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 زمینی هاي سیب عوامل مؤثر بر کارایی رایندیت در شکستن خواب ریزغده ارزیابی برخی از
  

  1عنایت رضوانی و 2، خالد سلیمی2، احمد نوشکام1ساالر منجم*
  ،کشاورزي و منابع طبیعی گرگانعلوم دانشگاه  ،بذرژي وتکنولگروه دانشجوي دکتري 1
  ، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی کرج دانشگاه تهران،زراعتگروه دانشجوي دکتري 2

  20/10/91:  ؛ تاریخ پذیرش19/4/91: تاریخ دریافت
  1چکیده

  و ) ترلیتر در لی  میلی6/0 و 4/0، 2/0صفر، (ها  در این آزمایش تأثیر کاربرد رایندیت در غلظت
زمینی  هاي سیب بر روي شکستن خواب ریزغده)  ساعت72 و 48، 24(هاي مختلف  مدت زمان

)Solanum tuberosum L. ( رقم مارفونا در دو سن مختلف)بالفاصله و یک هفته پس از برداشت(، 
طور  هاي تیمار شده با رایندیت به هاي شاهد، ریزغده در مقایسه با ریزغده. مورد بررسی قرار گرفت

 هفته پس از برداشت 1ها  که ریزغده خصوص زمانی ند، بهتري داشت داري داراي دوره خواب کم معنی
دار بود به این صورت که  اثر متقابل بین غلظت، مدت و زمان مصرف رایندیت معنی. تیمار شدند

 هفته 1ت در  ساع24مدت  لیتر به  میلی4/0 ساعت و 48مدت  لیتر به  میلی2/0بهترین تأثیر در غلظت 
 جوانه 58/2(تري  هاي فعال بیش هاي تیمار شده با رایندیت جوانه ریزغده. پس از برداشت مشاهده شد

هاي  ها و مدت داري بین غلظت هاي شاهد تولید کردند اما اختالف معنی نسبت به ریزغده) در ریزغده
. طول جوانه داشت)  به شاهد برابر نسبت4(داري بر افزایش  رایندیت تأثیر معنی. مختلف دیده نشد

 2/0که در غلظت  طوري به. دار بود همچنین اثر متقابل بین غلظت و مدت تیمار بر طول جوانه معنی
لیتر در لیتر همبستگی مثبتی بین طول جوانه و افزایش مدت تیمار وجود داشت که این همبستگی  میلی

 یا مدت تیمار باعث افزایش پوسیدگی در افزایش غلظت. لیتر در لیتر منفی بود  میلی6/0در غلظت 
  .ها شد ریزغده

  

  طول دوره خواب ،طول جوانهریزغده، تعداد جوانه،  :هاي کلیدي واژه

                                                
  monajjems@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
هاي  ساقه(وسیله غده  زایشی بهوسیله بذرهاي حقیقی و غیر صورت زایشی به زمینی به سیب

طور سنتی براي تکثیر و تولید  در ایران به. شود تکثیر می) هاي جانبی زیرزمینی کوتاه و ضخیم با جوانه
سرعت تکثیر : ش تکثیر داراي معایبی است ماننداین رو. شود هاي بذري استفاده می زمینی از غده سیب

هاي بعدي، نیاز به کنترل شدید و  به نسل ها و آفات مختلف پایین، بازدهی کم، خطر انتقال بیماري
درصد از  15دي دارد به این صورت که در سیستم سنتی حدود همچنین براي تکثیر نیاز به اراضی زیا

  زمینی مورد نیاز است، که این رقم براي گندم حدود  سطح اراضی زیر کشت براي تولید بذر سیب
هاي جدیدي براي تکثیر غده بذري استفاده   روشاخیراً ).1999،  و ویرسمااستروك(باشد   می30به  1

پذیر بوده و  این روش بسیار انعطاف. است) ریزازدیادي(کثیر سریع ها، ت  یکی از این روش.ودش می
ازدیادي ریز. شود زي می هاي خاك زمینی عاري از بیماري هاي سیب منجر به تولید مقدار زیادي از غده

