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چکيده
یکی از نیازهای مهم در برنامهریزیهای زراعی به منظور دستیابی عملکرد باال و کیفیت مطلوب ،ارزیابی سیستمهای تغذیه گیاهان استت پتهوه
حاضر به منظور ارزیابی سطوح ماسه بادی و کود حیوانی بر ویهگی های کمّی و کیفی سیر در پهوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل به صورت آزمای
فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار ،در سال زراعی  1397اجرا شد سطوح ماسه بادی شامل شاهد 100 ،و  200تت
در هکتار به عنوان فاکتور اول و سطوح کود حیوانی شامل شاهد 25 ،20 ،و  30ت در هکتار به عنوان فاکتور دوم بود نتایج تجزیه واریانس نشتان
داد که سطوح ماسه بادی ،کود گاوی و اثرات متقابل آنها بر ارتفاع بوته ،تعداد برگ ،عملکرد بیولوژیک و اقتصادی ،قطر سیرچه ،آلیستی  ،نیتتروژن
برگ ،رطوبت حجمی خاک ،دمای خاک ،درصد کرب آلی و مجموع آبیاری معنی دار بود تعداد سیرچه و پتاسیم برگ تنها تحت تأثیر سطوح کتود
گاوی قرار گرفتند باالتری میزان ارتفاع بوته ( 60/67سانتیمتر) و تعداد برگ ( 18/33عدد) از تیمار  100تت در هکتتار ماسته بتادی در شترای
مصرف  30ت در هکتار کود گاوی به دست آمد همچنی بیشتری عملکرد بیولوژیک ( 13/14ت در هکتتار) ،عملکترد اقتصتادی ( 12/07تت در
هکتار) ،باالتری میزان قطر سیرچه ( 12/65میلیمتر) ،باالتری میزان آلیسی ( 6/26میلیگرم بر گرم) ،کمتری مجموع آبیتاری ( 733/33لیتتر)،
باالتری رطوبت حجمی خاک ( 16/26درصد) ،کمتری میزان دمای خاک ( 33/83درجه سانتیگراد) ،باالتری درصد کرب آلی ( 1/97درصتد) ،در
تیمار  200ت در هکتار ماسه بادی در شرای مصرف  30ت در هکتار کود گاوی حاصل شد از آنجا کته هتدف از کشتت ستیر دستت یتافت بته
بهتری عملکرد و اجزای عملکرد می باشد ،بنابرای تیمار  200ت در هکتار ماسه بادی در شرای مصرف  30ت در هکتار کود گاوی بترای کشتت
سیر در منطقه پیشنهاد میشود
واژگان کليدی :خاک ،رطوبت حجمی ،عملکرد سیر ،کود گاوی

مقدمه
افزای سریع و روزافزون جمعیّت کشور لزوم برنامتهریتزی
برای تأمی غذای کافی را بی از پی آشتکار متینمایتد
ای امر به یکی از چال های مهم آینده تبدیل شده استت
امروزه همی موضوع به همتراه بهترهبترداری غیراصتولی از
خاک ،منابع پوش گیاهی و اقلتیم باعتب بتروز مشتک ت
زیاد محی زیستی برای انسان گردیده و موجب بته خطتر
افتادن امنیّت غذایی او شده است

به طور کلی خاک از نظر تأمی آب و مواد غذایی بترای
گیاهان حائز اهمّیّت است خاک محیطی استت کته ریشته
گیاهان را در خود نگه متیدارد اکستیهن الزم بترای گیتاه
توستت خلتتل و فتترب ختتاک بتته گیتتاه متتیرستتد و دی-
اکسیدکرب به وسیله ای حفرهها از خاک خارب متیشتود
خاک محی رشد گیاه است و توسعة ریشهها در آن باعتب
پایداری و استقرار گیاه در خاک میشود مهمتری قستمت
خاک برای رشد و نمو گیاهان بخ رویی خاک است ،زیرا
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ریشه بیشتر گیاهان در ای قسمت متمرکز شتده و بیشتتر
آب و مواد غذایی نیز در ای بخ قرار دارد ع وه بر ایت ،
بیشتری عملیّات خاکورزی و اصت ح ختاک نیتز بته ایت
قسمت محدود میشود ولی قسمت تحتتانی هتم بته طتور
غیر مستقیم روی گیاهان مؤثر است []4
نفوذ آب در خاک و زهکشتی بته قستمتهای تحتتانی
بستگی دارد گیاهان هتم کته ریشته عمیتر دارنتد از ایت
بخ خاک استفاده میکنند باید توجّه داشت کته تولیتد
متمرکتتز تحتتت شتترای کشتتت یکتتی از نیازهتتای مهتتم در
برنامهریزیهای زراعی بته منظتور حصتول عملکترد بتاال و
کیفیّت مطلوب ،ارزیابی سیستمهای تغذیه گیاهان است با
روش صحیح حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه میتوان ضم
حفظ محی زیست ،افزای کیفیت آب ،کاه فرستای
و حفتتظ تن توّع زیستتتی ،کتتارآیی نهتتادههتتا را افتتزای داد
همچنی با اجتناب از کاربرد غیرضروری و بیرویّته عناصتر
غذایی ،هزینه را به حداقل کاه میدهد []4
ماسه برای استتفاده بته عنتوان بستتر کاشتت نیازمنتد
تأمی همه مواد غذایی ضتروری گیتاه بتا دقّتت بتاال و بته
صورت متناسب است ماسه عاری از متواد غتذایی استت و
اگر به عنوان محی رشد انتخاب شود ،یک برنامه تغذیهای
دقیتر بتترای تولیتتد گیتتاه بایتد بکتتار گرفتتته شتتود [ ]8در
سیستتتم کشتتاورزی رایتتج بتترای بدستتت آوردن حتتداک ر
عملکرد ،استفاده مداوم از کودهتای شتیمیایی جتزا ثابتت
شده است [ ]4از طرف دیگر مصرف بی از حد کودهتای
شیمیایی باعب تخریب ویهگتیهتای فیزیکتی و شتیمیایی
خاک میشود []14
استفاده از ای مکملهای شیمیایی به علّت آبشویی و
تبدیلشدن به شکل غیرقابل دسترس راندمان پایینی دارد
و همچنی باعب آلودگی آبهای زیرزمینی میگردند []4
با افزای مواد آلی خاک ویهگیهای فیزیکتی ختاک نظیتر
ثبات ساختار ،تخلخل کتل ،هتدایت هیتدرولیکی ،تشتکیل
خاکدانه ها بهبود مییابد ،دسترسی گیاه به آب بستگی بته
نوع خاک و میزان مصرف مواد آلی دارد []18
ستتیر ( )Allium sativum L.یکتتی از گیاهتتان مه تمّ
دارویی در دنیا و ایران به شمار میرود پیازها ،ماننتد پیتاز،
سیر و موسیر به دلیل مصرف زیاد در زنجیرة غذایی انستان
در سطح جهان به خوبی شناخته شده هستتند افتزون بتر

