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ABSTRACT
For evaluation of the effect of different levels of zeolite and nitrogen on yield and some quality traits of potato
under field condition, an experiment was carried out as a split plot based on a randomized complete blocks
design in three replications in research fields of University of Kurdistan in 2018. The experimental treatments
were clinoptilolite zeolite application at four levels (0, 5, 10 and 15 ton ha-1) as the main plot and nitrogen
application at five levels (0, 50, 100 150 and 200 kg N ha-1) as the sub plot. The results indicated that with the
application of different levels of zeolite, tuber yield, biological yield, average tuber weight, tuber dry matter,
significantly increased, while, tuber NO3- concentration significantly decreased. Also, the results indicated that
the nitrogen application led to significant increase in the tuber yield, biological yield, average tuber weight,
tuber dry matter and NO3- concentration. The greatest tuber yield was recorded at 200 kg ha-1 N application
treatment. The highest tuber yield and harvest index were recorded at 10 ton ha-1 zeolite application treatment.
The tuber yield in this treatment was 13.9% higher than the control treatments (no zeolite application). In
general, the results of this study demonstrated that the zeolite application at 10 ton ha-1 can be a suitable practice
for improving potato yield and quality.
Keywords: Potato, Nitrate, Soil amendment, Sustainable Agriculture, Urea Fertilizer.
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تأثير کاربرد زئوليت و نيتروژن بر کيفيت ،عملکرد و اجزای عملکرد سيبزمينی در شرايط مزرعه
3

کوهسار احمدی ،1محمد علی محمودی ،*1مسعود داوری ،1فرزاد حسينپناهی ،2اکبر کريمی
ایران.

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کردستان ،سنندج،
 . 2گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
 .3گروه تحقیقات بهزراعی ،مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان ،اهواز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/2/20 :تاریخ بازنگری -1400/3/15 :تاریخ تصویب)1400/3/19 :

چکيده
برای بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف زئولیت و نیتروژن بر عملکرد و برخی ویژگیهای کیفی سیبزمینی ،در شرایط
مزرعهای ،آزمایشی بهصورت اسپلیت پالت ،در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه
کردستان در سال زراعی  1397انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد زئولیت کلینوپتیلولیت در چهار سطح (صفر،
 10 ،5و  15تن در هکتار) بهعنوان کرت اصلی و کاربرد نیتروژن در پنج سطح (صفر 150 ،100 ،50 ،و 200کیلوگرم
نیتروژن در هکتار) بهعنوان کرت فرعی بودند .نتایج نشان داد در اثر کاربرد سطوح مختلف زئولیت عملکرد بیولوژیک،
عملکرد غده ،متوسط وزن غده ،درصد ماده خشک غده بهطور معنیداری افزایش یافت ،در حالیکه غلظت نیترات در غده
بهطور معنیداری کاهش یافت .همچنین کاربرد نیتروژن سبب افزایش معنیدار عملکرد بیولوژیک ،عملکرد غده ،درصد
ماده خشک غده ،متوسط وزن غده و غلظت نیترات در گیاه گردید .بیشترین عملکرد غده سیب زمینی با کاربرد 200
کیلوگرم در هکتار نیتروژن و بیشترین عملکرد غده و شاخص برداشت با مصرف  10تن در هکتار زئولیت بود .عملکرد غده
در این تیمار در مقایسه با تیمار شاهد (بدون کاربرد زئولیت)  %13/9بیشتر بود .بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد
کاربرد زئولیت در سطح  10تن در هکتار میتواند راهکار مناسبی در بهبود عملکرد و کیفیت سیبزمینی باشد.
واژههای کليدی :اصالحکننده خاک ،سیبزمینی ،کشاورزی پایدار ،کود اوره ،نیترات.

