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 چکیدُ

رٍسیاای ریرم زتسیرد     1331تِ هٌظَر تررسی تاثیر کَد ّیَهیک اسید تر اًدام رٍیطی ٍ غدُ سیة زهیٌیی ززهایطیی درسیا     

فیاکاَر ّیای ززهیایص    . ضْرسااى دهاًٍد تِ صَرت فاکاَریل در قالة طرح تلَک ّای کاهل تصادفی در سِ تکرار اًجام ضد

ضیاهل زررییا ٍ   در زب زتییاری ٍ ارقیام    تِ صَرت هحلَ ( کیلَررم در ّکاار 3ٍ 2 ،1، 1)ضاهل ّیَهیک اسید در چْار سطح

 . ٍزى تر ٍ خطک اًدام َّایی، درصد هادُ خطک اًدام َّایی ٍ ٍزى غدُ ّا در یک هار هرتع: صفات عثارتٌد از .هارفًَا تَدًد

دُ خطک اًدام َّایی ٍ ٍزى غدُ ّا در ییک هایر   اثر رقن در ٍزى تراًدام َّایی ، درصد هاًاایج تجسیِ ٍاریاًس ًطاى داد کِ 

اثر ّیَهیک اسید ترای ٍزى تیر ٍ خطیک اًیدام    . هعٌی دار ضدُ است% 1ٍ ٍزى خطک اًدام َّایی در سطح% 5هرتع در سطح 

اثر هاقاتل رقن در کَد ترای ٍزى خطک اًدام َّایی در سیطح  . هعٌی دارضد% 1َّایی ٍ ٍزى غدُ ّا در یک هار هرتع در سطح

رقن زرریا ٍزى تیرٍ  سات هیاًگیي تر اساس ززهَى داًکي ًطاى داد کِ یهقا. هعٌی دار ضد% 5ٍ در صد هادُ خطک در سطح % 1

ٍزى غدُ ّا در یک هار هرتع در رقین  . خطک اًدام َّایی ٍ درصد هادُ خطک تیطاری ًسثت تِ رقن هارفًَا تَلید ًوَدُ است

کیلَررم کَد در ّکاار ًسثت تِ سایر سطَح تَاًست ٍزى ترٍ خطک اًیدام  3ار هصرف اثر هقد .هارفًَا تیطار از رقن زرریا تَد

اثر هاقاتل کَد در رقن ًطاى داد کِ تا افسایص هقدار هصرف ّیَهیک . ٍزى غدُ ّا در یک هار هرتع تیطاری تَلید ًواید ٍ َّایی

 .یطاری تَلید هی ًوایداسید رقن زرریا ًسثت تِ هافًَا ٍزى خطک اًدام َّایی ٍ درصد هادُ خطک ت

 

 ، درصد هادُ خطکاًدام َّایی، ٍزى خطک ، ٍزى تر اًدام َّاییدهاًٍد: کلوات کلیدی

 

 هقدهِ

ّوَارُ حبکٖ اس رًٍذ رٍ ثِ رشذ عطح سٗز کشت ٍ ػولکرزد اٗري   (  2005)سهبى خَار ٍ ثبر جْبًٖ آهبر هٌتشزُ تَعط عب

دُ اعت  زاٗر س اعرت  ٕضزٍرکبهالٌ ٌٖ٘سه ت٘ع ٕثزا کَدّب هبًٌذ ٖخبرج هٌبثغ اس ٖٗغذا ػٌبصز کبرثزد .هحصَل در کشَر اٗزاى َث

 ،ثبًغربل  ٍ وربط ٗا) شَد ٖه خبک اس ٖٗغذا ػٌبصز ٕبدٗس هقذار غٗعز خزٍج هَجت ، بُ٘گ يٗا در خشک ٓهبد ذ٘تَل بدٗس عزػت

دى ارساى .(1111  رعربًذى  حرذاکرز  ثِ آى ٖاصل ّذف ِک جٗرا ٕکشبٍرس در آًْب ٕز٘کبرگ ثِ ٍ ٘ٔتْ عَْلت ٍ ٖٗب٘و٘ش ٕکَدّب َث

