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و عملکرد غده   و اجزایبر عملکرد   شده غنیآلی  و کودبررسی اثر کود مرغی  

 در کشت زمستانه جیرفت  زمینی سیبزراعی  صفات
 

 حلیمه پایان

 زراعت ارشد کارشناسی

 

 چکیده

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

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

سطح ) عدم مصرف  5در  شده غنیتن در هکتار( و کود آلی  14و  5سطح )عدم مصرف )شاهد(،  3تیمار کود مرغی در 

( مورد بررسی قرار گرفت. صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته، کیلوگرم در هکتار 1644و  1244، 844، 044)شاهد(، 

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

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

بر ارتفاع بوته، متوسط تعداد  شده غنی% معنی دار گشته است. همچنین اثر کود آلی 5و بر تعداد ساقه در سطح  ٪1در سطح 

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

% معنی دار گردیده است. همچنین اثر متقابل کود مرغی و کود آلی بر ارتفاع بوته، متوسط وزن غده در بوته، 5در سطح 

تن کود مرغی و  14% معنی دار گشته است. بیشترین عملکرد غده مربوط به تیمار 1عملکرد بیولوژیک و عملکرد غده در سطح 

تن در هکتار افزایش معنی  14تن در هکتار بود. با افزایش کود مرغ به  77/33ن با میانگی شده غنیکیلوگرم کود آلی  1644

 داری در عملکرد مشاهده گردید، و کمترین عملکرد کل از تیمار شاهد حاصل گردید.

 

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

. در ایران هم دهد میزی است که امروزه پایه تغذیه بسیاری از ملل را تشکیل محصوالت کشاور ترین مهمیکی از  زمینی سیب

در این  زمینی سیب، از جمله جیرفت که شود میکه در اکثر مناطق این گیاه کشت  آید مییکی از سبزیجات مهم به شمار 

بسیار باالیی در تولید  پذیری انعطاف زمینی سیب. شود میمنطقه در مهر و آذر کشت و در فروردین و اوایل اردیبهشت برداشت 

استفاده کرد و محصول را به صورت نوبرانه وارد بازار  زودرساز ارقام  توان میکه با توجه به هدف و نیاز بازار  به نحویدارد 

ص آب و جهت دستیابی به تولید باال استفاده نمود و با توجه به موقعیت خا تر طوالنیمصرف کرد یا از ارقامی با دوره رویش 

نیاز بازار مصرف را تا حدودی مرتفع ساخت. مشکالت  توان میدر این منطقه  زمینی سیبهوایی منطقه و تولید خارج از فصل 

تولید و تأثیر سویی که بر چرخه زیستی و خود پایداری  های هزینهزیست محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی، انرژی و 

تأمین غذای کافی با کیفیت مناسب برای جمعیت روز افزون جهان از سویی دیگر  مسئلهسو و  بوم نظامهای زراعی دارند از یک

 (. 1385تجدید نظر در روش های افزایش تولید محصوالت زراعی را ضروری ساخته است )قالوند و همکاران، 

درک مفهوم کلی،مدیریت کودی با  کودها همیشه به عنوان انرژی ورودی با ارزش در خاک برای تولید گیاه ارزیابی می شوند.

کاربرد مناسب کود آلی و شیمیایی بر اساس توانایی و اهداف کشت که کیفیت خاک، مواد غذایی گیاه و مزیت کشت را افزایش 

می دهند متناسب است. مدیریت کودی به عنوان یک فرایند مصمم و هدفمند ترکیب مناسب کودی را برای تولید محصوالت 

مترین تلفات غذایی تعیین می کند. گزینش مدیریت کودی به طور زیادی به برنامه های محیط زیست برای کشاورزی با ک

ممانعت از آلودگی زمین، آب و هوا بستگی دارد، بنابراین سیستم مدیریت کودی مناسب شایسته گسترش می باشد )کارماکا و 

ز گیاهان هستند، جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی می (. کودهای دامی که حاوی اکثر عناصر مورد نیا2444همکاران، 

باشند، زیرا کود دامی عالوه بر وجود عناصر پر مصرف به مقدار کمتری دارای زیر مغذی ها بوده و خاک را در دراز مدت در 

