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های به نژادی به همرراه دو زمینی حاصل از برنامهکلون پیشرفته سیب 31ژنوتیپ سیب زمینی شامل  33در این پژوهش 

خروری( بره عنروان شراهد در قالرب طرر  مناسب برای ترازهزمینی( و کایزر )رقم تجاری آگریا )مناسب برای خالل سیب
های کامل تصادفی در سه تکرار و در پنج منطقه )کرج، اردبیل، مشهد، اصرفهان و همردان( از ن رر صرفات زراعری و بلوک

های مورد نیراز بررای کشرت در پرنج منطقره، بررسی شدند. برای تامین غده 1394-1397های ویژگی های کیفیت در سال
در ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل تکثیر شدند. در طرول دوران رشرد و  1394ها در سال نکلو

شکل غرده، عمرق چشرم، رنرس پوسرت و اد ساقه اصلی در بوته، پس از برداشت تعداد و وزن غده در بوته، ارتفاع بوته، تعد
ای شدن مرکز غده، پوسیدگی قهروه ای های رشد غده، حفرهافهای بدشکل، شکگوشت غده، طول دوره رشد، تعداد غده

داخلی غده، تغییر رنس گوشت غده خام و درصد ماده خشك غده در دو منطقه اردبیل و همردان، و عملکررد غرده  حلقوی
ده هرا مرکرب داتجزیه واریانس گیری شدند. کل و قابل فروش در پنج منطقه اردبیل، همدان، کرج، مشهد و اصفهان اندازه

سرال و × مکران، ژنوتیرپ × مکان، ژنوتیپ ×  ، سال، سالژنوتیپ، مکان اثر کهنشان دادرای عملکرد غده کل و قابل فروش ب
( دارای بیشرترین 1027) 26( و 5675) 8(، 1375) 5(، 1675) 1هرای شرماره کلرون .برودداری معنریمکان × سال × ژنوتیپ 

 8( و 1675) 1هرای متوسرز زودرس و پرمحصرول شرماره ، کلونGGE-biplot عملکرد غده بودند. براساس نتایج تجزیه
( دارای پایداری عملکرد 1027) 26( و 1375) 5های متوسز دیررس شماره ی عملکرد و کلوندارین پایشتریب یدارا( 5675)

رنرس گوشرت غرده زرد ( از درصد ماده خشك غده باال، 1027) 26( و 5675) 8(، 1375) 5های شماره متوسز بودند. کلون
های رشد غده، پوشش خوب، سریاه شردن ای شدن مرکز غده، بدون شکافروشن و پررنس، بدون غده بدشکل، بدون حفره

و  5675، 1375، 1675 ر نهایرت در ایرن پرژوهش، چهرار کلرونگوشت غده جزیی و عمق چشم سطحی برخوردار بودند. د
به نام رقرم  1675، کلون 1400ا پایداری عملکرد انتخاب شدند. در سال های امید بخش پرمحصول و ببه عنوان کلون 1027

 .به نام رقم جدید رونا نامگذاری و به جامعه کشاورزان سیب زمینی کار معرفی شدند 1027جدید تکتا و کلون 
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 مقدمه

یکي از مهمترین گیاهان زراعيي  زمینيسیب

و از نظراهمیت غذایي و تولید بعد ازگندم  است

دسييتیابي بييه امنیييت غييذایي و  .و بييرنج اييراردارد

کنيد تيا هيا ایجيام ميينعت از نوسان ایميتمما

زمینيي بيرای تولیيد منمييئن ارايام مناسيب سيیب

و بييرای ملييارت مختليي  سييال درتمييام فلييول 

در سال . (Upadhya et al., 1996)معرفي شود 

زمیني جهان حيدود ، سنح زیرکشت سیب2021

 میلیييون تيين 368میلیييون هکتييار و تولیييد آن  18

دنیيا،  زمینيسيیبترین تولیدکننيده است. بزرگ

میلیييون تيين  100حييدود  تولیييد چييین بييا کشييور

رتبه سیزده و در جهان گزارش شده است. ایران 

 داردرا در آسيیا بعييد از چييین و هنييد رتبييه سييوم 

(FAO, 2021) . 

وزارت جهييييياد  1398براسيييييار آميييييار 

در کشور  زمینيسیب برداشت سنحکشاورزی، 

نج پي حيدود تولید میزان، هکتارهزار  142 حدود

 رهکتيارتين د 36حيدود  عملکيردو  تينمیلیيون 

 .(Ahmadi et al., 2020)است 

انگليی  ارزش زراعيي و مليرفي  درکشور

زمیني پ  از ارار گرفتن نام آنهيا در اراام سیب

لیسييت ملييي، توسييس آژانيي  علييوم کشيياورزی 

 Scotland Agricultural Science)اسييکاتلند 

Agency = SASA) رد. گیيمورد بررسي ارار مي

در این بررسي صفاتي مانند عملکيرد غيده اابيل 

های مرتبس با کیفیيت فيرآوری، فروش، ویژگي

هيييا، خسيييارت آفيييات و خلوصيييیات بیماری

 ها ميييييورد ارزیيييييابيمورفوليييييوژیکي غيييييده

گیرند که بررسي صفات دارای اهمیيت ارار مي 

بیشييتر بييه صييورت اجبيياری  و سييایر صييفات  بييه 

ش صيييورت اختیييياری و یيييا براسيييار سيييفار

شييود های تولیييد کننييده راييم انجييام ميييشييرکت

(Anonymous, 2008) . 

تجزیه واریيان  مرکيب فقيس از از آنجایي که 

محييیس  ×اطالعيياتي درمييورد اقرمتقابييل ژنوتیييپ 

 لفييي تخمعیارهييای مان ، محققييآیييدبدسييت مييي

 را جهيت تشيخیپ پایييداری ارايام و معرفيي آنهييا

 بيرآورد .(Lin and Binns, 1985) اندکار بردهه ب 

گیياه  نژادگيرانبيهمحیس برای × اقرمتقابل ژنوتیپ 

هيای متفياوتي را نقش مهميي دارد. محققيان روش

انيد. از برای تعیيین پایيداری عملکيرد ارایيه کيرده

 فنييوتی ي پایييداری پييارامترتييوان بييه جملييه مييي

(Roemer, 1917) ،هيا بيرای تجزیه جفيت واریتيه

دوی  بييرآورد واریييان  اقرمتقابييل ترکیييب دو بييه

 ،(Plaisted and Peterson, 1959) هيياژنوتیييپ

 محييیس × اسييتفاده از جمييع مربعييات اقيير ژنوتیييپ 

 هيييييای هييييير ژنوتیيييييپ در کلیيييييه محيييييیس

اسيتفاده از دو آمياره  ،(Wricke, 1962) آزميایش

 شیب خس رگرسیون و متوسيس عملکيرد هير رايم

(Finlay and Wilkinson, 1963) اسييتفاده از ،

و  س عملکييرد ارايياممتوسيي، شييیب خييس رگرسييیون

 میييانگین مربعيييات انحييرات از خيييس رگرسيييیون

(Eberhart and Russell, 1966) ،  تقسیم مجميو

مرتبس محیس به اجزای × مربعات اقرمتقابل ژنوتیپ 

اسيتفاده ، (Shukla, 1972)هيا به هر یک از ژنوتیپ

 تغییيرات ضيریب ،(Tai, 1975) از روش رگرسیون

، (Francis and cannenberg, 1978) محینيييي
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 Lin and) ن یيک مکياندر درو واریان  بین سال

Binns, 1985)  عملکيرد  ناپارامتری آمارهو روش

پایييداری هييای آميياره، (Ysi)پایييداری کانييگ  –

 ،LOW)و  TOP) ،MID فييييوک  و همکيييياران

 (R)پایييييداری میييييانگین رتبييييه کتاتييييا  آميييياره

(Moghaddaszadeh et al., 2018)  .اشاره کرد 

هيای روش (Lin and Binns, 1989)ز لین و بین

هييای متغیييره )روشپایييداری را بييه دو گييروه تييک

 پييييارامتری و ناپييييارامتری( و چنييييدمتغیره )روش

Additive Main Effect and Multiplicative 

Interaction = AMMIبنييدی نمودنييد.( تقسييیم 

× بييرای ارزیييابي ژنوتیييپ  AMMIپایييداری روش 

فتييييه اسييييت گرمحييييیس مييييورد اسييييتفاده اييييرار 

(Tarakanovas and Ruzgas, 2006; Sabaghnia 

et al., 2006; Mulema et al., 2008; 

)2020et al.,  Tarinejad ;2011, Hassanpanah .

× متقابيل ژنوتیيپ  ، بيرای تجزیيه اقير2001در سال 

 G+GE Bi-plotمدل  (Yan, 2001)یان  وسستمحیس 

(Genotype plus Genotype by Environment 

Interaction)  .انتخييييام ژنوتیييييپتوصييييیه شييييد 

× ژنوتیييپ و  اقيير ژنوتیييپمجمييو  بایييد براسييار  

 Yan and Hunt 2002) ;( باشييدG+GE)محييیس 

Yan and Kang, 2003) . 

