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به   ).Allium sativum L( هاي رشدي و وزن بنه گیاه سیربررسی شاخص

   و سطوح مختلف کود ازته کاربرد کودهاي بیولوژیک
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  چکیده

- کمپوست بر شاخصیورميچا یپاشمحلولهمچنین و ازتوباکتر و  لوسیوباسیت يباکترتلقیح  ریتاثبررسی  بمنظور

 شیبا آرا یدر قالب طرح کامالً تصادف ازتهتحت سطوح مختلف کود  ریس اهیعملکرد و اجزاء عملکرد گ ک،یولوژمورف هاي

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

عدم تیمار «: باشد که عبارتند ازیسطح م 8در  کیولوژیب يمارهایشامل ت دوم عامل . بعنوان عامل اول ییایمیش

، »لوسیوباسیکمپوست + تیورميچا«، »ازتوباکترباکتري « ،»لوسیوباسیت يباکتر«، »کمپوستیورميچا«، »(شاهد)

نتایج . »ازتوباکتر + لوسیوباسی+ ت کمپوستیورميچا« و »ازتوباکتر + لوسیوباسیت« ، »کمپوست + ازتوباکتری ورم يچا«

دار سطوح مختلف کود ازته و کود بیولوژیک بر تمامی صفات مورد ها نشان از اثرات معنیحاصل از تجزیه واریانس داده

 معنی دار آنها برهمکنش اثر م اثر معنی دار تیمارهاي فوقرغبا این وجود علی ؛ه استثناي تعداد سیرچه داشتبررسی ب

که هاي گیاه سیر داشت بطوريسطوح مختلف کود ازت و کودهاي بیولوژیک اثرات مثبت و معنی دار بر قطر بنه .نبود

از بین کودهاي کیلوگرم نیتروژن بود.  200متر مربوط به تیمار سانتی 63/5بیشترین قطر بنه اندازه گیري شده با 

نسبت  همچنین د وداري بر قطر بنه داشتنتاثیر معنیه ایشی بمی تیمارهاي آزمیک مورد استفاده در این مطالعه تمابیولوژ

سانتی متر به   21/6و  50/6در این میان بیشترین قطر بنه با  داري را از خود نشان دادند؛تیمار شاهد اختالف معنیبه 

  .ترتیب به تلفیق هر سه کود بیولوژیک و تیمار تلفیق ازتوباکتر و تیوباسیلوس داشت

  ازتوباکتر، تیوباسیلوس، سیر، چاي ورمی کمپوستکلمات کلیدي: 

   



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

2 

 

  منابع طبیعی و آبخیزداري اداره کل
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  مقدمه - 1

 از اهیگ نیتر پرمصرف و نیدوم ازیپ از بعد و یدائم ،یعلف است یاهیگ) .Allium sativum L( یعلم نام با ریس اهیگ

 ). این1383(بقالیان و همکاران،  است برخوردار ییباال ییغذا تیاهم از یمعدن مواد داشتن علت به که اسـت ومیآل جنس

 زین ییغذا عیصنا در ییدارو خواص بر عالوه و استیدن يدیتول مهم محصول نیچهاردهم دیتول تن ونیلیم 12 با محصول

 لیها و تشک دراتیو گوگرد موجب استفاده بهتر از کربوه تروژنین ییعناصر غذا). 2013(احمد و همکاران،  دارد کاربرد

همراه است ممکن است منجر به گسترش سطح  یسلول يوارهیکه با بزرگ شدن د یطیشرا نیشود و در چنیپروتوپالسم م

 یشود. از طرف اخسارهماده خشک در برگ و ش عیتجمع بهتر و توز جهیو در نت ديیبرگ و استفاده کارآمد از تابش خورش

استفاده از  ).2017گوجون، ( دارند ینقش مهم یستیاز مولکول هاي ز اريیو بس نیپروتئ وسنتزیو گوگرد در ب تروژنین

کاربرد آنها از  امدهايیاما پ باشد،یم اهانیگ ازیمورد ن ییعناصر غذا نیراه بـراي تأم نیعتـریسر یمعدن ییایمیکودهاي ش

