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ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the application of poultry manure and urea fertilizer in onion in the 

randomized complete block design with three replications during 2018 and 2019. The treatments were:1-

Control (276 kg/haN), 2-Recommended optimal nitrogen limit for the region crop (184 kg/haN)+Optimal 

consumption of other nutrients, 3- nitrogen consumption 25% more than the optimal limit+Optimal 

consumption of other nutrients, 4-Consumption of nitrogen 25% less than the optimal limit+five t/ha of poultry 

manure+optimal consumption of other nutrients and 5-Consumption of nitrogen 25% less than the optimal 

limit+tent/ha of poultry manure+Optimal consumption of other nutrients. The results showed that the effects 

of treatments on yield, the concentration of other elements, and nitrate residuals in onion bulbs and leaves were 

significant at the level of 1% probability. The control had the lowest yield (43.3t/ha) and the highest nitrate 

residuals (184.3 and 571.2mg/kg, respectively) and the lowest concentrations of potassium, iron, zinc, and 

manganese in bulbs and leaves. Also, treatment five showed the highest yield (25.1% increase compared to the 

control), and no significant difference in yield was observed between treatments four and five. The lowest 

nitrate residuals in bulbs were in treatment four, which was 69.9%, 21.7, 43.3, and 3.4% less than treatments 

one, two, three, and five, respectively. The application of treatment four, while reducing the consumption of 

urea fertilizer by 50% and as a result of reducing nitrate in bulbs to less than the critical level and increasing 

the yield by 18%, resulting in about 11% more revenue than the control. 
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 در منطقه جيرفت کشت پاييزه پيازنيترات در محصول  باقيماندهکود نيتروژنه و مرغی بر عملکرد و  تأثير

 1، مهری شريف*1، صابر حيدری 1جواد سرحدی

کرمان، سازمان  استان بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب. 1

 .تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران

 (31/6/1400تاریخ تصویب:  -2/5/1400تاریخ بازنگری:  -6/4/1400)تاریخ دریافت:  

 چکيده

در  یکامل تصادف هایبلوک هیپاطرح در قالب پیاز  دیو اوره در تول یکود مرغپژوهش حاضر با هدف ارزیابی کاربرد تلفیقی 

 276kg/haمنطقه،  شاهد )عرف -1 پژوهش عبارت بودند از: یمارهایت اجرا شد. 1398و  1397های طی سالسه تکرار و 

N)، 2- محصول منطقه یبرا نیتروژن شده هیحد بهینه توص (184kg/ha N)+ مصرف  -3 ،مصرف بهینه سایر عناصر غذایی

 درصد کمتر از حد بهینه+ %25مصرف نیتروژن  -4 مصرف بهینه سایر عناصر غذایی، +بیشتر از حد بهینه %25نیتروژن 

تن کود  10 کمتر از حد بهینه+ %25 نیتروژنمصرف  -5و  غذاییمصرف بهینه سایر عناصر  پنج تن کود مرغی در هکتار+

اصر سایر عنغلظت عملکرد،  برتیمارهای کود اثرات شان داد که نتایج ن مصرف بهینه سایر عناصر غذایی. مرغی در هکتار+

 3/43دار بود. تیمار شاهد دارای کمترین عملکرد )یدرصد معن کیدر سطح احتمال و یاقیمانده نیترات در سوخ و برگ پیاز 

کیلوگرم ماده خشک( گرم در میلی 2/571و  3/184تن در هکتار( و بیشترین باقیمانده نیترات در سوخ و برگ )به ترتیب

افزایش نسبت به  درصد 1/25و کمترین غلظت پتاسیم، آهن، روی و منگنز بود. همچنین تیمار پنج بیشترین عملکرد )

داری در عملکرد در دو تیمار چهار و پنج مشاهده نشد. کمترین میزان نیترات سوخ در شاهد( را نشان داد و اختالف معنی

از نظر  .کمتر بوددرصد  4/3و  3/43، 7/21، 9/69به ترتیب  ی یک، دو، سه و پنجمارهاینسبت به تتیمار چهار بود که 

و در نتیجه کاهش نیترات سوخ به کمتر از  کود اوره ی مصرفدرصد 50 کاهش ضمن چهار ماریکاربرد ت ،یاقتصاد تیاهم

 را موجبشاهد )عرف منطقه(  مارینسبت به ت شتریدرصد ب 11حدود  یمحصول، درآمد یدرصد 18 شیو افزاحد بحرانی 

 .گردید

 ، سوخ و برگ پیاز.تراتین ،اوره، پیاز: های کليدیواژه

 مقدمه
ها گیاهی از خانواده سوسنی .Allium cepa Lپیاز با نام علمی 

Alliaceae ها و مواد معدنی بوده است. این گیاه سرشار از ویتامین

رویی و قیمت پایین های مانند طعم، ارزش داو به  دلیل ویژگی

. ایران با داشتن (Tyagi and Yadav, 2007)تقاضای بسیاری دارد 

ان گکننده، از مهمترین تولیدرکشتیهزار هکتار سطح ز 45حدود 

 2پیاز در دنیا بوده و این محصول به دلیل مصرف سرانه حدود 

برابری میانگین جهانی، اهمیت باالیی در سبد غذایی کشور دارد 

(Faostat, 2019)ای محدودی . از آنجا که پیاز دارای سیستم ریشه

است در نتیجه هر مقدار خاکی که برای کشت پیاز مورد استفاده 

قرار گرفته از حاصلخیزی بهتری برخوردار باشد، محصول با 

 ,.Yohannes et al)تر تولید خواهد شد عملکرد و کیفیت مطلوب

2013) . 

ترین عوامل در رشد و کلیدیکودهای شیمیایی یکی از 

تولید پیاز است. استفاده هر ساله از این کودها اثرات مخربی بر 
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ترکیب شیمایی خاک، تعادل عناصر غذایی و افزایش آلودگی های 

زیست محیطی و کاهش سالمتی خصوصاً به دلیل وجود نیترات 

های اخیر به دالیلی . در دهه(Al-Fraihat, 2016)داشته است 

نقش بسیار زیاد نیتروژن در افزایش عملکرد، دسترسی آسان مانند 

کشاورزان به کود نیتروژنه و ارزانی نسبی این کودها سبب افزایش 

قابل توجهی در مصرف کودهای نیتروژنه خصوصاً اوره شده است. 

