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 چکیده

 22منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات کمی و کیفی بهای جهان است. غله-رزمینی مهمترین گیاه زراعی غیسیب

ه های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگادو والد کایزر و ساوالان آزمایشی براساس طرح بلوک همراه بهزمینی هیبرید سیب

ی کل )تن در اجرا گردید. پس از برداشت، صفات عملکرد غده 1331تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال 

رنگ تغییر وزن مخصوص غده، درصد نشاسته، ی خشک، فروش )تن در هکتار(، درصد مادهی قابلهکتار(، عملکرد غده

موردمطالعه نشان داد  کمی. نتایج تجزیه واریانس صفات ندگیری شداندازهبرش و ورقه شدن ساعت  22گوشت بعد از یک و 

دارای بالاترین  21KSها هیبرید داری وجود داشت. براساس مقایسه میانگینصفات اختلاف معنی تمامیها در که بین ژنوتیپ

دارای بالاترین درصد ماده خشک، وزن مخصوص غده و درصد  3KSفروش بود و هیبرید عملکرد غده کل و عملکرد غده قابل

بعد از یک و رنگ گوشت را  تغییر حداقل 21KSو  3KSنشاسته نسبت به دیگر هیبریدها و دو والد بود. همچنین هیبریدهای 

 . نشان دادندساعت برش و ورقه شدن  22

 

 ، رقم ساوالانکایزررقم زمینی، صفات کمی و کیفی، عملکرد غده، سیب های کلیدی:واژه

 

 

 مقدمه

 بعد جهان در غذایی اهمیت نظر از و ترین گیاهان زراعی استیکی از مهم (.Solanum tuberasum L) زمینی سیب

 یداتتول به توجه است، افزایش حال در پیوسته زمین کره جمعیت اینکه به توجه با. دارد را چهارم مقام ذرت و برنج گندم، از

 افزایش اب رویارویی جهت زمینیسیب مانندی گیاهان تولید میزان افزایش بنابراین. دارد غذایی امنیت در مهمی نقش کشاورزی

 کیفی صفات دارای پرمحصول، زمینیسیب ارقام وجود به لذا. شودمی احساس جهانی سطح در غذایی امنیت و تقاضا

 مطلوب دعملکر با پرمحصول ارقام انتخاب. است مبرم نیاز کشت محیط اقلیمی شرایط و هابیماری و آفات به مقاوم بازارپسند،

 هچ غیرزنده و زنده هایتنش به متحمل و مناسب خواب دوره و انبارمانی و دیررس تا زودرس رسیدگی زمان بالا، کیفیت و

 کشاورزی جهاد وزارت آمار آخرین براساس. دارند جامعه و مردم زندگی در بسزایی نقش سلامت نظر از چه و اقتصادی نظر از

 عملکرد متوسط و تن میلیون 6/2هزار هکتار با تولید حدود  113حدود  ایران در زمینیسیب زیرکشت سطح 1332سال در

 11تنوع ژنتیکی خصوصیات ظاهری بررسی با  (2312) پور و همکارانرستم .]1[ است شده گزارش هکتار در تن 33 حدود

زنی دارای بیشترین درصد جوانه 336116رس به همراه دو رقم شاهد آگریا و مارفونا نتیجه گرفتند که کلون  کلون متوسط

بیشترین عملکرد و  33331-2کلون های درشت و متوسط و بیشترین میانگین وزن غده 336123-1و ارتفاع بوته، کلون 
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واریته و هیبرید  12صفت مرتبط با آن در  13( پس از بررسی عملکرد غده و 1331چادهاری ) .]1[ بودندریز میانگین غده

 نتیکیژزمینی چنین اظهار داشت، بین تیمارها برای تمامی صفات بجز شاخص برداشت و درصد ماده خشک تنوع سیب

، 1/51پذیری صفات طول برگچه انتهایی، بزرگترین برگ، تعداد جوانه، ارتفاع گیاه و تعداد غده به ترتیب وجود داشته و توارث

ها بود. این مقادیر به همراه ارزش افزایشی ژنتیکی پایین، نشان دهنده غیرافزایشی بودن عمل ژن 3/23و  6/23، 3/11

