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چمن در یی و جذب عناصر غذایشی از صفات روی بر برخی کود مرغانترهکنس ری تأثیبررس  
 

   4، سیده مهسا حسینی3لکیا، شادي م2سعید محمودي ،*1فاطمه نوبختی
  اي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانهاي و نوشابهکارشناس ارشد گیاهان دارویی، ادویه-1

  دیس کشاورزي و منابع طبیعی تهرانکارشناس ارشد مهندسی علوم خاك، پر-2
  شناسی کشاورزي، دانشگاه علوم و تحقیقات تهرانکارشناس ارشد حشره-3

 کارشناس ارشد فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران-4
  

Email: fatemehnobakhti@yahoo.com  
   دهیچک
 1394 آزمایشی در سـال  ،برخی از صفات رویشی و جذب عناصر غذایی در چمن ی برانتره کود مرغ  منظور بررسی تأثیر کنس   به  
 تهـران بـه صـورت طـرح کـامالً      4، فضاي سبز منطقه  بزرگراه شهید صیاد شیرازي و بزرگراه رسالت  هاي تقاطع کاريچمندر  

 و 300، 100، )کـوددهی رایـج  (مرغـی  فاکتور اعمال شده شامل تیمار شاهد فاقد کود .  تکرار انجام شد  3 تیمار و    4تصادفی با   
انتره کود مرغی بـر وزن تـر و خـشک،    بر اساس نتایج تجزیه واریانس کنس. کود مرغی بودکنسانتره  گرم در یک مترمربع    500

 و درصـد نیتـروژن   b، کلروفیل کل و درصد فسفر در سطح احتمال یک درصد و بر کلروفیل aارتفاع چین اول و دوم، کلروفیل       
ـ انتره کود مرغی بر درصد پتاسـیم معنـی  داري تأثیر داشت، همچنین اثر کنس     تمال پنج درصد به طور معنی     در سطح اح   . شددار ن

گیري شده گردید بـه طـوري کـه بیـشترین     انتره کود مرغی موجب افزایش و بهبود صفات اندازه      نتایج نشان دادکه کاربرد کنس    
  .ره کود مرغی مشاهده شد گرم در متر مربع کنستانت500تأثیر مثبت در تیمار 

  
  لی درصد فسفر، کلروفتروژن،ی درصد ن،یانتره کود مرغچمن، کنس : کلیديکلمات

 
 

  مقدمه
هاي مختلف آن مورد کشت قـرار  باشند که گونه میPoaceae و تیره Poalesها و از راسته   ايها از نهاندانگان و از تک لپه      چمن

 هـاي مکـان  تجاري، مناطق ها،پارك سبز منازل، فضاي ایجاد در وسیعی کاربرد ادنی تمام در چمن، امروزه. [19]گیرند می
 تولیـد  نقـش  زیبـا،  سطوحی از ایجاد غیر موارد این تمام در البته که دارد ورزشی هايزمین و هاها، بزرگراهفرودگاه تفریحی،
 سـمی  مـواد  آن، دفـع  پایداري افزایش و خاك فرسایش از جلوگیري هوا، تصفیه در نتیجه و مضر گازهاي جذب و اکسیژن
آرامـش   تـأثیر  همچنـین  .[5]باشـد   می دارا نیز را صوتی آلودگی و کاهش غبار و گرد حذف نقلیه، وسایل سوخت از حاصل
 هـاي جنبه از یکی خوب، کودي برنامه یک. است انکار آن غیرقابل مزایاي از نیز دارد آدمی روح در چمن زیبایی که بخشی
 رشد براي نیاز مورد غذایی عناصر است که ايبرنامه نیز مناسب برنامه یک .باشدمی چمن مناسب و مراقبت حفاظت اساسی
 مصرف متعددي نظیر زراعی عملیات سطح، واحد در کشاورزي به منظور افزایش تولید محصوالت .کند فراهم را چمن اپتیمم

