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 چکیده
رشد گیاهان زراعی و باغی باعث افزایش  های مرحله که در بیشتری است های عامل ترین مهم جمله گیاه، از ۀمختلف تغذی های روش

کمی و کیفی  های ویژگیسطوح مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر  تأثیر بررسی منظور به. شودو دستیابی به عملکرد باال می ونمورشد

در همدان انجام گرفت. آزمایش در قالب  ای زراعیدر مزرعه 90-91همدان، آزمایشی در سال زراعی وهوایی  آبسیر در شرایط  ۀبوت

و در سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش سطوح مختلف  خردشده بار یکهای کرت صورت بههای کامل تصادفی طرح بلوک

اوت کود اصلی و همچنین سطوح متف عامل عنوان بهتن در هکتار،  30 و 20، 10، 0کود دامیِ گوسفندی در چهار سطح متفاوت شامل: 

صفات زراعی  عنوان عامل فرعی بودند. کیلوگرم در هکتار به 150و  100، 50، 0صورت اوره در چهار سطح مختلف شامل:  شیمیایی نیتروژنه به

های کیفی های آن بودند و پس از آن ویژگی شده، میانگین قطر کل پیاز و شمار سیرچه های بذری کشت مورد بررسی شامل: عملکرد سیرچه

بنا بر نتایج این ها بررسی شد. گیری شده و روند تغییرپذیری کیفی آناز نظر اسید پیروویک کل، سفتی بافت و درصد اسانس سیرچه، اندازه سیر

معادل  شده های بذری کشت سیرچهکیلوگرم کود نیتروژن، باالترین میزان عملکرد  150تن کود دامی به همراه  30پژوهش، تیمار مخلوط 

کیلوگرم کود شیمیایی، باالترین مقدار پیروویک اسید به  100تن کود دامی به همراه  10گرم در هکتار را داشت و تیمار مخلوط کیلو 13290

  درصد به دست آمد. 97/2میکرومول بر گرم و بیشترین درصد اسانس سیرچه را معادل  114میزان 

 

 های کیفی. دارویی، ویژگی خیزی خاک، سیر، کود ارگانیک، گیاهان حاصل کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 
Plant nutrition various methods, are the most important factor which positively affects the plant growth and crop 
productivity. In order to evaluate effects of different levels of animal and chemical fertilizers on quality and quantity 
characteristics of Garlic in Hamadan climatic conditions, an experiment was conducted in the growing seasons of 
successive years of 2011- 2012 at the agronomical farms of Hamadan. The experiment was performed as split plot 
layout based on a randomized complete block design with three replications. The main factor was the four levels of 
animal fertilizer (0,10,20 and 30 ton per ha) and sub factor was four levels of nitrogen fertilizer (0, 50, 100 and 150 kg 
in ha). The agronomic traits that studied in this research consisted of yield and yield components, total bulb diameter 
and clovlet number. Then, the quality characteristics of garlic such as total pyrovic acid, texture hardness and 
essential oil percentage were measured and investigated. Results showed that the intermediate treatment of 30 ton per 
hectare, of manure mixed with 150 kg nitrogen per ha, produced the highest amount of bulb yields with 13290 kilo 
per hectare. Also, the experiment showed that the intermediate treatment with 10 ton per hectare, of animal fertilizer 
mixed with 100 kg nitrogen per ha of chemical fertilizers produced the highest amount of total pyrovic acid with 114 
(micro mol/gr) and essential oil of 2/97 percent. 
 
Keywords: Garlic, medicinal plants, organic fertilizer, quality characteristics, soil productivity. 
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 مقدمه

گیاهی علفی از  (.Allium sativum L) سیر با نام علمی

پیاز بوده که از نظر تولید جهانی در بین  ةخانواد

دوم را به خود  ۀگیاهان پیازی پس از پیاز خوراکی رتب

اختصاص داده است. برخی از محققان منشأ این گیاه 

دارویی را به آسیای مرکزی نزدیک مغولستان یا 

دانند که پس از آن توسط افغانستان مرتبط می

مهاجرین اولیه به شرق اروپا و آسیا منتقل شده است 

(Mollafilabi et al., 2005b .)مختلف  های در منبع

گیاه دارویی برای کاهش کلسترول خون، استفاده از این 

های قلبی و عروقی، ، درمان ناراحتیفشارخونتنظیم 

 Mirzaei et)سرماخوردگی و آنفوالنزا توصیه شده است 

al., 2007; Shaidul et al., 2002) میلیون  12. سیر با

ست  جهان اتن تولید، چهاردهمین محصول مهم زراعی 

ایع غذایی هم کاربرد بر خواص دارویی در صن افزونو 

(. عملکرد و کیفیت این FAO., 2016فراوان دارد )

محصول دارویی تنوع زیادی با اقلیم منطقه، عرض 

خاک، روش کاشت و رقم دارد  ۀجغرافیایی، اسیدیت

(Moravčević et al., 2011; Omidbaigi 1997; 

Rosen et al., 2008; Shaidul et al., 2002; Zare. 

Abyaneh et al., 2011 .) این گیاه دارویی برای کاشت

در مناطق مختلف آب و هوایی، توانایی باالیی دارد 

(Iciek et al., 2009 سیر قابلیت باالیی برای کاشت در .)

مناطق معتدل و خنک ایران را نیز دارد  بیشتر

(Omidbaigi, 1997; Zare Abyaneh et al., 2011  .)

 1900نزدیک به سطح زیر کشت سیر در استان همدان 

تن  14تا  13حدود در عملکرد آن میانگین هکتار بوده و 

درصد  38در هکتار است و این استان با تولید حدود 

 ینۀدرزمهای کشور قطب ینتر مهمسیر کشور یکی از 

(. ایران Motalebifard, 2016) استتولید این محصول 

صادرکنندگان این گیاه  ینتر بزرگدر گذشته یکی از 

کشورهای جهان با عملکرد  دیگره است، اما امروزه بود

این محصول به بازار، جزء  هنگام به ۀباال و ارائ

 آیند شمار میبه جهانصادرکنندگان مهم آن در 

(Omidbaigi, 2010 از دالیل کاهش صادرات سیر .)

توان به افت کیفیت سیر اشاره کرد که ایران می

ای ا نیازهای تغذیهآشنایی بنازیادی از جمله  های عامل

 ,.Mollafilabi et al) استآن  ینتر مهماین گیاه، از 

2013; Motalebifard, 2016 تجاری  های رقم(. اگرچه

از این گیاه دارویی در سطح جهان تولید شده  گوناگونی

، کاشت این گیاه را با ها بررسی بیشتراست، ولی نتایج 

محلی توصیه کرده است  های رقماستفاده از 

(Omidbaigi, 1997; Stern, 2001; Stern, 2007 .) 