مقدمه
نیتروژن مهمترین عنصر غذایی برای تغذیه گیاهان و تولید
محصوالت زراعی بوده و کاربرد بهینه آن برای پایداری اقتصادی
سیستمهای زراعی بسیار حائز اهمیت میباشد ( Latifah et al.,
 .)2017یا توجه به اینکه نیتروژن خاک نمیتواند برای نیاز
گیاهان کافی باشد ،نیتروژن مورد نیاز گیاهان با کاربرد کودهای
نیتروژندار تأمین میشود ( .)Beig et al., 2020مدیریت صحیح
کودهای نیتروژنی میتواند سبب افزایش کارایی آنها در خاک-
های کشاورزی و همچنین حفظ سالمت محیط زیست میشود
( .)Latifah et al., 2017; Beig et al., 2020در گیاهان زراعی
یکساله بازیافت نیتروژن بهدلیل هدررفت آن بهویژه تصــعید
آمونیوم ،آبشــویی و دنیتریفیکاسیون پایین میباشد ( Latifah et
.)al., 2017
سیبزمینی ( )Solanum tuberosum L.یکی از منابع
غذایی ضروری برای تغذیه انسان در جهان ،پس از گندم و برنج
میباشد ( .)Gao et al., 2015; Elrys et al., 2019سیبزمینی
* نویسنده مسئول:
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یکی از گیاهان پرنیاز به نیتروژن میباشد ،که کارایی جذب
نیتروژن پایینی دارد ( .)Elrys et al., 2021بنابراین مدیریت
کوددهی نیتروژن یکی از فاکتورهای مهم پیش رو در بهبود
عملکرد سیبزمینی میباشد ( .)Elrys et al., 2021غلظت باالی
نیتروژن و قیمت مناسب کود اوره ،سبب شده این کود
پرمصرفترین کود نیتروژنی مورد استفاده در تولید گیاهان زراعی
جهان باشد .با اینحال بهدلیل هیدرولیز سریع اوره به آمونیوم
( )NH4+و سپس تبدیل آن به نیترات ( ،)NO3-هدررفت آن
افزایش یافته و سبب کاهش فراهمی نیتروژن برای سیبزمینی
در زمان نیاز به آن میباشد ( .)Souza et al., 2020بهطور کلی،
بهدلیل آزادسازی سریع نیتروژن از کود اوره 40 ،تا  %70نیتروژن
آن برای گیاهان غیرقابل دسترس میباشد (.)Beig et al., 2020
افزون بر این ،توسعه محدود ریشه و رشد کند سیبزمینی در
اوایل دوره رشد سبب کاهش کارایی جذب نیتروژن توسط
سیبزمینی میشود .بنابراین درکشت سیبزمینی ،پتانسیل
هدررفت نیتروژن باال میباشد ( .)Elrys et al., 2021از سوی دیگر
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افزایش جذب نیتروژن توسط گیاهان و بهبود عملکرد آنها
میشود )2021( Elrys et al., .نیز با بررسی تأثیر کاربرد زئولیت
همراه با کود نیتروژنی بر عملکرد سیبزمینی (رقم اسپونتا)،
گزارش کردند کاربرد زئولیت ،کارایی جذب و مصرف نیتروژن و
عملکرد غده سیبزمینی را بهطور معنیداری افزایش دادMadani .
 )2009( et al.با بررسی تأثیر سطوح مختلف زئولیت بر عملکرد
سیبزمینی رقم اگریا در شرایط آب و هوایی اراک ،گزارش کردند
کاربرد زئولیت در سطح  6تن در هکتار ،سبب افزایش میانگین
وزن غده و عملکرد غده سیبزمینی شد.
سیبزمینی به عنوان یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی
عالوه بر نقش مهمی که در صنعت دارد سهم به سزایی در تغذیه
بسیاری از مردم جهان را به عهده دارد (.)Elrys et al., 2021
مدیریت مصرف نیتروژن در این زراعت از اهمیت باالیی برخوردار
است و بهدلیل سازگار بودن این گیاه با شرایط آب و هوایی مختلف
سبب شده که کشت آن در مناطق مختلف جهان انجام شود
( .)Elrys et al., 2021تاکنون مطالعات چندانی در زمینه تأثیر
کاربرد زئولیت بههمراه کود اوره بر عملکرد و کیفیت سیبزمینی
در شرایط مزرعهای ،در خاکهای ایران انجام نشده است .بنابراین
با توجه به مزایای کاربرد زئولیت در خاک ،این پژوهش بهمنظور
بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف زئولیت کلینتوپتیولیت و
نیتروژن (از منبع کود اوره) بر رشد ،عملکرد و برخی ویژگیهای
کیفی (ماده خشک و غلظت نیترات در غده) گیاه سیبزمینی رقم
بامبا که از ارقام زودرس سیبزمینی میباشد ،در شرایط مزرعهای
بود.

افزایش انباشت نیترات در غده سیبزمینی ،یکی دیگر از مشکالت
موجود در تولید سیبزمینی میباشد و تهدیدی برای سالمتی
جوامع بشری است (.)Chen et al., 2017; Elrys et al., 2018
بنابراین استفاده از راهکارهای مناسب جهت بهبود کارایی
هدررفت کودهای نیتروژنی در مزارع سیبزمینی و همچنین
کاهش انباشت نیترات در غده سیبزمینی ،بسیار حائز اهمیت
میباشد (.)Elrys et al., 2021
یکی از راهکارهایی که در سالهای اخیر برای بهبود کارایی
جذب نیتروژن در کود اوره و کاهش هدررفت نیتروژن در خاک
مورد توجه قرار گرفته ،استفاده از اصالحکنندههای طبیعی مانند
زئولیت در اراضی کشاورزی میباشد ( ;Latifah et al., 2017
 .)Elrys et al., 2021زئولیتها خانواده بزرگی از کانیهای
آلومینوسیلیکاتی را تشکیل میدهند .این ترکیبات کریستالهای
آلومینوسیلیکاته هیدراته با شبکه سه بعدی میباشند ،اسکلت باز
آنها شامل کانالها و حفراتی حاوی کاتیونها و مولکولهای آب
است و بهدلیل تحرک این کاتیونها ،پدیده تبادل یونی که یکی از
ویژگیهای زئولیتها است ،میسر میشود ( ;Qi et al., 2016
 .)Mihok et al., 2020زئولیت ظرفیت نگهداری آب باالیی داشته
و میتواند با بهبود ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در
افزایش رشد و عملکرد گیاهان مؤثر باشد (.)Karami et al., 2020
افزون بر این ،زئولیت میتواند بهعنوان منبع سیلیسم در تغذیه
گیاهان زراعی نقش داشته باشد و سبب بهبود رشد و عملکرد
گیاهان شود (.)Ashfaque et al., 2017
زئولیت کانی طبیعی و ارزان قیمت میباشد که بهدلیل
سطح ویژه باال میتواند با نگهداشت اوره در ساختار منافذ خود،
آبشویی آن در خاک اطراف ریشه را کاهش داده و سبب میشود
اوره کمتر در اختیار آنزیم اورهآز قرار گیرد ( Maghsoodi et al.,
 .)2020بدین ترتیب زئولیت سبب بهتأخیر انداختن تبدیل اوره به
آمونیوم میشود ( .)Maghsoodi et al., 2020همچنین ،زئولیت
بهدلیل دارا بودن ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECباال و توانایی
باالی جذب آمونیوم ،میتواند آمونیوم را جذب نموده و افزون بر
کاهش تصعید آمونیوم ،با کاهش نرخ تبدیل آمونیوم به نیترات،
سبب کاهش آبشویی نیترات در خاک شود ( ;Zheng et al., 2018
.)Jumadi et al., 2020; Elrys et al., 2021; Mihok et al., 2020
نتایج پژوهشهای پیشین نشان داده کاربرد زئولیت در خاک
سبب افزایش آسیمیالسیون 1نیتروژن ،کاهش نیتریفیکاسیون و
کاهش آبشویی نیترات در خاک میشود (.)Elrys et al., 2021
 .)2016( Pati et al.گزارش کردند کاربرد زئولیت بهدلیل داشتن
سیلیسیم و اثر همافزایی 2سیلیسم و نیتروژن در خاک سبب