 ویـژه  و بـه  زیـست  محـیط  هـاي آلودگی بحران اخیر هايلسا طی هااین فعالیت نتیجه. گیردمی صورت شیمیایی کودهاي
 تهدیـد قـرار   مورد را بشري جامعه سالمت و یافته راه هاانسان منابع غذایی به وارزنجیره که بوده آب و خاك منابع آلودگی

حـصوالت  م خـاك،  کیفیـت  بهبـود  بـراي  مناسب راهکارهاي هدف یافتن با ايگسترده هايتالش منظور، این به .است داده
 گیاهان زراعـی  عملکرد افزایش با همگام محیطی زیست این مخاطرات کاهش. است شده آغاز هاآالینده حذف و کشاورزي

 .[29]است  زراعی نوین هايتکنیک کارگیري به نیازمند
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 از تفادهاسـ  باعـث  انسان سالمت افتادن خطر به و غذایی خاك عناصر تعادل عدم شیمیایی، کودهاي قیمت افزایش امروزه
 مثبـت  مزایـاي  داراي کـه  اسـت  بـا ارزش  بیولـوژیکی  منبـع  یـک  دامی کود .است شده خاك حاصلخیزي دامی جهت کود

 از را خـاك  هاياز ویژگی برخی کود این. [4]است   زراعیکاربرد صورت به آن اصلی و مصرف است محیطی و اکولوژیکی
. [12,15]بخـشد  مـی  بهبـود  را خـاك  حاصـلخیزي  و اکـسیژن  میزان نگهداري آب، ظرفیت پذیري، کشت آلی، ماده قبیل

 هـا آن اختیـار  در طور مـداوم  به را غذایی عناصر و کنندمی جلوگیري گیاهان بخش هوایی حد از بیش رشد از آلی کودهاي
 .[32 ,21]دهند می قرار
 از یکی مواد مغذي، داشتن بر عالوه .ها استخاك انواع تقویت براي ماده آلی منبع و دامی کودهاي انواع از یکی مرغی کود

 سـایر  بـه  نـسبت  نیتروژن نظر داشتن از و است زراعی گیاهان تولید در متداول با کودهاي مقایسه در قیمت ارزان کودهاي
ایـن کـود، سرشـار از    . شـود   کود مرغی براي رشد انواع گیاهان باغی و زراعی توصـیه مـی  .[20]تر است غنی دامی کودهاي

ایـن کـود مقـوي و طبیعـی اسـت و      . گردد باشد و باعث جلوگیري از شستشوي نیتروژن خاك می        یی و هوموس می   عناصر غذا 
مصرف کود مرغی موجـب گـسترش ریـشه ، رشـد انـدام هـوایی،       . باشد مناسب اغلب انواع گیاهان دائمی مثمر و غیر مثمر می  

لی مرغی عالوه بر عناصر غذایی اصلی نظیـر نیتـروژن،        کود آ . شود  افزایش سبزینه برگ و درنتیجه باعث حجیم شدن گیاه می         
از . مصرف مانند آهن، روي، منگنز، بور و مولیبدن اسـت  فسفر و پتاسیم، حاوي درصد باالیی از مواد آلی و بسیاري از عناصر کم     

هـاي هـرز،    بـذر علـف  زا و  هاي شیمیایی و عاري از عوامل بیمـاري      توان به عاري بودن از افزودنی       مزایاي دیگر کود مرغی می    
کـاهش آبـشویی   (تـدریجی نیتـروژن    آزادسـازي  ماننـد  خواصـی  داراي عناصر غـذایی،  بر عالوه مرغی  کود.[3]اشاره نمود 

-مـی ) افزایش ظرفیت نگهداري آب و مواد غـذایی (و ماده آلی ) کاهش اسیدي شدن خاك(، ترکیبات پتاسیم و کلسیم     )نیترات
و شوري محدود کننـده رشـد گیـاه نیـست و بـاال بـودن           pHدادند که کود مرغی از نظر        نیز نشان    [4]محققین  . [27]باشد  

