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 چکیده 

ت  زمینی برای کاهش خالء تولید این محصول در انتهای فصل بهار در ایران دارای اهمی کشت زودهنگام سیب 

های خردشده در قالبب  زود هنگام با استفاده از آزمایش کرتزمینی با کشت ه منظور امکان تولید سیب اشد. ب ب می 

  29اسبفندماه،    15کاشبت،    خ ی تبار در مشهد اجرا شد. چهار    1394-95کامل تصادفی با سه تکرار در سال    بلوک 

زمینی اگریا، فونتانه و سبانته  سیب ه رقم  لی و س عنوان عامل اص ماه به اردیبهشت   15ماه و  فروردین   15اسفندماه،  

  15برگ افباایش در رقبم سبانته تبا    سطح عنوان عامل فرعی بودند. در رقم اگریا و فونتانه با تأخیر در کاشت  به 

  15اسبفندماه تبا    15افاایشی بود. تعداد غده در بوته ببا تبأخیر در کاشبت از    ازآن پس فروردین روند کاهشی و  

درصد کاهش یافت. بیشترین و کمترین عملکبرد کبل    83و    72،  51یب ترت به نه و سانته  فونتا   اگریا، ماه  اردیبهشت 

کیلبوگرم در هکتبار    14594اسبفندماه ببا اخبتال     29اسفندماه و    15کاشت    خ ی تار ترتیب در فونتانه در  غده به 

  خ ی تار ن روند تا  انه ای ر فونت غده در اگریا با تأخیر در کاشت روند صعودی داشت، د  خشک مشاهده شد. درصد ماده 

ازآن کاهش یافت، اما در سانته بیشترین و کمتبرین درصبد مباده خشبک  ماه افاایشی و پس فروردین   15کاشت  

  15آمد. در تباریخ کاشبت  دسبت به (  50/18)   ماه اسبفند   29( و  13/22اسبفندماه )   15  کاشبت ترتیب در تاریخ  به 

ت کل در اگریا و فونتانه مشاهده شبد ولبی در رقبم  کسیدان ا آنتی ماه بیشترین مقدار درصد نشاسته و  اردیبهشت 

آمد.  دسبت اسبفندماه به   29مباه و  فروردین   15ترتیب در تباریخ کاشبت  ها ببه سانته بیشترین مقدار این ویژگی 

 طورکلی سانته نسبت به کاشت زودهنگام واکنش بهتری نشان داد عملکرد بیشتری تولید کرد.به 
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 مقدمه 
( چهاارمی  مصواو   زمینی ) سیب 

زراعی مهم دنیا )بعد از برنج، گنادم و ررت( ازنظار تولیاد اسا   
  376(. در سراسر دنیا سااالن  بایا از  ) 

گاردد  یاد می ار تول میلیون هکت   19/ 2زمینی در  میلیون ت  سیب 
زمینی در ایاران حادود  سطح زیار کشا  سایب   (. ) 

هزار هکتار و میزان سطح زیر کشا  در رراساان ریاوی    159

 (. هکتار اس  )   5900حدود  
برای هر مصوو  زراعی تعیی  زمان مناساب بارای کا ا   

ای بارای کباب حاداکعر عملکارد و در ماد  یکی از نیازهای پای  
زمینی یکی از عواما  مهام  . در سیب ( اس  ) 

تاااریك کا اا     تاااریك کا اا  اساا . در ر ااد، نمااو و عملکاارد،  
هاا و  نامناسب باعا  افازایا رباارت عواما  ایلیمای، بیماری 

 اود. تخییار بااالی گیااه در  های غده ب  مصوو  می ناهنجاری 
دهد و در صورت  فو  ر د گرم، نیاز  بی مصوو  را افزایا می 

نیاز، تنا رشکی باع  کاها عملکارد رواهاد  عدم تامی  ای   

 یك کا ا  مناساب  اارای  در تها  تولیااد   اد  بناابرای  تااار 
های  توان از ربارت حاصا  بار کیفیا  غاده غده تغییر داد، می 

تولیدی ممانع  کرده و در یم  کمی  تولید را ارتقاا  بیشاید  
 ( .)

بباتگی دارد.   تاریك کا   عمادتا  با   ارای     و هاوایی 
احی باا  رواو  در ناو مینی ب  ز کش  ببایار زودهنگاام سایب 

نوسااانات ناگهااانی دمااای پااایی  میااارراتی را در پاای دارد.  
ک  سردی نباخی هاوا و راار در ابتادای فوا  ر اد  روری ب  
های روی غااده  توانااد موتااب کاااها ساارع  ر ااد تواناا  می 

ی کا ات   ها زای گیاهی ب  غده زمینی، حمل  عوام  بیماری سیب 
ها در  وتا  ها و درنتیج  اساتقرار نامناساب ب  ده و پوسیدگی  ن 

مزرع  و تراکم گیاهی ناامطلو   اود. بادیهی اسا  کا  ویاو   
چنی  ویعیتی در مزرعا  ساخب کااها عملکارد رواهاد  اد  

(. بااا  تعویاااد افتاااادن کشااا   ) 
عملکارد  زمینی از تاریك کا   مناسب نیز منجر ب  کاها سیب 

 اود ) غده، ب  دلی  کوتاه  ادن دوره ر اد، می 
زمینی مرحلاا   هااای بصراناای ر ااد در ساایب . از دوره ( 

با د ک  بیشتری  حباسی  را ب  تغییارات درتا   بندی می غده 
حرارت و رو  روز دارد کا  باا انتیاا  تااریك کا ا  مناساب  

توان از بررورد مرحل  فوق باا دماای زیااد تلاوگیری نماود  می 
 ( .) 

