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 چکيده

 و آب شرایط به سازگار و پرمحصول ارقام و معرفی زمینی سیب ارقام شناسایی به کشور نیاز و اهمیت به باتوجه

درصد نظر  از اردبیل استان ویژه و به بهاره کشت مناطق در زمینی سیب مختلف ی ها کلون است منطقه، الزم هر هوای

مطالعه درصد به منظور بنابراین . شود معرفی رقم بهترین و گرفته قرار ارزیابی عملکرد مورد نیتروژن، ماده خشك غده و

کلون امیدبخش  5با  یآزمایش، زمینی در منطقه اردبیل ام و کلون های پیشرفته سیبدر ارقغده  نیتروژن و ماده خشك

 و دو شاهد ساواالن وآگریا بر (HPS×II/67-1 ،HPS×II/67-2 ،HPS×II/67-3 ،HPS×II/67-4 ،HPS×II/67-5 )شامل:

و منابع طبیعی اردبیل در ایستگاه تحقیقات کشاورزی  1335اساس طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 

)درصد نیتروژن غده، میزان نیتروژن جذب شده  ارقام و کلون های مورد مطالعه در صفات مختلفنتایج نشان داد،  انجام شد.

از نظر آماری دارای  غده، تعداد غده در مترمربع، عملکرد غده در هکتار، درصد ماده خشك و عملکرد ماده خشك غده(

عملکرد،  نظر مطالعه از و ارقام مورد  هاکلون سایر به منطقه اردبیل نسبت در 1کلون شماره  و اختالف معنی دار بودند

 سازگاری منطقه هوایی و آب شرایط عبارتی به به و داشته برتری درصد نیتروژن غده و درصد و عملکرد ماده خشك غده

 .گردد می توصیه این منطقه در کشت جهت لذا. دارد

 

 .و تعداد غده ، عملکرد غده، کلونماده خشك، روژننیت: کلمات کليدی

 

 مقدمه. 1

ترین گیاهان زراعی بوده و از نظر اهمیت غذایی و تولید بعد از گندم و برنج قرار دارد. زمینی یکی از مهمسیب

د از گندم، برنج و های صنعتی، در مواردی نیز جایگزین گندم بوده و یکی از چهار ماده غذایی اصلی جهان بععالوه بر استفاده

زمینی برای کند تا ارقام مناسب سیبرود. دستیابی به امنیت غذایی و ممانعت از نوسان قیمت ها ایجاب میذرت به شمار می

زمینی جهت رویارویی با افزایش میزان تولید سیب .تولید مطمئن در تمام فصول و برای مصارف مختلف مشخص گردد

زمینی نیاز شود. بنابراین با وجود تعداد زیاد ارقام سیبت غذایی در سطح جهانی احساس میافزایش تقاضای غذایی و امنی

بایست ارزش اقتصادی را از طریق عملکرد قابل فروش باال و هزینه تولید مبرم به ارقام جدید وجود دارد. ارقام جدید می

ند تا باعث کاهش مصرف مواد شیمایی و در نتیجه کاهش ها باشبایست مقاوم به آفات و بیماریپایین فراهم آورد. ارقام می

هایی نظیر خشکی، گرما، سرما، کمبود های محیطی گردند. انتخاب برای عملکرد پایدار و باال، مقاومت به استرسخسارت

باشند. م میعناصر غذایی، شوری و استرس آبی، بهره برداری بهتر از آب موجود و مواد غذایی مثل نیتروژن و فسفر بسیار مه

بایست ها باشند. در صورت امکان ارقام جدید میبایست دارای عملکرد باال با حداقل نهادهبه طور خالصه ارقام جدید می
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دارای خصوصیاتی باشند که در تغذیه و سالمت نقش داشته و از لحاظ مورفولوژی غده، ترکیبات غده و مواد جامد نیز 

حسن پناه و . ]22[ باشندعدم خسارت مکانیکی، کبودی و اثرات داخلی نیز حائز اهمیت میمناسب باشند. قند احیاء پایین، 

-12 ی ها اردبیل، کلون منطقه در زمینی سیب پیشرفته ی ها کلون کیفی و کمی صفات بررسی با ]12[آبادی حسن

