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  چکیده

م کایزر زمینی به همراه دو رقهیبرید سیب 24منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات کمی و کیفی به

ر ایستگاه هاي کامل تصادفی با چهار تکرار داساس طرح بلوك عنوان والد، آزمایشی برو ساواالن به

از  اجرا گردید. در طی دوره رشد و پس 1395طبیعی اردبیل در سال تحقیقات کشاورزي و منابع 

صلی، تعداد و برداشت صفات تعداد روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، قطر ساقه ا

ن فروش، درصد ماده خشک غده، وزفروش، عملکرد غده کل و قابلوزن غده در بوته کل و قابل

ه غده، رنگ گل، طول دوره رشد، رنگ پوست، رنگ گوشت، شکل غده، مخصوص غده، درصد نشاست

ج تجزیه گیري شدند. نتایساعت برش و ورقه شدن اندازه 24و  1عمق چشم، تغییر رنگ گوشت بعد از 

پذیري راثتوداري وجود داشت. ها از لحاظ تمام صفات اختالف معنیواریانس نشان داد که بین ژنوتیپ

ده قابلفروش در بوته و عملکرد غدرصد) و وزن غده قابل 3/94گلدهی باال ( عمومی تعداد روز تا

ش گروه شهیبرید و دو والد در  24اي، اساس نتایج تجزیه خوشه درصد) بود. بر 5/32فروش پایین (

و  1KS ،2KS ،3KS ،4KS ،7KS ،11KS ،15KS ،18KS ،20KS ،22KS ،23KSقرار گرفتند. هیبریدهاي 

24KS رتري ها بهیبریدفروش و درصد ماده خشک غده نسبت به دیگر از نظر صفات عملکرد غده قابل

وجیه کردند. تدرصد از تغییرات کل را  938/82هاي اصلی، چهار مؤلفه اول داشتند. در تجزیه به مؤلفه

دو نظر از  3KS ،7KS ،1KS ،24KS ،4KS ،2KS ،12KS ،11KS ،19KSهیبریدهاي  تجزیه،اساس این  بر

اده فروش، درصد مفروش، عملکرد غده کل و قابلصفات وزن غده در بوته کل و قابلاول (مؤلفه 

ه اساس نتایج کلی بر، کلبودند. در ) برترین خشک غده، درصد نشاسته غده و وزن مخصوص غده

 بیشترین درصد ماده خشک غده، وزن مخصوص غده، درصد داراي 7KSو  3KSهیبریدهاي آنالیزها، 

یره، رنگ پوست زرد روشن، رنگ گوشت زرد ت نسبت به دیگر هیبریدها بودند و داراي نشاسته غده

 ساعت 24و  1مرغی، عمق چشم سطحی و حداقل تغییر رنگ گوشت بعد از شکل غده کشیده تخم

  شدند. پسند و مناسب براي صنعت فرآوري انتخابعنوان هیبریدهاي پرمحصول و بازاربه بودند که

  .زمینیصفات کمی و کیفی، رقم کایزر و رقم ساواالن، هیبرید، سیب ها:کلید واژه
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 مقدمه -1-1

زي نقش توجه به تولیدات کشاور ،زمین پیوسته در حال افزایش است با توجه به اینکه جمعیت کره

 1990ر سال د ،میلیارد نفر بود 2میالدي تنها  1930ه در سال کاین جمعیت  .غذایی دارد مهمی در امنیت

وند موجود رمیلیارد نفر تجاوز کرد که با این  7میالدي از  2012در سال و میلیارد نفر رسید  3/5به 

  ).2012میلیارد نفر برسد (فائو،  5/8 میالدي به 2025شود که در سال بینی میپیش

توسعه روزافزون جمعیت و افزایش مصرف موادغذایی، نیاز به تولید بیشتر محصوالت کشاورزي در 

افزایش خواهد داد. البته این افزایش بایستی بدون افزایش در سطح زیرکشت و نیز  2050جهان را تا سال 

نابراین به ناچار، افزایش عملکرد محصوالت کشاورزي هاي کشاورزي صورت گیرد. بمصرف اضافی نهاده

کشاورزي همراه باشد. لذا آگاهی  يهانهادهي گیاه و مصرف کمتر ي افزایش عملکرد هر بوتهباید به واسطه

از شناخت عوامل موثر در افزایش عملکرد هر گیاه و تاثیر آن بر افزایش عملکرد گیاهان زراعی امري مهم 

  ).2016، 1و همکاران گردد (لیتلقی می

کشورهاي  در ویژهحل مشکل گرسنگی است. بهتنها راه ،افزایش تولید ،به اعتقاد کارشناسان کشاورزي

عرضه غذا به قرار باشد گذاري بیشتري در این امر صورت گیرد. چنانچه در حال توسعه الزم است سرمایه

                                                             
1 Li et al. 
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درصد به تولیدات  60سال آینده در حدود حداقل  30صورت کنونی انجام شود، این کشورها باید در 

سال آینده تولید غذا بایستی  20که در سطح جهانی طی طوريهب .)2006فائو، ( کشاورزي خود اضافه نمایند

  ).2007 (فائو، دو برابر شود

 .غذایی کشور داشته باشد در تضمین امنیت تواند نقش مهمیمی تولیدات کشاورزيبنابراین توجه به 

هاي در این میان استفاده از گیاهان پربازده و به کارگیري عملیات زراعی پیشرفته و استفاده بهینه از نهاده

یر باعث هاي اخاین افزایش جمعیت در طی سال .در افزایش عملکرد گیاهان انکارناپذیر است ،کشاورزي

(قاسمی  خواهد شد )آب و خاك(افزایش نیاز به کاال و خدمات و در نتیجه فشار بیشتر روي منابع طبیعی 

  ).2007فائو، ؛1995و همکاران، 

این محصول عالوه بر  .باشدترین گیاهان زراعی در جهان و ایران میزمینی یکی از مهمسیب

دم بوده و یکی از چهار ماده غذایی اصلی جهان بعد از در مواردي نیز جایگزین گن ،هاي صنعتیاستفاده

  ).Kalloo and Bergh, 2000( رودبرنج و ذرت به شمار می ،گندم

ویژه در کشورهاي آسیایی است. دوره رشد این زمینی یکی از محصوالت با اهمیت اقتصادي، بهسیب

