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 دهيچک
های تغذیه گیاهان استت  پتهوه  عملکرد باال و کیفیت مطلوب، ارزیابی سیستم دستیابیهای زراعی به منظور ریزیمهم در برنامه یکی از نیازهای

  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

تت   200و  100اجرا شد  سطوح ماسه بادی شامل شاهد،  1397های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی الب طرح پایه بلوکفاکتوریل در ق

ت  در هکتار به عنوان فاکتور دوم بود  نتایج تجزیه واریانس نشتان  30و  25، 20در هکتار به عنوان فاکتور اول و سطوح کود حیوانی شامل شاهد، 

ماسه بادی، کود گاوی و اثرات متقابل آنها بر ارتفاع بوته، تعداد برگ، عملکرد بیولوژیک و اقتصادی، قطر سیرچه، آلیستی ، نیتتروژن  داد که سطوح

دار بود  تعداد سیرچه و پتاسیم برگ تنها تحت تأثیر سطوح کتود برگ، رطوبت حجمی خاک، دمای خاک، درصد کرب  آلی و مجموع آبیاری معنی

تت  در هکتتار ماسته بتادی در شترای   100عدد( از تیمار  33/18متر( و تعداد برگ )سانتی 67/60رفتند  باالتری  میزان ارتفاع بوته )گاوی قرار گ

تت  در  07/12ت  در هکتتار(، عملکترد اقتصتادی ) 14/13ت  در هکتار کود گاوی به دست آمد  همچنی  بیشتری  عملکرد بیولوژیک ) 30 مصرف

لیتتر(،   33/733گرم بر گرم(، کمتری  مجموع آبیتاری )میلی 26/6متر(، باالتری  میزان آلیسی  )میلی 65/12  میزان قطر سیرچه )هکتار(، باالتری

درصتد(، در  97/1گراد(، باالتری  درصد کرب  آلی )درجه سانتی 83/33درصد(، کمتری  میزان دمای خاک ) 26/16باالتری  رطوبت حجمی خاک )

ت  در هکتار کود گاوی حاصل شد  از آنجا کته هتدف از کشتت ستیر دستت یتافت  بته  30 ر هکتار  ماسه بادی در شرای  مصرفت  د 200تیمار 

ت  در هکتار کود گاوی بترای کشتت  30 ت  در هکتار ماسه بادی در شرای  مصرف 200بهتری  عملکرد و اجزای عملکرد می باشد، بنابرای  تیمار 

 ود شسیر در منطقه پیشنهاد می

 

 خاک، رطوبت حجمی، عملکرد سیر، کود گاوی: یديکل واژگان

 مهمقد  

ریتزی ت کشور لزوم برنامتهافزای  سریع و روزافزون جمعیّ

نمایتد  می  غذای کافی را بی  از پی  آشتکار متیأبرای ت

های مهم آینده تبدیل شده استت  ای  امر به یکی از چال 

اری غیراصتولی از بتردهمتراه بهتره امروزه همی  موضوع به

و اقلتیم باعتب بتروز مشتک ت  پوش  گیاهی خاک، منابع

و موجب بته خطتر  برای انسان گردیده زیاد محی  زیستی

 ت غذایی او شده است  افتادن امنیّ

به طور کلی خاک از نظر تأمی  آب و مواد غذایی بترای 

محیطی استت کته ریشته  خاکت است  یّگیاهان حائز اهمّ

دارد  اکستیهن الزم بترای گیتاه نگه متی گیاهان را در خود

-رستتد و دیتوستت  خلتتل و فتترب ختتاک بتته گیتتاه متتی

  شتوداز خاک خارب متیها هکرب  به وسیله ای  حفراکسید

ها در آن باعتب ریشه ةخاک محی  رشد گیاه است و توسع

تری  قستمت   مهمشودمیو استقرار گیاه در خاک پایداری 

رویی خاک است، زیرا  خاک برای رشد و نمو گیاهان بخ 

http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_2567.html
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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 

ورزی و اصت ح ختاک نیتز بته ایت  ات خاکبیشتری  عملیّ

تحتتانی هتم بته طتور  شود  ولی قسمتقسمت محدود می

   [4]غیر مستقیم روی گیاهان مؤثر است 

تحتتانی  هاینفوذ آب در خاک و زهکشتی بته قستمت

گیاهان هتم کته ریشته عمیتر دارنتد از ایت    بستگی دارد

ه داشت کته تولیتد باید توجّکنند  بخ  خاک استفاده می

کشتتت یکتتی از نیازهتتای مهتتم در  متمرکتتز تحتتت شتترای 

منظتور حصتول عملکترد بتاال و ه های زراعی بتریزیبرنامه

های تغذیه گیاهان است  با سیستمارزیابی ، ت مطلوبفیّیک

توان ضم  خیزی خاک و تغذیه گیاه میصلروش صحیح حا

حفظ محی  زیست، افزای  کیفیت آب، کاه  فرستای  

هتتا را افتتزای  داد  یی نهتتادهآع زیستتتی، کتتارو حفتتظ تنتتوّ

ه عناصتر رویّتهمچنی  با اجتناب از کاربرد غیرضروری و بی

   [4] دهدیمغذایی، هزینه را به حداقل کاه  

نیازمنتد  ماسه برای استتفاده بته عنتوان بستتر کاشتت

و بته  ت بتاالتأمی  همه مواد غذایی ضتروری گیتاه بتا دقّت

صورت متناسب است  ماسه عاری از متواد غتذایی استت و 

ای اگر به عنوان محی  رشد انتخاب شود، یک برنامه تغذیه

در   [8] بایتد بکتتار گرفتتته شتتودگیتتاه بتترای تولیتتد  دقیتر

بتترای بدستتت آوردن حتتداک ر  رایتتجسیستتتم کشتتاورزی 

عملکرد، استفاده مداوم از کودهتای شتیمیایی جتزا ثابتت 

 یحد کودهتا از  یب مصرف گریاز طرف د  [4] شده است

 ییایمیو شت یکتیزیف یهتایهگتیو بیباعب تخر ییایمیش

   [14] شودیخاک م

شویی و ت آبهای شیمیایی به علّاستفاده از ای  مکمل

غیرقابل دسترس راندمان پایینی دارد  شکلشدن به لتبدی

  [4گردند ]های زیرزمینی میو همچنی  باعب آلودگی آب

 ریتختاک نظ یکتیزیف یهایهگیخاک و یمواد آل  یافزا با

 لیتشتک، یکیدرولیته تیثبات ساختار، تخلخل کتل، هتدا

بته  یبه آب بستگ اهیگ یدسترسابد، ییها بهبود م خاکدانه

   [18] دارد یآل مصرف مواد زانیمنوع خاک و 

 یکتتی از گیاهتتان مهتتمّ (.Allium sativum L) ستتیر

ماننتد پیتاز،  ،هاپیاز  رودیمدارویی در دنیا و ایران به شمار 

غذایی انستان  ةسیر و موسیر به دلیل مصرف زیاد در زنجیر

بتر  افتزون  در سطح جهان به خوبی شناخته شده هستتند

هتا و ای  خانواده در تغذیته، ادویته ع استفاده از گیاهانتنوّ

ها، از دیرباز نیز به عنوان گیاه دارویتی شتناخته دهندهطعم

شدند، در ایران نیز به لحاظ شرای  جغرافیایی و اقلیمی می

 یی برای توسعه اعضای ای  خانواده وجتود داردت باالظرفیّ

بتته وجتتود ترکیتتب را  گیتتاه ستتیرختتواد دارویتتی   [25]

