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                 252-241  (،2)45، 1401تولیدات گیاهی، 

 
  هیتولیدات گیا

 

19/11/9813تاریخ دریافت:   
15/10/4011تاریخ پذیرش:   

 

آبی بر عملکرد، صفات کمی و کیفی هیبریدهای حاصل از تالقی ارقام تجاری ثیر تنش کم أت
 ی نیزمب یس

 ، رضا برادران 1محمدرضا وصالی
2  4االسالمی  د ثقه د جوا، محم3، داود حسن پناه 

 دانشجوی دکتری اصالح نباتات، گروه زراعت و اصالح نباتات، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمي، بیرجند، ایران  -1
 گروه زراعت و اصالح نباتات، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمي، بیرجند، ایران   ، دانشیار  -2
 ردبیل، اردبیل، ایرانتان اني اسزمیاستادیار، مرکز تحقیقات زراعي و سیب  -3
 ، دانشگاه آزاد اسالمي، بیرجند، ایرانگروه زراعت و اصالح نباتات، واحد بیرجند  ،دانشیار  -4

 

 چکیده 

آبی بر عملکرد، صفات کمی و کیفی هیبریددهای حاصدل از تالقدی ارقدام  تنش کم تأثیر    بررسی این پژوهش به منظور  
  و   تصدادفی   کامل   طرح   پایه   بر   شده های خرد صورت کرت هر دو آزمایش به .  گردید اجرا  سال  دو  ، به مدت  ی ن ی زم ب ی س تجاری  
فاکتور اصلی شدامل سده   . گرفت  انجام  1396-97تکرار در گلخانه شرکت کشاورزی زرع گسترآرتا اردبیل در سال   سه   در 

نتایج تجزیده واریدان     ود. ی ب ن ی م ز ب ی س جمعیت    12درصد نیاز آبی گیاه( و فاکتور فرعی شامل    70و    85،  100سطح آبیاری ) 
درصد ماده خشد،، وزن مخصدو     نظیر تعداد غده در بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، عملکرد غده،  ارزیابی  مورد  صفات 

های مورد مطالعه از نظر کلیه صفات مدورد  در سطوح آبیاری و هیبریدها نشان داد که بین هیبرید غده و درصد نشاسته غده 
درصد وجود داشت. به منظور بررسی اختالف بین سدطوح آبیداری    پنج و    ی، در سطوح احتمال  داری  ف معنی ارزیابی اختال 

باید اذعان داشت از نظر کلیه صفات مورد ارزیابی به جز درصد ماده خش، غده، وزن مخصو  غده و درصد نشاسته غدده  
صد ماده خشد، غدده، وزن مخصدو   جز در   رقم به دار مشاهده گردید. از نظر اثر دوجانبه سطوح آبیاری ×  اختالف معنی 

درصد آب قابل استفاده درتالقدی   100 مار ی ت ی مشاهده گردید. دار ی معن غده و درصد نشاسته غده در بقیه صفات اختالفات 
درصدد آب قابدل اسدتفاده در    85تن در هکتار بیشترین عملکرد غده و تیمارهدای    53/ 56با میانگین    ( ♂♀) 

و    20/ 17هدای  ترتیب با میانگین به   ( ♂♀) درصد آب قابل استفاده درتالقی    70  ( و ♂♀)   تالقی 
درصدد    21/ 54( با میانگین  ♀♂)   تن در هکتار کمترین عملکرد غده را به خود اختصا  دادند. تالقی   18/ 70

♂ند، لذا با در نظر گدرفتن ایدن موضدوع تالقدی ) ر گرفت تر قرا بیشترین درصد ماده خش، را داشته و در گروه بر 

. نتایج همبستگی بین صفات مورد ارزیابی تیمارهای آبی نشان داد که  باشد ی م ( برای فراوری )چیپ ( قابل توصیه  ♀
طح  ه در سدسته غد ماده خش، غده، وزن مخصو  و درصد نشا   درصد نیازآبی همبستگی بین عملکرد غده با   85در تیمار  

ی، درصد معنی دار بود. همبستگی بین تعداد ساقه اصلی در بوته با تعداد غده در بوته با افزایش تدنش، منفدی و افدزایش  
بدین درصدد مداده خشد، غدده بدا وزن    70و    85، 100ی در هر سه سطح آبیاری دار ی معن یافته است.همبستگی منفی و 