برای کاشت این گیاه دارویی استفاده از انواع کودهای 

ها نشان  آلی )ارگانیک( ضرورت دارد. نتایج برخی بررسی

به دلیل داده است، استفاده از انواع مواد آلی در خاک 

در خاک،  بهبود خلل و فرج و ظرفیت نگهداری رطوبت

 ,.Islam et alشود ) افزایش عملکرد سیر را موجب می

ی ای آلی یکنهاده عنوان به(. استفاده از کود دامی 2001

دیگر از راهکارهای پایدار برای بهبود عملکرد این گیاه 

ها نشان داده است،  نتایج برخی بررسی .استدارویی 

استفاده از کود دامی در زراعت ارگانیک سیر کاربرد 

 ,.Bhuiya et al., 2003; Islam et alای دارد )گسترده

2001;Lorion, 2004 کود دامی به بقای زمستانی سیر .)

های هرز را مهار )کنترل(، کند، علف در خاک کمک می

سایش خاک جلوگیری ت خاک را حفظ و از فررطوب

های دیگر (. نتایج بررسیAbraha et al., 2015کند ) می

درجۀ سلسیوس  32نشان داده است، دماهای باالتر از 

شود و در نتیجه باعث جلوگیری از رشد مطلوب سیر می

 ,.Bhuiya et alکاهش عملکرد آن را به دنبال دارد )

2003; Lorion, 2004رسد که کود دامی (. لذا به نظر می

الیۀ  داشتن نگهکننده با خنک  عاملی خنک عنوان بهبتواند 

سطحی خاک در شرایط آب و هوایی معتدل عملکرد 

 Mollafilabi, 2005a; Mollafilabسیر را افزایش دهد )

et al., 2005b .) 

استفاده از  ،انجام شده یها بررسیبا توجه به 

راه برای جبران  ترین یعسر عنوان بهکودهای شیمیایی 

خیزی خاک الزم  غذایی و حاصل عنصرهایکمبود 

های باالی مصرف کودهای هزینه دیگر یسواست. از 

شیمیایی و آلودگی خاک و آب و کاهش در کیفیت 

استفاده از کودهای  نتیجۀکشاورزی در  هایتولید

 نبودشیمیایی باعث ایجاد مسائل بغرنج از جمله 

مناسب غذایی در تولید شده است  های ترکیب

(Omidbaigi, 2010; Saalaardini, 1987 .)حال ینباا 

های نظامتوان کودهای شیمیایی را از انمی باره یکبه 

پایداری در کشاورزی،  ۀزیرا الزم کرد،زراعی حذف 
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اطمینان از درآمد کافی و امنیت غذایی است. در این 

شونده و طبیعی با بهینه از مواد تجدید ةرابطه استفاد

منشأ آلی به همراه کودهای شیمیایی اهمیت زیادی 

زیستی در حفظ باروری و ساختمان خاک، فعالیت 

 یتدرنهاآب و  یدار نگه، ظرفیت تبادل و (بیولوژیک)

اصالح ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک دارد. در 

اگرچه  ،نشان داده است ها بررسیمقابل، نتایج برخی 

نیتروژن  ۀسازی آهستتروژنه به دلیل آزادکاربرد کود نی

 های ویژگیرشد گیاه، تأثیر مثبتی بر  ةدر طول دور

رشد و عملکرد سیر داشت، با این وجود، بایستی 

را  پرمصرفمدیریت مناسب و زمان مصرف این عنصر 

مثال،  طور بهمورد نظر قرار داد.  دقت بهبرای سیر 

سیر، به  ۀافزایش وزن حب ۀمصرف نیتروژن در مرحل

های مختلف از جمله دلیل تحریک رشد رویشی اندام

حبه و کاهش عملکرد را  ةکاهش انداز یتدرنهاها برگ

های (. در سالOmidbaigi, 1997شود )موجب می

 ۀطرح توسع 1)فائو(کشاورزی  خواروبار اخیر سازمان

ه است کردتلفیقی مواد غذایی را پیشنهاد  یها روش

(FAO, 2016; Omidbaigi, 2010 .) 

تحقیقات انجام شده تلفیق کودهای شیمیایی  بربنا

نتایج مطلوبی در افزایش  زیستیبه همراه منابع آلی و 

تواند تولید محصوالت کشاورزی دارد که خود می بازدة

یت کشاورزی پایدار درنهای زراعت ارگانیک و سو بهراهی 

 & Barmody et al., 1993; Abdel-Sabour) باشد

Abo-seoud, 1996هایی که (. در بسیاری از آزمایش

ارگانیک انجام  کشاورزیدر رابطه با  محققانتوسط 

توجه کمتری به کیفیت تولید در  طورمعمول بهشده 

(. Francis et al., 2000شده است ) اه زراعت گونه ینا

Arefi et al (2012 با بررسی )سطوح مختلف  تأثیر

 Allium altissimumنیتروژن بر عملکرد موسیر )

regel.) با  ،بیان داشتند های خود در نتایج بررسی

در پی برگ و  (فتوسنتزنورساخت )افزایش نیتروژن، 

داری بهبود یافت. با این وجود معنی طور بهعملکرد،  آن

، پرمصرفعنصری  عنوان بهمصرف نیتروژن  ازآنجاکه

ی بر رشد و عملکرد این گیاه دارویی دارد، تأثیر بسزای

لذا بایستی از راهکارهای مناسب برای حفظ عملکرد 

                                                                               
1. Food & Agriculture Organization (F.A.O) 

 & Gaviolaبهینۀ این گیاه دارویی استفاده کرد )

Lipinski, 2008; Panchal et al., 2002نتایج .) 

( در مورد بررسی تأثیر نیتروژن و 2007) Rafiتحقیقات 

 100نشان داد، مصرف فسفر بر عملکرد سیر در بهبهان 

کیلوگرم در هکتار باالترین عملکرد سیر را تولید کرد. 

ی نمایان ساخت که مصرف طورکل بهنتایج این بررسی 

داری بر رشد این گیاه داشت، نیتروژن تأثیر معنی

که تأثیر مصرف سطوح مختلف فسفر بر آن  یدرحال

 & Gaviolaهای دار نبود. همچنین نتایج بررسیمعنی

Lipinski (2008 و )Panchal et al. (2002 )ینۀ درزم

کیلوگرم  100مصرف نیتروژن در زراعت سیر، کاربرد 

نیتروژن در هکتار را برای این گیاه توصیه کرده است، 

ولی بایستی زمان مصرف آن را مورد دقت قرار داد، زیرا 

ماه به بعد باعث  ینفروردمصرف کود نیتروژن از اواسط 

توان به شود. همچنین مییری سیر میگ شکلتأخیر در 

 .Hore et al( و 2013) .Mollafilab et alپژوهش 

های خود  ( اشاره کرد که محققان در نتایج بررسی2014)

دار گزارش کردند، مصرف نیتروژن باعث افزایش معنی

های رشدِ  سیر مانند ارتفاع گیاه، شمار برگ، شمار ویژگی

ها باعث شدند که رشد  ها شده و این عاملو وزن سیرچه

های بذری  سیرچهرویشی تقویت شود و عملکرد 

  نیز افزایش پیدا کند. شده کشت

کیفیت تولید در گیاهان دارویی اهمیت بسزایی دارد. 

