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 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغییافته علمینشریه 
 1400، سال 1، شماره 10جلد 

 
 مناسب کشت  ،آنوشا، رقم جدید سیب زمینی با عملکرد غده باال و قابلیت فرآوری برای چیپس

 بهاره در مناطق سرد و معتدل سرد کشور
 

Anousha, a new potato cultivar with high tuber yield and suitable for  
crisps processing, appropriate for cultivation in spring planting in the cold and 

moderately cold regions of Iran 
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 چكيده
آنوشا، رقم جديد . 1400، ر. حاجیان فرشادروان و م.  ،کاظمی ،ا. ه.جاللی، ، خ.پرویزی،  ،ر.احمد وند،  ،د.پناه، حسن ،ا. موسی پور گرجی،

های تحقیقاتی در نشریه علمی یافته. ناطق سرد و معتدل سرد کشورمناسب کشت بهاره در م ،سيب زميني با عملكرد غده باال و قابليت فرآوري براي چيپس
 .33 -48(: 1) 10 گیاهان زراعی و باغی

 

های مختلف به عنوان والد پدری و بررسی 397009رقم آنوشا نتیجه تالقی رقم آگریا به عنوان والد مادری و کلون 

های در حال تفرق، زی رقم آنوشا شامل ارزیابی جمعیتباشد. مراحل آزادساسال می 12ای و آزمایشگاهی در طی مزرعه

ها، ارزیابی اولیه و مقایسه عملکرد مقدماتی در دو منطقه کرج و اردبیل، آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته در ارزیابی تک بوته

شهد و ارزیابی مقاومت سه منطقه کرج، اردبیل و همدان، آزمایشات سازگاری در پنج منطقه کرج، اردبیل، همدان، اصفهان، م

های قارچی و ویروسی در کرج بود. نتایج بای پالت توزیعی میانگین کل و ضریب برتری نسبی عملکرد غده به بیماری

از لحاظ ضریب برتری نسبی تقریبا مشابه شاهد آگریا بود ولی از  ها در آزمایش سازگاری نشان داد که رقم آنوشاژنوتیپ

نشان داد  1397ترویجی در سال زراعی  -های تحقیقید آگریا برتری داشت. نتایج بررسی طرحلحاظ عملکرد نسبت به شاه

-درصد بیشتر از شاهد آگریا بود. رقم آنوشا نسبت به ویروس 4/12و  9/12ترتیب که عملکرد رقم آنوشا در همدان و اردبیل به

 های لکه برگی آلترناریایی، شانکربت به بیماریبسیارمقاوم و نس  Potato virusX (PVX)و  Potato virusY (PVY)های

باشد. ترتیب نیمه حساس، نیمه متحمل، متحمل و نیمه متحمل میو شوره سیاه به AG4و  AG3رایزوکتونیایی ناشی از نژادهای 

سرخ کرده  درصد بیشتر بوده و دارای بافت کامال آردی، رنگ آنوشا نسبت به رقم شاهد آگریا دومیزان ماده خشک غده رقم 

باشد. رقم ساعت بعد از برش غده و پخت می 24زرد روشن، فرم غده گرد متمایل به بیضی و تغییر رنگ بسیار کم در مدت 

 باشد. زمینی مناسب کشت بهاره در مناطق سرد و معتدل سردکشور میآنوشا به عنوان رقم جدید سیب
 

  زمینی، معرفی رقم، سیبهای کلیدی: ارزیابی کمی و کیفی، بیماری، تالقیواژه

 
 02636703785تلفن:                          mousapour.gorji@gmail.comنويسنده مسئول: 
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 مقدمه

 براستتتتای جتتديتتدترين آمتتار اعالم شتتتتده 

از معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزي سطح 

 1398زميني کشتتور در ستتال زيرکشتتت ستتيب

ليتتد  9/142حتتدود  تو كتتتار بتتا  ه   24/5هزار 

كرد  ل م ع نين  ن ميتتا تن و  يون  ل ي  تن  65/36م

(. در حال حاضتتر ستترانه 1) باشتتددر هكتار مي

زميني کشتتور براي هر نفر در ستتال عرضتته ستتيب

باشد که در برنامه اقتصاد کيلوگرم مي 56حدود 

بايست به مي 1405زميني براي افق مقاومتي سيب

بدون افزايش ستتتطح زير کشتتتت  67 کيلوگرم 

هاي مهم براي تحقق اهداف هبرستتتد. يكي از را

با ريزي شتتتده معرفي ارقام ستتتيببرنامه زميني 

شرايط آب و  سازگار به  سيل عملكرد باال و  پتان

بتتاشتتتتد. بنتتابراين اصتتتالح هوايي کشتتتور مي

زميني و معرفي ارقام جديد يک امر مهم و ستتيب

ضتتتروري براي توليد اين محصتتتول در کشتتتور 

ي محستتتوب مي شتتتود. اصتتتالح ارقامي که دارا

يدگي و دوره خواب  مان رستتت باال، ز عملكرد 

مناسب، قند احياء پايين، عدم خسارت مكانيكي، 

عدم کبودي و زنگ داخلي، کيفيت خوب براي 

به تنش قاوم  نده مصتتتتارف مختلم و م  هاي ز

و غيرزنده باشند چه از نظر اقتصادي و چه از نظر 

سزايي در زندگي مردم و جامعه سالمت نقش به

هد ن فا خوا هاي اخير (. در ستتتال18و  2مود )اي

زميني براستتای بازار اصتتالح ارقام جديد ستتيب

هاي اصتتتالحي هدف نيز در دستتتتور کار برنامه

ست سيب زميني کشورهاي مختلم قرار گرفته ا

  .(6و  5)

زميني به صورت پيشرفته از سال اصالح سيب

هاي مختلم در اننليس با تالقي بين واريته 1807

فشتتاني مصتتنوعي )کنترل شتتده( ااز طريق گرده

( و به ستترعت توستتعه يافت به 14و  8آغاز شتتد )