 (1383 جهت تعادل پیش خواهد برد )ملکوتی،

به این نتیجه رسیدند  و سیستم های گیاهی زمینی سیبود در (، در تحقیقی تحت عنوان مدیریت ک2443اسناپ و همکاران )

که هم فواید محصولی کوتاه مدت و هم ایجاد خاک طوالنی مدت از طریق اضافه کردن مواد آلی، ایجاد شود. این تحقیق نشان 

 ewt  64تا  34را  زمینی سیبد محصول توان میکه استعمال کود ماکیان با یک میزان کمتری از کود شیمیایی  دهد می

/acre د به هر کدام از موارد زیر مرتبط باشد؛ افزایش فعالیت میکروبی خاک، توان میدر بعضی از مکان ها افزایش داد. و این

(، کود حیوانی و کود سبز، بعنوان دو منبع کودی کند 2443ماده آلی فعال یا ذخیره ماده غذایی افزایش یافته. شارما و سود )

 Kو  Pمورد استفاده قرار گرفته اند. مشخص شده که استفاده از آنها خاک را از نظر  زمینی سیبنیاز غذایی تجزیه، برای رفع 

( جهت پایداری بیشتر عملکرد و جلوگیری از اسیدیته خاک کود آلی اضافه شد 1336در طوالنی مدت غنی می سازد، تاندون )

 که عملکرد را افزایش داد.

یک تعامل زیاد بین استعمال کرد و گونه است. در این تحقیق در دو تا از گونه ها از آنجایی که (، 2442داوسون و همکاران )

(، استفاده از کود 1335استعمال کود نزدیک به زمان کشت بود، محصول و ماده خشک گیاه کاهش پیدا کرد. کمار و همکارن )

عناصر کم مصرف را به حداقل رساند. در این گردید و هدر رفت  ESP و PH ،ECآلی در یک خاک سدیمی باعث کاهش 

د محتوای مواد آلی توان میمورد کود حیوانی بر کود سبز برتری داشت. کود حیوانی استفاده شده به عنوان اصالح کننده خاک 

 .دهد میخاک ظرفیت نگهداشت آب و حفظ مواد غذایی را بهبود بخشیده و اسیدیته خاک را کاهش 
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قی نشان داد که افزایش کود دامی به خاک، باعث تغییر خواص هیدرولیکی آن می گردد و افزایش کود (، در تحقی1383نقوی )

دامی به میزان مورد مطالعه، منحنی خصوصیات هیدرولیکی خاک را تحت تأثیر قرار داده و البته در خاک با بافت سنگین تر 

ا بافت سبک تر سرعت انتقال برماید را کاهش داد. بنابراین کاربرد کود حیوانی سرعت انتقال برماید را افزایش و در خاک ب

 انتظار جریان سریعتر آب و امالح را در خاک تداعی کرد و سرعت انتقال امالح در پروفیل خاک را نیز تغییر داده است.

« FYM»یوانی تن در هکتار کود ح 34(، مطالعات دراز مدت در زمین های رسوبی نشان داده است که کاربرد 1338شارما )

 ، همه نیاز این محصول به پتاسیم را تأمین می کند.زمینی سیبدر 

کاهش هزینه کود های پتاسه، بدون اثر کاهشی بر  ٪54تن در هکتار منجر به  15کاربرد مقدار کمی از کود حیوانی، یعنی 

ه، باعث اعمال سودمند tha"یعنی  . مطالعات اخیر نشان داده است که حتی مصرف مقدار کمتری کود حیوانیشود میعملکرد 

(، 1332(. کنو و همکاران )1333)گروال،  شود میدر کنار آن باال بردن کارایی مصرف پتاسیم  زمینی سیببر افزایش عملکرد 

بع افزایش بیشتر قابلیت استفاده فسفر در مقایسه با ازت و گوگرد را در اثر استفاده از کودهای آلی گزارش کردند و در بین منا

(، نیترات در خیار 2444مختلف کود آلی قابلیت استفاده فسفر در کود گاوی بیشتر از بقیه بود. کوسینس کاس و کاربوسکین )

تن ورمی کمپوست در هکتار به  14با استفاده از ورمی کمپوست افزایش یافت بهترین میزان اسکوربیک اسید با استفاده از 

