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 و عملکرد غده و اجزای بر عملکرد شده غنیآلی  و کودبررسی اثر کود مرغی  

 در کشت زمستانه جیرفت زمینی سیبصفات زراعی 
 

 حلیمه پایان

 زراعت ارشد کارشناسی

 

 چکیده

ر د زمینی سیببر عملکرد و اجزای عملکرد غده و صفات زراعی  شده غنیمطالعه بررسی اثر کود مرغی و کود آلی  منظور به

تکرار انجام گردید. فاکتورها شامل  3فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در  صورت بهکشت زمستانه جیرفت آزمایشی 

عدم مصرف )شاهد(، )سطح  6در  شده غنیتن در هکتار( و کود آلی  11و  6سطح )عدم مصرف )شاهد(،  3تیمار کود مرغی در 

شده شامل ارتفاع بوته، تعداد ساقه،  گیری اندازه( مورد بررسی قرار گرفت. صفات کیلوگرم در هکتار 1511و  1211، 011، 011

تعداد غده در بوته، وزن غده در بوته، درصد ماده خشک، عملکرد بیولوژیک و عملکرد بودند. نتایج نشان داد که اثر کود مرغی 

د ماده خشک، عملکرد بیولوژیک و عملکرد در سطح بر ارتفاع بوته، متوسط تعداد غده در بوته، متوسط وزن غده در بوته، درص

بر ارتفاع بوته، متوسط تعداد غده در  شده غنیگشته است. همچنین اثر کود آلی  دار معنی% 6و بر تعداد ساقه در سطح  1٪

ه در سطح و بر تعداد ساق دار معنی ٪1بوته، متوسط وزن غده در بوته، درصد ماده خشک، عملکرد بیولوژیک و عملکرد در سطح 

گردیده است. همچنین اثر متقابل کود مرغی و کود آلی بر ارتفاع بوته، متوسط وزن غده در بوته، عملکرد  دار معنی% 6

 1511تن کود مرغی و  11گشته است. بیشترین عملکرد غده مربوط به تیمار  دار معنی% 1بیولوژیک و عملکرد غده در سطح 

ی در دار معنیتن در هکتار افزایش  11تن در هکتار بود. با افزایش کود مرغ به  77/33ن با میانگی شده غنیکیلوگرم کود آلی 

 و کمترین عملکرد کل از تیمار شاهد حاصل گردید. عملکرد مشاهده گردید

 

 ، کود مرغ، کود آلی غنی، عملکرد غدهزمینی سیبهای کلیدی:  واژه
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