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  چکیده

بررسی واکنش فیزیولوژیک و عملکرد بنه گیاه سیر به کاربرد کودهاي بیولوژیک و سطوح مختلف کود ازته  بمنظور

یی ازته در چهار ایمیکود ش سطوح و با سه تکرار به اجرا درآمد. لیفاکتور شیبا آرا یدر قالب طرح کامالً تصادفآزمایشی 

 دوم عامل اول (که قبل از کاشت به خاك اضافه شد). عاملبعنوان اوره  لوگرمیک 200و  150 ،100، 50 سطح شامل

 يباکتر«، »کمپوستیورميچا«، »عدم تیمار (شاهد)«: باشد که عبارتند از یسطح م 8در  کیولوژیب يمارهایشامل ت

 ، »کمپوست + ازتوباکتریورم يچا«، »لوسیوباسیکمپوست + تیورميچا«، »ازتوباکترباکتري « ،»لوسیوباسیت

یافته هاي این تحقیق نشان داد که،  .»ازتوباکتر + لوسیوباسی+ ت کمپوستیورميچا« و »ازتوباکتر + لوسیوباسیت«

، 69/1کیلوگرم آن به ترتیب با  100استثناي تیمار ه باالترین مقادیر محتواي سولفور در هر یک از سطوح کود ازته ب

 50در تیمار کودي  کود بیولوژیک هر سه کود بیولوژیک بود.درصدمتعلق به تیمار تلفیق هر سه منبع  41/2و  59/2

 لوسیوباسی+ ت کمپوستیورميچا«تیمار در میلی گرم بر لیتر  38با میانگین  فالونوئیدباالترین مقدار کیلوگرم کود ازته 

میلی گرم  40و  41، 39، همچنین در سطوح دیگر کود ازته نیز به همین شکل به ترتیب با مشاهده شد» ازتوباکتر +

گرم مربوط به  846بیشترین عملکرد بنه با فالونوئید بیشترین مقادیر به تیمار تلفیق هر سه کود بیولوژیک تعلق داشت. 

عه در این تحقیق در مقایسه با شاهد (عدم بیشتر سطوح کودهاي بیولوژیک مورد مطال کیلوگرم کود ازته بود 200تیمار 

گرم بر مترمربع به ترتیب مربوط  915و  992که باالترین عملکرد بنه با ها شدند، بطوريتیمار) باعث افزایش عملکرد بنه

 .به تیمار تلفیق هر سه منبع کود بیولوژیک و تلفیق ازتوباکتر و تیوباسیلوس بود

  سولفور، عملکرد بنه، فالونوئید ،کلمات کلیدي: نیتروژن، گیاه سیر
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  مقدمه - 1

 پروتوپالسم تشکیل به نهایت در که شده ها کربوهیدرات از بهتر استفاده موجب گوگرد و نیتروژن مانند غذایی عناصر

 استفاده و برگ سطح گسترش به منجر است ممکن سلولی يدیواره شدن بزرگ که شرایطی چنین در کند،می کمک سلولی

 در گوگرد و نیتروژن طرفی از. شود شاخساره و برگ در خشک ماده توزیع و بهتر تجمع نتیجه در و خورشیدي تابش از کارآمد

-بهره باعث گوگرد و نیتروژن  ترکیبات استفاده رو، این از. دارند مهمی نقش زیستی هايمولکول از بسیاري و پروتئین بیوسنتز

 بر غیرمستقیم طور به گوگرد اما  دارد گیاه فتوسنتز در فعالی نقش نیتروژن  طرفی از. شودمی گیاه در عناصر این بیشتر وري

 که طوري به است، پذیر امکان خاك در موجود نیتروژن از استفاده وريبهره بهبود طریق از امر این و گذارد می تاثیر فتوسنتز

 ).2017موهاسواري و همکاران، (شودمی بیشتر خشک ماده تولید باعث نهایت در و یافته افزایش گیاه در فتوسنتز سرعت

 کاربرد پیامدهاي اما باشد،می گیاهان نیاز مورد غذایی عناصر تأمین بـراي راه سریعتـرین معدنی شیمیایی کودهاي از استفاده

 باشدمی کننده نگران خاك و زیست محیط تخریب آلودگی، ایجـاد شـیمیایی، کـودهـاي مصـرف زیـاد هايهزینه جمله از آنها

 علت به را زراعی گیاهان عملکرد شیمیایی کودهـاي از مداوم استفاده که است داده نشان تحقیقات) 2003 همکاران و زیادي(

