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 مقدمه. 1

 خصگوص بگه  بشر، غذای تأمین بااروش معاب  ومیعی اوسیب

 حجم نظر رود و او شمار می به حال توسعه در در اشورهای

[. ایگن  1دارد ] قگرار  ذرت و برنج گعدک، او پس ساتنه تولید

ای اسگت اگه   او جموه محصوتت غد لی ورامهم ل محصو

بساایی در تغذیه و سبد غگذایی مگردک جهگان دارد    اهمیت 

، نشاسته، تئینوپرمقگگگگدار نظر ومیعگگگگی او [. سگگگگیب22]

اد موو یتامینها وری، وضری آمیعگگگ  سیدهارات و ااربوهید

با پتانسیل دارد و همیت خاصی ن انسادر تغذیگگگگ  امعدنی 

سطح ر هكتان میویو 18/6ل و سادر تن ن میویو 327تولید 

ه گگگگبن جهاوروی اشارا در مهمی ر بسیا  جایگا، یراشتو

 [. 2ست ]ص داد  اختصاد اخو

افاودن اودهای آلی به خا ، لالو  بر نداشتن لگوار   

نامطووب موجب افاایش هومگوس و نگهگداری آن در سگطح    

لی ی وراها لی خااد آ[. مو14شگگود ]معاسگگبی او خگگا  مگگی

ل مر معوواین است اه اصد در 1  امتگگر او لمدر طوبهر اشو

ی هاداوص خصوشیمیایی بهی هاداورویگگگگگگگگ  بیف مصر

[. اودهای 13ست ]الی ی آهاداود  نكردن او ستفاو انه وژنیتر

مطووب اودهای شگیمیایی را   آلی با تولید هوموس لوار  نا

دهعد  ااهش و اارایی مصرف اودهای شیمیایی را افاایش می

د اگگگگگگاربرد اوان لعو ها پیش بهنقراو می ت دا[. فضوت35]

ار شتن مقددالیل د مرغی بهد اواند و در بین این اودهگا،   هداشت

ست   الی شعاخته شدی آهادترین اوبمطوووژن، او نیترویگگاد 

اع نواتقویت ای لی بردۀ آمااو معگاب  مهگم   یكی [. این اود 37]

لعاصگر  تمامی اند تو تعهایی نمی لی به[، و23،  25است ]  خا

 [. 29تأمین اعد ]  را گیاغذایی مورد نیاو 

سرلت  هگگ ه بگگ اانگد   جموه معابعیاودهای شگیمیایی او  

ار دهعگگد، امگگا  قر  گیار ختیارا در ایی العاصر غذانعگگد میتو

مانعگگد محیطی  یستهگگای وخطراوک آنهگگا مدد و یاف ومصر

هگا را  ن آبغعی شدو میعی ویرو وسطحی های آبگی دلوآ

ی اهدبا اواو آنهگا  ست بخشی ابهتر رو  ل دارد. اوایننبادبه 

[. اود نیتروژن یكی او انگواع اگود   29ند ]لی جایگاین شوآ

به د فعالیت خوی هاک دور تمان در گیاهاشگگیمیایی اسگگت.  

د این اگود در  یا[. با وجود اهمیت و3ند ]و دارنیااین لعصر 

آن در حد او تجم  بیش ل، محصود یش لموكرافاا

سالمت ممكگگگگگن اسگگگگگت  میعی و محصوتتی نظیر سیب

و نیا[. او طگرف دیگگر،   16بیعداود ]خطر به   را اععد فمصر

ۀ معطقدر اه ان یرص در اخصوبهاگگود نیتگگروژن  به ن گیاها

لی اد آموار بالطب  مقدار دارد و خشك قر نیمهو خشك 

 [. 5است ]یگر لعاصر او دبیش های آن اند  است  خا

ای او مجموله  خای مدیریت توفیقی حاصوخیا

شامل امگگگاً لاا ست اه  اخای مدیریت حاصوخیات لمویا

  شد حصالاپالسم  و ژرکلی ی آها، نهگگگگاد هاداود  او ستفاا

ی  اشردر نها ر اگگگگگگردن آگاونش چگونگی سادابا ا  همر

لعاصر د  او ستفاایی رااارساندن اثر احدف به محوی با هد

  اسگگگگگگت شد حصالک اقاروری ارباد بهبوو یی مصرفی اغذ

د  ی آلگگی بگگرای اسگگتفاهاداو[. هرچعگگد تعیگگین مقگگدار 36]

