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  و(Zea maize ) ذرت  روی طیور کشتارگاه ضایعات  از حاصل آلی کود بخشی اثر

  ( Pistacia vrea) پسته

 

 2یصفار  ین، حس 1بشارتی  حسین

 

 ( 03/06/1400تاریخ پذیرش:  16/09/1399تاریخ دریافت: )

 

   چکیده

.  شد  ارزیابی  پسته  باغ  و  ذرت  ایگلخانه  کشت  در  طیور  کشتارگاه  ضایعات   از  شده   تولید   آلی  کود   بخشی   اثر  پژوهش   این  در

  براساس  کود  مصرف)  T2  ، (کود  مصرف  بدون  شاهد )  T1  شامل   ازمایشی   تیمارهای  با  تصادفی  کامال  طرح  صورت  به  آزمایش

 کود   از  خاک  کیلوگرم  در  گرم  T4  (06/1  ،(گشتارگاه  ضایعات  کود  از  خاک  کیلوگرم  در  گرم  71/0)  T3  ،(خاک  آزمون  نتایج

  T6 ،( کشتارگاه  ضایعات کود  خاک کیلوگرم در گرم 53/0+  اوره کود  خاک کیلوگرم در گرم 07/0)  T5 ،( کشتارگاه  ضایعات

  کیلوگرم  در  گرم  T7   (33/1  و (  کشتارگاه   ضایعات   کود  خاک  کیلوگرم  در گرم  8/0+    اوره  کود  خاک   کیلوگرم  در  گرم  035/0)

  در  خاک   هایویژگی   نیز   و  پسته  و   ذرت  گیاه  رشدی  صفات  از  برخی.  گردید  اجرا  تکرار  چهار  در(  کمپوست  ورمی  کود  خاک

 کمترین   و  T2  تیمار  در  ذرت  هوایی  اندام  خشک  وزن  بیشترین   که  داد  نشان  آزمایش  نتایج.  شد  گیری  اندازه  آزمایش  پایان

 ، (درصد  41/0)   T4،(درصد  35/0)  T1  تیمارهای  در  ذرت  هوایی  اندام  نیتروژن  میزان.  آمد  بدست (  T1)  شاهد  تیمار  در  میزان

T5  (41/0  درصد  )و  T7(40/0درصد  )تیمارهای  درحالیکه.  بودند  آماری  کالس  یک  در  آماری  لحاظ  از  T2  (66/0  درصد  ) ،  

T3 (56/0 درصد )  و T6 (6/0 درصد  )تیمار  در پسته  برگ  کل نیتروژن غلظت  بیشترین. داشتند قرار آماری گروه  یک  در T1  

 حد   برابر  دو  از  بیش  مختلف  تیمارهای  در  پسته  برگ  آهن  میزان.  شد  گیری  اندازه(  درصد8/1)  T7  و(  درصد  68/1)   شاهد  یا

 در  گرممیلی  15  از  کمتر)  پایین  شدت  به  تیمارها  کلیه  در  روی  مقدار  ولی(  کیلوگرم  در   گرممیلی200   از  بیش)  بهینه

  حد   در(  T6  و   T5  تیمارهای  استثنای  به)  تیمارها   همه  در  مس   مقدار.  بودند  روی  کمبود  دچار  پسته  درختان  و(  کیلوگرم

  نشان   حاضر  پژوهش   نتایج   طورکلی  به .  بود  بهینه  حد  از  کمتر  درصد  50  تا   30  حدود   تیمارها   همه  منگنز  مقدار  ولی  بهینه

 برای   مناسب  راهکاری(  شیمیایی  کود  و  طیور  کشتارگاه  ضایعات  از  حاصل  کودآلی  توامان  کاربرد)  گیاه   تلفیقی  تغذیه  داد

 . باشد   می  شیمیایی کودهای مصرف کاهش  و  گیاه تغدیه مدیریت
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    همقدم 