در گیاه  (NPK) پایه درکودهاي هـامغذي ریز نبود و خاك شیمیایی و فیزیکی مطلوب خصوصیات افـت خاك، شدن اسیدي

 شیمیایی کودهاي جایگزین و مکمل عنوان به بیولوژیک کودهاي از . استفاده)2017همکاران، یاوه و ( دهدمی سیر کاهش

 کود. است قرارگرفته فراوان توجه مورد اخیر هايسال در که است شیمیایی کودهاي مصرف کاهش راهکارهاي از یکی

 قادر که گرددمی اتالق هاآن هايمتابولیت یا خاکزي مفید زندة موجودات حاوي جامد نیمه یا مایع جامد، اي ماده به بیولوژیک

 خواص همچنین و فیزیکی خواص بهبود یا عملکرد توجه قابل افزایش و گیاه نیاز مورد غذایی عناصر تأمین در نحوي به است

 طریق از که کودهاست این از یکی گوگردي و ازته بیولوژیک کود) 2011رخزادي و توشیح، ( باشد مؤثر خاك شیمیایی

 ،آهن فسفر، مانند غذایی عناصر سایر و آنها جذب به این عناصر کنندة اکسید هايمیکروارگانیسم توسط گوگرد و ازت اکسایش

با توجه به ). 2007 همکاران، و خاوازي( کند می کمک گیاه عملکرد افزایش و سدیمی و شور هايخاك اصالح روي و همچنین

خصوصاً  اهانیگ ییغذا يازهاین يکننده نیاز عوامل تام یکیبه عنوان  کیولوژیب يگفت در مورد نقش منابع کودشینکات پ

نقش  یبا هدف بررس قیتحق نیا خواهد شد. اهیگ نیدر زراعت ا ییمایش يکمتر کودها ریاستفاده از مقاد نیو همچن ریس اهیگ

 اتیازته بر خصو ییایمیاز کود ش یمختلف ریآنها در کنار مصرف مقاد قیو تلف کیولوژیب يدهامنابع مختلف کو ریو تاث

  به اجرا درآمد. ریس اهیگو عملکرد بنه  کیولوژیزیف

  مواد و روش ها - 2

 یو ازتوباکتر) و محلول پاش لوسیوباسی(ت تروژنیکننده گوگرد و ن تیتثب هاييباکتر ریتاث یمطالعه با هدف بررس نیا

در قالب طرح کامالً  تروژنهیتحت سطوح مختلف کود ن ریس اهیگ عملکرد بنهو  کیولوژیزیف هايکمپوست بر شاخصیورميچا

در هکتار  لوگرمیک 200و  150 ،100، 50 ییایمیچهار سطح کود ش و با سه تکرار به اجرا درآمد. لیفاکتور شیبا آرا یتصادف

باشد  یسطح م 8در  کیولوژیب يمارهایبعنوان عامل اول (که قبل از کاشت به خاك اضافه شد). عامل شامل ت ییایمیکود ش

 یورم ي، چا)B3(ازتوباکتر  )،B2( لوسیوباسیت يباکتر، )B1کمپوست (یورم يچا: عدم تیمار (شاهد)، که عبارتند از

+  کمپوستیورميچا ) وB6( ازتوباکتر + لوسیوباسیت )،B5( رکمپوست + ازتوباکتیورم يچا)، B4( لوسیوباسیکمپوست + ت

ها با رچهیس نیهمچن، متر در نظر گرفته شد 5/2در  5/1به ابعاد  هر یککرت  96. تعداد )B7( ازتوباکتر + لوسیوباسیت

صفات مورد ارزیابی دراین تحقیق شامل: محتواي  کاشته شدند. متریسانت 15 فیو فاصله در رد متریسانت 30 فیفاصله رد

  فالونوئید، محتواي سولفور، محتواي نیتروژن و عملکرد بنه بود.

  

  شیآزمای در بررس مورد صفات مربعات نیانگیم انسیوار هیتجز -1 جدول

  )MS( مربعات نیانگیم 
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  نتایج و بحث -3

) نشان از اثرات معنی دار سطوح مختلف کود ازته و کود بیولوژیک 1ها (جدول نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

ها تحت تاثیر برهمکنش تیمارها قرار فالونوئید و محتواي سولفور داشت، اما محتواي نیتروژن و عملکرد بنهبر محتواي 

ید و محتواي سولفور نشان براي محتواي فالونوئدهی برهمکنش بر اساس سطوح مختلف کود ازته همچنین برش نگرفتند.