معظور تأمین نیاو گیاهان، به دانش دقیقی در مورد ترایب  به

لعاصر اود آلی و قابویت معدنی شدن آنها در مارلگه نیگاو   

دارد، این مطوب پذیرفته شد  است اه افاودن ایگن اودهگا   

 [. 21،  34شود ] به خا  سبب افاایش لموكرد محصول می

ای معاب  آلی مانعگد اودهگای دامگی در توفیگق بگا اودهگ      

شیمیایی لالو  بر حاصوخیای خا  و افاایش تولیگد، سگبب   

افاایش اگارایی جگذب مگواد غگذایی توسگ  محصگول نیگا        

لیل د بهو اور  در گیگگا  ذرت مرغی د اود برر[. اا19د ]میشو

د ذرت یش لموكرافا  سبب اگیاو نیارد یی مواغذاد تأمین مو

 یها خادر لی اد آمود [. امبو8مقایسه با شاهد شد ]در 

همنعین ب و قابل جذوژن نیترآن اگگم بگگودن تب   بهو لی ورا

موجب ترغیب دار، وژننیتری هادمیعی به اووویاد سیبتوق  

د میشود ین اواقعی و وانیاف بگگگگگیش او به مصروروان اشا

ی هاآبگی معاب  دلو[. مصرف بیش او حگد ایگن اگود، آ   10]

 .[15را در پی دارد ]تولید ی هاهایعهیش افاو امیعی ویرو
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اود توفیقی د بررسی تأثیر ااربرپژوهش حاضر با هدف 

دو رقگگگگگم ایفی و امی د بر لموكروژن نیترمرغگگگگگی و 

و تأثیر ترایبی ایگن اودهگا در   ‘ سانته’و‘ آریعدامیعی ’و سیب

جهت ااهش مصرف بیش او حد نیتگروژن و جوگوگیری او   

تگرین مقگدار   محیطی و دستیابی به معاسگب  خسارات ویست

با استفاد  او مكمل اود مرغی در شگرای   د اور  اومصرف 

 شد.ا جرمحیطی شهرستان اندیمشك ا
 

 ها . مواد و روش2

این آومایش در شهرستان اندیمشك او تواب  استان خووستان 

دقیقگ  شگمالی و طگول     14درجگه و   25با لر  جغرافیایی 

دقیق  شرقی و میگانگین بارنگدگی    99درجه و  35جغرافیایی 

متگری او سگطح    100متر و با ارتفاع  میوی 900تا  800سالیان  

طگرح  قالب صگورت فااتوریگل در    دریا اجرا شد. آومایش به

و سه تكرار اجگرا شگد. فگااتور اول    فی داامل تصای ها بوو

تگن در   5همگرا    د نیتگروژن بگه  مختوف اوچهار سطح شامل 

صورت یكسگان و در توفیگق بگا سگطوح      هكتار اود مرغی به

تگن اگود    5ن اگود نیتگروژن )شگاهد(      آ بدوN0Pنیتروژن )

در هكتار خالص ایووگرک نیتروژن  70آ N1Pمرغی در هكتار، 

در الص گگ خایووگرک نیتروژن  N2P140:  تن اود مرغی، 5  

ایوگوگرک   N3P210: تن اود مرغگی در هكتگار و    5هكتار   

تن اود مرغی در هكتار( و فگااتور دوک   5خالص   نیتروژن 

بود. اگود مرغگی   ’ سانته‘و ’ آریعدا‘یعی ومشامل دو رقم سیب

تن در هكتگار( قبگل او اشگت در سگطح مارلگ        5مصرفی )