  تولید(  FAO)  جهانی  باروخوار  سازمان  گزارش  اساس  بر

  سال   در .  استافزایش  حال  در  زیادی   سرعت   با  طیور

  سال  در  و  بوده  تن  میلیون  160130  آن  میزان  2010

 ,FAO)  است  رفته  فراتر  تن  میلیون  275000  از  2020

  تعداد   افزایش  و  مرغداری  صنعت  رشد  نتیجه  در(.  2011

  و  آلی جامد فرعی مواد  زیادی مقادیر مرغ،  کشتارگاههای

  بالقوه   مخزنی   کشتارگاه   های  زباله .  گردد  می   تولید  ها  زباله

  انگلی   و  پریونی  ویروسی،  باکتریایی،  زای  بیماری  عوامل  از

-Franke)  است  انسان  و  حیوانات  آلودگی  به  قادر  که  است

Whittle & Insam, 2013).   ممکن  حیوانات  این،  بر  عالوه  

 ،(As  ،Pb   ،Zn   ،Ni   ،Cd   ،Cu   ،Mn)  مختلف  فلزات  است

  آنها   غذای  در  شده  اضافه  شیمیایی  مواد  سایر  و  داروها

  آنتی   پروتزوها،  ضد  ها،   بیوتیک  آنتی  ها،   گزانتوفیل  مانند

  کلرینه،پلی   های  فنل  ها، بیوتیک  پرو   ها،اکسیدان

 محیط   در  هاهورمون  و   دیوکسین  -  بنزو  تتراکلرودی

 Haapapuro et al., 1997   &  Jackson et) یابند.  تجمع

al., 2003   (دور  قسمتهای  شامل  طیور  کشتارگاه  ضایعات  

  داخلی   قسمتهای  و  خون  سر،  ناخن،  پر،  ازجمله  مرغ  ریز

  گاهی   و  مختلف  میکربهای  انواع  حاوی  اغلب  که  بوده  شکم

  به   کردن  کمپوست  روشهای  با  توان  می  که  باشد   می  مضر

  این .  نمود  مناسب  استفاده  حاصل  کود  از  و  تبدیل  آلی  کود

 می   تشکیل  را  مرغ  کل  وزن  درصد  45  حدود  که  ضایعات

  تبدیلی   صنایع  نه  و  دارد  وجود  آنها  ریز  دور  امکان  نه  دهند، 

  به.  دارد  را  آنها   مصرف  قابلیت  غذایی  مواد   و   دام  خوراک

 کمپوست   به  ضایعات  این  مازاد  تبدیل   امکان  منظور  همین

  دارد   ضرورت  آلی  کود  عنوان  به  مناسب  آلی  ماد  و

(Salminen & Rintala, 2002  .)سازیرها  دیگر  طرف  از 

  زیست  مشکالت  بروز  موجب  طبیعت  در  ضایعات   این

  دفن  و  سوزاندن  همواره.  شد  خواهد  سالمتی  و  محیطی

  این  مضر  میکربی   عوامل  نابودی  به  منجر  ضایعات  این

  به  میکربی  عوامل  ورود  باعث  گاها  و   شودنمی  ضایعات

  ضایعات  سوزاندن(.  Anon, 2002)  است  شده  طیور  جیره

  ازجمله   باکتریها  عمده  بخش  حذف  باعث  کشتارگاه

  هر  به(.  NABC,2004)   شود  می  دار  اسپور  هایباکتری

 طیور  و  دام   غذای  در  کشتارگاه   ضایعات   از  استفاده  حال

 .  است شده ممنوع پیشرفته کشورهای در

  با  سازگار  طیور  کشتارگاه  ضایعات  از  شده  تولید  آلی  کود

  خاک   دهنده   بهبود  عنوان  به  تواندمی   و  زیست  محیط

 از  استفاده(.  Beilorai & Harduf, 1983)   شود  استفاده

  رها  از  جلوگیری  و  خاک  حاصلخیزی  مدیریت  در  کود  این

  دارد  ویژه  نقش  زیست  محیط  به  ضایعات  این  شدن

(Salminen & Rintala, 2002  .)آن   کاربرد  اثر  تحقیقی  در 

  محصوالت   بر همچنین  و   رسی  و  شنی  هایخاک  باروری  بر

 مورد(   Zea mays L)  ذرت  و(  Glycine max L)  سویا

 از  هکتار  در  تن   16  تا   مختلف  مقادیر.  گرفت  قرار  بررسی

 گرم  کیلو  300  با  همراه  کشتارگاه  ضایعات  آلی  کود

  سویا  برای  20-20-2  فرمول  با  مرکب   شیمیایی   کودهای

  مصرف  خاک  آزمون  اساس  بر  ذرت  برای  15  - 15-12  و

  اسیدیته  بهبود  باعث  کشتارگاه   ضایعات  آلی  کود .  شد

  این  و  شد   خاک  پتاسیم  و  فسفر  منیزیم،  کلسیم،  خاک،

 De)  بود  رسی  خاک  از  بیشتر  شنی  خاک  در  تأثیر

Nunes,  2015 Albuquerque .) 

  طی   از  پس   مرغ  کشتارگاه  ضایعات  از  حاصل   کودآلی

  هایافزودنی  دیگر  و  کردن  آسیاب  هضم،   پخت،  مراحل

  اکسیدکننده،  و آبگیری عامل دهنده،   حجم قبیل از مجاز

  و   آمینواسیدها   مونوساکاریدها،  ساده،   ملکولهای   حاوی

  می   غیره  و  هورمونها  گیاه،   دسترس  قابل  غذایی  عناصر

  باعث   آلی  کود  این  از  استفاده(.  Arfin, 2006)   باشد

  خاک   بین  گازی  تبادالت  افزایش   و   میکربی   فعالیت  افزایش

 اضافه   آلی  کود  آنها  به  که  هایی- خاک.  شود  می  هوا  و

  کنند  ذخیره  خاک  در  را  کربن  درصد  8/0  تا  قادرند  شودمی

(Zhang, et al., 2016).  خاک  در  بیشتری  آب  طرفی  از-

  اکسید دی و آب وجود  دلیل به. شودمی ذخیره  آلی ایه

  افزایش  غذاسازی  و  فتوسنتز  هاخاک  این  در  بیشتر  کربن

  مرغ  پر  و  ناخن  ،  سر  مرغ،  احشای  و  امعا  و  مرغ  پر.  یابد   می

 حاوی  آمینه  اسید  زیادی  مقادیر  حاوی  فرآوری  از  پس

  و   تریپتوفان  ،متیونین،  لیزین  قبیل   از  امیه  اسید  انواع

  ارزش   که  باشدمی  نیتروژن  و  فسفر  ویژه  به  غذایی   عناصر

 (.Arfin, 2006) دارد  گیاه تغذیه برای باالیی  غذایی 

 در   کشاورزان  شیمیایی،  کودهای  باالی  هزینه  به  توجه  با

  لجن  طیور،  و   دامی   کودهای   اکنون  کوچک  مقیاس

  خاک   باروری  بهبود  برای  را  شهری  پسماندهای  و   فاضالب

 کمپوست   مراحل  طی (. Arfin, 2006)  گیرند  می  کار  به

 از   زابیماری  عوامل  درصد  99  تا  اولیه  مواد  فرآوری  و  شدن

  درصد  یک   حداقل   حاوی  نهایی   محصول.  روند  می   بین

  باالو  کلسیم  پتاسیم،   25/0  فسفر،  درصد  5/2  نیتروژن،

  et alHassanzadeh ,.. ) باشد   می  مغذی  ریز  عناصر  دیگر
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2014  ،   ., et alGlatz & Williams & Raleigh 2014 

