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 چکیده

-91آزمایشی در سال زراعی   ،سیب زمینی گیاه در معلولی و علت روابط به آن تجزیه و صفات بین همبستگی بررسی منظور به     
 اسپلیت پالتبه صورت  شیآزمااین . اجرا شدگرانوله  کیومیهسطوح مختلف کود  اثردر روستاي آراللوي اردبیل براي ارزیابی  1390

شاهد  -1( یی در سه سطح ایمیکودش -1و تیمار هاي مورد استفاده شامل  شد انجامسه تکرار در  یکامل تصادف يهاطرح بلوك هیبر پا
، 700، 600، 500، 400، 300، 200 ( ی در هشت سطحکیومیه گرانوله کود) 2و ) نصف کود کامل -3کود کامل و  - 2، )بدون کود(

کشت سیب زمینی با توجه به نتایج به دست در  کیومیمقدار مصرف کود گرانوله ه نیبهتر .بودند) و شاهد در هکتار  لوگرمیک 800
تن  42کود شیمیایی کامل با میانگین × کیلوگرم در هکتار کود گرانوله هیومیکی  500ترکیب . باشدکیلوگرم در هکتار می 500آمده 

تن در هکتار  12با میانگین ) شاهد(بدون کود × کیلوگرم در هکتار کود گرانوله هیومیکی  200در هکتار بیشترین عملکرد و ترکیب 
نتایج نشان داد که بین عملکرد غده با کلیه صفات مورد بررسی در سطح  .را به خود اختصاص داد عملکرد غده پایین ترین عملکرد

و ) r=  741/0(**، تعداد ساقه اصلی )r=  812/0(**عملکرد غده با صفات تعداد غده . دار وجود دارددرصد اختالف معنی 1احتمال 
از % 74تعداد ساقه اصلی و اندازه برگ نتایج نشان داد که تعداد غده، . دار داردرابطه مثبت و معنی)  r=  743/0(**اندازه برگ 

همچنین تعداد ساقه اصلی بیشترین تاثیر مثبت و تعداد غده کمترین تأثیر مثبت را روي . تغییرات عملکرد غده را توجیه نمودند
  .قل جهت ایجاد عملکرد غده به عنوان متغیر وابسته بودندبه عنوان متغیر مست تات مهمترین صفاصفاین  .افزایش عملکرد غده داشتند

  
  غده عملکرد ،گام به گام رگرسیونهمبستگی،  ،کو هیومیک گرانوله سیب زمینی، :کلیدي هاي واژه

 
  مقدمه

 solanumبا نام علمیزمینی زراعی سیب. باشدمی solanaceaeو خانواده  solanumزمینی متعلق به جنس سیب

tuberosum  48به صورت اتوتتراپلوئید با فرمول ژنومی  و=x2=n2 دار جنس این تنها گونه غده. باشدمیsolanum  است که در
میزان تولید . هزار هکتار مقام دوم را به خود اختصاص داده است 23استان اردبیل با  ).1(شود اش کشت و کار میخارج از ناحیه بومی

زمینی رتبه دوم را هزار تن تولید سیب  800استان اردبیل با بیش از . میلیون تن برآورد شده است 02/4کشور حدود زمینی در سیب
زمینی  درصد تولید سیب 91/69شش استان همدان، اردبیل، کردستان، اصفهان، زنجان و آذربایجان شرقی جمعا . کسب کرده است

به . شوندهاي کشاورزي عناصر غذایی معموالً با استفاده ازکودهاي تجاري تأمین میستمدرسی ).3(اند کشور را به خود اختصاص داده
منظور پایداري هر چه بیشتر یک سیستم کشاورزي الزم است تلفات ناشی از شستشو، فرسایش، دنیتریفیکاسیون و تبخیر آمونیاکی به 

نیتروژن، استفاده کارآمد از عناصر غذایی موجود در خاك و در صورت حداقل ممکن رسیده و در عین حال از طریق تثبیت بیولوژیکی 
آنچه امروزه کشورهاي توسعه یافته را ).  4(هاي زراعی را هرچه بیشتر افزایش داد امکان بازگرداندن عناصر غذایی، حاصلخیزي زمین

ناشی از بکارگیري بی رویه و نامتعادل کودهاي نماید توجه جدي آنها به عوارض زیست محیطی می ي بیولوژیکتشویق به تولید کودها
اما انگیزه اصلی تولید کودهاي بیولوژیک در کشورهاي در حال توسعه، قیمت زیاد و رو به افزایش کودهاي شیمیایی در . شیمیایی است

