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  دهیچک

ـ (رقم سـانته) و ارز  ینیزمبیس یفیو ک یکمّ يهایژگیبر و کمپوستیاوره و ورم یقیکاربرد تلف ریثأت مطالعه منظوربه ـ ا ياقتصـاد  یابی  نی

 يکشـاورز  قـات یتحق سـتگاه یو سه تکرار در ا ماریت چهارشامل  یکامل تصادف يهابلوك طرح صورتپژوهش مزبور به ،یکودده ستمیس

 ازیمورد ن تروژنیندرصد  50 تأمین تروژن،یمورد مطالعه شامل عدم مصرف ن يمارهایاجرا شد. ت )1393-95( یاعزر سال دو مدتهبهبهان ب

ـ مورد ن تروژنیندرصد  75 تأمین کمپوست،یورم قیاز طردرصد  50 اوره و قیاز طر اهیگ ـ گ ازی ـ از طر اهی ـ از طردرصـد   25اوره و  قی  قی

ماه انجـام و  يد اواسط در دارجوانه يبذر يهابودند. کاشت غده رهاو قیاز طر اهیگ ازیمورد ن تروژنین رصدد 100 تأمینو  کمپوستیورم

در  تروژنیمصرف ن یزراع ییو کارا تروژنیمصرف ن ییماه برداشت شدند. عملکرد کل و قابل فروش غده، کارابهشتیارد اواخر در هاغده

 شـتر یب مارهـا یت ریاز سا يداریطور معنبه کمپوستیورم قیاز طردرصد  25اوره و  قیاز طر اهیگ ازیمورد ن تروژنیندرصد  75 تأمین ماریت

ـ  قیاز طردرصد  25اوره و  قیاز طر اهیگ ازیمورد ن تروژنیندرصد  75 تأمین ماریدر هر دو ت کمپوستیبود. کاربرد ورم و  کمپوسـت یورم

تعداد غده و  ،تعداد ساقه داریمعن شیسبب افزا کمپوستیورم قیاز طر درصد 50 ره واو قیاز طر اهیگ ازیمورد ن تروژنین درصد 50 تأمین

بر درصد ماده خشک غده  کمپوستیورم ریثأ. تدشاز منبع اوره  ازیمورد ن تروژنیندرصد  100 تأمین ماریبا ت سهیغده در مقا تراتیکاهش ن

ـ مورد ن تروژنیندرصد  75 تأمین ماریه تد که حداکثر سود بکرمشخص  ياقتصاد یابینبود. ارز داریمعن ـ از طر ازی از درصـد   25اوره و  قی

 قیطراز درصد  25اوره و  قیاز طر ازیمورد ن تروژنین درصد 75 تأمینپژوهش  نیا جیتعلق داشته است. بر اساس نتا کمپوستیورم قیطر

  کشاورزان شود. رآمددو بهبود  ینیزمبیس یفیو ک یعملکرد کمّ شیسبب افزا تواندیم کمپوستیورم
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   مقدمه

ــ ــیزمبیس ــه.Solanum tuberosum L( ین ــدل) ب ــتن  لی داش

 کیـ که  نیزیل يحاو يهانیقابل هضم و پروتئ يهادروکربنیه

از محصوالت ماننـد   ياریو در بس استمهم  يضرور نهیآم دیاس

 نیدارد. ا یفراوان ییاذارزش غ ،وجود ندارد جاتیزبغالت و س

 ینقـش مهمـ   هیو ثانو هیاول يهاتیداشتن متابول لیدلمحصول به

 ینـ یزمبیسـ  ییغذا تیانسان دارد. اهم کیمتابول يهافراینددر 

 ریمقاد يمحصول حاو نیآن نبوده بلکه ا ییزايانرژ لیدلتنها به

هماننـد   یو مـواد معـدن   بری، فCو  6B يهامیناتیو یقابل توجه

 ییاز نظـر کـارا   ینـ یزمبیو مـس اسـت. سـ    يرو م،یزیآهن، من

و  نیرف، مقدار پروتئقابل مص خشکمصرف آب، عملکرد ماده 

  ).7دارد ( يدر واحد سطح بر غالت برتر یمواد معدن

 تـأمین  نیاسـت، بنـابرا   ادیـ ز تـروژن یبـه ن  ینـ یزمبیسـ  ازین

 يمحصـول اقتصـاد   دیـ و تول اهیرشدونمو گ يبرا یکاف تروژنین

سبب  تروژنیاز حد ن شیمصرف ب گری. از طرف داست يضرور

ـ   تیفیکاهش ک ،یشیرشد رو شیافزا  ،یدگیدر رسـ  ریأخغـده، ت

). 3( شـود یمـ  تـروژن یمصـرف ن  ییکاهش ماده خشـک و کـارا  

توســط  تــروژنیمطالعــات انجــام گرفتــه در ارتبــاط بــا جــذب ن

 تـروژن یمـوارد مقـدار ن   شتریب در که استنشان داده  ینیزمبیس

ـ تول يبرا ازیاز مقدار ن شتریمصرف شده ب حـداکثر محصـول    دی

از  یسطح قابـل تـوجه   ینیزمبیکه س یدر مناطق نیبنابرا ،است

 یآلـودگ  خود اختصاص داده است احتمالا بهکشت ر ریسطح ز

ـ دل). بـه 32اسـت (  ادیز ستیز طیمح بـودن و نمـو    یسـطح  لی

 ینـ یزمبیدر سـ  تـروژن یمصرف ن ییکارا شه،یر ستمیس فیضع

بـا   يهـا در خـاك  شتریب ینیزمبی. ساست) درصد 50(تا  نییپا

 تراتین ییآبشو زانیمآن  جهیکه در نت شودیبافت سبک کشت م

 ایـ در نقـاط مختلـف دن   ینـ یزمبیسـ  دی). تول9( ابدییم شیافزا

ـ ین ییایمیش يکودها ادیوابسته به مصرف ز شتریب اسـت   یتروژن

ـ     یمنف راتیکه تأث  رفـت خـاك، پـس   یهماننـد کـاهش مـواد آل

 یآلـودگ  شدن، یمعدن شیخاك در اثر افزا یکیزیف اتیخصوص

ـ دلبـه  ینیرزمیز يهاآب تجمـع   شیو افـزا  تـرات ین ییآبشـو  لی

مصـرف   نی). عالوه بر ا22و  15دارد ( ستیز طیبر مح ،تراتین

ـ بـا توجـه بـه ن    ،ینـ یزمبیدر س تروژنین هیرویب ـ ا يبـاال  ازی  نی

 ینـ یزمبیدر سـ  تـرات یعنصر، موجب تجمـع ن  نیمحصول به ا

 تروزینام نبه یباتیبه ترک ییایمیشده که در اثر فعل و انفعاالت ش

 تیریمـد  نی. بنـابرا شـوند یمـ  لیزا هستند، تبدکه سرطان ن،یآم

). 42محصول دارد ( نیا دیدر تول يادیز تیاهم تروژنین رفمص

 بـراي ثر ؤراهبرد مـ  کی ییایمیو ش یآل يکودها همزمانکاربرد 

  است. یتروژنین ییایمیش يکودها ادیکاهش اثرات مضر کاربرد ز

 يهــاغــده هکــ انــددهکــرگــزارش  پژوهشــگراناز  ياعــده

بـا روش   سـه یمقا در انـد شـده  هیتغذ یکه با مواد آل ینیزمبیس

 ي)، حـاو تروژنـه ین ییایمیمتداول (فقط مصـرف کـود شـ    هیتغذ

 باتیو ترک نهیآم يدهای، اسC میناتیکمتر، ماده خشک، و تراتین

  ).14( هستند شتریب یفنول

محـدود بـوده و    یوانیـ همچون کود ح یسنت یمواد آل منابع

از  ست،یمواد ن نیروزافزون بخش کشاورزي به ا ازین جوابگوي

ـ رو استفاده از مـواد زا نیا ـ   دئ ـ بقا ،یجامـد آل کشـاورزي و   ايی

کودهـاي   نیرو به گسترش است. در ب یمواد آل عنوانبه یصنعت

ـ منبـع تول  نیتـر کمپوست، اقتصادي ،یآل . در اسـت  تـروژن ین دی

ـ تول فرایند ریاخ يهاسال  هـاي ز کـرم کمپوسـت بـا اسـتفاده ا    دی

ـ  عنـوان کمپوست، بهیورم هیکمپوست کننده براي ته یخاک  کی

 یآل يکودها هیبراي ته عتیطب یحام فرایند کی و آسان فناوري

 کمپوستیمورد توجه قرار گرفته است. ورم اریبس ،زائداز مواد 

شـده و سرشـار از مـواد     میتنظـ  pH بـا  يامـاده  ،یفیاز لحاظ ک

. اسـت  اهیـ گ يرم قابل جـذب بـرا  به ف ییو عناصر غذا کیومیه

رشـد هماننـد    يهـا هورمون يحاو کمپوستیورم نیعالوه بر ا

ترشـح   یخـاک  يهـا که توسط کرم نیبرلیو ج نینیتوکیس ن،یاکس

  ).  2( است شوند،یم

و اوره را بــر  کمپوســتیورمــ ) اثــرات39و شــارما ( شــوتا

ـ یزم بیعملکرد سـ  دنـد. حـداکثر عملکـرد غـده     کرمطالعـه   ین

 هیکـود اوره توصـ   درصد 100تن در هکتار) با مصرف  46/30(

ـ تول کمپوسـت یتن در هکتار ورمـ  25شده و  . عملکـرد  شـد  دی

اوره و بـدون   ییایمیکـود شـ   درصد 100با مصرف  ینیزمبیس

  .بود هکتار در تن 39/21 کمپوستیمصرف ورم
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، 50( تـروژن یسـه سـطح ن   ) بـا مطالعـه  48و همکاران ( یورتچی

