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زمینیبررسی عملکرد و اجزاي عملکرد در ارقام سیب

3زاده، امیراصالن حسین4، سدابه جهانبخش3پناه، داوود حسن2، احمد توبه1*مرادیانیهاجر 

دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی-1
دانشیار دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی-2

محقق مرکز تحقیقات اردبیل-3
استادیار دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی-4

چکیده
در مرکز تحقیقات اردبیل بر پایه 1392زمینی بر عملکرد و اجزاي عملکرد، آزمایشی در سال به منظور بررسی تفاوت ارقام سیب

، 6، 5، 4، 3، 2، 1هاي کلون(زمینی زمایشی شامل ده رقم سیبهاي آتیمار. تکرار انجام گرفت3هاي کامل تصادفی در طرح بلوك
گیري شد و نتایج حاصل از این اندازهتعدادغده در بوته، عملکرد غده کل و وزن غده در بوته . بود) و ارقام کایزر و ساواالن8، 7

غده در بوته و عملکرد غده در هکتار در بیشترین تعداد غده مربوط به رقم کایزر بود همچنین بیشترین وزن پژوهش نشان داد که 
ترین  وزن غده در بوته و عملکرد غده در رقم ساواالن نیز کمترین تعداد غده در بوته را نشان داد و پایین. مشاهده شد6ژنوتیپ 

ار ممکن است یکی دار غده در بوته و عملکرد غده در هکتقابل مشاهده بود با توجه به همبستگی مثبت و معنی5هکتار در ژنوتیپ 
.از دالیل اصلی افزایش عملکرد غده در هکتار افزایش وزن غده در بوته باشد

، سیب زمینیاجزاي عملکرد،عملکرد: کلمات کلیدي

مقدمه
باشد و جایگاه ممتاز آن فارغ اززمینی در بین محصوالت کشاورزي از نظر تولید انرژي در واحد سطح داراي رتبه اول میسیب

درصد نشاسته دارد و بعد 20درصد آب و 77زمینی حدود سیب. باشدمصارف صنعتی در سبد غذایی مردم دنیا غیر قابل انکار می
باشد هر چند که مقدار آن کم است درصد می1/2زمینی مقدار پروتئین سیب. از پخته شدن به خوبی قابل هضم و جذب است

مرغ توان پروتئین آن را در ردیف پروتئین تخمهاي ضروري موجود در آن میعادل اسید آمینهولی از نظر مرغوبیت نوع پروتئین و ت
هاي کشت و شرایط اقلیمی، افزایش زمینی افزون بر سازگاري آن بر پهنهاهمیت اقتصادي کشت سیب). 2(به حساب آورد 

زمینی از انواع غذایی است که بطور پخته و براي نمونه در آلمان یک سوم محصول سیب. درخواست و کاربرد این محصول است
شود و از همین رو ارقامی در این تر به صورت سبزي استفاده میزمینی بیشدر ایاالت متحده آمریکا سیب. رودسرخ کرده به کار می

20تا C17میزان معمولی ویتامین ( باشد گرم می100گرم در هر میلی75آنها تا Cشوند که درصد ویتامین کشور کشت می
به دو برابر هیدرات کربن تولید زمینی در واحد سطح در مقایسه با غالت به نسبت مساوي پروتئین و نزدیک سیب). گرم است میلی

غده این گیاه از دیدگاه اقتصادي ارزشمند بوده و همواره در خوراك انسان و دام و یا تهیه نشاسته کاربرد باالیی داشته . کندمی
.عملکرد و اجزاي عملکرد بودزمینی از لحاظ هدف از این پژوهش مقایسه ارقام سیب).  1(است 
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هامواد و روش
در مرکز تحقیقات آراللوي 1392زمینی بر عملکرد و اجزاي عملکرد، آزمایشی در سال منظور بررسی تفاوت ارقام سیببه 

- کلون(زمینی هاي آزمایشی شامل ده رقم سیبتیمار. تکرار انجام گرفت3هاي کامل تصادفی در استان اردبیل بر پایه طرح بلوك
در این پژوهش تعدادغده در بوته، عملکرد غده کل و وزن غده در بوته.بود) یزر و ساواالنو ارقام کا8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1هاي 
در سطح LSDها با استفاده از آزمون و مقایسه میانگینSASها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده. شدگیري اندازه

.انجام شدExcelها با استفاده از و رسم نمودار% 5احتمال 

نتایج و بحث
داري نشـان دادنـد   زمینـی از نظـر تعـداد غـده در بوتـه اخـتالف معنـی       هاي مختلف سـیب ژنوتیپبه دست آمدهنتایجبر اساس 

