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  چکیده

 هـاي  هزینـه غـذایی، کـاهش نوسـانات قیمـت و      با عملکرد باال، زودرس و با کیفیت مطلوب نقش مهمی در امنیت زمینی سیبمعرفی ارقام جدید 
رخ اسـتان   در ایستگاه تحقیقـات کشـاورزي جلگـه    زمینی سیب کلون 18 تحقیق، این تازه در تمام فصول سال دارد. در ارداري و دسترسی به محصولانب

 اتصـف  نظر از 1390-91زراعی  ، در سالرزتا لیدي و مارفونا اگریا، شاهد رقم سه با تکرار سه در تصادفی کامل هاي بلوكطرح  قالب رضوي در خراسان
 ماده ، درصدفروش قابلعملکرد  از نظر عملکرد کل، داري معنیمطالعه اختالف  موردي  ها کلونکه بین ارقام و  داد نشانگردید. نتایج  مقایسه و کیفی کمی

-9ر بوته و کلونوزن غده د نیتر بیشو رقم مارفونا  397007-16وجود داشت. کلون  غده تکمتوسط تعداد و وزن غده در بوته و متوسط وزن  خشک،
تعداد غده در بوته را دارا بودنـد. در   نتری کمو  نیتر بیش ترتیب  به 397045-10داخلی و  69وزن غده در هر بوته بودند. کلون  نتری کمداراي  397097

 داد نشانکلی نتایج  طور به. باشد یمکه براي تولید چیپس مناسب  ،داخلی بود 69درصد ماده خشک مربوط به کلون  نیتر بیش، بررسی موردي  ها کلونبین 
  برتري داشت. ها کلون سایر بهاز نظر وزن غده در بوته و عملکرد کل نسبت  397007-16که کلون 

  
 عملکرد کل  ،فروش قابلعملکرد تعداد چشم، تعداد غده، درصد ماده خشک، : کلیديهاي واژه

  
   1 ه مقدم

گیاهـان مهـم    ) یکی از.Solanum tuberosum L( زمینی سیب
تن غده پـس از ذرت،   میلیون 365و با تولید  باشد میزراعی در جهان 

کشـت   گندم و برنج از نظر عملکرد در رتبه چهارم قرار دارد. سطح زیر
تن  5400000هکتار و تولید ساالنه آن  180000این محصول در ایران 

ــی ــد م ــن  باش ــه از ای ــرار دارد    ک ــان ق ــم جه ــه دوازده ــر در رتب نظ
)FAOSTAT, 2012.(   

است  ، قبل از شروع هر اقدامی، الزمزمینی سیببراي اصالح گیاه 
شناسـایی و   ژنتیکی از نظر ارزش اصالحی براي صفات مهم مورد مواد

بتوانـد بـا مراجعـه بـه اطالعـات       گر اصالحشوند تا  بندي  گروهسپس 
را براي تالقی انتخـاب نمایـد. پـس از     نظر مورد، والدین آمده دست به
، تنـوع ژنتیکـی   نظر موردهدف یا اهداف  توجه به با گر اصالحمرحله  ینا

نمـوده و سـپس عمـل     ي مختلف ایجـاد ها روشالزم را با استفاده از 
 ,Hassanabadi( دهـد  مـی هـاي مطلـوب را انجـام     گزینش ژنوتیپ

                                                        
ت علمی و دکتري بیولوژي سلولی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي أعضو هی -1

  و منابع طبیعی خراسان رضوي، بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
  ) :Ar_bolandi@yahoo.comEmail              نویسنده مسئول:  -(*
کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزي و منـابع طبیعـی      -2

 خراسان رضوي، بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

2008.(  
صفت زراعی مهم، بهتر از  رقم زراعی وقتی حداقل از نظر یک یک

داري ضعیف نباشد، رقم  معنی طور بهر سایر صفات شاهد باشد و از نظ
مهمی که در انتخاب ارقام  هاي شاخص. از شود مینظر گرفته  برتر در

. توانـایی  باشـد  مـی شود، عملکـرد غـده    نظر گرفته می در زمینی سیب
شـرط الزم بـراي    هـاي مختلـف یـک پـیش     دهی در محیط محصول

معدودي از صفات در ). فقط تعداد Arshi, 2000رقم جدید است ( یک
بـه   شـدت  به ها آنمانند و بسیاري از  شرایط اقلیمی مختلف ثابت می

است خصوصـیات   ، بنابراین الزمدهند میمحیطی واکنش نشان  شرایط
 Beukema andمختلف بررسـی شـود (   هاي سالارقام در مناطق و 

Vander Zaag, 1990 .(  
 تـرین  مهـم کـی از  محصول و جدید در واقع ی رگیري ارقام پ کار هب

توجـه بـه    افزایش عملکرد در واحـد سـطح اسـت کـه ضـمن      هاي راه
از منـابع  تـر  مطلـوب  وري بهـره پایداري عملکرد، امکان  هاي شاخص

 دهـد  مـی . گزارشات مختلف نشان نماید میمحدود نظیر آب را فراهم 
 کنند میپیروي  اي ویژهاز الگوي رشد  زمینی سیبهر یک از ارقام که 

)Love et al., 2003(  هاي متفاوتی نیز برخوردار بوده و بـه نیازاز و
  . اند شدهدلیل در مناطق مختلف ارقام متفاوتی معرفی همین

نسـبت بـه عملکـرد غـده کـل اهمیـت        فروش قابلعملکرد غده 
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زیادي  هاي تفاوتهاي مختلف از لحاظ عملکرد دارد. واریته يتر بیش
است کـه بایـد   هایی  شاخصنیز از دیگر دارند. وزن و تعداد غده  با هم
). درصـد مـاده خشـک    Hassanabadi, 2008توجه قرار گیـرد ( مورد
بـودن   . باالباشد می زمینی سیبعامل در تعیین نوع مصرف  ترین مهم

اهمیـت   زمینی سیبدرصد) در فرآوري  19میزان ماده خشک (بیش از 
زمان پخت ، تر بیشزیرا با افزایش ماده خشک فرآوري  ،دارد اي ویژه

بهتر و در صورت استفاده بـراي چیـپس و    زمینی سیب، بافت تر کوتاه
در مورد ). Salazar, 1996( شود میمصرف  تري کمفرایز روغن  فرنچ