بـه فـرم اوره) و چهـار     تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 150و  100

تـن در هکتـار) بـر     12و  9، 5/4، صـفر ( کمپوسـت یسطح ورم

حداکثر محصول و اجتنـاب   دیمنظور تولبه ایرقم اگر ینیزمبیس

 تن 12تروژن و ین لوگرمیک 150کاربرد  ستیز طیمح یاز آلودگ

  ند.کرد هیرا توص کمپوستیورم هکتار در

و  4، 2، صـفر ( کمپوسـت یسطح ورم ) اثر چهار11( چاندرا

را بـر رشـد،    ییایمیش يتن در هکتار) همراه با مصرف کودها 6

ــ ــرد و خصوص ــیک اتیعملک ــ  یف ــم س ــار رق ــیزمبیچه در  ین

ارتفـاع   کمپوستیمصرف ورم شی. با افزاکردهندوستان مطالعه 

 ه،متوسـط تعـداد و وزن غـد    ل،یـ کلروف زانیبوته، تعداد ساقه، م

 شیافـزا  غـده  خشـک  مـاده  درصد و فروش عملکرد کل و قابل

ـ ترتبـه ( فـروش  . حداکثر عملکرد کل و قابلافتی و  78/33 بی

 کمپوسـت یدر هکتار ورم تن 6تن در هکتار) با مصرف  78/28

  شد.  دیتول

شـده در منـاطق معتـدل کشـور در پـاییز و       تولید زمینیسیب

ل ایـن محصـو   خأل ،اوایل زمستان به مصرف رسیده و بعد از این

 گـرم  منـاطق  در زمینیدر بازار وجود دارد. با کشت زمستانه سیب

از منـاطق   یکـ ی. کـرد اقـدام   خـأل  نین اکردبه پر  توانیم کشور

اسـتان خوزسـتان    ینـ یمزبیکشت سـ  يمناسب برا يریگرمسمهین

 اسـتقبال  مـورد  اخیـر  هـاي . زراعت ایـن محصـول در سـال   است

 آن زیرکشـت  سـطح  که ايگونهبه گرفته قرار خوزستان کشاورزان

 4491هــم اکنــون بــه  1363- 64 یدر ســال زراعــ هکتــار 347 از

کشـت در   ریـ سـطح ز  شیافزا با زمان) رسیده است. هم4هکتار (

ـ به ن ییپاسخگو يسه دهه، در راستا نیا  قـات یکشـاورزان تحق  ازی

در خوزسـتان   ینیزمبیس یزراعو به ينژاددر ارتباط با به یفراوان

 چیفراوان، تاکنون ه قاتیتحق نیا با وجود یول انجام گرفته است،

بـر عملکـرد و    تـروژن یدر ارتباط با نقش منابع مختلف ن یشیآزما

محصول در منطقـه انجـام نشـده اسـت، در      نیا یفیک هايویژگی

منظـور مطالعـه اثـرات    بـه  پـژوهش  نیا ،داریپا يکشاورز يراستا

 ینـ یزمبیسـ  یفیو ک یکمّ هايویژگیبر  تروژنین یقیتلف تیریمد

  .شداجرا  یکودده ستمیس نیا ياقتصاد یابیرقم سانته و ارز

  هامواد و روش

شـامل   یکامـل تصـادف   يهـا طرح بلـوك  صورتبه پژوهش نیا

) در 1393-95( یمدت دو سال زراعـ به با سه تکرار ماریت چهار

عرض شـمالی و    30ْ  36بهبهان با  َ يکشاورز قاتیتحق ستگاهیا

. محل آزمایش داراي اقلیم گـرم و  شداجرا  یطول شرق 50ْ  14َ

 يمارهـا ی. تاسـت  یـا متـر از سـطح در   320خشک با ارتفاع نیمه

 تـروژن یندرصـد   50 تأمین تروژن،یشامل عدم مصرف ن شیآزما

ـ از طردرصد  50اوره و ییایمیکود ش قیاز طر اهیگ ازیمورد ن  قی

)، کمپوسـت یورمـ درصد  50اوره +درصد  50( کمپوستیورم

 ییایمیکـود شـ   قیاز طر اهیگ ازیمورد ن تروژنیندرصد  25 تأمین

 اوره +درصـد   75( کمپوسـت یورمـ  قیاز طر درصد 75اوره و 

مـورد   تـروژن یندرصـد   100 تـأمین )، کمپوستیورمدرصد  25

اوره) بودنـد.  درصـد   100اوره ( ییایمیکود ش قیاز طر اهیگ ازین

ـ د. ا) بـو Santeسانته ( شیآزما نیرقم مورد مطالعه در ا رقـم   نی

و رنـگ پوسـت و    يضـو یبـوده، شـکل غـده ب    ررسیمتوسط د

 لیـ دلزرد و زرد روشن است. رقم سانته به بیترتگوشت غده به

در  کشـت  ریـ سطح ز نیشتریمنطقه ب یمیاقل طیبا شرا يسازگار

 شیخود اختصاص داده است. قبل از انجام آزمـا خوزستان را به

 30 فر تــاصــ نمونــه خــاك مرکــب از عمــق کیــدر هــر ســال 

کمپوسـت (بـا   ینمونه از ورمـ  کیو  شیاز محل آزما متریسانت

خــاك و  يهــایژگــیاز و یو برخــ هیــمنبــع کــود گوســفند) ته

. عـالوه بـر   )2 و 1 هـاي جدولشد ( يریگاندازه تکمپوسیورم

ـ  مـار یسال پس از برداشت از محل هـر ت  در هر نیا نمونـه   کی

جـامع   سـتم یس. بـر اسـاس   )3(جدول  شد هیته زیخاك مرکب ن

  لیــء فامزخــاك جــ نیــ، ا)US Soil Taxonomy( يبنــدطبقــه

Fine, Carbonaticm, Hyperthermic خـاك   يهـا گروهریو از ز

Aridic Calciustepts شودیمحسوب م  .  

 تیــو قابل نیــی) تع8( يدرومتریــروش هخــاك بــهبافــت      

خـاك در   pHشـد.   يریـ گ) اندازه19خاك ( یکیالکتر تیهدا

 یمتـر رقـوم   pHبـا اسـتفاده از   1: 5/2خاك: آب  نویسوسپانس

)Model691, Metrohm AG Herisau Switzerland (

و بلـک   یوالک وشرخاك به ی. درصد کربن آلشد يریگاندازه
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 هاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك قبل از کاشت در دو سال آزمایش برخی ویژگی .1جدول 

  سال زراعی

  خصوصیات خاك

  بافت
EC  

pH  
 جمعیت میکروبی  OC  پتاسیم  فسفر

  گرم در گرم خاك)(میکرو  (درصد)  گرم)گرم در کیلو(میلی  ر متر)بزیمنس (دسی

  320  70/0  279  9/8  8/7  3/3  سیلتی کلی لوم  94-1393

  350  80/0  269  9/7 7/7  2/3  سیلتی کلی لوم  95-1394

  

  شیسال آزمادر دو  کمپوستیورم ییایمیش هايیژگیو یبرخ .2جدول 

  سال زراعی
  هدایت الکتریکی

  ر متر)بزیمنس (دسی
pH 

  OC  پتاسیم فسفر  نیتروژن کل

  (درصد)

94-1393  2/2  7/6  2  5/3  1  30  

95-1394  1/2  4/7  5/1  3  1  26  

  