تنوّع استفاده از گیاهان ای خانواده در تغذیته ،ادویتههتا و
طعمدهندهها ،از دیرباز نیز به عنوان گیاه دارویتی شتناخته
میشدند ،در ایران نیز به لحاظ شرای جغرافیایی و اقلیمی
ظرفیّت باالیی برای توسعه اعضای ای خانواده وجتود دارد
[ ]25ختتواد دارویتتی گیتتاه ستتیر را بتته وجتتود ترکیتتب
گوگردی به نام آلیسی که مهمتتری ترکیتب گتوگردی و
آنتیباکتریالی شتناخته شتده درون گیتاه ستیر متیباشتد،
نسبت میدهند []26
تولیتتد ستتیر توست برنامتتههتتای اص ت حی بتته منظتتور
دستیابی به عملکرد باال میتواند نق مهمّی برای افتزای
تولید در منطقه داشته باشد بنتابرای  ،تعیتی تیمارهتایی
جهت بهبود عملکرد و افزای تولید بسیار ضروری به نظتر
میرسد ع وه بر ای  ،کارایی کودهای آلی بسته بته اقلتیم،
شیوههای زراعی ،رقتم و گیتاه متورد استتفاده ،متیتوانتد
متفاوت باشد و با توجّه به ضرورت بهینتهستازی مصترف و
اهمّیّت کودهای آلی در کشاورزی پایدار ،پهوه حاضر بته
منظور ارزیابی سطوح ماسه بادی و کود حیوانی بر ویهگی-
های کمّی و کیفی سیر اجرا شد
مواد و روشها
ای پهوه در ستال زراعتی  1397در مزرعته آموزشتی-
پهوهشی پهوهشکده کشتاورزی دانشتگاه زابتل اجترا شتد
پهوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در مختصات جغرافیایی
" 61 29' 45طول شرقی و " 31 01' 30عتر شتمالی و
ارتفاع  475متر بتاالتر از ستطح دریتا و اقلیمتی خشتک و
بسیار گرم قرار دارد (سازمان نقشه برداری کشور)1383 ،
قبل از شروع آزمای به منظتور بررستی ویهگتیهتای
فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمتای تعتداد  10نمونته
بصورت تصتادفی از عمتر  30ستانتیمتتری تهیته گردیتد
(جدول )1
به منظور ارزیابی سطوح ماسه بادی و کود حیتوانی بتر
ویهگیهای کمّی و کیفی سیر ،به صورت آزمای فاکتوریل
در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصتادفی بتا سته تکترار
اجرا شد در ای آزمای تیمارهتای متورد بررستی شتامل
ماسه بادی در سه سطح شاهد (بدون ماسه بتادی) 100 ،و
 200ت در هکتار به عنتوان فتاکتور اول و کتود گتاوی در
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چهار سطح عدم مصرف کود (شاهد) 25 ،20 ،و  30ت در
هکتار به عنوان فاکتور دوم انجام شد
برای آمادهستازی زمتی  ،ابتتدا عملیّتات شتخم انجتام
گردیتتد پتتس از خردکتتردن کلوختتههتتا توس ت دیستتک و
تسطیح ،عملیات کرتبندی زمی انجام شد جهت آمتاده-
سازی زمی مطابر با نقشه آزمای  ،عملیات طنابکشی و
خ کشی برای مشخصنمودن محدودة هتر یتک از کترت-
های آزمایشی انجام گرفت تعداد کل کرتهتای آزمایشتی
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شامل  36کرت و هر کرت شامل  4خ کاشت به طتول 3
متر و فاصله بی ردیف کاشت  30سانتیمتر و روی ردیتف
 10سانتیمتر بود کشت در چهارم آبان ماه سال  1397به
صورت هیرمکاری انجتام شتد بعتد از کشتت و در مراحتل
اوّلیّة رشد ،دور آبیاری ابتدا هر  10روز و در مراحل بعتدی
رشد به  25-20روز افزای یافت عملیات مبارزه با علتف-
های هرز مزرعه به روش مکانیکی (وجتی دستتی) انجتام
شد

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
pH

()dS/m

کلسیم
()ppm

پتاسیم
()ppm

سدیم
()ppm

منیزیم
()ppm

کرب آلی
()%

نیتروژن
()%

رس
()%

سیلت
()%

ش
()%

بافت خاک

7.78

2.91

10.75

279

57.56

15.60

0.74

0.058

13

17

70

شنی -لوم

EC

با زردشدن اوّلی برگها در بوته و پس از رسیدن گیتاه
به مرحله رستیدگی فیزیولوژیتک ،قبتل از برداشتت نهتایی
نمونتتهگیری از دو ردیتتف وستت و پتتس از حتتذف آثتتار
حاشیهای 5 ،بوته از هر کرت را به طور تصتادفی انتختاب و
میانگی ارتفاع گیاه با استفاده از خ ک متدرّب از ستطح
خاک تا انتهاییتری قسمت ستاقه ،و تعتداد بترگ ،تعتداد
سیرچه در سیر آنها برای هر کترت محاستبه شتد طتول و
عر سیر با استفاده از کولیس اندازهگیری شد
برای اندازهگیری میزان عملکرد ،وزن سیرهای برداشت
شده در هر کرت ( 0/6مترمربع) محاسبه گردید و میانگی
عملکرد اقتصادی بدست آمده به هکتتار تعمتیم داده شتد
برای محاسبه عملکرد بیولوژیک ،برگهای یک متر مربع از
هرکرت در تاریخ  1397/3/5برداشت شد سپس در داختل
آون با حرارت  70درجه ستانتیگراد بته متدت  48ستاعت
خشتتک گردیتتد و میتتانگی عملکتترد بیولوژیتتک در هکتتتار
محاسبه شد با بدست آوردن عملکرد بیولوژیک و عملکترد
اقتصادی در هر کرت ،شاخص برداشت از تقستیم عملکترد
اقتصادی به عملکترد بیولوژیتک ضترب در صتد ،محاستبه
گردید
برای تعیی غلظت عناصر نیتروژن ،فستفر ،پتاستیم از
هر کرت به طور تصادفی نمونه تهیه شد نمونه های فراهم
شده در آون ( 70درجه سانتیگراد بته متدّت  48ستاعت)
خشتتک شتتد انتتدازهگیتتری نیتتتروژن بتتا استتتفاده از روش
کجلتتدال [ ،]16فستتفر موجتتود در عصتتاره از روش اولس ت