محصول تولیدی یک گیاه دارویی از نظر اقتصادی زمانی 

ویۀ های اولیه و ثاناست که مقدار متابولیت صرفه بهمقرون 

نظام  که بوم ییازآنجاآن به حد مطلوب رسیده باشد و 

ای در کننده های زراعی نقش تعیین)اکوسیستم(

 های ثانویه دارند، ساخت )بیوسنتز( متابولیت زیست

 نظام بر  تأثیر شرایط یک بوم لذا همواره بررسی

تولید متابولیتی گیاهان اهمیت فراوانی دارد 

(Golmohammadzade et al., 2015در سال .) های اخیر

توجه زیادی به امکان افزایش مواد مؤثرة گیاهان دارویی 

تودة گیاه شده است. در این رابطه  یستزاز طریق افزایش 

Lange et al. (2013در نتایج بررسی )  های خود اظهار

توان رابطۀ روشنی بین محصول و مقدار داشتند، نمی

مواد مؤثره در گیاهان دارویی تشخیص داد. عنصرهای 

یت محصول از جمله گیاهان کمبر افزایش  تنها نهغذایی 

دارویی مؤثرند، بلکه کیفیت محصول را نیز تحت تأثیر 
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دهند. وجود خواص متفاوت بین میزان عنصرهای قرار می

رهایی در میزان جذب غذایی در خاک، منجر به تغیی

شود که اغلب یرضروری برای گیاه میغبرخی عنصرهای 

اوقات این عنصرها برای تولید اسانس و مواد مؤثره در 

باشند. بنابراین توصیۀ کودی مناسب میگیاهان دارویی، نا

برای گیاهان دارویی، باید با در نظر گرفتن موارد باال 

فاده از کودهای صورت گیرد، زیرا ممکن است اگرچه است

مختلف افزایش محصول را موجب شود، ولی میزان مادة 

مؤثره را کاهش داده و یا تغییرهایی در اجزای متشکلۀ 

یت تأثیر نامطلوبی را بر درنهااین مواد ایجاد کند که 

 (.Omidbaigi, 2010کیفیت این گیاهان داشته باشد )

 ، با توجه به اهمیت بسزای تأثیر عملیاترو ینااز 

 صورت بهگیاه  ۀهای مختلف تغذیروش ویژه زراعی و به

های آلی، شیمیایی و تلفیقی، بر تولید استفاده از نهاده

کمی و کیفی گیاهان دارویی، این آزمایش با هدف 

سطوح مختلف کودهای آلی و نیتروژن بر  تأثیر بررسی

گیاه دارویی سیر در شرایط آب و هوایی همدان اجرا 

 پذیریعملکرد کمی، میزان تغییر بر افزون، تا شد

درصد  یتدرنهاپیروویک اسید، مقدار سفتی بافت و 

 د.شو ارزیابیاسانس و کیفیت تولید نیز 

 

 هامواد و روش

سطوح مختلف  تأثیربررسی  منظور به این پژوهش

کمی و کیفی  های ویژگیکودهای دامی و شیمیایی بر 

شرایط در  1390-91ر در سال زراعی سی ۀبوت

. این منطقه با ارتفاع همدان انجام گرفت وهوایی آب

درجه  34متر از سطح دریا در عرض جغرافیایی  1757

 33درجه و  48شمالی و طول جغرافیایی  ۀدقیق 53و 

شرقی واقع است. خاک منطقه از نوع لومی  ۀدقیق

در  دما بلندمدتآمار هواشناسی  پایۀ. بر است

و در سردترین  سلسیوس ۀدرج 40روز سال  نیتر گرم

. میانگین است سلسیوس ۀدرج -7/33روز سال 

متر در سال گزارش میلی 335بارندگی منطقه نیز 

از انجام آزمایش )اوایل آبان ماه سال  پیششده است. 

با ای از نقاط مختلف خاک مزرعه نمونه(، 1391

تا  0و از عمق بندی تصادفی  استفاده از روش شبکه

فیزیکی و  های ویژگیتعیین  منظور بهمتری سانتی 30

 دهکه  ای گونه به.  شدشیمیایی خاک منطقه برداشت 

و   انتخابتصادفی در مزرعه  صورت بهفرضی  ۀنقط

برداری از این نقاط انجام شد، به صورتی که از نمونه

ای از خاک انتخابی، پس از کنار زدن الیه ۀهر نقط

مخلوط  کیلوگرم خاک برداشت و با هم 1سطحی، 

 ۀکیلوگرمی یک نمون 10شد. سپس از این مخلوط 

کیلوگرمی تهیه شد که پس از کوبیدن و  1نهایی 

، متری میلی 2ن با منافذ کردآسیاب کردن و الک 

گذاری و به آزمایشگاه منتقل شد که اطالعات  برچسب

 خالصه شده است. 1مربوط به این فرآیند در جدول 

 ۀخاک مزرع که در جدول مشخص است طور همان

مورد آزمایش دارای بافت لومی و اقلیم منطقه سرد 

 وهوای آبها در خاک بیشترسیر با  که ازآنجاییاست. 

(، لذا Singh et al., 2015سرد سازگاری دارد )

محدودیتی از نظر نوع خاک و شرایط آب و هوایی 

پاییز و زمستان برای گیاه وجود ندارد و حتی چنین 

زنی نقش دارد  جوانه برایت خاک بافتی در حفظ رطوب

(Ghadami Firouz Abadi et al., 2013.) 

در  خردشده بار یکهای کرت صورت بهآزمایش  

های کامل تصادفی و در سه تکرار قالب طرح بلوک

. عامل اصلی سطوح مختلف کود دامی شداجرا 

تن در  30و  20، 10، 0گوسفندی پوسیده شامل: 

هکتار و عامل فرعی مقادیر کود شیمیایی نیتروژنه 

کیلوگرم در  150و  100، 50، 0اوره شامل:  صورت به

 ۀهکتار بود که این سطوح کودی با توجه به پیشین

 مرور منابع علمی در نظر گرفته شدند نیزتحقیق و 

(Abraha et al., 2015; Bernath, 2000; Damse et 

al., 2014; Hore et al., 2014; Omidbaigi, 2010;. 

Singh et al., 2015 .)  