مورد آومایش، در شرای  مساوی تووی  شد. هر ارت شگامل  

 متر بود. 4پعج خ  اشت به طول 

و  25یف روی ردصل افوسگگاوی ومگگین  پگگس او آمگگاد 

حگدود  ام بوته ارگگ تمتر و نیگا  سانتی 75یف ردصل بین افو

ها بگا توجگه   ارتنظر گرفته شد. ر درهكتادر بوته  53333

بگگه طگگرح آومایشگگی در تكرارهگگای تصگگادفی او هگگم دیگگگر 

ومیعی برحسب شگرای  محیطگی   تفكیك شدند. اشت سیب

انجاک  10/08/1392های تحقیقاتی در تاریم معطقه و توصیه

ی هاگرفت. نیمی او اود نیتگروژن همگرا  اشگت در اگرت    

ر اود نیتگروژن در ومگان نخگودی شگدن     آومایشی و نیم دیگ

هگای هگرو   شد  تووی  شد. لوگف  ها در سطوح مشخصغد 

موجود در مارله در دو نوبت با دست وجین شدند. آبیگاری  

صورت مگعظم بگا    صورت نشتی و هر هفت روو یك بار به به

معظور جووگیری او اختال   استفاد  او سیفون انجاک گرفت. به

صگورت مسگتقل انجگاک     هر ارت بهتیمارهای اودی، آبیاری 

گرفت. ارتفاع بوته و تعداد ساقه در بوته، در مرحو  رسیدگی 

معظگور   یكی محاسبه شد. در ومان رسیدگی اامل، به فیایولوژ

ومیعی و صفات وابسته بگه آن، پگس   تعیین لموكرد غدۀ سیب

 2های بات و پایین خطو  اشت، او دو خ   او حذف حاشیه

ترتیب تعداد غگد    برداشت و بهها بوتهمتری در وس  ارت، 

های درشت )بیشگتر او  در بوته، وون غد  در بوته، تعداد غد 

 75گرک( و ریگا )امتگر او    75-250گرک(، متوس  )بین  250

ها محاسگبه شگد. بگرای    گرک( در متر مرب  و لموكرد ال غد 

افگگاار تجایگگ  واریگگانس صگگفات مگگورد بررسگگی او نگگرک    

او آومگگون ها مقایسگگ  میگگانگین، بگگرای  MSTAT-Cآمگگاری

درصد و بگرای رسگم    5ای دانكن در سطح احتمال چعددامعه

 افاار ااسل استفاد  شد.نمودارها او نرک

 

 و شیمیایی خاک مزرعه . مشخصات فیزیکی1جدول 

 برداریلمق نمونه

(cm) 
 بافت خا 

 شن

)%( 

 رس

)%( 

 سیوت

)%( 

 هدایت الكتریكی

(ds/m) 

اسیدی

 ته

 مواد آلی

)%( 

 نیتروژن

)%( 

 پتاسیم

(mg/kg) 

 فسفر

(mg/kg) 

 2/9 91 69/0 63/0 8/7 5/6 9 54 37 رسی -لومی  30-0
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 مطالعهمورد  زمینیسیب ارقام هایویژگی برخی. 2جدول 

 های سطحیچشم بافت غد  انداوۀ غد  لمق چشم شكل غد  رند غد  گیاهی پوشش رسیدگی رقم

 لمق ام نرک و آردی بارگ سطحی بیضی اشید  ورد ویاد وودرس آریعدا

 لمق با تعداد ام ام تقریباً نرک متوس  سطحی بیضی گرد ورد روشن خوب وودرس نیمه سانته

 