[ ،]19پتاسیم به روش عصارهگیری با استات آمتونیم یتک
نرمال [ ]13تعیی شد میزان آلیستی نیتز بتا استتفاده از
روش اسپکتروفتومتری اندازهگیری شد
برای اندازهگیتری دمتای ختاک از دماستنج مخصتود
) (Dial Deep Frying Thermometerدر عمتر 0-15
سانتیمتری استفاده شد برای ای کتار ،دماستنج در بتی
ردیفهای کاشت در عمتر  15ستانتیمتتر قترار گرفتت و
دمای خاک در تیمارهای مختلف آزمای اندازهگیری شتد
به منظور افزای دقّت همزمان از سه دماسنج از هر کترت
استفاده و میانگی ثبت گردید اندازهگیری دمای ختاک در
ظهر خورشیدی (ساعت  12ظهر) انجام گرفت
ظرفیّت نگهداری رطوبتت در ختاک (رطوبتت حجمتی
ختتاک) قبتتل از برداشتتت محصتتول در عمتتر صتتفر تتتا 15
سانتیمتری اندازهگیری شد بترای ایت کتار از سته نقطتة
مختلف هر کرت نمونهبرداری صورت گرفت و سپس حجتم
مشخّصی از خاک توس رینگ استوانهای با حجم مشخّص
( 100سانتیمتر مکعب) از هر تیمار انتخاب و ب فاصله ای
حجم خاک وزن گردید (وزن مرطوب) ،و سپس در دستگاه
آون در دمای  110درجه سانتیگراد قرار داده شد ،و پتس
از  24ساعت جهت تعیی وزن خشک دوباره توزی گردید
(وزن خشک)
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درصد رطوبت حجمی خاک هر تیمار آزمتای
فرمول زیر محاسبه گردید
() 1

توست

Qt= (Vm/Vt) × 100

که در آن:
 =Qtدرصد رطوبتت حجمتی  =Vmحجتم آب ختاک
(تفاوت وزن مرطوب و وزن خشک خاک)  =Vtحجم کتل
نمونه خاک ( 100سانتیمتر مکعب)
درصد مواد آلی خاک نیز از روش تیتراسیون با سولفات
فروآمونیاکال و با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد [:]6
() 2

C = (M-Vx) ×0.39×10/P
x =10/M

که در آن C :مواد آلتی ختاک (درصتد) P ،وزن ختاک
نمونه (گرم) V ،مقدار فروسولفات مصرفی (گرم) x ،ضریب
تصحیح فروسولفات و  Mمقدار فروسولفات مصرف شده در
نمونه شاهد (گرم) می باشد
به منظور انجتام محاستبات آبیتاری ،نیتاز آبتی گیتاه از
رابطه ذیل تعیی شد []15

() 3

V=d×A

 :dعمر آبیاری بر حسب (متتر) θfci ،و  θiبته ترتیتب
رطوبت حجمی خاک در حالتت ظرفیّتت زراعتی و قبتل از
آبیاری در الیه  V ،i=1حجتم آب متورد نیتاز آبیتاری بعتد
برای کرت بر حسی لیتر :A ،مساحت کرت بر حستب متتر
همچنی  ∆zضخامت الیه بر حسب متر و  nشتماره الیته
خاک می باشد
قبل از هر نوبت آبیاری ،با توجّه بته رطوبتت ختاک در
الیه عمر مورد نظر ،براساس بی ن رطوبتی در رابطه فوق،
نیاز آبی تخمی زده میشود سپس حجتم محاستبه شتده
قبل از آبیاری طبر رابطه با کنترل آب ورودی به هر کترت

با استفاده از کنتور قرائت و ثبت گردید قطع آبیتاری ستیر
همزمان با رسیدن فیزیولوژیکی سوخها ،تشکیل سیرچههتا
و زردشدن برگهای پایی یا برگهای خارجی است []12
در پایان تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نترم افتزار
 SASنسخه  9/2و مقایسه میانگی تیمارها بتا استتفاده از
آزمون چند دامنتهای دانکت در ستطح احتمتال  5درصتد
انجام شد
نتايج و بحث
اثر سطوح مختلف

ماسفه بفادی و کفود گفاوی بفر

خصوصيات رويشي و عملکرد سير
ارتفاع بوته :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح
مختلف ماسه بادی ،اثر کود گاوی و اثرات متقابتل آنهتا بتر
ارتفاع بوته در ستطح احتمتال یتک درصتد معنتیدار بتود
(جدول  )2نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد که بتاالتری
میزان ارتفاع بوته در تیمار  100ت در هکتار ماسه بادی و
در شرای مصترف  30تت در هکتتار کتود گتاوی (60/67
سانتیمتر) به دست آمد ،که بتا تیمتار  200تت در هکتتار
ماسه بادی در شرای مصرف  30ت در هکتار کتود گتاوی
در یک گروه آماری قرار گرفت و تفاوت معنیداری نداشت
در مقابتتل ،کمتتتری میتتزان ارتفتتاع بوتتته در تیمتتار شتتاهد
( 53/07سانتیمتر) به دست آمد (جدول  )3ارتفتاع بوتته
یکی از صفاتی است که تتأثیر عوامتل زراعتی و تیمارهتای
آزمایشی را به خود منعکس متیکنتد و همبستتگی معنتی
داری با عملکرد محصول دارد
ارتفاع بوته مانند هر اندام دیگر رویشی یا زایشی بته شتدت
تحت تأثیر عناصر غذایی و آب قرار میگیرد دسترسی گیاه
به آب و عناصر غذایی کافی ،به ویهه نیتروژن از طریر تأثیر
بر تقسیم و بزرگشتدن ستلولها در افتزای ارتفتاع بوتته
بسیار مؤثر میباشد در پهوهشی علت بهبتود ارتفتاع گیتاه
ذرت تلقیح شده با کودهای آلی را ،افتزای فراهمتی متواد
غذایی و به تبع آن بهبود جذب عناصتر غتذایی و تحریتک
فتوسنتز عنوان شد []27
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ارزيابی سطوح ماسه بادی و کود حيوانی بر شاخصهای رشد و ميزان آليسن در سير

جدول  -2تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد سیر تحت تأثیر سطوح مختلف ماسه بادی و کود گاوی
منبع تغییرات
تکرار
ماسه بادی
کود گاوی
اثرات متقابل
خطتتتتتتتتتتای
آزمایشی
ضتتتتتتتتتتریب
پراکندگی ()%
منبع تغییرات
تکرار
ماسه بادی
کود گاوی
اثرات متقابل
خطتتتتتتتتتتای
آزمایشی
ضتتتتتتتتتتریب
پراکندگی ()%

