
 

 ١

  زمينيهاي بذري سيبغده عملكردهاي مختلف تغذيه فسفره بر ثير روش◌ٔ بررسي تا
  

  3و حسين صادقي 2، داوود عليپور1بابك درويشي
  ت علمي موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال. كرج◌ٔ . اعضاي هيا3و  1

Bdarvishi_84@yahoo.com 
 ال. كرج. كارشناس پژوهشي موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نه2

 
  چكيده

صورت آزمايش اي بهي فسفره، آزمايش مزرعههاي مختلف تغذيهزميني در روشهاي بذري سيبغده عملكردمنظور بررسي به
، 0اجرا شد. تيمارهاي مورد مطالعه شامل ميزان ( 91تكرار در بهار سال  4هاي كامل تصادفي در ي بلوكفاكتوريل در قالب طرح پايه

زمان مصرف كود فسفره  تريپل) وفسفات و سوپرفسفات آمونيوم فسفات، دي رم فسفر در هكتار)، منبع (مونوآمونيومكيلوگ 74و  37
گيري شد. نتايج نشان داد كه از ميان در تيمارهاي مختلف اندازه هاي بذريتعداد، وزن و قطر غده(نواري در زمان كاشت، سرك) بود. 

تأثير قرار داري تحتطور معنيغده توليد شده در واحد سطح را بهان كود فسفره توانسته است تعداد فاكتورهاي مورد مطالعه، فقط ميز
 29/92به  25/64كيلوگرم فسفر خالص در هكتار) سبب افزايش تعداد غده توليد شده از  37تر كود فسفره (طوريكه سطح پاييندهد به

 از باالتر داريمعني طور به فسفات آمونيوم دي تيمار در بذري هاي غده وزن و) رمتميلي 65-28(بذري  اندازه در غده گرديد. تعداد
 بذري هايغده وزن كمترين و بذري اندازه در غده تعداد كمترين) شاهد( فسفره كود از استفاده عدم. است بوده كودي ديگر تيمار دو
كيلوگرم در  37تر كود فسفره (خص گرديد كه ميزان پاييني بين ميزان مختلف كود فسفره مشهمچنين در مقايسه .ايجاد نمود را

  .شدهكتار)، سبب افزايش تعداد غده در اندازه بذري 
 

   فسفر زميني،سيب بذري غده، عملكرد: كلمات كليدي
  

  مقدمه
هاي بذري دهزميني، قرارگرفتن غجهت گواهي بذر سيبتحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال نظر مؤسسه يكي از استانداردهاي مورد

ها در اي بوتهرسد يك راهكار عملي براي اين موضوع مديريت تغذيهنظر ميباشد. بهمتر ميميلي 65تا  30ي استاندارد در اندازه
ها را در اندازه استاندارد قرار داد و فسفر در اين تا از اين طريق بتوان ضمن حفظ عملكرد كل مزرعه، اكثر غده باشداي شرايط مزرعه

  .مورد داراي جايگاه ويژه است
كربناته بودن آب آبياري، تنش خشكي در مزارع كشور و پايين هاي زراعي كشور ما به داليل متعددي از جمله آهكي بودن، بيخاك

ي غذايي ضروري گياه است كه در تحريك رشد باشند. فسفر مادههاي زراعي دچار كمبود شديد فسفر ميبودن مواد آلي در خاك
دهد. هايي كه فسفر كمي دارند واكنش خوبي به كود فسفره نشان ميزميني در خاكسيب. ليه گياه زراعي اهميت بسياري دارداو

دهد كه ها نشان ميبرخي از گزارش ).4(يابدهايي كه فسفر زيادي دارند نيز افزايش ميهمچنين مشاهده شده كه عملكرد آن در خاك
هاي متعددي بندي با مصرف فسفر در گزارشو توزيع اندازه غده را تحت تأثير قرار دهد. افزايش در غدهها تواند تعداد غدهفسفر مي