زیادي وجود نـدارد ولـی آنچـه      ساختار ژنتیکی ماده خشک اطالعات
 تـأثیر  تحتزیادي  میزان بهبوده ولی پذیر  وراثتصفت این است  مسلم

). هر یک از صـفات  Haverkort et al., 2002(گیرد  میار محیط قر
عوامل دیگـري نظیـر رقـم     تأثیر تحتخود  زمینی سیبو کیفی  کمی
منطقه کاشـت، چگـونگی مـدیریت    هاي  ویژگیکشت، شرایط و  مورد

نیـاز   مـورد هـاي   نهادهغذایی و سایر  مزرعه از لحاظ تأمین آب و مواد
  ). Liu et al., 2007(گیرد  میمحصول قرار 

از  هـا  آنارقام موجود و تکثیـر  زدایی  ویروسبعضی از محققان با 
نمودند که از نظر صفات  تولیدی های کلوناي شیشه طریق کشت درون

دهنـده    نشـان امر  داشتندکه اینداري  معنیاختالف دیگر  یکمرتبط با 
 Nielsen( باشد میتغییرات ژنتیکی در داخل ارقام رایج در طول زمان 

et al., 2002; Rosenberg et al., 2007  .(Rosenberg et al, 
را  2کلون از رقم جوکا 10و  1دزلتنی کلون از رقم اگري 16تعداد  2007

 ،بـود  تولیـد شـده  زدایی  ویروسکه از کشت مریستم این ارقام پس از 
مقایسـه نمودنـد. ایـن    دیگر  یکسال با  جداگانه در طی سه صورت به

هـر دو گـروه    هـاي  کلـون در داخل داري  معنی اختالفگران  پژوهش
دزلتنـی   حاصل از رقم اگـري  کلون 16از   که طوري به ،مشاهده نمودند

دار و تر و معنیداراي عملکرد غده بیش سال سهکلون در هر  تعداد یک
نسبت بـه میـانگین   داري  معنیو  تر کمدیگر داراي عملکرد  کلون یک

حاصل از رقم جوکـا   هاي کلونبین  تولید نمود. این اختالف  ها کلون
ي از تـر  کـم عملکـرد    هـا  کلوناي که فقط یکی از بود به گونه تر کم

  داشت.  سال سهدر طی   ها کلونمیانگین عملکرد کل 
منطقـه   و در شـش  زمینـی  سیبرقم جدید  33بر روي در تحقیقی 

ارقام  فرایز و براي فرنچ 7و اسپونتا 6، اگریا5، کلمبوس4، مارال3ارقام جلی
. جهت مصارف است شدهبراي چیپس معرفی  9و سانته 8ارقام اسپیریت

                                                        
1 - Agrie dzeltenie 
2 - Juka 
3 - Jelly 
4 - Marella 
5 - Columbus 
6 - Agria 
7 - Spunta 
8 - Espirit 
9 - Sante 

اسـت   پیشنهاد شده 13و میلوا 12، فتورا11، بورن10ارقام اکیرانیز فرآوري 
)Mousapour Gorji, 2008 (  

Hassanpanah et al., 2006  ــو ــام پیکاس ــانو14ارق ، 15، روم
، را براي صـنعت کنسـروي، ارقـام آگریـا     18و ایلونا 17، دراگا16کوزیما

و سـانته را بـراي تولیـد چیـپس، خـالل و       21، آئوزوینا20، هرتا19آئوال
ــس  ــام ال ــول و ارق ــوراس 22گران ــته    23و ک ــنعت نشاس ــراي ص را ب

  کردند. معرفی
بـا   24حاصل از رقـم کنبـک   زمینی سیبکلون  9تعداد در تحقیقی 

قـرار  مقایسـه   مـورد فصـل   2منطقـه و در   چهار منشاء مختلف در سـه 
بـرگ   و شـاخ  از نظـر   هـا  کلـون ظاهري تمام چه وضعیت  . اگرگرفتند

عملکرد غده، اندازه و نسـبت   نظیرولی از نظر صفاتی  ،هم بودند شبیه
  کـه  طـوري  به ،شد مشاهدهداري  معنیاختالف  ها آنبین   ها غدهاندازه 

تـر و بـین تعـداد دیگـر     شباهت بـیش دیگر  یکبا ها  کلونتعدادي از 
نقـش برجسـته انتخـاب را    ان گـر  پژوهشگردید. این  اختالف گزارش

بـا    هـا  جهـش تالش براي حفظ خصوصیات مطلوب ارقـام و حـذف   
 ,Strange and Blackmore( کردنـد  خصوصـیات نـامطلوب ذکـر   

1989(.   
 زمینـی  سیبکلون امیدبخش  18و کیفی  کمیصفات در تحقیقی 

ي  ها کلونکه  داد نشان. نتایج گرفت قرار بررسی موردمنطقه اردبیل  در
و رقم سـاواالن (شـاهد)    100-397045، 27-396151، 7-397003

، تعداد و وزن غده در بوته، ارتفاع فروش قابلداراي عملکرد غده کل و 
بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، متوسط اندازه غده و پایداري عملکرد 

  .)Hassanpanah and Hassanabadi, 2011( بودند يتر بیش
Hassanpanah and Hassanabadi, 2011    با بررسـی صـفات

در منطقـه اردبیـل،    زمینـی  سـیب پیشـرفته  ي  هـا  کلونو کیفی  کمی
را  396156-6و  397082-2، 397097-2، 397082-10ي  هـا  کلون

  ارقام مناسب براي این منطقه پیشنهاد کردند.  عنوان به
Hassanabadi, 2007     با مطالعه سـازگاري و مقایسـه عملکـرد

در مناطق کشت بهاره، بر اساس  زمینی سیبلف و ارقام مخت ها کلون
                                                        
10 - Akira 
11 - Burren 
12 - Futura 
13 - Milva 
14 - Picasso 
15 - Romano 
16 - Kuzima 
17 - Draga 
18 - Ilona 
19 - Aula 
20- Hertha 
21 - Ausoina 
22 - Elles 
23 - Kuras 
24 -Kennebec 
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، شـکل غـده و   فـروش  قابلکرده محصول، عملکرد  صفات رنگ سرخ
را براي تولید چیپس و رقم کنبـک   1درصد ماده خشک رقم آتالنتیک

