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   زمینی سیب عملکرد و رشد بر شیمیایی کودهاي و رشد هاي دهنده ودبهب ثیرکاربردأت بررسی

)Solanum tuberosum(  
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  گیاهی تولیدات ،کارشناسی التحصیل فارغ2 ،کاووس گنبد دانشگاه هی،گیا تولیدات گروه استادیار1

  27/6/1396 ؛ تاریخ پذیرش:14/1/1396تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
 منبعی و دارد مردم تغدیه در مهمی نقش که است جهان در کشاورزي محصول پنجمین زمینی،سیب هدف: و سابقه

 انگیاه ترینمهم جزء گیاه این .آیدمی حساب به انسان براي ضروري ايهاسیدآمینه و پروتئین کربوهیدرات، از سرشار
 مصرف حال،این با د.ندار زمینیسیب کیفیت و عملکرد افزایش در اساسی نقش شیمیایی، کودهاي است. ايغده

 در دگیآلو ایجاد و محیطی زیست مسائل و سالمتی نظر از زیادي مشکالت با شیمیایی کودهاي رویه بی و غیراصولی
 و رشد بر شیمیایی کودهاي و رشد هايبهبوددهنده اثر بررسی منظور به حاضر پژوهش .است همراه خاك و آب منابع

  گردید. انجام میلوا رقم زمینی سیب عملکرد
 کامل بلوك طرح قالب در کاووس گنبد دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی مزرعه در آزمایشی روش: و مواد

 عرف میزان به پتاس و فسفر نیتروژن، کودهاي مصرف شامل تیمارها گردید. نجاما 1395 سال در تکرار سه با تصادفی
 HMC،( 100NPK +Equilibrate vegetative organic( اسید هیومیک + 100NPK مصرف ،(100NPK) منطقه

(EVEO)، منطقه عرف نصف میزان به پتاس و فسفر نیتروژن، کودهاي مصرف (50NPK) + اسید، یکهیوم 
50NPK+ EVEO، EVEO تعداد شامل گیري  اندازه مورد صفات بودند. تنهایی به اسید هیومیک کاربرد و تنهایی به 

 سیب غده عملکرد ،بیولوژیک عملکرد هکتار، در بوته تر وزن و بوته تک هاي غده خشک و تر وزن بوته، در غده
   بود. برداشت شاخص و زمینی
 تعداد افزایش باعث داريمعنی طوربه شیمیایی کود با همراه EVEO و هیومیک اسید کاربرد که ددا نشان نتایج ها: یافته
 تأثیر اما شد، برداشت شاخص و بیولوژیک عملکرد غده، عملکرد بوته، هر غده خشک وزن بوته، هر در غده

 هر غده خشک وزن بوته، در غده تعداد باالترین نداشتند. بوته تک خشک وزن و هکتار در بوته وزن بر داري معنی
 اگرچه آمد، دست هب 100NPK + EVEO تیمار در برداشت شاخص و بیولوژیک عملکرد غده، عملکرد بوته،

 در صفات این میزان کمترین نداشت. 50NPK + EVEO و 100NPK + HMC تیمارهاي با داريمعنی اختالف
 مشاهده تنهایی به EVEO و هیومیک اسید کاربرد تیمارهاي با داري معنی تفاوت ولی ،شد حاصل 100NPK تیمار
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 ،64/27 ترتیببه 50NPK+EVEO و 100NPK+EVEO، 100NPK+HMC تیمارهاي در غده عملکرد نشد.
  یافت. افزایش 100NPK شیمیایی کود کاربرد تیمار به نسبت درصد 75/15 و 21/18

 درصد 50 میزان به را ییشیمیا کود مصرف توانمی EVEO رشد بهبوددهنده کاربرد با نتایج، این براساس گیري: نتیجه
 کود مقدار ،زمینی سیب قبول قابل عملکرد که این بر عالوه 50NPK+EVEO تیمار در دیگر عبارت به ؛داد کاهش

 تیمار در غده عملکرد بین که داد نشان نتایج همچنین بود. کمتر درصد 50 تیمارها بقیه به نسبت نیز مصرفی شیمیایی
 آلی مواد این کاربرد بنابراین، نشد. مشاهده داريمعنی تفاوت EVEO و هیومیک اسید تنهاي کاربرد و میاییشی کود
 کاهش به شایانی کمک شیمیایی هايکود مصرف کاهش آن دنبال به و غذایی مواد کارایی و جذب افزایش با تواندمی

   کند. محیطی زیست هايآلودگی
  

  زمینی سیب عملکرد شیمیایی، کود اسید، هیومیک ،شدر بهبوددهنده کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
 جهان در کشاورزي محصول مینپنج ،زمینیسیب

 در اصلی غذاي عنوان به مهمی نقش که است
 محصول این. )14( دارد مدیترانه حوزه کشورهاي

 و تئینپرو کربوهیدرات، از سرشار منبعی غذایی،
 و آیدمی حساب به انسان ضروري هاياسیدآمینه

