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 خالصه

، لغز عبلٝثٛتٝ ٚ  ارتفبع اس ٘ظز ثذٚر حمیمی ٞیجزیذسٔیٙی حبصُ اس عیت  F2ٞبی ٘غُ ارسیبثی وّٖٛٔٙظٛر ثٝ

حبصُ اس تاللی  F2وّٖٛ  80ثز رٚی  اردثیُ عجیؼی ٔٙبثغ ٚ وؾبٚرسی تحمیمبت ایغتٍبٜ در 1393آسٔبیؾی در عبَ 

تصبدفی  ٞبی وبُٔدر لبِت عزح پبیٝ ثّٛنا٘دبْ ٌزفت ٚ ٕٞزاٜ ٚاِذیٗ ارلبْ عبتیٙب، ِٛوب، وبیشر ٚ عبٚاالٖ ثب یىذیٍز ٚ ثٝ

ٞب ٘ؾبٖ داد وٝ در ثیٗ ٘تبیح حبصُ اس تدشیٝ ٚاریب٘ظ دادٜ تدشیٝ ؽذ. در ٚة عبیت ٔٛعغٝ تحمیمبت آٔبر وؾبٚرسی ٞٙذ

ٞبی ٔیبٍ٘یٗثب  35ٚ  72ٞبی ؽٕبرٜ تزتیت وّٖٕٛٞٝ تىزارٞب اس ِحبػ صفت ٚسٖ یه غذٜ در ثٛتٝ ٚ ػّٕىزد وُ غذٜ ثٝ

 ثبؽٙذ.ٚ ثٟتزیٗ وّٖٛ ٔی زفتٝدر رتجٝ ثبالیی لزار ٌ 10/10 ٚ 83/93

 F2سٔیٙی، وّٖٛ، ٘غُ ارتفبع ثٛتٝ، ثذر حمیمی ٞیجزیذ، عیت کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه

ثبؽذ. ا٘تخبة ٚ ضزٚری ثزای اوثز وؾٛرٞب اس خّٕٝ وؾٛر ٔب ٔی ٚ ثب صفبت ویفی ٔٙبعت یه أز ٟٔٓا٘تخبة ارلبْ خذیذ پزٔحصَٛ 

ٌی ٔتٛعظ دیزرط ٚ ا٘جبرٔب٘ی ٚ دٚرٜ خٛاة غذٜ عٛال٘ی ٚ ٔٙبعت، ویفیت خٛة ثزای ارلبٔی وٝ دارای ػّٕىزد ثبال، سٔبٖ رعیذ

ثبؽٙذ چٝ اس ٘ظز التصبدی ٚ چٝ اس ٘ظز عالٔت ٘مؼ ثٝ عشایی در س٘ذٌی ٞبی س٘ذٜ ٚ غیزس٘ذٜ ٔیٔصبرف ٔختّف ٚ ٔتحُٕ ثٝ تٙؼ

یی ثب افشایؼ تمبضبی غذایی ٚ أٙیت غذایی در عغح سٔیٙی خٟت رٚیبرٚٔزدْ ٚ خبٔؼٝ ایفب خٛاٞذ ٕ٘ٛد. افشایؼ ٔیشاٖ تِٛیذ عیت

ثبیغت ارسػ سٔیٙی ٘یبس ٔجزْ ثٝ ارلبْ خذیذ ٚخٛد دارد. ارلبْ خذیذ ٔیخٟب٘ی ٚخٛد دارد. ثٙبثزایٗ ثب ٚخٛد تؼذاد سیبد ارلبْ عیت

 L. Solanum٘بْ ػّٕی بٙی ثسٔیعیت. (6) التصبدی را اس عزیك ػّٕىزد غذٜ لبثُ فزٚػ ثبال ٚ ٞشیٙٝ تِٛیذ پبییٗ فزاٞٓ آٚرد

tuberasum ٞبی تِٛیذی ؽٛد. ارلبْ سراػی ٚ وّٖٛغیزخٙغی تىثیز ٔی عبِٝ ٚ اتٛتتزاپّٛئیذ وٝ ثٝ دٚ رٚػ خٙغی ٌٚیبٞی یه     

