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 چكیده

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

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

در عملکرد و اجزای عملکرد  ارزیابیبه منظور بنابراین . شود معرفی رقم بهترین و گرفته قرار ارزیابی اجزای عملکرد مورد

، HPS×II/67-1 )شامل: کلون امیدبخش 5با  یآزمایش، زمینی در منطقه اردبیلیبهای پیشرفته سارقام و کلون

HPS×II/67-2 ،HPS×II/67-3 ،HPS×II/67-4 ،HPS×II/67-5) های اساس طرح بلوک و دو شاهد ساواالن وآگریا بر

نتایج نشان داد،  جام شد.در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل ان 1335کامل تصادفی در سه تکرار در سال 

)تعداد غده در مترمربع، عملکرد غده در هکتار، میانگین وزن غده، وزن  ارقام و کلون های مورد مطالعه در صفات مختلف

 سایر به منطقه اردبیل نسبت در 1کلون شماره  دار بودند واز نظر آماری دارای اختالف معنی خشك غده و شاخص برداشت(

 منطقه هوایی و آب شرایط عبارتی به به و داشته برتری بوته در غده وزن و کل عملکرد نظر مطالعه از مورد و ارقام  هاکلون

-می توصیه این منطقه در کشت جهت لذا .رقم شاهد آگریا نیز که دارای کمترین عملکرد در واحد سطح بود .دارد سازگاری

 .گردد

 

 اشت، وزن خشك غده، کلون.: تعداد غده، عملکرد غده، شاخص بردکلمات کلیدي

 
 

 مقدمه. 1

زمینی رتبه دوازدهم ایران از نظر میزان تولید سیب ]12[ 2212بر اساس گزارش سازمان خواربار جهانی در سال 

در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. با این حال بر خــالف تصور، تعداد قابل توجهی از کشورها علی رغم  را

و رقم خاوران در  1331باشند، کشور ما به جز رقوم ساواالن که در سال زمینی میناچیز دارای ارقام متعدد سیبتولید نسبتا 

زمینی موجود در کشور معرفی و در چرخه تولید قرار گرفت، عمال فاقد ارقام داخلی بوده و تقریبا کلیه ارقام سیب 1331سال 

 اند، ح شدههای خصوصی اروپایی اصالوارداتی و توسط شرکت

شود. ارقام زراعی و کلون های تولیدی به صورت غیر زمینی به دو روش جنسی و غیر جنسی تکثیر میسیب

جنسی از طریق غده تولید و تکثیر می یابند اصالح سیب زمینی هایی که به صورت غیر جنسی تکثیر می شوند ،ساده تر 

شود و کلون سیب زمینی مشابه والد مادری به ظر ژنتیکی تثبیت میاست ،زیرا نتایج حاصل از یك تالقی به سادگی از ن

مزیت دیگر آن این است که بوته ها ی جدید در شروع رشد دارای منبع تغذیه  وجود می آید )به استثنای جهش های نادر(.
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تولید می شوند. جوامع ژنتیکی جدید به صورت جنسی و از طریق خودگرده افشانی ویا دگر گرده افشانی  بهتری هستند.

متخصصین می بایست تالش نمایند تا ارقام زراعی موجود را بهبود بخشند. یك رقم زراعی وقتی قابل معرفی است که 

حداقل از نظر یك صفت مهم بهتر از شاهد باشد و از نظر سایر صفات به طور معنی دار ضعیف تر از شاهد نباشد. بذر حقیقی 

نگهداری اقتصادی و عاری بودن از بسیاری بیماری های ویروسی می  ر کاهش هزینه کاشت،سیب زمینی دارای مزایایی از نظ

بیان داشت که پیشرفت اصالح سیب زمینی در نیم قرن گذشته ناچیز بوده و استفاده از   ]14[ مندوزا. ]14و  13؛ 3[ باشد

قات بذر حقیقی سیب زمینی را بر عهده الملی سیب زمینی تحقیبذر حقیقی سیب زمینی ضروری به نظر می رسد.مرکز بین

داردو پیشرفت هایی در مورد غلبه بر برخی از موانع ابتدایی تولید بذر حقیقی سیب زمینی توسط آن مرکز حاصل شده 

است. به طور مثال، کاشت مستقیم بذر در مزرعه غالبا منجر به استقرار ضعیف بوته می شود ولی استفاده از نشاها و یا تولید 

در بررسی  ]2[آبادی حسن. ]13و  14؛ 13[ شودی تیوبر در بستر نشاها منجر به ایستایی بهتر بوته وعملکرد باالتر میمین