 مانند غالتی از بعد که است ايغده گیاه ترینمهم
 Oryza( برنج )،Triticum aestivum( گندم

sativa،( جو )Hordeum vulgare( ذرت و )Zea 

mays( دارد انسان غذاي تأمین در زیادي همیتا 
 غذا تأمین ،جمعیت رشد به توجه با نیز ایران در ).27(

 120 و حاضر حال در نفر میلیون 65 از بیش براي
 باید نیز زمینیسیب تولید ،آینده دهه دو در نفر میلیون
 و زمینی سیب مصرف ).12( گیرد قرار توجه مورد

 همینبه ؛است افزایش به رو دنیا در آن هاي فرآورده
 و زمینی سیب تولید در نوآوري به بیشتر توجه ،سبب
 عملکرد افزایش همراه به کیفی هاي ویژگی بهبود
 ).6( است ناپذیر باجتنا

 از بسیاري در کشاورزي محصوالت پایین عملکرد
 خاك در غذایی مواد کمبود به مربوط      ًمعموال  کشورها

 رفع با تا کنند می تالش کشاورزان ).48( باشد می

 مدیریتی عملیات از استفاده و غذایی مواد کمبود
 کنند نزدیک ژنتیکی توان به را محصول تولید صحیح،

 افزایش در اساسی نقش شیمیایی، ايکوده .)33(
 حال،این با .)34( دارد زمینیسیب کیفیت و عملکرد
 ی،یشیمیا کودهاي رویه بی و اصولی غیر مصرف

 زیست مسائل و سالمتی نظر از زیادي مشکالت
 همراه به خاك و آب منابع در آلودگی ایجاد و محیطی

 باعث نیتروژنه کودهاي حد از بیش مصرف دارد.
 مصرف قابل هاياندام در نیترات غلظت شافزای

 شود.می هاسبزي خصوصبه زراعی محصوالت
 اگر که داشتند اظهار )1997( ملکوتی و طباطبایی

 به 90 از زمینی سیب مزارع در نیتروژنی کود مصرف
 بیش برابر 5 نیترات میزان یاید، افزایش کیلوگرم 120

 و ملکوتی .)42( باشدمی آن مطلوب میزان از
 در نیترات تجمع علل بررسی طی )2005( همکاران

 میوه در تراتنی انزمی بین که دریافتند فرنگیگوجه
 رابطه نیتروژنه کود مصرف قدارم و فرنگی گوجه

 که محیطی عامل ترینمهم و رددا وجود مستقیمی
 در نیترات میزان داد، قرار تأثیر تحت را نیترات تجمع

 نیز )2011( دوستی و جلینی .)25( بود گیاه درسترس
 و زمینی سیب در نیترات تجمع که کردند گزارش



 1396)، 4( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد دهم
 

175 

 صورتبه نیتروژنه کود فمصر افزایش با یفرنگ گوجه
 حد از بیش استفاده .)22( کرد پیدا افزایش خطی

 تجمع و پروتئین تولید کاهش با نیتروژنه کودهاي
 کاهش باعث گیاه در پروتئینی غیر شکل به ژنونیتر

 صرفم همچنین، ).8( گرددمی نیز محصول کیفیت
 اصلی عوامل از سنتی هايروش تحت کود رویهبی

 باشد می نیترات به زیرزمینی هايآب و خاك آلودگی
 آب کردند گزارش )2002( غفوري و پور لشکري ).7(

 انجام کشاورزي فعالیت ها، آن حاشیه در که هاییچاه
 واجد ،شیمیایی کودهاي مصرف علت به ؛شودمی

 با یدبا بنابراین، .)23( باشند می نیترات باالي لظتغ
 .یابد کاهش نیترات میزان ،کوددهی بهینه مدیریت

 شیمیایی، کودهاي مصرف کاهش هايروش از یکی
 رشد هايدهنده بهبود و بیولوژیک کودهاي از استفاده

   است. شیمیایی کودهاي با تلفیق در
 گیاه موردنیاز اصلی غذایی عناصر جمله از فسفر

 بیوشیمیایی، فرآیندهاي از بسیاري در که است
 مهمی نقش انرژي، انتقال و ساخت زا، انرژي ترکیبات

 و سوخت انفعاالت و فعل عنصر، این کمبود .دارد
 متوقف گیاه در را نشاسته به قند تبدیل نظیر ساز
 نیاز با محصولی زمینی، سیب که آنجایی از .کند می

 عنوان به فسفره کود ریتمدی باشد؛ می باال فسفره
 به محصول این تولید هاي سیستم در مهم یبخش

 گسترش سرعت افزایش باعث فسفر آید. می حساب
 نشاسته تولید و غده تشکیل ریشه، تقسیم گیاه، کانوپی

 ،کافی فسفر دیگر عبارت به شود می زمینی سیب در
 کیفیت خشک، ماده محتواي مناسب، عملکرد براي