میزان باالي تکثیر و . تواند بسیاري از مشکالت را که در ارتباط با سیستم تکثیر سنتی است حل کند می
، حمل و نقل و انبارداري آسان و )تیوبر و ریزغدهشامل گیاهک، نشاء، میکرو(ویروس  از مواد عاري

  .)2006اوتروشی و استروك، (اند  عنوان فواید تکثیر سریع شناخته شده  تکثیر بهم به فضا هنگامنیاز ک
. استعنوان بذر پایه رایج  نیز استفاده از تکنیک کشت بافت براي تولید ریزغده به در کشور ما

ها به گلخانه تولید  هاي تولید شده در شرایط استریل پس از انتقال این گیاهچه ریزغده از گیاهچه
 1/0- 10متر قطر و   میلی5-25 بین اي هستند و معموالً هاي مزرعه تر از غده ها کوچک ریزغده. شود می

یعی براي تولید هاي طب  ریزغده داراي قابلیت کشت در محیط.)2007استروك، (گرم وزن دارند 
زنی کم  هاي داخلی، جوانه غدهثیر ریز یکی از مشکالت عمده در برابر تک.باشد هاي بذري می غده

شدن و کاشته شده و پایین آمدن درصد سبزهاي  خاطر دوره خواب است که منجر به فاسد شدن غده به
هاي موجود در  جوانهاي از رشد است که  زمینی دوره هاي سیب خواب در غده .شود بنیه بذرها می

  این دورهگیرند، کهزنی قرار  اسب براي جوانهنند، حتی اگر در شرایط منک گونه رشدي نمی چشم هیچ
ها براي مصرف خوراکی در  که غده زمانی). 2007وریگدنهیل، (کشد   هفته طول می8-19بسته به رقم 

اما در مناطقی که . ي مناسب استدارالنی خواب براي افزایش عمر انبارنظر گرفته شوند یک دوره طو
هاي بذري  شوند یا در تولید غده عنوان بذر مصرف می هاي تولید شده در تابستان، در پاییز به غده
ها مدت زمان کوتاهی است، کوتاه کردن دوره خواب ضروري  اي که بین تولید و کاشت آن خانه گل

ویژه از نظر  ها به  ریزغدهآزمایش بذر، همچنین براي گواهی). 2007الکسوپولوس و همکاران، (است 
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عامل پیچیدگی برگ ویروس ها، مانند   بعضی از بیماريآزمایشبراي . آلودگی به ویروس الزامی است
بعضی از ارقام داراي ). 2008راسوو، (هاي فعال باشند  ها داراي جوانه زمینی، الزم است که غده سیب

بنابراین . اندازد  ویروس را به تأخیر می مربوط به آلودگیايه انجام آزمایشباشند که  خواب طوالنی می
صورت مصنوعی تحریک شوند تا موجب کوتاه شدن مراحل گواهی بذر و از  ها به الزم است که غده

قبل یا بعد (زمینی توسط کاربرد مواد شیمیایی  هاي سیب خواب در غده .دست ندادن فصل کشت شود
ك سرما و انبارداري وك گرما، شوش( کنترل رطوبت هوا، دماي هوا ها، ، زخمی کردن غده)از برداشت

در زمان رشد غده، ). 2007استروك، (شود  یا تغییر ترکیب هواي داخل انبار کوتاه می) در محیط گرم
ایترسوم و  وان(شود  کاربرد جیبرلیک اسید بر روي بوته مادري، موجب کوتاه شدن دوره خواب می

نمو غده در زمان کاربرد میزان یر این روش به مرحله رشدي بوته مادري و ثأاما ت) 1993اسچولت، 
وابسته  به رقم  جیبرلیک اسیدکارایی ).2007الکسوپولوس و همکاران، (جیبرلیک اسید وابسته است 

دهد  واکنش کمی به آن نشان می) در این پژوهش(ه خواب رقم مارفونا خصوص دور است و به
زمینی، همچنین توسط کاربرد مستقیم  زنی در غده سیب  تحریک جوانه).b2010 سلیمی و همکاران،(

). 2008، الکسوپولوس و همکاران(د آی دست می ر روي غده، بعد از برداشت بهجیبرلیک اسید ب
کولمن، (برومواتان  ،)1972میجرز، (سولفید  همچنین با استفاده از تیمار مواد شیمیایی مانند کربن دي