ریك کا اا   مطالعااات نشااان داده اساا  کاا  تغییاار در تااا 
بات  با  منطقا  تااتیرات متفااوتی در عملکارد و  زمینی ب یب س 

اتزای عملکرد ای  مصوو  زراعی دارد. مصققان اظهاار دا اتند  

ماااه تااا  کاا  در منطقاا  یور اایری  بهتااری  تاااریك کا اا  دی 
  14(. بررسی س  تاریك کا ا   ماه اس  ) بهم  

رد ریام  ی بار عملکامااه تاوال   26ماه می، پانجم مااه ژو ا  و  

ااکاری در منطق  ساپورو ژاپ  نشان داد ک  با تاریر در تاریك  کیت 
(. نتاایج  یابد ) کا   عملکرد کاها می 

منظور  پااژوها در منااارد گرمباایر روزسااتان نشااان داد باا  
زمینی بایاد  بندان در کش  زمبتانۀ سیب اتتنا  از ربارت یك 
کرد و ریم سااواالن  اه اتتنا   م خ  از دی از کا   ای  مصوو  ی 

تری  ریم برای ای  کشا  توصای  گردیاد ) مناسب 
( بررسااای اتااار چهاااار تااااریك کا ااا  از او   

بر عملکرد و رووصیات زراعی دو    ماه ررداد   15تا    ماه اردیخهش  
ریم ساواالن و اگریا در مناارد سردسایر کشاور مانناد اردبیا   

داری  کا ا  او  تفااوت معنای س  تااریك  ک  عملکرد   نشان داد 
رور  باا    ماااه ررداد   15ندا اا ، ولاای عملکاارد در تاااریك کا اا   

 (. داری کاها یاف  ) معنی 
زمینی تولید  ده در منارد معتدل  کشاور در پااییز و  سیب 

اوای  زمبتان ب  مورف رسایده و بعاد از ایا  زماان را  ایا   
ر بیشتر نقاط کشاور ه تاز نقااط  ود دارد. د ر بازار وت مصوو  د 

زمینی از ابتادا تاا انتهاای  گرمبیر تاریك کش  غالب برای سیب 
ی  راار  ااهریور  غاااز  اساا  و بردا اا   ن در دهاا    ماااه ررداد 
زمینی در فو  بهار و تاببتان برای صنایع  گردد. تامی  سیب می 

د باا  امکاان دار   گاردد  بناابرای  و تازه روری با مشک  موات  می 
گیری از نزوالت توی در ری فو  بهارتا  ودهنگام و بهره کش  ز 

زمینی در ای  فو  کمک کارد. بار اساا   حدی ب  تامی  سیب 
ای در مورد اتر تااریك  کنون مطالع  بررسی منابع صورت گرفت  تا 

 کا   زودهنگام در ای  منطق  گزارش نشده اس . 

هامواد و روش 
شاورزی، دانشگاه  دانشکده ک     تصقیقاتی ای  مطالع  در مزرع 
باا اساتفاده از  زماایا    1394-1395فردوسی مشهد در ساا   

های ررد ده در یالب ررح بلور کاما  تواادفی باا سا   کرت 
  15تکرار انجام  د. تیمارهای  زمایا  ام  چهار تاریك کا  ، 

ماه  اردیخهشاا    15ماااه و  فروردی    15اساافندماه،    29اساافندماه،  
  زمینی اگریااا ساا  ریاام ساایب رت اصاالی و  عنوان کااباا  ) اااهد(  

 (Agria )  فونتاناا ،   (Fontane )    و سااانت   (Sante )    عنوان کاارت  باا
فرعی در نظر گرفت   د. ریم اگریا نیم  دیرر ، بیضی  ک  باا  

دیرر ، بیضی  ک  با رناگ  رنگ گو   زرد، ریم فونتان  نیم  
  زرد گو   زرد و ریم سانت  نیم  زودر ، گرد با رنگ گو 

 (.)با ندمی رو  
ها  بذر مورد نیاز از  رک  رالی  بذر  ریا تهی  و انادازه غاده 

متار باود. باا توتا  با  فواصا  زماانی  میلی   60تا    50بی  یطر  
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های کا   و پرهیز از اتر احتمالی  ن بر س  فیزیولوژیاک  تاریك 
روز    20های مورد نیاز برای هر تااریك کا ا  حادود  ها، غده غده 
گراد( رارج  ادند.  ز سردران  )چهار درت  سانتی از کا   ا  یخ  

ها ابتدا ب  مدت دو هفت  در تعخا   بعد از رروج از سردران ، غده 
گراد گرفتند، تاا نایا  درت  سانتی   20-15در تاریکی در دمای  
ها ب  مدت حادود یاک هفتا  در معارر ناور  بزنند. سپس غده 

ان کا ا ،  کا  در زمای رور دند ب  کافی و همان دما یرار داده   
زنی  ها از نظاار ساا  فیزیولوژیااک در  اارای  ساانی تواناا  غااده 

 متری بودند. سانتی  1-1/ 5توان  سخز  3-5معمولی و دارای  
سازی زمای   اام   ایم عمیاد در پااییز و  عملیات  ماده 

  75دیبک در زماان کا ا  و ایجااد تاوی و پشات  باا فاصال   
ازه در روی  ازنظر اناد   ای یکنوار  ه متر صورت گرف . غده سانتی 
  15متر و فاصل  بوتا  روی ردیاف سانتی  75هایی با فاصل  ردیف 
های رکار  اده  متر در تاریك   5/ 1متر در رطوری با رو   سانتی 

کش   دند. میزان کودهای مورد نیاز بار اساا  نتاایج  زماون  
پس از  ماده کردن زمی  تعیی  و اعماا   اد   (، 1تدو  رار ) 

کیلوگرم در    200(. نیتروژن از منخع اوره ) ) 
صاورت سارر  زمان با کا   و بقی  ب  صورت نیمی هم هکتار( ب  

دهی، فبفر از منخاع  چهار هفت  پس از سخز  دن و یخ  از رار 
زماان باا کا ا  و  کیلوگرم در هکتار( هم   120فبفات  مونیوم ) 

  زمان باا هم در هکتار(  کیلو   100پتاسیم از منخع نیترات پتاسیم ) 
کا   تامی   د. 

