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 زمینی در اردبیلدو رقم سیب عملکرد و تجمع نیترات بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن روي 

 
 3بهرام دهدار مسجد لو  ،2مرتضی برمکی  ،*1غالمرضا میرزا حسینی

 واحد علوم وتحقیقات اردبیل –دانشگاه آزاد اسالمی  - دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت .1
  عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی .2

  عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل .3
  

   چکیده
به صورت  غده عملکرد و  این آزمایش به منظوربررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر میزان تجمع نیترات

 اولفاکتور . اجرا شد 1392در سال تکرار سه اردبیل و در در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ) 4×2(فاکتوریل
 40درصد بیشتر از آزمون خاك،  20،  )بر اساس آزمون خاكکیلوگرم در هکتار و 160(شاهد(شامل چهار سطح کود نیتروژنه 

. ارقام آگریا و ساواالن بود: شامل دوم رقم سیب زمینیو فاکتور ) درصد بیشتر از آزمون خاك 60درصد بیشتر از آزمون خاك و 
از تجزیه خاك کود نیتروژنه مورد نیاز تیمارها به صورت اوره و سایر کودهاي مورد نیاز براي تمام تیمارها به صورت یکسان پس 

غده ها پس از برداشت خشک شده، پودر گردید و براي اندازه گیري میزان نیترات و دیگر صفات کمی . استفاده شد
به آزمایشگاه منتقل ) بوته، درصد نیتروژن ، ماده خشک غده ها هرسط وزن غده عملکرد غده ها، تعداد غده در بوته، متو(وکیفی
 .و سطوح کود نیتروژنه و اثرات متقابل آن ها بر روي تمام صفات معنی دار شد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم. گردید

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و در هر  224اربرد مقایسه میانگین ها در اثر متقابل نشان داد که بیشترین عملکرد غده با ک
همچنین کاربرد حد اکثر کود نیتروژنه نه تنها منجر به . کیلوگرم بود 160دو رقم به دست آمد و در مرتبه آخر شاهد با کاربرد 
میلی گرم در کیلو  267بیشترین میزان نیترات در رقم آگریا و به میزان  .افزایش عملکرد نشد بلکه به کاهش آن نیز منجر شد

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به دست آمد که با میزان نیترات غده هاي رقم ساواالن در سطح کودي 256گرم و با کاربرد 
تر از حد مجاز و قابل تحمل نیترات در ها پایینکه این میزان  کیلوگرم در هکتار تفاوت آماري معنی داري نداشت 256و  224

   .باشد می) میلیگرم بر کیلوگرم 300(تعیین شده  غدة سیبزمینی
  

  ارقام مختلف تجمع نیترات،، عملکرد، زمینی، سیبسطوح نیترات :کلمات کلیدي 
  

  مقدمه
اي در تغذیه مردم جهان دارد و به خاطر عملکرد  باشد که نقش عمده زمینی یکی از مهمترین گیاهان صنعتی می سیب     

نیتروژن یکی از مهمترین نهاده ). 6(بسیار باال، مقدار انرژي و پروتئین تولیدي آن در واحد سطح بیش از گندم و برنج است 
اي تعیین می کند و باید شرایط را براي تولید غذا مورد تقاضا  د را در شرایط مزرعههاي حیاتی است که تولید محصول و عملکر

هاي تولید سیب زمینی، مدیریت موثر کودهاي نیتروژنه  یکی از چالش. براي جمعیت با افزایش روزانه را فراهم و تکمیل نماید
کرد گیاهان زراعی است، به همین دلیل امروزه نیتروژن ضروري ترین عنصر غذایی در رابطه با افزایش عمل). 3( باشد می

مدیریت نیتروژن در سیب زمینی، هم از نقطه ). 6( گیرند کودهاي نیتروژنه بطور وسیع در همه جاي دنیا مورد استفاده قرار می
یش از اندازه که نیتروژن ب کند، در حالی کمبود نیتروژن عملکرد را محدود می. نظر تولید و هم از نظر محیطی با اهمیت است
وري کافی و مناسب از کود نیتروژن در اطمینان بیشتر براي  بهره). 8( شود نیز آبشوئی شده و وارد آبهاي زیرزمینی می

