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Abstract 
Introduction: Due to the fact that it is not possible to remove chemical fertilizers in agriculture at once and also the 
use of organic fertilizers alone cannot fully complete the nutritional needs of plants, especially annuals plants. so the 
use of organic fertilizers with optimal use of Chemical fertilizers can play an important role in maintaining the physical 
and chemical structure of soil, increasing crop yield and reducing the negative environmental effects of chemical 
fertilizers. In the southern region of Kerman province, potatoes have been cultivated in autumn and winter for more 
than a decade. According to the studies on the amount and type of fertilizers used in autumn cultivation in the region, 
it seems that there is excessive consumption of fertilizers, especially urea, which, while producing a problematic crop, 
has destroyed soil fertility and polluted groundwater. One of the effective actions to reduce or stop this wrong process 
is the optimal use of chemical fertilizers and the use of organic fertilizers. This study was conducted to evaluate the 
application of poultry manure and urea fertilizer in potato production in the south of Kerman province. 

Material and methods: The experiment was conducted in a randomized complete block design with five treatments, 
in three replications and for two years in Jiroft. The research treatments were: 1- Control (as in the region), 2- 
Recommended optimal urea limit for the region crop + Optimal consumption of other nutrients based on soil test, 3- 
Urea consumption 25% more than the optimal limit + Optimal consumption of other nutrients based on soil test, 4- 
Consumption of urea 25% less than the optimal limit + five tons of poultry manure per hectare + optimal consumption 
of other nutrients based on soil test and 5- Consumption of urea 25% less than the optimal limit + ten tons of poultry 
manure per hectare + Optimal consumption of other nutrients based on soil test. At the end of each year, the 
performance of each treatment was measured. Also, random samples were prepared from the tubers and leaves of each 
plot and potassium, iron, zinc, manganese and nitrate were measured in the tubers and leaves. 

Results and discussion: The results showed that the control treatment had the lowest yield (20 t / ha) and the highest 
nitrate concentration (293.3 and 639.5 mg/kg dry matter, respectively) and the lowest concentrations of potassium, 
iron, zinc and manganese in tubers and leaves. While treatment number five had the highest yield, which shows an 
increase of 74% compared to the control. Treatment number four had the lowest amount of nitrate, which had 48.8%, 
14.6, 32.3 and 13.8% less nitrate in the tuber than treatments one, two, three and five, respectively. 

Conclusions: The results showed that the application of treatment number five caused the production of about 35 
tons per hectare and reduced the concentration of nitrate in the tuber (30% less than the critical level in Iran). Also, in 
terms of economic importance, the application of the recommended treatment, while reducing the consumption of urea 
fertilizer by 50% and increasing production by 75%, resulted in an income of about 50% more than the control 
treatment.  
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 چکیده 

با پنج    يکامل تصادف  های بلوک ه يپاطرح در قالب  ي و نی زمبی س  دی و کود اوره در تول  يکود مرغپژوهش حاضر با هدف ارزيابي کاربرد تلفیقي 
حد    -2منطقه(    شاهد )عرف  -1  پژوهش عبارت بودند از:  یمارها یت انجام گرفت.    در شهرستان جیرفت  1398و    1397های  در طي سال  ماریت

بیشتر از حد   %25مصرف اوره    -3محصول منطقه+مصرف بهینه ساير عناصر غذايي بر اساس آزمون خاک    یبرا   کود اوره  شده  هی بهینه توص
درصد کمتر از حد بهینه+پنج تن کود مرغي در هکتار+مصرف    %25مصرف اوره  -4  +مصرف بهینه ساير عناصر غذايي بر اساس آزمون خاک،بهینه

کمتر از حد بهینه+ده تن کود مرغي در هکتار+مصرف بهینه ساير عناصر    %25مصرف اوره    -5و    بر اساس آزمون خاک  غذاييبهینه ساير عناصر  
 داريمعن  ينیزم بیدرصد بر عملکرد غده س  کيدر سطح احتمال    يو مرغ  ييایمیبا کود ش   هيداد که اثر تغذ  جينتا  س آزمون خاک.غذايي بر اسا 

گرم در میلي  5/639و    3/293تن در هکتار( و بیشترين غلظت نیترات در غده و برگ )به ترتیب  20تیمار شاهد دارای کمترين عملکرد )  بود.
کمترين غلظت پتاسیم، آهن، روی و منگنز در غده و برگ بود. در حالي که تیمار شماره پنج دارای بیشترين عملکرد کیلوگرم ماده خشک( و  
به    ی يک، دو، سه و پنجمارها یکه نسبت به ت  داشت  را  تراتیمقدار ن  نيشماره چهار کمتر  ماریتافزايش نشان داد.    %74بود که نسبت به شاهد  

تن در    35در حدود    ي محصول  دیموجب تول   کاربرد تیمار شماره پنج  .داشتدر غده    یکمتر  تراتیدرصد ن  8/13و    3/32،  6/14،  8/48  بی ترت
شده   هی توص  ماریکاربرد ت  ،ی اقتصاد  تی از نظر اهم   نیهمچن .  ( شدرانيدر ا  يدرصد کمتر از حد بحران  30غده )در    تراتیغلظت نکاهش  هکتار و  

شاهد )عرف   مارینسبت به ت  شتریدرصد ب   50حدود    یمحصول، درآمد   دیتول  یدرصد  75  شيکود اوره و افزا  ی مصرفدرصد  50  کاهش  ضمن
 .گرديد را موجبمنطقه( 

 

 مصرف بهینه، توجیه اقتصادی.   ،کود اوره ،غده :کلمات کلیدی
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 مقدمه

)سیب  عنوان  .Solanum tuberosum Lزمیني  به   )

گندم   از  پس  جهان  در  مهم  غذايي  محصول  چهارمین 

(Triticum aestivum L. ( برنج ،)Oryza sativa L.  و ذرت )

(Zea Mays L.  بوده و نقش مهمي در تغذيه تقريباً نیمي از )

-. غده سیب (Faostat, 2015)افراد در سراسر کره زمین دارد  

درصد ماده خشک،    30-17میني بسته به نوع رقم آن حاوی  ز

-درصد پروتئین مي  3درصد نشاسته و حداکثر تا    70-80

نیاز  ب اشد. همچنین از مقدار مناسبي اسید آمینه با توجه به 

انسان برخوردار است و به طور متوسط دو برابر برنج و گندم 

مي تولید  کالری  هکتار  هر   ,.Nurmanov et al)کند  در 

. در کشاورزی، کود عامل کلیدی در رشد و عملکرد  (2019

محصول زراعي است. به طور مثال، نیتروژن نقش مهمي در  

سیب  ميتولید  آن  کمبود  و  دارد  کاهش زمیني  سبب  تواند 

به  عم بنابراين،  شود.  توجهي  قابل  میزان  به  محصول  لکرد 

زمیني، همیشه بايد منظور حصول حداکثر عملکرد در سیب 

 Goffart) کود، خصوصاً نیتروژن به خاک مزارع اضافه شود  

et al., 2008)  ًاز طرف ديگر، مقادير اضافي کود خصوصا .