 زمینی سیب در ها بیماري بعضی به مقاومت و غذایی
  ).35( است الزم

 که مهم عوامل از یکی عنوان به پتاسیمی کودهاي
 قرار ثیرأت تحت را زمینی سیب عملکرد و رشد
 نتایج اساس بر هستند. توجه مورد دهند؛ می

 افزایش و غده عملکرد افزایش بین پژوهشگران،
 ددار وجود قیممست ارتباط پتاسیمی کودهاي سطوح

 عملکرد افزایش دلیل محققین ینا ).21 و 10(
 در غده تعداد افزایش بر پتاسیم ثیرأت به را زمینی سیب
 نسبت تر بزرگ هاي غده تشکیل طور همین و بوته
 و عملکرد افزایش در کلیدي نقش پتاسیم ).9( اند داده

  ).44( کند می ایفا زمینی سیب کیفیت بهبود
 را خاك لیآ ماده درصد 70-75 حدود هوموس

 اسید و هیومیک اسید حاوي که دهد می تشکیل
 طبیعی منبع یک هیومیک اسید ).45( است فولویک
 عنوان به تواندمی که است امیدبخش و مطلوب
 عوارض کاهش یا و شیمیایی کودهاي براي یجایگزین

 محصوالت تولید افزایش جهت شیمیایی مواد جانبی
 ).18 و 17 ،9( گیرد قرار استفاده مورد کشاورزي

 که است عناصر از بسیاري حاوي هیومیک اسید
 خاك حاصلخیزي بهبود براي کننده اصالح عنوان به

 جذب به قادر هیومیک مواد .)32( کندمی عمل
 در را آب مصرف کارایی که بوده بیشتر رطوبت

 ممکن موضوع این دهد.می افزایش شور هايخاك
 شده الحاص خاك توسط آب انباشت و تورم به است

 مواد دسترسی ،آلی ماده این ).43( شود داده نسبت
 رشد افزایش باعث نتیجه، در و داده افزایش را مغذي

 کنار در هیومیک اسید ).43( شودمی گیاه عملکرد و
 ،خاك زیستی و شیمیایی خصوصیاتبر تأثیر

 قرار تأثیر تحت نیز را گیاه فیزیولوژیکی یندهايآفر
 در بیوشیمیایی اثرات با آلی ماده این ).31( دهدمی
 در تغییر آنزیم، مهار یا و سازي فعال مانند گیاه

 را توده زیست تولید پروتئین، سنتز و غشاء نفوذپذیري
 شبه خاصیت داراي هیومیک اسید ).4( کندمی فعال

 صورتبه آن کاربرد و باشد می نیز هورمونی
 افزایش موجب مصرف خاك و پاشی محلول
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 گیاه در جیبرلین و سیتوکینین کسین،ا هاي هورمون
   ).1( شودمی

 رشد بهبود براي که جدید آلی حصولم یک
 محصول است، شده تولید ایتالیا کشور در گیاهان
 براي که باشدمی EVEO1 سبزیجات آلی کننده متعادل
 شرایط در ویژه به گیاهان، رویشی رشد تعادل

 اي دهما نوعی به و شده تولید هوایی و آب نامطلوب
 و ها اسمولیت اساس بر که است تنش ضد

 خالف بر کند. می عمل زياسم هاي کننده تنظیم
 ادهم عنوانبه تنها که دیگر هايفرموالسیون از بسیاري
 فعالیت داراي     ًصرفا  یا و کند می عمل گیاه براي غذایی

 طبیعی متابولیکی فرایند ماده این ،ندسته هورمونی
 به  منجر موارد این همه .دکنمی تحریک نیز را گیاه

 به قادر که گردد می متعادل زراعی گیاهان داشتن
 آن آلی بخش .هستند يبیشتر مغذي مواد و آب جذب

 باال خلوص با شده تثبیت خاص الکل از متشکل
 هايآنزیم ککم به گیاهی هايسلول در که باشد می

 این شوند؛می تجزیه اتیلن مشتقات به سلول داخل
 گیاه در موجود آمونیوم با واکنش در اصلهح ترکیبات
 اتانوالمین گردد.می اتانوالمین تولید موجب

 که دهدمی انجام گیاهی سلول در ايتغذیه کارکردهاي
 گیاه براي آمینه اسیدهاي از منبع یک خود نوبه به

 ترکیبات از که گلیسروفسفولیپیدها به همچنین است
 .شود می تبدیل بوده، زیستی غشاهاي همه اصلی

 براي مغذي مواد EVEO تجزیه از حاصل محصوالت
   .)30( باشند می گیاهی هاي سلول

 مواد اثرات بررسی هدف با تحقیق این
 (اسید رشد دهنده بهبود و )EVEO( رشد کننده متعادل

 کودهاي با تلفیق در و تنها صورت به هیومیک)
 آب شرایط در زمینی سیب دعملکر و رشد بر شیمیایی

  .شد انجام کاووس گنبد اییهو و

                                                        
1- Equilibrate vegetative organic 

  ها روش و مواد
 سال در پژوهش این: پژوهش مکان مشخصات

 دانشکده تحقیقاتی مزرعه در 1393-94 زراعی
 جغرافیایی عرض با کاووس گنبد دانشگاه کشاورزي

 55 جغرافیایی طول شمالی، دقیقه 16 و درجه 37
 سطح از متر 45 ارتفاع و شرقی دقیقه 12 و درجه
 محل خاك شیمیایی فیزیکو خصوصیات شد. اجرا دریا

   است. آمده یک جدول در آزمایش انجام
 آزمایش این: پژوهش تیمارهاي و آماري طرح

 انجام تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك صورت به
 کودهاي مصرف شامل آزمایش مورد تیمارهاي شد.

