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 چكيده

 هایبر صفات کمی و کیفی ریزغده NPKو ترکیب کود  کیومیهسطوح مختلف اسید  تأثیربررسی  برایاین تحقیق 

کشاورزی زرع گستر آرتا در منطقه اردبیل در در مزرعه تحقیقاتی شرکت  (.Solanum tuberosum Lی )نیزمبیسدو رقم 

ی کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور هابلوکفاکتوریل بر پایه طرح  صورتبهآزمایش  اجرا شد. 7371سال 

 NPK 20-20-20کود  بیفاکتور دوم شامل ترک ،(هکتار در لوگرمیک 022 و 122 صفر،) کیومیهاول شامل سه سطح اسید 

ود. ب تیریو اسپ ایبه نام آگر ینیزمبیدو رقم س زغدهیرفاکتور سوم  ودر هکتار  لوگرمیک 12طح صفر )شاهد( و در دو س

 اردبا هم تفاوت معنا یصفات موردبررس هیاز نظر کل کیومیه دیو سطوح مختلف اس ینیزمبیارقام س جیبراساس نتا

 یدر بوته و تعداد غده در بوته موردبررس یاز تعداد ساقه اصل ریبه غصفات  هی(، بر کلNPK) ییایمیاثر کود ش .داشتند

فقط ازنظر ارتفاع  NPK× اثر متقابل رقم  ،یبوته و تعداد ساقه اصل ارتفاعنظر  از کیومیه دیاس×متقابل رقم اثرمعنادار بود. 

بود. اثر  معنادارفروش قابل وکل  عملکرد غده ،بوته، وزن غده در بوته ارتفاعنظر  از NPK×کیومیه دیمتقابل اس اثر وبوته 

درصد ماده خشک غده  وفروش عملکرد کل و قابل ،نظر وزن غده در بوته ازفقط  زین NPK×کیومیه دیاس×متقابل رقم

تعداد غده در بوته، جرم مخصوص و درصد نشاسته با  نیشتریباثرات ساده نشان داد که  نیانگیم سهیمقا بود. معنادار

 NPK لوگرمیک 12 یجرم مخصوص و درصد نشاسته در سطح کود نیشتریو ب کیومیه دیاس لوگرمیک 022مصرف 

وزن غده در بوته، عملکرد غده کل و  نیباالتر متقابل، اثر یبرا صفات یهانیانگیم سهیمقا جینتا اساس برآمد. بدست 

هر دو  یبرا ج،یحاصل شد. بر اساس نتا کیومیه دیاس لوگرمیک 022و  ییایمیکود ش لوگرمیک 12مصرف  با فروشقابل

و  کل غده عملکردبه  یابیدست یبرا کیومیه دیاس لوگرمیک 022همراه با  NPK ییایمیش کود لوگرمیک 12 افتیرقم، در

 .است هیتوص قابل باالفروش قابل

 

 کود شیمیایی  زمینی، عملکرد غده،سیب ،ریزغده ک،یومیه دیاس :كليدی واژه های
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Abstract 

This research was carried out to investigate the effects of different levels of humic acid and NPK fertilizers 

on quantitative and qualitative traits of mini-tubers of two potato (Solanum tuberosum L.) cultivars in the 

research farm of Zare Gostar -Arta Agricultural Co. in the province of Ardebil in 2016. The experiment was 

conducted as factorial based on randomized complete block design with three replications. The first factor 

consisted of three levels of humic acid (0, 200 and 400kg.ha-1), the second factor including the compound 

NPK 20-20-20 fertilizer combination at zero (control) and 50kg.ha-1, and the third factor was the mini-tuber of 

two potato cultivars Agria and Sprite. According to the results, potato cultivars and different levels of humic 

acid were significantly different for all studied traits.The effect of fertilizer (NPK) on all traits except the 

number of main stems per plant and the number of tubers per plant was significant. The interaction between 

cultivar×humic acid in terms of plant height and the number of main stems, the interaction between 

cultivar×NPK only in terms of plant height and interactions of humic acid×NPK in terms of plant height, tuber 

weight per plant, tuber yield and tuber yield were significant. Interaction of cultivar×humic acid×NPK cultivar 

was significant only in terms of tuber weight per plant, yield, tuber yield and tuber dry matter percentage. 

Comparison of simple effects means showed the highest number of tubers per plant, specific gravity and 

percentage of starch were obtained using 400 kg of humic acid and the highest specific gravity and percentage 

of starch at 50 kg NPK fertilizer level. According to the comparison of the mean of traits for interaction, the 

highest tuber weight per plant, marketable and total tuber yield were obtained by using 50 kg of fertilizer and 

400 kg of humic acid. Based on the results, for both cultivars, 50kg.ha-1 of NPK fertilizers with 400kg/ha of 

humic acid is recommended to achieve high marketable and total tuber yield. 
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 مقدمه

از  یکی (.Solanum tuberosum L) ینیزمبیس

در سراسر  که است سوالناسهمهم خانواده  یاعضا

پس از غالت،  ینیزمبیس. شودیمو مصرف  کشتجهان 

 ییمهم غذا لمحصو نیاز جمله ذرت، گندم و برنج، چهارم

از  یمنبع غن ینیزمبیس. شودیمدر جهان محسوب 

 از ریناپذ ییجدا یها و نشاسته بوده و بخشدراتیکربوه

 ت،یجمع شیافزا لیبه دل و است یجهان یغذا ستمیس

 همکاران و ریقد) ابدییم شیافزا روزروز به  آن تیاهم

 دیتول در نوآوری به شتریب توجه رو نیا از (.1271

 شیافزا کنار در یفیک اتیخصوص بهبود و ینیزمبیس

 همکاران و بونو) است ریناپذاجتناب ،ینیزمبیس عملکرد

1227.) 