  سده   هدر   در   ( )   هیبریدد   غدده   باالی   عملکرد   توجه به   با   . ردید مخصو  غده و درصد نشاسته غده مشاهده گ 
 . شود   استفاده   هیبرید   این   از   آتی  آزمایشات   در  شود می  پیشنهاد  محیطی   شرایط 
   

 ، عملکرد غده، کم آبیاری، ماده خش،زمینیجمعیت سیبها:  کلیدواژه 
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 مقدمه 
زمیني جزء گیاهان حساس به تنش کمبوود آ  اسوت  سیب 

ها،  ( و منبع غني از کربوهیدرات ) 

ها، مواد معدني، پروتئین  مواد مغذی ضروری مانند فیبر، ویتامین 

وری محصوو   باشد، از این رو، افزایش بهره ها مي اکسیدان و آنتي 

تواند در تحقق نیازهوای غوذایي جمعیوت رو بوه  مي زمیني  سیب 

(. اردبیل به دلیل شورای   افزایش کمک کند ) 

  زمیني کشوور محیطي مناسوب یکوي از منواطق اصلي تولید سیب 

رود ) شومار موي   بوه 

(. بر اساس آمار منتشر شده توسو  سوازمان فوا و، کشوور  

میلیون تن به ترتیب   5/ 1میلیون تن و ایران با   99چین با تولید  

زمیني جهوان را در اتتیوار  تولید سویب  سیزدهم او  و های رتبه 

(. دارند ) 

کننده عموده آ  بایود بوه  عنوان مصور  بخش کشاورزی بوه 

ارزش اقتصادی آ  بیشتر توجه نمایود کوه ایون توداوه تنهوا در  

پوذیر اسوت  سایه تولید بیشتر بوه ازای واحود آ  مصورفي امکان 

کار بهینوه  یک راه بیاری  آ (. کم ) 

برای به عمل آوردن محصوالت تحت شرای  کمبود آ  است که  

شوود ) با افزایش کارایي مصر  آ  هموراه مي 

(. یکي از کارهای اساسوي و الزه جهوت کواهش  

هووای فیزیولووو یکي و  تووايثیر توونش، درم کاموول و دقیووق واکنش 

باشود ) آن مي العمل گیاهان در مقابل  عکس 

هوایي اسوت کوه  ترین تنش (. تشکي یکي از معمو  

همووواره تولیوود محصوووالت کشوواورزی را تهدیوود کوورده و سووط   

وسیعي از منواطق جهوان را تحوت توايثیر توود قورار داده اسوت  

(. شودت، تنواو  و  و    ) 

ثیر  أ فزایش بووده و ایون امور توحا  ا  امي در ها به آر دوره تشکي 

جدی روی محصوالت کشواورزی تواهود داشوت ) 

(. تنها گزینه موثر برای تايمین امنیت غذایي برای جمعیوت  

رو به افزایش جهان، استفاده از کشاورزی آبي است، زیورا میوزان  

محصو  کشواورزی تولیود شوده تحوت آبیواری دو برابور میوزان  

شوده در شورای  دیوم اسوت ) تولیود  محصو   

(. بنابراین ضروری است با توجه به کمبود منوابع  

آبي، رانودمان مصور  آ  در بخوش کشواورزی افوزایش یابود و  

کننده آ  از جمله کوم آبیواری  های کنتر  کننده و ذتیره روش 

توي  ورد بر مورد توجه بیشتر قرار گیرد. مدیریت این روش در مو

زمیني که ریشه سطحي دارند بوه سوختي  گیاهان مانند سیب از  

شود. زیرا بوا توجوه بوه حساسویت گیواه بوه تشوکي و  انجاه مي 

های کوتاه تونش نیوز روی  سطحي بودن ریشه، حتي اعما  دوره 

زمیني و عملکورد  ثر اسوت. رشود سویب ؤ محصو  و کیفیت آن م 

یوک    ن، حتوي نوابرای غده تا حد زیادی به آبیاری بسوتگي دارد، ب 

تواند باعث از دست رفتن قابول توجوه  دوره کوتاه کسری آ  مي 

عملکرد غده و بدتر شدن کیفیوت غوده شوود ) 