، پنج پروژنی برتر برای 2هیبرید ارسالی از سی آی پی 14، بر روی 1مقدماتی سازگاری هیبریدهای تجاری تی پی اس

زمینی طی دو پروژنی جدید بذر حقیقی سیب 5از تعداد  ]4و  3[زاده  پناه و حسینمطالعات سازگاری انتخاب نمودند. حسن

کلون انتخاب نمودند و جهت ادامه مطالعه برای معرفی کلون های برتر از روش  222سال آزمایش در منطقه اردبیل 

دبیل بررسی کلون انتخابی را طی سه سال در منطقه ار 222 ]5[پناه و حسین زاده سلکسیون کلونی استفاده شد. حسن

 TPS67×ATZIMBAکلون برتر انتخاب گردید. از پنج کلون انتخابی، چهار کلون مربوط به والدین  5نمودند و در نهایت 

کلون امیدبخش جهت بررسی  11زمینی، تعداد های دریافتی از مرکز بین المللی سیباز گیاهچه ]1[آبادی بود. حسن

 ود.سازگاری در مناطق مختلف کشور انتخاب نم

 معنی طور به صفات سایر نظر از و باشد از شاهد بهتر مهم، زراعی صفت یك نظر از حداقل وقتی زراعی رقم یك

 گرفته نظر در زمینی ارقام سیب انتخاب در که مهمی های شاخص از. شود می گرفته نظر در رقم برتر نباشد، ضعیف داری

 معدودی تعداد فقط برای الزم شرط پیش یك مختلف های محیط در دهی توانایی محصول. باشد می غده عملکرد شود، می

 محیطی به شرایط شدت به ها آن از بسیاری و مانند می ثابت مختلف اقلیمی شرایط .]1[است  جدید رقم یك در صفات از

 از بعضی .]3[شود  بررسی مختلف های سال و مناطق در خصوصیات ارقام است الزم بنابراین دهند، می نشان واکنش

 نظر از که نمودند تولید هایی کلون ایشیشه درون کشت از طریق ها آن تکثیر و موجود ارقام زدایی ویروس با محققان

 طول در رایج ارقام داخل در ژنتیکی دهنده تغییرات نشان امر این داشتندکه داری معنی اختالف دیگر یك با صفات مرتبط

 بررسی مورد اردبیل منطقه در زمینی سیب امیدبخش کلون 13 کیفی و میک صفات تحقیقی در. ]11و 15[باشد  می زمان

 عملکرد دارای (شاهد) ساواالن رقم و 1-331223 ،21-331151 ،122-331245 هایکلون که داد نشان نتایج. گرفت قرار

 عملکرد پایداری و غده اندازه متوسط بوته، در اصلی ساقه تعداد بوته، ارتفاع بوته، در غده وزن و تعداد فروش، قابل و کل غده

 .]11[بودند  تری بیش

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

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

-کلون و ارقامعملکرد و اجزای عملکرد  تحقیق این در لذا. شود معرفی رقم بهترین و گرفته قرار ارزیابی مورد اجزای عملکرد

  .گرفت قرار ارزیابی مورد اردبیل منطقه در زمینی سیب مختلف های
 
 

 مواد و روش ها. 2

 یآزمایش، زمینی در منطقه اردبیل فته سیبدر ارقام و کلون های پیشرعملکرد و اجزای عملکرد  ارزیابیبه منظور 

در  1335اساس طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال  کلون امیدبخش و دو شاهد ساواالن وآگریا بر 5با 

                                                           
1TPS 
2CIP 
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 ییایعرض جغراف یقهیدق 15درجه و  33 در مختصات اردبیل ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل انجام شد.

با  خشكمهیتا ن خشك میاقلدارای  محل اجرای آزمایش،واقع شده است.  ییایطول جغراف یقهیدق 15جه و در 43و 

و  ایسطح در یمتر 1352در ارتفاع  این منطقه قرار گرفتنباشد. میمعتدل  یهاتابستان وسرد و بهار  یلیخ یهازمستان

کند. متوسط یفراهم م زمینیسیب اهیکشت گ یرا برا یاسبمن طیمتر، شرایلیم 342 حدود یانهیبارش سال نیانگیداشتن م

سانتیگراد و متوسط  یدرجه 53/21و 13/15، 3/13به ترتیب  ی منطقه،حداکثر مطلق دما انه ویحداقل دمای سال و حداکثر