  همکـاران  و بوتنـگ . ترین دالیل به کارگیري آن در تغذیه گیاهان دانستندعناصر غذایی به خصوص نیتروژن این کود از مهم
 بـه  09/0از  خـاك  نیتـروژن  میـزان  ایشافز باعث متوسط به طور مرغی هکتار کود در تن 8 تا 2 کاربرد که  دریافتند[13]

 آن تهویه و خاك ساختمان اصالح باعث مرغی کود که مصرف داشتند عنوان [6] همکاران و ابوالمجد. گردید  درصد14/0
 بهبود در حیوانی و گیاهی آلی منابع اهمیت تحقیقات متعددي، در. داشت دنبال به را غذایی عناصر تدریجی و آزادسازي شد

 در خاك رطوبت میزان مرغی، کود با مصرف که دادند نشان [24] فراکنبرگ و  مارتن.است شده گزارش اكخصوصیات خ
.  کود مرغی براي افزایش تولید سـبزیجات مفیـد اسـت   [30]بر اساس نتایج محققین . یافت افزایش درصد 3 با شاهد مقایسه

داري وجـود داشـت   د مرغی همبستگی مثبت و معنـی همچنین گزارش شده است که بین رشد و عملکرد محصول با کاربرد کو   
[17].  
 تولیـد  کودي ضایعات زیادي بسیار مقدار هاآن از که دارد کشور وجود در مرغ پرورش و دامپروري واحد زیادي تعداد امروزه

ك و مهمـی در بهبـود حاصـلخیزي خـا     نقـش  تواننـد مـی  گیرند قرار استفاده مورد صحیح نحو به صورتی که که در شودمی
هدف از انجام این آزمایش بررسی کنسانتره کود مرغی بر روي برخـی از صـفات رویـشی و      . محصوالت کشاورزي داشته باشد   
  .جذب عناصر غذایی در چمن بود

  مواد و روش
 4هاي تقاطع بزرگراه شهید صیاد شـیرازي و بزرگـراه رسـالت، فـضاي سـبز منطقـه       کاريچمن  در1394این پژوهش در سال  

تیمارهاي آزمایشی شامل تیمار شـاهد فاقـد کـود مرغـی     .  تکرار انجام شد3 تیمار و 4 با رح کامالً تصادفیبه صورت ط تهران  
) اسـپرت مخلـوط  (بذر مورد نظر چمن . بیوران بودکود مرغیکنسانتره  گرم در یک مترمربع      500 و   300،  100،  )کوددهی رایج (

 نقطـه مختلـف خـاك از عمـق     4هـاي از  فی و تعیین نوع بافت خاك نمونهقبل از اجراي آزمایش جهت تجزیه کی . انتخاب شد 
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 آمـده  1نتیجه آزمایش خـاك در جـدول   . متر تهیه و با هم مخلوط کرده و به آزمایشگاه انتقال داده شد سانتی30-60 و  30-0
 .است

  
   نتیجه آزمون خاك محل آزمایش- 1جدول 
  30-60  0-30  عمق
  لومی شنی  لومی شنی  بافت

EC (ds/m) 5/1  6/1  
pH  8  8/7  

  85/3  94/30  درصد اشباع
  73/0  82/0  (%)کربن آلی 

  11/0  12/0  (%)نیتروژن کل 
  6/6  8/6  نسبت کربن به ازت

(%) TNV  18  5/15  
  ppm(  44/15  21/37(فسفر 

  ppm( 25/158  25/108(پتاسیم 
  ppm( 17/529  33/558(سدیم 
  ppm( 104  72(کلسیم 
  ppm( 56/58  56/58(منیزیم 

  ppm( 1/0  09/0(بور 
  ppm( 52/0  88/0(آهن 
  ppm( 76/1  62/1(روي 
  ppm(  61/5  56/5(منگنز 