  به  کشتارگاه   ضایعات  از  استفاده  روی  بر  تحقیق(.  2011

  و   رسی  و   شنی   خاک   حاصلخیزی  روی   بر  آلی   کود  عنوان

  به آلی کود تن 16 مصرف داد نشان ذرت و سویا عملکرد

  پتاسیم،  فسفر،   کلسیم،  افزایش  باعث  ساالنه  صورت

  خاک  از  بیش  شنی  خاک  در   افزایش  این   و  شد  نیتروژن

 رسیدن   برای  دوم   سال  در   آلی  کود  مصرف  مقدار.  بود  رسی

  سویا  برای  و   خاک   دو  هر  در  ذرت  برای  عملکرد  باالترین   به

 De  شد  برآورد  کمتر  شنی  خاک  در

2015   Albuquerque, .) 

  بر  تحقیق  در   (Adeli et al., 2005و همکااران، )  عاادلی

  و کمیت بر  کشاتارگاه  ضاایعات پودر از  اساتفاده تأثیر روی

  کشتارگاه  ضایعات  پودر  مصرف  که داد  نشان  سویا  کیفیت

  نیتروژن  مقدار  تصاااعدی افزایش  باعث مختلف  مقادیر در

  در ساویا دانه  عملکرد.  شاد  ساویا دانه  عملکرد و فسافر  و

  تیماار  از بیشاااتر  کشاااتاارگاه  ضاااایعاات  پودر  های تیماار

  واحاد  هر  افزایش  ازای  باه.  بود  رایج  شااایمیاایی  کودهاای

  کشاتارگاه  ضاایعات پودر  تیمار  از  اساتفاده  نیتروژن مصارف

  کود تیمار به نسااابت  بیشاااتر دانه عملکرد درصاااد 4/3

  با  که شااد  مشااخ   آزمایش در.  داد نشااان را شاایمیایی

  30 تا طیور  کشاتارگاه  ضاایعات از حاصال آلی  کود مصارف

 آن   کااربرد  و  گردیاد  تاامین  خااک  نیتروژن میزان  درصاااد

  ساالم  تغذیه  مدیریت برای  راهبرد  یک  عنوان به  تواند  می

  کم  و  شایمیایی  کودهای محیطی زیسات  اثرات  کاهش  و

 ,.Zhang et al) شااود  محسااوب  نیتروژن  تلفات کردن

 آن   دفع و  باشااد  می اسااتفاده  بال بعضااا  ضااایعات(. 2016

  در.  دارد  همراه  باه  را  هااییهزیناه  آلودگی  ایجااد  ضااامن

 از )  طیور  و دام جیره  دهنده تشاکیل ترکیبات  که  مواردی

 بودن   غنی  بدلیل  شااود،می گران...(  سااویا  کنجاله  جمله

  اساتفاده مورد  غذایی جیره در  پروتئینی، مواد از  ضاایعات

.  نادارد چنادانی  کااربرد  صاااورت  این غیر در  گیرد،می قرار

  نیتروژن جمله از  غذایی  عناصار از  غنی آلی  کود  تهیه  لذا

 از  اساتفاده برای مناسابی گزینه  ضاایعات از  ها ریزمغذی  و

  هدف  .  گردید دنبال  تحقیق  این در  که  باشد می مواد  این

 از  حاصاال آلی  کود از  اسااتفاده حاضاار  پژوهش  اجرای از

  در  ساپس  و ذرت ای گلخانه کشات در  کشاتارگاه  ضاایعات

 .باشد  می پسته  باغ

 

 

  ها  روش  و   مواد

 آلی  کود  های ویژگی  گیری  اندازه 

 که )  طیور  کشتارگاه  ضایعات  شیمیایی  هایویژگی  برخی

 و  فرآوری  سلسیوس  درجه 120حدود  باال،  حرارت  در

  قرار  استفاده  مورد  آلی  کود  تهیه  در  و  اند  شده  خشک

  نیتروژن،:  غذایی   عناصر  میزان  ،pH ،  EC  نظیر(  گرفت

  در  نتایج  که  شد  گیری  اندازه.  پتاسیم   روی،   آهن،   فسفر،

  مقدار  به  ضایعات  از  اینمونه.  است  شده  ارایه  1  جدول

  در   به  انتقال   از  پس   و   شد  برداشته  کیلوگرم   10  تقریبی

  یک  مدت   به  و   گردید   پخش   کاغذ   روی   بر  مناسبی   مکان

  که  آنجا   از.  گردد  خشک هوا تا   شد   رها   خود   حال  به  هفته

 فاکتور   ضایعات   در  موجود  عناصر  مقدار  و   شیمیایی  ترکیب

  باشد، می  ضایعات  از  شده  تهیه  کودآلی  کیفیت  در  مهمی

  اندازه  برای  شده  هواخشک  ضایعات   از  بخشی  بنابراین

 . شد  ارسال آزمایشگاه به شیمیایی های ویژگی گیری

: ضایعات) پنج به یک سوسپانسیون در EC و pH  مقدار

  نیتروژن  میزان(. Emami, 1996)  شدند گیریاندازه( آب

  ولی   گردید گیریاندازه تر  هضااام روش به  ضاااایعات در

  اکسایداسایون روش به  دیگر  غذایی  عناصار  ساایر  میزان

 در  نیتروژن  گیری  انادازه  برای.  شاااد  تعیین  خشاااک

 ,Emami)  شاااد  اساااتفاده کجلدال روش از  ضاااایعاات

 به مصاارف  کم عناصاار میزان  گیریاندازه برای (. 1996

 سااپس و (Dry Ashing)  خشااک کردن خاکسااتر روش

  با   کدورت  میزان حاصال،  عصااره در  گردید،  گیری  عصااره

  . شادند قرائت( Ryan et al., 2002) اتمی  جذب  دساتگاه
 و  فتومتری  فلیم  دساااتگااه  باا  پتااسااایم میزان  همچنین

  دساااتگااه   باا  و  سااانجی  رنا   روش  باه  فسااافر  میزان

 (.Emami, 1996)  شاادند  گیریاندازه  اسااپکتروفتومتر

  ونیداسایخاک از روش اکسا  یکربن آل یریگ اندازه برای

 Walkley)  دیبالک استفاده گرد  یروش والکل  ایمرطوب  

& Black, 1934 .) 

  کشاات در:  ذرت ایگلخانه کشاات در  تیمارها  اعمال

  کامال  آماری  طرح از  پسته  باغ در نیز و ذرت ایگلخانه

  باغ در تکرار  پنج و  گلخانه در تکرار چهار  با  تصاااادفی

  و  تجزیه مورد   SAS افزار نرم  با  نتایج  و  شاد اساتفاده

 .  گرفت قرار تحلیل

  از  704 کراس  ساااینگال  رقم ذرت  باذر  کاافی  مقادار  ابتادا

.  گردید تهیه  بذر و  نهال  تهیه  و اصاالح تحقیقات موساساه

 هیپوکلریات  محلول  باا  ساااطحی  اساااتریال  از  پس  باذور
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 بار  چندین  ،(دقیقه10مدت به درصاد2  غلظت  با)  سادیم

  پلیتها   ساط  در ساپس  و  شاده  شاساتشاو  اساتریل آب  با

  تاا   گرفتناد  قرار  درجاه28  دماای  باا  گرمخااناه  در  و  پخش

 .شوند دار جوانه

 موسسه،  خاک   بانک   در  ها خاک  آنالیز  نتایج   بررسی  از  پس

  خاک  تحقیقات  موسسه  پژوهشی  مزرعه  20  قطعه   خاک

  پس  خاک کافی مقادیر و( 2جدول) گردید انتخاب آب و

  در  و  منتقل  گلخانه  به  مترمیلی  چهار  الک  از  گذراندن  از

 .  گردید توزیع  کیلوگرمی هفت  هایگلدان

  به   رسیدن  از  پس   و   شده   آبیاری  شهر  آب  با   ها گلدان

  اعمال  آنها   در  نظر  مورد  تیمارهای  زراعی،  ظرفیت  رطوبت

 تکرار  چهار  در  ذرت  ایگلخانه  کشت  در  تیمارها .  گردید

 :  شد اعمال زیر شرح به

 خاک آزمون براسااس  کامل  کودی  توصایه  ،(T1)  شااهد

  سااااوپارفساااافااات  گارم5/0+اوره  گارم1  مصاااارف)