 منطقه عرف میزان به پتاس و فسفر نیتروژن،
(100NPK)، 100 مصرفNPK + اسیدهیومیک 
 100NPK +Equilibrate آلمان)، (پوهوموس

vegetative organic (EVEO)، کودهاي مصرف 
 منطقه عرف نصف میزان به پتاس و فسفر نیتروژن،

(50NPK) + ،50 اسیدهیومیکNPK+ EVEO، 
EVEO تنهایی به هیومیک اسید کاربرد و تنهایی  به 

 براي همنطق در استقاده مورد کود مقدار بودند.
 کیلوگرم 150 نیتروژن، کیلوگرم 250 زمینی، سیب
 نتایج به توجه با که بود پتاس کیلوگرم 200 و فسفر

 مقدار آزمایش این در )1 (جدول خاك آزمون
 نیتروژن، کیلوگرم 250 معادل 100NPK تیمارهاي

 تیمارهاي و پتاس کیلوگرم 80 و فسفر کیلوگرم 50
50NPK گرفته نظر در مقادیر این نصف معادل 

  شدند.
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  .آزمایش اجراي محل خاك مشخصات -1 جدول
Table 1. Soil characteristics of experiment site. 

  خاك بافت
Soil texture 

  الکتریکی هدایت
  زیمنس  (دسی

  بر متر)
EC 

(dS/m) 

  اسیدیته
pH 

  پتاسیم
K  

 فسفر
P  

 آلی کربن
OC 

  نیتروژن
N  

  رس
Clay 

  الي
Silt 

  ماسه
Sand 

  ام یپ پی
ppm 

  درصد
(%) 

  لومی - سیلتی
Si-L  1.19  7.90  356  13.40  0.68  0.07  15  64  21  

  

 ایجاد و زمین سازي آماده عملیات انجام از پس
 دي 16 تاریخ در میلوا رقم زمینی سیب پشته، و جوي

 پاشی محلول مرحله اولین شد. کشت 1394 ماه
EVEO خاك کاربرد و مصرف برگ صورت به 
 هجدهم و دوم ترتیب به یکهیوماسید مصرف

 5/0 میزان به EVEO شد. اعمال 1395 فروردین
 و قبل ،متري سانتی 15 مرحله در و هکتار در کیلوگرم

 گرفت. قرار استفاده مورد زمینی سیب گلدهی از بعد
 اسید میکهیو مصرف خاك اعمال بار هر از پس

 این تا شد آبیاري مینز ،)هکتار در کیلوگرم (چهار
 کودهاي مصرف .برسد گیاه ریشه منطقه به ماده

 و شد انجام کاشت از قبل یمپتاس و فسفر شیمیایی
 کاشت هنگام سوم یک صورت به نیتروژنه کود کاربرد

 اردیبهشت 12 و پنج تاریخ دو در ترتیب به آن بقیه و
   شد. اضافه خاك به سرك صورت به

 ها کرت بین فاصله متر، پنج در سه ها کرت اندازه
 بین فاصل متر، دو ها بلوك بین فاصله ،متر یک

 روي فاصله و متر سانتی 75 کاشت هاي ردیف
  بود. متر سانتی 20 کاشت هاي ردیف

 با زراعی، فصل طول در: مزرعه داشت مدیریت
 با مبارزه جهت شد. مکانیکی مبارزه هرز هاي علف
 تک تک یکبار روز دو هر سس انگل هرز علف
 سس هاي بوته و رفتندگ قرار بررسی مورد ها بوته

 و شد  جدا زمینی سیب هاي ساقه از دستی صورت به
 و ها شته با مبارزه شدند.  منتقل مزرعه از خارج به

  شد. انجام کونفیدور کش آفت توسط برگخوارها

 طور به رشد فصل انتهاي در: شده گیري اندازه صفات
 شد انتخاب کرت هر از زمینی سیب بوته 15 تصادفی

 و بوته تک هاي غده خشک وزن بوته، در دهغ تعداد و
 شاخص بوته، تک خشک وزن هکتار، در بوته تر وزن

 محاسبه غده عملکرد و بیولوژیک لکردعم برداشت،
 تمام ها، غده خشک وزن گیري اندازه جهت گردید.

