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 چکیده
 دو همراه به جدید رقم 31 منظور به این  زمینی در هر منطقه الزم است ارقام جدید با یکدیگر مقایسه گردد. د مطلوب کمی و کیفی سیبعملکربرای رسیدن به 

آماری بلوکطرح  این پژوهش در قالب رزن موردبررسی قرار گرفتند. وهوایی آب در شرایط زراعی و کیفی صفات، شاخص سطح برگ نظر آگریا و بانبا از رقم
رقم مانیتو دیرتر از دیگر ارقام به حداکثر  داد نشان نتایج. انجام گرفت 3131در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا در سال  تکرار سه با تصادفی کامل های

د برتری داشت. در میان ارقام، ناتاشا با دارابودن درص 31و  331ترتیب  غده در بوته نسبت به ارقام شاهد بانبا و آگریا به 31شاخص سطح برگ رسید و با داشتن 
گرم در غده( نسبت  3/365وزن غده در رقم اوتاوا )تر بود.  درصد پر برگ 33و  65ترتیب  ( نسبت به آگریا و بانبا به16/1باالترین شاخص سطح برگ حداکثر )

 57درصدی نسبت به آگریا و  311کیلوگرم در هکتار برتری  53133نیتو با عملکرد تر بود. رقم ما درصد بیش 4/17و  6/57ترتیب  به ارقام آگریا و بانبا به
که از نظر درصد نشاسته غده متفاوت بودند  نداشتند، درحالی دار درصدی نسبت به بانبا نشان داد. در این پژوهش ارقام از لحاظ درصد پروتئین غده تفاوت معنی

طورکلی، ارقام مانیتو، کاروسو و فالوکا براساس صفات حداکثر  رصد( و سپس در اوتاوا و کونکوردیا مشاهده شد. بهد 73/33و باالترین مقدار در رقم مانیتو )
 شاخص سطح برگ، تعداد غده در بوته و عملکرد برای کاشت در رزن قابل پیشنهاد هستند.
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Abstract 
In order to achieve optimum quantitative and qualitative yield of potato in each region, new cultivars need to be compared. As such, this 
study has been carried out to compare 13 new potato cultivars along with two cultivars of Agria and Banba with each other to identify 
suitable cultivars for leaf area index, agronomic, and qualitative traits under climatic conditions of Razan. The statistical design, used in the 
present study, has been complete randomized block with three replications. Results show that Manito cultivar has reached the maximum leaf 
area index later than other cultivars, having 12 tubers per plant, which is 112% and 83% superior to Banba and Agria, respectively. Also, 
Natascha cultivar with a leaf area index of 3.65 has been 57% and 19% leafier than Agria and Banba, respectively. Tuber weight in Ottawa 
(157.8 g per tuber) has been 70.5% and 20.4% greater than Agria and Banba, respectively. Manito cultivar yields 71399 kg/ha, which is 
123% more than Agria and 70% than Banba. Protein percentage of tubers in this study do not differ among the potato cultivars, while the 
difference is significant among the potato cultivars in tuber starch percentage and the highest values belong to Manito (18.09%) and Ottawa 
and Concordia cultivars, in the second and place. Generally, Manitou, Caruso, and Faluca cultivars are recommended for planting in the 
Razan on the basis of traits of maximum leaf area index, number of tubers per plant, and tuber yield.  
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.مقدمه1

 از یکی( Solanum tuberosum L.) زمینیسیب

 کشت زیر سطح. است جهان ارزشمند و مهم محصوالت

 کشور جهان، حدود 377در بیش از  محصول این جهانی

 میلیون 133 به نزدیک آن ساالنه تولید و هکتار میلیون 33

میلیون تن با  3/6این محصول  است و در ایران تولید تن

 (. FAO, 2017) باشدهزار هکتار می 317سطح 

 یک مختلف هایمحیط در بهینه دهی محصول توانایی

است و  زمینی سیبجدید  رقم یک برای الزم شرط پیش

به  توجه باید با هیناح هر یبرا مناسب رقم انتخاب

 غده و رشد، کاربرد مصرف فصل مواردی مثل طول

 (.Knowles & Knowles, 2006)انجام گیرد  یبازارپسند

 در تن 16 حدود کشور زمینیسیب عملکرد متوسط

 با مقدار این ، که(FAO, 2017)است  شده گزارش هکتار

 توجهی قابل اختالف اروپایی کشورهای عملکرد متوسط

 و زراعی به مسائل از ناشی است ممکن امر این که دارد

 مختلف هایاقلیم با وارداتی جدید ارقام سازگاری عدم

 (. Fetena & Eshetu, 2017)باشد 

 و پسیچ، خوراکی مصرف یبرا تیفیک لحاظ از ارقام

 درصد به موارد این که کنندمی فرق گریکدی با کرده سرخ

. دارد بستگی غده پروتئین و نشاسته نظیر ترکیباتی

درصد ماده  57که  است زمینیسیب اصلی ترکیب نشاسته

. دارد بستگی رقم مقدار آن به و شودمی شامل را خشک

 از و کرده ایفا هافرآورده کیفیت در نقش مهمی نشاسته

است  زمینیسیب پخت کیفیت بر مؤثر عوامل ینتر مهم

(Lisinska & Leszczynski, 1989 .) 