رقم  4500هاي اخير بيش از طوري که در ستتتال

کشور معرفي و در کاتالوگ  102زميني از سيب

سيب شد ) 2014زميني جهاني ارقام  شر  (. 16منت

زميني اگرچه امكان انتخاب ارقام جديد ستتتيب

ي مختلم و والدين ستتتازگار به شتتترايط محيط

يات کمي و کيفي مطلوب را براي  خصتتتوصتتت

گرها  فراهم مي نمايند، اما براي استتتفاده اصتتالح

از اين ارقام در مناطق يا کشتتورهاي دينر نياز به 

هاي اصتتتالحي برنامه هاي محلي و گاهاًارزيابي

 باشد. مي

زميني به جهت معرفي يک رقم جديد ستتتيب

باشتتد و يستتال زمان نياز م 12طور معمول حدود 

در موفقيت برنامه اصتتالحي، مهارت اصتتالحنر 

هاي مطلوب خصوصاً در مراحل در انتخاب بوته

گذار مي تارير يار  يه اصتتتالحي بستتت  باشتتتتد.اول

مه هاي اصتتتالحي اگرچه ممكن استتتت در برنا

صول  شند، اما در ا تعدادي از جزئيات متفاوت با

اي مشتتتابه هستتتتند. تعيين اهداف، انتخاب و پايه

الدين براستتتای اهداف تعريم شتتتده، تالقي و

ته تک بو خاب  يابي کلونانت که ها و ارز هايي 

ممكن است پتانسيل تجاري شدن را داشته باشند 

سيب صالحي  صول برنامه ا شند. زميني مياز ا با

 (.  19و  15، 12، 10، 9، 7)

هاي ( طي بررسي2) آبادي و همكاران حسن

م ستتال( در نقام مختلم کشتتور رق 10متمادي )
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شاهد  سبت به رقم  خاوران را معرفي نمودند که ن

آگريا برتري عملكرد داشت و براي کشت بهاره 

در مناطق ستتردستتير کشتتور توصتتيه شتتد. رقم 

هاي خستتتارت زاي خاوران نستتتبت به ويروی

سيب صلي  شامل ا و  PVA ،PVY ،PLRVزميني 

PVS  حدود ماده خشتتتتک آن  قاوم بوده و   4م

د. مقاومت به بيشتتتتر از شتتتاهد آگريا بو درصتتتد

ندازه  فوزاريوم، يكنواختي و درشتتتتي نستتتبي ا

ها از دينرصتتتفات ويوه و متمايز کننده اين غده

(. حسن پناه 2رقم در مقايسه با شاهد آگريا بود )

( رقم جتتاويتتد را بتته عنوان رقم 3) و همكتتاران

براي مناطق کشتتت  مناستتبزميني ستتيب ديجد

پاييزه کشتتتور هاره و  ها ب ند و اظ ر معرفي نمود

شتند که رقم جاويد مناسب تازه خوري بوده و دا

به دو ويروی  و بيماري   PVAو  PVYنستتتبت 

باشتتد و پوستتيدگي خشتتک فوزاريومي مقاوم مي

ماري بل بي قا كب در م يا و استتت هاي رايزوکتون

 باکتريايي نيمه مقاوم مي باشد.

علي رغم وجود ارقام متعدد در دنيا اصتتتالح 

اين محصتتول  زميني و معرفي ارقام جديدستتيب

يک امر مهم و ضتتروري براي اک ر کشتتورها از 

جمله کشتتور ما مي باشتتد. ارقام با خصتتوصتتيات 

کمي و کيفي مطلوب چه از نظر اقتصتتادي و چه 

از نظر ستتالمت نقش بستتزايي در زندگي مردم و 

فا خواهند نمود. در حال حاضتتتر رقم  عه اي جام

سب )با توجه به  شت منا آگريا به دليل رنگ گو

مردم ايران(، استتتتفتتاده چنتتد منظوره و ذائقتته 

عملكرد نستبتاً خوب بيشتترين ستطح زير کشتت 

صاص داده سيب شور را به خود اخت زميني در ک

سای به  ست که آگريا ح ست و اين در حالي ا ا

جذب روغن آن  شتتترايط محيطي بوده و ميزان 

سيت به  سا هننام پخت زياد و همچنين داراي ح

شد. بنابراين  اصالح بابيماري قارچي آلترناريا مي

ناستتتب  جاينزين م ند  که بتوان و معرفي ارقامي 

هاي  ياز حال ن يا بوده و در عين  براي رقم آگر

زارعين و صتتتنايع را برآورده نمايند از نيازهاي 

شور مي ستا تالش ضروري ک شد. در همين را با

زميني با داشتتتن براي اصتتالح ارقام جديد ستتيب

ي، ماده خشتتک مناستتب براي مصتتارف فرآور

سب در محيط شتن پايداري منا هاي مختلم و دا

هاي مهم ويروستتتي و قارچي مقاومت به بيماري

زميني براي معرفي به کشتتاورزان کشتتور ستتيب

 شود. بطور مستمر انجام مي

 

 هامواد و روش

شا، منظور ه ب صالح و معرفي رقم جديد آنو ا

تالقي بين ارقام  1386در ارديبهشت سال زراعي 

آگريا، بورن و کلون اميد بخش  کنبک، کايزر،

بل در کرج و تحت   397009 قا به صتتتورت مت

نه خا حاصتتتتل از شتتترايط گل بذور  جام و  اي ان

سال  شد. در  شت  صورت مجزا بردا هرتالقي به 

بذور مربوم به هر جمعيت )جمعاً  1387زراعي 

دار کردن بذر( پس از پيش جوانه 10000حدود 

پيت هاي حاوي به صتتتورت جداگانه در ستتتيني

ها در موی کشتتتت شتتتدند. هر يک از گياهچه

مرحلتته پنج برگي بتته مزرعتته )اردبيتتل و کرج( 

ته تک بو قل و  ها براي منت حاصتتتتل از آن هاي 

ندام هوايي و غده نظير رنگ  صتتتفات ظاهري ا
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گوشتتت، رنگ پوستتت و طول استتتولون مورد 

