، سانته به منظور بررسي مراحل فنولوژي، برخي از شاخص

هاي كامل تصادفي با سه تيمار و سه تكرار در قالب طرح بلوك) 1389- 90(و كوزيما آزمايشي به مدت يك سال 

ها در اواخر دي ماه كشت و اواخر ارديبهشت ماه غده. در ايستگاه تحقيقات كشاورزي بهبهان انجام گرفت

ها و  باال بودن دما در مرحله نتايج حاصل نشان داد كه طوالني بودن مرحله رشد و نمو جوانه. برداشت شدند

در . زميني در خوزستان از مناطق معتدل كشور كمترشودها سبب گرديده كه عملكرد سيبشدن غده حجيم

هاي هوايي و  سرعت رشد اندام. اي كوتاه بود و مرحله مسن شدن مشاهده نگرديدخوزستان مرحله رشد سبزينه

ساواالن به دليل دارا بودن رقم . غده درمراحل اوليه رشد و نمو افزايش و پس از رسيدن به حداكثر كاهش يافت

گرم در روز در  72/21( و سرعت رشد محصول )گرم در روز در مترمربع 04/19( بيشترين سرعت رشد غده

بيشترين سرعت . در واحد سطح را توليد نمود )تن در هكتار 20/4(، حداكثر عملكرد ماده خشك غده)مترمربع

به ترتيب به ارقام ساواالن و   )روزگرم در گرم در  320/0( و غده) روزگرم در گرم در  598/0(رشد  نسبي گياه 

را  )تن در هكتار 38/18(و قابل فروش  )تن در هكتار 91/19( رقم كوزيما حداكثر عملكرد كل. مربوط بود كوزيما

ده بيشترين درصد ما. دار نبودبه خود اختصاص داد ولي از نظر اين صفات اختالف اين رقم  با رقم ساواالن معني

  . به رقم ساواالن تعلق داشت) 38/22(خشك غده 

  

  زاييآناليز رشد، سرعت رشد نسبي، سرعت رشد محصول، غده: هاكليد واژه

  

  مقدمه

از نظر (.Solanum tuberosum L) سيب زميني 

سطح زير كشت و توليد در دنيا بعد از گندم، برنج و 

 كاظمي و همكاران،(ذرت در مقام چهارم قرار دارد 

ميني گياهي نسبتاً سرما دوست و جزء زسيب ). 1390

بهترين رشد آن در . باشدفصل خنك مي هاييسبز

-شود كه ميانگين حرارتي هواي گرمحاصل مي مناطقي

گراد و يا درجه سانتي 25ترين ماه فصل رشد حدود 

دماي مناسب براي حداكثر توليد سيب زميني . كمتر باشد

اگر ميانگين دماي . است درجه سانتي گراد 22تا  15

درجه سانتي گراد باشد بيشترين  21روزانه حدود 

در زراعت سيب زميني دماي . شودمحصول توليد مي

 -درجه سانتي 28گرم به حداكثر دماي روزانه بيشتر از 

گراد درجه سانتي 18گراد و حداقل دماي شبانه بيشتر از 

سانتي  درجه 30دمايدر  .)1992، 1ميدمر. (گفته مي شود

گراد توليد خالص آسيميالت ها به صفر رسيده و رشد 

  ).2007، 2لوي و ويل لوكس(غده متوقف مي شود 

                                                 
1. Midmore 
1- Levy & Vielleux  
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مراحل رشد سيب زميني را مي توان به پنج مرحله 

  : مجزا تقسيم بندي نمود

اين مرحله از زمان رشد  : گياهانمرحله خروج ) 1(

جوانه در چشم هاي غده شروع و به ظهور آن در سطح 

از زمان :  ايمرحله رشد سبزينه )2(.اك ختم مي شودخ

-ي ختم مييزاسبز شدن گياه شروع شده و به شروع غده

هاي اوليه در انتهاي غده: ييزاغدهمرحله ) 3(. شود

نمايند اين مرحله ها شروع به تشكيل شدن مياستولون

مرحله حجيم شدن ) 4( .كشدحدود دو هفته طول مي

هاي تشكيل دهنده غده با حله سلولدر اين مر: غده ها 

- ها متورم مي، مواد غذائي و كربوهيدراتتجمع آب

شاخ و برگ گياه : مرحله بلوغ يا رسيدن ) 5(. شوند

ها شروع به ريزش مي شروع به زرد شدن نموده و برگ

حسن آبادي، (  ميرندهاي هوائي ميد و نهايتاً اندامننماي

؛ خان و 2006، 1ترون ؛1375؛ رضائي و سلطاني 1390

  .) 2011، 2همكاران

هاي رشد را در سه تغييرات شاخص) 1374(سبحاني 

، گرانوال و مورن دركرج مطالعه دراگازميني سيبرقم 

 افزايش وزن خشك ميزان در هر سه رقم در ابتدا،. نمود

كم بود اما مدتي بعد، به صورت خطي افزايش نشان  گياه

ها كاهش علت ريزش برگ داد و در انتهاي فصل رشد به

سرعت رشد محصول ابتدا افزايش و پس از . يافت

رسيدن به حداكثر، كاهش يافت و در اواخر دوره رشد و 

و حسن  نتايج مطالعات موسي پورگرجي .نمو منفي شد

نشان داد كه اختالف  عملكرد ماده ) 1390( آبادي

مارفونا و آگريا معني دار  ،ارقام پيكاسوغده  خشك 

روند تغييرات ماده خشك غده عموماً به صورت . نبود

روند تغييرات سرعت رشد محصول در . درجه دو بود

بيشتر تاريخ هاي كاشت براي كليه ارقام تا مراحل پاياني 

روند تغييرات سرعت رشد نسبي . به صورت افزايشي بود

هاي كاشت ابتدا به  تاريخ براي كليه ارقام در بيشتر

هاي متفاوت كاهش با شيب سسپصورت صعودي بوده و

                                                 
1- Venter 
2- Khan et al. 