 گرم در متر مربع سایر 35زدن و کاشت بذر به مقدار کطپس از غل.  متر مربع در نظر گرفته شد1ابعاد هر واحد آزمایشی 
درپایان اعمال کود آبیاري . اعمال کود به صورت سرك بودهمچنین نحوه . عملیات داشت چمن به طور معمول اجرا گردید

کنسانتره کود . جهت اعمال تیمار از کنسانتره کود مرغی بیوران استفاده شد. انجام گرفت وآبیاري براي چمن هر روز بود
ي روز دنیا سرشار از هاترین دستگاهطی فرآیند تهیه کمپوست با استفاده از مدرن که در  درصد ماده آلی70مرغی بیوران داراي
و سایر  )دهد صورت کمپلکس با ماده آلی که قابلیت دسترسی آن براي گیاه افزایش می به(نیاز گیاه  عناصر غذایی مورد

هاي ویژه این کود نسبت به کود خام حمل و نقل آسان، سهولت از مزیت. باشد ده آلی را دارا میخصوصیات مربوط به اثرات ما
 درصد اسید هیومیک و 35 تا 27هاي منحصر به فرد این کود دارا بودن از ویژگی). 2جدول ( باشد بو میانبارداري و بدون 
  .اسید فولویک است
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  انتره کود مرغی بیوران آنالیز شیمیایی کنس- 2ل جدو
  مقدار  خصوصیات

(%)نیتروژن   2/5-8/3  

(%)پتاسیم   7/2  

(%)فسفر   1/2  

(%)کلسیم  43/1  

(%)منیزم  47/0  

(%)گوگرد  75/0  

ppm( 50/291(روي  

ppm( 5/3365(آهن  

ppm( 13/64(مس  

ppm( 15/453(منگنز  

ppm( 98/57(بور  

ds/m(  45/7(هدایت الکتریکی  

pH 74/6  

(%)ماده آلی  75 -65  

C/N 10 -9  

(%)رطوبت 12کمتر از    

گیري وزن ها پس از اتمام اندازهنمونه. برداري شد گیاه نمونه10گیري صفات مورد نظر از هر واحد آزمایشی به منظور اندازه
 ساعت قرار گرفتند تا خشک شوند، 24گراد به مدت  درجه سانتی70هاي آلومینیومی پیچیده شده و در داخل آون تر، در فویل

  .ها ثبت شدپس از توزین وزن خشک آن
 براي انجام شد، تکرار هر از گیرينمونه زنیچمن از قبل بار تا دو چمن رشد طی در برگ، کلروفیل میزان گیرياندازه جهت

 کاغذ روي بر حاصل عصاره سپس. شد گیريعصاره درصد 80 استون در برگی نمونه گرم 2/0 کلروفیل، غلظت سنجش
. گردید اضافه استون آن به برگ بافت از کلروفیل کامل استخراج و لیترمیلی 25 حجم به رسیدن تا و شد داده قرار صافی
 غلظت مربوطه فرمول از استفاده با و شد خوانده نانومتر 663 و 645 هايموج طول در ترتیب به b و a کلروفیل نوري جذب

  .[11] آمد دست به کل کلروفیل
A: (12.25*A663)-(2.79*A645) 
B: (21.21*A645)-(5*A663) 
TOTAL Chl (mg/ml) = chla+chlb 

 از کلریدریک اسید با و ترکیب خشک سوزاندن روش با شده آسیاب هاياز نمونه فسفر و پتاسیم میزان گیريبراي اندازه
 نجامکالریمتري ا دستگاه از با استفاده فسفر و فتومتر فلیم دستگاه از استفاده با پتاسیم  قرائت.شد گیريعصاره هانمونه
ها با استفاده از پس از پایان آزمایشات، آنالیز داده. شد گیرياندازه کجلدال دستگاه از استفاده با نیز هانیتروژن نمونه .گرفت

  . درصد انجام شد5ها به روش آزمون دانکن در سطح احتمال و مقایسه میانگین SPSSافزار آماري  نرم
 نتایج