د، مونوآمونيوم فسفات نشوزميني استفاده ميترين منابع گرانوالر كود فسفر كه توسط زارعين سيبمعمول). 1و2( عنوان شده است
)MAP( آمونيوم فسفات و دي)DAP( دي آمونيوم فسفات ممكن  هاي قليايي بيشتر مؤثر است و نيوم فسفات در خاكمونو آمو .هستند

  هاي اسيدي مؤثرتر باشد. است در خاك
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زميني ترين نوع، ميزان و زمان مصرف كود فسفره براي يك مزرعه بذري سيبدر نهايت، پژوهش حاضر با هدف تعيين مناسب
ضمن برخورداري از باالترين عملكرد، بيشترين تعداد غده در اندازه بذري را نظر ي مورداي كه مزرعهاست به گونه صورت گرفته
  داشته باشد. 

  
  هامواد و روش

زميني، يك آزمايش هاي بذري سيببندي و توزيع اندازه غدهبه منظور بررسي اثرات ميزان، منبع و زمان مصرف كود فسفره بر غده
هاي صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوكزميني ايران بهكنندگان بذر سيباي در مزرعه يكي از اعضاء كانون توليدمزرعه

. در زمان كاشت به صورت 1تكرار اجرا شد. فاكتورهاي موردمطالعه شامل زمان كاربرد كود فسفره در دو سطح ( 4كامل تصادفي در 
چه به صورت سرك)، منبع كود فسفره در سه سطح ( در زمان ظهور گياه 2/1در زمان كاشت به صورت نواري و  2/1. 2نواري 

كيلوگرم فسفر خالص  74و  37و ميزان فسفر خالص در هكتار (در دو سطح آمونيوم فسفات و سوپرفسفات) مونوآمونيوم فسفات، دي
  در هكتار) بودند. 

ه و بر اين اساس كه يكي از شدمترمربع از دو رديف وسطي هر كرت فرعي برداشت  2در انتهاي فصل رشد گياهان موجود در 
متر ميميلي 65تا   30ي استاندارد هاي بذري در اندازهقرارگرفتن غده زمينياستانداردهاي مورد نظر مؤسسه جهت گواهي بذر سيب

متر) و ميلي 28تر از تر از اندازه بذري (كوچكهاي كوچكمتر)، تعداد غدهميلي 28 - 65ها در اندازه بذري (باشد، تعداد و وزن غده
  متر) تعيين شد.ميلي 65تر از هاي بزرگتر از اندازه بذري (غدههاي بزرگتعداد غده

  
  نتايج و بحث

داري بر تعداد غده توليد شده در هر بوته داشته است زمان اعمال كود فسفره بوده نشان داده شده تنها تيماري كه اثر معني 1در جدول 
  است. 

  
  زمينيهاي غده سيب. خالصه تجزيه واريانس ويژگي1جدول 

A ،B ،Cو  %1و  %5دار در سطح احتمال ي تفاوت معنيترتيب نشان دهندهبه **و*ترتيب نوع ، ميزان و زمان اعمال كود فسفره . : بهns دار ي عدم وجود تفاوت معنينشان دهنده  
  
  

  ميانگين مربعات    
وزن خشك غده در  تعداد غده در بوته درجه آزادي بع تغييراتمنا

 بوته

وزن غده در اندازه 
 بذري

تعداد غده در اندازه 
 بذري

تعداد غده بزرگتر 
 مترميلي 65از 

تعداد غده كوچكتر از 
 مترميلي 28

 ns 07/11 ns 29/836 ns 91/2 *68/335 *80/11 ns 41/9 3 بلوك

A 2 ns 1 ns 31/8 *70/3 ns 52/61 ns 58/0 ns 52/0 

B 1 ns 18/0 ns 68/157 ns 96/0 *52/553 ns 0 ns 00/3 

C 1  *52/17 ns 52/1073 ns 99/0  ns 02/40  ns 34/5  ns 08/0  
A×B 2  ns 25/0 ns 93/2248 ns 87/1  ns 77/162  ns 25/9  ns 18/9  
A×C 2 ns 084/0 ns 27/2757 ns 09/1 ns 02/131 ns 58/1 ns 89/1 