زمینی را  هاي سیب توان طول دوره خواب در غده می) 1999کیم و همکاران،  (و رایندیت) 1983
رحمان و (زمینی است  هاي سیب ترین ماده مؤثر در شکستن خواب غده  رایندیت قوي.کاهش داد
 قسمت 1کلراید و   قسمت اتیلن دي3 قسمت کلروهیدرین، 7 رایندیت از ترکیب ).2001همکاران، 

  صورت محلول   آن است که به تنهایی بهوترین جز کلروهیدرین مهم. آید میدست  بهتتراکلریدکربن 
اما استفاده از . شکنی دارد کلراید نیز خاصیت خواب  اتیلن دي.شکنی دارد در آب خاصیت خواب

نشان داد که شانس ) 1970(بوکس   دي.تتراکلریدکربن تنها براي تسهیل در تبخیر ترکیب است
هایی است که  تر از غده هاي تیمار شده با رایندیت بیش  در غدهیس ویروتشخیص وجود آلودگی

 .دار شده بودند طور طبیعی جوانه یا به توسط جیبرلیک اسید

مشخص شد که رقم مارفونا نسبت به آگریا واکنش ) b2010(در آزمایش سلیمی و همکاران 
این بنابراین . دهد نشان می) کربنسولفید اسید جیبرلیک و دي(شکنی  تري به تیمارهاي رایج خواب کم

زمینی  هاي سیب ثر بر کارایی رایندیت در شکستن خواب ریزغدهؤی عوامل مب با هدف ارزیاپژوهش
  .انجام گرفت
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 ها مواد و روش
.  در شرکت کشت بافت پیشتاز، واقع در شهرستان کرج انجام گرفت1390آزمایش در بهار سال 

هاي  هاي آزمایشگاهی در جعبه گیاهچه.  آزمایشگاهی تولید شدهاي هاي رقم مارفونا از گیاهچه ریزغده
 /خانه در دماي شب هاي کشت در گل جعبه. کشت شد 1 به 3نسبت   بهموس و پرالیت  پیتشامل
؛ 2006،  و استروكاوتروشی ( ساعت قرار داده شدند14گراد و طول روز   درجه سانتی14/20روز، 

پس از . ها توسط دست برداشت شدند  ریزغده،س از کاشت روز پb2010( .120 سلیمی و همکاران،
 و آزمایشی که شامل تیمارهاي  گرم انتخاب شد5/1هاي با وزن  میزان مورد نیاز ریزغده برداشت، به

 .ها صورت گرفت زیر بود بر روي آن

 از ها بالفاصله پس  دسته تقسیم شدند و یک گروه از آن2هاي انتخاب شده به   ریزغده:زمان تیمار
 تا ي تیمار نشدهها  ریزغده. هفته پس از برداشت با رایندیت تیمار شدند1برداشت و گروه دوم در 

  .هاي تیمار شده نگهداري شدند زمان تیمار در شرایط مشابهی با ریزغده
لیتر بر لیتر محلول رایندیت استفاده   میلی6/0 و 4/0، 2/0 غلظت صفر، 4 در این آزمایش از :غلظت

  .شد
 براي تیمار با رایندیت . استفاده شد ساعت72 و 48، 24مدت   هر غلظت به:زمان تیمارمدت 
ایع رایندیت سپس مقداري م.  قرار داده شدنددار  دربهاي پالستیکی بدون منفذ ها در جعبه ریزغده

به ها نداشته باشد در جع که تماس مستقیم با ریزغده صورتی دیش به نظر در پتريبراي تهیه غلظت مورد
همچنین یک تکه دستمال کاغذي براي افزایش سطح تماس مایع با هوا و بهبود تبخیر . قرار داده شد

گراد   درجه سانتی25ها در ژرمیناتور در دماي  پس از اعمال تیمار ریزغده .دیش قرار داده شد در پتري
بار تعداد  دو روز یک درصد در محیط کامالً تاریک قرار داده شدند و به فاصله هر 85و رطوبت نسبی 

