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 چکیده

هرد  نناسرایی بهتررین ترکیرب نکدرتن دوره خرواب        برا براین اساس، مطالعه حاضرر  است.  حایز اهمیتاز نظر اقتصادی  زمینیسیبهای تیوبرمینیکاهش دوره خواب 

یر فاکتورهرای اثرگرذار و میران کرنش آنهرا برر خرواب        و درک بهترر تراث   عوامر  مختلر    اثرر  باتوجره بره  است. انجام گردیده های دو رقم تجاری اگریا و سانته تیوبرمینی

دوره خواب برذر،   بر روی (20 و mlm 02-3)( و کربن دی سولفید 12و  gl 22-1، تیواوره )(20/2و  gl 21/2-1اثر تیمارهای اسید جیبرلیک )ها، در این مطالعه تیوبرمینی

( مرورد بررسری قررار گرفتره     cm 0/3و  0/2، 0/1سه اندازه مختل  غده ) و رکود متفاوتی هابا دوره نیزمیسیبدو رقم های تیوبرمینیتعداد و طول جوانه تولید نده از 

  اسرید جیبرلیرک  ، زنری جوانره پارامترهرای   برر اسراس بررسری    تیواوره و کربن دی سولفید اثر مطلوبی بر کاهش دوره خواب دانرتند امرا  با وجودیکه نتایج نشان داد است. 

(1-gl 02/2) مختل  در هرر دو  ی هااندازه ای باهتیوبرمینی. این تیمار عالوه بر کاهش دوره خواب گرددمیمحدوب  هاتیوبرمینیجهت کاهش دوره رکود  ناسبتیمار م

 .دانته استی حاص  هاغده زنیجوانه، اثر مطلوبی بر رقم

 .بذرنته، نکدتن خواب اگریا، تعداد جوانه، سا ،Solanum tuberosum ی کلیدی:هاواژه
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Abstract 

Reducing the minituber dormancy has economic importance. The current study was aimed to find the best dormancy 

breaking treatment to reduce minituber dormancy of two commercial varieties (Sante and Agria). Since minituber 

dormancy period depends on different factors, the individual effects of treatments i.e. GA3 (0.05 and 0.07gl-1), thiourea 

(10 and 20gl-1) and CS2 (25 and 50mlm-3), genotype background (different dormancy periods), and minituber size (1.5, 

2.5 and 3.5cm), were evaluated on minituber dormancy period. In addition to dormancy period, the effects of mentioned 

factors were investigated on sprout numbers and sprout length. Results showed that although CS2 and thiourea had good 

effects on the reduction of minituber dormancy, the detailed consideration of derived sprouts showed that it cannot be 

introduced as an appropriate dormancy breaking treatment. According to the results, GA3 (0.05gl-1) was found to be the 

best treatment for reducing dormancy period in both cultivars. GA3 (0.05gl-1), in addition to break the dormancy of 

different minituber sizes of both cultivars, had good effect on sprouting related parameters of treated minitubers.  

Key words: Agria, Dormancy Breaking, Sante, Solanum tuberosum, Sprout Number.
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 مقدمه

بعرد از ررت،   (.Solanum tuberosum L) زمینیسیب

برنج و گندم، چهرارمین گیراه اسرتراتژیک در دنیرا بشرمار      

از اینرو  (.FAO Statistical Pocketbook, 2015) رودمی

در بهبرود   تری پیشرفته و با کارایی باالهااستفاده از تکنیک

ای ی بررذری ایررن گیرراه از جایگرراه ویررژه  هرراازدیرراد غررده 

 برخورداریی  ها به دلتیوبرمینی. استفاده از برخوردار است

جابجرایی و نگهرداری    یرت ی مطلوبی ماننرد قابل هااز ویژگی

تولیررد کننرردگان  ، موجررب اسررتقبال گدررتردهطرروالنی مرردت

ی قردیمی  هرا یوهاز ایرن روش در مقایدره برا نر     زمینری سیب

 بررذریکوچررک  یهرراهررا، غرردهتیوبرمینرری .ه اسررتگردیررد

بانررند کرره از کشررت مرری mm 20-0 بررا انرردازه زمینرریسرریب

 بدسررتی حاصرر  از کشررت بافررت در گلخانرره  هرراگیاهچرره

توانررایی تولیررد جوانرره یکرری از . (Struik, 2007) آینرردمرری

 زمینری سریب ی اساسری اسرت کره هرر غرده برذری       هاقابلیت

. (Virtanen et al., 2013) بایدت از آن برخوردار باندمی

همزمران یکری دیگرر از     زنری جوانره عالوه براین برخورداری از 

در زمان انتخراب   بایدی بذری است که های مهم غدههاویژگی

. (Teper-Bamnolker et al., 2010) رقم به آن توجه گردد

ه خررواب بررذر یکرری از عوامرر  اصررلی محرردود کننررده دور

ها است که موجرب بره تعویرف افترادن     تیوبرمینیاستفاده از 

 نرود مری  رند و درنتیجه بروز مشکالتی بررای کشراورزان  

(Vreugdenhil, 2007) .  تحرت   زمینری سریب خواب برذر در

نررای   فیزیولروژی،  عوامر  مختلفری از جملره ژنوتیر ،     تاثیر 

دما و مواد مغذی( و نرای  نگهداری پر   رند )دوره نوری، 

 ;Claassens and Vreugdenhil, 2000) اسرت  از بردانت

Struik, 2006, Struik and Wiersema, 1999; 

Sonnewald and Sonnewald, 2014.)    از تیمارهای مختلر

 (3GAاسررید جیبرلیررک ) دمررایی، نرریمیایی و هورمررونی ماننررد

(Pandey et al., 2000; Lim et al., 2004; Hassan-

Pannah et. al., 2007; Alexopoulos et al., 2008 ،)

 ,.Wróbel et al) اتانول ،(Sasani et al., 2009)بنزی  آدنین 

 ،(Coleman, 1998) (2CSکرررربن دی سرررولفید )،(2015

  تیرررررواوره ،(Rehman et al., 2001)رینررررردیت 

(2003 et al., Rehman) ،2O2H 2007)et al., (Bajji  ،

و اترریلن ( Otroshy and Struik, 2006) اترریلن برومایررد

کدرتن خرواب برذر    بررای ن  (Bryan, 1989)کلروهیدرین 

مطالعات نشان داده اسرت کره تیمارهرای     استفاده نده است.