 . نتاکج و بحث  3

 ارتفا  بوته .3.1

اثگر رقگم، تیمگار    اه ن داد یانس نشاتجای  وارسی نتایج برر

اودی و برهمكعش آنها بگر صگفت ارتفگاع بوتگه در سگطح      

(. افگاایش تیمگار   3درصد مععگادار بگود )جگدول     1احتمال 

 67 و 54ترتیگگب سگگبب افگگاایش  بگگه N3بگگه  N0اگگودی او 

شد. بیشترین ‘ سانته’و ‘ آریعدا’درصدی ارتفاع بوته در رقم

ایوگگوگرک  N3  (210مقگگدار صگگفت ارتفگگاع بوتگگه بگگه تیمگگار

تن در هكتگار اگود مرغگی( و     5همرا   نیتروژن در هكتار به

)تیمگار   N0شاهد ر به تیمامقدار آن، امترین و ‘ آریعدا’رقم 

د مرغگی( و  تن در هكتار اگو  5همرا   د نیتروژن بهاوون بد

(. احتمگاتً مصگرف   1اختصاص داشت )شگكل  ‘ سانته’رقم 

نكردن اود نیتروژن و ویاد شدن نسبت اگربن بگه نیتگروژن    

ومیعی  موجب ااهش رشد انداک رویشی و ارتفاع بوت  سیب

شد، درحالی اه فراهم شدن  نیتگروژن ناشگی او اگود اور ،    

 سبب تسری  فرایعد تجای  اود مرغگی و آوادسگاوی بیشگتر   

لعاصر غذایی همرا  با افاایش فتوسعتا و رشد رویشی شگد  

اه دلیل اصوی افاایش ارتفاع بوتگه در ایگن آومگایش بگود.     

توفیقگی   اگاربرد  بوتگ  گیاهگان مختوگف بگا     ارتفگاع  افگاایش 

 غذایی لعاصر جذب لوت افاایش آلی به و شیمیایی اودهای

 [. 17، 31، 32گاارش شد ] گیا  بیشتر رویشی رشد و

 

  زمینی به سطوح مختلف مصرف نیتروژنتجزیۀ واریانس واكنش دو رقم سیب. 3جدول 

 معاب 

 تغییرات

 درج 

 آوادی

 ارتفاع

 بوته

 تعداد

 ساقه

 در بوته

 تعداد غد 

 در بوته

 وون غد 

 در بوته

 تعداد غد 
 لموكرد

 غد 
 های غد 

 درشت

 های غد 

 متوس 

 های غد 

 ریا

 79/1558170 125/6 29/1 125/1 54/4777 79/2 62/1 04/3 2 تكرار

 37/465881628** 16/1908** 600** 16/20** 37/322248** 37/4** 04/70** 04/672** 1 رقم

 48/58206593** 50/898** 44/534** 77/28** 70/39550* 59/4** 59/119** 70/841** 3 تیمار اودی

 تیمار اودی

 رقم× 
3 **26/17 ns48/2 ns 57/2 **81/517371 ns916/1 ns99/5 **94/2890 **26/573317894 

 69/2886182 12/4 96/31 030/7 35/9239 64/3 00/1 42/2 14 خطا

 درصد و غیرمععادار 1و  5ترتیب مععادار در سطح آ به nsو  **، *
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  سطوح مختلف مصرف نیتروژنزمینی به  . مقایسۀ میانگین واكنش دو رقم سیب4جدول 

 تعداد غد 

(m2)  تعداد غد 

 بوته در

 تعداد ساقه

 بوته در
 های متوس  غد  تیمارهای آومایش

 گرک( 75 -250)

 های درشت غد 

 گرک( 250)بیشتر او 

 

 

8/25 a 

8/22 b 

 

 

2/29 b 

4/33 a 

 

 

6/9 b 

3/13 a 

 

 

6/14 b 

0/18 a 

 رقم

 سانته

 آریعدا

 

 

 

3/25 c 

6/26 a 

5/29 b 

3/22 d 

 

 

 

5/29 c 

8/33 a 

3/31 b 

4/27 d 

 

 

