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  دهیچک
است کـه از دیربـاز کشـت آن در ایـران      یبا ارزش یاز جمله گیاهان دارویی و صنعت) .Alluim sativum L(سیر 

ر، یعملکرد سـ  يتروژن بر عملکرد و اجزایکود ن ر مختلف کلش گندم ویاثر مقاد یبررس به منظور. مورد توجه بوده است
دانشـکده   یقـات یبـا سـه تکـرار در مزرعـه تحق     یکامل تصادف يهابلوكه یپال در قالب طرح یبه صورت فاکتور یشیآزما

، 5صـفر،  (مارها شامل چهار سطح کلش گندم یت. انجام شد 1390-91 یمشهد در سال زراع یدانشگاه فردوس يکشاورز
نیتروژن به صورت . بودند) لوگرم در هکتاریک 150و  100، 50صفر، (تروژن یو چهار سطح کود ن) هکتار تن در 15و  10

تـروژن بـر وزن   یج نشان داد که اثـرات سـاده و متقابـل مقـدار کلـش و کـود ن      ینتا. اوره قبل از کاشت به خاك اضافه شد
ش مقـدار کلـش   یبا افزا. دار بودیر معنیشت سو شاخص بردا يو اقتصاد یکیولوژیعملکرد، عملکرد ب يخشک برگ، اجزا

ش و پـس از آن  یر افـزا یعملکرد و به تبع آن عملکرد سـ  ي، اجزایشیات رویتن در هکتار به خاك، خصوص 10از صفر تا 
ت و یش جمعیر افزایتروژن تحت تأثیندسترسی به  یل کاهش موقتیزان کلش به خاك، به دلین میش از ایبا افزوده شدن ب

 مـار یت يب بـرا یـ به ترت ياقتصادعملکرد ن یو کمترن یشتریب. افتیکاهش  ، میزان این صفاتيخاکزیزموجودات رت یفعال
تـن در هکتـار    15مصـرف  و ) گرم بر متر مربع 2/112(تروژن در هکتار یلوگرم نیک 150تن کلش در هکتار و مصرف  10

ک رشـد  یـ تروژن به خاك با تحریده شدن کود نافزو. حاصل شد) گرم بر متر مربع 8/24(تروژن یکلش و بدون مصرف ن
  . را به دنبال داشتر یسعملکرد  ياجزاو عملکرد ، يرشدات ی، بهبود خصوصیشیرو

  
  سیر خوراکی، کلش، نیتروژن، عملکرد، رشد رویشی :يدیکل يهاهواژ
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Abstract  

Garlic (Allium sativum L.) is a valuable medicinal and industrial plant that its production has 

long history in Iran. In order to study the impacts of different amounts of wheat straw and nitrogen 

fertilizer on yield and yield components of garlic, a field experiment was performed as factorial 

layout based on a randomized complete block design with three replications at the Research Station, 

College of Africulture, Ferdowsi University of Mashhad, during growing season of 2011-2012. 

Treatments were four rates of wheat straw (0, 5, 10 and 15 t ha-1) and four nitrogen levels (0, 50, 

100 and 150 kg ha-1). Nitrogen was applied as Urea before the planting time. The results indicated 

that the simple and interaction effects of wheat straw and nitrogen fertilizer were significant on leaf 

dry weight, yield components, biological yield, economic yield and harvest index of garlic. By 

increasing wheat straw from zero to 10 t ha-1 growth characteristics, yield components and yield of 

garlic enhanced, but adding more than this amount declined those traits due to temporary loss of 

nitrogen under improvement in population and activity of soil microorganisms. The highest and the 

lowest economic yield were observed in 10 t ha-1 straw wheat with 150 kg N ha-1 (112.2 g m-2) and 

15 t ha-1 straw wheat whithout nitrogen (24.8 g m-2). Adding nitrogen to the soil improved growth 

characteristics, yield and yield components of garlic due to simulate in vegetative growth.  
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 مقدمه

از جملــه گیاهــان  ).Alluim sativum L(ســیر 
ارزشمندي است که مصـرف آن بـراي    صنعتی -دارویی

کـاهش کلسـترول و    ،هاي قلبی، آنفـوالنزا درمان بیماري

و روبرتـز   تـوتردل (تنظیم فشار خون توصیه شده است 
، قابلیــت ســازگاري خــوراکی اگرچــه ایــن گونــه). 1980

طق معتدل و خنـک جهـان   باالیی براي کاشت در اکثر منا
و یـین و   1374امیـدبیگی  (باشد از جمله ایران را دارا می
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و کشور ما در گذشته به عنوان یکـی از  ) 1996همکاران 
بزرگترین صادرکنندگان این گیـاه در دنیـا مطـرح بـوده     
است، اما امروزه سایر کشورهاي جهان با عملکـرد بـاال   

زء بــه بــازار، جــ   ایــن محصــول و ارائــه بــه موقــع   
امیـدبیگی  (شـوند  صادرکنندگان مهـم آن محسـوب مـی   

-با توجه به اینکه سیر داراي ارتفـاع کـم، ریشـه   ). 1374

هـاي باریـک و عمـودي و    هاي سطحی و کم عمق، بـرگ 
ضـعیفی در  رقابـت  باشد، لذا قـدرت  تراکم میکانوپی کم

و قوشــه  1386رفیــع (هــاي هــرز دارد مقابلــه بــا علــف
درصدي عملکـرد   79-89اهش در همین راستا، ک). 2004

هـاي هـرز توسـط برخـی     سیر تحت تأثیر رقابت با علف
از طـرف  . بـه تأییـد رسـیده اسـت    ) 1991احمد (محققین 

هـا نیـز نشـان داده اسـت کـه      نتایج برخی بررسیدیگر، 
هـاي اساسـی   هاي هـرز از جملـه محـدودیت   کنترل علف