این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در
دهگالن ( 35کیلومتری شهر سنندج) انجام شد .مزرعه تحقیقاتی
در مختصات  47/15درجه طول جغرافیایی و  35/29درجه عرض
جغرافیایی و با ارتفاع  1866متر از سطح دریا قرار دارد .منطقه
مورد اشاره از نظر اقلیمی جزو مناطق نیمه خشک و سرد استان
کردستان به شمار میرود و میانگین بارندگی سالیانه در این
منطقه  350میلی متر میباشد.
بهمنظور آگاهی از ویژگیهای خاک محل اجرای آزمایش،
قبل از کشت ،نمونهبرداری از عمقهای  0-30و 30-60
سانتیمتری انجام شد و پس از ترکیب کردن آنها یک نمونه
مرکب تهیه گردید و به آزمایشگاه منتقل شد .سپس ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک در آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده
کشاورزی دانشگاه کردستان اندازهگیری شدند ( Carter and

1. Assimilation

2. Synergistic

مواد و روشها
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 .)Gregorich, 2008خاک مورد مطالعه دارای بافت لومی رسی،
غیرشور و  pHآن در محدوده خاکهای قلیایی بود (جدول .)1

ویژگیهای شیمیایی آب آبیاری نیز در این پژوهش در جدول ()2
آمده است.

جدول  -1ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مورد مطالعه
ویژگی

رس

مقدار

31/2

سیلت

شن

43/7

25/1

واحد

هدایت
الکتریکی

نیتروژن
کل

فسفر قابل
دسترس

پتاسیم قابل
دسترس

-

%

-

dS m-1

g kg-1

mg kg-1

mg kg-1

لومی رسی

0/76

7/8

0/6

1/6

13/4

306

باقت خاک

%

کربن آلی

pH

جدول  -2ويژگیهای فيزيکی و شيميايی آب آبياری در اين پژوهش
هدایت الکتریکی

ویژگی

pH

واحد

-

dS m

مقدار

7/7

0/38

سدیم

کلسیم

منیزیم

-1

کربنات

بیکربنات

کلر

-1

mg L

15/3

این آزمایش به صورت اسپلیت پالت بر پایه طرح بلوکهای
کامل تصادفی ،با دو عامل کاربرد زئولیت (در چهار سطح ،شامل
صفر 10 ،5 ،و  15تن در هکتار) و کاربرد مقادیر مختلف کود
نیتروژن از منبع کود اوره (در پنج سطح ،شامل صفر،100 ،50 ،
 150و  200کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و در سه تکرار انجام شد.
یک سوم کود نیتروژنی در هر تیمار ،هنگام کاشت بهصورت پایه
و بقیه کود ،در دو نوبت در مرحله خاکدهی و در زمان گلدهی
بهسورت سرک اعمال شد .همچنین بر اساس نتایج آزمون خاک
و جهت جلوگیری از تنش تغذیهای ،قبل از کشت  50کیلوگرم در
هکتار فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل و  50کیلوگرم در هکتار
پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم ،بهصورت کود پایه به خاک اضافه
شد.
بهمنظور اعمال تیمارهای سطوح مختلف زئولیت
کلینوپتیلولیت ،قبل از کشت زمانی که رطوبت خاک در حد
ظرفیت مزرعه بود ،زئولیت بهصورت دستی به خاک اضافه شده و
بهوسیله دیسک و روتیواتور با خاک مخلوط گردید.
پس از اعمال تیمارها کشت سیب زمینی (رقم بامبا) انجام
شد .برای انجام کشت ،بعد از تهیه غدههای سالم کشت بهوسیله
دستگاه غده کار نیمه اتوماتیک و به صورت ردیفی انجام شد.
بهطوری که در هر کرت شش ردیف کشت وجود داشت .در هر
کرت نیم متر از ابتدا و انتهای کرت و همچنین از هر کرت ردیف
اول و آخر کشت به عنوان اثر حاشیهای در نظر گرفته شد .از چهار
ردیف میانی جهت نمونهگیری و اندازهگیری صفات مختلف
استفاده گردید .کرتهای ایجاد شده دارای شش ردیف کاشت به
فاصله  75سانتیمتر بود .فاصله بوتهها روی هر ردیف  25سانتی
متر و طول ردیف های کاشت در هر کرت آزمایشی  8/25متر در
نظر گرفته شد.در طی دوره داشت آبیاری بهصورت بارانی و آبیاری
اول بالفاصله پس از کشت و آبیاریهای بعدی با توجه به نیاز گیاه