  نمود. فرایز معرفی را براي تولید فرنچ
در دو  زمینـی  سـیب و کیفی ارقـام مختلـف    کمیصفات  مطالعه

بـین  ه اسـت کـه   داد نشانیرفت در کشت زمستانه منطقه گرگان و ج
در هـر دو منطقـه اخـتالف     فـروش  قابـل ارقام از نظر عملکـرد غـده   

توجه بـه نتـایج    با چنین هموجود دارد.  درصد یکدر سطح  داري معنی
 3و سـایکلون  2مقایسه میانگین ارقام در هر دو منطقه، ارقـام ملـودي  

رفـت و گرگـان توصـیه    جهت کشت زمستانه در مناطق جی ترتیب  به
  .)Mousapour Gorji, 2008( گردید
و  زمینـی  سـیب اهمیت و نیاز کشور به شناسـایی ارقـام    توجه به با

هـواي هـر منطقـه،     و شـرایط آب  رمحصول و سازگار بـه معرفی ارقام پ
در منـاطق کشـت بهـاره و     زمینـی  سیبمختلف ي  ها کلوناست  الزم

و کیفـی   کمـی صوصـیات  ویژه استان خراسـان رضـوي از نظـر خ    به
گرفته و بهترین رقم معرفی شود. لذا در این تحقیـق   ارزیابی قرار مورد

در  زمینـی  سـیب مختلف ي  ها کلونو کیفی ارقام و  کمیخصوصیات 
  گرفت. ارزیابی قرار رضوي مورد رخ در استان خراسان منطقه جلگه

  
  ها روشمواد و 

تحقیقـاتی  در مزرعـه   1390–91این آزمـایش در سـال زراعـی    
 رخ در اسـتان  جلگـه  طبیعـی  منـابع  و کشـاورزي  تحقیقـات  ایسـتگاه 
 متـر،  1721 دریـا  سطح از ارتفاع این ایستگاه .شد  اجرا رضوي خراسان

درجـه و   35 آن جغرافیـایی  عرض و شرقی درجه 59 آن جغرافیایی طول
، متـر  میلـی  225میانگین بارنـدگی سـاالنه   . باشد میدقیقه شمالی  50

و متوسـط سـالیانه    -23، حـداقل مطلـق   5/36اي مطلـق  حداکثر دم
و  ي سرد و طوالنیها  ناداراي زمست. باشد می  گراد سانتیدرجه  7/10
روز یخبندان در سال بوده که این واقعیـت سـبب   123 متوسط طور به

هـاي منـاطق سـرد کشـور     یکی از ایسـتگاه  عنوان بهاست که  گردیده
ـ بهـار خ  چنـین  همشود.  نظر گرفته در ي معتـدل از   هـا  ناک و تابسـت ن

   .باشد میهاي بارز این ایستگاه  مشخصه
 مختلـف   هاي بخش از پیشرفته حاصل کلون 18 ،تحقیق این در
 رقـم  سه همراه مقدماتی، به آزمایشات از انجام پس و اصالحی برنامه
 فرایز، فرنچ براي ترتیب  به که رزتا لیدي و مارفونا اگریا، هاي نام به شاهد

و کیفـی   کمـی  صـفات  نظـر  ، ازباشـند  مـی  مناسـب  چیـپس  و زپ آب
اسـتفاده   مـورد  پالسم ژرمذکر است که  گرفتند. الزم به مطالعه قرار مورد

 صـورت  بـه مطالعـه در ایـن تحقیـق،     مـورد ي  هـا  کلونبراي انتخاب 
 زمینـی  سـیب المللی  از مرکز بین زمینی سیببذر حقیقی   هاي جمعیت

                                                        
1 - Atlantic 
2 - Melody 
3 - Syclone 

)CIPاصالحی در داخل کشـور    هاي بررسیت و ) در کشور پرو دریاف
 ها آنهاي مطلوب در بین سال گذشته در زمینه انتخاب ژنوتیپ 9طی 

-4، 396151-8شـامل   بررسـی  مـورد ي  هـا  کلـون اسـت.   انجام شده
397045 ،10-397045 ،TP12-13 ،TP21-29 ،TP12-8 ،16-
397007 ،17-397007 ،6-396140 ،8-397009 ،14-397015 ،

7-397003، 27-396151 ،100-397045، 9-397097 ،20-
  داخلی بودند. 69و  7-397045، 396151

تیمار و  21با  تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در این آزمایش
متري با فاصله  خط شش 2اجرا شد. هر واحد آزمایشی شامل  تکرار سه
) بـا  متـر  میلی 35-55بذري (  هاي غدهکه طوريبه ،بود  متر سانتی 75

  روي خطوط کشت شدند.   متر سانتی 25اصله ف
و   شـکنی  سـله عملیات مختلف داشت از قبیـل آبیـاري، وجـین،    

شـد. الزم   کوددهی در طی مراحل مختلف بر اساس نیاز گیـاه انجـام  
 و سـیفون  از اسـتفاده  بـا  و نشـتی  صـورت  بـه  ذکر است که آبیاري به
شدن دوره  ريپس از سپ .شد انجام بار روز یک هفت هر منظم صورت به

رشد و رسیدگی فیزیولوژیکی محصول، نسـبت بـه سـرزنی و سـپس     
مطالعـه در   صـفات مـورد  هـاي      گیـري  انـدازه اقـدام و   ها آنبرداشت 

 در این تحقیق صـفاتی از قبیـل عملکـرد کـل،     شد. آزمایشگاه انجام
 متوسط تعداد غده خشک، ماده ، تعداد چشم، درصدفروش قابلعملکرد 

 غـده  تـک وزن غـده در هـر بوتـه و متوسـط وزن      بوتـه، متوسـط   در
  شد.  گیري اندازه

عملکرد بر  هاي  دادهها، تسهیل در مقایسه بین آزمایش منظور به
 صـورت  بـه ) CIP )Hassanpanah et al., 2006اساس دستورالعمل 

 کسر از پس تیمار هر فروش قابل تن در هکتار محاسبه گردید. عملکرد
 و سـبز  و زده آفـت   هـاي  غـده  و متـر  میلی 30 از تر کوچک  هاي غده
 .آیـد مـی  دسـت  به شدید تغییر حالت و نرم پوسیدگی داراي  هاي غده