  شیخاك بعد از برداشت در دو سال آزما یکیولوژیو ب ییایمیش يهایژگیو یبرخ .3 جدول

سال 

  زراعی
  تیمار

  تریکیهدایت الک
pH  

 جمعیت میکروبی OC  پتاسیم  فسفر

  گرم در گرم خاك)(میکرو  (درصد)  گرم)گرم در کیلو(میلی  متر) در زیمنس(دسی

94-1393  

  115  69/0  288  80/10  7/7  30/3  عدم مصرف نیتروژن

  745  78/0  295  50/13  6/7  60/3  کمپوستورمیدرصد  50 اوره + درصد 50

  670  74/0  290  20/12  7/7  50/3  کمپوستورمی ددرص 25 اوره +درصد  75

  550  72/0  280  50/10  8/7  40/3  اورهدرصد  100

95-1394  

  135  81/0  280  80/9  7/7  20/3  عدم مصرف نیتروژن

  780  91/0  290  50/12  6/7  40/3  کمپوستورمیدرصد  50 اوره +درصد  50

  685  87/0  287  30/10  6/7  30/3  کمپوستورمی درصد 25 اوره +درصد  75

  537  83/0  275  50/9  7/7  30/3  اورهدرصد  100

 
کـربن  و درصد  pH ،یکیالکتر تیهدا تیشد. قابل نیی) تع46(

مورد استفاده در خـاك   يهاهمان روش به کمپوستیورم یآل

 کمپوسـت یخـاك و ورمـ   شدند. فسفر قابل دسترس در نییتع

) 21ون () و جکس34توسط روش السون و سوممرز ( بیترتبه

ـ ترتبـه  کمپوسـت یقابل جـذب در خـاك و ورمـ    میو پتاس  بی

 نیی) تع12) و چپمن و برون (13و همکاران ( ینیروش کوتتبه

بـا اسـتفاده از روش    کمپوستیکل غده و ورم تروژنی. نندشد

ـ یتوده مستی) و ز6کجلدال ( روش ونـس و  خـاك بـه   یکروب

ه با استفاده از غد تراتین زانیشد. م يریگ) اندازه45همکاران (

ـ  درصــد  نیـی تع ي. بــراشـد  نیــیع) ت25و نلسـون (  یروش کن

 شـد ضـرب   52/6غـده در عـدد    تروژنین زانیغده، م نیپروتئ

 خاك (جـدول  هیتجز جیمصرف کود بر اساس نتا زانی). م45(

خاك و آب صـورت گرفـت و    قاتیسسه تحقؤم هی) و توص1

 لـوگرم یک 100و  5O2P لـوگرم یک 46آن عبارت بـود از   ریمقاد

O2K پخش  کنواختی طوربه نیزم هیهدر هکتار که در هنگام ت

ـ ن زایمورد ن تروژنیو با خاك مخلوط شدند. کود ن ـ مبـه  زی  زانی

خـالص در هکتـار، نصـف آن قبـل از      تـروژن ین لوگرمیک 161

ـ بوتـه در اخت  يپا یدر هنگام خاکده هیکاشت و بق  اهـان یگ اری

مـورد   تروژنیندرصد  50 تأمین ماری). در دو ت30قرار گرفت (

و  کمپوستیورم قیاز طردرصد  50 و ورها قیاز طر اهیگ ازین
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ـ از طر اهیـ گ ازیـ مورد ن تروژنین درصد 25 تأمین  75اوره و  قی

کمپوسـت  یمقـدار ورمـ   کمپوسـت، یکود ورم قیاز طردرصد 

ـ   نیـ موجـود در ا  تروژنیبر اساس درصد ن ازیمورد ن  یمـاده آل

  . شدبا خاك مخلوط  بستر هیو در هنگام ته نییتع

مـاه صـورت   يد اواسـط  در دارجوانه يبذر يهاغده کاشت

در  کیـ ولوژیزیف سـن  نظـر  از هـا گرفت. در زمان کاشت، غـده 

جوانـه سـبز رنـگ     سه تا پنج يدارا ،ياچند جوانه یسن طیشرا

 15بـه مسـاحت    یشـ یبودند. هر کـرت آزما  يمتریسانت 5/1-1

ـ    پـنج ل خط کاشت به طـو  چهارمربع شامل متر  نیمتـر بـود و ب

از  تروژنیاز انتقال ن يریمنظور جلوگبه هنکاشت پشته کی هاکرت

 75کرت به کرت مجاور منظور شد. فاصله خطوط کاشـت   کی

ـ بـود.   متـر یسانت 25خطوط  يرو هاو فاصله بوته متریسانت  کی

 اواخـر  در هـا قطع و غده ییهوا يهااندام ،هفته قبل از برداشت

دو  حصـول برداشت شدند. در هنگـام برداشـت م  ماه بهشتیارد

هـر   نییاز بـاال و پـا   متریسانت 50خط وسط هر کرت، با حذف 

 نیـی تع ي. بـرا ندشـد مربـع برداشـت   متـر  ششخط به مساحت 

انتخـاب و   مـار یغده از هـر ت  10درصد ماده خشک غده، تعداد 

 گـراد یدرجـه سـانت   72 يدر آون بـا دمـا   يریـ گپس از پوسـت 

  ت قرار داده شدند. ساع 48مدت به

 ییکـارا  و )Nitrogen Use Efficiency( تروژنیمصرف ن ییکارا

) Agronomic Nitrogen Use Efficiency( تـروژن یمصرف ن یزراع

  ):50(شدمحاسبه  ریبر اساس رابطه ز
    

Nitrogen Use Efficiency = Y1/N1                                                    (1) 

Agronomic Nitrogen Use Efficiency = (Y1-Y0) / N1     (2) 

عملکـرد محصـول بـا و بـدون      بیترتبه 0Yو  1Y روابط نیا در

  .  است یمصرف تروژنین زانیم 1N و تروژنیمصرف ن

 یابیارز يهااز شاخص ياقتصاد یبررس يبرا پژوهش نیا در

 مورد رآما و هاداده یکنواختی يو برا یدر اقتصاد مهندس ياقتصاد

. شـد  يبـردار بهره یمال اتیاضیر روش از هاکاربرد داده يبرا ازین

کامل از مراحـل   يبردارداده قیاز طر از،ین مورد اطالعات و هاداده

 30 لیـ و تکم یشـ یمایبهبهان، روش پ ستگاهیپژوهش در ا ياجرا

 نیچنـ رامهرمز، دزفول و گتونـد و هم  يهاپرسشنامه در شهرستان

وزارت  يهـا و آمارنامـه  هـا تیاز سـا  یافتیـ ت درآمارها و اطالعا

  دست آمد.هب رانیو مرکز آمار ا يجهاد کشاورز

و  یکنـواخت یطـرح بـا توجـه بـه عـدم       ياقتصاد یبررس در

 اتیاضـ یر يهاابتدا از روش هانهیها و هزدرآمد یبرخ یزمانهم

 و هـا داده یکنـواخت ی بـراي  بـار کیپرداخت  يهاو فرمول یمال

 يبـرا  ياقتصـاد  یابیارز يهاشاخص در آنها نکرد استفاده قابل

  . شداستفاده  نانیقابل اطم جینتا آوردن دستبه

ـ بارکیپرداخت  يها) فرمولالف دسـت آوردن ارزش  ه: هرگاه ب

 ندهیو منفعت آ نهیهز کی لیتبد ایو  ندهیو منفعت آ نهیحال هز

 کرده فرمول استفاد نیاز ا توانیحال مدنظر باشد م هیبه زمان پا

  :دشویم فیتعر لیآن به شرح ذ یاضیکه فرم ر

P = F/(1+i)n= F(P/F,i,n) )3                                       (  

: nو  لینرخ تنز :i نده،یارزش آ: Fارزش حال، : Pفرمول  نیدر ا

  . استتعداد دوره 

است که با توجه به نـرخ   ياری) ارزش حال خالص پروژه: معب

و  کنـد یرا محاسبه م هانهیال تفاضل منافع و هزارزش ح ل،یتنز

ــورت ــه یدرص ــبات  ک ــدار محاس ــد گو  یمق ــت باش ــآن مثب  يای

  طرح است: يریپذهیتوج

 )4                                      (i)/ Σ(1+r)iC -iNpv= Σ(B  
  

ـ : انهی) نسبت منفعت به هزج  يوردهنـده بهـره  نسـبت نشـان   نی

نسـبت مجمـوع    اریـ مع نیـ سـت. ا انجام شده طـرح ا  يهانهیهز

در  هـا نـه یهز حـال  ارزش مجمـوع  به را هامنفعت یارزش کنون

  : کندیمحاسبه م نیمع لینرخ تنز

)5                            (]i/(1+r) i]/ [Σ Ci/(1+r) iB/C =[Σ B  
  

طـرح و   يهـا نهیمنافع و هز بیترتبه rو  B  ،Cهافرمول نیا در

ــا اســتفاده از  انیــ. در پا)38( دهــدیرا نشــان مــ لیــنــرخ تنز ب

محاسـبه و   ياقتصـاد  يهاشاخص Excelو  SPSS يافزارهانرم

ـ مقایسه شـدند. در پا   يرو MSTATC افـزار  نـرم  کمـک بـه  انی

: بـا  زیر يهادهغ يعملکرد کل و قابل فروش (عملکرد کل منها

تغییر شـکل   يهاغده ده،یگند يهاغده متر،یلیم 35قطر کمتر از 

ـ با رشـد ثانو  ییهاترك خورده و غده يهاده، غداده  ری) و سـا هی

  مرکـب  انسیـ وار هیـ شـده تجز  يریگاندازه یفیو ک یصفات کمّ
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کل و قابل فروش، متوسط تعداد غده در بوته و ساقه، عملکرد  درصد، تعداد 90. نتایج تجزیه واریانس روز از کاشت تا سبز 4جدول 

