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  :نام پدیدآور و عنوان
اثر پتاسیم بر جذب وتخصیص و کارایی مصرف زراعی نیتروژن روي خصوصیات کمی و کیفی 

  نادر تقوي رضاقلی قشالقی/ زمینی رقم آگریا سیب

  پوري عبدالقیوم قلیاحمد توبه و دکتر دکتر   : راهنمااناستاد

  رسول فخاريدکتر سدابه جهانبخش و مهندس   :ان مشاوراستاد

  14/11/1397  :دفاعتاریخ

  .ص  100  : اتتعدادصفح

  نامه انیشماره پا/ نام گروه   :نامه شماره پایان

  :چکیده

زمینی با توجه به ارزش غـذایی آن، الزم اسـت خصوصـیات کمـی و کیفـی توأمـاً        زراعت سیب رد:هدف 

هدف از اجراي این پژوهش، بررسی اثـرات مصـرف دو عنصـر پرمصـرف در تولیـد ایـن       . مدنظر قرار گیرد

محصول روي خصوصیات کمی و کیفی و نقش پتاسیم در بهبود کـارایی مصـرف نیتـروژن در رقـم آگریـا      

  .ی بودزمین سیب

هاي کامل تصادفی در سه تکـرار   به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك آزمایش:شناسی پژوهش روش

، 90کیلوگرم نیتروژن در هکتـار و سـطوح صـفر،     240و  160، 80فاکتورها شامل سطوح صفر، . اجرا شد

زمینـی بـود کـه     ماده گیاهی مورد آزمایش رقم آگریا سیب. کیلوگرم پتاسیم در هکتار بودند 270و  180

ی مرتبط با عملکرد غده با توجـه خـاص بـه محتویـات کیفـی غـده از جملـه محتـوي         صفات کمی و کیف

  .پروتئین، لیزین و متیونین و نیتروژن جذب شده و کارایی زراعی مصرف کود مورد بررسی قرار گرفت

واثرمتقابل نیتروژن و پتاسـیم   زراعینتایج نشان داد اثرات اصلی فاکتورهاي آزمایش روي صفات :ها یافته

دار  به طـور معنـی  عملکرد غده با افزایش مصرف کود نیتروژن، . دار داشتند صفات کیفی اختالف معنی در

. کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد 240با کاربرد ) تن در هکتار 5/51(افزایش یافت و بیشترین آن 

. دار وجـود نداشـت   نـی کیلوگرم پتاسیم در هکتار اختالف مع 90از نظر عملکرد غده بین دو سطح صفر و 

غده را  لیزینمحتوي پروتئین و باالترین کیلوگرم پتاسیم در هکتار،  180وکیلوگرم نیتروژن  240مصرف 

کیلـوگرم پتاسـیم در هکتـار موجـب      180کیلوگرم نیتروژن به همراه کـاربرد   240مصرف . موجب شدند

تـرین سـطح نیتـروژن در     کارایی زراعـی مصـرف کـود در پـایین    . جذب حداکثري نیتروژن در غده گردید

  .باالترین میزان خود بود و با افزایش سطح کود مصرفی، کاهش یافت

زراعی طول و قطر سـاقه،  صفات ف مقادیر باالتر کود نیتروژن و پتاسیم، باالترین مقادیرمصر :گیري نتیجه

 180کیلوگرم نیتروژن با  240کاربرد  .و همچنین عملکرد غدهرا موجب شدند در بوته و ساقهتعداد برگ 

اسـیم نتیجـه   تر از کود نیتروژن با سطح باالتر ازکـود پت  کیلوگرم پتاسیم در هکتار و یا مصرف سطح پایین

محتـوي پـروتئین، محتـوي لیـزین، محتـوي متیـونین و درصـد جـذب         صفات کیفی را در بهبود  مناسب

، به عبارت دیگر مصرف مقادیر باالتر از کود پتاسیم اثـر مطلـوبی روي جـذب، تخصـیص و     نیتروژن داشت

  .کارایی مصرف کود بویژه با کاربرد سطوح مطلوب از کود نیتروژن نشان داد

  نیتروژن، پتاسیم، عملکرد غده، محتوي اسید آمینه، کارایی مصرف کود:هاي کلیدي واژه
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  کلیات- 1-1

گونـاگون، همـواره تغذیـه از نظـر اقتصـادي و اجتمـاعی در درجـه اول         سائلدر بین م

اهمیت جوامع بشري قرار گرفته است، به طوري که سـطح تمـدن و درجـه پیشـرفت هـر      

سـوء تغذیـه در جوامـع    . می دهند جامعه را از چگونگی تغذیه آن جامعه مورد ارزیابی قرار

  . مختلف متفاوت استانسانی یک مشکل فراگیر است و شدت آن در کشورهاي 

Solanumtuberosum(زمینی با نام علمی  سیب L. ( یکی از گیاهان اصلی تأمین کننده

در هـا مصـرف کننـده     رود که روزانه توسط میلیـون  مواد غذایی بشر در جهان به شمار می

 Lachman(گیـرد  هاي فرهنگی متفاوت، مورد استفاده قرار مـی   کشورهاي متعدد با زمینه

et al., 2009.(  

رو نیـاز  زمینی و فرآوردهاي آن به طور جهانی در حال افزایش است، از اینمصرف سیب

زمینـی و بهبـود   هـاي مصـرف کننـده و نـوآوري در تولیـد سـیب       به توجه بیشتر به سلیقه

  ).Buono et al., 2009(نماید خصوصیات کمی و بویژه کیفی آن امري اجتناب ناپذیر می

استان اردبیل و . میلیون تن برآورد شده 99/4نی در کشور حدود زمی میزان تولید سیب

انـد   زمینی کشور را بـه خـود اختصـاص داده    درصد از تولید سیب 9/36همدان در مجموع 

  ).1395آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي، (

توانـد روي عملکـرد    زمینی مـی  یکی از مهمترین فاکتورها که در طی کشت و کار سیب

ن اثرگذار باشد، فراهمی مقدار مناسب و متعـادل از کودهـا بـویژه عناصـر     غده و کیفیت آ

زمینی به مقدار کـود بسـته بـه موقعیـت، رقـم، زمـان        پاسخ سیب. باشد می NPKضروري 

مدیریت نامناسـب حاصـلخیزي خـاك از    . تواند متفاوت باشد کاربرد و مقدار و نوع کود می

رود کـه اثـر مسـتقیم بـر سـالمتی تعـداد        یعلل اصلی کمبود غذا و سوء تغذیه به شمار م