- میلی 40-80( غده متوسط چهار ابتدا ،تعیین درصد ماده خشک جهت
استفاده از ترازوي حساس با دقت  باجداگانه  صورت بهاز هر تیمار  متر)
، نسـبت  ها  آناز  اي نازكه برشپس از تهیه  ،گردیدگرم وزن  01/0
درجـه   75سـاعت در دمـاي    48 مـدت  بـه داخـل آون   به ها آنانتقال  به

شـده، درصـد    خشـک   هاي غدهگردید. پس از توزین  اقدامگراد سانتی
   :شد   گیري اندازهز طریق فرمول زیر ماده خشک ا

  کدرصد ماده خش  =
   )شدن وزن غده پس از خشک × 100( ÷ وزن غده اولیه

نسبت بـه   Excelبرداري و ثبت اطالعات در برنامه نمونهز پس ا
 SAS 9.1افــزار آمــاري  اســتفاده از نــرم هــا بــاتحلیــل داده و تجزیــه

 LSDمطالعه از آزمـون  گردید. براي مقایسه میانگین صفات مورد اقدام
اسـتفاده از   شد. رسم نمودارها نیز با درصد استفاده در سطح احتمال پنج

 گردید. انجام Excelافزار  نرم
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  نتایج و بحث
 1در جـدول شـماره    مطالعـه  مـورد نتایج تجزیه واریانس صـفات  

استثناي تعداد  است. در این تحقیق از نظر کلیه صفات به ه شدهداد نشان
 درصد یکدر سطح  زمینی سیبمختلف ي  ها کلونچشم، اثرات ارقام و 

   ).1دار بود (جدول معنی
ار وزن غده در بوته از رقم شـاهد  مقد نیتر بیشدر این آزمایش، 

نسـبت بـه دو رقـم شـاهد آگریـا و       که طوري به ،آمد دست بهمارفونا 
-16درصـد برتـري داشـت. کلـون      0/27و  3/21 ترتیب  به رزتا لیدي

از نظر وزن غده در هر بوتـه   مطالعه موردي  ها کلوندر بین  397007
در داري  معنیتفاوت مقدار بود و با رقم شاهد مارفونا  نیتر بیشداراي 
توسط دو شاهد  آمده دست بهنشان نداد. مقایسه مقادیر  درصد پنجسطح 

نسبت   ها کلوندرصد  که هشت داد نشان  ها کلونرزتا با آگریا و لیدي
رزتـا داراي  نسبت به رقـم لیـدي    ها کلوندرصد  4/44به رقم آگریا و 

 397097 -9تري در هر بوته هسـتند. کلـون    میانگین وزن غدة بیش
نسـبت بـه رقـم     که طوري بهین وزن غده در هر بوته را دارا بود تر کم

 ).2(جدول  داد نشاندرصد کاهش  72/64شاهد مارفونا 
از  ترتیـب  بـه تعـداد   تـرین  بـیش از نظر تعداد غـده در هـر بوتـه    

 ،آمـد  دسـت  بـه  397045-7و  396151-20، 69داخلـی   هـاي  کلون
نسبت به بهترین شاهد (مارفونا)  69 عملکرد کلون داخلیکه   طوري به
هـا    کلـون درصـد   2/22. براي این صـفت  داد نشاندرصد برتري  7/13

ین تر کمنیز  397045-10از شاهد بودند. کلون  تر کمداراي عملکردي 
داخلی از  69ذکر است که رقم  تعداد غده در هر بوته را دارا بود. الزم به

) تفـاوت  رزتـا  لیـدي مارفونـا و   نظر این صفت با ارقام شـاهد (اگریـا،  
). اگر چه تعداد غده در 2نداشت (جدول  درصد پنجدر سطح داري  معنی

کننـده در   یکی از اجزاء عملکرد بوده و عامل تعیـین  عنوان بههر بوته 
 عنوان بهکه استفاده از غده  این توجه به معهذا باباشد  میرقم  برتري یک

نظر اندازه در محدوده استاندارد  منبع بذري در مراحل بعدي بایستی از
زمـان ایـن صـفت بـا میـانگین وزن       لذا سنجش هم .قرار داشته باشد

  . باشد  میانتخاب کلون مناسب ضروري  منظور بهغده  تک
ــون  ــایش، کل ــیشداراي  TP12-8در ایــن آزم ــرین ب ــون  ت و کل

-TP12کلون  که طوري به .بود غده تکین وزن تر کمداخلی داراي  69
ذکر  . الزم بهداد نشاندرصد برتري  5/35به رقم شاهد مارفونا نسبت  8

از نظر این صـفت بـا ارقـام شـاهد (اگریـا،       TP12-8است که کلون 
 داد نشـان  درصـد  پـنج در سطح داري  معنی) تفاوت رزتا لیديمارفونا و 

  ). 2(جدول 
ي  هـا  کلـون در این تحقیق، بـین رقـم مارفونـا و سـایر ارقـام و      

در داري  معنـی اخـتالف   397007-16کلـون   اسـتثناي  به مطالعه مورد
کل غده وجـود داشـت. رقـم مارفونـا      از نظر عملکرد درصد پنجسطح 
کلـون   ترتیـب   بهکل غده بود و پس از آن  عملکرد ترین بیشداراي 

و  396151-8، رقم آگریا، کلون 397045-100، کلون 16-397007
TP21-29  است که  ذکر بهزم عملکرد کل بودند. ال ترین بیشداراي

 تـرین  بیشداراي  397007-16، کلون مطالعه ي مورد ها کلوندر بین 
داري  معنیعملکرد کل غده بود و نسبت به رقم شاهد مارفونا تفاوت 

میـزان عملکـرد کـل نیـز در      ترین کمنشان نداد.  درصد پنجدر سطح 
نسبت بـه رقـم شـاهد     که طوري بهمشاهده گردید  397097-9کلون 

  ). 2(جدول  داد نشاندرصد کاهش  1/58ونا مارف
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Table 1-Analysis of variance of the investigation of quantitative characteristics of studied potato clones and cultivars 
 Means of squares تمیانگین مربعا