  . پذیر نیتروژن در محیط ضروري است هاي واکنش گذاري همچنین در به حداقل رسانی اثرات مخرب تجمع گونه سرمایه
زمینی با دو سطح متغیر کود نیتروژن  ن خام و عملکرد در واحد سطح در هفت واریته سیببا ارزیابی محتوي پروتئی در تحقیقی

   16/11تا  86/5زمینی از  هاي سیب کیلوگرم در هکتار بیان داشتند که محتوي پروتئین خام در ماده خشک غده 200و  100
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ها در محتوي پروتئین خام بین  تفاوت. )3( دداري تحت تاثیر رقم و کود نیتروژن واقع شدن رصد متغیر بود و به طور معنید
دار بود، نتیجه آن به ترتیب باعث افزایش  کیلوگرم نیتروژن در هکتار در سطح احتمال پنج درصد معنی 200و  100سطوح 

هاي مختلف عملکرد غده  بندي در آزمایش عملکرد غده کل و درجه. زمینی شد هاي سیب درصد ماده خشک غده 4/8و  5/7
همچنین اثر متقابل نیتروژن . داري تحت تاثیر مقدار نیتروژن مصرف شده و ارقام مختلف قرار گرفت به طور معنیزمینی  سیب

در آزمایش ایشان افزایش . دار بود زمینی معنی هاي مختلف عملکرد غده سیب بندي در رقم براي عملکرد غده کل و درجه
داري بر عملکرد  امه داشت و سطوح باالتر مقدار نیتروژن تاثیر معنیکیلوگرم نیتروژن در هکتار اد 200عملکرد غده تا سطح 

اظهار داشتند که بخش اعظم نیترات در زیر پوست سیب زمینی تجمع یافته و با کندن )  5(کارتر و بوسما  .)6(غده نشان نداد
شده است در این مقاله از  با عنایت به اهمیت موضوع سعی. شود پوست آن کاهش عمدهاي در محتوي نیترات غده ایجاد می

  .عوامل موثر بر تجمع نیترات در غده سیب زمینی، تأثیر رقم و کود نیتروژن مورد بررسی قرار گیرد
  

  هامواد روش
دوعامل، شامل  .تکرار  اجرا گردید 3کامل تصادفی با هاي در قالب طرح بلوك ) 4×2(لیش فاکتوریق براساس آزماین تحقیا

 =2A،  )طبق آزمون خاكکیلوگرم در هکتار و 160( شاهد= 1A(سطحچهار در زمون خاك آبر اساس ) A(نژسطح کود نیترو
 ،کیلوگرم در هکتار 224یا  درصد بیشتر از آزمون خاك 3A=40 ، کیلوگرم در هکتار 192یا  درصد بیشتر از آزمون خاك 20
4A=60 (رقمعامل  و )کیلوگرم در هکتار 256یا  درصد بیشتر از آزمون خاكB (سطحدو  در )1B=  ، 2رقم ساواالنB = رقم

متري تهیه و با هم مخلوط و یک نمونه مرکب آماده  سانتی 30-0چهار نمونه خاکی از محل آزمایش به عمق .  بود )ایآگر
تغذیه کرت هاي آزمایشی طبق  .گیري عناصر غذایی در خاك تا عمق مربوط در آزمایشگاه تجزیه شد گردید و جهت اندازه 

کوددهی کودهاي فسفاته به صورت سوپرفسفات تریپل، پتاسه به صورت سولفات پتاسیم و . آزمون خاك محاسبه وکوددهی شد
پاشی در زمان گلدهی و یک ماه بعد از گلدهی استفاده  شامل سولفات روي و اسیدبوریک به صورت محلول ها سایر ریزمغذي

گلدهی  قبل ازمابقی در  2/1روز بعد از زمان کاشت و  30تا  25اوره در کود نیتروژن مورد نیازبه صورت  2/1همچنین . شد
هاي به دست آمده براي هر صفت در ابتدا با  براي تجزیه و تحلیل آماري داده. ها مصرف شد همزمان با خاکدهی پاي بوته

افزار  توزیع نرمال با استفاده از نرم هاي خام داراي داده. مورد آزمون یکنواختی قرار گرفتند SPSS19استفاده از برنامه آماري 
SAS ها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن انجام گرفت مقایسه میانگین و.  
  