دهد بود که نشان می 3/23درصد و ارزش افزایشی ژنتیکی  6/51پذیری ارای توارثباشد. در عوض میانگین وزن غده دمی

سازگاری هیبریدهای تجاری بذر آبادی در بررسی مقدماتی حسن .]5[ کند.کننده آن به صورت افزایشی عمل میژن کنترل

 پنج نتاج برتر برای مطالعات سازگاریزمینی، المللی سیبهیبرید ارسالی از مرکز تحقیقات بین 12زمینی روی حقیقی سیب

 .]2[ انتخاب نمود

 .بودارزیابی هیبریدها و والدین کایزر و ساوالان )شاهد( از نظر عملکرد و صفات مهم کمی و کیفی  ،شهوهدف از این پژ

 

 هامواد و روش

های کامل بلوک قالب طرحدر ( 1)جدول  کایزر و ساوالان والدزمینی به همراه دو سیب هیبرید 22در این تحقیق 

متر با تراکم  6هیبریدها و والدین روی دو خط به طول  بررسی شدند. تصادفی در چهار تکرار از نظر صفات کمی و کیفی

زمینی رقم آگریا در دو طرف آزمایش کشت ای یک ردیف سیبمنظور کاهش اثرات حاشیهبه متر کشت شدند.سانتی 51×21

، درصد ماده خشک، وزن مخصوص (تن در هکتار) فروش، عملکرد غده قابل(تن در هکتار)کل صفات عملکرد غده  .گردید

ارزیابی شدند. ساعت  22سیاه شدن رنگ گوشت بعد از یک ساعت و سیاه شدن رنگ گوشت بعد از  درصد نشاسته، غده،

ها با تجزیه واریانس داده. ]2[ گردیدجام موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال ان براساس دستورالعملارزیابی صفات 

 تیمارها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه شدند. .گرفتانجام  SPSS19افزار استفاده از نرم

 

 

 
 مشخصات هیبریدها و والدین هیبریدها -1جدول 

 هیبرید شجره هیبرید شجره

 E 14KSکایزر×  Cساوالان E 1KSکایزر×  Cساوالان

 E 15KSکایزر×  Cساوالان E 2KSکایزر×  Cساوالان

 E 16KSکایزر×  Cساوالان E 3KSکایزر×  Cساوالان

 E 17KSکایزر×  Cساوالان E 4KSکایزر×  Cساوالان

 E 18KSکایزر×  Cساوالان E 5KSکایزر×  Cساوالان

 E 19KSکایزر×  Cساوالان E 6KSکایزر×  Cساوالان

 E 20KSکایزر×  Cساوالان E 7KSکایزر×  Cساوالان

 E 21KSکایزر×  Cساوالان E 8KSکایزر×  Cساوالان

 E 22KSکایزر×  Cساوالان E 9KSکایزر×  Cساوالان

 E 23KSکایزر×  Cساوالان E 10KSکایزر×  Cساوالان

 E 24KSکایزر×  Cساوالان E 11KSکایزر×  Cساوالان

 کایزر )والد( کایزر )والد( E 12KSکایزر×  Cساوالان

 ساوالان )والد( ساوالان )والد( E 13KSکایزر×  Cساوالان
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 نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس صفات موردمطالعه نشان داد که بین هیبریدها و والدین از لحاظ صفات عملکرد غده کل )تن 

اختلاف فروش )تن در هکتار(، درصد ماده خشک غده، وزن مخصوص غده و درصد نشاسته غده در هکتار(، عملکرد غده قابل

، 1SK. میانگین عملکرد غده در هیبریدها و والدین موردبررسی نشان داد هیبریدهای (2)جدول  داری وجود داشتمعنی

2SK ،4SK ،5SK ،7SK ،11SK ،12SK ،14SK، 17SK ،18SK ،19SK ،21SK ،24SK ،25SK 26 وSK  عملکرد غده  بیشتریندارای