  ).Gite et al., 2010(بسیاري از مردم دارد

زمینـی نیتـروژن، پتاسـیم و فسـفر      ترین عناصر غذایی مورد نیاز براي رشـد سـیب   مهم

ــروژن در   . اســت ــده و مــاده خشــک و همچنــین محتــوي نیت کــود نیتــروژن عملکــرد غ

زمینـی   هـاي سـیب   که بوتـه زمانی). Sharifi et al., 2007(دهد  زمینی را افزایش می سیب

یابـد   هـا تجمـع مـی    نتوانند نیترات را به ماده آلی تبدیل کنند، آن در بافت گیاهی و غـده 

)Vaezzadeh and Naderidarbaghshahi, 2012.(  

پتاسیم همیشه بر عملکرد موثر نبوده ولی تاثیر زیادي بر کیفیت محصول، درصد مـاده  
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ایـن  ). Beukema and Vanderzaag, 2004(زمینـی دارد   دیـدگی سـیب   خشـک و آسـیب  

هـاي آمونیـوم در سـاخت     عنصر نقش مهمی در احیاي نیتـرات و کمـک در مصـرف یـون    

در جذب، تخصـیص و کـارآیی نیتـروژن     اسیدهاي آمینه و سنتز پروتئین دارد که این امر

  ).Khan et al., 1994(موثر است 

  

    زمینی تاریخچه و منشاء گیاه سیب- 1-2

منشاء آن ارتفاعـات سلسـله   . باشد زمینی گیاهی یکساله با قدمت تاریخی زیاد میسیب

ــی      ــا م ــی دنی ــره غرب ــرو در نیمک ــا پ ــوي ی ــد در بولی ــال آن ــد جب ــی آن  . باش ــام علم ن

Solanumtuberosum L.  بوده و از خانواده بادنجانیان)Solanaceae ( هـا  اي و جزو دولپـه

؛ 1384پـور،   خواجـه (کرومـوزوم اسـت    48بـا   ١ایـن گیـاه اتوتتراپلوئیـد   . شود می محسوب

Spooner et al., 2005 .(  سـال قبـل    8000شناسـی، ایـن گیـاه در     طبق شـواهد باسـتان

شده و غذاي اصـلی سرخپوسـتان و بومیـان آن     میوسیلۀ بومیان آمریکاي التین کشت   به

صـورت   زمینـی بـه   هنوز هم در بعضی مناطق آمریکـاي جنـوبی، سـیب   . منطقه بوده است

  . )Spooner et al., 2005(روید  وحشی می

سال بعد از رواج آن در اروپا، توسط سرجان ملکم در  250این محصول با ارزش، حدود 

هاي متنوع و سرشـار حـوزه    شاه به ایران آورده شد و از دیرباز تاکنون قابلیت عهد فتحعلی

اي در  این محصول از جایگـاه ویـژه  . کشاورزي ایران در تولید این محصول قابل توجه است

% 15استان اردبیل در شمال غرب ایران واقع شده است و در حـدود   .کشور برخوردار است

  ).1394نام،  بی(از سطح زیر کشت اراضی کشاورزي کل ایران را در اختیار دارد

  

    زمینی اهمیت و ارزش غذایی سیب- 1-3

. رود مـی  ترین گیاهان زراعی با ارزش غذایی مطلوب بـه شـمار   زمینی یکی از مهمسیب

ایـن امـر   . هـا اسـت  مقادیر زیادي کربوهیدرات، پروتئین، چربی و ویتـامین  این گیاه داراي

که جایگاه و اهمیت  ي طور سزائی در تغذیه بشر داشته باشد، به باعث شده است که نقش به

زمینـی از نظـر   سـیب . آن در تغذیه پس از گندم، برنج و ذرت در رتبه چهارم جهانی است

                                                                                                                        
1- Auto-Tetraploid
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شـمار   لیدترین محصوالت زراعی در سـطح جهـان بـه   تولید محصول اقتصادي، یکی از پرتو

رود و در مقیاس وسیعی از اراضی زراعی در سطح جهان کشـت شـده و تقریبـاً در هـر      می

کند که میزان انرژي به دست آمـده   هکتار بیش از دو برابر برنج و گندم محصول تولید می

ت مانند گندم و برنج از محصول آن بر حسب کالري بیش از دو برابر انرژي است که از غال

زمینی به عنوان یک محصول غنی از عناصـر مغـذي در نظـر گرفتـه     سیب. شود کسب می

بـا   د و حاوي انرژي باال، مواد پروتئینـی باش زمینی یک غذایی متعادل می  سیب. شده است

  ).Mehdi et al., 2008(باشد ها و مواد معدنی ضروري میاي باال، ویتامین کیفیت تغذیه

، ویتامین ث، الیاف و مـواد معـدنی    ها، پروتئین زمینی منبع خوبی از کربوهیدرات سیب

هـر صـد گـرم از غـده     . )Navarre et al., 2009(باشـد  بـوده و داراي چربـی پـایین مـی    

 1/0گـرم پـروتئین،    1/2کـالري،   76گرم آب،  8/79زمینی پوست کنده شده حاوي سیب

باشـد،  گـرم خاکسـتر مـی    9/0گـرم الیـاف و   5/0گـرم کربوهیـدرات،    1/17گرم چربـی،  

کـه   طـوري  باشد، بـه ها میزمینی مقادیري از عناصر مغذي و برخی ویتامین همچنین سیب

 20گـرم نیاسـین و   میلـی  5/1گرم ریبوفالوین، میلی 4/0گرم تیامین، میلی 1/0آن حاوي 

ها بـه ویـژه   تامینوجود انواع وی ).Hasan, 2003(باشد نیز می ٢گرم اسید آسکوربیکمیلی

هـاي  همـراه بـا دیگـر امـالح و پـروتئین     ) گرم در صد گـرم میلی 15به مقدار (Cویتامین 

زمینی، مصرف آن را بـه عنـوان یـک مـاده غـذایی بـا ارزش و سرشـار از        ضروري در سیب

انـرژي مصـرفی روزانـه جمعیـت     % 2/5که طوريکربوهیدرات در جهان رایج کرده است، به

متوسـط مصـرف سـرانه    ). 1383پارسـاپور و المـع،   (شـود  ینی تامین میزمجهان از سیب

کیلوگرم بوده و مصرف آن روز بـه روز در حـال افـزایش     35زمینی در کشور بیش از  سیب

است و با توجه به روند رو به رشد جمعیت و گرانی سایر منابع غذایی، نیاز به تولید بیشتر 