صورت هفتگی انجام  د. مخاارزه  صورت نشتی و ب   بیاری ب  
کا سانکور  پا ای باا علاف بار سم صورت یک های هرز ب  با علف 

درصد( ب  میزان یک کیلوگرم در هکتاار یخا  از   70)پودر وتاب  
صاورت وتای  دساتی  زمینی و دو باار ب  های سایب ظهور بوتا  
 گرف . صورت  
و  ر د زمان سخز  دن هر یک از تیمارها تخا   و  ف در ر 

روز   70روز و ریم سانت   90گردید. بردا   اریام  گریا و فونتان   
درصد سخز  دن انجام  اد. در انتهاای فوا  ر اد    50پس از  

ها صفات مورفولوژیاک  اام  ارتفاا  بوتا ،  یخ  از بردا   غده 
دستگاه  ستفاده از  برگ )با ا   تعداد سای  در بوت  )پنج بوت (، سطح 

(،  ( ماد  )   

درت     80ساع  یرارگیری در دمای  48وزن تر و رشک )پس از 
سلبیو ( اندام هاوایی تعیای  گردیاد. پاس از حاذف حا ای   

ها در سطح دو مترمربع انجام و تعداد غده در بوتا ،  بردا   غده 
ی پوسیده تعیی   اد.  ها درصد غده واحد سطح،   عملکرد غده در 
کا   روری ها بر اسا  اندازه انجام  د ب  بندی غده در ادام  دست  

ها در دو دساات   گیری یطاار عریاای )کوچااک(، غااده بااا اناادازه 
فروش( و بزرگتار از  های غیر یابا  متر )غده میلی  30تر از کوچک 

د. درصاد  بندی  ادن فروش( دسات  های یابا  متر )غده میلی   30
هاا  ها در  ون و تاوزی   ن ا رشک کردن غاده ه رشک غده ب ماد 

ها  یخ  و بعد از یرارگیری در  ون انجام  د. وزن میواو  غاده 
ها در    )استوان  مدرج( و با استفاده  ور  دن  ن از ررید غور  

 (. ( تعیی   د ) 1از رابط  ) 

 (1)  رابط 

 وا( = وزن میوو  غده ده در ه )وزن غ    (  وزن غده در     –))وزن غده در هوا    

( مصاساخ   اد 2ها با اساتفاده رابطا  )درصد نشاست  غده
(.)

 ( 2)   رابط  

 = درصد نشاست    17/ 546+    199/ 07میوو  غده(    وزن   -  1/ 0988) 

زمینی بار اساا  معارف  غلظ  فن  ک  در نمون  غده سایب 
ن   د. میازا ( تعیی   فولی   یوکالتو ) 

ناانومتر و اساتاندارد    765فن  ک  بر اسا  تذ  در راو  ماوج  

گرم در گرم ماده رشک تعیای   اد.  گالیک اسید بر حبب میلی 
رادیکاا    میزان مهاار فعالیا   

اساتاندارد    ( و مصلاو  غده بر اسا  روش )   
متر تعیای   اد. درصاد  ناانو   675وج  یک در رو  م اسید  سکورب 

گیری  د. یابلیا   ( اندازه یندهای احیا  بر اسا  روش ) 
ها انجاام  ها در سردران  و توزی  غده ها با یرارگیری  ن انخارداری غده 

زنی  و درصد کاها وزن غده، درصد غاده پوسایده و درصاد توانا  
 ی   د. ماه( تعی  ا ها در انتهای دوره انخارداری ) غده 

( ارا   2ارالعات هوا ناسی در رو  دوره ر د در تدو  )
  ده اس . 

 

.
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مورد تجزی  و   افزار  وسیل  نرم های حاص  ب  داده 
میانگی   مقایب   و  گرفتند  یرار  از  زمون تصلی   استفاده  با  ها 

 در سطح احتما  پنج درصد مورد ارزیابی یرار گرفتند.  

 تایج و بحثن 
های کا ا  نباخ  با   ارتفا  بوت  ریم اگریا در تمامی تاریك 

های کا    بخی برروردار بود. بی  تاریك دو ریم دیگر از برتری ن 
دار مشاهده  د و با تااریر  مورد مطالع  در ای  ریم تفاوت معنی 

(. ریام فونتانا   4و  3در کا   ارتفا  بوت  افزایا یاف  )تدو   
ماه نباخ   اردیخهشا    15ماه و  فروردی    15در دو تاریك کا    

وردار باود.  ب  دو تاریك کا   دیگر از ارتفا  بوتا  بیشاتری بررا
های میتلاف  ارتفا  بوت  در ریم سانت  تص  تاتیر تااریك کشا  

یرار نگرف  و بی  اریام نیز کمتری  ارتفا  بوت  مرباوط با  ایا   
متر  متر از ریم اگریا و هف  سانتی سانتی   28ک   روری ریم بود ب  

 (. 5)تدو   از ریم فونتان  ارتفا  کمتری دا   
ارتفا  بوت  در گیاهان حباا ،  یکی از عوام  مصیطی مؤتر بر  

رو  روز اس . از ابتدای فو  زمبتان تاا انتهاای فوا  بهاار در  
نیمکره  مالی رو  روز روند افزایشی دارد. با تغییار در راو  روز  
میزان فیتوکروم یرماز با  یرماز دور تغییار کارده و گیاهاانی کا   

د  هاا نیاز تغییراتای رواهاحبا  ب  ای  تغییرات با ند ارتفا   ن 
زمینی رورکلی سایب با  (.    ) دا ا

نبخ  با  راو  روز حباا  و روز کوتااه اسا  و در ایا  بای     
(.  با اد ) زمینی متفااوت می واکنا اریام سایب 

در ای  مطالع  بیشتری  و کمتری  تغییرات ارتفا  بوتا  با  تااریك  
 ا نشان دادند. ترتیب ریم سانت  و اگری کا   را ب  