نیمیایی ندبت به تیمارهای دمایی از کرارایی بیشرتری بررای    

 ند.ربرخوردا زمینیسیب ی بذریهاکاهش دوره رکود غده

 زمینری سریب دوره خرواب برذر    در مرورد  چالشری کره  

وجود دارد این است کره علیررغم مطالعرات فرراوان انجرام      

 ی کاربردی محدودی در این زمینه ارائره هانده، پروتک 

. از مهمترین دالیر   (Wróbel et al., 2015)گردیده است 

تروان بره ایرن مدرئله انراره      می عدم ارائه پروتک  مشخص

 برررر نررررای  محیطررری نمرررود کررره دوره خرررواب عرررالوه  

 ;Coleman and Coleman, 2000) محرر  نگهررداری

Andrenelli et al., 2005)  برره عوامرر  مختلفرری بررویژه ،

ژنوتی  بدتگی دانته که در یرک ژنوتیر  خرای نیرز بره      

 بانرردمرری تیرروبرمینرریمیررزان زیررادی تحررت ترراثیر انرردازه  

(Mohammadi et. al., 2014)   این اثر تاحدی اسرت کره .

 گرددمی کاستهاندازه غده، از طول دوره خواب با افزایش 

(Suttle, 2007) .  پیرامرون مقایدره   در مطالعات انجام نرده

و  3GA ،2CSاثربخشرری تیمارهررای هورمررونی و نرریمیایی  

 زمینرریسرریب هررایتیوبرمینرریدر نکدررتن خررواب  تیررواوره

و  (Salimi et al., 2010a)توسرر  سررلیمی و همکرراران 

، مشرخص   (Germchi et al., 2011)گرمچی و همکراران  

  ی ایررررن ترکیبرررراتهرررراغلظررررتگردیدکرررره برررراالترین 

(1- gl 20/2=3GA ،
3-mlm 20=2CS  =1و تیرواوره- gl 12 )

کراهش   داریمعنری ها را با اخرتال   تیوبرمینیدوره رکود 

 یهرا این نتایج در مقایده با سایر مطالعرات، یافتره  . دهندمی

هرای  یوبرتمینری کراهش دوره خرواب    جهتتری کاربردی

 روند.می بشمار زمینیسیب

تیمارهررای هررد  مطالعرره حاضررر، نناسررایی بهترررین   

برا   هرا تیوبرمینیجهت نکدتن خواب نیمیایی و هورمونی 
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تیمارهرای  اثرر   در ایرن راسرتا،  . باندمیی مختل  هااندازه

در بهبرود کرارایی نکدرتن     2CS، تیرواوره و  3GA مختل 

دو رقم تجراری   مختل ی هااندازه های باتیوبرمینیخواب 

اگریا )دوره خواب طوالنی( و سانته )دوره خواب متوس ( 

کننرده در   تولیرد نجاکره  آاز . گیرنرد مری  مورد بررسی قرار

ی هرا های با اندازهتیوبرمینیای از زمان بردانت با مجموعه

ی هرا در زمان زنیجوانهمتفاوت و در نتیجه دوره خواب و 

 هرا غده زنیجوانهن نمودن و همزما باندمیمختل  روبرو 

، اهمیت خاصی هااز نظر اثر برسهولت کار و کاهش هزینه

از اینررو یکری دیگرر از     ،برای تولیدکننده و کشراورز دارد 

اهدا  این تحقیف پیردا کرردن بهتررین غلظرت تیمارهرای      

 هرای برا  تیوبرمینری اعمرال برر    نیمیایی و هورمرونی جهرت  

ترا بتروان    بانرد مری انته ی مختل  ارقام آگریا و سر هااندازه

خواب بذر بره تولیرد کننرده معرفری     تیماری برای نکدتن 

 زنیجوانهد که نه تنها دوره خواب را کاهش دهد بلکه نمو

 یکنواختی را بدنبال دانته باند.

 هامواد و روش

 تیوبرهای عاری از ویروسمینیتولید 

عررراری از ویرررروس سرررالم و بررررای تولیرررد گیاهررران  

ی دو رقم سانته و اگریرا را بره صرورت    هاغده، زمینیسیب

رنرد گیاهران،   و  زنیجوانهپ  از گلدانی کشت نموده و 

از هفته بررای   0 به مدت C 02-32°گرما درمانی در دمای 

، X ،Yی مهررم هررا)برررای ویررروس هررابررین بررردن ویررروس

انجام گردید. تاییرد عراری از   ( Sو  M ،Aپیچدگی برگ، 

برا   هرا کشرت مریدرتم   زاحاص  ی هاگیاهچهویروس بودن 

 صررورت گرفررت. ریزازدیررادی   اسررتفاده از تدررت االیررزا  

در  قطعرات ترک گرره   ی سالم بره صرورت کشرت    هانمونه

 ، برردون هورمررون، MSمحرری  کشررت جامررد )محرری  پایرره 
1-gl 32 ،1ساکارز-gl 0  1/0آگار و=pH )  انجام ند و پ

بره  جهت تکمی  دوره رند  هاروز، گیاهچه 21از گذنت 

گلخانره منتقر  نردند. در پایران     زگاری و سپ  به اتاق سا

د و برر اسراس   هرا انجرام نر   تیوبرمینری بردانت  ،دوره رند

 و 0/2، 0/1ی با قطر هاغده سه گروهبه  هاتیوبرمینی اندازه،

cm0/3  ها برا آب تیوبرمینیتقدیم ندند. پ  از ندتشوی 

در  دقیقره( 22و به مدت  12تیمار با قارچ کش بنومی  )% و

 تا کامال خشک نوند. اتاق نگهداری گردید دمای

 شکستن خواب برایها تیوبرمینیتیمار 

هررا تیوبرمینرریاز هفررت تیمررار برررای نکدررتن خررواب  

و  gl 21/2-1ی هاغلظتبا  3GA استفاده ند که عبارتند از:

و  gl 22-1ی هرا غلظتبا ساعت، تیواوره  دوبه مدت  20/2

به  20و  ml 02 یهاغلظتبا  2CSبه مدت یک ساعت،  12

 ناهدازای هر مترمکعب ظر  به مدت چهار روز و تیمار 

 زنری جوانره تا زمان ها تیوبرمینی)بدون هیچ گونه تیماری(. 