  اي از کشاورزان را نیز مدهاین موضوع در کشورهایی که در آنجا کودهاي شیمیایی یارانه نداشته و از طرفی بخش ع. بازار جهانی است
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هاي کشاورزي عناصر غذایی معموالً با استفاده ازکودهاي درسیستم ).5(دهند نمود بهتري داشته است زارعین خرده مالک تشکیل می

به منظور پایداري هر چه بیشتر یک سیستم کشاورزي الزم است تلفات ناشی از شستشو، فرسایش، . شوندتجاري تأمین می
کاسیون و تبخیر آمونیاکی به حداقل ممکن رسیده و در عین حال از طریق تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، استفاده کارآمد از دنیتریفی

هاي زراعی را هرچه بیشتر افزایش داد عناصر غذایی موجود در خاك و در صورت امکان بازگرداندن عناصر غذایی، حاصلخیزي زمین
زمینی در برخی مزارع سیب). کیلوگرم در هکتار116(یی در مزارع ایران زیاد و نامتعادل است مقدار متوسط مصرف کودهاي شیمیا). 4(

هاي مستند موجود، در مجموع بیش از زمینی کاري شده ایران، نظیر همدان طبق گزارشدر مزارع فریدن اصفهان و سایر مزارع سیب
زکی  ).6(که از مصرف کودهاي پتاسیمی اجتناب شده است درحالی کیلوگرم در هکتار اوره و فسفات آمونیوم مصرف شده است، 4000

در مطالعه خود نشان دادند که بزرگترین اثرات مستقیم بر عملکرد دانه مربوط به صفات تعداد سنبله در متر مربع، ) 7(زاده و همکاران 
هاي بومی گندم دوروم تحت ي تنوع ژنتیکی تودهبا بررسی که بر رو) 2(احمدي زاده . وزن دانه در سنبله و عملکرد بیولوژیک بودند

تنش خشکی از لحاظ فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی از صفات فیزیولوژیک ضمن بررسی همبستگی و تجزیه علیت نشان داد که در 
عداد پنجه کل ، وزن هزار دانه، ت)در تنش متوسط(چه شرایط تنش خشکی گشاهانی که براساس صفات تعداد دانه در سنبله، طول ساقه

شود میزان عملکرد باالیی را از خود نشان انتخاب می) پلی اتیلن گالیکول% 20تنش (و صدمه به غشاء )  در تنش شدید( و طول ساقه 
 مناسب هاي شاخص توانیم می عملکرد، روي بر بررسی مورد اجزاء از یک هر سهم میزان و نقش تعیین با تحقیق این در لذا. دهندمی

  .نمائیم مشخص را عملکرد اصالح براي انتخاب
  

  مواد و روش ها
 در این. متر مربع اجرا شد 1200در مزرعه اي در شهر سراب و در زمینی به مساحت  1390-1391این پژوهش در سال زراعی 

اي در کانادا گواهینامهمیالدي  1997سملو اصالح شده است و در سال × رقم آگریا از تالقی کوارتا  .آزمایش از رقم آگریا استفاده شد
و تیمار هاي مورد  انجام شدیکامل تصادف يهاطرح بلوك هیبر پا اسپلیت پالتبه صورت  شیآزما. را دریافت کرد 4577به شماره 

ی کیومیه گرانوله کود) 2 )نصف کود کامل -3کود کامل و  - 2، )بدون کود(شاهد  -1( یی در سه سطح ایمیکودش -1 :استفاده شامل
 یشیابعاد هر کرت آزمادر این تحقیق   .بود )و شاهد در هکتار  لوگرمیک 800، 700، 600، 500، 400، 300، 200 ( هشت سطحدر 

. ها کشت شد فیرد نیمتر ب یسانت 75و به فاصله  فیرد 4 متر در یسانت 25به فاصله  ایآگر تیسوپر ال يبذر يغده ها. متر بود 3×4
. افتیانجام  کنواختیبه طور همزمان و  مارهایت یتمام يها برا يماریهرز، آفات و ب يمبارزه با علف ها ،ياریآب لیاز قب یزراع اتیعمل

 ادداشتیو  يریاندازه گ روز یک بار 15به فاصله  انتخاب خواهد شد تا ارتفاع بوته ها یتعداد پنج بوته به طور تصادف ،بعد از سبز شدن
 يتعداد ساقه در بوته،  قطر ساقه، تعداد غده در بوته، وزن غده در بوته، اندازه غده ها لیاز قب یاتیخصوص قیمراحل تحق ریدر سا. شد

هر کرت به طور جداگانه برداشت و به عنوان وزن غده در کرت  يها غده ها هیپس از حذف حاش تیدر نها. شد يریهر بوته اندازه گ
براي تجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده از میانگین داده هاي حاصل از هر کرت  .شد لیشده، به تن در هکتار تبد يریاندازه گ