مهم  یزراع اتیعمل کی عنوانبهمتناسببب  یدهکود 

 مختلف، یزراع طیببدر شبببرا مبحصبببول  دیببتبولب   در

 در یدرصببد 12 باًیتقر شیباعث افزا که شببدهشببناخته

. (1271 و همکاران نگی)س شبود یم یکشباورز  داتیتول

 رشببببد برای ازیببن مورد ییغببذا عنبباصبببر نیترمهم

 دادن .اسببت فسببفر و میپتاسبب تروژن،ین ینیزمبیسبب

ماده خشک و جذب  معتج ،یشب یرشبد رو  یبرا تروژنین

 اسبببتمطلوب  ینیزمبیسببب اهیتوسبببط گ یمواد مغبذ 

 بر اسباس مشاهدات  جامی  (.1271 همکاران و هرفوش)

 نیتروژن، غلظببت افزایش ( ببا 1272معینی  و همکباران ) 

 طول مجموع و سطح مجموع خشک، وزن تر، وزن حجم،

 بیس اهیگ هوایی های اندام خشک وزن همچنین و ریشه

از عنبباصبببر  یکی ز،ین فسبببفر. اببد یب یم شیافزا ینیزم

 سبببمیرا در متببابول یاسببببت کببه نقش مهم یضبببرور

دارد  اهیدر گ یانتقال انرژ سبببتمیو سببب هادراتیکربوه

 ینیزم بیس در فسفر مصرف  (.1221 یپلو شار مزی)س

و  یروزنه ا تیتعبداد بر،، طول سببباقه، طول بر،، هدل 

(، 1270و همکاران  فردی)مطلب ییوزن خشببک بخش هوا

و  شیافزا را (1273و همکبباران  فردیعملکرد غببده )مطلب

 نشبباسببته، غلظت شیافزا و تروژنین غلظت کاهشباعث 

و همکاران  فردی)مطلب  غده فسبببفر و ییایاح قنبدهای 

 نبوده مؤثر عملکرد بر شهیهم میپتاس. شبود ی(  م1272

 ماده درصبببد محصبببول، تیفیک بر ادییز ریتأث یول

 دارد ینیزمبیسبب یدگید بیآسبب و یاهیسبب لکه خشببک،

 (.1220 واندرزا، و وکمایب)

 استفاده اخیراً یطیمحستیزمالحظات  به توجه با

 یفیو ک یکم بهبود عملکرد برای آلی اسیدهای انواع از

 .است یافته فراوان رواج باغی و زراعی محصوالت

 ایهمالحظ قابل اثرات آلی اسیدهای از کم بسیار مقادیر

 بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات بهبود در

 اثرات هورمونی ترکیبات وجود دلیل به و داشته خاک

 محصوالت کیفیت بهبود و تولید افزایش در مفیدی

 عنوانبهاز اسید هیومیک  انیم نی. در ادارند کشاورزی

 و سماوات) شودیمکود آلی دوستدار طبیعت نام برده 

 یهاطیمحدر تمام  یهوموس ترکیبات. (1221 یملکوت

شکل نیترفراواناز  یو یک شوندییافت م یو آب یخاک

 مک) دهندیم تشکیل زمین سطح در را یآل مواد یها

توسعه  ک،یومیه یهالیپتانس(. با توجه به 1227 یکارت

 یتجار یهابه در دسترس بودن فرآورده هاآنمداوم 

است که  دهیمنجر گرد کیومیه دیاس هیبر پا یمختلف

 همکاران و فونگ) رسندیبه فروش م یعیوس طوربه

1221.) 

کاربرد  دیمف یهاتیمز شدهانجاممتعدد  قاتیتحق

را روشن ساخته است  یعال اهانیدر گ یکیومیمواد ه

و همکاران  یالواتیو سوس 1221)اشرف و همکاران 

 NPKبا کود  همراه کیومیهاضافه کردن مواد (. 1227

 یهاهیالبه  میو پتاس تروژنین کمتر یشستشومنجر به 

منجر به  دسترسقابل فسفر شیو افزا خاک ترقیعم

 یهاارگان هیتغذ تیو وضع تیفیعملکرد غده، ک شیافزا

 تایسانج (.1271 همکاران و هرفوش) شودیم ینیزمبیس

اثر اسبید  یاگلخانه یامطالعه در( 1222و همکاران )

هیومیبک را روی قابلیت جذب عناصر غبذایی خباک و 

نمودند که  مشاهدهعملکبرد پیباز بررسبی کردنبد و 

همبراه در هکتار اسبید هیومیبک ببه  لوگرمیک 12کاربرد 

NPK،  درصد  71بیشترین عملکرد پیاز را به همراه
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 یا. در مطالعهشودیم موجب NPK افزایش در جبذب

در  یپاشمحلول صورتبهاسید هیومیک  مصرف گرید

درصدی عملکرد در این گیاه  10گنبدم موجبب افبزایش 

مشخص  گرید یادر مطالعه (.1221 همکاران و نیدلف) شد

یم اهیگ به یکیومیه مواد از ژهیو ریمقاد افزودنشد که 

 اه،یگ)طول(  ارتفاع یعنی یشیرو رشد یپارامترها تواند

 خشک وزن و تر وزن بوته، در یاصل ساقه تعداد

و همکاران  ندنی)وارل دهد شیافزا را بوته در شاخسار

 دیسع -ال شیدر آزما .(1221 یالگمر و اوارد و 1227

( مشبخص شد که استفاده از 1277و همکاران ) حمبدا

 ،یشبیصبفات رو معنادار شیباعث افزا یکیومیمواد ه

عملکبرد غبده و اجبزای آن از جملبه تعداد غده در بوته 

 ینیزمبیس یفیک اتیخصوصب نیو وزن غبده و همچنب

اثرات  یبررس در( 1271و همکاران ) یقاسم .دیگرد

نیتروژن و پتاسیم همچنین اسید هیومیک  یترکیبات حاو

 یتیوبرها یمین بربر جذب عناصر نیتروژن و پتاسیم 

کاربرد اسید  نشان دادند که ساواالن رقم ینیزمبیس

تعداد بر، و افزایش  یدرصد 72هیومیک موجب افزایش 

شاه  میعظشد.  یوزن خشک اندام زیرزمین یدرصد 18

 ینیزمبیس اهیگ دادند در نشان زین( 1272) همکاران و

 میفسفر و پتاس تروژن،ین شده هیتوص ریمقادنصف 

 کیومیه دیاس یپاشمحلول( و یصورت کاربرد خاک)به

 .استو سودمند  یاقتصاد( درصد 23/2)