عنوان یکی از اتزای ماؤتر در عملکارد  تعداد سای  در بوت  ب  
زمینی تص  تاتیر تاریك کا ا  یارار نگرفا ، اماا در بای   سیب 

  43و  35ترتیب اریام، ریم فونتان  نبخ  ب  ریم اگریا و سانت  با  
درصد تعداد سای  کمتری در بوت  تولید کرد و بی  ریام اگریاا و  

 (. 4داری مشاهده نشد )تدو   معنی سانت  تفاوت  
وری باالقوه،  هاای بهاره از دیدگاه تولید تجااری، یکای از راه 

های  زمینی و تلاوگیری از ر اد بوتا  تنظیم تولید غده در سیب 
تک سای  اس  ک  ای  مهم ببتگی ب  ریم و  رای   ماده سازی  

(. با   غاده یخا  از کشا  دارد ) 
ور یخ  از کا   با از بی  بردن غالخی  انتهاایی غاده  همی  منظ 

های تانخی فعا   ده و تعداد   ود تا چشم مادری اتازه داده می 
سای  بیشتری تولیاد گاردد. در مطالعاات پیشای  باا تااریر در  

زمینی افاازایا پیاادا کاارد،  کا ا  تعااداد سااای  در بوتاا  ساایب 
 ارای   مصققان دلی  ایا  تغییارات را افازایا دماای راار و  

های غاده  تر از نظر فیزیولوژیکی ته  بیدار  دن توانا  مطلو  
 (. اند ) برای تولید سای  رکر کرده 

 

 
 

 

 
.
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ها یکباان در نظار  ک  در ای  مطالع  اندازه غده با توت  ب  ای  

ها یخ  از کا   نیز فراهم  دار کردن غده گرفت   د و  رای  توان  
ها  کبات  و هار ریام باا توتا  با   گردید، غالخی  انتهاایی غاده 

پتانبی  رود سای  تولید کرد و نتایج نیز حااکی از تواناایی کمتار  
ن  نبخ  ب  دو ریم دیگر از نظر تولید سای  در بوت  باود و  ریم فونتا 

هاا در زماان  تاری  تفااوت  ن های میتلاف کا  مهم تاریك کا ا  
 . کا   تفاوت دمای مصی  بود تاتیری بر ای  ویژگی ندا   

نتایج نشان داد ک  دو ریم اگریا و فونتان  با تاریر در کا ا  از  
درصااد    85و    64رتیب  ت ماه باا  اردیخهشاا    15اساافندماه تااا    15

 ارص سطح برگ بیشتری تولیاد کردناد. باررالف دو ریام یااد  
  15اسافندماه تاا  15 ده در ریم ساانت  باا تااریر در کا ا  از 

ماه  ارص سطح برگ روند کاهشی نشان داد اماا ایا   اردیخهش  
ویژه  در گیاهااان زراعاای باا    (. 5تاادو   دار نخااود ) هااا معناای تفاوت 

مصدود نخاودن میازن )غاده( افازایا     رط ای ب  مصووالت غده 
میزان تولیدات فتوسنتزی منجر ب  افازایا عملکارد رواهاد  اد  

از راارف دیگاار افاازایا میاازان تولیاادات  .  ( ) 
کننده( یا  ارص سطح  فتوسنتزی واببت  ب  مخدأ )سطح فتوسنتز 

هااای  (. بررساای ر ااد برگ باارگ اساا  ) 

زمینی تص  تاتیر فتوپریود نشان داده اس  کا  در روزهاای  سیب 
صاورت  هاا ب  یابد اما انادازه برگ بلند تولید مقدار برگ افزایا می 

(. در ایا   نفارادی کااها یافا  ) ا 
پژوها ریم اگریا ک  از ارتفا  بوت  بیشتری برراوردار باود ساطح  
برگ بیشتری نیز تولید کرد و ریم ساانت  باا وتاود تعاداد بیشاتر  
سای  در بوت  نبخ  ب  ریام فونتانا  اماا با  دلیا  ارتفاا  کمتار،  

  ارص سطح برگ کمتری تولید کرد. 
داری از نظار  زمینی مورد مطالع  تفاوت معنای بی  اریام سیب 

توده اندام هوایی وتود دا  . ریام اگریاا بیشاتری  و ریام  زیب  
سانت  کمتری  وزن رشک اندام هوایی را تولید کردند ک  اراتالف  

(. 4ت  در هکتار ماده رشک بود )تدو    1/ 26ای  دو ریم 
کی از عاواملی اسا   زمینی در هر منطق  ی تاریك کا   سیب 

ک  نقا مهمی در کارایی تولید ای  مصواو  دارد. تااریك کا ا   
 ود ک  تمام مراح  ر دی منطخد باا  ارای   مناسب موتب می 

مصیطای مطلاو  بارای گیااه با اد ) 
ریم اگریا کا  در بای  اریاام بیشاتری  وزن رشاک انادام    (. 

فا  بوت  و  ارص سطح برگ بیشاتری  هوایی را تولید کرد و از ارت 
نیز برروردار بود. ریم سانت  ک  کمتری  مقادار وزن رشاک انادام  
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هوایی را دارا بود در بی  صفات مؤتر بر ای  ویژگای، از نظار تعاداد  
سای  در بوت  مشاب  ریم اگریا بود، اما ای  صف  ب  دلی  ارتفا  کم  

ام هاوایی ریام  بوت  نتوانب  تاتیری بار افازایا وزن رشاک اناد 
 سانت  دا ت  با د. 