در نتیجه میزان آلودگی نیتراته در محصوالت کشاورزی افزایش 

ها در زمینه اغلب پژوهش .(Aulakh et al., 2012)یافته است

نیترات در محصوالت کشاورزی، عوامل اثرگذار در انباشت نیترات 

دی بنای تقسیمرا به سه گروه عوامل محیطی، ژنتیکی و تغذیه

کردند. لذا از آنجا که تغییر عوامل محیطی و ژنتیکی دشوار است، 

 Anjana)ای از اهمیت باالیی برخوردار خواهند شد عوامل تغذیه

and Iqbal, 2007) طبق نتایج تحقیقات . Soleymani and 

Shahrajabian  (2012)  بیشترین میزان نیترات در پیاز با کاربرد

کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد که با کاهش میزان  300
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کیلوگرم در هکتار، مقدار نیترات در پیاز به  200کود نیتروژنه به 

پیدا کرد. مصرف نامتعادل کودها و کمتر از حد استاندار کاهش 

روی در کودهای نیتروژنه منجر به افزایش تجمع بویژه زیاده

 ,Malakouti)شود نیترات خصوصا در انواع سبزی و صیفی می

2011) . 

از آنجا که حذف کامل کودهای شیمیایی و جایگزینی آن 

تواند مشکالتی در تامین عناصر غذایی گیاه با کودهای آلی می

وصاً گیاهان یکساله ایجاد کند، ایجاد سازوکاری که بتوان از خص

 تواند نقشکودهای آلی در کنار کود شیمیایی استفاده کرد، می

مهمی در کاهش اثرات زیست محیطی کودهای شیمیایی در کنار 

 ,.Ghosh et al)حفظ مطلوب عملکرد محصول داشته باشد 

لی است که از نظر . کود مرغی از جمله کودهای آلی متداو(2004

های مختلفی مورد مقدار نیتروژن مورد توجه بوده و در کشت

 ,Yazdanpanah and Motallebifard)گیرد استفاده قرار می

 Falodun and Egharevba (2018) . در تحقیقی توسط (2017

 بر یو چهار سطح کود مرغکه اثر سطوح مختلف تراکم کاشت 

 یرغکود ماز استفاده شاهده شد که مورد بررسی قرار گرفت، م ازیپ

ساقه و  سوخ،وزن تازه  شیتن در هکتار سبب افزا 10 زانیبه م

 ی(، با مطالعه اثر کود مرغ2007)  .Mia et al عملکرد محصول شد.

، درصد ارتفاع بوته نیشترینشان دادند ب ازیبر پ یمعدن تروژنیو ن

 ماریاز ت یی، عملکرد و جذب مواد غذاسوخماده خشک، وزن 

حاصل  یتن کود مرغ 10به همراه  یمعدن تروژنین %50 یبیترک

 ساده و متقابلاثر  بررسی، در .Yohannes et al(2013) شد.

 جهینت ازیرشد پ یبر عملکرد و پارامترها یوانیو کود ح تروژنین

به  تروژنین لوگرمیک 100 بیعملکرد از ترک نیشتریگرفتند که ب

 یتفاوت معن یدر هکتار حاصل شد ول یتن کود مرغ 45همراه 

در هکتار  تروژنین لویک 150و  یوانیتن کود ح 30 بیبا ترک یدار

اثر ساده و متقابل کود  ایدر مطالعه Doklega (2017) نداشت.

 یریگ هجیو نت یرا بررس ازیبر پ دیاس کیومیسولفور و ه ،یوانیح

تن  10از  شتریتن در هکتار، ب 20 زانیبه م یوانیکود ح که کرد

مورد  یو بهبود پارامترها شیسبب افزا یدر هکتار کود مرغ

 برعکس بود. تراتین باقیماندهاثر در مورد  نیا یمطالعه شد ول

خوری پیاز واستاندارد نیترات در پیاز با توجه به مصرف تازه

 ,.Mousavi Moayeid et al)گرم در وزن سوخ میلی 80که 

تعریف شده است، تغذیه متعادل در پیاز از اهمیت بسیاری  (2017

وه تواند عالبرخوردار بوده و مصرف نامناسب کودهای شیمیایی می

بر مسائل زیست محیطی و آلودگی در منابع آب و خاک، مشکالت 

 Mousavi)کننده ایجاد کند زیادی از منظر سالمتی در مصرف

Moayeid et al., 2017) .فت و کهنوج بیش از یک در منطقه جیر

 این خالء تأمین جهت استمرار طرح کشت که باشددهه می

ور کش ازپی کمبود هاسال از بسیاری در و گیردمی صورت محصول

 ازیکاشت پ ریبه طور متوسط سطح زکند. در زمستان را مرتفع می

هکتار و عملکرد متوسط  7800در منطقه جنوب کرمان حدود 

-در سال. (Ahmadi et al., 1399) دباشیتن در هکتار م 55آن 

لید محصول پیاز در این طرح و اقتصادی تو افزایش با اخیر های

 برداشت هدف با کشاورزان ها،بودن تولید آن در بیشتر سال

 در ار فسفاته و نیتروژنه کودهای زیادی مقادیر بیشتر، هرساله

: لهجم از مشکالتی کار این. نمایندمی مصرف محصول این تولید

یترات به ن غلظت افزایش و آب و خاک آلودگی سرمایه، اتالف

متأسفانه علیرغم این که . بیش از حد بحرانی بوجود آورده است

های منطقه از نظر خواص فیزیکی برای تولید محصوالت خاک

باشند ولی از نظر مواد غذایی و خواص سبزی و صیفی مناسب می

لذا در راستای ، نیستند شیمیایی از وضعیت خوبی برخوردار

افزایش پایداری تولید محصول پیاز از نظر کمی و کیفی باید 

با  .نسبت به اصالح مدیریت مصرف کودهای شیمیایی اقدام نمود

در دسترس بودن منابع مختلف کودهای آلی از جمله توجه به 

، این تحقیق بر روی پیاز به عنوان یکی از محصوالت کود مرغی

انجام شد تا کاربرد توام کود مرغی و کود اوره در  اقتصادی منطقه

هایی مانند نیترات مورد تولید و سالمت محصول از نظر شاخص

 ارزیابی قرار گیرد.