 
 خاک مورد بررسی پیش از انجام آزمایش های . ویژگی1جدول 

Table 1. Soil properties prior to the experiment 
Soil 

depth 
(cm) 

Soil 
texture 

Saturation 

percent 

(%) 

Electrical 

conductivity 
(dS.𝑚−1) 

pH Disinfectant 
(%) 

Organic 

matter content 
(%) 

Organic 

carbon content 
(%) 

N 
(%) 

P 

(
𝑚𝑔

𝐾𝑔⁄ ) 

K 

(
𝑚𝑔

𝐾𝑔⁄ ) 

0-30 (Loam) 68 0.58 7.91 8 2.36 0.48 0.21 5.83 310 
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 های کود دامی. ویژگی2جدول 

Table 2. Animal Fertilizer properties 
N 

(%) 
P 

(%) 
K 

(%) 
Organic carbon 

(%) pH Electrical conductivity 
(dS.𝒎−𝟏) 

2.27 0.78 3.1 42.2 7.9 17.9 
 

 12هر واحد آزمایشی شامل یک کرت به مساحت 

 50 ۀو مشتمل بر شش پشته به فاصل مترمربع

 در آغازمتر بود.  3 متر و عرض 4، طول متر سانتی

تصادفی در هر بلوک قرار  صورت بهتیمارهای آزمایشی، 

 ۀبلوک با فاصل سهآزمایش شامل  درمجموعگرفتند و 

بین دو بلوک دو  ۀکه در فاصل ای گونه بهمتر بود  5/4

فاضالب  گردآوری منظور به، که یکی شدنهر حفر 

رسانی به بلوک بعدی آب برایو دیگری  نیپیشبلوک 

هر کرت فرعی با کرت  ۀنظر گرفته شد. فاصلدر 

 50مجاور، با نکاشت گذاشتن یک پشته به میزان 

های اصلی از یکدیگر معادل پالت ۀمتر و فاصلسانتی

 متر( در نظر گرفته شد.  2پشته )حدود  4عرض 

مورد  ۀاز انجام عملیات کاشت در مزرع پیش 

 نیپیش، به دلیل اینکه در طول فصل زراعی بررسی

 یساز آمادهآیش رها شده بود، اقدام به  صورت بهزمین 

، همراه با دیسک و یزن شخمانجام عملیات  بازمین، 

 شدة تهیههای . در این آزمایش پیازچهشدزدن فاروئر 

های کاشت بذر روی ردیف عنوان بهسیر سفید همدان 

متری با سانتی 5متر و در عمق سانتی 50 ۀبه فاصل

 که طوری ، بهکشت شدند از یکدیگر مترسانتی 6 ۀفاصل

های مورد استفاده در هر واحد میانگین وزن سیرچه

کیلوگرم بود. عملیات کاشت  6/1 حدود درآزمایشی 

اول آبان یعنی در روزهای یازدهم و  ۀدر اواخر نیم

دستی و به  صورت به، 1391دوازدهم آبان ماه سال 

 کمک نیروی انسانی انجام شد. 

ای انجام شده در منطقه مشخص شد، هبر بررسیبنا

کشاورزان منطقه بیشتر کودهای شیمیایی را برای مزارع 

برند و کود دامی به مقدار بسیار کمتری خود به کار می

شود. به همین دلیل برای تقویت در مزارع مصرف می

خیزی خاک از کود دامی گوسفندی استفاده شد.  حاصل

اه با دیسک و زدن برای این منظور پیش از کاشت و همر

فاروئر، کل کود دامی گوسفندی به تفکیک مقادیر توصیه 

شده در هر تیمار، دو هفته پیش از کاشت به واحدهای 

که در آغاز از یک تودة کود صورتیآزمایشی اضافه شد، به

صورت تصادفی  گیری به دامیِ مورد استفاده، نمونه

ها و آمده و پس از تجزیه و مشخص شدن ویژگی عمل به

میزان عنصرهای موجود در آن، با مقادیر مختلف و بر پایۀ 

کش  های مربوطه به زمین داده شد و سپس با شنتیمار

 با خاک سطحی مخلوط شد. 

 عنوان بهاستفاده از کود شیمیایی نیتروژنه که 

فرعی در نظر گرفته شده بود با مراجعه به منابع  عامل

 ;Abraha et al., 2015) علمی موجود صورت پذیرفت

Bernath, 2000; Damse et al., 2014; Hore et al.,. 

2014; Omidbaigi, 2010; Singh et al., 2015 .)

و  100، 50، 0کود نیتروژنه در چهار سطح ی که ا گونه به

کیلوگرم در هکتار، به تفکیک هر تیمار برای هر یک  150

شد.  های فرعی و اصلی از منابع کود اوره تأمیناز کرت

در طی فصل رشد همزمان با اِعمال تیمارهای مختلف 

های زراعی الزم مربوط به تیمارهای کودی، مراقبت

ها و علفها، بیماری با آفتویژه  آزمایش انجام گرفت به

های هرز ی که علفا گونه به. های هرز احتمالی مبارزه شد

دستی در طول  صورت بهموجود در سطح مزرعه دو بار و 

سال  ماه بهشتیارد 15فروردین و  20فصل رشد یعنی 

  مدیریت و مهار شدند. 1391

ها )اواخر نیمه اول درنگ پس از کاشت سیرچه بی

آبان ماه( اقدام به آبیاری نشتی شد، تا رشد ریشه در 

خوبی در  ها بههای آنشده و ریشه ها تحریکسیرچه

بعدی برابر عرف منطقه و های خاک استقرار یابد و آبیاری

با توجه به شرایط آب و هوایی، میزان بارندگی، شرایط 

ای که  گونه خاک و دمای محیط به زمین داده شد . به

پس از انجام آبیاری اول در آبان ماه، با توجه به شرایط 

ماه آبیاری انجام نشد، و  آب و هوایی منطقه تا اردیبهشت

قه از هفتۀ اول بر عرف منطبناهای بعدی آبیاری

ماه آغاز گشته و تا هفتۀ اول تیرماه، )یعنی  اردیبهشت

در پنج نوبت و  حدود یک ماه پیش از برداشت محصول(

در تیرماه به دلیل  بار انجام شد. به فاصلۀ هر ده روز یک

ها و جلوگیری از سیاه شدن و پوسیده شدن بوته

کشاورزان ای که ها آبیاری قطع شد. )بر پایۀ تجربه پیازچه
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یافته  ها کشت و کار به آن دستمحلی منطقه طی سال

کارگیری این نوع روش آبیاری  بودند و بر این باورند که به

سبب جلوگیری از پوسیدگی و همچنین افزایش عملکرد 

پس از مشاهدة  و بازارپسندی محصول خواهد شد(.

ها، و خشک شدن کامل های رسیدگی در بوته نشانه

ایی، برداشت نهایی در روزهای یازدهم و های هو اندام

دستی صورت  صورت به 91سال  مردادماهدوازدهم 

گیری صفات زراعی مورد نظر و اندازه منظور بهپذیرفت. 