 هفته بعد از برداشت تیمار شدند، تا 1 در که قرار بودهایی  ریزغده. دار شمارش شد هاي جوانه غده
هایی که داراي حداقل یک جوانه به  غده. هاي تیمار شده بودند زمان تیمار در شرایطی مشابه با ریزغده

عنوان  زنی به  درصد جوانه80همچنین . گرفته شدعنوان غده جوانه زده در نظر  متر بودند به  میلی2طول 
 و پس از اتمام دوره خواب تعداد )1999کیم و همکاران،  (پایان یافتن دوره خواب در نظر گرفته

 براي بررسی در این پژوهش .هاي پوسیده شده شمارش شدند جوانه در غده، طول جوانه و غده
.  استفاده شد تکرار3با  فید تصا در قالب طرح کامالًعاملی  سه از آزمایش فاکتوریلتیمارهاي آزمایشی

هاي دیگر مانند زمان  وجود داشت، بنابراین عامل) شاهد(که در این آزمایش عامل صفر  با توجه به این
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بنابراین جدول تجزیه . )واقعی یا موهومهاي غیر کرت(نبودند  رف و مدت تیمار در این سطح متغیمصر
 گرفت،  انجامها اسبهین ترتیب براي اثر اصلی طبق روال معمول محه اب.  شدهیاارواریانس با کمی تغییر 

 یا 2وجود داشت، سطح صفر از جدول ) رسطح صف(واقعی ها کرت غیر  متقابل که در آناما براي اثر
 ناشی از خطاي آزمایشی فاوت میان تیمارهاي سطح صفر، تنهاکه ت با توجه به این. طرفه حذف شد سه

 واستاوا، جاین و سري(ها در خطاي آزمایشی ادغام شد  راین درجه آزادي و مجموع مربعات آناست بناب
  .قایسه میانگین تیمارها انجام شد درصد م5 در سطح احتمال LSDبا استفاده از آزمون ). 2007

  
  نتایج و بحث

ها در  هزنی ریزغد تجزیه واریانس نشان داد که در این آزمایش درصد جوانه: طول دوره خواب
 ،)1جدول (دار شد   درصد معنی1/0هاي مختلف پس از برداشت براي زمان مصرف در سطح  زمان

هایی که که بالفاصله   هفته پس از برداشت تیمار شده بودند، نسبت به آن1که  هایی که ریزغده طوري به
زنی در  صد جوانه در80زمان الزم براي ). 1شکل (تر جوانه زدند  پس از برداشت تیمار شدند، سریع

ها دیده  زنی در آن  روز پس از تیمار، جوانه35که تا   روز بود و با توجه به این76هاي شاهد  ریزغده
بالفاصله پس از برداشت .  آورده نشده است1هاي مربوط به تیمار شاهد در شکل  نشد، میانگین

پذیر هستند که ممکن است  بها داراي پوسته نازکی هستند و در برابر محلول رایندیت آسی ریزغده
در آزمایشی که بر ) 1999(همچنین، کیم و همکاران . زنی باشد عامل اصلی در به تأخیر انداختن جوانه

زمینی انجام دادند، گزارش کردند که بهترین زمان مصرف رایندیت براي  روي میکروتیوبرهاي سیب
 هفته پس از a2010 (1(کاران همچنین سلیمی و هم.  هفته پس از برداشت است2شکستن خواب 

اثر . کربن گزارش کردندسولفید زمینی با دي هاي سیب برداشت را بهترین زمان براي تیمار ریزغده
که  طوري  به،)1جدول (دار بود   مدت تیمار براي طول دوره خواب معنی×  غلظت× متقابل زمان مصرف

ها در معرض   ساعت قرار دادن ریزغده48 لیتر بر لیتر،  میلی2/0بالفاصله پس از برداشت در غلظت 
 هفته پس از برداشت، بین 1اما در این غلظت در ). 1شکل (ت بخار رایندیت بهترین نتیجه را داش

لیتر بر لیتر در   میلی6/0  و4/0که در غلظت  در حالی. هاي مختلف تیمار تفاوتی مشاهده نشد مدت
 ساعت 72 و 48اعت بهترین نتیجه را داشت و بین  س24تیمار بالفاصله پس از برداشت، مدت تیمار 