يافت و در اواخر دوره رشد و نمو تقريباً يكنواخت 

شاخص هاي رشد ) 1388(طباطبائي و همكاران . گرديد

در اصفهان  زمينيسيب را در برخي از ارقام تجاري

روند تغييرات سرعت رشد محصول به . مطالعه نمودند

كه در ارقام مختلف صورت سيگموئيدي بود به طوري

بتدا روند كندي داشت و پس از آن با سرعت بيشتري ا

افزايش يافت و حدوداً در مرحله گلدهي به حداكثر خود 

. رسيد و بعد از آن كاهش يافت و نهايتاً منفي شد

حداكثر سرعت رشد نسبي در اوايل رشد مشاهده و بعد 

از آن كاهش يافت و در اواخر دوره رشد و نمو منفي 

  .گرديد

جهاني دوم شرايط اقتصادي، از زمان جنگ  

هاي تكنولوژي كه در زمينه اجتماعي و پيشرفت

محصوالت كشاورزي انجام شد باعث گرديد كه عالوه 

بر مناطق معتدله، مناطق گرمسيري نيز به عنوان توليد 

 ،رضائي و سلطاني( كننده سيب زميني مطرح شوند

يكي از مناطق گرمسيري مناسب براي كشت  .)1375

زراعت اين . استان خوزستان است در ايران يسيب زمين

هاي اخير مورد استقبال كشاورزان قرار محصول در سال

هكتار در  347گرفته به طوري كه سطح زير كشت آن از

بي (هكتار  5618هم اكنون به  1363 – 64سال زراعي 

با توجه به لزوم مطالعات همه  .رسيده است) 1389،نام

اين پژوهش به منظور  ،جانبه در مورد اين محصول

بررسي مراحل فنولوژي، تعيين برخي از شاخص هاي 

رشد و خصوصيات كمي و كيفي ارقام ساواالن، سانته و 

   .انجام گرفت كوزيما

 
  ها مواد و روش

هاي كامل تصادفي اين تحقيق به صورت طرح بلوك

 سانته ،)نيمه زودرس( ارقام ساواالنشامل  با سه تيمار

و سه تكرار در  )ديررس( و كوزيما )زودرس -نيمه(

عرض  º30:36´ايستگاه تحقيقات كشاورزي بهبهان با

محل . طول شرقي اجرا گرديد º50:14´شمالي و 

آزمايش داراي اقليم گرم و نيمه خشك و ارتفاع آن از 
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برخي از سامانه هاي هواشناسي . متر است 320سطح دريا 

رده شده آو) 1(در جدول  انجام اين تحقيقدر دوره 

- قبل از كاشت به منظور جوانه دار شدن، ابتدا غده.  است

درجه سانتي  15 – 20ها در جعبه و در تاريكي با دماي 

نيش بزنند، سپس غده ها به مدت يك  گراد قرار گرفته تا

درجه سانتي  15 – 20ماه در معرض نور كافي و دماي 

ه غد ،گراد قرار داده شدند، به طوري كه در زمان كاشت

زني نهاها از نظر سن فيزيولوژيك در شرايط سني جو

سيلتي داراي بافت  خاك محل آزمايش . مركب بودند

ميلي  3و هدايت الكتريكي 7/7H= pبا  يلوم رسي

و فسفر % 7/0موس بر سانتي متر، ميزان كربن آلي خاك 

ميلي گرم در  279و  9/8و پتاس قابل جذب به ترتيب 

مصرف كود عبارت بود از  ميزان. كيلوگرم خاك بود

كيلوگرم  100كيلوگرم سوپرفسفات تريپل و  100

سولفات پتاسيم در هكتار كه در هنگام تهيه زمين به طور 

كود . يكنواخت پخش و با خاك مخلوط گرديدند

كيلوگرم اوره در هكتار،  350نيتروژنه الزم نيز به ميزان 

 نصف آن قبل از كاشت و بقيه در هنگام خاكدهي پاي

در اختيار گياهان  )شدن غده حجيمدر اوايل مرحله ( بوته

غده ها در تاريخ  ).1378لكوتي و طهراني، م(قرار گرفت 

هر كرت آزمايشي به مساحت . دي ماه كشت شدند 25

و به متر   8خط كاشت به طول  5متر مربع شامل  24

 25فاصله بوته ها روي خطوط . متر بودسانتي 75فاصله 

 ودر هنگام برداشت محصول د. منظور گرديدمتر سانتي

متر از باال و پايين سانتي 50خط وسط هر كرت با حذف 

متر مربع برداشت و در محاسبات  5/10خط و به مساحت 

هاي رشد از شاخص گيريازهدبه منظور ان .منظور گرديد

 هر روز بعد از جوانه زدن تا هنگام برداشت به فاصله 15

هر كرت برداشت و وزن خشك اندام گياه از  6 ،روز 15

وزن خشك اندام .  هاي هوائي و غده يادداشت گرديد

هاي برداشت شده با قرار دادن اين اندام ها در آون در 

ساعت تعيين  72درجه سانتي گراد به مدت  75دماي 

هنگامي كه قطر قسمت متورم انتهاي استولون دو  .گرديد

ان تشكيل غده تلقي برابر قطراستولون گرديد به عنوان زم

شاخص هاي رشدي  ).1992، 1اوينگ و استريك( شد

نوبت با استفاده از روابط زير محاسبه  5در 

 HGR2=(1/GA) (H2-H1)/(T2-T1):شدند

HGR  سرعت رشد اندام هوائي برحسب گرم در

هاي هوائي  خشك اندام وزن H1 وH2 روز در مترمربع،

شده توسط سطح زمين پوشيده  GAو T1 و T2 در زمان

   TUGR3=(1/GA) (TU2- TU 1)/(T2-T1) گياه

TUGR  سرعت رشد غده برحسب گرم در روز در

 وزن خشك غده در زمان  TU 1 و TU2  ،مترمربع

T2و T1   

CGR4=(1/GA) (W2-W1)/(T2-T1)  

CGR  سرعت رشد محصول برحسب گرم در روز

 وT2 وزن خشك گياه در زمان W1 و W2 ،در مترمربع
T1   

RHR5= (lnH2-lnH1)/(T2-T1) 

RHR  سرعت رشد نسبي اندام هاي هوائي برحسب

  گرم در گرم در روز 

RTUR6= (lnTU2-ln TU1)/(T2-T1)  

RTUR  سرعت رشد نسبي غده برحسب گرم در

  RGR7= (lnW2-lnW1)/(T2-T1)گرم در روز 

RGR  برحسب گرم در گرم گياه سرعت رشد نسبي

، 9نكن و همكاران؛ دا2005، 8تكاليگن و هامس(در روز 

1978( .  

