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 خالصه

 آبیاری آب کمبود شرایط در زمینیسیب ژنوتیپکیفی سه  و کمی صفات بر زیستی کود اثر بررسی منظوربهاین پژوهش 

اسپلیت اسپلیت ]ه شدر خردهای دو باصورت کرتآزمایش به .گردید اجرا منابع طبیعی اردبیل تحقیقات کشاورزی و ایستگاه در

کرت، در سه سطح های آبیاریهای اصلی شامل رژیمشد. کرتهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام در قالب طرح بلوک [پالت

فات ص یافت. زمینی اختصاصبه نانو کود بیولوژیک ویژه سیب خردشدههای فرعی های فرعی شامل ژنوتیپ در سه سطح و کرت

وع رگ، مجمکامل، زمان گلدهی، ارتفاع بوته، قطر ساقه اصلی، تعداد ساقه، وزن خشک ساقه، وزن خشک بزمان سبز شدن 

تعداد  استثناءبه مطالعه دمورنتایج نشان داد که تمامی صفات  .ندشد گیریاندازه ، مقدار کاروتنوئید و عملکرد بوته[b+a]کلروفیل 

گلدهی،  ن کامل، زمانتیمار آبیاری قرار گرفتند. زمان سبز شد تأثیرتحت  داری در سطح احتمال یک درصدمعنی طوربهساقه 

بل اثر متقا .دشدار ینعها در سطح احتمال یک درصد مارتفاع بوته، قطر ساقه اصلی، تعداد ساقه و عملکرد بوته در بین ژنوتیپ

دار ش معنیبب افزایاستفاده از کود زیستی سدار شد. آبیاری و ژنوتیپ فقط در قطر ساقه اصلی در سطح احتمال یک درصد معنی

ش شدید میزان در تندرصد افزایش داد.  10در مقایسه با شاهد و کاربرد کود زیستی میزان عملکرد را شد  تمامی صفاتدر 

 گردد.می زمینی توصیهمکمل در زراعت سیب عنوانبهکود زیستی  کاربرددرصد کاهش یافت. بنابراین  40عملکرد 
 

 .عملکردزمینی، سیب، بذر مال تنش، کلیدی: کلمات

 

 

 مقدمه -1

 

که با تولید  هستیکی از محصوالت غذایی مهم  Solanaceaeاز تیره  .Solanum tuberosum L علمی بانامزمینی سیب

رت مقام سطح زیر کشت بعد از گندم، برنج و ذ ازنظرشود. این گیاه درصد از کشورهای جهان کشت می 79در  میلیون تن، 365

 یتدرنهاکند که زمینی ایجاد میترین تنش را در زراعت سیبکمبود آب شایع .[24؛ 22] است چهارم را به خود اختصاص داده

. [27؛ 25؛ 20 ] شودمنجر به کاهش عملکرد و کیفیت غده، تعداد برگ، سطح برگ، وزن برگ و ریشه، تعداد غده و ارتفاع گیاه می

ای افشان و سیستم ریشه یلبه دلولی  [6]در غده، زیاد نیست  یازموردنوجود آب  یلبه دلاوایل دوره رشد زمینی در نیاز آبی سیب

سطحی، نسبت به تنش آبی حساس بوده و به شرایط نامطلوب خاک هم حساسیت بیشتری دارد و به همین دلیل زراعت آن به آب 

زمینی ند که تحمل به خشکی و کمبود رطوبت خاک در ارقام سیبدهمطالعات نشان می وجودینباا. [26؛ 7]کافی نیاز دارد 

-مطالعات نشان می .[30]قرار گیرد  یموردبررسباید در هر منطقه  هاآنیکسان نیست و تحمل به تنش خشکی و کمبود رطوبت 
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توان با یک برنامه گیرد و مییزمان، تکرار و مقدار آب آبیاری قرار م تأثیردهند که باال بودن عملکرد و کیفیت آن تا حدودی تحت 

ای . کمبود رطوبت خاک باعث افزایش مقاومت روزنه[37؛ 31؛ 21؛ 16]مناسب آبیاری در طول فصل رشد، عملکرد را افزایش داد 

 [2003]. کینگ و همکاران [29]گردد کاهش عملکرد غده می یجهدرنتتوسنتز، کاهش بیوماس اندام هوایی و فبرگ، کاهش میزان 