کند (قربانی و دوره زمانی تولید میمحصول نسبتا کوتاه بوده ودر عین حال مقادیر زیادي کالري در این 

  ).1394همکاران، 

 ،هاي مهممینهآ وجود اسید .باشداي در تغذیه انسان میزمینی مهمترین گیاه زراعی دو لپهسیب

مرغ به دومین منبع غذایی ساده و مهم عدنی در حد مطلوب این محصول را پس از تخمم ها و موادویتامین

زمینی با توجه به ارزش غذایی که در در این میان تولید محصول سیب .استدر سطح جهان تبدیل کرده 

ویژه در کشورهاي اروپایی و برخی کشورهاي آمریکایی که در آنها جایگزین جیره روزانه انسان دارد، به

  ).1379(رضایی و سلطانی،  اي داردنان گردیده است، اهمیت ویژه
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شماري براي بوده و امروزه در بخش صنعت، کاربردهاي بیراي اهمیت اقتصادي زیادي ازمینی دسیب

ریزي و استفاده ي غذایی نیز ضرورت برنامهاین محصول، شناخته شده است. تقاضاي روزافزون این ماده

کند. تغییرات الزم در ساختارهاي هاي کشورهاي موفق را براي رسیدن به تولید انبوه اثبات میاز تجربه

امنیت غذایی مردم این  ،بر انجام مطالعات دانشگاهی است که نتیجه قطعی آنبتنیزراعی این محصول، م

کشورها خواهد بود. به همین جهت، حجم زیادي از تحقیقات، به افزایش تولید و درآمد حاصل از محصول 

  ).2005، 2زمینی اختصاص یافته است ( گروزا و همکارانسیب

اضر، در بیشتر مناطق حسبتا کوتاه است ولی در حال زمینی در ایران نهر چند سابقه کشت سیب

زمینی در میان کشورهاي شود. ایران از نظر میزان تولید سیبصورت بهاره کاشته میمعتدله و سردسیر به

ارد (فائو، دجهان، در رتبه دوازدهم و در میان کشورهاي آسیایی، پس از چین و هند، در رتبه سوم قرار 

2013.(  

زمینی و معرفی ارقام جدید یک امر مهم و متعدد در دنیا و کشور ما، اصالح سیب با وجود ارقام

باشد. اصالح ارقامی که داراي عملکرد باال، زمان رسیدگی و دوره خواب مناسب، کیفیت خوب ضروري می

چه از نظر اقتصادي و چه از نظر هستند و هاي زنده و غیرزنده براي مصارف مختلف و مقاوم به تنش

. در حال حاضر رقم آگریا به دلیل رنگ گوشت کنندمیسزایی در زندگی مردم و جامعه ایفا سالمت نقش به

مناسب (با توجه به ذائقه مردم ایران)، استفاده چند منظوره و عملکرد نسبتا خوب، بیشترین سطح زیر 

آگریا حساس به  زمینی در کشور را به خود اختصاص داده است و این در حالیست که رقمکشت سیب

 جذب میزان است همچنین، نسبتا پایین خاللخشک آن براي تولید  شرایط محیطی بوده و میزان ماده

باشد. با توجه به خصوصیات منفی رقم روغن آن باال و داراي حساسیت به بیماري قارچی آلترناریا می

                                                             
2 Groza et al. 
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 یقامی که بتوانند جایگزین مناسبزمینی و صنایع فرآوري، اصالح و معرفی ارآگریا، تقاضاي زارعین سیب

حال نیازهاي زارعین و صنایع را برآورده نمایند از نیازهاي ضروري کشور و در عین باشندبراي رقم آگریا 

  ).1392آبادي و همکاران، باشد (حسنمی

 زمینیسیبو مرکز پیدایش  تاریخچه -1-2

). Harriss, 1985ن است (زمینی یکی از گیاهان قدیمی در بین محصوالت زراعی جهاسیب

) از نواحی مرتفع پرو و بولیوي منشا گرفته است .Solanum tuberosum Lزمینی سفید یا ایرلندي (سیب

  ).1383 پور،(خواجه

زمینی از ارتفاعات سیب .رسدسال پیش می 7000زمینی در خاستگاه آن به حدود سیب کشتسابقه 

به اروپا و از آنجا به  ،قاره جدید انآند به سایر نقاط راه یافت و در نیمه دوم قرن شانزدهم توسط کاشف

باشد از لحاظ جا که عملکرد در واحد سطح آن بسیار باال میاز آن .آسیا و سایر نقاط جهان برده شد

 .)1385 سعدي و امیدي،ذرت در جایگاه دوم قرار دارد (ا پس از  ،گسترش

زمینی میالدي، سیب 1719ي آمریکا بود ولی در سال زمینی، قارهبا وجود اینکه مبدا اصلی سیب

ي آمریکا شد و براي نخستین بار در ها وارد ایاالت متحدهعنوان یک محصول زراعی، از طریق ایرلنديبه

London New Hampshire هاي آمریکا توسعه ي ایالتآمریکا کشت گردید و سپس به تدریج در همه

  ).1377؛ عادلی، 1373یافت (کوچکی و همکاران، 

زمینی به ایران، در دوره قاجاریه اتفاق افتاد، ولی سال و چگونگی آن دقیقا ورود اولین گیاه سیب

شود، زمینی آلوي مکلم گفته میه سیبمشخص نیست. با توجه به اینکه در بعضی از نقاط جنوب ایران، ب

اند که سرجان مکلم (سفیر وقت دولت انگلستان) براي اولین بار، این بسیاري از پژوهشگران بر این عقیده
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عنوان تحفه، به فتحعلی شاه هدیه داد و شاه قاجار، دستور کشت آن را در روستاي پشند صادر گیاه را به

  ).1391، کرد (وزین افضل و اعظمی ساردویی

ها، عنوان یک گیاه دارویی و زینتی مطرح بود اما با گذشت سالزمینی در اوایل کشت بههر چند سیب

عنوان یکی از محصوالت مهم زراعی در سطح کشور، تثبیت نمود (نیلی احمد آبادي، جایگاه خود را به

1377.(  

کشورهاي  .شودط جهان کشت مینقا زمینی تقریبا در تمامسیب ،قرن 4پس از گذشت حدود  ه،امروز