 هاروش و مواد
این پژوهش در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان از 

دقیقه  14درجه و  57توابع شهرستان جیرفت در طول جغرافیایی 

دقیقه شمالی اجرا شد. دشت جیرفت  7درجه و  31 طول شرقی و

 130متر از سطح دریا، متوسط بارندگی سالیانه  600دارای ارتفاع 

باشد. این متر میمیلی 3000متر و تبخیر سالیانه میلی 150تا 

های کامل تصادفی در سه تکرار پژوهش با استفاده از طرح بلوک

انجام شد. در جدول  1398و  1397های با پنج تیمار و طی سال

گذاری و مشخصات تیمارهای مورد آزمایش نشان داده (، شماره1)

 Gee)هیدرومتری بافت خاک به روش  ش،یقبل از انجام آزماشد. 

and Bauder, 1986) ،و قابلیت تهیدیاس ( هدایت الکتریکیEC )

( به روش OCی )، کربن آل(Jones, 2001)در عصاره گل اشباع

به روش  فسفر ،(Nelson and Sommers, 1996)اکسایش تر 

ا ب اولسن، پتاسیم به روش استات آمونیوم و عناصر کم مصرف

. (Sparks et al., 1996) شد یرگیاندازه جذب اتمی هایروش

( نشان داده شده است، خاک محل 2طور که در جدول )همان

ر ناصمورد آزمایش دارای بافت شنی لوم بوده و از نظر ماده آلی و ع
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نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر کم مصرف کمتر از حد بهینه و 

های ( ویژگی3فاقد محدودیت شوری برای پیاز بود. در جدول )

 کود مرغی مورد استفاده در آزمایش را نشان داده شده است. 

 
 یمرغ و يیايميش کود یمارهايت سطوح و یگذارشماره -1جدول 

 یمرغ کود ییایمیش کود ماریت شماره

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

T2 
توصیه شده برای کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار )حد بهینه  184

 ( + مصرف بهینه سایر عناصر غذایی بر اساس آزمون خاکمنطقه محصول
- 

T3 
( + درصد بیشتر از حد بهینه 25هکتار )کیلوگرم نیتروژن خالص در  230

 مصرف بهینه سایر عناصر غذایی بر اساس آزمون خاک
- 

T4 
درصد کمتر از حد بهینه( + +  25کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ) 140

 مصرف بهینه سایر عناصر غذایی بر اساس آزمون خاک
 تن کود مرغی در هکتار پنج

T5 
درصد کمتر از حد بهینه( +  25هکتار )کیلوگرم نیتروژن خالص در  140

 مصرف بهینه سایر عناصر غذایی بر اساس آزمون خاک
 تن کود مرغی در هکتارده 

 

 شيآزما یاجرا محل خاک یهایژگيو -2جدول 

 بافت خاک
pH 

 گل اشباع
 هدایت الکتریکی

1-mmohs.cm 

 کربن آلی

% 
 فسفر

1-mg.kg 
 پتاسم

1-mg.kg 
 آهن

1-mg.kg 
 منگنز

1-mg.kg 
 روی

1-mg.kg 

S.L 8/7 3/2 31/0 5/12 181 1/3 5/2 5/0 

 

 مورد استفاده در پژوهش یکود مرغ یهایژگيو -3جدول 

 PH هدایت الکتریکی

 
P N K 2+Ca +2Mg منگنز روی آهن 

1-mmohs.cm % % % % % mg/kg mg/kg mg/kg 

2/35 4/7 88/1 5/3 4/1 8/4 81/0 5/1202 5/412 3/511 

 

در این تحقیق روش کشت همانند عرف منطقه انجام شد. 

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

های هرز از دیسک استفاده شد. همچنین ها و علفبردن کلوخ

 یهابذرعملیات تسطیح زمین و تهیه جوی و پشته انجام گردید. 

)رقم رایج در منطقه( از  1ماورایپر دیبریهم روزکوتاه رق-زرد ازیپ

مرکز تحقیقات جنوب  نهال و بذر هیح و تهالاص قاتیبخش تحق

استان کرمان تهیه شده و در خاک لوم شنی کاشته شده و پس 

برگی( به مزرعه منتقل  3تا  2از رسیدن نشاها به اندازه مناسب )

 20تر مربع با فاصله ردیف م 15گردید. ابعاد هر کرت آزمایشی 

متر در نظر گرفته شد. سانتی 10های متر و فاصله بوتهسانتی

سامانه آبیاری از نوع تحت فشار تیپ بود و آب آبیاری از نظر 

 رارقتو اس هیاول یاریبآپس از کیفی برای پیاز محدودیتی نداشت. 

 المعمو یاک زراعخو  اهیگ ازیبه ن بستهی دعب یها یاریبآ اه،یگ

های هرز با استفاده از . مبارزه با علفدش انجام کباریهر هفته 

وجین دستی انجام شد. در این آزمایش بجز تیمارها، سایر عناصر 

غذایی بر اساس نتایج آزمون خاک برای گیاه پیاز در نظر گرفته 

 50شد و عنصر فسفر و پتاسیم به ترتیب از منابع سوپرفسفات ) 

 120تماما قبل از کاشت( و سولفات پتاسیم )کیلوگرم در هکتار و 

                                                                                                                                                                                                 
1- Hyb. Primavera 

کیلوگرم قبل از کاشت از طریق  50کیلوگرم در هکتار با تقسیط 

خاک و مابقی در مراحل رشد رویشی، تشکیل غده و پرشدن غده 

کیلوگرم  40از طریق سامانه آبیاری( مصرف شد. در این آزمایش 

کیلوگرم سولفات منگنز، دو کیلوگرم  40سولفات روی، 

کیلوگرم سولفات منیزیم در هکتار مصرف  50سکوسترین آهن و 

شد که هر کدام در سه تقسیط تقریباً مساوی در مراحل رشد 

رویشی، تشکیل غده و پرشدن غده از طریق سامانه آبیاری در 

اختیار گیاه قرار گرفت. بخش نیتروژنه تیمارها از منبع اوره در 

ن غده از طریق سامانه زایی و بزرگ شدمرحله رشد رویشی، غده

آبیاری انجام شد. روش مصرف کود مرغی در تیمارها، همانند 

عرف منطقه بود. در مرحله رشد رویشی، کود مرغی بر روی پشته 

 های سامانه آبیاری ریخته شده و با خاک پوشانده شد.و زیر تیپ

های درصد برگ 80در اسفندماه، پس از افتادگی حدود 

-انجام گرفت. نیم متر از ابتدا و انتهای ردیفپیاز برداشت نهایی 

های کاشت و دو ردیف کناری به عنوان حاشیه در نظر گرفته شده 

برداری از دو ردف وسط هر کرت انجام شد. در پایان هر و نمونه

-سال میزان عملکرد در هکتار مربوط به تیمارهای مختلف اندازه

ی نمونه 10تا  5های هر کرت تعداد گیری شد. همچنین از سوخ
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در سوخ  میپتاس یرگیاندازهتصادفی به وزن یک کیلوگرم تهیه و 