تک بوته از آنها انتخاب  2710بررستتتي و تعداد 

سال  مربوم به هر تک هاي غده1388شدند. در 

شت و  بوته در مزرعه تحقيقاتي کرج و اردبيل ک

براستتای صتتفات تعداد ستتاقه، ارتفاا، تعداد غده 

 533در بوتتته، عمق چشتتتم و يكنواختي غتتده، 

هاي غده 1389کلون برتر انتخاب شدند. در سال

اي به هاي انتخابي جهت بررستتي مشتتاهدهکلون

صتتتورت تک خط در کرج و اردبيل کشتتتت و 

لون برتر انتخاب شتتدند. به منظور ارزيابي ک 236

سال زراعي اوليه، کلون به  1390هاي انتخابي در 

همراه ارقام آگريا، ستتتاواالن، مارفونا، ستتتاتينا، 

کايزر، بورن و لوتسا در دو منطقه کرج و اردبيل 

سيدگي، عملكرد و اجزاي  کشت و براي زمان ر

ند و  کلون  52عملكرد مورد بررستتتي قرار گرفت

ر با زمان رستتتيدگي مختلم انتخاب شتتتدند. برت

يا، کلون هار رقم آگر به همراه چ خب  هاي منت

شاهد در قالب  ساواالن و بورن به عنوان  مارفونا، 

طرح التيس نامتعادل در سه تكرار از نظر صفات 

يل مورد  کمي و کيفي در دو منطقه کرج و اردب

کلون انتخاب شتتدند.  21بررستتي قرار گرفتند و 

انتخابي به همراه ارقام آگريا، مارفونا، هاي کلون

لب طرح بلو  قا خاوران در  هاي ستتتاواالن و 

کامل تصتتتادفي با ستتته تكرار به طول شتتتش متر 

)دوخط در هر کرت( در سه منطقه کرج، اردبيل 

و همدان با يكدينر مقايسه شدند. در زمان رشد 

صيات  صو سي خ شت برر شي و پس از بردا روي

غد ندام هوايي و  فت. ظاهري ا ه صتتتورت گر

و مرکب تجزيه واريانس ستتتاده آزمون بارتلت، 

كان براي مام م جام ت ياننينو ها ان به روشم  ها 

قل اختالف معني دار  كدينر  (LSD)حدا با ي

شتتدند و با در نظر گرفتن تمام صتتفات  مقايستته

شدند. 18مورد بررسي  سب انتخاب  به  کلون منا

 عملكرد و يداريو پا يستتتازگار يابيمنظور ارز

حاصتتتل از  يانتخاب يهاکلون ،عملكرد ياجزا

به همراه  ينيزمبيستت يهاکلون شتترفتهيپ يبررستت

در قالب  ساواالن و خاوران مارفونا، ا،يآگر ارقام

با ستته تكرار به  يکامل تصتتادف يهاطرح بلو 

منطقه پنج در ( 1395و  1394)ستتتال  دومدت 

همدان، مشتتتهد و اصتتتفهان مورد  ل،ياردب ،کرج

به دليل کمبود غده بذري  .گرفتندار قر يابيارز

منطقه همدان و  ارقام ستتتاواالن و خاوران در دو

تعداد بوته، تعداد ستتاقه  اصتتفهان کشتتت نشتتدند.

اصلي، تعداد غده در بوته، عملكرد کل، عملكرد 

و تر   بدشتتتكل يهاقابل فروش، درصتتتد غده

 يهادرصتتتد غده ز،ير يهادرصتتتد غده ده،روخ

روز تا زمان رسيدگي، طول تعداد  ه،يبا رشد رانو

خواب  لي و طيشتتتترا دردوره  مو ع م نبتتار   ا

ما) فني تا شتتتروا (، درجهچهار يد عداد روز  ت

بوته،  فرمي، زندرصتتد جوانه 50و  25 ،يزنجوانه

فرم غده، رنگ پوستتت و گوشتتت غده، درصتتد 

از جمله صتتفاتي ماده خشتتک و وزن مخصتتوص 

سي قرار گرفتند. الزم به ذکر  بودند که مورد برر

 استتت يادداشتتت برداري صتتفات کمي و کيفي

براستتتتای دستتتتورالعمتتل تعيين ارزش زراعي 

(VCU)  موستتستته تحقيقات ربت و گواهي بذر و

تجزيه ( صتتتورت گرفت. 11نهال و روش حلفر )

ساده  ها انجام تمام مكان برايو مرکب واريانس 
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 با يكدينر مقايستتته دانكنها به روش مياننينو 

ند. ميزان يداريستتتتازگاري و  شتتتتد قام و  پا ار

هاي مورد بررستتي به روش ضتتريب برتري کلون

ها براستتتای بندي ژنوتيپنستتتبي تعيين و گروه

اي انجام شتتد. همزمان با بررستتي تجزيه خوشتته

کنش  ستتتتازگتتاري ميتتدبخش  هتتايکلونوا ا

 PVY PVA,هاي به ويروینستتبت زميني ستتيب

به همراه رقم هرمس )شتتتاهد( براي دو  PVXو 

نتدارد مرکز بين المللي ستتتتال بته روش استتتتتتا

 اي و ( در شتتترايط گلختتانتتهCIPزميني)ستتتيتتب

بررسي کرج  در قالب شش آزمايش جداگانه در

 هتتاي عتتاري از ويرویتهيتته گيتتاهچتته .شتتتتد

لون، متتايتته هرک بررستتتي از  كي،  ي ن مكتتا ني  ز

-DAS-ELISA (Enzymeستتتترولتتوژيتتكتتي 

linked immunosorbent assay)  ستفاده از با ا

زميني ل و پيوند متقابل ستتيبکلونابادي پليآنتي

با گوجه فرنني رقم روتنرز آلوده به ويروی از 

هايي بوده که براي تعيين مقاومت جمله فعاليت

فاده قرار گرفت. در طي ستتتال هاي مورد استتتت

عي  بي هتتايکلون 1395و  1394زرا تختتا ن  از ا

 متتارفونتتا، مراحتتل قبتتل بتته همراه ارقتتام آگريتتا،

س خاوران ساواالن براي برر تحمل  مقاومت/ يو 

ماري يت زودری مهم و قارچي هايبه بي  بال

در دو  سياه شوره رايزوکتونيا و شانكر و آلترناريا

منطقه کرج،  شتتترايط مزرعه و گلخانه در ستتته

سال مورد ارزيابي قرار  اردبيل و همدان براي دو 

آماري  طرح قالب در ايمزرعه گرفتند. آزمايش

شد.  اجرا ارتكر سه با تصادفي کامل هايبلو 

 همچون مقتتاومتتت اجزا از عالئم بروز از پس

سعه تعداد لكه، نرخ  سطح نيز و برگها لكه در تو

شرفت زير منحني صورت هفتني و  پي بيماري به 

( 17همكتتاران ) و براستتتتای روش رودرينز

 مصنوعي يادداشت برداري به عمل آمد. آلودگي

ترنتتاريتتا  عوامتتل بتتا ل يمتتاري آ  Alternaria)ب

alternata)  و رايتتزوکتتتتتونتتيتتا(Rhizoctonia 

solani)  در گلخانه انجام گرفت. ارقام ستتتانته و

حستتتای به  هايآگريا به ترتيب به عنوان شتتتاهد

 آلتتتتترنتتاريتتا و رايتتزوکتتتتتونتتيتتا و ستتتتاواالن

بتته عنوان رقم مقتتاوم براي هر دو بيمتتاري در 

عه نهشتتترايط مزر خا ته اي و گل اي درنظر گرف

 آلودگي وضتتعيت از برداري شتتدند. يادداشتتت

 هاي شتتتوره ستتتياه و شتتتانكربيماري به هاکلون

ارزيابي  معيار براستتتای برگيو لكه رايزوکتونيا

 آمتتد کتته در  عمتتل ( بتته13ختتان و همكتتاران )