 باشدیو خاك نگران کننده م ستیز طیمح بیتخر ،یآلودگ جـادیا ،ییایمیمصـرف کـودهـاي شـ ـادیهاي ز نهیجمله هز

را به  یزراع اهانیعملکرد گ ییایمیش نشان داده است که استفاده مداوم از کودهـاي قاتی). تحق2003زایدي و همکاران، (

کاهش  NPKهـا درکودهاي مغذي زیخاك و نبود ر ییایمیو ش یکیزیمطلوب ف اتیخصوص شدن خاك، افـت ديیعلت اس

 گشايراه تواندیم یبه عنوان اصل کل داریپا يدر کشاورز یقیتلف تیریاستفاده از مد رو نیاز ا ).2017 گوجون،( دهدیم

عصاره منابع کودي بیولوژیک مانند ازتوباکتر، تیوباسیلوس و حتی استفاده از در این میان  بخش باشد. نیمشکالت ا ياریبس

 کیموثرتر در تحر ياز منابع به عنوان راهکار اریدر بس یخاککاربرد و چه بشکل  یکمپوست چه بصورت محلول پاش یورم

  ).2003و همکاران  نگی؛ کل2001و همکاران،  یشده است (گامال شنهادیپ یاهیمختلف گ يهارشد گونه

 ییغذا يازهایکننده ن نیاز عوامل تام یکیبه عنوان  کیولوژیب يگفت در مورد نقش منابع کود شیبا توجه به نکات پ

 قیتحق نیرو ا نیاز ا اهیگ نیدر زراعت ا ییمایش يکمتر کودها ریاستفاده از مقاد نیو همچن ریس اهیخصوصاً گ یزراع اهانیگ

ازته  ییایمیاز کود ش یمختلف ریآنها در کنار مصرف مقاد قیو تلف کیولوژیب يدهامنابع مختلف کو رینقش و تاث یبا هدف بررس

  به اجرا درآمد. ریس اهیگ کیولوژیزیو ف کیمورفولوژ اتیبر خصو

  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  تروژنهیتحت سطوح مختلف کود ن ریس اهیعملکرد و اجزاء عملکرد گ ک،یولوژمورف هايکمپوست بر شاخص یورم يچا

 200و  150 ،100، 50 ییایمیچهار سطح کود ش و با سه تکرار به اجرا درآمد. لیفاکتور شیبا آرا یقالب طرح کامالً تصادف

در  کیولوژیب يمارهایبعنوان عامل اول (که قبل از کاشت به خاك اضافه شد). عامل شامل ت ییایمیدر هکتار کود ش لوگرمیک

ازتوباکتر  )، باکتريB2( لوسیوباسیت يباکتر، )B1کمپوست ( یورم يچا: عدم تیمار (شاهد)، باشد که عبارتند از یسطح م 8

)B3(لوسیوباسیکمپوست + ت یورم ي، چا )B4 ،(کمپوست + ازتوباکتریورم يچا )B5،( ازتوباکتر + لوسیوباسیت )B6و ( 

، متر در نظر گرفته شد 5/2در  5/1به ابعاد  هر یککرت  96. تعداد )B7( ازتوباکتر + لوسیوباسی+ ت کمپوست یورم يچا

صفات مورد ارزیابی دراین  کاشته شدند. متریسانت 15 فیو فاصله در رد متریسانت 30 فیها با فاصله ردرچهیس نیهمچن

  تحقیق شامل: ارتفاع بوته، تعداد سیرچه، قطر بنه و وزن بنه بود.

  

  

  

  

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

  )MS( مربعات نیانگیم 
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  منابع طبیعی و آبخیزداري اداره کل

 استان اردبیل 

  نتایج و بحث - 3

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

م اثر معنی دار تیمارهاي فوق برهمکنش اد سیرچه داشت، با این وجود علیرغاستثناي تعده بر تمامی صفات مورد بررسی ب

  آنها تاثیر معنی داري روي کلیه صفات مورد بررسی در این تحقیق نداشت.