گیری ازهو اندفتومتر  میو با دستگاه فل یبا روش شعله سنج و برگ

 Motsara)منگنز، روی و آهن با دستگاه جذب اتمی انجام شد 

and Roy, 2008)غلظت نیترات در آنها بهگیری . همچنین اندازه 

. به (Cataldo et al., 1975)الیسیلیک صورت گرفت اسید سروش 

منظور توجیه اقتصادی تیمارهای کودی، قیمت تمام شده 

های کودی برای هر یک تیمارها بر اساس قیمت محصول و نهاده

حاصل با نرم  یداده هامحاسبه شد. در نهایت  1398-99سال 

 سهیقاو م مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته SAS 9.1افزار 

و رسم  دانکن ایبا استفاده از آزمون چند دامنه هانیانگیم

 انجام گرفت.  Excellنمودارها با نرم افزار 

 بحث و جينتا
تیمارهای مختلف کود مربوط به اثرات  انسیوار هیتجز جینتا

نشان داده  (4)بر صفات مورد مطالعه در جدول شیمیایی و مرغی 

 بر غلظتتیمارهای کود که اثرات  دهدینشان م جیشده است. نتا

سوخ و اندام در و باقیمانده نیترات منگنز  ی،آهن، رو م،یپتاس

درصد  کیعملکرد محصول در سطح احتمال  زیو ن پیاز هوایی

که اثر سال در  دهدینشان م انسیوار هیتجز جینتا بود. داریمعن

 صفات عملکرد محصول، پتاسیم، نیترات در سوخ و آهن و نیترات

ولی اثر متقابل سال با تغذیه کودی در همه بوده  داریمعن در برگ

دار نشده است. دلیل این امر به ثابت بودن روند صفات معنی

تغییرات صفات مورد آزمایش در سطوح مختلف هر یک از تیمارها 

باشد. اختالف بین صفات در دو سال آزمایش در هر سال می

فات در هر سال تحت تیمارها، دار بود اما روند تغییرات صمعنی

داری در تیمارها در دو سال آزمایش یکسان بود و اختالف معنی

 وجود نداشت.

 عملکرد 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تغذیه با کود شیمیایی و مرغی 

(. 4دار بود )جدول در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد پیاز معنی

 غلظت عناصرسه میانگین عملکرد و ( مقای7( و )6(، )5در جداول )

تحت اثر تیمارهای کودی به ترتیب در سال اول،  پیاز برگ سوخ و

عملکرد ( 5)طبق جدول دوم و ادغام دو سال نشان داده شده است. 

 ییذاعناصر غ ریسا نهیو مصرف به یمصرف تروژنیمحصول با کاهش ن

به  عملکرد مربوط نیشتریکه ب ی. به طورافتی شیافزا یو کود مرغ

 عملکرد مربوط به شاهد نیتن در هکتار و کمتر 0/52( با T5) ماریت

(T1) تن در هکتار بود. 23/40 زانیبه م 

 
 مطالعه مورد صفات بر یکود یمارهايت اثر مرکب انسيوار هيتجز -1جدول 

منابع 

 تغییرات

درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات 

 غلظت عناصر در اندام هوایی  غلظت عناصر در سوخ عملکرد

 نیترات روی منگنز آهن پتاسیم  نیترات روی منگنز آهن پتاسیم   

 ns 44/345 ns 83/248 ns41/65 **28/6186  ns 41/2 *98/3438 ns86/156 ns 08/229 **41/253846 88/4** 62/254** 1 سال

 ns90/1 ns18/0 ns80/307 ns21/43 ns 36/22 ns97/84  ns44/0 ns91/68 ns16/61 ns 77/19 ns91/612 4 سال×تکرار

 55/110190** 57/4876** 37/11984** 45/25410** 36/11**  33/15234** 84/2141** 92/4395** 13/7733** 66/4** 52/132** 4 تیمار

 ns96/10 ns06/0 ns 73/269 ns 08/13 ns 76/25 ns20/1583  ns18/0 ns98/196 ns22/9 ns27/8 ns97/6270 4 سال×تیمار

 78/2727 19/59 70/136 71/306 59/0  93/96 68/22 51/78 25/430 26/0 81/9 16 خطا

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

 

 پژوهش یاجرا اولدر سال  یکود یمارهاياثر  ت تحت ازيپ برگغلظت عناصر سوخ و  یهانيانگيم سهيمقا  -2جدول 

 

 تیمار

 عملکرد
 غلظت عناصر در اندام هوایی غلظت عناصر در سوخ

 روی منگنز آهن پتاسیم روی منگنز آهن پتاسیم

ton/ha % mg/kg mg/kg mg/kg % mg/kg mg/kg mg/kg 

T1 b23/40 c37/1 c40/20 c80/22 c03/14 c30/2 c90/33 c70/25 c27/20 

T2 ab23/45 b27/2 b60/73 b23/63 b87/43 b77/3 b90/122 b60/90 b23/63 

T3 b90/41 bc70/1 c30/33 c27/32 c37/19 bc87/2 c37/55 c57/40 c23/28 

T4 a73/48 a00/3 a60/91 ab40/78 ab37/54 a00/5 ab90/152 a40/112 ab40/78 

T5 a00/52 a40/3 a60/100 a10/86 a20/60 a67/5 a00/168 a50/123 a10/86 

 است درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم دهنده نشان مشابه حروف وجود

 

 پژوهش یدر سال دوم اجرا یکود یمارهاياثر  ت تحت ازيپ برگغلظت عناصر سوخ و  یهانيانگيم سهيمقا -6جدول 

 

 تیمار

 عملکرد
 غلظت عناصر در اندام هوایی غلظت عناصر در سوخ

 روی منگنز آهن پتاسیم روی منگنز آهن پتاسیم

ton/ha % mg/kg mg/kg mg/kg % mg/kg mg/kg mg/kg 
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T1 b47/46 c03/2 c43/25 c20/16 c10/14 c67/2 c67/41 c17/27 c20/16 

