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 زمینی در اردبیلبررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن روي صفات فنولوژیک دو رقم سیب

 
 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
رفولوژیکی وو دیگر صفات م بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر روي میزان تجمع نیترات این آزمایش به منظور

. اجرا شد 1392تکرار در سال  سهدر مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اردبیل و در ) 4×2(به صورت فاکتوریل
درصد بیشتر از آزمون  20، )بر اساس آزمون خاكکیلوگرم در هکتار و 160( شاهد(شامل چهار سطح کود نیتروژنه  اولفاکتور 
ارقام آگریا : شامل دوم رقم گیاه سیب زمینیو فاکتور ) درصد بیشتر از آزمون خاك 60درصد بیشتر از آزمون خاك و  40خاك، 
پس از تجزیه خاك کود نیتروژنه مورد نیاز تیمارها به صورت اوره و سایر کودهاي مورد نیاز براي تمام تیمارها به . الن بودو ساوا

در به جز  و اثر متقابل آن ها و سطوح کود نیتروژنه رقمساده نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر . صورت یکسان استفاده شد
باالترین سطح نیتروژن . بودمعنی دار تاریخ استولون زایی، قطر ساقه و ارتفاع بوتهگلدهی، % 50خ تاریخ غده بندي بر تاری صفت

بلند ترین و قطور ترین همین تیمار در رقم ساواالن باعث تولید و  در هر دو رقم تاریخ گلدهی و استولن زایی را به تاخیر انداخت
 . ساقه ها گردید

  
 ارقام مختلف ، ، صفات فنولوژیکزمینی، 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     
نیز سیب زمینی یکی از  در ایران). 2(بسیار باال، مقدار انرژي و پروتئین تولیدي آن در واحد سطح بیش از گندم و برنج است 

که ایران در بین کشورهاي  طوري گیرد، به ترین گیاهانی است که به منظور مصرف انسان و حیوان مورد کشت قرار می مهم
زمینی بعد از چین و هند  زمینی در رده دوازدهم قرار دارد و سومین کشور تولید کننده سیب مختلف جهان، از نظر تولید سیب

نیتروژن یکی از مهمترین نهاده هاي حیاتی است که تولید محصول و عملکرد را در شرایط  ).1( رود می یا به شماردر آس
. اي تعیین می کند و باید شرایط را براي تولید غذا مورد تقاضا براي جمعیت با افزایش روزانه را فراهم و تکمیل نماید مزرعه

نیتروژن ضروري ترین عنصر غذایی در ). 3( باشد کودهاي نیتروژنه میهاي تولید سیب زمینی، مدیریت موثر  یکی از چالش
رابطه با افزایش عملکرد گیاهان زراعی است، به همین دلیل امروزه کودهاي نیتروژنه بطور وسیع در همه جاي دنیا مورد 

. ظر محیطی با اهمیت استمدیریت نیتروژن در سیب زمینی، هم از نقطه نظر تولید و هم از ن). 4( گیرند استفاده قرار می
هاي زیرزمینی  که نیتروژن بیش از اندازه نیز آبشوئی شده و وارد آب کند، در حالی کمبود نیتروژن عملکرد را محدود می

گذاري همچنین در به حداقل رسانی  وري کافی و مناسب از کود نیتروژن در اطمینان بیشتر براي سرمایه بهره). 5( شود می
  . پذیر نیتروژن در محیط ضروري است هاي واکنش گونه اثرات مخرب تجمع

  
  هامواد روش

ش یق براساس آزماین تحقیا. آزمایش به صورت فاکتوریل براساس طرح کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد  
 بر ) A(نژنیتروسطح کود ، شامل عامل یدوعامل .تکرار  اجرا گردید 4در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با ) 4×2(لیفاکتور
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 2A= 20، )آزمون خاكتوصیه طبق کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و 160(شاهد = 1A( سطحچهار در اساس ازمون خاك 
 در) B(رقمعامل  و )درصد بیشتر از آزمون خاك 4A=60 درصد بیشتر از آزمون خاك، 3A=40 درصد بیشتر از آزمون خاك ،

 30-0چهار نمونه خاکی از محل آزمایش به عمق .  بود )ایرقم آگر= 2Bرقم ساواالن ،  =1B(دو رقم پر محصول سیب زمینی
گیري عناصر غذایی در خاك تا عمق مربوط در  گردید و جهت اندازه متري تهیه و با هم مخلوط و یک نمونه مرکب آماده  سانتی

ه صورت سولفات پتاسیم و کود حیوانی در فصل کودهاي فسفاته به صورت سوپرفسفات تریپل، پتاسه ب. آزمایشگاه تجزیه شد
پاشی در زمان گلدهی و یک ماه بعد از گلدهی  شامل سولفات روي و اسیدبوریک به صورت محلول ها پاییز و سایر ریزمغذي

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

هاي خام داراي توزیع نرمال با استفاده از  داده. مورد آزمون یکنواختی قرار گرفتند SPSS19با استفاده از برنامه آماري 
صفات   تکرار تجزیه و مقایسه میانگین 4ل در قالب طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفی در براساس طرح فاکتوری SASافزار  نرم

در با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن  قطر ساقه و ارتفاع بوتهتاریخ غده بندي، گلدهی، تاریخ استولون زایی، % 50تاریخ 
  .انجام گرفت% 1سطح احتمال 

  
  ثحنتایج و ب

دار در سطح احتمال یک  زایی به طور معنی ها، صفت فنولوژیک تاریخ استولون واریانس دادهبر اساس نتایج تجزیه 
کود روي این صفت در ×  درصد تحت تاثیر فاکتورهاي آزمایش رقم و کود قرار گرفت، همچنین اثرات متقابل دو جانبه رقم