 تن  دو مصارف  ،(T2( )پتاسایم  ساولفات گرم51/0+تریپل

 مصاارف)  کشااتارگاه  ضااایعات  از  حاصاال کود  هکتار در

 کود  هکتار در تن سااه  مصاارف  ،(T3( )گلدان در گرم5

( گلدان  در  گرم4/7  مصارف) کشاتارگاه  ضاایعات از حاصال

(T4)،  50 مصاارف+ اوره از  نیتروژن درصااد 50 مصاارف 

  مصاارف )  کشااتارگاه  ضااایعات کود از  نیتروژن  درصااد

 مصارف ،(T5( )گلدان در  کودآلی گرم 7/3+اوره گرم5/0

  از نیتروژن  درصاد75  مصارف+ اوره از  نیتروژن درصاد25

 گرم  6/5+اوره  گرم25/0  مصارف)  کشاتارگاه  ضاایعات کود

)گلاادان  در  کودآلی  )T6)،  ورمی   تن  چهااار   مصااارف  

 (T7( ) گلدان در گرم3/9 مصرف) کمپوست

 دار جوانه  بذر  پنج  گلدان  هر  در  تیمارها،  اعمال  از  پس

(  کاشت  از  پس   هفته  دو)   برگی  چهار  مرحله  در .  شد  کاشته

 .  یافت تقلیل گلدان در عدد   سه به ها بوته تعداد

  براساس   کودی  توصیه  جداول   براساس  است  ذکر  به  الزم

  پتاسیم  و  فسفر  نیتروژن،  مقدار  ذرت،  برای  خاک  آزمون

 250  اوره،  کیلوگرم  500  ترتیب  به  ذرت  نیاز  مورد

 سولفات   کیلوگرم  220  و  تریپل  فسفات  سوپر  کیلوگرم

 در   موجود  نیتروژن  درصد  و  شد   تعیین  هکتار  در  پتاسیم

 منظور  درصد  هفت  کشتارگاه  ضایعات  از  حاصل  آلی  کود

  هایگلدان  در   کود  مصرف  برای  محاسبات   کلیه  لذا .  گردید

. گرفت  صورت  فوق   اطالعات  براساس  کیلوگرمی  هفت

( روزانه)  درجه30  تا  25  حدود  دمای  با  گلخانه  در  ها گلدان

 نور  شدت   با   و (  شبانه)  سلسیوس  درجه18  تا 15  و

  ساعت  12  روشنایی  دوره  و   هزارلوکس  15  تا 10حدود

  هایالمپ  از  استفاده   با  موردنظر  نور  شدت .    قرارگرفتند

  ظرفیت  حد  تا   هاگلدان  آبیاری.  گردید  تأمین  مناسب

 سه  از   پس  گیاهان .  گرفت  صورت  وزنی   روش  به  و  مزرعه

 فسفر،   نیتروژن،)  غذایی  عناصر  برخی  غلظت  و  برداشت  ماه

  گیاه  و  خاک  در(  بور  و  منگنز  مس،  روی،  ،  آهن  پتاسیم،

 (.Emami, 1996) شدند گیریاندازه

  پالستیکی  هایپاکت  در  برداشت  از   پس   ذرت   هوایی  بخش

  و  درج  مربوطه  تکرار  و  تیمار  برچسب  آنها  روی  و  ریخته

  آزمایشگاه   در  هانمونه.  یافت  انتقال  آزمایشگاه  به  بالفاصله

  اسید   رقیق  محلول  با  سپس  و  معمولی  آب  با  ابتدا

  پس   و  شده  شسته  خوبی  به(  موالر  دهم  یک)  کلریدریک

  های نمونه. شدند کشی آب مقطر آب با بار چندین آن از

  مدت  به  سلسیوس  درجه70  دمای  با   آون  در  شده  شسته

  های  نمونه.  شوند  خشک  کامال  تا   مانده   باقی   ساعت  48

-میلی  5/0)  ریز  الک  از  و  شده  پودر  برقی  آسیاب  با  خشک

  پرمصرف  عناصر  گیری  اندازه   برای.  شدند  داده  عبور(  تریم

  عصاره   و  شده   هضم  هانمونه  ابتدا   بایستی  مصرف  کم  و

  اندازه  عناصر  آمده  بدست  عصاره  در  سپس  و  آید  بدست

  تر  هضم  روش  از  نیتروژن  گیریاندازه  برای.  شدند  گیری

  روش   در.  شد  استفاده   خشک  هضم  روش  عناصر  سایر   و

  آب  و   سالیسیلیک  اسید  سولفوریک،  اسید   از  تر  هضم

  خشک  هضم  روش  در  که  حالی  در  شد  استفاده  اکسیژنه

 سلسیوس   درجه  550  دمای  در  کوره  در  گیاه  نمونه

  دو  هیدروکلریک  اسید  خاکستر  به  سپس   و  شده   سوزانده

 .  شد اضافه موالر

 تقطیر   از  بعد  تیتراسیون  روش  به  کل  نیتروژن  گیریاندازه

.  گرفت  صورت(  تک  کجل)  اتوماتیک   سیستم  از  استفاده   و

 زرد   رن )   کالریمتری  روش  به  فسفر  گیریاندازه

 به  پتاسیم  گیری  اندازه.  شد  انجام(  وانادات  –  مولیبدات

 ,Emami)  شد  انجام(  فتومتری   فلیم)  ایشعله  نشر  روش

 به   ذرت  برگ  در  مصرف  کم  عناصر  گیریاندازه(.  1996

  صورت   اتمیک  دستگاه  با  قرائت  سپس  و  تر  هضم  روش

 (.   Emami, 1996) گرفت

  در عناصر گیری اندازه و پسته باغ  در تیمارها اعمال

 پسته  برگ

  ضایعات  پودر  از  کافی  مقادیر  ابتدا  پژوهش،  سوم  مرحله  در

  دیگر،  مواد  با   آن  اختالط  از  پس  و  تهیه  کشتارگاه
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 پسته   باغ  در  کود  عنوان  به  و  تهیه  موردنظر  فرموالسیون