 صفات مطالعه .کردند شنهادپی منطقه این برای مناسب ارقام عنوان به را 6-336156، 2-330292 ،2-330230، 330292

 از بین ارقام که است داده نشان زمستانه کشت در جیرفت و گرگان دو منطقه در زمینی سیب مختلف ارقام کیفی و کمی

نتایج  به باتوجه چنین هم. دارد وجود درصد یك سطح در داری اختالف معنی منطقه دو هر در فروش قابل غده عملکرد نظر

 گرگان و جیرفت مناطق در زمستانه کشت جهت ترتیب سایکلون به و ملودی ارقام منطقه، دو هر در ارقام میانگین مقایسه

 مناطق در زمینی سیب مختلف ارقام و ها کلون عملکرد مقایسه و سازگاری مطالعه با ]11[حسن آبادی  .]15[توصیه گردید 

 1 آتالنتیك رقم خشك ماده درصد و غده شکل ، فروش قابل عملکرد محصول، کرده سرخ رنگ صفات اساس بر بهاره، کشت

 رقم از کلون 16 تعداد ]19[روزنبرگ و همکاران  .نمود معرفی فرایز فرنچ تولید برای را کنبك رقم و چیپس تولید برای را

 صورت بود، به شده تولید زدایی ویروس از پس ارقام این مریستم کشت از را که جوکا رقم از کلون 12 و دزلتنی اگری

گروه  دو هر های کلون داخل در داری معنی اختالف گراناین پژوهش. نمودند مقایسه دیگر یك با سال سه طی در جداگانه

 غده عملکرد دارای سال سه هر در کلون یك دزلتنی تعداد اگری رقم از حاصل کلون 16 از که طوری به نمودند، مشاهده

 اختالف این. نمود تولید ها میانگین کلون به نسبت داری معنی و تر کم دعملکر دارای دیگر کلون و یك دارمعنی و بیشتر

 کل عملکرد از میانگین ی تر کم عملکرد ها کلون از یکی فقط که ایگونه به بود تر جوکا کم رقم از حاصل های کلون بین

 مارال، جلی، ارقاممنطقه  شش در و زمینی سیب جدید رقم 33 روی بر تحقیقی در .داشت سال سه طی در ها کلون

 نیز مصارف فرآوری جهت. است شده معرفی چیپس برای سانته و اسپیریت ارقام و فرایز فرنچ برای اسپونتا و اگریا کلمبوس،

 عوامل تأثیر تحت خود زمینی سیب کیفی و کمی صفات از یك هر .]15[است  شده پیشنهاد میلوا و فتورا بورن، اکیرا، ارقام

 غذایی مواد و آب تأمین لحاظ از مدیریت مزرعه چگونگی کاشت، منطقه های ویژگی و شرایط کشت، درقم مور نظیر دیگری

 .]13[گیرد  می قرار نیاز محصول مورد های نهاده سایر و

 و آب شرایط به سازگار و پرمحصول ارقام و معرفی زمینی سیب ارقام شناسایی به کشور نیاز و اهمیت به باتوجه

درصد  نظر از اردبیل استان ویژه و به بهاره کشت مناطق در زمینی سیب مختلف ی ها کلون است زممنطقه، ال هر هوای

درصد نیتروژن، تحقیق  این در لذا. شود معرفی رقم بهترین و گرفته قرار ارزیابی عملکرد مورد نیتروژن، ماده خشك غده و

 .گرفت قرار ارزیابی مورد اردبیل نطقهدر م زمینی سیب مختلف هایکلون و ارقامعملکرد  ماده خشك غده و

 
 

 مواد و روش ها. 2

، زمینی در منطقه اردبیل در ارقام و کلون های پیشرفته سیبمطالعه درصد نیتروژن و ماده خشك غده به منظور 

 اساس طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال کلون امیدبخش و دو شاهد ساواالن وآگریا بر 5با  یآزمایش

عرض  یقهیدق 15درجه و  39 اردبیل در مختصات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل انجام شد. 1335

-مهیتا ن خشك میاقلدارای  محل اجرای آزمایش،واقع شده است.  ییایطول جغراف یقهیدق 15درجه و  49و  ییایجغراف