42/2

15/8

0

149/4

11/7

و شرایط منطقه هفتهای دو بار انجام شد.
کود نیتروژن از منبع اوره برای هر کرت بهطور جداگانه با
ترازوی دو رقم اعشار توزین گردید و در پاکت مخصوص جداگانه
ریخته شد و در زمان اعمال کردن تیمار کود اوره به کرتهای
مربوطه پاشیده شد و آبیاری بالفاصله بعد از کود دهی انجام شد.
برای توسعه بهتر ریشهها در خاک ،جلوگیری از بیرون افتادن
غدهها از خاک در زمان غدهبندی و همچنین وجین علفهای هرز،
خاکدهی پای بوتهها یک ماه پس از کشت انجام شد.
در پایان فصل رشد برای برداشت گیاه ،اندام هوایی گیاه
سیبزمینی حدود  10روز قبل از برداشت بریده شد تا غدهها
پوستبندی خود را کامل کنند و وزن خشک غدهها کاهش نیابد.
سپس برداشت گیاه انجام شد .غدههای برداشت شده از هر کرت
بهطور جداگانه در داخل کیسههایی قرار گرفت و جهت
اندازهگیری ویژگیهای مورد نظر به آزمایشگاه انتقال داده شدند.
پس از برداشت گیاه از خاک کرتها نمونهبرداری شد و
نیتروژن کل خاک با استفاده از روش کجلدال اندازهگیری شد
( .)Jones, 1991پس از رسیدگی محصول تعداد بوته و ساقههای
هر کرت شمارش گردید و یادداشت شد .همچنین از هر کرت
یک بوته برداشته ،و اندام هوایی آن از غدهها جدا شد .سپس وزن
تر کل چهار بوته اندازهگیری شد .سپس چهار بوته (مجموع ریشه،
ساقه و برگ) را خرد کرده بعد مقداری از هر نمونه برداشته و وزن
کرده و در پاکت کاغذی به مدت  48ساعت در آون قرار داده شد،
سپس وزن خشک آن اندازهگیری گردید و در پایان عملکرد
بیولوژیک محاسبه شد .همچنین کل غدههای ردیفهای میانی
برداشت شده و پس از شمارش تعداد آنها ،وزن غدههای هر کرت
اندازهگیری شد .جهت اندازهگیری میزان ماده خشک غده ،سه
غده ،بزرگ ،متوسط و کوچک از هر کرت به طور تصادفی انتخاب
و وزن گردید سپس خرد شده و در دمای  75درجه سلسیوس در
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آون قرار گرفتند تا به وزن ثابت برسند و سپس مجدداً توزین
شدند .در ادامه از نسبت ماده خشک غده به وزن کل آن ،درصد
ماده خشک تعیین شد .شاخص برداشت از نسبت وزن خشک غده
به عملکرد کل ماده خشک محاسبه شد .همچنین غلظت نیترات
غده بهروش اسید سولفوسالسیلیک – سود اندازهگیری شد
(.)Cataldo et al., 1975
قبل از تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده از این
پژوهش ،آزمون نرمال بودن دادهها انجام شد و پس از اطمینان از
توزیع نرمال دادهها و صادق بودن سایر فرضیات آزمایش ،تجزیه
و تحلیل آماری دادهها انجام شد .تجزیه آماری دادهها با استفاده
از نرم افزار  SASو مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون
چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال  %5انجام شد .نمودارها
در محیط نرم افزار  EXCELرسم شدند.

نتايج و بحث
ماده خشک غده

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر اصلی کاربرد زئولیت و
کود نیتروژن بر تولید ماده خشک غده سیبزمینی در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بود .در حالیکه اثر متقابل آنها
معنیدار نبود (جدول  .)3نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی کاربرد
نیتروژن بر ماده خشک گیاه نشان داد کاربرد سطوح مختلف
نیتروژن سبب افزایش معنیدار درصد ماده خشک غده شد.
مقایسه تیمارهای مختلف کاربرد نیتروژن نشان داد بیشترین
مقدار ماده خشک غده ( 21/85درصد) مربوط به تیمار کاربرد
 100کیلوگرم در هکتار نیتروژن بود .همچنین تفاوت درصد ماده
خشک غده در تیمارهای کاربرد مقادیر  150 ،50و  200کیلوگرم
در هکتار نیتروژن ،از نظر آماری معنیدار نبود (شکل .)1

جدول  -3تجزيه واريانس اثر سطوح مختلف نيتروژن و زئوليت بر غلظت نيتروژن خاک و ويژگیهای کمی سيبزمينی
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

درصد ماده خشک

تعداد ساقه در
متر مربع

تعداد غده در ساقه

متوسط وزن غدهها

بلوک
زئولیت
خطا
کرتهای اصلی
نیتروژن
زئولیت × نیتروژن
خطا
کرتهای فرعی
کل
ضریب تغییرات

2
3
6
11
4
12
32
48
59
-

0/290ns
**24/12
0/239
24/649
**1/801
0/717ns
0/410
2/928
27/57
3/00

3/282ns
**93/42
1/673
98/37
**13/97
**2/074
0/708
16/75
115/12
4/75

0/078ns
0/264ns
0/086
0/428
0/178ns
0/161ns
0/146
0/485
0/913
10/63

150/18ns
**7538/8
118/74
7807/72
**1227/7
**286/02
41/24
1554/96
9362/68
4/73

 * ،nsو ** بهترتيب غيرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و %1
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شکل  -1مقايسه ميانگين اثر اصلی سطوح مختلف نيتروژن و زئوليت بر درصد ماده خشک گياه
ميانگينهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )P<0.05ندارند.

این نتایج نشان میدهد میتوان با کاربرد مقدار کمتر کود
نیتروژن ( 100و  150کیلوگرم در هکتار) ،درصد ماده خشک غده

را افزایش داد و در اثر کاربرد مقادیر باالتر کود نیتروژن (200
کیلوگرم در هکتار) درصد ماده خشک غده کاهش (بیش از 0/46
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درصد) مییابد که این میتواند بهدلیل افزایش غلظت نیتروژن و
احتماالً بهوجود عدم تعادل تغذیهای در گیاه باشد ( Malakouti,
 .)2011نتایج اثر اصلی کاربرد زئولیت بر ماده خشک غده نشان
داد کاربرد سطوح مختلف زئولیت سبب درصد ماده خشک غده را
بهطور معنیداری افزایش داد (شکل  .)1بهطوریکه درصد ماده
خشک غده ،در تیمارهای کاربرد سطوح  10 ،5و  15تن در هکتار،
بهترتیب  13/9 ،10/3و  %9/5بیشتر از تیمار شاهد بود (شکل
 .)1از میان تیمارهای کاربرد زئولیت بیشترین درصد ماده خشک
گیاه ( )22%/47مربوط به تیمار کاربرد  10تن در هکتار زئولیت
بود .همچنین تفاوت بین درصد ماده خشک غده در تیمارهای
کاربرد  5و  10تن در هکتار زئولیت از نظر آماری معنیدار نبود
(شکل  .)1این نتایج نشاندهنده اثر مثبت زئولیت در بهبود درصد
ماده خشک غده ،بهعنوان یکی از ویژگیهای کیفی سیبزمینی
است و از جمله ویژگیهای مؤثر در افزایش زمان انبارداری آن
میباشد .افزایش درصد ماده خشک غده سیبزمینی میتواند
زمان انبارداری سیبزمینی را افزایش دهد .بنابراین کاربرد زئولیت
میتواند در بهبود این ویژگی کیفی سیبزمینی مؤثر باشد .بهطور
مشابه با این پژوهش )2020( Petropoulos et al. ،نیز گزارش
کردند کاربرد زئولیت به همراه سطوح بهینه کودهای شیمیایی
سبب افزایش درصد ماده خشک غده سیبزمینی (واریته
 )Spuntaشد .آنها گزارش کردند اثر کاربرد زئولیت بر درصد ماده
خشک غده در واریتههای مختلف سیبزمینی متفاوت میباشد.
نتایج این پژوهش با نتایج برخی از پژوهشهای پیشین مشابه
بود (.)Elrys et al., 2021; Ozbahce et al.,2018