 مختلف ریمقاد اثرات یررسب قیتحق نیا از هدف

و  یصفات زراع بر NPKکود  بیو ترک کیومیه دیاس

 لیدر منطقه اردب ینیزمبیسدو رقم  یهازغدهیر یفیک

 تر و نیل به عملکرد بیشتر غدهبرای تولید نشاهای قوی

 .بود
 

 هاروش و مواد

 یقاتیتحق مزرعه در 7371سال  درتحقیق  این

 با لیاردب منطقه در آرتا گستر زرع یکشاورز شرکت

و طول و عرض  دریا از سطح  ارتفاعمتر  7312

 صورتبه آزمایش .شد اجرا 71/38و  12/08جغرافیایی 

کامل تصادفی در سه  یهابلوکبر پایه طرح  لیفاکتور

 کیومیه دیسطح اس. فاکتور اول شامل سه شد اجراتکرار 

 گرم در مترمربع، فاکتور دوم شامل کود 02و  12صفر، 

دو سطح صفر  در کرویو م NPK 20-20-20 مرکب

 دو زغدهیرگرم در مترمربع و فاکتور سوم  1)شاهد( و 

 .بود تیریو اسپ ایبه نام آگر ینیزمبیسرقم 

 زانیماز نوع لومی رسی و  شیخاک محل آزما

. زمین مورد نظر مسطح بوده بوددرصد  71/2مواد آلی 

و وضعیت آن از نظر زهکشی مناسب و سفره آب 

در آن عمیق و وضعیت تهویه خاک نیز مطلوب  رزمینیزی

 ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص 7باشد.  در جدول می

 .نشان داده شده است شیخاک و آب محل آزما

 کتشر از شده هیته یپودر کیومیه دیاس باتیترک

مورد  کرویم و( NPK) ماکرو کود باتیترک و دیتول نایس

 هاغده زیرشده است. دادهنشان  3و  1مطالعه در جداول 

 از دیتول مجوز یدارا آرتا گستر زرع یفناور شرکت از

 هیته کشور نهال و بذر یگواه و ثبت قاتیتحق موسسه

 یاودار بودند کسانی یکیولوژیزیف سن یدارا که شدند

ابتدا شیاری در خاک  .بودند کسانی و منظم ینور جوانه

 متر خاک روی آنسانتی 1ایجاد کودها به خاک اضافه و 

شده کشت و با خاک  هیته یهازغدهیرو سپس  ختهیر

متر و  3به طول  ییهاپوشش داده شد. تیمارها در کرت

 11و فاصله بوته  متریسانت 11به فاصله ردیف 

داشت از قبیل  عملیات. شدند کشت فیرد 0در  متریسانت

 در یغرقابصورت  به یاریآبهرز و  یهاوجین علف

 انجام شد. هاکرت در شده جادیا یهایجو
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 خصوصيات فيزیكی و شيميایی خاک و آب محل آزمایش -1جدول  
 آب هیتجز نوع خاک هیتجز نوع

 m.µS 7122-1   یشور m.dS 11/7-1   یشور

pH 20/1 pH 22/1 

 2 کربنات 17 اشباع درصد

 381 (L.mg-1) کربناتیب 1/1 آهک درصد

 711 (L.mg-1) سولفات یرس یلوم بافت

 771 (L.mg-1) کلر 71/2 یآل کربن

 78/713 (L.mg-1) میسد 7/2 کل تروژنین درصد

 778 (L.mg-1) سمیکل 0/3 (kg.mg-1) جذب قابل فسفر

 1/00 (L.mg-1) میزیمن 132 (kg.mg-1) جذب قابل میپتاس

 11/7 SAR 02/1 (kg.mg-1) یرو

 11/3 TDS (1-L.mg) 112 (kg.mg-1) آهن

 082 کل یسخت 1/3 (kg.mg-1) مس

   1/0 (kg.mg-1) منگنز

 

 کيوميه دياس بيترك -2 جدول

 دیاس 

 کیومیه

 دیاس

 کیفولو

 تروژنین فسفات

(N) 

 میکلس (S) گوگرد (K) میپتاس

(Ca) 

 عناصر (Fe) آهن

 کرویم

 1 1/7 – 1 1 1 1 1 3 72 11 )%( غلظت

 

 

 NPKكود  باتيترك -3 جدول

 N P K B Cu Fe Mn Mo Zn عنصر

 21/2 2221/2 21/2 7/2 21/2 21/2 12 12 12 (%) غلظت

 
 

ده بوته  هیاثر حاش تیبا رعا یدگیمرحله رس در

 دتعدا بوته، در یاصل ساقه تعداد بوته، ارتفاعانتخاب و 

 نیانگیو م یریگوزن غده در بوته اندازه بوته، در غده

 کرت هر از شده برداشت یهاغده نیهمچنها ثبت شد. آن

 هغد عملکرد عنوان به و لیتبد هکتار در تن به و نیتوز

 قطر با یهاغده کردن جدا از پس. شد گرفته نظر در کل

متر  یلیم 31از  تربزر، یها غده ،متریلیم 31 کوچک

 نظر در فروش قابل غده عملکرد عنوان به و نیتوز مجددا

 .شد گرفته

های برش ،غده خشک ماده درصد تعیین برای 

( از هر رقم را متریلیم 82-02غده متوسط ) 0نازک 

ساعت در  08جداگانه در داخل آون به مدت  صورتبه

 7 رابطهداده و از طریق  قرار وسیسلسدرجه  11دمای 

 گیری شد:اندازه
 

 خشک ماده درصد = (شدن خشک از پس غده وزن/  اولیه غده)وزن × 722      ]7[رابطه 
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 حدود وزن ابتدا مخصوص جرمگیری اندازه برای