(. میووزان از بووین رفووتن عملکوورد غووده ناشووي از  

تشکسالي، تا حد زیادی به مرحله رشود گیواه و طوو  مودت و  

اگور تشکسوالي  (. شدت تنش بسوتگي دارد ) 

ای شورو   طور قابول مالحهوه در مراحل اولیه رشد رخ دهود، بوه 

دهنود،  قورار مي توأثیر    غده، حجیم شدن و عملکرد غده را تحوت 

زایي، باعث کاهش تعوداد غوده و عملکورد  تشکسالي هنگاه غده 

شود. اگور تشکسوالي را در مرحلوه حجویم کوردن غوده  آن مي 

آن  توأثیر    شود. عالوه بر ید مي تر تول های کوچک تجزیه کنند، غده 

بر عملکرد غده، تشکسالي به میزان قابول تووجهي پارامترهوای  

ها را برای پردازش  دهد و آن قرار مي تأثیر    کیفي غده را نیز تحت 

) کنود  و مصر  نوا مناسوب مي 

گزارش کردنود اعموا   (  (. ) 

توای نسبي آ ، کارایي مصر  آ ، تعداد غوده  تنش مح رگونه  ه 

 .  دهوود در بوتووه، درصوود موواده تشووک و عملکوورد را کوواهش مي 

گزارش کردنود کوه بوا افوزایش میوزان آ     (  ) 

مصرفي ارتفا  گیاه، میزان بیوماس و محصو  بازارپسوند بوا وزن  

  ر د   (  گووره افووزایش یافووت. )   80غووده بوویش از  

درصودی در   50تحقیقات تود نشوان دادنود کوه اعموا  تونش 

زایي روی سیب زمیني باعث کاهش میوزان بیومواس  مرحله غده 

گیاه در کم آبیواری سونتي و کوم آبیواری متنواو  شوده اسوت.  

بیووان داشووتند اعمووا  روش کووم آبیوواری    (  ) 

د  زارپسون سنتي و کم آبیاری متناو  باعوث افوزایش محصوو  با 

درصود آ  مصورفي   20-30درصد و کواهش   15زمیني تا  سیب 

گوزارش کردنود کوه    (  شده است. ) 

دو روش کشت از نهر صفات عملکرد غده، کارایي مصور  آ  و  

دار داشوتند، و روش  میزان نشاسته غده بوا هوم اتوتال  معنوي 

  1435/ 24ده ای نسبت به کشت کرتي با عملکرد غ جوی و پشته 

بووا توجووه بووه اهمیووت گیوواه    ره در مترمربووع برتووری داشووت. گوو

موقعیت جغرافیایي بیشتر مناطق ایوران    چنین هم زمیني و  سیب 

مطالعه اثر تونش تشوکي    تشک، عنوان مناطق تشک و نیمه به 

زمیني بسویار بوا ارزش اسوت. بورای اصوالح گیواه  در گیاه سیب 

و نیوز  تشوکي    شوناتت سوازوکار مقابلوه بوا تونش زمیني سیب 

تشووکي بوور فرآینوودهای فیزیولووو یکي و  تشووخیا اثوور تنش 

آیود. از ایون رو،  های نخست به شمار مي گاه متابولیسمي گیاه از 

آبوي بور  تونش کم توأثیر    بررسوي   تحقیق حاضر با هد  ارزیوابي 
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عملکرد، صفات کمي و کیفي هیبریدهای حاصل از تالقوي ارقواه  

 درآمد   ه اجرا در استان اردبیل ب  زمیني تجاری سیب 

 هامواد و روش 
آبي بر عملکورد، تنش کمتأثیر    این پژوهش به منهور بررسي

صفات کمي و کیفي هیبریدهای حاصل از تالقوي ارقواه تجواری 

( کوه سوا  او  بورای 1396-97زمیني، به مدت دو سا  )سیب

سا  دوه برای انتخا  هیبریود مناسوب از   ایجاد تنو   نتیکي و

کیفوي در شورای  تونش )محودودیت  کمي و  ،نهر صفات زراعي

نرما  درگلخانه شرکت کشاورزی زر  گستر آرتوا اسوتان   آبي( و

شده برپایوه های تردترکصورت  بهآزمایش    اردبیل اجرا گردید.

