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  چكيده

آگريـا،  (سـيب زمينـي    رقـم  چهـار اين بررسي به منظور تجزيه و تحليل همبستگي هاي بين عملكرد غده و صفات وابسته بـه آن در  
در ايستگاه تحقيقات كشـاورزي   1388در سال تكرار چهار  دربلوك هاي كامل تصادفي با استفاده از طرح آزمايشي ) ، ساواالن و كايزرمارفونا

رابطه بين عملكرد غده كل با عملكرد غده بذري، متوسط اندازه غده، تعداد ساقه اصلي در بوته، تعـداد و وزن  . شد انجامو منابع طبيعي اردبيل 
از لحاظ عملكرد غده و اجزاي آن . ر بودكل و بذري در بوته، تعداد روز تا استولون دهي و گل دهي و درصد ماده خشك مثبت و معني داغده 

با وارد شدن صفات تعداد و وزن غده در بوته، عملكرد غده بذري و تعداد ساقه اصلي در بوته به مدل رگرسيون ميزان ضريب تبيين مـدل بـين   
مسـتقيم   اتاثرعداد غده در بوته عملكرد غده بذري و تنشان داد كه صفات  عليت  نتايج تجزية .درصد بود و بهترين مدل برازش گرديد 99-96

  .دارندغده عملكرد و مثبت بر 
  سيب زميني، عملكرد، غده بذريهمبستگي، عليت،  :كليديواژگان 

  
  مقدمه

يكي از روش هاي بسيار مفيد و كاربردي جهت تجزيه همبستگي و پي بردن به اثرات مستقيم و غيرمستقيم اسـتفاده از ضـريب   
تجزيه عليـت همبسـتگي بـين    . ز روش هاي مطالعه اصل عليت در ميان مجموعه اي از متغيرها مي باشدتجزيه عليت يكي ا. عليت است

از جمله مفروضات موجود در تجزيه عليت، رابطه بين متغيرهاي خطـي و جمـع   . متغيرها را به اثرات مستقيم و غيرمستقيم تجزيه مي كند
هستند، عليت يك جهته است و عليت معكوس وجود ندارد، متغيرهـاي مشـاهده   پذير است، اثرات باقي مانده فاقد همبستگي با يكديگر 

ضريب عليـت اثـر مسـتقيم    . شده بدون اشتباه اندازه گيري مي شوند و در مدل علت تامه وجود دارد يعني علت هاي ديگر در كار نيست
يي سومين محصول پس از گندم و برنج در كشـور  زميني از نظر اهميت غذا سيب). 1998فرشادفر، (علت را بر روي معلول نشان مي دهد 

متوسط . تن است ميليون 300بيش از هكتار و توليد جهاني ميليون  19حدود سطح زير كشت جهان  ).1380پژوهنده، ( رود ما به شمار مي
 188 حـدود ايـران   در زمينـي  سطح زيركشت سـيب . )2008فائو، ( باشد مي تن درهكتار 16حدود در جهان ) هكتار(توليد در واحد سطح 

 جيرفـت و اصـفهان،   همـدان، ، اردبيلهاي  استان. درصد آن آبي و بقيه به صورت ديم بوده است 54/98 ورد شده است كهآبر رهزار هكتا
ر زمينـي د  ميزان توليد سـيب . را به خود اختصاص داده اند پنجمتا اول هاي  درصد مقام 6/6 و 8/6، 83/11، 34/13 ،15 به ترتيب با فارس

  . درصد آن از اراضي آبي حاصل شده است 67/99 ميليون تن برآورد شده است كه 8/4كشور حدود 
سـيب   رقـم  هدف از اين تحقيق تجزيه و تحليل همبستگي هاي بين عملكرد غده و صفات وابسته به آن در مينـي تيـوبر چهـار   

  .باشددر شرايط منطقه اردبيل مي ) ، ساواالن و كايزرآگريا، مارفونا(زميني 
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  مواد و روش ها
بلوك هـاي كامـل   با استفاده از طرح آزمايشي ) ، ساواالن و كايزرآگريا، مارفونا(سيب زميني  رقم اين بررسي با ميني تيوبر چهار

 4تيوبرهـاي هـر رقـم در     مينـي  .شـد در ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اردبيل انجـام   1388در سال تكرار چهار  درتصادفي 
از مينـي   .ندكشت شدبراساس تراكم كاشت مورد نظر  سانتي متر و فاصله بين دو بوته 75، به فاصله بين دو رديف متر 10به طول ديف ر

مبارزه با آفات و بيماري ها در كليـه كـرت   و  هاي هرز وجين علفعمليات داشت از قبيل كليه  .گرم استفاده شد 5-10تيوبرهاي به وزن 
در طي دوره رشد و پس از برداشت  صفات تعداد روز تا استولون دهي، غده زايي، گل دهي و رسـيدگي،  . شدانجام ها به طور يكنواخت 