  .)1387ارشدي، خزاعی و (ناپذیر است  این محصول اجتناب

  

    آمار تولید و سطح زیرکشت در ایران و جهان- 1-4

سطح زیر کشت سیب زمینی در  )FAO, 2016(آخرین آمار سازمان خوار و بار جهانی

تـن   381682144هکتـار مـی باشـد کـه از ایـن مقـدار حـدود         19098328دنیا حـدود  

شود که از نظر عملکرد در واحد سطح به طور میـانگین   محصول سیب زمینی برداشت می

ترین کشورهاي  عمده. باشد می) تن در هکتار 20حدود (کیلوگرم در هکتار  199851برابر 

                                                                                                                        
2Ascorbic acid
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ه در سطح جهان بر حسب تولید شامل چین، فدراسیون روسـیه، هنـد، ایـاالت    تولید کنند

متحده، اوکـراین، لهسـتان، آلمـان، بـالروس، هلنـد، انگلسـتان، کانـادا، ترکیـه و رومـانی          

زمینی در سطح آسیا پـس از کشـورهاي چـین، هنـد و      ایران از نظر تولید سیب. باشند می

زمینـی قـرار   در جایگاه شانزدهم تولید سیب بنگالدش در جایگاه چهارم و در سطح جهان

کشورهاي عمده تولید کننده این محصول در سطح جهـان بـه ترتیـب چـین، هنـد،      . دارد

  ).FAO, 2016(باشد روسیه، اوکراین، ایاالت متحده آمریکا و کشورهاي اروپایی می

  

  سطح برداشت کشور -1-4-1

آمارنامـه  (وزارت جهـاد کشـاورزي    وسـیله  آخرین آمارنامه کشاورزي انتشـار یافتـه بـه    

ــیب ) 1395وزارت کشــاورزي،  ــت س ــطح برداش ــی  س ــال زراع ــور در س ــی کش -94زمین

درصـد از کـل سـطح برداشـت       41/1معـادل   هزار هکتار برآورد شده کـه 139321/160

درصـد   44/99باشد و  درصد از کل سطح برداشت سبزیجات می9/30محصوالت زراعی و 

آمارنامـه  (بقیه هم سطح برداشت اراضی با کشت دیم بوده اسـت  آن اراضی با کشت آبی و

  ). 1395وزارت کشاورزي، 

زمینی کشور در مقام نخسـت قـرار    درصد سطح برداشت سیب 31/16استان همدان با 

و کردسـتان   43/6، آذربایجان شرقی با 67/7، اصفهان با 93/13هاي اردبیل با  استان. دارد

هاي دوم تا پنجم کشـور را بـه    زمینی به ترتیب مقام درصد از سطح برداشت سیب 31/6با 

درصــد از ســطح برداشــت  94/50پــنج اســتان مزبــور جمعــاً . خــود اختصــاص داده انــد

هـا   درصـد بقیـه سـطح در سـایر اسـتان      06/49زمینی کـل کشـور را دارا هسـتند و     سیب

زمینـی کمتـرین سـطح     ر سـطح سـیب  هکتا 35با داشتن  البرزاستان . برداشت شده است

آمارنامـه وزارت کشـاورزي،   (زمینی کشور را به خـود اختصـاص داده اسـت    برداشت سیب

1395(.  

  

  میزان تولید -1-4-2

میلیـون تـن بـرآورد شـده کـه معـادل        14/5زمینی در کشور حدود  میزان تولید سیب

یــزان تولیــد درصــد از کــل م 65/29درصــد از میــزان تولیــد محصــوالت زراعــی و  67/6

استان همدان بـا داشـتن   . درصد آن اراضی با کشت آبی است 77/99باشد و  سبزیجات می

زمینی کشـور مقـام اول در تولیـد ایـن محصـول را بـه خـود         درصد از تولید سیب 05/19
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 ،65/6، آذربایجان شرقی بـا  37/7، اصفهان با 92/14هاي اردبیل با  اختصاص داده و استان

زمینـی کشـور بـه ترتیـب      از تولید سیب 19/6کردستان با  و 26/6با  جنوب استان کرمان

درصـد از تولیـد    46/60شش استان مزبور جمعاً . رتبه هاي دوم تا ششم را کسب کرده اند

تـن کمتـرین    472بـا تولیـد    البرزاستان . زمینی کشور را به خود اختصاص داده اند سیب

  .)1395آمارنامه وزارت کشاورزي، (باشد زمینی کشور می تولید کننده سیب

  

  عملکرد در واحد سطح -1-4-3

کیلـوگرم در   3/32191زمینی در اراضی بـا کشـت آبـی کشـور      عملکرد سیبمتوسط 

استان کرمانشاه بـا  . باشد کیلوگرم در هکتار می  9/13264هکتار و در اراضی با کشت دیم 

 8/13372اســتان البــرز بــا عملکــرد  کیلــوگرم در هکتــار بیشــترین و 4/38140عملکـرد  

بـا   تهراناستان  .زمینی آبی کشور را دارا هستند کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد سیب

 6/12251کیلوگرم در هکتـار بیشـترین و اسـتان گـیالن بـا عملکـرد        3/17595عملکرد 

رت آمارنامـه وزا (زمینـی دیـم کشـور را دارنـد      کیلوگرم  در هکتار کمترین عملکرد سـیب 

  ).1395کشاورزي، 

زمینی به خود اختصاص  ها رتبه نخست را در تولید سالیانه سیباستان اردبیل تا مدت

گرفتن از این استان، رتبه نخسـت  سال اخیر استان همدان با پیشی طی چندداده بود، اما 

 بـا . زمینی در کشور دارد و استان اردبیل به دنبال آن قـرار گرفتـه اسـت    را در تولید سیب

هـاي خصوصـی در سـطح اسـتان     اي که مراکز تحقیقاتی و شرکت انجام تحقیقات گسترده

وري و افزایش میزان محصـول در واحـد    ، انتظار افزایش میزان بهرهگیرد اردبیل صورت می

  .)1395آمارنامه وزارت کشاورزي، (سطح با حفظ و ارتقاء کیفیت آن وجود دارد

زمینی به و متوسط عملکرد در هکتار محصول سیب برآورد سطح، میزان تولید -1- 1جدول 

آمارنامه وزارت جهاد ) (هکتار، تن و کیلوگرم: واحد(1394-95تفکیک استان در سال زراعی 

  )کشاورزي
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1392-93هاي کشور سال زراعی  درصد توزیع سطح محصول سیب زمینی در استان - 1- 1شکل 