، 1SK ،2SK ،3SK ،4SK ،5SK ،7SK ،11SK ،12SK، 14SK ،17SKها نشان داد هیبریدهای کل بودند، همچنین این بررسی

18SK ،19SK ،21SK  24وSK ترین صفات برای تعیین نوع مصرف یکی از مهم فروش بودند.دارای بالاترین عملکرد غده قابل

کردنی مناسب هستند که ماده خشک هایی برای چیپس، خلال و سرخباشد. ژنوتیپزمینی، درصد ماده خشک غده میسیب

دارای بالاترین درصد  7KS و 3KSاز بین هیبریدها و والدین موردبررسی، هیبریدهای  .]3[ درصد باشد 13غده آن بیش از 

ا هبا توجه به اینکه بین درصد ماده خشک و وزن مخصوص غده رابطه مستقیمی وجود دارد، نتایج بررسی ماده خشک بودند.

 زمینیبودند. نشاسته ترکیب اصلی و مهم سیبنیز دارای بالاترین وزن مخصوص غده  7KSو  3KSنشان داد هیبریدهای 

ها . نتایج بررسی]6[ دهددرصد ماده خشک آن را تشکیل می 33زمینی و حدود درصد وزن تازه سیب 21تا  15باشد که می

، هیبرید (شاهدوالد )هیبرید و دو رقم  22از بین تعداد  درصد نشاسته بودند. دارای بالاترین 7KSو  3KSنشان داد هیبریدهای 

21SK 3فروش و هیبرید دارای بالاترین عملکرد غده کل و عملکرد غده قابلSK  دارای بالاترین درصد ماده خشک، وزن

دچار  برش و ورقه شدن ساعت 22بعد از یک و  21SKو  3SKهمچنین هیبریدهای  د.دنمخصوص غده و درصد نشاسته بو

 .این امر اتفاق افتادصورت جزئی هشدگی رنگ گوشت نشدند یا بسیاه

 
 

 

 تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی در هیبریدها و ارقام شاهد سیب زمینی -3جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

عملکرد غده کل )تن در 

 هکتار(

عملکرد غده قابل فروش 

 در هکتار()تن 

درصد ماده خشک 

 غده
 درصد نشاسته غده وزن مخصوص غده

 ns512/53 ns223/51 *632/3 *1-1E 26/3 *152/1 3 تکرار

 E 32/1 **223/1-2** 123/2** 331/133** 131/136** 21 ژنوتیپ

 E 12/2 332/3-1 311/3 132/35 662/35 51 خطا

 33/3 3 26/2 65/11 52/12 - راتیضریب تغی

ns ،درصد 1و  1دار در سطح احتمال دار، معنیترتیب غیرمعنی* و ** به 

 

                                         
 عدد نپرین .1



 

4 
 

 

 

 دو والد کایزر و ساوالان به همراهساوالان × میانگین صفات موردارزیابی هیبریدهای کایزر  -2جدول 

 صفات کمی
 صفات کیفی
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1KS ساوالان C  ×کایزر E abcde 23/23 abcd 35/23 bc 33/22 bc 33/1 bc 32/16 متوسط جزئی 

2KS ساوالان C  ×کایزر E abcd 13/21 abc 32/22 cdef 32/22 cdef 33/1 cdef 21/16 - خیلی زیاد 

3KS ساوالان C  ×کایزر E bcde 32/23 abcd 33/33 a 16/22 a 13/1 a 56/15 - جزئی 

4KS ساوالان C  ×کایزر E abcde 23/22 abc 15/23 bcde 11/22 bcde 33/1 bcde 63/16 - جزئی 

5KS ساوالان C  ×کایزر E abcde 51/22 abcd 22/21 defgh 12/21 defgh 33/1 defgh 32/11 - متوسط جزئی 

6KS ساوالان C  ×کایزر E f 63/23 f 21/26 cdef 13/22 cdef 33/1 cdef 22/16 - جزئی 

7KS ساوالان C  ×کایزر E abcde 33/22 abcd 16/23 ab 32/22 ab 13/1 ab 21/15 جزئی جزئی 