ازآنجاکه دوره رشد و نیاز حرارتی ارقام مختلف 

(، الزم است Khajehpur, 2006متفاوت است ) زمینی سیب

 منطقه هر برای مناسب ارقام مطلوب های پژوهشبا انجام 

 پژوهشیدر  (.Busnello et al., 2019) شناسایی شود

 شرایط در صفات از محدودی تعداد فقط گزارش شد که

 به شدت به آنها از بسیاری و ماندمی ثابت مختلف اقلیمی

  (.Khan, 2019دهند )یم نشان واکنش محیطی شرایط

های فیزیولوژیکی  شاخص سطح برگ یکی از شاخص

شود و معموالً در  مهم در بررسی رشد گیاهان محسوب می

 ,Rahnamaبین ارقام یک گیاه زراعی متفاوت است )

2008 .)Abdollahi et al. (2018)  گزارش کردند که از بین

موس، رقم مارفونا زمینی مارفونا، مارادونا و را سه رقم سیب

ترین شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول را  بیش

رقم راموس های مذکور در  که شاخص دارا بود، درحالی

 و ترین مقدار بود. در گزارشی دیگر با بررسی عملکرد کم

 در زمینی ژنوتیپ مختلف سیب 34 رشد هایشاخص

گلستان عنوان شد که  استان ای و جلگه کوهستانی شرایط

 با 135773-1 و ژنوتیپ داشته متفاوتی دمایی نیاز هاژنوتیپ

 سرعت رشد و مطلوب برگ سطح شاخص دارابودن

 ماده تولید و تر بیش سازی ذخیره با توانست تر، بیش محصول

ایجاد کند  باالتری اقتصادی عملکرد خشک باالتر

(Sarparast & Melikian, 2015.) 

در منطقه اردبیل،  زمینی سیب رقم 17 روی پژوهشی در

 ،مارفونا ارقام، غده کل عملکرد نظر از که شد گزارش

 رسمیان تا زودرس ارقام گروه در سانته و فرسکو، آریندا

، کلمبوس ،بلینی ارقام که گردید اظهار و گرفتند قرار

 نسبی برتری ارقام دیگر به نسبت تیماته و ساتینا، جولیانس

 صفات پژوهشی دیگر رویدر (. Parvizi, 2006) داشتند

 رقم که شد گزارش زمینیسیب رقم 11 غذایی و زراعی

، آگریا، آئوال، سانته ارقام و نشاسته استخراج برای کوراس

 ارقام و چیپس در استفاده برای کاسموس و پرمیر، میریام

( خالل) فرایز فرنچ برای میریام و دیامانت، دزیره، آئوال

 . (Hassan panah & Hassan abadi, 2011بودند ) مناسب

زمینی سیب مختلف رقم نه روی پژوهشی دو ساله در

در هر دو سال پژوهش،  اینوا رقم که شد در مصر گزارش

 ارقام که درحالی، تن در هکتار داشت 43عملکردی بیش از 



 رزن سرد و خشک مهین یمیاقل طیشرا تحت ینزمیبیس دیجد رقم 13 یفیک و یکم اتیخصوص برگ، سطح شاخص سهیمقا
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تن در  13تا  14پایینی در حدود  عملکرد بافاتا و کاروسو

 در کشت برای مناسب و لذا ارقام اخیر هکتار داشتند

(. Mahgoub et al., 2015) نبودند خشک و سرد وهوای آب

Masoumpour et al. (2013 )صفات روی خود مطالعه در 

 گزارش زمینیسیب کلون و رقم 14 فیزیولوژیکی و زراعی

درصد از واریانس بین صفات مربوط  51که بیش از  کردند

ر بوته، وزن های کمی و کیفی نظیر تعداد غده دبه ویژگی

غده، عملکرد غده، عملکرد قابل فروش، درصد ماده 

خشک، درصد نشاسته، وزن مخصوص غده و ارتفاع بوته 

 مناسب ارقام شناسایی پژوهش حاضر از هدف. بوده است

 رقم دو با ها آن مقایسه و زمینیسیب جدید رقم 31 میان از

، شاخص سطح برگ اساس عنوان شاهد بر به آگریا و بانبا

 شرایط در ها غده کیفیهای  ویژگی برخی و غده عملکرد

 .بود رزن شهرستان اقلیمی

 
 هاروشو.مواد2

 تحقیقاتی ایستگاه در 3131-35 زراعی سال در آزمایش این

 43 جغرافیای طول با همدان استان در واقع رزن شهرستان

 11 و درجه 16 جغرافیایی عرض و شرقی دقیقه 3 و درجه

 شد. انجام دریا سطح از متر 3343 ارتفاع و شمالی دقیقه

 تکرار سه در تصادفی کامل هایبلوک قالب در این پژوهش

 این در زمینی مورداستفاده سیب ارقام. درآمد اجرا به

با کالس بذری الیت بودند که به  رقم 36 شامل پژوهش

به ارزیابی عملکرد و اند و الزم  تازگی وارد کشور شده

اند. دو رقم  اقلیمی شهرستان رزن بوده سازگاری با شرایط

های طوالنی است که در استان همدان و بانبا و آگریا مدت

عنوان  اند و به همین علت بهویژه رزن مورد کشت بوده به

 (.3شاهد در نظر گرفته شدند )جدول 

 ماهتیرماه و برداشت از اواخر مهر یکم تاریخ در کشت

 پنج دارای ها کرت مامیت .گرفت انجام ماه تا اوایل آبان

 متری سانتی 56 ردیف فاصله با متری شش کاشت ردیف

 تراکم در نظر گرفته شدند ومتری  سانتی 16و فاصله بوته 

. شد منظور مترمربع در بوته 1/6 ارقام تمام در نیز کاشت

 متری یسانت 17 تا صفر عمق از، شیآزما اجرای از قبل

و  یکیفیز های ویژگی تعیین جهت، شیآزما محل خاک

 (.1)جدول  شد یبردار نمونه خاک و مواد مغذی ییشیمیا
 

 مطالعه مورد ارقام عملکرد میزان و رشد دوره منشأ، نام،. 1 جدول

 رقم نام منشأ رشد دوره عملکرد میزان رقم نام منشأ رشد دوره عملکرد میزان رقم نام منشأ رشد دوره عملکرد میزان