 شدتبهموجب کاهش عملکرد کل غده بدون توجه  زمینیسیببندی ن کردند که کمبود رطوبت خاک در اواسط و اواخر غدهبیا

بیان کردند که با افزایش حجم آبیاری، کلیه صفات کمی و کیفی  [1390]اسکندری و همکاران گردد. کمبود رطوبت خاک می

درصد حجم آبیاری قبل از مرحله  30توان با کاهش شان نتیجه گرفتند که میبهبود یافت. ای ،جز وزن مخصوص غدهزمینی بهسیب

 یرتأث یجهدرنت درصد 42 تا زمینییبس غده عملکرد افزایش آورد. به دستها، عملکرد قابل قبولی را برای رقم آگریا تشکیل غده

زمینی آبی عملکرد سیب تنش شرایط که در گزارش کردند [2006] ریاض و عبدالوهاب. [28]است  شده گزارش بیولوژیک کودهای

نتیجه گرفتند  [2009]و همکاران  احمدیابد. افزایش می [بدون تنش]در صورت استفاده از کودهای بیولوژیک در مقایسه با شاهد 

ات پتاسیم و سولف زمانهمرشد گیاه را بهبود بخشید و باالترین میزان عملکرد در صورت کاربرد  که کاربرد کود زیستی پتاسئین

 کود با شیمیایی کودهای تلفیقی که کاربرد کردند گزارش [1394]صادقی و همکاران نژاد و قلیکود زیستی پتاسیم حاصل شد. 

و  زادهداداش .شودیم هاآن از هرکدام مصرف تنهایی به نسبت عملکرد بیشترین حصول ی باعثابر ذرت دانه آلی و بیولوژیک

زمینی گزارش کردند که سیبدو رقم  درکود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد  تأثیرسی با برر [2013]همکاران 

ماده  درصد و باعث افزایش ارتفاع، تعداد ساقه اصلی، تعداد غده در هر بوته [عدم کاربرد]کاربرد کود زیستی در مقایسه با شاهد 

 رقم سه عملکرد اجزای و غده عملکرد بر بیولوژیک کودهای با ذرب تلقیح با بررسی اثر [1391]میرشکاری  .شودمیخشک 

 یابد وکاهش می متریلیم 40 از کمتر قطر با یهاغده تعداد بیولوژیک، کودهای با بذر تلقیح صورت در گزارش کرد که زمینییبس

 ایریشه سیستم توسعه به توانمی را غده زهاندا بهبود .یابدمی درصد افزایش 18با ازتوباکتر  تلقیح غده بیولوژیک در صورت عملکرد

زمینی باعث بهبود استفاده از کودهای زیستی در سیب .نسبت داد اتمسفری نیتروژن کنندهتثبیت هایباکتری اثرات هورمونی و

چه  خاک کاربرد و صورتبهگردد همچنین کاربرد کودهای زیستی چه رشد گیاه، عملکرد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی می

. بهبود و [42؛ 15؛ 12؛ 10]، کیفیت غذایی، مقدار ماده خشک، کربوهیدرات کل را نیز افزایش داد [بذر مال]تلقیح با بذر  صورتبه

نتیجه گرفتند که کاربرد  زمینییبسهای محرک رشد بر عملکرد و کیفیت فسفر و باکتری تأثیربا بررسی  [1391]همکاران 

با بررسی اثر  [2013]و همکاران  ورما. شودمیافزایش عملکرد، ماده خشک غده و بهبود کیفیت غده محرک رشد باعث  هاییباکتر

درصد جایگزین  25تواند تا می [بذر مال]که تلقیح بذر با کودهای زیستی گرفت زمینی نتیجه کودهای زیستی و شیمایی در سیب

کودهای زیستی و شیمیایی را جهت دستیابی به  کاربرد تلفیقی [2013]و همکاران  محمدی. بشودکودهای شیمیایی ازته و فسفره 

 توصیه نمودند. زمینییبسدر زراعت  قبولقابلعملکرد 

یمیایی در شدهای رویه از کوو استفاده بی و پایین رفتن سطـح آب زیرزمینی اردبیل با توجه به محدودیت آب در استان

انجام  ،کلم و ارگانیهای زیستی جهت تولید محصول سابه تنش و استفاده از کود های برتر نسبترقممطالعه زمینی، زراعت سیب

 .رسیدمی به نظرضروری این تحقیق 

 
 