تتری  ترکیتب گتوگردی و آلیسی  که مهمگوگردی به نام 

، باشتدمتی شتده درون گیتاه ستیر باکتریالی شتناختهآنتی

   [26] دهندمی نسبت

بتته منظتتور  اصتت حی هتتایبرنامتته توستت  ستتیر تولیتتد

 افتزای  برای یمهمّ نق  تواندمی باال عملکرد دستیابی به

بنتابرای ، تعیتی  تیمارهتایی   تولید در منطقه داشته باشد

به نظتر  ضروری عملکرد و افزای  تولید بسیار بهبود جهت

اقلتیم،  بته بسته آلی کودهای ع وه بر ای ، کارایی  رسدمی

 توانتداستتفاده، متی متورد زراعی، رقتم و گیتاه هایشیوه

 و مصترف ستازیبهینته ضرورت به هتوجّ و با باشد متفاوت

پایدار، پهوه  حاضر بته  کشاورزی در کودهای آلی تیّاهمّ

-ظور ارزیابی سطوح ماسه بادی و کود حیوانی بر ویهگیمن

 ی و کیفی سیر اجرا شد های کمّ

 

 هامواد و روش

 -در مزرعته آموزشتی 1397ستال زراعتی  درای  پهوه  

  شتدپهوهشی پهوهشکده کشتاورزی دانشتگاه زابتل اجترا 

مختصات جغرافیایی زابل در پهوهشکده کشاورزی دانشگاه 

 و شتمالی عتر  31 01' 30" و شرقی طول 61 29' 45"

دریتا و اقلیمتی خشتک و  ستطح از بتاالتر متر 475 ارتفاع

 (  1383بسیار گرم قرار دارد )سازمان نقشه برداری کشور، 

هتای قبل از شروع آزمای  به منظتور بررستی ویهگتی

نمونته  10فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمتای  تعتداد 

گردیتد متتری تهیته ستانتی 30بصورت تصتادفی از عمتر 

 ( 1)جدول 

به منظور ارزیابی سطوح ماسه بادی و کود حیتوانی بتر 

به صورت آزمای  فاکتوریل های کمّی و کیفی سیر، ویهگی

های کامل تصتادفی بتا سته تکترار در قالب طرح پایه بلوک

اجرا شد  در ای  آزمای  تیمارهتای متورد بررستی شتامل 

و  100)بدون ماسه بتادی(،  ماسه بادی در سه سطح شاهد

ت  در هکتار به عنتوان فتاکتور اول و کتود گتاوی در  200
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ت  در  30و  25، 20چهار سطح عدم مصرف کود )شاهد(، 

   هکتار به عنوان فاکتور دوم انجام شد

ستازی زمتی ، ابتتدا عملیّتات شتخم انجتام برای آماده

هتتا توستت  دیستتک و کتتردن کلوختتهگردیتتد  پتتس از خرد

-ی  انجام شد  جهت آمتادهبندی زمعملیات کرت تسطیح،

کشی و سازی زمی  مطابر با نقشه آزمای ، عملیات طناب

-نمودن محدودة هتر یتک از کترتکشی برای مشخصخ 

هتای آزمایشتی های آزمایشی انجام گرفت  تعداد کل کرت

 3خ  کاشت به طتول  4کرت و هر کرت شامل  36شامل 

دیتف متر و روی رسانتی 30متر و فاصله بی  ردیف کاشت 

به  1397چهارم آبان ماه سال  در متر بود  کشتسانتی 10

کاری انجتام شتد  بعتد از کشتت و در مراحتل صورت هیرم

روز و در مراحل بعتدی  10اوّلیّة رشد، دور آبیاری ابتدا هر 

-روز افزای  یافت  عملیات مبارزه با علتف 25-20رشد به 

 های هرز مزرعه به روش مکانیکی )وجتی  دستتی( انجتام

 شد 
 

 خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول

pH 
EC 

(dS/m) 

 کلسیم

(ppm) 

 پتاسیم

(ppm) 

 سدیم

(ppm) 

 منیزیم

(ppm) 

 کرب  آلی

)%( 

نیتروژن 

)%( 

 رس

)%( 

 سیلت

)%( 

 ش 

)%( 
 بافت خاک

 لوم -شنی 70 17 13 0.058 0.74 15.60 57.56 279 10.75 2.91 7.78

 

 اهیتگ دنیپس از رسوته و ها در ببا زردشدن اوّلی  برگ

 ییقبتل از برداشتت نهتا ک،یتولوژیزیف یدگیبه مرحله رست

 آثتتارگیری از دو ردیتتف وستت  و پتتس از حتتذف نمونتته

انتختاب و  یبوته از هر کرت را به طور تصتادف 5 ،ایحاشیه

ب از ستطح ک  متدرّبا استفاده از خ ارتفاع گیاه   یانگیم

اد بترگ، تعتداد و تعتدقسمت ستاقه،   یترییانتها خاک تا

شتد  طتول و محاستبه  هر کترت یآنها براسیرچه در سیر 

 گیری شد  عر  سیر با استفاده از کولیس اندازه

 سیرهای برداشت وزن عملکرد، میزان گیریاندازه برای

و میانگی   محاسبه گردید مترمربع( 6/0کرت ) در هر شده

عملکرد اقتصادی بدست آمده به هکتتار تعمتیم داده شتد  

های یک متر مربع از رای محاسبه عملکرد بیولوژیک، برگب

سپس در داختل   برداشت شد 5/3/1397هرکرت در تاریخ 

ستاعت  48گراد بته متدت درجه ستانتی 70آون با حرارت 

خشتتک گردیتتد و میتتانگی  عملکتترد بیولوژیتتک در هکتتتار 

محاسبه شد  با بدست آوردن عملکرد بیولوژیک و عملکترد 

ت، شاخص برداشت از تقستیم عملکترد در هر کر اقتصادی

محاستبه  ،اقتصادی به عملکترد بیولوژیتک ضترب در صتد

 گردید 

نیتروژن، فستفر، پتاستیم از  عناصر غلظت تعیی  برای 

فراهم  های نمونه تهیه شد  نمونه هر کرت به طور تصادفی

ستاعت(  48بته متدّت  گرادسانتی درجه 70آون ) شده در

ژن بتتا استتتفاده از روش گیتتری نیتتتروشتتد  انتتدازه خشتتک

، فستتفر موجتتود در عصتتاره از روش اولستت  [16]کجلتتدال 

گیری با استات آمتونیم یتک پتاسیم به روش عصاره ،[19]