  ارتفاع بوته 

داشت با نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان از اثرات مثبت و معنی دار سطوح مختلف کود ازت و کودهاي بیولوژیک 

این وجود برهمکنش اثر متقابل تیمارهاي فوق عالرقم تاثیر مثبت اثر معنی داري نداشت. بر این اساس با افزایش سطوح 

کیلوگرم نیتروژن ارتفاع بوته افزایش داشت با این وجود این افزایش در بین تیمارهاي  200کیلوگرم نیتروژن تا  50نیتروژن از 

 200متر مربوط به تیمار سانتی 59/62معنی داري نداشت. در این میان باالترین ارتفاع بوته با کیلوگرم تفاوت  200تا  100

 کودهاي از استفادهکیلوگرم کود نیتروژن مشاهده شد.  50). کمترین ارتفاع بوته نیز در تیمار 2کیلوگرم نیتروژن بود (جدول 

موجب  تروژنین ییعنصر غذاکه بطوري باشدیم اهانیگ ازین ردمو ییغذا عناصر نیتأم بـراي راه نیعتـریسر یمعدن ییایمیش

 ت کههمراه اس یسلول وارهیبا بزرگ شدن د یطیشرا نیشود و در چنیپروتوپالسم م لیها و تشک دراتیاستفاده بهتر از کربوه

کود بیولوژیک نیز  از بین تیمارهاي .)2003ارتفاع بوته شود (زایدي و همکاران، ممکن است منجر به گسترش سطح برگ و 

هاي ازتوباکتر، تیوباسیلوس و عالرقم افزایش ارتفاع بوته در مقایسه با تیمار شاهد اما این افزایش تفاوت معنی داري در تیمار

 )، اما در تیمارهاي تلفیقی کودهاي2ست به تنهایی با تیمار شاهد اختالف معنی داري نداشت (جدول وپکمورمیچاي

سانتی متر در تیمار تلفیق هر سه کود  15/72که بیشترین ارتفاع بوته با دار بود بطوريف بصورت معنیبیولوژیک این اختال

  ).2بیولوژیک مشاهده شد (جدول 

  قطر بنه

) با این 2هاي گیاه سیر داشت (جدولدار بر قطر بنهدهاي بیولوژیک اثرات مثبت و معنیسطوح مختلف کود ازت و کو

کیلوگرم  50م تاثیر مثبت، اثر معنی داري نداشت. بر این اساس با افزایش سطوح نیتروژن از علیرغوجود برهمکنش آنها 

کیلوگرم  200تا  100ها افزایش داشت با این وجود این افزایش در بین تیمارهاي کیلوگرم نیتروژن قطر بنه 200نیتروژن تا 

کیلوگرم نیتروژن  200متر مربوط به تیمار سانتی 63/5شده با داري نداشت. در این میان قطر بنه اندازه گیري تفاوت معنی

 31/4). کمترین قطر بنه (با 2کیلوگرم نیتروژن نداشت (جدول  150و  100بود، که البته از این نظر تفاوت معنی داري با 

امی مفاده در این مطالعه تاز بین کودهاي بیولوژیک مورد استکیلوگرم کود نیتروژن مشاهده شد.  50متر) نیز در تیمار سانتی

د و نسبت تیمار شاهد اختالف ) تاثیر معنی داري بر قطر بنه داشتنB1کمپوست (ورمیاياستثناي چه تیمارهاي آزمایشی ب

سانتی متر به ترتیب به تلفیق هر   21/6و  50/6)، در این میان بیشترین قطر بنه با 2داري را از خود نشان دادند (جدول معنی

  ).2) داشت (جدول B6) و تیمار تلفیق ازتوباکتر و تیوباسیلوس (B7بیولوژیک (سه کود 

  وزن بنه 

  راتییتغ منابع
df 

  وزن بنه قطر بنه تعداد سیرچه ارتفاع بوته

 A( 3  **63/1065  ns041/0 **64/8 **37/414( کود ازته

 B( 7 **08/1073 ns794/0 **70/8 **85/456(کود بیولوژیک 

A×B 21 ns46/32 ns194/0 ns26/0 ns29/14 

  79/15  28/0 572/0 47/138 64  خطا

      95 کل

  21/11  17/10 07/6  35/20  )%( راتییتغ بیضر

  . %1 احتمال سطح در دار یمعن**: 
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  منابع طبیعی و آبخیزداري اداره کل