اجزای عملکرد

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر اصلی کاربرد زئولیت و
نیتروژن و اثر متقابل آنها بر تعداد ساقه (در مترمربع) و متوسط
وزن غدهها معنیدار بود .در حالیکه اثرات اصلی و متقابل
تیمارهای کاربرد زئولیت و نیتروژن بر تعداد غده در ساقه معنیدار
نبود (جدول  .)3نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد در اثر
کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن تعداد ساقه در متر مربع و وزن
غده ،در مقایسه با تیمار بدون کاربرد کود نیتروژن ،بهطور معنی-
داری افزایش یافت (جدول  .)4مقایسه تیمارهای مختلف نیتروژن
نشان داد بیشترین تعداد ساقه در متر مربع مربوط به تیمار سطح
کاربرد  150تن در هکتار نیتروژن و کاربرد سطح  10تن در هکتار
زئولیت و بیشترین مقدار وزن غده مربوط به تیمارهای کاربرد
 200تن در هکتار نیتروژن بود .نتایج همچنین نشان داد کاربرد
سطوح مختلف زئولیت سبب افزایش معنیدار تعداد ساقه در متر
مربع و وزن غده سیبزمینی شد (جدول  .)4بهطور کلی بیشترین
تعداد ساقه در مترمربع ( 23/23عدد) و وزن غده ( ،)183/0به-
ترتیب مربوط به تیمارهای کاربرد  10تن در هکتار زئولیت همراه
با  150کیلوگرم کود نیتروژن و کاربرد  15تن در هکتار زئولیت
همراه با  200کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار ،بود .همچنین کم-
ترین تعداد ساقه در مترمربع ( 13/20عدد) و وزن غده (96/54
گرم) ،مربوط به تیمار شاهد (بدون کاربرد کود نیتروژن و زئولیت)
بود (جدول .)4

جدول  -4مقايسه ميانگين اثر سطوح مختلف نيتروژن و زئوليت بر تعداد ساقه در مترمربع و متوسط وزن غدهها
سطح کاربرد زئولیت (تن در هکتار)
سطح کاربرد نیتروژن

صفر

5

صفر
50
100
150
200

13/20k
14/01jk
14/55jk
14/52jk
15/34ij

15/96hi
16/09ghi
17/17fgh
18/76cde
18/00def

صفر
50
100
150
200

96/46k
97/74k
104/69k
119/14ij
115/47j

120/52ij
123/02hij
124/69ghij
145/18ef
132/84gh

10

15

17/96def
20/57b
19/93bc
23/23a
19/68bc

17/41efg
19/17bcd
19/76bc
19/34bcd
18/65cde

134/68fg
158/28bcd
147/79de
159/15bc
154/17bcde

129/79ghi
164/51b
151/28cde
149/54cde
183/0a

تعداد ساقه در متر مربع

میانگین وزن غدهها (گرم)

ميانگينهای دارای حروف مشترک برای هر ويژگی ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )P<0.05ندارند.

تعداد ساقه یکی از ویژگیهای مهم در سیبزمینی است

مقدار عملکرد مؤثر است .افزایش تعداد ساقه در اثر کاربرد سطوح

زیرا تعداد ساقه در تشکیل استولونها و در نتیجه تشکیل غده و

مختلف نیتروژن و زئولیت بهدلیل افزایش رشد گیاه در اثر کاربرد
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آنها ،بهبود وضعیت تغذیهای گیاه و افزایش سطح فتوسنتزی
گیاه میباشد ( .)Elrys et al., 2021همچنین بهدلیل افزایش
جذب نیتروژن در اثر کاربرد آن ،بهدلیل افزایش تولید مواد
ذخیرهای ،غدهزایی تحریک شده و تعداد غده و وزن آنها افزایش
مییابد ( )2017( Madani et al. .)Bunce, 2006با بررسی تأثیر
سطوح مختلف نیتروژن ( 186 ،96و  276کیلوگرم در هکتار) و
زئولیت ( 4 ،2 ،0و  6تن در هکتار) بر ویژگیهای کمی و کیفی
سیبزمینی رقم آگریا در منطقه اراک گزارش کردند بیشترین
تعداد ساقه مربوط به تیمار کاربرد  6تن زئولیت در هکتار بود.
آنها دلیل این نتیجه را افزایش ظرفیت نگهداری عناصر غذایی،
بهویژه نیتروژن در اثر کاربرد زئولیت ،نسبت دادند .نتایج آنها
همچنین نشان داد بیشترین متوسط وزن غده مربوط به تیمار
کاربرد  6تن زئولیت در هکتار و کمترین متوسط وزن غده مربوط
به تیمار شاهد (بدون کاربرد زئولیت) بود که نتایج آنها با نتایج
این پژوهش مشابه بود.
عملکرد بيولوژيک و عملکرد غده گياه