غده در هر كرت آزمايشي  160در اين آزمايش

گياه در هر كرت  144و  80، 48زماني كه . كشت گرديد

ند به ترتيب به عنوان زمان خروج از خاك خارج شد

فاصله زماني بين . گياهان ثبت گرديد% 90و % 50

                                                 
1- Ewing & Struik 
2- Haulm Growth Rate 
3- Tuber Growth Rate 
4- Crop Growth Rate 
5- Relative Haulm Growth Rate 
6- Relative Tuber Growth Rate 
7- Relative Growth Rate 
8- Tekalign & Hammes 
9- Duncan et al. 
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  در محل اجراي زمينيد و نمو سيبهاي هواشناسي ماهيانه در دوره رشبرخي از سامانه - 1 جدول

  )1389-90سال زراعي ( دوره انجام تحقيق آزمايش در

  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمندي         سامانه هواشناسي

  92/12  25/12  61/16  78/21  27/29 ( C◦) دما ميانگين

  62/19  32/17  76/22  26/30  77/37  ( C◦)حداكثردماي  ميانگين 

  07/6  27/7  45/10  26/13  1/22  ( C◦)لحداق دماي ميانگين

  1  4-  7  1-  16  ( C◦)مطلق دماي حداقل

  25  23  29  37  45  ( C◦)مطلق دماي حداكثر

  7/0  8/3  9/71  3/129  8/32 )مترميلي( بارندگي

 

ها در انتهاي خروج گياهان از خاك و مشاهده غده

اي در نظر گرفته استولون به عنوان مرحله رشد سبزينه

امي كه در هر كرت سطح زمين به طور كامل هنگ. شد

در سايه شاخ و برگ گياهان قرار گرفت به عنوان زمان 

در طول دوره  رشد و نمو . پوشش نهايي تلقي گرديد

كش گياهان آفت شته مشاهده گرديد كه با حشره

يك هفته قبل از برداشت .ديازينون با اين آفت مبارزه شد

در اواخر ارديبهشت ماه اندام هاي هوائي قطع و غده ها 

در پايان داده هاي جمع آوري شده از . برداشت شدند

تجزيه  MSTATCاندازه گيري صفات با نرم افزار 

ها به روش آزمون چند دامنه اي واريانس و ميانگين

براي اندازه گيري شاخص هاي . شدند دانكن مقايسه

  .استفاده شد Excelها از نرم افزار رشد و رسم شكل
 

  يج و بحثنتا

  مراحل فنولوژي 

و % 50 خروجاز نظر تاريخ : خروج گياهانمرحله 

بين ارقام مورد بررسي اختالف معني دار در گياهان  % 90

در مورد رقم ساواالن  .)2جدول ( وجود داشت% 5سطح 

تر از ارقام كوزيما و سانته از كه جوانه هاي آن سريع

تا  ، فاصله زماني بين كاشت غدهدخاك خارج شدن

كه در مقايسه ) 3جدول (روز بود  42، گياهان %90خروج

مناطق معتدله كشور  دربا اين مرحله رشد در كشت بهاره 

-ميتر روز طوالني 20تا  17بين ) 1390 ،حسن آبادي(

 علت اين موضوع را مي توان به پايين بودن دما در .باشد

 و سرعت كم گرم شدن هاكاشت غده ابتداي يك ماه

 1بين اين نتايج و گزارش دين). 1جدول (داد  نسبت هوا

درجه سانتي  10كه اگر دماي خاك به كمتر از ) 1994(

طوالني خواهد شد هماهنگي خروج گياهان گراد برسد 

غده طوالني بودن فاصله زماني بين كاشت . وجود دارد

در اواخر   خروج گياهان و هاي جوانه دار سيب زميني 

 .نيز گزارش شده است) لفا 1386(ماه توسط دارابي دي

روز  15( در اولين نمونه برداري : ايمرحله رشد سبزينه

در هر سه رقم غده مشاهده ) خروج گياهانبعد از 

اي در كشت زمستانه بنابراين مرحله رشد سبزينه. گرديد

روز است كه در  15سيب زميني در خوزستان حداكثر 

 35تا  30دود ح( مقايسه با اين مدت در كشت هاي بهاره 

تر روزكوتاه 20تا  15بين) 1390حسن آبادي، ) (روز 

  . است

روز بعد از  15در اين آزمايش، : زاييمرحله غده

گرديد كه در مقايسه با  مشاهدهغده  خروج گياهان

روز  40كه حدود ) 1390(پرويزي و همكاران  شگزار

 25، حدود دانغده را مشاهده كرده ،خروج گياهانبعد از 

تشكيل زود هنگام غده در اين . تر مي باشدز كوتاهرو

توان به مواجه شدن گياه با طول روز و بررسي را مي

نسبت داد  خروج گياهاندماي پايين بالفاصله بعد از 

سيب زميني مكانيسمي  در ييزاغده ).1997، 2اوينگ(

هاي درون زاد و تعادل پيچيده بوده و سطوح هورمون

. كنندنقش اساسي در آن ايفا مي تنظيم كننده هاي رشد

سطوح تنظيم كننده هاي رشد داخلي به نوبه خود تحت 

                                                 
1- Dean 
2 - Ewing 
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دماي محيط و ) فتوپريود(نورگاه  ،تاثير شرايط آب و هوا