كل و قابل فروش در بوته، متوسط اندازه غده و غده تعداد ساقه اصلي در بوته، ارتفاع بوته، عملكرد غده كل و قابل فروش، تعداد و وزن 
صـفاتي   .محاسبه شـدند    SASصفات مورد مطالعه براساس روش گام به گام با نرم افزار  .ي شداندازه گيردرصد ماده خشك معني دار 

  .گرديدتجزيه   Path2كه در رگرسيون جند متغيره قرار گرفتند با نرم افزار 
  

  نتايج و بحث
كل و بـذري  غده اد و وزن رابطه بين عملكرد غده كل با عملكرد غده بذري، متوسط اندازه غده، تعداد ساقه اصلي در بوته، تعد

براي بررسي امكان پيش بيني عملكرد غـده از   .در بوته، تعداد روز تا استولون دهي و گل دهي و درصد ماده خشك مثبت و معني دار بود
ره گام به گام بـين عملكـرد   طريق ساير صفات و همچنين بررسي ميزان تاثير هر صفت بر روي عملكرد غده از رگرسيون خطي چند متغي

از لحـاظ عملكـرد غـده و اجـزاء آن بـا وارد      . استفاده شد)  x(و ساير صفات به عنوان متغيرهاي مستقل )  y(غده به عنوان متغير وابسته 
بيين مدل شدن صفات متوسط تعداد و وزن غده در بوته، عملكرد غده بذري و تعداد ساقه اصلي در بوته به مدل رگرسيون ميزان ضريب ت

درصد تغييـرات   96-99ضريب تبيين مدل برازش شده حاكي از آن است كه بيش از . درصد بود و بهترين مدل برازش گرديد 96-99بين 
) عليـت (صفاتي در رگرسيون چند متغيره انتخاب شدند در تجزيـه همبسـتگي    .توسط متغيرهاي موجود در مدل توجيه مي گردد yمتغير 

بيشترين اثر مسـتقيم را روي  عملكرد غده بذري و تعداد غده در بوته عليت نشان داد كه   نتايج حاصل از تجزية. رفتمورد استفاده قرار گ
. از ضريب همبستگي را به خود اختصاص داده است 42/0غده  روي عملكردتعداد غده در بوته اثر مستقيم . داشته استغده كل عملكرد 

كه اثـر   با اين. داشته استغده كل بيشترين تاثير را روي عملكرد عملكرد غده بذري از طريق وته تعداد غده در بصفت اثرات غيرمستقيم 
داشته غده كل  تاثير زيادي درعملكردعملكرد غده بذري مستقيم از طريق غير باشد ليكن به طور زياد نميوزن غده در بوته مستقيم صفت 

بر آورد شده  -24/0ندارد و اثر مستقيم آن در همبستگي با عملكرد فقط غده كل كرد تنهايي اثر زيادي در عملوزن غده در بوته به . است
بيشترين تاثير . گذارد تاثير مي غده كل و از طريق آن به طور غيرمستقيم روي عملكردعملكرد غده بذري ليكن اين صفت با تاثير بر  ،است

در عـين حـال تـاثير غيرمسـتقيم آن از طريـق سـاير       . مي باشد 78/0آن به عملكرد غده كل را عملكرد غده بذري داشت و مقدار مستقيم 
شـود و هـر    مـي  مستقيماً روي عملكرد تاثير دارد مهم تلقيعملكرد غده بذري پس از آنجايي كه . صفات مقدار اندكي بر آورد شده است

  . بيشتري خواهيم داشتغده كل  برداشتي از مزرعه بيشتر باشد عملكردغده بذري چه 
  
  گيري يجهنت

غده داشته و هـر  عملكرد و مثبت بر مستقيم  اتاثرصفات عملكرد غده بذري و تعداد غده در بوته  ،براساس نتايج اين آزمايش
  .گونه فعاليت هاي اصالحي يا زراعي در جهت بهبود اين صفات مي تواند موجب افزايش عملكرد شود
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Abstract  

In study, was done review to analyze the correlation between the tuber yield and its related traits 
in four potato cultivars (Agria, Marfona, Savalan and Kaiser) by using randomized complete block 
experimental design with four replications during 2009 in Ardabil Agricultural and Natural Resources 
Research Station. Relationship of total tuber yield with seed tuber yield, tuber size average, number of 
main stems per plant, total and seed tuber number and weight per plant, number of days to stolon 
regeneration and flowering and dry matter percent were positive and significant. Tuber yield and its 
components with tuber number and weight per plant, seed tuber yield and number of main stems per 
plant of the regression coefficient between the model explained 99-96 percent, and the best model was 
fitted. The results of path analysis showed that the seed tuber yield and tuber number per plant had the 
highest direct effects on tuber yield. 
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