اس ٞبی دریبفتی چٌٝیبٜدر یه آسٔبیؼ صٛرت ٌزفتٝ ؽذٜ ٚ ثز اعبط (. 7) یبثٙذصٛرت غیزخٙغی اس عزیك غذٜ تِٛیذ ٚ تىثیز ٔیثٝ

ثز اعبط . (2ؽذ )أیذثخؼ خٟت ثزرعی عبسٌبری در ٔٙبعك ٔختّف وؾٛر ا٘تخبة  ٖٛوّ 16سٔیٙی، تؼذاد إِّّی عیتٔزوش ثیٗ

( تٟیٝ ؽذٜ اس ٔٛعغٝ تحمیمبت ٔحصٛالت T2999/4 ٚT2704/1سٔیٙی )ٌزا٘ٛال، وبیشر، رٚعتز، وبرا، ثب٘جب، ٞفت خب٘ٛادٜ ثذر حمیمی عیت

ٞب ٘ؾبٖ داد در . ٘تبیح ثزرعیؽذوّٖٛ ا٘تخبة  2400اردثیُ تؼذاد  یغتٍبٜ تحمیمبت وؾبٚرسی ٚ ٔٙبثغ عجیؼسراػی وؾٛر ایزِٙذ ٚ ای

. در ثزرعی ٚ (5) داخُ ٞز خب٘ٛادٜ ثزای صفبت ؽىُ ثزي، رً٘ پٛعت، رً٘ ٌُ، فزْ ثٛتٝ، رً٘ ٌٛؽت ٚ پٛعت تٙٛع ٚخٛد دارد

تب عبَ  1378سٔیٙی اس عبَ  عیت میٞبی خذیذ ثذر حمی ٚ پزٚص٘ی ذثخؼیبی أٞ ارسیبثی، عبسٌبری ٚ صفبت وٕی ٚ ویفی ارلبْ ٚ وّٖٛ

اس ٘تبیح  397007 -9 ذثخؼیخیش وؾٛر، وّٖٛ أ سٔیٙی ٞبی عیت در وزج ٚ اعتبٖػُٕ آٔذٜ ثٝعبَ ثزرعی  9در عی حذٚد  1386

ٕٞچٙیٗ در پضٚٞؼ دیٍزی وٝ ثزرٚی . (3) رلٓ ّٔی ثب ٘بْ عبٚاالٖ ٔؼزفی ٌزدیذاِٚیٗ ٞبی ثٝ ػُٕ آٔذٜ ثٝ ػٙٛاٖ  ٔدٕٛع ثزرعی
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ا٘دبْ ؽذٜ ثٛد،  ةا٘تخب خیش وؾٛر سٔیٙی ٞبی عیت در اعتبٖ( 1381-1390) عبَ 9در عی حذٚد  397097 -13 ذثخؼیوّٖٛ أ

ضٚٞؼ ٞذف اس ایٗ پ .(4) ػٙٛاٖ دٚٔیٗ رلٓ ّٔی ثب ٘بْ خبٚراٖ ٔؼزفی ؽذثٝ 1391ثز اعبط ٘تبیح حبصُ ؽذٜ ایٗ وّٖٛ در عبَ  ٌزفت

سٔیٙی حبصُ اس ثذٚر حمیمی ٞیجزیذ ثٛدٜ تب اس ایٗ عزیك ثتٛا٘یٓ اس عیت  F2ٞبی ٘غُ ثزرعی ارتفبع ثٛتٝ ٚ لغز عبلٝ در ثیٗ وّٖٛ

 ِحبػ دارا ثٛدٖ ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ ایٗ صفبت خٟت ا٘تخبة، ٔؼزفی ٕ٘بییٓ.ٞبی حبصُ ؽذٜ ثٟتزیٗ وّٖٛ را ثٝثیٗ وّٖٛ

 