داري در سطح احتمال  به طور معنیانتره کود مرغیمشخص شد که کنس) 3جدول (واریانس  بر اساس نتایج تجزیه :وزن تر
انتره کود مرغی  بیانگر آن بود که با کاربرد کنس)1 شکل(همچنین نتایج مقایسه میانگین . درصد بر وزن تر تأثیر داشتیک 
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 گرم 500 گرم در تیمار 67/20 گرم در تیمار شاهد به 67/7کود مرغی وزن تر به طور خطی افزایش پیدا کرد، به طوري که از 
  . درصدي نسبت به تیمار شاهد بود49/169تري در متر مربع افزایش یافت که نشان از بر

انتره کود مرغی در سطح احتمال یک درصد بر وزن خشک چمن تأثیر ج تجزیه واریانس نشان داد که کنسنتا: وزن خشک
انتره کود مرغی موجب افزایش وزن خشک  مشهود است کاربرد کنس1شکل همانطور که از ). 3جدول (داري داشت معنی

انتره کود مرغی حاصل شد، به عبارت دیگر  گرم در متر مربع کنس500ر تیمار ي که بیشترین وزن خشک دچمن شد، به طور
  . درصدي وزن خشک نسبت به تیمار شاهد شد27/186انتره کود مرغی موجب افزایش  گرم در متر مربع کنس500کاربرد 

انتره کود مرغی در سطح حاکی از آن بود که کنس) 3 جدول (اطالعات به دست آمده از نتایج تجزیه واریانس: ارتفاع چین اول
اع چین اول تحت تأثیر فاکتور همچنین مقایسه میانگین ارتف. داري بر ارتفاع چمن تأثیر داشتاحتمال یک درصد به طور معنی

فزایش یافت، به داري اانتره کود مرغی ارتفاع چمن به طور معنیمبین آن بود که با اعمال کنس) 1شکل (انتره کود مرغی کنس
 گرم 500متر در تیمار  سانتی1/14متر در تیمار شاهد و بیشترین ارتفاع به میزان  سانتی83/2طوري که کمترین ارتفاع به میزان 

  . درصد نسبت به تیمار شاهد بود23/398در متر مربع به دست آمد که نشان دهنده افزایش ارتفاع به میزان 
انتره کود مرغی بر ارتفاع چین دوم چمن در  مشخص کرد که اثر کنس3س در جدول  واریان نتایج تجزیه:ارتفاع چین دوم

انتره کود مرغی ارتفاع چمن افزایش یافت و  به طوري که با افزایش میزان کنسدار بود،سطح احتمال یک درصد معنی
 1/472که بیانگر افزایش ) 1شکل ( گردید  گرم در متر مربع مشاهده500متر در تیمار  سانتی33/13بیشترین ارتفاع به میزان 

  .درصدي ارتفاع چمن در چین دوم بود
 در سطح احتمال یک aانتره کود مرغی بر کلروفیل اثر کنس) 3جدول ( تجزیه واریانس  بر اساس نتایج جدول:aکلروفیل 

ان داد که با افزایش کنستانتره کود انتره کود مرغی نش تحت تأثیر کنسaنتایج مقایسه میانگین کلروفیل . دار بوددرصد معنی
گرم در گرم بافت  میلی52/0( در تیمار شاهد aداري یافت، به طوري که کمترین کلروفیل  افزایش معنیaمرغی کلروفیل 

به دست ) گرم در گرم بافت تازه میلی01/1(انتره کود مرغی  گرم در متر مربع کنس500ر تیمار  دaو بیشترین کلروفیل ) تازه
در یک گروه آماري قرار ) گرم در گرم بافت تازه میلی97/0(انتره کود مرغی  گرم در متر مربع کنس300ا تیمار ده که بآم

  ).1شکل (داشت 
در سطح احتمال پنج  bانتره کود مرغی بر کلروفیل مبین آن بود که کنس) 3جدول (انس  نتایج جدول تجزیه واری:bکلروفیل 