 خربک  ٕرٍ ثرب  شٗافرشا  ٍ ٕش٘حبصلخ حفظ تب شذُ هَجت کِ اعت ٖط٘هح غتٗس ّٕب جٌجِ ثِ تَجِ ثذٍى آهذ در ٍ ذ٘تَل تَام
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 (1135) ػظرن  ٍ کرَرز  .(1330 ،ّوکربراى  ٍ ٖهحالت ٕزً٘ص) شَد عپزدُ ٖفزاهَش ثِ آى کٌٌذُ کٌتزل ٌٕذّبٗفزآ ٍ هذت دراس در

ِ ٗر طرَل  در شٗافرشا  درصرذ  50 کَ٘هّ٘ ذ٘اع ٖپبش هحلَل کِ بفتٌذٗدر گٌذم ٕرٍ ٖشٗآسهب در  ٓهربد  شٗافرشا  درصرذ  22 ٍ شر

 ٖثزرعر  َالفٗر  ػولکزد ٍ ٍتز خشک ٍسى ثز را کَ٘هّ٘ ذ٘اع ارز ٕا گلخبًِ شٗآسهب کٗ در ي٘هحقق. داشت ّوزاُ ثِ را خشک

هطبلؼِ اررز ثزًبهرِ ّربٕ    ( 1133 ،َاعتبٍاٗعَ ٍ زا٘هش) بفتٗ شٗافشا ٕدار ٖهؼٌ طَر ثِ بُ٘گ خشک ٍ تز ٍسىکِ  بفتٌذٗدر ٍ کزدًذ

دُ اعت در هٌطقِ ع٘ت سهٌٖ٘ پزٍر دهبًٍذًضادٕ ثز رٍٕ ع٘ت سهٌٖ٘  سراػٖ ٍ ثِ ثِ     اس اّو٘ت ٍٗضُ إ ثزخَردار َث
 

 هَاد ٍ رٍش ّا

رٍعرتبٕ   1310ت سهٌ٘رٖ آسهبٗشرٖ درعربل    در تحق٘ق حبضز ثِ هٌظَر ثزرعٖ تبر٘ز کَد َّ٘ه٘ک اع٘ذ ثز اًذام رٍٗشٖ ٍ غذُ ع٘

9,7/3,435ثب هَقؼ٘ت جغزاف٘بٖٗ  گزم آثغزد شْزعتبى دهبًٍذ  ٍ 2,41/3,52شروبلٖ   ٖ ثرِ صرَرت فبکتَرٗرر در     شرزق

 3ٍ 2، 1، 0)فبکتَر ّبٕ آسهبٗش شبهر َّ٘ه٘ک اع٘ذ در چْبر عرطح . قبلت طزح ثلَک ّبٕ کبهر تصبدفٖ در عِ تکزار اًجبم شذ

دًذ( ک٘لَگزم در ّکتبر صفبت هَرد ثزرعٖ ػجبرتٌذ اس ٍسى ترز ٍ  .ثِ صَرت هحلَل در آة آث٘برٕ ٍ ارقبم شبهر آگزٗب ٍ هبرفًَب َث

 .  خشک اًذام َّاٖٗ، درصذ هبدُ خشک اًذام َّاٖٗ ٍ ٍسى غذُ ّب در ٗک هتز هزثغ
 

 ًاایج ٍ تحث

ٍسى تزاًذام َّاٖٗ ، درصذ هبدُ خشک اًذام َّاٖٗ ٍ ٍسى غذُ ّب در ٗک هترز هزثرغ    ًتبٗج تجشِٗ ٍارٗبًظ ًشبى داد کِ ارز رقن در

 .هؼٌٖ دار شذُ اعت% 1ٍ ٍسى خشک اًذام َّاٖٗ در عطح% 5در عطح 

ارز هتقبثرر رقرن در   . هؼٌٖ دارشذ% 1ارز َّ٘ه٘ک اع٘ذ ثزإ ٍسى تز ٍ خشک اًذام َّاٖٗ ٍ ٍسى غذُ ّب در ٗک هتز هزثغ در عطح 

هقبٗغربت ه٘ربًگ٘ي ثرز اعربط     . هؼٌٖ دار شرذ % 5ٍ در صذ هبدُ خشک در عطح % 1ٍسى خشک اًذام َّاٖٗ در عطح  کَد ثزإ