  )1395آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي، (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي کشور سال  درصد توزیع میزان تولید محصول سیب زمینی در استان -2-1شکل 

  )1395آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي، (1392-93زراعی 
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  زمینی سیب اکولوژي- 1-5

  

هــاي  ي وسـیعی از آب و هــوا ســازگار بـوده و هــم در محــیط   در دامنــه زمینــی سـیب 

متر از سطح دریا قابلیـت کشـت و تولیـد را     4000گرمسیري و هم معتدل در ارتفاعات تا 

  .)1383ارزانی، (دارد 

در پـاییز و  ) مثل خوزستان(زمینی محصولی سرمادوست است که در نواحی گرم  سیب

شـود   زمینی در نواحی حاصل می بهترین رشد سیب. شود میدر نواحی سرد در بهار کاشته 

درجـه   25زمینـی حـدود    که میانگین حـرارت هـوایی گرمتـرین مـاه فصـل رشـد سـیب       

درجۀ سانتیگراد کند گشـته   20هاي گرمتر از  رشد غده در خاك. سانتیگراد یا کمتر باشد

دیـده بـاالتر بـودن    علـت ایـن پ  . گـردد  گراد کامالً متوقف می درجه سانتی 30و در حرارت 

  ).1370پور،  خواجه(باشند  ها نسبت به میزان فتوسنتز میمصرف تنفسی کربوهیدرات

تحت شرایط روز کوتـاه،  . گذارد زمینی می اي بر رشد سیب طول روز تاثیر قابل مالحظه

تحـت  . مانـد  ها کوتاه و شـاخ و بـرگ کوچـک مـی    تشکیل غده زودتر شروع شده، استولون

تر و رشد شاخ و بـرگ   نها طویل لند، تشکیل غده دیرتر شروع شده، استولوشرایط روزهاي ب

  ). 1375رضایی و سلطانی، (زیادتر است 

زمینی به رطوبت کافی و یکنواختی طی دورة رشد نیازمند است و دیمکـاري آن   سیب

زمینـی   هاي داراي بافت متوسط براي تولیـد سـیب  خاك. آمیز نخواهد بود چندان موفقیت

سنگین نیز به شـرط وجـود سـاختمان     زمینی در خاکهاي نیمه است و تولید سیبمطلوب 

هاي عمیق و بارور با  خاك. آمیز خواهد بود خوب و بکارگیري روش مناسب کاشت موفقیت

بافت متوسط و ساختمان عالی، زهکشی خوب و اسیدیته خنثی تـا کمـی اسـیدي بسـیار     

  .)1370پور،  خواجه(باشد  ساس میزمینی به خشکی و شوري خاك ح سیب. مناسب است

  



  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  زمینی سیباهمیت گیاه  - 2-1

Solanumtuberosum(زمینی در سطح جهانی، سیب L. (    بعـد از گنـدم، ذرت و بـرنج

 314تولیـد سـالیانه آن بـه بـیش از     . چهارمین گیاه زراعی پراهمیت محسـوب مـی شـود   

ــیش از    ــن مــی رســد و ســطح زیرکشــت آن ب ــار مــی 18میلیــون ت ــون هکت باشــد میلی

)Arslanoglu et al., 2011.(  

که آن طی فرآیندهایی به محصوالت خوراکی تبـدیل  زمینی، زمانییبارزش تجاري س

شود، بـه طـور قابـل    تر میشده و از نظر طعم، مزه، ظاهر و باالخص نحوه مصرف آن آسان

زمینـی در کشـورهاي در حـال    مصرف سـیب ). Kirkman, 2007(یابد توجهی افزایش می

زمینـی بـه طـور    یـد جهـانی سـیب   توسعه یافته افزایش یافته است و طی دهه گذشته تول

شـود کـه   تخمین زده می. درصد به طور سالیانه افزایش یافته است 5/4میانگین با سرعت 

 18به سهم  2002درصد در غذاي مصرفی کل در جهان در سال  13مصرف جهانی آن از 

  ).Kirkman, 2007(افزایش یابد  2020درصد از غذاي مصرفی کل در سال 

  ).Joshi et al., 2009(تن در هکتار برسد  50تواند تا زمینی میسیبپتانسیل عملکرد 

  

  زمینی اثر نیتروژن و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی سیب - 2-2

 Leytem and(زمینـی دارنـد    کاربرد کود اثرات مهمی بر عملکرد کمی و کیفی سـیب 

Westermann, 2005 ( .ی به کود پتاسـیم  زمینی نیاز باالی در میان کودهاي مصرفی، سیب

هاي درگیر در فتوسـنتز،   کاربرد پتاسیم برخی آنزیم ).Ayalew and Beyene, 2011(دارد 

ها از برگ هـا   متابولیسم کربوهیدارت و پروتئین را فعال می سازد و در انتقال کربوهیدرات



 هاي متعددي قابـل  کود پتاسیم از جنبه ).Imas and Bansal, 1999(ها نقش دارد  به غده

هـا را برانگیختـه، سـاخت پـروتئین را تحریـک،       بررسی است، براي مثال آن فعالیت آنزیم

هـا را تنظـیم و در    فتوسنتز را بهبود، تنظیم اسمزي را پشتیبانی، باز و بسته شـدن روزنـه  

  ).Mengle, 2007(کند  نقل و انتقال عناصر شرکت می

رود،  دود کننده به شمار مـی ترین عامل مح ، عنصر نیتروژن اصلیزمینی سیبدر تولید 

به همین دلیل این عنصر به صورت کود شیمیایی در سطح وسیع مورد استفاده کشاورزان 

زمینـی بـه    از طرفی با وجود اینکه نیاز گیاه سیب ).Semenov et al., 2007(گیرد قرار می

بـا   کشـت  ،)Bansal and Trehan, 2011(پتاسیم باالتر از میزان نیتـروژن و فسـفر اسـت    

گیرد که ایـن امـر   مصرف پایین و گاه بدون کاربرد کود پتاسیم در برخی نواحی صورت می

براساس نظریات . زمینی گردد تواند منجر به کاهش عملکرد غده و کیفیت آن در سیب می

زمینی گیاهی ترجیح دهنده پتاسیم است،  سیب )Blagva et al., 2004(بالگوا و همکاران 

پتاسـیم روي  . کنـد  برابر فسفر، پتاسـیم جـذب مـی    4برابر نیتروژن و  5/1زیرا آن بیش از 

باشـد و بـراي غلبـه بـر تـنش       سنتز، جابجائی، انتقال و ذخیره کربوهیـدرات اثرگـذار مـی   