درجه
آزادی

ارتفاع
ساقه

تعداد برگ

عملکرد
بیولوژیک

عملکرد
اقتصادی

شاخص
برداشت

تعداد
سیرچه

طول
سیرچه

قطر سیرچه

2

0. 3733

0. 0100

0. 1023

0. 1519

15. 882

1. 5433

1. 9328

0. 2289

2

**28. 21

**5. 303

**5. 725

**6. 774

*46. 467

0. 243ns

ns

0. 031

**6. 854

3

**56. 38

**10. 20

**4. 461

**4. 869

*47. 238

*5. 811

ns

0. 385

**6. 844

6

**3. 098

**0. 476

**1. 587

**1. 162

16. 790ns

0. 641ns

2. 271ns

*0. 609

22

0. 6254

0. 0548

0. 2518

0. 1944

10. 970

2. 0100

1. 1323

0. 1758

-

1. 38

1. 40

4. 68

4. 55

3. 65

11. 71

3. 49

3. 87

آلیسی

نیتروژن
برگ

فسفر برگ

پتاسیم برگ

رطوبت حجمی
خاک

دمای
خاک

درجه
آزادی

درصد کرب
آلی

مجموع
آبیاری (لیتر)

2

0. 8954

7. 8618

0. 1899

31. 40

1. 3770

0. 5025

0. 0307

8. 333

2

*1. 059

1. 444ns

0. 2907ns

24. 22ns

**2. 650

0. 443ns

0. 0036ns

**11707. 75

3

**2. 761

1. 8058ns

0. 2779ns

**373. 47

**37. 38

0. 792ns

*0. 0554

**82749. 65

ns

6

**2. 456

**1. 7557

0. 1487ns

137. 93

**74. 02

*1. 110

*0. 0477

**613. 60

22

0. 3092

3. 3768

0. 2806

75. 45

0. 2622

0. 30007

0. 0137

8. 727

-

10. 86

2. 55

23. 95

12. 22

4. 18

1. 58

6. 55

0. 35

 :nsغیر معنیدار* ،و** :به ترتیب معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

تعداد برگ :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ستطوح
مختلف ماسه بادی ،کود گاوی و اثرات متقابل آنها بر تعداد
برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جتدول )2
نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد که باالتری میزان تعداد
برگ در تیمار  100ت در هکتتار ماسته بتادی در شترای
مصرف  30ت در هکتار کود گاوی ( 18/33عدد) به دست
آمد ،که با تیمار  200ت در هکتار ماسه بتادی در شترای
مصرف  30ت در هکتار کود گتاوی در یتک گتروه آمتاری
قرار گرفت و تفاوت معنی داری نداشت در مقابل ،کمتری
میزان تعداد برگ در تیمار شتاهد ( )B1C1برابتر (14/93
عدد) به دست آمد (جدول )3
چنانچه ارتفاع بوته همراه با افزای تعداد بترگ باشتد،
به نظر میرسد کته برختورداری از ستطح فتوستنتزکننده
بیشتر در افزای عملکرد مؤثّر باشد در ارزیابی اثتر تتن
خشکی و دف با ماسته بتادی بتر اجتزای عملکترد کلتزای
پاییزه مقایسه میانگی ها بیشتری تعتداد شتاخه جتانبی را
در تیمار  200ت در هکتار ماسه بادی نشان داد که نسبت
به تیمار شاهد افزای داشت (دهمرده و همکاران)1396 ،

کود دامی با بهبود ساختمان خاک و همچنتی بتا افتزای
ظرفیّت نگهداری رطوبت ،بستری مناسب برای رشد ریشته
و افزای سبزینگی گیاهان فراهم میآورد []4،19
عملکرد بيولوژيک :نتایج تجزیه واریتانس نشتان داد کته
اثر سطوح مختلف بستتر کشتت ،اثتر کتود گتاوی و اثترات
متقابل آنها بر عملکرد بیولوژیتک در ستطح احتمتال یتک
درصد معنتیدار بتود (جتدول  )2نتایج مقایسه میانگی ها
نشان داد که باالتری میزان عملکترد بیولوژیتک در تیمتار
 200ت در هکتار ماسه بادی در شرای مصرف  30ت در
هکتار کود گاوی ( )13/14ت در هکتار به دستت آمتد در
مقابل ،کمتری میزان عملکرد بیولوژیتک در تیمتار شتاهد
( )9/41ت در هکتار به دست آمد بود (جدول )3
ای امر میتواند ناشی از اثر اصت حی ماسته بتادی بتر
خصوص تیّات ختتاک و افتتزای دسترستتی ریشتته گیتتاه بتته
پتاسیم ،فسفر و نیتتروژن و افتزای قابلیّتت جتذب فستفر
برای گیاه توس باکتریهای حل کننده فسفات موجود در
کود گاوی باشد
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جدول  -3مقایسه میانگی عملکرد و اجزای عملکرد سیر تحت اثر متقابل سطوح مختلف ماسه بادی و کود گاوی
ارتفاع ساقه