، رطوبرت  C 1±20°دمرا  در اتاقک رند با نرای  محیطی 

 در طرری ایررن مرردت و ترراریکی نگهررداری نرردند. %0±10

هرر   نری زجوانره تاریخ و ها به طور روزانه بررسی تیوبرمینی

بره   mm2ثبت گردید. رسریدن انردازه جوانره بره      تیوبرمینی

در نظرگرفترره نررد  تیرروبرمینرریعنرروان پایرران دوره خررواب 

(Rehman et. al., 2003) .   تعرداد روز از زمران قررار دادن 

نیز به عنروان   زنیجوانهها در اتاقک رند تا زمان تیوبرمینی

دوره خررواب هررر غررده بررذری تعریرر  گردیررد. پرر  از    

 تیروبر مینیهر  ازتعداد و طول جوانه تولید نده  ،زنیوانهج

و نکدتن خرواب   زنیجوانهبه عنوان پارامترهای مرتب  با 

 .قرار گرفتندارزیابی مورد بذر 

اگریا و سرانته و در   زمینیسیببا دو رقم  آزمایش این

 و  0/2، 0/1 یهرا هرای برا انردازه   تیوبرمینری قالب سه گرروه  

cm 0/3  3 ار جهرت نکدرتن خرواب برذر    و هفت تیمرGA  

(1-gl 21/2 1(، تیررررررررررررواوره )20/2و-gl22  12و ،)2CS  

(3-mlm 02 و تیمار 20و )بره صرورت    با نش تکرار ناهد

 بلوک کامر  تصرادفی  طرح فاکتوری  و در قالب آزمایش 

پارامترهرای طرول دوره رکرود برذر )روز(،      انجام گردیرد. 

ر نرده و طرول   هرای تیمرا  تیوبرمینری تعداد جوانه حاص  از 

 از جوانه تولید نده از هر غده مورد بررسری قررار گرفرت.   
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آزمرون  بررای تجزیره واریران  و از     MSTAT-Cنرم افزار 

 گردید.ستفاده ا هامیانگین ای دانکن برای مقایدهدامنه چند

 و بحث نتایج

 تیوبرمینیخواب دوره اثر تیمارها بر 

 هرراتیوبرمینرریطررول دوره خررواب   تجزیرره واریرران  

برین   داریمعنری  از نظر آمراری اخرتال    که نمودمشخص 

، تیمارهررای مررورد تیرروبرمینرریی مختلرر  هررا، انرردازهارقررام

استفاده برای نکدتن خواب بذر و اثرات متقاب  آنهرا )بره   

وجرود  درصرد   1در سرط   اندازه غده( -جز اثر متقاب  رقم

مقایده میانگین اثرات ساده رقرم و انردازه    (.1دارد )جدول

ه رقررم اگریرررا از دوره رکرررود  کرررنشرران داد   تیررروبرمینرری 

 21/22)ندرربت برره رقررم سررانته  روز( 03/20تررری )طرروالنی

، از دوره تیوبرمینیو با افزایش اندازه  بوده برخوردارروز( 

. عررالوه بررراین گرررددمرریی بررذری کاسررته هررارکررود غررده

تیمارهررای هورمررونی و نرریمیایی مررورد اسررتفاده بطررور      

ش قابرر  مالحظرره دوره رکررود  موجررب کرراه  داریمعنرری

 ها ندبت به تیمار ناهد گردیدند.تیوبرمینی

تعداد جوانه هر  ،هاتیوبرمینیبر دوره خواب  آنها و اثرات متقاب مورد استفاده ی هاتیمار ،تیوبرمینیی هاآنالیز واریان  اثرات رقم، اندازه-1جدول

 .تیوبرمینیو طول جوانه تولیده نده از هر  تیوبرمینی
Table1-Variance analysis of the effects of cultivars, minituber sizes and treatments on minituber dormancy period,  

sprout number of each minituber and sprout length. 

 

 تجزیه واریان 
Variance analysis 

 اثر
Effect (s) 

 دوره خواب )روز(
Dormancy period (day) 

تیوبرتعداد جوانه هر مینی  

Sprout number of each minituber 

 (mm)طول جوانه 

Sprout length (mm) 
A 6.691 ** 0.013 ns 16.086 ** 

B 0.792 ** 5.034** 8.274 ** 

A×B 0.133 ns 1.167** 1.927 * 

C 82.049 ** 0.935** 6.927 ** 

A×C 3.058 ** 0.895** 1.097 * 

B×C 0.693 ** 0.175 ns 0.332 ns 

A×B×C 0.292 ** 0.419 * 0.527 ns 

ns 21/2 در سط  دارمعنیبه ترتیب وجود اختال  آماری  *و  **، دارمعنی: عدم اختال  آماری ≥ p  20/2و ≥ p. 

A ، رقم :B: تیوبر، اندازه مینیC .تیمار مورد استفاده : 
ns: not statistically significant, ** and * Statistically significant at p≤ 0.01 and p≤ 0.05, respectively. 
A: Cultivar; B: Minituber size; C: Treatment. 

 

در هرر سره انردازه    نتایج بررسری حاضرر نشران داد کره     

ندربت بره    تیمار ناهدهای رقم سانته در تیوبرمینیمختل  

برخوردارنررد   تررری کوترراهاز دوره خررواب   رقررم آگریررا 

فاوت تنتایج مقایده میانگین نشان دهنده وجود  (.2)جدول

و  تیرروبرمینرریانرردازه قررم، در اثرررات متقابرر  ر  دارمعنرری

 (.G1 و نرک   2 )جردول  اسرت  تیمارهای بکارگرفته نده

از نظرر طرول   دو رقم  ناهد هایتیوبرمینیبین عالوه براین 

 .مشراهده گردیرد   داریمعنری آمراری  تفراوت  دوره خواب 

 cm 0/3سانته و  cm0/3 و 0/2، 0/1ی هاهغدبطور میانگین 

اگریا هر کدام از دوره خواب متفراوتی برخروردار بودنرد.    

تیمرار   cm 0/1ی هرا نشران داد کره غرده    هرا مقایده میانگین

 12رین دوره خواب بذر )رقم اگریا دارای طوالنی ت ناهد

 cm 0/2هررای تیوبرمینرریدر همررین رقررم نیررز، و  هبررود روز(

کوترراهترین دوره  تیررواوره دارای gl22-1تیمررار نررده بررا   

 (.G1 و نک  2)جدول  بانندمی روز( 12خواب بذر )
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 ی بکار گرفته نده هاو تیمار تیوبرمینیی هارقم، اندازهسه گانه متقاب   مقایده میانگین اثرات -2جدول

 .تیوبرمینیها و تعداد جوانه هر تیوبرمینیبر دوره خواب 
Table2- Mean comparison of the interaction effects of cultivars, minituber sizes and treatments on  

minituber dormancy period and sprout number of each minituber. 
 