 و 4×2کورت  ابعواد هور  تصوادفي و در سوه تکورار و  کاملطرح  

دسوت هتموامي مراحول اعوم از ب  تکرارها کنار هم کشوت شود و

ر( از بوذر اولیوه وایجواد شورای  توونش روتیووب) میک آوردن غوده

گلخانه انجاه گردید کوه در آن فواکتور اصولي   آبي در شرای کم

درصد نیواز آبوي گیواه( 70و    85،  100شامل سه سط  آبیاری )

برای هرکداه از سطوح تنش با شیرفلکه    صورت مجزا وهبود که ب

 12مل  فواکتور فرعوي نیوز شوا  چنوینهم  و  نوار تیپ انجاه شود

 زمیني بود. سیب  هیبرید

ایجاد تنوع ژنتیکی 

در این بخش از آزمایش از چهار رقم لوکا، بانبا، اسوییریت و  

توان به برتوي مشخصوات  عنوان والد استفاده شد که مي آگریا به 

ارقاه اشاره نمود رقوم لوکوا پرمحصوو ، رقوم آگریوا پرمحصوو ،  

تونش    و حسواس بوه   زده یو  زمیني  سویب مناسب بورای توال   

توری و رقوم  آبي، رقم بانبوا پرمحصوو ، مناسوب بورای توازه م ک 

باشوود  مي   آبووي اسووییریت پرمحصووو  و متحموول بووه توونش کم 

عنوان  بوه (. پوس ارقواه لوکواو بانبوا  ) 

آبوي وارقواه اسوییریت وآگریوا ارقواه  ارقاه حساس بوه تونش کم 

گ  وش دور ا بوه ر ه آبي معرفي شدند این رقم متحمل به تنش کم 

در گلخانوه شورکت    1396ماه سوا   گیری متقابل در اردیبهشت 

 ی زر  گستر آرتا تالقي داده شد. کشاورز 

 خزانه گیری در گلخانه 

صوورت  به بذر هیبریدهای تولیدی پس از شکسوتن تووا   

ماه نگهداری در دمای اتاق معموولي کوه    2طبیعي بعد از حدود  

در مهرمواه سوا     د، بوو راد  گ سوانتي درجوه    22الي    18دمای آن  

کاشت کوکوپیت و پوکوه معودني بوه    در گلخانه و در بستر 1396

  کشوت شود.کوکوپیت نووعي بسوتر کشوت   1:1نسوبت حجموي  

باشدکه از فیبر نارگیل تهیه میشود و دارایي قابلیت نگهداری  مي 

اسویدی    آ  باالیي دارد و حاوی مواد غذایي باال و محیطي نسبتًا

بوده و    6/ 5تا    6آ  بین  ایده     ای یت دار کوکوپ   چنین هم   است. 

کوه موجوب    تواند معرفي شود مي  محی  بدون تام نیز عنوان به 

در طوي مراحول    . شوود جذ  متناسب مواد غذایي بوه ریشوه مي 

طور مونهم انجواه  های هرز به رشد، عملیات آبیاری و وجین علف 

شد. چون تمامي مراحل کاشت در محی  گلخانوه انجواه گرفتوه  

مایي موجود در گلخانوه بورای مبوارزه وکنتور   علت گر تا به قاعد 

اشواره  زمیني سویب بیود  توان به مگس سورکه و مي  آفات آن که 

مترمربوع و    100لیتور در  میلي  2/ 5کرد از سم کنفیدور به مقدار 

کش مانکوز  به مقودار  های قارچي از قارچ برای مبارزه با بیماری 

حیطوي در  رشد م   شرای    مترمربع استفاده شد.   100گره در    10

سواعت    16کلیه مراحل تحقیق در گلخانه با طو  دوره روشنایي  

گراد و رطوبوت  درجه سوانتي   18-22ساعت تاریکي و دمای    8و  

درصد بود. پس از دو مواه میکروتیوبرهوا تولیود و    65-75نسبي  

در گلخانه کشت    1396ماه  پس از شکستن توا  مجددا در دی 

تیمووار محوودودیت آ     3ر  د   هووا عیت شوودند. در ایوون مرحلووه جم 

درصد آ  قابل استفاده( بررسي شد. میزان آ     70و    85،  100) 

مصرفي براساس مراحل مختلف رشد و نیاز گیاه مصر  گردیود.  

