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  چکیده

 سال در یآزمایش ،زمینی رقم آگریافسفر و پتاسیم سیب درصد يرو برمراحل زمانی مختلف  در نیتروژن استفاده بررسی منظوربه      
 هاي تیمار. شد انجام تکرار 3 در تصادفیکامل هاي بلوك طرح قالب در اردبیل طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات ایستگاه در 1391

 گلدهی از کوددهی -3 (T2) گلدهی ایانپ تا کاشت از کوددهی -2 (T1) رسیدگی تا آبیاري اولین از کوددهی - 1 :عبارتند از آزمایش

هاي و پتاسیم غده فسفر درصد که داد نشان نتایج . (T5)کود مصرف بدون یعنی شاهد  -5 (T4) محلی عرف - 4 (T3) رسیدگی تا
لدهی در تیمارهاي کوددهی از گ فسفر مقدار بیشترین کهاي گونهبه ندشد دارمعنی 5و  1 احتمال سطح درترتیب زمینی بهسیب

هاي زمان مختلف مصرف تیمار در نیز پتاسیمهمچنین بیشترین درصد . دست آمدتارسیدگی و کوددهی از اولین آبیاري تارسیدگی به
 براساس بنابراین. حاصل شد شاهد تیماربین همه تیمارها از  در نیز پتاسیم و فسفر درصد کمترین که حالی در، دآم دستبهنیتروژن 

 و فسفر افزایش در نیتروژن مثبت تاثیر دلیلبه به مقدار و در زمان مناسب نیتروژن، کود کاربرد ،آزمایش از دست آمدهبه نتایج
       . شد خواهد زمینیسیب هايغده کیفیت افزایش به منجر نهایت درپتاسیم، 

 
  زمینیپتاسیم، فسفر، نیتروژن و سیب:  کلمات کلیدي

  
  مقدمه 

و یکی  باشدمی  L  Solanum tuberosumو با نام علمی Solanaceaeله از جنس سوالنوم و از تیره سازمینی گیاهی یکسیب    
  طور گسترده در جهان کشت شده و تقریباً در هر هکتار دو برابر برنج و گندم کالري تولید محصوالتی است که به ترینپرمصرف از

ر پر مصرف جهت جزء عناصباشدکه محصول دارد نیتروژن مییش عملکرد یکی از کودهاي مهم که نقش زیادي در افزا .)1(کند می
مدیریت مصرف و کاربرد مقادیر مناسب  درصد است و ضمن اینکه 1- 5آن در وزن خشک گیاه گردد و مقدار رشد گیاه محسوب می

یتروژن و مصرف زود یا دیر هنگام ن کاربرد مقادیر کمتر و یا بیشتر از نیاز. نیتروژن در زراعت سیب زمینی امري دقیق و حساس است
هاي هوایی را ر زیاد نیتروژن، رشد رویشی انداماز طرف دیگر، مصرف مقدا ).6(هاي تولیدي موثر است بر عملکرد کمی و کیفی غده

یت آن را به شود، در نتیجه افت عملکرد و کاهش کیفاندازد و باعث دیررسی محصول مییها را به تاخیر متشکیل غده تحریک نموده،
 کلسیم و پتاسیم مانند معدنی مواد مقداري همچنین، و) کربوهیدرات( نشاسته هر چیز منبع از ترمهم زمینیسیب ).4(دنبال دارد 

زمینی شده که از این طریق منجر به افزایش درصد ماده خشک آن هاي سیبنیتروژن باعث افزایش فسفر در ساختار غده. )5( است
پتاسیم نیز باعث . شودعلت تنظیم سنتز کربوهیدرات در آن منجر به افزایش نشاسته در ماده خشک میطریق نیز بهشده که از این 

زمینی شده که نیتروژن با تاثیر مثبت در جذب پتاسیم خاك و ذخیره آن در ساختار خود منجر به افزایش افزایش ماده خشک سیب
هاي    تفاده نیتروژن با تاثیر مثبت در میزان مواد و امالح موجود در بافت غدهماده خشک و سنتز نشاسته شده که در مجموع اس

    هاي این پژوهش به منظور بررسی درصد فسفر و پتاسیم غده). 10(شود هاي تولیدي میزمینی باعث افزایش کیفیت غدهسیب
  . شودهاي تولیدي تولیدي مینی باعث افزایش کیفیت غدهزمیرقم آگریا انجام گرفته،چرا که وجود زیاد این امالح در سیبزمینی سیب
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  ها مواد و روش