ها از دو ردیف ای، برداشت پیاز یهحاشبرای حذف اثر 

وسط در هر واحد آزمایشی صورت گرفت. برای اندازه

شده از دو  برداشت هایگیری میزان عملکرد، همۀ پیاز

عملکرد  درواقعردیف وسطی در هر کرت توزین شد و 

گیری شد. برای اندازهبه بازار اندازه عرضه قابلمحصول 

گیری قطر کل پیاز و شمار سیرچه در هر پیاز، بیست 

شده از دو ردیف میانی در هر واحد  عدد پیازِ برداشت

ها روی  یریگ اندازهتصادفی انتخاب و  صورت بهآزمایشی 

 ها انجام شد. آن

کیفی از هر واحد  های ویژگیتعیین  برای 

تصادفی  صورت بهگرم سیرچه  200آزمایشی مقدار 

 .گیری شدها اندازههای زیر روی آنانتخاب و ویژگی

 

 اسید پیروویک

های شاخصی برای بیان ترکیب عنوان بهاسید پیروویک 

 & Ketterبا استفاده از روش سیر،  ةدهند عطروطعم

Randle (1998و با در نظر گرفتن مشاهده ،)  های

Nosrati & Bayaat (2009اندازه ) .منظور بهگیری شد 

لیتر  میلی 50م سیرچه همراه با گر 25انجام آن، مقدار 

کامل مخلوط و یکنواخت  طور به کن مخلوطآب، درون 

، غلظت 42شد و پس از عبور از کاغذ صافی واتمن 

نیتروفنیل هیدرازین، ایشی با معرف دیهای آزمنمونه

های استاندارد درصد و در حضور محلول 0125/0

میکرومول بر میلی 2/0و  1/0، 05/0، 025/0، 01/0

نانومتر با  420 موج طوللیتر پیرووات سدیم، در 

سنج نوری )اسپکتروفتومتر( مدل طیف دستگاه

Novaspec II ی شد.ریگ اندازه، ساخت کشور انگلستان 

 درصد اسانس 

های گرم از سیرچه 100 در آغازاستخراج اسانس  برای

، رطوبت و نور دماگیاه که در شرایط مناسب از لحاظ 

ساعت با  4به مدت  آنگاهبودند، آسیاب شد.  قرارگرفته

استفاده از روش تقطیر با آب و نیز استفاده از دستگاه 

گیری شده و درصد نساسا (،GC)گازی کروماتوگراف 

 . شدن تعیین آ

 

 سفتی بافت

های کیفی این گیاه  سفتی بافت سیرچه یکی از ویژگی

 عنوان بهدارویی بوده که در دورة انبارداری مهم است و 

شاخصی برای بیان قابلیت نگهداری و کیفیت انبارمانی 

 Barriosشود )پیازها )پس از برداشت محصول( بیان می

et al., 2006; Cantwell et al., 2003; Nosrati &. 

Bayaat, 2009.) سنج مدل سفتی بافت با دستگاه بافت

Hounsfield گیری شد. به ساخت کشور انگلستان اندازه

Cantwell et al. (2000, 2003 ،)این منظور از روش 

از هر  شده برداشتی که پیازهای ا گونه بهاستفاده شد، 

تاق واحد آزمایشی برای مدت سه ماه در شرایط دمای ا

در تورهای سیمی قرار داده شدند تا عمل التیام در پیازها 

مانده انجام شود و پس از آن قسمت پوسیده و باقی

عمل آرایش  درواقعهوایی از پیازها جدا شد و  های اندام

هایی با ضخامت روی پیازها انجام شد. سپس سیرچه

متر و با شکل تا حد امکان میلی 20تا  18متوسط 

نتخاب شدند و با استفاده از دستگاه یکنواخت، ا

نیوتون برای نفوذ  برحسبسنج، نیروی مورد نیاز  بافت

متر در میلی 20متر و با سرعت میلی 2/3پروب به قطر 

متر( به درون میلی 5جایی به میزان جابه منظور بهدقیقه )

 ی شد. ریگ اندازهها  بافت سیرچه

از آزمایش توسط  آمدهدستبههای در پایان داده

 آماری لیوتحل هیتجز، 9 ۀنسخ SASآماری  افزار نرم

ها میانگین ۀواریانس و مقایس ۀتجزی های جدولو  شد

 LSDیا آزمون  دار یمعنروش حداقل تفاوت  پایۀبر 

 برآورد و تعیین شدند.

 

 نتایج و بحث

 ،ها نشان دادواریانس داده ۀاز تجزی آمده دست بهنتایج 

صفات  بیشتروح مختلف کودی برای تفاوت بین سط

 ۀنتایج تجزی 3در جدول  .دار بودمورد بررسی معنی

کودهای دامی و نیتروژن بر صفات  تأثیرواریانس 

 های کیفی سیر نشان داده شده است.زراعی و ویژگی
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 های کمی و کیفی بوتۀ سیر دامی و نیتروژن بر ویژگی. نتایج تجزیۀ واریانس تأثیر سطوح مختلف کود 3جدول 
Table 3. Analysis of variance of different levels of animal and nitrogen fertilizers on quality and quantity 

characteristics of garlic 

Essential oils 

percent 

Texture 

hardness 

Pyruvic 

acid 

Clove let 

number 

Total bulb 

diameter 

Clove let 

yield 
df 

Source of 

variation 
0.013 0.17 9.2 0.103 33.141∗ 600220∗ 2 Block 

𝟏. 𝟓𝟑∗∗ 34.98∗∗ 4551∗∗ 0.0389∗ 2.846 605748∗ 3 Manure 
0.005 0.23 9.63 0.0260 0.363 137235 6 E (a) 

0.819** 2.049∗∗ 79.66∗∗ 0.1965∗∗ 20.42 2799717∗∗ 3 Nitrogen 

𝟎. 𝟎𝟖𝟗∗∗ 1.733∗∗ 104.73∗∗ 0.1843∗∗ 1.800 142455∗∗ 9 M × N 

0.007 0.218 6.920 0.02334375 8.957 1556037.7 18 E (b) 
3.52 3.26 2.95 3.80 2.54 6.11 - C.V 

  .Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively :** ,*                                         .درصد1درصد و 5دار در سطح احتمال * و **: معنی

 
 عملکرد سیرچه

اثر متقابل سطوح مختلف کودهای دامی و نیتروژن بر 

در هر هکتار، در  شده های بذری کشت سیرچهعملکرد 

 دار بود و باالترین میزان عملکرددرصد معنی 1سطح 

کیلوگرم در  13290ها در واحد سطح به میزان سیرچه

تن کود دامی به  30هکتار بوده و به تیمار مخلوط 

کیلوگرم کود شیمیایی اختصاص داشت.  150همراه 

( نیز با بررسی 2001) .Islam et alدر همین راستا، 

ند کردو انواع کود بر سیر بیان  (مالچخاکپوش ) تأثیر

رویشی و  های ویژگیکه اثر متقابل این تیمارها بر 

 نشان داد.  داری یمعنزایشی سیر تفاوت 

مصرف کود معیاری مناسب در مدیریت  کارایی

های کشاورزی است ن فعالیتکردمزرعه و اقتصادی 

رشد بهتر و تولید بیشتر محصول نقش مهمی  که در

 .Edwards et al یها بررسینتایج دارد. با توجه به 
(2002 ،)Yin et al. (1996 ،)Haynes & Naidu 

رسد که مصرف کود دامی (، چنین به نظر می1998)

 زیستیفیزیکی، شیمیایی و  های ویژگیبر بهبود  افزون

غذایی قابل  عنصرهایخاک، با فراهمی بیشتر 

دسترس برای گیاه، و افزایش ظرفیت نگهداری آب 

وزن  رفتن باالخاک، باعث بهبود رشد رویشی و 

افزایش عملکرد سیر شده است.  یتدرنهاها و سیرچه

کارایی مصرف کود را معادل افزایش  محققان بیشتر

 شده مصرفعملکرد محصول به ازای آب و مواد غذایی 

 ;Abraha et al., 2015; Damse et al., 2014دانند )می

Golmohammadzade et al., 2015; Hore et al.,. 