 هامًاد ي ريش

یبثی ثٝ ٞیجزیذٞبی ٔٙبعت اس ٘ظز صفبت سراػی ثبسارپغٙذی ٚ عبسٌبری ثب ؽزایظ الّیٕی ٔٙبعك تِٛیذ ٔٙظٛر دعتایٗ پضٚٞؼ ثٝ

حبصُ  F2وّٖٛ  80در ایغتٍبٜ تحمیمبت وؾبٚرسی ٚ ٔٙبثغ عجیؼی اردثیُ )آالرٚق( اخزا ؽذ. تؼذاد  1393سٔیٙی وؾٛر در عبَ عیت

ٔتز عب٘تی 25×75. ٞز وّٖٛ در یه ردیف ثب فبصّٝ ٘ذٕٞزاٜ ٚاِذیٗ وؾت ؽذاالٖ ثب یىذیٍز ٚ ثٝاس تاللی ارلبْ عبتیٙب، ِٛوب، وبیشر ٚ عبٚ

. در اثتذا ٚ ا٘تٟبی ٞز ثّٛن یه ردیف ٙذػٙٛاٖ ؽبٞذ( وؾت ٚ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٞب )ثٝثزاعبط عزح آٔبری إٌٓٙت ثب ٚاِذیٗ وّٖٛ

. ٔصزف وٛدٞبی پتبعٝ در یه ٘ذز خٕؼیت خذا اس خٕؼیت دیٍز وؾت ٌزدیذٞبی ٞوّٖٛ ٜ ٚؽذ وبؽتٝػٙٛاٖ حبؽیٝ رلٓ آٌزیب ثٝ

درصذ وٛد فغفبتٝ  50درصذ وٛد ٘یتزٚص٘ٝ،  25 وٝ ٘ٛثت، فغفبتٝ در دٚ ٘ٛثت ٚ استٝ در عٝ ٘ٛثت ثزاعبط آسٖٔٛ خبن ثٛد. ثذیٗ تزتیت

ٞب . عپظ غذٜریختٝ ؽذٔتز خبن ٔشرػٝ عب٘تی 5 ٘یش ٚ رٚی آٖ ٌزفتٚ وُ وٛد پتبعٝ ثب ٞٓ ٔخّٛط ٚ در وف خٛی ایدبد ؽذٜ لزار 

 25دٞی پبی ثٛتٝ ٚ درصذ وٛد ٘یتزٚص٘ٝ در اِٚیٗ خبن 50ٔمذار . ؽذ٘ذ وبؽتٝٔتز اس ٕٞذیٍز عب٘تی 25فبصّٝ رٚی ثغتز خبن ثٝ

. ثمیٝ ٙذتفبدٜ لزار ٌزفتعٛر یىٙٛاخت ٔٛرد اعدرصذ ثمیٝ وٛد فغفبتٝ ثالفبصّٝ پظ اس تؾىیُ غذٜ ثٝ 50ٕٞزاٜ ٔب٘ذٜ آٖ ثٝدرصذ ثبلی

. . عٛر یىٙٛاخت ا٘دبْ ٌزفتثٝدر صٛرت ٘یبس ٞب ٞب در وّیٝ وزتٞبی ٞزس ٚ ٔجبرسٜ ثب آفبت ٚ ثیٕبریػّٕیبت داؽت اس لجیُ ٚخیٗ ػّف

ٔمذار  ٔب٘ىٛسة ثٝوؼ ِیتز در ٞىتبر ٚ ثزای ٔجبرسٜ ثب ثیٕبری لبرچی اس لبرذٔیّی 250ٔمذار ثزای ٔجبرسٜ ثب آفبت اس عٓ وٛ٘فیذٚر ثٝ 

  صٛرت خذاٌب٘ٝ ثٝ سٔیٙی اس ٞز تىزاردر عی دٚرٜ رؽذ صفبت ارتفبع ثٛتٝ ٚ لغز عبلٝ عیتٌزْ در ٞىتبر اعتفبدٜ ٌزدیذ.  1000

ٞبی وبُٔ تصبدفی ٌیزی صفبت ٔٛرد ٔغبِؼٝ در ارلبْ )ٚاِذیٗ( در لبِت عزح پبیٝ ثّٛنٞبی حبصُ اس ا٘ذاسٜدادٜ ٜ ٌٚیزی ؽذا٘ذاسٜ