ترین ه ترتیب مهمکشت و میزان تولید ب لهستان و آمریکا از نظر سطح زیر ،هند ،اکراین ،روسیه ،آلمان ،چین

  ).2013روند (فائو، یمزمینی در جهان به شمار تولیدکنندگان سیب

کشت به ترتیب، شرقی و کردستان از لحاظ سطح زیرمناطق همدان، اردبیل، اصفهان، آذربایجان

درصد  94/50 در مجموعروند. پنج استان مزبور ار میزمینی در کشور به شمترین تولیدکنندگان سیبمهم

  ).1395ا دارا هستند (آمارنامه کشاورزي، رزمینی کل کشور از سطح کشت سیب

  

  تکامل در جهت زراعی شدن -1-3

قبل از میالد در مناطق جنوب آمریکا سال  5000تا  3000زمینی هاي بسیار زیادي از سیبگونه

هاي پرو و بولیوي در گرفته است. کوهستانعنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار میپوستان بهتوسط سرخ

- شود. با کشف قاره آمریکا، سیبزمینی محسوب میمناطق زراعی شدن سیب 3ي تیتکاکامحدوده دریاچه

عنوان گیاه دارویی کشف گردید و انتشار تا اواخر قرن شانزدهم به زمینی در اروپا انتشار یافت و در ابتدا

  ).Beukema and Van Der Zaag, 1990ادامه یافت (

                                                             
3 Tıtıcaca 
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اي از ویژه در پارهبخش نمایشی بهزمینی همواره زینتمیالدي سیب 1595و 1585هاي بین سال

خوراکی و اقتصادي آن بر کسی روشن شناسی اروپا بود و تا سده هفدهم میالدي هنوز ارزش هاي گیاهباغ

عنوان یک گیاه زراعی نبود. نخستین بار در میانه سده هفده میالدي کشور ایرلند آغازگر کشت و کار آن به

هاي زمینی در بیشتر پهنهشد و آنگاه در میانه سده نوزده میالدي کشت آن در آلمان آغاز شد. امروزه سیب

  ).1374ردد (پورصالح، گنیمه گرم و معتدل دنیا کشت می

  

  زمینیاهمیت اقتصادي سیب -1-4

) و داشتن پتانسیل عملکرد 2013میلیون تن در جهان (فائو،  368زمینی با تولید سالیانه بیش از سیب

زمینی در بیش از باشد. امروزه سیبتن در هکتار گویاي اهمیت اقتصادي این محصول می 100بیش از 

کشور آن در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري واقع  100که بیش از  شودکشور جهان کشت می 125

اند، اما هنوز بیشترین تولید در مناطق معتدله، در کشورهاي صنعتی متمرکز است. تقریبا یک سوم این شده

شود (مدنی و همکاران، محصول، در کشورهاي در حال توسعه و عمدتا در کشورهاي آسیایی تولید می

1390.(  

عنوان یک گیاه دارویی و زینتی مطرح بود  زمینی هر چند در اوایل کشت، بیشتر بهایران نیز سیبدر 

عنوان یکی از محصوالت مهم زراعی در سطح کشور تثبیت نموده ها، جایگاه خود را  بهاما با گذشت سال

و یونجه رتبه ششم  فرنگیطوري که امروزه بعد از گندم، ذرت، نیشکر، گوجه). به1395است (ضیاچهره، 

  ).1395تولید محصوالت زراعی کشور را به خود اختصاص داده است (آمارنامه کشاورزي، 
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 زمینیمصرف و ارزش غذایی سیب -1-5

گسترده در سراسر جهان کشت شده و  طورکه به است زمینی یکی از پرتولیدترین محصوالتیسیب

  ).1387کند (ارزانی، ري تولید میدر هر هکتار دو برابر برنج و گندم کال		تقریبا 

طور عمده، به خصوصیات ژنتیکی، زمینی، متفاوت بوده و بهترکیبات شیمیایی موجود در ارقام سیب

ده از سن، رسیدگی کامل غده و شرایط اقلیمی بستگی دارد. عوامل زیاد دیگري نظیر کوددهی، استفا

زمینی اثر دارند. همچنین شرایط نگهداري غده ي سیبشیمیایی غده ترکیباتها و نیز آفات، بر کشآفت

  ).1395، ضیاچهرهدر طی دوره انبارداري را نیز باید در نظر گرفت (

واد معدنی مانند پتاسیم مقداري م ،و همچنین )کربوهیدرات(تر از هر چیز منبع نشاسته زمینی مهمسیب

  ).1388و کلسیم است (محمدي ستوده، 

باشد. نشاسته مقاوم نوعی نشاسته است که در برابر هضم زمینی همچنین داراي نشاسته مقاوم میسیب

طور طبیعی، در محصوالت کشاورزي از کند. این ماده بههاي موجود در روده کوچک مقاومت میآنزیم

سته مقاوم طبیعی، شود. نشازمینی و غالت یافت میویژه موز سبز و نارس)، سیب، موز (بههالگومقبیل 

بیوتیک است. مقدار شود و داراي نوعی فیبر با خاصیت پرينامحلول بوده و در روده بزرگ تخمیر می

زمینی به روش مصرف آن بستگی دارد. براي مثال، پختن و سردکردن نشاسته مقاوم موجود در سیب

  ).6201، 4دهد (راتز و همکارانبرابر افزایش می 2زمینی را تا زمینی، مقدار نشاسته مقاوم سیبسیب

، بیش از محصوالت غنی از پتاسیم مانند موز، توجهیطور قابلبهزمینی، عنصر پتاسیم موجود در سیب

فراوانی مقادیر موجود در  1-1). جدول 2013، 5پرتقال، قارچ خوراکی و... است (دریونووسکی

  دهد.میها را نشان محصوالت مختلف غذایی از پتاسیم و مقایسه آن

                                                             
4 Raatz et al. 
5 Drewnowski 
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است. این ویتامین قابل حل در آب بوده و نقش مهمی در  B6زمینی منبع خوبی از ویتامین سیب

درصد فیبر  6زمینی بیش از کند. سیبها و پروتئین و نیز سنتز هموگلوبین ایفا میمتابولیسم کربوهیدرات

کند. در حالی که این مقدار امین میدرصد از نیاز بدن کودکان به فیبر را ت 7مورد نیاز بزرگساالن و تقریبا 