های کود داده شده  زمینی سیب(، مشاهده شد که در مورد 1386موندرال و مازومدار )دست آمد. در تحقیق انجام شده توسط 

 15و همراه با یا بدون  K2oکیلو گرم پتاسیم به صورت  145-4کیلو گرم ازت و  34و  p205کیلو گرم فسفر به صورت  84با 

مقدار پتاسیم افزایش می یابد. مقدار بهینه تن در هکتار کود دامی عملکرد غده ها توسط افزایش کود دامی و ازت با افزایش 

  در هکتار. K2Oکیلو گرم پتاسیم به صورت  74کود نیز عبارت بود از مصرف کود دامی به عالوه ازت به همراه 

(، نشان دادند که کاربرد، کود های دامی پوسیده در سیستم کشاورزی موجب تشدید فعالیت های 2440زالر و همکاران )

(، نشان دادند که به دلیل نسبت کربن به هیدروژن پائین کود دامی پوسیده 2445. خلیل و همکاران )شود می بیولوژیک خاک

(، با بررسی شدت معدنی 2441آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون به طور شاخص افزایش یافته است. راجرز و همکاران )

ل ضایعات حاصل از تولید مواد غذایی و فضوالت دامی نشان نیتروژن در خاک های تیمار شده با دو نوع ضایعات آلی از قبی

دادند که نوع ضایعات، مقدار کاربرد آنها و نوع خاک اثر معنی داری بر شدت معدنی شدن نیتروژن دارد. این محقق پیشنهاد 

یات آنها و نوع خاک کرد در صورتی که از ضایعات آلی به عنوان منبع نیتروژن استفاده شود الزم است به نوع ضایعات، خصوص

 توجه شود.

(، با بررسی تأثیر کود دامی مختلف بر معدنی شدن نیتروژن نشان دادند که معدنی شدن 2442همچنین ون کسل و ریوز )

نیتروژن در بین کود های دامی مختلف بسیار متفاوت است. بنابراین معدنی شدن نیتروژن در بین کودهای دامی بایستی با هر 

(، فسفر معدنی موجود در خاک را به شکل های فسفر قابل استخراج 2440اندازه گیری شود. شارپلی و همکاران )کود جداگانه 

با رزین کربنات، فسفر قابل استخراج با بی کرینات و فسفر قابل استخراج با اسید تقسیم نموده و نشان دادند که افزایش مواد 

(، گزارش کردند که افزودن برگ درختان و 1336ده است وهنو و گر اول )آلی باعث افزایش مقدار تمامی این شکل ها گردی

و علت آن را اسیدهای آلی موجود در این کود ها دانستند.  دهد میکود های حیوانی به خاک جذب سطحی فسفر را کاهش 

اثر معنی داری بر ماده  ( در بررسی استفاده از کود دامی )مرغی( به این نتیجه رسیدند که کود دامی2414نجم و همکاران )

دارد. کود دامی نقش مهمی در بهبود حاللیت برخی از عناصر و در نتیجه  زمینی سیبخشک، شاخص سطح برگ و ارتفاع بوته 

. امبر و همکاران شود میافزایش جذب مواد مغذی )به خصوص در زمان شروع غده دهی( داشته و باعث افزایش عملکرد غده 
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به میزان  زمینی سیببه این نتیجه رسیدند که کود دامی موجب افزایش عملکرد  زمینی سیببر تولید  ( با مدیریت کود2414)

 نسبت به شاهد می گردد. 04٪

 

 مواد و روش

بندرعباس انجام شد. منطقه  -جاده جیرفت  6در مزرعه شخصی واقع در کیلومتر  1334-31این پژوهش در سال زراعی 

که دارای زمستانهای سرد و تابستانهای  شود میناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری محسوب جیرفت از نظر آب و هوا جزء م

بسیار گرم است. پایین ترین دما در دی ماه و باالترین دما در ماههای تیر و مرداد ماه اتفاق می افتد. بافت خاک محل آزمایش 

می باشد. نتایج تجزیه خاک که توسط 5/7ر با براب PHدسی زیمنس بر متر و دارای  66/1حدود  Ecاز نوع لوم شنی با 

( نشان داده شده است. ارتفاع 1) جدولآزمایشگاه خاکشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت روی نمونه خاک انجام شده در 