تیمارهتتتتتتای
آزمایشی

تعداد برگ

قطر سیرچه

عملکرد بیولوژیک عملکرد اقتصادی
)(kg.ha-1

)(cm

)(kg.ha-1

)(mm

آلیسی
)(mg.g-1

B1C1

d

53.07

f

14.93

e

9.41

f

7.97

f

8.64

e

3.22

B1C2

bc

55.60

d

16.07

de

9.86

e

8.92

e

10.16

de

4.10

B1C3

b

56.53

d

16.40

cde

10.31

de

9.41

cde

10.63

bcd

4.94

B1C4

b

57.00

d

16.33

cde

10.07

e

8.99

de

10.42

ab

5.96

B2C1

d

53.33

ef

15.13

cd

10.63

de

9.41

e

10.25

cd

4.29

B2C2

b

56.40

c

16.87

bc

10.89

cd

9.83

b

11.57

abc

5.27

B2C3

a

60.00

b

17.33

b

11.57

bc

10.28

bcd

11.16

abcd

5.13

B2C4

a

60.67

a

18.33

B

11.70

b

10.77

a

12.30

ab

5.73

B3C1

c

54.87

e

15.47

cde

10.23

de

9.12

e

10.16

ab

5.79

B3C2

a

59.27

b

17.40

de

9.94

cde

9.74

cde

10.72

abcd

5.19

B3C3

a

59.87

b

17.67

cd

10.67

cde

9.74

bc

11.35

ab

5.53

B3C4

a

60.20

a

18.27

a

13.14

a

12.07

a

12.65

a

6.26

تیمارهتتتتتتای
آزمایشی

نیتروژن برگ

رطوبت حجمی خاک

دمای خاک

کرب آلی

مجموع آبیاری

)(ppm

)(%

)(˚C

)(%

)(lit

B1C1

a

0.00741

a

15.80

ab

34.40

abcde

1.78

a

1023.00

B1C2

ab

0.00724

a

16.26

a

35.00

abcde

1.77

d

848.00

B1C3

ab

0.00708

c

8.23

ab

34.70

bcde

1.71

f

807.33

B1C4

ab

0.00714

de

6.53

b

33.83

ab

1.95

i

770.33

B2C1

b

0.00688

b

12.13

b

33.83

e

1.59

b

964.33

B2C2

a

0.00741

a

15.27

ab

34.43

de

1.67

e

829.33

B2C3

ab

0.00724

a

15.66

a

35.43

bcde

1.73

g

797.67

B2C4

ab

0.00708

cd

7.33

a

35.37

abcde

1.78

i

772.33

B3C1

ab

0.00714

e

5.90

ab

34.67

cde

1.70

c

932.33

B3C2

b

0.00688

b

12.30

ab

34.40

abcd

1.84

h

785.67

B3C3

a

0.00741

a

15.43

ab

34.70

a

1.97

j

751.33

B3C4

ab

0.00724

a

16.03

b

33.83

abc

1.94

k

733.33

در هر ستون میانگی های با حروف مشترک ،بر اساس آزمون چند دامنه ای دانک در سطح احتمال پنچ درصد تفاوت معنیداری ندارند
ماسه بادی ) (Airborne sandsدر سه سطح شامل :عدم مصرف ماسه بادی ) ،(B2) 100 ،(B1و  200ت در هکتار )(B3
کود گاوی ) (Cow manureدر چهار سطح شامل :عدم مصرف کود گاوی ) (C3) 25 ،(C2) 20 ،(C1و  30ت در هکتار )(C4

در پهوهشی گزارش شد که کود گاوی به دلیتل وجتود
عناصر غذایی و همچنی متواد آلتی باعتب بهبتود شترای
خاک برای رشد گیاه شده و کاربرد لجت و کتود دامتی در
خاک منجر به افزای معنیدار وزن خشک شاخستار ذرت
میشود []24

عملکرد اقتصادی :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثتر
سطوح ماسه بادی ،اثر کود گاوی و اثرات متقابتل آنهتا بتر
عملکرد اقتصادی در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود
(جدول  )2نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد که بتاالتری
میزان عملکرد اقتصادی در تیمار  200ت در هکتار ماسته
بتتادی در شتترای مصتترف  30تت در هکتتتار کتتود گتتاوی
( )12/07ت در هکتار به دست آمد (جدول  ،)3کته علّتت

ارزيابی سطوح ماسه بادی و کود حيوانی بر شاخصهای رشد و ميزان آليسن در سير

آن میتواند اثر م بت استفاده از ماسه بادی و کود دامی در
جلوگیری از تبخیر ،حفظ رطوبت و در نتیجه کاه دمای
خاک باشد در مقابل ،کمتری میزان عملکرد اقتصتادی در
تیمار شاهد ( )7/97ت در هکتار به دست آمتد و علّتت آن
میتواند عدم استفاده از ماسته بتادی و در نتیجته افتزای
دمتتای ختتاک و در نتیجتته تبخیتتر رطوبتتت ختتاک و عتتدم
دسترسی گیاه به آن باشد
در پهوهشی گزارش شد اثر دف ماسه بتادی در ختاک
بر روی عملکرد بیولوژیک گیاه کلزای پاییزه در تیمار 200
ت در هکتار م بت ارزیتابی شتد [ ]7مصرف  48تتت در
هکتتار کود دامی پوسیده را بترای ستیر نستبت بته ستایر
بستترهای کاشتتت مناسبتر اع م نمود الزم است به ای
نکته نیز توجه شتتتتود کتتتته کود دامی بایستی پوسیده و
عاری از بذر علف های هرز باشد ،زیرا کود دامی تازه از
طریر فرآیند پوستیده شتدن ،کتاه ناگهتانی نیتتتروژن
خاک را موجب شده و بدلیل دارا بودن بذر علفهتای هترز
مشتتتتک ت فراوانی را نیز برای رشد و عملکرد گیاه بدنبال
دارد
با توجه به نتایج ای آزمای بهتتتتتری جایگزی بستر
کاشت برای سیر ،استفاده از ماسه به جتتای کتتود دامتتی
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سبک استتت ،زیرا بستر ماستته ع وه بر ستتبکتت تر کت تردن
بافتتتت ختتتاک تتتتأثیر زیادی بر ترکیب خاک ندارد ،ولی
کاربرد مالچ کلت با غیرمتحترک کردن نیتروژن در خاک
نمی تواند تأثیرات مطلوبی بر رشد گیاه داشتته باشد البته
میتوان در صتورت استتفاده از متالچ کلت مصترف کتود
نیتروژن را در خاک متد نظتر قترار داد
شاخص برداشت :نتایج تجزیه واریانس نشان داد کته اثتر
سطوح مختلف بستر کشت و اثتر کتود گتاوی بتر شتاخص
برداشت در سطح احتمال  5درصد معنیدار بود ،اما اثترات
متقابل آنها معنیدار نبود (جدول )2
نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد که بتتاالتری میتتزان
شاخص برداشت در تیمار  200ت در هکتتار ماسته بتادی
( 92/71درصد) در شرای مصرف  30تت در هکتتار کتود
گاوی ( 93/06درصد) به دستت آمتد در مقابتل ،کمتتری
میزان شاخص برداشت در تیمار عدم مصترف ماسته بتادی
( 88/91درصد) و عدم مصرف کود گاوی ( 87/52درصتد)
به دست آمد بود (جدول )4

جدول  -4مقایسه میانگی عملکرد و اجزای عملکرد سیر تحت اثرات اصلی سطوح مختلف ماسه بادی و کود گاوی
شاخص برداشت

تیمارهای آزمایشی

)(%

تعداد سیرچه

طول سیرچه

فسفر برگ

پتاسیم برگ

)(mm

)(ppm

)(ppm

عدم مصرف ماسه بادی (شاهد)

b

88.91

a

12.08

a

30.37

a

2.069

a

69.49

 100ت در هکتار ماسه بادی

ab

89.93

a

11.97

a

30.38

a

2.378

a

71.52

 200ت در هکتار ماسه بادی

a

92.71

a

12.25

a

30.46

a

2.189

a

72.23

عدم مصرف کود (شاهد)

b

87.52

b

10.98

a

30.16

a

2.073

b

63.08

 20ت در هکتار

a

93.06

a

12.80

a

30.31

a

2.062

ab

69.17

 25ت در هکتار

ab

90.43

ab

12.09

a

30.56

a

2.424

a

78.01

 30ت در هکتار

a

91.06

a

12.53

a

30.58

a

2.288

a

74.06

در هر ستون میانگی هایی که دارای حروف مشترک هستند ،بر اساس آزمون چند دامنه ای دانک در سطح احتمال پتنچ درصتد تفتاوت
معنیداری ندارند