 اوتاوا کانادا رسنمیا باال عملکرد فالوکا مجارستان رسنمیا باال عملکرد مانیتو فنالند رسمیان باال عملکرد

 کورونادا کانادا رسنمیا باال عملکرد آریزونا آمریکا رسنمیا باال عملکرد رانومی آمریکا زودرس خوب عملکرد

 کونکوردیا استرالیا رسنمیا خوب عملکرد الئودین آمریکا رسنمیا باال عملکرد کاروسو کانادا رسنمیا متوسط عملکرد

 ریبرا کانادا رسنمیا باال عملکرد ناتاشا آمریکا زودرس باال عملکرد  بانبا آمریکا زودرس باال عملکرد

 جورجینا کانادا رسنمیا باال عملکرد کنستانس فنالند رسنمیا باال عملکرد  آگریا کانادا دیررس باال عملکرد
کشاورزی جهاد وزارت: منبع

 

 قبل از کاشت مزرعه و عناصر پرمصرف خاک های ویژگی. 2 جدول

  عمق

 (cm) برداری نمونه

  شوری

 (dS/m) خاک

pH  
 خاک

  رس  سیلت  شن  یرو منگنز مس نآه مپتاسی فرفس  لک ازت لیآ کربن کآه
 خاک بافت

(%)  (mg kg-1)  (%) 

33-3 173/7 73/3 17 11/3 31/7  1/15 174 6/1 43/7 6/3 46/7  11 41 13 C.L 
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شناسی کود اوره به میزان  طبق توصیه آزمایشگاه خاک

و سولفات  47، سولفات روی 377، سولفات آهن 177

کیلوگرم در هکتار مصرف  17و سولفات مس  17منگنز 

شد که نصف اوره و دیگر کودها در زمان کاشت و نیم 

مصرف شد.  ها بوتهدیگر اوره، هنگام خاکدهی پای 

نتایج مربوط به شرایط اقلیمی رزن که  چنین هم

شود، در طی دوره رشد در  و سرد محسوب می کخش نیمه

 نشان داده شده است.  (1)جدول 

 

 در رزن یانهبارش ماه یزانو م ییدما ییراتتغ یج. نتا3 جدول

 رشد دوره طی

 آبان مهر شهریور مرداد تیر 

 -6/6 9/11 6/6 1/3- 6/4 (C°) دما کمینه

 9/36 3/36 6/36 6/33 6/25 (C°) دما بیشینه

 2/24 6/24 6/21 15 2/11 (C°) دما متوسط

 3 3 3 3 2/3 (mm) ماهیانه بارش میزان
 همداناستان  هواشناسی سایت های داده: منبع

 

 دلیل به در مهرماه ولی صفر زیر دمای وقوع با وجود

 از یکی در آفتاب طلوع اوایل در که آن مدت بودن کوتاه

 رشد روند بر یتأثیر عمالً داد رخ ماهمهر پایانی روزهای

 نوع از بارانی سامانه از استفاده با یآبیار .نداشت گیاهان

 روز شش هر تقریباً عرف منطقه براساس و ثابت کالسیک

 برای .شد انجام مزرعه خاک زراعی ظرفیت حد تا یک بار

 (3) رابطه از آبیاری بار هر در الزم آب مقدار محاسبه

 & Mazaheri) شد اعمال حجمی کنتور با و شد استفاده

Majnon  Hoseini, 2001.) 

(3)                                      d = 
     

   
 ×AS×D 

dمتر(، ی= ارتفاع آب آبیاری )سانتFc درصد رطوبت =

= P0درصد(،  6/13) یت زراعیحله ظرفخاک در مر یوزن

= وزن As، یاریخاک در زمان آب یدرصد رطوبت وزن

مترمکعب(،  یگرم بر سانت 44/3خاک ) یمخصوص ظاهر

D با  متر(، یسانت 47شه )یا گسترش ری= عمق توسعه

، حجم آب موردنیاز 377( در dکردن ارتفاع ) ضرب

 اتیعمل هیکلبرحسب مترمکعب در هکتار مشخص شد. 

 ازین با مطابق پاشی سم و یده خاک، نیوج مانند یزراع

 .شدند انجام ها کرت تمام در کسانی طور به مزرعه

سطح  روند تغییرات شاخص آوردن دست به براى 

 36 روز پس از کاشت هر 17از ، فصل رشد طول در برگ

 بوته پنج کرت هر از، بار طی شش مرحله یک روز

 سطح و انتخاب حاشیه گرفتن اثر نظر در با زمینى سیب

شد، سپس با گرفتن  گیریاندازه شطرنجی کاغذ با ها برگ

و استفاده از رابطه  آمده دست ههای ب طبیعی از دادهلگاریتم 

رشد  دوره طول در سطح برگ شاخص تغییرات روند (1)

 (.Monte et al., 2013) شد مشخص

 :شاخص سطح برگ (1)

LAI
3
= EXP (a + b T+ c T

2
 )  

  معادله یها بیضر ، cو  a،b ها معادله نیا در

. باشد یروز پس از کاشت م T و مربوطه یونیرگرس

های مربوط به حداکثر منحنی شاخص سطح داده چنین هم

 برگ، مورد آنالیز و تجزیه واریانس قرار گرفتند. 