  15تعداد غده بوتا  در تماامی اریاام باا تااریر در کا ا  از 
تز ریام  روناد کاهشای دا ا  با    ماه اردیخهشا    15اسفندماه ب   

مااه تعاداد غاده در بوتا   فروردی   15فونتان  ک  در تاریك کا ا  
میازان   (. 5تادو   از ن کااها یافا  ) افزایا نشاان داد و پاس 

اسفندماه تاا    15اد غده در بوت  در با تاریر در کا   از  کاها تعد 
  72، 51ترتیب ماه در اریام اگریا، فونتان  و سانت  با  اردیخهش    15
(. بیشاتری  و کمتاری  تعاداد غاده در  5درصد بود )تدو    83و  

فروردی  ماه و در   15ترتیب در ریم فونتان  در تاریك کا   بوت  ب  
غااده در بوتاا     5/ 5ماه بااا ارااتالف  شاا  اردیخه   15ریاام سااانت  در  

(. توانایی تولید غده در بوت  ب  تعاداد ساای   5مشاهده  د )تدو  
چنی  رووصایات وراتتای اریاام بباتگی  در بوت ، رو  روز و هم 

ترتیب در ریم سانت  بیشاتر از  رور ژنتیکی، یریب تکعیر ب  دارد. ب  
سا  ) ریم فونتان  و ریم فونتانا  بیشاتر از ریام اگریاا ا 

 ) . 
زمینی تولید تعداد غده در بوت  در رو  روزهاای  در گیاه سیب 

ز رو  روزبلند اسا ، زیارا در روزهاای بلناد میازان  کوتاه بیشتر ا 
تیخرلی  در گیاه بیشتر از سایتوکنیی  اس  و ای  هورمون عاما   

تلااوگیری از تولیااد غااده در بوتاا  اساا  ) 
دهی  ک  بر اسا  تاریك کا ا ، تااریك غاده با توت  ب  ای   . ( 

تخع  ن  تااریك اساتول  دهای و با  گیارد،  نیز تص  تاتیر یارار می 
اسفندماه زودتر از ساایر   15دهی گیاهان کش   ده در تاریك غده 
های کا   رواهد بود و با عنایا  با  اینکا  در ایا  زماان،  تاریك 

دهی در روزهای کوتااه بیشاتر  ده تر اس  و میزان غ رو  روز کوتاه 
( درنهای  تعاداد غاده  از روزهای بلند اس  ) 
 گردد.  بیشتری نیز تولید می 

نتاایج نشاان داد کا  باای  تیمارهاای میتلاف از نظار تعااداد  
داری بای   در بوت  تفااوت معنای   متر میلی   30تر از  بزرگ های  غده 
ورد مطالعا  مشااهده نشاد. از  های میتلف کا   و اریام ماتاریك 

های میتلاف کا ا  و اریاام از نظار تعاداد  ررف دیگر بی  تاریك 
داری  در بوتاا  تفاااوت معناای   متاار میلی   30تر از  کوچااک های  غااده 

 مشاهده  د. 
  متار میلی  30تر از کوچاک های با تاریر در کا   تعداد غاده 
  15کا  در تااریك کا ا  روری در بوت  روند کاهشی پیدا کارد ب  

در تمامی اریام کمتری  مقدار ای  ویژگی نبخ  با     ماه اردیخهش  
(. ریم ساانت  نباخ   3  تدو  های کا   مشاهده  د ) سایر تاریك 

های  درصد تعاداد غاده   43و    48ترتیب  ب  دو ریم اگریا و فونتان  ب  
 (. 4دو   متر کمتری دا   )ت میلی  30تر از  کوچک 

کنتار  عواما     زمینی پیچیاده و تصا  تشکی  غده در سیب 
میتلفی یرار دارد، عواما  مصیطای مانناد فتوپریاود، دماا و کاود  

.  ( نیتروژن  از عواما  مهام  انارت   اده هباتند ) 
ساع  تااریکی( بارای    16روزهای کوتاه )هش  ساع  رو نایی و  

زمینی مناسب بوده و در مقاب  روزهای بلناد  تشکی  غده در سیب 
ساع  رو نایی و هش  ساع  تاریکی( موتب تاریر در ای     16) 

 (. )    وند فرایند می 
دهند ک  فتوپریود و مبایرهای واببات  با   مطالعات نشان می 
زمینی را کنتر  ) دهی در سیب هورمون تیخرلی ، غده 

ها در  (. مقاادار باااالی تیخاارلی  در اسااتول  
روزهای بلناد و مقادار کام ایا  هورماون در روزهاای کوتااه القاا  

(. در ایااا  مطالعااا  در  )   گاااردد می 
های کا   زودهنگام تعداد غده در بوتا  با  دلیا  تشاکی   تاریك 

غده در روزهای کوتاه بیشتر بود و با تاریر در کا   از تعداد غاده  
تر  دن روزهاا کااها یافا . باا کااها  در بوت  ب  دلی  روالنی 

نتزی با  تعاداد  ساو تعداد غده در بوتا  میازان تیوایص ماواد فت 
هاا گردیاد و تعاداد  ها موتاب افازایا انادازه  ن کمتری از غاده 

هاای کا ا  انتهاایی  متار در تاریك میلی   30تر از  های کوچک غده 
 کمتر بود. 

عملکاارد کاا  غااده تولیاادی تصاا  تاااتیر تاااریك کا اا  و  
بیشاتری  و    (. 5)تادو   برهمکنا تاریك کا   و ریم یرار گرف   

ترتیب در ریم فونتان  در تاریك کا ا   ب   ه کمتری  عملکرد ک  غد 
کیلااوگرم در    14594اساافندماه بااا ارااتالف    29اساافندماه و    15

  15(. عملکرد ک  غده در ریم ساانت   5هکتار مشاهده  د )تدو   
درصد کمتار از ریام فونتانا  باود و    17درصد کمتر از ریم اگریا و  

نگرفا     ر هاای میتلاف یارا عملکرد غده ای  ریم تص  تاتیر تاریك 
 (. 4)تدو   

 رای  مصیطی مانناد راو  دوره ر اد گیااه، میازان ساطح  
فتوسنتز کننده و درنهای  میزان تذ  انرژی رور اید از عواما   