شـود  نظیـر سـیر محسـوب مـی    هـا  تولید پایـدار سـبزي  
همچنـین، از آنجـا کـه    ). 2000گـیفن  ون و مـک هاتچینس(

گراد باعث جلوگیري از سانتیدرجه 32دماهاي باالتر از 
بـه دنبـال   آنـرا  رشد مطلوب سیر شده و کاهش عملکرد 

-چنین بنظـر مـی  لذا ، )2004و لوریون  1386رفیع (دارد 

رسد کـه وجـود بقایـاي گیـاهی در سـطح خـاك بتوانـد        
ظرفیـت نگهـداري   فـزایش  ا ،عالوه بر بهبود خلـل و فـرج  

-و همچنین بهبود تعداد و وزن سیرچه رطوبت در خاك

اســالم و ( تــر شــدن بافــت خــاكهــا تحــت تــأثیر ســبک
کننـده از طریـق   به عنوان عـاملی خنـک  ، )2001همکاران 

خنک نگـه داشـتن الیـه سـطحی خـاك در شـرایط آب و       
و همچنین از طریق گرم نمودن الیه سـطحی   هوایی گرم

. ، عملکرد سیر را افـزایش دهـد  ق سردسیرخاك در مناط
بهیویا و همکاران (در همین راستا، نتایج برخی تحقیقات 

نیز اثبات نموده است که کاشت یوالف در زمـان  ) 2003
کاشت سیر به عنوان گیاهی پوششـی نقـش مـؤثري بـر     

نتـایج ایـن مطالعـه تأییـد      .حفظ سطح تولید سیر داشـت 
عدیل درجه حـرارت  تکاشت گیاهان پوششی با نمود که 

و جلــوگیري از کــاهش محتــوي رطــوبتی خــاك موجــب 
ها و افزایش سرعت رشد شـد و میـزان   بهبود رشد بوته

را بهبـود  و در نتیجه عملکـرد اقتصـادي   ها تولید سیرچه
  . بخشید
 يبـرا  يضـرور  ییاز عناصـر غـذا   یکیتروژن ین

ــرد   ــد و عملک ــود رش ــان بهب ــ گیاه ــوب م ــود یمحس ش
ــوچکی  ( ــرمدنیا و ک ــابراین، . )1390س ــأمبن ــن میت زان ی

و  یشـ یبهبود رشـد رو  ي، برایین عناصر غذایامناسب 
بـا  عملکرد ضـرورت دارد؛  از  یسطح مطلوببه  یابیدست

مصــرف و ایــن عنصــر کــم يه کــودیتوصــ ن وجــود،یــا
مدنظر قرار  یبا دقت مطلوب یستی، باسیر يبراضروري 

شـد  تروژن، ریاستفاده از نممکن است را اگرچه یرد، زیگ
ــود بخشــد یشــیرو ــ ،را بهب ــأخ یول ــا ت ل یر در تشــکیب

بـه دنبـال   را  يکاهش عملکرد اقتصـاد تواند می، سیرچه
هـا  یبررسـ  یج برخـ ینتـا در همین راسـتا،  . داشته باشد

تروژن بـه خـاك از اواخـر    ینشان داده است که افزودن ن
رشـد  ل و یتشـک بـر   یر منفـ یتـأث  با ،ن ماه به بعدیفرورد

تحـت تـأثیر    ریسـ  ياقتصـاد د و کـاهش عملکـر  رچه یس
ن یبــد. متوقــف گــردد یســتی، باافــزایش رشــد رویشــی

زان، زمان مصرف یمب، مشخص است که عالوه بر یترت
بـه دقـت مـدنظر قـرار      یستیز باینپرمصرف ن عنصر یا
تـروژن بـر   یاثـرات ن  يقـات رو یتحق یبرخـ ج ینتـا . ردیگ

ن یبـاالتر کـه   ه اسـت در بهبهـان نشـان داد   سیرعملکرد 
در تـروژن  ینلـوگرم  یک 100مصـرف  ط یدر شراعملکرد 
گــر از ید یبرخــج ینتــا). 1386رفیــع ( د شــدیــتولهکتــار 
تـروژن  ینلوگرم یک 100انجام شده مصرف  يهایبررس

؛ ده استنموه یتوصارزشمند اه ین گیا يرا برادر هکتار 
ــه ــه منظــور البت ــوگ ب ــأخ يریجل ــگر در شــکلیاز ت  يری

به دقت مـدنظر  ز نیزمان مصرف آن را  یستیبا، سیرچه
ــرار داد  ــکی  (قـ ــاویوال و لیپینسـ ــال و  2008گـ و پانچـ

تـروژن  ین کـاربرد ب، اگرچـه  یـ ن ترتیبد). 1992همکاران 
بـر رشـد و    ییر بسـزا یپرمصـرف، تـأث   يبعنوان عنصر

از  یســـتیبا یولـــدارد،  یـــیاه دارویـــن گیـــعملکـــرد ا
ــا ــرا يراهکاره ــرد مناســب   يمناســب ب ــظ عملک  آنحف

و پانچــال و  2008و لیپینســکی گــاویوال (اســتفاده کــرد 
  ). 1992همکاران 
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بـه عنـوان مـالچ    امروزه مصرف بقایـاي گیـاهی   
اي را در راســتاي دسـتیابی بـه توســعه و   جایگـاه ویـژه  
هاي کشاورزي پایدار به خـود اختصـاص   گسترش نظام

بهبـود   بـر بقایاي گیاهی عالوه بر تأثیري کـه  . داده است
یکی خاك دارند، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژ

هـاي مـؤثر   زنی، استقرار و رشد علفتوانند بر جوانهمی
بوده و در نتیجه توانایی رقابتی آنها را در مقابل گیاهان 