 دقیقه شرقی می باشد. 34درجه و  27دقیقه شمالی، عرض جغرافیایی  25درجه و  57متر، طول جغرافیایی  627از سطح دریا 

درجه سانتیگراد،  08درصد، حداکثر درجه حرارت  65تا  55میلی متر، رطوبت نسبی  134 - 104متوسط بارندگی سالیانه 

میلی متر می  3444درجه سانتیگراد، تبخیر سالیانه  35حداقل درجه حرارت یک درجه سانتیگراد، متوسط درجه حرارت 

 تان و بهار می باشد.باشد. ریزشهای جوی در این منطقه اغلب در فصول زمس

 تجزیه فیزیکی، شیمیایی نمونه خاک مزرعه -1 جدول

عمق 

cm 

بافت 

 خاک

کربن آلی 

 )درصد(

ازت کل 

 )درصد(

فسفر قابل جذب 

ppm 

پتاسیم قابل جذب 

ppm 

EC 

ds/m 
pH 

34-4 
 -لومی 

 شنی
115/4 423/4 2/0 63/120 66/1 6/7 

 

دسی  66/1. آن حدود  ECنی از لحاظ شوری هیچ گونه محدودیتی نداشت، ش -بافت خاک محل آزمایش نسبتا سبک لومی 

از نظر میزان نیتروژن و فسفر فقیر و از لحاظ میزان پتاسیم در حد متوسط بود. جهت بررسی اثر  6/7آن  PHزیمنس بر متر و 

کشت زمستانه جیرفت آزمایشی  در زمینی سیببر عملکرد و اجزای عملکرد غده و صفات زراعی  شده غنیکود مرغی و کود آلی 

فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه جیرفت اجرا شد. این آزمایش به مطالعه فاکتور  صورت به

 اول کود مرغی در سه سطح شامل:

A1شاهد :  

A2: 5 تن در هکتار کود مرغی  

A3 :14 تن در هکتار کود مرغی 

 نیز به عنوان فاکتور دوم در پنج سطح شامل: شده غنیو استفاده از کود آلی 

B1 ، )عدم مصرف )شاهد :b2 :044 kg  شده غنیکود آلی b3 :844 kg  شده غنیکود آلی  ،b4 :1244 kg  کود الی

پالت آزمایشی که هر  05تیمار و  15مورد بررسی قرار گرفت. در این طرح جمعة  شده غنیکود آلی  b5 :1644 kg، شده غنی

سانتی متری بین ردیف های  75خط کاشت می باشد با رعایت فاصله  0متر شامل  3متر و عرض  6مایشی به طول کرت آز

سانتیمتر، فاصله بین پالتها یک فارو نکاشت بود. پس از اجرای آزمایش و  16بود. فاصله بوته ها روی ردیف  زمینی سیبکاشت 
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انجام و برای  SASم یا اولیه، تجزیه های مربوطه با استفاده از نرم افزار یادداشت برداریهای الزم و آماده کردن داده های خا

 تهیه گردید. EXCELاستفاده و نمودارها با کمک نرم افزار « دانکن»مقایسه میانگین ها از آزمون 

 

 نتایج و بحث

همه صفات  شود میهده آمده است. همانطور که مشا 2 جدولنتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مختلف مورد بررسی در 

 تحت تاثیر فاکتور های مورد بررسی قرار گرفته اند. در زیر به بررسی هریک از این صفات پرداخته شده است.

 زمینی سیبتجزیه آماری اثر کود مرغ و کود آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد  -2 جدول

منابع 

تغییرا

 ت

درجه 

آزاد

 dfی 

 (msمیانگین مربعات )

 ارتفاع
اد تعد

 ساقه

متوسط 

تعداد غده 

 در بوته

متوسط 

وزن 

غده در 

 بوته

درصد 

وزن 

خشک 

 غده

عملکرد 

بیولوژی

 ک

 عملکرد
شاخص 

 برداشت

         2 تکرار
         2 کود مرغ
         0 کود آلی

مود مرغ 

 *

 کودآلی

8         

 4442/4 7/1 25/4 6/4 10/1 2/4 10/4 33/4 28 خطا

Cv%  7/6 5/14 1/6 7/5 11 3/5 8/0 5/0 

 معنی دار نیست s.nمعنی دار است و  ٪1و  ٪5*،** به ترتیب در سطوح 

 