سطح  یمتر 1352در ارتفاع  این منطقه قرار گرفتنباشد. میمعتدل  یهاتابستان وسرد و بهار  یلیخ یهابا زمستان خشك

کند. یفراهم م زمینیسیب اهیکشت گ یرا برا یمناسب طیمتر، شرایلیم 342 حدود یانهیبارش سال نیانگیو داشتن م ایدر

سانتیگراد و  یدرجه 59/21و 19/15، 9/13به ترتیب  ی منطقه،حداکثر مطلق دما انه ویحداقل دمای سال و متوسط حداکثر

های لومی رسی بوده و از نظر جزء خاک ،میلیمتر گزارش شده است. خاک این اراضی 1/320متوسط بارندگی سالیانه برابر 

از نظر  وبوده  1/0این اراضی حدود  پی اچباشد. موس میو هدایت الکتریکی آن یك میلی %3/2فقیر و مقدار آن  ،مواد آلی

 %52کیلوگرم )معادل  05کوددهی مزرعه، بر اساس نتایج آزمون خاک و به روش دستی، به مقدار باشد. کشی مناسب میهز

کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم در  152مقدار  مورد نیاز( و %25کیلوگرم اوره )معادل  5/90مورد نیاز( فسفات آمونیوم و 
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عی انجام یافته در مراحل کاشت، داشت و برداشت، از قبیل عملیات زرا شد. انجام در زمان کاشتیك نوبت )موقع کاشت( 

زمینی ایستگاه آبیاری، وجین، کوددهی و سمپاشی، مطابق عرف محل و نیاز مزرعه و طبق روال آزمایشات محصول سیب

 تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل، به طور یکنواخت اعمال گردید. 

-ردیف ،ایحاشیه اتحذف اثربه همین منظور و جهت  .صورت گرفت مزرعه عملیات برداشت، در اواخر شهریور ماه

عملیات و  میانی انتخاب خطوط آزمایشی، هر کرت حذف و از داخل (سانتیمتر 52وسطی ) هایسر ردیف دو و کناری های

شده و صفات مورد و به آزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیل منتقل  متر انجام گردید 5طول ه بو دو خط وسطی ، از برداشت

 .نظر از قبیل عملکرد، اجزای عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی، اندازه گیری شدند

 برای اندازه گیری برخی از صفات کیفی نیز از روش ها و فرمول های زیر استفاده شد:

 

 .]10[ خشك ی( = درصد مادهپس از خشك شدنها / وزن غده هاغده )وزن اولیه× 122

 
  بود. هکتارهر در غده خشك  یعملکرد ماده، برابر عملکرد غده در هکتارغده و  خشك یدرصد مادهمقادیر ضرب  حاصل

( = درصد نیتروژن کل / درصد پروتئین غده 6/ 25)  ( استفاده گردید. 1306) برای تعیین درصد پروتئین، از روش برادفورد

 غده

ان عملکرد غده در هکتار در درصد ماده مورد نظر ضرب شده و حاصل برای تعیین میزان ازت جذب شده در هکتار، میز    

از  هاو برای مقایسه میانگین SASها از نرم افزار تحلیل داده برای تجزیه و ضرب در درصد ماده خشك غده ضرب گردید.

  استفاده شد. درصد 5در سطح احتمال  آزمون دانکن

 

 

 نتايج و بحث. 3

 درصد و عملکرد ماده خشك غده جذب شده، درصد و ميزان نيتروژن -3-1

طبق تجزیه واریانس انجام شده برای این صفات، مشاهده شد که صفت درصد نیتروژن غده در سطح احتنمال یك 

درصد معنی دار شد ولی برای صفات میزان نیتروژن جذب شده، درصد و عملکرد ماده خشك غده هیچ اختالف آماری معنی 

کلون مشاهده شد که  (. طبق مقایسه میانگین بدست آمده برای صفت درصد نیتروژن غده،1ل داری مشاهده نشد )جدو

بیشتری بود باز در این صفت هم شماره یك که دارای عملکرد، درصد پروتیین و بسیاری از صفات کمی و کیفی مورد مطالعه 