از طریق نمایش  GGE Bi-plotروش مدل در 

نژادگير محیس به بيه× گرافیکي اقرمتقابل ژنوتیپ 

 اهيتا به سادگي پایيداری ژنوتیيپ شودکمک مي

هييا در و ترکیييب پایييداری بييا عملکييرد ژنوتیييپ 

و همچنيین  کنيد هيای مختلي  را ارزیيابيمحیس

استفاده از این روش امکيان بررسيي روابيس میيان 

 هييای هييدت در هييا و شناسييایي محييیسمحييیس

  سيييادگي میسييير نيييژادی را بيييههيييای بيييهبرناميييه

روش . (Mohammadi et al., 2013)سيازد ميي

GGE Bi-plot  بييا هييای ژنوتیييپام انتخييبييرای

 بنيييدیگيييروهپایيييدار عملکيييرد و پرمحليييول و 

توسييس تعييدادی از محققييان  هييای متنييو محييیس 

 ;Yan and Kang, 2003) اسيتفاده شيده اسيت

Yan and Tinker, 2005; Fan et al., 2007; 

Tonk et al., 2011; Zerihun, 2011; Pourdad 

and Jamshid Moghaddam, 2013; Pourdad 

and Jamshid Moghassam, 2014). 

های گیاهان مختل  توسس این ميدل بيه ژنوتیپ

عنوان ژنوتیپ با عملکرد پایدار و پرمحلول معرفي 

 ژنوتیيپ تيوان بيه سينبل هنيدیاند از جمله مييشده

CKP25 (Bhan et al., 2005) ،گلرنيگ هيارتمن 

(Pourdad and Jamshid Moghaddam, 

-27، 397003-7 زمینيييهييای سييیب، کلييون(2013

و راييييييييم سيييييييياوا ن  100-397045، 396151

(Hassanpanah and Hassanabadi, 2014) ، رام

اراييام ، (Hassanabadi et al., 2013) خيياوران

کليون کيایزر، لوکيا، کنبيک و سياتینا و  زمینيسیب

، (Hassanpanah, 2014) 397007-9 زمینييسيیب

و  397008-5، 397008-2 زمینييسيیب هيایکلون

4-994001 (Hassanpanah and Hassanabadi, 

 397009-8 زمینييييييسيييييیب کليييييونو  (2014

(Hassanpanah et al., 2019) .اشاره کرد  

هدت از این پژوهش بررسي صفات زراعيي 

سيیب  های پیشرفتههای کیفیت ژنوتیپو ویژگي

هيا، ها و مکيانها، سال، روابس بین ژنوتیپزمیني



 1400، سال 2، شماره 37جلد  ”نهال و بذرمجله ”

246 

رین بهتي شناسيایيهيای منليوم و تعیین ژنوتیپ

ژنوتیپ از نظر پایداری عملکرد و عملکرد با  با 

 بود. GGE Bi-plot استفاده از مدل

 

 هامواد و روش

زمیني کليييون سيييیب 31در ایييين پيييژوهش، 

نيژادی بيه هميراه دو رايم های بهحاصل از برنامه

زمینيي( و شاهد آگریا )مناسب برای خالل سیب

 33خييوری( جمعييا  کييایزر )مناسييب بييرای تييازه

های یپ )کلون و رام( در االب طرح بلوكژنوت

کامييل تلييادفي در سييه تکييرار در پيينج مننقييه 

)کرج، اردبیل، مشهد، اصفهان و همدان( از نظير 

هيای صفات زراعي، پایداری عملکرد و ویژگي

 بررسي شدند.  1395-1397های کیفیت در سال

در  ياز انجام تالاي ينیزمبیس نژادیبهبرنامه 

در گلخانه و  یریگ(، خزانهياگلخانه )خزانه تال

شيود. در يشيرو  مي ياصيل نیانتقال نشاء به زمي

بييذر سييالم از هيير کلييون،  ریييتکث یمراحييل بعييد

 يمقييدمات شيياتیآزما ،یامشيياهده یهييايابیييارز

)تکراردار( و  شرفتهیعملکرد پ سهیتکراردار، مقا

گیييرد. ابييل از يانجييام ميي یسييازگار شيياتیآزما

و  بي مقييدماتيارزیيياآزمييایش سييازگاری، در 

هشييت  ازکلييون انتخييابي  104تعييداد  پیشييرفته

، ساتینا، کایزر و والدین )لوتسابه همراه جمعیت 

( در سه مننقه ایآگر)رام شاهد  ساوا ن( و رام

کرج، اردبیل و هميدان از نظير صيفات کميي و 

در نهایييت  هيای کیفیيت مقایسيه شيدند.ویژگيي

 کلون منلوم از لحاظ صفات کمي و 31تعداد 

کیفیت که عملکرد آنها در حد شاهد و یا با تر 

 بود، انتخام گردید. 

 هييای بييا توجييه بييه ایيين کييه والييدین جمعیييت

های مقدماتي و پیشيرفته نژادی ابال  در ارزیابيبه

بررسييي شييده بودنييد، در آزمایشييات سييازگاری 

برای ارزیابي از شياهدهایي کيه بیشيترین سينح 

به هميین خياطر شد. زیرکشت را دارند، استفاده 

در این پژوهش، از دو رام شاهد آگریا )مناسب 

زمیني( و کایزر )مناسيب بيرای برای خالل سیب

خييوری( اسييتفاده شييده اسييت. ضييمنا  در تييازه

هيای مقيدماتي و پیشيرفته عملکيرد رايم ارزیابي

، سياتینا، کيایزر و ملي ساوا ن از سه والد لوتسيا

 شاهد رام آگریا بیشتر بود. 

امل دو خس پنج متری بيه فاصيله هر کرت ش

متری و با فاصله بین دو  بوته سانتي 75دو ردی  

ای متر بود. به منظور کاهش اقر حاشيیهسانتي 25

زمیني رام آگریا در دو طيرت یک ردی  سیب

آزمایش کشت شد. در طول دوران رشد و پي  

از برداشت صيفات تعيداد و وزن غيده در بوتيه، 

روش، ارتفيا  بوتيه، عملکرد غده کل و اابيل في

تعداد سيااه اصيلي در بوتيه، شيکل غيده، عميق 

چشم غده، رنگ پوست و گوشيت غيده، طيول 

های رشد، های بدشکل، شکاتدوره رشد، غده

ای شيدن مرکيز غيده، پوسيیدگي حلقيوی حفره

داخلي غده، درصيد مياده خشيک غيده و تغییير 

در دو سياعت  24رنگ گوشت غده خام بعد از 

و عملکيرد غيده کيل و  ميدانمننقه اردبیيل و ه

اابل فروش در پنج مننقه اردبیل، همدان، کرج، 

 يدسييتورالعمل ملييبراسييار مشييهد و اصييفهان 

ي نیزمبیاراام س يارزش زراع نییتع یهاآزمون
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(Khandan et al., 2011) گیيری شيدند. اندازه

های عملکرد غده اابل فروش پ  از کسير غيده

زده و ی آفتهامیلي متر و غده 35تر از کوچک

های دارای پوسیدگي نيرم و سبز و همچنین غده

 بدست آمد.  بدشکل

 هييا ابتييدا آزمييون بييرای تجزیييه و تحلیييل داده

 آزمييييون بييييا هييييا نرمييييال بييييودن توزیييييع داده

–Kolmogorov) اسييييمیرنوت-کولمييييوگروت

Smirnov test)   و آزميييون همگنيييي واریيييان

اشيييتباهات آزمایشيييي براسيييار آزميييون ليييون 

(Levene) گیييری شييده انييدازههييای ر روی دادهبيي

س   تجزیه واریان  ساده و مرکيب بيا  انجام شد.

در نظيير گييرفتن سييال و مکييان بييه عنييوان عوامييل 

عاميل قابيت، براسيار  تلادفي و ژنوتیپ به عنوان

صيورت  SAS 9.1افزار آمياری با نرمامید ریاضي 

 بييا اسييتفاده از آزمييون هييانیانگیييسييه میمقاگرفييت. 

در سينح احتميال  (LSD)دار معنيحداال تفاوت 

ی داریييپا بييرآورد ی. بييراانجييام شييددرصييد  پيين 

اسيتفاده   GGE Bi-plotاز مدلها عملکرد ژنوتیپ

× رسم نمودارهای دوبعدی اقرمتقابل ژنوتیيپ  شد.

  GenStat 12افيييزار محيييیس بيييا اسيييتفاده از نيييرم

های توصیه شده توسس یان و هانيت براسار روش

(Yan and Hunt, 2002) بود. 