شود. بنابراین نسبت فیبر به انرژي زمینی را شامل میدرصد از کل انرژي تولیدي توسط سیب 3فیبر فقط 

شود. تحقیقات اخیر نشان داده است که آل محسوب میزمینی، یک نسبت مطلوب و ایدهتولیدي در سیب

کند (فریدمن توسط بدن ساکنین کشور آمریکا را تامین می درصد از کل منیزیوم جذب شده 5زمینی، سیب

  ).2012، 6و کیست

گرم) داراي  150زمینی متوسط و داراي پوست (با وزن تقریبی ، یک عدد سیب2-1طبق جدول 

 18کننده میلی گرم پتاسیم (کمی بیش از مقدار پتاسیم موجود در موز، اسفناج و کلم بروکلی و تامین 620

درصد  45کننده ، تامینCگرم ویتامین میلی 27ها، شامل وزانه بدن به پتاسیم)، انواع ویتامیندرصد نیاز ر

درصد نیاز بدن به مواد معدنی مهم دیگر  10کننده و تامین B6گرم ویتامین میلی 2/0مورد نیاز روزانه بدن، 

 2گرم، فیبر به میزان  1به مقدار  گرم، قند 3درصد مورد نیاز بدن، پروتیئن به مقدار  6نظیر فسفر به مقدار 

چربی، کلسترول و منیزیم و آهن بوده و فاقد گرم و سایر امالح و مواد معدنی شامل تیامین، ریبوفالوین، 

  ).2009، 7سدیم است (وودل و همکاران

گرم) در جدول  100زمینی متوسط داراي پوست (حدود ترکیبات شیمیایی موجود در یک غده سیب

  )1367شده است (فرجی هارمی، آورده  1-3

مگاژول انرژي و همچنین  6/2ي خشک، تن ماده 5غذایی با ارزشی است که با تولید زمینی مادهسیب

پناه شود (حسنکیلوگرم پروتئین در هکتار از مهمترین محصوالت کشاورزي محسوب می 140در حدود 

  ).1387 ،و همکاران

                                                             
6 Freedman and Keast 
7 Woodell et al. 
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کیلوگرم بوده (زاهدي  154ذایی هر خانوار ایرانی برابر زمینی در سبد غمتوسط سرانه مصرف سیب

باشد. وجود انواع ) و مصرف آن در دنیا و کشور، روز به روز در حال افزایش می1394و همکاران، 

عنوان یک ماده غذایی با ارزش و سرشار از زمینی مصرف آن را بهها به همراه دیگر امالح در سیبویتامین

درصد انرژي مصرفی روزانه جمعیت جهان از  2/5رایج کرده است به طوري که  کربوهیدرات، در جهان

  ).1383شود (پارساپور و المع، زمینی تامین میسیب

کیلوژول) است. براي اینکه  10000کیلوکالري (حدود  2400انرژي روزانه الزم براي انسان برابر 

باشد زمینی در هر روز نیاز مییلوگرم سیبک 8/1زمینی تامین شود به نیمی از این نیاز از طریق سیب

  ).1395، ضیاچهره(

  

  

  مقایسه فراوانی مقدار پتاسیم موجود در محصوالت غذایی غنی از پتاسیم -1-1جدول 

  نام ماده غذایی  گرم)مقدار پتاسیم موجود (میلی

  گرم) 150زمینی (اندازه متوسط و حدود سیب  620

  کلم بروکلی (یک بوته متوسط)  460

  موز (در اندازه متوسط)  450

  زمینی شیرین (اندازه متوسط)سیب  440

  فرنگی (اندازه متوسط)گوجه  340

  قارچ خوراکی (پنج عدد در اندازه متوسط)  300

  پرتقال (اندازه متوسط)  250

  طالبی (یک چهارم طالبی با اندازه متوسط)  240

  فروت (نصف آن با اندازه متوسط)گریپ  160

  www.fda.gov/food/labelingnutritionمنبع: 
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  گرم) 150زمینی متوسط و داراي پوست (حدود ها و مواد معدنی موجود در یک عدد سیبمقادیر ویتامین -2-1جدول 

  درصد تامین نیاز روزانه بدن  مقادیر موجود  

  -  0  چربی (گرم)

  -  0  گرم)کلسترول (میلی

  -  0  گرم)سدیم (میلی

  % 18  620  گرم)(میلیپتاسیم 

  % 45  27  گرم)(میلی Cویتامین 

  % B6 2/0  10ویتامین 

  % 8  2  فیبر (گرم)

  % 4  -  مس

  % 6  -  منیزیم

  % 8  -  یامینت

  % 2  -  ریبوفالرین

  % 6  -  فسفر

  A  -  0ویتامین 

  -  3  پروتیئن (گرم)

  % 2  -  کلسیم

  -  1  قند (گرم)

  % 6  -  آهن

  Woodell et al., 2009منبع: 

  

 

  گرم) 100زمینی داراي پوست (حدود ترکیبات شیمیایی موجود در یک غده سیب -3-1جدول 

  مقادیر موجود  ترکیبات

  80  آب (درصد)

  76  انرژي (کالري)

  1/0  چربی (گرم)

  1/17  کربوهیدرات (گرم)

  خیلی ناچیز Aویتامین 

  1/0  گرم)تیامین (میلی

  5/1  گرم)ریبوفالوین (میلی

  7  گرم)(میلی کلسیم

  53  گرم)فسفر (میلی

  6/0  گرم)آهن (میلی

  1367منبع: فرجی هارمی، 
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  زمینیاکولوژي سیب -1-6

  دما -1-6-1

گراد) درجه سانتی 18تا  15زمینی محصولی است که براي رشد مطلوب، به آب و هواي خنک (سیب

پاییز و در نواحی سردسیري، در فصل  ). در نواحی گرمسیري، در فصل1379نیاز دارد (کافی و همکاران، 

شود که میانگین دماي گرمترین ماه فصل زمینی در مناطقی حاصل میشود. بهترین رشد سیببهار کشت می

درجه  20هاي گرمتر از گراد یا کمتر باشد. رشد غده در خاكدرجه سانتی 25زمینی حدود رشد سیب