 

1/10 b 

1/14 a 

5/10 b 

0/10 b 

 

 

 

6/15 b 

4/17 a 

8/17 a 

6/17 a 

    نیتروژن )kg/ha) تیمار اودی

N0: 0 

N1: 70 

N2: 140 

N3: 210 

 ندارند. درصد  تفاوت مععاداری 5ای در سطح احتمال  های دارای حروف مشتر ، براساس آومون چعددامعه در هر ستون، میانگین

 N0: بدون کود نیتروژن )شاهد(

در هكتارالص ـخکیلوگرم نیتروژن  70  :N1 

در هكتارالص ـخکیلوگرم نیتروژن  140  :N2 

در هكتارالص ـخکیلوگرم نیتروژن  210  :N3 

 

 تعداد ساقه در بوته .3.2

 1احتمگال  اثر رقم و تیمار اود بگر تعگداد سگاقه در سگطح     

درصد مععادار بگود، ولگی بگرهمكعش رقگم و مقگادیر اگود       

 ‘آریعدا’رقم  (.3نیتروژن بر این صفت مععادار نبود )جدول 
ساقه در بوته دارای برتری مععگاداری نسگبت    18میانگین  با

ساقه در بوته بگود )جگدول    6/14با میانگین ‘ سانته’به رقم 

اقه در بوتگه  رسگد ارتفگاع بوتگه و تعگداد سگ     مینظگر   (. به4

شگدت تحگت تگأثیر خصوصگیات ژنتیكگی       اند اه به صفاتی

مرتب  به رقم قرار دارند اه نتایج مشابهی با تحقیق حاضگر  

 N0[. اگرچه افاایش تیمار اودی او 29گاارش شد  است ]

تعگداد سگاقه در بوتگه را افگاایش داد، در تیمارهگای       N1به 

هد  نشد اودی باتتر، اختالف مععاداری در این صفت مشا

توان گفت امتر بودن تعگداد سگاقه    (. بعابراین می4)جدول 

در بوته، تحگت تگأثیر لوامگل محیطگی اسگت و وابسگتگی       

بیشتری به خصوصگیات فیایولگوژیكی رقگم دارد. گگاارش     

های این پژوهش مغایرت داشگت.  برخی او محققان با یافته

آنها بیان اردند اه افاایش تگدریجی تعگداد سگاقه در بوتگه     

[  امگا  7د ]میشوامان با افاایش اگود نیتگروژن حاصگل    هم

 [.27های مشابهی نیا بیان شد  است ] گاارش

 

 وزن غده در بوته .3.3

هگا در  اثر رقم و برهمكعش رقم و تیمار اودی بر وون غد 

 5درصد و اثر تیمار اود در سطح احتمگال   1سطح احتمال 

 N0او (. افاایش تیمگار اگودی   3درصد مععادار بود )جدول 

ها شد، اما در سبب افاایش وون غد ‘ آریعدا’در رقم  N1 به 

وون غگد  در   N3افاایش تیمار اودی تا سگطح  ‘ سانته’رقم 

 (. 2بوته را افاایش داد )شكل
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 زمینی ثیر تیمار كودی بر ارتفاع بوتۀ ارقام سیب. تأ1شکل 

 

 زمینی ثیر تیمار كودی بر وزن غدۀ ارقام سیب. تأ2شکل 

 

هگای مگورد    آمگد  او وون غگد  در رقگم    دست تفاوت به

آومایش، بیانگر آن است اه وون غدۀ تولیگدی در بوتگه بگه    

اختالفات ژنتیكی بگین دو رقگم مگرتب  اسگت. تغییگر وون      

[. مصگرف بهیعگ    28ها بیشتر معوول نوع رقگم هسگتعد ]   غد 

لامگل   N1تگا   N0اودی  اود نیتروژن توس  بوته در تیمار

افاایش وون غد  بود. او طرفی، مصرف بیش او حگد   اصوی

( بگا گسگترش رشگد    N3نیتروژن بیش او نیاو گیا  )تا سطح 

رویشی و شاخص سطح بگرگ و در نتیجگه رقابگت نگوری     

انی انداک هوایی، سبب نااارامگدی فتوسگعتا   متأثر او همپوش

ها شد. چعاننه مقدار در غذارسانی و لدک افاایش وون غد 

نیتروژن مصگرفی او حگد مطوگوب تجگاوو اعگد، وون غگد        

 [.6ااهش خواهد یافت ]