  .)2(جدول  سطوح کود ازته بود دار بودن اثر کلیه تیمارهاي بیولوژیک در هر یک ازاز معنی

  محتواي فالونوئید

 کیلوگرم نیتروژن 200کیلوگرم نیتروژن تا  50نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش سطوح نیتروژن از 

بیشترین  ). در تمامی سطوح کود ازته1افزایش داشت (شکل  محتواي فالونوئید بویژه در تیمارهاي تلفیقی کودهاي بیولوژیک

) بود. که البته از این نظر با بیشتر تیمارهاي بیولوژیک تفاوت B7مقادیر فالونوئید متعلق به تیمار تلفیق هر سه کود بیولوژیک (

میلی گرم بر لیتر  38) با میانگین B7کیلوگرم کود ازته تیمار فوق ( 50معنی داري داشت. به این ترتیب در تیمار کودي 

باالترین مقدار این متابولیت ثانویه را به خود اختصاص داد، همچنین در سطوح دیگر کود ازته نیز به همین شکل به ترتیب با 

). یکی از 1میلی گرم فالونوئید بیشترین مقادیر به تیمار تلفیق هر سه کود بیولوژیک تعلق داشت (شکل  40و  41، 39

  راتییتغ منابع
df 

محتواي 

 فالونوئید

  عملکرد بنه محتواي نیتروژن محتواي سولفور

 A( 3  **34/12  **411/1 **526/6 **200561( کود ازته

 B( 7 *48/7 **404/1 **177/0 **221101(کود بیولوژیک 

A×B 21 **63/11 **041/0 ns03/0 ns6918 

  10679  022/0 007/0 36/3 64  خطا

      95 کل

  25/13  06/5 17/5  01/5  )%( راتییتغ بیضر

  . %1 احتمال سطح در دار یمعن**: 

  شیآزمای در بررس مورد صفات مربعات نیانگیم انسیوار هیتجز -1 جدول

  )MS( مربعات نیانگیم  

  راتییتغ منابع
df 

محتواي 

 فالونوئید

محتواي 

 سولفور

  عملکرد بنه محتواي نیتروژن

 A( 3  **34/12  **411/1 **526/6 **200561( کود ازته

 B( 7 *48/7 **404/1 **177/0 **221101(کود بیولوژیک 

A×B 21 **63/11 **041/0 ns03/0 ns6918 

  10679  022/0 007/0 36/3 64  خطا

      95 کل

  25/13  06/5 17/5  01/5  )%( راتییتغ بیضر

     سطوح مختلف اوره اساساثر متقابل بر  یده برش

 - - 154/0** 14/10**   کیلوگرم 50

100   "   *80/9 **389/0 - - 

150   "   **14/12 **614/0 - - 

200   "   **28/10 **369/0 -  -  

  و غیر معنی دار.  %1 و 5 احتمال سطح در دار یمعنبه ترتیب : nsو  ***، 
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بهبود موجب  تروژنین یینصر غذااست، ع ییایمیش کودهاي از استفاده یی گیاهغذا اصرعن نیتأمهاي موثرترین و سریعترین راه

 لیتشکدر نتیجه منجر به تقویت و ي دخیل در فرایندهاي بیوشیمیایی گیاه شده ها دراتیکربوه شرایط سوخت و ساز

سطح برگ هر چه بیشتر گسترش عث افزایش ابعاد دیواره هاي سلولی گیاه با یطیشرا نیدر چن سلولی خواهد شد،پروتوپالسم 

) با افزایش توان فتوسنزي گیاه تولید و سنتز متابولیت هاي ثانویه نیز 2003شوند (زایدي و همکاران، ها میارتفاع بوتهو 

یت هاي همیار گیاه در کودهاي بیولوژیک وجود دارد، افزایش قابلاز طرفی به دلیل فعالیت میکروارگانیسم .کندافزایش پیدا می

رسد محتواي فالونوئید و بسیاري دیگر از یابد، به نظر میبه آن شکل مورد نیاز گیاه نیز افزایش میجذب عناصر غذایی 

  هاي گیاهی می تواند متأثر از این فرایند باشد. متابولیت

  

  
  محتواي فالونوئیدبرش دهی اثر متقابل تیمارهاي مختلف کود بیولوژیک در هر یک از سطوح کود ازته براي  -1شکل

  محتواي سولفور

هاي سیر داشت بطوریکه با برهمکنش کود شیمیایی و کود بیولوژیک تاثیر مثبت و معنی داري روي محتواي سولفور بنه