 .لزار ٌزفتٙذتدشیٝ ٔٛرد در ٚة عبیت ٔٛعغٝ تحمیمبت آٔبر وؾبٚرسی ٞٙذ  عظ تٛعظ ٘زْ افشار آ٘بِیش عزح إٌٓٙتتٛ

 وّٖٛ ا٘تخبثی در سیز آٚردٜ ؽذٜ اعت: 80اعبٔی 

4تکزار  3تکزار   2تکزار   1تکزار    
Caeser*Savalan 1 Luca*Savalan 1 Luca*Caeser 1 Luca*Satina 1 

Caeser*Savalan 2 Luca*Savalan 2 Luca*Caeser 2 Luca*Satina 2 

Caeser*Savalan 3 Luca*Savalan 3 Luca*Caeser 3 Luca*Satina 3 

Caeser*Savalan 4 Luca*Savalan 4 Luca*Caeser 4 Luca*Satina 4 

Caeser*Savalan 5 Luca*Savalan 5 Luca*Caeser 5 Luca*Satina 5 

Caeser*Savalan 6 Luca*Savalan 6 Luca*Caeser 6 Luca*Satina 6 

Caeser*Savalan 7 Luca*Savalan 7 Luca*Caeser 7 Luca*Satina 7 

Caeser*Savalan 8 Luca*Savalan 8 Luca*Caeser 8 Luca*Satina 8 

Caeser*Savalan 9 Luca*Savalan 9 Luca*Caeser 9 Luca*Satina 9 

Caeser*Savalan 10 Luca*Savalan 10 Luca*Caeser 10 Luca*Satina 10 

Caeser*Savalan 11 Luca*Savalan 11 Luca*Caeser 11 Luca*Satina 11 

Caeser*Savalan 12 Luca*Savalan 12 Luca*Caeser 12 Luca*Satina 12 

Caeser*Savalan 13 Luca*Savalan 13 Luca*Caeser 13 Luca*Satina 13 

Caeser*Savalan 14 Luca*Savalan 14 Luca*Caeser 14 Luca*Satina 14 

Caeser*Savalan 15 Luca*Savalan 15 Luca*Caeser 15 Luca*Satina 15 

Caeser*Savalan 16 Luca*Savalan 16 Luca*Caeser 16 Luca*Satina 16 

Caeser*Savalan 17 Luca*Savalan 17 Luca*Caeser 17 Luca*Satina 17 

Caeser*Savalan 18 Luca*Savalan 18 Luca*Caeser 18 Luca*Satina 18 

Caeser*Savalan 19 Luca*Savalan 19 Luca*Caeser 19 Luca*Satina 19 

Caeser*Savalan 20 Luca*Savalan 20 Luca*Caeser 20 Luca*Satina 20 
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 وتایج ي بحث:

 ارتفبع ثٛتٝ:  -اِف

     ثیٗ ٕٞٝ تىزارٞب اس ِحبػ صفت ارتفبع ثٛتٝ در  ؽٛد وٝٔؾبٞذٜ ٔی (1تدشیٝ ٚاریب٘ظ ٔزثٛعٝ )خذَٚثب تٛخٝ ثٝ خذَٚ 

 22/82ثب ٔیبٍ٘یٗ ( Luca*Satina) 14وّٖٛ  1تىزار ای وٝ در ٌٛ٘ٝداری ٚخٛد دارد ثٝسٔیٙی در عغح یه درصذ اختالف ٔؼٙیعیت

 ثبالتزیٗ 50/88ثب ٔیبٍ٘یٗ ز دٚ ( Luca*Caeserٞ) 5ٚ 2ٞبی ؽٕبرٜ وّٖٛ 2ثبالتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ را داؽتٝ ٚ ثٟتزیٗ وّٖٛ اعت. در تىزار 