ملکرد  تواند رشد غده را به تأخیر بیاندازد، عکود نیتروژنه مي

محصول را کاهش دهد و همچنین موجب ايجاد اثرات منفي  

زمیني به نیترات  های زيرزمیني و غده سیب مانند آلودگي آب

در دهه(Sharifi et al., 2009)گردد   به داليلي  .  اخیر  های 

مانند نقش بسیار زياد نیتروژن در افزايش عملکرد، دسترسي  

ي نسبي اين کودها  آسان کشاورزان به کود نیتروژنه و ارزان

نیتروژنه   کودهای  مصرف  در  توجهي  قابل  افزايش  سبب 

 . (Aulakh et al., 2012)خصوصاً اوره شده است 

در   شیمیايي  کودهای  يکباره  حذف  اينکه  به  توجه  با 

باشد و همچنین استفاده  کشاورزی صنعتي امکان پذير نمي

وصاً  تواند نیاز غذايي گیاه خصاز کودهای آلي به تنهايي نمي

طور کامل تامین کند، در نتیجه استفاده گیاهان يکساله را به

-از کودهای آلي به همراه مصرف بهینه کودهای شیمیايي مي 

شیمیايي   و  فیزيکي  ساختار  حفظ  در  بسزايي  نقش  تواند 

خاک، افزايش عملکرد محصول و کاهش اثرات منفي زيست

باشد   داشته  شیمیايي  کودهای   ,.Ghosh et al) محیطي 

. کودهای آلي خصوصاً کود دامي دارای مقادير زيادی (2004

عنوان منبعي از عناصر غذايي توانند بهمواد آلي هستند و مي

 Amini)خصوصاً نیتروژن، فسفر و پتاسیم به حساب آيند  

et al., 2017)  .باشد که از مواد آلي متداولي مي  يکود مرغ

-جمله سیب های مختلف از  ای در کشت صورت گستردهبه

از نظر   گیرد. کود مرغي عمدتازمیني مورد استفاده قرار مي 

ن م  تروژنیمقدار  توجه  ن  ک ي  و  باشد  ي مورد    تروژن ی سوم 

 Yazdanpanah and) است    میبه صورت آمون  آنموجود در  

Motallebifard, 2017).  تحقیق  Amini et al. (2017) در 

درصد   50ه  همرا  مشاهده شد که کاربرد تلفیقي کود گاوی به

مشابه   عملکرد  موجب حصول  که  اين  بر  عالوه  اوره  کود 

کاهش    100تیمار   موجب  توانست  شد،  اوره  کود  درصد 

شارما  معني شود.  تیمار  اين  به  نسبت  نیترات  غلظت  دار 

(Sharma, 2002)   با  نشان داد که عملکرد غده سیب زمیني 

تن کود دامي در تیمارهای مختلف فسفر افزايش   5ترکیب  

يافت.  نيمع  Yazdanpanah and Motallebifardداری 

زمیني  تاثیر کود مرغي و کود پتاسه در عملکرد سیب   (2017)

را مورد بررسي قرار دادند. نتايج آنان نشان داد که با افزايش  

-تن در هکتار، عملکرد غده سیب  5مصرف کود مرغي تا  

در  تن    5میني افزايش يافت، ولي با مصرف مقادير بیشتر از  ز

نیز کمتر شد. مصرف   تیمار شاهد  از  هکتار، عمکلرد حتي 

عملکرد   15و    10 افزايش  مرغي سبب  کود  هکتار  در  تن 

بخش هوايي در اواخر فصل رشد و نهايتاً کاهش عملکرد  

 غده گرديد.  

پژوهش کاهش تاکنون  زمینه  در  توجهي  قابل  های 

سبزی در  نیترات  و  انباشت  صورت ها  ديگر  محصوالت 

ها عوامل موثر بر انباشت  است که در اغلب اين پژوهشگرفته

تغذيه عوامل  گروه  سه  در  محیطي  نیترات  و  ژنتیکي  ای، 

شده بیشتر (Anjana and Iqbal, 2007)اند  بررسي  در   .

مطالعات انجام شده دما و شدت نور از عوامل محیطي بسیار 

نیترات  انباشت  با  به شمار مي  تأثیرگذار بر میزان  لذا  روند. 

توجه به اينکه تغییر عوامل محیطي در وضعیت طبیعي و  
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ای به ويژه  ای دشوار است عمدتاً نقش عوامل تغذيهمزرعه