 هایبسته داخل در رقم هر از زمینیسیب کیلوگرم 1 تا 3

 همان وزن سپس و شده توزین دقیقاً پالستیکی توری

داخل آب توزین و  در خاص ترازوی از استفاده با بسته

و  نکوفیکل) 1 رابطهاز طریق  آن مخصوص جرم

 محاسبه شد: (7781 همکاران
 

 مخصوص جرمزمینی در هوا = وزن بسته در هوا(/ وزن بسته سیب -)وزن همان بسته در آب         ]1[رابطه 

 

 .شد محاسبه( 7708 بورتون) 3رابطه  قیطر از زین نشاسته درصد
 

 = درصد نشاسته 21/777  +102/71(مخصوص جرم -2788/7)           ]3[رابطه 

 

 با خام ایهدادهپس از بررسی نرمال بودن 

 لیو تحل هیتجز یبرا رنوف،یاسم - کلموگرف آزمون

استفاده شد و مقایسات  SAS 9.3 افزارنرماز  یآمار

 1 احتمال سطح در LSDآزمون  بر اساس هانیانگیم

 .شدانجام  درصد
 

 بحث و جینتا

ارقام  ،(0جدول ) انسیوار هیتجز جینتا اساس بر

 تفاوت یبررسمورد  صفات هیکل نظر ازمورد مطالعه 

 از تعداد ریبه غ(،NPK) ییایمیش کود اثر. داشتند معنادار

ات صف ریدر بوته و تعداد غده در بوته بر سا یساقه اصل

بر  ک،یومیه دیاس ؛ اماداشت معنادار اثر یبررس مورد

 . اثر متقابلداشت معنادار اثر یبررس موردهمه صفات 

 یبوته و تعداد ساقه اصل ارتفاع نظر از کیومیه دیاس×رقم

 از نظرفقط  NPK× بود. اثر متقابل رقم  معناداردر بوته 

 NPK×کیومیه دیمتقابل اس اثربود.  معنادارارتفاع بوته 

عملکرد غده و  ،بوته، وزن غده در بوته ارتفاع نظر از

بود. اثر متقابل  معنادار فروشقابلعملکرد غده 

وزن غده در  نظر ازفقط  ،زین NPK×کیومیه دیاس×رقم

و درصد  فروشقابلعملکرد غده  ،غده و عملکرد بوته

 زین( 1228) یدیحم و یبلند بود. معنادارماده خشک غده 

 دیتول بر غده زیر کاشت تراکم و اندازه اثر یبررس در

 یبررسمورد  ارقامگزارش کردند که  ینیزمبیس چه غده

 .داشتند داریمعن تفاوتصفات مورد مطالعه  هیکل ازنظر

 تفاوتدر مطالعه خود وجود  زی( ن1270محمدزاده مطلق )

ات صف ازنظرگرانوله  کیومیه دیسطوح اس نیب را معنادار

 .نمود گزارش راوزن غده و ارتفاع بوته 
 

 ارتفاع بوته 

ارتفاع بوته نسبت به رقم  ازنظر ایآگر رقم

 سطوح نظر از نیهمچن(. 1داشت )جدول  یبرتر تیریاسپ

ه ب بتسنهکتار  کود در  لوگرمیک 12مصرف  ،NPKکود 

ارتفاع بوته شد  معنادار شیعدم مصرف آن باعث افزا

 زین کیومیه دی(. در خصوص مصرف اس1)جدول 

 باعث هکتاردر  کیومیه دیاس لوگرمیک 022مصرف 

اثر متقابل  یبررس در ارتفاع بوته شد. معنادار شیافزا

 87/11 نیانگیارتفاع بوته با م نیشتریب NPK× رقم 

 کود لوگرمیک 12با مصرف  ایرقم آگر به متریسانت

اثر  ازنظر (.2جدول ) داشت تعلق هکتاردر  ییایمیش

 21/81ارتفاع ) نیشتریب ک،یومیه دیاس × متقابل رقم

 دیاس لوگرمیک 022با مصرف  ای( به رقم آگرمتریسانت

 شیافزا قابلم در ایآگر رقم واکنش. داشت تعلق کیومیه

ه ارتفاع بوت شیافزا ازنظر یمصرف کیومیه دیاس سطح

 نیشتریب. (1جدول بود ) شتریب تیرینسبت به رقم اسپ

 أمتومتعلق به مصرف  زی( نمتریسانت 78/17ارتفاع بوته )

 ییایمیش کود لوگرمیک 12و کیومیه دیاس لوگرمیک 022

اثرات  قیاز طر کیومیه دیاس (.8جدول ) بود هکتاردر 

 یدسترس تیو قابل سمیبر متابول ریتأثو با  یهورمون

( موجب 1221 گوسلر و اسیآ) تروژنیعناصر از جمله ن

 شیافزا کهیطوربه ،شودیم اهیدر گ یشیبهبود رشد رو
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 یکیومیکاربرد مواد ه واسطهبهمختلف  اهانیارتفاع در گ