. در تىزار ثبؽذثٟتزیٗ وّٖٛ ٔی 41/18ٔیبٍ٘یٗ ثب  ( Luca*Savalan) 12 وّٖٛ 3. در تىزار ثبؽذٔیٔیبٍ٘یٗ را داؽتٝ ٚ ثٟتزیٗ وّٖٛ 

ثبالتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ را داؽتٝ ٚ ثٟتزیٗ وّٖٛ اعت. در ٟ٘بیت اس ِحبػ  83/93ثب ٔیبٍ٘یٗ  (Caeser*Savalan) 12وّٖٛ ؽٕبرٜ ٘یش  4

 1درضٕٗ ثیٗ تىزار ثٟتزیٗ وّٖٛ ٞغتٙذ.  (Luca*Caeser) 2اس تىزار  5ٚ  2ٞبی وّٖٛ 2ٚ  1ٔمبیغبت ثیٗ تىزارٞب ثیٗ تىزار ؽٕبرٜ 

ٚ  (Caeser*Savalan) 4اس تىزار  12وّٖٛ  4ٚ  1ثیٗ تىزار ٖ ثٛدٜ ٚ ثٟتزیٗ وّٛ( Luca*Satina) 1اس تىزار  14وّٖٛ ؽٕبرٜ ٘یش  3ٚ 

 4اس تىزار  12وّٖٛ ؽٕبرٜ  4ٚ  2ثیٗ تىزار ٚ ٕٞچٙیٗ  (Luca*Caeser) 2ٞز دٚ اس تىزار  2ٚ  2ٞبی ؽٕبرٜ وّٖٛ 3ٚ  2ثیٗ تىزار 

(Caeser*Savalan)  .4اس تىزار  12وّٖٛ ؽٕبرٜ ٘یش  4ٚ  3ٚ در ضٕٗ ثیٗ تىزار ثٟتزیٗ وّٖٛ اعت (Caeser*Savalan ) ّٖٛثٟتزیٗ و

ثٟتزیٗ وّٖٛ اس  (Caeser*Savalan) 4اس تىزار  12ٌیزی وّی ٔؾخص ؽذ وٝ وّٖٛ ؽٕبرٜ در ٘تیدٝثبؽذ. ِحبػ ار تفبع ثٛتٝ ٔیثٝ

ی ٔٛرد ثیٗ ٞیجزیذٞب حبصُ اس تاللی ارلبْ آٌزیب ٚ وبیشر درثز اعبط ٘تبیح در یه پضٚٞؼ  سٔیٙی اعت.ِحبػ صفت ارتفبع ثٛتٝ عیت

صٛرتی وٝ ٚخٛد داؽت ثِٝحبػ ارتفبع ثٛتٝ در ثیٗ ٞیجزیذٞب در عغح پٙح درصذ ثٝداری اختالف ٔؼٙی ٔغبِؼٝ ٌشارػ ؽذ وٝ 

 .(1) ؽذ حبصُ ٔتزعب٘تی 91/40-00/76ثب ٔیبٍ٘یٗ  AC9و  AC1 ،AC8ثیؾتزیٗ ارتفبع ثٛتٝ در ٞیجزیذٞبی 

 لغز عبلٝ:  -ة

سٔیٙی در عغح ؽذ وٝ در ثیٗ ٕٞٝ تىزارٞب اس ِحبػ صفت لغز عبلٝ عیتٔؾبٞذٜ  (1شیٝ ٚاریب٘ظ )خذَٚتدثبتٛخٝ ثٝ خذَٚ 

ثٟتزیٗ وّٖٛ  04/10ثب ٔیبٍ٘یٗ ( Luca*Satina) 10وّٖٛ ؽٕبرٜ  1وٝ در تىزار  صٛرتیداری ٚخٛد داؽتٝ ثٝیه درصذ اختالف ٔؼٙی

 19 وّٖٛ ؽٕبرٜ 3ثٟتزیٗ وّٖٛ اعت. در تىزار ؽٕبرٜ  10/10ٍ٘یٗ ثب ٔیب( Luca*Caeser) 15وّٖٛ ؽٕبرٜ  2اعت. در تىزار 