  سیب زمینیمتوسط وزن غده 

  تمنابع تغییرا
درجه 

  آزادي

  میانگین مربعات

ز بروز تا س

  درصد 90
  عملکرد قابل فروش عملکرد کل  تعداد ساقه

متوسط تعداد 

  غده در بوته
 دهغمتوسط وزن 

  ns042/2  ns003/0  *369/22  ns286/3  ns392/1  **371/1220  1  سال

  235/7  332/0  898/1  864/1  099/0  792/25  4  تکرار در سال

  313/347**  814/2*  913/84**  146/93**  204/1**  264/18  3  منابع نیتروژن

  ns708/46  ns022/0  **754/22  **579/17  ns102/0  ns674/140  3  منابع نیتروژن ×سال 

  378/48  491/0  212/1  393/2  095/0  236/35  12  خطا

  83/11  93/10  14/6  8  99/9  57/11    ضریب تغییرات (%)

هستند. و یک درصد دار در سطح احتمال پنجدار، معنیعنیترتیب غیر مبه درصد   ns، * و ** 

  

دانکـن در سـطح    ياکمک آزمـون چنـد دامنـه   به هانیانگیانجام و م

 شدند. سهیمقادرصد  پنج داریمعن

 

  نتایج و بحث

که اثر سـال، منبـع کـود     کردمشخص  یشیآزما يهاداده یابیارز

اشـت غـده   دو عامل بر تعداد روز از ک نیو اثر متقابل ا تروژنین

ـ  هـا، بوتـه  درصد 90تا سبز شدن  . بـر  )4جـدول  نبود( داریمعن

کــاربرد  کــرد) گــزارش 11چانــدرا ( ،جینتــا نیــخــالف ا

کاشت تا سبز شـدن   نیب یسبب کاهش بازه زمان کمپوستیورم

بـه دمـا و    یبسـتگ  شتریغده شده است. سرعت سبز شدن غده ب

 طیمحبا حفظ رطوبت خاك،  یآل يرطوبت خاك دارد و کودها

سـبز شـدن غـده در فصـل سـرد       يدما بـرا  شیافزا قیرا از طر

 نیـ در ا کـرد  يریـ گجهینت توانیم نی). بنابرا26( کنندیمساعد م

ـ   کمپوسـت یدما توسط ورم شیپژوهش افزا نبـوده   يادازهبـه ان

  .  شود هاسرعت سبز شدن بوته شیافزا سبب کهاست 

ـ . زاسـت  تیـ حـائز اهم  اریتعداد ساقه بس ینیزمبیس در  رای

ـ تعداد استولون و تعـداد غـده تول   عملکـرد   جـه یشـده و درنت  دی

مرکــب  انسیــوار هیــتجز جیبــه تعــداد ســاقه دارد. نتــا یبســتگ

صفت  نیاثر سال و اثر متقابل سال و منبع کود بر ا کردمشخص 

یـک   در سـطح  سـاقه اثر منبع کود بـر تعـداد    ینشد ول داریمعن

ـ  4بود (جـدول   داریمعن درصد عـدم   مـار یور در ت). صـفت مزب

مـورد   يمارهـا یت ریاز سـا  يداریمعنـ  طـور بـه  تروژنیمصرف ن

و همکاران  شامیک جی). هماهنگ با نتا5جدول مطالعه کمتر بود (

و اوره  کمپوسـت یورم بیمصرف ترک زیپژوهش ن نی) در ا26(

 تـروژن یندرصـد   100 تـأمین  ماریبا ت سهیدر مقا ماریدر هر دو ت

 15 متوسـط  طـور تعداد ساقه (به شیافزا از اوره سبب ازیمورد ن

و اوره  کمپوستیورم بیترک ریتأث لی). دل5(جدول  شد) درصد

کمپوسـت  یمثبت ورم ریثأبه ت توانیتعداد ساقه را م شیدر افزا

  ). 2نسبت داد ( ییجذب عناصر غذا شیدر افزا

به عملکرد کل  مرکب مربوط يهاداده انسیوار هیتجز جینتا

ـ ثر منبع کود و اثر متقابل سال و منبع کـود بـر ا  نشان داد که ا  نی

صـفت   نیسال بر ا بود. اثر داریمعن یک درصدصفت در سطح 

عملکـرد   نی). کمتـر 4شد (جدول  داریمعن پنج درصد در سطح

تـروژن  یعدم مصـرف ن  ماریدر هکتار) به ت لوگرمیک 14140کل (

مورد  تروژنیندرصد  75 تأمین ماریمربوط بود. عملکرد هر دو ت

 مـار یو ت کمپوسـت یاز منبـع ورمـ  درصد  25از منبع اوره و  ازین

 ازدرصـد   50از منبع اوره و  ازیمورد ن تروژنین درصد 50 تأمین

ــ ــع ورم ــه ت کمپوســتیمنب ــأمین مــارینســبت ب  درصــد 100 ت
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متوسط تعداد غده در بوته و  کل و قابل فروش،ساقه، عملکرد  درصد، تعداد 90هاي روز از کاشت تا سبز . مقایسه میانگین5جدول 

  منابع مختلف نیتروژن تاثیر سیب زمینی تحتمتوسط وزن غده 

روز تا سبز   منابع نیتروژن

  درصد 90

تعداد 

  ساقه

متوسط تعداد   عملکرد قابل فروش عملکرد کل

  غده در بوته

متوسط 

 وزن غده

 (گرم) (کیلوگرم در هکتار)  

  a3/50  c50/2  c14140  c13070  b24/5  b32/53  عدم مصرف نیتروژن

  a0/51  a47/3  b20440  b18940  a47/6  a7/62  کمپوستورمیدرصد  50 اوره + درصد 50

  a0/50  a39/3  a23530  a22510  a56/6  a4/70  کمپوستورمی درصد 25 اوره +درصد  75

  a8/53  b98/2  b18990  b17570  b43/5  a2/68  اورهدرصد  100

 ندارند. پنج درصد در سطح احتمال داريیاختالف معن يآمارنظر حرف مشترك هستند از  کیهر ستون که حداقل در هاينیانگیم

  