، 1كلينكوف و همكاران(د ننيز شرايط رشد قرار دار

و  خروج گياهاندر سيب زميني فاصله زماني بين ). 2003

كرد اين محصول ي نقش بسيار مهمي در عمليغده زا

تر باشد مرحله حجيم  هر چه اين مدت زمان كوتاه. دارد

تر شده و از طرف ديگر اندام هاي  شدن غده طوالني

  .هوائي بيش از اندازه رشد نخواهد كرد

با احتساب دو هفته براي  :رحله حجيم شدن غدهم

كه   ،ترين تاريخ برداشت سيب زمينيي و مناسبيزاغده

 1386دارابي، (ارديبهشت ماه  است در خوزستان اواخر 

 65مرحله حجيم شدن غده در رقم ساواالن حدود  ،)ب

. روز مي باشد 51روز و در ارقام سانته و كوزيما حدود 

اي بسيار مهم در تعيين عملكرد مرحلهغده  حجيم شدن 

در شرايط مساعد سرعت رشد غده نسبتاً ثابت . باشدمي

هرگونه شرايط نامساعد  مي باشد ولي مواجه شدن گياه با

تواند منجر به كاهش سرعت رشد غده و عملكرد مي

به دليل باال : مرحله بلوغ و رسيدن گياه .محصول شود

رفتن دما از اواسط ارديبهشت، برداشت در خوزستان قبل 

از مرحله بلوغ و يا رسيدن گياه انجام مي شود، زيرا در 

و افزايش  صورت تاخير در برداشت به دليل افزايش دما

گنديدگي غده ها و  بروز عارضه رشد ثانويه از عملكرد 

). ب 1386 ،دارابي( شدخواهد  ستهقابل فروش كا

بنابراين در كشت زمستانه سيب زميني در خوزستان 

شود و مراحل مرحله بلوغ و رسيدن گياه مشاهده نمي

خروج رشد و نمو سيب زميني فقط شامل چهار مرحله، 

ي و حجيم شدن غده ياي، غده زاينه، رشد سبزگياهان

طوالني بودن فاصله زماني بين كاشت غده و . باشدمي

و مواجه شدن گياه با تنش گرما در مرحله  خروج گياهان

گردد كه عملكرد سيب سبب مي حجيم شدن  غده ها

زميني در كشت زمستانه در خوزستان از عملكرد اين 

  .ر شودمحصول در كشت بهاره در مناطق معتدل كمت

  آناليز رشد

  روند تجمع ماده خشك

                                                 
1- Klienkopf et al. 

  اندام هاي هوائي

خروج روز بعد از  15(در اولين نمونه برداري 

هاي هوائي در سه رقم مقدار ماده خشك اندام) گياهان

و  15/14 ،51/5سانته و كوزيما به ترتيب  ،ساواالن

روند تغييرات ). 1شكل (گرم در متر مربع بود  76/25

اوايل دوره رشد و نمو در هر سه درصد ماده خشك در 

اواسط (در اواسط دوره رشد و نمو . رقم صعودي بود

به دليل مواجه شدن گياه  با آفت شته روند ) فروردين

هاي هوائي در هر سه افزايش درصد ماده خشك اندام

رقم متوقف و حتي در ارقام ساواالن و سانته به طور 

-ك اندامحداكثر مقدار ماده خش. محسوس كاهش يافت

هاي هوائي در ارقام ساواالن، سانته و كوزيما به ترتيب 

در . گرم در مترمربع رسيد 23/124 و 51/80 ،85/76به 

-به) گياهان خروجروز بعد از  90( نمونه برداري آخر 

ها و متوقف شدن رشدرويشي،  دليل مسن شدن برگ

). 1شكل (ميزان ماده خشك در هر سه رقم كاهش يافت 

دي در مورد تغييرات ماده خشك اندام هاي چنين رون

نيز گزارش ) 1388(هوائي توسط طباطبائي و همكاران 

گزارش نمود كه در كرج ) 1374(سبحاني  .شده است

گرم در  200مقدار ماده خشك در اندام هاي هوائي به 

متر مربع رسيده است كه حتي در مقايسه با رقم كوزيما، 

ي هوايي را به خود هاكه بيشترين ماده خشك اندام

دليل اين اختالف را . بيشتر مي باشد% 60اختصاص داد، 

نمو  و تر بودن مرحله اول رشدطوالني ،مي توان به

بودن مرحله دوم رشد و نمو  ترو كوتاه) خروج گياهان(

تشكيل زودهنگام غده و قوي تر بودن  ،)ايرشد سبزينه(

ني گياه در براي جذب كربوهيدراتها و مواد معد ،غده ها

عالوه ). 2،1993رو(مقايسه با اندام هاي هوائي نسبت داد 

بر اين برخورد گياه با دماي باال در اواخر دوره رشد و 

ها نيز نقش نمو و متوقف شدن توليد خالص آسيميالت

هاي هوائي دارد موثري در پايين بودن وزن خشك اندام

  ).2007لوكس، لوي و ويل(

  

                                                 
2- Rowe 
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  غده 

برداري ميزان ماده خشك غده در  در اولين نمونه

 ،848/0 ،424/0سانته و كوزيما به ترتيب  ،ارقام ساواالن

روند تغييرات ماده ). 2شكل (گرم در مترمربع بود  159/0

خشك در طي حجيم شدن غده در ارقام مورد بررسي 

بيشترين  خروج گياهانروز بعد از  75يكسان نبود، تا 

ربوط بود ولي در تجمع ماده خشك به رقم كوزيما م

بيشترين تجمع ماده خشك غده  ،هنگام برداشت

در رقم ساواالن و كمترين ) گرم در مترمربع  81/525(

در رقم سانته  )گرم در مترمربع 05/272( ماده خشك

) سريع(خطي  مقايسه دوره رشد). 2شكل ( مشاهده شد 

نشان داد كه مدت اين دوره  در ارقام مورد بررسي غده

روز و در رقم ساواالن كه  30زيما و سانته در رقم كو

روز  40حداكثر ماده خشك غده را توليد نموده است 

ارتباط بين طول دوره رشد خطي و وجود . مي باشد

)  2004(  1غده توسط بوهل و الو  خشك عملكرد ماده

عليرغم اينكه مدت زمان حجيم  .شده است نيز گزارش

در ) روز  60تا  50 بين( آزمايششدن غده در اين 

براي توليد محصول مناسب   صورت مساعد بودن شرايط،

  ولي همانند )  1390 آبادي،حسن( باشدكافي مي

  