  ثحنتایج و ب
دار در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر  به طور معنی هکتارغده در عملکردها، صفت  بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده

سطح احتمال یک  کود روي این صفت در× فاکتورهاي آزمایش رقم و کود قرار گرفت، همچنین اثرات متقابل دو جانبه رقم
نیتروژن  کیلوگرم 224نشان داد که بیشترین عملکرد غده با کاربرد  در اثر متقابل مقایسه میانگین ها. دار شد درصد معنی

همچنین کاربرد حد اکثر کود . بودکیلوگرم  160و در مرتبه آخر شاهد با کاربرد خالص در هکتار و در هر دو رقم به دست آمد 
 مصرف که دهد می نشان تحقیقات برخی. نیتروژنه نه تنها منجر به افزایش عملکرد نشد بلکه به کاهش آن نیز منجر شد

 باالخره و غده هاي بیماري وقوع افزایش بازیافت نیتروژن، و مصرف کارآیی غده، عملکرد اهشک مسئول باالي نیتروژن، مقادیر
گزارش کرده که در اراضی که معموالً مواد آلی ) 2(رومی زاده ).7( است زمینی سیب کشت نواحی در آبشویی نیترات افزایش
  .استفاده بیش از این مقدار اثري بر عملکرد نخواهد داشتکیلوگرم نیتروژن در هکتار کافی بوده و  180باشد، مصرف  کم می
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نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام دیامانت و مارفونا با شش میزان  طی بررسی از مقادیر مختلف)  3(یزدان دوست همدانی    

ه و غده در هر بوته ن، گزارش نمود که افزایش مصرف نیتروزن تشکیل غده ها را به تاخبر می اندازد، اما تعداد ساقژکود نیترو
تعداد . تحت تاثیر قرار نگرفت، در حالیکه افزایش نیتروژن باعث افزایش متوسط وزن غده گردید و عملکرد غده را افزایش داد

غده در بوته نیز تحت تاثیر رقم و کود نیتروژنه و اثر متقابل آن ها قرار گرفت به طوري که بیشترین تعداد غده را رقم ساواالن 
. برد حد اکثر کود تولید نمود و در تمامی سطوح کودي، تعداد غده تولیدي توسط رقم آگریا کمتر از رقم ساواالن بودردر کا

به نظر می رسد کود نیتروژنه در تحریک غده زایی در . کمترین تعداد غده نیز به کمترین کاربرد کود در رقم آگریا تعلق داشت
کمی دارند خصوصا در این رقم م است براي کاهش تعداد غده هاي ریز که بازار پسندي رقم ساواالن تاثیر بیشتري داشته و الز

به حد  کود نیتروژندارمق باالترینآگریا در  ودرصد ماده خشک غده ها در رقم ساواالن همچنین   .دقت بیشتري مبذول داشت

 اثر رقم و کود نیتروژنه بر عملکرد، میزان نیترات در ماده خشک غده ها  و برخی صفات سیب زمینیتجزیه واریانس  - )1(جدول

  منابع
 تغییر  

  درجه
 آزادي

  میانگین مربعات  

  میزان نیترات درصدماده خشک دربوتهوزن غده  تعدادغده دربوته عملکردغده 
  ns406/49    ns002/0    ns004/0   ns0001/0   ns04/0  3 تکرار

  A 3 **661/478  **067/0  **778/1883  **612/13  **731/3334کود
  B  1 **857/52  **319/5  *192/89715  **532/1  **021/27370رقم

AB 3 **043/34  **412/3  **841/77124  **462/0  **713/224  
  676/1  011/0  281/1  007/0  592/5 16 خطا

  17  12  15  14  17  %ضریب تغییرات
  .باشدو غیر معنی دار می  0.01و  0.05 احتمال سطح در داري به ترتیب معنی ns، ** و * 

  سیب زمینی بر روي صفات مورد مطالعه  رقم اثر متقابل سطوح نیترات و نوعمقایسه میانگین هاي  -)2(جدول