كه چهآن براي ل ياه يايي گ نار هاي برگي آلتر

و خيلي  5کامال مقاوم با صتتتفر، نيمه حستتتای با 

دهي دهي شتتدند. ستتيستتتم نمرهنمره 9حستتای با 

بود که در آن صفر  0-5انكر رايزوکتونيا براي ش

 کامال حستتتای 5نشتتتان دهنده عدم آلودگي و 

شد.مي شت زمان در با سعه ميزان بردا سختينه  تو

يزوکتونيتتا روي باللي و غتتده را هتتا بتته روش 

 مقايستته آزمايش شتتاهد با و تعيين (4همكاران )

شتتد. استتتانداردهاي تعيين مقاومت براي شتتوره 

شانكر رايزوک  1تونيا و آلترناريا در جدول سياه، 

آورده شتتتده استتتت. تجزيه و تحليل داده هاي 

بهاي و گلخانهمزرعه ترتيب براستتتای طرح اي 

هاي کامل تصادفي و طرح کامالً تصادفي بلو 

 صورت گرفت.
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 هاي مختلم قارچي در سيب زمينياستانداردهاي تعيين مقاومت براي بيماري -1جدول 
 

 شانكر رايزوکتونيا  اآلترناري  سياه شوره

 شاخص بيماري ميزان تحمل  شاخص بيماري ميزان مقاومت  شدت آلودگي کل ميزان تحمل
 20-0 متحمل  0 کامال مقاوم  5-1 متحمل

 40 -1/20 نيمه متحمل  11 -1 مقاوم  10-5 نيمه متحمل
 60 -1/40 نيمه حسای  33 -1/11 نيمه مقاوم  15-10 نيمه حسای
 80 -1/60 حسای  56 -1/33 نيمه حسای  15< حسای
 80 < کامالً حسای  78 -1/56 حسای   
    78 < خيلي حسای   

 

هاي رقم آنوشا در قالب پروژه 1397در سال 

 تتترويتتجتتي درتتتعتتدادي از متتزارا-تتتحتتقتتيتتقتتي

زميني کشتتتور زارعين مناطق عمده توليد ستتتيب

)اردبيل و همدان( از نظر عملكرد، بازارپستتندي، 

کنندگان در مقايستتته با ل و پذيرش توليداستتتتقبا

سي قرار گرفت. غده هاي شاهد آگريا مورد برر

 3000بذري رقم آنوشتتا و رقم آگريا در ستتطح 

اي با به صتتتورت مكانيزه و جوي پشتتتتهمتر مربع 

مقايسه  .شدندکشت سانتي متر  25در  75تراکم 

ستفاده از آزمون  ارقام صورت  - tبا ا ستيودنت  ا

رزيابي و مقايسه بازدهي اقتصادي جهت ا .گرفت

بنتتدي جزئي از روش بودجتته ارقتتامهر يتتک از 

 شد. استفاده 
 

 نتایج و بحث

تاج حاصتتتل از تالقي متقابل، ارزيابي تک  ن

ته يه بو يابي اول که پس از  69ها و ارز کلون بود 

کلون  52هاي انتخابي، بررسي انبارماني اين کلون

ررستتتي برتر با زمان رستتتيدگي متفاوت جهت ب

 41کلون انتخابي،  69مقدماتي انتخاب شتتدند. از 

به تالقي  ، ♀ 397009×  ♂کايزر کلون مربوم 

 ،♀ 397009×  ♂ بورن سه کلون مربوم به تالقي

 ،♀کايزر× ♂ 397009سه کلون مربوم به تالقي 

 ،♀کنبک ×  ♂کايزرچهار کلون مربوم به تالقي 

گريا آ×  ♂ 397009شش کلون مربوم به تالقي 

گريا آ × ♂کايزرکلون مربوم به تالقي  12و  ♀

 21بودند. نتايج حاصتتتل از بررستتتي مقدماتي  ♀

کلون با رنگ گوشت زرد و ماده خشک باال بود 

هاي مورد بررسي که نسبت به شاهد و دينر کلون

رقم آنوشتتتا حاصتتتل از برتري عملكرد داشتتتتند. 

تالقي آگريتتا بتته عنوان والتتد متتادري و کلون 

بررسي داراي رنگ گوشت زرد، در اين  397009

درصتتد به عنوان يكي از  22ماده خشتتک حدود 

سه کلون شد.  نتايج بررسي مقاي هاي برتر انتخاب 

که عملكرد کلون ته نشتتتان داد  بين هاي پيشتتترف

شت و واکنش ها اختالف معنيمكان دار وجود دا

كان قام در م تايج ار فاوت بود. ن هاي مختلم مت

( و حسن 2همكاران )مشابه توسط حسن آبادي و 

ناه و همكاران ) قايستتته 3پ ( نيز گزارش شتتتد. م

منطقه همدان و  دوها نشان داد که در مياننين داده

کرج متوسط عملكرد رقم آنوشا به صورت نسبي 

کمي کمتر از شاهد آگريا بود اما در اردبيل نسبت 

به شاهد آگريا برتري نسبي داشت. از لحاظ ميزان 

ه صتتفت بستتيار تارير درصتتد ماده خشتتک غده ک
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گذار در صتتنعت فرآوري مي باشتتد رقم آنوشتتا 

(، 2نستتبت به آگريا برتري نستتبي داشتتت )جدول 

نابراين به عنوان يكي از ژنوتيپ هاي برتر جهت ب

 بررسي در پروژه سازگاري انتخاب شد.  