 ساعت بهترین نتیجه 24 هفته پس از برداشت نیز شبیه حالت قبل، تیمار 1 در تیمار. اختالفی دیده نشد
به احتمال زیاد علت این .  ساعت بود72 ساعت نیز بهتر از 48را داشت با این تفاوت که تیمار 
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ها داراي   هفته پس از برداشت ریزغده1 در .ها به رایندیت باشد ها در میزان مقاومت ریزغده اختالف
در . تر تیمار با رایندیت را تحمل کنند توانند غلظت و مدت زمان بیش تري هستند و می پوسته ضخیم

تري به  مشخص شد که رقم مارفونا نسبت به آگریا واکنش کم) b2010(آزمایش سلیمی و همکاران 
این دهد، بنابراین با توجه به نتایج  نشان می) کربنیدسولف د جیبرلیک و دياسی(شکنی  تیمارهاي خواب

  .هاي این رقم است ثرتري براي شکستن خواب ریزغدهؤشود که رایندیت ماده م آزمایش مشخص می
  

، 15، 10(ازاي روز پس از تیمار  زنی به براي درصد جوانه) MS ( تجزیه واریانس بر مبناي میانگین مربعات     -1جدول  
  .طول جوانه و پوسیدگی، تعداد جوانه در غده، )30  و25، 20

  میانگین مربعات
 هاي مختلف پس از برداشت زنی در زمان درصد جوانه

  منابع
  تغییر

  درجه
  آزادي

10 15 20 25 30 
تعداد 
  جوانه

 طول

  جوانه
  پوسیدگی

ns5/0  ***5/43  ***19  ***5/24 ***20  ***8/1  ***217  05/0 1  زمان ns 
  5/54***  561***  2/11***  225*** 217***  176***  114***  1/31** 3 غلظت
06/0  78*** 76***  72***  2/49***  7/28*** 2 مدت ns 2/23 ns ***3/21  
ns4/1  ***6/8  4/2 2  غلظت×زمان ns *4/3 **3  24/0 ns 2/54 ns 6/0 ns 
3/3  6/6**  5/9** 2  مدت×زمان ns *7/3 **4  13/0 ns 6/14 ns 26/0 ns 

13/0  5/26*** 8/24***  29***  8/20***  2/5** 4  غلظت×دتم ns ***6/91  ***74/8  
ns 3/2  5/2  6/4** 4  مدت× غلظت×زمان ns *4/1 ***7/4  05/0 ns 1/29 ns 37/0 ns 
19/1  3/1  3/1 56 خطا  8/0  7/0  09/0  4/19  54/1  

  .دار غیرمعنی ns درصد و 1دار در سطح احتمال  معنی**  درصد، 5دار در سطح احتمال  معنی* 
  

دار بود   معنی1/0اثر متقابل غلظت و مدت تیمار از نظر درصد پوسیدگی در سطح : درصد پوسیدگی
جدول (داري دیده شد  با افزایش غلظت یا مدت تیمار در درصد پوسیدگی افزایش معنی). 1جدول (
سه با شاهد اختالفی لیتر بر لیتر، بین سطوح مدت تیمار و همچنین در مقای  میلی2/0در غلظت ). 2

در . داري میان هر سه مدت تیمار وجود داشت لیتر بر لیتر اختالف معنی  میلی4/0 اما در. دیده نشد
 24تر از تیمار  ها بیش ثیر آنأثیر مشابهی داشتند اما ت ساعت تأ72  و48لیتر بر لیتر تیمار   میلی6/0تیمار 

در بررسی واکنش میکروتیوبرهاي ) 1999(ان کیم و همکارهاي  این نتایج با یافته. ساعت بود
  .زمینی به رایندیت مطابقت دارد سیب
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  .زمینی هاي سیب ثیر غلظت و مدت تیمار با رایندیت بر روي میزان پوسیدگی ریزغدهأت -2جدول 
  )ساعت(مدت تیمار 

  )حجم /حجم( رایندیت غلظت
24 48 72 

 - - 0c )0( شاهد

 3c 6c 6c لیتر بر لیتر میلی 2/0

 3c 21b 45a لیتر بر لیتر میلی 4/0

 18b 46a 53a لیتر بر لیتر میلی 6/0

  .دار نیستند  درصد معنی5در سطح آماري  LSDاساس آزمون هاي داراي حرف مشترك بر در هر ستون میانگین
  