T2 ab53/50 ab33/3 b40/88 b20/57 b20/37 ab77/4 b50/147 b80/95 b47/57 

T3 b87/47 bc63/2 c60/39 c60/31 c13/22 bc53/3 c43/66 c10/43 c87/25 

T4 a90/53 a97/3 a80/109 ab00/71 a47/49 a70/5 ab20/183 a00/119 ab07/71 

T5 a47/56 a04/4 a60/120 a00/78 a90/53 a77/5 a40/201 a70/130 a00/78 

 است درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم دهنده نشان مشابه حروف وجود

 

عملکرد ( نشان داده شده است 6گونه که در جدول )همان

 شاهد ماریت درو  5/56 (T5پنج ) ماریت در سال دوم پژوهش در

(T1) 5/46 5/21موجب  پنج ماریت نیتن در هکتار بود. بنابرا 

همانطور که در  شاهد شد. ماریعملکرد نسبت به ت شیدرصد افزا

( مقایسه عملکرد تیمارهای مختلف در دو سال پژوهش 7جدول )

تن  35/43نشان داده شده است، کمترین میزان عملکرد با مقدار 

در هکتار مربوط به تیمار یک )کود اوره بر اساس عرف زارع یا 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص( بود. با مصرف کود  276مقدار 

آزمون خاک، میزان عملکرد نسبت به تیمار یک  نیتروژن بر اساس

درصد افزایش یافت. با افزایش مصرف مقدار نیتروژن به  4/10

بیش از مقدار بهینه در تیمار سه، میزان عملکرد نسبت به تیمار 

دو کاهش یافت اما همچنان باالتر از تیمار یک بود. در تیمار چهار 

فاده از کود مرغی و پنج با کاهش مقدار مصرف نیتروژن و است

تن در هکتار، میزان عملکرد افزایش  10و  5ترتیب به میزان به

تن در  23/54طوری که بیشترین مقدار عملکرد پیاز )یافت به

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

( به T5تن در هکتار کود مرغی ) 10کمتر از حد بهینه به عالوه 

، 1/25نسبت به تیمار یک، دو، سه و چهار به ترتیب دست آمد که 

دهد. البته درصد افزایش عملکرد را نشان می 7/5و  6/23، 3/13

-بین تیمارهای چهار و پنج در افزایش عملکرد پیاز اختالف معنی

داری وجود ندارد. همانند این پژوهش محققان دیگری مانند 

(Yoldas et al., 2011; Zewde et al., 2018)  افزایش عملکرد

پیاز با کاربرد کودهای حیوانی را گزارش دادند. همچنین گزارشات 

مشابهی از افزایش عملکرد پیاز با کاربرد کود مرغی نیز وجود دارد 

(Ali et al., 2018; Dina et al., 2010) کودهای آلی سبب فعال .

شده  1های گیاهیهای تولید کننده هورمونشدن میکروارگانیسم

کننده رشد گیاه و جذب مواد غذایی باشند توانند تحریکمیکه 

(Arisha et al., 2003) همچنین کودهای آلی با افزایش ظرفیت .

نگهداری آب خاک و کاهش آبشویی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، 

 Yoldas)شوند تر میسبب فراهمی این عناصر در زمان طوالنی

et al., 2011) .Mahala et al.  (2018)  گزارش دادند که افزایش

پارامترهای رشد و عمکلرد گیاه با کود مرغی ممکن است به دلیل 

سرعت دسترسی نیتروژن و استفاده از آن در فرآیندهای تولید 

ا هکربوهیدرات در گیاه مربوط باشد. در نهایت این کربوهیدرات

 توانند تحت تجزیه قرار گرفته و به قندهایی تبدیل شوند کهمی

 منجر به افزایش عملکرد گیاه شود. برخالف گزارشات ذکر شده، 

Seran et al. (2010)  گزارش دادند که استفاده از کمپوست به

تنهایی سبب کاهش عملکرد پیاز در مزرعه شده است. آنان ذکر 

کردند که احتماال سرعت پایین آزادسازی عناصر غذایی از 

 نین نتایج آنان نشانکمپوست دلیل این نتیجه بوده است. همچ

تواند عملکرد بهتری داد که ترکیب کودهای آلی و شیمیایی می

 نسبت به کود آلی یا کود شیمیایی به تنهایی داشته باشد. 
 

 پژوهش یادر دو سال اجر یکود یمارهاياثر  ت تحت ازيپ برگغلظت عناصر سوخ و  یهانيانگيم سهيمقا  -7جدول 

 

 تیمار

 عملکرد
 غلظت عناصر در اندام هوایی غلظت عناصر در سوخ

 روی منگنز آهن پتاسیم روی منگنز آهن پتاسیم

ton/ha % mg/kg mg/kg mg/kg % mg/kg mg/kg mg/kg 

T1 b35/43 c65/1 c25/24 c50/19 c06/14 c48/2 c78/37 c43/26 c23/18 

T2 ab88/47 ab80/2 ab01/81 b22/60 b67/40 ab26/4 b18/135 b20/93 b35/60 

T3 b88/43 bc10/2 bc30/36 c93/31 c75/20 bc20/3 c90/60 c83/41 c05/27 

T4 a32/51 a48/3 a03/84 ab70/74 ab92/51 a35/5 ab03/168 ab70/115 ab73/74 

T5 a23/54 a71/3 a58/110 a05/82 a05/57 a71/5 a70/184 a10/127 a05/82 

 است درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم دهنده نشان مشابه حروف وجود
 

  يیغلظت عناصر غذا

( نشان داده شده است به 7( و )6(، )5همانطور که در جداول )

ترتیب کمترین و بیشترین غلظت پتاسیم، آهن، منگنز و روی در 

                                                                                                                                                                                                 
1- Phytohormones 

کیلوگرم در هکتار  276سوخ و بخش هوایی در تیمار شماره یک )

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

به دست آمد. مقایسه تن بر هکتار کود مرغی(  10به عالوه 
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( نشان داد که غلظت پتاسیم در تیمار 7میانگین دوساله )جدول 