هامقایده میانگین  

Mean comparison 

  تیوبرمینیاثرمتقاب  اندازه 

 و تیمارهای مورد استفاده
Minituber size-Treatment interactions 

 دوره خواب )روز(
Dormancy period (day) 

تیوبرمینیتعداد جوانه هر   

Sprout number of each minituber 

 رقم اگریا
Agria cultivar 

 رقم سانته
Agria cultivar 

 رقم اگریا
Agria cultivar 

 رقم سانته
Sante cultivar 

B1C1 17.0 fghi 16.0 fghi 2.5 cdefghi 3.0 bcdefgh 

B1C2 13.0 ghi 15.0 ghi 2.3 defghi 3.5 bcdefg 

B1C3 16.0 fghi 16.0 fghi 1.8 efghi 1.0 hi 

B1C4 17.0 fghi 16.0 fghi 0.5 i 3.5 bcdefg 

B1C5 18.0 fgh 13.0 ghi 0.8 hi 3.0 bcdefgh 

B1C6 13.1 ghi 12.5 hi 1.8 efghi 1.8 efghi 

B1C7 80.0 a 64.0 c 3.8 bcde 1.5 fghi 

B2C1 17.0 fghi 18.0 fgh 4.0 bcde 2.1 defghi 

B2C2 16.0 fghi 15.1 fghi 2.1 defghi 2.3 defghi 

B2C3 16.1 fghi 16.0 fghi 2.3 defghi 2.1 defghi 

B2C4 17.0 fghi 16.0 fghi 2.0 efghi 1.8 efghi 

B2C5 20.6 f 13.1 ghi 1.0 hi 3.0 bcdefgh 

B2C6 12.0 i 13.0 ghi 1.3 ghi 2.3 defghi 

B2C7 76.6 a 52.1 d 4.8 ab 2.3 defghi 

B3C1 18.3 fg 17.0 fghi 3.6 bcdef 4.3 abcd 

B3C2 15.3 fghi 15.0 ghi 4.6 abc 2.8 bcdefgh 

B3C3 17.0 fghi 16.0 fghi 3.8 bcde 3.0 bcdefgh 

B3C4 16.1 fghi 15.6 fghi 4.6 abc 3.6 bcdef 

B3C5 13.0 ghi 12.5 hi 4.3 abcd 2.1 defghi 

B3C6 13.0 ghi 12.5 hi 3.5 bcdefg 2.5 cdefghi 

B3C7 70.6 b 41.1 e 6.3 a 3.3 bcdefg 

1B :های با قطر تیوبرمینیcm 0/1 ،2B :های با قطر تیوبرمینیcm 0/2 ،3B :های با قطر تیوبرمینیcm 0/3 ،1C :1- gl 20/2=3GA ،2C :1- gl 21/2=3GA ، 

3C: 3-mlm 20=2CS  ،4C :3-mlm 02=2CS  ،5C=1: تیواوره- gl 12 ،6C=1: تیواوره- gl 22 ،7C :ناهد. 
B1: Minituber diameter=1.5cm; B2: Minituber diameter=2.5cm; B3: Minituber diameter=3.5cm; C1:GA3=0.05gl-1, C2:GA3=0.07gl-1, C3: 

CS2=25 mlm-3, C4:CS2=50 mlm-3, C5: Thiourea=10 gl-1, C6: Thiourea =20 gl-1, C7: Control. 

 

دوره خرواب   طوالنی تررین در رقم سانته نتایج نشان داد 

 روز 10برره مرردت تیمررار نراهد و  cm 0/1ی هرا در غررده برذر 

تیرواوره، ایرن دوره بره     gl 22-1در پری تیمرار برا    که  باندمی

روز کرراهش یافررت. الزم برره رکررر اسررت کرره افررزایش  0/12

در کراهش   داریمعنری تاثیر  gl 22-1 به 12غلظت تیواوره از 

ی رقرم سرانته ندانرت امرا افرزایش      هرا دوره خواب بذر غده

و  0/1هرای  تیوبرمینییی، دوره خواب غلظت این ماده نیمیا

cm 0/2  روز  2/12بره   22 از و 13به  11 را به ترتیب ازاگریا

در مرورد تیمرار    (.G1و  C1ی هرا نرک   و 2)جدول رسانید 

3GA  بهترررین پاسررخ برره کرراهش دوره خررواب بررذر در پرری ،

( در gl 21/2-1بره   gl 20/2-1)از افزایش غلظت این هورمرون 

 یهرا روز و در غرده  10 روز به 11ته از سان cm 0/2ی هاغده

cm 0/1  و  2)جردول   روز بوده اسرت  13روز به  11اگریا از

دوره خرواب   تواندرتند طرول   2CSهر دوغلظرت   (.G1 نک 

بطور میانگین به را صرفنظر از رقم و اندازه غده، ها تیوبرمینی

افزایش غلظت این ترکیرب نتواندرت    روز کاهش دهند. 11

)جدول در نکدتن خواب بذر ایجاد نماید  یدارمعنی بهبود

 (.F1و  G1 یهاو نک  2
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 و تیمارهای مورد استفاده بر صفات دوره رکود، تعداد و طول جوانه.  تیوبرمینیرقم، اندازه  دارمعنیدوگانه و سه گانه اثرات متقاب  -1نک 
Aبر تعداد جوانه،  تیوبرمینیاندازه  -: اثر متقاب  رقمBبر طول جوانه،  یوبرتمینیاندازه  -: اثر متقاب  رقمCتیمار بر دوره رکود، -: اثر متقاب  رقم 

Dتیمار بر تعداد جوانه،  -: اثر متقاب  رقمEتیمار بر طول جوانه،  -: اثر متقاب  رقمF تیمار بر دوره رکود، -تیوبرمینی: اثر متقاب  اندازه 

Gتیمار بر دوره رکود، -تیوبرمینیاندازه  -: اثر متقاب  رقمHتیمار بر تعداد جوانه. -تیوبرمینیاندازه  -تقاب  رقم: اثر م 

 ندارند. داریمعنیی با حرو  مشترک در هر نمودار از نظر آماری، اختال  هاستون

1A ،2: رقم اگریاA،1: رقم سانتهBتیوبرهای با قطر : مینیcm 0/1 ،2Bتیوبرهای با قطر : مینیcm 0/2 ،3Bتیوبرهای با قطر : مینیcm 0/3 ، 