هـا بـه گیـاه     هـا بـه بیمـاري    هاي پایین و باال و افزایش مقاومت بوته خشکی، درجه حرارت

  ).Ebert, 2009(کند  کمک می

زمینـی  که نقش زیادي در افزایش یا کاهش عملکـرد محصـول سـیب   از عوامل مهمی 

کمبـود نیتـروژن در اوایـل فصـل رشـد      . دار اسـت دارد، مدیریت مصرف کودهاي نیتروژن

بنـدي  زمینی شـده و تـاثیر سـوئی بـر مرحلـه غـده      تواند باعث کاهش رشد گیاه سیبمی

از طـرف دیگـر   . دهـد زمینی داشته باشد و از این طریق عملکرد محصول را کـاهش  سیب

مصرف زیاد کودهاي نیتروژن دار نیز رشد رویشی اندام هوایی را تحریک نموده و تشـکیل  

گـردد  ها را به تاخیر انداخته و منجر به دیررسـی محصـول مـی   ها و دوره پرشدن غدهغده

زمینی پتاسـیم را بـیش از هـر عنصـر غـذایی      به طور معمول، سیب).1382دوست، یزدان(

  ).Horneck and Rosen, 2008(می کنددیگر جذب 

زمینـی و  استقرار مقادیر کودي مطلوب یک نیاز براي کاهش هزینه رشد و نمـو سـیب  

کـود نیتـروژن عملکـرد غـده و     . )Belanger et al., 2002(آالیندگی زیست محیطی است 

 Sharifi et(دهـد  زمینی افزایش مـی ماده خشک و محتوي نیتروژن را در بوته هاي سیب

al., 2007.(  

زمینـی   گزارش کردند که وزن تر و عملکرد غـده سـیب  ) 1387(فر و همکاران خسروي

با افزایش مصرف کود پتاسه افزایش یافت ولی سطح برگ بوته به هنگـام افـزایش مصـرف    
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  . کود پتاسه از یک الگوي کلی افزایشی یا کاهشی تبعیت ننمود

زمینی، وزن غده و عملکـرد کـل دارد    یبدار روي رشد گیاه س کاربرد پتاسیم اثر معنی

)Jasim et al., 2013.(  زمینی را در نتیجـه   هاي سیب برخی محققین افزایش عملکرد غده

دهـد امـا    ها را افزایش مـی  پتاسیم اندازه غده. اند افزایش سطوح کود پتاسیم گزارش کرده

، افـزایش عملکـرد غـده    بنابراین ،)Singh and Lal, 2012(ها ندارد تاثیري روي تعداد غده

هـاي بـا انـدازه     تواند ناشی از افـزایش تعـداد و عملکـرد غـده     در نتیجه مصرف پتاسیم می

  . بزرگتر باشد

با بررسی تاثیر کود پتاسیم در مقـادیر صـفر،   ) Pulok et al., 2016(پولوك و همکاران 

هـا از   زه غـده زمینی، دریافتند که حداکثر انـدا  کیلوگرم روي گیاه سیب 150و  125، 100

کیلـوگرم   125کیلوگرم پتاسیم در هکتار بـه دسـت آمـد، همچنـین کـاربرد       150مصرف 

  . زمینی را موجب شد پتاس در هکتار حداکثر تعداد غده سیب

با مطالعه اثر مقـادیر مختلـف   ) Abdul Hannan et al., 2011(عبدل حنان و همکاران 

زمینی در پاکستان نشان دادند که بـا مصـرف    پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیب

کـه در تیمـار    در حـالی . کیلوگرم پتاسیم در هکتار، باالترین عملکرد غده حاصل شد 130

  .کیلوگرم پتاسیم در هکتار، خصوصیات کیفی از جمله ماده خشک غده بهبود یافت 157

به منظور بررسی مقـادیر مختلـف پتاسـیم بـر     ) 1392(در مطالعه سبحانی و حمیدي 

اکسـید   270و  180، 90زمینـی از سـطوح صـفر،     هاي رشد سـیب  عملکرد غده و شاخص

اســتفاده و گــزارش شــد کــه بــا افــزایش میــزان پتاســیم عملکــرد غــده ) K2O(پتاســیم 

که در تیمارهاي مربوطـه بـه ترتیـب     داري افزایش یافت، بطوري زمینی به طور معنی سیب

افـزایش مصـرف   . تـن در هکتـار بـود    94/24و  26/22، 59/21، 9/18عملکرد غـده برابـر   

مصـرف  . برگ، ریش و غده شدپتاسیم باعث باال رفتن وزن خشک کل، وزن خشک ساقه، 

گــرم در  835(کیلــوگرم در هکتــار اکســید پتاســیم، بیشــترین مــاده خشــک گیــاه  270

را ) گـرم در مترمربـع   778(و عدم مصرف پتاسیم کمترین ماده خشـک گیـاهی   ) مترمربع

  . تولید نمود

و  100، 50، 0(اثر مقادیر مختلـف کـود سـولفات پتاسـیم     ) 1386(قنبري و همکاران 

زمینی در منطقه میانه مورد  را بر خصوصیات کمی و کیفی سیب) یلوگرم در هکتارک 150

پتاسـیم، وزن تـر و    سـولفات  آنها نشان دادند که با افزایش مصرف کود. مطالعه قرار دادند

  . داري افزایش یافت خشک غده و وزن تر و خشک بوته به طور معنی

تعیین سـطوح مطلـوب نیتـروژن و     با هدف) Shunka et al., 2017(شونکا و همکاران 



کیلـوگرم   133و  110، 87زمینی در نواحی مرتفع اتیوپی، سـطوح   پتاسیم در کشت سیب

کیلوگرم در هکتار پتاسیم به شـکل   5/103و  69، 5/34در هکتار نیتروژن به همراه صفر، 

K2O داري زمینی مصرف و اظهار داشتند که مقادیر پتاسیم تاثیر معنی را روي ارقام سیب

کـاربرد پتاسـیم   . روي عملکرد کل و عملکرد قابل فروش در مقایسه با تیمار شاهد داشـت 

داري بـاالترین عملکـرد قابـل فـروش را      کیلوگرم در هکتار به طور معنـی  5/103در مقدار 

اثرمتقابـل کودهـاي پتاسـیم و نیتـروژن روي     . نسبت به سایر تیمارهاي کـودي نشـان داد  

کیلوگرم در هکتار پتاسیم به  69کاربرد . دار شد ارتفاع بوته معنی تعداد غده قابل فروش و

زمینـی بـراي دسـتیابی بـه      کیلوگرم در هکتار نیتروژن در تولید سـیب  110همراه مصرف 