به ترتیب  4و  3، 2، 1شماره پنج نسبت به تیمارهای شماره 

 4/78، 1/30، 2/130درصد در سوخ و  7/6و  7/76، 5/32، 8/124

 نجپ ماریغلظت آهن در تدرصد در بخش هوایی بیشتر بود.  7/6و 

، 5/36، 4/356 بیبه ترت 4و  3، 2، 1شماره  یهامارینسبت به ت

 9/9و  3/203 ، 6/36، 8/388 و سوخدرصد در  6/31و  6/204

کود مرغی دارای مقادیر بود.  شتریب ییدرصد در بخش هوا

متفاوتی از عناصر مختلف است. بر طبق جدول شماره دو با مصرف 

کیلوگرم  12کیلوگرم پتاسیم،  140تن در هکتار کود مرغی  10

آهن، چهار کیلوگرم منگنز و پنج کیلوگرم روی خالص وارد مزرعه 

شود. این مقادیر به تدریج آزاد شده و در اختیار گیاه قرار گرفته می

و در نتیجه غلظت این عنصر در بخش هوایی و سوخ افزایش 

اظهار  (Coolong et al., 2005)یابد. کولونگ و همکاران می

کاربرد نیتروژن در خاک، میزان نیتروژن،  داشتند که با افزایش

فسفر، منگنز، روی و آهن پیاز افزایش یافت. در حالیکه میزان 

مس، پتاسیم و مولیبدن تحت تاثیر نیتروژن خاک قرار نگرفت. 

عبدالرزاق دریافت که با افزایش کود گوسفندی و مرغی، مقدار 

توای داری افزایش یافت اما محصورت معنینیتروژن پیاز به

 پتاسیم و فسفر تغییری نکرد.

(2017) Kobierski et al. در یک پژوهش ده ساله بیان

دار غلظت داشتند که مصرف کود مرغی موجب افزایش معنی

، کربن آلی و غلظت آهن، منگنز و pHهای بازی تبادلی، کاتیون

به ویژه روی در خاک شد. همچنین گزارش نمودند که مصرف 

ر دار پتاسیم و فسفمرغی موجب افزایش معنیسالیانه ده تن کود 

خاک شد. این محققان اثر مفید کود مرغی بر خاک را به دلیل 

غنی بودن کود مذکور از عناصر غذایی، افزایش قابلیت جذب 

عتاصر از خاک و روند تجزیه میکروبی این کود در خاک دانستند 

 تکه موجب بهبود فعالیت بیولوژیکی در خاک و افزایش ظرفی

ی ضمن تأمین عناصر غذایی ماده آلشود. تبادل کاتیونی خاک می

و افزایش قابلیت جذب آنها برای گیاه، باعث اصالح خصوصیات 

فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک گشته و بدین ترتیب موجب 

-افزایش عملکرد کمی و کیفی محصوالت مختلف کشاورزی می

 و ونیداسیاکس لیموجب کاهش پتانسشود. همچنین ماده آلی 

شده و  جادیا ایآن در خاک حالت اح زانیم شیاشده و با افز ایاح

ه درآمد ایو اح یتیبه حالت دوظرف یدیآهن و منگنز از حالت اکس

 ,.Dhaliwal et al) ابدییم شیتحرک و استفاده آنها افزا تیو قابل

2019) . 

 

 باقيمانده نيترات 

-کودی از نظر باقی تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای

مانده نیترات در سوخ و اندام هوایی پیاز در سطح احتمال یک 

(. در شکل یک 4داری وجود دارد )جدول درصد اختالف معنی

تاثیر تیمارهای مختلف کودی در باقیمانده نیترات سوخ و برگ 

)ادغام دو سال( نشان داده شده است. تیمار شماره یک باالترین 

گرم بر کیلوگرم( و اندام میلی 3/184در سوخ ) باقیمانده نیترات

گرم بر کیلوگرم( را دارد. تیمار شماره چهار میلی 7/571هوایی )

تن در هکتار کود مرغی(  5کیلوگرم در هکتار نیتروژن و  140)

گرم بر کیلوگرم( و میلی 5/55کمترین مقدار نیترات در سوخ )

دارد که نسبت به  (لوگرمیبر ک گرمیلیم 4/269)اندام هوایی 

 3/43، 7/21، 9/69ترتیب تیمارهای شماره یک، دو، سه و پنج به

درصد نیترات کمتری در سوخ دارد. پس از تیمار چهار،  4/3و 

ترتیب تیمارهای دو، پنج و سه کمترین مقدار نیترات در سوخ به

 ییباال تروژنیسطح کود ن یکه دارا ییمارهایتباشند. را دارا می

 سوخو  بخش هواییدر  یشتریباقیمانده نیترات ب هستند از

 ییعناصر غذا ریو مصرف سا تروژنیبرخوردارند. با کاهش مصرف ن

ه باقیماند یبر اساس آزمون خاک و مصرف کود مرغ اهیگ ازیمورد ن

کودهای نیتروژنه  .افتی دارییو برگ کاهش معن سوخنیترات 

یل ه نیترات تبدخصوصا اوره ابتدا به کربنات آمونیوم و سپس ب

 شوند.شده و به سرعت و میزان زیاد توسط ریشه گیاه جذب می

 Ali et)یابد. به همین دلیل باقیمانده نیترات در گیاه افزایش می

al., 2009) افزایش نیترات در گیاه در نتیجه افزایش مصرف .

کودهای نیتروژنه توسط دیگر مجققان نیز گزارش شده است 

(Amini et al., 2017) .(2014)Mansor Bahmani et al. ضمن ،

 لوگرمیک 540و  450، 360، 270، 180، 90، 0سطوح  یبررس

 ازیمحصول پ تراتین زانیخالص در هکتار بر عملکرد و م تروژنین

 تراتین نزایم تروژنیمصرف ن شیگرفتند که با افزا جهینت یخوراک

مالحظه نمودند که حداکثر  نی. آنها همچنافتی شیمحصول افزا

 خالص تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 270محصول با مصرف  عملکرد

. افتیعملکرد کاهش  زانیم تروژنین شتریحاصل شد و با مصرف ب

ل محصو تراتین زانیکه عملکرد و م یکردند در صورت انیآنها ب

خالص  تروژنین لوگرمیک 180از  شیمورد نظر باشد، مصرف ب

، با (Chezgi et al., 2018)چزگی و همکاران  .دشوینم هیتوص

کمپوست، کود گاوی، کود اوره و ترکیب آنها مطالعه اثر کود ورمی

های کیفی دو رقم ریحان نتیجه گرفتند کمترین میزان بر ویژگی

کمپوست و تجمع نیترات مربوط به کودهای گاوی و ورمی

 (2012)ظر بیشترین آن مربوط به مصرف تنهای اوره بود. طبق ن

Pirsaheb et al. نیترات از طریق  لودگی محصوالت پیاز به یونآ
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رویه کودهای شیمیایی به ویژه کودهای نیتراته و آبیاری مصرف بی