براي  .بر اساس آزمون دانکن صورت گرفت هاو مقایسه میانگین  LSDاستفاده گردید و مقایسات میانگین دور آبیاري بر اساس آزمون 
 گام به گاماز روش رگرسیون ) متغییر مستقل(یر صفات و سا) متغییر وابسته(برازش کامل ترین مدل رگرسیونی بین عملکرد غده 

  .شد استفاده  SPSS, Minitabهاي  افزار نرم از براي انجام محاسبات آماري. استفاده شد
  

  نتایج و بحث
نتایج نشان داد که بین سطوح کود شیمیایی از نظر صفات . ارائه شده است  1مطالعه در جدول براي صفات مورد  نتایج تجزیه واریانس

داري در سطوح  هاي هر کرت  اختالف معنیقطر ساقه، تعداد ساقه اصلی در هر بوته، ارتفاع بوته، تعداد غده در بوته و عملکرد غده
له هیومیکی  باید اذعان داشت از نظر کلیه صفات به منظور بررسی اختالف بین سطوح کود گرانو. درصد وجود داشت 5و  1احتمال 

سطوح × همچنین از نظر اثر متقابل سطوح کود شیمیایی . دار وجود داشت درصد اختالف معنی 5و  1مورد بررسی در سطوح احتمال 
  مقایسه  .مشاده گردیددرصد  1و  5داري در سطوح احتمال کود گرانوله هیومیکی به جز وزن غده در بوته در بقیه صفات اختالف معنی
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کیلوگرم در هکتار کود گرانوله  500سطوح کود گرانوله هیومیکی نشان دادکه ترکیب × میانگین اثر متقابل سطوح کود شیمیایی 

کیلوگرم در هکتار کود گرانوله هیومیکی  200تن در هکتار بیشترین عملکرد و ترکیب  42 کود شیمیایی کامل با میانگین× هیومیکی 
 هاي بااليلیبه پتانس تیبا عنا ).1شکل (تن در هکتار کمترین عملکرد را به خود اختصاص داد  13با میانگین ) شاهد(کود  بدون× 

به فروش  یعیبه طور وس در دنیا که وجود دارد کیدهومیسا هیبر پا یمختلف يتجار يفرآورده ها، ها آن تولید توسعه مداوم این مواد و
 باشد یدر دسترس م میهومات پتاس رینظ یمتیارزان ق ینمک يمعموال به صورت محلول ها کیهوم دیاس يفرآورده ها.  رسند یم
)9.(  

  صفات مورد مطالعه تجزیه واریانس - 1جدول 
 منابع
 تغییر

 درجه
 آزادي

 میانگین مربعات
تعداد ساقه اصلی  قطر ساقه

 در هر بوته
تعداد غده در  ارتفاع بوته اندازه برگ

 بوته
غدهوزن   

 در بوته
   غده عملکرد

204/0 2  تکرار  017/0  *298/1  663/0  194/5  326/1634868  *578/5  
A(  2 **932/2(کود شیمیایی   **712/4  809/0  *94/113  174/9  47/568479  **89/48  

081/0 4  اشتباه اصلی  012/0  202/0  203/13  784/4  1/771513  993/1  
کود گرانوله هیومیکی 

)B(  7 **923/0  **856/4  **399/7  **086/94  **167/44  **271/3542922  **492/61  

A × B 14 **318/0اثر متقابل  *196/0  325/0  **688/62  **769/2  9/265618  **16/3  
046/0 42 اشتباه فرعی  101/0  207/0  183/9  964/0  3/276866  6/0  

%ضریب تغییرات   97/11%  67/8%  74/5%  53/3%  59/13%  20%  32/6%  
  .دهدرا نشان می% 1داري در سطح احتمال معنی **

  

 
 سطوح کود گرانوله هیومیکی براي صفت عملکرد غده در هر کرت× میانگین اثر دو جانبه سطوح کود شیمیایی -1نمودار 

 
نتایج نشان داد که بین عملکرد غده با کلیه صفات مورد بررسی در   .منعکس است)  2(همبستگی ساده میان صفات مختلف در جدول 

=  741/0(**، تعداد ساقه اصلی )r=  812/0(**عملکرد غده با صفات تعداد غده . دار وجود دارددرصد اختالف معنی 1سطح احتمال 
r ( و اندازه برگ**)743/0  =r  (دار داردرابطه مثبت و معنی.  
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  همبستگی ساده میان صفات مورد ارزیابیضرایب  -2جدول 