 هامواد و روش -2

 

انجام  1393در سال  کیلومتری شرق اردبیل 10این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان اردبیل واقع در 

متر  1352غربی و ارتفاع آن از سطح دریا  38°و  15´شرقی، عرض جغرافیایی آن  48°و  15´. طول جغرافیایی این منطقه شد

صورت دستی انجام گرفت. هآالت کشاورزی و کاشت بجوی و پشته توسط ماشین ازجملهسازی تمام مراحل آمادهباشد. می
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-کرتگرمی انتخاب و کشت انجام شد.  70 تا 60های بذری با وزن تقریبی غده ،حفظ یکنواختی در اجرای آزمایش منظوربه

 10-12در عمق  75×25به فاصله  ژنوتیپسه  زدهجوانههای متر بود و غده 15×8سه رژیم آبیاری به ابعاد  اصلی شامل های

های در کرت بذر مالصورت همتر کاشته شدند. کود بیولوژیک نیز ب 5×8های فرعی با ابعاد صورت دستی در کرتهسانتیمتر ب

های کامل در قالب طرح بلوک (اسپلیت اسپلیت پالت) خردشدههای دو بار صورت کرتفرعی فرعی قرار گرفت. آزمایش به

آب  درصد 100 بر اساس: آبیاری 1I های آبیاری در سه سطح شاملهای اصلی شامل رژیمشد. کرتتصادفی در سه تکرار انجام 

 ازیموردندرصد آب  60 بر اساس: آبیاری 3Iو  (تنش 20%) ازیموردندرصد آب  80 سبر اسا: آبیاری 2I، عنوان شاهدبه ازیموردن

در حال  ژنوتیپعنوان رقم رایج در منطقه و دو ههای فرعی شامل ژنوتیپ در سه سطح شامل رقم آگریا بکرت ،(تنش 40%)

-ویژه سیب نانوکود بیولوژیک به  رعیففرعی های کرتو  (های امیدبخشکلون)دیگر برتر هستند های ژنوتیپثبت که در بین 

متر تبخیر از میلی 28 بر اساساختصاص یافت. زمان شروع آبیاری  در هکتار لوگرمیکبا غلظت دو  بذر مالصورت به زمینی

های آزمایشی در شرایط بدون تنش از رابطه شماره در کرت مورداستفاده. جهت محاسبه مقدار آب بود Aتشتک تبخیر کالس 

 .[1]د یگرداده استف 1
Iw= 0.8x [EP] x [A]1 رابطه  

wI  =مترمکعب برحسب یاریآب آب مقدار EP = متر برحسبتشتک تبخیر  از ریتبخمیزان A = مترمربع برحسبمساحت کرت 

زمان سبز  ز قبیلای صفاتدر این آزمایش  ند.دشتیمار  لیتر 2گرم در  250با غلظت  بذر مالصورت هها در موقع کشت بغده

، مقدار [b+a]فیل شدن، زمان گلدهی، ارتفاع بوته، قطر ساقه اصلی، تعداد ساقه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، مجموع کلرو

-در انتهای گلدهی اندازه وتهب 10با انتخاب  صورت تصادفیهبارتفاع، قطر و تعداد ساقه  گیری شد.اندازه کاروتنوئید و عملکرد بوته

ستفاده از اها با س دادهاجرا گردید. تجزیه واریان (خردشدههای دو بار کرت)ورت اسپلیت اسپلیت پالت صآزمایش بهشدند. گیری 

و نمودارها در  انجام گرفت (LSD)دار ها به روش حداقل اختالف معنیانجام شد و مقایسات میانگین داده MSTATCافزار نرم

 رسم گردیدند. Excelمحیط 

 
 

 نتایج و بحث -3
 یسه میانگین اثر آبیاری بر صفاتمقا -3-1

 

و تنش با افزایش شدت  داری نشان دادند.کاهش معنیگلدهی ها و زمان زمان سبز شدن غده ،افزایش میزان تنش موازاتبه

، وزن خشک بیشترین ارتفاع ساقه اصلی کهیطوربهکاهش یافت.  ، وزن خشک ساقه و برگارتفاع ساقه اصلی کاهش سطح آبیاری

شیب کاهش وزن خشک ساقه در مقایسه  .درصد آبیاری مشاهده شد 60 یمارتدر آبیاری کامل و کمترین مقدار آن در  اقهبرگ و س

درصد و در وزن  38میزان این کاهش در وزن خشک ساقه،  کهیطوربهبا تنش آبیاری تندتر بود  در مواجههبا وزن خشک برگ 

و محتوای کاروتنوئید در مواجهه با تنش آبیاری  (a+b) ات مجموع کلروفیلروند تغییرات صف .درصد مشاهده شد 17خشک برگ، 

با افزایش شدت  (عملکردتلفات )های ریز وزن غده .که با افزایش شدت تنش مقادیر صفات مذکور کاهش یافتطوریبهمشابه بود. 