( نیز با استفاده از دستگاه SPADشاخص کلروفیل کل )

گیری شد. برای ، ژاپن( اندازه671اسپادمتر )مینولتا 

برگ در  17گیری شاخص کلروفیل کل در هر کرت از  اندازه

گیری انجام شد و  ها در زمان گلدهی اندازه میانی بوتهقسمت 

عنوان شاخص کلروفیل ثبت شد. در پایان فصل  متوسط آن به

 هر میانی های ها، از ردیفرشد، پس از رسیدگی کامل غده

 تعداد ساقه، تعداد تعیین برای برداری آزمایشی نمونه کرت

 صورت مترمربع یک سطح و وزن غده در بوته در غده

فت و با برداشت سه مترمربع از هر کرت با رعایت اثر گر

غده  نشاسته درصد میزان حاشیه، عملکرد غده محاسبه شد.

 چرخش و میزان پالریمتری روش از با استفاده زمینیسیب

                                                                                    
1. Leaf Area Index 



 رزن سرد و خشک مهین یمیاقل طیشرا تحت ینزمیبیس دیجد رقم 13 یفیک و یکم اتیخصوص برگ، سطح شاخص سهیمقا

 

 1399زمستان   4شماره   22دوره 

649

(. میزان Heinecke, 2007شود )می محاسبه پالریزه نور

 از مرحله پس و میکروکلدال روش براساس غده نیز پروتئین

گردید  محاسبه 16/1تبدیل  ضریب از استفاده با تیتراسیون،

(Mahgoub et al., 2015)بعد  هاداده آماری تحلیل و . تجزیه

( انجام 4/3)نسخه  SASها با  بودن باقیمانده از کنترل نرمال

دار ها با روش حداقل اختالف معنیشد و مقایسه میانگین

(LSDدر سطح پنج درصد انجام )  ها نیز با شکلشد. رسم 

Excel .صورت پذیرفت 

بحثو.نتایج3
 برگسطح.شاخص3.1

روند تغییرات شاخص سطح برگ طی دوره رشد برای 

(. 3های موردمطالعه ترسیم شد )شکل تمامی ژنوتیپ

ین مقدار شاخص سطح برگ تر بیشنتایج نشان داد که 

پس از کاشت رخ داد که  56ها در روز برای اکثر ژنوتیپ

باشد و گیاه در  زمینی میشدن غده در سیب حله حجیممر

 ین سطح برگ است. تر بیشاین مرحله دارای 

 

 
 

 
 

 
 زمینی . روند تغییرات شاخص سطح برگ در طول دوره رشد برای ارقام مورد مطالعه سیب1شکل 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

2 

3 

4 

33 53 63 93 113 

گ
 بر

طح
 س

ص
اخ

ش
 

 روز پس از کاشت

 فالوکا

 جورجینا

 کنستانس

 آریزونا

 ناتاشا

3 

1 

2 

3 

4 

33 53 63 93 113 

گ
 بر

طح
 س

ص
اخ

ش
 

 روز پس از کاشت

 کونکوردیا

 کورونادا

 کاروسو

 اوتاوا

 آگریا

3 

1 

2 

3 

4 

33 53 63 93 113 

گ
 بر

طح
 س

ص
اخ

ش
 

 روز پس از کاشت

 بانبا

 رانومی

 الدین

 ریبرا

 مانیتو



 انیابوطالب یمحمدعل ،یفزون اصغر یعل

 

 1399زمستان   4شماره   22دوره 

653

 

 

که حداکثر شاخص  داد واریانس  نشان تجزیه نتایج

 در داراختالف معنی موردبررسی دارای سطح برگ ارقام

 (.4یک درصد بود )جدول   سطح

 

. نتایج تجزیه واریانس حداکثر شاخص سطح برگ 4جدول 

 زمینی مورد بررسی ارقام سیب

 میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییر

  366/3 * 2 بلوک

 69/3 ** 14 رقم

 26/3 26 خطا

 24/4 ضریب تغییرات )%(

 
های حداکثر شاخص  در بررسی نتایج مقایسه میانگین

برتری   16/1سطح برگ، رقم ناتاشا با شاخص سطح برگ 

توجهی را نسبت به تمام ارقام مورد بررسی نشان داد  قابل

  (.6)جدول 

حداکثر شاخص سطح برگ رقم ناتاشا نسبت به ارقام 

بود.  تر بیشدرصد  3/33و  1/65 ترتیب بهآگریا و بانبا 

تربودن توانایی دلیل پر برگ هرسد این رقم بنظر می هب

 (. 3)شکل  های هرز دارد رقابت بهتری با علف

 14/1رقم کورنادا با داشتن حداکثر شاخص سطح برگ 

ترین مقدار را در بین همه ارقام داشت و در مقایسه با کم

تری داشت  درصد شاخص سطح برگ کم 15رقم بانبا 

(. در این پژوهش آگریا در مقایسه با دیگر ارقام 6)جدول 

روز  37دیرتر به حداکثر شاخص سطح برگ خود رسید )

( در 3شده در جدول ) پس از کاشت(، که با نتایج درج

بودن این رقم مطابقت دارد. براساس نتایج  خصوص دیررس

سطح برگ با عملکرد (، صفت حداکثر شاخص 1جدول )

Zrust & Geple (1992 )غده دارای همبستگی مثبتی بود. 

