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  چکیده

که بتواند در  یکیو ارگان یعیطب ياستفاده از کودها. باشد یم لیمحصول تحت کشت استان اردب نیعمده تر ینیزم بیس       
 يها نیزم سالمت تواند هم یاست که م یمهم اریدهد، موضوع بس شیمحصول را افزا زانیم ییایمیش يبا کاربرد کودها سهیمقا
در روستاي آراللوي  1390-91 آزمایشی در سال زراعی . مردم است ییغذا تیامن و یو هم متضمن سالمت تامین کندرا  یزراع

به صورت  شیآزمااین . ی رقم اگریا اجرا شدنیزم بیگرانوله بر عملکرد غده س کیومیهسطوح مختلف کود  اثراردبیل براي ارزیابی 
 -1( یی در سه سطح ایمیکودششامل  عامل اصلیو  شد انجامسه تکرار در  یکامل تصادف يهاطرح بلوك هیبر پا اسپلیت پالت

، 300، 200 ( ی در هشت سطحکیومیه گرانوله کودو عامل فرعی ) 2و ) نصف کود کامل -3کود کامل و  - 2، )بدون کود(شاهد 
کشت سیب زمینی در  کیومیمقدار مصرف کود گرانوله ه نیبهتر. بودند) و شاهد در هکتار  لوگرمیک 800، 700، 600، 500، 400

کود × کیلوگرم در هکتار کود گرانوله هیومیکی  500ترکیب . باشدکیلوگرم در هکتار می 500با توجه به نتایج به دست آمده 
بدون کود × یومیکی کیلوگرم در هکتار کود گرانوله ه 200بیشترین عملکرد و ترکیب  تن در هکتار 42 شیمیایی کامل با میانگین

  . عملکرد را به خود اختصاص داد پایین ترین تن در هکتار عملکرد غده 12با میانگین ) شاهد(
  

  هیومیکی، عملکرد کود ، ، کودشیمیاییSolanum tuberosum: کلمات کلیدي
  

  مقدمه
. شودکشور جهان کشت می 160این محصول در بیش از . ترین نوع زراعت براي تولید غذا در دنیا استزمینی مهمسیب

به  در تغذیه مردم جهان نقش مهمی دارد و وبوده اي است که غده آن داراي کربوهیدرات زیاد زمینی یکی از محصوالت غدهسیب
که در مقایسه با غالت به نسبت مساوي پروتئین و  به طوري. مورد توجه فراوان قرار دارد خاطر عملکرد بسیار باالي آن در هکتار،

همواره در خوراك انسان و  و بوده غده این گیاه از نظر اقتصادي ارزشمند .نمایددیک به دو برابر در هکتار هیدرات کربن تولید مینز
در   يمحصوالت است که به طور گسترده ا نیتر دیاز پرتول یکی ینیزم بیس  ).1(دام یا تهیه نشاسته کاربرد باالیی داشته است 

با توجه به  در حال توسعه يدر کشورها). 5( کند یم دیتول يدر هر هکتار دو برابر برنج وگندم کالر بایشود و تقر یجهان کشت م
این گیاه بیش . )6(  است از سایر نقاط شتریبه مراتب بی نیزم بیس ییغذا تیاهم محدودیت انرژي و منابع غذایی و رشد جمعیت

این گیاه اولین  .هاي مختلف افزایش یافته استهاي آن به صورتمصرف غده گردد و روز به روزسال  که در ایران کشت می 200از 
بار حدود دو قرن پیش وارد کشور ما شد و در حال حاضر در اغلب نقاط کشور از جمله استآنهاي اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، 

براساس آخرین آمار وزارت جهاد  .شودمی همدان، کرمانشاه، خراسان، اصفهان و تهران به عنوان یک محصول عمده زراعی کشت
درصد آن  46/1درصد آن به صورت آبی و  54/98هزار هکتار بوده که  189زمینی در ایران حدود کشاورزي سطح زیرکشت سیب
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درصد آن از اراضی آبی و  99میلیون تن بوده که حدود  2/5حدود  1386میزان تولید سیب زمینی کشور در سال . دیم بوده است
تن در هکتار گزارش  25حدود  1386متوسط عملکرد سیب زمینی آبی کشور در سال زراعی . بقیه از اراضی دیم حاصل شده است

به منظور پایداري هر . شوندهاي کشاورزي عناصر غذایی معموالً با استفاده ازکودهاي تجاري تأمین میدرسیستم ).2(شده است 
تلفات ناشی از شستشو، فرسایش، دنیتریفیکاسیون و تبخیر آمونیاکی به حداقل ممکن  چه بیشتر یک سیستم کشاورزي الزم است