 

 نتایج و بحث

هييا بييرای مرکييب دادهنتييایج تجزیييه واریييان  

عملکرد غده کل و اابل فروش در پينج مننقيه و در 

مکيان، × ، سيال اقر مکان، سالنشان داد که دو سال 

مکان و ژنوتیيپ × سال، ژنوتیپ × ژنوتیپ، ژنوتیپ 

  .(1بود )جدول  (P ≤0.01) دارمعنيمکان × سال × 

 

زمیني مورد های سیبژنوتیپعملکرد غده کل و اابل فروش ه واریان  مرکب برای تجزی -1جدول 
 منالعه در پنج مننقه و دو سال

Table 1. Combined analysis of variance for total and marktable tuber yield in studied 

potato genotypes in five regions and two years 
 

 میانگین مربعات
Mean squares 

 درجه آزادی

d.f. S.O.V.                                      منبع تغییر 
 عملکرد غده اابل فروش

Marktable total tuber yield 

 عملکرد غده کل

Total tuber yield 
 Year (Y) سال 1 **1443.05 **1539.01

 Lucation (L) مکان 4 **3587.52 **3009.05
 Y × L سال× مکان  4 **1346.40 **1937.39

 R (YL) تکرار )سال و مکان( 20 22.51 15.96

 Genotype (G) ژنوتیپ 32 **285.29 **258.72
×  G ژنوتیپ ×مکان  128 **200.74 **168.81 L 

 G × Y ژنوتیپ×  سال 32 **78.49 **79.03

 G × Y × L ژنوتیپ ×سال × مکان  128 **67.02 **56.06

 Error خنا 672 19.14 23.66
 (%) .C.V درصد ضریب تغییرات   13.79 17.65

 .Significant at the 1% probability level : **                    یک درصد.                  دار در سنح احتمال معني: **
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 با توجه به ایين کيه صيفات زراعيي فقيس در 

 گیری شد، برایدو مننقه همدان و اردبیل اندازه

 هيای ایين صيفات تجزیيه واریيان  مرکييبداده

تجزیييه محاسييبه شييد. و دو سييال دو مکييان در 

هيای صيفات ميورد مرکيب بيرای دادهواریان  

مکيان،  ×منالعه نشان داد اقر مکان، سيال، سيال 

ژنوتیييپ بيير  ×مکييان  ×ژنوتیييپ و سييال  ×سييال 

ارتفا  بوته، تعداد سااه اصلي در بوتيه، تعيداد و 

کيل و اابيل  عملکيرد غيده و غده در بوتيهوزن 

فروش و اقر ژنوتیپ بر ارتفا  بوته، تعيداد سيااه 

و  غييده در بوتييهاصييلي در بوتييه، تعييداد و وزن 

کل و اابيل فيروش و درصيد مياده  عملکرد غده

خشک غده در سنح احتمال پنج درصد و یيک 

 (.2دار بود )جدول درصد معني

از لحاظ وزن غده در بوته در مننقيه اردبیيل 

 10، 6، 4، 3، 1های شماره ، کلون1395در سال 

، 3، 2، 1های شماره کلون 1396و در سال  11و 

4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،10 ،11 ،13 ،14 ،17 ،19 ،20 ،

و  1395و در مننقييه همييدان در سييال  33و  22

 هدوزن غيدارای بیشترین  26کلون شماره  1396

 دار نداشييتند معنييي تفيياوتبودنييد و بييا شيياهد 

، 1395ننقييه اردبیييل در سييال (. در م3)جييدول 

هيای بیشترین تعداد غده در بوته مربوط به کلون

 1396و در سيييال  26و  25، 20، 19، 18شيييماره 

و در مننقيه  26و  11های شماره مربوط به کلون

 27مربوط به کلون شماره  1396همدان در سال 

بود و با شياهد در گيروه مشيترك ايرار گرفتنيد 

  (.3)جدول 

، 11، 10، 8، 7، 4، 3، 2، 1ره های شيماکلون

در سييال  33و  32، 30، 21، 19، 17، 16، 15، 13

و  13، 11، 10، 3، 1هييای شييماره و کلييون 1395

در مننقييييه اردبیييييل دارای  1396در سييييال  15

 تفياوتبیشترین ارتفيا  بوتيه بودنيد و بيا شياهد 

(. از نظر تعيداد سيااه 4دار نداشتند )جدول معني

 1395قيه اردبیيل در سيال اصلي در بوتيه در منن

، 15، 13و  11، 10، 4، 3، 2، 1های شيماره کلون

و در  33و  29، 28، 23، 22، 20، 19، 18، 17

و در مننقيه هميدان  1شيماره  کليون 1396سال 

دارای  1396و  1395های در سال 8کلون شماره 

 بیشييترین تعييداد سييااه اصييلي بودنييد و بييا شيياهد 

(. 4)جييدول در گييروه مشييترك اييرار گرفتنييد 

 26و  25، 23، 20، 14، 6، 2هييای شييماره کلييون

 از بييييا ترین درصييييد ميييياده خشييييک غييييده 

برخيوردار بودنييد و بيا شيياهد هيم گييروه بودنييد  

 (.4)جدول 

تييرین صييفات بييرای تعیييین نييو  یکييي از مهييم

زمینيي، درصييد مياده خشييک غييده مليرت سييیب

هيایي بيرای چیي  ، خيالل و سير  است. ژنوتیپ

ند کيه مياده خشيک غيده آن کردني مناسب هسيت

زیييرا بييا . (CIP, 2007)درصييد باشييد  19بييیش از 

افزایش درصد ماده خشک غده، بازدهي فيرآوری 

زمیني بهتر و تر، بافت سیببیشتر، زمان پخت کوتاه

فرایز، میزان در صورت استفاده برای چی   و فرن 

، 2هيای شيماره شود. کليونجذم روغن کمتر مي

از درصيييد مييياده  31و  26، 25، 23، 20، 14، 8، 6

برخييوردار  درصييد( 22خشييک غييده با )بیشييتر از 

ای خیليي هيا دارای بافيت غيدهژنوتیيپاین  .بودند

   (.4( بودند )جدول Dآردی )تیپ 
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 زمیني در مناطق اردبیل و همدان در دو سالهای سیبتجزیه واریان  مرکب برای صفات مورد ارزیابي در ژنوتیپ -2جدول 

Table 2. Combined analysis of variance for studied traits in potato genotypes in Adabil and Hamadan regions in two years 

 

 میانگین مربعات
Mean squares 

 درجه آزادی

d.f. S.O.V.                                       منبع تغییر 
 محتوی ماده خشک غده

Tuber dry matter content 

 تعداد سااه اصلي در بوته
1-plant Main stem number 

 ارتفا  بوته
Plant height 

 تعداد غده در بوته
Tuber number plant-1 

 وزن غده در بوته
1-ber weight plantTu 

 Year (Y) سال 1 **931423.10 **630.43 **276.94 **81.82 0.646
 Lucation (L) مکان 1 **386253.89 3.02 **2897.15 **56.80 0.010
 Y × L سال× مکان  1 **1107451.04 **47.09 **2908.16 **46.89 0.367

 R (L Y) تکرار )سال و مکان( 8 4526.94 3.73 100.25 1.49 0.795

 Genotype (G) ژنوتیپ 32 **102979.56 **4.72 **283.52 **1.74 **32.5
 G × Y ژنوتیپ×  سال 32 **68258.41 **4.15 **254.76 **2.58 0.510

 G × L ژنوتیپ ×مکان  32 **20206.33 *2.12 **82.85 *0.97 0.010

 G ×Y × L ژنوتیپ ×سال × مکان  32 **18570.12 *1.86 **89.98 *0.99 0.510

 Error خنا 256 9729.21 1.82 49.98 0.61 0.799
 (%) .C.V      درصد ضریب تغییرات           17.68 23.37 11.82 20.85 3.75

 and ** : Significant at the 5% and 1%, probability levels, respectively *                                                                                            یک درصد. پنج درصد و دار در سنح احتمالمعني: به ترتیب  **و *
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 زمیني در دو مکان و دو سالهای سیبگین صفات زراعي ژنوتیپمیان -3جدول 

Table 3. Mean of agronomic traits of potato genotypes in two regions and two years 
 

 تعداد غده در بوته
Tuber number plant -1  

 وزن غده در بوته )گرم(
Tuber weight plant -1 (g) 

 شماره ژنوتیپ
Genotype no. 