 

 تعداد غده در متر مربع .3.4

 تعداد غدۀ درشت .3.4.1

های درشت تحگت تگأثیر تیمگار رقگم و اگود در      تعداد غد 

درصد مععادار شد، ولی برهمكعش آنها بگر   1سطح احتمال 

(. بیشگترین و امتگرین   3این صفت مععگادار نبگود )جگدول    

ترتیگب مربگو  بگه رقگم      تعداد غدۀ درشت در متر مرب  بگه 

بگا میگانگین   ‘ سگانته ’غگد  و رقگم    4/33با میانگین ‘ آریعدا’
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(. افاایش تیمار اودی 4غد  در متر مرب  بود )جدول  2/29

هگای درشگت در ایگن    سبب افاایش تعداد غد  N1تا  N0 او

آومایش شد، اما در تیمارهای اگودی بگاتتر، فراوانگی ایگن     

دلیگل   صفت ااهش یافت. احتماتً تشدید رشد رویشگی بگه  

افاایش اود نیتگروژن و اختصگاص یگافتن بخشگی او مگواد      

یافتگ    هگای توسگعه  فتوسعتای گیا  برای تولید غد  به انگداک 

امل اصوی این اگاهش بگود. در سگطوح مختوگف     هوایی، ل

ایوگوگرک در هكتگار بگر سگه رقگم       140نیتروژن او صفر تا 

 هگای غگد   فراوانی مصرف نیتروژن، افاایش ومیعی، با سیب

هگای آومگایش حاضگر    یابد اگه بگا یافتگه    می افاایش درشت

[. این امر بیگانگر آن اسگت اگه وجگود     35] همخوانی ندارد

آومگایش بگا تگأمین معاسگب مگواد      ثابت اود مرغی در ایگن  

غذایی در مصرف ام نیتروژن تأثیر بهتری در افاایش تعداد 

 غدۀ درشت در متر مرب  داشت.

 

 تعداد غدۀ متوسط .3.4.2

هگای متوسگ  در سگطح    اثر رقم و تیمار اود بر تعداد غگد  

درصد مععادار بود، ولی برهمكعش آنهگا بگر ایگن     1احتمال 

(. رقگم  2شگان نگداد )جگدول    صفت اختالف مععاداری را ن

غگدۀ متوسگ  در متگر مربگ  دارای      8/25بگا تولیگد   ‘ سانته’

غدۀ  8/22با ‘ آریعدا’پتانسیل تولیدی بیشتری نسبت به رقم 

(. افگاایش نیتگروژن تگا    4متوس  در متر مرب  بود )جگدول  

تعداد غدۀ متوس  در متر مرب  را افگاایش  N1 سطح اودی 

جب ااهش تعداد غدۀ متوس  داد، اما سطوح باتتر اود، مو

در متر مرب  شد. نیتروژن ااربردی اثگر امتگگری بگر تعگداد    

 [. 24گذارد ]غد  دارد، ولی بر انداوۀ غد  اثر می

 

 تعداد غدۀ ریز .3.4.3

اثر رقم، تیمار اود و برهمكعش رقم و اود بر تعگداد غگدۀ   

(. او 3درصد مععادار بگود )جگدول    1ریا در سطح احتمال 

برتگری  ‘ آریعگدا ’ید غگدۀ ریگا در متگر مربگ ، رقگم      نظر تول

مععاداری در مقایسه با رقم دیگر داشت. تحقیقگات دربگارۀ   

ومیعگی نگشان داد اگه پتانگگسیل تولیگگد    ارقاک مختوف سیب

[. افگاایش  26غدۀ ریا تحت تگگأثیر ژنوتیگگو قگگرار دارد ]   