  
 

                                                 
2- Bohl &  Love 

پور گرجي و گزارشات موسيوزن  ،هاي هوائياندام

پايين )  2004( 2شوك و همكاران و ) 1390( آباديحسن

مقايسه خشك غده در اين بررسي در دليل اين . باشدمي

توان به باال مي طور كه قبالً گفته شدوضوع را همانم با

بودن دما در قسمت اعظم دوره حجيم شدن غده نسبت 

كه ) 2007(لوكس اين نتايج با گزارش لوي و ويل. داد

درجه  15 -18دماي بهينه براي حداكثر عملكرد غده 

) 1997(  گراد مي باشد و همچنين گزارش اوينگسانتي

زميني در شرايط آب و هوائي سيبكه بهترين عملكرد 

آيد كه ميانگين دما در طي فصل رشد حدود بدست مي

   .درجه سانتي گراد باشد مطابقت دارد 20تا  15

  گياه

در اولين نمونه برداري ميزان ماده خشك گياه ارقام 

 و 84/21 ،94/5سانته و كوزيما به ترتيب  ،ساواالن

ده خشك ارقام ميزان ما. گرم در متر مربع بود 92/25

سانته و كوزيما در آخرين نمونه برداري نسبت به نمونه 

. برداري قبلي كاهش ولي در رقم ساواالن افزايش يافت

چنين توجيه نمود كه اگرچه  تواندليل اين تفاوت را مي

در نمونه برداري آخر در هر سه رقم مقدار ماده خشك 

 ن ميزان ساواال يافته است ولي در رقم هوايي كاهشاندام

  
  

  

                                                 
1- Shock et al. 

 ،ارقام ساواالنتجمع ماده خشك غده روند  -2شكل 

 انته و كوزيما در شرايط اقليمي بهبهانس

تجمع ماده خشك اندام هاي هوايي روند  -1شكل 

 انته و كوزيما در شرايط اقليمي بهبهانس ،ارقام ساواالن
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دو رقم ديگر  تر ازكم هواييكاهش ماده خشك اندام 