1C :1- gl 20/2=3GA، 2C :1- gl 21/2=3GA ،3C: 3-mlm 20=2CS ،4C :3-mlm 02=2CS ،5C=1: تیواوره- gl 12 ،6C=1: تیواوره- gl 22 ،7C.ناهد : 

Figure1- Significantly different interaction effects of cultivar, minituber size and treatments on dormancy period,  

length and number of sprouts. 
A: Interaction effects of cultivar-minituber size on sprout number, B: Interaction effects of cultivar-minituber size on sprout length,  

C: Interaction effects of cultivar-treatments on dormancy period, D: Interaction effects of cultivar-treatments on sprout number, 

E: Interaction effects of cultivar-treatments on sprout length, F: Interaction effects of minituber size-treatments on dormancy period,  
G: Interaction effects of cultivar-minituber size-treatment on dormancy period, H: Interaction effects of cultivar-minituber size-treatment 

on sprout number. The values with different superscript letters in a column are not significantly different. 
A1: Agria cultivar; A2: Sante cultivar; B1: Minituber diameter=1.5cm; B2: Minituber diameter=2.5cm; B3: Minituber diameter=3.5cm; 

C1:GA3=0.05gl-1, C2:GA3=0.07gl-1, C3: CS2=25 mlm-3, C4:CS2=50 mlm-3, C5: Thiourea=10 gl-1, C6: Thiourea =20 gl-1, C7: Control. 



 1333پاییز /  3 نماره/ 3 جلد/  ایران بذر اوریفن و علوم نشریه و...  سولفید دی کربن جیبرلیک، اسید اثر بررسی

10 

تیواوره بهترین تیمار جهت در درجه اول ، براساس نتایج

است چرا که تواندرته   هاتیوبرمینیکوتاه نمودن دوره خواب 

. در کاهش دهدروز  12را در هر دو رقم به حدود  این دوره

پاسرخ متفراوتی بره تیمرار      زمینری سریب ی هرا این مطالعه رقرم 

هی برر  ی مختل  تیرواوره اثرر مشراب   هاغلظتتیواوره دانتند. 

امرا برا افرزایش     های رقم سانته دانرت تیوبرمینیب دوره خوا

هرای برا   تیوبرمینری غلظت ایرن ترکیرب، طرول دوره خرواب     

کاهش یافت. حدرینی و   رقم اگریا اندازه کوچک و متوس 

در مطالعه مشرابهی برا   ( Hosseini, et al., 2011) همکاران

 3ت بره مرد  و  gl 22-1برا غلظرت   تیرواوره   استفاده از تیمرار 

های تازه بردانرت  تیوبرمینیتواندتند دوره خواب  ،ساعت

 بطرور  تیرواوره  gl32-1نده رقم مارفونا را ندبت بره تیمرار   

عبارت دیگرر افرزایش غلظرت    کاهش دهند. به  داریمعنی

در نکدتن این ترکیب  اثر دارمعنیهش کاتیواوره موجب 

 نده است. هاهدوره خواب غد

بهبرود اثرر ایرن     3GAظت برخال  تیواوره، افزایش غل

افرزایش   با رسدمیبطوریکه به نظر تیمار را به دنبال دانت 

در هر دو رقرم   تیوبرمینیهورمون، دوره خواب  این غلظت

 نرد  مشرخص  دیگرر  پژوهشی در یابد.کاهش می همچنان

صرورت  و دی آمینوزید بره  ، تیواوره 3GAکه مخلوطی از 

در دو  ABAدار محتروای  داری موجب کاهش معنری معنی

)دوره خرواب   و دوروتا)دوره خواب متوس ( رقم پاسات 

گردید که حاکی از اثر مثبت این دو ترکیرب در   طوالنی(

 بانرد مری  زمینری سریب ی هاکاهش دوره رکود جوانه غده

(Wróbel et al., 2017.) 

بررای   3GAنناسایی غلظرت بهینره    ،مطالعات پیشیندر 

 اسررت یرردهگردهررا توصرریه  تیوبرمینررینکدررتن خررواب  

(Khorshidi-Benam and Hassan-Panah, 2008). 

در  (Mohammadi et al., 2014) محمرردی و همکرراران

 2CS، تیررواوره و 3GAتحقیقرری در مررورد اثررر تیمارهررای   

گزارش دادند که این ترکیبات نه تنها قادر به کاهش طول 

ی اگریا و بورن هدرتند  هاها در رقمتیوبرمینی دوره خواب

بررا  3GAین کرراهش دوره رکررود در پرری تیمررار بلکرره بیشررتر

بوده است. در تحقیف حاضرر نیرز افرزایش     ppm 02 غلظت

موجب کاهش دوره  gl 21/2-1به gl 20/2-1از 3GAغلظت 

 گردید.ها تیوبرمینیخواب 

ها تیوبرمینیاثر کاهنده ای بر دوره خواب  2CS اگرچه

ه تراثیر یکدرانی برر دور   ، آن دانته است اما افزایش غلظت

بره   ی مختلر  دو رقرم ندانرت.   های با اندازههاغده رکود

همین دلی  غلظت باالتر این ترکیب تیمار قاب  توصریه ای  

سلیمی و همکاران  .باندمیبرای نکدتن دوره رکود بذر ن

(Salimi et al., 2010a)  تیمرار  در پری گزارش نمودند که 

برا   g 0/1و 1/2، 3/2ی هرا برا وزن  های رقم اگریرا تیوبرمینی

(1-gl 20/2) 3GA ( 3و-mlm 20 )2CS تواندررررررتند دوره ،

کراهش   داریمعنی طوربه  ناهدندبت به  را هاخواب غده

که مشخص گردید در بررسی انجام نده توس  آنها .دهند

 در مقایدره برا   ،تیروبر مینری واب بذر با افزایش وزن دوره خ

ترایج  که از این نظر با ن ی کاهش یافتکمتربه میزان  ناهد

 .مطابقت دارد ضرتحقیف حا

در رقرم   نشران داده نرده اسرت،    2همانطور که در نک 

 تیرواوره=  ،gl 21/2=3GA -1اعمال همه تیمارها به جرز  اگریا 
1- gl 12  های تیوبرمینییکنواخت  زنیجوانهموجب  ،ناهدو

های مختل  گردید. اما در رقم سانته تنها تیمارهرای  با اندازه
1- gl 20/2=3GA  غیریکنواختی را بدنبال  زنیجوانه ،دناهو