 
ايش مقايسه مقايسه مياننين عملكرد و درصد ماده خشک رقم آنوشا با شاهد آگريا در آزم - 2جدول 

 *زمينيعملكرد کلون هاي پيشرفته سيب

 
متوسط درصد ماده  کلون/ رقم

 خشک
 )تن در هكتار(** قابل فروش غده عملكرد

 کرج اردبيل همدان مياننين
61/23 آنوشا  b 76/38  b 76/46  b 85/32  b 71/36  b 

3/21 آگريا )شاهد(  b 18/39  b 33/48  b 75/31  b 49/37  b 

LSD 8/3  89/5  33/12  47/8  7/9  
 باشد.هاي پيشرفته سيب زميني ميهاي جدول بخشي از جدول اصلي مقايسه عملكرد کلون* داده                       

  5در سطح احتمال  (LSD)دار هاي با حروف مشتر  براسای آزمون حداقل اختالف معنيدر هر ستون مياننين ** 
 داري ندارنددرصد اختالف معني 

 

ستتتازگاري نشتتتان  آزمايشمون بارتلت آز
ندهد كان عدم ه ها براي عملكرد و يكنواختي م

تايج تجزيه واريانس مرکب نيز  بود. آناجزاي  ن
ني ع م ختالف  مكتتانوجود ا ين  ب رر هتتا دار  و ا

(. بنابراين 3نشتتتان داد )جدول  را مكان×ژنوتيپ
براي هر مكان تجزيه واريانس مرکب براي ستتال 

( اظهار 1ي و همكاران )انجام شتتتد. حستتتن آباد
زميني در هاي مختلم ستتتيبژنوتيپ نمودند که
شت يمتفاوت هاي هاي مختلم واکنشمحيط  نددا

که نشانه سازگاري خصوصي باالي اين ژنوتيپ 
ها نشتتتان داد که مقايستتته مياننين کلون .ها بود

هتتاي برتر در هرمنطقتته مشتتتتابتته نبودنتتد. کلون
،  KSG23هاي اختالف متوستتتط عملكرد کلون

KSG82 ،آنتتوشتتتتتا ،KSG81 ،KSG302  و
KSG64 ها و ارقام شتتاهد نستتبت به دينر کلون

آگريا، خاوران، ستتتاواالن و مارفونا در ستتتطح 
 غدهآماري پنج درصتتتد معني دار بود. عملكرد 
داري رقم آنوشتا در کرج و مشتهد، به طور معني

 بيشتر از شاهد آگريا بود ولي در همدان واصفهان
ورت نستتتبي بود. اختالف رقم به صتتت اين برتري

تا  2/0ياد شده بين  آنوشا با رقم آگريا در مناطق
 (. 4تن در هكتار بود )جدول  2/14

 
 قابل فروشغده  نتايج تجزيه واريانس مرکب براي عملكرد -3جدول 

 
 منابع تغييرات درجه آزادي مياننين مربعات
 مكان 4 **2799/84
 سال 1 **141/28
 مكان × سال 4 **1542/66
30/49  سال( × مكان)تكرار  20 

 ژنوتيپ 22 **133/65

 مكان  × ژنوتيپ 88 **112/98

 سال  × ژنوتيپ 22 **55/06

 سال  ×مكان  × ژنوتيپ 88 **34/06
579/15  خطا 440 

23/15  ضريب تغييرات  
 دار در سطح احتمال يک درصد** معني
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آگريا در آزمايش بررسي  مقايسه مياننين عملكرد و درصد ماده خشک رقم آنوشا با شاهد -4جدول 

 *زميني در مناطق مختلمهاي منتخب سيبسازگاري کلون

 
 متوسط درصد ماده خشک کلون/ رقم

 )تن در هكتار(** قابل فروش غده عملكرد
 کرج اردبيل همدان اصفهان خراسان مياننين

a 02/35 23 آنوشا  a 03/48  a 08/28  b 01/37  b 04/29  b 95/32  a 
b 06/31 21 آگريا )شاهد(  b 01/34  b 68/28  b 08/36  b 65/30  b 16/28  b 

b 75/29 22 خاوران  b 07/29  b - - 04/30  b 15/29  b 

3/22 ساواالن  b 04/29  b 01/25  c - - 07/31  b 48/31  b 
c2/19 98/28  مارفونا  b 08/27  c 16/22  c 09/38  a 16/27  b 88/28  b 
LSD 72/1  51/3  28/5  27/3  57/1  58/6  08/4  

 باشد.زميني در بررسي سازگاري ميهاي سيبهاي جدول بخشي از جدول اصلي مقايسه عملكرد کلون* داده

 5در ستتطح احتمال  (LSD)دار هاي با حروف مشتتتر  براستتای آزمون حداقل اختالف معنيدر هر ستتتون مياننين **
 ندارند با شاهد داريدرصد اختالف معني

 

ها نتايج بررسي سازگاري عملكرد غده کلون

به روش ضتتتريب برتري نستتتبي که بياننر ميزان 

هتتاي تغييرات عملكرد هر ژنوتيتتپ در مكتتان

سبت به باالترين عملكرد آن منطقه مي  مختلم ن

شا شان داد که رقم آنو شد ن  (KSG31)کلون  با

االتر از مياننين کل و داراي متوستتتط عملكرد ب

شاهد آگريا بود و سازگاري عمومي نسبي خوب 

(. در 1و تقريبا مشابه شاهد آگريا داشت )شكل 

تايج بررستتتي عملكرد، فرم  به ن با توجه  يت  ها ن

غده، زمان رسيدگي، رنگ گوشت، ماده خشک 

غده، طول دوره خواب و ميزان ستتازگاري، رقم 

 ار گرفت.هاي منتخب قرآنوشا در گروه ژنوتيپ

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

زميني در هاي سيبباي پالت توزيعي براسای مياننين عملكرد و ضريب برتري نسبي کلون -1شكل 

 خورد(در تصوير به چشم مي KSG31آنوشا با کد آزمايشي  رقم) آزمايش سازگاري
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نتايج آزمايشتتتات مايه زني مكانيكي و پيوند 

نشتتتان  PVAو  PVY PVX,براي ويروی هاي 

و  PVYداد که رقم آنوشتا نستبت به دو ويروی 

PVX  يار زياد بود و  (ER)داراي مقاومت بستتت

داراي واکنش حساسيت  PVAنسبت به ويروی 

 (. 5از خود مي باشد )جدول 

 