 و تحقیقات کشاورزي ایستگاه در 1391در سال زراعی  یآزمایشزمینی رقم آگریا،  منظور بررسی درصد فسفر و پتاسیم سیببه     
این  .فتگراورزي دانشگاه محقق اردبیلی انجام در دانشکده کشنیز هاي آزمایشگاهی آن  اجرا و کار) سامیان( اردبیل طبیعی منابع

       کاشت فواصل  .شد استفادهزمینی رقم آگریا  غده سیبتکرار انجام و از  3کامل تصادفی با هاي بلوكصورت طرح پژوهش به
طول . شد  رنظر گرفتهبوته در هکتار د  53300 تراکم بوتهبا و  مترسانتی 75 نیز متر و بین ردیفسانتی 25روي ردیف زمینی سیب

       :ازبودند که عبارت وجود داشت تیمار  5 در این آزمایش. گردید کاشت منظورردیف  5متر و در هر کرت نیز  4نیز   ي کاشتردیف ها
   )T3(کوددهی از گلدهی تا رسیدگی  - 3 )T2(کوددهی از کاشت تا پایان گلدهی -2) T1( کوددهی از اولین آبیاري تارسیدگی-1
 تیمار شاهد یعنی بدون مصرف کود -T4 (5( )کشاورزان منطقه استفاده می کنند همان زمان و مقدار که( تیمار عرف محلی  -4
)T5 ( کیلوگرم  نیتروژن خالص  184و در تیمار عرف محلی  نیز مقدار قسط  3در کیلوگرم در هکتار   115تیمار اول،  مقدار  3که در

ز نمونه برداري ازخاك قبل از کاشت نی. طور مساوي در مراحل ذکر شده استفاده گردیدبعد ازگلدهی بهر دو مرحله قبل و هکتار ددر 
دلیل باال گرفت که بر این اساس کود پتاس بهمتري انجام سانتی 30ي کودي توسط آزمایشگاه تجزیه خاك در عمق جهت  توصیه

در . در هکتار تعیین گردید کیلوگرم  250و 150سفر و اوره  به ترتیب کود فم  قابل جذب خاك، توصیه نشد ولی میزان پتاسیبودن 
   متر  5/0 نیزانخاب شده جهت برداشت هر ردیف ابتدا و انتهاي ردیف میانی آن انتخاب شده و از  3برداشت نیز از هر کرت ، موقع 

   فسفر و پتاسیم  میزانکرت برداشت گردیده و ر ه مترمربع از 75/6ها در نهایت از مساحت بوتهو شیه منظور گردیده عنوان حابه
) 12(و ویلیام) 9(ترتیب از روش جونزدرصد فسفر و پتاسیم نیز به محاسبهبراي  .گیري گردید زمینی در آزمایشگاه اندازه هاي سیبغده

  .استفاده شد
  

  نتایج و بحث
  دار شده درصد معنی1زمینی در سطحي سیبهامشخص شد که درصد فسفر غده) 1جدول(براساس نتایج حاصل : درصد فسفر -1

و کوددهی از اولین آبیاري تا رسیدگی ) T3(اي که بیشترین مقدار فسفردر تیمارهاي کوددهی از گلدهی تارسیدگی گونهبه
)T1 ( که کمترین مقدار دست آمد در حالید بهدرص 41/0و  43/0ترتیب با کیلوگرم نیتروژن در هکتار و به 115هر دو با کاربرد

این نتیجه بیانگر آن است که ). 1شکل(درصد حاصل شد  38/0، با مقدار )T5(آن نیز در تیمار شاهد یعنی بدون مصرف کود 
 بین دو تیمار از تیمارهاي زمان مصرف نیتروژن یعنی کوددهی از گلدهی تا رسیدگی و کوددهی از اولین آبیاري تا رسیدگی به

همچنین . داري وجود ندارد و هر دو در باالترین سطح قرار گرفتندزمینی اختالف معنیسیب  هاي لحاظ درصد فسفر غده
توان در کل می. داري وجود نداردمشاهده شد که بین تیمارهاي عرف محلی و شاهد نیز از لحاظ میزان فسفر غده اختالف معنی

شود و برعکس استفاده بیش از ار و زمان مناسب باعث افزایش جذب فسفر از خاك میگفت که استفاده از کود نیتروژن در مقد
مانند عدم استفاده از کود نیتروژن باعث کاهش جذب فسفر از خاك به    درست ) کیلوگرم نیتروژن در هکتار 184(اندازه آن 

