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  چكيده

در قالـب  ) ، سـاواالن و كـايزر  آگريا، مارفونا(ميني تيوبر سيب زميني  4اين مطالعه با هدف بررسي صفات موثر بر عملكرد 
در . اجـرا شـد  كشاورزي و منابع طبيعي اردبيـل   در ايستگاه تحقيقات 1388چهار تكرار در سال بلوك هاي كامل تصادفي در  طرح

در بوته، غده طول فصل رشد و پس از برداشت صفات تعداد روز تا غده زايي و رسيدگي، تعداد ساقه اصلي در بوته، تعداد و وزن 
ميلـي   55ز و بزرگ تـر ا  )بذري( ميلي متر 35-55، بين )غير بذري( ميلي متر 35درصد ماده خشك، درصد غده هاي كوچك تر از 

صفاتي در رگرسيون چنـدمتغيره انتخـاب شـدند در    . گيري شد و درصد غده هاي قابل فروش و عملكرد غده اندازه )خوراكي( متر
تعداد ساقه اصلي در بوته و وزن غده عليت نشان داد كه   نتايج حاصل از تجزية. مورد استفاده قرار گرفت) عليت(تجزيه همبستگي 

 90/0غـده   روي عملكـرد تعداد ساقه اصلي در بوته اثر مستقيم . داشته استغده را روي عملكرد مثبت مستقيم بيشترين اثر در بوته 
وزن غده در بوتـه  از طريق تعداد ساقه اصلي در بوته صفت اثرات غيرمستقيم . از ضريب همبستگي را به خود اختصاص داده است

  . داشته استغده بيشترين تاثير را روي عملكرد 
  زميني، عملكرد، رقم سيب ،تجزيه عليت :كليدين واژگا

  
  مقدمه

يكـي از راه  . با افزايش روزافزون جمعيت جهان، نياز به غذا و ضرورت تامين كالري مورد نياز بشر افزايش يافته است
م راه دو. هاي افزايش توليدات كشاورزي افزايش سطح زيركشت است كه به داليل مختلف بـا محـدوديت روبـرو مـي باشـد     

زميني از نظر اهميت غذايي سومين محصول پس از گندم  سيب. )2003حبيبي و قنادها، ( افزايش عملكرد در واحد سطح است
با توجه به اين كه در بسياري از محصوالت كشاورزي به ويژه سيب زميني بيماري هـاي  . رود و برنج در كشور ما به شمار مي

مي تـوان  يشگاهي سالم را آزماگياهچه  ).1380پژوهنده، (دارند  يفيت محصول ويروسي سهم به سزائي در كاهش عملكرد و ك
كرد، پس از ايجاد گياهچه هاي آزمايشگاهي به تعداد زياد، مـي تـوان از آنهـا بـراي     با استفاده از قلمه هاي تك گره دار تكثير 

چه غده ، هفته چهاركم زياد، كشت كرده و پس از را با ترا يشگاهيآزماياهچه هاي گدر گلخانه، . توليد ميني تيوبر استفاده كرد
ينـي  م وميلي متـر بـوده    5-20گرم  يا به قطر/ 01-6هاي برداشتي معموالً به وزن چه غده . برداشت مي شوند )يني تيوبرم( ها

   رد تـاثير  به منظور افزايش عملكرد الزم است به صـفاتي كـه بـر عملكـ    . )1387حسن پناه و همكاران، ( دنتيوبر ناميده مي شو
  .لذا در اين تحقيق به اين موضوع پرداخته شده است). 2003حبيبي و قنادها، (مي گذارند، توجه شود 
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  و روش ها مواد 

در ) ، سـاواالن و كـايزر  آگريـا، مارفونـا  (ميني تيوبر سيب زميني  4اين مطالعه با هدف بررسي صفات موثر بر عملكرد 
در ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اردبيل اجـرا   1388چهار تكرار در سال  بلوك هاي كامل تصادفي در طرحقالب 
سـانتي متـر كشـت     15سانتي متر و فاصـله بـين دو بوتـه     75متر، به فاصله بين دو رديف  5رديف به طول  4هر رقم در  .شد