آسهَى داًکي ًشبى داد کِ رقن آگزٗب ٍسى تزٍ خشک اًذام َّاٖٗ ٍ درصذ هبدُ خشک ث٘شتزٕ ًغجت ثِ رقن هبرفًَب تَل٘رذ ًورَدُ   

 50 ، ترز ٘ل در گرزم  ٖلر ٘ه 54 شاى٘ه ثِ کَ٘هّ٘ ذ٘اع ٖپبش هحلَل کِ فتٌذبٗدر گٌذم ٕرٍ ٖشٗآسهب در(  1135 ) ػظن ٍ کَرز اعت

ٍسى غذُ ّب در ٗک هترز هزثرغ در رقرن هبرفًَرب     . داشت ّوزاُ ثِ را خشک ٓهبد شٗافشا درصذ 22 ٍ شِٗر طَل در شٗافشا درصذ

د ًغت ٍسى تزٍ خشرک اًرذام ّرَاٖٗ ٍ    ک٘لَگزم کَد در ّکتبر ًغجت ثِ عبٗز عطَح تَا3ارز هقذار هصزف . ث٘شتز اس رقن آگزٗب َث

 ٍ ٍترز  خشرک  ٍسى ثز را کَ٘هّ٘ ذ٘اع ارز ٕا گلخبًِ شٗآسهب کٗ در ي٘هحقق. .ٍسى غذُ ّب در ٗک هتز هزثغ ث٘شتزٕ تَل٘ذ ًوبٗذ

ِ  بُ٘ر گ خشک ٍ تز ٍسى گلذاى ّز ٕاسا ثِ کَ٘ه٘ذّ٘اع گزم ٖل٘ه 100 کبرثزد کِ بفتٌذٗدر ٍ کزدًذ ٖثزرع َالفٗ ػولکزد  طرَر  ثر

در ٗبفتٌرذ کرِ َّ٘ه٘رک اعر٘ذ      2006 عربل  در ّوکبراى ٍ تبر٘عبًگّوچٌ٘ي  (1133 َاعتبٍاٗعَ ٍ زا٘هش) بفتٗ شٗافشا ٕدار ٖؼٌه

ارز هتقبثر کَد در رقن ًشبى داد کِ ثب افشاٗش هقذار هصزف َّ٘ه٘ک اع٘ذ رقن آگزٗرب ًغرجت    .هَجت افشاٗش ػولکزد پ٘بس هٖ شَد

ٍ  درٗبفتٌرذ ٍسى ترز   ( 1111 )کربرکَرت ٍ پربدام    .درصذ هبدُ خشک ث٘شتزٕ تَل٘ذ هٖ ًوبٗذثِ هبفًَب ٍسى خشک اًذام َّاٖٗ ٍ 

 عبقِ ثِ طَر هؼٌٖ دارٕ ثب کبرثزد اع٘ذَّ٘ه٘ک ثز رٍٕ گ٘بّچِ ّبٕ فلفر ٍ ثبدًجبى افشاٗش ٗبفتخشک 
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 ًایجِ ریری

رر اررزات        َاى گفت کِ اعتفبدُ اس کرَد اعر٘ذ َّ٘ه٘رک ثرِ د٘ل ثب تَجِ ِث هزٍر هٌبثغ ٍ ًتبٗج ِث دعت آهذُ در اٗي طزح در هجوَع هٖ ت

َاًذ در جْت کبّش هصزف کَد ّربٕ شر٘و٘بٖٗ ٍ ّوچٌر٘ي کربّش      هختلف ف٘شَٗلَصٗکٖ ػالٍُ ثز افشاٗش ػولکزد ع٘ت سهٌٖ٘ هٖ ت

 .را اٗفبء کٌذ آلَدگٖ ّبٕ سٗغت هح٘طٖ ًقش هرجتٖ

 
 تجسیِ ٍاریاًس صفات  1جدٍ  ضوارُ 

 درجِ ززادی هٌاتع تغییرات
 هیاًگیي هرتعات

 هارهرتعٍزى تعداد غدُ ّا کیلَررم در  اًدام َّایی درصد هادُ خطک اًدام َّایی ٍزى خطک اًدام َّاییٍزى تر