B×C 1 ns 02/11 ns 52/143 ns 07/0 ns 68/4 ns 08/10 *34/16 

A×B×C 2  ns 58/2 ns 39/2155 ns 24/0  ns 43/6  ns 08/1  ns 39/5  
 34/3 51/3 33/121 09/1 19/2585 84/5 33 خطا
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دار تعداد غده سبب افزايش معني C)1( و به صورت نواري شود كه اعمال تمام كود فسفره در زمان كاشتديده مي .الف1در شكل 
روسن و الياسون نيز كاربرد نواري كود افزايش داده است.  6/8غده در هر بوته به  3/7توليد شده در هر بوته شده و ميانگين آنرا از 

  ).3(اندزميني را توصيه نمودهاي سيبهغده فسفره در زمان كاشت
  
  

   
 . (الف) و وزن غده بذري توليد شده توسط انواع مختلف كود فسفره (ب) هاي مختلف اعمال كود فسفرهمقايسه ميانگين تعداد غده در بوته در زمان  .1شكل 

CK .1: شاهدC .2: كاربرد در زمان كاشت بصورت نواريCمان كاشت بصورت نواري و نيمي ديگر بصورت سرك زمان ظهور گياهچه.: كاربرد نيمي در ز 

MAPفسفات. : مونوآمونيومDAPفسفات. آمونيوم: ديSP.سوپرفسفات :  
  
  
  

در  شدنكه در صورت كاربرد كود فسفره به صورت يكجا و در زمان كاشت، فسفر براي تجزيه در خاك و آزاد رسدنظر ميبنابراين به
مان بيشتري داشته است. از سوي ديگر فسفر عنصري با توانايي تحرك بسيار پايين در خاك است و در صورت كاربرد فاز محلول آن ز

در زمان كاشت، گياه نيز براي جذب اين عنصر از خاك فرصت بيشتري در اختيار داشته است. بنابراين در اين سطح از زمان اعمال 
  زميني موثر بوده است.  زايي سيبكود فسفره، اين عنصر بر غده

در هاي توليد شده ثيري بر وزن خشك غده◌ٔ در اين پژوهش مشخص شد كه هيچ شكلي از نوع، ميزان و زمان كاربرد كود فسفره تا
از تر تر و قابل دسترسترين تيمار كودي قابل توصيه خواهد بود يعني كود ارزانهزينهيقيناً در چنين شرايطي كم. نداشته استهر بوته 

ثير زمان ◌ٔ كيلوگرم در هكتار. البته با توجه به تا 37آمونيوم فسفات و يا سوپرفسفات به ميزان فسفات، دييكي از انواع مونوآمونيوم
بايست در زمان كاشت و به صورت يكجا زايي (كه شرح آن گذشت)، تركيب كودي برگزيده شده ميكاربرد كود فسفره بر فرآيند غده

    كار برده شود.به
كاررفته بوده و دو عامل ديگر مورد مطالعه دار نوع كود فسفره بهثير معني◌ٔ تاهايي كه در اندازه بذري قرار داشتند فقط تحتوزن غده

 . ب1). در شكل 1اند (جدول هاي بذري در واحد سطح نداشتهداري بر وزن غدهثير معني◌ٔ (ميزان كود فسفره و زمان اعمال آن) تا
هاي بذري در واحد سطح شده است، در حاليكه آمونيوم فسفات سبب ايجاد باالترين وزن غدهاست كه كاربرد كود دي نشان داده شده
فسفات نيز از اين لحاظ در حد ميانه قرار ري را ايجاد نموده است. كود سوپرهاي بذفسفات كمترين مقدار وزني غدهمونوآمونيوم

عنوان منابع فسفري براي سيبفسفات بهآمونيومفسفات و ديشخصي بين مونوآمونيومتفاوت م گرفته است. ساندرسون و همكاران
  .)4() پيدا نكردند9/5تا  7/5هاي اسيدي (با اسيديته بين زميني در خاك