شود. عالوه بر این، دماهاي ذکر شده گراد کامال متوقف میدرجه سانتی 30گراد کند شده و در دماي سانتی

زمینی به یخبندان نیز حساس است و در گردد. سیبها میموجب پوسیدگی ساقه و سوختگی داخلی غده

  ).1385پور، بیند (خواجهگراد یا کمتر آسیب میدرجه سانتی -2سرماي 

  

  نور -1-6-2

افشانی را تحریک فتوپریود است. روزهاي بلند، گرده زمینی به شدت تحت تاثیر پدیدهرشد سیب

اندازد، اما وزن غده را به علت بندي را به تاخیر میدهد و غدهکرده و طول دوره رشد را افزایش می

هاي هوایی را پس از سبز دهد. روزهاي کوتاه، رشد اندامافزایش تولید مواد فتوسنتزي افزایش می

بندي اندازد. این گیاه از نظر گلدهی روز بلند و از نظر غدهبه تعویق میشدن، کند و شروع گلدهی را 

زمینی به شدت به نور باال احتیاج دارد پس امکان زراعت آن در زیر درختان باشد. سیبروز کوتاه می

  ).1395 و جاهایی که سایه دارند، ممکن نیست (ضیاچهره،
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  خاك -1-6-3

هاي سبک یا شنی رسی و رسی شنی که توقع بوده و زمینزمینی گیاهی کم از نظر خاك، سیب

 pHهاي خنثی تا کمی اسیدي که باشد. از نظر اسیدیته، زمینبافت متوسط دارند، براي آن مطلوب می

هاي قلیایی و سنگین، به شرطی زمینی در خاكشود. زراعت سیبباشد، توصیه می 7تا  5/4آنها بین 

قبال با افزودن مواد آلی نسبت به اصالح بافت خاك اقدام شود  آلی خواهد داشت کهمحصول ایده

هاي نیمه سنگین نیز به شرط مناسب بودن ساختمان خاك زمینی در خاك). تولید سیب1393(موسوي، 

  ).1395آمیز خواهد بود (ضیاچهره، هاي مناسب کاشت، موفقیتو بکارگیري روش

  

  زمینیدالیل تولید ارقام جدید سیب -1-7

کند تا ارقام مناسب ها ایجاب میغذایی در کشور و ممانعت از نوسان قیمت یابی به امنیتدست

 ,.Upadhyo et alزمینی براي تولید مطمئن در تمام فصول و براي مصارف مختلف مشخص گردد (سیب

1996.(  

اختصاص داده  زمینی رتبه دوازدهم را در بین کشورهاي جهان به خودایران از نظر میزان تولید سیب

رغم تولید نسبتا ناچیز توجهی از کشورها که علی). با این حال برخالف تعداد قابلFAO, 2013است (

و رقم خاوران در  1387. کشور ما، به جز رقم ساواالن که در سال هستندزمینی داراي ارقام متعدد سیب

زمینی اخلی بوده و تقریبا کلیه ارقام سیبمعرفی و در چرخه تولید قرار گرفت، عمال فاقد ارقام د 1391سال 

آبادي، پناه و حسناند (حسنهاي خصوصی اروپایی اصالح شدهموجود در کشور وارداتی و توسط شرکت

گر آنها، مشمول ام دوره حقوق اصالحمدلیل عدم اتجهی از این ارقام بهتو). همچنین بخش قابل1391

تجارت جهانی و کنوانسیون  انمسازت عضویت ایران در قوانین حق مالکیت معنوي بوده و در صور
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UPOV8 هاي الزاما هرگونه استفاده تجاري از آنها منوط به پرداخت حق امتیاز و کسب موافقت شرکت

که بخشی  TRIPS9مالکیت معنوي  از توافقنامه حق 3-27در این رابطه بند (ب)  .کننده خواهد بوداصالح

کشورهاي عضو را صراحتا ملزم به رعایت شرایط و قوانین استفاده از ارقام از سازمان تجارت جهانی است 

  ). 1392آبادي و همکاران، (حسن جدید نموده است

باشد. غالبا ارقام جدید به دلیل اینکه عملکرد آنها ارقام جدید به دالیل بسیار متعددي مورد نیاز می

گردند. ارقام جدید ارقام متداول بوده، معرفی می در آزمایشات مقایسه عملکرد ارقام، بیشتر از عملکرد

اشته باشد. امکان دیگر امکان دارد از نظر عملکرد با ارقام قدیمی مشابه باشند ولی از لحاظ کیفیت برتري د

نکه مقاومت آنها دارد بعضی از ارقام جدید نه به خاطر عملکرد باال و نه به خاطر کیفیت، بلکه به دلیل ای

تر از ارقام قدیمی نموده، معرفی گردند ها بیشتر بوده و زراعت ارقام جدید را آسانت و بیماريدر برابر آفا

)Haris, 1982.(  

ر صفات بهتر از شاهد باشد و از نظر سای ،یک رقم زراعی وقتی حداقل از نظر یک صفت زراعی مهم

ام هاي مهمی که در انتخاب ارقشود. از شاخصنظر گرفته می رقم برتر در داري ضعیف نباشد،به طور معنی

هاي مختلف یک دهی در محیطباشد. توانایی محصولشود عملکرد غده میزمینی در نظر گرفته میسیب

  .)1395(بلندي و حمیدي،  یک رقم جدید است معرفی پیش شرط الزم براي

ها به شدت به مانند و بسیاري از آنفقط تعداد محدودي از صفات در شرایط اقلیمی مختلف ثابت می

هاي دهند، بنابراین الزم است خصوصیات ارقام جدید در مناطق و سالشرایط محیطی واکنش نشان می

  ).Beukena and Vanderzaag, 1990د (نمختلف بررسی شو

                                                             
8 International Union for the Protection of New Varieties of Plants 
9 Trade-Related A spects of Intellectual Property Rights 
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 زمینیشناسی سیبگیاه -1-8

که به دو است یک ساله و اتوتتراپلوئید  یگیاه) .Solanum tuberasuml L( زمینی با نام علمیسیب

صورت غیرجنسی از طریق هاي تولیدي بهارقام زراعی و کلون .شودروش جنسی و غیرجنسی تکثیر می

  ).Demekeetal et al., 1996ند (شوغده تولید و تکثیر می

باشد و داراي بوته علفی ایستاده به ي آن زراعی میگونه 8گونه است که  200زمینی شامل سیب