 شیفـزا بود، اگرچـه فقـط ا   شتریاز منبع اوره ب ازیمورد ن تروژنین

از منبع اوره و  ازیمورد ن تروژنیندرصد  75 تأمین ماریتعملکرد 

 100 تأمین ماریبا ت سهیدر مقا کمپوستیاز منبع ورمدرصد  25

). 5(جـدول   شـد  داریاز منبع اوره معن ازیمورد ن تروژنیندرصد 

 تـأمین ند کردگزارش  زی) ن33و اسنپ ( رازاین جینتا نیمشابه با ا

ـ   قیاز طر اهیگ ازیمورد ن تروژنیاز ن یبخش  سـه یدر مقا یمـواد آل

سبب  ییایمیش يکودها قیاز طر ازیمورد ن تروژنیهمه ن تأمینبا 

 عملکـرد در  شیه است. علت افـزا عملکرد محصول شد شیافزا

ـ بـه مزا  تـوان یرا مـ  ییایمیکمپوست و کود شـ یورم بیترک  يای

 تیـ (ظرف یکـ یزیف هـاي ویژگـی ماده از جمله بهبـود   نیفراوان ا

 یو فراهمـ  EC، pH( ییایمیش ،)هیتخلخل و تهو آب، ينگهدار

 دیـ خـاك و تول  کیـ ولوژیب يهـا تیفعال شی)، افزاییعناصر غذا

 لیـ مـوارد، دل  نی). عالوه بر ا31و  17( استرشد  يهاهورمون

از  ازیـ مـورد ن  تـروژن یندرصد  100 تأمین ماریت کاهش عملکرد

مـورد   تروژنیندرصد  75 تأمین ماریبا دو ت سهیمنبع اوره در مقا

 50 تـأمین  کمپوسـت یاز منبع ورمدرصد  25از منبع اوره و  ازین

به  توانیرا م درصد 50از منبع اوره و  ازیمورد ن تروژنین درصد

مزبـور (قـانون بـازده     تـأمین  مـار یدر ت تـروژن ین ییکاهش کـارا 

ـ نبـودن رونـد تغ   کسـان ی لیدل). به20) نسبت داد (ینزول  راتیی

اثـر   ش،یدر دو سـال آزمـا   تـروژن یعملکرد منابع مختلف کـود ن 

 حمتقابل سال و منابع مختلف کود بر عملکرد کـل غـده در سـط   

 شی). در سـال اول آزمـا  4(جـدول   شـد  داریمعنـ یک درصـد  

از منبع اوره و  ازیمورد ن تروژنیندرصد  75 تأمین ماریعملکرد ت

 درصـد  50تـأمین  ماریکمپوست بر دو تیاز منبع ورمدرصد  25

منبـــع  زادرصـــد  50از منبـــع اوره و  ازیـــمـــورد ن تـــروژنین

 تـروژن یندرصـد   100 تأمین ماریبر تدرصد  5و  کمپوستیورم

کـه در   یداشـت. درحـال   داریمعنـ  يوره برتراز منبع ا ازیمورد ن

 مشـاهده نشـد   مـار یسـه ت  نیا نیب يداریسال دوم اختالف معن

 بیشـتر به کاهش دما در  توانیموضوع را م نی. علت ا)1(شکل 

ــهدوره رشــدونمو محصــول در ســال دوم نســبت   ســال اول  ب

 ییشدن عناصـر غـذا   یکه منجر به کاهش سرعت معدن شیآزما

  ).27نسبت داد ( ،شدکمپوست یموجود در ورم

به تعداد سـاقه   یشده توسط هر بوته بستگ دیغده تول تعداد

دارد. اثـر منبـع    یـی زادر هنگام غده یطیمح طیشده و شرا دیتول

اثر سال  یشد ول داریمعن درصد پنجصفت در سطح  نیکود بر ا

نبود (جدول  داریصفت معن نیو اثر متقابل سال و منبع کود بر ا

تعداد غده در  داریمعن شیسبب افزا کمپوستیرف ورم). مص4

)، هماهنـگ بـا   5 (جـدول  شـد ) درصد 20 متوسط طوربوته (به

ـ ا جینتا ـ ) ن26و همکـاران (  شـام یپـژوهش ک  نی مثبـت   ریتـأث  زی

تعــداد غــده در بوتــه گــزارش  شیرا در افــزا کمپوســتیورمــ

را  کمپوسـت یتعداد غده با مصـرف ورمـ   شیافزا لیدل. اندهکرد

ـ   نیبه نقش ا توانیم  یتعـداد سـاقه اصـل    شیادر افـز  یمـاده آل

 زانیـ م جـه یدرنت و بـرگ  سطح ،تعداد ساقه شینسبت داد. با افزا

 امکان رشـدونمو  لیدل نیهمکه به افتیخواهد  شیفتوسنتز افزا
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  ی. غده سیب زمینعملکرد کل بر  تروژنیمنابع مختلف کود ن سال و اثر متقابل نیانگیم سهیمقا .1 شکل

N0تروژنی: عدم مصرف ن، U50V50 :کمپوستیمنبع ورم ازدرصد  50از منبع اوره + تروژنیندرصد  50تأمین 

 U25V75: کمپوستیمنبع ورم ازدرصد  75از منبع اوره + تروژنیندرصد  25ن تأمی، U100 :از منبع اوره تروژنیندرصد  100تأمین  

 .)ندارند پنج درصد در سطح احتمال يداریاختالف معن يك هستند از نظر آمارحرف مشتر کیحداقل در  هر ستون که يهانیانگیم(

  

  . شودیغده فراهم م يشتریتعداد ب يبرا

یـک   منبع کـود بـر متوسـط وزن غـده در سـطح      و سال اثر

ـ بود. اثر متقابل سال و منبع کود بـر ا  داریمعن درصد صـفت   نی

عــدم  مــاری). متوســط وزن غــده در ت4نشــد (جــدول  داریمعنـ 

ـ  بـه  گـر ید مـار ینسبت به سه ت تروژنیمصرف ن  يداریطـور معن

صـفت   نیاز نظر ا یول افتی) درصد 26 متوسط طور(به کاهش

مورد  تروژنین درصد 50 تأمین ماریسه ت نیب يداریاختالف معن

 75 تـأمین  کمپوست،یاز منبع ورم درصد 50از منبع اوره و  ازین

از منبـع  درصـد   25وره و از منبـع ا  ازیـ مـورد ن  تـروژن ین درصد

از منبـع   ازیـ مورد ن تروژنیندرصد  100 تأمینو  کمپوستیورم

  ).5اوره مشاهده نشد (جدول 

ـ ا اثر سال بـر  کردبرگ مشخص  تروژنین یابیارز صـفت   نی

یک  برگ در سطح تروژنینبود. اثر منبع کود بر درصد ن داریمعن

 مـار یتبـرگ در   تروژنی). درصد ن6جدول دار شد (یمعن درصد

 گـر یمطالعه شـده د  ماریبا سه ت سهیدر مقا نژترویعدم مصرف ن

 داد نشـان  را) درصـد  هشـت  متوسـط  طور(به يداریکاهش معن

ـ . در ا)7 دولج( ـ پـژوهش م  نی بـرگ در اواسـط    تـروژن ین زانی

 تـروژن ین درصـد  50 تأمین ماریشدن غده در سه ت میمرحله حج

 کمپوسـت، یورمـ از منبـع   درصـد  50از منبـع اوره و   ازیمورد ن

از  درصـد  25از منبع اوره و  ازیمورد ن تروژنین درصد 75 تأمین

از  ازیـ مـورد ن  تروژنیندرصد  100 تأمینو  کمپوستیمنبع ورم

ـ ترتهمنبع اوره ب  درصـد  59/3و  درصـد  58/3، درصـد  49/3 بی

ـ ) ن18گوپتـا و ساکسـنا (   جینتـا  نیبود. هماهنگ با ا گـزارش   زی

شـدن غـده    میدر اواسط مرحله حجـ  برگ نژتروین زانیند مکرد

کـاهش درصـد    شیبوده است. در سـال اول آزمـا  درصد  60/3

بـا سـه    سـه یدر مقا نژترویعدم مصرف ن ماریبرگ در ت تروژنین

 شیدر سـال دوم آزمـا   کـه  ینشـد. درحـال   داریمعن گرید ماریت

 گرید ماریبا سه ت سهیمزبور در مقا ماریبرگ در ت تروژنیدرصد ن

اثر متقابل  لیدل نیهمبه )2(شکل را نشان داد  يداریکاهش معن

 یـک درصـد   برگ در سـطح  تروژنیسال و منبع کود بر درصد ن

  ). 6ل شد (جدو داریمعن

 داریمعن یک درصدغده در سطح  تروژنیدرصد ن و سال اثر

صفت در  نینبود. اثر منبع کود و اثر متقابل سال و منبع کود بر ا

). حـداقل درصـد   6(جـدول  نشـد   داریمعنـ  یک درصـد سطح 

 شدمشاهده  تروژنیعدم مصرف ن ماری) در ت26/1غده ( تروژنین

 رمزبـو  مـار یبـا ت  سـه یدر مقا يمنابع کـود  ریصفت در سا نیو ا

. در افـت ی) درصد 27 متوسط طور(به شیافزا يداریمعن طوربه

 50از منبـع اوره و  ازیـ مـورد ن  تـروژن یندرصـد   50 تأمین ماریت

 کمپوسـت یورم زانیم نیشتریکه ب کمپوستیماز منبع وردرصد 

   تروژنین زانیم کمپوست،یاثرات مثبت ورم با وجود شدمصرف 
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  سیب زمینی  . نتایج تجزیه واریانس نیتروژن برگ و خصوصیات کیفی غده6جدول 

  درجه آزادي منابع تغییرات
  میانگین مربعات

  اده خشک غدهم  نیترات غده  پروتئین غده  نیتروژن غده  نیتروژن برگ

  n.s306/0  n.s306/0  n.s196/0  **455/4156  *645/5  1  سال

  613/0  029/70  423/0  408/0  408/0  4  تکرار در سال

  312/0  975/762**  189/4**  141/0**  141/0**  3  منابع نیتروژن

  n.s836/109  n.s043/1  057/1**  070/0**  070/0**  3  منابع نیتروژن ×سال 

  204/1  986/59  094/0  011/0  011/0  12  خطا

  96/4  88/8  17/3  49/3  97/2    ضریب تعییرات (%)

هستند. پنج و یک درصد دار در سطح احتمالمعنی و دارترتیب غیر معنیبه  n.s، * و **:

  

