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  چكيده

بـا  با دو روش حذف و عدم حذف گـل آذيـن   ) ، ساواالن و كايزرآگريا، مارفونا(زميني  رقم سيب در اين آزمايش ميني تيوبر چهار
تحقيقات كشـاورزي و منـابع طبيعـي اردبيـل كشـت       در ايستگاه 1388فاكتوريل در چهار تكرار در سال استفاده از طرح آزمايشي 

در طول فصل رشد و پس از برداشت صفات تعداد روز تا غده زايي و رسيدگي، تعداد ساقه اصلي در بوتـه، تعـداد و وزن   . گرديد
بزرگ تر  و )بذري( ميلي متر 35-55، بين )غير بذري( ميلي متر 35در بوته، درصد ماده خشك، درصد غده هاي كوچك تر از غده 

بيشترين عملكرد غده، تعداد و وزن غـده  . گيري شد و درصد غده هاي قابل فروش و عملكرد غده اندازه )خوراكي( ميلي متر 55از 
عملكرد  رقم ساواالن از بيشترين تعداد ساقه اصلي در بوته، تعداد و وزن غده در بوته،. در بوته مربوط به تيمار حذف گل آذين بود

. برخـوردار بـود   غيربـذري ه خشك، درصد غده هاي قابل فروش، بذري و خوراكي و از كمترين  درصد غده هاي ، درصد مادغده
ميلي  55تعداد و وزن غده در بوته و بزرگ تر از  بين عملكرد غده با تعداد روز تا غده زايي و رسيدگي، تعداد ساقه اصلي در بوته،

  . عني دار بودمتر و درصد غده هاي قابل فروش رابطه مثبت و م
  زميني، عملكرد، رقم سيب گل آذين، :كليدي گانواژ
  

  مقدمه
بـا توجـه بـه ايـن كـه در      . رود زميني از نظر اهميت غذايي سومين محصول پس از گندم و برنج در كشور ما به شمار مي سيب

عملكـرد و كيفيـت    بسياري از محصوالت كشاورزي به ويژه سيب زميني بيماري هاي ويروسـي سـهم بـه سـزائي در كـاهش     
براي افزايش عملكرد سيب زميني در واحد سطح  مي تـوان از روش هـاي بـه زراعـي، بـه       ).1380پژوهنده، (دارند  محصول 

نژادي و فيزيولوژيكي از جمله، تغييرات در سيستم فيزيولو ژيك  از قبيل كاهش تنفس، از بين بردن مخزن هاي اضافي و بـي  
). 1380جوانشـير،  (ش شاخص سطح برگ و  افزايش طول دوره رشد و نموگيـاه اسـتفاده كـرد    مصرف مانند گل آذين و افزاي

اغلب ارقام سيب زميني توليد گل و ميوه مي كنند كه اين ميوه ها در واقع يك مخزن فيزيولوژيكي بوده و مواد غذايي سـاخته  
فيشـر و همكـاران،   (بدون گل و ميوه مفيد هستند  شده در منبع فيزيولوژيكي برگ ها را مصرف مي كنند، لذا در زراعت، ارقام

طـول دوره   نتيجـه گرفـت  اثر حذف گل در مرحله غنچه روي چهـار رقـم سـيب زمينـي     با بررسي ) 2005( تكالگين). 2002
شـده  توليد بيوماس كل تيمارهايي كه گل آنها حـذف  . يك هفته طوالني تر شد ،نها حذف گرديدآرسيدگي بوته هايي كه گل 

در اين آزمايش همبستگي مثبـت بـين   . گرم در هر بوته بود 216ه بودند گرم در مقايسه با تيمارهايي كه به ميوه رفت 223 بودند
حـذف  همچنـين   .بدست آمد و دوره رسيدگي با تجمع ماده خشك غده ها صفات طول دوره رسيدگي با عملكرد كل بيوماس



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(سگان دانشگاه آزاد اسالمي واحد خورا

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش    پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   
 

٢

گـــــل در  مرحله گل
  همچنين . شددرصد  17درصد و  22ش عملكرد كل غده به ميزان دهي و ميوه دهي به ترتيب باعث افزاي

  
در اين آزمايش بيشترين همبستگي مثبت معنـي  . وزن مخصوص و ميزان ماده خشك غده ها به طور معني داري افزايش يافت

هـا   دليل افزايش بيوماس كل و درصد ماده خشـك در غـده   .دار بين وزن مخصوص و درصد ماده خشك غده ها مشاهده شد
ها  هها و ساق ها، ريشه ها، برگ مي تواند ناشي از افزايش طول دوره رشد سيب زميني و در نتيجه افزايش ماده خشك در غده

زيرا ميوه ها مقصد قوي بـراي  . رشد و نمو ميوه و بذر سيب زميني باعث كاهش درصد ماده خشك در غده ها مي شود. باشد
در اين آزمايش درصد ماده خشك در ميوه . برگ ها، ريشه ها و ساقه ها كاهش مي دهندآسيميالت ها بوده و تجمع آنها را به 

پايين تر ولي  بوته هايي كه ميوه داده بودند شاخص سطح برگ و ميزان رشد غده كمتر، ضريب تسهيم. درصد بود 5ها حدود 
افـزايش  درصـد   24زميني ضريب تسـهيم را  نمو ميوه سيب . آسيميالسيون خالص، فتوسنتز، ميزان رشد گياهي باالتري داشتند