 استان اردبیل 

ها بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار بیشتر سطوح کود نیتروژنه بر وزن بنه هاي گیاه نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده

کیلو گرم وزن بنه ها بطور معنی  200کیلوگرم تا  50که با افزایش سطوح نیتروژن از سیر نسبت به تیمار شاهد داشت، بطوري

کیلوگرم نیتروژن داشت، که  200گرم مربوط به تیمار  49/38داري افزایش نشان داد، باالترین وزن بنه اندازه گیري شده با 

با  تروژنین گوگرد و ییعناصر غذا). 2شت (جدول کیلوگرم ازت ندا 150و  100البته از این نظر تفاوت معنی داري با تیمار 

- یماده خشک در برگ و شاخساره م عیتجمع بهتر و توز جهیو در نت ديیسطح برگ و استفاده کارآمد از تابش خورش شیافزا

  .)2017(گوجون،  شود

) B1می کمپوست (از بین کودهاي بیولوژیک مورد استفاده در این مطالعه تامی تیمارهاي آزمایشی باستثناي چاي ور

)، در این میان 2تاثیر معنی داري بر قطر بنه داشتند و نسبت تیمار شاهد اختالف معنی داري را از خود نشان دادند (جدول 

) و تیمار تلفیق ازتوباکتر و B7سانتی متر به ترتیب به تلفیق هر سه کود بیولوژیک (  21/6و  50/6بیشترین قطر بنه با 

و  اهیگ هیتغذ تیریدر مد يبعنوان راهبرد داریدر کشاورزي پا یستیکاربرد کودهاي ز ).2داشت (جدول ) B6تیوباسیلوس (

 اهینقش ازتوباکتر در رشد گ ).2003مورد توجه قرار گرفته است (شارما،  ریاخ هايدهه یط ست،یز طیهمسو با سالمت مح

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

قابل  اهیگ يبرا ياز جمله شور یطیمح يتنشها یطیشرا نیشود، مسلماً در چن یم اهیجذب عناصر توسط گ تیقابل شیبه افزا

در اصالح خاك و  يسودمند جیموارد نتا ياریدر بس لوسیوباسیتدر این میان  ).2011رخزادي و توشیح، خواهد بود ( ترتحمل 

 منظور از طرفی استفاده از انواع کمپوستی به). 1385و همکاران،  یبه دنبال داشته است (بشارت اهیگ هیتغذ تیبهبود وضع

خاك و در نتیجه افزایش میزان فراهمی عناصر غذایی مورد توجه محققان و کشاورزان  حاصلخیزي افزایش ساختمان، بهبود

 وسیله به غیرحرارتی یک فرایند طی که است کمپوست نوعی کمپوست ). در این میان ورمی2009(الخدار، قرار گرفته است  

 کار به خاك مهم کنندة واصالح پاالینده عنوان به فعال، و وسیع میکروبی زیستی تنوع یک شود که با دارابودن می تولید کرم
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Abstract 
In order to investigate the effect of inoculation of Thiobacillus and Azotobacter and also 
vermicompost tea spraying on morphological indices, yield and yield components of garlic plant under 
different levels of nitrogen fertilizer an experiment was carried out 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 results of 
analysis of variance showed significant effects of different levels of nitrogen fertilizer and biological 
fertilizer on all studied traits with the exception of  number of cloves; However, despite the significant 
effect of these treatments, their interactions were not significant. Different levels of nitrogen fertilizer 
and biological fertilizers had positive and significant effects on the diameter of garlic bulbs, so that the 
highest measured bulb diameter (5.63 cm) was related to 200 kg N nitrogen treatment. Among the 
biofertilizers treatments wigh used in this study, with the exception of vermicompost tea, had a 
significant effect on the bulbs diameter and also in compared to the control treatment. Meanwhile, the 
highest diameter of the bulbs with 6.50 and 6. 21 cm, were related to combine all three biological 
fertilizers and the combination of Azotobacter and Thiobacillus treatment.respectively. 
 
Keywords: Azotobacter, Garlic, Thyrobacillus, Vermicompost tea 