افزايش  مدت ميزان باشد و از طرف ديگر در همينمي

ديگر  ماده خشك غده اين رقم نيز از دو رقمخشك 

اين دو عامل سبب گرديد كه روند  .بيشتر بوده است

رقم ساواالن تا هنگام برداشت صعودي تغييرات ماده 

در اين بررسي حداكثر تجمع ماده ). 3شكل ( باشد

در رقم ساواالن ) گرم در متر مربع42/583( خشك

همين دليل بيشترين عملكرد ماده بهو مشاهده گرديد 

  .) 3جدول(نيز توسط همين رقم توليد شد  غده خشك

  سرعت رشد اندام هوائي

روز بعد از  15-30(در اولين دوره نمونه برداري

 ،هوائي ارقام ساواالنايهسرعت رشد اندام )خروج

گرم در  06/4و  721/0 ،35/1سانته و كوزيما به ترتيب 

در رقم سانته در دوره دوم نمونه . روز در متر مربع بود

و در ارقام ساواالن و   )روز بعد از خروج 30-45(برداري

روز بعد از  45-60( كوزيما در دوره سوم نمونه برداري

-قف شدن رشد برگبه علت خسارت شته و متو )خروج

حداكثر . هاي هوائي منفي شد، سرعت رشد اندامها

هاي هوائي در ارقام ساواالن و سانته در سرعت رشد اندام

و  )روز بعد از خروج 60-75(دوره چهارم نمونه برداري

. در رقم كوزيما در دوره دوم نمونه برداري مشاهده شد

گرم در  65/2(    هاي هوائيبيشترين سرعت رشد اندام

در دوره . به رقم ساواالن مربوط بود) روز در مترمربع 

به علت  ) روز بعد از خروج 75-90( پنجم نمونه برداري

ها و كاهش رشد رويشي، سرعت رشد مسن شدن برگ

منفي ). 4شكل ( اندام هاي هوائي در هر سه رقم منفي شد

عت رشد اندام هاي هوائي در اواخر دوره رشد شدن سر

نيز گزارش )  2003( و نمو توسط كلينكوف و همكاران 

  .شده است

  سرعت رشد غده 

نمونه برداري سرعت رشد غده در  دوره در اولين

و  067/0 ،588/0سانته و كوزيما به ترتيب  ،ارقام ساواالن

ته و در ارقام سان. گرم در روز در متر مربع بود 271/1

كوزيما سرعت رشد غده تا دوره سوم نمونه برداري و در 

رقم ساواالن تا دوره چهارم نمونه برداري افزايش و 

چنين روندي در رابطه با ). 5شكل (سپس كاهش يافت 

( تغييرات سرعت رشد غده توسط سيادت و همكاران 

بين اين نتايج و گزارش . ه شده استدنيز مشاه)  1379

كه معموالً سرعت رشد ) 2003( ران كلينكوف و همكا

غده در اواخر رشد و نمو افزايش نمي يابد هماهنگي 

 حداكثر سرعت رشد غده در ارقام ساواالن،. وجود دارد

گرم  97/18و  53/7 ،04/19سانته و كوزيما به ترتيب به 

 حداكثر چه اختالف اگر. مربع رسيد در روز در متر

كوزيما قابل  سرعت رشد غده در ارقام ساواالن و

ظه نبود و حتي از دوره اول تا سوم نمونه برداري حمال

سرعت رشد غده رقم كوزيما از ساواالن بيشتر بود ولي 

هاي چهارم و  -كاهش قابل مالحظه اين شاخص در دوره

پنجم نمونه برداري در رقم كوزيما سبب گرديد كه 

. عملكرد ماده خشك اين رقم از رقم ساواالن كمتر شود

رغم متوقف شدن رشد رويشي و كاهش وزن اندام علي

رشد غده در  ،هاي هوائي در اواخر دوره رشد و نمو گياه

ادامه يافت كه  )ولي با سرعت هاي متفاوت(هر سه رقم 

احتماالً دليل آن باز جذب مواد ذخيره شده از ساير اندام 

 0)2003 ،كلينكوف و همكاران(مي باشد ) آوندها ( ها 

يطي رقم ساواالن از توانائي بيشتري براي تحت چنين شرا

بازجذب مواد ذخيره شده برخوردار بود و به همين دليل 

سرعت رشد غده رقم مزبور در اواخر دوره رشد و نمو از 

سرعت  .اي بيشتر بوددو رقم ديگر به طور قابل مالحظه

 ،رشد غده تحت تاثير عوامل فيزيولوژيكي از جمله رقم

عداد غده توليد شده در واحد سطح و ت ،اندازه غده بذري

سن فيزيولوژيك غده و عوامل محيطي شامل تاريخ 

، مديريت آبياري و تغذيه ،كاشت، دماي فصل رشد

 ،كلينكوف و همكاران( باشديخبندان و تگرك مي

هاي بررسي روند تغييرات سرعت رشد اندام ).2003

هوائي و غده نشان داد هنگامي كه سرعت رشد غده به 

رسد سرعت رشد اندام هاي هوائي بسيار داكثر ميح

دليل اين امر رقابت بين اندام . پايين و يا منفي مي باشد

ها و قوي تر هاي هوايي و غده براي جذب آسيميالت
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بودن غده براي هدايت اين مواد به سمت خود مي باشد 

وجود چنين رابطه اي بين سرعت رشد  ).1993رو، (

) 1388(اي در پياز توسط دارابي ههاي ذخيربرگ و اندام

  .نيز گزارش شده است

  سرعت رشد محصول

در اولين دوره نمونه برداري سرعت رشد محصول 

 ،92/1سانته و كوزيما به ترتيب  ،در سه رقم ساواالن

دليل پايين . گرم در روز در متر مربع بود 36/5و  791/0

بودن سرعت رشد محصول در اوايل دوره رشد و نمو را 

در نتيجه جذب  توان به كامل نبودن پوشش گياهي ومي

 ،كوچكي و سرمدنيا( داد   توسط گياه نسبت نوركمتر 

 ها سبب افزايش سرعت رشدبرگ توسعه   نمو و).  1377

حداكثر سرعت رشد محصول در سه . محصول گرديد

و  31/9 ،71/21رقم ساواالن، سانته و كوزيما به ترتيب به 

    همانطور كه. در مترمربع رسيد گرم در روز 82/18

نيز گزارش گرديده ) 1388( طباطبائي و همكاران توسط

نهايتاً به علت كاهش رشد رويشي، سرعت رشد محصول 

سير نزولي داشت و در دو رقم سانته و كوزيما منفي شد 

  ).6شكل(

  

  

انته و كوزيما در شرايط س ،ارقام ساواالن اندام هاي هواييروند تغييرات سرعت رشد  -4شكل 

 ي بهبهاناقليم

 انته و كوزيما در شرايط اقليمي بهبهانس ،ارقام ساواالن گياه تجمع ماده خشكروند  -3شكل 



61 

 93، پاييز3شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

  هاي هوائي سرعت رشد نسبي اندام

ائي در هر سه هاي هوحداكثر سرعت رشد نسبي اندام

بيشترين  . رقم در اولين دوره نمونه برداري مشاهده گرديد

گرم در گرم  103/0( هاي هوائي سرعت رشد نسبي اندام

روند تغييرات . به رقم ساواالن مربوط بود) در روز 

هاي هوائي در طول دوره رشد سرعت رشد نسبي اندام

و در نتيجه ها ، باال رفتن سن برگدليل اين امر. نزولي بود

كاهش كارآئي فتوسنتزي آنها و سايه اندازي روي 

). 1377 ،كوچكي و سرمدنيا. ( هاي پايين مي باشدبرگ

در آخرين دوره نمونه برداري سرعت رشد نسبي اندام 

هاي هوائي در كليه ارقام مورد بررسي منفي گرديد 

  .)7شكل(

  سرعت رشد نسبي غده.