چنتتتی بتته نظتتر می رسد که تأثیر بسترهای مختلف
کاشت و کود گتاوی بر عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی ستیر
نسبتاً یکسان و متناسب بوده که در آختتر باعب ثابت ماندن
شاخص برداشت سیر تحتتتت تتتتأثیر استتتتفاده از انتتتواع
بستترهای کاشت و کود گاوی شده است در پهوهشتی بتر

روی گیاه کلزای پاییزه بیشتری میزان شاخص برداشت در
کاربرد ماسه بادی از تیمار  200تت در هکتتار دیتده شتد
[ ]7
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تعداد سيرچه :نتایج تجزیته واریتانس نشتان داد کته اثتر
سطوح کود گاوی بر تعداد سیرچه در ستطح احتمتال پتنج
درصد معنیدار بود ،اما اثتر ماسته بتادی و اثترات متقابتل
معنیدار نبود (جدول )2
نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد که بتاالتری میتزان
تعداد ستیرچه در تیمتار  200تت در هکتتار ماسته بتادی
( 12/25عدد) در شترای مصترف  20تت در هکتتار کتود
گاوی ( 12/8عدد) به دست آمد در مقابل ،کمتری میتزان
تعداد ستیرچه در تیمتار  100تت در هکتتار ماسته بتادی
( 11/97درصد) و در شرای مصرف  30ت در هکتار کتود
گاوی ( 10/98درصد) به دست آمد بود (جدول )4
افزای معنیداری تعداد ستیرچه در تیمارهتتای آلتتی
احتمتتاال متتیتوانتتد بر بازار پسندی گیاه دارویتتتی سیر اثر
بگذارد در طی تشکیل سیرچه تیمارهای آلی توانستتهانتد
عناصت تر پرمصت ترف را بت ته همت تراه برهمکن آن با دیگر
عناصر غذایی موجب متابولیسم بهتر گیتتاه و افزای تعداد
سیرچه در ای تیمارها شتود
طففوس س فيرچه :نتتتایج تجزیتته واریتتانس نشتتان داد کتته
هیچکدام از اثرات سطوح ماسه بادی ،کتود گتاوی و اثترات
متقابل آنها بر طول سیرچه معنیدار نبود (جدول )2
نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد که بتتاالتری میتتزان
طول ستیرچه در تیمتار  200تت در هکتتار ماسته بتادی
( 30/46میلیمتر) در شرای مصرف  30ت در هکتار کتود
گاوی ( 30/58میلیمتر) به دست آمد بود (جدول )4
در مقابل ،کمتری میزان طول ستیرچه در تیمتار عتدم
مصرف ماسه بادی ( 30/37میلتیمتتر) و در شترای عتدم
مصرف کود گاوی ( 30/16میلتیمتتر) بته دستت آمتد در
تیمارهایی که تعتتتداد سیرچه کم میباشد گیاه با باال بردن
وزن سیرچهها ،و در حبتتته هتتتایی که وزن سیرچه کم می
باشد ،با افزای تعداد سیرچه از کتاه عملکرد جلوگیری
به عمل آورده است
قطر سيرچه :نتتایج تجزیته واریتانس نشتان داد کته اثتر
سطوح مختلف ماسه بادی ،کود گاوی و اثرات متقابل آنهتا
بر قطر سیرچه در سطح احتمال یک درصد معنتیدار بتود
(جدول )2

نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد بتتاالتری میتتزان قطتتر
سیرچه در تیمار  200ت در هکتار ماسه بادی در شترای
مصرف  30ت در هکتار کود گاوی ( 12/65میلیمتتر) بته
دست آمد در مقابل ،کمتری میزان قطر سیرچه در تیمتار
عدم مصرف ماسه بادی و عدم مصترف کتود گتاوی (8/64
میلیمتر) به دست آمد بود (جدول )3
با توجه به اینکه قطر سیرچه به عنوان یکی از اجزای متوثر
در عملکرد میباشد ،ای صفت میتواند در افزای عملکرد
گیاه موثر باشد در نتایجی مشابه در گوجته فرنگتی تاکیتد
شد که افزای کود مرغی منجر به افزای رشد و عملکترد
گوجه فرنگی گردید []1
اثر سطوح مختل

ماسه بادی و کود گاوی بر ميفزان

عناصر برگ و آليسين سير
نيتروژن برگ :نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر متقابتل
سطوح ماسه بادی و کود گاوی بر میزان نیتروژن بترگ در
سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ،امتا اثتر ستاده آنهتا
معنیدار نبود (جدول )2
نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد بتتتتاالتری میتتتتزان
نیتروژن برگ ( 0/00741پیپیام) در تیمار عتدم مصترف
ماسه بادی در شرای مصرف  30ت در هکتار کتود دامتی
به دست آمد بود (جتدول  )3در مقابتل ،کمتتری میتزان
نیتروژن برگ در تیمار  200ت در هکتتار ماسته بتادی در
شرای عدم مصرف کتود گتاوی ( 0/00688پتیپتیام) بته
دست آمد کتود گتاوی بته دلیتل وجتود عناصتر غتذایی و
همچنی مواد آلی باعب بهبود شترای ختاک بترای رشتد
گیاه می شود []24
فسفر برگ :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که هیچکتدام
از سطوح ماسه بادی ،کود گاوی و اثترات متقابتل آنهتا بتر
میزان فسفر برگ معنیدار نبود (جدول )2
نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد که باالتری میزان فسفر
برگ در تیمار  100ت در هکتار ماسه بادی ( 2/378پتی-
پتیام) در شترای مصترف  25تت در هکتتار کتود گتاوی
( 2/424پیپیام) به دست آمد (جدول  )3افتزودن ماسته
بادی به بستر کشت با بهبود شرای فیزیکی و فرآینتدهای
حیاتی خاک باعب ایجاد یک بستر مناسب برای رشد ریشه