 ارتفاع

تجزیه واریانس داده های آزمایش بر ارتفاع بوته نشان داد که اثر تیمار کود مرغی بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد 

 66/05تن با میانگین  14. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار کود مرغی معنی دار بود

تن کود مرغی و  5تن افزایش معنی داری در ارتفاع بوته مشاهده گردید. بین مصرف  14سانتیمتر بود. با افزایش کود مرغ به 

تن کود  5روی ارتفاع بوته دیده نشد و دامنه اختالف ارتفاع بین شاهد و مصرف  شاهد اختالف معنی داری از لحاظ آماری بر

 سانتیمتر بود. 88/1مرغی در حدود 



 فناوری زیست و زیستی علوم مطالعات

 1-16، صفحات 1041 ابستانت ،2 شماره ،8 دوره

6 

 

 
 زمینی سیبمقایسه میانگین اثر کود مرغی بر ارتفاع  -1نمودار 

. مقایسه میانگین داده ها ک درصد معنی دار بودبر ارتفاع بوته نیز در سطح احتمال ی شده غنیاثر سطوح مختلف کود آلی 

کیلو در هکتار بدست آمد، در حالیکه  1644سانتیمتر با مصرف  88/54مشخص نمود که حداکثر ارتفاع بوته با میانگین 

و در هکتار افزایش کیل 1644کمترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار شاهد یعنی بدون مصرف کود آلی بود. با افزایش کود آلی به 

 معنی داری در ارتفاع بوته مشاهده گردید.

 
 زمینی سیببر ارتفاع  شده غنیمقایسه میانگین اثر کود آلی  -2نمودار 

انگین داده ها مشخص . با مقایسه میدرصد معنی دار گردید 1اثر متقابل کود مرغی * کود آلی بر ارتفاع بوته در سطح احتمال 

سانتیمتر  33/52با میانگین  شده غنیکیلوگرم کود آلی  1644تن کود مرغ *  14گردید بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار 

 بود. که نشان دهنده تاثیر بیشتر مخلوط کود آلی و کود مرغی نسبت به مصرف هر کدام به تنهایی است.

 

 
 زمینی سیببر ارتفاع  شده غنیقایسه میانگین اثر متقابل کود مرغی و کود آلی م-3مودار ن
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 تعداد ساقه

. درصد معنی دار بود 5تجزیه واریانس داده های آزمایش نشان داد که اثر تیمار کود مرغی بر تعداد ساقه در سطح احتمال 

بود. گرچه با تیمار  8/3تن با میانگین 14قه مربوط به تیمار کود مرغی مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترین تعداد سا

 تن در هکتار اختالف معنی داری نداشت. 5

 

 
 زمینی سیبمقایسه میانگین اثر کود مرغی بر تعداد ساقه   -۴نمودار 

. مقایسه میانگین داده ها درصد معنی دار بود 5تمال بر تعداد ساقه نیز در سطح اح شده غنیاثر سطوح مختلف کود آلی 

کیلو در هکتار بدست آمد، در حالیکه کمترین تعداد  1644با مصرف  26/0مشخص نمود که حداکثر تعداد ساقه با میانگین

 بود. 3/1ساقه مربوط به تیمار شاهد یعنی بدون مصرف کود آلی با میانگین 

 
 زمینی سیببر تعداد ساقه  شده غنیمقایسه میانگین اثر کود آلی  -5نمودار 

 متوسط تعداد غده در بوته

تجزیه واریانس داده های آزمایش نشان داد که اثر تیمار کود مرغی بر متوسط تعداد غده در بوته در سطح احتمال یک درصد 

تن با  14نشان داد که بیشترین متوسط تعداد غده در بوته مربوط به تیمار کود مرغی  . مقایسه میانگین داده هامعنی دار بود

 تن افزایش معنی داری در متوسط تعداد غده در بوته مشاهده گردید. 14بود. با افزایش کود مرغ به  47/8میانگین
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 زمینی سیبده مقایسه میانگین اثر کود مرغی بر تعداد غ -6نمودار 

درصد تحت  1تجزیه واریانس داده های آزمایش نشان داد که متوسط تعداد غده در بوته به طور معنی داری در سطح احتمال 

تاثیر کود آلی قرار گرفت با مقایسه میانگین داده ها مشخص شد که حداکثر متوسط تعداد غده در بوته در تیمار کود آلی 

کیلو در هکتار کود  1244توسط تعداد غده در بوته در باالترین سطح قرار گرفت گر چه با تیمار م 11/8حاصل شد و با میانگین

 آلی اختالف معنی داری نداشت. متوسط تعداد غده در بوته با افزایش کود آلی نسبت به شاهد افزایش یافت.