رشد نسبي غده در اولين دوره نمونه برداري سرعت 

 ،202/0سانته و كوزيما به ترتيب  ،در ارقام ساواالن

 روند تغييرات. گرم در گرم در روز بود 320/0و  052/0

رشد نسبي غده در سه رقم مورد بررسي مشابه با  سرعت

روند . يكسان نبود )1379( گزارش سيادت و همكاران 

تغييرات اين شاخص در دو رقم كوزيما و ساواالن در 

در رقم سانته . تاسر دوره رشد و نمو نزولي بودسر

شاخص مزبور در دوره دوم نمونه برداري در مقايسه با 

چنين روندي در . دوره اول افزايش و سپس كاهش يافت

مورد تغييرات سرعت رشد نسبي غده توسط موسي 

. نيز مشاهده شده است) 1390( آباديو حسن پورگرجي

 165/0رقم سانته به حداكثر سرعت رشد نسبي غده در 

  ).8شكل ( گرم در گرم در روز رسيد

  سرعت رشد نسبي گياه 

در اولين دوره نمونه برداري سرعت رشد نسبي گياه 

، 117/0، سانته و كوزيما به ترتيب در ارقام ساواالن

همانند . گرم در گرم در روز بود 094/0و  053/0

ت ها روند تغييرات سرعتغييرات سرعت رشد نسبي غده

در رقم . رشد نسبي گياه در ارقام مورد مطالعه يكسان نبود

كوزيما حداكثر سرعت رشد نسبي گياه در دوره اول 

بيشترين  .سپس كاهش يافت و مشاهده بردارينمونه

گرم در  598/0( سرعت رشد نسبي گياه در رقم ساواالن 

 به دوره دوم نمونه برداري و در رقم سانته) گرم در روز

به دوره سوم نمونه برداري ) م در گرم در روزگر 096/0(

دليل كاهش سرعت رشد نسبي ). 9شكل (مربوط بود 

گياه در اواخر دوره رشد و نمو عالوه بر مسن شدن 

افزايش قابل  ،ها و كاهش فعاليت فتوسنتزي آنهابرگ

سيادت (باشد  -مي) بافت غير فتوسنتزي(توجه وزن غده 

  ).1379 ،و همكاران

  صيات كمي و كيفيمقايسه خصو

  گياهان %90و  50 ،30 خروجتاريخ 

در سطح گياهان  % 90و % 50 خروجاثر رقم بر تاريخ 

كمترين و بيشترين فاصله ). 2جدول (معني دار بود % 5

به گياهان  % 90و % 50 ،%30 خروجزماني بين كاشت تا 

  ).3جدول ( ترتيب به ارقام ساواالن و سانته مربوط بود 

هاي غده بذري رقم سرعت رشد جوانهبيشتر بودن 

در   تر  گياهان رقم مزبوروج سريعرخدليل ساواالن  

  .بودمقايسه با ارقام كوزيما و سانته 

  تعداد ساقه

اختالف تعداد ساقه توليد شده در ارقام مورد مطالعه 

و كمترين  )ساقه 8/3(بيشترين ). 2جدول(دمعني دار بو

كوزيما و سانته تعلق به ترتيب به ارقام ) ساقه 53/1(

تعداد ساقه توليد شده در هر سه رقم ). 3جدول (داشت 

كمتر ) 1390( در مقايسه با گزارش پرويزي و همكاران 

است  كه دليل آنرا مي توان به سرد بودن هوا در ابتداي 

 ). 2003 ،كلينكوف و همكاران( فصل رشد نسبت داد 

ي ساقه توليد بيشتر ارقام سيب زميني تعداد ثابتي غده رو

تعداد ساقه توليد شده در هر بوته نقش مهمي  ،مي كنند

  .كند زميني ايفا مي -در عملكرد سيب
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كوزيما در شرايط  انته وس ،ارقام ساواالناندام هاي هوايي روند تغييرات سرعت رشد  -7شكل 

 اقليمي بهبهان

انته و كوزيما در شرايط اقليمي س ،ارقام ساواالن محصولروند تغييرات سرعت رشد  -6شكل 

 بهبهان

 انته و كوزيما در شرايط اقليمي بهبهانس ،ارقام ساواالن غدهروند تغييرات سرعت رشد  -5شكل 
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   مزرعه پوشش كامل

تا پوشش كامل  از خروج گياهان  از نظر تعداد روز

معني دار بود % 1مزرعه اختالف بين ارقام در سطح 

تا پوشش كامل مزرعه در  كمترين تعداد روز). 2جدول (

رقم كوزيما مشاهده گرديد كه اختالف آن با رقم 

تعداد روز  تا پوشش كامل . ساواالن بسيار ناچيز بود

 روز 24مزرعه در رقم سانته در مقايسه با دو رقم ديگر 

عالوه بر كندتر بودن سرعت رشد ). 3جدول (تربود بيش

)  6شكل ( ديگراوليه گياه رقم سانته در مقايسه با دو رقم 

كه موجب شده است تاخيري در زمان پوشش كامل 

نسبت به دو رقم ديگر نشان دهد، پتانسيل توليد ساقه 

رقم  كمتر دليل ديگري بر تاخير به رسيدن پوشش كامل

 .نسبت به دو رقم ديگر بود مزبور

  متوسط تعداد غده در هر بوته

 اختالف بين ارقام مورد مطالعه از اين نظر در سطح

 23/7(بيشترين تعداد غده ). 2جدول(معني دار بود % 5

ترين تعداد رقم سانته كم. به رقم كوزيما مربوط بود) غده

دليل باال بودن ). 3جدول( را توليد نمود) غده 56/4(غده 

توان به باال بودن تعداد تعداد غده در رقم كوزيما را مي

ميزان  ساقه اصلي و در نتيجه افزايش سطح برگ و

انته و كوزيما در شرايط اقليمي س ،روند تغييرات سرعت رشد نسبي غده ارقام ساواالن -8شكل 

 بهبهان

انته و كوزيما در شرايط اقليمي س ،ارقام ساواالن گياهروند تغييرات سرعت رشد نسبي  -9شكل 

 بهبهان
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، تعداد ساقه، پوشش نهايي، متوسط تعداد غده، متوسط وزن غده، عملكرد كل، عملكرد قابل فروش، درصد ماده گياهان %90و % 50، %30 خروج خالصه نتايج تجزيه واريانس - 2جدول 

    در ارقام ساواالن، سانته و كوزيما غده خشك غده و عملكرد ماده خشك

  ميانگين مربعات  

درجه  منابع تغييرات

 آزادي

  خروجدرصد 

 گياهان

تعداد  

 ساقه

متوسط تعداد  پوشش نهايي

 غده

  متوسط وزن

 غده

عملكرد 

 كل

عملكرد قابل  

 فروش

درصد ماده 

 خشك غده

عملكردماده 

 خشك غده

30٪  50٪  90٪  

 n.s78/4 n.s778/0 n.s44/40 n.s053/0 n.s11/8 n.s53/2 n.s11/2 n.s59/4 n.s2/4 n.s43/2 n.s197/0 2 تكرار

 n.s 11/40 *44/40 **44/13 * 85/3 ** 11/568 *93/5 * 78/166 * 036/46 * 2/39 * 26/5 **678/1 2 تيمار

 147/0 502/0 271/2 3/3 11/66 392/0 61/2 23/0 11/0 78/4 11/6 4 خطا

 39/10 29/3 4/9 56/10 13/14 09/11 88/2 85/17 75/2 11/6 62/7  )٪(ضريب تغييرات

n.s :دارند ٪1و  ٪5 دار در سطحبه ترتيب اختالف معني**: و*              .      داري ندارنداختالف معني.  