برای محاسبه میزان آ  آبیاری در هر نوبوت و در هور مرحلوه از  

(،  29/ 1)   زمیني مقادیردرصود ررفیوت مزرعوه رشد سیب 

(، جره مخصوص رواهری  14/ 6% ایم ) درصد پژمردگي د 

( و آ   14/ 5% ، آ  قابول اسوتفاده ) ( 1/ 29تام ) 

( محاسبه شد. حوداکرر کمبوود    6/ 547% الوصو  ) سهل 

شد. درصود رطوبوت  در نهر گرفته   0/ 35زمیني  مجاز برای سیب 

تام برای تعیین زمان شرو  آبیاری از طریق جمع مقوادیر آ   

ایم محاسوبه گردیود. مقودار رطوبوت  ردگي د و پژم   الوصو  سهل 

درصد برای زمان شورو  آبیواری در نهور گرفتوه   21/ 147تام 

شد. مقدار درصد رطوبت تام محل آزمایش در طي دوره رشود  

سنج تام مود   زمیني با استفاده از دستگاه پرتابل رطوبت سیب 

گیری گردیود. بوه تواطر  ساتت کشور توایوان انودازه  

  روز قبول از برداشوت   10های هوایوي  قسمت   ها غده بندی  پوست 

ها سربرداری شد. در طي مراحل رشد عملیات آبیاری بورای  بوته 

بصوورت   نیواز آبوي گیواه(  درصود  70و    85،  100سه سط  )   هر 

شیرفلکه ومجزا برای هرکداه از شرای  تنش با نوار تیپ صوورت  

  اه شود. ها انج طور منهم در تیمار های هرز به گرفت و وجین علف 

کامل انجاه گرفت. آبیواری براسواس نیواز  صورت  به اولین آبیاری  

سوونج پورتابوول  گیوواه و زمووان آن بووا اسووتفاده از دسووتگاه رطوبت 

مشخا شد. پس از برداشت هیبریودها از لحواص صوفات تعوداد  

غده در بوتوه، تعوداد سواقه اصولي در بوتوه، عملکورد غوده، وزن  

 ده  تشووک غوو  د موواده مخصوووص غووده، درصوود نشاسووته و درصوو
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گیری درصد نشاسته بوا اسوتفاده از  جهت اندازه گیری شد.  اندازه 

شده و توسو   روش پالریمتری میزان چرتش نور پالریزه قرا ت 

فرمو  مربور درصد نشاسوته محاسوبه شود. در ایون روش ابتودا  

شده، سویس  ترد   وسیله ترد کن کاماًله ب زمیني  سیب های  نمونه 

میلوي لیتور   20  مخلوط شده، پ با آ زن پال به میزان سه برابر و 

درصد اضافه نموده و بوسویله پارچوه   0/ 1محلو  متابي سولفیت 

توری صا  گردیود.پس از دو فواز شودن محلوو ، توسو  کاغوذ  

آمده  دسوت ه صافي و قیف بوتنر نشاسته جدا گردیود. نشاسوته ب 

گراد  سوانتي درجوه    30در    شوده و نهایتوًاچندین بار با آ  شسته 

هوای حاصول  زیه واریانس پس از نرما  بودن داده ج ت  شد.  تشک 

گیری صووفات مووورد ارزیووابي در قالووب طوورح آموواری  از انوودازه 

انجاه شود.  تکرار سه تصادفي در   کاماًلشده بر پایه های ترد کرت 

گیری شوده بوا اسوتفاده از آزموون  مقایسه میانگین صفات اندازه 

جواه  رای ان درصد صوورت گرفوت. بو  پنج در سط  احتما     

استفاده شود.    افزار کامییوتری  های آماری از نره اسبه مح 

برای بررسي ارتباط بوین صوفات، از ضورایب همبسوتگي تطوي  

اسوتفاده    افوزار استفاده شد. برای محاسوبه آن از نره 

گردید. 