سگبب افگاایش   ‘ آریعگدا ’در رقگم  N1 تیمار اودی تا سگطح  

ریا در متر مرب  شد، اما تیمار اگودی بگاتتر در    تعداد غدۀ

شگدت اگاهش داد. در    تعداد این صگفت را بگه  ‘ آریعدا’رقم 

های ریا  تعداد غد  N3تا  N0لو  افاایش تیمار اودی او 

  (.3را افاایش داد )شكل‘ سانته’رقم 

 

 زمینی ثیر تیمار كودی بر تعداد غدۀ ریز ارقام سیب. تأ3شکل 
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های ریا ممكن است تفاوت اودپذیری برای تولید غد 

با خاصیت ژنتیكی ارقاک مرتب  باشد. بیشترین غدۀ ریگا در  

اگودی  و تیمار ‘ آریعدا’غد  به رقم  25متر مرب  با میانگین 

ایووگرک نیتروژن در هكتار، و امتگرین  آن بگا میگانگین     70

و لدک مصگرف اگود   ‘ سانته’غد  در متر مرب  به رقم  5/11

 (.3)شاهد( اختصاص یافت )شكل

 

 عملكرد غده .3.5

اثگر رقگم، تیمگار    اه ن داد یانس نشاتجای  وارسی نتایج برر

 1اود و برهمكعش آنها بر لموكرد غد  در سگطح احتمگال   

(. با افاایش مقدار تیمار اودی 3رصد مععادار بود )جدول د

لموكرد غد  در هگر دو رقگم مگورد آومگایش      N1به  N0او 

لموكگرد   N1افاایش یافت. اما تیمار اودی باتتر او سگطح  

 38ترتیگب )  به‘ سانته’و ‘ آریعدا’ومیعی را در رقم  غدۀ سیب

(. ااهش لموكرد غد  در 4( درصد ااهش داد )شكل 22و 

ممكگن اسگت ناشگی او افگاایش      N1تیمار اودی بگاتتر او  

هگای هگوایی گیگا  و    تگود  و تشگدید رقابگت انگداک     ویست

 ای بگرای جگذب آب و مگواد   بوته همنعین ایجاد رقابت بین

غذایی مرتب  باشد. با توجه به ایعكگه افگاایش نیتگروژن در    

تعگگداد بگگرگ در بوتگگه را نیگگا  N1تیمارهگگای اگگودی بگگاتتر 

دهد، شاید یكی او دتیل اصوی ااهش لموكگرد   افاایش می

غد  در این آومایش در سطوح باتی اودی، رابطگ  لكگس   

های تولیدی باشد. بین تعداد برگ بوته با تعداد و وون غد 

دربارۀ گیا  سورگوک با نتایج این آومگایش مطابقگت    ها  یافته

دارد، اه در این بررسی، با مدیریت توفیقی اودهای آلگی و  

شیمیایی، حتی در سطوح پگایین نیتگروژن، پتانسگیل تولیگد     

 اودهگای  توفیقی [. برتری ااربرد2سورگوک افاایش یافت ]

[، 9 ،11در مگورد گیگا  ذرت ]   تحقیقگات  در آلی و شیمیایی

است. بیشترین  رسید  اثبات به [ نیا19[ و سویا ]10نخود ]

 70و سگطح  ‘ آریعگدا ’لموكرد غد  در این آومایش به رقگم  

ایووگرک نیتروژن در هكتگار و امتگرین لموكگرد، بگه رقگم      

و شرای  لدک مصرف اود )شاهد( اختصاص یافت ‘ سانته’

 مقادیر مختوگف  مصرف به ارقاک (. وااعش متفاوت4)شكل 

 [. 30است ] گاارش شد  نیتروژن قبالً ودا

 