  همان  پسته  باغ   در   شده  اعمال  تیمارهای.  گردید   استفاده

  ذرت   کشت  برای  گلخانه  در  که  بود  هفتگانه  تیمارهایی

  چند  پسته،  باغ  در  تیمارها  اعمال  از  قبل.  شد  استفاده

  محدوده   در  سپس .  گردید  انتخاب  یکنواخت  درخت  ردیف

  تقریبی  عمق  و   عرض  به  چاله  سه  درخت  هر  انداز  سایه

  ها چاله  در  موردنظر  تیمار  هفت.  گردید  حفر  متر  سانتی   40

  باغ  مدیریت .  شد   پوشانده   خاک   با   آنها   روی  سپس   و   اعمال

 مهر   اواسط  در  و  باشدمی  یکسان  مختلف  تیمارهای  برای

  شاخ   و   شد  تهیه  نمونه  مختلف  تیمارهای  در  گیاه   از  ماه 

 . شد  گیری اندازه گیاه   در موردنظ های

  تقطیر   از  بعد  تیتراسیون  روش  به  کل  نیتروژن  گیری  اندازه

. گرفت صورت( تک کجل) اتوماتیک سیستم از استفاده و

 زرد   رن )  کالریمتری  روش  به  فسفر  گیری  اندازه

  دستگاه   با  زرد  رن    شدت.  شد  انجام (  وانادات  –  مولیبدات

 در  و  شده  قرائت  نانومتر  470  موج  طول  با  اسپکتروفتومتر

 .  گرددمی محاسبه فسفر غلظت  استانداردها، با مقایسه

 فلیم)    ایشعله  نشر  روش  به  پتاسیم  گیری  اندازه

  مصرف  کم  عناصر  گیریاندازه  اندازه  و شد  انجام(  فتومتری

  و   تر   هضم   روش   به  گیری  عصاره   از  پس   ذرت  برگ   در

-ContraAA  مدل)  اتمی  جذب  دستگاه  با  قرائت  سپس

  قرائت  با   هانمونه  قرائت  نتایج .  گرفت  صورت  (300

  غلظت  نهایت  در  و  مقایسه  شاهد  و   استاندارد  محلولهای

 . گردید  تعیین  برگ در عناصر این
 

 بحث   و   نتایج

 کشتارگاه  ضایعات  تجزیه

  در  مرغ  کشتارگاه   ضایعات  های ویژگی   گیریاندازه  نتایج

 . است شده ارایه 1 جدول

  عاتیضا  نمونه  داستیپ  جدول  جینتا  از  که  طور  همان

  ی کیالکتر  تیهدا  و   بوده  یدیاس  نسبتا   pH  یدارا  کشتارگاه 

  عاتیضا  پودر  در.    بود   متر  بر  منس یز  ی دس  5  حدود  آن

 نیهمچن.  داشت  وجود  تروژن ین  درصد   7  از  شیب  کشتارگاه

 به   توجه  با .  باالست  اریبس   فرآورده   ن یا  آهن  و  فسفر  زانیم

  ی آل  مواد  زانیم  الزم  محاسبات  و  باال  ی آل  کربن  زانیم

 . است درصد 100 به کینزد

 
 1مرغ کشتارگاه ضایعات شیمیایی هایویژگی برخی -1 جدول

Table 1. Some chemical properties of poultry slaughterhouse waste 

pH (1:5) )1-EC(dS m N O.C P K Fe Mn Cu Zn 

   )%( )1-(mg kg 

5.28 5.66 7.45 58.78 1.6 0.43 980 17 11 99 

 ای گلخانه کشت در استفاده مورد خاک شیمیایی و  فیزیکی مشخصات برخی -2  جدول
Table 2 . Some physical and chemical characteristics of soil used in greenhouse experiment 

Kava 
T.N

* 
Pava T.N.V*  Zn Cu Fe Mn 

1-mg kg( % 1-mg kg %     

380 0.04 2.8 10 0.5 1.2 5.3 11.9 

 

 2 جدول ادامه

pH EC  Texture 
Clay 

 
Sand  Silt  O.M FC PWP 

 1-ds m   %     

7.54 0.4 S.L 13.5 65 21.5 0.4 24.3 8.4 

TN  *   وTNV بیبه ترت Total Nitrogenکل( و  تروژنی)نTotal Neutralizing Value باشند یم(  شونده  یخنث مواد)کل. 

 

 
ها در محصول نهایی خودداری گردید زیرا ویژگی  پس از افزودن ترکیبات دیگر به ضایعات کشتارگاه، از آنالیز شیمیایی و اندازه گیری ویژگی 1

 ترکیبات اضافه شده در دسترس بود.  
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  مورد  خاک   شیمیایی   و   فیزیکی   مشخصات  نتایج   بررسی

  پتاسیم   نظر  از  خاک  این  که  داد   نشان(  2جدول)  استفاده

  و  نیتروژن  و   فسفر  مقدار  نظر  از  ولی   مطلوب  حد   در

  آلی  کربن  مقدار.  باشد می فقیر آهن  و  روی  هایریزمغذی

 گزینه   خاک  این  رو  این  از.  باشد می  کم  بسیار  خاک

 فرآوری   آلی  کود  مصرف  تیمارهای  اعمال  برای  مناسبی

 .  باشدمی شده

 ذرت  گیاه در  موردنظر  های شاخص گیریاندازه نتایج  

  بر  مختلف  تیمارهای  اثر  واریانس  تجزیه  نتایج  سه  جدول

  اندازه غذایی عناصر برخی نیز و  هوایی بخش خشک وزن

 .  دهدمی نشان را ذرت  هوایی بخش  در شده گیری
 

 2ذرت  هوایی بخش در غذایی عناصر برخی بر تیمارها اثر واریانس تجزیه نتایج - 3جدول
Table 3. Variance analysis of treatments effect on some nutrients in corn shoot 

dm N P K B Fe  Zn Cu Mn 

Sources 

of 

variation 

727.67 0.058** 0.007** 1.70** 350.52** 156.27**  169.20** 0.79* 53.24ns treatment 

63.53 0.007 0.0004 0.15 11.53 27.37  24.68 0.37 29.22 error 

13.67 17.87 15.87 9.18 19.13 19.14  24.32 16.64 20.48 C.V 

 دار معنی غیر= ns، درصد یکدار در سط   یدار در سط  پنج درصد،  ** معن ی*معن

dm باشد میذرت  ییماده خشک بخش هوا میزان . 

 
  از  تیمارها   بین  اختالف  که  داد   نشان  واریانس  تجزیه  نتایج

  در(  منگنز  و   مس  بجز)  مصرف  پر  و   مصرف  کم   عناصر  نظر

  سط   در  مس  مورد  در  و  بود  دار  معنی  درصد  یک  سط 

 میزان   نظر  از  تیمارها  بین  اختالف  و   دارمعنی  درصد  پنج

 هوایی  بخش  خشک  وزن  نتایج  .نبود  دارمعنی   برگ  منگنز

  توصیه  تیمار به مربوط  مقدار بیشترین که داد نشان ذرت

  مقدار  کمترین  و(  T2)  خاک   آزمون  براساس  کامل   کودی

  ماده   مقدار  بودن  باالتر  علت.  است  شاهد  تیمار  به  مربوط

  خاک،  آزمون  براساس  کامل   کودی  توصیه  تیمار  خشک

 و   سریعتر  جذب  و  کودی  عناصر  بودن  الوصول  سهل

  در  تن   دو   مصرف   تیمار.  باشدمی  ریشه  توسط  ترراحت

  با   (T3)  کشتارگاه  ضایعات   از  حاصل  کود  هکتار

  گرفته   قرار  گروه  یک  در  آماری  نظر  از  T6,T4,T2تیمارهای

 (. 4 جدول) نداشتند باهم تفاوتی و
 

 ( گلدان  در گرم)  مختلف تیمارهای در  ذرت هوایی بخش خشک وزن میانگین مقایسه -4 جدول
)1-Table 4. Mean comparison of dry weight of maize shoot in different treatments (gr pot  

Treatment Replication 

T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1  

37.74  c 66.17ab 59.03b 65.65 ab 68.0ab 77.56 a 39.91  c Average 

 

 کود  هکتار  در  تن  سه  مصرف  ، (T3)  کشتارگاه   ضایعات  از  حاصل  کود  هکتار  در  تن  دو  مصرف   ،(T2)  خاک  آزمون  براساس  کامل  کودی  توصیه  ،(T1)  شاهد •