گزارش کردند کـه زمینی نیز در پژوهش خود روی سیب

داشت.  همبستگى مثبت غده شاخص سطح برگ با عملکرد 

 سطح برگ شاخص که دهدمی نشان ها پژوهش برخی نتایج

 گیاهان تغییرات عملکرد میزان برآورد برای مناسبی معیار

 (.Gordon et al., 1997باشند )می زراعی

 
 

 زمینی مورد بررسی . مقایسه میانگین حداکثر شاخص سطح برگ ارقام سیب5جدول 
 کونکوردیا جورجینا کورنادا فالوکا الدین کونستنس آگریا رانومی ریبرا آریزونا اوتاوا مانیتو بانبا کاروسو ناتاشا

65/3  a 3/3  d 36/3  f 2/3  e 62/2  j 65/2  h 45/3  b 35/2  n 32/2  k 94/2  g 6/2  i 41/3  c 24/2  m 61/2  i 26/2  l 

     

 مطالعه مورد صفات همه بین همبستگی. 6جدول 

 9 6 6 6 5 4 3 2 1 صفات

         1 (1شاخص کلروفیل )
        ns 21 /3 1 (2عملکرد غده )

       ns 23/3-  *32/3 1 (3در بوته )تعداد غده 
 -ns 36/3 (4وزن غده )

ns 26/3  *36/3- 1      
     ns 29/3 ns 21/3- ns 19/3- ns 16/3- 1 (5درصد پروتئین )
 ns 24/3 ns 362/3 ns 335/3 ns 13/3 (6درصد نشاسته )

ns 36/3- 1    
   ns 334/3 ns 21/3- ns 36/3- ns 34/3-  *36/3- ns 2/3- 1 (6درصد ماده خشک غده )

 -ns 16/3-  *31/3- ns 11/3 ns 13/3 (6ساقه در بوته )
ns 33/3- ns 16/3- ns 12/3 1  

 ns 13/3-  *34/3 ns 22/3  *33/3 (9حداکثر شاخص سطح برگ )
ns 15/3-  *31/3- ns 36/3- ns 36/3- 1 
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حداکثر شاخص سطح برگ با  در پژوهش حاضر

که ممکن است  ،درصد نشاسته دارای همبستگی منفی بود

بودن این همبستگی رقابت بین بخش هوایی و  دلیل منفی

برای دریافت مواد فتوسنتزی باشد که با نتایج  ها غده

Smith et al. (2003) .مطابقت دارد 

 
بوتهدرساقهتعداد.3.2

تعداد ساقه در بوته  نشان داد که نتایج تجزیه واریانس 

دار در سطح یک درصد وجود بین ارقام اختالف معنی

  (.5داشت )جدول 

نتایج مقایسه میانگین نشان داد ارقام آگریا و کاروسو 

ی در بوته دارا بودند تر بیشدر مقایسه با دیگر ارقام، ساقه 

و رقم آگریا از نظر صفت ساقه در بوته نسبت به ارقام 

  (.3درصد برتری داشت )جدول  35شا و کورنادا ناتا

تعداد ساقه در بوته با هیچ یک از صفات موردبررسی 

دار نشان نداد  ویژه شاخص سطح برگ همبستگی معنی به

رابطه مثبت های دیگری به  (. البته در پژوهش6)جدول 

 بین عملکرد غده و تعداد ساقه در بوته اشاره شده است

(Eskandari, 2015; Masoudi et al., 2010ک ) ه علت آن

نسبت داده شده است  زمینی سیبزایی  به افزایش توان غده

(Lisinska & Leszczynski, 1989).  در هر حال شاید

نتوان این صفت را از جمله صفات مهم در گیاه 

 زمینی برای شناسایی و معرفی ارقام برشمرد سیب

(Knowles & Knowles, 2006 .)

 
 کمی صفات به مربوط واریانس تجزیه نتایج .6جدول 

  درجه مربعات میانگین
 آزادی

  منبع
 بوته در ساقه تعداد بوته در غده تعداد وزن غده غده  عملکرد کلروفیل شاخص غده خشک ماده درصد تغییر

 ns64/3  * *45/11  ns1626961  ns36/62   ns36/3  ns336/3 2 بلوک 
 رقم 14 34/3* *  16/15* *  36/2463* *  411236632* *  9/16* *  66/9* 

 خطا 26 364/3 36/1 34/39 1236662 633/3 63/3

 (%) تغییرات ضریب  43/13 33/12 99/5 5/2 64/1 39/9

 دارغیرمعنی: ns و درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی*:  درصد، 1 احتمال سطح در دارمعنی**: 

 
 کمی صفاتزمینی بر اساس  ارقام مختلف سیب یانگینم یسه. مقا6 جدول

 صفات /ارقام بوته در ساقه تعداد بوته در غده تعداد (g) وزن غده کلروفیل شاخص (kg/ha) عملکرد غده خشک ماده درصد
abcd 29/22  d46233 a 13/46  cd33/124  cde22/6 f 66/4 ناتاشا 
abc 93/22  b65311 d 63/41  e 33/113 

ab
 44/13 ab 33/6 کاروسو 

cd 4/23  e42323 a 33/46  c 36/131 ef 65/5 bc 66/6 بانبا 
de 65/19  a61399 a 33/46  de 63/115 

a 99/11 def 33/5 مانیتو 
ab 61/23  h35623 a 63/46  a 6/156 f 35/4 ef 5 اوتاوا 

 e16  e41126 bc 66/43  c 6/132 ef 66/5 def 33/5 آریزونا 
bcd 56/23  gh36665 cd 9/42 i