 ).1383پور، باشد (خواجهماهه می 3-6ر با طول دوره رشد متسانتی 15-60ارتفاع 

متر است که از سانتی 4-5هاي خزنده زیرزمینی به نام استولون و به طول زمینی داراي ساقهسیب

گیرند که انتهاي هر ساقه زیرزمینی متورم شده و هاي هوایی منشا میهاي پایینی و زیر خاکی ساقهگره

هاي جانبی آن در نقاط اي تغییر شکل یافته است که جوانهساقه ،زمینیغده سیب .شودتبدیل به غده می

  ).1383پور، فرو رفته به نام چشم متمرکز هستند (خواجه

هاي هایی احاطه شده است. این ساقههر چشم حداقل داراي سه جوانه است که به وسیله فلس

هاي تبدیل به ساقه ،دنمعرض نور قرار گیر در که اگر هایی کوچک و فلسی شکل دارندزیرزمینی برگ

کند (شکاري هاي غده در شرایط مساعد رشد نموده و هر جوانه تولید ساقه هوایی میجوانه د.نشوهوایی می

  ).1385و همکاران، 

  

 جوانه -1-8-1

هاي رقم بوده و بخش انتهایی یا تمام جوانه ممکن است رنگی باشد. هرنگ جوانه یکی از شاخص

هاي ساقه در پایین د و از محل گرهننمایها به سرعت رشد کرده و تولید ساقه میز کشت غده، جوانهپس ا

 ).Beakema and Vander Zang, 1990ند (نکتولید ریشه و استولون می
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بسته به عواملی چون رقم، اندازه غده و شرایط رشد  ايمالحظهقابل طوریک غده به تعداد چشم در

هاي دیگر وجود متغیر است. در هر چشم جوانه اصلی در روبروي ناف قرار دارد و در هر طرف آن جوانه

هاي کناري را ممکن اند. این جوانهها به خوبی توسط گوشت غده تفکیک شدهدارد که غالبا این جوانه

هاي جانبی یک نیش در نظر گرفت که در اثر رشد غده از یکدیگر جدا وانهترین جعنوان پاییناست به

  ).1379اند (رضایی و سلطانی، شده

یابد. فقدان نور و سرعت افزایش میها بهشود، میزان رشد جوانههنگامی که غده بذري کاشته می

کند ش تحریک میها را بیش از پیوجود منابع آب و غذایی بیشتر براي غده در خاك، رشد جوانه

)Ankumah et al., 2003.(  

  

  ساقه -1-8-2

هاي هوایی یا اصلی هستند که در باالي خاك زمینی داراي دو نوع ساقه است: نوع اول ساقهسیب

هاي تشکیل شده و ابتدا به رنگ سبز بوده اما ممکن است بر اثر باال رفتن سن و تجمع آنتوسیانین به رنگ

دار هستند که زمینی ضخیم، مستقیم و زاویههاي هوایی سیب). ساقه1380انشور، قرمز یا بنفش درآیند (د

هاي هوایی یا اصلی منشا هاي فرعی نیز از ساقهباشند. ساقهگوش میدر برش عرضی عموما تو خالی و سه

د . پتانسیل تولیهستندهاي زیرزمینی یا استولون ). نوع دوم ساقه1379گیرند (رضایی و سلطانی، می

غده در هر بوته به مرحله  15تا  5رسد، اما معموال غده می 30استولون و در نتیجه غده در هر بوته تا 

ها به طرف شوند و تولید آنهاي پایینی ساقه هوایی پدیدار میها ابتدا در گرهرسند. استولونبرداشت می

به این طریق که تشکیل غده در  ،باشدهمین صورت می یابد. ترتیب تشکیل غده نیز بهباال تداوم می

  ).1383پور، زمان باشد (خواجههاي جدید همتواند با تولید استولونهاي پایینی میاستولون
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باشند و چنانچه در معرض نور قرار گیرند هاي زیرزمینی، تمامی خصوصیات یک ساقه را دارا میساقه

 راس هر ساقه زیرزمینی، متورم گشته و به غده). 1383پور، شوند (خواجههاي هوایی تبدیل میبه ساقه

عنوان بخشی از ساقه در نظر گرفت که براي توان بهزمینی را میگردد. غده سیبزمینی تبدیل میسیب

  ).1395، ضیاچهرهیافته است ( سازي مواد غذایی و تولید مثل سازشذخیره

ریستم انتهایی ساقه به مپس از تبدیل هاي جانبی دهد. شاخهساقه اصلی غالبیت انتهایی را نشان می

  ).1383پور، کنند (خواجههاي فوقانی شروع به رشد میآذین از زاویه داخلی برگگل

  

  برگ -1-8-3

گیرد. پس شده در غده صورت میهاي ذخیرهقبل از سبز شدن، رشد گیاه با استفاده از کربوهیدرات

 200 – 400رده و هنگامی که سطح برگ به حدود ، گیاه به سرعت تولید برگ کجوانه ساقه از ظهور

  ).Brown and Scott , 1984رسد (اي میکفایی سبزینهمترمربع رسید، به مرحله خودسانتی

طور متناوب روي ساقه قرار گرفته و داراي هزمینی کرکدار، بزرگ و مرکب بوده که بهاي سیببرگ

دماي مناسب براي رشد همچنین،  ).1383پور، خواجه( هستندهاي مختلف تعداد زیادي برگچه با اندازه

  ).1381گراد است (مهتابی، درجه سانتی 20ها نیز حدود برگ

هاي واقع روي ). برگCollins, 1997شود (هایی دیده میدر محل اتصال برگ به ساقه گوشواره

  ).1383پور، اجه(خو هستندها به صورت فلسی زیرزمینی ساقه هوایی و نیز روي استولون خشب

زمینی دریافتند که مقدار این ) در مطالعه روند تغییرات سطح برگ سیب1977( 10روبريلینچ و 

یابد. اندازه این افزایش با تراکم بوته رابطه معکوسی ها افزایش میروز پس از ظهور گیاهچه 47شاخص تا 

                                                             
10 Lynch and Rowberry 
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ح برگ و اهمیت آن در تولید عملکرد غده، بر سطباشد. عالوهمی 25/4داشته و حداکثر مقدار آن معادل 