 
 زمینی سیببر تعداد غده  شده غنیمقایسه میانگین اثر کود آلی  -7نمودار 

 متوسط وزن غده در بوته

تجزیه واریانس داده های آزمایش نشان داد که اثر تیمار کود مرغی بر متوسط وزن غده در بوته در سطح احتمال یک درصد 

 14ه تیمار کود مرغی . مقایسه میانگین داده ها حاکی از آن است که بیشترین متوسط وزن غده در بوته مربوط بمعنی دار بود

تن افزایش معنی داری در متوسط وزن غده در بوته نسبت به شاهد  14گرم بود. با افزایش کود مرغ به  73/86تن با میانگین

 زمینی سیبتأثیر پتاسیم بر عملکرد  1385-32(، در مطالعه ای مزرعه ای در سالهای 1330مشاهده گردید. سود و همکاران )

تن کود حیوانی به همراه  5ذب پتاسیم را مورد بررسی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که استفاده از و ج kufrigotiرقم 

کیلوگرم پتاسیم در هکتار به صورت نواری به طور معنی داری عملکرد غده های قابل فروش و کل غده های تحت شرایط  63

 روز بلند را افزایش داد.
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 زمینی سیبمقایسه میانگین اثر کود مرغی بروزن غده  -8نمودار 

درصد متوسط وزن غده در بوته را افزایش داد. با مصرف کود آلی تا  1مصرف کود آلی به طور معنی داری در سطح احتمال 

 1644ه در تیمار کیلوگرم در هکتار متوسط وزن غده در بوته افزایش یافت. حداکثر متوسط وزن غده در بوت 1644سطح 

گرم در بوته بدست آمد، در حالیکه کمترین متوسط وزن غده در بوته  3/87کیلوگرم در هکتار مصرف کود آلی با میانگین

 مربوط به تیمار شاهد یعنی بدون مصرف کود آلی حاصل گردید.

 

 
 زمینی سیبن غده بر وز شده غنیمقایسه میانگین اثر کود آلی  -9نمودار 

. با مقایسه درصد معنی دار گردید 5همچنین اثر متقابل کود مرغی * کود آلی بر متوسط وزن غده در بوته در سطح احتمال 

کیلوگرم کود آلی  1644تن کود مرغ *  14میانگین داده ها مشخص گردید بیشترین متوسط وزن غده در بوته مربوط به تیمار 

 گرم در بوته بود. 3/72میانگینبا  شده غنی

 زمینی سیببر وزن غده  شده غنیمقایسه میانگین اثر متقابل کود مرغی و کود آلی  -10نمودار 
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 درصد وزن خشک غده  

ک درصد تجزیه واریانس داده های آزمایش نشان داد که اثر تیمار کود مرغی بر درصد وزن خشک غده در سطح احتمال ی

تن با  14خشک غده مربوط به تیمار کود مرغی  ۔. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترین درصد وزنمعنی دار بود

تن افزایش معنی داری در درصد وزن خشک غده نسبت به شاهد مشاهده 14درصد بود. با افزایش کود مرغ به  65/20میانگین

 گردید.

 
 زمینی سیبمقایسه میانگین اثر کود مرغی بر وزن خشک غده  -11نمودار 

، درصد وزن خشک غده را افزایش داد. با مصرف کود آلی تا سطح ٪1مصرف کود آلی به طور معنی داری در سطح احتمال 

کیلوگرم در  1644تیمار  کیلوگرم در هکتار درصد وزن خشک غده افزایش یافت. حداکثر درصد وزن خشک غده در 1644

بدست آمد، در حالیکه کمترین درصد وزن خشک غده مربوط به تیمار شاهد یعنی  0/26هکتار مصرف کود آلی با میانگین 

 بدون مصرف کود آلی حاصل گردید.