، 2004دیوپانگ و همکاران (زراعی تحت تأثیر قرار دهند 
در ). 2001و مالدونا و همکـاران   1999جونز و همکاران 

ان داده است کـه  ها نشنتایج برخی بررسیهمین راستا، 
بقایاي گیاهی با تأثیر بر محتـوي نیتـرات خـاك، تعـدیل     

محتــوي دمــاي خــاك، ممانعــت از نفــوذ نــور و بهبــود  
تحت تأثیر کـاهش تبخیـر از سـطح خـاك     خاك  یرطوبت

جیودایس ( بهبود بخشندتوانند رشد و نمو گیاهان را می
  ). 2010و استال  2007و همکاران 
ر یمقاداثر  یهدف بررسش با ین آزمای، انیبنابرا

برخـی   بـر  تـروژن ید نسـطوح کـو  کلش گنـدم و  مختلف 
ر در یعملکرد سـ  يعملکرد و اجزا خصوصیات رویشی،

  . دیو اجراء گرد یمشهد طراح ییط آب و هوایشرا
 

  هاو روشمواد 
طـرح  ل در قالـب  یبه صورت فاکتورش یآزمان یا

بـا سـه تکـرار در مزرعـه      یکامل تصـادف  يهابلوكه یاپ
مشـهد   یدانشگاه فردوسـ  يدانشکده کشاورز یقاتیتحق

مارهـا شـامل   یت. انجـام شـد   1390-91 یدر سال زراعـ 
تـن کلـش در    15و  10، 5صـفر،  (چهار سطح کلش گندم 

و  100، 50صـفر،  (تـروژن  یو چهار سطح کـود ن ) هکتار
 يقبـل از اجـرا  . بودنـد ) تروژن در هکتاریلوگرم نیک 150
 يبـردار خـاك نمونـه  متـر  یسانت 0-30از عمق  شیآزما

نشـان داده شـده    1ج آن در جـدول  یانجام شـد کـه نتـا   
  .است

  
  .نتایج برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك قبل از شروع آزمایش  -1جدول 

 هدایت الکتریکی نیتروژن فسفر پتاسیم

 )dS m-1( 
 بافت خاك اسیدیته

 (ppm) 
  سیلتی لوم  1/8  08/1  312  27  118

  
ن شـامل  یزمـ  يسـاز ات آمـاده یلعمپس از انجام 

و کلـش گنـدم   مورد نظر ر ی، مقادتسطیحسک و یشخم، د
تروژن از منبـع  یکود ن. ن اضافه شدیزمبه تروژن یکود ن
به خـاك  قبل از کاشت  )درصد نیتروژن 46حاوي (اوره 

در همین زمان، مقادیر مورد نظر کلـش نیـز    .افزوده شد
و سپس بـه  هاي موردنظر به خاك اضافه گردید در کرت

. متري خاك مخلـوط شـد  سانتی 0-30طور کامل با الیه 
-یدر عمق چهـار سـانت  (ها رچهیس یدستات کاشت یعمل

 يرو) بوتــه در متــر مربــع 25متــر و بــر اســاس تــراکم 
هفتـه  در متـر  یسـانت  50بـا فاصـله    يدو متر يهافیرد

بالفاصـله پـس از    ياریـ ن آبیولا. شدمهر ماه انجام اول 
روز بـه   7و  10به فاصله هر  يبعد يهاياریکاشت و آب

بــه . زمســتان و بهــار انجــام شــد يهــافصــلب در یــترت
و ان فصل رشـد  ی، در پایکیولوژین عملکرد بییتع منظور

پـس از حـذف   ات برداشـت  یـ هـا، عمل با زرد شدن بـرگ 
ز پـس از  ین يعملکرد اقتصاد. انجام شد ياهیاثرات حاش

قبـل از  . شـد  يریـ گه انـدازه یها در سـا خشک شدن بوته
و برگ  خشک رچه و وزنی، تعداد سبوته، تعداد برداشت

   .ن شدییو تع يریگاندازه ریس بوته از سطح پنج بوته
ــاداده ــا يه ــزار  یآزم ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس   ش ب
Mstat-C ســه یمقا بــه منظــور. ل شــدندیــه و تحلیــتجز

دانکن در سطح احتمال  ياها از آزمون چند دامنهنیانگیم
تعیـین ضـرایب همبسـتگی و    . اسـتفاده شـد   پنج درصـد 

افزارهـاي  نـرم  با استفاده ازرسم نمودارها نیز به ترتیب 
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Sigma-Stat  وExcel انجام شد.   
  

   ج و بحثینتا
ر کلش گندم و کود یانس اثر مقادیز واریج آنالینتا

ــر خصوصــ ین ــروژن ب ــرد،  ي، اجــزایشــیات رویت عملک
ان داده نشـ  2ر در جدول یعملکرد و شاخص برداشت س

   .شده است

  
 .اثر مقادیر کلش و کود نیتروژن بر خصوصیات رویشی، اجزاي عملکرد و عملکرد سیر) میانگین مربعات(نتایج آنالیز واریانس   -2جدول 

 منابع تغییرات
درجه 
  آزادي

وزن خشک 
  برگ

 تعداد بوته
وزن خشک 
  بوته

عملکرد 
  بیولوژیکی

  تعداد سیرچه
عملکرد 
  اقتصادي

شاخص 
  تبرداش

  703/34  7/234  02/24  4/514  02/28  333/10  50/59  3  تکرار
  A(  3  **34/101  **188/26  **43/217  **3/2870  **24/378  **2/1916  **166/11(کلش گندم 
  B(  3  **04/572  **965/163  **61/627  **4/8479  **41/1046  **6/4654  **858/221(کود نیتروژن 

AB 9  **85/24  **076/4  **20/38  **4/596  **89/100  **2/401  **359/9  
  522/0  396/0  132/0  396/0  23/0  622/0  0001/0  30  خطا