 داده برش اي ورقه صورت به تیز چاقویی توسط ها آن
 هاي غده .کرد خشک آون در را ها غده بتوان تا ،شدند
 مدت به گراد سانتی درجه 75 دماي در شده ورقه
 بار یک روز دو هر و شدند نگهداري هفته یک

 جابجا شده داده برش هاي غده حاوي هاي پاکت
 و برسد ها غده هاي قسمت تمام به گرما تا شدند می

  شود. انجام تر سریع شدن خشک عملیات
 افزار نرم توسط ها داده اریانسو تجزیه: ها داده تجزیه

R (3.3.1) روش به ها داده میانگین مقایسه و LSD 
 میانگین مقایسه براي که است ذکر به الزم شد. انجام

 محیط در ها شکل شد. استفاده Agricola بسته از
Excel گردید. رسم  

  

  بحث و نتایج
 اثر که داد نشان ها داده واریانس تجزیه نتایج
 هايغده خشک وزن بر استفاده مورد تیمارهاي

 سطح در برداشت شاخص و بوته تک زمینی سیب
 عملکرد ،غده عملکرد بر و درصد پنج احتمال

 یک احتمال سطح در بوته در غده تعداد و بیولوژیک
 وزن و بوته تک خشک وزن اما شد، دار معنی درصد

 نگرفت قرار تیمارها تأثیر تحت هکتار در بوته تر
  .)2 (جدول
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  .زمینی سیب در شده گیري س (میانگین مربعات) صفات اندازهتجزیه واریان -2جدول 
Table 2. Analysis varaince (mean squares) of measured traits in potato. 

 عملکرد
Yield  
 

شاخص 
  برداشت
Harvest 
index  

عملکرد 
  بیولوژیک

Biological 
yield 

وزن خشک 
  تک بوته

Dry weight 
plant-1  

وزن تر بوته در 
  هکتار

plant fresh 
weight ha-1 

وزن خشک 
  هاي یک بوته غده

dry weight of 
tuber plant-1 

تعداد غده در 
  بوته

Tuber No. 
plant-1 

درجه 
  آزادي

df 

  منبع تغییرات
Source of 
variation 

  بلوك  2 2.08 58.86 7095.20 201.70 361348788 0.0037 187.12
Block 

58.60** 0.00096* 71851898** 8.28ns 419.50 ns 653.05* 6.34** 6  تیمار 
Treatment 

  خطا  12 0.50 49.27 248 8.82 4817185 0.00031 2.99
Error 

5.16 2.20 5.29 16.26 13.21 6.20 10.17  
  ضریب تغییرات

CV 
 .دار : غیر معنیns درصد، پنج و یک سطح در دار معنی ترتیب ** و *: به

* and ** are significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively, and ns is non-significant. 
  

 دیده 1 شکل در که طور همان: بوته در غده تعداد
 تیمار از بوته در غده تعداد میانگین بیشترین شود می

100NPK+EVEO اختالف اما ،آمد دست هب 
 نداشت. 100NPK+HMC تیمار با داري معنی

 ،EVEO، HMC تیمارهاي در غده تعداد کمترین
50NPK+HMC 100 وNPK این که آمد دست هب 

 تیمار با داري معنی اختالف تیمارها
50NPK+EVEO .نداشتند  

 )2011( همکاران و حمدا السید آزمایش در
 باعث هیومیکی مواد از استفاده که شد مشخص
 .)11( گردید بوته در غده تعداد دار معنی افزایش
 اثر هیومیک، سیدا با شیمیایی کودهاي تلفیقی مصرف
 ).15( داشت زمینی سیب غده تعداد بر مفیدي

 تولید که کردند گزارش )2009( همکاران و وریلیندن
 هیومیک اسید کاربرد به مثبتی پاسخ زمینی، سیب غده

  .)47( داد نشان
  

  
  .بوته هر در غده تعداد بر کودي مختلف تیمارهاي اثر -1 شکل

Figure 1. Effect of different fertilizer treatments on tuber number per plant. 
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 مختلف تیمارهاي: بوته کت هايغده خشک وزن
 غده خشک وزن بر )≥05/0P( داريمعنی تأثیر کودي،
 تیمار در ).2 (جدول داشتند بوته تک زمینی سیب

100NPK+EVEO، در زمینی سیب غده خشک وزن 
 دارا را تولید میزان باالترین که بود گرم 130 بوته، هر
 ،شد کاسته آن مقدار از دیگر تیمارهاي در و بود

 سایر با داريمعنی اختالف آماري، نظر از اگرچه
 HMC و EVEO تنهاي کاربرد از غیر به تیمارها
 تک زمینی سیب غده خشک وزن کمترین نداشت.

 EVEO تیمار در بوته در گرم 84 میزان به بوته
   ).2 (شکل شد مشاهده

  

  
  .بوته تک زمینی سیب غده خشک وزن بر کودي مختلف تیمارهاي اثر -2 شکل

Figure 2. Effect of different fertilizer treatments on tuber dry weight per plant. 
  