 همدان

Hamadan 

 
 

 اردبیل

Ardabil 
 
 

 همدان

Hamadan 

 
 

 اردبیل

Ardabil 
2017 2016  2017 2016  2017 2016  2017 2016 

4.1 3.8  7.1 5.4  658 577  1024 796 1 
3.2 3.2  5.5 4.9  446 464  817 489 2 

3.3 3.8  4.4 5.8  443 573  682 802 3 

3.5 3.5  6.9 6.6  557 583  878 631 4 

3.4 3.5  7.9 5.6  526 541  831 598 5 

3.4 3.5  7.3 3.9  546 581  753 706 6 

2.7 3.2  5.1 5.8  354 451  793 555 7 

4.5 4.2  7.9 3.2  739 652  992 538 8 

3.0 3.3  6.0 5.1  369 442  628 477 9 

2.9 2.9  6.1 6.6  364 349  764 662 10 

3.4 3.8  9.4 5.5  506 616  990 641 11 

3.5 4.3  5.1 4.5  476 631  551 354 12 

2.8 3.0  7.2 5.9  354 402  797 584 13 

3.3 3.9  8.1 4.7  425 571  893 510 14 

3.5 3.6  5.4 7.2  427 447  650 469 15 

2.9 3.1  5.1 4.5  405 424  578 403 16 

3.5 3.2  6.8 6.2  481 453  740 451 17 

3.6 4.1  8.1 7.7  481 692  520 407 18 

4.0 4.0  7.9 7.5  617 625  959 569 19 

2.9 2.9  7.2 8.1  384 656  725 599 20 

3.0 3.2  4.4 3.5  425 483  482 357 21 

3.3 3.5  5.4 5.2  466 581  697 596 22 

3.2 3.1  6.5 5.1  435 409  662 421 23 

3.1 4.0  6.4 5.6  425 587  644 364 24 

3.4 3.2  7.9 7.8  435 424  592 424 25 

2.7 4.7  9.5 7.7  879 879  545 496 26 

5.0 6.2  6.1 5.2  631 631  523 451 27 

2.7 4.2  4.7 5.3  533 533  548 437 28 

4.3 6.1  7.4 5.9  434 435  420 431 29 

3.3 4.5  6.8 5.7  568 568  631 517 30 

3.3 4.4  5.7 6.2  426 425  516 468 31 

4.0 5.6  5.6 5.8  348 348  475 553 32 

3.3 5.6  7.2 6.1  497 478  694 479 33 

 2.16        157.85  LSD 5% 
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  .Table. 3 Continued                                                                                                -3 جدولادامه 
 

 خشک غده درصد ماده

Tuber dry matter (%) 

 تعداد سااه اصلي در بوته
1- plant Main stem number  

 متر(ارتفا  بوته )سانتي
Plant height (cm) 

 شماره ژنوتیپ
Genotype no. 

 همدان

Hamadan 

 
 

 اردبیل

Ardabil 
 
 

 همدان

Hamadan 

 
 

 اردبیل

Ardabil 

2017 2016  2017 2016  2017 2016  2017 2016 

19.23 3.7 3.4  5.2 5.8  68 71  82 81 1 
22.36 3.1 3.0  4.2 6.0  66 63  73 64 2 

19.16 2.8 2.7  5.1 6.0  56 56  81 72 3 

21.40 3.3 3.1  3.9 5.0  57 56  69 55 4 

21.84 4.6 4.4  3.1 4.3  65 68  61 49 5 

23.00 3.8 3.7  3.4 3.3  64 64  66 51 6 

21.76 3.3 3.8  2.9 5.5  65 66  66 61 7 

22.08 5.6 5.1  3.7 5.0  64 64  73 60 8 

19.68 3.2 3.0  4.3 3.0  60 60  51 47 9 

21.04 3.0 3.0  3.7 5.9  56 55  75 63 10 

21.90 4.0 4.0  4.2 5.2  59 50  77 63 11 

19.91 4.11 4.2  3.8 3.7  65 63  66 45 12 

20.92 3.4 3.9  3.9 5.3  56 58  81 56 13 

22.23 4.6 4.3  2.8 4.8  61 61  68 49 14 

21.56 3.3 3.6  2.3 5.5  55 54  77 58 15 

21.17 3.2 3.7  4.4 4.2  64 64  67 57 16 

18.78 4.0 4.2  3.8 5.3  60 60  57 54 17 

21.96 3.2 3.3  2.9 5.3  64 62  62 48 18 

21.24 3.4 3.9  2.2 5.8  58 65  66 63 19 

27.69 3.4 3.6  3.3 5.8  65 64  49 51 20 

20.49 3.9 3.3  1.8 4.2  62 61  65 57 21 

20.14 3.4 3.6  4.1 5.2  61 60  61 48 22 

22.62 3.1 3.0  4.7 5.3  62 61  62 52 23 

20.37 3.2 3.0  3.3 4.5  58 57  58 46 24 

22.49 3.4 3.7  4.0 4.3  62 62  53 46 25 

22.40 3.4 3.3  3.4 4.0  61 62  60 38 26 

21.21 3.8 3.8  4.0 3.7  60 62  62 43 27 

19.54 3.2 3.0  4.3 5.2  56 54  62 45 28 

20.42 3.2 3.2  5.1 5.5  53 53  47 48 29 

21.77 3.8 4.2  3.9 4.5  55 54  80 54 30 

22.07 2.8 3.0  3.4 4.5  54 54  35 52 31 

21.48 3.4 3.3  4.8 3.7  58 57  47 62 32 

18.59 3.9 4.2  5.0 5.7  65 65  49 54 33 

0.72  1.25      11.31    LSD 5% 
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 مورد منالعه زمینيهای سیبژنوتیپهای کیفیت ویژگي -4ل جدو
Table 4. Quality properties of studied potato genotypes 

 

 شکل غده
Tuber shape 

 رنگ گوشت
Tuber flesh 

colour 
 رنگ پوست

Tuber skin olour 
 تیپ پخت

Baking type 

 ساعت 24خام پ  از  تغییر رنگ گوشت غده
Discolored of raw  

tuber flesh after 24 hr 

 مرکز غده ای شدنحفره
Tuber hollow  

heart 

  پوسیدگي حلقوی
 داخلي غده

Tuber inner ring rot 
 عمق چشم

Eye depth 
 رسیدگي

Maturity 

 ژنوتیپکد / نام
Genotype 

Name/ code 
 ژنوتیپ شماره

Genotyp e no. 
Long oval  Yellow Magenta creamy B Low  Very low Very little Shallow  Medium early 1675 1 
Round  White Creamy white D Low  Very low Very little Shallow  Medium early 975 2 
Round  White Creamy white B Low  Very low Very little Shallow  Medium early 1575 3 
Long oval  Dark yellow Yellow C Low  Very low Very little Shallow  Medium early 1175 4 
Long oval  Dark yellow Yellow C Low  Very low Very little Shallow  Medium late 1375 5 
Oval round Creamy Yellow D Low  Very low Very little Shallow  Early  575 6 
Round  Dark yellow Yellow C Low  Very low Very little Shallow  Early  2375 7 
Round  Light yellow Yellow D Low  Very low Very little Shallow  Medium early 5675 8 
Long oval  Light yellow Yellow B Medium  Very low Very little Shallow  Medium late 1275 9 
Long oval  Light yellow Creamy white C Low  Very low Very little Shallow  Early  1475 10 
Long oval  Creamy Yellow C Low  Very low Very little Shallow  Early  375 11 
Long oval  Light yellow Yellow B Low  Very low Very little Shallow  Late  275 12 
Round  Creamy Yellow C Low  Very low Very little Shallow  Medium early Caeser 13 
Round  Creamy Yellow D Medium  Very low Very little Shallow  Medium early 527 14 
Long oval  Light yellow Creamy white C Low  Very low Very little Shallow  Medium early 127 15 
Round  Light yellow Creamy white C Medium  Very low Very little Shallow  Late  227 16 
Round  Light yellow Creamy white B Low  Very low Very little Shallow  Medium late 327 17 
Long oval  Creamy Yellow C Low  Very low Very little Shallow  Medium early 1627 18 
Round  Creamy Yellow C Low  Very low Very little Shallow  Early  1427 19 
Long round Creamy Yellow D Low  Very low Very little Shallow  Medium early 2127 20 
Round  Creamy Yellow C Medium  Very low Very little Shallow  Medium early 1327 21 
Round  Light yellow Creamy white C Low  Very low Very little Shallow  Medium late 827 22 
Round  White Creamy white D Low  Very low Very little Shallow  Medium late 2027 23 
Round  Light yellow Creamy white C Low  Very low Very little Shallow  Medium early 1227 24 
Long oval  Light yellow Creamy white D Low  Very low Very little Shallow  Medium late 1027 25 
Oval round Yellow Magenta creamy D Low  Very low Very little Shallow  Medium late 1027 26 
Long oval  Dark yellow Yellow B Low  Very low Very little Shallow  Medium late Agria (check) 27 
Long oval  Dark yellow Dark yellow C Low  Very low Very little Shallow  Medium late 1029 28 
Round  Creamy Yellow C High  Very low Very little Shallow  Medium late 424 29 
Long oval  White Creamy white C Low  Very low Very little Shallow  Early  1924 30 
Round  Light yellow Yellow D Low  Very low Very little Shallow  Medium early 624 31 
Long oval  Light yellow Creamy white C Low  Very low Very little Shallow  Early   1124 32 
Long oval  Dark yellow Yellow B Low  Very low Very little Shallow  Medium early 924 33 

 
 دهتخم مرغي کشی

Long ovral:  کرمي Creamy:  سفت A: Firm :  خیلي کم Very low :  سنحي Shallow: زودرر Early:  

 گرد
Round:  کرمي سرخابي Magenta creamy :  نسبتا  سفت B: Fairly :  کم Low :  خیلي کم Very little:  متوسس زودرر Medium early: 

Medium متوسس  : C: Floury آردی  :White سفید  :Ovral round گرد تخم مرغي   :   :Medium late متوسس دیررر   
 Late دیررر    :High زیاد  : D: Very floury خیلي آردی  :Yellow زرد  
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های ایين گيروه گياهي اوايات در اقير غده بافت

شدن سنح غيده کيامال  تيرك برداشيته و  پزآم

 شيييود. سييياختمان بافيييتدچيييار وارفتگيييي ميييي

های نسيبتا  درشيت معمو   به صيورت دانيهغده  

هيای ایين گيروه بيرای شييود. کليونمشاهده مي

گیرنيد مليارت چیي   ميورد اسيتفاده ايرار مي

(Madah Arefi et al., 2007) . 

