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 چکیده

های کامل تصادفی آزمایشی براساس طرح بلوک ،کایزر و ساواالن دو والد و زمینیهیبرید سیب 22منظور ارزیابی به

دهی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه، قطر ساقه، در طی دوره رشد و پس از برداشت صفات تعداد روز تا گل اجرا گردید.با چهار تکرار 

یری گاندازه (تن در هکتار)و عملکرد غده کل  (گرم)فروش، تعداد غده در بوته، وزن غده در بوته قابل –(گرم)وزن غده در بوته 

 هب در تجزیه. شتوجود داداری صفات اختالف معنی تمامیها در نشان داد که بین ژنوتیپیج تجزیه واریانس نتا .شدند

صفات وزن غده عملکرد غده ) مولفهاول،  مولفه. کردندرا توجیه  کل تغییراتدرصد از  33/32 مولفه اول سه ،ی اصلیهامولفه

 لفهمودوم،  مولفه(، و عملکرد غده کل )تن در هکتار( بوته، وزن غده در بوته )گرم(فروش، تعداد غده در قابل –در بوته )گرم( 

 ،های اصلیهمولفتجزیه به نتایج براساس  تعداد ساقه نامگذاری شدند. مولفهسوم،  مولفهساختاری )ارتفاع بوته و قطر ساقه( و 

 نسبت به دیگر هیبریدها و دو والد برتر بود. 21KS هیبرید

 

  رقم کایزر، رقم ساواالن  ،زمینیسیب های،  هیبریدی اصلیهامولفهبه تنوع ژنتیکی، تجزیه های کلیدی: واژه

 

 

 مقدمه

که به دو روش جنسی و غیرجنسی  است گیاهی یک ساله و اتوتتراپلوئید (.Solanum tuberasum L)زمینی سیب

در پژوهش  .]5[شوند میاز طریق غده تولید و تکثیر  غیرجنسیصورت های تولیدی بهارقام زراعی و کلون شود.تکثیر می

و والدین لوکا و  (Eکایزر ×  Cزمینی )لوکاهیبرید سیب 111( تنوع ژنتیکی برخی صفات در 1333پناه )ذاکرحمیدی و حسن

پرمحصولی و صفات  درصد هیبریدها عملکرد غده بیشتری نسبت به والدین خود داشتند و از لحاظ 3/1کایزر بررسی شدند. 

هیبرید انتخاب گردید که دارای رنگ پوست و رنگ گوشت زرد روشن تا زرد تیره و عمق چشم سطحی و  22کیفی تعداد 

 T2ا، ب)گرانوال، کایزر، روستر، کارا، بان زمینی( از هفت خانواده بذر حقیقی سیب2002پناه )حسن .]3[ غده یکنواخت بودند

999/4 ،T2 704/1)  برای صفات شکل برگ،  ها نشان داد، در داخل هر جمعیتکلون انتخاب نمود. نتایج بررسی 2200تعداد

ارقام و  پرمحصول ابو بانکایزر ارقام  همچنین .شتبوته، رنگ گوشت و رنگ پوست تنوع وجود دا شکل، رنگ پوست، رنگ گل

شود که ممکن زراعی انجام می نژادی گزینش براساس تعداد زیادی صفتهای بهدر برنامه .]2[ ندبودبازار پسند گرانوال و کارا 

 ه و تحلیل آماری که تعداد صفات مؤثر درهای تجزی. بنابراین روشاست بین آنها همبستگی مثبت و منفی وجود داشته باشد

بین صفات مرسوم است  هایهمبستگیاز گران با ارزش هستند. در این رابطه استفاده برای اصالح عملکرد را کاهش دهند

ل ناشناخته اموتعدادی عوسیله هباین ارتباطات زیرا د. نکنصفات را بیان نمی ها رابطه علت و معلولی بینولی این همبستگی
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راستایی بین صفات و محدودیت در بیان روابط علت و ی همپدیده دلیلبه  کارایی رگوسیون چندگانه .]1[آیندپدید می

 .]1[شودمی توصیه ی اصلیهامولفه به بین صفات مورد تردید است به این دلیل برای حل چنین مشکالتی تجزیه معلولی

که همبستگی باالیی  است هاییگیری از دادهو نتیجه هایک روش آماری مؤثر در کاهش حجم داده ی اصلیهامولفهتجزیه به 

 ،سب و سازگارمناو کمی صفات کیفی  با ارقام پر محصولیابی به دستمنظور به .]2[دهندمینشان را بین متغیرهای اولیه 