 هايزمینیمختلف سیب فر نشاسته ارقامفس میزان) 1387(یقبانی و محمدزاده . شودزمینی میهاي سیبمزرعه توسط غده
 نیز مربوط مقدار آن بیشترین و ریبارکا رقم به مربوط آن کمترینگزارش کردند که  ppm 645تا  425بین  گلستان را استان

در  کیلوگرم 80بیش از(گزارش کرد که با افزایش کود نیتروژن به مقدار زیاد ) 1386(ثمرین جماعتی. باشدمی مارفونا رقم به
دست کیلوگرم در هکتار به 80طوري که بیشترین میزان فسفر غده در سطح کودي یابد به، میزان فسفر غده کاهش می)هکتار

کمبود فسفر در . طور مشترك حاصل شدکیلوگرم در هکتار به 200و  160ترین میزان این صفت در سطوح کودي آمد و پایین
گزارش کردند که فسفر ) 1384(زاده خلدبرین و اسالم. د که ماده خشک کمتري دارندگردهایی میزمینی باعث تولید غدهسیب

 . خصوص نشاسته نقش مهمی داردها بهدر تنظیم سنتز کربوهیدرات
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  زمینی رقم آگریاهاي مختلف مصرف برروي درصد فسفر غده سیبمقایسه میانگین تاثیر کود نیتروژن در زمان - 1شکل 

  
 5زمینی در سطح هاي سیبنشان داد که میزان پتاسیم غده) 1جدول(نتایج حاصل از تجزیه واریانس پتاسم غده : اسیمدرصد پت -ب  

دست آمده و همگی در یک سطح مشترك و در دار شده و بیشترین مقدار پتاسیم در همه تیمارهاي مصرف کودي  بهدرصد معنی
دست درصد به 89/1و با ) T5(زمینی نیز در تیمار شاهد هاي سیبدرصد پتاسیم غدهکه کمترین باالترین مرتبه قرار گرفتند درحالی

 184هاي مختلف مصرف نیتروژن به لحاظ مقدار مصرف این نتیجه بیانگر آن است که بین تیمارهاي عرف محلی و زمان). 2شکل(آمد 
زمینی وجود ندارد و همگی در باالترین هاي سیبم غدهداري در میزان پتاسیکیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار اختالف معنی 115و 

. شودزمینی میتوان گفت که استفاده از کود نیتروژن باعث افزایش جذب پتاسیم خاك توسط سیبدر کل می. سطح قرار گرفتند
قابل تراکم بوته در گزارش کرد که درصد پتاسیم غده از سطوح مختلف کود نیتروژن، تراکم بوته و اثر مت) 1386(ثمرین جماعتی

داري را روي این معنیکه افزایش کود نیتروژن تاثیر  نشان داددر مورد سطوح کود نیتروژن نیز . بود سطوح کود نیتروژن متاثر شده
صورت مشترك در یک سطح طوري که سطح شاهد کود نیتروژن در پایین ترین سطح و بقیه سطوح کودي بهصفت گذاشته است به

میزان پتاسیم  .ها استبیان داشت که ذخیره پتاسیم عامل اصلی در کیفیت و طعم میوه) 1999(آدامز  .قرار گرفتند) حباالترین سط(
شارما و سود، (دهد زمینی را تا حد زیادي تحت تأثر قرار میهاي سیبزمینی بر روي اندازه آن تأثیر دارد و کیفیت غدهغده سیب

نشان داد که پتاسیم باعث افزایش ماده خشک، مقدار نشاسته و همچنین میزان اسید ) 1976(مطالعات شارما و همکاران ). 2001
 .شودزمینی میآسکوربیک سیب

  
  زمینی رقم آگریاهاي مختلف مصرف برروي درصد پتاسیم غده سیبمقایسه میانگین تاثیر کود نیتروژن در زمان - 2شکل 
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  زمینیمصرف در سیبهاي مختلف زمانتحت تاثیر کاربرد کود نیتروژنه در  یمپتاسو  فسفرتجزیه واریانس درصد  - 1جدول 

      میانگین مربعات                     
  درصد پتاسیم  درصد فسفر  درجه آزادي  منابع تغییر

      ns0002/0  ns007/0  2  بلوك
      7/0*  0008/0 **  4  تیمار
    01/0  00009/0  8  خطا

    72/4  36/2  -  ضریب تغییرات
  غیرمعنی دارو  5%و  1%به ترتیب بیانگر اختالف معنی داري در سطح احتمال  ns و *  و** 
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