ت گیرد. تفاومزارع کشاورزی با فاضالب تصفیه نشده صورت می

ناشی از میزان تجمع به عواملی مانند نوع رقم کشت شده، سن 

خاک، نوع کود مصرفی، تعداد و میزان  pHو  گیاه، میزان نیترات

کود مصرفی و شرایط آب و هوایی بستگی دارد. با توجه به شکل 

تن بر هکتار کود مرغی اضافه شده است و  10دو، در تیمار پنج، 

مقدار نیتروژن وارد شده توسط این کود بیشتر از نیاز گیاه بوده 

با تیمار چهار  داریاست، عالوه بر اینکه عملکرد تفاوت معنی

داری نسبت به نداشت، میزان نیترات سوخ نیز به صورت معنی

تیمار چهار )با پنج تن بر هکتار کود مرغی( افزایش یافت. در 

هنگامی که جذب نیترات توسط گیاه پایین باشد، بخش عمده آن 

شود. اما اگر میزان باالیی کود نیتروژنه مصرف در ریشه احیا می

توسط ریشه زیاد شده و گیاه نیترات تجمع  شود، جذب نیترات

فرستد، در این حالت مقدار نیترات در غده ها مییافته را به برگ

یابد. اگر همچنان مقدار کود نیتروژنه های پیاز کاهش مییا سوخ

باز هم افزایش یابد و باالتر از نیاز گیاه باشد، به دلیل ظرفیت 

جددا در ریشه تجمع محدود احیای نیترات در برگ، نیترات م

 . (Tucker et al., 2004)یابد می

-با توجه به شکل یک، میانگین باقیمانده نیترات در نمونه

های سوخ پیاز تیمارهای یک، سه و پنج بیشتر از حد مجاز 

گرم بر وزن تر( میلی 80استاندارد سازمان بهداشت جهانی )

(Mousavi Moayeid et al., 2017)  است. حتی اگر حد مجاز

گرم در میلی 90نیترات در پیاز با توجه به استاندارد ملی ایران 

در نظر بگیریم، در  (Tabande and Zarei, 2018)کیلوگرم وزن تر 

نتیجه تیمارهای سه و خصوصاً تیمار یک باعث ذخیره نیترات 

بیش از حد مجاز در سوخ پیاز شده است. در صورتیکه هدف از 

-میلی 80صادرات این محصول باشد با توجه به استاندارد  تولید،

گرم در کیلوگرم نیترات در سوخ به عنوان حداکثر حد مجاز توسط 

سازمان بهداشت جهانی، باقیمانده نیترات در محصول پیاز کاشته 

شده طبق عرف کشاورزی منطقه )تیمار یک( قابلیت صادرات را 

ر نظر گرفتن استاندارد نخواهند داشت. از طرف دیگر حتی با د

گرم نیترات در کیلوگرم وزن سوخ، برای میلی 90پیشنهادی 

مصارف داخلی محصول کاشته شده بر طبق کوددهی منطقه 

 )تیمار یک( از سالمتی مناسبی برخوردار نخواهد بود. 

( ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه 8در جدول )

نشان داده شده است. بین نیترات موجود در سوخ پیاز و عناصر 

پتاسیم، آهن، روی و منگنز موجود در سوخ و اندام هوایی پیاز 

 71/0تا  55/0داری با ضرایب بین  همبستگی منفی بسیار معنی

 وجود دارد.

 
 اماند و سوخ در تراتين ماندهيباقمختلف کودی بر  مارهایيت ريتأث -1شکل 

 پژوهش یاجرا سال دو در ازيپ يیهوا

 

یکی از اشکال غیرپروتئینی نیتروژن در گیاه است. نیترات 

توان به شدت نور، نوع خاک، دما، از عوامل موثر در تجمع آن می

فراهم بودن رطوبت، زمان برداشت محصول، میزان نیتروژن 

مصرفی و میزان تأمین دیگر عناصر غذایی بخصوص پتاسیم، آهن، 

ز زان فتوسنتروی، منگنز، مولیبدن، کلسیم و بور و همچنین می

بیان داشت  tadayon (2018). (Vahed et al., 2015)اشاره نمود 

که از بین کودهای نیتروژنه، اوره و نیترات آمونیوم بیشترین تجمع 

 ایترین عناصر تغذیهنیترات در سبزیجات را باعث شدند. مهم

ها به یکی یا موثر بر انباشت نیترات، که در بیشتر پژوهش

نها اشاره شده است شامل کلر، پتاسیم، فسفر، ای از آمجموعه

 Anjana and)باشند کلسیم، مولیبدن، بور، سولفات و روی می

Iqbal, 2007; Hanafy Ahmed et al., 2002) افزایش میزان .

-تواند جذب و انتقال نیترات به سمت قسمتپتاسیم در گیاه می

را  راتهای هوایی گیاه را تسهیل کند. همچنین متابولیسم نیت

شدت بخشیده و در نهایت نیترات در گیاه را کاهش دهد 

(Hanafy Ahmed et al., 2002) . 

Gairola et al. (2009) باعث  میپتاس گزارش دادند که

 زیو ن لیسطح برگ، درصد ماده خشک، شاخص کلروف شیافزا

را  راتتیتجمع ن جهیرداکتاز شد و در نت تراتین تیفعال شیافزا

اکتاز رد تراتین تیفعال م،یبدون پتاس یکود یمارهایت. کاهش داد

 رینظ ییداشتند. اثر مثبت عناصر غذا شتریب تراتیکمتر و تجمع ن

 ممستقیریو غ میصورت مستقبه بدنیمنگنز و مول ،یرو م،یپتاس

ش فتوسنتز موجب کاه ندیرداکتاز و فرا تراتین میآنز تیبر فعال

 شود. عنصریم یو محصوالت کشاورز اهیباقیمانده نیترات در گ

های سلول pHها موجب تنظیم پتاسیم عالوه بر فعال کردن آنزیم

های آنزیمی از جمله آنزیم گیاهی در محدوده مناسب برای فعالیت

نیترات رداکتاز شد که این امر باعث بهبود احیای نیترات ذخیره 

 Hawkesford)شده در گیاه و کاهش غلظت آن در محصول شد 

and De Kok, 2006) همچنین عنصر آهن، به دلیل حضور در .