بتا استتفاده از نیتز میزان آلیستی  تعیی  شد   [13]نرمال 

   گیری شدروش اسپکتروفتومتری اندازه

گیتری دمتای ختاک از دماستنج مخصتود برای اندازه

(Dial Deep Frying Thermometer)  0-15در عمتر 

متری استفاده شد  برای ای  کتار، دماستنج در بتی  سانتی

متتر قترار گرفتت و ستانتی 15های کاشت در عمتر ردیف

  شتدگیری دمای خاک در تیمارهای مختلف آزمای  اندازه

افزای  دقّت همزمان از سه دماسنج از هر کترت  به منظور

گیری دمای ختاک در دید  اندازهاستفاده و میانگی  ثبت گر

 ظهر( انجام گرفت   12ظهر خورشیدی )ساعت 

حجمتی  ختاک )رطوبتت در رطوبتت نگهداری ظرفیّت

 15ختتاک( قبتتل از برداشتتت محصتتول در عمتتر صتتفر تتتا 

گیری شد  بترای ایت  کتار از سته نقطتة متری اندازهسانتی

برداری صورت گرفت و سپس حجتم مختلف هر کرت نمونه

ای با حجم مشخّص خاک توس  رینگ استوانه مشخّصی از

متر مکعب( از هر تیمار انتخاب و ب فاصله ای  سانتی 100)

حجم خاک وزن گردید )وزن مرطوب(، و سپس در دستگاه 

گراد قرار داده شد، و پتس درجه سانتی 110آون در دمای 

ساعت جهت تعیی  وزن خشک دوباره توزی  گردید  24از 

 )وزن خشک(  
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رطوبت حجمی خاک هر تیمار آزمتای  توست   درصد

 فرمول زیر محاسبه گردید  

 

(1                                     )Qt= (Vm/Vt) × 100 

 

 که در آن:

Qt  درصد رطوبتت حجمتی =Vm حجتم آب ختاک =

= حجم کتل Vt)تفاوت وزن مرطوب و وزن خشک خاک(  

 متر مکعب(  سانتی 100نمونه خاک )

لی خاک نیز از روش تیتراسیون با سولفات درصد مواد آ

 : [6] فروآمونیاکال و با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد

 

(2                             )C = (M-Vx) ×0.39×10/P  
x =10/M    

 

ختاک  وزن  P،(مواد آلتی ختاک )درصتد  Cکه در آن:

ضریب   x،(گرم) مقدار فروسولفات مصرفی  V،(نمونه )گرم

فروسولفات مصرف شده در  مقدار M صحیح فروسولفات وت

   نمونه شاهد )گرم( می باشد

نیتاز آبتی گیتاه از  محاستبات آبیتاری،به منظور انجتام 

   [15]رابطه ذیل تعیی  شد 

 

(3) V=d×A   

 

d : ،)عمر آبیاری بر حسب )متترθfci  وθi  بته ترتیتب

ل از ت زراعتی و قبترطوبت حجمی خاک در حالتت ظرفیّت

حجتم آب متورد نیتاز آبیتاری بعتد  i ،V=1آبیاری در الیه 

: مساحت کرت بر حستب متتر Aبرای کرت بر حسی لیتر، 

شتماره الیته  nضخامت الیه بر حسب متر و  ∆zهمچنی  

 خاک می باشد  

ه بته رطوبتت ختاک در ، با توجّقبل از هر نوبت آبیاری

ه فوق، الیه عمر مورد نظر، براساس بی ن رطوبتی در رابط

شود  سپس حجتم محاستبه شتده نیاز آبی تخمی  زده می

با کنترل آب ورودی به هر کترت  رابطهقبل از آبیاری طبر 

قطع آبیتاری ستیر   با استفاده از کنتور قرائت و ثبت گردید

هتا ها، تشکیل سیرچههمزمان با رسیدن فیزیولوژیکی سوخ

   [12]های خارجی است های پایی  یا برگشدن برگو زرد

ها با استفاده از نترم افتزار تجزیه و تحلیل داده پایاندر 

SAS  و مقایسه میانگی  تیمارها بتا استتفاده از  2/9نسخه

درصتد  5ای دانکت  در ستطح احتمتال آزمون چند دامنته

 انجام شد 

 

 نتايج و بحث

بفر سطوح مختلف  ماسفه بفادی و کفود گفاوی اثر 

 رويشي و عملکرد سير خصوصيات

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح : تهارتفاع بو

مختلف ماسه بادی، اثر کود گاوی و اثرات متقابتل آنهتا بتر 

دار بتود در ستطح احتمتال یتک درصتد معنتی ارتفاع بوته

بتاالتری   که داد نمیانگی ها نشا مقایسه (  نتایج2)جدول 

ت  در هکتار ماسه بادی و  100در تیمار  ارتفاع بوتهمیزان 

 67/60  در هکتتار کتود گتاوی )تت 30 شرای  مصترف در

تت  در هکتتار  200( به دست آمد، که بتا تیمتار سانتیمتر

 گتاوی کتود ت  در هکتار 30 ماسه بادی در شرای  مصرف

  نداشت داریمعنی تفاوت و گرفت قرار آماری گروه یک در

در تیمتتار شتتاهد  ارتفتتاع بوتتتهدر مقابتتل، کمتتتری  میتتزان 

ارتفتاع بوتته (  3تر( به دست آمد )جدول مسانتی 07/53)

ثیر عوامتل زراعتی و تیمارهتای أیکی از صفاتی است که تت

کنتد و همبستتگی معنتی آزمایشی را به خود منعکس متی

  دارد داری با عملکرد محصول

بته شتدت  زایشی یا رویشی دیگر اندام هر مانند بوته ارتفاع

گیاه  سترسیگیرد  دمی آب قرار و غذایی عناصر تأثیر تحت

 طریر تأثیر از نیتروژنبه ویهه کافی،  غذایی عناصر و آب به

بوتته  ارتفتاع افتزای  در هاستلول شتدنبزرگ و تقسیم بر

گیتاه  ارتفتاع بهبتود باشد  در پهوهشی علتمی مؤثر بسیار

فراهمتی متواد  آلی را، افتزای  کودهای با شده تلقیح ذرت

تحریتک  و ذاییغت عناصتر بهبود جذب آن تبع به و غذایی

  [27]شد  عنوان فتوسنتز
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 ثیر سطوح مختلف ماسه بادی و کود گاویأتجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد سیر تحت ت -2جدول 

 منبع تغییرات
درجه 

 آزادی

ارتفاع 

 ساقه
 تعداد برگ

عملکرد 

 بیولوژیک

عملکرد 

 اقتصادی

شاخص 

 برداشت

تعداد 

 سیرچه

طول 

 سیرچه
 قطر سیرچه

 2289 .0 9328 .1 5433 .1 882 .15 1519 .0 1023 .0 0100 .0 3733 .0 2 ارتکر

 **243ns ns0. 031 6. 854 .0 *467 .46 **774 .6 **725 .5 **303 .5 **21 .28 2 ماسه بادی

 **ns0. 385 6. 844 *811 .5 *238 .47 **869 .4 **461 .4 **20 .10 **38 .56 3 کود گاوی

 *ns16. 790 ns0. 641 ns2. 271 0. 609 **162 .1 **587 .1 **476 .0 **098 .3 6 اثرات متقابل