وقتي که غلظت نیترات در محیط خارجي زياد باشد نسبت  

به دو عامل ديگر به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است  

(Zhou et al., 2000)  تحقیقات نتايج  طبق   .Malakouti 

زياده(2011) بويژه  و  کودها  نامتعادل  مصرف  با  در ،  روی 

عالوه بر   مصرف کودهای نیتروژني در انواع سبزی و صیفي

قابل   میزان  به  ث  ويتامین  غلظت  نیترات،  تجمع  افزايش 

توجهي در آنها کم شد، لیکن با رعايت اصول مصرف بهینه  

و   جلیني  يافت.  کاهش  محصول  در  نیترات  غلظت  کود 

وجود رابطه خطي بین  Joleini and Dousti (2011)دوستي 

سیب  و  فرنگي  گوجه  در  نیترات  افزايش تجمع  با  زمیني 

دادند.  مصر گزارش  را  اوره  خصوصاً  نیتروژنه  کود  ف 

(Kaymak, 2013)   اثر منابع مختلف کود نیتروژنه بر رشد و

غلظت نیترات در خرفه را مورد بررسي قرارداده و مشاهده  

نمود که با مصرف کود نیتروژنه غلظت نیترات گیاه افزايش  

يافت ولي کمترين میزان آن مربوط به منبع سولفات آمونیوم 

 ود. ب

از يک دهه   که   است در منطقه جیرفت و کهنوج بیش 

  جهت تأمین خالء   زمینيکشت پايیزه و تولید زمستانه سیب 

زمستان محصول  فصل  کشور  اين  مي  در  بر  .  گیردصورت 

-همین اساس کشاورزان منطقه هر ساله اقدام به کشت سیب 

زمیني در قالب فوق که از هزينه بسیار بااليي برخوردار است،  

. به طور متوسط سطح زير کاشت اين محصول در  نمايندمي

حدود   کهنوج  و  جیرفت  عملکرد    4000منطقه  و  هکتار 

  (Ahmadi et al., 2020)باشد  تن در هکتار مي  25متوسط آن  

کشور در زمستان زمیني  ها کمبود سیب که در بسیاری از سال

مي مرتفع  بررسي.  کندرا  نوع  طبق  و  میزان  از  اولیه  های 

رسد که منطقه به نظر ميپايیزه  ای مصرفي در کشت  کوده

، اين اقدام چه بسا مشکل دار  ،تولید محصول  ضمنهرساله  

بین بردن قدرت حاصلخیزی خاک و آلوده کردن    موجب از

زيرزمینيآب محدود  موثر  گردد    های  اقدامات  از  يکي  که 

روند   اين  توقف  يا  کاهش  بهینه  نادرست جهت  مصرف   ،

.  (Yeganeh et al., 2019)  باشدکودها از نظر نوع و مقدار مي

زمیني به عنوان يکي از محصوالت اين تحقیق بر روی سیب 

اقتصادی منطقه انجام شد تا کاربرد توام کود مرغي و کود  

سیب  تولید  در  و  اوره   نظر  از  محصولالمت  سزمیني 

 . ردیقرار گ  يابيمورد ارز تراتیمانند ن هاييشاخص

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه 

بلوک  بصورت  آزمايش  سه  اين  در  تصادفي  کامل  های 

در اراضي    1398و    1397  های سال  ي طتکرار با پنج تیمار و  

مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان از توابع شهرستان  

و    ي طول شرق  قهیدق  14درجه و    57مختصات  در  جیرفت  

 ش، يقبل از انجام آزما  اجرا شد.  يشمال  قهیدق  7درجه و    31

 (Gee and Bauder, 1986)   یدرومتریبافت خاک به روش ه

هدايت الکتريکي    ته،يدیخاک مانند اس  اتیخصوص  يو برخ

(EC)کربن آل ،( يOC)،  مصرف ، پتاسیم و عناصر کمفسفر 

 Sparks)  شد  یرگیاندازه  يشگاهيمعمول آزما  هایبا روش

et al., 1996)  نشان داده شده است،   1. همانطور که در جدول

خاک محل مورد آزمايش دارای بافت شني لوم بوده و از نظر  

مصرف  کمماده آلي و عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر  

زمیني بود.  تقريباً فقیر و فاقد محدوديت شوری برای سیب 

های کود مرغي مورد استفاده در آزمايش  ويژگي  2در جدول  

تیمارهای مورد   داده شده است. همچنین مشخصات  نشان 

 نشان داده شد. 3آزمايش در جدول 

 شیمیایی خاک مورد مطالعه -خصوصیات فیزیکی -1جدول 
Table 1- Physical-chemical properties of the Experimental soil 

Soil texture Sand 
% 

Clay 
% 

pH Ec 
mmohs.cm-1 

OC 
 % 

P 
mg.kg-1 

K 
mg.kg-1 

Fe 
mg.kg-1 

Mn 
mg.kg-1 

Zn 
mg.kg-1 

S.L 63 13 7.8 2.3 0.31 12.5 181 3.1 2.5 1.5 
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 ی کود مرغ هاییژگیو -2جدول 

Table 2- Characteristics of poultry manure 
Ec PH 

 

P N K Ca Mg Fe Zn Mn 

mmohs.cm-1 % % % % % mg/kg mg/kg mg/kg 
35.2 7.4 1.88 3.5 1.4 4.8 0.81 1202.5 412.5 511.3 

 ی شیزماآ یمارهایمشخصات ت  -3جدول 

Table 3- Characteristics of experimental treatments 

Treatments Chemical Fertilizer Poultry Manure 

T1 
 خالص در هکتار  تروژنی ن لوگرمیک 276 -ع(شاهد )عرف زار

Control - 276 kg nitrogen per hectare 
- 

T2 

( + مصرف بهینه ساير عناصر  منطقه محصولتوصیه شده برای کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار )حد بهینه  184

 غذايي بر اساس آزمون خاک

184 kg Pure Nitrogen per hectare (optimal limit) + other nutrients based on soil test 

- 

T3 

( + مصرف بهینه ساير عناصر غذايي بر اساس  یشتر از حد بهینهدرصد ب  25کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ) 230

 آزمون خاک

230 kg nitrogen per hectare (25% more than optimal) + other nutrients based on soil 

test 

- 

T4 

اساس  درصد کمتر از حد بهینه( +  مصرف بهینه ساير عناصر غذايي بر   25کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ) 140

 آزمون خاک

140 kg nitrogen per hectare (25% less than optimal) + other nutrients based on soil test 

 تن در هکتار  پنج

five tons per 

hectare 

T5 

درصد کمتر از حد بهینه( + مصرف بهینه ساير عناصر غذايي بر اساس    25کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ) 140

 خاکآزمون 

140 kg nitrogen per hectare (25% less than optimal) + other nutrients based on soil test 

 تن در هکتار ده 

ten tons per 

hectare 

 

در اين تحقیق روش کشت همانند عرف منطقه انجام  

ي  زراع  ميمطابق تقو شد. کشت در هفته اول مهر انجام شد.  

  مهرماه   انيتا پا  ورماهيشهر  ستمیکاشت از ب  اتیعمل  منطقه

-برداشت و عرضه محصول سیب شود. همچنین  انجام مي

  يابد. ادامه مي   زمیني از بهمن ماه شروع و تا پايان اسفندماه

انجام شده و  شخم   بر هم  به صورت عمود  بار  دو  زمین 

کلوخ بردن  بین  از  علفبرای  و  ديسک ها  از  هرز  های 

استفاده شد. همچنین عملیات تسطیح زمین و تهیه جوی و 

متر مربع بود.    15پشته انجام گرديد. ابعاد هر کرت آزمايشي  

ای و با تراکم حدود روش کشت همانند عرف منطقه، پشته

از نوع تحت  هزار بو   40 آبیاری  بود. سیستم  ته در هکتار 

-فشار تیپ بود و آب آبیاری از نظر کیفي برای گیاه سیب 

شدن   سبز  از  بعد  اول  آبیاری  نداشت.  محدوديتي  زمیني 

زمیني انجام شد و آبیاری بعدی هم با فاصله  های سیب غده

های هرز با استفاده  روز انجام شد. مبارزه با علف  10تا    7

کشي مورد استفاده قرار  دستي انجام و هیچ علفاز وجین  

نگرفت. در اين آزمايش بجز تیمارها، ساير عناصر غذايي  

زمیني در نظر بر اساس نتايج آزمون خاک برای گیاه سیب 

منابع   از  ترتیب  به  پتاسیم  و  فسفر  عنصر  و  شد  گرفته 

کیلوگرم در هکتار و تماماً قبل از کاشت(    50سوپرفسفات )  