مصرف كودهاي . ادامه يافت) شياري(نشتي سيستم آبياري به روش . گرم استفاده شد 5از ميني تيوبرهاي به وزن حدود . شدند
بقيه عمليات داشـت از قبيـل   . خاك بود  فسفاته در دو نوبت،كود ازته در سه نوبت و كود پتاسه در يك نوبت بر اساس آزمون

 در طي دوره رشد و بعـد از . شدانجام مبارزه با آفات و بيماري ها در كليه كرت ها به طور يكنواخت و  هاي هرز وجين علف
تعداد و وزن غده ها در اندازه ، بوته هر وزن غده درتعداد و ، بوته هر غده درتعداد ، در بوته ساقه اصلي تعدادبرداشت صفات 

صفات مورد . اندازه گيري شد ماده خشك غدهو  غده عملكرد، متر ميلي 55تر از  و بزرگ 35–55ين ب، 35تر از  هاي كوچك
صـفاتي كـه در رگرسـيون چنـد     تجزيه عليت براسـاس   . گرديد محاسبه   SASنرم افزارمطالعه براساس روش گام به گام با 

  . محاسبه شد  Path2متغيره قرار گرفتند با نرم افزار 
  

  نتايج و بحث
براي بررسي امكان پيش بيني عملكرد غده از طريق ساير صفات و همچنين بررسي ميزان تاثير هر صفت بر روي 

و ساير صفات به عنوان )  y(عملكرد غده از رگرسيون خطي چند متغيره گام به گام بين عملكرد غده به عنوان متغير وابسته 
ه و اجزاء آن با وارد شدن صفات تعداد ساقه اصلي در بوته، تعداد روز از لحاظ عملكرد غد. استفاده شد)  x(متغيرهاي مستقل 

تا غده زايي و رسيدگي، تعداد و وزن غده در بوته و درصد غده هاي قابل فروش به مدل رگرسيون ميزان ضريب تبيين مدل 
 97-99كه بيش از  ضريب تبيين مدل برازش شده حاكي از آن است. درصد بود و بهترين مدل برازش گرديد 97- 99بين 

صفاتي در رگرسيون چندمتغيره انتخاب شدند در . توسط متغيرهاي موجود در مدل توجيه مي گردد yدرصد تغييرات متغير 
تعداد ساقه اصلي در بوته و وزن عليت نشان داد كه   نتايج حاصل از تجزية. مورد استفاده قرار گرفت) عليت(تجزيه همبستگي 

 روي عملكردتعداد ساقه اصلي در بوته اثر مستقيم . داشته استغده را روي عملكرد مثبت ثر مستقيم بيشترين اغده در بوته 
از طريق تعداد ساقه اصلي در بوته صفت اثرات غيرمستقيم . از ضريب همبستگي را به خود اختصاص داده است 90/0غده 

  . داشته استغده بيشترين تاثير را روي عملكرد وزن غده در بوته 
  گيري يجهنت

اثرات . داشتغده را روي عملكرد مثبت بيشترين اثر مستقيم تعداد ساقه اصلي در بوته و وزن غده در بوته 
  .داشته استغده بيشترين تاثير را روي عملكرد وزن غده در بوته از طريق تعداد ساقه اصلي در بوته صفت غيرمستقيم 
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Abstract   
This study was done with affecting attributes aim on yield four potato cultivars (Agria, 

Marfona, Savalan and Ceaser) in randomized complete block design with four replications 

during 2009 in Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Station. During growth 

season and after harvesting were measured traits such as the number of days to tuberization 

and maturity, main stem number per plant, tuber number and weight per plant, dry matter 

percentage, tubers percentage of less than 35 mm (non-seed), between 35-55 mm (seed) and 

bigger than 55 mm (edible), marketable tubers percentage and tuber yield. Traits were 

selected in the multivariable regression correlation analysis were used. The results of path 

analysis showed that main stem number per plant and tuber number and weight per plant had 

the highest direct effects on tuber yield. Direct effect that main stem number per plant on 

tuber yield allocated 0.9 of the correlation coefficient. Indirect effects of main stem number 

per plant high effects .through the tuber weight per plant on tuber yield.  
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