خطتتتتتتتتتتای 

 آزمایشی
22 0. 6254 0. 0548 0. 2518 0. 1944 10. 970 2. 0100 1. 1323 0. 1758 

ضتتتتتتتتتتریب 

 پراکندگی )%(
- 1. 38 1. 40 4. 68 4. 55 3. 65 11. 71 3. 49 3. 87 

 منبع تغییرات
درجه 

 آزادی
 آلیسی 

وژن نیتر

 برگ
 پتاسیم برگ فسفر برگ

رطوبت حجمی 

 خاک

دمای 

 خاک

درصد کرب  

 آلی

مجموع 

 آبیاری )لیتر(

 333 .8 0307 .0 5025 .0 3770 .1 40 .31 1899 .0 8618 .7 8954 .0 2 تکرار

 **ns1. 444 0. 2907ns 24. 22ns 2. 650** sn0. 443 ns0. 0036 11707. 75 *059 .1 2 ماسه بادی

 **ns1. 8058 0. 2779ns 373. 47** 37. 38** ns0. 792 0. 0554* 82749. 65 **761 .2 3 کود گاوی

 **1487ns ns137. 93 74. 02** 1. 110* 0. 0477* 613. 60 .0 **7557 .1 **456 .2 6 اثرات متقابل

خطتتتتتتتتتتای 

 آزمایشی
22 0. 3092 3. 3768 0. 2806 75. 45 0. 2622 0. 30007 0. 0137 8. 727 

 ضتتتتتتتتتتریب

 پراکندگی )%(
- 10. 86 2. 55 23. 95 12. 22 4. 18 1. 58 6. 55 0. 35 

nsدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد: به ترتیب معنی**و*دار، : غیر معنی 

 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ستطوح : تعداد برگ

تعداد مختلف ماسه بادی، کود گاوی و اثرات متقابل آنها بر 

(  2دار بود )جتدول سطح احتمال یک درصد معنیدر  برگ

تعداد باالتری  میزان  که داد نمیانگی ها نشا مقایسه نتایج

ت  در هکتتار ماسته بتادی در شترای   100در تیمار  برگ

عدد( به دست  33/18ت  در هکتار کود گاوی ) 30 مصرف

ت  در هکتار ماسه بتادی در شترای   200آمد، که با تیمار 

در هکتار کود گتاوی در یتک گتروه آمتاری  ت  30 مصرف

قرار گرفت و تفاوت معنی داری نداشت  در مقابل، کمتری  

 93/14( برابتر )B1C1در تیمار شتاهد ) تعداد برگمیزان 

 (  3)جدول  عدد( به دست آمد

باشتد،  بترگ تعداد همراه با افزای  ارتفاع بوته چنانچه

 زکنندهفتوستنت ستطح از برختورداری کته رسدمی نظر به

مؤثّر باشد  در ارزیابی اثتر تتن   عملکرد افزای  در بیشتر

خشکی و دف  با ماسته بتادی بتر اجتزای عملکترد کلتزای 

ها بیشتری  تعتداد شتاخه جتانبی را پاییزه مقایسه میانگی 

ت  در هکتار ماسه بادی نشان داد که نسبت  200در تیمار 

(  1396 به تیمار شاهد افزای  داشت )دهمرده و همکاران،

کود دامی با بهبود ساختمان خاک و همچنتی  بتا افتزای  

ظرفیّت نگهداری رطوبت، بستری مناسب برای رشد ریشته 

  [4،19]آورد و افزای  سبزینگی گیاهان فراهم می

 

نتایج تجزیه واریتانس نشتان داد کته : کيولوژيعملکرد ب

اثر سطوح مختلف بستتر کشتت، اثتر کتود گتاوی و اثترات 

در ستطح احتمتال یتک  کیتولوژیعملکرد بها بر متقابل آن

میانگی ها  مقایسه (  نتایج2دار بتود )جتدول درصد معنتی

در تیمتار  کیتولوژیعملکترد بباالتری  میزان  که داد ننشا

ت  در  30 ت  در هکتار ماسه بادی در شرای  مصرف 200

( ت  در هکتار به دستت آمتد  در 14/13هکتار کود گاوی )

در تیمتار شتاهد  کیتولوژیعملکرد بیزان مقابل، کمتری  م

 (  3( ت  در هکتار به دست آمد بود )جدول 41/9)

بتر ماسته بتادی حی تواند ناشی از اثر اصت ی  امر میا

ات ختتاک و افتتزای  دسترستتی ریشتته گیتتاه بتته خصوصتتیّ

ت جتذب فستفر پتاسیم، فسفر و نیتتروژن و افتزای  قابلیّت

موجود در  سفاتکننده ف های حلبرای گیاه توس  باکتری

   باشد گاویکود 
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 مقایسه میانگی  عملکرد و اجزای عملکرد سیر تحت اثر متقابل سطوح مختلف ماسه بادی و کود گاوی -3جدول 

 کیولوژیعملکرد ب یعملکرد اقتصاد رچهیقطر س آلیسی 
 تعداد برگ

تیمارهتتتتتتای  ارتفاع ساقه

 آزمایشی
)1-(mg.g (mm) )1-(kg.ha )1-(kg.ha (cm) 