 
 زمینی سیببر وزن خشک  شده غنیمقایسه میانگین اثر کود آلی  -12نمودار 

 رد بیولوژیکعملک

تجزیه واریانس داده های آزمایش نشان داد که اثر تیمار کود مرغی بر عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک درصد معنی دار 

گرم  46/33تن با میانگین 14بود مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار کود مرغی 

 تن افزایش معنی داری در عملکرد بیولوژیک مشاهده گردید. 14یش کود مرغ به در بوته بود. با افزا
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 زمینی سیبمقایسه میانگین اثر کود مرغی بر عملکرد بیولوژیک  -13نمودار 

ف کود آلی تا سطح درصد عملکرد بیولوژیک را افزایش داد. با مصر 1مصرف کود آلی به طور معنی داری در سطح احتمال 

کیلوگرم در هکتار مصرف  1644کیلوگرم در هکتار عملکرد بیولوژیک افزایش یافت. حداکثر عملکرد بیولوژیک در تیمار  1644

گرم در بوته بدست آمد، در حالیکه کمترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار شاهد یعنی بدون  141کود آلی با میانگین 

 ید. مصرف کود آلی حاصل گرد
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 زمینی سیببر عملکرد بیولوژیک  شده غنیمقایسه میانگین اثر کود آلی  -1۴نمودار 

. با مقایسه میانگین درصد معنی دار گردید 1همچنین اثر متقابل کود مرغی * کود آلی بر عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 

با  شده غنیکیلوگرم کود آلی  1644تن کود مرغ *  14عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار  داده ها مشخص گردید بیشترین

 گرم در بوته بود. 66/114میانگین 
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 زمینی سیببر عملکرد بیولوژیک  شده غنیمقایسه میانگین اثر متقابل کود مرغی و کودآلی -15نمودار 

 عملکرد غده

. اده های آزمایش نشان داد که اثر تیمار کود مرغی بر عملکرد در سطح احتمال یک درصد معنی دار بودتجزیه واریانس د

تن در هکتار بود.  03/36تن با میانگین  14مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترین عملکرد مربوط به تیمار کود مرغی 

( در بررسی استفاده از 2414داری در عملکرد مشاهده گردید. نجم و همکاران )تن افزایش معنی  14با افزایش کود مرغ به 

کود دامی )مرغی( به این نتیجه رسیدند که کود دامی اثر معنی داری بر ماده خشک، شاخص سطح برگ و ارتفاع بوته 

ب مواد مغذی )به خصوص دارد. کود دامی نقش مهمی در بهبود حاللیت برخی از عناصر و در نتیجه افزایش جذ زمینی سیب

 .شود میدر زمان شروع غده دهی( داشته و باعث افزایش عملکرد غده 

 

 
 زمینی سیبمقایسه میانگین اثر کود مرغی بر عملکرد غده  -16نمودار 

 1644ود آلی تا سطح درصد عملکرد را افزایش داد. با مصرف ک 1مصرف کود آلی به طور معنی داری در سطح احتمال 

 3/38کیلوگرم در هکتار مصرف کود آلی با میانگین 1644کیلوگرم در هکتار عملکرد افزایش یافت. حداکثر عملکرد در تیمار 

تن در هکتار بدست آمد، در حالیکه کمترین عملکرد غده مربوط به تیمار شاهد یعنی بدون مصرف کود آلی حاصل گردید. نجم 

ر بررسی استفاده از کود دامی )مرغی( به این نتیجه رسیدند که کود دامی اثر معنی داری بر ماده خشک، ( د2414و همکاران )

دارد. کود دامی نقش مهمی در بهبود حاللیت برخی از عناصر و در نتیجه افزایش  زمینی سیبشاخص سطح برگ و ارتفاع بوته 
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. در تحقیق حاضر نیز کود شود میباعث افزایش عملکرد غده جذب مواد مغذی )به خصوص در زمان شروع غده دهی( داشته و 