  90/19  02/10  27/9  66/12  12/12  73/19  15/4  )درصد(ضریب تغییرات 
  دار در سطح احتمال یک درصدمعنی: **

  
اثـرات  شود مالحظه می 2همانگونه که در جدول 

ژن بـر وزن  ترویر مختلف کلش گندم و کود نیساده مقاد
ــزا  ــرگ، اج ــرد ب يخشــک ب ــرد، عملک ــوژیعملک و  یکیول

) ≥01/0p( داریر معنـ یو شاخص برداشت سـ  ياقتصاد
   .بود

  
  وزن خشک برگ

اثــر متقابــل مقــادیر مختلــف کلــش گنــدم و کــود 
) ≥01/0p(دار نیتروژن بر وزن خشک بـرگ سـیر معنـی   

تـن   10ش مقدار کلش از صفر تـا  یبا افزا). 2جدول (بود 
ش و بــا یدرصــد افــزا 42ر، وزن خشــک بــرگ در هکتــا

 67تــن کلــش در هکتــار، وزن خشــک بــرگ  15ش یافــزا
کــه یافــت؛ در حالیکــاهش در مقایســه بــا شـاهد  درصـد  

لوگرم در هکتـار  یک 150تروژن از صفر تا یش کود نیافزا
درصـد وزن خشـک بـرگ     100ش از یش بیمنجر به افزا

ن یرشـت یب، بیـ ن ترتیبـد . شـد در مقایسه بـا شـاهد   ر یس
تـن کلـش گنـدم و     10مار یت ير برایوزن خشک برگ س

گـرم بـر متـر     2/26تروژن در هکتار بـا  یلوگرم نیک 150

تـن کلـش گنـدم و     15مار یت يزان براین میمربع و کمتر
گرم بر متر مربع مشاهده  3/2تروژن با یبدون مصرف ن

  ). 3جدول (شد 
رسـد کـه افـزودن مقـدار مناسـب      چنین بنظر می

بـر خصوصـیات    مثبـت  خاك بـدلیل تـأثیر   کلش گندم به
ــی  ــاران (فیزیکــ ــیمیایی و )1992ادواردز و همکــ ، شــ

، افـزایش خصوصـیات   )2008والتـرز  (بیولوژیکی خـاك  
از جمله بهبود وزن خشک سـیر را موجـب   گیاه رویشی 

اسـالم و همکـاران   (نتـایج برخـی مطالعـات    . شده اسـت 
ي دارنیز نشان داد که میـزان مـالچ بطـور معنـی    ) 2001

هاي رویشی سیر را تحت تـأثیر قـرار   خصوصیات اندام
کننده رشد عالوه بر این، از آنجا که نیتروژن تحریک. داد

بوده و نقش مؤثري بر تولیـد بـرگ دارد   گیاهان رویشی 
، لـــذا افـــزایش مصـــرف )1390ســـرمدنیا و کـــوچکی (

شـده  وزن خشـک بـرگ سـیر    موجب افـزایش   ،نیتروژن
بـه ایـن مطلـب کـه انـدام      بـدین ترتیـب، بـا توجـه     . است

شـود، مشـخص اسـت کـه     رویشی این گیاه مصرف مـی 
تواند منجر بـه  کاربرد متناسب این عنصر پرمصرف می
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ایجاد سطح سبز مناسبی در مزرعه شـود کـه در نتیجـه    
بهبـود عملکـرد را بـه    بدلیل افزایش سطح فتوسنتزکننده 

) 1992(هاي پانچال و همکاران نتایج بررسی. دنبال دارد
شان داد که همبسـتگی بـاالیی بـین میـزان نیتـروژن و      ن

دلیل ایـن   آنان. هاي رویشی سیر وجود داشتوزن اندام
امر را به افزایش سرعت ظهور و بهبود میزان گسـترش  

اي در کننـده ها و به ویژه برگ اولیه که نقـش تعیـین  برگ
 .ددنعملکرد دارد، نسبت دا

  
  .اجزاي عملکرد سیرو  مقادیر کلش و کود نیتروژن بر خصوصیات رویشی مقایسه میانگین اثرات متقابل -3جدول 

  مقدار کلش

  )تن در هکتار(
مقدار کود نیتروژن 

  )کیلوگرم در هکتار(
 وزن خشک برگ

  )گرم در متر مربع( 

  تعداد بوته
تعداد در متر (

  )مربع

 وزن بوته 

گرم در متر ( 
  )مربع

  تعداد سیرچه  
  )تعداد در متر مربع(

0  

0  *k73/6  h67/3  j05/20 n00/18  
50  i23/10  g00/6  h24/24 l00/22 

100  g35/13  ef67/8  f30/27 i00/26 

150  d82/16  cd33/10  d62/30 g00/30 

5  

0  m32/4  h00/4  i68/21 m00/21 

50  l65/6  f67/7  e56/29 h00/29 

100  e63/16  de67/9  g40/25 j00/25 

150  c25/18  c33/11  b01/37 c33/40 

10  

0  n25/3  h00/3  k23/17 o33/15 

50  f61/14  de33/9  c63/31 e00/32 

100  b67/22  b00/13  b40/37  b00/46 

150  a23/26  a33/15  a50/41 a00/52 

15  

0  o29/2  h67/2  l73/10 p33/12 

50  j25/8  g00/6  j29/20 k33/23 

100  h26/11  ef67/8  f79/26 f33/31 

150  c25/18 cd33/10  e48/29 d66/32 
  . اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارندداري بر اساس آزمون چند دامنهتفاوت معنی ،هاي داراي حروف مشترك در هر ستونمیانگین *