8KS ساوالان C  ×کایزر E bcde 32/33 bcd 13/35 h 53/13 h 33/1 h 36/11 - متوسط 

9KS ساوالان C  ×کایزر E cdef 33/35 cdef 22/31 cde 25/22 cde 33/1 cde 25/16 متوسط متوسط 

10KS ساوالان C  ×کایزر E f 11/23 ef 33/26 cdef 23/22 cdef 33/1 cdef 23/16 - جزئی 

11KS ساوالان C  ×کایزر E abcde 21/23 abcd 63/23 cdef 33/21 cdef 33/1 cdef 21/16 - متوسط 

12KS ساوالان C  ×کایزر E abcd 53/21 abcd 55/21 cdef 35/21 cdef 33/1 cdef 22/16 زیاد جزئی 

13KS ساوالان C  ×کایزر E cdef 63/35 bcde 31/36 fgh 11/23 fgh 33/1 fgh 13/11 - زیاد 

14KS ساوالان C  ×کایزر E a 63/11 abc 25/22 efgh 35/23 efgh 33/1 efgh 63/11 خیلی زیاد متوسط 

15KS ساوالان C  ×کایزر E cdef 61/33 bcd 35/36 bcd 61/22 bcd 33/1 bcd 63/16 - - 

16KS ساوالان C  ×کایزر E ef 65/32 def 12/32 cdef 32/22 cdef 33/1 cdef 33/16 متوسط متوسط 

17KS ساوالان C  ×کایزر E abcde 31/23 abcd 32/21 gh 31/13 gh 33/1 gh 16/11 - - 

18KS ساوالان C  ×کایزر E abcde 33/21 abcd 25/23 cdefg 22/21 cdefg 33/1 cdefg 33/13 زیاد جزئی 

19KS ساوالان C  ×کایزر E ab 35/13 ab 52/26 cdef 31/21 cdef 33/1 cdef 23/16 - جزئی 

20KS ساوالان C  ×کایزر E def 21/31 cdef 33/32 cdef 63/21 cdef 33/1 cdef 33/16 جزئی - 

21KS ساوالان C  ×کایزر E a 33/12 a 11/23 defgh 33/21 defgh 33/1 defgh 55/11 جزئی جزئی 

22KS ساوالان C  ×کایزر E bcde 31/23 bcd 52/35 cdef 33/22 cdef 33/1 cdef 31/16 - خیلی زیاد 

23KS ساوالان C  ×کایزر E cdef 13/33 bcde 25/36 cdef 15/21 cdef 33/1 cdef 33/16 زیاد جزئی 

24KS ساوالان C  ×کایزر E abcde 52/23 abcd 33/21 bc 31/22 bc 33/1 bc 53/16 - جزئی 

 زیاد جزئی abcde 33/21 bcd 12/35 cdefgh 25/21 cdefgh 33/1 cdefgh 31/11 کایزر )شاهد( کایزر

 زیاد - abc 63/25 bcd 63/33 cdefgh 13/21 cdefgh 33/1 cdefgh 33/16 ساوالان )شاهد( ساوالان
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ABSTRACT 
Potato is the most important non-cereal world food crop. In order to genetic diversity 

assessment of qualitative and quantitative traits in 24 potato hybrids together Kaiser and Savalan 

parents, an experiment was performed based on a randomized complete block design with four 

replications that was carried out at the Agricultural and Natural Resources Research station of 

Ardabil in 2016. After harvesting, we measured the traits of total tuber yield (ton per hectare), 

marketable tuber yield (ton per hectare), percentage of dry matter, tuber special weight, percentage 

of starch, 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 among genotypes in studied 

quantitative traits. Based on the comparing means, KS21 hybrid had the highest total tuber yield and 

marketable tuber yield and KS3 hybrid had the highest percentage of dry matter, tuber special weight 

and percentage of starch than other hybrids and two parents. Also, KS3 and KS21 hybrids were 

represented at least color change of raw tuber flesh after cutting and laminated in 1 hour and 24 

hours.  
 

Keywords: Potato, Qualitative and quantitative traits, Tuber yield, Kaiser cultivar, Savalan cultivar 
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