عنوان دلیل انتخاب این دو رقم بهزمینی انتخاب شدند. سیب هایتولید هیبرید رایعنوان والد بدو رقم کایزر و ساواالن به

فرآوری )به خصوص چیپس( در رقم والدین هیبریدها دارا بودن صفات کیفی باال، پرمحصولی و مناسب بودن برای صنعت 

ساواالن و صفات تحمل به خشکی، پرمحصولی و مناسب بودن برای صادرات در رقم کایزر بود. هدف از این پژوهش ارزیابی 

 براساس صفات کمی و کیفی بود. ی اصلیهامولفهزمینی با استفاده از تجزیه به هیبریدهای سیب

 

 هامواد و روش

، این آزمایش در قالب طرح (1)جدول  کایزر و ساواالنوالد زمینی به همراه دو هیبرید سیب 22جهت ارزیابی 

هیبریدها  اجرا گردید. 1335سال در تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل  2های کامل تصادفی با بلوک

 کودهای فسفاته به مقدار ،براساس آزمون خاک متر کشت شدند.سانتی 35×25متر با تراکم  1روی دو خط به طول  والدینو 

 300به مقدار  نیتروژنه ،درصد در دوره تشکیل غده( 50کاشت و  زماندرصد  50کیلوگرم در هکتار در دو نوبت ) 150

درصد بالفاصله پس از تشکیل  25درصد در زمان سبز شدن و  50کاشت،  زماندرصد  25در هکتار در سه نوبت ) کیلوگرم

. برای کنترل سوسک کلرادو به خاک اضافه شدندکاشت(  زمان) کیلوگرم در هکتار در یک نوبت 100و پتاسه به مقدار غده(

ورت صبه ،زاییدر دو نوبت قبل از غده های هرزد. مبارزه با علفگردیلیتر در هکتار استفاده میلی 250کنفیدور به مقدار  سم از

ر ، تعداد ساقه اصلی دارتفاع بوتهزایی، صفات تعداد روز تا غده ،در طی دوره رشد و پس از برداشت .انجام گرفتدستی وجین

گیری اندازههای حاصل از . دادهندگیری شداندازه (تن در هکتار)، عملکرد غده کل (گرم) ، وزن غده در بوتهساقهقطربوته، 

  .شدندتجزیه  SPSS19نرم افزار با استفاده از  ها و والدینهیبریدصفات موردمطالعه در 

 ی اصلیهامولفهی با بیشترین همبستگی از تجزیه به یمنظور درک روابط داخلی صفات و تعیین گروهی متغیرهابه

ر هایی که مقادیمولفهبرای تشکیل ماتریس ضرایب عاملی، ها به روش وریماکس انجام گرفت. چرخش مولفه .دش استفاده

دار در نظر معنی مولفهعنوان به 5/0بزرگتر از  اصلی، ضرایب عاملی مولفهویژه آنها بزرگتر از یک بود، انتخاب شدند. در هر 

 گرفته شد.

 
 و والدین هیبریدها هیبریدهامشخصات  -1جدول 

 هیبرید شجره هیبرید شجره هیبرید شجره

 E 19KSکایزر×  Cساواالن E 10KSکایزر×  Cساواالن E 1KSکایزر×  Cساواالن

 E 20KSکایزر×  Cساواالن E 11KSکایزر×  Cساواالن E 2KSکایزر×  Cساواالن

 E 21KSکایزر×  Cساواالن E 12KSکایزر×  Cساواالن E 3KSکایزر×  Cساواالن

 E 22KSکایزر×  Cساواالن E 13KSکایزر×  Cساواالن E 4KSکایزر×  Cساواالن

 E 23KSکایزر×  Cساواالن E 14KSکایزر×  Cساواالن E 5KSکایزر×  Cساواالن

 E 24KSکایزر×  Cساواالن E 15KSکایزر×  Cساواالن E 6KSکایزر×  Cساواالن

 کایزر )والد( کایزر )والد( E 16KSکایزر×  Cساواالن E 7KSکایزر×  Cساواالن

 ساواالن )والد( ساواالن )والد( E 17KSکایزر×  Cساواالن E 8KSکایزر×  Cساواالن

   E 18KSکایزر×  Cساواالن E 9KSکایزر×  Cساواالن
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 نتایج و بحث
بندی صفات، تعیین ترتیب اهمیت صفات و ارتباط هر یک از آنها در ایجاد به منظور دسته ی اصلیهامولفهتجزیه به 

 فهمول سهها و تعداد مقادیر ویژه بزرگتر از یک، تعداد مولفهبا توجه به توجیه منطقی  ها انجام گرفت.تغییرات کل داده