  
  وزن خشک بوته

تـروژن بـر   یاثر متقابل مقدار کلش گندم و کـود ن  
جـدول  (بـود  ) ≥01/0p(دار یر معنـ یبوته سخشک وزن 

، تـن در هکتـار   10دار کلش از صـفر تـا   ش مقیبا افزا). 2
ش و پــس از آن بــا یدرصــد افــزا 25بوتــه خشــک وزن 

خشـک  زان کلـش بـه خـاك، وزن    ین میش از ایافزودن ب
خشـک  زان بهبـود وزن  یـ م. افتیدرصد کاهش  46بوته 

ــ  ــه س ــرایبوت ــودن  یر در ش ــوگرم یک 150ط اضــافه نم ل

درصـد بـود    99سه با شـاهد  یتروژن در هکتار در مقاین
نسـبتاً   یاهیـ ر گین مطلب که سـ یبا توجه به ا). 3ول جد(

ــوبــه  نســبت حســاس باشــد یمــخــاك رطوبــت  يمحت
و از آنجـا کـه رطوبـت    ) 2000هاتچینسون و مک گیفن (

باشـد  یاه مـ یـ گو توسـعه  مؤثر بـر بهبـود رشـد     یعامل
رسد که ین به نظر می، لذا چن)1390سرمدنیا و کوچکی (

ر و حفــظ یــتبخ از يریکلــش گنــدم بــا جلــوگ يریــقرارگ
فتوسنتز بهبود و  یشیک رشد رویتحر، در خاك رطوبت
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بوتـه  بهبـود وزن   ،تیـ در نهااین امـر  را موجب شده که 
گر، از آنجا که یاز طرف د. خواهد داشتبه دنبال را ر یس

رشـد و   ياز برایه مورد نیماده اولوجود کلش به عنوان 
لـذا   ،شـود محسـوب مـی   يخـاکز ریزموجـودات  ت یفعال

والتـرز  ( دارد زموجوداتین ریت ایفعالبا  يقو یگهمبست
ش یل افـزا یـ رسد کـه بـه دل  یبنظر مبدین ترتیب، ، )2008

ــاز ایــن ــه نین ری ــروژن یزموجــودات ب ــرز (ت ، )2008والت
افته کـه  یاه کاهش یگ ين عنصر پرمصرف برایا یفراهم

ر کمتـر  یسـه بـا مقـاد   ین امر افـت وزن بوتـه را در مقا  یا
رسـد کـه   یالبتـه بنظـر مـ   . اسـت  به دنبـال داشـته  کلش، 

 یکمبود مـوقت  يتروژن به خاك تا حدودیاضافه نمودن ن
از آنجـا کـه   ن، یهمچنـ . تروژن را جبـران نمـوده اسـت   ین
از  يازیـ اهـان پ یشـه گ یو عمق نفـوذ ر  یدهشهیزان ریم

ادواردز و (باشــد ینســبتاً کــم مــدر خــاك ر یجملــه ســ
بـا  و ) 2000و هاتچینسون و مـک گـیفن    1992همکاران 

احمـد  (ر یسـ  یدهـ شهیتروژن بر ریر مثبت نیتوجه به تأث
-ین به نظر مـ ی، چن)1992و ادواردرز و همکاران  1991

عـالوه بـر   در خـاك  تـروژن  یرسد کـه اضـافه نمـودن ن   
بـا افـزایش میـزان جـذب عناصـر       یشیک رشد رویتحر

، ايغــذایی تحــت تــأثیر توســعه بیشــتر سیســتم ریشــه 
ن یـ بال داشته اسـت کـه ا  ر را به دنیسبوته ش وزن یافزا

ن گونـه  یـ ابـر بهبـود عملکـرد     يتواند نقش مؤثریامر م
ــه همــراه یصــنعت پانچــال و همکــاران . داشــته باشــد ب

 یها همبستگرچهیکه رشد سند ز گزارش نمودین) 1992(
ل ین امر بدلیتروژن داشت که ایزان مصرف نیبا م ییباال
ژه بـرگ  یهـا و بـو  ش سرعت ظهور و گسترش برگیافزا
گاویوال و لیپینسکی (گر مطالعات یدج ینتا. باشدیه میاول

-سـوخ بهبـود وزن  ز ین) 1999و جونز و همکاران  2008

د ییـ تـروژن تأ ینمقادیر ر را در پاسخ به مصرف یس هاي
 . نموده است

  
  تعداد سیرچه و بوته

تحت  يداریر بطور معنیرچه و بوته سیتعداد س 
تـروژن قـرار   ین ر مختلف کلـش گنـدم و کـود   یر مقادیتأث

ش مقدار کلش گنـدم از  یافزا). 2جدول () ≥01/0p(گرفت 
رچه و یتن در هکتار باعـث بهبـود تعـداد سـ     10صفر تا 

ش یافزا یدرصد شد، ول 42و  51ب برابر با یبوته به ترت
ات یل کــاهش خصوصــیزان کلــش، بــدلیــن میــش از ایبــ
ب ی، به ترت)3جدول (ر وزن خشک برگ یر نظیس یشیرو

ه ن صفات را به دنبـال داشـت  یا يدرصد 47و  46کاهش 
 150تــروژن از صــفر تــا یش مقــدار کــود نیافــزا. اســت

درصـد   100ش از یلوگرم در هکتـار موجـب بهبـود بـ    یک
ن تعــداد یشــتریکــه بیرچه و بوتــه شــد؛ بطوریتعــداد ســ

در متـر  رچه یسـ  52بـا   برابـر  بیـ رچه و بوته به ترتیس
تـن   10مـار  یت يدر متر مربـع بـرا  سیر بوته  15و مربع 

تـروژن در هکتـار بدسـت    یلـوگرم ن یک 150کلش گندم و 
 4/12با  برابر بیبه ترتمیزان این صفات که یآمد؛ در حال