2014; Zaki et al., 2014 .) 

Panchal et al. (2002 )های اگرچه نتایج بررسی

نشان داده است، واکنش گیاهان نسبت به مصرف 

یک عنصر ضروری برای رشد، به شرایط  عنوان بهنیتروژن 

خاک، گونۀ گیاهی و میزان عنصرهای غذایی خاک 

کنندة رشد  نیتروژن تحریک ازآنجاکهبستگی دارد، ولی 

، لذا با افزایش استرویشی و تولیدکنندة سطح برگ 

مصرف نیتروژن عملکرد سیرچه نیز افزایش یافت. 

Sabbahi et al. (2006 در پژوهش خود سه تیمار کود )

کیلوگرم نیتروژن خالص در  120و  80، 0شیمیایی 

هکتار از منبع اوره را روی گیاه سیر بررسی کرده و 

کیلوگرم نیتروژن در  120شترین عملکرد در تیمار بی

( به نقل از 2016) Motalebifardدست آمد. هکتار به

Zaman et al. گزارش کرد،  خود های بررسی نتایج در که

کیلوگرم در هکتار عملکرد و  150مصرف نیتروژن تا 

Arefi et al. (2012 )اجزای عملکرد سیر را افزایش داد. 

بیان داشتند، افزایش  های خود در نتایج بررسی نیز

 نیتروژن، بهبود نورساخت موسیر را به دنبال داشت. 

اندام رویشی این گیاه  ازآنجاکهبر این  افزون

توان چنین بیان شود، می)سوخ( مورد مصرف واقع می

کاربرد بیشتر کود نیتروژنه به همراه کودهای  ،داشت

 دیگرن نیازهای گیاه به کردآلی، متناسب با برطرف 

تواند منجر به بهبود سطح سبز غذایی می عنصرهای

مزرعه شود که در پایان فصل رشد نیز افزایش عملکرد 

 ;Mollafilabi et al., 2013گیاه را به دنبال دارد )

Panchal et al., 2002 .)در نتایج نیز  محققان دیگر

ی آلی استفاده از کودها ،گزارش دادند های خود بررسی

شود و شیمیایی باعث تغییر در عملکرد کمی سیر می

(Damse et al., 2014; Golmohammadzade et al., 

2015; Hore et al., 2014; Zaki et al., 2014 .)
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تیمارهای کودی مورد استفاده  دارد احتمال بنابراین 

غذایی از  عنصرهایافزایش سطح جذب  با در آزمایش

 اند. رد محصول شدهریشه سبب افزایش عملک

 

 قطر کل پیاز

و  20، 10ها نیز نشان داد، تیمارهایبررسی قطر کل پیاز

داری در مقایسه تن کود دامی در هکتار تفاوت معنی 30

با شاهد داشتند، و باالترین میزان قطر کل پیاز مربوط به 

 2/36تن کود دامی در هکتار به میزان  30تیمار 

و کمترین مقدار قطر کل پیاز مربوط به شاهد  متر یلیم

بود. مشخص است که استفاده از  متر یلیم 2/35به میزان 

بستری برای کاشت با بهبود شرایط  عنوان بهکود دامی 

های مختلف خاک و افزایش  محیطی از جمله ویژگی

 تیدرنهامحتوای رطوبتی آب و عنصرهای غذایی خاک، 

خشک برگ باعث افزایش با افزایش رشد رویشی و وزن 

 ;Edwards et al., 2002میزان قطر کل پیاز شد )

Haynes & Naidu, 1998; Yin et al., 1996 .) 
 

. میانگین اثر اصلی سطوح مختلف کودهای دامی و 4جدول 

 نیتروژن بر قطر کل پیاز سیر
Table 4. Means of effect of different levels of animal and 

nitrogen fertilizers on total bulb diameter of garlic  
 Treatments Total bulb diameter (mm) 

Different 
levels 

of 

Manure 

0 35.2 b 

10 (𝑡𝑜𝑛
ℎ⁄ ) 36.2 a 

20 (𝑡𝑜𝑛
ℎ⁄ ) 36.2 a 

30 (𝑡𝑜𝑛
ℎ⁄ ) 36.2 a 

Different 
levels of 

Nitrogen 

0 35 ab 

50 (
𝑘𝑔 

ℎ
⁄ ) 34.7 a 

100 (
𝑘𝑔

ℎ
⁄ ) 36.5 ab 

150 (
𝑘𝑔

ℎ
⁄ ) 37.5 a 

داری تفاوت معنی LSDپایۀ آزمون  های همسان بر های با حرفمیانگین

 .درصد ندارند 5در سطح احتمال 

Means with different letters are significantly different based on LSD 

test (0.05). 

 

سطوح مختلف کود شیمیایی بر  تأثیردر مورد 

صفت قطر کل پیاز، بیشترین میزان مربوط به تیمار 

 5/37کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به مقدار  150

کیلوگرم  50و کمترین میزان مربوط به تیمار  متر یلیم

بود.  متر یلیم 7/34ه مقدار کود شیمیایی در هکتار ب

 50با کاربرد تیمار  آغاز دراینکه  توجه قابل ۀنکت

ها نسبت به کیلوگرم در هکتار میزان قطر کل بوته

 دوبارةبا افزودن  از آن شاهد کاهش نشان داد و پس

کود شیمیایی این مقدار افزایش یافت که با استناد به 

 .Sabbahi et al( و 2011) Marschnerهای  نتایج بررسی

توان ناشی از افزایش ( علت این پدیده را می2006)

 زیستی یهاروزنه شمارسیر به دلیل بهبود  ۀریش شمار

های هرز علف ةتود ستیزو همچنین ناشی از کاهش 

دانست. با توجه به این مطلب که عملکرد سیر تابع 

های رویشی گیاه بوده و مصرف کود نیتروژن رشد اندام

 بهبود رشد رویشی گیاهان و از جمله سیر را به دنبال

دارد، لذا بهبود عملکرد سیر همراه با افزایش مصرف 

رشد فعال این گیاه دارویی  ةکود نیتروژن در دور

(. در همین Marschner, 2011رسد )منطقی به نظر می

های  در نتایج بررسی( نیز 2012) .Arefi et alرابطه 

با افزایش نیتروژن، عملکرد موسیر  ،بیان داشتند خود

باالترین  که یطور بهداری بهبود یافت. معنی طور به

کیلوگرم در هکتار  210عملکرد قطر کل پیاز از تیمار 

 Rafiهای گونه که نتایج بررسی به دست آمد. همان

مصرف نیتروژن با  ،( نیز نشان داده است2007)

های رویشی و در نتیجه بهبود آن تحریک رشد اندام

اثر متقابل سطوح تأثیر مثبتی بر تغییر قطر پیاز دارد. 