 ،از نظر مواد آلیهای لومی رسی بوده و جزء خاک ،میلیمتر گزارش شده است. خاک این اراضی 1/321بارندگی سالیانه برابر 

کشی هاز نظر ز وبوده  1/1این اراضی حدود پی اچ باشد. موس میو هدایت الکتریکی آن یك میلی %3/2فقیر و مقدار آن 

مورد  %52کیلوگرم )معادل  15کوددهی مزرعه، بر اساس نتایج آزمون خاک و به روش دستی، به مقدار باشد. مناسب می

کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم در یك  152مقدار  مورد نیاز( و %25یلوگرم اوره )معادل ک 5/31نیاز( فسفات آمونیوم و 

عملیات زراعی انجام یافته در مراحل کاشت، داشت و برداشت، از قبیل  شد. انجام در زمان کاشتنوبت )موقع کاشت( 

زمینی ایستگاه زمایشات محصول سیبوجین، کوددهی و سمپاشی، مطابق عرف محل و نیاز مزرعه و طبق روال آآبیاری، 

 مزرعه عملیات برداشت، در اواخر شهریور ماهتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل، به طور یکنواخت اعمال گردید. 

 (سانتیمتر 52وسطی ) هایسر ردیف دو و کناری هایردیف ،ایحاشیه اتحذف اثربه همین منظور و جهت  .صورت گرفت

 متر انجام گردید 5طول ه بو دو خط وسطی ، از عملیات برداشتو  میانی انتخاب خطوط آزمایشی، ر کرته حذف و از داخل

از قبیل عملکرد، اجزای عملکرد و سایر صفات کمی و و به آزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیل منتقل شده و صفات مورد نظر 

در سطح  از آزمون دانکن هاو برای مقایسه میانگین SASافزار  ها از نرمتحلیل داده برای تجزیه و .اندازه گیری شدندکیفی، 

  استفاده شد. درصد 5احتمال 
 

 

 نتايج و بحث. 3

 تعداد و عملكرد غده -3-1

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 1طح احتمال پنج درصد معنی دار شدند )جدول آزمایش از نظر آماری در س

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

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

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

و  2ای شماره و رقم ساواالن در گروه یکسان و با کلون ه 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 وجهت 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

. ]12[اند  شده معرفی متفاوتی ارقام مختلف مناطق 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 13 کیفی و کمی

 تریبیش غده وزن و تعداد و کل غده عملکرد دارای (شاهد) ساواالن رقم و 331223-1، 331151-21، 331245-122

 از خارج های غده نسبت نظر از ها کلون داد، بین نشان کنبك رقم از حاصل کلون3 روی شده انجام مطالعات .]11[بودند 

  چنین هم بود متفاوت کلون اساس شده بر تولید دهغ تعداد میانگین تحقیق این در دارد، داری وجود معنی اختالف اندازه
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 این. وجود دارد اختالف غده تعداد و اندازه عملکرد، نظر از رقم یك های بین کلون که دادند نشان محققان این

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

 یك سطح در داری معنی اختالفکه   ]1[بهجتی و همکاران  تحقیقات با حاضر تحقیق نتایج. ]11[کرد  دهنامطلوب استفا

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

  .دارد مطابقت کردند، گزارش زمینی سیب
 
 

 ر غده، وزن خشک غده و شاخص برداشتمیانگین وزن ه -3-2

 

نتایج تجزیه واریانس برای میانگین وزن هر غده نشان داد که ارقام و کلون های مورد مطالعه دراین آزمایش از نظر 

آماری در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شدند و برای صفات وزن خشك غده و شاخص برداشت نیز اختالف معنی داری 

دارای  2کلون شماره (. مقایسه میانگین اجام شده برای صفت میانگین وزن هر غده، نشان داد، 1ل مشاهده نشد )جدو

و ارقام شاهد آگریا و ساواالن  5و  4در گروه یکسان و با کلون های شماره  1بیشترین مقدار این صفت بود که با کلون شماره 

(. هر رقم یا کلونی 2کمترین میانگین وزن هر غده بود )جدول نیز دارای  3نیز در گروه مشترک قرار داشتند. کلون شماره 

که دارای بیشترین تعداد غده باشد چون دارای غده های ریز تری نسبت به بقیه ارقم خواهد بود و این امر موجب کاهش 

مطالعات گذشته نیز میانگین وزن هر غده این رقم یا کلون خواهد شد، این امر نیز در این مطالعه کامال مشهود بود. نتایج 