 کلی ساز و سوخت بهبود باعث EVEO محصول
 در مغذي مواد تجمع با آن آشکار نتایج که شده گیاه
 داشتن با همچنین .ددگرمی مشخص چندساله اندام

 مغذي مواد بهتر جذب به  ریزوم کننده تحریک فعالیت
 و شده معدنی عناصر بهتر جذب باعث و کرده کمک

 تواندمی دیگر غذایی هايمکمل دیگر با مخلوط در
 ).30( دهد افزایش را ضروري کمیاب عناصر جذب

 سطح وقتی داشتند بیان )2003( استارك و هاپکینز
 گیاه سالمت و رشد یابد،می زایشاف خاك هوموس

 .)20( گیردمی قرار تأثیر تحت مطلوبی طوربه
 از اغلب هوموس پایین سطوح داراي هاي كخا

 هوموسی مواد برند.می سود هومیک مواد افزودن

 مغذي مواد و آب نگهداري ظرفیت افزایش باعث
 عوامل این که داده بهبود را خاك بنديدانه و شده

 زیرزمینی اندام رشد براي مناسب ایطشر ایجاد سبب
 به گیاه هاي پاسخ ترین متداول از یکی که گرددمی

 .)18( است ریشه توسعه بهبود هیومیک، اسید
 مصرف کاهش منظور به )2015( الید شیخ و ابوزینادا

 کود رایج زانمی کاربرد با آزمایشی زمینی، سیب در کود
 سیدا با همراه متعارف دکو درصد 50 و منطقه

 آن بدون و هکتار) در کیلوگرم 20 و 15( هیومیک
 درصد 100 تیمار آزمایش، سال دو هر در .دادند انجام
 در هیومیک اسید کیلوگرم 15 با همراه رایج کود

 بوته هر در غده وزن االترینب تولید به منجر هکتار
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 بین تفاوتی آماري نظر از  دوم، سال در اگرچه ،شد
 یک نتایج .)2( داشتن وجود کودي تیمارهاي
 فورته هیومی آلی کود از استفاده که داد نشان آزمایش
 هکتار در دولیتر میزان به رشد) محرك زیست (نوعی
 و بوته در غده وزن بوته، در غده دتعدا افزایش باعث

    ).13( گردید ساواالن رقم زمینی سیب غده عملکرد
 هايبهبوددهنده کاربرد: زمینی سیب غده عملکرد

 عملکرد افزایش سبب شیمیایی کود همراه به رشد
 40156( زمینی سیب عملکرد بیشترین شد. زمینی سیب

 100NPK+EVEO تیمار از هکتار) در کیلوگرم
 تیمارهاي عملکرد با داري معنی تفاوت که آمد دست هب

100NPK+HMC 50 وNPK+EVEO نداد نشان 
 کودهاي از نیمی مصرف با دیگر، عبارت به ).3 (شکل

 دهندهبهبود کاربرد همراه به منطقه عرف شیمیایی
EVEO با داري معنی تفاوت حاصل عملکرد مقدار 
 رشد هايبهبوددهنده میایی+ش کودهاي کامل مصرف
 مصرف با توان می که رسد می نظر به عمال و ؛نداشت

 مانند هایی مکمل همراه به شیمیایی کودهاي از نیمی

EVEO عملکرد .یافت دست ولقب قابل عملکردي به 
 ،100NPK+EVEO تیمارهاي در غده

100NPK+HMC 50 وNPK+EVEO ترتیببه 
 کاربرد تیمار به نسبت درصد 75/15 و 21/18 ،64/27
 عملکرد مقدار کمترین .داد نشان افزایش شیمیایی کود

 اگرچه آمد؛ دست هب EVEO تیمار از زمینی سیب
 100NPK و HMC تیمارهاي با داريمعنی اختالف
 دارمعنی اختالف وجود عدم به توجه با نداشت.
 و 100NPK تیمارهاي در زمینی سیب عملکرد

 این در که آیدمی نظر به EVEO و HMC تیمارهاي
 همراهی بدون یاییشیم کود تنهاي مصرف آزمایش

 نهايت کاربرد با تفاوتی    ًعمال  ،رشد يهادهنده بهبود
 هادهنده بهبود ايتنه مصرف بتوان شاید و ندارد ها آن
 .کرد توصیه شیمیایی کود مصرف جاي به را

 عناصر بهتر جذب بر تأثیر با رشد هايدهنده بهبود
 رشد تحریک و هورمونی خاصیت داشتن ،غذایی
 بهبود نتیجه، در و گیاه بهتر رشد به منجر ریشه

  شوند. می عملکرد
  

  
  .زمینی سیب غده عملکرد بر کودي مختلف تیمارهاي اثر -3 شکل

Figure 3. Effect of different fertilizer treatments on potato yield. 
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 + هیومیک مواد کاربرد که دهد می نشان ها بررسی
 غده عملکرد شده، توصیه NPK کود مقدار درصد 75