 اثررر قابرر  قبررولی از دانررتند و تیمارهررای دیگررر از ایررن نظررر 

میررزان نوسرران  در هررر دو رقررم .(3)نررک   برخرروردار بودنررد

بروده   نراهد بدریارکمتر از   مختلر  هرای  در تیمار زنیجوانه

 تولیدکننده با درنظر گررفتن سرایرجوانب،   گرددمیوتوصیه 

 نماید.انتخاب ها تیوبرمینین خواب برای نکدت آنها را

 تیوبرتعداد جوانه تولید شده از هر مینی

نتایج حاص  از تجزیه واریران  تعرداد جوانره بوجرود     

آمده پر  از اعمرال تیمارهرا نشران دهنرده وجرود تفراوت        

های مختلر  غرده، نروی تیمرار، اثرر      دار بین اثر اندازهمعنی

انرردازه  -  رقررمتیمررار و همچنررین اثررر متقابرر-متقابرر  رقررم 

درصد است. عالوه برراین، همرانطور    1تیوبر در سط  مینی
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داری در آورده نررده، اثررر متقابرر  معنرری 1کرره در جرردول 

هررای مختلرر  انرردازه-نرروی تیمررار -بررین رقررم 20/2سررط  

 تیوبر نیز وجود دارد.مینی

 

 ها.تیوبرمینیاگریا و تیمارهای بکار گرفته نده بر دوره خواب  ی رقمهاتیوبرمینیاثر متقاب  اندازه  -2ک ن
Figure2-Dormancy period of Agria minitubers with different sizes in response to dormancy breaking treatments. 

1B :های با قطر تیوبرمینیcm 0/1 ،2B :های با قطر تیوبرمینیcm 0/2 ،3B :قطر  های باتیوبرمینیcm 0/3 ،1C :1- gl 20/2=3GA، 2C :1- gl 21/2=3GA، 

3C: 3-mlm 20=2CS ،4C :3-mlm 02=2CS ،5C=1: تیواوره- gl 12 ،6C=1: تیواوره- gl 22 ،7C :.ناهد 
B1: Minituber diameter=1.5cm; B2: Minituber diameter=2.5cm; B3: Minituber diameter=3.5cm; C1:GA3=0.05gl-1, C2:GA3=0.07gl-1,  

C3: CS2=25 mlm-3, C4:CS2=50 mlm-3, C5: Thiourea=10 gl-1, C6: Thiourea =20 gl-1, C7: Control. 

 

 ها.تیوبرمینیبر دوره خواب  بکار گرفته ندهی رقم سانته و تیمارهای هاتیوبرمینیاثر متقاب  اندازه  -3نک 
Figure3-Dormancy period of Sante minitubers with different sizes in response to dormancy breaking treatments. 

1B :های با قطر تیوبرمینیcm 0/1 ،2B :های با قطر تیوبرمینیcm 0/2 ،3B :های با قطر تیوبرمینیcm 0/3 ،1C :1- gl 20/2=3GA، 2C :1- gl 21/2=3GA ، 

3C: 3-mlm 20=2CS ،4C :3-mlm 02=2CS ،5C=1: تیواوره- gl 12 ،6C=1: تیواوره- gl 22 ،7C.ناهد : 
B1: Minituber diameter=1.5cm; B2: Minituber diameter=2.5cm; B3: Minituber diameter=3.5cm; C1:GA3=0.05gl-1, C2:GA3=0.07gl-1,  

C3: CS2=25 mlm-3, C4:CS2=50 mlm-3, C5: Thiourea=10 gl-1, C6: Thiourea =20 gl-1, C7: Control. 
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میرران ارقررام تفرراوت از نظررر تعررداد جوانرره تولیررد نررده 