انتره کود مرغی  تحت تأثیر کنسانتره کود مرغی با افزایش کنسbنتایج مقایسه میانگین کلروفیل بر اساس . درصد تأثیر داشت
و بیشترین ) گرم در گرم بافت تازه میلی39/0( در تیمار شاهد b افزایش پیدار کرد، به طوري که کمترین کلروفیل bکلروفیل 
حاصل شد، همچنین بین ) گرم در گرم بافت تازه میلی63/0(انتره کود مرغی  گرم در متر مربع کنس300ر تیمار  دbکلروفیل 

  ).1شکل (داري از نظر آماري مشاهده نگردید انتره کود مرغی اختالف معنی گرم در متر مربع کنس500 و 100ي تیمارها
). 3جدول (داري نشان داد انتره کود مرغی بر کلروفیل کل در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنی مصرف کنس:کلروفیل کل

 گرم در متر 300 و 500ي داري بین تیمارهاانتره کود مرغی کلروفیل کل را افزایش داد، همچنین اختالف معنینسکاربرد ک
انتره کود مرغی  گرم در متر مربع کنس300 و 500ر انتره کود مرغی از لحاظ آماري دیده نشد، مشخص شد که تیمامربع کنس

  ).1شکل ( درصد شد 82/75 و 84/64فزایش کلروفیل کل به مقدار به ترتیب موجب ا
داري در سطح احتمال پنج درصد بر درصد انتره کود مرغی به طور معنی نتایج حاکی از آن بود که کنس:درصد نیتروژن

ی کاهش درصد انتره کود مرغ گرم در متر مربع کنس100 کاربرد همچنین مشاهده گردید که). 3جدول (نیتروژن تأثیر داشت 
انتره کود مرغی با افزایش درصد نیتروژن همراه بود به طوري که بیشترین ا سبب شد، ولی سایر تیمارهاي کنسنیتروژن ر

انتره کود مرغی بود که درصد نیتروژن را نسبت  گرم در متر مربع کنس500ه تیمار  درصد مربوط ب2/6درصد نیتروژن به مقدار 
 ).1شکل (افزایش داده بود  درصد 26/36به تیمار شاهد 
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انتره کود مرغی تأثیر بیانگر آن بود که کنس) 1شکل (و ) 3جدول ( نتایج حاصل شده از تجزیه واریانس :درصد پتاسیم
  .داري وجود نداشتانتره کود مرغی تفاوت معنی نداشت و بین تیمارهاي مختلف کنسداري روي درصد پتاسیممعنی

انتره کود مرغی بر درصد فسفر در سطح احتمال یک درصد اثر کنس) 3جدول (یانس تجزیه وار با توجه به جدول :درصد فسفر
، انتره کود مرغی موجب کاهش درصد فسفر شد، همچنین بین تیمارهاي شاهد گرم در متر مربع کنس100 کاربرد .دار شدمعنی
  .)1شکل  (آماري مشاهده نگردیدداري از نظر انتره کود مرغی اختالف معنی گرم در متر مربع کنس500 و 300

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 انتره کود مرغی بررسی تحت تأثیر سطوح مختلف کنس مقایسه میانگین صفات مورد-1شکل 
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 انتره کود مرغی بر برخی از صفات رویشی و جذب عناصر غذایی در چمن نتایج تجزیه واریانس تأثیر کنس- 3جدول 

درصد 
  فسفر

درصد 
  پتاسیم

درصد 
  تروژننی

کلروفیل 
  کل

کلروفیل 
b  

 aکلروفیل 
ارتفاع 
چین 
 دوم

ارتفاع 
چین 
 اول

وزن 
 خشک

 وزن تر
درجه 
 آزادي

 منابع تغییر

02/0 ** 24/0 ns 02/2 * 23/0 ** 03/0 * 17/0 ** 58/64 ** 7/67 ** 19/11 ** 97/100 ** 3 
 کود انترهکنس

  مرغی
001/0  09/0  2/0  02/0  006/0  006/0  56/0  54/0  06/0  5/0   خظا 8 
09/7  04/18  68/8  74/9  26/15  78/9  35/10  5/9  71/5  27/5   %CV 