3.22 e 8.64 f 7.97 f 9.41 e 14.93 f 53.07 d 1C1B 

4.10 de 10.16 e 8.92 e 9.86 de 16.07 d 55.60 bc 2C1B 

4.94 bcd 10.63 cde 9.41 de 10.31 cde 16.40 d 56.53 b 3C1B 

5.96 ab 10.42 de 8.99 e 10.07 cde 16.33 d 57.00 b 4C1B 

4.29 cd 10.25 e 9.41 de 10.63 cd 15.13 ef 53.33 d 1C2B 

5.27 abc 11.57 b 9.83 cd 10.89 bc 16.87 c 56.40 b 2C2B 

5.13 abcd 11.16 bcd 10.28 bc 11.57 b 17.33 b 60.00 a 3C2B 

5.73 ab 12.30 a 10.77 b 11.70 B 18.33 a 60.67 a 4C2B 

5.79 ab 10.16 e 9.12 de 10.23 cde 15.47 e 54.87 c 1C3B 

5.19 abcd 10.72 cde 9.74 cde 9.94 de 17.40 b 59.27 a 2C3B 

5.53 ab 11.35 bc 9.74 cde 10.67 cd 17.67 b 59.87 a 3C3B 

6.26 a 12.65 a 12.07 a 13.14 a 18.27 a 60.20 a 4C3B 

تیمارهتتتتتتای  نیتروژن برگ خاک یرطوبت حجم خاک یدما یکرب  آل یاریمجموع آب 

 (ppm) (%) (C˚) (%) (lit)  آزمایشی

  1023.00 a 1.78 abcde 34.40 ab 15.80 a 0.00741 a 1C1B 

  848.00 d 1.77 abcde 35.00 a 16.26 a 0.00724 ab 2C1B 

  807.33 f 1.71 bcde 34.70 ab 8.23 c 0.00708 ab 3C1B 

  770.33 i 1.95 ab 33.83 b 6.53 de 0.00714 ab 4C1B 

  964.33 b 1.59 e 33.83 b 12.13 b 0.00688 b 1C2B 

  829.33 e 1.67 de 34.43 ab 15.27 a 0.00741 a 2C2B 

  797.67 g 1.73 bcde 35.43 a 15.66 a 0.00724 ab 3C2B 

  772.33 i 1.78 abcde 35.37 a 7.33 cd 0.00708 ab 4C2B 

  932.33 c 1.70 cde 34.67 ab 5.90 e 0.00714 ab 1C3B 

  785.67 h 1.84 abcd 34.40 ab 12.30 b 0.00688 b 2C3B 

  751.33 j 1.97 a 34.70 ab 15.43 a 0.00741 a 3C3B 

  733.33 k 1.94 abc 33.83 b 16.03 a 0.00724 ab 4C3B 

 داری ندارند های با حروف مشترک، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانک  در سطح احتمال پنچ درصد تفاوت معنیدر هر ستون میانگی 

 (B3)ت  در هکتار  200، و 100 (B2)، (B1)در سه سطح شامل: عدم مصرف ماسه بادی  (Airborne sands)ی ه بادماس

 (C4)ت  در هکتار  30و  20 (C2) ،25 (C3)، (C1)در چهار سطح شامل: عدم مصرف کود گاوی  (Cow manure)کود گاوی 

 

در پهوهشی گزارش شد که کود گاوی به دلیتل وجتود 

ایی و همچنی  متواد آلتی باعتب بهبتود شترای  عناصر غذ

کاربرد لجت  و کتود دامتی در  شده وخاک برای رشد گیاه 

دار وزن خشک شاخستار ذرت خاک منجر به افزای  معنی

  [24] شودمی

 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثتر ی: عملکرد اقتصاد

سطوح ماسه بادی، اثر کود گاوی و اثرات متقابتل آنهتا بتر 

دار بود در سطح احتمال یک درصد معنی یکرد اقتصادعمل

بتاالتری   که داد نمیانگی ها نشا مقایسه (  نتایج2)جدول 

ت  در هکتار ماسته  200در تیمار  یعملکرد اقتصادمیزان 

تتت  در هکتتتار کتتود گتتاوی  30 بتتادی در شتترای  مصتترف

(، کته علّتت 3( ت  در هکتار به دست آمد )جدول 07/12)
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اثر م بت استفاده از ماسه بادی و کود دامی در تواند آن می

جلوگیری از تبخیر، حفظ رطوبت و در نتیجه کاه  دمای 

در  یعملکرد اقتصتادخاک باشد  در مقابل، کمتری  میزان 

( ت  در هکتار به دست آمتد و علّتت آن 97/7تیمار شاهد )

تواند عدم استفاده از ماسته بتادی و در نتیجته افتزای  می

و در نتیجتته تبخیتتر رطوبتتت ختتاک و عتتدم دمتتای ختتاک 

 دسترسی گیاه به آن باشد 

در پهوهشی گزارش شد اثر دف  ماسه بتادی در ختاک 

 200بر روی عملکرد بیولوژیک گیاه کلزای پاییزه در تیمار 

در   تتت 48 ف  مصر[7]ت  در هکتار م بت ارزیتابی شتد 

 ایرتس هتبت بتنس یرتس ایرتبرا  هپوسید میدا دکو راتهکت

 ی ا به ستا زمال  دنمو مع ا مناسبتر تتتکاش یترهاتبس

و  هپوسید بایستی میدا دکو هتتتتک دوتتتتش توجه نیز نکته

از  زهتا میدا دکو ایرز، باشد زهر یها علف ربذاز  ریعا

 وژنرتتنیت انیتناگه اه تکن، دتش هیدتپوس یندآفر طریر

 زرته یاتعلفه ربذ دنبودارا  بدلیلو  هشد موجبرا  کخا

 لبدنبا هگیا دعملکرو  شدر ایبر نیزرا  نیاوافر تک تتتتمش

 دارد  

 بستر جایگزی  ری تتتتبهت مای آز ی ا نتایج به توجه با

 یتتمدا دوتتک یاتتج به ماسهاز  دهستفاا، سیر ایبر کاشت

 دنرتتتک رتتتتستتبکبر  وهع  ماستته بستر ایرز، استتت سبک

 لیوارد، ند کخا ترکیب بر دییاز أثیرتتتت کاتتتخ تتتتباف

 کخادر  وژننیتر دنکر کرتغیرمتح با  تکل مالچ دبررکا

لبته   اباشد تهتشدا هگیا شدر بر مطلوبی اتتأثیر نداتو نمی

 دوتک فرتمص  تکل الچتماز  دهتفاتسا رتوتصدر  انمیتو

  داد اررتق رتنظ دتم کخارا در  وژننیتر

 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد کته اثتر : شاخص برداشت

شتاخص ثتر کتود گتاوی بتر سطوح مختلف بستر کشت و ا

دار بود، اما اثترات درصد معنی 5در سطح احتمال  برداشت

 (  2دار نبود )جدول متقابل آنها معنی

بتتاالتری  میتتزان  که داد نمیانگی ها نشا مقایسه نتایج

ت  در هکتتار ماسته بتادی  200در تیمار  شاخص برداشت

تت  در هکتتار کتود  30 درصد( در شرای  مصرف 71/92)

درصد( به دستت آمتد  در مقابتل، کمتتری   06/93) گاوی

در تیمار عدم مصترف ماسته بتادی  شاخص برداشتمیزان 

درصتد(  52/87درصد( و عدم مصرف کود گاوی ) 91/88)

 (  4به دست آمد بود )جدول 

 

 ویمقایسه میانگی  عملکرد و اجزای عملکرد سیر تحت اثرات اصلی سطوح مختلف ماسه بادی و کود گا -4جدول 

 رچهیطول س فسفر برگ پتاسیم برگ
 رچهیتعداد س

 شاخص برداشت
 تیمارهای آزمایشی

(ppm) (ppm) (mm) (%) 

69.49 a 2.069 a 30.37 a 12.08 a 88.91 b )عدم مصرف ماسه بادی )شاهد 

71.52 a 2.378 a 30.38 a 11.97 a 89.93 ab 100 ت  در هکتار ماسه بادی   

72.23 a 2.189 a 30.46 a 12.25 a 92.71 a 200 ت  در هکتار ماسه بادی 

63.08 b 2.073 a 30.16 a 10.98 b 87.52 b )عدم مصرف کود )شاهد 

69.17 ab 2.062 a 30.31 a 12.80 a 93.06 a 20 ت  در هکتار 

78.01 a 2.424 a 30.56 a 12.09 ab 90.43 ab 25 ت  در هکتار 

74.06 a 2.288 a 30.58 a 12.53 a 91.06 a 30 ت  در هکتار 

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

  داری ندارندمعنی

 