و  ی)قاسماست  شدهگزارشمتعدد  نیتوسط محقق

 و اوارد و 1227 همکاران و ندنیوارل، 1271 همکاران

 .(1221 یالگمر
 

 بوته در یاصل ساقه تعداد

ا در بوته )ب یازنظر تعداد ساقه اصل تیریاسپ رقم

داشت )جدول  یبرتر ای( نسبت به رقم آگر118/0 نیانگیم

 کود مصرف ،NPKکود  سطوح نظر از نی(. همچن1

 ادتعد بر یریتأث آن مصرف عدم با سهیمقا در ییایمیش

 022مصرف  اما(؛ 1)جدول  نداشت بوته در یاصل ساقه

 معنادار شیافزا باعث هکتاردر  کیومیه دیاس لوگرمیک

 × رقم متقابل اثر ازنظر. شد بوته در یاصل ساقه تعداد

( به رقم 21/1)در بوته  یساقه اصل تعداد ک،یومیه دیاس

. داشت تعلق کیومیه دیاس لوگرمیک 022با مصرف  ایآگر

 کیومیه دیسطح اس شیدر مقابل افزا ایواکنش رقم آگر

 بتنس بوته در یاصل ساقه تعداد شیافزا ازنظر یمصرف

 ریمقاد افزودن(. 1)جدول  بود شتریب تیریاسپ رقم به

 رشد یپارامترها تواندیم اهیگ به یکیومیه مواد از ژهیو

 در یاصل ساقه تعداد اه،یگ)طول(  ارتفاع یعنی یشیرو

 شیافزا را بوته در شاخسار خشک وزن و تر وزن بوته،

 (.1221 یالگمر و اوارد و 1227 همکاران و ندنی)وارل دهد
 

 تعداد غده در بوته

غده ازنظر تعداد  721/2 نیانگیبا م تیریاسپ رقم

(. 1داشت )جدول  یبرتر ایغده در بوته نسبت به رقم آگر

 022مصرف  زین کیومیه دیاس مصرف نظر از نیهمچن

تعداد غده در  معنادار شیافزا باعث هکتار در لوگرمیک

 نسبت شیافزا درصد 72/72) سطوح ریسا به نسبتبوته 

-غده ماریت زین گرید قاتیتحق در(. 1)جدول  شد( شاهد به

و  یدیتول تیفیدر ک میبا هومات پتاس ینیزمبیس یها

(. 7772 ادیداشت )چن و آو ریاندازه غده تأث یهمسان

اجزاء عملکرد  بر( با مطالعه 1221) یو سامانچ ناکیاوزکا

 ینیزمبیحاصل از کشت بافت سه رقم س یهااهچهیگ

-یمعن تفاوتمارابل، کنکورد و ولوکس نشان دادند که 

 نیانگیم و غده تعداد غده، عملکرد ازنظر ارقام نیب یدار

 .داشت وجود غده وزن
 

 بوتهوزن غده در 

 نیانگیبا م ایوزن غده در بوته رقم آگر ازنظر

 یبرتر (گرم 37/818) تیریاسپ رقم به نسبتگرم  0/882

 12مصرف  ،NPKسطوح کود  نظر از(. 1داشت )جدول 

به عدم مصرف آن باعث  نسبت هکتاردر  کود لوگرمیک

وزن غده در بوته شد  یدرصد 7/7 معنادار شیافزا

 زین کیومیه دی(. در خصوص مصرف اس1)جدول 

ه )ب هکتاردر  کیومیه دیاس لوگرمیک 022و  122مصرف 

 شیگرم( باعث افزا 11/733و  28/721 نیانگیبا م بیترت

وزن  نیشتری(. ب1 جدولوزن غده در بوته شد ) معنادار

متعلق به مصرف توأم  زیگرم( ن 1/7227غده در بوته )

 ییایمیش کود لوگرمیک 12و  کیومیه دیاس لوگرمیک 022

با  تیریو اسپ ایدو رقم آگر هر(. 8)جدول  بود هکتاردر 

 022همراه با  NPK ییایمیش کود لوگرمیک 12 افتیدر

قرار گرفتن در رتبه اول )گروه  با کیومیه دیاس لوگرمیک

a(. 7وزن غده در بوته را داشتند )جدول  نیشتری( ب

 شدهیکود مرغ غن ریتأث یدر بررس زی( ن1270) انیصمد

 ایگرآ رقم ینیزمبیس زغدهیربر عملکرد  دیاس کیومیبا ه

 صفت شیافزا نیارقام و همچن نیب معنادار تفاوتوجود 

را  کیومیه دیمصرف اس ریوزن غده در بوته تحت تأث

 گزارش نموده است.
 

 كل عملكرد غده

 71/01 نیانگیبا م ایآگر رقم کلعملکرد غده  ازنظر

ول داشت )جد یبرتر تیریتن در هکتار نسبت به رقم اسپ

 کود لوگرمیک 12مصرف  ،NPKکود  سطوح نظر از(. 1

 معنادار شیبه عدم مصرف آن باعث افزا نسبت هکتاردر 

(. در 1)جدول  شد کلعملکرد غده  یدرصد 22/7

 022و  122مصرف  زین کیومیه دیخصوص مصرف اس

 نیگانیبا م بی)به ترت هکتاردر  کیومیه دیاس لوگرمیک

 معنادار شیافزا باعث( هکتار در تن 20/07 و 11/08
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( 1223) همکارانو  نیالد. نظامشد کلعملکرد غده 

 ژن،ترویمختلف ن ریمقاد ریتأث یبررس یبرارا  یشیآزما

 انجام ینیزمبیو فسفر بر رشد و عملکرد س میپتاس

به همراه شاهد   NPK بیترک 1 شیآزما نیدادند. در ا

عملکرد  شیافزا جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس

 17نسبت به شاهد ) %772تا  17 زانیرا به م ینیزمبیس

 02/12) کلعملکرد غده  نیشتریب .نشان داد تن در هکتار(

 لوگرمیک 022متعلق به مصرف توأم  زیتن در هکتار( ن

 ودب هکتار در ییایمیش کود لوگرمیک 12و  کیومیه دیاس

 12 افتیبا در تیریو اسپ ایدو رقم آگر هر(. 8)جدول 

 دیاس لوگرمیک 022همراه با  NPK ییایمیش کود لوگرمیک

تن در  21/12و  37/12 نیانگیبا م بیترت به) کیومیه

(. 7)جدول  داشتند را کلعملکرد غده  نیشتریهکتار( ب

 در زین( 1270) انی( و صمد1270محمدزاده مطلق )

 نیارقام و همچن نیب معنادار تفاوت وجود خود مطالعات

را گزارش  کیومیه دیعملکرد غده با مصرف اس شیافزا

و  تیفیک شیافزا زی( ن1272اند. محمود و حافظ )نموده

مصرف  شیافزا جهیرا در نت ینیزمبیعملکرد غده س

( 1271و همکاران ) میگزارش نمودند. سل دیاس کیومیه

 عیگزارش کردند که مصرف هر دو شکل جامد و ما زین

 .شودیعملکرد م شیباعث افزا کیومیه دیاس
 

 فروشعملكرد غده قابل

بببا  ایببفروش رقم آگرعملکرد غببده قببابببل ازنظر

 تیریتن در هکتار نسببببت به رقم اسبببپ  20/00 نیانگیم

 نظر از(. 1داشببت )جدول  یبرتر ( هکتار در تن 10/07)