ب الف
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فر خالص متر) عامل ميزان فسميلي 65تا  28ثر بر تعداد غده توليدشده در واحد سطح كه در اندازه بذري قرار داشتند (◌ٔ تنها عامل مو
ميانگين  .الف2). در شكل 1اند (جدول ثيري بر اين پارامتر نداشته◌ٔ كار رفته در واحد سطح بوده و ديگر فاكتورهاي مورد مطالعه تابه

در اين شكل ديده اند. كار رفته با هم مقايسه شدهتعداد غده بذري توليد شده در واحد سطح در سطوح مختلف ميزان فسفر خالص به
داري باالتر خواهد تر فسفر خالص در واحد سطح، تعداد غده بذري توليد شده به طور معنير صورت كاربرد ميزان پايينشود دمي

  بود.
  

   
اندازه هاي ريزتر از (الف) و تعداد غدهكار رفته و مقايسه با تيمار شاهد . مقايسه ميانگين تعداد غده بذري توليد شده در سطوح مختلف فسفر خالص به2شكل 

: نيمي در زمان كاشت و نيمي C2: در زمان كاشت، C1: تيمار شاهد، CK زمان اعمال كود فسفره (ب). ×بذري در سطوح مختلف اثر متقابل ميزان كود فسفره 
 ديگر بصورت سرك.    

ثير هيچ يك از فاكتورهاي ◌ٔ ت تامتر) تحميلي 65هاي بزرگتر از اندازه بذري (بزگتر از نشان داده شده است كه تعداد غده 1در جدول 
زمان اعمال كود فسفره بر تعداد غده ×نوع، ميزان و زمان اعمال كود فسفره قرار نگرفته است، در حاليكه اثر متقابل ميزان كود فسفره 

با هم  .ب2ل در شكاين غده در سطوح مختلف اثر متقابل مذكور ميانگين تعداد دار بوده است. متر معنيميلي 28هاي كوچكتر از 
اي كود فسفره كيلوگرم فسفر خالص در هكتار، اعمال دو مرحله 37شود كه در صورت كاربرد ديده مي .ب2اند.در شكل مقايسه شده

داري افزايش داده است. در ي بذري را به طور معنيهاي ريزتر از اندازهتعداد غده ،در مقايسه با كاربرد يكجا و در هنگام كاشت آن
روند يادشده برعكس شده و كاربرد يكجا و در هنگام كاشت كود  كيلوگرم فسفر خالص در هكتار، 74در صورت كاربرد حاليكه 

ي بذري را افزايش داده است. وسترمن و همكاران نشان دادند با هاي ريزتر از اندازهاي آن تعداد غدهفسفره بيشتر از كاربرد دو مرحله
تواند شود و كاهش در اندازه غده ميهاي رويشي مثل برگ بيشتر ميماده خشك از غده به اندامافزايش مصرف كود فسفره اختصاص 

  .)5( نتيجه اين تغيير باشد
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Study on the effect of different phosphorus nutrition methods on seed potato tubers yield 
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Abstract 
 In order to study the yield and size distribution of potato seed tubers under different methods of 
phosphorus (P) nutrition, a factorial experiment based on RCBD (Randomized Complete Block Design) with 
four replications was conducted in the spring 1391. Treatments included the amount of P fertilizer (0, 37 and 
74 kg/h), the source of P fertilizer (MAP, DAP and SP), the time of P application (strip application at 
planting stage and top-dressing).Variables such as number, yield and size of seed tubers were evaluated in 
potato plants. Results showed that only the amount of P fertilizer out of studied factors, could significantly 
affect the number of tuber per plot. So the minimum level of P fertilizer (37 kg/h net P) caused tuber number 
to increase from 64.25 to 92.29. Seed tuber number (28-65 mm) and seed tuber weight in DAP treatment 
were significantly higher than two other fertilizer treatments. No-application (Control) treatment resulted in 
the lowest seed tuber in weight and number. It is determined that the lowest amount of P fertilizer (37 kg/h) 
caused significant increase in seed tuber number. 
 
Keywords: yield, potato seed tuber, phosphorous  