 تحت تاثیری مصرف نیتروژن و کارایی زراعی مصرف نیتروژن یمقایسه میانگین نیتروژن برگ، خصوصیات کیفی غده، کارا . نتایج7جدول 

  .مختلف نیتروژن منابع

  منابع نیتروژن

نیتروژن 

  برگ

نیتروژن 

  غده

پروتئین 

  غده

اده خشک م

 غده
  نیترات غده

کارایی 

مصرف 

  نیتروژن

کارایی زراعی 

مصرف 

  نیتروژن

 گرم در کیلوگرم)(میلی )درصد(
  (کیلوگرم غده در

  کیلوگرم نیتروژن) 

  - -  b26/3  c26/1  c50/8  a3/22  c3/76  عدم مصرف نیتروژن

 a49/3  b54/1  b62/9  a3/22  bc9/81  b128 b2/40  کمپوستورمی %50اوره + 50%

  a58/3  a63/1  a2/10  a0/22  b2/88  a146 a7/57  کمپوستورمی %25اوره + 75%

 a60/3  a64/1  a3/10  a9/21  a102  b118 b1/30  اوره 100%

  داري در سطح احتمال پنج درصد ندارند.ر آماري اختالف معنیهاي هر ستون که حداقل دریک حرف مشترك هستند از نظمیانگین

  

از  ازیـ مـورد ن  تـروژن یندرصد  75 تأمین ماریبا ت سهیغده در مقا

 100 تـأمین و  کمپوسـت یاز منبـع ورمـ  درصـد   25منبع اوره و 

ـ  از منبع به ازیمورد ن تروژنین درصد  بـود  کمتـر  يداریطـور معن

 یآل تروژنیه باال بودن سهم نب توانیم را آن علت که) 7 جدول(

ـ بـودن م  نییپا جهیو درنت ماریت نیدر ا در  یمعـدن  تـروژن ین زانی

 یمعـدن  فراینـد بـودن   یطـوالن  لیلدبه اهیطول دوره رشدونمو گ

ـ   50نسبت داد ( تروژنیشدن ن ) در 43( ی). مطابق بـا گـزارش ت

 75 تـأمین  مـار یغـده در دو ت  تـروژن یاختالف ن زیپژوهش ن نیا

از منبـع  درصـد   25از منبـع اوره و   ازیـ مـورد ن  وژنتـر ین درصد

از  اهیـ گ ازیـ مورد ن تروژنین درصد 100 تأمینو  کمپوستیورم

اثر متقابل سال و منبع کـود نشـان    جینبود. نتا داریمنبع اوره معن

غده در سه  تروژنیاختالف درصد ن شیداد که در سال اول آزما

 25ز منبـع اوره و  ا ازیـ مـورد ن  تـروژن یندرصـد   75 تأمین ماریت

مـورد   تـروژن یندرصد  50 تأمین کمپوست،یاز منبع ورمدرصد 

 تـأمین و  کمپوسـت یاز منبع ورمـ درصد  50از منبع اوره و  ازین

ـ   اهیگ ازیمورد ن تروژنیندرصد  100 نبـود   داریاز منبـع اوره معن

 تـأمین  مـار یغـده در ت  تروژنیدرصد ن شیدر سال دوم آزما یول

از منبـع  درصـد   50و  از منبع اوره ازیورد نم تروژنین درصد 50
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  سیب زمینی.غده  تروژنین درصدبر  تروژنیاثر متقابل سال و منابع مختلف کود ن نیانگیم سهیمقا .2 شکل

U50V50 :کمپوستیمنبع ورم ازدرصد  50از منبع اوره + تروژنیندرصد  50تأمین 

 U25V75: کمپوستیمنبع ورم ازرصد د 75از منبع اوره + تروژنیندرصد  25تأمین، U100 :از منبع اوره تروژنیندرصد  100تأمین  

  ندارند. پنج درصد در سطح احتمال يداریاختالف معن يحرف مشترك هستند از نظر آمار کیحداقل در هر ستون که  يهانیانگیم

  

  
   سیب زمینی. غده نیدرصد پروتئبر  تروژنیاثر متقابل سال و منابع مختلف کود ن نیانگیم سهیمقا .3شکل

U50V50 :کمپوستیمنبع ورم ازدرصد  50از منبع اوره + تروژنیندرصد  50تأمین 

 U25V75: کمپوست،یمنبع ورم ازدرصد  75از منبع اوره + تروژنیندرصد  25تأمین U100از منبع اوره تروژنیندرصد  100: تأمین 

  ندارند. پنج درصد در سطح احتمال يداریاختالف معن يز نظر آمارحرف مشترك هستند ا کیهر ستون که حداقل در  يهانیانگیم

  

 يداریمعنـ  طـور بـه  گرید ماریبا دو ت سهیدر مقا کمپوستیورم

  .)3شکل ( افتیکاهش 

ـ   مصرف  زمینـی، ی سـیب کود نیتروژن عالوه بر عملکـرد کمّ

 مصـرف . دهدمی قرار تأثیر تحت نیز را تولیدي هايغده کیفیت

 آنهـا  تبـدیل  و هاغده نیتروژن درصد افزایش با ندتوامی نیتروژن

 بـه  توجـه  با. شود هاغده غذایی ارزش بهبود موجب پروتئین به

غـده اسـت    تروژنین رصداز د یبیغده ضر نیدرصد پروتئ نکهیا

ـ تغ روند با مشابه کامل طورغده به نیپروتئ راتییروند تغ  راتیی

ـ ی). 3شـکل   و 7 و 6 هـاي لوغده بود (جد تروژنین کـه  نیا یعن

 تروژنیاز ن یکننده بخش تأمین عنوانبه کمپوستیاستفاده از ورم
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 نیـ هرچنـد کـه ا   شـد غده  نیسبب کاهش پروتئ اه،یگ ازیمورد ن

از منبع اوره  ازیمورد ن تروژنیندرصد  75 تأمین ماریکاهش در ت

 تـأمین  مـار یت بـا  سهیکمپوست در مقایاز منبع ورم درصد 25و 

 نینبود. کاهش پـروتئ  داریاز منبع اوره معن تروژنین درصد 100

ـ ) ن5توسط بـارتوا و همکـاران (   یغده در اثر مصرف مواد آل  زی

  گزارش شده است.  