با تقسیط    120پتاسیم )و سولفات     50کیلوگرم در هکتار 

کیلوگرم قبل از کاشت از طريق خاک و مابقي در مراحل  

رشد رويشي، تشکیل غده و پرشدن غده از طريق سیستم(  

  40کیلوگرم سولفات روی،    40مصرف شد. در اين آزمايش  

  50کیلوگرم سولفات منگنز، دو کیلوگرم سکوسترين آهن و  

زيم در هکتار مصرف شد که هر کدام کیلوگرم سولفات منی

رويشي،  رشد  مراحل  در  مساوی  تقريبا  تقسیط  سه  در 

تشکیل غده و پرشدن غده از طريق سیستم در اختیار گیاه  

قرار گرفت. بخش نیتروژنه تیمارها از منبع اوره در مرحله  

زايي و بزرگ شدن غده از طريق سیستم  رشد رويشي، غده

 ها ريخته و با خاک پوشانده شد.  با عرف منطقه زير تیپ ر مرحله رشد رويشي مطابق  و بخش کود مرغي تیمارها د



    
 ۱40۱ بهار و تابستان، ۱، شماره  5نشريه علمی تغذيه گياهان باغی دوره 

48 

 50در ماه بهمن برداشت نهايي در زمان خشک شدن  

های هوايي گیاه انجام  درصد اندام هوايي با حذف قسمت 

رديف انتهای  و  ابتدا  از  متر  نیم  های کاشت و دو  گرفت. 

-فته شده و نمونهرديف کناری به عنوان حاشیه در نظر گر

برداری از دو رديف وسط هر کرت انجام شد. در پايان هر  

سال میزان عملکرد در هکتار مربوط به تیمارهای مختلف  

غده اندازه از  همچنین  شد.  نمونهگیری  کرت  هر  ای  های 

در   میپتاس یرگیاندازهتصادفي به وزن يک کیلوگرم تهیه و 

و  فتومتر    میگاه فل و با دست يسنجبا روش شعله غده و برگ

گیری منگنز، روی و آهن با دستگاه جذب اتمي انجام اندازه

اندازه(Motsara and Roy, 2008)شد   همچنین  گیری  . 

به آنها  در  نیترات    Cataldo et al. (1975)  روش  غلظت 

صورت گرفت. به منظور توجیه اقتصادی تیمارهای کودی،  

های کودی برای هر يک  قیمت تمام شده محصول و نهاده 

سال   قیمت  اساس  از  شد.    1398-99تیمارها  در محاسبه 

مورد تجزيه و   SAS 9.1زار  فاحاصل با نرم  یهادادهنهايت 

با استفاده از    هانیانگیم  سهيو مقا  تحلیل آماری قرار گرفته

دامنه چند  نرم  دانکن   ایآزمون  با  نمودارها  رسم  افزار و 

Excel   .انجام گرفت 

اثرات    انسيوار  هيتجز  جينتا به  تیمارهای مربوط 

مختلف کود شیمیايي و مرغي بر عملکرد و غلظت عناصر  

بر غلظت عناصر در اندام و    4در جدول    زمینيدر غده سیب 

  ج ي شده است. نتانشان داده  5در جدول  ي نیزمب ی س ييهوا

  م، یپتاس  ترات،یبر غلظت نتیمارهای کود  که اثرات    دادنشان  

عملکرد    زیو ن  ي نزمیب یو منگنز در برگ و غده س  یآهن، رو

همچنین    بود.   داريدرصد معن  کي محصول در سطح احتمال  

در    داد نشان    انسي وار  ه يتجز  جينتا سال  اثر  صفات که 

در   منگنز  آهن،  پتاسیم،  پتاسیم،  عملکرد محصول،  و  غده 

  داری يبوده و اختالف معن داريمعن روی و نیترات در برگ

اول و دوم   های در  سال  ی ر گیمورد اندازه  هایشاخص  نیب

داشت ولي اثر متقابل سال با تغذيه کودی در بیشتر  وجود  

دار نشده است. دلیل اين امر به ثابت بودن روند  صفات معني

وح مختلف هر يک  تغییرات صفات مورد آزمايش در سط

باشد. اختالف بین صفات از تیمارها در هر سال مرتبط مي

دار بود اما روند تغییرات صفات در دو سال آزمايش معني

داری  در هر سال تحت تیمارها، يکسان بود و اختالف معني

به همین دلیل   .در تیمارها در دو سال آزمايش وجود نداشت 

 سي قرار گرفت. تنها نتايج ادغام دوساله مورد برر 

 زمینی تجزیه واریانس مرکب عملکرد و غلظت عناصر در غده سیب -4جدول 
Table 4- Combined Analysis variance of yield and concentration of elements in the tuber 

S.O.V df 

 میانگین مربعات  
Mean of square 

Yield Concentration of elements in the tuber 

   -3NO K Fe Mn Zn 

Year 1 594.96** 2594.70ns 0.363* 1127.31** 5298.72** 3162.13** 
Repetition×Year 4 3.43ns 286.46ns 0.04ns 25.28ns 110.43ns 117.68** 

Treatment 4 195.73** 19322.11** 2.53** 768.46** 3712.40** 3581.15** 
Treatment× Year 4 7.26ns 180.25ns 0.03ns 67.64* 431.73** 237.48** 

Error 16 4.27 612.11 60.05 18.14 61.17 22.68 
CV(%)  6.51 9.98 18.66 30.85 16.51 14.99 

ns 1و  5داری در سطح احتمال داری و معنیبه ترتیب عدم معنی  **، * و% 

ns, * and ** non-significant, significant at 5 and 1% probability level respectively 
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 نتایج و بحث 

 زمینی تجزیه واریانس مرکب غلظت عناصر در اندام هوایی سیب -5جدول 

Table 5- Combined Analysis variance of concentration of elements in the leaves 

S.O.V df  
 مربعات نیانگیم

Mean of square 

  -3NO K Fe Mn Zn 
Year 1 25942.55* 1.54** 126.87ns 2241.22ns 853.33** 
Repetition×Year 4 592.68ns 0.30ns 231.06ns 575.23ns 599.39** 