-پس اي سولفور افزایش نشان داد همچنینمحتو کیلوگرم نیتروژن 200کیلوگرم نیتروژن تا  50افزایش سطوح نیتروژن از 

بیشترین تاثیر مثبت و معنی دار را  تلفیق تیمارهاي کودهاي بیولوژیکدهی فیزیکی آنها بر اساس سطوح مختلف کود ازته برش

ه ). در این میان باالترین مقادیر محتواي سولفور در هر یک از سطوح کود ازته ب1بر محتواي سولفور از خود نشان دادند (شکل 

متعلق به تیمار تلفیق هر سه منبع کود بیولوژیک هر  درصد 41/2و  59/2، 69/1رتیب با کیلوگرم آن به ت 100استثناي تیمار 

) بود. به نظر می رسد در تیمار کودهاي بیولوژیک که به نوعی در آنها تلفیق باکتري تیوباسیلوس B7سه کود بیولوژیک (

نه هاي تحت تاثیر آن تیمارها، افزایش یافته استفاده شده است به دلیل نقش آن در جذب و فراهمی گوگرد غلظت آن نیز در ب

  ). 1(شکل است 
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  برش دهی اثر متقابل تیمارهاي مختلف کود بیولوژیک در هر یک از سطوح کود ازته براي محتواي سولفور -2شکل

  محتواي نیتروژن

-نیتروژنه بر محتواي نیتروژن بنهها بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار بیشتر سطوح کود نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده

کیلو گرم درصد نیتروژن بنه ها بطور معنی داري  200کیلوگرم تا  50که با افزایش سطوح نیتروژن از هاي سیر داشت، بطوري

کیلوگرم  200ه تیمار درصد مربوط ب 45/3افزایش نشان داد، در این میان بیشترین درصد نیتروژن اندازه گیري شده با 

 با تروژنین). 2کیلوگرم ازت داشت (جدول  150و  100، 50که البته از این نظر تفاوت معنی داري با تیمارهاي  بودنیتروژن 

مشارکت در بسیاري از فرایندهاي بیوشیمیایی گیاه، تولید و سنتز بیشتر اسیدهاي آمینه مرتبط با رشد و همچنین ماده اصلی 

سطح برگ و استفاده کارآمد از تابش  شیافزافزایش رشد سلولی و در نتیجه تولید ترکیبات پروتئینی در گیاه منجر به ا

  .)2017(گوجون،  شودیماده خشک در برگ و شاخساره م عیتجمع بهتر و توز جهیو در نت ديیخورش

باکتري از بین کودهاي بیولوژیک مورد استفاده در این مطالعه بیشتر کودهاي بیولوژیکی که در آنها به نحوي تلفیقی از 

). در این میان باالترین درصد 2ها داشتند (جدول شد باالترین تاثیر را بر درصد نیتروژن بنهمحرك رشد ازتوباکتر دیده می

) که از این نظر اختالف معنی داري با دیگر تیمارهاي B3ها متعلق به تیمار تلفیق هر سه کود بیولوژیک داشت (نیتروزن بنه

) بود (با B2. همچنین کمترین درصد نیتروژن نیز مربوط به تیمار تلقیح باکتري تیوباسیلوس ()2بیولوژیک داشت (جدول 

نقش ازتوباکتر در ). 2% نیتروژن) که البته از این نظر با برخی از تیمارهاي بیولوژیک تفاوت معنی داري نداشت (جدول 82/2

 نیباشد. ا یم هانینیتوکیو س هانیبرلیج ها،ناکسی مانند رشد محرك هايهورمون دیدر تول کیتحر ایعمدتاً القا  اهیرشد گ

   ).2011رخزادي و توشیح، ( شودیم اهیجذب عناصر توسط گ تیقابل شیمنجر به افزا ندیفرا

  عملکرد بنه

گیاه سیر بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار بیشتر سطوح کود نیتروژنه بر  مقایسه میانگین اثرات ساده براي عملکرد بنه

کیلو گرم درصد نیتروژن بنه ها بطور  200کیلوگرم تا  50که با افزایش سطوح نیتروژن از هاي سیر داشت، بطوريعملکرد بنه

م این افزایش چشمگیر و معنی دار نبود، کیلوگر 200کیلوگرم نیتروژن تا  100معنی داري افزایش نشان داد، که البته از تیمار 