 درجه
  آزادي
d.f 

  اتتغییر منابع
S.O.V 

تعداد 
  چشم
Eye 

number  

درصد ماده 
  خشک

 Dry matter 
percentage  

غده  عملکرد
 فروش قابل

Marketable yield  

 غده عملکرد
 Total کل

yield 

  غده تکوزن 
Mean of 

tuber 
weight  

  تعداد غده
  بوته در

 Tuber 
number per 

plant 

  دهوزن غ
  بوته در

Tuber weight 
per plant 

4.59ns 10.4ns 19.9ns 28.8ns 821ns 2.26ns 10092ns 2 بلوك Block  

2.50ns 16.8** 44.3** 55.2** 1483** 10.4** 19423** 20 
 تیمار

Treatment  

1.43 4.6 9.7 14.1 358 3.87 4960 40 
 خطاي آزمایشی 

Error 

 ضریب تغییرات (درصد) 14.5 28.8 24.2 14.5 15.0 12.1 21.8
C.V. (%)   

 Significant at the 1% probability levels, ns: Non-significant :** غیر معنی دار nsو  درصد یک دار در سطح احتمال معنی : **
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Table 2- Mean comparison for evaluated traits in studied potato clones and cultivars 

تعداد 
 Eye چشم

number  

  درصد 
  ماده خشک

Dry matter 
percentage  

  غده  عملکرد
  فروش قابل

Marketable yield  
 (ton ha-1)  

   عملکرد
  کل  غده

Total yield 
(ton ha-1) 

   غده تکوزن 
Mean of tuber 

weight (g) 

  تعداد غده
  بوته در

Tuber 
number 

per plant  

  وزن غده
   بوته در

Tuber  
 weight per 

plant (g)  

  نام کلون و رقم
Clone and cultivar name  

5.18b-e 19.2b-f 20.1c-f 28.1b-d 86.1c-f  6.39a-g 527b-d 396151-8  
5.42b-e 17.7c-g 21.2c-f 24.7cd 63.6e-g 7.72a-c 462cd  397045-4 
5.82b-e 15.0gh 19.9c-f 22.7de 123.2ab 3.49g 426de  397045-10 
4.68b-e 20.3a-d 20.4c-f 26.4b-d 104.8a-c 4.80c-g 495b-d  TP12-13  
6.50ab 16.9c-h 16.6e-g 27.5b-d 97.1b-d 5.30b-g 515b-d  TP21-29 
4.82b-e 17.3c-h 17.4d-g 27.4b-d 131.9a 4.20e-g 514b-d  TP12-8  
5.18b-e 19.4b-f 23.6a-c 31.9ab 83.9c-f 7.17a-e 599ab  397007-16  
6.31a-c 17.6c-g 14.5g 18.4ef 92.7b-e 3.73fg 344ef  397007-17 
4.95b-e 17.2c-h 17.7d-g 24.4c-e 63.6e-g 7.37a-e 458c-e  396140-6  
4.38c-e 16.6e-h 20.6c-f 25.3cd 60.1fg 7.84a-c 478cd  397009-8  
5.12b-e 20.5a-c 21.7c-e 26.4b-d 75.6c-g 6.86a-f 495b-d   397015-14  
5.71b-e 14.1h 22.0b-d 26.2b-d 62.3e-g 8.14ab 490b-d  397003-7  
3.93e 13.9h 23.7a-c 25.8b-d 68.7d-g 7.59a-c 484b-d  396151-27  

5.70b-e 16.0e-h 27.1ab 29.2bc 73.2d-g 7.47a-d 548bc  397045-100  
4.08de 19.5b-e 12.8g 15.1f 7.50c-g 4.27d-g 284f   397097-9  
5.18b-e 15.8f-h 22.2b-d 26.1b-d 58.3fg 9.49a 490b-d  396151-20  
5.83b-e 16.8d-h 16.3fg 22.3de 49.4g 8.90a 418de  397045-7  
6.32a-c 21.4ab 21.9cd 25.0cd 48.7g 9.61a 469cd  69 indigenous  

6.30a-c 17.1c-h 23.7a-c 28.4b-d 81.6c-f 6.67a-g 533b-d  (شاهد) آگریا  
Agria (control) 

5.97a-d 18.4b-g 28.6a 36.1a 85.1c-f 8.28ab 677a  (شاهد) مارفونا  
 Marfona (control)  

7.87a 23.3a 21.6c-e 26.3b-d 60.5fg 8.29ab   494b-d  (شاهد) رزتا لیدي  
 Lady Rosetta (control)  

  درصد پنجدر سطح آماري  LSDباشند، آزمون  ) نمیP<0.05دار ( ك در هر ستون داراي اختالف معنیاعداد با حروف مشتر
Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05), LSD test (95% confidence level) 

  
 زمینی سیبالمللی  بر اساس روش استانداردي که توسط مرکز بین

1)CIPزمینـی  سیبپیشرفته  هاي کلوناست، در ارزیابی  ) تدوین شده ،
صـفت منفـی در    یـک  عنـوان  بهتولید تعداد غده زیاد با اندازه کوچک 

بنـدي ایـن مرکـز     . بر اسـاس طبقـه  باشد مینظر  مد  ها کلونارزیابی 
اسـتفاده   غده اقتصادي مـورد  عنوان بهگرم  300تا  80ي با وزن  ها غده

گـرم   200تا  80با وزن  هاي غدهرند که در داخل این گروه گیقرار می
کلـون   18شوند. در پژوهش حاضر از بـین  بذري استفاده می عنوان به

ی بـا میـانگین وزنـی بـاالتر از     های غدهکلون  ، تعداد هفتمطالعه مورد
اسـتفاده بـذري تولیـد     منظـور  بهگرم)  80شده (باالتر از  حداقل تعیین
اسـتفاده در ایـن آزمـایش، دو رقـم آگریـا و       د موردشاه نمودند. از سه

تر از پایین ها آنمیانگین عملکرد غدة داري  معنی طور بهچه  مارفونا اگر
در  هـا  آنتولیـدي   هـاي  غـده امـا   ،بود مطالعه مورد هاي کلونبعضی 

گرم) قرار داشت. براي این صـفت   80 –200محدوده استاندارد بذري (
 TP12-13و  TP12-8  ،10-397045کلـون  بهتـرین پاسـخ از ســه  

نسبت به شاهد  ها کلونتوسط این  آمده دست بهآمد که مقادیر  دست به

                                                        
1- International Potato Center (CIP) 