با رقم ساواالن در گروه یکسان و برتر قرار بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است این در حالی است که این کلون 

چرا که این صفت از تقسیم  داشت. مهمترین دلیل بیشتر بودن درصد نیتروژن غده می تواند مربوط به درصد پروتیین باشد،

حاصل شده است و مستقیما می تواند از آن متاثر شود. همچنین سایر کلون ها و رقم  25/6درصد پروتیین به ضریب ثابت 

قرار داشتند و در بین این کلون ها نیز کلون  مورد مطالعه با اختالف معنی داری نسبت به رقم و کلون برتر، در سطح پایین،

(. وجود اختالف معنی دار دربین ارقام مورد مطالعه برای صفت درصد نیتروژن 2دارای کمترین درصد بود )جدول  ،5شماره 

برای صفات گزارش شده است که منطبق بر نتایج این آزمایش می باشد.  ]5[عباسی و میزان جذب نیتروژن غده نیز توسط 

میزان نیتروژن جذب شده، درصد و عملکرد ماده خشك غده با این که هیچ اختالف آماری معنی داری مشاهده نشد ولی باز 

ماده خشك در بین صفات کیفی با توجه به اهمیت  ودارای بیشترین مقدار این صفات بود  1مشاهده شد که کلون شماره 

برای به دست آوردن عملکرد اکثر صفات کیفی مورد مطالعه باید آن را در درصد ماده خشك  می توان گفت کهمورد مطالعه 

عدم وجود اختالف معنی دار در بین ارقام مورد مطالعه برای صفات کیفی، ازجمله درصد و عملکرد . با ین حال، ضرب کرد

زمینی را از نظر کلون سیب 19که   ]1[بلندی و حمیدی ولی بیان شده است.  ]4[سط حقیقی و همکاران ماده خشك نیز تو

پناه و زمینی را مورد مطالعه قرار داده بود و حسنژنوتیپ سیب 65 ]2[پناه صفات کیفی مورد ارزیابی قرار داده بود؛ حسن
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و کیفی، مورد ارزیابی قرار داده بود در تحقیقات خود به وجود  کلون امیدبخش را از نظر صفات کمی 19نیز  ]3[آبادی حسن

دست آمده که مخالف نتیجه به اختالف معنی دار در بین ارقام و کلون های مورد مطالعه از نظر صفات کیفی اذعان داشته اند

با این همه،  .مربوط باشدکه این امر می تواند به خصوصیات ژنتیکی و یا شرایط محیطی مورد کشت در این تحقیق می باشد 

 تاثیر تحت را روغن جذب میزان و محصول فرآیند، بازده کارآیی و است کیفیت برای مهمی شاخص و معیار غده خشك ماده

 با زمینی سیب از چیپسی که.  است زمینی سیب غده خشك ماده با ارتباط در نیز خالل و چیپس . بافت]12[دهد قرار می

 حاوی شود، تهیه کم خشك با ماده غده از که چیپسی که آن حال. کند می پیدا بافت سفتی د،شو تهیه باال خشك ماده

 درصد 22-22باید  خالل تولید برای زمینی سیب خشك . ماده]3[کند  می پیدا چسبناک و گریسی بوده، بافت زیاد روغن

 فرآوری در ماده خشك میزان بودن باال. باشد می آن مصرف نوع در تعیین فاکتور ترین مهم خشك ماده درصد .]3[باشد 

 کوتاه پخت زمان بیشتر، فرآوری خشك بازدهی ماده افزایش با زیرا( درصد 13 از بیش)دارد  ای ویژه اهمیت زمینی سیب

 نتایج اساس . بر]9[شود  می مصرف کمتری روغن فرایز و فرنچ چیپس برای استفاده صورت در و بهتر زمینیبافت سیب تر،

 داشت نظر در باید بنابراین. نماید می مختلف تغییر محیطی شرایط تحت غده خشك ماده نمود درصد اظهار توان می حاصله

 خشك ماده دارای ژنتیکی دلیل به ارقام از . بعضی]16[باشد  نمی ثابت همیشه خشك ماده درصد خاص یك رقم برای