مختلف کودهای دامی و نیتروژن بر قطر کل پیازها 

 Islamداری را نشان نداد. در همین راستا، تفاوت معنی

et al. (2001 نیز با بررسی )و انواع کود  خاکپوش تأثیر

ند که اثر متقابل این تیمارها کردبر عملکرد سیر بیان 

داری نیافزایش قطر کل پیاز سیر، تفاوت مع ویژگیبر 

ها سبب افزایش وزن تک سیرچه بانشان نداد و بیشتر 

 .شدافزایش عملکرد در واحد سطح 

 

 سیرچه در هر پیاز شمار

اثر  کرد،ها در هر پیاز مشخص سیرچه شمارارزیابی 

ها در سیرچه شمارمتقابل کودهای دامی و نیتروژن بر 

، شماربیشترین  ،دار بود و نشان دادهر پیاز معنی

تن کود دامی به همراه  20مخلوط مربوط به تیمار 

 81/5کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به میزان  100

Edwards et al. (2002 )های  عدد بود. بر پایۀ مشاهده

مصرف کود دامی به دلیل داشتن عنصرهای غذایی، 

اندام  عنوان بههای رشد سیر همچون وزن برگ  ویژگی

ش داد که در نتیجه بهبود کننده را افزای نورساخت

تولید و افزایش شمار حبۀ سیر در واحد سطح را نیز 
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 Karaye & Yakubuهای موجب شد. نتایج بررسی

دار کود حیوانی را بر بهبود ( نیز تأثیر معنی2006)

های شمار حبۀ سیر تأیید کرده است. نتایج بررسی

Pelter et al. (2000نشان داده است، یکی از راه )های 

حبه در واحد سطح  افزایش عملکرد سیر افزایش شمار

رسد که این صفت بیشتر تحت است. اگرچه به نظر می

محیطی  های عاملژنتیکی است، ولی  های عاملتأثیر 

تواند تأثیر مثبتی بر بهبود رشد عملکرد این نیز می

گیاه دارویی داشته باشد. نتایج این پژوهش نیز نشان 

سیر نسبت به مصرف  ۀحب ارشماگرچه واکنش  ،داد

نسبت پایین بود، ولی روند به کودهای دامی و نیتروژن 

حبه در سیر همراه با افزایش سطوح  شماربهبود 

به نظر  نیچن نیابر  افزونمختلف کودی مثبت بود. 

حبه در سیر  شماررسد که یکی از دالیل افزایش می

همراه با افزایش مصرف کود دامی و نیتروژنه محدود 

مواد  ةمخزنی برای ذخیر عنوان بهحبه  ةبودن انداز

غذایی موجود در  عنصرهایی است. نیاز به نورساخت

مختلف  یاهمرحلهکودهای آلی به همراه نیتروژن در 

ها و مصرف مناسب آنگیاه متفاوت است  ونمورشد

تواند از کاهش شدید عملکرد در شرایط رشد می

 Damse et al., 2014; Zakiمتفاوت جلوگیری کند )

et al., 2014رسد، با استفاده از (. بنابراین به نظر می

دامی و شیمیایی که رشد  هایی مانند کودهاینهاده

رویشی را در سیر تقویت  های ویژگیهای هوایی و اندام

توان عملکرد اقتصادی را افزایش داد. این کنند، میمی

گیاه در صورت مناسب بودن شرایط محیطی برای 

ی در هر نورساختشد، اقدام به افزایش تجمع مواد ر

حبه  شمارد، در این شرایط اگر گیاه از نظر کن حبه می

تواند مخزن خود را با می شوددچار محدودیت مخزن 

حبه و در نتیجه افزایش قطر سوخ مرتفع  شمارافزایش 

توان (. بدین ترتیب میPelter et al., 2000سازد )

از راهکارهای اصلی برای چنین بیان داشت، یکی 

بهبود عملکرد سیر پس از افزایش تراکم کاشت و 

ای برای این گیاه نقدینه، عی و تغذیهرعایت اصول زرا

 یریکارگ به. بنابراین استافزایش تولید حبه در سیر 

رویشی و  های ویژگیعملیات زراعی که بتواند  هرگونه

سیر  افزایش عملکرد تیدرنهاحبه را بهبود دهد  شمار

 را به دنبال خواهد داشت.

 مقدار اسید پیروویک کل

های مقادیر اسید پیروویک حاصل از مقایسۀ میانگین

ها، نشان داد که تیمارهای مختلف کودی با سیرچه

درصد داشتند.  1داری را در سطح یکدیگر اختالف معنی

اثر متقابل سطوح مختلف کودهای دامی و نیتروژن بر 

 1ها در سطح ک حاصل از سیرچهمیزان اسید پیرووی

 10دار بود و بیشترین مقدار به تیمار مخلوط  درصد معنی

کیلوگرم کود نیتروژن در  100تن کود دامی به همراه 

میکرومول برگرم تعلق داشت.  114هکتار و به مقدار 

ای سبب اِعمال تیمارهای متفاوت کودی در شرایط مزرعه

 که یطور بهشد  هااختالف در مقدار پیروات سیرچه

عنصرهای غذایی موجود در کودهای دامی و شیمیایی با 

و آمینواسیدها،  ها نیتامیوهای فعال مانند  تولید متابولیت

سبب  تیدرنهاهای کیفی گیاه شده و  باعث بهبود ویژگی

تغییرپذیری در میزان پیروات پیازهای سیر شد 

(Rezvani et al., 2015این نوسان .)  ی رقم ا گونه بهها

خورد که در آغاز با افزودن کود نیتروژن میزان اسید 

پیروویک افزایش داشت ولی در ادامه با افزودن مقادیر 

بیشتری از کود نیتروژن دوباره میزان اسید پیروویک 

داری  ها کاهش یافت که این کاهش اختالف معنیسیرچه

 را با شاهد نداشت. 