  گذارد.ها روي ساقه نیز بر عملکرد غده تاثیر میدوام سطح برگ و نحوه آرایش برگ

  

  گلدهی -1-8-4

طور متراکمی در انتهاي ساقه و هاي بلند بهزمینی با دمگلهاي سفید، قرمز یا ارغوانی سیبگل

ها قبل ها گلی از واریتهرخگل در گیاه متفاوت است. در ب شوند. تعدادزن دیده میرآذین گصورت گلبه

که در برخی دیگر عمل لقاح صورت گرفته منجر به تولید میوه و بذر ریزند، درصورتیاز عمل لقاح می

  ).1383پور، گردد (خواجهمی

ت، وزن ترین آنها عبارتند از: طول روز، درجه حرارعوامل زیادي در گلدهی گیاه نقش دارند که مهم

از بین عوامل ذکرشده طول روز و درجه حرارت اهمیت باالتري دارد که تحت تاثیر فصول و  و سن گیاه.

زمینی قطع شود، رشد آذین سیباگر گلهمچنین،  ).1383پور، کند (خواجهعرض جغرافیایی تغییر می

  ).Kleinhenz and Bennet, 1992شود (ها بهتر میغده

و  دنباشمیمتر سانتی 2سته بوده که حداکثر به قطر سبز و از نوع بیه گوجهزمینی شهاي سیبمیوه

زمینی روي ساقه هوایی ). میوه سیب1383پور، گیرد (خواجهصورت خودگشنی انجام میلقاح در آن به

 زمینی از طریق بذر حقیقی نیز ممکن است، ولی این روش ازدیاد از نظر اقتصاديشود. ازدیاد سیبظاهر می

زمینی به جز توان گفت که سیب). پس می1364ی و همکاران، یو کشاورزي مورد توجه نیست (خوشخو

وسیله هزمینی بیشتر بشود. تکثیر و ازدیاد سیببراي اهداف اصالحی، به ندرت از بذر حقیقی رویانده می

  ).1380گیرد (دانشور، هاي بذري صورت میغده
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بوده  ها در واقع یک مخزن فیزیولوژیکیند که این میوهنکمیوه می زمینی تولید گل واغلب ارقام سیب

کنند، لذا در زراعت، ارقام بدون گل ها را مصرف میبرگ و موادغذایی ساخته شده در منبع فیزیولوژیکی

  ).Fisher et al., 2002و میوه مفید هستند (

  

  غده و ریشه -1-8-5

سازي موادغذایی و تولید مثل سازش که براي ذخیرهتوان بخشی از ساقه در نظر گرفت غده را می

زمینی ذخیره غذایی گیاه و خاستگاه نسل بعدي توان گفت، دو نقش غده سیبیافته است، پس می

  ).1377باشد (هاشمی دزفولی و همکاران، ها میزمینیسیب

زمان با آن یا حتی در برخی موارد هفته بعد از گلدهی یا هم 2 – 4رشد غده ممکن است در حدود 

زودتر از آن به آرامی شروع شده و با میزان ثابت (میزان حجیم شدن) در طول دوره نسبتا طوالنی ادامه 

کیلوگرم در هکتار در روز  800 – 1000داشته باشد. تحت شرایط مناسب میزان رشد غده ممکن است 

 هارود که نشانگر رابطه میان آنزمان جلو میطور هم شاخ و برگ و غده به ،باشد. در طول بخشی از رشد

باط رشد غده در آخر فصل با توسعه شاخ و برگ و در اوایل فصل با رشد کمتر شاخ و برگ ارت .ستا

  ).1379دارد (رضایی و سلطانی، 

زمینی از حساسیت باالیی نسبت به تنش خشکی و دماي باال تحقیقات بسیاري نشان داده است سیب

  ).Shock et al., 2013ه مرحله تشکیل غده برخوردار است (ژمه مراحل نموي به ویدر ه

هاي فرورفته به نام چشم دیده صورت مکانمارپیچ به شناسیریختهاي ساقه روي غده با گره

شود، بنابراین تراکم ها از راس ساقه به طرف قاعده غده به تدریج زیادتر میشوند. فاصله میان گرهمی

ا در ناحیه راسی بیشتر است. هر چشم در کنار یک برگ رشد نیافته قرار دارد. در هر چشم یک هچشم
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خاصیت زمین  دلیلبهرسیدن نور به آن طی دوره انبارداري  در صورتجوانه جانبی ساقه قرار دارد که 

اي هفته 5 – 19ه رقم داراي دوره استراحت بتواند به صورت ساقه هوایی رشد نماید. غده بسته گریزي می

باشد. اما هفته می 20 – 23باشد. دوره خواب نیز به رقم بستگی داشته و در ارقام بین پس از رسیدگی می

باشد. طول دوران استراحت و خواب تحت کنترل هورمونی هفته متغیر می 18 – 33طول این دوران از 

 5گراد و دماهاي پایین حدود رجه سانتید 20توان با توالی دماهاي باال حدود باشد. خواب غده را میمی

  ). 1383پور، گراد رفع نمود (خواجهدرجه سانتی

گیرد. ده در هر بوته و وزن هر تک غده قرار میزمینی تحت تاثیر تعداد غده تولید شعملکرد غده سیب

کند غده تولید می 3دارد و هر ساقه زیرزمینی حدود  3 – 10اي از تعداد غده تولیدي در هر بوته دامنه

   ).1390گلدوست جلودار و همکاران، (

بذرهاي هاي رشدیافته از هاي حاصل از بذر حقیقی و غده بذري از یکدیگر متفاوت هستند. بوتهریشه

آید (رضایی آورند که از آن انشعابات جانبی به وجود میوجود میحقیقی، یک ریشه راست و باریک را به

  ).1379و سلطانی، 

متر)، اما سانتی 40 – 50زمینی ضعیف بوده و عموما کم عمق هستند (عمق زایی سیبسیستم ریشه

نوع به نوع دیگر در پروفیل خاك وجود نداشته  هاي غیرقابل نفوذ یا تغییر ناگهانی خاك از یکاگر الیه

درصد  80حدود توان گفت که درباشد، عمق ریشه ممکن است تا یک متر هم برسد. اما در حالت کلی می