ترکیب نیترات رداکتاز و فردوکسین که یک آنزیم احیاء کننده 
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است، مهمترین نقش را در فرآیند تغییر بیولوژیکی نیترات دارد و 

مشخص شده است که در سبزیجاتی که تمایل به تجمع نیترات 

 ,Sikora and Cieslik)شود دارند، آهن بیشتری نیز جذب می

مصرف ترین عناصر کم. عنصر روی به عنوان یکی از مهم(1999

ای در رشد گیاهان دارد. نقش این عنصر از جایگاه ویژه

ر از نظگیرد و صرفهای بسیار ساده تا پیچیده را در بر میواکنش

ای مهم در چرخه زندگی جایگاه آن به عنوان یک عامل تغذیه

های آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری، اری از سیستمگیاهان، در بسی

کننده و یا ساختمانی دارد و در سنتز پروتئین از اسیدهای فعال

آمینه از طریق زنجیره ریبوزومی نقش آنزیمی داشته که احیای 

نیترات و تبدیل آن به اسید آمینه را تسریع کرده و از غلظت و 

 . (Lindsay, 1972)کاهد ذخیره زیاد این ترکیب در گیاه می

 توجيه اقتصادی

دست آمده از درآمد ناخالص بعد از کسر هزینه بررسی نتایج به

کود حاکی از آن است که تیمارها دارای کود مرغی )تیمارهای 

چهار و پنج( بیشترین درآمد را نسبت به دیگر تیمارها دارند 

دست آمده از تیمار شماره پنج (. بیشترین سود به9)جدول 

درصد  6/2و  8/16، 7/6، 3/14ترتیب به میزان ش شد که بهگزار

نسبت به تیمارهای یک، دو، سه و چهار افزایش سود داشت. 

تومان در هکتار  9،197،000دست آمده صرف مطابق نتایج به

کیلوگرم  140هزینه بیشتر برای تامین کود در تیمار چهار )

بهینه( + مصرف درصد کمتر از حد  25نیتروژن خالص در هکتار )

تن در هکتار کود مرغی( نسبت به  5+  بهینه سایر عناصر غذایی

 ( باعث افزایشخالص در هکتار تروژنین لوگرمیک 276تیمار یک )

تومان در هکتار شد. با مقایسه  18،443،000سود خالص به میزان 

-توان اذعان داشت که کاربرد کود مرغی بهتیمارها با یکدیگر می

درصدی مصرف کود اوره، میزان درآمد بیشتری  25همراه کاهش 

ر د یدیتول پیازکه محصول  نیضمن ارا نصیب کشاورز کرده و 

در  یدیبا محصول تول سهیدر مقا )تیمار چهار( شده هیتوص ماریت

-یسالم از نظر باقیمانده نیترات م یمحصول شاهد )زارع( اریمت

 .باشد

 
 مطالعه مورد صفات نيب یهمبستگ بيضرا سيماتر -8ول جد

 روی منگنز آهن پتاسیم نیترات روی منگنز آهن پتاسیم نیترات عملکرد صفات 

 سوخ برگ   

           1 عملکرد 

 برگ

          ns19/0 1 نیترات

         ns16/0- 1 81/0** پتاسیم

        ns22/0- **85/0 1 76/0** آهن

       ns29/0- **84/0 **98/0 1 71/0** منگنز

      ns38/0- **80/0 **91/0 **95/0 1 66/0** روی

 سوخ

     ns25/0- **81/0 **55/0- **66/0- **69/0- **71/0- 1 نیترات

    ns02/0- **80/0 **84/0 **80/0 **73/0 **47/0- 1 83/0** پتاسیم

   ns17/0- **70/0 **89/0 **89/0 **85/0 **55/0- **69/0 1 64/0** آهن

  1 84/0** 70/0** -74/0** 96/0** 95/0** 92/0** 80/0** -41/0* 62/0** منگنز

 1 97/0** 82/0** 69/0** -70/0** 96/0** 96/0** 92/0** 0.83** -36/0* 65/0** روی

 %1 و 5 احتمال سطح در یداریمعن بي* و ** به ترت

 

 مختلف مورد آزمايش یدرآمد و سود خالص تيمارهاهزينه،  -9جدول 

 تیمار
عملکرد )تن 

 در هکتار(

 درآمد ناخالص

 )تومان(

 هزینه کود

 )تومان(

 درآمد ناخالص بعد از کسر هزینه کود

 )تومان(

T1 35/43 130،050،000 780،000 129،270،000 

T2 88/47 143،640،000 5،101،800 138،538،200 

T3 88/43 131،640،000 5،231،800 126،408،200 

T4 32/51 153،960،000 9،977،000 143،983،000 

T5 23/54 162،690،000 14،977،000 147،713،000 

 

 

 گيرینتيجه
مصرف کود مرغی عالوه نشان داد که  قیتحق نیحاصل از ا جینتا

نیترات محصول تولیدی، غلظت بر افزایش عملکرد و کاهش میزان 

عناصر پتاسیم، روی، آهن و منگنز محصول را نیز در مقایسه با 
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داری افزایش داد. در این پژوهش مشخص صورت معنیشاهد به

دار بین عملکرد پیاز در تیمار گردید با توجه به عدم اختالف معنی

 دار در درآمد حاصل ازچهار و پنج و در نتیجه عدم اختالف معنی

خالص  تروژنین لوگرمیک 140مصرف توان با فروش محصول، می

 یتن کود مرغ 5( به همراه نهیدرصد کمتر از حد به 25در هکتار )

مون آز جیبر اساس نتا یضرور ییعناصر غذا ریسا نهیو مصرف به

تن در هکتار و باقیمانده  51در حدود  یمحصول دیخاک موجب تول

درصد کمتر از حد  38)  سوخ لوگرمیدر ک گرمیلیم 5/55نیترات 

 یبرا دی( شد که محصول فوق از عناصر مفرانیدر ا یبحران

 یغن زیآهن و منگنز ن ،یرو م،یپتاس رنظی کنندهمصرف یسالمت

همچنین از نظر اهمیت اقتصادی، کاربرد تیمار توصیه  .باشدیم

درصد کمتر کود اوره )یکی  50شده )تیمار چهار( ضمن مصرف 

ل اصلی افزایش نیترات محصول( و با افزایش تولید حدود از عوام

درصد بیشتر نسبت به  11درصدی محصول، درآمدی حدود  18

 گردد. تیمار شاهد )عرف منطقه( را موجب می

 "گونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود نداردهيچ"
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