زئولیت و کود نیتروژن و اثر متقابل آنها در سطح احتمال یک
درصد بر عملکرد بیولوژیک گیاه معنیدار بود (جدول  .)5نتایج
همچنین نشان داد اثر اصلی کاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر
عملکرد غده معنیدار بود ،در حالیکه اثر متقابل آنها معنیدار
نبود (جدول  .)5نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کاربرد سطوح
مختلف زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک گیاه در جدول
( )6آمده است .این نتایج نشان داد در تمامی سطوح کاربرد
زئولیت ،در اثر کاربرد کود نیتروژن عملکرد بیولوژیک گیاه بهطور
معنیداری افزایش یافت .همچنین کاربرد زئولیت سبب افزایش
معنیدار عملکرد بیولوژیک گیاه شد .از میان تیمارهای مختلف
زئولیت ،بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک گیاه مربوط به سطح
کاربرد  15تن در هکتار زئولیت بود (جدول  .)6بهطور کلی ،بیش-
ترین عملکرد بیولوژیک گیاه ( 158/69گرم ماده خشک در
مترمربع) در تیمار کاربرد  15تن در هکتار زئولیت همراه با 200
کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار مشاهده شد که نسبت به کمترین
مقدار عملکرد بیولوژیک ( 61/73گرم ماده خشک در مترمربع)
در تیمار شاهد (بدون کاربرد کود نیتروژن و زئولیت)%60/24 ،
بیشتر بود (جدول .)6

براساس نتایج جدول تجزیه واریانس دادهها اثر اصلی کاربرد
جدول  -5تجزيه واريانس اثر سطوح مختلف نيتروژن و زئوليت بر عملکرد ،شاخص برداشت و غلظت نيترات غده
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

عملکرد بیولوژیک

عملکرد غده

شاخص برداشت

غلظت نیترات غده

بلوک
زئولیت
خطا
کرتهای اصلی
نیتروژن
زئولیت × نیتروژن
خطا
کرتهای فرعی
کل

2
3
6
11
4
12
32
48
59

28/824ns
**6505/044
35/782
6570/04
**2825/43
**403/77
95/654
3324/85
9894/89

4/411ns
**230/99
1/545
236/94
**66/5
6/693ns
5/944
79/13
316/07

31/41ns
**29/11
4/26
64/78
**150/03
31/06ns
20/77
201/86
266/64

867/35ns
*4687/4
1149/7
6713/45
*314/15
*866/78
146/44
1527/37
8240/82

9/34

9/35

8/41

7/98

ضریب تغییرات

 * ،nsو ** بهترتيب غيرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و %1

براساس نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی کاربرد کود
نیتروژن بر عملکرد غده ،کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن سبب
افزایش معنیدار عملکرد غده سیبزمینی شد (شکل  .)2بیش-
ترین عملکرد غده مربوط به تیمار کاربرد  200کیلوگرم نیتروژن
در هکتار بود (شکل  .)2اگرچه تفاوت معنیداری میان سطوح
کاربرد  150و  200کیلوگرم در هکتار نیتروژن مشاهده نشد.
نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی کاربرد زئولیت بر عملکرد غده،
نیز نشاندهنده افزایش معنیدار عملکرد غده ،در اثر کاربرد
زئولیت بود .بهطوریکه عملکرد غده در تیمارهای کاربرد 10 ،5

و  15تن در هکتار زئولیت بهترتیب  41/7 ،27/5و  %39/4بیشتر
از تیمار شاهد (بدون کاربرد زئولیت) بود (شکل  .)2مقایسه
تیمارهای کاربرد زئولیت نشان داد تأثیر سطح کاربرد  10و 15
تن در هکتار زئولیت بر عملکرد غده بهطور معنیداری بیشتر از
سطح کاربرد  5تن بر هکتار بود .در حالیکه اختالف تیمارهای
 10و  15تن در هکتار زئولیت ،از نظر آماری معنیدار نبود.
بنابراین ،سطح کاربرد  10تن زئولیت در هکتار میتواند سطح
بهینه کاربرد آن در بهبود عملکرد غده سیبزمینی با عملکرد
 29/04تن در هکتار و افزایش  41/7درصدی عملکرد نسبت به
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تیمار شاهد (بدون کاربرد زئولیت) باشد.
جدول  -6مقايسه ميانگين اثر سطوح مختلف نيتروژن و زئوليت بر
عملکرد بيولوژيک گياه (گرم ماده خشک در مترمربع)
سطح کاربرد نیتروژن
صفر

سطح کاربرد زئولیت (تن در هکتار)

50

63/09jk

102/47efg

109/52def

92/06gh

100

73/85ijk

103/74defg

131/32b

118/91bcd

150

79/08hij

111/50de

127/77bc

134/06b

200

94/99fgh

114/33cde

130/67b

158/69a

صفر

5

10

15

ميانگينهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن

61/73k

103/05defg

87/93ghi

94/64fgh

اختالف معنیداری ( )P<0.05ندارند.

200

150

100

30

b

c

20
15
10

عملکرد غده ()ton ha-1

d

25

25
c

20
15
10
5

5

0

0
50

شاهد

سطح کاربرد نیتروژن ()kg ha-1

عملکرد غده ()ton ha-1

a

ab

b

a

a

30

15

10

5

شاهد

سطح کاربرد زئولیت ()ton ha-1

شکل  -2مقايسه ميانگين سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد غده سيبزمينی
ميانگينهای دارای حروف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )P<0.05ندارند.