 يدر متر مربع براسیر بوته  7/2رچه در متر مربع و یس
تـروژن  یتـن کلـش و بـدون مصـرف ن     15مصرف  تیمار

استفاده از کلـش گنـدم بـا بهبـود     ). 3جدول (حاصل شد 
همچـون وزن بـرگ بعنـوان انـدام      يدات رشـ یخصوص

ن یو همچنــمسـتقر  تعـداد بوتــه   افــزایشفتوسـنتزکننده،  
در همـین راسـتا،   . رچه را به دنبال داشته استیتعداد س

ر یز گزارش نمودند که مقـاد ین) 2003( بهیویا و همکاران
و  یشـ یات رویبر خصوص يداریر معنیمختلف مالچ تأث

 يج بـرا ین نتـا یرکـه بهتـ  ی؛ بطورشـت دار یتعداد بوته سـ 
ن، بنظـر  یهمچنـ . مقدار نه تن کلش در هکتار حاصل شـد 

تـروژن عـالوه بـر بهبـود رشـد      یرسد کـه مصـرف ن  یم
گـاویوال و لیپینسـکی   ( یم سلولیش تقسی، با افزایشیرو

هــا را رچهی، تعـداد سـ  )1999و جـونز و همکـاران    2008
توانـد نقـش مثبتـی بـر     که این امر مـی  داده است افزایش
 .داشته باشداین گیاه ارزشمند به همراه ملکرد بهبود ع

  
  عملکرد بیولوژیکی و اقتصادي

ر مختلـف کلـش گنـدم و کـود     یاثر متقابـل مقـاد   
-یر معنـ یسـ  يو اقتصاد یکیولوژیتروژن بر عملکرد بین

ش مقدار کلش یاگرچه افزا). 2جدول (بود ) ≥01/0p(دار 
ــا   ــرد    10از صــفر ت ــود عملک ــث بهب ــار باع ــن در هکت ت
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 42و  32ب برابـر بـا   یبه ترتر یس يو اقتصاد یکیوژولیب
کلـش بـه   زان یـ ن میـ ش از ایافـزودن بـ   یشد، ولدرصد 

ن صـفات را  یـ ا يدرصد 58و  44کاهش ب یخاك، به ترت
 يو اقتصـاد  یکیولوژین عملکرد بیباالتر. به دنبال داشت

گـرم بـر متـر     2/112و  8/159بـا   برابـر  بیـ ر به ترتیس
 15و مصـرف  لـش در هکتـار   تن ک 10مقدار  يمربع برا

ن یتــروژن در هکتــار مشــاهده شــد و کمتــر یلــوگرم نیک

متـر  در گـرم   8/24و  5/48بـا   برابر بیز به ترتیزان نیم
تـن در هکتـار کلـش و     15ط مصـرف  یشـرا  يمربع بـرا 

ش ین، بـا افـزا  یهمچن .تروژن حاصل شدیبدون مصرف ن
ــد افزایزان کــود نیــم ــروژن، رون ــرا یشــیت عملکــرد  يب
الـف   -1 شکل(ر مشاهده شد یس يو اقتصاد یکیولوژیب
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  .)≥05/0p(داري ندارند اي دانکن تفاوت معنیهاي داراي حروف مشترك در هر شکل، بر اساس آزمون چنددامنهمیانگین
  
و بهیویـا و   1991احمـد  (هـا  یبررس یج برخینتا
ار اسـتقر  ير بـرا یسکه نشان داده است ) 2003همکاران 

ت و یـ فیبـا ک  يد عملکـرد یـ رشد، نمو و بـه تبـع آن تول  و 
در خـاك   یرطوبـت کـاف   محتـوي  از بـه یت مطلوب، نیکم

ر نسـبت بـه   یز گزارش نمود که سـ ین) 1991(احمد . دارد
ود کـه کمبـ  یباشـد؛ بطور یحساس مخاك کمبود رطوبت 

. عملکـرد آن را موجـب شـد    يدرصد 60رطوبت، کاهش 
نسبت نسبتاً حساس  یاهیر گیب، از آنجا که سین ترتیبد

 ي خـاك و درجه حـرارت بـاال   یرطوبتمحتوي به کمبود 
، بنظـر  )2003و بهیویا و همکـاران   1991احمد (باشد یم
بـا   بـر سـطح خـاك    گنـدم  رسد که اسـتفاده از کلـش  یم

خـاك، بهبـود    يدما تعدیلو  یتتلفات رطوباز  يریجلوگ
ش یر افـزا یتحت تأثآن را  يو اقتصاد یکیولوژیعملکرد ب

. موجب شده استعملکرد،  يو اجزا يات رشدیخصوص
، بـه خـاك   تـن کلـش   10ش از یگر، افزودن بـ یاز طرف د

و  ییعناصر غذا نمودنرقابل دسترس یغ احتماالً به دلیل
عالیـت  و ف تیـ ش جمعیر افـزا یتـروژن تحـت تـأث   یژه نیبو

والتـرز  ( آنهـا  رشـد و بـه تبـع آن    يخاکزریزموجودات 
اسالم . است به دنبال داشتهرا ر یس، کاهش رشد )2008

اهان یکه کاشت گ گزارش نمودندز ین) 2001(و همکاران 
 یطـ یط محیر، بـا بهبـود شـرا   یقبل از کاشت س یپوشش

نتـایج   .شـد ر یسـ  یشـ یروهـاي  اندامش رشد یباعث افزا
نیز مؤید این مطلب ) 1386رفیع (لعات برخی دیگر از مطا

 يهـا ک رشـد انـدام  یـ تـروژن بـا تحر  یمصرف ناست که 
و  یکیولــوژیبــر بهبــود عملکــرد ب یر مثبتــیتــأث یشــیرو