وجـود اخـتالف   . )1شـکل  (بیشترین تعداد غده در بوته در رقم کایزر و کمترین تعداد آن در رقم ساواالن مشـاهده شـد  ). 1جدول(
داد همچنین در مقایسه بـین صـفات تعـ   . توان به تفاوت ژنتیکی آنها نسبت دادمورد تعداد غده در بوته را میها دردار ژنوتیپمعنی

منجر بـه افـزایش عملکـرد در هکتـار شـده      6شود که تعداد و وزن بیشتر غده در ژنوتیپ مشاهده میغده، وزن غده و عملکرد غده 
.یشتر الزاما منجر به افزایش عملکرد نشده استاست درحالی که در رقم کایزر تعداد غده در بوته ب

زمینیهاي مختلف سیبهاي ژنوتیپتعداد غده در بوته: 1شکل 
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هامواد و روش
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نتایج و بحث
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هامواد و روش
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تجزیه واریانس صفات کمی ارقام سیب زمینی: 1جدول 

میانگین مربعات
عملکرد غده کل

)تن درهکتار(
وزن غده در بوته تعدادغده در بوته درجه 

آزادي
منابع تغییر

ns71/60 ns7/5037 ns16/3 2 تکرار
*53/80 *36719 **84/15 9 زمینیارقام سیب

33/27 10292 32/3 18 خطا
05/11 32/14 65/16 ضریب تغییرات

.باشددرصد و غیر معنی دار می5و 1دار در سطح احتمال به ترتیب بیانگراختالف معنیnsو٭،٭٭

بـه  ).1جـدول  (هـاي مختلـف قـرار گرفـت    تجزیه واریانس نشان داد که وزن غده در بوته تحت تاثیر  ژنوتیپنتایج حاصل از جدول 
. )2شکل(به طور مشترك مشاهده شد5و 2هاي و کمترین میزان آن در ژنوتیپ6که بیشترین وزن غده در بوته در ژنوتیپ طوري

دهد همبسـتگی مثبـت و   نشان می2طور که جدول باشد و همانزمینی میوزن غده در بوته یکی از مهمترین اجزاي عملکرد سیب
تاثیر ارقـام سـیب زمینـی و ترکیـب بسـتر      ) 5(وانائی و همکاران . داري بین که وزن غده در بوته و عملکرد غده در هکتار جود داردمعنی

ارقام سیب زمینی و بسترهاي کشت از نظر تعـداد و وزن  کشت را در عملکرد مینی تیوبرهاي سیب زمینی بررسی کردند و نشان دادند که بین 
داردکل مینی تیوبرها اختالف معنی داي وجود

زمینیهاي مختلف سیبهاي ژنوتیپوزن غده در بوته: 2شکل 

عملکرد کل غده بود هاي مختلف در مورد دار ژنوتیپاختالف معنیدهندهنشانآزمایشهايدادهواریانسآنالیزنتایج
طی آزمایشی ) 4(اوزکا ناك .کمترین عملکرد غده را نشان داد5ژنوتیپ کل داراي بیشترین عملکرد غده بود و ژنوتیپ ). 1جدول (

رقم سیب زمینی گزارش کرد که بین ارقام از نظرتعداد مینی تیوبر و عملکرد اختالف معنی داري وجود 3بر روي گیاهچه هاي
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تجزیه واریانس صفات کمی ارقام سیب زمینی: 1جدول 

میانگین مربعات
عملکرد غده کل

)تن درهکتار(
وزن غده در بوته تعدادغده در بوته درجه 

آزادي
منابع تغییر

ns71/60 ns7/5037 ns16/3 2 تکرار
*53/80 *36719 **84/15 9 زمینیارقام سیب

33/27 10292 32/3 18 خطا
05/11 32/14 65/16 ضریب تغییرات

.باشددرصد و غیر معنی دار می5و 1دار در سطح احتمال به ترتیب بیانگراختالف معنیnsو٭،٭٭

بـه  ).1جـدول  (هـاي مختلـف قـرار گرفـت    تجزیه واریانس نشان داد که وزن غده در بوته تحت تاثیر  ژنوتیپنتایج حاصل از جدول 
. )2شکل(به طور مشترك مشاهده شد5و 2هاي و کمترین میزان آن در ژنوتیپ6که بیشترین وزن غده در بوته در ژنوتیپ طوري

دهد همبسـتگی مثبـت و   نشان می2طور که جدول باشد و همانزمینی میوزن غده در بوته یکی از مهمترین اجزاي عملکرد سیب
تاثیر ارقـام سـیب زمینـی و ترکیـب بسـتر      ) 5(وانائی و همکاران . داري بین که وزن غده در بوته و عملکرد غده در هکتار جود داردمعنی