  

 
 

ه ، تعداد ساقه، پوشش نهايي، متوسط تعداد غده، متوسط وزن غده، عملكرد كل، عملكرد قابل فروش، درصد ماده خشك غدگياهان %90و % 50، %30 خروجمقايسه ميانگين  - 3جدول 

  در ارقام ساواالن، سانته و كوزيما  و عملكرد ماده خشك غده در ارقام 

پوشش  تعداد ساقه  ياهانگخروج   رقم

 )روز(نهايي

متوسط تعداد 

 غده

  متوسط وزن

  )گرم(غده 

تن (عملكرد كل 

 )در هكتا ر

تن (عملكرد قابل فروش

 )در هكتار

درصد ماده 

 خشك غده

عملكردماده خشك 

  )روز(٪90  )روز(٪50  )روز( ٪30   )تن در هكتار(غده

 a33  a33/36 a67/45 a8/3  b48 a23/7  a51 a91/19  a38/18  b03/20  a99/3 كوزيما

 a35/33  a33/36 a67/45 b67/2 a72 b15/5 a56 b71/12 b86/11 a30/22   b84/2 سانته

 a33/28 b32 b42 c53/1 b33/48 b58/4 a67/65 a98/18 a84/17 a38/22   a20/4  ساواالن

  .ندارند ) دار دارنداختالف معني% 1درصد  ماده خشك غده  كه در سطح  و  ، پوشش نهاييگياهان % 90 خروجبه جز (  %5 داري در سطحهاي هر ستون كه در يك حرف مشترك هستنداختالف معنيميانگين 
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فتوسنتز و فراهم شدن امكان رشد و نمو براي تعداد غده 

 ود رابطه مثبت بين تعداد ساقه اصليوج. بيشتر نسبت داد

نيز گزارش شده ) الف 1386( و تعداد غده توسط دارابي 

  .است

  متوسط وزن غده 

) گرم 67/65( اگرچه متوسط وزن غده رقم ساواالن 

در مقايسه با متوسط وزن غده ارقام كوزيما و سانته به 

ولي اين ) 3جدول ( درصد بيشتر بود  17و  28ترتيب 

  ).2جدول ( ر نبود اني داختالف مع

  عملكرد كل

غده ارقام مورد بررسي در  كل اختالف بين عملكرد

 بيشترين عملكرد كل). 2جدول ( معني دار بود % 5سطح 

 .توسط رقم كوزيما توليد گرديد) تن در هكتار 91/19(

اختالف عملكرد اين رقم با رقم ساواالن معني دار نبود 

بيشتر % 5سانته در سطح ولي عملكرد اين دو رقم بر رقم 

 71/12( پايين بودن عملكرد رقم سانته). 3جدول ( بود 

 ،توان به دير سبز شدن اين رقم -را مي )تن در هكتار

رقم و پايين بودن سرعت رشد  پايين بودن تعداد ساقه

  .مزبور نسبت داد

  عملكرد قابل فروش

در سيب زميني عالوه بر عملكرد كل، عملكرد قابل 

زيرا درصد قابل . بسيار حائز اهميت استفروش نيز 

به دليل ريز بودن، رشد  ممكن است هاغده توجهي از

ثانويه و يا گنديدگي قابليت عرضه به بازار را نداشته 

همين دليل در اين بررسي عملكرد قابل فروش به .باشند

نيز مورد بررسي قرار گرفت و نتايج حاصل نشان داد كه 

% 5ل فروش اين ارقام در سطح اختالف بين عملكرد قاب

همانند عملكرد كل، رقم ). 2جدول (باشد  -معني دار مي

تن در  38/18( كوزيما بيشترين عملكرد قابل فروش

اختالف عملكرد قابل فروش ارقام . را توليد نمود )هكتار

دار نبود ولي عملكرد قابل  -يكوزيما و ساواالن معن

دو اين  قابل فروش فروش رقم سانته در مقايسه با عملكرد

جدول (نشان داد % 5داري را در سطح رقم  كاهش معني

3.(  

  درصد ماده خشك غده  

اختالف بين درصد ماده خشك ارقام مورد بررسي 

ماده  مقداربيشترين ). 2جدول ( معني دار بود% 5در سطح 

در رقم ساواالن مشاهده ) درصد 34/22(خشك غده 

شك اين رقم و رقم اختالف بين درصد ماده خ. گرديد

دار نبود ولي از نظر اين صفت اين دو رقم بر  -سانته معني

-به .)3جدول (برتري داشتند % 5رقم كوزيما در سطح 

طور معمول درصد ماده خشك غده با توجه به رقم و 

قسمت قابل . متغير است% 23تا  16شرايط محيطي بين 

 ختوجهي از سيب زميني در دنيا به شكل سيب زميني سر

. شوندكرده، چيپس، آرد و ساير فرآورده ها مصرف مي

، باال بودن محتواي در بيشتر اشكال فرآوري سيب زميني

ماده خشك باعث افزايش عملكرد فرآورده نهائي مي 

  ).1997 ،اوينگ(شود 
 

  عملكرد ماده خشك

با توجه به وجود اختالف معني دار بين درصد ماده 

د ماده خشك غده اين خشك ارقام مورد مطالعه، عملكر

نتايج حاصله . ارقام نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

نشان كه اختالف عملكرد ماده خشك ارقام مورد بررسي 

بيشترين ). 2جدول ( معني دار مي باشد% 5در سطح 

توسط رقم ) تن در هكتار 2/4( عملكرد ماده خشك غده 

ملكرد از نظر اين صفت اختالف ع .ساواالن توليد گرديد

كاهش . دار نبودرقم كوزيما با رقم ساواالن معني

عملكرد ماده خشك غده رقم سانته در مقايسه با دو رقم 

  .دار بودمعني% 5كوزيما و ساواالن در سطح 

با توجه به نتايج اين بررسي براي كشت زمستانه 

زميني در استان خوزستان كاشت ارقام ساواالن و سيب

  .شودكوزيما توصيه مي
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