رسـد کـه اضــافه   ین بـه نظــر مـ  یهمچنـ . دارد ياقتصـاد 
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ش رشـد و  ی، افـزا یشیتروژن با بهبود رشد روینمودن ن
ن یمـ در ه. را موجب شده اسـت  ياشهیستم ریتوسعه س
ــات راســتا،  ــاران (برخــی مطالع و  1992ادواردز و همک

کــه  نشــان داده اســت) 2000هاتچینســون و مــک گــیفن 
ط افـزودن  یدر شـرا  يازیـ اهان پیگ هايسوخ یدهشهیر
ــروژن ین ــود؛ در حال 36-54ت ــکــه میدرصــد ب ــزان ای ن ی
 برابـر بـا   تـروژن یعدم مصرف نط یشرا يبرا یدهشهیر

-مقایسه نتایج به نظر می بدین ترتیب، با. درصد بود 22
رسد که مصرف نیتـروژن بـا تحریـک رشـد رویشـی و      

کننـده مـاده   سیرچه به عنوان مخـزن ذخیـره  بهبود رشد 
موجب افزایش تولید ماده خشک شـده اسـت   فتوسنتزي 

تحت تـأثیر بهبـود    که در نتیجه با افزایش وزن حبه سیر
اي و به تبع آن بیشتر شدن سـطح  توسعه سیستم ریشه

، بهبـود  اي مؤثر در جذب آب و مـواد غـذایی  ریشه فعال
پانچــال و همکــاران  .عملکـرد را بــه دنبــال داشــته اســت 

ش یاز با افـزا یپ یدهشهیز گزارش نمودند که رین) 1992(
از ن یهمچنـ  .افـت یتـروژن بهبـود   ینمیزان مصرف کـود  

ن سـطح  یر در بـاالتر یعملکـرد سـ   یکاهش نسبآنجا که 
ر در مرحلـه  یاد و تـأخ یـ ز یشیمصرف کود به رشد رو

گـاویوال و لیپینسـکی   (باشـد  یمـ مربوط  رچهیس تشکیل
بـا فراهمـی   که کلش گندم  ن مطلبیو با توجه به ا) 2008

ماده اولیـه تحریـک رشـد ریزموجـودات خـاکزي را بـه       
دنبال دارد و بهبود فعالیت ایـن ریزموجـودات، نیـاز بـه     
مصرف نیتروژن را به عنوان عنصـري ضـروري بـراي    

-، چنین به نظـر مـی  )2008والترز، (دهد افزایش میرشد 

رسد که اضافه نمودن نیتروژن به صورت اوره به خاك 
 . تا حدي این کمبود را جبران نموده است

  
  شاخص برداشت

 بـر  مقادیر کلش گندم و کود نیتـروژن اثر متقابل  
جـدول  ( بـود ) ≥01/0p(دار یر معنـ یشاخص برداشت س

تـن در هکتـار    10از صـفر تـا   ش مقدار کلش یبا افزا). 2
و بـا  افت یدرصد بهبود  پنجکلش گندم شاخص برداشت 

درصـد   10زان، شاخص برداشت ین میش از ایش بیافزا
تــروژن، یزان نیــش میبــا افــزاکــه یافــت؛ در حالیکــاهش 

بهبـود وزن خشـک بـرگ    ر یشاخص برداشت تحـت تـأث  
به دنبال آن عرضه بیشـتر  بعنوان اندام فتوسنتزکننده و 

کننـده  به سیرچه به عنوان مخزن ذخیره د فتوسنتزيموا
و  یکیولــوژیملکــرد ب، ع)3جــدول ( مــاده فتوســنتزي 

ــود  ياقتصــاد ــت یبهب ــا. )2شــکل (اف ــاران  بهیوی و همک
 يداریر معنیان داشتند که کاربرد مالچ تأثیز بین) 2003(

اسـتفاده از  کـه  یر داشـت؛ بطور یبر شاخص برداشت سـ 
منجر به بهبود شاخص  تصادياق ش عملکردیمالچ با افزا

این محققین اظهار داشتند اگرچه کاربرد . دیبرداشت گرد
ــود   ــوژیکی و اقتصــادي ســیر را بهب مــالچ عملکــرد بیول
بخشید، ولی تـأثیر بیشـتر آن بـر عملکـرد اقتصـادي در      
مقایسه با عملکرد بیولوژیکی، در نتیجه افزایش شاخص 

  .برداشت را به دنبال داشت
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  .)≥05/0p(داري ندارند اي دانکن تفاوت معنیهاي داراي حروف مشترك، بر اساس آزمون چنددامنهمیانگین
  همبستگی بین عملکرد و اجزاي عملکرد

ــه کــه در جــدول  ــ 4همانگون شــود یمشــاهده م
ن وزن خشــک بــرگ یبــ يداریمثبــت و معنــ یهمبســتگ

)**907/0r=( رچه ی، تعداد سـ)**893/0r=(  بوتـه ، تعـداد 
)**898/0r=( ــه ــرد  )=813/0r**(، وزن بوتـــ و عملکـــ

ن یو بــ يبــا عملکــرد اقتصــاد) =994/0r**( یکیولــوژیب
رچه ی، تعــــداد ســــ)=945/0r**(وزن خشــــک بــــرگ 

)**459/0r=(،  بوتــه تعــداد )**911/0r=(   و وزن بوتــه
)**798/0r=( ود داشـت ر وجـ یسـ  یکیولوژیبا عملکرد ب 
  . )4جدول (

  
  .و کود نیتروژنگندم ضرایب همبستگی بین خصوصیات رویشی، اجزاي عملکرد و عملکرد سیر تحت تأثیر مقادیر کلش  -4جدول 