Treatment 4 92207.76** 10.72** 6558.12** 37682.69** 38094.91** 
Treatment× Year 4 1298.97ns 0.12ns 0.49ns 512.78ns 58.24ns 

Error 16 3208.58 0.14 69.90 523.16 92.08 
CV(%)  13.72 18.37 14.93 14.46 14.66 

ns 1و  5داری در سطح احتمال داری و معنیبه ترتیب عدم معنی  **، * و% 

ns, * and ** non-significant, significant at 5 and 1% probability level respectively

 

 عملکرد  

نشان داده شده است، کمترين   1همانطور که در شکل  

تن در هکتار مربوط به تیمار   20میزان عملکرد غده با مقدار  

کیلوگرم    276يا مقدار    يک )کود اوره بر اساس عرف منطقه

در هکتار نیتروژن خالص( بود. با مصرف کود نیتروژن بر  

اساس آزمون خاک )تیمار دو(، میزان عملکرد غده نسبت  

درصد افزايش يافت. با افزايش مصرف   37/ 8به تیمار يک  

تیمار سه، میزان   بهینه در  از مقدار  به بیش  نیتروژن  مقدار 

يافت اما همچنان باالتر عملکرد نسبت به تیمار دو کاهش  

مقدار  کاهش  با  پنج  و  چهار  تیمار  در  بود.  يک  تیمار  از 

مصرف نیتروژن و استفاده از کود مرغي به ترتیب به میزان  

تن در هکتار، میزان عملکرد غده افزايش يافت به    10و    5

تن در   34/ 8زمیني )طوری که بیشترين مقدار عملکرد سیب 

به میزان    هکتار ( در تیمار پنج )مصرف نیتروژنه    25کود 

به عالوه   بهینه  از حد  کمتر  کود    10درصد  در هکتار  تن 

به تیمار يک  مرغي   به  نسبت  که  آمد  درصد   73/ 8دست 

مي نشان  را  عملکرد   Yazdanpanah andدهد.  افزايش 

Motallebifard (2017)  15و    10،  5،  0سطوح    يبا بررس  

مالحظه نمودند   ينزمیب ی س  یدر هکتار بر رو  يتن کود مرغ

در   يتن کود مرغ 5عملکرد مربوط به مصرف   نيشتری که ب

و با افزايش میزان کود مرغي به بیش    با شاهد بود  سهيمقا

 زمیني کاهش يافت. تن، عملکرد غده سیب  5از 

 

 15و    10آنان گزارش کردند که کود مرغي در مقادير  

مي نیتروژن  باالی  مقادير  دارای  به  تن  که  و  باشد  تدريج 

احتماال در اواخر فصل رشد آزاد گرديده و رشد رويشي  

زايي و  زمیني را باعث شده و سبب کاهش فرآيند غدهسیب 

غده   عملکرد  حاضر  تحقیق  در  است.  شده  غده  تشکیل 

تن در هکتار کود مرغي بر خالف    10زمیني با مصرف  سیب 

  Yazdanpanah and Motallebifard (2017)پژوهش  

که احتماال به دلیل تفاوت وضعیت خاک دو   افزايش يافت 

مي خاک پژوهش  حاضر    باشد.  پژوهش  در  مطالعه  مورد 

پژوهش    Yazdanpanah and Motallebifardبرخالف 

دارای بافت سبک و دچار کمبود مواد آلي و عناصر    (2017)

بود.   نیاز  مورد  در    (Cambouris et al., 2016)غذايي 

میزان   و  بافت خاک  اثر  در عملکرد  بررسي  نیتروژنه  کود 

های با بافت رسي و سپس  ذرت بیان داشتند که در خاک 

لومي، عملکرد ذرت بیشتر تحت تاثیر افزايش کود نیتروژنه  

ها در فرآهمي نیتروژن  بود که به دلیل توان کمتر اين خاک 

تر باشد توان بیشتری  باشد. هرچقدر خاک مزرعه رسيمي

مانع از رهاسازی زياد اين در تثبت عناصر غذايي داشته و  

 Parvizi andشود.  عناصر خصوصاً در پايان فصل رشد مي

Bayat (2020)    زان یمبه  ياستفاده از کود مرغبیان داشتند که  

  اوره، فسفر،   ی که مصرف کودها  يشش تن صرفاً در زمان

همچن  میپتاس م  نیو  خاک    کرویکود  آزمون  مطابق  کامل 

خیار    عملکرد کل  داريمعن  شيصورت گرفته بود، سبب افزا
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تن در هکتار در   12در حد    ياما با مصرف کود مرغشد  

طور متوسط افزايش عملکرد سطوح کود شیمیايي بهي  تمام

 . شد جاديکاربرد آن ا سبت به عدمن داریمعني

غده در  عملکردمختلف کودی بر  مارهاییت  ریتأث -1شکل 

 بر اساس آزمون دانکن  ینی زمبیس
Fig 1- The effect of different fertilizer treatments on 

yield of potato tuber based on duncan test 

 غلظت نیترات غده و بخش هوایی 

از   کودی  تیمارهای  بین  که  داد  نشان  واريانس  تجزيه 

اندام هوايي سیب نظر غلظت   و  در غده  در نیترات  زمیني 

معني اختالف  درصد  يک  احتمال  دارد  سطح  وجود  داری 

(. همانطور که در شکل دو نشان داده شد، تیمار 4)جدول  

گرم  میلي  293/ 3شماره يک باالترين غلظت نیترات در غده )

گرم بر کیلوگرم(  میلي  639/ 5بر کیلوگرم( و اندام هوايي )

تی داشت.  )را  چهار  شماره  هکتار    140مار  در  کیلوگرم 

تن در هکتار کود مرغي( کمترين مقدار نیترات    5نیتروژن و  

( غده  هوايي  میلي  150/ 1در  اندام  و  کیلوگرم(  بر  گرم 

دارد که نسبت به تیمارهای    (لوگرمیبر ک   گرميل یم  327/ 2)

 13/ 8و    32/ 3،  14/ 6،  48/ 8به ترتیب    5و    3،  2،  1شماره  

 13/ 3و    32/ 2،  15/ 3،  47/ 8کمتری در غده و  درصد نیترات  

که   ييمارهایتدرصد نیترات کمتری در بخش هوايي دارد.  