  .داد نشاندرصد برتري  2/23و  8/44، 0/55 ترتیب بهبرتر (مارفونا) 
مقـدار   تـرین  بـیش  مطالعـه  مـورد و ارقام شـاهد    ها کلوندر بین 

-16شـماره   پـس از آن کلـون   ،داشـت  عملکرد به رقم مارفونا تعلـق 
درصد کاهش نسبت به مارفونا در رتبۀ بعـدي قـرار    4/13با  397007

داري  معنـی  طـور  بهفقط دو کلون  مطالعه موردکلون  18داشت. از بین 
ي داشتند اما رقـم  تر کمرزتا عملکرد نسبت به دو شاهد آگریا و لیدي

 داد نشـان داري  معنـی برتـري    هـا  کلوندرصد  5/94مارفونا نسبت به 
   ).2دول (ج

بنـدي   جـاي رتبـه   در کشور فرانسه عملکـرد ارقـام آزمایشـی بـه    
شـود.   ه مـی داد نشـان درصـد نسـبت بـه شـاهد مربوطـه،       صـورت  به

کرده و عملکرد بقیه مواد  فرض 100صورت که عملکرد شاهد را  بدین
شـود   آن سنجیده می نسبت به 2عملکرد آزمایشی تحت عنوان شاخص

)Corrignan and Valengin, 2001 گونـه کـه در جـدول     ). همـان
 مطالعه مورد هاي کلونعملکرد غدة تمام  گردد،  میمشاهده  2شماره 

-16که حتی کلـون يطور به ؛از بهترین رقم شاهد (مارفونا) کمتر بود
بود،  ها کلون سایر بهنسبت  يتر بیشکه داراي عملکرد غده  397007

                                                        
2 -Yield index 
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. بـر اسـاس   داد نشـان این شاهد  ي نسبت بهتر کمدرصد عملکرد  5/11
نسـبت بـه رقـم آگریـا و       هـا  کلوندرصد  7/16این جدول  هاي  داده

  ند. داد نشانبرتري  رزتا لیديدرصد نسبت به رقم  9/38
از نظـر عملکـرد    رزتـا  لیـدي در این آزمایش، بین رقم مارفونـا و  

از نظـر ایـن    که طوري به .وجود داشت داري معنیاختالف  فروش قابل
درصـد کـاهش    6/24نسـبت بـه رقـم مارفونـا      تارز لیديصفت، رقم 

از نظر  داري معنیکه بین رقم مارفونا و اگریا تفاوت  حالی . درداد نشان
عملکـرد   نیتـر  بـیش اسـت کـه    ذکر بهاین صفت مشاهده نشد. الزم 

 ترتیــب  بــهدر رقــم مارفونـا وجــود داشــت. پـس از آن    فــروش قابـل 
-16یــا، کلــون ، رقــم اگر396151-27، 397045-100ي  هــا کلــون

 فـروش  قابلعملکرد  نیتر بیشداراي  396151-20و کلون  397007
 397097-9در کلـون   فروش قابلمیزان عملکرد غده  نتری کمبودند. 

درصـد   3/55نسبت به رقـم شـاهد مارفونـا     که طوري به ،مشاهده شد
  ). 2(جدول  داد نشانکاهش 

داخلی  69، 397015-14، کلون رزتا لیديدر این تحقیق، بین رقم 
از نظر درصد ماده  درصد پنجدر سطح  داري معنیاختالف TP12-13 و

و سایر ارقـام و   رزتا لیديکه در بین رقم حالی خشک مشاهده نشد. در
در سـطح   داري معنـی از نظر این صفت تفاوت  مطالعه مورد هاي کلون

 مطالعـه  مـورد  هـاي  کلـون وجـود داشـت. در بـین ارقـام و      درصد پنج
 رزتـا  لیـدي درصد) به رقـم شـاهد    3/23مقدار ماده خشک ( ترین بیش

، باالترین مقادیر بـراي ایـن   مطالعه موردکلون  18تعلق داشت. از بین 
 TP12-13 و 397015 -14داخلـی،   69 هاي کلوناز  ترتیب بهصفت 

با شاهد برتـر   درصد پنجدر سطح داري  معنیکه اختالف  ،آمد دست به
  نداشتند. 

  
  ها  آن) و عملکرد ماده خشک رزتا لیدينسبت به شاهد (مارفونا و  مطالعه موردو ارقام  ها کلونمقایسه درصد عملکرد و ماده خشک  -3جدول 

Table 3- Comparison of yield percentage and dry matter of studied clones and cultivars (Agria and Lady Rosetta) and their 
dry matter yield 

  عملکرد ماده خشک
Dry matter yield (ton ha-1) 

درصد ماده خشک نسبت به 
   رزتا لیدي

 Dry matter percentage 
than Lady Rosetta (%) 

عملکرد نسبت به مارفونا 
Yield than Marfona (%)  

  نام کلون و رقم
Clone and cultivar name 

5.40a-d 82.3b-f  77.8b-d 396151-8  
4.36d-g  75.9c-g  68.2cd  397045-4 
3.42e-g  64.5de  63.0de  397045-10 
5.36a-d 87.1a-d  73.1b-d TP12-13  
4.65d-f  72.6c-h  76.1b-d  TP21-29 
4.74c-f  74.1c-h  75.9b-d  TP12-8  
6.19a-c  83.1b-f  88.5ab 397007-16  
3.24fg 75.6c-g  50.9ef  397007-17 
4.20d-g 73.8c-h  67.7c-e  396140-6  
4.19d-g  71.1e-h  70.0cd  397009-8  
5.40a-d  87.8a-c  73.1b-d  397015-14  
3.68e-g  60.3h  72.5b-d  397003-7  
3.60e-g  59.8h  71.6b-d  396151-27  
4.69d-f  68.8e-h  80.9bc 397045-100  
2.95g  83.7b-e  41.9f 397097-9  

4.14d-g 67.9f-h  72.5b-d 396151-20  
3.74e-g  71.9d-h  61.8de  397045-7  
5.35a-d  91.7ab  69.3cd  69 indigenous  
4.85b-e  73.2c-h  78.7b-d   (شاهد) آگریاAgria (control) 

6.65a  79.0b-f  100a  (شاهد) مارفونا Marfona (control)  
6.14ab  100a  73.0b-d  (شاهد) رزتا لیدي Lady Rosetta (control)  