  وزن بوته  تعداد بوته  وزن خشک برگ  
عملکرد 
 بیولوژیکی

  عملکرد اقتصادي  تعداد سیرچه

  -  -  -  -  -  1  وزن خشک برگ
  -  -  -  -  1  884/0**  تعداد بوته
  -  -  -  1  773/0*  698/0**  وزن بوته

  -  -  1  798/0**  911/0**  945/0** عملکرد بیولوژیکی
  -  1  877/0**  884/0**  863/0**  766/0*  تعداد سیرچه
  1  893/0**  994/0**  813/0**  898/0**  907/0**  عملکرد اقتصادي

  دار در سطح احتمال پنج و یک درصدبه ترتیب معنی: **و  *
  

تیب، وجود رابطه مثبـت بـین وزن بـرگ،    بدین تر
تعداد سیرچه و تعداد و وزن بوته با عملکرد اقتصادي و 

دهـد کـه اعمـال هـر عملیـات      نشان مـی سیر بیولوژیکی 
زراعی که بتواند خصوصیات رویشـی و تعـداد سـیرچه    

را به دنبال سیر را بهبود دهد، در نهایت افزایش عملکرد 
ترین ضـریب همبسـتگی   همچنین، از آنجـا کـه بـاال   . دارد

)**994/0=r (   براي عملکرد اقتصادي و بیولـوژیکی سـیر
رسد که بهتـرین راهکـار   ، بنظر می)4جدول (بدست آمد 

 ارزشمند صـنعتی جهت بهبود عملکرد اقتصادي این گیاه 
افزایش عملکرد بیولـوژیکی آن بـا توجـه بـه بکـارگیري      

ــزایش رشــد   روش ــدیریتی مناســب در جهــت اف هــاي م
کننده میزان مـاده فتوسـنتزي   باشد که تأمینیرویشی م

بهبـود  اي بـر  کنندهبوده که این امر نقش تعییناي ذخیره
عالوه بر این، از آنجا کـه رابطـه   . داردعملکرد اقتصادي 

دار بـود،  عملکرد اقتصادي بـا تعـداد سـیرچه نیـز معنـی     
رسد که راهکار بعدي جهت افزایش عملکرد ایـن  بنظر می

در تولیـد   بـاال هـاي داراي توانـایی   ژنوتیپگیاه، گزینش 
باشــد، بطوریکــه در صــورت بهینــه بــودن ســیرچه مــی

وجـود  شرایط رشدي و فتوسنتز، محدودیت مخزن نیـز  
ــاران  .نداشــته باشــد ــی و همک ــا ) 1391(مالفیالب ــز ب نی

ــواع     ــروژن و ان ــود نیت ــف ک ــادیر مختل ــر مق بررســی اث
اظهار  بسترهاي کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد سیر

داشتند که بین وزن خشک برگ، تعداد سیرچه و عملکرد 
داري وجود داشت، لذا ایـن محققـین   رابطه مثبت و معنی

نتیجه گرفتند که بکارگیري هرگونه عملیـات زراعـی کـه    
بتوانـد خصوصــیات رویشــی سـیر و تعــداد ســیرچه را   
بهبود بخشـد، در نهایـت، افـزایش عملکـرد را بـه دنبـال       

  . دارد
  

 يریگجهینت

نشان داد که افزودن کلش گندم این مطالعه ج ینتا
ــبــه خــاك  ــأثب و  یکــیزیات فیبــر خصوصــمثبــت ر یا ت
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، رشـد  خاك ییرات دمایین کاهش تغیو همچن یکیولوژیب
زان یـ ن میکـه بـاالتر  ی، بطوردادر قـرار  یر را تحت تـأث یس

تـن کلـش    10مقـدار   ير بـرا یو عملکرد س یشیرشد رو
گــر، اضــافه یاز طــرف د .گنــدم در هکتــار مشــاهده شــد

به خـاك بـا کـاهش    گندم زان کلش ین میش از اینمودن ب
تحـت   تروژنیژه نیبو ییبه عناصر غذا یت دسترسیقابل
، يخـاکز ریزموجـودات  ت یـ ت و فعالیش جمعیر افزایتأث

بـا   .شـد سـیر  و عملکـرد   یشـ یموجب کـاهش رشـد رو  
 يبـرا  یشی، روند افزابه خاك تروژنیافزوده شدن کود ن

ر یعملکـرد و عملکـرد سـ    ي، اجـزا یشـ یرو اتیخصوص
 ين عملکـرد و اجـزا  یبـ  یهمبسـتگ  همچنـین . حاصل شد
 یب همبسـتگ ین ضـر یر مثبـت بـود و بـاالتر   یعملکرد س

ــرا ــرد اقتصــاد  يب ــوژیو ب يعملک ــد  یکیول . حاصــل ش
ــابرا ــارگیبن ــر عمل يرین، بک ــه ــی ــد  یات زراع ــه بتوان ک

ش عملکرد یر را بهبود دهد، افزایس یشیات رویخصوص
 . خواهد داشتبه دنبال را 

  
  سپاسگزاري

ن پژوهش از محل پژوهـه طـرح شـماره    یاعتبار ا
ــوب  2/19788 ــت پژوهشــ  25/08/1390مص و  یمعاون

ن شـده اسـت کـه    یمشهد تـأم  یدانشگاه فردوس يفناور
 .شودیم يله سپاسگزارینوسیبد

  

  مورد استفادهمنابع 

 . صفحه 424انتشارات طراحان نشر، ). جلد اول(ن دارویی هاي تولید و فراوري گیاهارهیافت. 1374 ،امید بیگی ر

پنجمین کنگره علوم . بررسی اثرات ازت و فسفر بر عملکرد و اجزاي عملکرد سیر سلکسیون شده رامهرمز. 1386 رفیع م،
  . باغبانی ایران، دانشگاه شیراز

و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزاي  اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن. 1391دل س و شوریده ه، ع، خرممالفیالبی 
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