 نشان داده شده است.  2در جدول  ی اصلیهامولفهبه مشخص شد. نتایج حاصل از تجزیه 
 

 شدهگیریاندازه صفاتدر  ی اصلیهامولفهبه نتایج تجزیه   -2جدول

 مولفه صفات

1 2 3 

 -053/0 -221/0 -213/0 زاییغدهتعداد روز تا 

 -113/0 123/0 105/0 متر(ارتفاع بوته )سانتی

 333/0 -131/0 025/0 تعداد ساقه

 -021/0 332/0 -203/0 قطر ساقه

 001/0 011/0 353/0 فروشقابل -(گرم)وزن غده در بوته 

 222/0 232/0 515/0 تعداد غده در بوته

 -032/0 023/0 322/0 (گرم)وزن غده در بوته 

 -032/0 023/0 322/0 (تن در هکتار) کلعملکرد غده 

 353/13 213/12 552/20 شده توجیه درصد واریانس

 321/32 313/52 552/20 تجمعی شده توجیه درصد واریانس

 101/1 233/1 222/3 مقادیر ویژه

 
 552/20اول که  مولفهدرصد از تغییرات را توجیه نمودند.  321/32مستقل از هم مجموعًا  سه مولفهدر این تجزیه، 

 –درصد واریانس بین صفات را به خود اختصاص داد که نقش مهمی در توجیه تغییرات صفات وزن غده در بوته )گرم(

هکتار( داشت و با این صفات ضرایب مثبت فروش، تعداد غده در بوته، وزن غده در بوته )گرم( و عملکرد غده کل )تن در قابل

درصد تغییرات کل را  213/12دوم که  مولفهعملکرد غده نامگذاری کرد.  مولفهتوان را می مولفهو باالیی نشان داد. این 

اری نامید. ساخت مولفهرا  مولفهتوان این توجیه نمود، دارای رابطه مثبت و باالیی با ارتفاع بوته و قطر ساقه بود، در نتیجه می

تعداد  مولفهدرصد از واریانس کل بود که دارای ضریب عاملی مثبت و باال با تعداد ساقه بود و  353/13سوم شامل  مولفه

بایست به صفات زمینی ابتدا می(. همچنان که محرز است در انتخاب ژنوتیپ)های( برتر سیب2ساقه نامگذاری شد )جدول 

 جزای آن توجه نمود.مربوط به عملکرد غده و سپس به ا
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 .دشاول که بیشترین میزان واریانس کل را توجیه کردند، استفاده  مولفهاز دو و والدین بندی هیبریدها برای گروه

دارای ضرایب عاملی باال  26KSو  25KSو والدین  21KSو  24KS ،7KS ،4KS ،1KS ،12KSبندی هیبریدهای براساس این گروه

فروش، تعداد غده در بوته، وزن غده در بوته )گرم(، قابل –بودند و از نظر صفات وزن غده در بوته )گرم(  مولفهبرای هر دو 

نسبت  21SKهیبرید  ،وجوداین. بادارای ارجحیت بودندمتر( و قطر ساقه عملکرد غده کل )تن در هکتار(، ارتفاع بوته )سانتی

 21SKآزمایشات تکمیلی برتری هیبرید برترین بود. چنانچه  مولفهاز نظر هر دو  و والدین شدهبه تمامی هیبریدهای انتخاب

 (.1شکل ) باشدمیبه کشاورزان توصیه دو والد کایزر و ساواالن تایید نماید، این هیبرید قابلدیگر هیبریدها و را نسبت به 

 

 

 
 ی اصلیهامولفهتجزیه به براساس  ینوالد و هابندی هیبریدگروه -1شکل 
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Abstract 
In Order to evaluation of 24 potato hybrids and Savalan and Kaiser Parents, experiment was 

conducted based on randomized complete block design with four replications. In this study, days to 

flowering, plant height, stem number, stem diameter, tuber weight per plant (gram) – marketable, 

tuber number per plant, tuber weight per plant (gram) and total tuber yield (ton per hectare) were 

measured during the growth period and after harvest. The ANONA results showed that there were 

significant differences among genotypes in the investigate traits. In principle component analysis, 

the first three principle component explained 72.73 % of total variation. The first component (tuber 

weight per plant (gram) – marketable, tuber number per plant, tuber weight per plant (gram) and total 

tuber yield (ton per hectare)), the second component (plant height and stem diameter) and the third 

component stem number were named tuber yield, the structure and stem number, respectively. Based 

on the results of principle component analysis, KS21 hybrid was better than other hybrids and two 

parents.   
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