  داريعدم تأثیر معنی: nsدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد        به ترتیب تأثیر معنی** و*

  بحث
 [6] و بروکلی [13]، ذرت [8]گزارش شده است که مصرف کود مرغی موجب بهبود صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی 

 [35]نتیجه فراهمی عناصر غذایی خاك   و در[25 ,23]مصرف مواد آلی سبب افزایش کربن آلی و نیتروژن . استشده 
کود مرغی به دلیل داشتن نیتروژن بیشتر، رشد رویشی را تحریک کرده و در نتیجه ماده خشک بیشتري توسط گیاه . شودمی

شتري عناصر غذایی به خاك وارد شده و شرایط فیزیکوشیمیایی با افزایش سطوح کود مصرفی، مقدار بی. [2]شود تولید می
نتایج تحقیق . ، در نتیجه ارتفاع و وزن گیاه افزایش خواهد یافت[1]خاك نیز بهبود یافته و گیاه رشد بهتري خواهد داشت 

  . نیز نشان داد که با مصرف کود مرغی رشد و عملکرد گیاه افزایش پیدا کرد[8]سایرین 
 خاك به غذایی عناصر متفاوتی مقادیر عرضه باعث تواندها میآن تجزیه سرعت و شیمیایی لی بسته به ماهیتمصرف مواد آ

 به دامی کود که زمانی. [28]افزایش میزان فسفر نسبت به تیمار شاهد توسط سایر محققان گزارش شده است . [16]شود 
پژوهشگران دریافتند که . را به دنبال دارد محصول تولید افزایش و [18] خاك حاصلخیزي بهبود استفاده شود، صحیح نحو

 شده پوشیده غذایی عناصر  و حل شدن برخیpHکاهش  به که شودمی فسفر فراهمی افزایش استفاده از منبع آلی باعث
ذرت  در [31 ,26]افزایش نیتروژن در اثر افزایش مقدار کود مصرفی توسط محققین . [22]شد  داده ارتباط کلسیت توسط

و در نتیجه فسفر جذب شده نیز  دسترس گیاه با افزایش مصرف کود مرغی میزان فسفر قابل. و گندم گزارش شده است
به عبارتی به دلیل فراهمی فسفر قابل دسترس تحت تیمارهاي کودي، روند افزایش غلظت فسفر به . [14 ,9]افزایش یافت 

 روي گیاهان بر نیجریه در پژوهشی در. [33]محققان همخوانی دارد این نتایج با گزارشات سایر . صورت خطی بوده است
 افزایش به منجر شیمیایی کود همراه به مرغی کود چنین و هم تنهایی به مرغی کود که شد مشخص سورگوم و ذرت

ها برگ کلروفیل ساخت در مهم پرمصرف عناصر از نیتروژن یکی. [10]شد  شاهد گیاهان با مقایسه در کل میزان کلروفیل
  .رسد کود مرغی با تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه از جمله نیتروژن موجب افزایش کلروفیل شد، به نظر می[33]باشد می

  گیرينتیجه
 انتره کود مرغی نشان پاسخ مناسبی با افزایش مصرف کنسنتایج نشان داد که وزن تر و خشک، ارتفاع چمن و جذب نیتروژن

توان به توسعه کشاورزي پایدار کمک نمود و از مصرف کودهاي انتره کود مرغی در چمن میا کاربردکنسدادند، بنابراین ب
  .شیمیایی پرهیز نمود

  اريگزسپاس
 در انجام این طرح ما را یاري صمیمانهکه ها و فضاي سبز تهرانزمان بوستانو سا4 از شهرداري منطقهقدردانی وباتشکر
  .کردند

 که در سایه لطف و مساعدت ایشان، این تحقیق هاي ارزنده جناب آقاي مهندس یونسیز راهنماییباتشکر و سپاسگزاري ا
  .انجام گرفت
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