، 21، 17، 13، 12، 9، 3، 1های شيماره کلون

 درصيييد مييياده خشيييک غيييده 33و  29، 28، 24

 Bدارای تیييپ درصييد داشييتند و  20تييا  18بييین  

بييرای ملييارت سييا د مناسييب هسييتند. بودنييد و 

 هيييا پييي  از پخيييت هيييای ایييين ژنوتیيييپغيييده

کمي آردی بوده و سنح آنها براق نیست. بافيت 

ها نسبتا  نرم و تا حدودی خشک است و این غده

 پيييز و سييير  کيييرده اابيييل بيييه صيييورت آم

. (Madah Arefi et al., 2007)اسيتفاده هسيتند 

، 20، 19، 18، 14، 8، 7، 5، 4هيای شيماره کلون

تيا  21دارای ماده خشک بيین  31و  26، 25، 23

هيا ژنوتیيپاین (. 3درصد بودند )جدول  99/21

هسييتند و  (Cای آردی )تیييپ دارای بافييت غييده

 خييالل و سيير  کردنييي مناسييب بييرای ملييارت 

 .(Madah Arefi et al., 2007)باشند مي

و  12هيای شيماره از لحاظ رسیدگي ژنوتیيپ

، 22، 18، 9، 5هييای شييماره ژنوتیييپدیيررر،  16

متوسييييس دیييييررر،  29و  28، 27، 26، 25، 23

، 15، 14، 13، 8، 4، 3، 2، 1هييای شييماره ژنوتیييپ

متوسييييييس زودرر و  33و  30، 24، 21، 20، 18

 31و  30، 19، 11، 10، 7، 6هييای شييماره ژنوتیييپ

هييا از (. کلیييه ژنوتیييپ4زودرر بودنييد )جييدول 

یدگي حلقيوی عمق چشيم سينحي و بيدون پوسي

ای شيدن مرکيز غيده داخلي غيده و بيدون حفيره

(. از لحاظ صفت تغییير 4برخوردار بودند )جدول 

سيياعت، کلیييه  24رنييگ گوشييت غييده پيي  از 

، 16، 14، 9هيای شيماره ها به جز ژنوتیپژنوتیپ

 ، دارای کمتييرین تغییيير رنييگ گوشييت 29و  21

های ميورد منالعيه (. ژنوتیپ4غده بودند )جدول 

 سييرخابيرنييگ پوسييت غييده از کرميييدارای 

تا زرد تیره و رنگ گوشت از کرمي تا زرد تیيره  

مرغي کشيیده هسيتند و شکل غده از گرد تا تخم

 (. 4)جدول 

عملکرد غده کيل در پينج مننقيه و دو سيال 

آزمایش نشان داد که در مننقه اردبیيل در سيال 

، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1های شيماره کلون 1395

9 ،10 ،11، 13 ،14 ،15 ،17 ،19 ،20 ،22 ،23 ،

و  6، 3، 1هييای کلييون 1396و در سييال  30و  24

در مننقه همدان در طيي دو سيال آزميایش،  10

؛ در مننقييه اصييفهان در سييال 26کلييون شييماره 

  1396و در سييييال  26کلييييون شييييماره  1395

در مننقه مشهد در سيال  8و  5های شماره کلون

و در  30و  18، 17، 5هييای شييماره کلييون 1395

، 17، 15، 10، 5، 1های شيماره کلون 1396سال 

 1395و در مننقييه کييرج در سييال  30و  21، 18

، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1های شماره کلون

11 ،12 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،23 ،24 

، 9، 8، 5، 3، 2هيای کلون 1396و در سال  25و 

دارای  32 و 28، 26، 25، 24، 22، 16، 13، 12

 تفيياوتبودنييد و بييا شيياهد  عملکييرد غييده بييا 

 (.5دار نداشتند )جدول معني 
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 زمیني در پنج مکان و دو سالهای سیبمیانگین عملکرد غده کل ژنوتیپ -5 جدول
Table 5. Mean of total tuber yield of potato genotypes in five regions and two years 

 

 در هکتار()تن کل عملکرد غده
Total tuber yield (ton ha-1) 

 کرج
Karaj  

 مشهد
Mashhad  

 اصفهان
Isfahan 

 
 

 همدان
Hamadan 

 

 اردبیل
Ardabil 

 شماره ژنوتیپ
Genotype no. 

2017 2016  2017 2016  2017 2016  2017 2016 2017 2016 

36.49 32.07 37.92  43.70 26.02  30.22 34.05  30.59 34.85  43.88 54.27 1 
31.81 34.31 46.14  29.22 38.86  26.77 25.44  24.57 23.59  25.89 43.32 2 
32.41 32.53 38.66  28.52 32.60  29.13 30.14  30.35 23.50  42.51 36.19 3 
31.23 24.93 40.16  24.15 26.10  27.85 28.74  30.91 29.49  33.46 46.54 4 
39.97 37.86 48.08  53.83 48.56  39.75 39.37  28.65 27.88  31.63 44.07 5 
32.06 25.28 37.02  35.05 32.48  31.13 22.58  30.79 28.95  37.43 39.93 6 
31.09 28.90 40.72  34.12 36.21  29.35 35.74  23.88 18.77  29.43 42.04 7 
37.09 35.62 39.26  27.96 38.33  37.46 37.55  34.54 39.14  28.49 52.57 8 
32.30 41.20 41.09  32.56 41.48  32.82 32.33  23.41 19.57  25.23 33.29 9 
31.43 28.83 39.96  44.65 27.67  28.67 31.18  18.45 19.30  35.06 40.51 10 
32.90 22.35 43.41  31.44 41.84  24.18 19.87  32.65 26.81  33.98 52.44 11 
31.77 33.53 44.21  27.66 57.21  25.80 22.65  33.46 25.20  18.77 29.22 12 
27.50 32.17 34.71  29.05 22.97  23.46 19.39  21.30 18.77  30.92 42.25 13 
32.44 27.33 33.93  41.90 39.84  32.87 21.38  30.23 22.52  27.02 47.34 14 
30.78 28.92 39.94  46.57 29.08  30.13 27.57  23.65 22.62  24.87 34.47 15 
28.98 40.66 39.45  41.84 39.37  20.07 13.17  22.35 21.45  21.34 30.09 16 
33.89 28.97 37.87  45.75 61.10  32.50 20.16  23.99 25.47  23.88 39.25 17 
31.68 24.50 36.84  49.12 52.10  22.96 18.19  36.68 27.35  21.55 27.51 18 
34.27 28.70 39.82  30.54 30.71  30.00 36.14  33.10 32.71  30.17 50.86 19 
32.44 24.10 41.99  39.72 34.97  28.26 30.07  34.79 20.37  31.74 38.41 20 
31.77 30.10 41.41  51.04 41.43  33.46 21.72  25.57 22.52  18.94 25.52 21 
30.27 40.27 36.28  27.92 23.89  26.50 23.85  30.79 24.67  31.61 36.95 22 
32.81 34.50 50.87  37.87 32.21  32.15 38.43  21.65 23.06  22.32 35.08 23 
30.96 36.38 50.61  39.75 40.10  21.93 13.73  31.12 22.52  19.30 34.12 24 
30.96 37.57 41.82  41.52 41.93  25.26 22.22  22.45 23.06  22.47 31.35 25 
36.77 33.49 32.33  37.44 37.44  33.16 45.50  46.60 46.60  26.28 28.87 26 
30.64 25.10 29.40  35.01 35.01  28.74 34.61  33.44 33.44  23.90 27.71 27 
30.10 32.97 31.30  35.97 35.97  30.05 26.09  28.23 28.23  23.16 29.02 28 
26.10 29.47 29.55  31.35 31.35  26.27 21.92  23.03 23.03  22.86 22.21 29 
32.69 27.78 27.50  43.26 43.26  34.20 29.86  30.12 30.12  27.38 33.41 30 
25.75 31.55 29.85  30.37 30.37  24.95 23.82  22.53 22.53  24.79 16.73 31 
25.65 37.93 35.00  26.63 26.63  20.68 18.34  18.42 18.42  29.30 25.16 32 
29.61 29.60 36.27  32.21 32.21  26.28 24.69  26.35 26.35  25.40 36.77 33 