 تحلیل آماری

هوا، از  برای نرما  بودن کشیدگي و یوا چوولگي توزیوع داده 

یرنو  استفاده شد. تجزیه واریانس پس  اسم   -  لموگرو آزمون کو 

گیری صووفات مووورد  هووای حاصوول از انوودازه از نرمووا  بووودن داده 

  کواماًلارزیابي در قالب طرح آماری کرتهای تورد شوده بور پایوه 

انجواه شود. مقایسوه میوانگین صوفات  تکورار سوه تصوادفي در 

  پنج ا   در سط  احتم   گیری شده با استفاده از آزمون  اندازه 

افوزار  های آمواری از نره درصد صورت گرفت. برای انجاه محاسبه 

اسوتفاده شود. بورای بررسوي ارتبواط بوین    کامییوتری  

صفات، از ضرایب همبستگي تطي استفاده شد. بورای محاسوبه  

 استفاده گردید.  افزار آن از نره 

 نتایج و بحث
بیواری و  سوطوح آ بي در  نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیا 

آورده شده است. نتایج نشوان داد کوه بوین   1 جدو  هیبریدها در 

ارقاه موورد مطالعوه از نهور کلیوه صوفات موورد ارزیوابي اتوتال   

درصد وجود داشت. ایون    پنج و    یک داری در سطوح احتما   معني 

امر حاکي از تنو  فنوتییي باالی بین ارقاه به منهور گزینش بورای  

به منهور بررسي اتوتال  بوین سوطوح   باشد. نهر مي صفات مورد 

آبیاری باید اذعان داشت از نهر کلیه صفات مورد ارزیوابي بوه جوز  

درصد ماده تشک غده، وزن مخصوص غده و درصد نشاسته غوده  

از لحواص کلیوه   ها مابین هیبریود   دار مشاهده گردید. اتتال  معني 

جوز  قم به  ری × ر صفت مورد بررسي از نهر اثر دوجانبه سطوح آبیا 

درصد ماده تشک غده، وزن مخصوص غده و درصد نشاسته غوده  

داری مشواهده گردیود. کمتورین  در بقیه صفات اتتالفوات معنوي 

ترتیب بوا مقوادیر  ضریب تغییرات مربوط بوه تطوای آزمایشوي بوه 

مربوووط بووه وزن مخصوووص غووده بووود و بیشووترین ضووریب    0/ 28

د مربووط  درص   12/ 76ار  تغییرات مربوط به تطای آزمایشي با مقد 

 (. 1)جدو   به تعداد غده در بوته بود  
 تعداد غده در بوته

ها نشان داد که بیشترین تعداد غوده در  نتای  مقایسه میانگین 

های  درصد نیاز آبي در هیبریود   100عدد مربوط به تیمار   8بوته با 

و کمتوورین تعووداد    ( ♀♂( و ) ♂♀) 

های  درصد نیاز آبي بوه هیبریود  70ه تیمار عدد ب  3ه با غده در بوت 

( اتتصوواص یافووت  ♀  ♂( و ) ♀♂) 

صفت تعداد غده در بوته از مهمترین صفات اسوت و از   (. 2)جدو  

رود. هور چوه  زمیني بوه شومار موي اجزای اصلي عملکرد در سیب 

اهود  شوتر تو نیوز بی تعداد استولون بیشتر باشد، تعداد غده در بوته  

(. تحقیقووات انجوواه  شوود ) 

  یود نیوز مو   (  ) و    (  )   گرفته توسو  

 آن بودند. 
 