ر دا  درصد معنی1/0تجزیه واریانس تعداد جوانه در غده براي اثر زمان در سطح : تعداد جوانه فعال
، ) جوانه در هر ریزغده3/2( هفته پس از برداشت تیمار شده بودند 1هاي که  ریزغده). 1جدول (شد 

هاي  ، جوانه)جوانه در هر ریزغده 2(که بالفاصله پس از برداشت تیمار شده بودند   هایی نسبت به آن
ث حذف غالبیت رایندیت باع)  جوانه در هر ریزغده1(در مقایسه با شاهد . تري تولید کردند بیش

لیتر بر لیتر   میلی6/0در غلظت ). 2شکل (ها شد  انتهایی و افزایش تعداد جوانه فعال در ریزغده
 2/0هاي  ها تولید شد، اما در بین غلظت در ریزغده)  جوانه در هر ریزغده75/2(ترین تعداد جوانه  بیش

 در هر  نظر تعداد جوانه تولیدياز)  جوانه در هر ریزغده52/2 (4/0و )  جوانه در هر ریزغده49/2(
  .ریزغده اختالفی دیده نشد

مربع است که توسط تراکم کاشت و زمینی تعداد ساقه در متر کننده عملکرد در سیب از عوامل تعیین
ساقه در بنابراین، تنظیم تعداد . شود شوند، تعیین می هاي که به ساقه تبدیل می نسبت تعداد جوانه

با توجه به قیمت زیاد . ها و تراکم کاشت از اهمیت زیادي برخوردار است مربع توسط تیمار غدهمتر
. باشد زمینی افزایش تراکم ساقه توسط افزایش تراکم کاشت مقرون به صرفه نمی هاي سیب ریزغده

ها مدت  که ریزغده خصوص زمانی شیمیایی بهبنابراین افزایش تعداد جوانه در غده توسط تیمارهاي 
خاطر غالبیت انتهایی تعداد جوانه در ریزغده  شوند و ممکن است به ت کشت میکمی پس از برداش

 اما گاهی اوقات که این تیمارها باعث افزایش بیش از .اي برخوردار است پایین باشد، از اهمیت ویژه
 اي ذخیره مواد کمبود و بودن کوچک خاطر به مادري غده حالتی چنین شوند، در حد تعداد جوانه می

 وجود به غذایی مواد سر بر ها جوانه بین در شدیدي رقابت و نیست ها جوانه تمامی حمایت هب قادر
 مواد تخلیه موجب و شده ریزغده از تبخیر و تنفس افزایش موجب جوانه زیاد تعداد همچنین. آید می

  .)a2010سلیمی و همکاران، (شود  می کاشت از قبل مادري غده غذایی
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  هاي که  ریزغده). 1جدول (دار شد   درصد معنی1/0طول جوانه در سطح  زمان بر اثر: هطول جوان
هاي که بالفاصله پس از برداشت  تیمار شده بودند، نسبت به غده) متر  میلی13( هفته پس از برداشت 1
هاي مصرفی در  اختالف غلظت .تري تولید کردند هاي طویل تیمار شده بودند جوانه) متر  میلی9(

با افزایش مدت ). 1جدول (دار شد   درصد معنی1/0ت تیمار در طول جوانه در سطح مد العمل به عکس
لیتر بر لیتر   میلی2/0در غلظت ). 3جدول (العمل متفاوتی نشان دادند  هاي مختلف عکس تیمار، غلظت

 ساعت مدت 72ترین طول جوانه در  با افزایش مدت تیمار طول جوانه نیز افزایش پیدا کرد و بیش
 ساعت به 24لیتر بر لیتر ابتدا با افزایش مدت تیمار از   میلی4/0در غلظت ). 3 جدول(یده شد دتیمار 

 ساعت باعث 72یمار یعنی تر در مدت ت داري مشاهده شد اما افزایش بیش  ساعت افزایش معنی48
یتر اتفاق ل  میلی2/0لیتر بر لیتر دقیقاً برعکس حالت   میلی6/0در غلظت .  طول جوانه شدکاهش دوباره