 66/66 ab 22/11  cde6 ریبرا 
abcd 61/23  h36153 a 66/46 hi

 63/63 bcde 44/6 def 33/5 رانومی 
a 96/23  i31921 b 33/45 fg

 5/92 def 55/6 a 33/6 آگریا 
abcd 46/22  f43612 a 4/46 hi

 6/66 abc 33/13 bcd 33/6 کونستنس 
abcd 69/23  c56566 b 5/44 f

 1/96 ab 66/13  cde6 الدین 
 abcd 66/22  b65326 bc 93/43  b 144 bcde 55/6 cdef 66/5 فالوکا 
abcd 69/22  gh36636 bc 6/43 h 5/66 bcd 66/6 f 66/4 کورنادا 
abcd 64/21  g36456 d 43/42 gh 3/62 bcd 11/9  cde6 جورجینا 
abcd 43/21  h35156 a 43/46 h

 5/66  def11/6 bc 66/6 کونکوردیا 
 دار ندارند در هر ستون اعداد با حروف مشترک اختالف آماری معنی
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بوتهتعدادغدهدر.3.3

دار )در سطح دهنده اختالف معنینشان (5)نتایج جدول 

یک درصد( برای صفت تعداد غده در بوته بین ارقام 

غده در بوته، بین  31مختلف است. رقم مانیتو با متوسط 

 a ین تعداد غده در کالس آماریتر بیشهمه ارقام دارای 

بود و با ارقام ریبرا، الدین، کاروسو و کونستنس اختالف 

رقم مانیتو (. تعداد غده در بوته 3دار نداشت )جدول معنی

 31درصد و نسبت به رقم آگریا  331نسبت به رقم بانبا 

غده در بوته  16/4بود. رقم اوتاوا با تعداد  تر بیشدرصد 

ین مقدار این صفت را داشت که البته با ارقام بانبا، تر کم

دار نداشت  آریزونا، اگریا و کونکوردیا تفاوت معنی

 Hassan panah & Hassan abadi (2004) (.3)جدول 

با  زمینی سیب ارقام تر بیشعملکرد  یپایدار که دادند نشان

 نتایج با که ارتباط زیادی دارد غده اندازه متوسط و تعداد

 عملکرد بین که صورتی هب ،دارد هماهنگی حاضر پژوهش

 شد مشاهده دارمعنی همبستگی بوته در غده تعداد و

 تنها تواندینم بوته در غده تعداد بودن تر بیش(. 1جدول )

 غده تعداد است ممکن رایز باشد عملکرد باالبودن لیدل

 نیب در رقابت دیتشد موجب حالت نیا و بوده تر بیش

 اندازه جهینت در و شده پرورده مواد افتیدر یبرا هاغده

صفت . (Rahman et al., 2016بماند ) کوچک هاغده

تعداد غده در بوته با صفت عملکرد غده همبستگی مثبت 

 (. 1نشان داد )جدول 

 

.وزنغده3.4

( وزن غده با اختالف 5طبق نتایج تجزیه واریانس )جدول 

دار در سطح پنج درصد در میان ارقام متفاوت بود.  معنی

گرم در  3/365ین وزن غده مربوط به رقم اوتاوا )تر بیش

آن در ارقام ریبرا، رانومی و کونستنس ین تر کمغده( و 

(. با توجه به میانگین تعداد غده در 3مشاهده شد )جدول 

( 1( و جدول همبستگی صفات )جدول 3بوته )جدول 

ی ااند دار که ارقامی که غده زیادی تولید کرده مالحظه شد

ی بودند و این موضوع با ارتباط منفی بین تر کموزن غده 

گزارش شد که  پژوهشیاست. در عملکرد منطبق  یاجزا

همبستگی منفی  زمینی سیبتعداد غده و وزن غده در بوته 

ارقامی نظیر . (Fetena & Eshetu, 2017)نشان دادند 

ریبرا، رانومی، کونستنس، کورنادا، جورجینا و کونکوردیا 

تری در مقایسه با ارقام آگریا و  های کوچک که دارای غده

بذری که با  زمینی سیبای تولید بر .(3بانبا هستند )جدول 

حاضر کاشته  پژوهشی نسبت به تراکم تر بیشتراکم 

تر باشند. با توجه به نبود همبستگی  شوند، مناسب می

دار بین وزن غده و عملکرد غده و وجود همبستگی  معنی

( 1دار بین تعداد غده و عملکرد غده )جدول  مثبت و معنی

در  تر بیشعملکرد  شود که برای داشتن گیری می نتیجه

حاضر، توجه به تعداد غده در بوته  زمینی سیبمیان ارقام 

 گران پژوهشتواند صفت مطلوبی ارزیابی شود. که  می

دیگر هم اهمیت تعداد غده را بر اندازه غده در 

 & Khan, 2019; Howlader) اند گزارش کرده زمینی سیب

Hoque, 2018.) 
 

.شاخصکلروفیل3.5

داد تفاوت نتایج تجزیه واریانس برای این صفت نشان 

در سطح یک درصد بین ارقام وجود داشت  دار معنی

اوتاوا،  ،مانیتو، رانومی بانبا، ناتاشا، (. ارقام5)جدول 

 کونستنس با قرارگرفتن در یک گروه آماری کونکوردیا و

 رقم و را دارا بودند کلروفیل شاخص مقدار ینتر بیش

 الف باالبودن حداکثر شاخص سطح برگ ازبرخ کاروسو

 را( 51/43) ممکن مقدار ینتر کم شاخص کلروفیل لحاظ

در جدول ضرایب  (.3 جدول) داشت ارقام بین در

همبستگی نیز، بین شاخص کلروفیل و دیگر صفات 

(. 1شده، رابطه معنی دار مشاهده نشد )جدول  بررسی

Wohleb et al. (2014)  بیان داشتند که ممکن است ارقام
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کمبود  تر بیشبا دارابودن دوام سطح برگ  زمینی سیب

مقدار کلروفیل ها را جبران کنند و لذا  مقدار کلروفیل برگ

را شاخص مهمی در انتخاب رقم  زمینی سیبدر ارقام 

 رسد مینظر  ارزیابی نکردند. در پژوهش حاضر نیز به

تمایز بین ارقام مورد شاخص کلروفیل معیار دقیقی در 

 بررسی نباشد.