  نیتروژن   درصد25  مصرف  ،(T5)  کشتارگاه   ضایعات  کود  از  نیتروژن  درصد  50  مصرف+  اوره   از  نیتروژن  درصد  50  مصرف  ،(  T4)  کشتارگاه   ضایعات  از  حاصل

 (T7) کمپوست  ورمی تن چهار  مصرف ،( T6) کشتارگاه  ضایعات کود از نیتروژن درصد75 مصرف+ اوره  از

 .ندارند( ≥0p/ 05) یداریمعن اختالف دانکن یادامنه چند آزمون اساس بر مشترک حروف یدارا  یهانیانگیم •

 

 نشااان  ذرت  هوایی بخش  در عناصاار  نتایج آماری تحلیل

 بور   و  فسااافر  نیتروژن،  مس،  منگنز،  میزان  نظر  از  داد

 براساس   کامل کودی  توصیه) دو تیمار در مقدار  بیشترین

  پتاسایم،  بیشاترین که  درحالی  شاد،  مشااهده(  خاک  آزمون

  پنجم  و  ساااوم  اول،  تیماارهاای  باه  ترتیاب  باه  آهن  و  روی

 
 

  ذرت، هوایی بخش  کل  نیتروژن نظر از. داشتند  اختصاص

  خاک  آزمون براساااس  کامل کودی  توصاایه تیمار سااه

(T2)،  ضااایعات از حاصاال کود  هکتار در تن  دو مصاارف  

+  اوره  از  نیتروژن  درصااد25  مصاارف و( T3)  کشااتارگاه

  کشااتارگاه   ضااایعات کود از  نیتروژن درصااد  75 مصاارف
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(T6 )تیمارها  ساایر  با  و داشاته  قرار  آماری ساط   یک در  

  شاااده  جذب  نیتروژن  میزان   .داشاااتند دار  معنی  تفاوت

 باه   هفتم  تاا  اول  تیماارهاای  در  ذرت  هوایی  بخش  توساااط

  و  ،396  ،242  ،269  ،381  ،512  ،139  تاارتاایااب

 .  بودند گلدان در  گرممیلی151

  بود پنج تیمار  در  میزان  بیشاترین  کل آهن میزان نظر از 

 فساافر  نظر از.  دارنشااد  معنی تفاوت  تیمارها بقیه بین  و

 اختالف   و  هفتم تیمار به مربوط مقدار بیشاترین برگ  کل

  کل روی مقدار  بیشاترین. داشات بقیه  با دار  معنی بسایار

  ضااایعات  آلی  کود  از که  بود شااش  و چهار سااه، تیمار از

 روی میزان  با  نتیجه این که است  شده استفاده  کشاتارگاه

  پتاسایم   میزان. دارد  تطابق  کامال  شاده فرآوری کود نمونه

  تیماار  دارد  گیااه  در  خشاااک  مااده  میزان  باا  عکس  رابطاه

  بیشااترین خشااک  ماده مقدار کمترین داشااتن  با  شاااهد

 رابطه  این نیز  تیمارها  بقیه برای داشاته  را  پتاسایم درصاد

 تیمار   در پتاسایم درصاد  بیشاترین نظر این از  اسات برقرار

 نظر  از.  بود حداکثر  خشاک  ماده کمترین  با  هفتم و  شااهد

  و  دوم تیمار به مربوط مقدار  بیشترین  گیاه  کل بور  میزان

 داشاات  بقیه  با  داری  معنی بساایار اختالف که  بود  سااوم

 (.5  جدول)

 

 مختلف  تیمارهای در ذرت برگ آنالیز نتایج میانگین مقایسه -5 جدول
Table 5. Mean comparison of corn leaf analysis in different treatments 

  هکتار   در  تن  سه  مصرف  ، (T3)  کشتارگاه   ضایعات  از  حاصل  کود  هکتار  در  تن  دو  مصرف   ،(T2)  خاک  آزمون  براساس  کامل  کودی  توصیه  ،(T1 )    شاهد •

  درصد 25  مصرف  ،(T5)  کشتارگاه   ضایعات  کود  از  نیتروژن  درصد  50  مصرف+  اوره   از  نیتروژن  درصد  50  مصرف  ،(  T4)  کشتارگاه   ضایعات  از  حاصل  کود

 (T7) کمپوست  ورمی تن چهار  مصرف ،( T6) کشتارگاه  ضایعات کود از نیتروژن درصد 75  مصرف+  اوره  از نیتروژن

 .ندارند(  )0p/ 05) داریمعنی اختالف دانکن ایدامنه چند آزمون اساس بر مشترک حروف دارای هایمیانگین •

 

 پسته  گیاه در  موردنظر  های شاخص گیری اندازه  نتایج
  حاصل  هایداده  میانگین  مقایسه  و   واریانس   تجزیه  نتایج

  بر  آنها  اثرات  و  پسته  باغ   در  مختلف  تیمارهای  اعمال  از

 ارایه  هفت  و   شش   جداول  در  پسته برگ   در  عناصر  غلظت

  نیب  اختالف  که   داد  نشان  انس یوار  هیتجز  ج ینتا.  اند  شده

( یرو  بجز)  مصرف  پر  و  مصرف  کم  عناصر  نظر  از  مارهایت

 در   یرو  مورد  در  و  شده  دار  یمعن  درصد  کی  سط   در

  شاخ    نظر  از(.  6جدول(  است  دار  ی معن  درصد   پنج  سط 

 نیب  اختالف  زانیم  دهنده  نشان  که  راتییتغ  بیضر

 . باشد یم  ماریت هر در تکرارها
 

 3پسته  برگ در شده گیری  اندازه عناصر واریانس تجزیه خالصه  -6 جدول
Table 6. Variance analysis of elements measured in pistachio leaves 

N P K Fe Zn Cu Mn Sources of variation 

 **0.072  **0.0020  **0.29  **3114.60  *8.96  **39.14  **55.51 traetment 

0.017 0.0004 0.05 711.47 2.94 1.29 2.32 error 

8.15 19.2 18.23 9.49 12.97 11.13 5.2 C.V 

 درصد  یک سط  در دار معنی**   درصد پنج سط  در دار معنی*

 

 
 

Treatments K P N Fe Cu Mn B Zn 

 % (mg kg-1) 