 1426.26ns 15.8ns 14.27ns 0.37ns 2 تکرار
 *1.45 *51.33 **21.13 *6010.33 1 رقن

 **29.26ns 4.6 **3751.27 **170992.56 3 (یک اسیدهَّی)کَد
 1868.32ns 765.99** 56.63* 0.18ns 3 کَد× اثر هاقاتل  رقن
 0.26 11.67 62.45 1220.29 14 خطا

 %20.20 %21.15 %18.92 %12.86 ضریة تغییرات

**,*,nsیاًگر عدم تفاٍت هعٌی دار ٍ هعٌی دار  .درصد هی تاضد5ٍ1در سطح  تِ ترتیة ت
 

 هقایسِ هیاًگیي سطَح فاکاَر ارقام سیة زهیٌی 2جدٍ  

kg/mٍزى تعداد غدُ ّا α%=5اًدام َّایی درصد هادُ خطک α%=1( ررم)اًدام َّایی ٍزى خطک α%=5(ررم) اًدام َّاییٍزى تر سطَح فاکاَر رقن
25=%α 

 287.4a 51.24a 17.6a 2.3b زرریا
 255.75b 32.28b 14.68b 2.8a هارفًَا

 رک ّساٌد اخاالف هعٌی دار ًدارًداهیاًگیي ّایی کِ دارای حرٍف هط
 

ّیَهیک اسید 3جدٍ    هقایسِ هیاًگیي سطَح فاکاَر کَد 

 کَد سطَح فاکاَر

 کیلَررم در ّکاار
 α%=1رهرتع هاٍزى تعداد غدُ ّاکیلَررم در  α%=1( ررم)اًدام َّایی ٍزى خطک α%=1(ررم) اًدام َّاییٍزى تر

1 179.8c 25.65b 2.02bc 
2 378.05b 56.85b 2.75b 
3 378.35a 68.61a 3.72a 

 83.01d 15.93a 1.77c ضاّد

 رک ّساٌد اخاالف هعٌی دار ًدارًداهیاًگیي ّایی کِ دارای حرٍف هط
 

ّی 4جدٍ   ی در سطَح فاکاَر کَد   َهیک اسیدهقایسِ هیاًگیي اثر هاقاتل سطَح فاکاَر ارقام سیة زهٌی

 α%=5اًدام َّایی درصد هادُ خطک α%=1(ررم)اًدام َّایی ٍزى خطک کیلَررم در ّکاار سطَح فاکاَر کَد سطَح فاکاَر رقن

 زرریا

 15.88d 20.46a ضاّد
1 25.23cd 12.01bc 
2 74.46a 18.14ab 
3 89.4a 19.81a 

 هارفًَا

 16c 18.42a ضاّد
1 26.06cd 17.31ab 
2 39.24bc 11.92abc 

3 47.83b 11.07c 

 رک ّساٌد اخاالف هعٌی دار ًدارًداهیاًگیي ّایی کِ دارای حرٍف هط
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Abstract 

Effect of humice acid on vegetative organs and gland of two varieties of potato  
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The effect of fertilizers on humice acid vegetative organs and gland the village of potato experiment at 

2011 in Garmabsrd Damavand city as a factorial randomized complete block design with three 

replications. Factors examined include humice acid four levels (0, 1, 2 and 3 kg per hectare) to irrigation 

and water soluble varieties Agria and Marfona were included. Characteristics of wet and dry weight, 

percent dry weight of shoots and tubers in a square. Analysis of variance showed that the number of air 

Trandam Drsfat weight, percent dry weight of shoots and tubers in a square is significant at the 5% level. 

Shoot dry weight was significant at 1% level. Humice acid for wet weight and dry weight of shoots and 

tubers in a square means Darshd at 1% level. Interaction of fertilizer compared to shoot dry weight at 1% 

and the percentage of dry matter was significant at the 5% level. Average number of comparisons 

according to Duncan test showed that green Agria dry weight and percent dry matter production is 

higher than the figure Marfona. Gland weight in m² in a number of varieties Agria was Marfona. 

Amount of 3 kg/ha of fertilizer per hectare than other levels of the green weight and dry weight of the 

gland to produce more of a square meter. Interaction of fertilizer indicated in the figure, increasing the 

number of humice acid Agria than Marfona, shoot dry weight and percent dry matter more. 

 

Keywords: Damavand, fresh weight  part vegetative , dry weight  part vegetative, dry matter 

percentage. 
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