 

 
  

       

       
        

×        
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 عملکرد غده 

  ×   نتووایج مقایسووه میووانگین اثوور دوجانبووه سووطوح آبیوواری 

  100هیبریدها نشان داد که بیشترین عملکورد غوده مربووط بوه  

  53/ 56( با میوانگین  ♂♀درصد نیازآبي از هیبرید ) 

درصود و    70و کمترین عملکورد غوده از نیواز آبوي   تن در هکتار 

تون در هکتوار    18/ 7( بوا میوانگین  ♀♂هیبرید ) 

طورکلي هرچه تعداد ساقه بیشتر باشد  (. به 2)جدو     حاصل شد 

هوا و بواال  های فرعوي، تعوداد برگ باعث زیاد شدن تعوداد شواته 

زیادتر شودن تعوداد غوده  کننده و در نتیجه  رفتن سط  فتوسنتز 

 شود. قابل برداشت مي 

 تعداد ساقه اصلی در بوته 

  نتووایج مقایسووه میووانگین اثوور دوجانبووه سووطوح آبیوواری

 هیبریدها نشان داد که بیشترین تعداد سواقه اصولي در بوتوه   ×

( بوا ♂♀درصد نیاز آبي و هیبرید ) 100از تیمار 

  درصود نیواز آبوي  85ار  عدد و کمتورین آن از تیمو  5میانگین  

 درصوود  70( و نیووز نیوواز آبووي ♂♀و هیبریوود )

و  (♂♀) (،♂♀)های و هیبریوود

(. تنهوویم تعووداد 2)جوودو  آمددسووته( ب♂♀)

ها از اهمیووت زیووادی سوواقه در مترمربووع توسوو  تیمووار غووده

 (.برتوردار است )
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 درصد ماده خش، 

مقودار آبوي اسوت کوه در   هکننودمقدار ماده تشک تعیین

حین فرآوری باید از ماده غذایي جدا و تبخیر شود تا محصوو  

به مقدار رطوبت نهایي مطلو  برسد )

(. از نهوور درصوود موواده تشووک تنهووا هیبریوودهای مووورد 

درصد داشتند )جودو    کیدار در سط  احتما   اتتال  معني

( ♀♂) 10(. نتایج نشان داد که تالقي شماره 1

درصد بیشترین درصد ماده تشک را داشته   52/21با میانگین  

 73/19( بوا میوانگین ♂♀) 5و تالقوي شوماره 

درصد کمترین درصد ماده تشک غده را به تود اتتصاص داد 

مؤید این مطلب اسوت کوه بوا   های بسیاری(. پژوهش1)شکل  

کاهش میزان آبیاری و اعموا  تونش تشوکي، ضومن کواهش 

ها در های هوووایي و غوودهعملکوورد، درصوود موواده تشووک انووداه

یابود )زمیني افزایش ميسیب

(. و  

ه انر ی کمتری در طي سورخ یوا هایي با ماده تشک باال بغده

 در تشک شدن جهت حذ  آ  نیواز دارنود و بوازده بواالتری  

 هایي با ماده تشوک پوایین حاصول واحد وزن تر نسبت به غده

کننود کنند و در حین سرخ کردن روغن کمتری جوذ  ميمي

(. لووذا بووا در نهوور )

( ♀♂) 10ماره شگرفتن این موضو  که تالقي 

های مورد ارزیابي بورای فوراوری )چیویس( قابول تالقي  در بین

 باشد.  مي توصیه

 وزن مخصو  غده 

( و  ♀♂های ) نتایج نشوان داد کوه هیبریود 

گوره    1/ 089و    1/ 088های  ( با میانگین ♂♀) 

  1/ 08ین  گ ( بوا میوان ♀♂بیشترین و هیبریود ) 

گره کمترین وزن مخصوص غوده را بوه توود اتتصواص داد  

(. میوزان تولیود موواد فتوسونتزی، انتقوا  و توزیوع  2)شکل  

ها از عوواملي هسوتند کوه  ها به غوده مطلو  این مواد از برگ 

ها در بوته دارند ) نقش اساسي در افزایش وزن غده 

 .) 

 درصد نشاسته غده

دار  ها اتوتال  معنوي ده مابین هیبریود غ از نهر درصد نشاسته  

نتایج نشوان   (. 1)جدو  وجود داشت   یک درصد در سط  احتما   

درصد بیشوترین و    15/ 7( با میانگین  ♂♀داد که ) 

درصود کمتورین درصود    13/ 92( با میانگین  ♀♂) 

نشاسوته جوزء    (. 3)شوکل  نشاسته غده را به توود اتتصواص داد  

زمیني است و مقدار آن هم از بعد صونعتي  مهم در سیب   ت ترکیبا 

باشود )اهمیت ميای دارای  و هم از لحاص تغذیه 

گوزارش  ( (. )