 هایغده. داشت مبذول الزم توجه آن خصوصیات ژنتیکی به مرق انتخاب در باید پس. باشندارقام می دیگر به نسبت باالتری

 تر وزن در واحد باالتری بازده و دارند نیاز آب حذف جهت خشك کردن یا سرخ طی در کمتری انرژی به باال ماده خشك با

 شكخ ماده. کنندمی کمتری جذب روغن کردن سرخ حین در و کنند می پایین حاصل خشك ماده با هایی غده به نسبت

 .]0[دارد  رقم به بستگی و بوده ژنتیکی خشك، خصوصیتی ماده. باشدمی شدگی نرم به غده حساسیت نمایانگر همچنین،
 
 

 

 تعداد و عملکرد غده -3-2

نتایج تجزیه واریانس برای تعداد غده در مترمربع و عملکرد غده نشان داد که ارقام و کلون های مورد مطالعه دراین 

(. نتایج مقایسه میانگین برای این صفات نشان 1اری در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شدند )جدول آزمایش از نظر آم

و رقم ساواالن در  4شماره  داری بیشترین مقدار این صفت بود این درحالی بود که این کلون با کلون 3داد که کلون شماره 

تر قرار داشتند و رقم آگریا نیز با اختالف معنی دار، دارای نیز در گروه مشترک و بر 5و  2، 1گروه یکسان و با شماره 

دارای بیشترین عملکرد  1(. برای عملکرد غده نیز مشاهده شد که کلون شماره 2کمترین تعداد غده در مترمربع بود )جدول 

و  2ا کلون های شماره و رقم ساواالن در گروه یکسان و ب 4در واحد سطح بود این درحالی بود که این کلون با کلون شماره 

در گروه  3در گروه مشترک بودند. رقم شاهد آگریا نیز که دارای کمترین عملکرد در واحد سطح بود با کلون شماره  5

 افزایش های ترین راه مهم از یکی واقع در جدید و محصول پر ارقام گیری کار به(. 1یکسان و پایین قرار داشت )جدول 

 منابع محدود از تر مطلوب وری بهره امکان عملکرد، پایداری های به شاخص توجه ضمن که است سطح واحد در عملکرد

 پیروی ای ویژه رشد الگوی از زمینی سیب ارقام از یك هر دهد که می نشان مختلف گزارشات. نماید می فراهم را آب نظیر

. ]14[اند  شده معرفی متفاوتی ارقام مختلف قمناط در دلیلهمین به و بوده برخوردار نیز متفاوتی نیازهای از کنند و می

 صفات تحقیقی دروجود اختالف در بین ارقام و کلون های مورد مطالعه، در مطالعات بسیاری آورده شده است به طوری که 

های کلون که داد نشان نتایج. گرفت قرار بررسی مورد اردبیل منطقه زمینی در سیب امیدبخش کلون 19 کیفی و کمی

 تریبیش غده وزن و تعداد و کل غده عملکرد دارای (شاهد) ساواالن رقم و 330223-0، 336151-20، 330245-122

 از خارج های غده نسبت نظر از ها کلون داد، بین نشان کنبك رقم از حاصل کلون 3 روی شده انجام مطالعات. ]12[بودند 

 چنین هم بود متفاوت کلون اساس شده بر تولید غده تعداد نمیانگی تحقیق این در دارد، داری وجود معنی اختالف اندازه

 محققان این. وجود دارد اختالف غده تعداد و اندازه عملکرد، نظر از رقم یك های بین کلون که دادند نشان محققان این

ب نامطلو خصوصیات با یافته جهش حذف و ارقام مطلوب حفظ خصوصیات برای توانمی گزینش از که کردند گزارش

 را درصد یك سطح در داری معنی که اختالف ]6[بهجتی و همکاران  تحقیقات با حاضر تحقیق نتایج. ]13[کرد  استفاده



 

5 

 

 سیب بخش امید کلون 11بین  فروش قابل عملکرد و کل عملکرد غده، تك وزن میانگین تعداد غده، میانگین صفات برای