 درصدی عملکرد نسبت به شاهد شده است. 04آلی باعث افزایش 

 
 زمینی سیببر عملکرد غده  شده غنیمقایسه میانگین اثر کود آلی  -17نمودار 

. با مقایسه میانگین داده ها درصد معنی دار گردید 1طح احتمال همچنین اثر متقابل کود مرغی * کود آلی بر عملکرد در س

تن  77/33با میانگین شده غنیکیلو گرم کود آلی  1644تن کود مرغ *  14مشخص گردید بیشترین عملکرد مربوط به تیمار 

کیلوگرم  1644تن کود مرغ *  5، شده نیغکیلوگرم کود آلی  1244تن کود مرغ * 14در هکتار بود. در حالی که با تیمارهای 

(، به منظور بهترین منبع و میزان کود آلی در 1386تفاوت معنی داری نداشت. غفاری نژاد و همکاران ) شده غنیکود آلی 

کشت خیار گلخانه ای در جیرفت به این نتیجه رسیدند که تأثیر سطوح و منابع کود های آلی بر عملکرد خیار معنی دار است 

تن کود آلی باعث  24مرغی باعث افزایش معنی دار عملکرد نسبت به سایر منابع کودی شده است. استفاده از  منبع کود

 تن کود آلی شده است. استفاده از مقادیر بیشتر کود آلی تأثیری بر افزایش عملکرد نداشته است.  14افزایش عملکرد نسبت به 

 
 زمینی سیببر عملکرد غده  شده غنیی و کود آلی مقایسه میانگین اثر متقابل کود مرغ -18نمودار 

 شاخص برداشت
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تجزیه واریانس داده های آزمایش نشان داد که اثر تیمار کود مرغی بر شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد معنی دار 

تن  03/36تن با میانگین  14ی . مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترین شاخص برداشت مربوط به تیمار کود مرغبود

 تن افزایش معنی داری در شاخص برداشت مشاهده گردید. 14در هکتار بود. با افزایش کود مرغ به 

 

 نتیجه گیری

نتایج نشان داد که اثر کود مرغی بر ارتفاع بوته، تعداد ساقه، تعداد غده در بوته، وزن غده در بوته، درصد ماده خشک، عملکرد 

بر ارتفاع بوته، تعداد ساقه، تعداد غده در بوته، وزن  شده غنیملکرد معنی دار گشته است. همچنین اثر کود آلی بیولوژیک و ع

غده در بوته، درصد ماده خشک، عملکرد بیولوژیک و عملکرد معنی دار گردیده است. همچنین اثر متقابل کود مرغی و کود آلی 

کرد بیولوژیک و عملکرد غده معنی دار گشته است. گردید بیشترین عملکرد بر ارتفاع بوته، متوسط وزن غده در بوته، عمل

تن در هکتار بود. در حالی که با  77/33با میانگین شده غنیکیلوگرم کود آلی  1644تن کود مرغ *  14مربوط به تیمار 

تفاوت  شده غنیکود آلی  کیلو گرم 1644تن کود مرغ *  5، شده غنیکیلوگرم کود آلی  1244تن کود مرغ *  14تیمارهای 

( گزارش کرد در منطقه فریدن اصفهان 1367معنی داری نداشت. و کمترین عملکرد کل از تیمار شاهد حاصل گردید. یزدانی )

تن کود دامی در هکتار عالوه بر افزایش درصد مواد آلی خاک و بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک  34با مصرف 

(، ضمن مطالعه اثر کودهای گاوی و 1332درصد بیشتر شده است. ابوحسین و ابو حدید ) 34ود در حد زمینی سیبعملکرد 

به این نتیجه رسیدند که بهترین تیمار که  زمینی سیبمرغی به تنهایی و همراه با کودهای شیمیایی بر رشد رویشی و عملکرد 

مصرف کود گاوی به تنهایی کمترین اثر را داشت. در باعث حداکثر رشد رویشی و عملکرد از مخلوط کود گاوی و مرغی بود و 

 زمینی سیبتحقیق حاضر نیز مخلوط کود آلی و کود مرغی نسبت به هر کدام به تنهایی بیشترین اثر را در افزایش عملکرد 

اثر معنی عملکرد شده و بیش از آن  کیلوگرم باعث افزایش 1244تن و کود آلی تا  5داشته است. البته افزایش کود مرغ تا 

 داری بر افزایش عملکرد نداشت.
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