مشاهده گردید بطوریکه رقم گریرا از نظرر ایرن     داریمعنی

برترری دارد. براسراس مقایدره     صفت، ندبت به رقم سرانته 

ی هرا بر تعداد جوانره  تیوبرمینی، با افزایش اندازه هامیانگین

ر . بررسی اثرر تیمارهرا بر   گرددمیحاص  از هر غده افزوده 

 تعداد جوانه حاص  از هر غده، نشان دهنده وجود اختال 

مقایدره  . بانرد مری تیمارها از نظر این صرفت   میان دارمعنی

نشران   ،تیمرار -تیروبر مینیاندازه -میانگین اثرات متقاب  رقم

بین تعداد جوانه تولیرد نرده    دارمعنیدهنده وجود تفاوت 

عمرال  ی برا انردازه مختلر  هرر دو رقرم در پری ا      هرا ازغده

در بررسری   .(H1و نک  2)جدول تیمارهای مختل  است

 با افزایش غلظرت تیمارهرای هورمرونی و نریمیایی    حاضر، 

تعرداد   در داریمعنری افرزایش  ، ندبت به غلظت اولیه آنهرا 

 مشاهده نگردیدهر رقم  تیوبرمینی تولید نده از یهاجوانه

بره نظرر میرسرد کره      برر ایرن اسراس   (. D1و نک  2)جدول

و  بروده  تحت کنتررل ژنتیکری  وانه به میزان زیادی تعداد ج

 .بانرد مری دارا را ت به دوره رکود، اثر پذیری کمترری  ندب

 در و آن هرم تنها یرک اسرتثنا در ایرن مرورد مشراهده نرد       

غلظرت  افرزایش   برا  کره  رقرم سرانته   cm 0/1 هایتیوبرمینی

 هرا تعرداد جوانره   ،mlm 02-3بره   mlm 20-3 از 2CS تیمرار 

 2)جدولعدد افزایش یافت  0/3به  2/1از  یدارمعنیبطور 

در تداوم دوره خرواب   ABAباتوجه به نقش  (.D1و نک 

 ،(Suttle, 2004; Muthoni et al., 2014) هرا تیوبرمینری 

نقش و دوره رکود باالتر ی کوچکتر از هاغده برخورداری

از طریف ازبین بردن اثر غالبیت  زنیجوانهتیواوره در بهبود 

برررای  زنرریجوانررهو فررراهم نمررودن امکرران  جوانرره اصررلی 

 ،(Sadawarti et al., 2016) ی کوچکتر هر چشرم هاجوانه

رقم  cm 0/1های تیوبرمینید بیانگر حداسیت بیشتر توانمی

 بانرد.  و بروز این اسرتثنا  2CSبه افزایش غلظت تیمار  سانته

 به اندازه ای نبوده که بتوانرد  این تیماربه نظر میرسد مقدار 

کوچرک رقرم اگریرا    هرای  تیوبرمینری  واکنشی را در چنین

 هررا تیوبرمینرری. بررا توجرره برره انرردازه کوچررک ایجرراد نمایررد

(cm 0/1) ،  در ی تولیررد نررده  هرراافررزایش تعررداد جوانرره

مرواد مغرذی    و محردود برودن   کوچرک ی مرادری  هرا غده

ی ایجاد نده هاموجود در آن، رقابت باالیی را میان جوانه

نمروده و احتمراال    ایی ایجراد سترسری بره مرواد غرذ    جهت د

کاهش بنیره آنهرا را بردنبال خواهرد دانرت. عرالوه برراین        

، ترررنف  هررراباتوجررره بررره رونرررد افزایشررری رنرررد جوانررره 

ی مادری افزایش یافته که تحلیر  غرده قبر  از    هاتیوبرمینی

توانرد کرارایی   مری  همراه دارد که این مطلرب به کانت را 

 هش دهرد در خاک را کرا  ی کوچکهاغده پ  از کشت

(Mahmoudi et al., 2018) . براالی  غلظرت  بر این اسراس 

2CS، هرای کوچرک بشرمار   تیوبرمینری بررای  مطلوبی  تیمار 

 .رودنمی

در  تیرروبرمینرری هررربیشررترین تعررداد جوانرره ای کرره از  

جوانره   3/1ی اگریا و سرانته تولیرد نرده بره ترتیرب      هارقم

 جوانرره )تیمررار  3/0( و cm 0/3ی هرراغررده نرراهد )تیمررار
1-gl 20/2=3GA های با قطر تیوبرمینیcm 0/3)  .بوده است

عالوه براین، بطور کلی بیشترین تعرداد جوانره تولیرد نرده     

جوانه حاصر    1/0)نیز در رقم اگریا پ  از اعمال تیمارها 

  و gl 21/2=3GA-1بررررا  cm0/3 یهررررااز تیمررررار غررررده 

3-mlm02=2CS )و  2)جرررردول اسررررت مشرررراهده نررررده

ندبت بره  رقم اگریا دهدکه می شاناین مطلب ن (.D1نک 

تعرداد جوانره   در تیمرار نراهد   نره تنهرا تواندرته    رقم سرانته  

بلکه پ  از اعمال تیمارها نیز قرادر بره    یدبیشتری تولید نما

و  2)جردول  حفظ این برتری ندبت به رقم سانته بوده است

  در مطالعررره مرررانی و همکررراران  (.D1و A1ی هرررانرررک 

(Mani et al., 2013 ) گرزارش گردیرده    نتایج مشرابهی نیز

 و 022، 202)است. آنها نشان دادند که استفاده از تیواوره 

mM102) تواند دوره خواب بذر را در میکروتیوبرهای می

ی حاص  از کشت در مزرعره کراهش   هاغده و زمینیسیب

را بهبود ببخشد اما باالبردن غلظت  هاغده زنیجوانهداده و 

بره دنبرال ندانرت.     زنری جوانهبود این ترکیب تغییری در به

بیانگر  (Salimi et al., 2010b)بررسی سلیمی و همکاران 

ندربت بره    2CSو  3GAدو تیمرار   هرچندکه این مطلب بود 

 از ندند امرا  هاموجب کاهش دوره خواب ریز غده ،ناهد
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 هرا این دو تیمار درکاهش دوره خواب ریزغده ینظر آمار

اسرتفاده  کره  در صورتی ادند. را نشان ند داریمعنی تفاوت

ها، تیوبرمینینکدتن خواب  برای 2CSو  3GAدو تیمار  از

در تعداد جوانه تولید نده از هر ریزغده  داریمعنیتفاوت 

بره ترتیرب    2CSو  3GA بطوریکه با تیمارتند، را در پی دان

کره در  گردیدجوانره تولیرد    20/3و  33/3 تیروبر مینی از هر

، افرزایش  نراهد تولیرد نرده از تیمرار     جوانه01/1 مقایده با

نظرر برا نتیجره بررسری      که از ایرن را نشان دادند  داریمعنی

 ی دیگراختال  چشمگیری دارد.هاتحقیفحاضر و 

 تولید شده طول جوانه

ی تولید نده پ  از طی هاتجزیه واریان  طول جوانه

برین   دارمعنری نشان دهنده وجود اختال   ب بذرادوره خو

ی مختلر   هااندازه میان و تیمارها ، بینزمینیسیبدو رقم 

عرالوه   .(1)جردول   اسرت  درصرد  1در سرط   ها تیوبرمینی

 0 در سط  تیمار-اندازه غده و رقم-براین، میان کنش رقم

دانرته   طول جوانه تولیرد نرده  بر  داریمعنیاثر  نیز درصد

مقایده میانگین اثر رقم و انردازه غرده برر    (. 1است )جدول

ها تیوبرمینیتولید نده از هر غده، نشان داد که طول جوانه 

 (cm 11/0) ی با طول بیشترهارقم سانته قادر به تولید جوانه

بانرند و برا افرزایش    مری  (cm 11/2 ) اگریرا ندبت بره رقرم   

 تولیرد  تیروبر مینری اندازه غرده، طرول جوانره ای کره از هرر      

ی اتیمارهر اسرتفاده از  عالوه براین  .یابدمی نود افزایشمی

در پری   هرا از نظر طول جوانره  داریمعنی اختال ، مختل 

 تیمرار  -میران کرنش رقرم   براساس مقایده میرانگین  . دانتند

تواندرته   3GA(gl 20/2-1توان گفت اسرتفاده از تیمرار )  می

( ندربت بره   mm 3/1طول جوانه تولید نده در رقم سرانته ) 

 افرزایش دهرد   داریمعنری بطرور  را  (mm 3/3) ناهدتیمار 

 (. E1و نک  3دول)ج

 تیوبرها.تیوبر بر طول جوانه تولید نده پ  از طی دوره رکود مینیاندازه مینی-تیمار و رقم-مقایده میانگین اثرات متقاب  رقم -3جدول 
Table3-Mean comparison of interaction effects of cultivars- treatments and cultivars-minituber sizes on length of each sprout. 