 هکتاردر  کود لوگرمیک 12مصببرف  ،NPKکود  سببطوح

تن در هکتار( نسببت به عدم مصبرف    17/02 نیانگی)با م

عملکرد غده  یدرصبببد 17/8 معنادار شیآن بباعث افزا 

 دی(. در خصببوص مصببرف اس1فروش شبد )جدول  قابل

و  122مصبببرف  ،کل همچون عملکرد غده زین کیب ومیه

با  بی)به ترت هکتبار در  کیب ومیه دیب اسببب لوگرمیک 022

 شیافزا باعث( هکتبار  در تن 22/01 و 71/00 نیانگیب م

فروش نسببببت به شببباهد شبببد عملکرد غده قابل معنادار

 تن 71/13فروش )عملکرد غده قابل نیشببتری(. ب1 جدول)

 دیاس لوگرمیک 022متعلق به مصرف توأم  زین( هکتار در

 بود هکتبباردر  ییایببمیشببب کود لوگرمیک 12و  کیب ومیه

 12 افتیبا در تیریو اسبببپ ایدو رقم آگر هر(. 8)جدول 

 لوگرمیک 022همراه بببا  NPK ییایببمیشببب کود لوگرمیک

تن  18/13و  12/10 نیانگیبا م بی)به ترت کیومیه دیاسبب

فروش را داشببتند عملکرد غده قابل نیشببتریدر هکتار( ب

( گزارش 1277حمبدا و همکاران )  دیب (. ال سببب7)جبدول  

 شیدر خاک باعث افزا کیومیه دیکردند که مصببرف اسبب

. شودیم نیریش ینیزمبیفروش در سب عملکرد غده قابل

را گزارش  یمشابه جینتا ز،ی( ن1273و همکاران ) یسبانل 

 نمودند.

 

 درصد ماده خشک غده

درصد نسبت به رقم  17/17 نیانگیبا م ایآگر رقم

داشت  یازنظر درصد ماده خشک غده برتر تیریاسپ

 لوگرمیک 12مصرف  ،NPKکود  سطوح نظر از(. 1)جدول 

درصد( نسبت به عدم  72/17 نیانگی)با م هکتار در

درصد ماده خشک غده  معنادار شیمصرف آن باعث افزا

 دیاس لوگرمیک 022مصرف  نی(. همچن1شد )جدول 

درصد ماده  معنادار شیافزا باعث هکتاردر  کیومیه

 با ایآگر رقم(. 1 جدولخشک غده نسبت به شاهد شد )

با و بدون مصرف  کیومیه دیاس لوگرمیک 022مصرف 

 11/17و  80/17 نیانگیبا م بی)به ترت NPK ییایمیکود ش

درصد ماده خشک غده بود  نیشتریب یدرصد( دارا

(.7)جدول 
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 و اسيد هيوميک NPKتحت دو عامل كود  زمينیسيبتجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در دو رقم نتایج  -4جدول 

 تغییر بعامن
 درجه

 یآزاد

 ارتفاع

 بوته

 تعداد

 ساقه

 در یاصل

 بوته

 تعداد

 در غده

 بوته

 غده وزن

 بوته در

 عملکرد

 کل غده

 غده عملکرد

 فروشقابل

 درصد

 ماده

 غده خشک

 جرم

 مخصوص

 درصد

 نشاسته

 غده

 2/18ns 7/28 ns 2/18ns 778/18ns 2/12ns 7/07 ns 2/221 ns 2/2222220 ns 2/2212ns 1 بلوک

 **7/2131 **2/2222113 **1/137 *723/32 *81/27 *32330/23 **71/32 **73/00 **173/32 7 رقم

 **7/1737 **2/2222810 **1/808 **013/77 **022/77 **703822/33 **8/32 **7/11 **7302/82 1 کیومیه دیاس

NPK 7 280/27** 7/18 ns 7/32 ns 171377/32** 270/88** 171/11** 2/781** 2/2222223** 2/2872** 

 ns 1027/00ns 71/01 ns 77/72ns 2/21 ns 2/2222228 ns 2/2270 ns 2/82 *7/27 **710/77 1 کیومیه دیاس×رقم

 NPK 7 22/27** 2/77 ns 2/11 ns 1122/27 ns 71/11 ns 3/27ns 2/223 ns 2/2222227 ns 2/2221 ns×رقم

 NPK 1 773/77** 2/77 ns 2/23 ns 37112/18** 87/87** 70/11** 2/211 ns 2/2222222 ns 2/2283 ns×کیومیه دیاس

 NPK 1 70/77ns 2/32 ns 7/28 ns 31370/18** 721/18** 72/81* 2/282* 2/2222277 ns 2/2112 ns×کیومیه دیاس×رقم

11/0 11 یشیآزما اشتباه  08/2  87/2  20/1777  27/70  20/72  277/2  2222221/2  2277/2  

08/3  (%) راتییتغ بیضر  80/78  03/72  02/8  02/8  33/7  208/2  71211/2  2112/2  

ns، می باشد درصد 7و  1در سطح احتمال  معنادارو  معنادار ریغ بی* و ** به ترت. 