هاي زميني رقم آنوشا و شاهد حسای هرمس نسبت به ويروینتايج بررسي مقاومت سيب -5جدول 

PVY ،PVX  وPVA 
 

 نوا

 ويروی
 يپژنوت

 مايه زني مكانيكي
 واکنش مايه زني پيوند 

 پايه گوجه فرنني  پايه سيب زميني  نهايي
 تكرار

1 
 تكرار

2 
 تكرار 

3 
 واکنش

 
 تكرار

1 
 تكرار

2 
 تكرار

3 
 واکنش

 
 تكرار

1 
 تكرار

2 
 تكرار

3 
 واکنش

 

PVY 
 R R R R  R R R R  R R R R R آنوشا

 S S S S  S S S S  S S S S S هرمس 

PVX 
 R R R R  R R R R  R R R R R آنوشا

 S S S S  S S S S  S S S S S هرمس 

PVA 
 S R R S  S S S S  S S S S S آنوشا

 S S S S  S S S S  S S S S S هرمس 

 

تايج هاي اميدبخش ارزيابي مقاومت کلون ن

هاي رايزوکتونيا و زميني نستتبت به بيماريستتيب

رقم آنوشا از  که داد نشان لكه برگي آلترناريايي

 لكه برگي در شتتترايط بيماري لحاظ شتتتاخص

اي همانند ارقام ستتتاواالن و اي و گلخانهمزرعه

خاوران در گروه نيمه حستتتای قرار گرفت ولي 

تر بود. از لحاظ نستتتبت به شتتتاهد آگريا متحمل

رايزوکتونيايي و  هاي شتتتانكرشتتتاخص بيماري

شرايط مزرعهشوره شا نيمه اي رقم آسياه در  نو

متحمل بود و در شتتترايط گلخانه براي شتتتانكر 

نيمه متحمل و نسبت به  AG3رايزوکتونيايي نواد 

يايي نواد  مل بود  AG4شتتتتانكر رايزوکتون متح

 (. 7و  6)جداول 

 

مقايسه توسعه بيماري لكه برگي و شاخص بيماري رايزوکتونيايي رقم آنوشا با ارقام شاهد در  -6جدول 

 شرايط مزرعه
 

 نوتيپژ
 لكه برگي آلترناريايي  شانكر رايزوکتونيايي  شوره سياه

 ميزان مقاومت شاخص بيماري  ميزان تحمل شاخص بيماري  ميزان تحمل درجه آلودگي کل
 نيمه حسای 1/49  نيمه متحمل 4/35  نيمه متحمل 1/7 آنوشا

 حسای 12/60  نيمه متحمل 3/33  نيمه حسای 12 آگريا )شاهد حسای(

 نيمه حسای 39/49  نيمه متحمل 9/23  متحمل 9/3 ورانخا

 نيمه حسای 53/33  متحمل 4/17  نيمه متحمل 5/5 ساواالن

 نيمه مقاوم 86/32  نيمه متحمل 5/22  نيمه متحمل 4/9 مارفونا
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مقايسه توسعه بيماري لكه برگي و شاخص بيماري رايزوکتونيايي رقم آنوشا با ارقام شاهد در  -7جدول 

 ايط گلخانهشر
 

 ژنوتيپ
 AG4شانكر رايزوکتونيايي نواد   AG3شانكررايزوکتونيايي نواد   توسعه بيماري لكه برگي

 ميزان تحمل شاخص بيماري  ميزان تحمل شاخص بيماري  ميزان مقاومت شاخص بيماري
 متحمل 7/17  نيمه متحمل 5/35  نيمه حسای 3/33 آنوشا

 نيمه متحمل 20  نيمه متحمل 1/31  حسای 4/56 آگريا )شاهد حسای(

 نيمه متحمل 2/22  نيمه متحمل 1/31  نيمه حسای 39/49 خاوران
 متحمل 3/13  متحمل 5/15  نيمه حسای 53/35 ساواالن
 متحمل 5/15  نيمه متحمل 5/35  نيمه مقاوم 26/30 مارفونا 

 

تايج بررستتتي ترويجي در  -پروژه تحقيقي ن

آنوشا در مقايسه با شاهد اردبيل نشان داد که رقم 

شت  68/3آگريا  تن در هكتار برتري عملكرد دا

(. 8درصد بود )جدول  4/12و ضريب برتري آن 

 ميزان عملكرد رقم آنوشتتتتا و شتتتتاهتد آگريتا

يب به تار بود. از  66/29و  34/33ترت تن در هك

لحاظ متوستتط تعداد غده در بوته هم رقم آنوشتتا 

به شتتتاهد  غده در بوته نستتتبت 56/8با متوستتتط 

غده در بوته برتري داشت.  67/5آگريا با متوسط 

ترويجي درهمدان  -نتايج ارزيابي پروژه تحقيقي

شا  ضريب برتري عملكرد رقم آنو شان داد که  ن

درصتتد بود و ميزان  9/12نستتبت به شتتاهد آگريا 

به ترتيب عملكرد رقم آنوشتتتا و شتتتاهد آگريا 

بود. 41و  12/47 كتتتار  ه جموا  تن در  م در 

هتتاي ستتتط عملكرد رقم آنوشتتتتا در طرحمتو

 تن در هكتار بود.  40ترويجي حدود  -تحقيقي

 

 ترويجي  -و شاهد منطقه در آزمايشات تحقيقي  مياننين عملكرد غده رقم آنوشا -8جدول 

 1397مناطق اردبيل و همدان در سال 
 

 ژنوتيپ منطقه
 عملكرد
 درصد برتري عملكرد اختالف عملكرد با شاهد )تن( T-Value )تن در هكتار(

 اردبيل
34/33 آنوشا  10/04** 68/3  4/12  

66/29 آگريا )شاهد(     

 همدان
12/47 آنوشا  2/57* 1/6  9/12  

    41 آگريا )شاهد(

 درصد 1و  5دار در سطح احتمال * و ** به ترتيب معني

 

با توجه به خصتتتوصتتتيات کمي و کيفي رقم 

 آنوشتتتا نظير رنگ پوستتتت، رنگ گوشتتتت قبل 

و بعد از پخت، ماده خشک و فرم غده پيش بيني 

  درصتتد 3شتتود در يک دوره ده ستتاله حداقلمي

زميني کشتتور که در حال از ستتطح کشتتت ستتيب

هزار هكتار استتت به کشتتت  150حاضتتر حدود 

رقم آنوشا اختصاص يابد. بنابراين با توجه به اين 

زميني در کشور حدود که مياننين عملكرد سيب
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ستتتال  10رود درطول انتظار ميباشتتتد تن مي 34

عه کشتتتت رقم در ناطق توستتت هاره کشتتتت  م ب

قيمت، سطح زيرکشت و با احتساب زميني، سيب

شاهد  سبت به  ميزان برتري عملكرد رقم جديد ن

ميليارد  7/551ارزش حال منافع ناخالص اين رقم 

 ريال باشد.