  کود نیتروژنه  رقم
 کیلو گرم در هکتار

  عملکردغده
 )کیلوگرم درهکتار(

تعدادغده 
 دربوته

متوسط وزن غده 
 )گرم(هربوته

ماده 
خشک 

 )درصد(

  نیترات غده
ماده  میلی گرم درکیلوگرم(

  )خشک

  dc51319  B1/8  D768  AB24/23  CD246  )160(شاهد  

  192  B53624  B96/8  B856  A30/24  BC254  

  A58452  AB52/9  A935  B44/20  AB258  224  ساواالن

  256  C53045  A69/9  A954  B16/20  A264  

  D50319  D1/8  D847  A34/23  D240  )160(شاهد  

  192  Bc52928  D16/8  C836  AB40/22  C244  

  AB56962  BC17/9  860B B44/19  B254  224  آگریا

  256   d C51325  B39/9  C834  B46/19  A267  

 باشند دار در سطح احتمال یک درصد می اختالف معنی در هر ستون حروف مشترك فاقد
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 هاي و در باالترین میزان ترین مقدار خودترین میزان نیتروژن در بیش ، درصد ماده خشک غده ها در پاییناکثر خود رسید
زمینی ازنظر درصد ماده خشک غده  دار در بین ارقام سیب وجود تفاوت معنی). 2جدول ( نیتروژن در کمترین مقدار قرارداشت

طور  نیترات غده به ها، صفت میزان تجمع اساس نتایج تجزیه واریانس دادهبر ).1(به اثبات رسیده است دیگرها توسط محققین 
کود روي این × اثرات متقابل رقمو  دار در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر فاکتورهاي آزمایش رقم و کود قرار گرفت معنی

میلی گرم  267به طوري که بیشترین میزان نیترات در رقم آگریا و به میزان  .دار شد صفت در سطح احتمال یک درصد معنی
م نیتروژن خالص در هکتار به دست آمد که با میزان نیترات غده هاي رقم ساواالن در کیلوگر256در کیلو گرم و با کاربرد 

تر از حد مجاز و قابل ها پایینکه این میزان  . کیلوگرم در هکتار تفاوت آماري معنی داري نداشت 256و  224سطح کودي 
  ) میلیگرم بر کیلوگرم 300(تحمل نیترات در غدة سیبزمینی تعیین شده 

نیز عنوان نموده اند که بیشترین سطح کود نیتروژنه به تجمع حد اکثـر نیتـرات در   ) 5(کارتر و بوسما .دباش می )4(توسط دده 
ي دامی که عناصر خود را به آرامـی آزاد مـی کننـد مشـکل     غده ها می انجامد و کود هاي شیمایی از این نظر به نسبت کود ها

  .دساز ترن
  

  منابع
و  397007- 9بررسی اثر سطوح مختلف کود ازت و فسفر بر عملکرد و اجزا عملکرد مینی تیوبر کلون امید بخش . 1387. حسن پناه، داود .1

 .در منطقه اردبیل) ساواالن
مرکز تحقیقات کشاورزي . زمینی به منظور کاهش مصرف کود نیتروژن سیبوري از سطح بحرانی نیتروژن در  بهره. 1381. زاده، س رومی .2

 .صفحه 32. اصفهان
هاي سیب  مطالعه تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد، اجزاي عملکرد و تجمع نیترات در واریته. 1382. دوست همدانی، م یزدان .3

 .977-985: ، صفحه4، شماره 34مجله علوم کشاورزي ایران، جلد . زمینی
4. Dede O. 2003.  The nitrate and nitrite levels of the tubers of potato fertilized with ifferent doses. Ordu 

ziraat facultasi, Karadeniz Teknik universitasi, Turkey. Available in: 
http://www.ziraat.ktu.tr/tarla/ozbay/ ozbaueng_z.htm. 

5. Carter N. J. , Bosma, S. M.. 1974. Effect of fertilizer and irrigation on Nitrate – Nitrogen and total 
nitrogen in potato tubers. Agronomy Journal, 66: 263-266. 

6. Jamaati - Somarih, SH., A. Tobeh, M. Hassanzadeh, S. Hokmalipour, Zabihi Mahmoodabad.R., 2009. 
Effects of plant density and nitrogen fertilizer on nitrogen uptake from soil and nitrate pollution in 
potato tuber. Res. J. Environ. Sci., 3: 122 126. 

7. Li, H., L.E. Parent, C. Tremblay, and A. Karam. 1999 Potato response to crop sequence and nitrogen 
fertilization following sod breakup in a gleyed humo-ferric podzol. Can. J. Plant Sci. 79, 439–446. 

8. Milburn, P., J.E. Richards, C. Gartley, T. Pollock, H. O’Neill, Bailey, H. 1990. Nitrate leaching from 
systematically tiled potato fields in New Brunswick, Canada. J. Environ. Qual. 19:448-454. 

 
 

 

 