هستند از غلظت    ييباال  ي مصرف  تروژن یسطح کود ن  یدارا

هوايي در    یشتریب  تراتین با    بخش  برخوردارند.  غده  و 

مورد    ييعناصر غذا  ريو مصرف سا  تروژنیکاهش مصرف ن

غلظت    يبر اساس آزمون خاک و مصرف کود مرغ  اهیگ   ازین

معن   تراتین کاهش  برگ  و  کودهای    .افت ي  داریيغده 

نیتروژنه خصوصاً اوره ابتدا به کربنات آمونیوم و سپس به 

نیترات تبديل شده و به سرعت و میزان زياد توسط ريشه  

شوند. به همین دلیل غلظت نیترات در گیاه  گیاه جذب مي

. افزايش نیترات در گیاه  (Ali et al., 2009)يابد.  افزايش مي

ديگر   توسط  نیتروژنه  کودهای  مصرف  افزايش  نتیجه  در 

است   شده  گزارش  نیز   ;Zhou et al., 2000)مجققان 

Amini et al., 2017)  .Tucker et al. (2004)    بیان داشتند

بخش  باشد،  پايین  گیاه  توسط  نیترات  جذب  که  هنگامي 

شود. اما اگر میزان بااليي کود  ميعمده آن در ريشه احیا  

نیتروژنه مصرف شود، جذب نیترات توسط ريشه زياد شده  

فرستد، در اين  ها ميو گیاه نیترات تجمع يافته را به برگ

 يابد.  های پیاز کاهش ميحالت مقدار نیترات در غده يا سوخ

اروپايي،   کشورهای  از  بسیاری  بر میلي  200در  گرم 

غده در  نیترات  مجاز  حد  عنوان  به  تر  وزن  های  کیلوگرم 

است  سیب  شده  معرفي   ,Cieslik and Sikora)زمیني 

حد مجاز   16596. البته در سند استاندار ملي شماره (1998

گرم بر کیلوگرم ذکر  میلي  170زمیني  نیترات در غده سیب 

وده و نحوه  شده است. البته اين عدد بسیار سخت گیرانه ب 

 ,.Yeganeh et al)دستیابي به اين عدد نیز ذکر نشده است 

-. حتي اگر حد مجاز غلظت نیترات در غده سیب (2019

گرم بر کیلوگرم در نظر بگیريم، تیمار میلي   200میني را  ز

-يک باعث ذخیره نیترات بیش از حد مجاز در غده سیب 

به   Yeganeh et al. (2019)زمیني شده است. در پژوهش  

مناطق    ينیزمب یدر س  تراتین  ماندهیباق  زانیممنظور بررسي  

تول   %   50با    رفت یمزارع جبیان گرديد که    کشور  دیعمده 

بـاالی  نمونـه ک   تراتین  گـرمي لـ یم   200هـای    لوگرم یدر 

ب غده  نيشتریغده،  رادرصد  آلوده  در    بودند.  دارا   های 

ب محصول  اين  تولید، صادرات  از  هدف  با  صورتیکه  اشد 

گرم در کیلوگرم نیترات در غده  میلي  200توجه به استاندارد  

کشورها،  سیب  اکثر  در  مجاز  حداکثر حد  عنوان  به  زمیني 

سیب  محصول  در  نیترات  طبق  غلظت  شده  کاشته  زمیني 

عرف کشاورزی منطقه قابلیت صادرات را نخواهند داشت.  

ی  از طرف ديگر حتي با در نظر گرفتن استاندارد پیشنهاد
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زمیني گرم نیترات در کیلوگرم وزن تر غده سیب میلي  246

، محصول  (Yeganeh et al., 2019)برای مصارف داخلي  

کاشته شده بر طبق کوددهي منطقه )تیمار يک( از سالمتي  

مناسبي برخوردار نخواهد بود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر اساس آزمون دانکن  ینزمی بیس  و اندام هوایی غده غلظت نیترات درمختلف کودی بر  مارهاییت  ریتأث -2شکل 
Fig 2- The effect of different fertilizer treatments on nitrate concentration in potato tubers and leaves based on 

duncan test 

 یی غده و بخش هوا  ییغلظت عناصر غذا 

در غده    غلظت عناصر  هاینیانگی م  سهي مقا  6در جدول  

در دو    یکود  یمارهایتحت اثر ت  ينزمی ب یس  ييو بخش هوا

نشان داده شده است. به ترتیب کمترين    شيآزما  یسال اجرا

در غده و  آهن، منگنز و روی  پتاسیم،  بیشترين غلظت  و 

کیلوگرم در هکتار    276بخش هوايي در تیمار شماره يک )

مصرف   )با  پنج  و  خالص(  کود    25نیتروژن  کمتر  درصد 

تن بر هکتار کود مرغي( به دست آمد.   10نیتروژن به عالوه  

تیمار   در  پتاسیم  تیمارهای  غلظت  به  نسبت  پنج  شماره 

  10/ 3و    50/ 2،  19/ 4،  103/ 8به ترتیب    4و    3،  2،  1شماره  

درصد در بخش    2/ 9و    45/ 4،  18/ 3،  82/ 2درصد در غده و  

هوايي بیشتر بود. کود مرغي دارای مقادير متفاوتي از عناصر  

  ی مارهایپنج نسبت به ت  مارهیغلظت آهن در تمختلف است.  

  11/ 9و    55/ 3،  37/ 1،  214/ 4  ب یترتبه    4و    3،  2،  1شماره  

درصد در   11/ 7و    55/ 8  ،32/ 2،  293/ 1  درصد در غده و

هوا واريانس    بود.   شتریب   ييبخش  تجزيه  نتايج  همچنین 

( نشان داد که اثر تلفیقي سال با تغذيه کودی در  4)جدول  

معني غده  در  منگنز  و  روی  آهن،  اگرچه  عناصر  بود.  دار 

غده در  عناصر  اين  غلظت  دوم    ترتیب  و  اول  سال  در 

آزمايش در تیمارها يکسان بود اما غلظت آنها در سال اول  

توان به تفاوت  بیشتر از سال دوم بود. دلیل اين امر را مي

شرايط آب و هوايي خصوصاً دمای هوا در سال اول و دوم  

آزمايش ارتباط داد. دمای هوای باالتر زمستانه در سال اول 

کود   تجزيه سريعتر  به  و  منجر  دسترسي سريعتر  و  مرغي 

شد. گیاه  برای  عناصر  شماره    بیشتر  جدول  طبق  بر   2بر 

اساس درصد هر يک از عناصر در کود مرغي، با مصرف 

مرغي    10 کود  هکتار  در  پتاسیم،    140تن    12کیلوگرم 

کیلوگرم روی خالص    4کیلوگرم منگنز و    5کیلوگرم آهن،  

اد شده و در  شود. اين مقادير به تدريج آزوارد مزرعه مي

در   عنصر  اين  غلظت  نتیجه  در  و  گرفته  قرار  گیاه  اختیار 

يافت.   افزايش  غده  و  هوايي   Yazdanpanah andبخش 

Motallebifard (2017)  غده يي  غلظت عناصر غذا  نيشتریب  

  ي تن در هکتار کود مرغ  15مصرف    ماریدر ت  ييو بخش هوا

به   یغلظت رو  ماریت  نيا  در  .کردندمشاهده     و مس غده 

ک   گرميلیم  23/ 45و    91/ 23  ب یترت ماده   لوگرمیدر  وزن 

در   خشک آلي  کودهای  اثرات  از  يکي  محققین  اين  بود. 