هاای میتلاف کا ا  و اریاام  مهم در ایجااد اراتالف بای  تاریك 
. عملکارد غاده واببات  با   ( زمینی اس  ) سیب 

های تولید  ده اس . در ای  مطالعا   تعداد غده در بوت  و وزن غده 
بررسی همخبتگی بی  صفات نشان داد ک  بی  عملکرد کا  غاده  

( و تعاداد  0/ 70** متار ) میلی   30تار از  های بزرگ با تعاداد غاده 
 داری دا تند. ( همخبتگی معخ  و معنی 0/ 40* غده در بوت  ) 

ماه درصد  اردیخهش   15ب   اسفندماه  15ریر در کا   از با تا 
وتود بای   داری یافا ، بااای  فروش افازایا معنای های یابا  غده 

مااه  فروردی   15اسافندماه و    29اسافندماه،    15های  تاریك کا   
(. میزان افازایا درصاد  3داری مشاهده نشد )تدو  تفاوت معنی 

نا  و ساانت  باا تااریر در  ونتا فروش در اریام اگریاا، ف های یاب  غده 
  3و  14، 9ترتیب با  ماه اردیخهشا   15ب    اسفندماه   15کا   از  
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رور ک  یخال  بیان  اد تعاداد غاده در  همان (.  4درصد بود )تدو   
های انتهاایی  کا ا  های کا   اولی  بیشاتر از تاریك بوت  در تاریك 
اد  (. از ررف دیگر بررسی عملکرد کا  غاده نشاان د 3بود )تدو   

اسافندماه بیشاتری  عملکارد کا  غاده    15ک  در تاریك کا ا   
  15(. تعاداد کمتار غاده در تااریك کا ا  3حاص   د )تادو   

ماه موتب  د تا ب  هر غده ماواد فتوسانتزی بیشاتری  اردیخهش  
انتقا  یابد و درنهای  افزایا وزن و اندازه را موتب گردید. اماا در  

کرد ک  غده بیشاتر، تعاداد  اسفندماه با وتود عمل  15تاریك کش  
های هاوایی تواناایی  بیشتر غده در بوتا  موتاب گردیاد تاا انادام 

ها را ندا اات  با ااند و درصااد  افاازایا وزن و اناادازه تمااامی غااده 
ها کاها یابد. الخت  نخاید از ای  نکت  غافا   فروش  ن یاب  های غده 

  15 ااد کاا  بیشااتری   ااارص سااطح باارگ در تاااریك کا اا   
تواند منجر ب  تولید  (، ک  می 3ب  دس   مد )تدو     ماه اردیخهش  

تخع  ن انتقا  بیشتر مواد فتوسنتزی ب   مواد فتوسنتزی بیشتر و ب  
(. ها را باع  گردد ) غده 

بررسی درصد ماده رشک غده نشان داد ک  در ریام اگریاا باا  
مااده  ماه درصاد  اردیخهش    15اسفندماه تا   15تاریر در کا   از 

رشک روند صعودی دا  . در ریام فونتانا  ایا  روناد تاا تااریك  
درصاد کااها    0/ 44از ن  ماه افزایشی و پاس فروردی    15کا    

یاف . ویعی  درصد ماده رشک غاده در ریام ساانت  باا دو ریام  
دیگار متفااوت باود و بیشاتری  و کمتاری  درصاد مااده رشاک  

دسا   ب    فندماه اسا  29اسافندماه و    15ترتیب در تاریك کا ا   ب  
 (. 5 مد )تدو   

بر یند درصد ماده رشاک غاده و عملکارد  ن عملکارد مااده  
با د. در ای  مطالع  بای  اریاام از نظار عملکارد مااده  رشک می 

هاای میتلاف  داری مشاهده نشد اما بی  تاریك رشک تفاوت معنی 
(. بیشاتری  و  3داری وتاود دا ا  )تادو   کا   تفاوت معنای 
  15های  در تااریك کا ا  ترتیب  با  ه رشاک  کمتری  عملکرد ماد 

کیلاوگرم در هکتاار اراتالف   1569اسافندماه باا  29اسفندماه و  
عنوان دو ریام  (. ریام اگریاا و فونتانا  با  3مشاهده  اد )تادو  

با ند اما ریم ساانت  با  ریام غیار  زمینی صنعتی مطرح می سیب 
تری  صافات متماایز کنناده  صنعتی معروف اس . یکی از کلیادی 

زمینی  ورف صنعتی از غیرصنعتی درصد ماده رشک غده سایب م 
اس . نکت  یاب  توت  در ایا  مطالعا  بااالتر باودن درصاد مااده  

هاای میتلاف  رشک ریم سانت  نبخ  ب  دو ریام دیگار در تاریك 
کا   بود. از ررف دیگر روناد افازایا مااده رشاک در دو ریام  

کا ا  زودهنگاام    اگریا و فونتان  با تاریر در کا   نشان داد کا  
ای  اریام در  رای     و هوایی مشهد موتب افا  درصاد مااده  

با د.  گردد ولی در ریم سانت  ای  روند برعکس می رشک غده می 
رورکلی افزایا دما موتب افزایا تانفس نگهاداری و موارف  ب  

در    . ( گردد ) مواد فتوسنتزی بیشتر در گیاه می 

انت  با توت  ب  اینک  بیشتری  مقدار مااده رشاک  س ارتخاط با ریم 
توان عنوان کرد کا    مد می دس  تولیدی در اولی  تاریك کا   ب  

تر از ساایر اریاام باوده  بناابرای  در اولای  تااریك  ای  ریم زودر  
کا   تولید غده و انتقاا  ماواد فتوسانتزی باا گرماای کمتاری  

یافت  اس  و باا گارم  ا بررورد کرده و میزان ماده رشک  ن افزای 
یافت  اس  اماا در  ها ای  روند کاها کا    دن هوا در سایر تاریك 