افزایش عملکرد بیولوژیک و عملکرد غده در اثر کاربرد

 .)et al. 2018بنابراین احتماالً کاربرد زئولیت با بهبود ویژگیهای

زئولیت را میتوان به توانایی زئولیت در نگهداشت نیتروژن در

فیزیکی خاک و افزایش کارایی مصرف آب ،در بهبود عملکرد گیاه

خاک و جلوگیری از آبشویی و هدررفت آن در خاک و در نتیجه

مؤثر بوده است .عملکرد بیولوژیک بیانگر آن است که گیاه زراعی

بهبود فراهمی آن برای گیاه باشد ( Latifah et al., 2017; Elrys

قادر است چه مقدار فتوسنتز حقیقی خود را به صورت فتوسنتز

 .)et al. 2021افزون بر این ،فراهمی مناسب نیتروژن و یا

خالص درآورد ( .)Pirzad, 2013تأثیر مثبت زئولیت بهعنوان منبع

آزادسازی آهسته آن در مراحل پایانی رویشی ،میتواند در بهبود

سیلیسم در تغذیه گیاه و نقش سیلیسیم در تحریک فتوسنتز گیاه

کارایی مصرف نیتروژن و افزایش عملکرد غده سیبزمینی مؤثر

( ،)Elrys et al. 2021نیز میتواند در افزایش عملکرد بیولوژیک

باشد ( .)Elrys et al. 2021در اثر کاربرد زئولیت میتواند در

گیاه نقش داشته باشد .بهطور مشابه با این پژوهش ،نتایج پژوهش

افزایش همچنین افزایش  CECخاک و بهبود فراهمی عناصر

 )2018( Ozbahce et al.نشان داد کاربرد سطوح مختلف زئولیت

غذایی در خاک از جمله فسفر و پتاسیم و عناصر غذایی کممصرف،

سبب افزایش عملکرد غده سیبزمینی (رقم اگریا) شد .آنها نتایج

و بهدنبال آن افزایش جذب آنها توسط گیاه ،میتواند از دیگر

خود را به بهبود جذب آب و بهبود وضعیت تغذیهای گیاه در اثر

دالیل افزایش عملکرد گیاه در اثر کاربرد زئولیت باشد ( Ramesh

کاربرد زئولیت نسبت دادند .همچنین

 .)et al., 2010; Ozbahce et al. 2018نتایج مطالعات مختلف

) (2014با بررسی اثر کاربرد کود دامی و زئولیت بر ویژگیهای

نشان داده است که زئولیت بهدلیل داشتن ساختار حفرهای و

زراعی و عملکرد سیبزمینی رقم آگریا گزارش کردند باالترین

سطح ویژه باال ،توانایی باالیی در در اصالح ویژگیهای فیزیکی

عملکرد محصول در اثر کاربرد  20تـن کود دامی با  4تن در هکتار

خاک ،نگهداشت آب و حفظ رطوبت خاک دارد و کارایی مصرف

زئولیت بدست آمد.

آب در گیاه را افزایش میدهد ( Ramesh et al. 2015; Ozbahce

Yarmohammadi et al.,

(علمی – پژوهشی)

احمدی و همکاران :تاثير کاربرد زئوليت و نيتروژن بر کيفيت ،عملکرد 1849 ...

شاخص برداشت

دادهها نشان داد شاخص برداشت در سطوح مختلف کاربرد کود
نیتروژن ،بهطور معنیداری کمتر از تیمار شاهد (بدون کاربرد کود
نیتروژن) بود (شکل .)3

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر اصلی کاربرد زئولیت
و کود نیتروژن بر شاخص برداشت معنیدار بود ،در حالیکه اثر
متقابل آنها معنیدار نبود (جدول  .)5نتایج مقایسه میانگین
a
c

d

bc

b

60

30
20

50
40
30
20

10

10

0
200

150

100

50

شاهد

سطح کاربرد نیتروژن ()kg ha-1

شاخص برداشت (درصد)

40

b

شاخص برداشت (درصد)

50

b

a

b

60

0
15

10

5

شاهد

سطح کاربرد زئولیت ()ton ha-1

شکل  -3مقايسه ميانگين تأثير سطوح مختلف نيتروژن و زئوليت بر شاخص برداشت گياه
ميانگينهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )P<0.05ندارند.

شاخص برداشت ،بیانگر کارایی توزیع انتقال آسیمیالتهای
ساخته شده در گیاه بین اندامهای مختلف آن به ویژه اندامهای
اقتصادی میباشد .بهعبارت دیگر ،شاخص برداشت نسبت انباشت
ماده خشک در کل گیاه و در عملکرد اقتصادی (وزن غدههای
سیبزمینی که محصول را تشکیل میدهند و دارای ارزش
اقتصادی هستند) را نشان میدهد ( .)Pirzad, 2013بنابراین نتایج
این پژوهش نشان میدهد که کاربرد سطوح باالی کود نیتروژن،
ماده خشک غدههای سیبزمینی و عملکرد غده را نسبت به کل
گیاه ،بهمقدار کمتری افزایش میدهد و کود نیتروژن تأثیر
بیشتری در افزایش ماده خشک برگ و عملکرد بیولوژیک دارد.
بنابراین شاخص برداشت با افزایش مصرف نیتروژن کاهش یافت.
این نتایج میتواند بهدلیل نقش چشمگیر کود نیتروژن در افزایش
جذب نیتروژن در برگ ،در مقایسه با جذب آن توسط غده باشد.
نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد تفاوت معنیداری میان
شاخص برداشت در تیمارهای کاربرد سطوح  5و  15تن در هکتار
زئولیت با تیمار شاهد وجود نداشت ،در حالیکه شاخص برداشت
در تیمار کاربرد  10تن در هکتار زئولیت بهطور معنیداری بیشتر
از تیمار شاهد و سایر تیمارهای کاربرد زئولیت ( 5و  15تن در
هکتار) بود (شکل  .)2این نتایج نشاندهنده اثر مثبت کاربرد
سطح  10تن در هکتار زئولیت در بهبود عملکرد غده میباشد.
همچنین نتایج نشان میدهد کاربرد زئولیت ،تأثیر نسبتاً مشابهی

در بهبود ماده خشک کل گیاه و عملکرد اقتصادی دارد .بنابراین
کاربرد زئولیت میتواند تآثیر مثبتی در افزایش کارایی کود
نیتروژن در عملکرد گیاه و شاخص برداشت داشته باشد.
غلظت نيترات در غده