T1 5.11 a 0.13cd 0.35 b 30.25 b 15.5b 14.50b 3.75ab 23.38ab 

T2 3.41d 0.17 ab 0.66 a 29.38b 31.5 a 15.00b 4.13a 30.75 a 

T3 3.59d 0.15bc 0.56a 32.13 b 29.6a 27.86a 3.86a 28.75 ab 

T4 4.24bc 0.09ef 0.41 b 24.25 b 15.25b 26.88a 3.38ab 27.86 ab 

T5 4.64ab 0.07 f 0.41 b 43.75 a 7.25c 14.25b 4.13a 24.63ab 

T6 3.95cd 0.11 de 0.60 a 33.75b 9.38c 27.00a 3.63ab 28.88 ab 

T7 4.91a 0.19a 0.40 b 27.00b 15.75b 16.00b 2.86b 20.50 b 
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  مارهای ت در پسته برگ در شده یریگ اندازه عناصر نیانگیم سهیمقا -7 جدول 
Table 7. Mean comparison of some elements in pistachio leaves in different treatments 

treatment 
N P K 

% 

T1   ab 1.68±0.15 a 0.13±0.02 b 0.95±0.22 

T2   bc 1.56±0.21 ab 0.11±0.02 a 1.47±0.16 

T3   bc 1.59±0.09 abc 0.1±0.007 a 1.58±0.18 

T4   bc 1.50±0.07 bd 0.1±0.02 a 1.38±0.37 

T5 c 1.48±0.03 cd 0.08±0.007 b 1.06±0.25 

T6 c 1.47±0.07 cd 0.08±0.007 b 1.06±0.18 

T7   a 1.8±0.17 ab 0.12±0.03 b 1.09±0.11 

 7 جدول ادامه

treatment 
Fe Zn Cu Mn 

1-mg kg 

T1   ab a 314.8±31.57 ab 14.2±2.3 a 14.2±1.2 c 28.1±2.58 

T2   bc abc 285.6±23.5 c 11.5±0.79 b 11.5±0.93 c 1.75 ±26.2 

T3   bc ab 288.2±35.7 abc 13.4±1.3 b 10.7±1.04 c 
 ±1.69  

26.00 

T4   bc a 306.2±30.47 bc 11.76±1.26 b 10.7±1.56 b 31.4±0.96 

T5 c c 248.8±14.13 abc 12.9±1.75 c 7.7±1.15 c 27.1±0.82 

T6 c bc 255±29.2 abc 13.5±1.11 d 5.56±0.44 a 34.5±1.00 

T7   a bc 267.8±13.3 a 15.3±2.66 b 11.2±1.3 b 32.2±1.036 
 

 کود هکتار در تن سه مصرف ، ( T3)کشتارگاه  ضایعات از حاصل  کود هکتار در تن دو مصرف  ،(T2)خاک آزمون براساس کامل کودی توصیه ،(T1 ) شاهد •

 نیتروژن درصد25 مصرف ،(T5) کشتارگاه  ضایعات کود از نیتروژن درصد 50 مصرف+ اوره  از نیتروژن درصد 50 مصرف ،( T4) کشتارگاه  ضایعات از حاصل

 (T7) کمپوست  ورمی تن چهار  مصرف ،( T6) کشتارگاه  ضایعات کود از نیتروژن درصد75 مصرف+ اوره  از

 .ندارند(  ≥0P/ 05) یداریمعن اختالف دانکن یادامنه چند آزمون اساس بر مشترک حروف یدارا  یهانیانگیم •

 

  شاهد  تیمار  دو  پسته،  برگ  در  نیتروژن  غلظت  مورد  در

(T1  )کمپوست  ورمی  تن  چهار   مصرف  و  (T7  )در   که 

  در  را  نیتروژن  غلظت  کمترین  ذرت  ای  گلخانه   کشت

 غلظت   بیشترین  پسته  باغ  در  بودند،  دارا  ذرت  هوایی  بخش

  با .  اندداده  اختصاص  خود  به  را  پسته  برگ  در  کل  نیتروژن

  جذب  و  غلظت  کمترین  مذکور  تیمار  دو  اینکه  به  توجه

-ضعیف  لذا  اند،داده  اختصاص  خود  به  ذرت  در  را  نیتروژن

  آنجا   از.  شوندمی  محسوب  نیتروژن  تأمین  در  تیمارها   ترین

  لذا  دارد،  گیاه   رویشی  رشد   در  کلیدی   نقش  نیتروژن  که

  تیمارهای  در  پسته  برگ  در  نیتروژن  غلظت   بودن  پایین 

  علت  به  تواند  می(  یادشده  تیمار  دو   با  مقایسه  در)  دیگر

  غلظت   شدن  رقیق  و  تیمارها  این  در  درخت  بهتر  رشد

  گیاه   هوایی  بخش  در   نیتروژن  جمله  از  عناصر

  (.Dilution Effect)باشد

  تیمارهای  در   پسته  برگ  در  عناصر  میانگین  نتایج  مقایسه

  مقدار   که  است  آن  از  حاکی  آن  بهینه  مقادیر  با  مختلف

  باشد می  بهینه  حد  از  کمتر  تیمارها  همه  در  نیتروژن

 درصد25  مصرف)ششم  تیمار  به  مربوط  مقدار  کمترین.

  کود   از  نیتروژن  درصد75  مصرف+  اوره    از  نیتروژن

  از   نیتروژن  درصد  50  مصرف)پنجم   و(  کشتارگاه  ضایعات

  کشتارگاه  ضایعات  کود  از   نیتروژن  درصد  50  مصرف+  اوره  

. بود(  گلدان  در  کودآلی  گرم7/3+اوره  گرم5/0  مصرف)

 مصرف   نیتروژن  مقدار  بیشترین  تیمار  دو  این  در  اگرچه

 وزن افزایش  و درخت رویشی رشد  دلیل به اما  است شده

  آنها،  تعداد  افزایش  و  ها سرشاخه  رشد  و   برگها  تعداد  و

  رشد   افزایش  با   رقت  اثر  بدلیل  برگ  در  نیتروژن  غلظت

 منظور   به.  است  شده  کمتر  گیاه  خشک  ماده   و  رویشی

  عناصر  بهینه  مقادیر   با  پسته  برگ  در  عناصر  غلظت  مقایسه

  در  پسته  برگهای   در  عناصر  برخی  بهینه  حد  برگ،  در

 . است شده ارایه 8 جدول
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 ( Malakouti and Tabatabai, 2001) پسته برگهای در مصرف کم و مصرف پر غذایی عناصر مقدار بهینه حد -8 جدول
Table 8. The optimal amount of micro and macro nutrients in pistachio leaves (Malakouti and Tabatabai, 

2001) 

 

 

 

 

 

 
 