  .دنبال داشت افتاد یعنی افزایش مدت تیمار، کاهش طول جوانه را به
کربن و سولفید دي) b2010(و سلیمی و همکاران ) a2010( سلیمی و همکاران هاي در آزمایش

. دهد تأثیر قرار می اندازه جوانه قدرت بذر را تحت. اسید جیبرلیک باعث افزایش طول جوانه شدند
کشت شوند، زمان الزم براي ) رمت  میلی8تا (هاي بلند  ها با جوانه ن داد که اگر ریزغدهنشا) 1994(لومن 

. یابد هاي مختلف کاهش می هاي با وزن شدن غدهشود و اختالف زمانی بین سبز شدن کم میسبز
تري براي سریع  هاي بلند شانس بیش هاي با جوانه همچنین او نشان داد که در کاشت عمیق ریزغده

  .زاي خاك دارند ن و فرار از عوامل بیماريشدسبز
  

  .ثیر غلظت و مدت تیمار با رایندیت بر روي طول جوانهأت -3جدول 
  )ساعت(مدت تیمار 

  )حجم /حجم( رایندیت غلظت
24 48 72 

5/3 )0(شاهد  c - - 

1/12 لیتر بر لیتر  میلی2/0 b 8/15 ab 6/17 ab 

6/13 لیتر بر لیتر  میلی4/0 ab 18a 1/14 ab 

5/18 لیتر بر لیتر  میلی6/0 a 6/11 b 5/6 c 

  .دار نیستند  درصد معنی5در سطح آماري  LSDاساس آزمون هاي داراي حرف مشترك بر در هر ستون میانگین
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 بـر  ، غلظت و مدت تیمـار ) هفته پس از برداشت، سمت چپ؛ بالفاصله پس از برداشت     1سمت راست؛   ( اثر زمان مصرف     - 1شکل  
  . خطاي استاندارد است±دهنده میانگین  خطوط عمودي نشان. زمینی هاي سیب یندیت در شکستن خواب ریزغدهروي کارایی را

  

  
  

  .رایندیت بر روي تعداد جوانه در ریزغده ثیر غلظتأ ت-2شکل 
  .دار نیستند  درصد معنی5در سطح آماري  LSDهاي داراي حرف مشترك براساس آزمون  میانگین
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 24مدت  لیتر بر لیتر به  میلی4/0آزمایش نشان داد که تیمار رایندیت در غلظت کلی نتایج این طور به
هاي  ترین کارایی را در کوتاه کردن دوره خواب ریزغده  هفته پس از برداشت بیش1ساعت در 
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Abstract1 

In this study the effects of post-harvest application of Rindite in various 
concentrations (0, 0.2, 0.4 and 0.6 ml L-1) and with different exposure duration  
(24, 48 and 72 h) on breaking of dormancy and sprouting of potato (Solanum 
tuberosum L., cv. Marfona) minitubers of two ages (freshly harvested and one 
week after harvest) was investigated. In comparison with the control minitubers, 
Rindite treated minitubers showed significantly shorter dormancy, especially when 
minitubers were treated one week after harvest. Three-way interactions effect of 
concentration, duration and minitubers age on the minituber sprouting were 
statistically significant and application of Rindite by fumigation with 0.2 ml L-1 for 
48 h or 0.4 ml L-1 for 24 h effectively reduced the dormancy period of one week 
old minitubers. The number of sprouts per minituber was significantly enhanced by 
treating minitubers with Rindite where compared with the untreated control 
minitubers, however, there were no differences among concentrations or exposure 
durations. The length of sprouts per minituber was significantly increased by 
treating minitubers with Rindite. There were also strong interaction between 
concentration and duration, in concentration of 0.2 ml L-1, the length of sprout 
showed a positive correlation with exposure duration, but in 0.6 ml L-1, this 
correlation was negative. In concentration of 0.4 ml L-1, with increase in duration 
until 48 h the sprout length increased, but further increase in duration led to 
decrease in sprout length. When longer duration was accompanied with higher 
concentration, treatment with Rindite led to rotting of minitubers. 
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