 است هداد افزایش درصد 47/16 تا را زمینی سیب
 که کردند گزارش )2010( حافظ و دمحمو ).38(

 هايغده غذایی ارزش همچنین و کیفیت و دعملکر
 افزایش هیومیک اسید مقدار افزایش با زمینی سیب
 گیاه، رشد خاك، در هیومیک اسید کاربرد .)24( یافت

 قابل عملکرد و کل عملکرد فتوسنتز، هايرنگدانه
 شیرین زمینی سیب غده ریشه کیفیت و فروش

)Ipomoea batatas L.( داد افزایش را )11.( 
 آبیاري، آب با مخلوط صورتبه هیومیک اسید فزودنا

 خصوصیات و عملکرد زمینی، سیب رشد پارامترهاي
 نتایج ).34( داد افزایش را غده شیمیایی و فیزیکی
 کاربرد که داد نشان )2012( همکاران و قاسمی مطالعه

 قبل هفته یک هکتار در لیتر دو میزان به هیومیک اسید
 و برگ تعداد درصدي 10 شافزای باعث دهی خاك از

 گردید زمینی سیب تیوبر مینی خشک وزن درصدي 28
 با نیتروژن و پتاسیم کودهاي برهمکنش و

 زیرزمینی اندام رشد بهبود باعث اسیدهیومیک
 اندام خشک وزن باالترین کهطوريبه شد، زمینی سیب

 هکتار، در نیتروژن کیلوگرم 200 تیمار در زمینی زیر
 اسید هکتار در لیتر 2 و هکتار در اسیمپت کیلوگرم 100

 عدم تیمار از بیشتر درصد 43 که آمد دست هب هیومیک
 و هیومیک  اسید .)16( بود هیومیک اسید کاربرد

 مانند مثبت فیزیولوژیکی اثرات طریق از نیتروکسین
 غلظت افزایش و گیاهی هايسلول متابولیسم بر تأثیر

 شدند خیار دعملکر افزایش به منجر برگ کلروفیل
 طبیعت دوستدار آلی کود عنوانبه اسیدهیومیک ).41(
 گیاهان رشد روي اثر نحوه دو با تواندمی )19(

 هورمونی شبه ترکیب عنوانبه اول باشد: ثیرگذارأت
 افزایش وسیله هب و غیرمستقیم صورت به دوم و )29(

 و کالت خاصیت طریق از ،خاك غذایی عناصر جذب
 افزایش )،36( غشا نفوذپذیري حفظ و احیاکنندگی

 وضعیت بهبود و خاك در ریزجانداران متابولیسم
 ساقه و ریشه رشد افزایش در تواند می خاك فیزیکی

 3300 مساحت از بادمجان عملکرد ).5( باشد مؤثر
 کیلوگرم EVEO، 949 با تیمار سه از بعد مترمربع

 بود. کیلوگرم 749 شاهد تیمار در کهدرحالی بود،
 گیاهان روي گرما تنش کاهش باعث EVEO ردکارب
   ).30( گردید نیز

 عملکرد بیشترین: زمینی سیب بیولوژیک عملکرد
 100NPK+EVEO تیمار از زمینی سیب بیولورژیک

 تیمارهاي با داريمعنی اختالف که آمد دست هب
100NPK+HMC 50 وNPK+EVEO .نداشت 

 را بیولوژیک عملکرد مقدار کمترین EVEO تیمار
 HMC تیمارهاي با داريمعنی اختالف که کرد ولیدت
 بیولوژیک عملکرد .)4 (شکل نداشت 100NPK و

 باشد.می گیاه اندام کل از گیاه اقتصادي سهم بیانگر
 شیمیایی کود از نیمی مصرف نتایج، این براساس

 EVEO رشد بهبوددهنده همراه به منطقه عرف
 مصرف تیمارهاي حد در بیولوژیکی عمکرد تواند می

 رشد هايبهبوددهنده + شیمیایی کودهاي کامل
)100NPK+EVEO 100 وNPK+HMC( تولید 

 با همراه EVEO مصرف تلفیق با بنابراین، کند.
 به را شیمیایی هاينهاده این مصرف شیمایی، کودهاي

   داد. کاهش توجهی قابل میزان
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  .زمینی سیب بیولوژیک عملکرد بر کودي مختلف تیمارهاي اثر -4 شکل

Figure 4. Effect of different fertilizer treatments on biological yield of potato. 
 