 قطر ساقه 
تعداد ساقه 
اصلی در هر 
 بوته

اندازه  ارتفاع بوته
 برگ

تعداد غده 
 در بوته

 وزن غده
 در بوته

 عملکرد  غده

       1 قطر ساقه
732/0** تعداد ساقه اصلی در هر بوته  1      
672/0** اندازه برگ  **567/0  1     
464/0** ارتفاع بوته  **643/0  **425/0  1    
442/0** تعداد غده در بوته  **671/0  **424/0  **745/0  1   
4/0** وزن غده در بوته  **57/0  **409/0  **624/0  **841/0  1  
571/0** عملکرد  غده  **741/0  **387/0  **743/0  **812/0  **7/0  1 

 .دهدنشان می را% 5و % 1داري در سطح احتمال ترتیب، معنیهب=  *و **

  
عملکرد مثالی از یک تابع اولیه است که در بهبود ان اجزاي . عملکرد یک خصوصیت بسیار پیچیده در نتیجه فرآیند رشد گیاه است

 بر پایه مطالعاتی که بر موازنه اجزاء عملکرد در بسیاري از محصوالت زراعی) 8(آدامز ). 10(اند اي به یکدیگر مربوطعملکرد تا اندازه
انجام داد نتیجه گرفت عملکرد حاصل اثرات متقابل تعداد زیادي ژن با محیط است به همین جهت انتخاب مستقیم براي آن چندان 

گردد و لذا انتخاب براي اجزاي عملکرد به عنوان راه حلی جهت اي در عملکرد نمیموفقت آمیز نبوده و منجر به افزایش قابل مالحظه
گردد که انجام هاي منفی بین اجزاي عملکرد سبب میمتأسفانه همبستگی. عملکرد پیشنهاد شده است پیشرفت بیشتر در افزایش

هر چند که تعیین میزان همبستگی صفات با عملکرد، داراي اهمیت است، اما . انتخاب به نفع یکی عمالً انتخاب علیه دیگري باشد
 نظر مورد صفات از یک هر تأثیر بررسی منظور به. کندرا مشخص نمی ضرایب همبستگی ساده به طور کامل ماهیت ارتباط بین صفات

برازش  و دارند تابع متغیر روي بر ناچیزي اثر که حذف متغیرهایی و مستقل متغیرهاي تعداد کاهش چنین هم و تابع روي متغیر بر
و ) Y(به عنوان عامل متغیر تابع  غدهدر تجزیه رگرسیون گام به گام، عملکرد  .شد استفاده گام به گام رگرسیون روش از مدل، بهترین

براي تعیین سهم اثرات تجمعی صفات در تعیین عملکرد از . در نظر گرفته شد) X(سایر صفات ارزیابی شده به عنوان متغیرمستقل 
نتایج نشان داد که .  ارائه شده است 3تحلیل در جدول نتایج این تجزیه و . روش رگرسیون گام به گام چندمتغیره خطی استفاده گردید

، )X1( تعداد غدهکه با در نظر گرفتن . را توجیه نمودند غدهاز تغییرات عملکرد % 74/0 اندازه برگو  غده، تعداد ساقه اصلیتعداد 
  :معادله زیر بدست آمد) Y( غدهو عملکرد  ) X3(، اندازه برگ )X2(تعداد ساقه اصلی 

Y = -0.457ns + 0. 332**X1 + 1. 0845** X2 + 0.636*X3 
معادله فوق . است غدهدار در معادله رگرسیونی موفق نشان دهنده موثر بودن این صفات در افزایش عملکرد وجود ضریب تبیین معنی

با مقایسه . داشتند غدهرا روي افزایش عملکرد  تعداد غده کمترین تأثیر مثبتبیشترین تاثیر مثبت و  تعداد ساقه اصلینشان داد که 
 741/0(**، تعداد ساقه اصلی )r=  812/0(**صفات تعداد غده با  غده ضرایب رگرسیونی و ضرایب همبستگی معلوم شد که عملکرد

 =r ( و اندازه برگ**)743/0  =r  (دار داردرابطه مثبت و معنی.  
  غدهبراي تخمین عملکرد   خالصه تجزیه رگرسیون گام به گام  - 3جدول 

ضرایب بتاي  متغیر
 استاندارد شده

ضریب 
 t رگرسیون

دار سطح احتمال معنی  
 VIF بودن ضریب رگرسیون

- 457/0 عرض از مبداً  - 273/0 -  786/0  - 
532/0 تعداد غده در بوته  451/0  58/4  000/0  618/2  
045/1 تعداد ساقه اصلی  302/0  514/3  001/0  988/1  

برگاندازه   636/0  213/0  235/2  029/0  454/2  
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