 
 ثیر تیمار كودی بر عملکرد غدۀ ارقام سیب زمینی. تأ4شکل 
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 گيري . نتيجه4

در شرای  توفیقی با مصرف امتگر  ‘ آریعدا’طور اوی، رقم  به

( او نظر صگفات  N1ایووگرک در هكتار ) 70نیتروژن تا  اود

امی و ایفی و همنعین لموكگرد غگدۀ بیشگتر، نسگبت بگه      

سطوح باتتر نیتروژن دارای برتری مععاداری در مقایسه بگا  

رقم دیگر بود. برقراری ارتبا  مثبت بین صفت تعداد ساقه 

 توان او دتیگل اصگوی  ها را میدر بوته بر تعداد و وون غد 

رو اسگتفادۀ   افاایش لموكرد غد  در این رقم دانست. اوایگن 

مرغی ضمن افاایش لموكرد غدۀ  و شیمیایی او اود توفیقی

شگیمیایی و   ، موجب ااهش مصگرف اودهگای  ‘آریعدا’رقم 

محیطگی ناشگی او    ی تولید و لدک خسارت ویسگت هاهایعه

شود. بعابراین اوآنجگا اگه احتمگاتً ایگن رقگم       این اودها می

توانایی رسیدن به لموكرد بیشتر را دارد، اجرای تحقیقگات  

بیشتر در شرای  توفیقی با اودهای دیگر در این خصگوص  

 شود.   توصیه می
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.(Zea mays L در )ک و لووۀ مجون. لرستاد باآ کخر

 .233-243(آ 40) 11معاب  طبیعی. وروی و اشان فعو

( 1377ف  )غیبی ی ح و شهری لوو ، ستانی راال .10

ات رگ  نیتگا تجمگبوژن رگنیتد برراگسی همبستگی اربر

ۀ پعجمین اعگرت مقاتۀ میعی. چكیدو یبگگ سک اگقدر ار

 ج.ارت، نباتاح صالو الت ورا

ع حقیقی  ر گعدمكان ن و اریمیاا، ند وقالن ک  مجیدیا .11

، نهوژشیمیایی نیترد او، طوبترثیر تعش أ( ت1387ا  )
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می بر د دااووژن و نیترد اواو توفیقی و می د دااو

د  او آب ستفان اندماد و رالموكرای جاد و الموكر

وروی و اشان فعوک و . لوو704اس گل ارسیعذرت 

 .418-432آ 45معاب  طبیعی. 

محمگگدی ا، قالونگگد الگگف، مجیگگد اع، سگگهرابی ی و   .12

( تأثیرپذیری ایفیگت دانگ  نخگود او    1389حیدری غ )

های مختوف افاایش حاصوخیای خگا . مجوگ     سیستم

 .103-119آ 3الكترونیك تولید گیاهان ورالی. 

دو یابی تأثیر ( ارو1381ک ج )موكوتی ن ک و محمدیا .13

  شیمیایی خاو فیایكی ت امپوست بر خصوصیاع نو

  16  و آب. خاک لووۀ مجود ذرت. لموكرو 

 .144- 150(آ 2)

( نگگگاهی اوتگگا  بگگر  1383مایعگگانی ح و سگگعید  غ  ) .14

تحوتت تولید امپوسگت در شگهر تهگران. انتشگارات     

 ساومان باویافت و تبدیل مواد. 

وروی پایگگدار و افگگاایش ( اشگگا1375موكگگوتی ک ج  ) .15

ساوی مصرف اود در ایران. انتشارات  لموكرد به بهیعه

 نشر آمووش اشاوروی.

ات در غوظت نیترل ( اعتر1379ک ج )موكوتی  .16

در ناپذیر رنكااتی ورسبایها ضرو و پیا، میعیو سیب

وروی اشام  نا  یژ  و آب.  وحفظ سالمتی جامعه. خا

 .1- 9(آ 6) 12ار. پاید
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