 

.عملکردغده3.6

نتایج تجزیه واریانس برای عملکرد غده نشان داد که بین 

دار در سطح یک درصد وجود  تمامی ارقام اختالف معنی

 53133(. عملکرد رقم مانیتو معادل 5داشت )جدول 

 41711کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم شاهد بانبا )

کیلوگرم در هکتار(  13313کتار( و آگریا )کیلوگرم در ه

بود. بعد از مانیتو،  تر بیشدرصد  311و  3/13 ترتیب به

ارقام کاروسو و فالوکا و سپس الدین در مقایسه با ارقام 

ین عملکرد غده در هکتار تر بیشآگریا و بانبا دارای 

دار  که با توجه به همبستگی معنی ،(3اند )جدول  بوده

شود  ( مالحظه می1بوته با عملکرد )جدول تعداد غده در 

ارقام مذکور در مقایسه با آگریا و بانبا غده  تر بیشکه 

حداکثر شاخص سطح برگ  چنین همی داشته اند. تر بیش

هر سه رقم مانیتو، فالوکا، کاروسو در مقایسه با آگریا و 

دار  طور معنی بانبا و رقم الدین در مقایسه با آگریا به

که این خود دلیل مهمی در  ،(6)جدول بود  تر بیش

 ,.Gordon et alباالتربودن عملکرد این ارقام می باشد )

حداکثر شاخص  ،بودن رقم الدینتر با وجود کم(. 1997

 55در مقایسه با رقم بانبا، اما با دارابودن  آن سطح برگ

دنبال آن داشتن  تعداد غده در بوته و به تر بیشدرصد 

مواد فتوسنتزی توانسته است عملکرد تر برای  مخزن بزرگ

(. رقم ناتاشا برخالف 3غده باالتری ایجاد نماید )جدول 

ی از همه ارقام تر بیشکه حداکثر شاخص سطح برگ  این

نظر  اما به ،(6داشته است )جدول  ویژه رقم مانیتو به

ی در بوته و تر کمدلیل داشتن تعداد غده  رسد به می

های وژیکی در اندامبودن ظرفیت مخزن فیزیول کم

زیرزمینی، نتوانسته است عملکردی همپای مانیتو، کاروسو 

رسد رقم  نظر می  به (.3و الدین تشکیل دهد )جدول 

شاخص سطح برگ مفید  تر بیشمانیتو با حفظ مدت زمان 

و برخورداری از ( 3)شکل  )دوام شاخص سطح برگ(

( توانسته است 3تعداد باالتر غده در بوته )جدول 

( در 2006) Parviziین عملکرد غده را تولید نماید. تر یشب

رس و خود روی سه گروه از ارقام زودرس، میان پژوهش

دیررس گزارش کرد که از نظر عملکرد غده ارقام دارای 

دار در سطح پنج و یک درصد بودند و در  اختالف معنی

ی نسبت به تر بیشهر گروه برخی ارقام دارای عملکرد 

رقم و کلون  11دیگر روی  پژوهشیبودند. در  سایر ارقام

گزارش شد که بین ارقام از نظر عملکرد غده  زمینی سیب

در سطح یک و پنج درصد وجود  دار اختالفات معنی

(. Hassanpanah & Hassanabadi, 2011داشت )

Mousapour Gorji & Shavakhi (2007 در )پژوهش 

یبرقم س 35خود روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی 

زمینی برای شناسایی ارقام برتر گزارش کردند که بین 

بورن و  های دار وجود داشت و رقم ارقام اختالف معنی

های کمی، برتر  بانبا نسبت به سایر ارقام از نظر ویژگی

بودند. ارقام اوتاوا، کونکوردیا، ریبرا و کورنادا دارای 

ارقام ین عملکرد در بین همه ارقام بودند و با بقیه تر کم

بودن  توان دلیل آن را پایینداشتند که می دار اختالف معنی

(، کمی تعداد غده در بوته و 3شاخص سطح برگ )شکل 

لذا این  و ( دانست3بودن شاخص کلروفیل )جدول  پایین

 یی رزن کشت شوند. وهوا آبارقام نباید در شرایط 

 

.درصدمادهخشکغده3.7

 زمینی سیبکه ارقام  نتایج تجزیه واریانس نشان داد

غده دارای اختالف  خشک ماده موردبررسی، از نظر درصد
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ارقام  تر بیش(. 5دار در سطح پنج درصد بودند )جدول  معنی

مورد بررسی دارای درصد ماده خشک یکسانی بودند و ارقام 

درصد ماده خشک  35و  31/11با  ترتیب بهآگریا و آریزونا 

خود اختصاص دادند  ن را بهترین میزاین و کمتر بیشغده، 

با صفات مهمی درصد ماده خشک غده  ازآنجاکه(. 3)جدول 

دار نشان  نظیر تعداد، وزن و عملکرد غده همبستگی معنی

توان نتیجه گرفت این صفت در کمیت تولید  نداده است می

ولی از نظر کیفیت برای  ،اهمیت چندانی ندارد زمینی سیب

 ,.Pycia et alاسب هستند )تهیه محصوالتی مانند چیپس من

بین حداکثر  زمینی سیب(. در پژوهشی روی چهار رقم 2012

درصد( درصد ماده  37/36درصد( و حداقل ) 11/11)

درصد تفاوت گزارش شده است و  61ها حدود  خشک غده

اند  علت اصلی را اختالف ژنتیکی بین ارقام ذکر کرده

(Abu-Zinada & Mousa, 2015 در .)حاضر پژوهش ،

درصد ماده خشک غده تنها با درصد پروتئین غده 

 ازآنجاکه(. 1نشان داد )جدول دار  همبستگی منفی و معنی

از ترکیبات  زمینی سیبای از ماده خشک غده  بخش عمده

هیدروکربنی است و بین تشکیل مواد هیدروکربنی و 

 ,.Chang et alپروتئینی در گیاهان، رقابت وجود دارد )

همبستگی منفی بین درصد ماده خشک و (، وجود 2014

 پروتئین غده قابل توجیه است.