افزايش جذب عناصر غذايي و افزايش محصول را ناشي از  

های ناحیه ريزوسفر و  نقش اين کودها در پايداری خاکدانه
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 Oustaniهای مفید خاکزی دانستند.  میکروارگانیسمتحرک  

et al. (2015)    مرغي کود  افزايش مصرف  با  نمودند  بیان 

تعداد، اندازه و عملکرد غده و غلظت عناصر معدني به ويژه  

پتاسیم و نیتروژن در برگ و غده نسبت به شاهد افزايش 

دار يافت و بیشترين میزان پارامترهای فوق از مصرف  معني

خاک    60 شوری  در  مرغي  کود  هکتار  در             5/ 9تن 

زيمنس بر متر مالحظه شد. آنها اثر مثبت کود مرغي  دسي

را به نقش مثبت اين کود در تأمین تدريجي عناصر غذايي  

و   در خاک  آب  نگهداری  ظرفیت  بهبود  میکرو،  و  ماکرو 

قابلیت   بهبود  بیولوژيکي و  بهبود خواص  آبیاری،  راندمان 

ع ريزمغذیاستفاده  به خصوص  و  غذايي  مربوط  ناصر  ها 

  ا ی و اح  ونیداسیاکس   لیموجب کاهش پتانس  يماده آلدانستند.  

شده    جاديا  ای آن در خاک حالت اح  زانیم  شياشده و با افز

اکس از حالت  منگنز  آهن و  و    ي تیبه حالت دوظرف  ید یو 

  ابد ي يم شيتحرک و استفاده آنها افزا ت ی درآمده و قابل ایاح

(Dhaliwal et al., 2019).

 ش یدر دو سال آزماتحت اثر تیمارهای کودی  ینی زمبیس  ییبخش هوا در غده و غلظت عناصرهای مقایسه میانگین  -6جدول 

Table 6  - Mean comparison of elements concentrations in potato tubers and leaves under the effect of fertilizer 

treatments in two years of experiment 

 

Treatments 

Concentration of elements in the tuber  Concentration of elements in the leaves 

K Fe Mn Zn  K Fe Mn Zn 
% mg/kg mg/kg mg/kg  % mg/kg mg/kg mg/kg 

T1 1.57d 13.58d 12.22c 18.60c  3.83d 29.15d 29.65d 36.5e 

T2 2.68b 31.33bc 44.28b 52.77b  5.90b 86.70bc 140.30bc 151.30c 

T3 2.13c 27.68c 35.10b 43.48b  4.80c 73.53c 110.20c 111.00d 

T4 2.90ab 38.40ab 62.18a 72.22a  6.78a 102.60ab 179.60b 209.50b 

T5 3.20a 42.97a 76.82a 80.30a  6.98a 114.60a 242.40a 236.30a 

 است درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم دهنده    نشان  مشابه حروف وجود
Similar letters indicate no significant difference at 5% probability leve

ضرايب همبستگي بین صفات مورد مطالعه   7در جدول  

غده  نشان   و  برگ  در  صفات  همه  بین  است.  شده  داده 

معني در جدول  همبستگي  که  همانطور  دارد.  داری وجود 

شش نشان داده شده است بین نیترات و پتاسیم موجود در  

  0/ 69داری با ضرايب بین   گیاه همبستگي منفي بسیار معني

تواند  وجود دارد. افزايش میزان پتاسیم در گیاه مي  0/ 77تا  

های هوايي گیاه را  انتقال نیترات به سمت قسمت جذب و  

تسهیل کند. همچنین متابولیسم نیترات را شدت بخشیده و  

 Hanafy Ahmed)در نهايت نیترات در گیاه را کاهش دهد  

et al., 2002)  .Gairola et al. (2009)  که دادند   گزارش 

افزا   میپتاس خشک،    شيباعث  ماده  درصد  برگ،  سطح 

رداکتاز شد    ترات ین  ت یفعال  شيافزا  زیو ن  لیشاخص کلروف

نت ن  جهیو در  ت  تراتیتجمع  کاهش داد.    ی کود  یمارهایرا 

  ترات یرداکتاز کمتر و تجمع ن  تراتین  تیفعال  م،یبدون پتاس

 ش يباعث افزا   میبدون پتاس  تروژنیداشتند و مصرف ن  شتریب

پتاسیم عالوه بر فعال کردن    اسفناج شد.  هایدر برگ  تراتین

تنظیم  آنزيم در محدوده سلول  pHها، موجب  گیاهي  های 

فعالیت  برای  نیترات  مناسب  آنزيم  جمله  از  آنزيمي  های 

نیترات ذخیره   احیای  بهبود  باعث  امر  اين  که  رداکتاز شد 

شد   محصول  در  آن  غلظت  کاهش  و  گیاه  در  شده 

(Hawkesford and De Kok, 2006)  .    همچنین بین نیترات

منگ و  روی  آهن،  عناصر  بسیار  و  منفي  همبستگي  گیاه  نز 

وجود دارد. عنصر    0/ 81تا    0/ 52داری با ضرايب بین  معني

آهن، به دلیل حضور در ترکیب نیترات رداکتاز و فردوکسین  

که يک آنزيم احیاء کننده است، مهمترين نقش را در فرآيند  

تغییر بیولوژيکي نیترات دارد و مشخص شده است که در  

تجمع نیترات دارند، آهن بیشتری سبزيجاتي که تمايل به  

اثر مثبت  .  (Sikora and Cieslik, 1999)شود  نیز جذب مي

غذا مول  ،یرو   م،یپتاس  رینظ  ييعناصر  و  به    بدنیمنگنز 

 تراتین ميآنز ت یبر فعال ممستقیری و غ میصورت مستق
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در    اتتری فتوسنتز موجب کاهش غلظت ن  نديرداکتاز و فرا

 Hawkesford and)شود  ي م  یو محصوالت کشاورز  اه یگ 

De Kok, 2006)  .ی ار یدر بس  يمآنزينقش کو   یعنصر رو  

دارد   نیکربن و پروتئ  هایدراتیه  سمیمتابول  هایمياز آنز

ن افزا  زیو  رداکتاز موجب    تراتین  ميآنز  ت یفعال  شيضمن 

تبد  تراتین  ایاح پروتئ  ليو  و  قند  به  از   شوديم  نیآن  و 

اضاف کشاورز  تراتین  يغلظت  محصوالت   کاهدمي  یدر 

(Malakouti and Lotfolahi, 1999)  .Sharma et al. 