کردنوود مقوودار موواده تشووک غووده بووا مقوودار نشاسووته غووده 

 یزمیني ارتباط مستقیم دارد و بوا افوزایش مقودار موادهسیب

 یابد.  زمیني مقدار نشاسته آن نیز افزایش ميتشک سیب

 

 

 
.
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رزیابي در ایون سوه  بین صفات مورد ا همبستگي  نتایج رواب   

( رابطه بین تعوداد سواقه  3شرای  به تفکیک نشان داد که )جدو   

اصلي در بوته با تعداد غده در بوته با افزایش شدت تنش، منفوي و  

دار نشده اسوت بوه نحووی کوه ایون  افزایش یافته است ولي معني 

درصود آ  قابول اسوتفاده بوه    70آبیواری    رابطه در شرای  سطوح 

( رسیده است. درصد ماده تشوک غوده، وزن  =    -0/ 432میزان ) 

مخصوص غده و درصد نشاسته غده با عملکرد غده و وزن غوده در  

درصد آ  قابول اسوتفاده دارای رابطوه منفوي و    85بوته در تنش  

  داری در هر سه سوط  آبیواری دار بودند. رابطه منفي و معني معني 

 مخصووص  بین درصد مواده تشوک غوده بوا وزن   70و  85، 100

   غووده و درصوود نشاسووته غووده مشوواهده گردیوود. محققووین هم ووون 

 ( )    ، (  )  

رابطه عملکورد غوده      ( ) و  

انود کوه بوا  کرده دار گوزارش  را با تعداد غده در بوته مربت و معنوي 

 ت. نتایج حاصل از این تحقیق مغایرت داش 
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 گیری نتیجه 
نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابي در سطوح آبیاری 

و هیبریدها نشان داد که بین ارقاه مورد مطالعوه از نهور کلیوه 

 یکداری در سطوح احتما     معنيصفات مورد ارزیابي اتتال

تتال  بین سوطوح آبیواری درصد وجود داشت. بررسي ا  پنجو  

نشان داد که کلیه صفات موورد ارزیوابي بوه جوز درصود مواده 

تشک غده، وزن مخصوص غده و درصود نشاسوته غوده دارای 

چنین از نهر اثر دوجانبوه سوطوح همو  دار بودند  اتتال  معني

رصد ماده تشوک غوده، وزن مخصووص آبیاری × رقم به جز د

داری ت اتتالفات معنويغده و درصد نشاسته غده در بقیه صفا

درصد آ  قابل اسوتفاده در تالقوي   100مشاهده گردید. تیمار  

تن در هکتوار  26/53( با میانگین ♂♀) 7شماره 

درصد آ  قابل اسوتفاده در تالقوي  85های تیمارهای  و ترکیب

درصد آ  قابل استفاده  70( و ♀♂) 18شماره 

هووای ( بووا میانگین♀♂) 30درتالقووي شووماره 

تن در هکتار بوه ترتیوب بیشوترین و کمتورین   7/18و    17/20

 10تالقوي شوماره عملکرد غده را بوه توود اتتصواص دادنود.

درصوود بیشووترین  52/21( بووا میووانگین ♀♂)

 7، 1های شوماره را داشته و به همراه تالقيدرصد ماده تشک  

ر گرفتند، لذا با در نهر گرفتن این موضو  در گروه برتر قرا  9و  

هوای ( در بوین تالقي♀♂) 10تالقوي شوماره 

باشد. نتایج مورد ارزیابي برای فراوری )چییس( قابل توصیه مي

اده تشک رواب  بین صفات مورد ارزیابي نشان داد که درصد م

غده، وزن مخصوص غده و درصد نشاسته غده با عملکرد غده و 

درصد آ  قابول اسوتفاده دارای   85وزن غده در بوته در تنش  

 دار بودند.  رابطه منفي و معني

 گزاریسپاس
از شرکت کشاورزی زر  گستر آرتوا در اسوتان اردبیول بوه 

ت در اتتیار گذاشتن گلخانه و امکانات موورد نیواز جهو  منهور

 گردد.مي اجرای این طرح تشکر و قدرداني
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