رسیده و در عین حال از طریق تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، استفاده کارآمد از عناصر غذایی موجود در خاك و در صورت امکان 
مقدار متوسط مصرف کودهاي شیمیایی در ). 3(داد هاي زراعی را هرچه بیشتر افزایش بازگرداندن عناصر غذایی، حاصلخیزي زمین

زمینی در مزارع فریدن اصفهان و سایر مزارع در برخی مزارع سیب). کیلوگرم در هکتار116(مزارع ایران زیاد و نامتعادل است 
تار اوره و کیلوگرم در هک 4000هاي مستند موجود، در مجموع بیش از زمینی کاري شده ایران، نظیر همدان طبق گزارشسیب

  ). 4(که از مصرف کودهاي پتاسیمی اجتناب شده است فسفات آمونیوم مصرف شده است، درحالی
 

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

میالدي در کانادا  1997سملو اصالح شده است و در سال  وکوارتا ارقام رقم آگریا از تالقی . آزمایش از رقم آگریا استفاده شد
ایستگاه در  یکامل تصادف يهاطرح بلوك هیبر پا اسپلیت پالتبه صورت  شیآزما. را دریافت کرد 4577اي به شماره گواهینامه

یی در سه ایمیکودش -1 :و تیمار هاي مورد استفاده شامل شد انجامسه تکرار تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آالروق و در 
، 400، 300، 200 ( ی در هشت سطحکیومیه گرانوله کود) 2 )نصف کود کامل - 3کود کامل و  -2، )بدون کود(شاهد  -1( سطح 
سوپر  يبذر يه هاغد. متر بود 3×4 یشیابعاد هر کرت آزمادر این تحقیق   .)و شاهد در هکتار  لوگرمیک 800، 700، 600، 500

 ،ياریآب لیاز قب یزراع اتیعمل. ها کشت شد فیرد نیمتر ب یسانت 75و به فاصله  فیرد 4 متر در یسانت 25به فاصله  ایآگر تیال
پس از حذف  تیدر نها. افتیانجام  کنواختیبه طور همزمان و  مارهایت یتمام يها برا يماریهرز، آفات و ب يمبارزه با علف ها

. شد لیشده، به تن در هکتار تبد يریهر کرت به طور جداگانه برداشت و به عنوان وزن غده در کرت اندازه گ يها غده ها هیحاش
براي انجام محاسبات آماري، رسم . درصد انجام گرفت 5اي دانکن در سطح احتمال مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه

  .استفاده شد Excelو   SAS, SPSS-18 اي کامپیوترينمودارها و جداول از نرم افزاره
  

   نتایج و بحث
داري در  معنی ختالفکود شیمیایی و هیومیکی و تلفیق آن ها   بین سطوح نشان داد که  ) 1جدول (نتایج تجزیه واریانس

گرانوله هیومیکی نشان دادکه سطوح کود × مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح کود شیمیایی . درصد وجود داشت 1سطوح احتمال 
بیشترین عملکرد و ترکیب  تن در هکتار 42کود شیمیایی کامل با میانگین× کیلوگرم در هکتار کود گرانوله هیومیکی  500ترکیب 

عملکرد را به خود  کمترین تن در هکتار 13با میانگین  )شاهد(بدون کود × کود گرانوله هیومیکی  کیلوگرم در هکتار 200
و  78/28گزارش کرد که ارقام سرناد و آگریا باالترین میانگین عملکرد غده را به ترتیب با ) 7(رحیمی  .)1شکل ( داد اختصاص

کننده  لیتعد تیفعال زین .تن در هکتار تولید نمودند 41/24تن در هکتار و رقم دراگا پایین ترین میانگین عملکرد غده را با  28/28
توسعه  این مواد و هاي بااليلیبه پتانس تیبا عنا. گزارش نمودند رزندهیزنده و غ يمختلف تنش ها طیرا تحت شرا کیمواد هوم

.  رسند یبه فروش م یعیبه طور وس در دنیا که وجود دارد کیدهومیسا هیبر پا یمختلف يتجار يفرآورده ها، ها آن تولید مداوم
 ).7( باشد یدر دسترس م میهومات پتاس رینظ یمتیارزان ق ینمک يمعموال به صورت محلول ها کیهوم دیاس يفرآورده ها
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   عملکرد غده تجزیه واریانس - 1 جدول 

تغییر منابع  میانگین مربعات درجه آزادي 
578/5* 2  تکرار  

A(  2 **89/48(کود شیمیایی   
993/1 4  اشتباه اصلی  

B(  7 **492/61(کود گرانوله هیومیکی   
A × B 14 **16/3اثر متقابل  

6/0 42 اشتباه فرعی  
%ضریب تغییرات   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   - 1 شکل
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