  .دارد مطابقت کردند، گزارش زمینی
 

 گيریواريانس صفات مورد اندازه تجزيه -1جدول 

درجه  منابع تغییر

 آزادی

 میانگین مربعات

درصد 

 نیتروژن غده

میزان نیتروژن 

 جذب شده غده 

درصد ماده 

 خشك غده

عملکرد ماده 

 خشك غده 

تعداد غده 

 در مترمربع

عملکرد غده در 

 مترمربع 

 ns 213/2 ns 233/2 ns 223/2 ns 551/2 ns 41/440293 2222/2** 2 تکرار

 ns 223/2 ns 2122/2 ns 220/2 *343/5 *1/1059305 2225/2** 6 هاارقام و کلون

 0/426234 042/1 232/2 213/2 233/2 22222/2 12 اشتباه

 34/19 24/16 10/6 10/12 23/13 91/2 - ضریب تغییرات

ns ،*  به ترتيب غير معنی دار و معنی دار در سطح پنج و يك درصد. **و 
  

 

 

 مقايسه ميانگين ارقام و کلون های مختلف در صفات مورد اندازه گيری -2جدول 

درصد  ارقام مختلف

 نیتروژن غده

میزان نیتروژن جذب 

 (kg/haشده غده )

درصد ماده 

 خشك غده

عملکرد ماده خشك 

 غده )گرم در مترمربع(

تعداد غده 

 در مترمربع

عملکرد غده در 

 مترمربع )گرم(

HPS×II/67-1 a322/2 a 29/30 a 30/20 a 2/1150 ab10/64 a3/4334 

HPS×II/67-2 b236/2 a 615/22 a 63/22 a 0/064 ab52/43 ab5/3392 

HPS×II/67-3 b232/2 a 222/26 a 12/33 a 6/931 a52/33 b1/2615 

HPS×II/67-4 b235/2 a 239/24 a 63/13 a 0/922 a60/31 a2/4254 

HPS×II/67-5 b299/2 a 022/21 a 13/22 a 6/049 ab10/64 ab5/3243 

Agria b233/2 a 390/16 a 95/22 a 5/553 b52/39 b3/2451 

Savalan a233/2 a 15/32 a 93/24 a 3/1229 a93/93 a9/4242 

 داری با یکدیگر ندارند.هایی با حروف مشترک در هر ستون، اختالف معنیمیانگین
 
 

 نتيجه گيری کلی. 4

داد ارقام و کلون های مورد مطالعه در صفات مختلف از نظر آماری دارای اختالف معنی  اننش نتایج کلی طور به

غده  نیتروژنعملکرد، درصد  نظر مطالعه از و ارقام مورد  هاکلون سایر به منطقه اردبیل نسبت در 1کلون شماره  دار بودند و

 کشت جهت لذا. دارد سازگاری منطقه هوایی و آب طشرای عبارتی به به و داشته برتری غده ماده خشكو درصد و عملکرد 

 .گردد می توصیه این منطقه در
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ABSTRACT  

Considering the importance and need of the country for identifying potato varieties and introducing high 

yielding and consistent cultivars to each region's climate, it is necessary to evaluate different potato clones in 

spring and spring, especially Ardebil, in terms of nitrogen and dry matter precentage and yield the best 

varieties to be introduced. So In order to study nitrogen and dry matter of tuber of the advanced potato 

cultivars and clones in Ardabil area, An experiment was conducted with 5 promising clones (Includes: HPS × 

II / 67-1, HPS × II / 67-2, HPS × II / 67-3, HPS × II / 67-4, HPS × II / 67-5) and two control samples of 

Savalan and Agria based on a randomized complete block design with three replications in 2016 at Ardabil 

Agricultural and Natural Resources Research Station. The results showed that the cultivars and clones studied 

in different traits (Percentage of tuber nitrogen, nitrogen absorbed by tubers, number of tubers per square 

meter, tuber yield per hectare, dry matter percentage and dry matter yield of the tuber) were statistically 

significant difference and Clone No. 1 in Ardabil region was superior to other clones and studied cultivars in 

terms of yield, nitrogen precentage of tuber and precentage and yield of tuber dry matter, in other words, the 

weather conditions of the area are compatible. Therefore, it is recommended for cultivation in this area. 

 

Keywords: nitrogen, dry matter, Tuber yield, clone, number of tuber. 