(Luca*Savalan)  ٗ5وّٖٛ  4تىزار ثبؽذ. در ثٟتزیٗ وّٖٛ ٔی 60/7ثب ٔیبٍ٘ی (Caeser*Savalan)  ٗثٟتزیٗ وّٖٛ  39/7ثب ٔیبٍ٘ی

وّٖٛ  3ٚ  1ٟتزیٗ وّٖٛ اعت. ثیٗ تىزار ث (Luca*Caeser) 2اس تىزار  15وّٖٛ ؽٕبرٜ  2ٚ  1 راعت. در ٔمبیغٝ ثیٗ تىزاٞب ثیٗ تىزا

وّٖٛ  ٘یش  3ٚ  2ٚ ثیٗ تىزار ( Luca*Satina) 1اس تىزار  10وّٖٛ ؽٕبرٜ  4ٚ  1ٚ ثیٗ تىزار ( Luca*Satina) 1اس تىزار  10ؽٕبرٜ 

وّٖٛ ٘یش  4ٚ  3ار ٚ ثیٗ تىز (Luca*Caeser) 2اس تىزار  15وّٖٛ ؽٕبرٜ  4ٚ  2ٚ ثیٗ تىزار  (Luca*Caeser) 2اس تىزار  15ؽٕبرٜ 

اس تىزار  15سٔیٙی وّٖٛ ؽٕبرٜ ٌیزی وّی اس ٘ظز لغز عبلٝ عیتثٟتزیٗ وّٖٛ  اعت. در ٘تیدٝ (Luca*Savalan) 3اس تىزار  19ؽٕبرٜ 

2 (Luca*Caeser)  ّٖٛ٘تبیح ٔؾبثٟی در ایٗ سٔیٙٝ در ثیٗ ٞیجزیذٞبی تاللی یبفتٝ اس رلٓ آٌزیب ٚ وبیشر ٌشارػ .ثبؽذٔیثٟتزیٗ و 

سٔیٙی دارای ثیؾتزیٗ لغز عبلٝ عیت ٔتزٔیّی 00/5-04/10ثب ٔیبٍ٘یٗ  AC9و  AC1 ،AC8ؽذٜ اعت. ثذیٗ صٛرت وٝ ٞیجزیذٞبی 

 .(1) ثٛد٘ذ

 سمیىیارتفاع بًته ي قطز ساقه سیبتجشیه ياریاوس  -1جديل 

 

 

 
 ns705006/2                                 627610/178*                                                        3                    ثّٛن

 560265/4 **                               263428/218  **                                                     79    ٞب            وّٖٛ

                                    226029/1                                    529638/38                                                        13 اؽتجبٜ آسٔبیؾی      

  58/91                                         87/10                                                               -ضزیت تغییزات       

 درخٝ آسادی   ثغ تغییزٔٙب   
 (MSٔیبٍ٘یٗ ٔزثؼبت )

                   لغزعبلٝ                                       ارتفبع ثٛتٝ                                              
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 **ٚ ٚ * ns دارغیزٔؼٙیٚ  5% ٚ  1داری در عغح %ثٝ تزتیت ثیبٍ٘ز ٔؼٙی 

 

 گیزی کلی: وتیجه

ٞب اس ِحبػ صفبت ارتفبع ثٛتٝ ٚ لغز عبلٝ اصّی تٙٛع ص٘تیىی ثبالیی ٚخٛد دارد ٚ در زی وّی ٔؾبٞذٜ ؽذ وٝ در ثیٗ وٌّٖٛیدر٘تیدٝ

 تٛاٖثیؾتزیٗ لغز عبلٝ را داؽتٝ ٚ در ثز٘بٔٝ ٞبی اصالحی ٔی 35ٜ ٚ وّٖٛ ؽٕبرثیؾتزیٗ ارتفبع ثٛتٝ  72ؽٕبرٜ ثیٗ وّٖٛ ٞب وّٖٛ

 .اعتفبدٜ ٕ٘ٛددر ٟ٘بیت خٟت ٔؼزفی رلٓ ٞب اسایٗ وّٖٛ
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