به دلیل نقش  تروژنین). 2کیلوگرم کود ازته بود(جدول  200گرم مربوط به تیمار  846با این وجود بیشترین عملکرد بنه با 

تر بسیار حیاتی و بیوشیمیایی که در بیشتر واکنش هاي بیوشیمیایی گیاه دارد و همچنین بدلیل دخالت در تولید و سنتز بیش

تر گیاه استفاده کارآمد ترکیبات هورمونی، اسیدهاي آمینه و پروتئین هاي گیاهی  می تواند باعث افزایش رشد گیاه و رد نتیجه

از تشعشع ورودي شود از این رو با افزایش قدرت جذب انرژي خورشید و همچنین تثبیت بیشتر دي اکسید کربن توسط گیاه 
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(گوجون،  ها) در هر گیاهی خواهد شدها مخازن (بنهنتیجه افزایش تولید و انتقال اسیمیالت تظمینی بر تولید بیوماس باال و در

2017(.  

ها بیشتر سطوح کودهاي بیولوژیک مورد مطالعه در این تحقیق در مقایسه با شاهد (عدم تیمار) باعث افزایش عملکرد بنه

  ).2بود (جدول  B6و  B7گرم بر مترمربع به ترتیب مربوط به تیمار  915و  992که باالترین عملکرد بنه با شدند، بطوري

  

  گیري نتیجه

که در این تحقیق انجام شده ه توان با جایگزینی کودهاي بیولوژیک بخصوص بصورت تلفیق مانند آنچرسد میبه نظر می

است با بخشی از کود ازته توصیه شده می توان از اثرات زیست محیطی استفاده از کودهاي شیمیایی کاست و در راستا و 

  اهداف کشاورزي پایدار حرکت نمود.همسو با محیط زیست بیش از پیش بسوي 

  منابع 
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   .345- 333 ص. مقاالت مجموعه. روغنی هاي دانه بهینه تغذیه. سویا رشد

 و کیفی عملکرد بر باتیوباسیلوس گوگرد کاربرد تلفیقی اثر ارزیابی. 1393. س محمودي، ،.م االحمدي، جامی ،.بهدانی،م ،.ف نوربخش،

  DOI: 10.22067/jag.v6i1.35657 .51-59): 1( 6. کشاورزي شناسی بوم مجله.  گلرنگ مورفولوژیک خصوصیات
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  مورد بررسی  يبر شاخص ها ساده تیمارهاي اعمال شده اتاثر نیانگیم سهیمقا  -2جدول 

  سطوح تیمار  تیمار
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 حروف مشابه در هر ستون نشان از عدم تفاوت معنی دار بین تیمارها دارد.
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Abstract 
In order to investigate the physiological parametrs and bulbs yield of Garlic to Thiobacillus and 
Azotobacter inoculation and also vermicompost tea spraying under different levels of nitrogen 
chemocal fertilizer an experiment was conducted in a factorial arrangement based on completely 
randomized design with three replications. Four levels of nitrogen chemical fertilizer (50, 100, 150 and 
200 kg / ha) were considered as the first factor. The second factor includes biological treatments at 8 
levels, including: "No-treatment (control)", "vermicompost tea", "Thiobacillus bacteria", 
"Azotobacter", " vermicompost tea + Thiobacillus" , "Vermicompost tea + Azotobacter", 
"Thiobacillus + Azotobacter" and " vermicompost tea + Thiobacillus + Azotobacter". The findings of 
this study showed that the highest levels of sulfur content in each levels of N fertilizer, with the 
exception of 100 kg level, (with 1.69, 2.9 and 2.41%, respectively) were related to Three biological 
fertilizers combined treatment. In 50kg nitrogen fertilizer treatment, the highest amount of flavonoids 
(with 38 mg/l) was observed by appling the " vermicompost tea+ thiobacillus + azotobacter". 
Similarly, in other N fertilizer levels, the highest amounts of flavonoids with 39, 41 and 40 mg/l was 
belonged to vermicompost tea+ thiobacillus + azotobacter treatment. The highest yield of garlic bulbs 
(with 846 grams) was related to 200 kg nitrogen fertilizer. Most of the biological fertilizer studied 
treatments increased the bulbs yield in compared with the control (non-treated), so that the highest 
yield of bulbs with 992 and 915 g / m2, were related to the combination of all three biological fertilizer 
sources and the combination of Azotobacter and Thiobacillus, respectively.  
 
 
Keywords: Flavonoid, Garlic, Nitrogen, bulbs yield, Sulfur.  
 