  .  عملکرد قابل قبول براي نواحی مشابه پیشنهاد گردید

متقابـل  اظهار داشتند کـه تیمـار نیتـروژن و پتاسـیم و اثر    ) 1391(قاسمی و همکاران 

دار بـر ارتفـاع، وزن خشـک انـدام زیرزمینـی، وزن خشـک انـدام هـوایی          ها تاثیر معنیآن

کیلـوگرم   200و  100زمینی داشت و باالترین میزان این صفات به ترتیب با کـاربرد   سیب

علت افزایش وزن خشک اندام هـوایی بـا افـزایش کـاربرد     . پتاسیم و نیتروژن به دست آمد

از طریق افزایش پتاسـیم   ATPدلیل افزایش سطح سبز و افزایش تولید کود نیتروژن را به 

گیري شـد   همچنین نتیجه. شود نسبت دادند که موجب افزایش انتقال مواد فتوسنتزي می

همچنـین  . شود ها و کاهش وزن اندام هوایی گیاه می که کمبود پتاسیم موجب ریزش برگ

تـروژن، پتاسـیم و بـرهمکنش آنهـا قـرار      درصد نیتروژن در اندام زیرزمینی تحت تـاثیر نی 

کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار و عـدم کـاربرد آن بـه ترتیـب        200که کاربرد  گرفت، بطوري

کیلــوگرم  75درصــد نیتــروژن در انــدام زیرزمینــی را دارا بودنــد و کــاربرد  47/1و  79/1

و کمتـرین  درصـد بیشـترین    53/1و  68/1پتاسیم در هکتار و عدم کاربرد آن به ترتیب با 

گیـري شـد کـه کـاربرد      نتیجـه . درصد نیتروژن در اندام زیرزمینی در بوتـه را دارد بودنـد  

هـا و   تواند با افـزایش دادن سـطح جـذب ریشـه     ها می پتاسیم با افزایش دادن توسعه ریشه

همچنـین در  . زمینی افزایش دهد ها با خاك جذب نیتروژن را در سیب تماس بیشتر ریشه

و نیتروژن بیشترین درصد نیتروژن در اندام هوایی در بوتـه بـا کـاربرد    برهمکنش پتاسیم 

درصـد بـود    89/4کیلوگرم به ترتیب پتاسیم و نیتروژن به دست آمد که برابر  200و  100

 08/4و کمترین درصد نیتروژن در اندام هوایی در تیمار شاهد پتاسیم و نیتروژن با میزان 

هـا   ي شد که پتاسیم با تحریک تولید کربوهیدراتگیر در این خصوص نتیجه. مشاهده شد

جذب شده توسط گیاه و تبدیل آن به اسـیدهاي آمینـه و پـروتئین     نیتروژنبه متابولیسم 

  .شود در گیاه می
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به بررسی اثر تیمار پتاسیم با سـه سـطح   )  Asmaa and Hafez,2010(اسماء و حافظ 

نتـایج  . زمینی پرداختنـد  کرد سیببر رشد و عمل K2Oکیلوگرم در هکتار  120و  80، 40

طـول گیـاه، تعـداد بـرگ، تـازه و      (آزمایش آنان حاکی از آن بود که پارامترهاي رشد گیاه 

وزن، اندازه، طـول و  (زمینی و کیفیت غده  عملکرد سیب) خشک بودن برگ و اندام هوایی

هکتـار بـه   کیلـوگرم در   120کیلوگرم در هکتار به  80و  40با افزایش پتاسیم از ) گرانش

  . یابد شدت افزایش می

اثر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم را بر عملکرد و غلظـت  ) 1389(فرزانه و همکاران 

نیتروژن و پتاسیم برگ گوجه فرنگی بررسی و گزارش کردند که بیشترین عملکرد میوه از 

اهش سطوح باالتر نیتروژن باعـث کـ  . گرم در لیتر نیتروژن به دست آمد میلی 200مصرف 

با افزایش غلظت نیتروژن محلول غذایی، غلظـت نیتـروژن بـرگ بـه طـور      . عملکرد گردید

سـطوح مختلـف پتاسـیم بـر     . داري افزایش، ولی غلظت پتاسیم برگ کـاهش یافـت   معنی

افزایش سطوح پتاسـیم باعـث کـاهش غلظـت نیتـروژن و      . دار نداشت عملکرد تاثیر معنی

فرنگـی بـه    بیشترین و کمتـرین عملکـرد گوجـه    .دار غلظت پتاسیم برگ شد افزایش معنی

گـرم در لیتـر پتاسـیم و     میلـی  250+ گرم در لیتر نیتروژن  میلی 200ترتیب از تیمارهاي 

باالترین و . گرم در لیتر پتاسیم به دست آمد میلی 375+ میلی گرم در لیتر نیتروژن  400

گـرم در لیتـر    میلـی  400پایین ترین غلظت نیتروژن برگ نیـز بـه ترتیـب در تیمارهـاي     

 375+ گـرم در لیتـر نیتـروژن     میلـی  100گـرم در لیتـر پتاسـیم و     میلی 125+ نیتروژن 

  . گرم در لیتر پتاسیم مشاهده شد میلی

با کاربرد سطوح مختلـف کـود پتاسـیم در مقـادیر صـفر،      ) 1394(سبحانی و حمیدي 

زمینـی رقـم آئـوال     بکیلوگرم اکسید پتاسیم در هکتار در سی 250و  5/187، 125، 5/62

زمینی بـه لحـاظ    گزارش کردند که اثر کاربرد کود پتاسیم روي صفات کمی و کیفی سیب

 89/39(، متوسـط وزن غـده   )تن در هکتار 62/23(دار شد و باالترین عملکرد  آماري معنی

و ) گـرم در مترمربـع   60/871(و کـل گیـاه   ) تن در هکتـار  38/6(، ماده خشک غده )گرم

کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسـیم مشـاهده    250در تیمار ) درصد 2/71(شاخص برداشت

  .گردید

با کاربرد سطوح مختلف کـود  ) Ismail and Abu-Zinada, 2009(اسماعیل و ابوزینادا 

داري  زمینی گزارش کردند که ارتفاع بوته به طور معنـی  پتاسیم و نیتروژن روي گیاه سیب

همچنین مصـرف کـود پتاسـیم منجـر بـه      . زایش یافتبا افزایش میزان مصرف نیتروژن اف

دار روي وزن  برهمکنش پتاسیم و نیتروژن اثـر معنـی  . زمینی شد افزایش ارتفاع بوته سیب