 ن مقدار آن به آبیاری کامل اختصاص یافت.درصد آبیاری و کمتری 60بیشترین مقدار آن به تیمار  کهیطوربهتنش افزایش یافت 

گرم در  7/557میزان این کاهش از  کهیطوربهداری کاهش یافت. معنی طوربهعملکرد غده بذری نیز در مواجهه با تنش آبیاری 

 رینمقایسات میانگین تیمارها نشان داد که بیشتدرصد مشاهده شد.  44گرم در تنش شدید و معادل  8/313تیمار شاهد به 

درصد آبیاری در مقایسه با آبیاری  60و  80آید و مقدار عملکرد در تیمارهای می به دستعملکرد بوته در صورت آبیاری کامل 

آبی به اثبات تنش  با زمینی در مواجههمطالعات زیادی کاهش عملکرد سیب درکاهش یافت. درصد  7/39و  5/15کامل به ترتیب 
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 باعث کاهش گزارش کردند که تنش خشکی [1381]خورشیدی بنام و همکاران . [34؛ 32؛ 25 ؛19، 17؛ 14 ؛4] رسیده است

و  یووان، [1388]. باغانی شد که با نتایج حاصل مطابقت داردمحتوای نسبی آب، تعداد غده در بوته، درصد ماده خشک و عملکرد 

گزارش  [2006]ایرنا و مائورومیکال  ق مطابقت داشت.که با نتایج این تحقی نتایج مشابهی را گزارش کردندنیز  [2003]همکاران 

ای، کاهش میزان فتوسنتز برگ، بیوماس اندام هوایی و کاهش رشد غده شده، افزایش مقاومت روزنه باعث یآبکمکردند تنش 

ها و ، آبیاری بوتهتوان گفت که جهت نیل به حداکثر عملکردبنابراین با توجه به مطالب باال می یابد.یجه عملکرد کاهش میدرنت

 .باشدمیحائز اهمیت  یآبکمجلوگیری از بروز تنش 

 
 

 بر صفات ژنوتیپمقایسه میانگین اثر  -3-2

 

با رقم رایج در منطقه  در مقایسه 82-10و  (خاوران) 97-2 ژنوتیپها نشان داد که دو مقایسه میانگین عملکرد بین ژنوتیپ

 قطر ساقهت یا در صفااما رقم آگر هستند.برتر عملکرد  و گلدهی، ارتفاع ساقه اصلی صفات زمان سبز شدن، زمان ازنظر (آگریا)

 ترین رتبه را به خود اختصاص داد.اصلی و تعداد ساقه باال

 

 

 بر صفاتکود زیستی مقایسه میانگین اثر  -3-3
 

طح های ریز در سوزن غده استثناءبه یموردبررسنشان داد که کلیه صفات صفات اثر کود زیستی بر مقایسه میانگین 

مینی مقدار زر زراعت سیبدبذر مال  صورتبه. در صورت استفاده از کود زیستی قرار گرفتند کود زیستی یرتأثتحت احتمال آماری 

 [1391] یرشکاریم بود.درصد  10افزایش عملکرد اقتصادی، عملکرد تک بوته و عملکرد غده در هکتار در مقایسه با شاهد حدود 

 بیولوژیک کودهای رسدیم نظر بهدرصدی عملکرد غده را در صورت استفاده از کودهای زیستی گزارش کرده است  18ش افزای

 هاغده در خشک ماده خیرهذ میزان افزایش آن به دنبال و غذایی مواد و آب جذب بهبود و ریشه حجم روی اثر مثبت با ازتوباکتر یژهوبه

 بردن باال برای واندتمی بازار در غده اندازه اهمیت به توجه با شوند کهمی ترکوچک هایغده درصد کاهش موجب رشد، طول دوره در