ها واکانا متفااوتی  مورد دور ریم دیگر ب  دلی  دیرر  بودن  ن 
 نشان دادند 

زمینی باا تااریر در کا ا  روناد  وزن میوو  غاده سایب 
ک  بیشتری  و کمتری  وزن میواو   روری افزایشی نشان داد ب  

  15ماه و  اردیخهشاا    15های  در تاااریك کا اا  ترتیب    بااغااده  
(. برهمکنا تاریك کا   و ریام  3اسفندماه ب  دس   مد )تدو  

در  ترتیب با  نشان داد ک  بیشتری  و کمتری  وزن میوو  غده 
اساافندماه در ریاام سااانت     15ماااه و  فروردی    15تاااریك کا اا   

تااریر در    ا مشاهده  د. بررسی روند تغییرات وزن میوو  غده ب 
کا   در ریم اگریا افزایشی بود اما در ریم فونتان  ابتادا کااها و  
  15درنهای  افزایا یاف  و در ریم سانت  با تااریر در کا ا  تاا 

از ن کاها یافا  باا ایا   ماه ای  روند افزایشی بود و پس فروردی  
دار نخاود اماا از نظار کیفای  وتود ای  تغییرات از نظر  ماری معنی 

دار تغییر دارای اهمی  ببیار زیاادی اسا . تغییارات وزن  ق ای  م 
زمینی در اریااام میتلااف از مصاادوده  میوااو  غااده در ساایب 

کوچکی برروردار اس  اما ای  نوسانات کم تاتیر ببایار زیاادی در  
 (. زمینی از نظر مورف  ن دارد ) کیفی  سیب 
زودهنگاام      پوسیده در زمان بردا   در کش   های غده درصد  

زمینی ب  دلی  بررورد زمان بردا   غاده باا دماایی بااالی  سیب 
مصی  از اهمی  راصای برراوردار اسا . در ایا  مطالعا  زماان  

  90  های میتلف کا   برای اریام اگریا و فونتانا  بردا   در تاریك 
درصد سخز  ادن انجاام   50روز پس از  70روز و برای ریم سانت  

تخع  ن رار متفااوت و نباخ   ای هوا و ب  م ک  د با وتود ای    د، 
ب  بردا   ای  مصوو  در فو  پاییز باالتر بود ولی از نظر درصاد  

داری باای   های پوساایده در زمااان بردا اا  تفاااوت معناای غااده 
 (. 4و    3  های های میتلف کا   و اریام مشاهده نشد )تدو  تاریك 

ها در سااردران  پااس از  ااا ماااه  درصااد کاااها وزن غااده 
اری نشان داد ک  در ریم اگریا و فونتان  باا تااریر در کا ا   د انخار 

دار بود اماا  ها معنی روند اف  وزن غده کاهشی بود و تفاوت بی   ن 
هاای میتلاف کا ا  از  داری در تاریك در ریم سانت  تفاوت معنای 

(. بیشتری  و کمتری  درصد افا   4ای  نظر مشاهده نشد )تدو   
  15یااا و سااانت  در تاااریك کا اا   ر در ریاام اگ ترتیب  باا  وزن غااده  

زمینی از مصوااوالت  ساایب (. 4اساافندماه مشاااهده  ااد )تاادو   
توان  ن را بیشتر از  اا مااه  زراعی نیم  فاسد دنی اس  اما می 

گراد در سااردران  نگهااداری کاارد.  درتاا  سااانتی   4-3در دمااای  
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زمینی ب  دلی  تنفس و تخییار از غاده  های سیب کاها وزن غده 
زمینی با  دلیا   های سایب اما کااها وزن غاده  گیرد صورت می 

.  ( تنفس ببایار کمتار از تخییار اسا  ) 
اریام حبا  کاها وزن زیادی در مقایب  با دیگر اریام دارند کا   
هاا  ای  امر موتاب کااها ساود نهاایی بارای تولیدکننادگان  ن 

عنوان یاک عاما   ک ریم باید ب  ی گردد. بنابرای  میزان اف  در  می 
سازی مادنظر یارار گیارد. با  همای  دلیا   مهم در فرایند رریره 

زمینی  های سایب مطالعات زیادی در ارتخاط با علا  افا  در غاده 
از نتاایج ایا  مطالعا   (.  انجام  ده اس  ) 
ک  عنوان یاتاوان با   ود ک  ریم ساانت  را می چنی  استنخاط می 

گزین  برای کش  زودهنگام در  رای     و هوایی مشهد در نظار  
گرف  زیرا درصد ماده رشک بااال و میازان افا  کمتار در تااریك  

اسفندماه نبخ  ب  سایر اریام دارد اماا دو ریام اگریاا و   15کا   
های رود را نبخ  ب  ریام ساانت   فونتان  با تاریر در کا   برتری 

نشان دادند. 
  15ر ریم اگریا و فونتان  با تاریر در کا ا  از  د   درصد نشاست  
درصااد    5/ 63و    2/ 72ترتیب  ماه باا  اردیخهشاا    15اساافندماه باا   

اسافندماه    15افزایا یاف  اما در ریم سانت  با تاریر در کا ا  از  
درصاد افازایا یافا  و    13/ 39ماه درصد نشاست   فروردی   15ب  

تااری  مقاادار  کم از ن رونااد کاهشاای پیاادا کاارد. بیشااتری  و  پااس 
  15های هاای کا ا  در تاریك ترتیب ب  نشاست  غده در ریم سانت  

(. 5دس   مد )تدو  اسفندماه ب   15ماه و  فروردی  
رورکلی تاریر در کا   اریام موردبررسی موتاب افازایا  ب  

درصد نشاست  گردید اما میزان تغییرات در ریم ساانت  با  نصاوی  

ردی  درصاد نشاسات  کااها  رو فا 15بود ک  بعد از تاریك کا   
زمینی  زای سایب تاری  ماواد مغاذی کاالری یاف . نشاست  از مهم 