 

 های شاخص رقم آنوشاویژگی

اصل رقم آنوشا اولين رقم در دست معرفي ح

يد از تالقي بين ارقتام ختارجي و کلون هتاي ام

باشتتتد. رقم آنوشتتتا داراي بافت بخش داخلي مي

آردي و ماده خشتتک باالتر از رقم شتتاهد آگريا 

باشتتد که در حال حاضتتر بيشتتترين ستتطح زير مي

کشتتت کشتتور را به خود اختصتتاص داده و در 

گيرد. صتتنايع فرآوري نيز مورد استتتفاده قرار مي

سر شده رقم آنوشا زرد روشن رنگ گوشت  خ 

ي بوده و با توجه به فرم غده گرد متمايل به بيضتت

توان از آن در صتتتنتتايع فرآوري براي تهيتته مي

چيپس استتتتفاده نمود. رنگ گوشتتتت آن نيز در 

باشتتتد که مورد پستتتند ذائقه مردم حد آگريا مي

بتتاشتتتتد. خصتتتوصتتتيتتات زراعي، کشتتتور مي

 فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي رقم آنوشتتتتا در

شاهد آگريا در جدول  سه با  شده  9مقاي خالصه 

 است.

 

 توصیه ترویجی

( در 2پتانستتيل عملكرد رقم آنوشتتا )شتتكل 

هاي ستتتازگاري باالتر از رقم آگريا و ارقام طرح

از  داخلي ستتتاواالن و خاوران بود. رقم آنوشتتتا

هتتاي مهم لحتتاظ مقتتاومتتت/تحمتتل بتته بيمتتاري

نستتتبت به رقم آگريا برتري  ويروستتتي و قارچي

يب اضتتتمحالل  هت ضتتتر داشتتتتت و از اين ج

تر )دژنراستتتيون( آن نستتتبت به رقم آگريا پايين

بوده و در نتيجه ستترعت افت کيفيت غده آن در 

يا کمترکشتتتتت به آگر بت  مادي نستتت  هاي مت

به دليل داشتتتن پايداري باال و مقاومت باشتتد. مي

ماري قارچي، رقم به بي هاي مهم ويروستتتي و 

اينزين مناستتب براي تواند به عنوان جآنوشتتا مي

رقم آگريا در مناطق ستترد و معتدل ستتردکشتتور 

نظير اردبيل، همدان، خراستتان و اصتتفهان باشتتد. 

همچنين با توجه به خصوصيات کيفي خوب رقم 

توان از آن در صنايع فرآوري بهره برد. آنوشا مي

سب شتمنا شا  ترين تاريخ کا کشت در رقم آنو

ارديبهشت تا  بهاره بسته به مناطق کشت، از اوايل

بهترين تراکم براي توليد  باشتتد.اواخر خرداد مي

هزار بوته در هكتار  60زميني بذري حدود ستتيب

متر سانتي 75شود که با درنظر گرفتن توصيه مي

متر روي رديم ستتتانتي 22فاصتتتله بين رديم و 

ست مي سيببد زميني خوراکي آيد. براي توليد 

فاصتتتله دو بوته  هزار بوته در هكتار با 53تعداد 

متر ستتانتي 75متر و فاصتتله دو پشتتته ستتانتي 25

شا بهترين کارايي را در توصيه مي شود. رقم آنو

با خا  بک   دارد. 7تا  5/6بين  pHهاي ستتت

صيه  شا تو شه رقم آنو سعه ري  با توجه به عمق تو

ستر تا عمق مي متري نرم و زمين سانتي 40شود ب

 65عمق محل کشتتت فاقد اليه ستتخت زيرين تا 

متر باشتتد. عمق مناستتب کشتتت براي رقم ستتانتي

 متر ستتتانتي 10-15آنوشتتتا بستتتته به بافت خا  
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 فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي رقم آنوشا در مقايسه با شاهد آگرياخصوصيات زراعي،  -9جدول 
 

 شاهد آگريا آنوشا مشخصات
 تن 35 تن در هكتار 40 مياننين عملكرد غده

 روز )متوسط ديرری( 125 )متوسط ديرری(روز  120 زمان رسيدن
 سانتي متر 80 سانتي متر 95 ارتفاا بوته           

 ايستاده نيمه ايستاده وته )عادت رشد(       فرم ب
 درصد 21 درصد 23 درصد ماده خشک غده
 04/15 درصد 17/17 درصد نشاسته غده 
 086/1 096/1 وزن مخصوص غده

 68 روز 66 ليدوره خواب در انبار معمو
 روز 105 روز 104 دوره خواب در انبار فني
 بيضي کشيده مايل به بيضي گرد شكل غده               
 يكنواخت يكنواخت ها   يكنواختي غده

 زرد پر رنگ زرد پر رنگ رنگ گوشت           
 زرد زرد رنگ پوست             
 زرد زرد رنگ چشم غده
 درشت متوسط تا درشت      اندازه غده         
 متوسط متوسط تا زياد تعداد غده در بوته
 بافت آردي بافت آردي بافت گوشت غده 
 سطحي سطحي عمق چشم غده
 تخم مرغي مخروطي شكل جوانه نوري

 زياد کم شدت رنگ آنتوسيانين قاعده
 زياد کم نسبت رنگ آبي در رنگ آنتوسيانين قاعده

 متوسط متوسط ميزان پرزهاي قاعده 
 بسته بسته فرم جوانه انتهايي

 زياد بسيار کم رنگ آنتوسيانين جوانه انتهايي
 کم کم ميزان پرز جوانه انتهايي 

 متوسط متوسط هاي اوليه تعداد ريشه
 متوسط کم رنگ آنتوسيانين ساقه

 زياد زياد فراواني گل
 سفيد سفيد رنگ گل                
 بسيار کم بسيار کم ن سطح داخلي گلشدت رنگ آنتوسياني