ارتفاع  افزایش زیستی، علت یکودهابا کاربرد  [2006] و همکاران ناندکار. [9]شود  توصیه لحاظ از این محصول اقتصادی ارزش

 [2013]و همکاران  هزادداداشو  [2013] سینگ گزارش کردند.گیاهی های تحریک سنتز هورمونگیاه، تعداد ساقه و تعداد برگ را 

وته ب، ارتفاع هملکرد غدکه با کاربرد کودهای زیستی بیشترین میزان ع ندزمینی گزارش کردکودهای زیستی در سیب تأثیربا بررسی 

ه کود زیستی گزارش کردند ک [2013]و همکاران  فرجکه با نتایج این تحقیق مطابقت داشت. اما حاصل شد.  و تعداد ساقه

 اییطباطبرفت. قرار نگ کود زیستی تأثیرو تعداد ساقه نیز تحت  [داریعدم معنی]فسفورئین و شاهد اثر مشابهی بر عملکرد داشته 

هد ایسه با شانیز گزارش کردند که مصرف کودهای زیستی عملکرد غده، وزن خشک غده و تعداد غده در مق [2014]و همکاران 

ود تروکارا حداربرد نیک. میزان افزایش عملکرد در صورت گردیدداری در صفات مذکور افزایش معنی باعث [عدم کاربرد کود زیستی]

ا مصرف کود درصد گزارش شد. همچنین ایشان گزارش کردند که ب 37درصد و در صورت کاربرد نیتروکسین+ فسفات حدود  33

ن متر و وزمیلی 35-70های با قطر ، وزن غده[های ریزغده]متر میلی 35قطر کمتر از  های بازیستی نیتروکارا، صفات وزن غده

و همکاران  محمدیو  [2013]و همکاران  ورماداری داشت. افزایش معنی (های درشتغده)متر میلی 70تر از های با قطر بزرگغده

 اند.یمیایی را توصیه نمودهدر مطالعات خود استفاده تلفیقی از کودهای زیستی و ش نیز [2013]
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 گیرینتیجه -4

 

 و فیزیولوژیکی ،مورفولوژیکیهای صورت بذرمال باعث بهبود ویژگیبهنتایج این تحقیق نشان داد که مصرف کود زیستی 

 فصرضمن کاهش م زمینی،در سیب موردمطالعهمثبت کود زیستی بر صفات  یرتأث. لذا با توجه به گرددمیزمینی عملکردی سیب

دار ای کشاورزی پایتوان از این کودها در راستو تولید محصول سالم می محیطییستزهای ، کاهش آلودگیکودهای شیمایی

لوژیکی، فیزیو، لوژیکیمورفوهای انجام تحقیقات تکمیلی در مورد ویژگیتلفیقی با کودهای شیمیایی استفاده نمود.  صورتبه

 اظهارنظری رقم برتر، با قاطعیت بیشتر عنوانبهزم است تا در خصوص معرفی این ژنوتیپ ال 97-2اکولوژیکی و عملکردی ژنوتیپ 

و  حلول در آبمپاشی، خاک کاربرد، برگ)های دیگر کاربرد کود زیستی ات بیشتر در خصوص روشقهمچنین انجام تحقی نمود.

 گردد.توصیه می (بذرمال
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ABSTRACT 
In order to study the effect of deficit irrigation and bio fertilizer on potato cultivars, a field experiment was 

conducted at Ardabil agricultural and natural research Center, Iran, in year 2014. Water deficit stress set as main 

factor with three levels, three genotypes set as split plot and bio fertilizer set as split split plot based on randomized 

complete block design with three replications. Adjectives such as emergence and flowering time, plant height, main 

stem diameter, number of stem, leaf and stem dry weight, chlorophyll and carotenoid content and plant yield were 

studied. Results indicated that all traits significantly affected by Irrigation treatments, exception number of branches. 

Emergence, flowering date, plant height, stem diameter, number of branches and plant yield had significant 

differences among genotypes. Effect of interactions between irrigation and genotype were significant on stem 

diameter only. Bio fertilizer increased amount of all traits as plant yield increased in 10 percent compared with 

control. The highest yield obtained with full irrigation and potato yield decreased 40 percent by severe water stress 

compared with control. Therefore using of bio fertilizer recommended as supplement fertilizer for potato. 
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