 

 
 همطالع مورد صفات بر یبررس موردمقایسه ميانگين اثرات ساده فاكتورهای  -5جدول 

 ارتفاع  

 بوته
(cm) 

 تعداد

 ساقه 

 یاصل

 بوته در

 غده تعداد

 بوته در

 غده وزن

 بوته در
(g) 

 عملکرد

 کل غده
)1-(t.ha 

 عملکرد

 غده

 فروشقابل

)1-(t.ha  

 ماده

 غده خشک
(%) 

 نشاسته

 غده
(%) 

 جرم

 مخصوص

)3-(g.cm 

           رقم

ایآگر  721/21 a 212/3 b 118/0 b 00/882 a 71/01 a 230/00 a 170/17 a 370/71 a 287/7 a 

تیریاسپ  118/11 b 118/0 a 721/2 a 37/818 b 220/00 b 101/07 b 123/12 b 211/71 b 218/7  

NPK           

 در لوگرمیک صفر

 هکتار

777/18 b 000/3 a 118/1 a 11/117 b 010/07 b 722/37 b 718/12 b 712/71 b 217/7 b 

 در لوگرمیک پنجاه

 هکتار

833/22 a 887/3 a 221/1 a 77/731 a 10/07 a 173/02 a 7/17 a 111/71 a 28/7 a 

           کیومیه دیاس

 در لوگرمیصفرک

 هکتار

721/11 c 771/1 b 221/0 b 71/137 b 737/38 b 113/32 b 138/12 c 77/70 c 211/7 c 

 در لوگرمیک 122 

 هکتار

771/27 b 071/3 b 071/1 b 28/721 a 107/08 a 721/00 a 238/17 b 11/71 b 217/7 b 

 در لوگرمیک 022  

 هکتار

333/13 a 221/0 a 333/2 a 11/733 a 201/07 a 178/01 a 171/17 a 102/71 a 281/7 a 

 یدارا LSD آزمون روش به درصد 1 احتمال  سطح در هستند مشترک  نیحرف الت یک حداقل یدارا که یهانیانگیم ستون هر در

 ستندین معنادار تفاوت
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 رقم و NPK كود متقابل اثر یبرا ینيزمبيس تيوبر یمين بوته ارتفاع  یهاميانگين مقایسه نتایج -6 جدول

 (cm) بوته ارتفاع NPK )1-(kg.ha رقم

00/27 صفر ایآگر b 

 12 87/11 a 

18/10 صفر تیریاسپ b 

 12 18/22 b 

 .ستندین معنادار تفاوت یدارا  LSDبه روش آزمون  درصد 1 احتمال هستند در سطح  مشترک  نییک حرف التحداقل  یکه دارا یهانیانگیمدر هر ستون 

 

 

 متقابل اثر یبرا ینيزم بيس وبريت ینيدر بوته  م یارتفاع بوته و تعداد ساقع اصل یها ميانگين مقایسه نتایج -7 جدول

  رقم و هيوميک اسيد

 کیومیه دیاس رقم
)1-(kg.ha 

 بوته ارتفاع
(cm) 

 یاصل ساقه تعداد

 بوته در

13c 21/1 صفر ایآگر d 

 122 83/27 b 83/1 d 

 022 21/18 a 21/3 bc 

33/17 صفر تیریاسپ c 71/3 dc 

 122 10c 0b 

 022 28b 21/1 a 

 .ستندین معنادار تفاوت یدارا  LSDدرصد به روش آزمون  1 احتمال  هستند در سطح مشترک  نییک حرف التحداقل  یکه دارا یهانیانگیمدر هر ستون 

 
 

 كود متقابل اثر های صفات مورد بررسی مينی تيوبرهای سيب زمينی برایميانگين مقایسه نتایج -8جدول 

 NPK هيوميک اسيد و 

دیاس کیومیه   NPK 
)2-(g.m 

 بوته ارتفاع

((cm) 

  بوته در غده وزن

(g) 
 کل غده عملکرد

)1-(t.ha 

 فروشقابل غده عملکرد

)1-(t.ha  

71/12 صفر صفر d 1/211 d 17/30 d 21/31 c 

 12 71/10 cd 33/877 c 72/03 c 08/02 b 

21/18 صفر 122 bc 21/887 bc 7/02 bc 1/00 b 

 12 71/21 b 1/731 b 2/07 b 10/01 b 

1/21 صفر 022 b 821c 81/01 c 18/07 b 

 12 71/87 a 1/7227 a 02/12 a 71/13 a 

 .ستندین معنادار تفاوت یدارا   LSDدرصد به روش آزمون  1 احتمال  هستند در سطح مشترک  نییک حرف التحداقل  یکه دارا یهانیانگیمدر هر ستون 

 

افزایش مصبببرف  با یافزایش وزن اندام زیرزمین

 یابه دلیل بهبود شبببرایط تغذیه توانیکود نیتروژن را م

نیتروژن نسببببت داد، که  یو رشبببد گیاه در مقادیر باال

شببده اسببت.   ینیرزمیز یهاافزایش رشببد اندام سبببب

با  را ینیرزمیافزایش وزن خشبببک اندام ز علت توانیم

کاربرد اسبببید هیومیک به این دلیل دانسبببت که اسبببید  

آن افزایش  یو در پ کلروفیببلهیومیببک موجببب افزایش 

 ی)قاسم شودیگیاه م در یفتوسبنتز و ماده خشک تولید 

نشان  زی( ن1271و همکاران ) یاسمق .(1271و همکاران، 

 18دادنبد  کبه کباربرد اسبببیبد هیومیبک موجب افزایش      
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نژاد  عفت. شودیم یوزن خشک اندام زیرزمین یدرصبد 

 دیاثرات اس یدر بررس زی( ن1270دولت آباد ) یو صبفر 

 نیب معناداروجود اثرات  ینیزمبیبر ارقام سببب کیومیه

 .نمودند گزارش را یمصرف کیومیه دیارقام و سطوح اس

 خشک ماده درصد نیباالتر ایآگر رقم شانیا گزارش در

 و سببونیآل و( 1270) همکاران و قناد. داشببت را غده در

 ر د را خشببک ماده درصببد شیافزا زین( 1227) همکاران

را گزارش  NPK یو کودها دیاسب  کیومیه کاربرد جهینت

 نمودند.