3.50       7.00       LSD 5% 
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براسار نتایج عملکرد غيده اابيل فيروش در 

پنج مننقه و دو سال، در مننقيه اردبیيل در سيال 

، 10، 8، 7، 6، 5، 2، 1هييای شييماره کلييون 1395

هييای کلييون 1396و در سييال  22و  19، 17، 11

در مننقيه هميدان  11و 10، 6، 5، 4، 3، 1شماره 

؛ در 26در طي دو سيال آزميایش کليون شيماره 

و  26کلون شيماره  1395ر سال مننقه اصفهان د

، در مننقه 8و  5های شماره کلون 1396در سال 

، 12، 5هيای شيماره کليون 1395مشهد در سيال 

های شيماره کلون 1396و در سال  18و  17، 14

  1395و در مننقييييه کييييرج در سييييال  18و  5

، 11، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 2، 1هيای شيماره کلون

12 ،14 ،15 ،16 ،17 ،17 ،19، 20 ،21 ،22 ،24 ،

، 5کلون هيای شيماره  1396و در سال  32و  25

عملکيييرد غيييده از  32و  24، 23، 22، 16، 9، 8

 (. 6برخوردار بودند )جدول  بیشتریاابل فروش 

میييانگین پيينج مننقييه طييي دو سييال  بييا توجييه

آزمييایش، از لحيياظ عملکييرد غييده کييل و اابييل 

(، 1375) 5(، 1675) 1های شماره  فروش، کلون

عملکييرد غييده و ( دارای 1027) 26( و 5675) 8

بودنيد و بيا شياهد در گيروه  بیشتریاابل فروش 

 (.  6و  5مشترك ارار گرفتند )جدول 

 هيا، مکياناقير ژنوتیيپن کيه یيبيه ا توجيهبا 

 در سيينح احتمييال ژنوتیييپ ×سييال ×  مکييانو  

 بييرآورد یبييرا بييود،دار يمعنييیييک درصييد  

 از روش هيييياپایييييداری عملکييييرد ژنوتیييييپ 

  GGE Bi-plot .بيرای در این روش استفاده شد

هيا و پایيداری بررسي هميزمان عملکرد ژنوتیيپ

عملکيييرد آنهيييا از مختليييات محيييیس متوسيييس 

(Average Environment Coordinate = AEC) 

. (Yan and Kang, 2003)شييود اسييتفاده مييي

بيه روش  GGE Bi-plotج حاصيل از روش ینتا

ه یينشان داد کيه تجز ایای، توزیعي و مقایسهرتبه

و  54/36ب یياول و دوم به ترت ياصل یهابه مولفه

انگر یه نمودند که بیرات را توجییدرصد تغ 02/30

 . بود GGEرات ییپالت تغیبا يمعتبر بودن نسب

هيا ای و تيوزیعي ژنوتیيپبراسار روش رتبه

. (2و  1شکل ) شدندبندی میگروه تقسدر چهار 

زمیني براسيييار ژنوتیيييپ سيييیب 33بنيييدی رتبه

میانگین عملکرد و پایداری در پينج مننقيه و دو 

ارائه شده اسيت. درایين شيکل،  1سال در شکل 

محور افقي دارای یک پیکان اسيت کيه از مبيد  

 گييذرد و بييردار محييیس متوسييسمختلييات مي

(Average Tester Coordinate = ATC) 

شييود. محييیس متوسييس در وااييع یييک نامیييده مي

ای کوچيک توسيس دایيرهمحیس فرضي است و 

نميایش داده  ATCدر نزدیک انتهای فلش بردار

شود. در این شکل همچنین برداری عمود بير مي

هایي که در گردد. ژنوتیپرسم مي ATCمحور 

اند، عملکرد سمت راست بردار عمود ارار گرفته

هيایي کيه در سيمت بیشتر از میيانگین و ژنوتیپ

چپ بردار عمودی ارار دارند، عملکرد کمتر از 

هيييا را دارا هسيييتند. تليييویر میيييانگین ژنوتیپ

نیييز  (ATC)هييا بيير روی بييردار افقييي ژنوتیپ

 ها است. بيهملکرد ژنوتیپپایداری ع دهندهنشان

که هر چقيدر تليویر ژنيوتی ي روی ایين طوری

تر باشد، پایداری عملکيرد آن بیشيتر بردار کوتاه

 است.
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 زمیني در پنج مکان و دو سالهای سیبمیانگین عملکرد غده اابل فروش ژنوتیپ -6 جدول
Table 6. Mean of marketable tuber yield of potato genotypes in five regions and two years 

 

 )تن در هکتار( عملکرد غده اابل فروش 
Marktable tuber yield  (ton ha-1) 

 کرج
Karaj  

 مشهد
Mashhad  

 اصفهان
Isfahan 

 
 

 همدان
Hamadan 

 

 اردبیل
Ardabil شماره ژنوتیپ 

Genotype no. 2017 2016  2017 2016  2017 2016  2017 2016 2017 2016 

32.54 29.07 32.24  39.95 22.20  29.28 33.39  24.21 28.31  39.93 51.84 1 
28.07 29.47 41.61  25.14 34.78  24.35 22.99  19.93 20.07  19.47 42.91 2 
27.72 27.14 29.93  23.79 25.23  27.88 29.21  25.79 17.68  35.25 35.33 3 
27.48 22.38 35.18  21.84 22.90  26.44 27.60  23.04 24.47  26.33 44.67 4 
35.79 34.47 41.29  49.19 41.15  39.86 39.73  23.79 21.92  27.41 41.09 5 
27.87 22.34 28.95  31.22 25.52  29.65 20.78  24.15 24.93  33.18 37.96 6 
28.46 26.72 33.24  31.65 29.66  27.16 34.65  20.65 16.65  23.91 40.33 7 
33.45 31.55 34.47  24.77 33.77  36.44 36.61  30.67 31.55  23.04 51.64 8 
27.90 33.47 34.91  26.41 34.98  30.51 30.14  18.87 15.78  21.48 32.46 9 
27.23 23.57 34.98  36.19 24.05  27.29 30.09  14.86 16.05  27.07 38.16 10 
28.61 20.13 35.62  28.18 35.65  22.06 18.40  27.31 20.41  28.42 49.97 11 
27.91 31.30 39.01  25.78 48.94  24.28 21.46  25.27 21.12  14.92 28.01 12 
24.15 29.32 29.63  26.62 19.62  21.66 17.98  17.78 14.98  24.65 39.22 13 
29.23 25.70 31.37  39.45 37.01  31.14 20.18  24.19 17.89  20.93 44.42 14 
26.18 23.63 32.82  39.33 24.08  28.73 26.43  18.80 17.53  19.41 32.00 15 
25.36 39.24 32.76  39.37 32.73  18.83 12.29  17.33 16.61  17.40 28.01 16 
29.42 24.45 33.60  39.63 53.63  30.41 19.18  18.57 20.75  18.36 36.60 17 
27.28 22.03 32.88  44.22 45.84  19.63 15.76  29.92 20.84  17.86 23.77 18 
29.84 24.00 35.50  25.62 27.68  27.42 34.50  25.16 27.41  22.97 48.15 19 
28.76 23.27 35.21  39.52 29.00  26.29 27.89  30.88 15.27  25.73 35.58 20 
26.21 23.70 34.18  39.97 33.95  31.09 20.56  19.25 18.20  16.38 24.78 21 
25.90 34.30 29.71  23.92 19.57  24.36 21.96  24.86 21.39  22.86 36.09 22 
28.75 31.63 41.53  34.71 26.29  30.81 36.90  18.73 16.84  16.78 33.32 23 
26.52 32.80 43.54  35.90 34.51  19.45 11.73  22.88 16.88  15.92 31.55 24 
25.60 30.63 32.31  33.92 32.27  23.68 21.54  16.86 19.15  16.97 28.67 25 
30.76 26.97 26.02  30.21 29.95  31.69 44.71  40.13 35.44  18.66 23.88 26 
26.43 23.59 23.00  32.94 27.36  27.36 33.64  28.45 23.62  18.46 25.84 27 
26.00 28.93 26.77  31.30 30.79  28.53 24.87  21.82 21.69  17.28 28.02 28 
21.90 25.93 23.75  27.89 25.20  24.36 20.24  18.26 17.16  16.62 19.64 29 
28.14 25.87 22.20  40.37 34.93  32.60 28.91  24.56 21.80  20.82 29.38 30 
22.13 26.71 26.23  25.70 26.65  23.58 22.49  18.04 16.99  18.88 16.00 31 
22.73 34.31 33.70  24.10 25.63  18.78 16.37  14.39 14.09  23.02 22.92 32 
25.42 26.07 29.83  28.56 26.45  24.36 22.89  21.42 20.67  19.83 34.07 33 

3.89       7.784       LSD 5% 
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عمکيرد  ( برای انتخيام همزميان عملکيرد غيده و پایيداریAECبای پالت محیس متوسس ) -1شکل 
 زمینيهای سیبژنوتیپ