 مقایده میانگین

Mean comparison 

 (C) و تیمار   (B) اندازه مینی تیوبر    

   Minituber size (B) and Treatment (C) 

 (mm) طول جوانه
Sprout length (mm) 

 رقم اگریا

Agria cultivar 

 رقم سانته

Sante cultivar 

B1 2.0 c 2.9 bc 

B2 3.4 bc 3.9 b 

B3 3.1 bc 6.8 a 

C1 5.8 bc 8.9 a 

C2 4.0 bcd 6.3 b 

C3 1.1 e 2.7 de 

C4 1.0 e 3.0 de 

C5 1.0 e 3.2 cde 

C6 2.1 de 3.9 bcd 

C7 4.7 bcd 3.9 bcd 

1Bتیوبرهای با قطر : مینیcm 0/1 ،2Bتیوبرهای با قطر : مینیcm 0/2 ،3Bتیوبرهای با قطر : مینیcm 0/3 ،1C :1- gl 20/2=3GA ،2C :1- gl 21/2=3GA، 

3C: 3-mlm 20=2CS  ،4C :3-mlm 02=2CS  ،5C=1: تیواوره- gl 12 ،6C=1: تیواوره- gl 22 ،7C.ناهد : 
B1: Minituber diameter=1.5cm; B2: Minituber diameter=2.5cm; B3: Minituber diameter=3.5cm; C1:GA3=0.05gl-1, C2:GA3=0.07gl-1,  

C3: CS2=25 mlm-3, C4:CS2=50 mlm-3, C5: Thiourea=10 gl-1, C6: Thiourea =20 gl-1, C7: Control. 
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( در پری  mm1کمترین طول جوانه تولیرد نرده )حردود    

 و تیرررواوره برررا غلظرررت   2CSتیمرررار برررا هرررر دو غلظرررت   
1-gl 12     در رقررم اگریررا ثبررت گردیررد کرره طررول آن بطررور

های حاصر  از تیمرار نراهد کمترر     داری از طول جوانهمعنی

انردازه   -(. میران کرنش رقرم   E1و نک  3وده است )جدولب

تیوبر در اثر بر روی طول جوانه اهمیت خاصی دارد که مینی

هررا نشرران داد کرره   در ایررن مطالعرره نیررز مقایدرره میررانگین    

 هررایی بررا طررول رقررم سررانته، جوانرره cm 0/3تیوبرهررای مینرری

mm 1/1    هرای ایرن   تولید نموده اندکه ندبت بره سرایر نمونره

و  3ه، از بیشترین طول جوانره برخروردار برود )جردول    مقاید

 (.B1نک 

های هر دو رقرم،  تیوبرمینیدر این مطالعه با افزایش اندازه 

عرالوه   افرزایش یافرت.   تیروبر مینیطول جوانه تولید نده از هر 

در براین، افزایش غلظت هیچ یک از تیمارهای مورد اسرتفاده  

در  داریمعنری  نته( اثردر رقم سا 3GA)به جز تیمار هر دو رقم 

قرادر بره نکدرتن دوره     هرا بهبود طول جوانه ندانت. جیبررلین 

برراین اسراس    (.Herrera et al 1991) خرواب برذر هدرتند   

فاده از ایررن ترکیررب بررر ی متعررددی در مررورد اسررتهرراگررزارش

نره تنهرا    ایرن ترکیرب   وجرود دارد کره   زمینری سریب  یهرا غده

ه بلکه افزایش ی بذری ندهاموجب کاهش دوره خواب غده

را بدنبال دانته  های حاص  از تیمار غدههاتعداد و طول جوانه

. (Lorreta et al., 1995; Mani et al., 2014) تسررا

 نیررز تاییررد (Salimi et al., 2011) سررلیمی و همکرراران

منجررر برره  gl 20/2-1بررا غلظررت  3GAانررد کرره تیمررار نمرروده

کره تیمرار   افزایش طول جوانه نده و ایرن در حرالی اسرت    

 تیررواوره کرراهش طررول جوانرره را برردنبال دانررت. نتررایج     

  پنرررراهمشررررابهی نیررررز توسرررر  خورنرررریدی و حدررررن   

(Khorshidi and Hassanpanah 2009)  گررزارش نررده

ر بره دلیر  برخرورداری از بنیره     ی بزرگتر هرا است کره غرده  

فروق در   کنند. نترایج می ی طوی  تر تولیدهاتر، جوانهقوی

ها برا  تیوبرمینیین مطالعه است که تیمار ی اهایافته تطابف با

موجرب افرزایش    نراهد در مقایدره برا    3GAهر دو غلظرت  

طرول   ،گردیده است. عرالوه برراین   هاطول جوانه دارمعنی

و اتیلن بطور  2CSها با تیوبرمینیی حاص  از تیمار هاجوانه

بروده   نراهد ی حاص  از تیمار هامیانگین کوتاهتر از جوانه

 است.

 کلی گیرینتیجه

و  3GA ،2CSنتررایج حاصرر  از بررسرری اثررر تیمارهررای  

هرا دو رقرم اگریرا و    تیوبرمینری خرواب   تیواوره در نکدتن

پ  از  غدهی تولید نده از هر هاسانته، تعداد و طول جوانه

طی دوره خواب بذر، نشران دهنرده ایرن اسرت کره اعمرال       

در  داریمعنرریتغییرررات و تیررواوره  3GA ،2CSتیمارهررای 

نترایج نشران دادنرد کره     ت مورد بررسی دانرته اسرت.   صفا

موجب کاهش دوره رکود  gl 02/2-1با غلظت  3GA تیمار

داد و گردید و اثرر منفری برر تعر     زمینیسیبدر هر دو رقم 

عرالوه برراین    .ندانت تیوبرمینی طول جوانه تولید نده هر

دانرت بلکره تراثیر    نه تنها اثر مشابهی  3GAافزایش غلظت 

ندانرته اسرت.   در پی بر پارامترهای مورد بررسی نامطلوبی 

بهترین تیمرار جهرت   در معرفی هد  این مطالعه  باتوجه به

همراه با اثرات مطلروب برر    تیوبرمینینکدتن دوره خواب 

نتایج بدسرت  با مقایده  با و زنیجوانهپارامترهای مربوط به 

  هررا برراتیوبرمینرری ترروان توصرریه نمررود کرره تیمررارمرری مرردهآ

(1-gl 02/2) 3GA  گزینه مناسبی برای کاهش دوره خواب

 .باندمیها تیوبرمینی

 سپاسگزاری

 22133اعتبار این پژوهش از مح  پژوهه طرح نرماره  

ترامین   دانشگاه فردوسی مشرهد معاونت پژوهش و فناوری 

  وسیله سپاسگزاری می نود.نده است که بدین
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