رو(1982) بر  خود  مطالعات  در  که   ی،  دادند  نشان  کلم 

و کاهش غلظت    تراتیمنجر به انباشت ن  اهیدر گ   یکمبود رو

  ل یشد که دل  اه ی( در گ منگنز  و  مس  آهن،)  مصرفعناصر کم

با عناصر    ترات یو ن  تراتیو ن   یرو  نیب  ی زستیآن را رابطه هم

آهن، مس و منگنز دانستند.

 ماتریس ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه  -7جدول 
Table 7- Matrix of correlation coefficients between studied traits 

 Traits Yield -3NO K Fe Mn Zn -3NO K Fe Mn Zn 

   Leaves Tuber 

 Yield 1           

Leaves 

-3NO -0.40* 1          

K 0.78** -0.74** 1         

Fe 0.72** -0.75** 0.92** 1        

Mn 0.74** -0.71** 0.89** 0.92** 1       

Zn 0.75** -0.79** 0.94** 0.95** 0.95** 1      

Tuber 

-3NO -0.45* 0.99** -0.77** -0.77** -0.73** -0.81** 1     

K 0.79** -0.69** 0.96** 0.93** 0.91** 0.93** -0.72** 1    

Fe 0.87** -0.52** 0.85** 0.86** 0.84** 0.83** -0.57** 0.83** 1   

Mn 0.86** -0.53** 0.83** 0.81** 0.87** 0.84** -0.56** 0.82** 0.95** 1  

Zn 0.85** -0.65** 0.89** 0.86** 0.90** 0.91** -0.68** 0.85** 0.93** 0.95** 1 

 %1و  5داری در سطح احتمال به ترتیب معنی  *** و 

* and ** significant at 5 and 1% probability level respectively 

 توجیه اقتصادی 
به نتايج  از بررسي  بعد  ناخالص  درآمد  از  آمده  دست 

کسر هزينه کود حاکي از آن است که محصول حاصل از  

پنج(   و  چهار  )تیمارهای  مرغي  کود  دارای  تیمارهای 

(. 8بیشترين درآمد را نسبت به ديگر تیمارها دارند )جدول  

ار شماره پنج گزارش شد بیشترين سود به دست آمده از تیم 

میزان   به  ترتیب  به  درصد   9/ 8و    34/ 4،  1/15،  50/ 8که 

سود  افزايش  چهار  و  سه  دو،  يک،  تیمارهای  به  نسبت 

آمده صرف   دست  به  نتايج  مطابق   141،970،000داشت. 

ريال در هکتار هزينه بیشتر برای تامین کود در تیمار پنج  

درصد کمتر    25کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار )  140)

تن    10+    از حد بهینه( + مصرف بهینه ساير عناصر غذايي

 لوگرمی ک   276در هکتار کود مرغي( نسبت به تیمار يک )

در هکتار  تروژنین به  خالص  افزايش سود خالص  باعث   )

ريال در هکتار شد. با مقايسه تیمارها   301،130،000میزان 

يکديگر مي مربا  کود  کاربرد  که  اذعان داشت  به  توان  غي 

درصدی مصرف کود اوره، میزان درآمد   25همراه کاهش  

که محصول   نيضمن ابیشتری را نصیب کشاورز کرده و  

  ی دیبا محصول تول  سهيشده در مقا  هیتوص  ماریدر ت  یدیتول

  ترات یسالم از نظر غلظت ن  يمحصول  شاهد )زارع(  اریمدر ت

 . بوده است 
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 هزینه، درآمد تیمارهای مختلف -8جدول 
Table 8- Cost, revenue of different treatments 

Treatments Yield (t/ha) Gross income 

(Rials) 
Cost of fertilizer (Rials) Gross income after deducting fertilizer costs 

(Rials) 
T1 20.00 600,000,000 7,800,000 592,200,000 
T2 27.57 827,100,000 51,018,000 776,082,000 
T3 23.90 717,000,000 52,318,000 664,682,000 
T4 30.43 912,900,000 99,770,000 813,130,000 
T5 34.77 1,043,100,000 149,770,000 893,330,000 

 گیری نتیجه

ا  جينتا از  مصرف کود نشان داد که    قیتحق  نيحاصل 

نیترات  میزان  کاهش  و  عملکرد  افزايش  بر  عالوه  مرغي 

محصول تولیدی، غلظت عناصر پتاسیم، روی، آهن و منگنز  

معني به صورت  با شاهد  مقايسه  در  نیز  را  داری محصول 

  140مصرف  افزايش داد. در اين پژوهش مشخص گرديد  

درصد کمتر از حد   25هکتار )خالص در  تروژنین لوگرمیک 

همراه  نهیبه به  مرغ   10(  کود  به   يتن  مصرف    ر يسا  نهیو 

)تیمار    آزمون خاک   جيبر اساس نتا  یضرور  ييعناصر غذا

تن در هکتار و    35در حدود    يمحصول  دیموجب تول  پنج(

ماده خشک غده    لوگرمیدر ک  گرمي لیم   174  تراتیغلظت ن

از حد بحران  30)   ا  يدرصد کمتر  نظر   ( شدرانيدر  از  و 

در حد مطلوب آهن و منگنز    ،یرو  م،یپتاس  غلظت عناصر

مي که  مفیدی  بوده  اثر  مصرف  یبرا تواند    کننده سالمت 

همچنین از نظر اهمیت اقتصادی، کاربرد تیمار   .داشته باشد

تر کود  درصد کم  50توصیه شده )تیمار پنج( ضمن مصرف  

اوره )يکي از عوامل اصلي افزايش نیترات محصول( و با  

درصدی محصول، درآمدی حدود    75افزايش تولید حدود  

را    50 منطقه(  )عرف  شاهد  تیمار  به  نسبت  بیشتر  درصد 

 گردد.  موجب مي
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