زمینی را  درصاد از مااده رشاک سایب   80تاا    70اس  و حادود  
 ام   ده و رابط  نزدیکی با وزن میواو   ن دارد ) 

(. در ای  مطالع  نیز بی  وزن میواو  غاده و  
( مشااهده  اد.  0/ 91** داری ) ی معنای تگ درصد نشاست  همخب 

با اند کا   دو تز  اصلی نشاست   ام   مایالز و  میلاوپکتی  می 
  . یناد ( ها یک ب  س  اس  ) نبخ   ن 

هاای در حاا  ر اد  زمینی با  باف  های سیب ولید  ده در برگ ت 
کننده با   هاای سانتز منتق   اده توسا  فعالیا  پلیماراز  نزیم 

 (. گردند ) نشاست  تخدی  می 
زمینی  عنوان عاما  ماؤتر در کیفیا  سایب یندهای احیا  با  

ده  گردد. افازایا ینادهای احیاا  در غابرای فر وری مصبو  می 
موتب افزایا واکنا مایالرد در هنگاام سارر کاردن و کااها  

(. در  گاردد ) کیفی  مصووالت تولیدی می 
مطالع  حایر میزان یندهای احیا  در دو ریام اگریاا و فونتانا  در  

داری باا هام ندا اتند.  هاای میتلاف کا ا  تفااوت معنای تاریك 

در ریام ساانت   ترتیب  با    یا  بیشتری  و کمتری  میزان یندهای اح 
برابار    3/ 2ماه با  اردیخهش    15اسفندماه و   29های کا   در تاریك 

تاری  عاما  ماؤتر در تغییار  (. مهم 5تفاوت مشاهده  د )تادو  
میاازان یناادهای احیااا  ماننااد ساااکارز، فروکتااوز و گلااوکز در  

(. در ای  مطالعا  باا  زمینی دما اس  ) سیب 
گیری یندهای احیا  بالفاصال  پاس از بردا ا ، باا  اندازه   ب    توت  

تاریر در کا   و همچنی  تاریر در بردا   میزان یندهای احیا  
توان  ن را ب  دماای مصای  در فوا   در غده کاها یاف  ک  می 

 بردا   و تغییرات انوا  یندها نبخ  داد. 
دهنااده کیفیاا   عنوان عواماا  کاها هااای فنلاای باا  ترکیب 

زمینی در ای  مطالع  تصا   صنعتی فر وری  ده سیب  الت مصوو 
(.  3های میتلاف کشا  یارار نگرفتناد )تادو   تاتیر ریم و تاریك 

اکبیدانی در  ای هبتند ک  فعالی   نتی های تانوی  ها متابولی  فن  
(.  ها دارند ) ارتخاط با اکبیداسیون چربی 

هاای عماده فنلای  اام   یب زمینی غلظا  ترک های سیب در غده 
با ااند  گالیااک اسااید، کلروژنیااک اسااید و کاف یااک اسااید می 

زمینی  های سایب (. معموال  فن  ک  غاده ) 
تدریج در ری انخارداری روناد  بالفاصل  پس از بردا   باالس  و ب  

 (. کاهشی دارد ) 
ر در کا ا  افازایا  اری اکبیدان  ک  غاده باا تامیزان  نتی 

اسافندماه( و    15ک  بای  کمتاری  )تااریك کا ا   روری یاف  ب  
اکبایدان   ماه( میازان  نتی اردیخهش    15بیشتری  )تاریك کا    

(. در بی  اریاام ماورد  3درصد تفاوت مشاهده  د )تدو    47ک  
هشا  و  ترتیب  با  مطالع  ریم اگریا نبخ  ب  اریام فونتان  و سانت   

(.  4اکبیدان  ک  غاده بیشاتری دا ا  )تادو  ی  نت درصد    33
هاای مصیطای  اکبیدانی در گیاهان باا افازایا تنا سیبتم  نتی 

های اکبایژن فعاا  مصافظا    ده و گیاه را در مقابا  گونا  فعا  
کند. در ای  مطالع  با تاریر در کا   و افزایا دماای مصای   می 

ها  مادیری   ه ت یافت  و گیا های اکبیژن فعا  افزایا میزان گون  
های  اکبیدانی را باال بارده اسا  تاا از رباارت ها فعالی   نتی  ن 

 . ( احتمالی را کاها دهد ) 

 گیری نتیجه 
از    تر کوچاک های  تعداد غده در بوت  و همچنی  تعاداد غاده 

از  ارای    متاتر متر با تاریر در کا   کاها یاف  ک  میلی  30
ک  عملکرد ک  غاده باا تااریر  ای  ود نوری فو  ر د بود. با وت 

فروش در  های یابا  در کا   روند کاهشی دا   اما درصد غده 
های کا   انتهایی بیشتر از کا ا  زودهنگاام باود. ریام  تاریك 

سانت  نبخ  با  دو ریام اگریاا و فونتانا  با  کا ا  زودهنگاام  
فروش بیشتری تولیاد  واکنا بهتری نشان داد و درصد غده یاب  

رورکلی  کیفی  و ماده رشک بیشتری برروردار بود. ب    از کرد و  
بر اسا  نتایج ای  مطالع  ریم ساانت  نباخ  با  اریاام اگریاا و  



 239                                                           1401، تاببتان  2 ماره    45تولیدات گیاهی، تلد  

 

فونتان  بارای کشا  زودهنگاام در  ارای     و هاوایی مشاهد  
 ود ولی باا تااریر در کشا  برتاری راود را از  ترتیح داده می 

کا ا     ی یمادهد. در نهای  با توتا  با  تغییارات ایل دس  می 
زمینی در ای   رای  نیاز با  اساتفاده از اریاام و  زودهنگام سیب 

 با د. مطالعات بیشتر می 
 گااری سپاس 

از معاون  پژوهشی دانشگاه فردوسی مشاهد بابا  حمایا  از  
 ود. یدارنی می  40095ررح پژوهشی  ماره 
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