 کم کم نسبت رنگ آبي در رنگ آنتوسيانين سطح داخلي گل
 کوتاه کوتاه طول استولون        

 خوش طعم خوش طعم طعم
 زرد طاليي زرد طاليي رنگ سرخ شده
 چند منظوره مناسب براي چيپس نوا مصرف

 کم ي کمخيل ساعت پس از برش غده 24سياه شدن رنگ گوشت خام 
 فاقد زنگ داخلي فاقد زنگ داخلي زنگ داخلي غده

 خيلي پائين خيلي پائين اي شدنحفره
 خيلي پائين خيلي پائين هاي رشدشكاف

 متوسط خيلي پائين هابدشكلي غده
 بينابيني باز درجه باز بودن برگ 

 کم کم وجود برگچه رانويه
 متوسط توسطم دومين جفت برگچه رانويه: نسبت عرض به طول

 هم پوشان غير هم پوشان پوشانيهاي جانبي و انتهايي: فراواني ميزان همبرگچه
 حسای بسيار مقاوم PVYويروی 
 مقاوم بسيار مقاوم  PVXويروی 
 حسای حسای PVAويروی 

 نيمه حسای نيمه متحمل شوره سياه رايزوکتونيايي
 حسای نيمه حسای يي لكه برگي آلترناريا

 نيمه متحمل نيمه متحمل  AG-3ونيا نواد رايزوکت
 نيمه متحمل متحمل  AG-4رايزوکتونيا نواد 
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از استتفاده هاي هرز براي مبارزه با علم باشتد.مي

به ميزان  پاراکوات  بل از  3ستتتم  ليتر در هكتار ق

شت توصيه مي ستفاده شود. قبل از جوانهکا زني ا

در هزار  1تا  5/0از متري بوزين )سنكور( به ميزان 

باشتتتد. ها کارآمد ميبر روي پشتتتته و بين پشتتتته

 زني درصتتورت استتتفاده از ستتنكور بعد از جوانه

بايست دقت نمود که ميزان سم زيادي بر روي مي

بارزه  پاشتتتي نشتتتود. بهتر استتتت م گياه محلول 

دهي هاي هرز همزمان با خا مكانيكي با علم

 پتتاي بتتوتتته زمتتانتتي کتته گتتيتتاه حتتدود

از  متر طول دارد صتتتورت گيرد.ستتتانتي 15-10 

باشد. زميني، سوسک کلرادو ميآفات مهم سيب

براي مبارزه با آن استفاده از سم کنفيدور به مقدار 

شود. رقم آنوشا ليتر در هكتار توصيه مي 1تا  5/0

هزار متر مكعب در هكتار با لحاظ  6با مصتتترف 

شتتترايط آب و هوايي منطقه عملكرد قابل قبول و 

نمايد. بنابراين از آبياري سننين وليد مياقتصادي ت

حل رشتتتتد مي بايستتتتت خودداري نمود. در مرا

هاي ستتننين نه تنها باعن نامناستتب شتتدن آبياري

شت مي سترک سي و باز ب شكالت تنف شود بلكه م

ها و متعاقباً توسعه بيماري را بدنبال شدن عدسک

هاي توليدي از لحاظ خواهد داشتتت. ضتتمناً غده

با ظاهري  ند فرم  ناستتتب را نخواه ندي م زارپستتت

سبي از خا  زماني  شت. خاکدهي با حجم منا دا

ها بين بايستتتت صتتتورت گيرد که ارتفاا بوتهمي

خا  داراي رطوبت ستتتانتي 20-10 متر بوده و 

بايستتت باشتتد. در زمان خاکدهي ميمناستتب مي

ها ها روي پشتتتتهتوجه داشتتتت که از عبور چرخ

رداشتتت رقم خودداري شتتود. بهترين زمان براي ب

له بلو   به مرح ياه  که گ آنوشتتتتا وقتي استتتتت 

با زرد شتتتدن برگ ها فيزيولوژيكي که همزمان 

استتتت، رستتتيده باشتتتد. با اين حال هر زماني که 

عملكرد قابل قبولي توليد شتتده باشتتد و با توجه به 

روز قبل از برداشت اقدام  20تا  15توان هدف مي

 به ستترزني و ستتپس برداشتتت نمود. استتتفاده از

ادوات برداشتتت مناستتب، کاليبره بودن دستتتناه 

براي عمق و ستترعت و رطوبت مناستتب خا  به 

نه مدن کلوخهگو که از بوجود آ هاي تيز در اي 

زمان برداشتتتت جلوگيري شتتتود از جمله عواملي 

بايستتت مورد توجه قرار گيرند تا باشتتند که ميمي

از صتتدمات مكانيكي به غده جلوگيري شتتود. به 

هاي صدمه ديده ناشي از برداشت غده منظور التيام

هاي برداشتتتتي به و حمل و نقل، الزم استتتت غده

گراد درجه ستتانتي 15-20مدت دو هفته در دماي 

درصد ننهداري شوند. بعد از  85با رطوبت نسبي 

بايستتت به انبار مناستتب با ها ميها غدهترميم زخم

درصتتد منتقل و به تدريج  85-90رطوبت نستتبي 

هش دما تا رستتيدن به دماي مناستتب نستتبت به کا

ناستتتب براي ننهداري رقم  ماي م قدام نمود. د ا

گراد درجه سانتي 3-4آنوشا براي مصارف بذري 

درجه  7-10و براي مصتترف خوراکي و صتتنعتي 

زميني هاي سيبباشد. چيدمان بستهگراد ميسانتي

ست به گونهدر انبار مي شد که هوادهي به باي اي با

ياد  خوبي صتتتورت گيرد در  CO2و از تجمع ز

طول دوره انبارداري جلوگيري شتتتود. با توجه به 

بايستتتت در ماده خشتتتک باالي رقم آنوشتتتا مي

کردن با ها دقت شتتتود و از پرتجابجايي بستتتته

متر و يا راه رفتن بر روي ستتانتي 55ارتفاا بيش از 
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ها خودداري شتتود. براي ننهداري طوالني بستتته

توان از ي ميمدت و درصتتورت مصتترف خوراک

نه نده جوا بازدار ظت مواد  با غل يد  تاي زني مورد 

 توصيه شده استفاده نمود.
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