صورت گرفته به روش دانکن مشخص شد که  هاي مطابق با مقایسه میانگین. )1جدول (دار شد سطح احتمال یک درصد معنی
). روز 2/74( بیشترین تعداد روز را به خود اختصاص داد کود نیتروژنه بیشتر نسبت به شاهد % 60با کاربرد  آگریا رقمگلدهی 

با کاربرد گلدهی %  50تاریخ گلدهی در هر دو رقم با کاربرد نیتروژن بیشتر به تاخیر افتاد و کوتاه ترین زمان از کاشت تا 
مطابق با نتایج این  .بود بیشتر این کود هاي کمترین مقدار کود نیتروژنه حاصل شد که در حدود یک هفته زود تر از کاربرد 

 نیز )1(درصد گلدهی توسط حسن پناه  50زمینی از نظر تاریخ  دار در بین ارقام مختلف سیب آزمایش، وجود تفاوت معنی
استولون  ساواالننسبت به رقم  آگریا در مجموع، رقمهمچنین نشان داد که  )2جدول(گین ها مقایسه میان گزارش شده است، 

و دیرترین زمان  روز بالغ می شود 9و در کاربرد هاي سطوح مختلف کود نیتروژنه این تفاوت به  آغاز می کندزایی را سریعتر 
نتایج به دست آمده به نظر به توجه به  .شتر اختصاص داشتکود نیتروژنه بی% 60استولون زایی نیز به رقم ساواالن با کاربرد 

سطوح مختلف نیتروژن  وتواند اثر متفاوتی روي فرآیندهاي فنولوژیک گیاهی بگذارد  رسد که خصوصیات ژنتیکی می می
یتروژن و ارقام در جذب و استفاده از عناصر غذایی منجمله ن تواند در ظهور فرآیندهاي مختلف فنولوژیک دخالت کند می

نیتروژن باال باعث وقوع  گزارش کرده اند که همچنین)4(و وادال و همکاران  )2(جماعتی و همکاران. متفاوت عمل می کنند
    .می شودسیب زمینی در گیاه ) نظیراستولون زایی، غده زایی و گلدهی( دیرتر صفات فنولوژیکی

بیشترین ارتفاع ساقه و %) 60(باالترین سطح کود نیتروژنهنشان داد که رقم ساواالن در ) 2جدول (مقایسه میانگین ها 
قطر ساقه را داشت و کود نیتروژنه در این رقم، بیشتر از رقم آگریا به تحریک رشد رویشی و دیر رس تر شدن گیاه منجر می 

که طول فصل رشد در سال ها ومناطقی به همراه تاخیر در گلدهی همزمان با کاربرد کود نیتروژنه بیشتر، ت شودو این صف
در تمامی ارقام، خصوصا رقم  و الزم است مصرف کود نیتروژنه کوتاه باشد می تواند به ضرر تولید غده سیب زمینی تمام شود

آلودگی محیط زیست و تجمع نیترات در غده ها با دقت بیشتري صورت گیرد تا همزمان با افزایش عملکرد از  جدید ساواالن
 به را زمینی هاي سیب غده توسط نیتروژن جذب نیتروژن، حد از بیش که مصرف داد شانن ی دیگرتحقیق. نیز جلوگیري شود

عملکرد  کاهش باعث و دهد می افزایش توجهی قابل طوره ب را ها و ساقه برگ توسط نیتروژن جذب اما جزئی، بسیار مقدار
  .)5(شود می نیتروژن مصرف باالي مقادیر در بازارپسند هاي غده
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 سیب زمینیگیاه  مورفولوژیکی درفنولوژیکی و  تاثیر سطوح کود نیتروژنه و رقم بر برخی خصوصیات تجزیه واریانس  -)1(جدول

  منابع
 تغییر  

  میانگین مربعات   آزادي درجه
  تاریخ 

 گلدهی50%
  تاریخ
 ییزا استولون

 تاریخ
 يبند غده

 بوته ارتفاع قطرساقه

  ns01/0  ns 008/0  ns 035/0  ns616/3  ns 801/71 2 تکرار
  A3 **17/270  **547/352  ns 9/294  **180/10  **656/3857 کود

  B1 **84/342  **137/440  ns 25/188  **439/8  **506/369رقم  
AB 3 **352/0  **014/0  ns 042/0  **039/0  **799/92  
  726/44  007/0  065/0  009/0  566/0 16 خطا

  14  14  12  14  17 %ضریب تغییرات
  .باشدو غیر معنی دار می  %1و % 5 احتمال سطح در داري به ترتیب معنی ns، ** و * 
  

  هاي اثر متقابل رقم و کود نیتروژنه بر برخی صفات مورفولوژیک در سیب زمینی مقایسه میانگین )2(جدول

  
  تاریخ کود نیتروژنه  رقم 

 )روز(گلدهی50%
  تاریخ

 )روز(ییزا استولون
 قطرساقه

 )میلیمتر(
  بوته ارتفاع

 )یمترسانت(

  ساواالن
  
  

  D9/67  B3/49  C8  C5/41  شاهد

20%  C6/70  AB3/51  B4/8  BC44  

40%  BC71  AB7/52  AB6/8  B52  

60%    B2/73  A4/55  A9  A60  

  آگریا
  

  D2/67  B3/46  D4/7  D5/32  شاهد

20%  C6/72  C3/44  CD8/7  DC37  

40%  B73  BC7/45  C8  C42  

60%  A2/74  B4/47  BC2/8  50B 

 باشند دار در سطح احتمال یک درصد می در هر ستون حروف مشترك فاقد اختالف معنی
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