 کیـ  ینـ یزمبیسـ  جات،یسـبز  نیدر ب تراتیاز نظر تجمع ن

مشخص  انسیوار هیتجز جی. نتاشودیم یمحصول خطرناك تلق

ـ اثر سال و منبع کود بر م کرد یـک   سـطح  غـده در  تـرات ین زانی

 داریصفت معن نیشد. اثر متقابل سال و رقم بر ا داریمعن درصد

رقم  ترات،ین زانیبر م رگذاریعامل مهم و تأث ). دو6 نشد (جدول

 زانیـ م شیبا افزا شیآزما نی). در ا36هستند ( یمعدن تروژنیو ن

 19 طـور متوسـط  (بـه  شیغده افزا تراتین زانیم یمعدن تروژنین

 درصـد  75 تأمین ماریدر ت شیافزا نیکه ا . هرچندافتی) درصد

از منبـــع  درصـــد 25از منبـــع اوره و  ازیـــمـــورد ن تـــروژنین

 ازیمورد ن تروژنیندرصد  50 تأمینبا  سهیدر مقا کمپوستیرمو

ــع اوره و  ــ درصــد 50از منب ــع ورم ــروژنین کمپوســتیاز منب  ت

ـ ) ن24( سزکایسز –چی). مطالعات جار7نبود (جدول  داریمعن  زی

تجمـع   شیسـبب افـزا   یمعدن تروژنین شیکه افزا کردمشخص 

 صرفبا م ینیزمبیدر س تراتین زانیشده است. کاهش م تراتین

 زانیـ گزارش شده است. درباره م زی) ن27( رنیتوسط ل یمواد آل

ـ  تـرات یکه منجر به تجمع ن ینیزمبیدر س تروژنیمصرف ن  شیب

 شـود یماده خشـک، مـ   لوگرمیدر ک گرمیلیم 250از حد مجاز، 

ـ ارائـه شـده اسـت. در ا    یمتناقضـ  هايگزارش ،)29( رابطـه   نی

در هکتار و  لوگرمیک 90تا  50) مصرف47و همکاران ( کایرزبیو

در  تـروژن ین لـوگرم یک 120) مصرف 23و همکاران ( اكیجان و

 تـروژن ین 161پژوهش با مصرف  نیند. در اکرد هیهکتار را توص

ماده  لوگرمیدر ک گرمیلیم 45/102غده ( تراتین زانیدر هکتار م

ـ ). هماهنـگ بـا ا  7خشک) از حد مجاز فراتر نرفت (جدول   نی

 لــوگرمیک 160بــا مصــرف  کــرد رش) گــزا37پروســبا ( ج،ینتــا

از حد مجاز فراتر نرفته اسـت.   تراتیدر هکتار غلظت ن تروژنین

مصـرف مجـاز    زانیـ که م کرد يریگجهینت نیتوان چنیم نیبنابرا

   .دارد یبستگ یمیاقل طیبه رقم و شرا ینیزمبیس در تروژنین

پژوهش اثر سال بر درصد ماده خشک غـده در سـطح    نیا در

کود و اثـر متقابـل سـال و منبـع     شد. اثر منبع  داریمعن پنج درصد

). در رابطـه بـا   5نشـد (جـدول    داریصفت معنـ  نیبر ا کود عامل

گـزارش   یمتناقضـ  جیبر درصد ماده خشک غده نتا یماده آل ریتأث

) 1همکـاران (  وعـالم   ،پـژوهش  نیا جیده است. هماهنگ با نتاش

ـ  ریتـأث  کمپوستیورمند که کاربرد کردگزارش  زین بـر   يداریمعن

ـ  موسـچلال و همکـاران    یدرصد ماده خشک غده نداشته است ول

ـ     شی) با افزا31(  یدرصد ماده خشک غده در اثـر کـاربرد مـواد آل

کـه   نـد کردگـزارش  ) 35و هـال (  تـر یپ که یمواجه شدند، درحال

درصد ماده خشک غده شده اسـت.   اهشسبب ک یکاربرد مواد آل

 طیبه اختالف در شـرا  توانیرا م هاگزارش نیعلت اختالف در ا

  نسبت داد. یو ارقام مورد بررس شیآزما يهامکان یمیاقل

 ییسال بـر کـارا   اثر کردمشخص  یشیآزما يهاداده یابیارز

دار شد. اثر منبع کـود  یمعن پنج درصد در سطح تروژنیمصرف ن

 یک درصـد  صفت در سطح نیو اثر متقابل سال و منبع کود بر ا

ـ ب تـروژن یمصرف ن یی). کارا8جدول بود ( داریمعن ـ تول انگری  دی

 تـروژن یاست. بهبود مصرف ن تروژنیهر واحد ن يازامحصول به

از  تراتی. خارج شدن ناست داریپا ياز ارکان مهم کشاورز یکی

 شـود یمـ  ینیزمریز يهاآب یسبب آلودگ شهیرش رمنطقه گست

 کمپوسـت یاز منبع ورم ازیمورد ن تروژنیاز ن یبخش تأمین). 49(

 100 تـأمین بـا   سهیدر مقا تروژنیمصرف ن ییکارا شیسبب افزا

 16 متوسـط  طـور (بـه  اوره بـع از من ازیـ مـورد ن  تـروژن یندرصد 

ـ . اگرچـه ا شد) درصد  درصـد  50 تـأمین  مـار یدر ت شیافـزا  نی

از منبـــع  درصـــد 50از منبـــع اوره و  ازیـــمـــورد ن تـــروژنین

نبـود (جـدول    داریمزبور معن ماریبا ت سهیدر مقا کمپوستیورم

 همزمـان نـد کـاربرد   کردگـزارش   زی) ن33و اسنپ ( رانزازای). ن7

 در تروژنیمصرف ن ییکارا هبودسبب ب ییایمیو کود ش یمواد آل

در اثـر   تـروژن ینمصـرف   ییشده است. بهبـود کـارا   ینیزمبیس

 ماده نیمثبت ا ریتأثبه  توانیرا م ینیزمبیدر س یکاربرد مواد آل

کـاهش   جـه یآب در خـاك و درنت  ينگهـدار  تیظرف شیدر افزا

ـ نبـودن رونـد تغ   کسانی). 10نسبت داد ( تراتین ییآبشو  راتیی
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  سیب زمینی ننتایج تجزیه واریانس کارایی مصرف نیتروژن و کارایی زراعی مصرف نیتروژ .8جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییرات
  میانگین مربعات

  کارایی زراعی مصرف نیتروژن  کارایی مصرف نیتروژن

  017/2503**  427/1445*  1  سال

  721/47  179/74  4  تکرار در سال

  820/1168**  104/1229**  2  منابع نیتروژن

  013/921**  704/993**  2  منابع نیتروژن ×سال 

  705/42  618/110  8  خطا

  31/15  04/8    ییرات (%)غضریب ت

 * و **: بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد هستند.

 

  
  سیب زمینی تروژنین مصرف ییاکاربر  تروژنیمنابع مختلف کود ن سال و اثر متقابل نیانگیم سهیمقا .4ل شک

U50V50 :کمپوستیورم درصد از منبع 50از منبع اوره + تروژنیدرصد ن 50نیتأم  

U25V75کمپوست،یدرصد از منبع ورم 75 از منبع اوره + تروژنیدرصد ن 25نی: تأم U100از منبع اوره تروژنیدرصد ن 100نی: تأم  

  ندارند. پنج درصد در سطح احتمال يداریاختالف معن يحرف مشترك هستند از نظر آمار کیهر ستون که حداقل در  يهانیانگیم

  

سـبب   شیدر دو سال آزمـا  تروژنیع مختلف نصفت در مناب نیا

ـ تا اثر متقابل سال و منبع کود از نظـر ا  شد  صـفت در سـطح   نی

 ییکـارا  شیافزا ش،ید. در سال اول آزماشو داریمعن یک درصد

از  ازیـ مورد ن تروژنین درصد 75 تأمین ماریدر ت تروژنیمصرف ن

 ماریتبا  سهیدر مقا کمپوستیاز منبع ورم درصد 25منبع اوره و 

ـ   داریمعن اهیگ ازیمورد ن تروژنین درصد 100 تأمین در  یبـود ول

صفت  نیاز نظر ا ماریدو ت نیا نیب يداریسال دوم اختالف معن

ـ ا لی). دل4شکل ( شدمشاهده ن ـ  تـوان یموضـوع را مـ   نی  نیچن

 ماریعملکرد ت شیافزا زانیم شیکه در سال اول آزما کرد هیتوج

از  درصـد  25از از منبع اوره و ینمورد  تروژنین درصد 75 تأمین

 درصـد  100 تـأمین  مـار یبـا ت  سـه یدر مقا کمپوسـت یمنبع ورم

 ی) بود. درحـال درصد 40/41قابل توجه ( اهیگ ازیمورد ن تروژنین

ـ ا زانیـ م شیکه در سال دوم آزمـا   درصـد  02/6بـه   شیافـزا  نی

  .  افتیکاهش 

ــب تــروژنین یزراعــ ییکــارا عملکــرد  زانیــم شیافــزا انگری

 تـروژن یمصرف هر واحد ن يازادر هکتار) به لوگرمیب ک(برحس

کـه   ییهـا مصرف شده نسبت به کرت تروژنیکه ن ییهاکرت در

 .)4و شـکل   8و  7 هـاي ول(جـد  اسـت  ،مصرف نشده تروژنین
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  کرد (ارقام هزینه: تومان)بر اساس زمان هزینه ها. بررسی هزینه9جدول 

  تیمار
هاي هزینه

  سازيآماده

هاي هزینه

  اشتک

  هايهزینه

  داشت

  هايهزینه

  برداشت و بعد از برداشت
  هزینه کل

  8364800  1239800  1255000  5415000  270000  عدم مصرف نیتروژن

  10312775  1680800  1255000  7107975  270000  کمپوستورمی %50اوره + 50%

  9843662  1899200  1255000 6419462 270000  کمپوستورمی %25اوره + 75%

  8794395  1579300  1255000  5690095  270000  اوره 100%

  

  : تومان)نهی(ارقام هز یمورد بررس لیتنز يهابر اساس نرخ هانهیهز یبررس .10جدول 

%12  تیمار  15%  18%  25%  30%  

 10261800 9914800 9429000 9220800 9012600  عدم مصرف نیتروژن

18665311 11607521 11348612  کمپوستورمی %50اوره + 50%  12470769 12902368 

 12227001 11829778 11273665 11035331 10796997  کمپوستورمی %25اوره + 75%

 10958924 10598169 10093112 9876659 9660206  اوره 100%

  