  پرمصرف  و  مصرف  کم  عناصر  مقدار  نتایج  کلی  بررسی  از

 مقدار  که  شودمی  استنباط  چنین  مختلف  تیمارهای  در

  بعضی   در   و   بهینه  حد  در   تیمارها   بعضی   در  برگ  فسفر

  نظر   از.  نیست  دار  معنی  اختالف  این  که   است  کمتر  اندکی 

  تیمارها   بقیه  در  سه  و  دو  تیمارهای  بجز  پتاسیم  مقدار

 آن  علت   که  باشدمی  بهینه  حد  از  کمتر  درصد  35  حدود

  در   پتاسیم  غلظت  شدن  کم  نهایت  در  و  گیاه  سریع  رشد

  تیمارهای  در  مقادیر  برگ  آهن  میزان  نظر  از.  باشد می   برگ

  غنی  آن علت که است  بهینه حد برابر  دو از بیش مختلف

  کمترین  طرفی   از.  است  جذب   قابل  آهن   از  باغ   خاک  بودن

  متأثر   که بود  شش  و  پنج تیمارهای  به  مربوط آهن میزان

  در  روی  مقدار .است  گیاه  سریع  رشد  مرحله  در  رقت  اثر  از

  کمبود  تأثیر  تحت  گیاه  و   پایین  شدت   به   تیمارها   کلیه

  ضایعات   و  کمپوستورمی  مصرف تیمار  و   گرفت  قرار  روی

  برای   برگ  در  را  روی  مقدار  نتوانست  هم  کشتارگاه   آلی

  و   پنج  تیمار  بجز  مس   مقدار  نظر  از.  دهد  بهبود  اول  سال

  اندک   اختالف  و  باشدمی  بهینه  حد  در  تیمارها  بقیه  شش

 در  مس  مقدار  بودن  کم.  نیست  دار  معنی  بهینه  حد  با

  دلیل  به تواند می درصد 50 حد تا شش  و پنج تیمارهای

  و   کافی   جذب   عدم  خاک  جذب   قابل  مس   بودن  پایین

  برگ   در  مس   غلظت   شدید  افت  و  ریشه  توسط  آن  تأمین

  قرار   (Dilution effect)  رقت  اثر  و   سریع  رشد  تأثیر  تحت

  تا   30 حدود  بین  تیمارها همه منگنز  مقدار نظر از .گرفت

.  باشد   می  دارمعنی  و   باشدمی  بهینه  حد  از  کمتر  درصد  50

  مقادیر   است  خاک   جذب  قابل   منگنز  بودن  کم   از  ناشی   که

  ضایعات   مصرف  که   دهدمی  نشان   تیمارهای   در  منگنز

  حدودی  تا  توانسته  سریع  رشد  افزایش   علیرغم   کشتارگاه 

-بررسی  در.  نیست  کافی  اما  کند  جبران  را  منگنز  کمبود

  مشخ    درختان  هوایی  اندام  رشد   روند   از  شده   انجام   های

  رشد   با   خوبی  همبستگی  و   ارتباط  هوایی   اندام   رشد   که  شد

  آزمایش   مورد  باغ   در  شده   حفر  های چالکود  در  ریشه

 چالکود  در  ریشه  حجم  و   رشد  نظر  از  تیمار  بهترین.   داشت

  ضایعات  %50+  اوره  % 50)  نیتروژن)  پنج  تیمارهای

  ضایعات   از  %75+  اوره  از  %25)  نیتروژن)  شش  و(  کشتارگاه

 . بود(  کشتارگاه

 

 کلی   گیری   نتیجه

  حین  که  است  جانبی   مواد  از  یکی  طیور  کشتارگاه   ضایعات

  دامی   هاینهاده  که  مواقعی  در.  شودمی  تولید  مرغ  کشتار

  ها مرغداری  غذایی   جیره  در  که   سویا  کنجاله  جمله  از

 برای  داران  مرغ  برخی  شود،می  گران  شود، می  استفاده

 در   طیور  کشتارگاه  ضایعات  از  تولید  های  هزینه  کاهش

  این  صورت  این  غیر  در.  کنندمی   استفاده   غذایی   جیره

  آلودگی  ایجاد  ضمن  آن  دفع  و  بوده  استفاده  بال  ضایعات

  از   غنی  آلی  کود  تهیه  لذا.  دارد  همراه  به  را  هایی هزینه

  ضایعات   از  هاریزمغذی  و  نیتروژن  جمله  از  غذایی  عناصر

  نتایج   باشد می  مواد  این  از  استفاده   برای  مناسبی   گزینه

  از   حاصل  آلی  کود   از   استفاده  که   داد   نشان حاضر  پژوهش 

-می پسته باغ  در نیز و ذرت کشت در  کشتارگاه ضایعات

 نیتروژن  بویژه  گیاه  نیاز  مورد  غذایی   عناصر  از  بخشی  تواند

  تغذیه   که  بود  آن  بیانگر  نتایج  همچنین.  نماید  تأمین  را

  راهکاری (  شیمیایی  و  کودآلی  توامان  کاربرد)   گیاه  تلفیقی

  مصرف   کاهش   و   گیاه  تغدیه  مدیریت  برای  مناسب

 .  باشد می  شیمیایی  کودهای

 

  سپاسگزاری

  شماره   به  پژوهشی   طرح  از  مستخرج  مقاله   این

  حمایت   صندوق "  مالی   حمایت   با   که   باشد می   96010769

 بدینوسیله  است،شده  اجرا  "کشور  فناوران  و  پژوهشگران  از

  قدردانی   و  تشکر  صندوق   این  پشتیبانی  و  هاحمایت  از

. گرددمی

 

 

N P K Ca Mg S macronutrient 

      (%) 

2.0 0.12 1.5 2.5 0.5 0.3  

Fe Mn Zn Cu B Mo micronutrient (mg  kg-1) 

110 50 40 12 50   2  
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Abstract 

At the present study, the effectiveness of organic fertilizer produced from poultry wastes was 

evaluated on corn and pistachio plants. Treatments included: T1 (Control), T2 (Fertilizer 

recommendation based on soil test), T3 (Application 0.71 g kg-1 organic fertilizer from poultry 

slaughterhouse wast), T4 (Use of 1.06 g kg-1 of organic fertilizer from Poultry slaughterhouse waste), 

T5 (use of 0.07 g kg-1 N from urea + 0.53 g kg-1 slaughter wastes fertilizer, T6 (use of 0.035 g kg-1 

urea + 0.8 g kg-1 slaughter wastes fertilizer), T7 (use of 1.33 g kg-1 vermicompost). The experiment 

was conducted as completely randomized design in four replications. The highest maize shoot dry 

weight belonged to T2 (fertilizer recommendation based on soil test) while the lowest one was related 

to T1 (control). In terms of total nitrogen content of maize, treatments T1 (0.35), T4 (0.41,) T5(0.41) 

and T7(0.40) have a significant difference with other treatments. While treatments T2 (0.66%), T3 

(0.56%) and T6 (0.6%) were in a statistical group, control treatment (T1) and treatment T7 had the 

highest nitrogen concentration in pistachio leaves. Leaf Fe content in the different treatments was 

more than twice the optimum level (more than 200 mg kg-1), but Zn content in all treatments was 

severely low (less than 15 mg kg-1) and the plant was deficient in zinc. In terms of copper content, 

except the T5 and T6, the other treatments were optimal. Manganese content of all treatments was 

about 30% to 50% lower than optimum. In general, the results indicated that integrated plant nutrition 

(application of organic fertilizer along with chemical fertilizers) is a suitable solution to manage 

plant nutrition and reduce the use of chemical fertilizers. 
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