  درصد پنجدر سطح آماري  LSDباشند، آزمون  ) نمیP<0.05دار ( اي اختالف معنیاعداد با حروف مشترك در هر ستون دار
Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05), LSD test (95% confidence level) 

  



  1395، تابستان 2، شماره 14، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران     324

  



  325    ...زمینی کلون سیب 18ارزیابی صفات کمی و کیفی 

  
ین تـر  کـم  397045-10و  397003-7 ،396151-27 هاي کلون

توسط  آمده دست بهکه مقادیر  اي  گونه به ،دندماده خشک را تولید نمو
و  7/39،  2/40ترتیـب  بـه  رزتـا  لیـدي نسبت بـه رقـم   ها   کلوناین 

، مقـدار مـاده   مطالعـه  مـورد  هـاي  کلونبود. در بین  تر کمدرصد  5/35
از  تر کمدرصد  2/22از رقم مارفونا و  تر ها کم آندرصد از  3/33 خشک

   ).2رقم آگریا بود (جدول 
یکـی از  زمینـی   سیبدر ارقام مختلف ها   غدهزان ماده خشک می

ویژه در صنایع فرآوري و تهیه  بهها   غدهصفات مهم در تعیین کیفیت 
که ارقام داراي ماده خشک  این توجه به . باباشد میچیپس، خالل و پوره 

، از باشـد  مـی تر  کمها  آنکردن میزان جذب روغن  باال در هنگام سرخ
گـرفتن ایـن موضـوع،     نظر غذیه نیز بهتر است. لذا با درنظر بهداشت ت

بـراي مصـارف    مطالعـه  ي مـورد  ها کلونداخلی در بین سایر  69کلون 
. رانـدمان تولیـد چیـپس در    باشـد  مـی توصـیه   فرآوري (چیپس) قابل

با ماده خشک باال، روغن کم و طعم زیاد بهتر زیاد  هاي  زمینی سیب
رقـم مناسـب    عنـوان  بـه کـه   رزتا لیدي). رقم Talburt, 1987است (

پایین از سوي زارعـین   اًعملکرد نسبت دلیل بهاست،  چیپس توصیه شده
  ). Hassanpanah, 2010است ( استقبال قرار نگرفته مورد

در این آزمایش، باالترین میانگین تعداد چشم در هر غده مربـوط  
 درصـد  پنجدر سطح داري  معنیچه اختالف  اگر .رزتا بودبه شاهد لیدي

توسط این شاهد با دو شاهد دیگـر مشـاهده    آمده دست بهبین مقادیر 
-TP21داخلی و  69، دو کلون مطالعه مورد هاي کلوننگردید. در بین 

ین مقادیر را براي این صفت تر کم 396151 -27باالترین و کلون 29
  ). 2ند (جدول داد نشان

ي  هـا  کلـون ، شـود  مـی مالحظه  3طور که در جدول شماره همان
ــه 397097-9و  16-397007 ــب  ب ــاالترین ( ترتی ) و 5/88داراي ب

) درصد عملکرد نسبت به رقم مارفونا (شاهد) بودند. 9/41ترین (پایین
نسـبت بـه شـاهد در     بررسی موردو ارقام ها  کلونیک از  بنابراین هیچ

 ترین بیشنظر عملکرد غده برتري نشان ندادند.  از مطالعه موردمنطقه 
(شـاهد) نیـز    رزتـا  لیـدي درصد ماده خشک نسبت به رقم  ترین کمو 
مشـاهده شـد.    396151-27داخلـی و   69ي  هـا  کلـون در  ترتیـب   به

 ترتیـب   بـه عملکرد ماده خشک نیز  ترین کمو  ترین بیشاین   بر عالوه
  ).3وجود داشت (جدول  397097-9در رقم مارفونا و کلون 

کـه   داد نشان) 1ستر (شکل کال ي حاصل از تجزیه ها اننمودار دند
از نظر عملکرد کـل غـده در    زمینی سیب مطالعه موردو ارقام ها   کلون

گرفتند. در گروه اول که داراي بـاالترین عملکـرد    گروه عمده قرار سه
داشتند. گروه  و رقم مارفونا قرار 397007-16، کلون باشند میغده کل 

داراي  397097-9و  397007-17 هـــاي کلـــوندوم نیـــز شـــامل 
 هـاي  کلـون . سـایر ارقـام و   باشـند  مـی ترین عملکرد غده کـل   پایین

، در گروه سـوم  باشند میکه داراي عملکرد غده متوسطی  مطالعه مورد
  گرفتند.  قرار

 داد، نشـان کلون حاصل از رقم کنبـک  9شده روي  مطالعات انجام
ري دا معنیخارج از اندازه اختالف  هاي غدهاز نظر نسبت ها   کلونبین 

تـا   70/5ایـن نسـبت از   کـه    طوري به ،وجود دارد درصد پنجدر سطح 
شده  درصد متفاوت بود. در این تحقیق میانگین تعداد غده تولید800/0

 Strangeاساس کلون متفـاوت بـود (   بر 50/4تا  80/6در هر بوته از 
and Blackmore, 1989 .(ند که بین داد نشاناین محققان  چنین هم

رقم از نظر عملکرد، اندازه و تعداد غده اخـتالف وجـود    یک هاي کلون
تـوان بـراي حفـظ    کردند که از گزینش می دارد. این محققان گزارش

یافته با خصوصیات نامطلوب  خصوصیات مطلوب ارقام و حذف جهش
 ).Strange and Blackmore, 1989استفاده کرد (

ه کـ  Behjati et al., 2013نتایج تحقیق حاضـر بـا تحقیقـات    
را براي صفات میانگین تعـداد   درصد یکدر سطح داري  معنیاختالف 

بـین   فـروش  قابلغده، عملکرد کل و عملکرد  غده، میانگین وزن تک
دارد. نتایج این  کردند، مطابقت گزارش زمینی سیببخش  کلون امید 11

غده در هر گیـاه،   که براي صفت میانگین وزن تک داد نشانمحققان 
تـر از میـانگین عملکـرد     داراي عملکـردي بـیش    هـا  کلوندرصد  80

باالترین رقم شاهد (آگریا) براي این صفت بودند. این محققان نسبت 
برتر را نسبت به شاهد برتر (آگریا) براي صفات عملکرد کل  هاي کلون