مبنی بر وجود اختالف معنی دار بین ارقام مورد مطالعه برای میانگین وزن هر غده تایید کننده نتایج این آزمایش می باشد 

 برای را درصد یك سطح در داری معنی که اختالف  ]1[بهجتی و همکاران  تحقیقات با حاضر تحقیق نتایجبه طوری که 

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

 کلون درصد 32 گیاه، هر در غده تك وزن میانگین صفت برای که داد نشان محققان این نتایج .دارد مطابقت کردند، گزارش

 کلون نسبت محققان این. بودند صفت این برای (آگریا) شاهد رقم باالترین عملکرد میانگین از تر بیش عملکردی دارای ها

همچنین  .نمودند گزارش درصد 12 فروش قابل عملکرد و کل عملکرد صفات برای( آگریا) برتر شاهد به نسبت را برتر های

 داد نشان نتایج گرفت قرار بررسی مورد اردبیل منطقه زمینی در سیب امیدبخش کلون 13 کیفی و کمی صفات تحقیقی در

 غده وزن و تعداد و کل غده عملکرد دارای (شاهد) ساواالن رقم و 1-331223، 21-331151، 122-331245های لونک که

 .]11[بودند  تری بیش غده اندازه متوسط بوته و در
 

 

 گیريتجزيه واريانس صفات مورد اندازه -1جدول 

درجه  منابع تغییر

 آزادی

 میانگین مربعات

تعداد غده در 

 مترمربع

لکرد غده در عم

 هکتار

میانگین وزن هر 

 غده

 شاخص برداشت وزن خشك غده

 ns 551/2 ns 11/44 ns 222/2 ns 223/2 ns 35/134 2 تکرار

 ns 221/2 ns 33/52 254/2* 33/115* 343/5* 1 هاو کلون ارقام

 43/31 232/2 221/2 12/42 142/1 12 اشتباه

 21/15 11/1 54/3 34/13 24/11 - ضریب تغییرات

ns ،*  به ترتیب غیر معني دار و معني دار در سطح پنج و يک درصد. **و 
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 مختلف در صفات مورد اندازه گیري و کلون هاي مقايسه میانگین ارقام -2جدول 

تعداد غده در  ارقام مختلف

 مترمربع

عملکرد غده در 

 هکتار )تن(

میانگین وزن هر غده 

 )گرم(

وزن خشك غده 

 )گرم در مترمربع(

شاخص برداشت 

 )درصد(

HPS×II/67-1 ab11/14 a34/43 a11/12 a 2/1151 a 23/15 

HPS×II/67-2 ab52/43 ab32/33 a52/13 a 1/114 a 33/51 

HPS×II/67-3 a52/33 b15/21 b22/32 a 1/331 a 21/12 

HPS×II/67-4 a11/31 a54/42 ab31/52 a 1/322 a 42/12 

HPS×II/67-5 ab11/14 ab43/32 ab31/43 a 1/143 a 12/12 

Agria b52/33 b51/24 ab12/11 a 5/553 a 13/12 

Savalan a33/33 a42/42 ab11/43 a 3/1223 a 34/11 

 داري با يكديگر ندارند.هايي با حروف مشترك در هر ستون، اختالف معنيمیانگین

 
 

 نتیجه گیري کلي. 4

د مطالعه در صفات مختلف از نظر آماری دارای اختالف معنی ارقام و کلون های مور داد نشان نتایج کلی طور به

 در غده وزن و کل عملکرد نظر مطالعه از و ارقام مورد  هاکلون سایر به منطقه اردبیل نسبت در 1کلون شماره  دار بودند و

 .گردد می توصیه نطقهم این در کشت جهت لذا. دارد سازگاری منطقه هوایی و آب شرایط به عبارتی به و داشته برتری بوته
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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 yield and yield components and the best varieties to be 

introduced. So in order to evaluate the yield and yield components 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 Ardebil Agricultural and Natural 

Resources Research Station. The results showed that the cultivars and clones studied in different traits (Tuber 

number per m2, tuber yield per hectare, mean tuber weight, tuber dry weight and harvest index) were 

statistically significant difference and Clone No. 1 in Ardebil region was superior to other clones and studied 

cultivars in terms of total yield and tuber weight per plant, in other words, the weather conditions of the area 

are compatible. Agria had the lowest yield per unit area. Therefore, it is recommended for cultivation in this 

area. 

 

Keywords: Tuber number, Tuber yield, Harvest index, Tuber dry weight, Clone. 