ارزيابی سطوح ماسه بادی و کود حيوانی بر شاخصهای رشد و ميزان آليسن در سير

می شود افزای فسفر قابل دسترس در خاکهتای تیمتار
شده با کود گاوی به دلیل غنی بتودن ایت کودهتا از نظتر
فستتفر ،باعتتب افتتزای فعالیتتت میکروبتتی ختتاک و ترشتتح
اسیدهای آلی شده و در نتیجه با کتاه استیدیته محتی
ریزوسفر ریشه موجب باال رفت سترعت بتازچرخ فستفر
شده است همچنی استفاده از کود گاوی ع وه بر افزای
فعالیت میکروارگانیسمهای حل کننتده فستفات در جهتت
فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مانند نیتروژن ،فستفر
و پتاسیم محلول عمل نموده و سبب بهبود رشد و عملکرد
سیر در شرای مصرف  25ت در هکتار کود گاوی گردیده
است
در مقابل ،کمتری میتزان فستفر بترگ در تیمتار عتدم
مصرف ماسه بادی ( 2/069پیپیام) در شرای مصرف 30
ت در هکتار کود گاوی ( 2/062پیپیام) بته دستت آمتد
استفاده از کود دامی باعب افزای میزان عناصر نیتتتتروژن،
فستتفر و پتاستتیم در خاک و بافت گیاه جتتو شده که خود
باعب افزای فتوسنتز در گیاهان زراعی میشود []17
پتاسيم برگ :نتتایج تجزیته واریتانس نشتان داد کته اثتر
سطوح مختلف کود گاوی بر میزان پتاسیم بترگ در ستطح
احتمال یک درصد معنیدار بود ،امتا ماسته بتادی و اثترات
متقابل آنها معنیدار نبود (جدول )2
نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد که بتتاالتری میتتزان
پتاسیم برگ در تیمتار مصترف  200تت در هکتتار ماسته
بادی ( 72/23پیپیام) در شرای مصرف  25ت در هکتار
کود گاوی ( 78/01پتیپتیام) بته دستت آمتد در مقابتل،
کمتری میزان پتاسیم برگ در تیمتار  200تت در هکتتار
ماسه بادی ( 69/49پیپیام) در شرای مصرف  30تت در
هکتار کود گتاوی ( 63/08پتیپتیام) بته دستت آمتد بتود
(جدول )3
افزای پتاسیم بترگ در شترای مصترف  200تت در
هکتار ماسه بادی به ای علّت است که ماسه بتادی حتاوی
مقادیری از عناصر از جمله پتاسیم میباشد چتون پتاستیم
در ستطح ختود دارای بتار منفتی استت ،باعتب آزاد شتدن
پتاسیم ت بیت شده در خاک میشود و ظرفیّتت نگهتداری
آن را افزای میدهتد و در نتیجته باعتب افتزای جتذب
پتاسیم توس ریشههای گیاه شده است ع وه بر ای کتود
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گاوی بته دلیتل دارا بتودن منتابع غنتی از عناصتر غتذایی
بخصود نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ،ای عناصر را بته مترور
در اختیار گیاه قرار داده و از ای طریر سبب بهبود رشد و
عملکرد سیر شده است
رضوینسب و همکاران [ ]22به ای نتیجه رسیدند کته
افزای ماده آلی مصرفی ،غلظتت پتاستیم انتدام هتوایی و
ریشتته را افتتزای داد ،بتته طتتوری کتته متتاده آلتتی باعتتب
گستردگی ریشه و افزای جذب پتاسیم توس ریشه شتد
در آزمای دیگری عملکرد و کیفیت غده سیبزمینتی بته
طور معنیداری تحت تأثیر پتاسیم قرار گرفت و با افتزای
مصرف پتاسیم ،عملکرد و درصد نشاسته غده افزای یافت
[ ]11در مطالعهای در پرتقتال رقتم تامستون نتاول تیمتار
کاربرد  60درصد از کودهای شیمیایی و  12کیلوگرم کتود
گوسفندی بیشتری میزان  pHو پتاسیم میوه را ایجاد کرد
[]23
آليسين :نتایج تجزیه واریانس نشتان داد کته اثتر ستطوح
مختلف ماسه بادی ،کود گاوی و اثر متقابل آنها بتر میتزان
آلیسی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود (جتدول
)2
نتایج مقایسه میانگی نشتان داد کته بتاالتری میتزان
آلیسی در تیمار  200ت در هکتار ماسه بادی در شترای
مصرف  30ت در هکتار ماسه بادی در شرای مصترف 30
ت در هکتار ( 6/26میلی گرم بر میلی گرم) به دست آمتد
در مقابل کمتری میتزان آلیستی در تیمتار شتاهد (3/22
میلی گرم بر گرم) به دست آمد (جتدول  )3بته نظتر متی
رسد که کاربرد  30ت در هکتار کود گاوی ،دستت کتم بتا
بهبود نگهداری و جذب تدریجی آب و عناصر غتذایی پتر و
کم کاربرد ،نق مؤثری در افزای رشد رویشتی و در پتی
آن افزای میتزان استانس در گیتاه ستیر در شترای ایت
آزمای ایفا کرده باشد نتایج پهوه بتر روی زیتره ستبز
نشان داد که کاربرد کود دامی در هکتتار ،موجتب افتزای
بارز میزان اسانس دانه ای گیاه شد []2
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اثر سطوح مختلف

ماسفه بفادی و کفود گفاوی بفر

خصوصيات خاک
رطوبت حجمي خاک :نتایج تجزیه واریانس نشان داد کته
اثر سطوح ماسه بادی ،کود گاوی و اثرات متقابتل آنهتا بتر
میزان رطوبت حجمی خاک در سطح احتمال یتک درصتد
معنیدار بود (جدول  )2نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد
که باالتری میزان رطوبت حجمی خاک در تیمار  200تت
در هکتار ماسه بادی در شرای مصترف  30تت در هکتتار
کود گاوی ( 16/26درصد) به دست آمد بود (جدول )3
در مقابل ،کمتتری میتزان رطوبتت حجمتی ختاک در
تیمار  200ت در هکتار ماسه بادی در شرای عدم مصرف
کود گاوی ( 5/9درصد) به دست آمد به نظتر متیرستد در
تیمار  200ت در هکتار ماسته بتادی و  30تت در هکتتار
کود دامی ،وجود بقایای کودی در زیر الیهای ماسته بتادی
در خاک مانع در اثر رستیدن نتور کمتتر ،تبخیتر ستطحی
کمتر توانسته مقتدار مناستبی از درصتد رطوبتت حجمتی
خاک را حفظ نماید ،کته نقت مهمتی در ذخیتره درصتد
رطوبت حجمی خاک دارد و در مراحل حساس رشد بترای
گیاهان مفید باشد کود دامی با بهبتود ستاختمان ختاک و
همچنی بتا افتزای ظرفیتت نگهتداری رطوبتت ،بستتری
مناسب را برای رشد بهتر ریشه و افزای سبزینگی گیاهان
فراهم میآورد []4،19
در بررسی اثر تن خشکی و دف ماسه بادی در خاک
بر روی کلزای پاییزه مشخص گردید که استتفاده از ماسته
بادی باعب افزای رطوبت موجود در خاک می شتود []7
در پهوهشتتی بتتا افتتزای کتتود دامتتی ،بیشتتتری محتتتوای
رطوبت با مصرف  45ت در هکتار کود دامی به دست آمد
استفاده از کود دامی در بهبتود عملکترد گیاهتان زراعتی و
پایتتداری تولیتتد آنهتتا متتوثر استتت کتتود دامتتی و پلیمتتر
سوپرجاذب با کاه سرعت از دست دادن آماس و تنظتیم
اسمزی توانسته پ سمولیز را به تأخیر بیندازد []20