 

 اسيد و NPK كود متقابل اثر یبرا ینيزم بيس یوبرهايت ینيم یصفات مورد بررس یهاميانگين مقایسه نتایج -9 جدول

 رقم و هيوميک

 کیومیه دیاس رقم
)1-(Kg.ha 

NPK 

 )1-(Kg.ha 
 غده وزن

 بوته در 
(g) 

 کل غده عملکرد
)1-(t.ha 

 غده عملکرد

 فروشقابل 
)1-(t.ha 

 خشک ماده

 غده 
(%) 

3/273 صفر صفر ایآگر f 21/31 f 20/17 g 87/12 fe 

  12 3/813 c 01/02 c 18/03 cd 11/12 f 

1/732 صفر 122  cb 81/07 c 7/01 cb 22/17 de 

  12 3/713 c 77/07 c 01/02 c 02/17 b 

3/773 صفر 022  c 18/08 c 8/02 cb 11/17 a 

  12 1/7218 ab 37/12 ab 12/10 a 80/17 a 

1/277 صفر صفر تیریاسپ ef 17/32 ef 0/30 fg 73/12 h 

  12 3/107 ed 82/37 ed 38/31 fd 32/12 g 

1/812 صفر 122  cd 71/03 cd 17/07 cd 18/12 f 

  12 1/707 cb 27/12 cb 21/01 c 28/12 fe 

1/272 صفر 022  ef 22/31 ef 12/31 fg 70/17 dc 

  12 3/7220 a 21/12 a 18/13 ab 37/17 bc 

 .ستندین معنادار تفاوت یدارا  LSDدرصد به روش آزمون  1 احتمال هستند در سطح مشترک  نییک حرف التحداقل  یکه دارا یهانیانگیمدر هر ستون 

 

 جرم مخصوص

 طوربببهخببام  ینیزمبیببسببب جرم مخصبببوص

 عنوانبه ینیزمبیسبب یدر صببنعت فرآور یاگسببترده

 گریاز کل مواد جامد، نشببباسبببته و د یسبببنجشببب اریمع

و  باال مخصوص جرم ؛ واست شدهرفتهیپذ اتیخصوص

پرورش دهندگان  یبرا ینیزمبیس یهاغدهدر  کنواختی

و همکبباران  زل عببالم)کننببدگببان مهم اسبببت  یآوررو ف

جرم  نیانگیببمبببا  ایببآگر رقم شیآزمببا نیا در .(1227

 (218/7) تیریاسببپ رقم به نسبببت 287/7 مخصببوص

کود  سببطوح نظر از ن،یهمچن (.1 )جدول داشببت یبرتر

NPK،  به عدم  نسبت هکتار در کود لوگرمیک 12مصرف

(. مصببرف 1 )جدول داشببت معنادار یمصببرف آن برتر

 شیباعث افزا ز،ین هکتاردر  کیومیه دیاسبب لوگرمیک 022

شببد  گریبه دو سببطح د نسبببت جرم مخصببوص معنادار

زمان برداشت  نیاسبت که بهتر  شبده گزارش (.1 جدول)

 21/7 به مخصببوص جرماسببت که  یزمان ینیزمبیسبب

همکاران  و ایکا (.1227و همکاران  زل عالم) باشد دهیرس

 NPK ینشببببان داد کببه کبباربرد کودهببا  زی( ن1221)

 شیافزاخاک محدود اسبببت باعث  یکه محتوا ییدرجاها

همکاران  و قناد خواهد شببد. هاغده مخصببوص جرمدر 

( گزارش کردند که 1227همکاران ) و سببونیآل ( و1270)

منجر به  NPK یبا کودها ییغذا موادمتعادل  تیب ریدمب 

و وزن خشببببک غببده ببباال در  غببده مخصبببوص جرم

 د.تطابق دار شیآزما نیا جیکه با نتا شودیم ینیزمبیس
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 درصد نشاسته غده

ه ک است ینیزمبیسنشاسته ترکیب اصلی و مهم 

 82و حدود  ینیزمبیسبب درصببد از وزن تازه  17تا  71

. نشاسته دهدیمتشبکیل   را ها غدهدرصبد ماده خشبک   

 انببدوختببه غببذایی بسبببیبباری از گیبباهببان   عبنبوان  بببه

های نشبباسببته در اصببل   و گرانول شببودیممحسببوب 

ای از پلیمرهای گلوکز محسبببوب فشبببرده یهابسبببتبه 

و  یو سبباسبباک 7770و همکاران  ی)سببوزوک شببوندیم

خصبوصبیات نشاسته تحت    یطورکلبه. (1222همکاران 

تأثیر واریته و شببرایط محیطی از قبیل میزان بارندگی و 

پراکنش آن در طی فصبببل رویش گیبباه و دامنببه درجببه 

 یسوزوک) گیردقرار می ینیزمبیسدر طی رشد حرارت 

 نیا در(. 1221 همکاران و کائور و 7770 همکباران  و

درصد نسبت به رقم  37/71 نیانگیبا م ایرقم آگر قیتحق

(. 1داشت )جدول  یشتریدرصد نشاسته غده ب تیریاسپ

در مطببالعببه بررسبببی  زی( ن1222) محمببدزاده و یقبببانی

خصببوصببیات فیزیکوشببیمیایی نشبباسببته ارقام غالب    

 ازنظر معنادار تفاوت وجود منطقه گلسببتان ینیزمبیسبب

ارقام مختلف  نیدرصبببد نشببباسبببته و ماده خشبببک ب  

 ،NPKکود  سطوح از نظر. را گزارش نمودند ینیزمبیس

 18/71 نیانگی)با م هکتار در کود لوگرمیک 12مصببرف 

 معنادار شیدرصبد( نسبت به عدم مصرف آن باعث افزا 

 دی(. مصببرف اسبب1درصببد نشبباسببته غده شببد )جدول  

 نیانگیبب)م هکتببار در لوگرمیک 022 زانیبببه م کیببومیه

درصببد نشبباسببته  معنادار شیافزا باعث (درصببد 11/71

 متر در هکتار در لوگرمیک 122 و غده نسبببت به شبباهد 

 .شد کیومیه دیاس مربع

 

 یكل یريگ جهينت 

هر  یبرا ق،یتحق نیحاصل از ا جیتوجه به نتا با

 در هکتار لوگرمیک 12 افتیبا در تیریو اسپ ایدو رقم آگر

 دیاسدر هکتار  لوگرمیک 022همراه با  NPK ییایمیش کود

 شفروقابلو  کل غده به عملکرد یابیدست یبرا کیومیه

 و خشک ماده درصد و مخصوص جرم شیافزا و

 .است هیتوص قابلها غده نشاسته
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