Fig. 1. Bi-plot of average environment coordinate (AEC) for simultaneous selection of 

tuber yield and yield stablillity of potato genotypes 
 

 کد ژنوتیپ
Genotype code 

 نام ژنوتیپ
Genotye name  

 کد ژنوتیپ
Genotype code 

 نام ژنوتیپ
Genotye name  

 کد ژنوتیپ
Genotype code 

 نام ژنوتیپ
Genotye name 

G1 1675  G12 275  G23 2027 

G2 975  G13 Caeser (check)  G24 1227 

G3 1575  G14 527  G25 1027 

G4 1175  G15 127  G26 1027 

G5 1375  G16 227  G27 Agria (check) 
G6 575  G17 327  G28 1029 

G7 2375  G18 1627  G29 424 

G8 5675  G19 1427  G30 1924 

G9 1275  G20 2127  G31 624 

G10 1475  G21 1327  G32 1124 

G11 375  G22 827  G33 924 

 
E5 E4 E3 E2 E1 Location code کد مکان 

Karaj Mashhad Isfahan Hamadan Ardabil Location name نام مکان 

Environment scores 

 رتبه محیس ها
Genotype scores 

 ها ژنوتیپرتبه 

 درصد 54/36مولفه اصلي اول 
PC1- 36.54% 

وم 
ي د

صل
ه ا
ولف
م

02/
30 

صد
در

 
P

C
2

- 
3

0
.0

2
%

 

 درصد 56/66کل 
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، G8هيای ژنوتیپ ،1بنيابراین براسيار شيکل 

G1 ،G19 ،G5 ،G26 ،G4 ،G3 ،G6 ،G7 ،

G20 ،G10 ،G14 ،G23 ،G9 ،G27 ،G22 ،

G30  وG2  در سمت راست بردار عميودی ايرار

گرفته و عملکردی بیشتر از میيانگین کيل دارنيد. 

هييا دارای عملکييردی کييه سييایر ژنوتیپدر حالي

 کمتر از میانگین کل بودند. همچنین براسار ایين

، G8 ،G16 ،G24 ،G27هييييای وتیپشييييکل، ژن

G23 ،G9 ،G15 ،G28 ،G27 ،G20 ،G14 ،

G10 ،G1 ،G6،G2  وG25  بييا توجييه بييه فاصييله

عنييوان  بييه تواننييديم ATCکمتيير از بييردار افقييي 

های بيا عملکيرد پایيدارتر در نظير گرفتيه ژنوتیپ

 1هيای شيماره کليون 6شوند. با توجه بيه جيدول 

( 1027) 26( و 5675) 8(، 1375) 5(، 1675)

 هيایدارای با ترین عملکرد غده بودند. از کلون

هيا بير روی پرمحلول، براسار تليویر ژنوتیيپ

 1هييای شييماره بييردار محييیس متوسييس، ژنوتیپ

ی عملکييييرد داریييييپا یدارا( 5675) 8( و 1675)

 (1027) 26( و 1375) 5های شماره بیشتر و کلون

 (.1ند )شکل بوددارای پایداری عملکرد متوسس 

پالت نشييانگر بييای GGEشييکل چندضييلعي 

کجا کيه براسيار میيانگین  -برتر -الگوی کدام

زمیني در ژنوتیيپ سيیب 33عملکرد و پایيداری 

ارائه شيده  2در شکل  پنج مننقه و دو سال است

دهد که در هير محيیس است. این شکل نشان مي

. ندها عملکرد بهتيری داشيتکدام یک از ژنوتیپ

هييایي کييه ژنوتیپشييکل چندضييلعي از اتلييال 

شود، بیشترین فاصله از مبد  را دارند، تشکیل مي

ها در داخل چندضلعي که سایر ژنوتیپطوری به

پالت هایي که از مرکز بيایگیرند. شعا ارار مي

شوند، آن را عمود بر اضال  چندضلعي رسم مي

کننيد. در هير بخيش به چندین بخش تقسيیم مي

گیرد در ار ميژنوتی ي که در ر ر چندضلعي ار

وااع دورترین ژنوتیپ از مرکيز اسيت و بهتيرین 

شيود. در ژنوتیپ بيرای آن بخيش محسيوم مي

، G5 ،G8 ،G1 ،G4هيای این آزميایش، ژنوتیپ

G13،G32  ،G16 ،G18  وG17 هييایي ژنوتیپ

بودند که بر روی محیس چندضلعي ارار گرفتند. 

پالت را به نه بخيش تقسيیم کردنيد، ها بایشعا 

 (. 2ها در سه بخش وااع شدند )شکل محیسولي 

ن عملکرد یشتریب یآل دارادهیپ ایک ژنوتی

باشيد مييهيا سیه محيیدر کلعملکرد  یداریو پا

(Yan, 2001)در  آلدهیا پیژنوت نیچن . اگر چه

باشيد، اميا از آن  نداشته ممکن است وجود وااع

 هياپیژنوت يابیارز یتوان به عنوان مرجع برايم

اگير (. Yan and Tinker, 2005) کيرداسيتفاده 

آل باشيد بيه دهیيپ ایيک ژنوتیپ نزدییک ژنوت

 شيييود يپ منليييوم انتخيييام ميييیيييعنيييوان ژنوت

(Yan, 2002 .) ره ايرار یيکه در مرکز داژنوتی ي

 یداریين عملکرد بيا  و پایانگیبا م ژنوتی يدارد 

ا ب هاژنوتیپسه ین مقایشتر است. بنابرایبعملکرد 

 5های شماره کلوننشان داد که آل دهیپ ایژنوت

( 1675) 1( و 5675) 8(، 1027) 26(، 1375)

 بودند.آل دهیپ ایبه ژنوتها ن کلونیترکینزد

عملکرد غده در چهار مننقه اردبیيل، کيرج، 

همدان و اصفهان نسبت به میانگین کل بیشتر بود 

(. کمترین عملکرد غده مربوط به مننقه 3)شکل 

( و 5675) 8ماره هيييای شيييمشييهد بيييود. کلييون
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 زمینيهای سیبی عملکرد ژنوتیپداریعملکرد غده و پا برایپالت به روش توزیعي بای -2شکل 

Fig. 2. Bi-plot by distributive method for tuber yield and yield stability  

of potato genotypes 

 

 5ه هيای شيمار( در مننقه اردبیل و کلون675) 1

( در مننقيييييه هميييييدان و 1027) 26( و 1375)

ی داریييپااصييفهان از بييا ترین عملکييرد غييده و 

عملکرد بیشيتر در دو سيال آزميایش برخيوردار 

هييای پرمحلييول و (. از کلييون3بودنييد )جييدول 

( و 5675) 8(، 1375) 5های شماره پایدار، کلون

( از درصد ماده خشک غيده بيا  )بيه 1027) 26

درصيد(، رنيگ گوشيت  22طور متوسس حدود 

غده زرد روشن و پررنگ، بدون غيده بدشيکل، 

 ای شيييدن مرکيييز غيييده، بيييدون بيييدون حفيييره

های رشد غده، پوشش خوم، سیاه شدن شکات

گوشييت غييده جزیييي و عمييق چشييم سيينحي 

هييا بييرای صيينعت برخييوردار بودنييد. ایيين کلييون

کليون شيماره (. 4است )جدول فرآوری مناسب 

 23/19خشک غده  ( دارای درصد ماده1675) 1

خيوری درصد بود و برای ملارت سا د و تيازه

 درصد 54/36مولفه اصلي اول 
PC1- 36.54% 
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Total- 66.56% 

وم 
ي د

صل
ه ا
ولف
م

02/
30 

صد
در

 
P

C
2

- 
3

0
.0

2
%

 

 رتبه ژنوتیپ ها
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 بخش های بدنه چند ضلعي محدم

 کالن محیس ها
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Sectors of convex hull 
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 عملکرد آل برای عملکرد غده و پایداریها با ژنوتیپ ایدهبای پالت مقایسه ژنوتیپ -3شکل 

Fig. 3. Bi-plot of comparison of genotypes with ideal genotype for tuber  

yield and yield stability 

 

  (.4)جدول مناسب بود 

( 5675) 8( و 1675) 1هيييای شيييماره کليييون

( و 1375) 5های شماره متوسس زودرر و کلون

( متوسس دیيررر بودنيد. شيکل غيده 1027) 26

 ( 1375) 5( و 1675) 1هييييای شييييماره کلييييون

( گيرد 5675) 8مرغي کشیده، کلون شماره تخم

مرغيي بيود ( گرد تخم1027) 26و کلون شماره 

ها سیاه شدن رنگ گوشت این کلون (.4 )جدول

در نهایت براسار  (.4)جدول غده کمتر داشتند 

هيای عملکرد و اجزای عملکرد غيده و ویژگيي

گیييری شييده در ایيين پييژوهش، کیفیييت انييدازه

 26( و 5675) 8(، 1375) 5هييای شييماره کلييون

هييای پرمحلييول بييا ( بييه عنييوان کلييون1027)