ارقام سیب زمینی و بسترهاي کشت از نظر تعـداد و وزن  کشت را در عملکرد مینی تیوبرهاي سیب زمینی بررسی کردند و نشان دادند که بین 
داردکل مینی تیوبرها اختالف معنی داي وجود

زمینیهاي مختلف سیبهاي ژنوتیپوزن غده در بوته: 2شکل 
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تجزیه واریانس صفات کمی ارقام سیب زمینی: 1جدول 

میانگین مربعات
عملکرد غده کل

)تن درهکتار(
وزن غده در بوته تعدادغده در بوته درجه 

آزادي
منابع تغییر

ns71/60 ns7/5037 ns16/3 2 تکرار
*53/80 *36719 **84/15 9 زمینیارقام سیب

33/27 10292 32/3 18 خطا
05/11 32/14 65/16 ضریب تغییرات

.باشددرصد و غیر معنی دار می5و 1دار در سطح احتمال به ترتیب بیانگراختالف معنیnsو٭،٭٭

بـه  ).1جـدول  (هـاي مختلـف قـرار گرفـت    تجزیه واریانس نشان داد که وزن غده در بوته تحت تاثیر  ژنوتیپنتایج حاصل از جدول 
. )2شکل(به طور مشترك مشاهده شد5و 2هاي و کمترین میزان آن در ژنوتیپ6که بیشترین وزن غده در بوته در ژنوتیپ طوري

دهد همبسـتگی مثبـت و   نشان می2طور که جدول باشد و همانزمینی میوزن غده در بوته یکی از مهمترین اجزاي عملکرد سیب
تاثیر ارقـام سـیب زمینـی و ترکیـب بسـتر      ) 5(وانائی و همکاران . داري بین که وزن غده در بوته و عملکرد غده در هکتار جود داردمعنی

ارقام سیب زمینی و بسترهاي کشت از نظر تعـداد و وزن  کشت را در عملکرد مینی تیوبرهاي سیب زمینی بررسی کردند و نشان دادند که بین 
داردکل مینی تیوبرها اختالف معنی داي وجود

زمینیهاي مختلف سیبهاي ژنوتیپوزن غده در بوته: 2شکل 

عملکرد کل غده بود هاي مختلف در مورد دار ژنوتیپاختالف معنیدهندهنشانآزمایشهايدادهواریانسآنالیزنتایج
طی آزمایشی ) 4(اوزکا ناك .کمترین عملکرد غده را نشان داد5ژنوتیپ کل داراي بیشترین عملکرد غده بود و ژنوتیپ ). 1جدول (

رقم سیب زمینی گزارش کرد که بین ارقام از نظرتعداد مینی تیوبر و عملکرد اختالف معنی داري وجود 3بر روي گیاهچه هاي

 

 



٤

هاي در حال اندازه غده یا عملکرد قابل عرضه به بازار تحت تاثیر دو عامل عمده است که عبارتند از کل عملکرد و تعداد غده.دارد
ها تعداد غده. تري از عملکرد قابل عرضه به بازار استرشد در واحد سطح، اندازه غده در مقایسه با عملکرد غده شاخص مهم

).3(ارد وابستگی زیادي به تراکم بوته د

زمینیهاي مختلف سیبعملکرد غده در ژنوتیپ: 3شکل 

گیري کلی نتیجه

همچنین بیشترین وزن زمینی بودهاي سیببیشتر از دیگر ژنوتیپکایزر در رقم پژوهش حاضر نشان داد که تعداد غده مربوط 
-رقم ساواالن نیز کمترین تعداد غده در بوته را نشان داد و پایین. مشاهده شد6غده در بوته و عملکرد غده در هکتار در ژنوتیپ 

دار غده در بوتهقابل مشاهده بود با توجه به همبستگی مثبت و معنی5ترین  وزن غده در بوته و عملکرد غده در هکتار در ژنوتیپ 
.و عملکرد غده در هکتار ممکن است یکی از دالیل اصلی افزایش عملکرد غده در هکتار افزایش وزن غده در بوته باشد

همبستگی صفات کمی ارقام سیب زمینی: 2جدول 
تعدادغده در بوته وزن غده در 

بوته
عملکرد غده کل

تعدادغده در بوته 1 158/0 299/0
وزن غده در بوته 1 **512/0
عملکرد غده کل 1

.باشددرصد می1دار در سطح احتمال بیانگراختالف معنی٭٭
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