 مختلف یبسترها تأثیر که سدر می نظتتربتته  ی تتتچن

ستیر  یکیژبیولوو  دیقتصاا دعملکر برو کود گتاوی  کاشت

 نماند ثابت باعب آختتر در که دهبو متناسبو  نیکسا نسبتاً

 اعوتتتناز ا دهتفاتتتسا أثیرتتتت تتتتتح سیر شتدابر شاخص

در پهوهشتی بتر ست  ا و کود گاوی شده کاشت یترهاتبس

روی گیاه کلزای پاییزه بیشتری  میزان شاخص برداشت در 

تت  در هکتتار دیتده شتد  200کاربرد ماسه بادی از تیمار 

[7]  
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نتایج تجزیته واریتانس نشتان داد کته اثتر ه: رچيتعداد س

در ستطح احتمتال پتنج  هرچیتعداد سسطوح کود گاوی بر 

دار بود، اما اثتر ماسته بتادی و اثترات متقابتل درصد معنی

 (  2دار نبود )جدول معنی

داد که بتاالتری  میتزان  نمیانگی ها نشا مقایسه نتایج

بتادی  تت  در هکتتار ماسته 200در تیمتار  هرچیتعداد ست

تت  در هکتتار کتود  20 عدد( در شترای  مصترف 25/12)

عدد( به دست آمد  در مقابل، کمتری  میتزان  8/12گاوی )

تت  در هکتتار ماسته بتادی  100در تیمتار  هرچیتعداد ست

ت  در هکتار کتود  30 درصد( و در شرای  مصرف 97/11)

 (  4درصد( به دست آمد بود )جدول  98/10گاوی )

ی تتلآ یاتتهرتیمادر  یرچهتس ادتعد داریمعنی ی افزا

 ثرا سیر یتتتیدارو هگیا یپسند زاربا برتوانتتد احتمتتاال متتی

 دتناتهتنساتو لیآ یهارتیما سیرچه تشکیل طی  در اردبگذ

 یگرد باآن  برهمکن  اهرتتتهم هتتتبرا  فرتتتپرمص رتتتعناص

 ادتعد ی افزو ا هاتتگی بهتر متابولیسم موجب ییاغذ عناصر

   دوتش هارتیما ی در ا سیرچه

 

نتتتایج تجزیتته واریتتانس نشتتان داد کتته ه: رچيطففوس سفف

هیچکدام از اثرات سطوح ماسه بادی، کتود گتاوی و اثترات 

 ( 2دار نبود )جدول ه معنیرچیطول سمتقابل آنها بر 

بتتاالتری  میتتزان  که داد نمیانگی ها نشا مقایسه نتایج

تت  در هکتتار ماسته بتادی  200ه در تیمتار رچیطول ست

ت  در هکتار کتود  30 متر( در شرای  مصرفیلیم 46/30)

 (  4متر( به دست آمد بود )جدول میلی 58/30گاوی )

ه در تیمتار عتدم رچیطول ستدر مقابل، کمتری  میزان 

متتر( و در شترای  عتدم میلتی 37/30مصرف ماسه بادی )

در متتر( بته دستت آمتد  میلتی 16/30مصرف کود گاوی )

 دنبر باال با هگیا میباشد مک سیرچه اددتتتتع که هاییرتیما

 می کم سیرچهوزن  که حبتتته هتتتاییو در ، سیرچههاوزن 

 یجلوگیر دعملکر اه تکاز  سیرچه ادتعد ی افزا با، باشد

  ستآورده ا عمل به

 

نتتایج تجزیته واریتانس نشتان داد کته اثتر ه: رچيقطر س

سطوح مختلف ماسه بادی، کود گاوی و اثرات متقابل آنهتا 

دار بتود سطح احتمال یک درصد معنتی ه دررچیقطر سبر 

 (  2)جدول 

قطتتر بتتاالتری  میتتزان  داد نمیانگی ها نشا مقایسه نتایج

ت  در هکتار ماسه بادی در شترای   200ه در تیمار رچیس

متتر( بته میلی 65/12ت  در هکتار کود گاوی ) 30 مصرف

ه در تیمتار رچیقطر سدست آمد  در مقابل، کمتری  میزان 

 64/8سه بادی و عدم مصترف کتود گتاوی )عدم مصرف ما

 (  3متر( به دست آمد بود )جدول میلی

ه به عنوان یکی از اجزای متوثر رچیقطر سبا توجه به اینکه 

تواند در افزای  عملکرد باشد، ای  صفت میدر عملکرد می

گیاه موثر باشد  در نتایجی مشابه در گوجته فرنگتی تاکیتد 

به افزای  رشد و عملکترد شد که افزای  کود مرغی منجر 

  [1]گوجه فرنگی گردید 

 

ميفزان بر سطوح مختل  ماسه بادی و کود گاوی اثر 

 عناصر برگ و آليسين سير

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر متقابتل : نيتروژن برگ

در  نیتروژن بترگسطوح ماسه بادی و کود گاوی بر میزان 

ر ستاده آنهتا دار بود، امتا اثتسطح احتمال یک درصد معنی

 (  2دار نبود )جدول معنی

بتتتتاالتری  میتتتتزان  داد نمیانگی ها نشا مقایسه نتایج

ام( در تیمار عتدم مصترف پیپی 00741/0) نیتروژن برگ

ت  در هکتار کتود دامتی  30ماسه بادی در شرای  مصرف 

(  در مقابتل، کمتتری  میتزان 3به دست آمد بود )جتدول 

در هکتتار ماسته بتادی در  ت  200در تیمار  نیتروژن برگ

ام( بته پتیپتی 00688/0شرای  عدم مصرف کتود گتاوی )

دست آمد  کتود گتاوی بته دلیتل وجتود عناصتر غتذایی و 

همچنی  مواد آلی باعب بهبود شترای  ختاک بترای رشتد 

  [24] می شودگیاه 

 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که هیچکتدام : فسفر برگ

و اثترات متقابتل آنهتا بتر  از سطوح ماسه بادی، کود گاوی

 (  2دار نبود )جدول معنی فسفر برگمیزان 

فسفر باالتری  میزان  که داد نمیانگی ها نشا مقایسه نتایج

-پتی 378/2ت  در هکتار ماسه بادی ) 100در تیمار  برگ

تت  در هکتتار کتود گتاوی  25 ام( در شترای  مصترفپتی

ماسته ن افتزود(  3ام( به دست آمد )جدول پیپی 424/2)

بهبود شرای  فیزیکی و فرآینتدهای  با بستر کشتبه بادی 

ایجاد یک بستر مناسب برای رشد ریشه باعب حیاتی خاک 
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هتای تیمتار افزای  فسفر قابل دسترس در خاک  می شود