پور، افتد (خواجهمتري خاك اتفاق میسانتی 60زمینی تا عمق حدود هاي سیباز فعالیت جذبی ریشه

1383.(  

هاي هاي قاعده، ریشهتوان مشاهده کرد عبارتند از: ریشهمینی میزهایی که در سیبانواع ریشه

  ).Kratzke and Palta, 1985اي (هاي غدههاي استولونی و ریشهپیوندگاه، ریشه
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 سطح زیرکشت -1-9

کشور جهان به زیر کشت رفته و غذاي اصلی  125زمینی امروزه در ارضی کشاورزي بیش از سیب

  ).1395، ضیاچهرهشود (نفر انسان محسوب می میلیاردي بیش از یک و روزانه

میلیون تن غده تر از  376زمینی را نزدیک سیبجهانی تولید  2012 – 2013 سازمان فائو در سال

زمینی در ایران را در سال زیرکشت سیب سطح ،همچنین این سازمان .یلیون هکتار زمین اعالم کردم 3/19

 در هکتار گزارش کرده است (فائو،تن  29هکتار با میانگین عملکرد حدود  190میالدي حدود  2013

2013.(  

زمینی کشور مقام اول درصد از تولید سیب 05/19کشت و زیردرصد سطح  31/16استان همدان با 

زمینی مقام دوم را در ز تولید سیبدرصد ا 92/14کشت و زیردرصد سطح  93/13و استان اردبیل با 

زمینی در استان اردبیل در ). سطح زیرکشت سیب1395باشد (آمارنامه کشاورزي، سطح کشور دارا می

تن بوده است (سالنامه آماري استان  750590هکتار و مقدار تولید محصول برابر  21070، 1394سال 

  ).1396اردبیل، 

  

  زمینیهاي تکثیر سیبروش -1-10

زمینی در حالت کلی به دو روش جنسی (از طریق بذر حقیقی) و غیرجنسی (از طریق غده) سیب

یابند. صورت غیرجنسی از طریق غده تولید و تکثیر میهاي تولیدي بهشود. ارقام زراعی و کلونتکثیر می

زیرا نتاج  تر است،شوند، سادهصورت غیرجنسی تکثیر میهایی که بهزمینیدر حالت کلی اصالح سیب

زمینی مشابه والد مادري به د و کلون سیبنشوحاصل از یک تالقی به سادگی از نظر ژنتیکی تثبیت می

هاي جدید در شروع رشد نادر). مزیت دیگر آن این است که بوته هايآید (البته به استثناي جهشوجود می
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افشانی و یا ی و از طریق خود گردهصورت جنسهداراي منبع تغذیه بهتري هستند. جوامع ژنتیکی جدید ب

  .)1391آبادي، پناه و حسنشوند (حسنافشانی تولید میدگر گرده

  

  مراحل رشد و نمو -1-11

هاي هوایی غده و جذب نیتروژن براي ) رشد بخش1990و همکاران ( 12اوجاال) و 1981( 11لونوان

  .دادنداي ارائه بندي چهار مرحلهزمینی را در یک تقسیمرشد ارقام مختلف سیب

  

  مرحله رشد رویشی اولیه -1-11-1

دهی است. این مرحله با توجه به رقم و مرحله اول رشد شامل نمو اولیه گیاه از کاشت تا شروع غده

 ). پس از کاشت یک یا چند1373کشد (کوچکی و همکاران، روز طول می 60تا  30یط محیطی، شرا

کند. تشکیل و طویل هاي جانبی به سرعت توسعه پیدا میهاي هوایی ریشهجوانه سبز شده و با ظهور ساقه

 30 تا 20ها در خاك در فاصله شهو پراکنش ری شودمی ها در طول این مرحله شروعشدن استولون

 ).1373شود (کوچکی و همکاران، اي تشکیل نمیگیرد، ولی هنوز غدهمتري از غده صورت میسانتی

). در Ojala et al., 1990دهی است (هها و شروع غدپایان این مرحله مطابق با متورم شدن نوك استولون

یجه دوره و در نت و از رشد ریشه جلوگیري نمودهشده زنی این مرحله کشت در خاك خشک مانع جوانه

  ).Van Loon, 1981رویشی کوتاه خواهد شد (

 

 

                                                             
11  Van Loon 
12  Ojala et al. 
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Abstract 

In order to assessment of genetic diversity qualitative and quantitative traits in 24 potato 

hybrids with two potato cultivars namely Caesar and Savalan as parents, an experiment 

was performed based on a randomized complete block design with four replications in 

Agriculture and Natural Resources Research Ardabil Station during 2016. During the 

growth period and after harvest, we measured days to flowering, plant height, main stem 

number per plant, main stem diameter, total and marketable tuber number and weight per 

plant, total and marketable tuber yield, tuber dry matter percentage, tuber special weight, 

tuber starch percentage, flower color, growth period, skin color, flesh color, tuber shape, 

depth of the eyes, color change of raw tuber flesh after cutting and laminated in 1 hour 

and 24 hours. The ANONA results showed that there were significant differences between 

genotypes for all traits. The general heritability days to flowering trait was the highest 

(94.3%) and marketable tuber weight per plant was the lowest (32.5%). The based on 

cluster analysis results, 24 hybrids and two parents were classified in to six groups. The 

KS1, KS2, KS3, KS4, KS7, KS11, KS15, KS18, KS20, KS22, KS23 and KS24 hybrids were 

superior to other hybrids in traits of marketable tuber yield and tuber dry matter 

percentage. In principle component analysis, the first four principle component explained 

82.938 % of total variation. Based on this analysis, KS3, KS7, KS24, KS4, KS2, KS12, KS11 

and KS19 hybrids were superior gorging to two first components (in terms of total and 

marketable tuber weight per plant, total and marketable tuber yield, tuber dry matter 

percentage, tuber starch percentage and tuber special weight traits). Generally, Based on 

the results of all analysis, KS3 and KS7 hybrids had the highest tuber dry matter and starch 

percentage and tuber special weight than other hybrids and had light yellow skin color, 

dark yellow flesh color, oval-long tuber shape, shallow depth of the eyes, at least color 

change of raw tuber flesh after cutting and laminated in 1 hour and 24 hours that were 

selected as high-yielding hybrids, marketable and suitable for industrial processing. 
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