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر متقابل کود نیتروژن و
زئولیت بر غلظت نیترات غده معنیدار بود (جدول  .)5نتایج
مقایسه میانگین دادهها نشان داد در اثر کاربرد سطوح مختلف
کود نیتروژن غلظت نیترات غده ،بهطور معنیداری افزایش یافت
و با افزایش سطح کاربرد نیتروژن ،روند افزایشی در غلظت نیترات
غده مشاهده شد (جدول  .)7در حالیکه کاربرد سطوح مختلف
زئولیت سبب کاهش غلظت نیترات غده شد .در تیمار 200
کیلوگرم نیتروژن ،در اثر کاربرد  10و  15تن در هکتار زئولیت،
غلظت نیترات غده در مقایسه با تیمار شاهد (بدون کاربرد زئولیت)
بهترتیب  10/1و  %12/1کاهش یافت .این نتایج نشاندهنده اثر
مثبت زئولیت در کاهش غلظت نیترات در غده سیبزمینی می-
باشد )2018( Amini et al., .با بررسی اثر کودهای آلی در ترکیب
با کود شیمیایی بر عملکرد غده و برخی صفات کیفی سیبزمینی
گزارش کردند که باالترین غلظت نیترات در غده ( 271میلیگرم
در کیلوگرم) مربوط به تیمار کاربرد  300کیلوگرم کود اوره در
هکتار بود .آنها دلیل افزایش غلظت نیترات در این تیمار اینگونه
بیان کردند که کودهای شیمیایی بهویژه کودهای نیتروژنی بـه
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مقدار زیاد و سریع در گیاه جذب شده و مقدار نیترات گیاه را با
نرخ باالیی افزایش میدهند .زئولیت بهدلیل داشتن  CECباال،
توانایی باالیی در جذب آمونیوم و نیترات در خاک دارد و سبب
جلوگیری از نیترات سازی (نیتریفیکاسیون) و تیدیل آمونیوم به
نیترات در خاک و در نتیجه کاهش انباشت نیترات در خاک می-
شود ( Zheng et al., 2018; Jumadi et al., 2020; Elrys et al.,
 .)2021; Mihok et al., 2020بنابراین ،کاهش غلظت نیترات در
غده در اثر کاربرد زئولیت ،احتماالً بهدلیل کاهش انباشت نیترات
در خاک بوده است.
جدول  -7مقايسه ميانگين اثر سطوح مختلف نيتروژن و زئوليت بر
غلظت نيترات غده (ميلیگرم بر کيلوگرم وزن خشک)
سطح کاربرد زئولیت (تن در هکتار)

سطح کاربرد
نیتروژن

صفر

5

10

15

صفر
50
100
150
200

238/31 gh
255/63 c
259/52 b
263/05 b
273/43 a

238/25 gh
241/50 fg
245/47 e
247/96 de
249/94 d

230/49 jk
233/81 ij
238/66 gh
244/57 ef
245/81 de

223/68 l
228/44 k
232/32 ij
235/66 hi
240/45 g

ميانگينهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن
اختالف معنیداری ( )P<0.05ندارند.

آنزیم نیترات ردوکتاز به عنوان یک آنزیم تنظیمی و تنظیم-
کننده مقدار نیترات در گیاهان میباشد و هر عاملی که سبب
افزایش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاه شود ،میتواند
انباشت نیترات در گیاه را کاهش دهد ( ;Ashfaque et al., 2017
 .)Elrys et al., 2018بنابراین دیگر دلیل کاهش انباشت نیترات
در غده ،در اثر کاربرد زئولیت در این پژوهش ،میتواند افزایش
فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز باشد ،چراکه کاربرد زئولیت در خاک
بهعنوان یک منبع سیلیسیم ،به دلیل نقش مثبت سیلیسم در
افزایش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز ،سبب افزایش فعالیت این
آنزیم در گیاه میشود ( Ashfaque et al., 2017; Elrys et al.,
 .)2021نتایج پژوهش  )2021( Elrys et alنیز نشان داد کاربرد
زئولیت بههمراه کود اوره سبب کاهش چشمگیر غلظت نیترات در
غده سیبزمینی شد .حد مجاز غلظت نیترات در غده سیبزمینی

توسط سازمان بهداشت جهانی ( 250 )WHOمیلیگرم کیلوگرم
وزن تر گزارش شده است (Yeganeh and .)WHO, 1978
 )2016( Bazarganحد مجاز نیترات در غـده سـیب زمینـی بـر
اساس سبد غذایی ایرانیان را  246میلیگرم بر کیلـوگرم وزن تر
گزارش کردند .با فرض در نظر گرفتن  246میلیگرم بر کیلوگرم
وزن تر ،بهعنوان حد مجاز غلظت نیترات در غده سیبزمینی،
کاربرد سطوح  10و  15تن در هکتار زئولیت میتواند در کاهش
غلظت نیترات در غده سیبزمینی تا پایینتر از حد مجاز ،نقش
مؤثری داشته باشد.

نتيجهگيری
نتایج این پژوهش نشان داد از میان سطوح مختلف کاربرد
نیتروژن ،اگرچه بیشترین عملکرد غده سیبزمینی ( 28/61تن
در هکتار) مربوط به تیمار  200کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود،
اما عملکرد غده با مصرف  150کیلوگرم نیتروژن نیز کاهش
چشمگیری نداشت .بنابراین با کاهش مصرف کود نیتروژن از 200
به  150کیلوگرم در هکتار میتوان افزون بر کاهش هزینههای
تولید ،به عملکرد نسبتاً مشابهی دست یافت .نتایج این پژوهش
همچنین نشان داد کاربرد سطوح مختلف زئولیت سبب افزایش
عملکرد و اجزای عملکرد و کیفیت سیبزمینی (رقم بامبا) می-
شود که این اثر مثبت زئولیت به سطح کاربرد آن بستگی دارد .از
میان سطوح مختلف زئولیت کاربرد سطوح  10و  15تن در هکتار
در مقایسه با سطح کاربرد  5تن در هکتار ،اثرات مثبت بیشتری
بر عملکرد و اجزای عملکرد سیبزمینی داشتند .با توجه به نتایج
یهدست آمده از این پژوهش میتوان با کاربرد زئولیت در سطح
 10و  15تن در هکتار میتوان افزون بر افزایش عملکرد گیاه،
انباشت نیترات در گیاه را کاهش داد .بهطور کلی ،بر اساس نتایج
پژوهش حاضر ،کاربرد زئولیت در سطح  10تن در هکتار ،میتواند
راهکار مناسبی جهت کاهش مصرف کود نیتروژن و افزایش درصد
مادهخشک و کاهش انباشت نیترات در سیبزمینی ،در راستای
سیستم کشاورزی پایدار باشد.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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