بتودن ایت  کودهتا از نظتر  دلیل غنی شده با کود گاوی به

افتتزای  فعالیتتت میکروبتتی ختتاک و ترشتتح  باعتتبفستتفر، 

آلی شده و در نتیجه با کتاه  استیدیته محتی   اسیدهای

ریزوسفر ریشه موجب باال رفت  سترعت بتازچرخ  فستفر 

ع وه بر افزای  کود گاوی از استفاده   همچنی  شده است

کننتده فستفات در جهتت  های حلفعالیت میکروارگانیسم

فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مانند نیتروژن، فستفر 

مل نموده و سبب بهبود رشد و عملکرد و پتاسیم محلول ع

ه دیگردت  در هکتار کود گاوی  25 در شرای  مصرف سیر

 است  

در تیمتار عتدم  فستفر بترگدر مقابل، کمتری  میتزان 

 30 ام( در شرای  مصرفپیپی 069/2مصرف ماسه بادی )

ام( بته دستت آمتد  پیپی 062/2ت  در هکتار کود گاوی )

نیتتتتروژن، عناصر  انمیز ی افزاب باع مید داکواز  دهستفاا

د خو کهه شد ه جتتوبافت گیاو  کخا در فستتفر و پتاستتیم

  [17]د شومیهان زراعی گیادر فتوسنتز  ی افزاباعب 

 

نتتایج تجزیته واریتانس نشتان داد کته اثتر : پتاسيم برگ

در ستطح  پتاسیم بترگسطوح مختلف کود گاوی بر میزان 

استه بتادی و اثترات دار بود، امتا ماحتمال یک درصد معنی

 (  2دار نبود )جدول متقابل آنها معنی

بتتاالتری  میتتزان  که داد نمیانگی ها نشا مقایسه نتایج

تت  در هکتتار ماسته  200در تیمتار مصترف  پتاسیم برگ

ت  در هکتار  25 ام( در شرای  مصرفپیپی 23/72بادی )

ام( بته دستت آمتد  در مقابتل، پتیپتی 01/78کود گاوی )

تت  در هکتتار  200در تیمتار  پتاسیم برگمیزان کمتری  

تت  در  30 ام( در شرای  مصرفپیپی 49/69ماسه بادی )

ام( بته دستت آمتد بتود پتیپتی 08/63هکتار کود گتاوی )

 (  3)جدول 

تت  در  200در شترای  مصترف  پتاسیم بترگزای  فا

حتاوی ماسه بتادی ت است که علّ به ای هکتار ماسه بادی 

چتون پتاستیم   باشدصر از جمله پتاسیم میمقادیری از عنا

در ستطح ختود دارای بتار منفتی استت، باعتب آزاد شتدن 

ت نگهتداری یّتفشود و ظرپتاسیم ت بیت شده در خاک می

زای  جتذب فتدهتد و در نتیجته باعتب ازای  میفرا ا آن

شده است  ع وه بر ای  کتود های گیاه پتاسیم توس  ریشه

بع غنتی از عناصتر غتذایی منتابتودن  گاوی بته دلیتل دارا

ای  عناصر را بته مترور  ،بخصود نیتروژن، فسفر و پتاسیم

سبب بهبود رشد و داده و از ای  طریر در اختیار گیاه قرار 

 شده است   سیرعملکرد 

به ای  نتیجه رسیدند کته  [22] و همکاراننسب رضوی

افزای  ماده آلی مصرفی، غلظتت پتاستیم انتدام هتوایی و 

کتته متتاده آلتتی باعتتب  طتتوری بتته ،ای  دادریشتته را افتتز

  گستردگی ریشه و افزای  جذب پتاسیم توس  ریشه شتد

 زمینتی بتهعملکرد و کیفیت غده سیبدر آزمای  دیگری 

داری تحت تأثیر پتاسیم قرار گرفت و با افتزای  طور معنی

 مصرف پتاسیم، عملکرد و درصد نشاسته غده افزای  یافت

 تقتال رقتم تامستون نتاول تیمتارای در پردر مطالعه  [11]

کیلوگرم کتود  12 درصد از کودهای شیمیایی و 60کاربرد 

و پتاسیم میوه را ایجاد کرد  pH گوسفندی بیشتری  میزان

[23]  

 

نتایج تجزیه واریانس نشتان داد کته اثتر ستطوح آليسين: 

مختلف ماسه بادی، کود گاوی و اثر متقابل آنها بتر میتزان 

ال یک درصد معنی دار بود )جتدول آلیسی  در سطح احتم

2  ) 

نتایج مقایسه میانگی  نشتان داد کته بتاالتری  میتزان 

ت  در هکتار ماسه بادی در شترای   200آلیسی  در تیمار 

 30ت  در هکتار ماسه بادی در شرای  مصترف  30مصرف 

میلی گرم بر میلی گرم( به دست آمتد   26/6ت  در هکتار )

 22/3لیستی  در تیمتار شتاهد )در مقابل کمتری  میتزان آ

(  بته نظتر متی 3میلی گرم بر گرم( به دست آمد )جتدول 

ت  در هکتار کود گاوی، دستت کتم بتا  30رسد که کاربرد 

بهبود نگهداری و جذب تدریجی آب و عناصر غتذایی پتر و 

ثری در افزای  رشد رویشتی و در پتی ؤکم کاربرد، نق  م

ر شترای  ایت  آن افزای  میتزان استانس در گیتاه ستیر د

روی زیتره ستبز  بتر پهوه  نتایجآزمای  ایفا کرده باشد  

که کاربرد کود دامی در هکتتار، موجتب افتزای   نشان داد

  [2]بارز میزان اسانس دانه ای  گیاه شد 
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بفر سطوح مختلف  ماسفه بفادی و کفود گفاوی اثر 

 خصوصيات خاک

نتایج تجزیه واریانس نشان داد کته : خاک يرطوبت حجم

ر سطوح ماسه بادی، کود گاوی و اثرات متقابتل آنهتا بتر اث

در سطح احتمال یتک درصتد  خاک یرطوبت حجم میزان

 داد نمیانگی ها نشا مقایسه (  نتایج2دار بود )جدول معنی

تت   200در تیمار  خاک یرطوبت حجمباالتری  میزان  که

تت  در هکتتار  30 در هکتار ماسه بادی در شرای  مصترف

 (  3درصد( به دست آمد بود )جدول  26/16کود گاوی )

در  ختاک یرطوبتت حجمتدر مقابل، کمتتری  میتزان 

ت  در هکتار ماسه بادی در شرای  عدم مصرف  200تیمار 

در رستد نظتر متیه بدرصد( به دست آمد   9/5کود گاوی )