  .نمودند درصد گزارش 70 فروش قابلو عملکرد 
Hassanabadi, 2009 ملکرد نیز با بررسی سازگاري و مقایسه ع

 هـاي  سالدر مناطق کشت بهاره در  زمینی سیببخش  امیدي  ها کلون
-2، 396151-2، 397009-3ي  ها کلونکه  داد نشان 1385و  1384

ــلداراي عملکــرد  397009-9و  9-397007، 397031 و  فــروش قاب
و از نظر صفات کیفی باالتر و یـا در حـد شـاهدهاي     تر بیشپایداري 
  .باشند میمربوطه 

 
  گیري جهنتی

در منطقـه   397007-16کـه کلـون    داد نشـان کلی نتـایج   طور به
 مطالعه موردي  ها کلون سایر بهرضوي نسبت  رخ در استان خراسان جلگه

عبـارتی   از نظر عملکرد کل و وزن غده در بوتـه برتـري داشـته و بـه    
هوایی منطقه سازگاري دارد. لذا جهـت کشـت در ایـن     و شرایط آب به

، بررسـی  مـورد ي  ها کلوناین در بین     بر . عالوهگردد یممنطقه توصیه 
درصـد مـاده خشـک بـوده و بـراي       نیتر بیشداخلی داراي  69کلون 

  .باشد میمصارف فرآوري (چیپس) مناسب 
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Introduction 

Introducing potato cultivars with high yield, early maturing and desirable quality have a key role in food 
security, decreasing the fluctuation of the price and the store costs and also providing fresh crops throughout the 
year. Potato (Solanum tuberosum L.) plant is one of leading agricultural products in the world with 365 million 
ton glands in year stands in fourth place after wheat, rice and corn.  

The main objective of the breeding program is yield. Increase in plant yield in the past due to the gradual 
elimination of defects visible by experts and today the new criteria for selection are based on principles of 
morphological and functional characteristics associated with the plant. Variety is one of the effective factors on 
plant growth and development on potato that yields components of potato is heavily dependent on it. Yield 
increasing in each variety affect the genetic and natural structure of variety. 

 Nine clones of Solanum tuberosum L. cv. Kennebec from sources in Victoria, South Australia and Tasmania, 
and the commercially grown clone, clone 1, which was imported from Vancouver, were multiplied from 
pathogen-tested seed and compared in 3 Victorian potato districts during 2 seasons. The results showed that 
differences exist in total and size grade yield and tuber number and appearance between clones of a cultivar. 
They further highlight the importance of selection work to maintain desirable characteristics of established 
cultivars and to remove mutants with undesirable characteristics. 

The results of the study, Hassanpanah and Hassanabadi (2012) showed that the clones 397003-7, 396151-27, 
397045-100 and Savalan (check) produced higher total and marketable tuber yield, tuber number and weight per 
plant, plant height, main stem number per plant, tuber size average and stable tuber yield. These clones produced 
high and mid-uniform tuber, tuber inner crack and tuber inner ring, mid-late maturity and mid and high dry in 
comparison to those of check. Based on results of this experiment, the clones 397003-7, 396151-27 and 397045-
100 could be selected for Ardebil region. 

The objective of this research was to evaluate the quantitative and qualitative traits of cultivars and advanced 
potato clones in spring cultivation (Jolge-e-Rokh region). 

 
Materials and Methods 

In this research, 18 potato clones for the quantitative and qualitative traits were compared with three check 
cultivars including: Agria (suitable for French-fries), Marfona (suitable for boiled eating) and Lady Rosetta 
(suitable for chips) in Jolge-Rokh Agriculture Research Station, the location 35'̧  50° north latitude and 59° east 
longitude and 1721 m above sea level, in crop year 2011. Experimental design was Randomized Complete Block 
Design (RCBD) with three replications. Treatment consisted of 18 advanced potato clones: 396151-8, 397045-4, 
397045-10, TP12-13, TP21-29, TP12-8, 397007-16, 397007-17, 396140-6, 397009-8, 397015-14, 397003-7, 
396151-27, 397045-100, 397097-9, 396151-20, 397045-7 and 69 indigenous with three control cultivars (Agria, 
Marfona and Lady Rosetta). Tubers were planted on two rows with 6 meters length. Distance between row and 
plants on the row were 75 and 25 cm, respectively. Area of each plot was 9 square meter. The evaluated 
characters were total yield, marketable yield, eye number, dry matter percentage, tuber number per plant, tuber 
weight per plant and mean of tuber weight. In order to measure total yield, after maturity, and remove the aerial 
organs, all of the tubers were harvested and the fresh weight was obtained. After removal of the tumor in bad 
shape, with soft rot and smaller than 30 mm that cannot be sold as part of the marketable yield, rest of them were 
used to measure marketable yield. Tuber dry matter percentage (TDM%) was determined from the relationship 
between fresh and dry weights of sub-sample of 8-10 thinly sliced tubers dried for 48 h at 80° C. Data were 
analyzed using SAS 9.1 software. The analysis of variance on test data and comparison to the middle of the LSD 
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test was performed at the 5% level. 
 

Results and Discussion 
The results showed that differences were significant among cultivars and clones in total yield, marketable 

yield, dry matter percentage, tuber number and weight per plant and mean of tuber weight. Based on the results 
of the analysis of variance of total tuber yield were observed among the clones, there was significant difference 
at 1% level. The maximum total yield of tubers related to the 397007-16 clone among the clones and the lowest 
total yield of tubers, related to the 397097-9 clone. The 397007-16 clone and Marfona cultivar had the highest 
tuber weight and the 397097-9 clone had the lowest tuber weight. The indigenous 69 and the 397045-10 clones 
had the highest and lowest number of tuber per plant, respectively. The 69 indigenous clone had the highest 
amount of dry matter percentage compared to other clones meaning that this clone is suitable for chips 
production. 

Behjati et al (2013) in their research in order to the evaluation of yield and effective characteristics on yield 
of promising potato clones, showed a treatment effect on number of tubers per plant, average weight of single 
tuber per plant, total yield of tubers and marketable tubers yield was significant at 1% level. 

 
Conclusions 

In general, present results showed that 397007-16 clone was better in tuber weight per plant and total yield 
compared to other clones. 
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