هکتار ماسه بادی و در شترای مصترف  30تت در هکتتار
کود گاوی به دست آمد در مقابل ،بتاالتری میتزان دمتای
خاک در تیمار  100ت در هکتار ماسته بتادی در شترای
مصتترف  25تتت در هکتتتار کتتود گتتاوی ( 35/43درجتته
سانتیگراد) بته دستت آمتد بتود (جتدول  )3در پهوهشتی
گزارش شد که تیمار ماسه بادی باعب کاه دمای ختاک
می شود []7
درصد کربن آلي :نتایج تجزیه واریانس نشان داد کته اثتر
سطوح ماسه بادی ،کود گاوی و اثتر متقابتل آن بتر درصتد
کرب آلی در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ،اما اثر
ساده بستر کشت معنیدار نبتود (جتدول  )2نتایج مقایسه
میانگی ها نشان داد که باالتری درصد کترب آلتی (1/97
درصد) در تیمار  200ت در هکتار ماسه بتادی در شترای
مصرف  30ت در هکتتار کتود گتاوی بته دستت آمتد در
مقابل ،کمتری درصد کرب آلتی ( 1/59درصتد) در تیمتار
 100ت در هکتار ماسه بادی در شرای عدم مصرف کتود
گاوی به دست آمد (جدول )3
احتماالً استفاده از ماسه بادی و مصرف کتود گتاوی در
خاک به دلیل ارتباط مستقیم با محتی ریزوستفر ریشته و
ت بیت کمتر عناصر غذایی موجود در ختاک و در دستترس
قتترار دادن آنهتتا بتترای گیتتاه منجتتر بتته افتتزای فعالیّ تت
ریزجانداران و ترشح استیدهای آلتی شتده و در نتیجته بتا
کاه اسیدیته محی ریزوسفر ریشه ،باعب افتزای متواد
آلی و عناصر غذایی در خاک میشود کاربرد ماده آلتی بته
صورت کود دامی ستطوح کترب آلتی را درختاک افتزای
میدهد و آثاری مستتقیم و غیرمستتقیم بتر خصوصتیات و
فرآیندهای خاک دارد [ ]21در گزارشی میتزان نیتتتروژن
زیست تتوده میکروبی خاک پس از مصرف ورمیکمپوست،
ضایعات ختاک و کود گاوی بیشتر از کمپوست بود []10

دمای خاک :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل

مجموع آبياری :نتایج تجزیه واریانس نشتان داد کته اثتر

سطوح ماسه بادی و کود گاوی بر میتزان دمتای ختاک در
سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ،امتا اثتر ستاده آنهتا
معنیدار نبود (جدول )2
نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد که کمتری میزان دمای
ختتاک ( 33/83درجتته ستتانتیگراد) در تیمتتار  200ت ت در

سطوح ماسه بتادی ،کتود گتاوی و اثترات متقابتل آنهتا بتر
مجموع آبیاری در سطح احتمال یک درصد معنتیدار بتود
(جدول  )2نتایج مقایسه میانگی ها نشان داد که بتاالتری
میزان مجموع آبیتاری در تیمتار شتاهد ( 1023لیتتر) بته
دست آمد در مقابل ،کمتتری میتزان مجمتوع آبیتاری در
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ارزيابی سطوح ماسه بادی و کود حيوانی بر شاخصهای رشد و ميزان آليسن در سير

 نتتایج مطلتوب بته،درصدی آبیاری نسبت به آبیاری کامل
]9[دست میآید
نتيجهگيری
 تت در هکتتار ماسته بتادی در200 به طور کلتی مصترف
 ت در هکتار کود گاوی برای کشت سیر30 شرای مصرف
در منطقه پیشنهاد میشود کاربرد ماسته بتادی بتا بهبتود
شرای فیزیکی و فرآیندهای حیتاتی ختاک موجتب ایجتاد
یک بستر مناسب برای رشد ریشه گردیده و همراه با منابع
 از،کود گاوی میتواند ضم بهبود اثر بخشی منابع کتودی
مصرف بتی از حتد کودهتای شتیمیایی و آبشتویی آنهتا
بکاهد
 فستفر و،کود گاوی بتا افتزای دادن میتزان نیتتروژن
 میزان تجمتع فستفر در ختاک را،پتاسیم قابل جذب خاک
کاه داده و جذب فسفر توس گیاه سیر را تا حد زیادی
افزای میدهد
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Abstract
One of the important requirements in crop planning in order to achieve high yield and optimum
quality is evaluation of plant nutrition systems. The present study was conducted in order to
evaluation using the sand and domestic manure levels on growth indices and allicene content in
garlic (Allium sativium L.), as a factorial experiment in randomized complete block design with
three replications, in University of Zabol Research Institute of Agriculture in 2018. Treatments,
were considered in three levels including of: 0, 100, 200 (ton.ha-1) as the first factor, and cow
manure in four levels including 0, 20, 25, 30 (ton.ha-1) as the second factor. Analysis of variance
showed that levels of sand, cow manure and their interactions on plant height, leaf number,
biological yield, economic yield, garlic diameter, allicin, leaf nitrogen, soil volumetric moisture,
soil temperature, organic carbon percentage and the total irrigation were significant. The harvest
index was significantly affected by simple effects of sand and cow manure levels, and the number
of garlic and potassium leaves were affected by cow manure levels. The highest plant height (60.67
cm) and leaf number (18.33) were obtained from the treatment of sand (100 ton.ha-1) in term of
consumption cow manure(30 ton.ha-1). The most biological yield (13.14 ton.ha-1), economic yield
(12.07 ton.ha-1), the highest diameter of garlic (12.65 mm) and the highest amount of allicin (6.26
mg.g-1), the least total irrigation (733.33 lit), The highest soil volumetric moisture (16.26%), the
least soil temperature (33.83 °C), the highest organic carbon content (1.97%), were obtained from
sand(200 ton.ha-1) under cow manure(30 ton.ha-1). Since the goal of garlic cultivation is to achieve
the best yield and yield components, therefore, (200 ton.ha-1) sand treatment under 30 ton.ha-1
manure is suitable for garlic cultivation in the region.
Keywords: Soil, Volumetric moisture, Garlic yield, Cow manure