 

.درصدنشاسته3.8

نتایج تجزیه واریانس برای درصد نشاسته نشان داد که بین 

دار در سطح یک درصد وجود  تمام ارقام اختالف معنی

(. نتایج مقایسه میانگین برای درصد 3داشت )جدول 

ین درصد تر بیشارای نشاسته نشان داد که رقم مانیتو د

 ترتیب به( و در مقایسه با بانبا و آگریا 73/33نشاسته بوده )

در  چنین همی داشت. تر بیشدرصد نشاسته  3/31و  3/31

 73/34بین تمام ارقام مورد بررسی رقم فالوکا با داشتن 

(. در 37ین مقدار را دارا بود )جدول تر کمدرصد نشاسته 

رای درصد باالی نشاسته صنایع تبدیلی، ارقامی که دا

توان  لذا می (،Pycia et al., 2012) تر هستند باشند مناست

 رقم برتر پیشنهاد نمود. عنوان بهاز این لحاظ، رقم مانیتو را 

 

 کیفی صفات به مربوط واریانس تجزیه نتایج .9 جدول

 تغییر منبع
 درجه

 آزادی

 مربعات میانگین

 پروتئین نشاسته

 ns 36/3 ns3932/3 2 بلوک

 ns266/3 235/3** 14 رقم

 136/3 629/3 26 خطا

 92/3 61/1 (%) تغییرات ضریب
 و درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی*:  درصد، 1 احتمال سطح در دارمعنی**: 

ns :دار.معنی غیر  

 

.پروتئین3.9

نتایج تجزیه واریانس برای درصد پروتئین غده اختالف 

(. مقدار 3ارقام نشان نداد )جدول دار را در بین  معنی

 ها، معادل متوسط پروتئین همه ارقام بر مبنای وزن تر غده

درصد بود. درصد پروتئین تنها با درصد ماده خشک  46/3

(. گزارش شده 1غده دارای همبستگی منفی بود )جدول 

است که داشتن توانایی مشابه در جذب و احیای نیترات 

یکسان شدن مقدار پروتئین  ، سببزمینی سیبخاک ارقام 

 (.Lisinska & Leszczynski, 1989) شده است آنها

رقم و پنج ژنوتیپ  36به هر حال، در آزمایشی روی 

ها از  گزارش شده است که ارقام و ژنوتیپ زمینی سیب

عملکرد پروتئین و عملکرد اسیدهای آمینه لیزین و نظر 

عملکرد پروتئین نشان دادند و دار متیونین، اختالف معنی

 135731-1، کوزیما، فیانا، مورن و ژنوتیپ نیاارقام آئوزو

از نظر عملکرد  ها بود و باالتر از سایر ارقام و ژنوتیپ

و از نظر عملکرد  135731-1اسید آمینه لیزین ژنوتیپ 

 خود بهاسید آمینه متیونین رقم کوزیما باالترین میزان را 

 (.Aghighi Shahverdi et al., 2017دند )اختصاص دا
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 کیفی صفات اساس بر زمینی سیب مختلف ارقام میانگین مقایسه. 13 جدول

 رقم درصد نشاسته رقم درصد نشاسته رقم درصد نشاسته

cd 34/16 الدین cd 29/16 آریزونا g 99/14 ناتاشا 
h 31/14 فالوکا fg 36/15 ریبرا d 34/16 کاروسو 
bc 66/16 کورنادا efg 41/15 رانومی de 66/15 بانبا 
fg 21/15 جورجینا ef 46/15 آگریا a 39/16 مانیتو 
b 96/16 کونکوردیا g 96/14 کونستنس b 99/16 اوتاوا 

دار ندارند. در هر ستون اعداد با حروف مشترک اختالف آماری معنی
 

گیری.نتیجه4

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رقم مانیتو با داشتن دوام 

چنین تعداد زیاد غده در بوته  باالی شاخص سطح برگ و هم

ویژه آگریا و  و داشتن عملکرد غده باال در بین همه ارقام به

بانبا در رتبه اول و در رتبه بعدی دو رقم کاروسو و فالوکا 

رای ارقام پر سابقه آگریا و بانبا در های مناسبی ب جایگزین

چنین دو رقم کاروسو و فالوکا  هم باشند. منطقه رزن می

درصد  11دلیل داشتن درصد ماده خشک غده بیش از  به

شود  برای صنعت تهیه چیپس نیز مناسب هستند. توصیه می

تر است از رقم ناتاشا که  در مزارعی که تراکم علف هرز بیش

لکرد باالتری از ارقام آگریا و بانبا شاخص سطح برگ و عم

 دارد، استفاده شود.

 

وقدردانی.تشکر5

، از حمایت مالی دانشگاه بوعلی سینا در انجام این تحقیق

 گردد. می تشکر و قدردانی
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