عملكرد كـل و كـاهش تعـداد    درصد  19ميزان غده هاي قابل فروش و درصد  22بوته هايي كه ميوه داشتند باعث كاهش . داد
وزن مخصـوص و  درصـد   3/3باعـث كـاهش   همچنـين  . غيرقابل فروش تأثير نداشت ي ولي در غده ها .غده در هر بوته شد
  ). 2005 تكالين،( شد ميزان ماده خشك

هدف از اين آزمايش بررسي تاثير حذف گل آذين روي عملكرد و اجزا عملكرد غده در ارقام مختلف سيب زمينـي در منطقـه   
  .اردبيل مي باشد

  
  و روش ها مواد 

يك . داين آزمايش براساس طرح فاكتوريل در چهار تكرار با دو فاكتور براساس طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي اجرا ش
. بودند) آگريا، ساواالن، مارفونا و كايزر(فاكتور روش حذف و عدم حذف گل آذين و فاكتور ديگر ميني تيوبرهاي چهار رقم 

از . سانتي متر كشت شدند 15سانتي متر و فاصله بين دو بوته  75متر، به فاصله بين دو رديف  5رديف به طول  4هر رقم در 
مصرف كودهاي فسفاته . ادامه يافت) شياري(سيستم آبياري به روش نشتي . گرم استفاده شد 5ميني تيوبرهاي به وزن حدود 

وجين بقيه عمليات داشت از قبيل . خاك بود  در دو نوبت،كود ازته در سه نوبت و كود پتاسه در يك نوبت بر اساس آزمون
اسكالپه استفاده  براي حذف گل از. شدانجام ا به طور يكنواخت مبارزه با آفات و بيماري ها در كليه كرت هو  هاي هرز علف

در طي دوره رشد و  .برده شد فرو درصد 5درشيشه حاوي هيپوكلريت سديم جهت ضدعفوني قطع  بار هر و پس ازگرديد 
اد و وزن غده ها تعد، بوته هر وزن غده درتعداد و ، بوته هر غده درتعداد ، در بوته ساقه اصلي تعدادبعد از برداشت صفات 
. اندازه گيري شد ماده خشك غدهو  غده عملكرد، متر ميلي 55تر از  و بزرگ 35–55ين ب، 35تر از  در اندازه هاي كوچك

، مقايسه ميانگين داده هاي حاصل از اندازه گيري ها و همبستگي بين صفات با استفاده از نرم افزار تجزيه واريانس
MSTATC  ميانگين براساس آزمونات مقايسمحاسبه گرديد LSD انجام شد.  

  
  نتايج و بحث

غـده  اثر حذف يا عدم حذف گل آذين بر صفات تعداد روز تا رسيدگي، تعـداد و وزن  نشان داد صفات تايج تجزيه واريانس ن
غـده  د و وزن در بوته و عملكرد غده و اثر ارقام بر صفات تعداد روز تا غده زايي و رسيدگي، تعداد ساقه اصلي در بوته، تعـدا 

و بـزرگ   )بـذري ( ميلي متر 35-55، بين )غير بذري( ميلي متر 35در بوته، درصد ماده خشك، درصد غده هاي كوچك تر از 
بيشترين عملكرد غده، تعداد و وزن غـده در بوتـه   . و درصد غده هاي قابل فروش معني دار بود )خوراكي( ميلي متر 55تر از 
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ــار  تيمــــ مربوط بـه  
  رقم ساواالن از بيشترين تعداد ساقه اصلي  .كمترين مربوط به تيمار عدم حذف گل آذين بودحذف گل آذين و 

  
درصد غده هـاي قابـل فـروش، بـذري و خـوراكي و از      درصد ماده خشك، ، عملكرد غده در بوته، تعداد و وزن غده در بوته،

وز تا غده زايي و رسيدگي، تعداد ساقه اصلي در بين عملكرد غده با تعداد ر. برخوردار بود غيربذريكمترين  درصد غده هاي 
ميلي متر و درصد غده هاي قابل فروش رابطه مثبت و معني دار و با درصـد   55تعداد و وزن غده در بوته و بزرگ تر از  بوته،

   .ميلي متر رابطه منفي و معني دار بود 35غده هاي كوچك تر از 
  

  گيري نتيجه
، درصد ماده خشك، درصد غـده هـاي   عملكرد غدهرقم ساواالن از بيشترين . ايش مي يابدافز عملكرد غده حذف گل آذينبا 

  .و براي گشت در منطقه اردبيل مناسب مي باشد قابل فروش، بذري و خوراكي برخوردار بود
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Abstract   
In this experiment, four potato cultivars (Agria, Marfona, Savalan and Ceaser) in two methods 
of inflorescence remove and nonentity remove were planted by using factorial experimental 
design in four replications during 2009 in Ardabil Agricultural and Natural Resources 
Research Station. During growth season and after harvesting, characters were measured such 
as the number of days to tuberization and maturity, main stem number per plant, tuber number 
and weight per plant, dry matter percentage, tubers percentage of less than 35 mm (non-seed), 
between 35-55 mm (seed) and bigger than 55 mm (edible), marketable tubers percentage and 
tuber yield. Maximum tuber yield, number and weight per plant were related to the 
inflorescence remove. Savalan cultivar had the highest main stem number per plant, tuber 
number and weight per plant, tuber yield, dry matter percentage, edible, seed and marketable 
tubers percentage and lowest the non-seed tubers percentage. Relationship of tuber yield with 
the number of days to tuberization and maturity, main stem number per plant, tuber number 
and weight per plant, edible tubers percent and marketable tubers percentage were positive 
and significant.  
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