هر دو  رد زین شاخص نیمقدار ا تروژنیمصرف ن ییهمانند کارا

در  مپوسـت کیمنبـع ورمـ   از تروژنین نیاز ا یبخش تأمین ماریت

 شیاز منبــع اوره افــزا تــروژنیندرصــد  100 تــأمینبــا  ســهیمقا

 ماریفقط در ت شیافزا نیا یول افتی )درصد 63 طور متوسط(به

از درصـد   25از منبع اوره و  ازیمورد ن تروژنین درصد 75 تأمین

 تروژنین یزراع ییاراک شیبود. افزا داریمعن کمپوستیمنبع ورم

ـ  يکودها همزمانبا مصرف  و  کورایتوسـط سـ   ییایمیو شـ  یآل

  گزارش شده است. زی) ن40( يریانک

گونـه  همـان  کردخاك بعد از برداشت مشخص  هیتجز جینتا

پـژوهش   نیگزارش شده است در ا پژوهشگران ریکه توسط سا

ـ ن ، EC شی، افــزاpHســبب کــاهش  کمپوســتیکــاربرد ورمــ زی

ـ وکریم تیـ و جمع میفسفر و پتاس شی، افزایکربن آل شیافزا  یب

  ) .3) شده است (جدول 41و  17، 16خاك (

مربوط  يهانهیهز بیترتنشان داد به يمطالعات اقتصاد جینتا

 برداشت و بعد از برداشـت کـه بـه    يهانهیبه کاشت و سپس هز

 نیشـتر یب د،شـو یو فروش محصول مرتبط مـ  یبازاررسان بخش

شت کا نهیهز نیشتریب. اندخود اختصاص دادهرا به هانهیسهم هز

 50از منبـع اوره و   ازیـ مـورد ن  تروژنیندرصد  50تأمین ماریبه ت

مصـرف   زانیـ م نیشـتر یب لیدلبه کمپوست،یاز منبع ورم درصد

 مـت یق چشـمگیر و بـاالتر بـودن    مـار یت نیکمپوست در ایورم

ــ  کمپوســتیورمــ ــود. بررس ــه کــود اوره، مربــوط ب  ینســبت ب

 نیشـتر یببرداشت و پـس از برداشـت نشـان داد کـه      يهانهیهز

از منبع اوره و  ازیمورد ن تروژنیندرصد  75 تأمین ماریبه ت نهیهز

ـ تول لیــدل(بـه  کمپوسـت، یاز منبـع ورمــ درصـد   25 حــداکثر  دی

  . )9جدول محصول) تعلق داشت (

ـ تنز نرخ در و هاداده يسازکسانیبعد از  هانهیهز یبررس  لی

 مینتأ ماریمربوط به ت نهیهز نیشتریکه ب کرددرصد مشخص  15

از منبـع  درصـد   50از منبع اوره و  ازیمورد ن تروژنیندرصد  50

 تـروژن یعدم مصـرف ن  ماریبه ت نهیهز نیو کمتر کمپوستیورم

  .)10جدول تعلق داشته است (

عملکـرد   مـت یبـر اسـاس ق   مارهایناخالص ت درآمد یابیارز

 مـار یناخالص فروش، به ت درآمد نیشتریقابل فروش نشان داد ب

از درصـد   25از منبع اوره و  ازیمورد ن تروژنین ددرص 75 تأمین

   ).11(جدول تعلق داشته است  کمپوستیمنبع ورم
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  )الی: هزار ريدرآمد(ارقام  یمورد بررس يمارهایناخالص ت درآمدمحاسبه . 11جدول 

  تیمار
  عملکرد کل

  (تن در هکتار)

  عملکرد قابل قروش

  (تن در هکتار)

قیمت فروش 

 (ریال)

  ناخالص درآمد

 قابل فروش) (عملکرد 

  98025 7500 13070  14140  عدم مصرف نیتروژن

  142050 7500 18940  20440  کمپوستورمی %50اوره + 50%

  166050 7500 22510  23560  کمپوستورمی %25اوره + 75%

  131850 7500 17580  18990  اوره 100%

  

  : تومان)درآمدرسی (ارقام هاي تنزیل مورد بربر اساس نرخ . بررسی منافع خالص12جدول 

  رتبه بندي  %30  %25  %18  %15 %12 تیمار

-459300 112300 373500 581700 789900  عدم مصرف نیتروژن  4 

 3 1302633 1734231 2338470 2597429 2856388  کمپوستورمی %50اوره + 50%

 1 4377999 4775223 5331335 5569669 5808003  کمپوستورمی  %25اوره + 75%

 2 2226077 2586831 3091888 3308341 3524794  اوره 100%

  

  بر اساس نرخ هاي تنزیل مورد بررسی بررسی نسبت منفعت به هزینه .13جدول 

  رتبه بندي  %30  %25  %18  %15  %12 تیمار

09/1  عدم مصرف نیتروژن  06/1  04/1  99/0  96/0  7 

25/1  کمپوستورمی %50اوره +  50%  22/1  20/1  14/1  10/1  5 

54/1  کمپوستورمی  %25اوره + 75%  51/1  47/1  40/1  36/1  2 

36/1  اوره 100%  33/1  31/1  24/1  20/1  4 

  

ـ تنز يهـا منافع خالص طرح بر اساس نرخ یبررس 12جدول  در  لی

 يبنـد رتبـه  دوسـاله نشـان داده شـده و    نیانگیـ م يبرا یمورد بررس

ـ    یاصل ی. با توجه به بررساندهشد  15 لیـ رخ تنزطرح بـر اسـاس ن

درصد  75 تأمین ماریارزش خالص منافع طرح به ت نیشتری، بدرصد

از منبـع اوره  درصـد   25و  کمپوستیاز منبع ورم ازیمورد ن تروژنین

 تـروژن یعدم مصرف ن ماریمربوط به ت زیمبالغ ن نیتعلق داشت. کمتر

عـدم مصـرف    مـار یت يبـرا درصـد   30 لیدر نرخ تنز نیبود. همچن

ارزش حال خالص پروژه مشاهده شد کـه   يبرا یمنف مبالغ تروژنین

ـ کننـده ا  منعکس حاصـل از فـروش    درآمـد مطلـب اسـت کـه     نی

  کشت را پوشش دهد. يهانهیهز تواندیمحصول نم

ـ بـاالتر از   ریکـه مقـاد   نـه ینسبت منفعت بـه هز  یابیارز آن  کی

 يهـا طرح را نشان دهد، بر اساس نرخ ياقتصاد هیتوج تواندیم

 نـه ینسبت منفعت بـه هز  نیشترینشان داد ب ،یبررسمورد  لیتنز

از منبـع اوره   ازیمورد ن تروژنیندرصد  75 تأمین ماریمربوط به ت

ـ بـود. هم  کمپوسـت یاز منبع ورمدرصد  25 و ـ ا جینتـا  نیچن  نی

در دو نرخ  تروژنیپژوهش نشان داد که درصورت عدم مصرف ن

ـ از  نـه ینسبت منفعـت بـه هز  درصد  30و  25 لیتنز ر کمتـ  کی

 مطلب اسـت کـه   نی) که منعکس کننده ا13ل جدوخواهد شد (

 توانــدیحاصــل از فــروش محصــول نمــ درآمــد مــاریت نیــدر ا

  کشت را پوشش دهد.  يهانهیهز
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  گیرينتیجه

 تـأمین  کـرد  يریـ گجـه ینت تـوان یپژوهش مـ  نیا جیاساس نتا بر

 کمپوستیورم قیاز طر ینیزمبیس ازیمورد ن تروژنیاز ن یبخش

 شیغده و افـزا  تراتیعملکرد و کاهش ن شیسبب افزا تواندیم

در خوزسـتان   ینـ یزمبیکشـت سـ   يکشاورزان شود. برا درآمد

 75 تـأمین  هرقـم سـانت   يبه حـداکثر سـود بـرا    دنیمنظور رسبه

از منبـع   درصـد  25از منبـع اوره و   ازیـ مـورد ن  تـروژن ین درصد

  .  شودیم هیتوص کمپوستیورم
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the influence of different nitrogen sources on qualitative and quantitative 
characters and economic benefit of potato (Sante cultvar). This experiment was conducted in a randomized complete block 
design with four treatments and three replicates at Behbahan Agriculture Research Station, Behbahan, south-east Iran, in 
two years (2014 and 2016). Treatments were: 0 nitrogen fertilizer, 50% nitrogen from chemical fertilizer (as urea) + 50% 
nitrogen from vermicompost (50% M+50%V), 75% nitrogen from chemical fertilizer + 25% nitrogen from vermicompost 
(75% M+25%V) and 100% nitrogen from chemical fertilizer (100% M). The total and marketable tuber yield, nitrogen use 
efficiency and agronomic nitrogen use efficiency in 75% M+25%V were significantly higher than the other treatments.  
Application of vermicompost in both treatments significantly increased stem and tuber number and decreased tuber nitrate 
content as compared with 100% M. The effect of vermicompost on tuber dry matter percentage was not significant.  
Economic evaluation indicated the highest benefit may be achieved from 75% M+25%V. Supply of 75% required nitrogen 
fertilizer through vermicompost and 25% nitrogen from mineral fertilizer (as urea) can increase yield and qualitative 
characters of potato and farmers’ incomes in Behbahan. 
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