 دند.های کیفیت مناسب انتخام شویژگي

های دارای رنگ گوشت غده زرد تا ژنوتیپ

زرد تیيره دارای بازارپسيندی مناسيبي در کشييور 

. سينحي (Hassanpanah et al., 2008)هستند 

چشيم در کياهش ضيایعات مليرت  عمقبودن 

نقش مؤقری دارد و اراامي بایيد انتخيام شيوند 

کييه از عمييق چشييم سيينحي برخييوردار هسييتند 

 رتبه ژنوتیپ ها
 رتبه محیس ها

 مختلات محیس متوسس

 درصد 54/36مولفه اصلي اول 
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(Hassanabadi et al., 2013) .زمینييي سييیب

پوست کنده و انعه انعه شيده در معيره هيوا 

د. عليت تغییير رنيگ وجيود نشيورنگ مي سیاه

زمینيي در سيیب (Tyrosinase) آنزیم تیروزینياز

هيای است که بيا اکسيیژن هيوا و همچنيین فنيول

زمیني واکنش نشان حاوی آهن موجود در سیب

زمیني باعث آسيیب دیيواره دهد. بریدن سیبمي

سيیاه . شيودآزاد شيدن ایين آنيزیم مييسلولي و 

شييدن رنييگ گوشييت غييده از صييفات مهييم و 

سیاه . از لحاظ باشدنامنلوم صنعت فرآوری مي

 5شيماره  ژنوتیيپشدن رنگ گوشيت غيده دو 

کمترین مقدار ( 1027) 26( و 5675) 8(، 1375)

  را داشتند.

  GGE Bi-plotروش بيييييييا اسيييييييتفاده از 

 عملکييرد  هييای بييا عملکييرد و پایييداریژنوتیييپ

 ;Yan and Kang, 2003) انيدانتخيام شيدهبا  

Yan and Tinker, 2005; Fan et al., 2007; 

Tonk et al., 2011; Zerihun, 2011; Pourdad 

and Jamshid Moghaddam, 2013; Pourdad 

and Jamshid Moghaddam, 2014) . با استفاده

 زمینييي بييه هييای سييیبژنوتیييپاز ایيين روش 

 هيييای بيييا عملکيييرد پایيييداریيييپعنيييوان ژنوت

تييوان انييد کييه ميييو پرمحلييول معرفييي شييده 

-27، 397003-7 زمینييييهيييای سيييیبکليييون

و راييييييم سيييييياوا ن  100-397045، 396151

(Hassanpanah and Hassanabadi, 2012) ،

، (Hassanabadi et al., 2013) رايم خياوران

کایزر، لوکا، کنبک و سياتینا و  زمینيسیباراام 

، (Hassanpanah, 2014) 397007-9 هیبریييد

و  397008-5، 397008-2 زمینييسيیب هيایکلون

4-994001 (Hassanpanah and Hassanabadi, 

 Hassanpanah et) 397009-8 کلييونو  (2014

al., 2016)  ،در سييال اشيياره کييرد. در نهایييت

بيه  1027به نام تکتا و کلون  1675، کلون 1400

 کشيياورزانگييذاری و بييه جامعييه نييام رونييا نييام

 . معرفي شدندکار زمینيسیب 

حاصل از تالاي بین اراام لوتسيا  1027کلون 

به عنوان والد مادری و سياوا ن بيه عنيوان واليد 

پدری حاصل شده است. این کلون درصد مياده 

 تیپ پختدرصد(،  22خشک غده با  )بیش از 

رنيگ (، مناسب برای ملرت چی  ، Dآردی )

رنگ گوشت غده ، خوش رنگغده  کردهسر 

مرغيي، رنيگ چشيم زرد، شکل غده گرد تخيم

ارمز، عمق چشيم سينحي، سيیاه شيدن گوشيت 

را از راييم غييده جزیييي و پوشييش خييوم بوتييه 

ساوا ن )والد پدری( و رنگ پوست غده کرمي 

سييرخابي، ارتفييا  بوتييه پابلنييد، دوره خييوام 

ای شدن طو ني، بدون غده بدشکل، بدون حفره

 هييای رشييد غييده، مرکييز غييده، بييدون شييکات

 ( را از راييم لوتسييا 4متوسييس دیييررر )جييدول 

 )والد مادری( به ارث برده است. 

حاصل از تالاي بین اراام لوتسيا  1675کلون 

به عنوان واليد ميادری و کيایزر بيه عنيوان واليد 

پدری حاصل شده است. این کلون درصد مياده 

 20تييا  19خشييک غييده متوسييس )محييدوده بييین 

، مناسييب بييرای (B) نييرم تیييپ پخييتدرصييد(، 

خييوری، رنيگ گوشيت غييده زرد مليرت تيازه

مرغييي کشيیده، عمييق روشين، شيکل غييده تخيم
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چشم سنحي، سیاه شدن گوشت غيده جزیيي و 

)والد پدری( کایزر  را از رامپوشش خوم بوته 

و رنييگ پوسييت غييده کرمييي سييرخابي، دوره 

خوام طو ني، ارتفا  بوتيه پابلنيد، بيدون غيده 

شدن مرکز غيده، بيدون ای بدشکل، بدون حفره

 هيييای رشيييد غيييده، متوسيييس دیيييرررشيييکات

( را از رايم لوتسيا )واليد ميادری( بيه 4)جدول  

 ارث برده است. 

ارزش  (Hassanpanah, 2018)پنيياه حسيين

 1675کليييون  (Breeding value)نيييژادی بيييه

  1027و کلييييييون  (♀لوتسييييييا× کييييييایزر♂)

را مثبيت گيزارش کيرد.  (♀لوتسيا× ساوا ن ♂)

 باشد، اقير بیشترنژادی های بهارزشمقدار  هرچه

تيير و پييذیری آن هیبریييد نیييز بييزرگترکیييب

تر است. ایشان نتیجه گرفت ارايام لوتسيا منلوم

یيت و ساوا ن به عنوان تستر دارای بيا ترین اابل

پذیری عمومي برای عملکرد غده بودند. ترکیب

رايم کيایزر ) یين(، بييه عنيوان بهتيرین ترکیييب 

د غيده بيود. ارايام لوتسيا و کننيده بيرای عملکير

ساوا ن )تسيترها( بهتيرین ترکیيب کننيده بيرای 

 صفات مورد منالعه بودند.

ایشييان راييم کييایزر ) یيين( و اراييام لوتسييا و 

ساوا ن )تسترها( را نیز به عنوان بهترین ترکیيب 

کننييده بييرای عملکييرد غييده، وزن غييده در بوتييه 

و  تعداد غده در بوته، تعداد سااه اصيلي در بوتيه

ارتفا  بوته انتخام کرد و گيزارش نميود ارايام 

 کييييایزر، لوتسييييا و سيييياوا ن دارای اابلیييييت

و توانایي خوبي  (GCA)پذیری عمومي ترکیب 

برای انتقال عملکرد غده بودنيد و از ایين جهيت 

 تواننيد بيه عنيوان یکيي از واليدین در برناميهمي

نژادی برای بهبود عملکرد غده مورد اسيتفاده به 

. وی منابق (Hassanpanah, 2018)گیرند ارار 

ها، با ترین مقيدار از بین  ین GCAبرآورد اقر 

در رام کيایزر مشياهده کيرد. رايم  GCAمثبت 

برای عملکرد  GCAلوتسا دارای با ترین مقدار 

تعييداد غييده در بوتييه، تعييداد سييااه و غييده، وزن 

اصيييييلي در بوتيييييه و ارتفيييييا  بوتيييييه بيييييود 

(Hassanpanah, 2018) . بييرای درصييد ميياده

را بيرای رايم  GCAخشک غده کمترین مقدار 

و  منليقکایزر گزارش شد. بیشترین هتيروزی  

نسبي نسبت به متوسس والدین برای وزن غده در 

حاصل از تالاي بین ارايام لوتسيا  بوته در هیبرید

به عنوان واليد ميادری و کيایزر بيه عنيوان واليد 

. (Hassanpanah, 2018)مشيياهده شييد پييدری 

بيرای  مثبيت هتيروزی  بيودن دارا با تالاي این

 مناسيبي عملکرد غده و وزن غده در بوتيه نتياج

 در آمیيزیموفقیيت طيور بيه و کنيدميي تولیيد

 گرفته شود.  کار به هیبرید تولید هایبرنامه

 

 سپاسگزاری

نگارنگان بدینوسیله از پشتیباني های ميدیریت 

بذر  محترم موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و

 مرکيييز تحقیقيييات  ميييدیریتو مسييياعدت هيييای 

و آمييوزش کشيياورزی و منييابع طبیعييي اسييتانهای 

 اردبیييل، همييدان، خراسييان رضييوی و اصييفهان 

تشکر مي کننيد. همچنيین از همکياری کارکنيان 

 ایسييتگاه هييای محييل اجييرای آزمييایش اييدرداني

 مي نمایند.   
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