تعداد غده در بوته و وزن غده و همچنین عملکرد غـده بـا مصـرف مقـادیر     . تر بوته داشت

  . ترین میزان خود بودندتر از کود پتاسیم در باال باالتر نیتروژن و مصرف مقادیر پایین

بـا بررسـی تـاثیر سـطوح مختلـف کـود       ) Manolov et al., 2014(مانولوف و همکاران 

کیلوگرم در هکتار از دو کود فسفره و پتاسه، اظهار داشـتند   150نیتروژن به همراه کاربرد 

 درصـد در تیمـار   7/1که افزایش میزان نیتروژن مصرفی، میزان نیتروژن ریشـه گیـاه را از   

گرم بر کیلوگرم خاك از کود نیتروژن افـزایش   میلی 1000درصد با مصرف  06/2شاهد به 

 1000درصـد در تیمـار    31/2درصـد در شـاهد بـه     43/0هـا از   این افزایش در غـده . داد

درصـد در بیومـاس انـدام     29/3درصـد بـه    08/2گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاك و از  میلی

درصد از نیتـروژن جـذب شـده از     74ش شد که تقریباً همچنین گزار. هوایی مشاهده شد

و غده ) درصد 14(باقیمانده نیتروژن بین ریشه . خاك در بیوماس اندام هوایی تجمع یافت

تفاوت اندکی در گیـاه از نظـر جـذب فسـفر و پتاسـیم در تمـامی       . توزیع شد) درصد 12(

بـا تیمـار   ) گـرم  255(وتـه  زمینـی در ب  باالترین عملکرد از غده سیب. تیمارها مشاهده شد

گرم بر کیلوگرم خاك به دست آمد و افزایش مقـدار نیتـروژن    میلی 200نیتروژن به میزان 

  . زمینی را کاهش داد عملکرد سیب

گزارش کردند که کاربرد کود پتاسـیم  ) Bansal and Trehan, 2011(بانشال و تریهان 

گزارش شده اسـت کـه   . دار نداشت معنی اندازه غده را افزایش داد اما روي تعداد غده تاثیر

ویژه اگـر فراهمـی پتاسـیم خـاك     هشود، ب ها می کاربرد پتاسیم منجر به افزایش اندازه غده

و  هـا  رسد در کـاهش مـاده خشـک غـده     کلراید پتاسیم به نظر می. پایین یا متوسط باشد

محتـوي   هـا،  در اغلـب آزمـایش  . هاي بعدي تعیین کننده اسـت کیفیت غده براي فرآوري

درصـد پتاسـیم در    8/1در حدود . نشاسته در غده همبستگی مثبت با کاربرد پتاسیم دارد

همچنین گیاهان تیمار شده بـا  . ماده خشک غده براي غلظت باالي نشاسته ضروري است

کود پتاسیم در مقایسه با گیاهان تیمار شده با کلراید پتاسیم، مواد فتوسنتزي بیشتري از 

  .ها انتقال دادندا به غدههها و ساقهبرگ

 110(طی آزمایشی در منطقه تیگاري اتیوپی، مصرف نیتروژن در مقدار توصـیه شـده   

کیلـوگرم در   150و  100، 50صـفر،  (به همراه چهـار سـطح پتاسـیم    ) کیلوگرم در هکتار

داري روي تعداد ساقه و تعـداد  نشان داد که مقدار مختلف کود پتاسیم تاثیر معنی) هکتار

، عملکرد غده قابـل فـروش   )بیوماس(در بوته، میانگین وزن غده، عملکرد زیست توده  غده

کیلـوگرم پتاسـیم در    100گیري شد مصرف نتیجه. زمینی داشتو عملکرد غده کل سیب

هکتار براي به دست آوردن عملکرد و اجزاي عملکرد باالتر در سیب زمینی واریتـه گـودن   
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)Gudane (ابه قابـل توصـیه اسـت    زمینـی در نـواحی مشـ   سیب)Misgina et al., 2016.( 

 350و  250، 125با کاربرد مقـادیر صـفر،    )Anabousi et al., 1997(آنابوسی و همکاران

داري در ارتفاع بوتـه و محتـوي   زمینی افزایش معنیکیلوگرم نیتروژن در هکتار روي سیب

کیلوگرم در هکتـار   250مقدار عالوه بر این، کاربرد . نیتروژن و پتاسیم غده گزارش کردند

هاي بـا انـدازه متوسـط و بـزرگ، وزن     دار عملکرد غدهو باالتر از آن منجر به افزایش معنی

  .متوسط غده و عملکرد غده گردید

بهبود وزن تـر بوتـه، عملکـرد و کیفیـت غـده      ) Gabr and Sarg,1998(گابر و سارگ 

) 2002(بالنگـر و همکـاران   .انـد  زمینی بعد از دریافت کـود نیتـروژن گـزارش کـرده    سیب

کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار را     25تـا   0افزایش در متوسط وزن تر غده با کاربرد مقـدار  

  . گزارش کردند

نشان دادند که افـزایش کـاربرد   ) Al-Moshileh et al., 2005(مشیله و همکاران  –ال 

، وزن مخصـوص و  داري ارتفـاع بوتـه، سـطح بـرگ    مقادیر سولفات پتاسیم به طـور معنـی  

 300همچنـین، مصـرف   . زمینـی را افـزایش داد  هاي قابـل فـروش در سـیب   عملکرد غده

کیلوگرم نیتروژن در هکتار به صورت سرك در سه مقدار برابر، باالترین عملکرد غده قابـل  

کیلـوگرم در هکتـار کـود     450گیري شـد کـه مصـرف مقـدار    نتیجه. فروش را موجب شد

لوگرم در هکتار نیتروژن به صورت سرك در سه مقدار برابـر در  کی 300سولفات پتاسیم و 

  .زمینی موجب شدها، باالترین عملکرد را در سیبشرایط مشابه آزمایش آن

صـفر،  (مشاهده کردند که تیمارهـاي پتاسـیم   ) Karam et al., 2005(کرم و همکاران 

زمینـی  واریته سـیب  داري عملکرد چهاربه طور معنی) کیلوگرم در هکتار 288و  192، 96

  . را افزایش داد

بـه  (زمینـی  باالترین عملکرد غده سـیب ) Sharmila et al., 2006(شارمیال و همکاران 

و منیـزیم  ) K2O(، پتاسیم )P2O5(را با کاربرد نیتروژن، فسفر ) تن در هکتار 3/50میزان 