تت  در هکتتار  30ت  در هکتار ماسته بتادی و  200تیمار 

ای ماسته بتادی زیر الیهدر  کودیبقایای  کود دامی، وجود

تبخیتر ستطحی ، در اثر رستیدن نتور کمتترخاک مانع در 

توانسته مقتدار مناستبی از درصتد رطوبتت حجمتی کمتر 

نقت  مهمتی در ذخیتره درصتد ، کته نماید حفظخاک را 

در مراحل حساس رشد بترای  و داردرطوبت حجمی خاک 

مفید باشد  کود دامی با بهبتود ستاختمان ختاک و گیاهان 

ی  بتا افتزای  ظرفیتت نگهتداری رطوبتت، بستتری همچن

مناسب را برای رشد بهتر ریشه و افزای  سبزینگی گیاهان 

   [4،19]آورد فراهم می

اثر تن  خشکی و دف  ماسه بادی در خاک  بررسیدر 

استتفاده از ماسته  مشخص گردید که بر روی کلزای پاییزه

  [7] می شتودبادی باعب افزای  رطوبت موجود در خاک 

بتتا افتتزای  کتتود دامتتی، بیشتتتری  محتتتوای در پهوهشتتی 

  دست آمد کود دامی بهت  در هکتار  45 رطوبت با مصرف

استفاده از کود دامی در بهبتود عملکترد گیاهتان زراعتی و 

کتتود دامتتی و پلیمتتر   استتتا متتوثر پایتتداری تولیتتد آنهتت

سوپرجاذب با کاه  سرعت از دست دادن آماس و تنظتیم 

  [20] یندازدتأخیر ب سمولیز را به اسمزی توانسته پ

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل : خاک یدما

در  ختاک یدمتاسطوح ماسه بادی و کود گاوی بر میتزان 

دار بود، امتا اثتر ستاده آنهتا سطح احتمال پنج درصد معنی

 (  2دار نبود )جدول معنی

 یدمازان کمتری  می که داد نمیانگی ها نشا مقایسه نتایج

تتت  در  200راد( در تیمتتار یگدرجتته ستتانت 83/33) ختتاک

تت  در هکتتار  30 هکتار ماسه بادی و در شترای  مصترف

 یدمتاکود گاوی به دست آمد  در مقابل، بتاالتری  میتزان 

ت  در هکتار ماسته بتادی در شترای   100در تیمار  خاک

درجتته  43/35تتت  در هکتتتار کتتود گتتاوی ) 25 مصتترف

 (  در پهوهشتی3دستت آمتد بتود )جتدول راد( بته یگسانت

گزارش شد که تیمار ماسه بادی باعب کاه  دمای ختاک 

  [7]می شود 

 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد کته اثتر ي: درصد کربن آل

درصتد سطوح ماسه بادی، کود گاوی و اثتر متقابتل آن بتر 

دار بود، اما اثر ی در سطح احتمال پنج درصد معنیکرب  آل

 مقایسه (  نتایج2دار نبتود )جتدول کشت معنیساده بستر 

 97/1ی )درصد کترب  آلتباالتری   که داد نمیانگی ها نشا

ت  در هکتار ماسه بتادی در شترای   200درصد( در تیمار 

ت  در هکتتار کتود گتاوی بته دستت آمتد  در  30مصرف 

درصتد( در تیمتار  59/1ی )درصد کرب  آلتمقابل، کمتری  

بادی در شرای  عدم مصرف کتود ت  در هکتار ماسه  100

 (  3گاوی به دست آمد )جدول 

در ماسه بادی و مصرف کتود گتاوی از استفاده احتماالً 

 ودلیل ارتباط مستقیم با محتی  ریزوستفر ریشته  خاک به

ت بیت کمتر عناصر غذایی موجود در ختاک و در دستترس 

ت قتترار دادن آنهتتا بتترای گیتتاه منجتتر بتته افتتزای  فعالیّتت

ان و ترشح استیدهای آلتی شتده و در نتیجته بتا ریزجاندار

افتزای  متواد کاه  اسیدیته محی  ریزوسفر ریشه، باعب 

کاربرد ماده آلتی بته   شودمی خاکعناصر غذایی در آلی و 

کترب  آلتی را درختاک افتزای   صورت کود دامی ستطوح

خصوصتیات و  بترمستتقیم و غیرمستتقیم آثاری هد و دیم

میتزان نیتتتروژن  یگزارشدر   [21] خاک دارد یندهایآفر

کمپوست، پس از مصرف ورمی کتتوده میکروبی خا ستزی

  [10] ضایعات ختاک و کود گاوی بیشتر از کمپوست بود

 

نتایج تجزیه واریانس نشتان داد کته اثتر ی: اريمجموع آب

سطوح ماسه بتادی، کتود گتاوی و اثترات متقابتل آنهتا بتر 

دار بتود معنتی ی در سطح احتمال یک درصداریمجموع آب

بتاالتری   که داد نمیانگی ها نشا مقایسه (  نتایج2)جدول 

لیتتر( بته  1023ی در تیمتار شتاهد )اریتمجموع آبمیزان 

ی در اریتمجمتوع آبدست آمد  در مقابل، کمتتری  میتزان 
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 30 ت  در هکتار ماسه بادی در شرای  مصترف 200تیمار 

د لیتتر( بته دستت آمت 3/733ت  در هکتتار کتود گتاوی )

 (  3)جدول 

بتادی  ماستهشرای  استفاده از در شاید بتوان گفت که 

همه مواد غذایی ضتروری گیتاه بته صتورت متناستب باید 

از طریتر کتود بتا تغذیته گیتاه به ای  منظور   شوندتأمی  

هتا را افتزای  کارایی نهاده و یاریتوان کیفیت آبمیگاوی 

یتک بستتر د برداری بهینه از منابع آب موجوه و با بهرهداد

 کرد   برای رشد ریشه ایجادرا مناسب کشت 

نشتتان داد در شتترای  محتتدودیت زمتتی ،  [3صتتاری ]ان

درصدی عمر بهینته آب  3آبیاری موجب کاه  اعمال کم

کته در  مصرفی نسبت به حداک ر آبیتاری شتده، در حتالی

شرای  محدودیت آب، عمر بهینه آب مصترفی نستبت بته 

نتایج پهوه     یافته است درصد کاه 19 آبیاری حداک ر

 15نیز نشتان داد در کتاه   فیروزآبادی و همکاران قدمی

 بتهمطلتوب  نتتایجدرصدی آبیاری نسبت به آبیاری کامل، 

  [9]آیددست می

 

 گيرینتيجه

تت  در هکتتار ماسته بتادی در  200مصترف به طور کلتی 

ت  در هکتار کود گاوی برای کشت سیر  30 شرای  مصرف

بهبتود  ماسته بتادی بتاکاربرد شود  نهاد میدر منطقه پیش

شرای  فیزیکی و فرآیندهای حیتاتی ختاک موجتب ایجتاد 

همراه با منابع و  گردیدهیک بستر مناسب برای رشد ریشه 

از  تواند ضم  بهبود اثر بخشی منابع کتودی،ی میگاو کود

مصرف بتی  از حتد کودهتای شتیمیایی و آبشتویی آنهتا 

 بکاهد  

نیتتروژن، فستفر و  دادن میتزان ای بتا افتزکود گاوی 

پتاسیم قابل جذب خاک، میزان تجمتع فستفر در ختاک را 

را تا حد زیادی  سیرکاه  داده و جذب فسفر توس  گیاه 

  دهدافزای  می
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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. 
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