 اسیدهیومیک مصرف با بیولوژیک عملکرد افزایش
 و سوخت طریق از گیاه رشد تحریک به توانمی را

 سازيفعال پرمصرف، و مصرف کم عناصر ساز
 هاپروتئین زسنت و غشا نفوذپذیري در تغییر و ها آنزیم

 زیست افزایش سبب عوامل این مجموع که دانست
 سبب هیومیک اسید کاربرد ).46( گرددمی گیاه توده

 گیاهان برگ و ساقه در کربوهیدرات میزان افزایش
 ریشه به ساقه طریق از کربوهیدرات این شود.می

 شده منتقل خاك به ریشه از بعد و شودمی داده انتقال
 براي غذایی مواد راهمیف سبب عمل این که

 را آلی ترکیبات سایر و اسید شده، هاوارگانیسممیکر
 رايب غذایی مواد فراهمی افزایش سبب که کندمی رها
 بیولوژیک عملکرد افزایش سبب که شودمی گیاه

 در ذرت بیولوژیک عملکرد بیشترین ).37( شد خواهد
 رمکیلوگ 150 میزان به نیتروژن کود کاربرد تلفیق تیمار

 اسیدهیومیک امپیپی 1000 پاشیمحلول و هکتار در
 ماده تولید افزایش باعث نیتروژن کاربرد شد. حاصل
 با هیومیک اسید و شودمی سطح واحد در گیاه خشک
 متابولیسم افزایش جمله از فیزیولوژیکی مثبت تأثیرات

 ماندگاري باعث برگ کلروفیل و سلول درون در
 و تولیدي عملکرد یجه،درنت و شده ها برگ بیشتر

 ).26( یابدمی افزایش گیاه در تولیدي تودهزیست
 شیمایی کود تلفیقی کاربرد )2015( آرمین و شبانی

 ارزیابی مورد نخود عملکرد بر را هیومیک اسید و اوره
 از بیولوژیک عملکرد باالترین که دریافتند و داده قرار

 پاشی لمحلو تیمار و هیومیک اسید پاشی محلول تیمار
 درصد 75 و شیمیایی کود درصد 25 اختالط

 دست هب دهیگل + رویشی مرحله در هیومیک اسید
   .)39( آمد

 تیمار از برداشت شاخص بیشترین: برداشت شاخص
100NPK+EVEO اختالف که آمد دست هب 

 و 100NPK+HMC تیمارهاي با داري معنی
50NPK+EVEO میزان کمترین .)5 (شکل نداشت 

 دست هب EVEO کاربرد تیمار در شتبردا شاخص
 و HMC تیمارهاي با داريمعنی اختالف که آمد

100NPK و هیومیک اسید کاربرد .نشد مشاهده 
EVEO افزایش سبب شیمیایی هايکود با همراه 
 تواندمی امر این .)5 (شکل شد برداشت شاخص

a
ab ab

bc
cd cd

d

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

ک 
وژی

بیول
رد 

ملک
ع

)
تار

هک
در 

رم 
وگ

کیل
(

B
io

lo
gi

ca
l y

ie
ld

 (k
g 

ha
-1

)



 1396)، 4( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد دهم
 

183 

 افزایش به  منجر که باشد غده عملکرد افزایش دلیل به
 افزایش علت توان می گردید. برداشت شاخص
 را EVEO و هیومیک اسید تیمار در برداشت شاخص

 با گیاه زیرا داد، نسبت یغذای عناصر بهتر جذب به
 شاخص افزایش و غذایی عناصر تر مناسب جذب

 استفاده خورشید تشعشع از تواندمی برگ طحس
 هاغده به را بیشتري فتوسنتزي مواد و نماید ثرتريؤم

 ماده به غده عملکرد نسبت نتیجه، در و دکن ارسال
  یابد.می افزایش خشک

  

  
   .زمینی سیب برداشت شاخص بر کودي مختلف تیمارهاي اثر -5 شکل

Figure 5. Effect of different fertilizer treatments on harvest index of potato. 
  

 کود اثر بررسی در )2016( همکاران و مجدم
 بهاره ذرت عملکرد بر میکاسیدهیو و نیتروژن
 دو هر کاربرد با برداشت شاخص که کردند مشاهده

 اسیدهیومیک کاربرد .)26( داد نشان افزایش کود نوع
 گردید برداشت شاخص افزایش باعث نیز باقال در
)3(.  

  کلی گیري نتیجه
 کاربرد که شد مشخص هعمطال این نتایج براساس
 سبب شیمیایی کودهاي با همراه رشد هاي بهبوددهنده

 این تلفیق با و دگردی زمینی سیب غده عملکرد بهبود
 و متداول مصرف توانمی شیمیایی کودهاي با مواد

 کاهش توجهی قابل طوربه را کودها این شده توصیه

 کمک محیطی زیست هايآلودگی کاهش به و داده
 ،100NPK+EVEO تیمارهاي در غده عملکرد کرد.

100NPK+HMC 50 وNPK+EVEO ترتیببه 
 کاربرد تیمار به نسبت درصد 75/15 و 21/18 ،64/27
  یافت. افزایش 100NPK شیمیایی کود

  
  اريسپاسگز

 دکتر آقاي مقدم، نخزري علی دکتر آقاي از مایلم
 مهندس آقاي پیري، کامل مهندس آقاي راحمی، علی
 به کدام هر که سجادي محسن آقاي ،عطایی فرخ

 و تشکر ند؛رساند ريیا پروژه این انجام در نوعی
  .نمایم قدردانی
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