  . کیلوگرم در هکتار به دست آورند 48و  240، 240، 240به ترتیب در مقادیر 

زمینـی، کیفیـت   زمان و مقدار مصرف کـود نیتـروژن عـالوه بـر عملکـرد کمـی سـیب       

تواند از طریق افـزایش  مصرف نیتروژن می. دهدهاي تولیدي را نیز تحت تاثیر قرار میغده

ها گـردد،  ها به پروتئین، موجب بهبود ارزش غدایی غدهل آنها و تبدیدرصد نیتروژن غده

دار ممکن اسـت بخشـی از آن   اما در عین حال در اثر مصرف بیش از حد کودهاي نیتروژن

که مقدار نیترات از حد مجاز بـاالتر رود،  ها تجمع یابد و در صورتی بصورت نیترات در غده

؛ 1382یـزدان دوسـت،   (هدیـد آمیـز باشـد    مدت تتواند براي سالمت انسان در طوالنیمی



Sparrow and Chapman, 2003.(  

پتاسیم به خاطر داشتن نقش مکمل با سایر عناصر غـذایی پرمصـرف ماننـد نیتـروژن،     

هـاي هـوایی گیـاه بـا     فسفر و کلسیم و نیز اثر مثبت بر فرآیند تطابق اسمزي ریشه و اندام

خشکی، سبب جذب بیشتر آب و عناصر  شرایط نامساعد خاك و اتمسفر از جمله شوري و

قنبـري و  (آورد غذایی مورد نیـاز گیـاه شـده و موجبـات افـزایش عملکـرد را فـراهم مـی        

گزارش کرد که افزایش نیتـروژن و پتاسـیم باعـث    ) 1996(زاهدي اول ). 2007همکاران، 

هـاي متوسـط   و افـزایش عملکـرد غـده   ) گرم 25کوچکتر از (هاي ریز کاهش عملکرد غده

همچنـین وي نشـان داد کـه مصـرف     . گردیـد ) گرم 75بزرگتر از (و بزرگ ) گرم 75-25(

  .شودپتاسیم باعث افزایش پروتئین غده می

  

  زمینی جذب و کارایی کود در سیب - 2-3

مصرف کود نیترژون گاهاً بیش از حد نیاز گیاه بـوده، از اینـرو بهبـود کـارآیی مصـرف      

هـاي کشـاورزي پایـدار     ت پیشـبرد سیسـتم  زراعی نیتروژن یـک راهبـرد کلیـدي در جهـ    

تواند منجر به رسیدن به حداکثر عملکرد در ازاي مصـرف   شود که این امر می محسوب می

  ).Fageria and Baligar, 2005(ها و کاهش هدررفت نیتروژن گردد  حداقل نهاده

با در نظر گرفتن این کارکردها، فراهمی مناسب از پتاسـیم نـه تنهـا منجـر بـه بهبـود       

شـود   زمینی می کیفیت غده، افزایش عملکرد کل و عملکرد غده قابل فروش در گیاه سیب

)Rimhold and Kirkbi, 2010(رسد بـا فـراهم شـدن آن امکـان کنتـرل       ، بلکه به نظر می

زمینی نیز فراهم شود که مطالعـه   ی نیتروژن در سیبجذب، تخصیص و بهبود کارایی زراع

  افزاید روي این موضوعات بر اهمیت و ضرورت مسئله می

در هر یک از سطوح نیتروژن، افزایش مقـدار پتاسـیم مصـرفی منجـر بـه       در آزمایشی

کـاربرد پتاسـیم و   . زمینی شـد  افزایش عملکرد غده، جذب نیتروژن و پتاسیم توسط سیب

هـاي متوسـط و بـزرگ و کـاهش      غـده را از طریـق افـزایش عملکـرد غـده      نیتروژن اندازه

تـن در هکتـار بـا     83/39حداکثر عملکرد به میزان . هاي کوچک و ریز، بهبود بخشید غده

کیلوگرم در هکتـار کـود پتاسـیم بـه فـرم       150کیلوگرم در هکتار نیتروژن و  225کاربرد 

K2O ار شـاهد بـدون مصـرف نیتـروژن و     که عملکرد غـده در تیمـ   به دست آمد، در حالی

کــارایی بازیــابی کــود پتاســیم و نیتــروژن در . تــن در هکتــار بــود 36/14پتاســیم فقــط 

  کیلوگرم نیتروژن در هکتار افزایش  150و  K2Oکیلوگرم  100زمینی در مقادیر  سیب
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Abstract
Research Aim:In potato cropping, due to its nutritional value, it is necessary to 
consider quantitative and qualitative characteristics as well. The aim of this 
study was to evaluate the effects of two commonly chemical fertilizers used in 
the production of this produce on quantitative and qualitative characteristics 
and the role of potassium in improving nitrogen use efficiency
Research method:The experiment was a factorial based on randomized complete 
block design with three replications. The factors included levels of zero, 80, 
160 and 240 kg nitrogen per hectare, and levels of zero, 90, 180 and 270 kg of 
potassium per hectare. The Agrai cultivar of potato with quantitative and 
qualitative traits related to gland function with specific attention to the quality 
of the contents of protein, lysine, methionine and nitrogen contents, and the 
fertility utilization efficiency was investigated
Findings: The results showed that the main effects of experiment factors on 
agronomy traits and interactions effects of nitrogen and potassium were 
significant in qualitative traits. By increasing nitrogen fertilizer application the 
tuber yield was significantly increased and the highest (51.5 t ha-1) was 
obtained with 240 kg N ha-1. There were no significant difference between the 
zero and 90 kg K ha-1 in terms of tuber yield. Application of 240 kg N and 
180 kg K ha-1were resulted in the highest content of tuber protein and lysine. 
Application of 240 kg N and 180 kg K ha-1were caused the maximum 
absorption of nitrogen in the tuber. Fertilizer use efficiency was highest at the 
lowest nitrogen level and decreased with increasing fertilizer levels.
Conclusion:The use of high levels of nitrogen and potassium fertilizers were 
cased the highest agronomy traits stem length, stem diameter, numbers of 
leaves, numbers of stem per plant as well as tuber yield. Application of 240 kg 
N ha-1 with 180 kg K ha-1 and or lower values of N fertilizer with higher 
values of K fertilizer had the best results at improved of quality traits such as 
tuber protein content, lysine content, methionine content and N absorption, in 
other hand the use of higher values of K fertilizer had good effects on 
allocation and efficiency of fertilizer application, especially with the 
application of desirable levels of nitrogen fertilizer.

Keywords:Nitrogen, potassium, tuber yield, amino acid content, fertilizer use 
efficiency
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