نیتروژن بنابراین با افزودن مقادیر مختلف کود 

کاهش و پیرووات  دهنده طعم و عطرهای مقدار ترکیب

ها افزایش یافت. با توجه به این آن ۀناشی از تجزی

ها، تغییر اسید پیروویک نمایان ساخت که با یافته

افزودن کودهای دامی مقدار اسید پیروویک نسبت به 

کاربرد کود نیتروژن خالص، کاهش چشمگیری داشت 

ایناز روی کاهش فعالیت آنزیم آلیکه علت این موضوع 

سیر بر اثر فرآیند  ةدهند عطروطعمهای مادهپیش

های کوددهی دامی بود که سبب کاهش مقدار ترکیب

ها از جمله اسید پیروویک شد که آن ۀناشی از تجزی

 Pezzutti & Crapisteهای یافته همساناین نتایج 

 ( است. تشکیل اسید پیروویک در سیر تازه1997)

های ایناز و پیش مادههای آلکیل، آلیواکنش بین آنزیم

ة سیستئین سولفوکسید لیاز را نشان دهند عطروطعم

(. افزایش میزان Nosrati & Bayaat, 2009دهد )می

اسید پیروویک در نتیجۀ افزودن کود نیتروژن نیز به 

ة سیر و دهند عطروطعمهای معنی کاهش پیش ماده
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از  آمدهدستبهبا نتایج  که ستهاتخریب و تجزیۀ آن

Ceci et al. (1991 ،)محققان ازجمله  دیگر یها بررسی

Jeong & Park (1994و ) Cantwell et al. (2003 ،)

هماهنگ است. از سوی دیگر نیتروژن به همراه 

کودهای آلی از عنصرهای مهم در تغذیۀ سیر و دیگر 

های و نقش زیادی در فعالیت محصوالت زراعی بوده

داشته و مقدار  (متابولیکیوسازی )سوخت رشمارپ

ها، پروتئین (سنتز) ساخت مستقیم در طور بهها  آن

افزایش  تیدرنهاهای ثانویه و متابولیتکاروتنوئیدها، 

های مختلف کیفی گیاه تأثیر بسزایی دارد ویژگی

(Motalebifard, 2016; Rezvani et al., 2015 .)

محصول جانبی  عنوان بهی اسید پیروویک ریگ اندازه

ة دهند عطروطعمهای ی با ترکیبخوب به ادشدهواکنش ی

 ;Ketter & Randle, 1998سیر همبستگی دارد )

Nosrati & Bayaat, 2009.) 

 
 سفتی بافت

ها یک عامل نامطلوب در کاهش سفتی بافت سیرچه

که سفتی بافت . هنگامیاستکیفیت محصول سیر 

ها نیز پس از مقاومت آنشود میزان ها کم میسیرچه

فرآوری کاهش یافته و از بازارپسندی محصول کاسته 

شود. نتیجۀ کاربرد کودهای دامی و شیمیایی بر می

تغییرپذیری سفتی بافت بیانگر این حقیقت بود که تأثیر 

دو جانبۀ سطوح متفاوت کودهای دامی و نیتروژن بر 

دار درصد معنی 1ها در سطح میزان سفتی بافت سیرچه

تن کود دامی  30بوده و بیشترین مقدار به تیمار مخلوط 

کیلوگرم کود شیمیایی در هکتار و به  100به همراه 

رسد که نیوتن اختصاص داشت. به نظر می 37/14مقدار 

استفادة توأم از کود دامی و نیتروژن با افزایش سرعت 

تجزیۀ مواد آلی و فراهمی عنصرهای غذایی مورد نیاز از 

افزایش میزان دسترسی گیاه به مواد غذایی و طریق 

زای گیاهی، های بیماری جلوگیری از آلودگی به عامل

ها شده و در نتیجه با  افزایی این عاملباعث بروز اثر هم

های کیفی گیاه، میزان مقاومت و  تأثیر مثبت بر ویژگی

ها به  ها بهبود یافت. در برخی بررسیسفتی بافت سیرچه

ستفاده همزمان از کودهای آلی و شیمیایی تأثیر مثبت ا

 ,.Allievi et alبر کیفیت تولید گیاهان اشاره شده است )

1993; Bernath, 2000; Bhonde et al., 1997; .

Golmohammadzade et al., 2015; Gvozdanovic et .

al., 2004.) 

Barrios et al. (2006نیز در نتایج بررسی )  های خود

بود سفتی بافت و قابلیت انبارمانی بیان داشتند، به

پیازها به رقم، شرایط آب و هوایی در فصل رشد، زمان 

 دهی، آبیاری،و روش برداشت، مقدار و زمان کود

های رشد )مالئیک هیدرازید، اتفون و  کننده تنظیم

های گیاهی( و شرایط نگهداری در انبار بستگی عصاره

نی و شدت ی، ریشه ززن جوانهدارد که روی کیفیت، 

  گذارد. ها اثر میتنفس آن

 
 های کیفی بوتۀ سیر. میانگین اثر متقابل سطوح متفاوت کودهای دامی و شیمیایی بر صفات زراعی و ویژگی5جدول 

Table 5. Means of interaction of the effect of different levels of animal and chemical fertilizers on agronomic traits 
and quality characteristics of garlic 

Treatments 
Clove let yield 

(
𝑔𝑟

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡⁄ ) 
Clove let number 

(number) 

Pyruvic acid 

(𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑙
𝑔𝑟⁄ ) 

Texture hardness 
(new ton) 

Essential oils percent 
(percent) 

𝐴1  ×  𝑁1 7345 f 5.236 eh 99.99 c 8.58 m 2.18 ef 
𝐴1  ×  𝑁2 7755 f 5.460 ef 108.7 b 9.10 l 2.39 c 
𝐴1  ×  𝑁3 8812def 5.606 ad 109 b 8.43 n 2.72 b 
𝐴1  ×  𝑁4 10325 bc 5.780 ab 106 b 9.57 k 2.54 cd 
𝐴2  ×  𝑁1 7713 f 5.15 h 107 b 9.92 j 2.44 d 
𝐴2  ×  𝑁2 8142 ef 5.263 eh 101 c 10.26 h 2.64 bc 
𝐴2  ×  𝑁3 11188 b 5.436 dh 114 a 10.97 f 2.97 a 
𝐴2  ×  𝑁4 10842 bd 5.713 abc 93.9 d 10.14 i 2.06 f 
𝐴3  ×  𝑁1 8080 ef 5.213 fgh 84.65 e  10.78 g 1.76 h 
𝐴3  ×  𝑁2 8530 def 5.520 be 86.31 e 11.11 e 2.04 f 
𝐴3  ×  𝑁3 9693 bf 5.813 a 77.05 f 10.95 f 2.16 ef 
𝐴3  ×  𝑁4 10358 bc 5.156 gh 70.86 g 10.76 g 1.69 h 
𝐴4  ×  𝑁1 8814 def 5.450 cg 62.44 h 12.46 c 1.65 h 
𝐴4  ×  𝑁2 9306 cf 5.776 ab 68.76 g 12.17 d 2.09 ef 
𝐴4  ×  𝑁3 10274 bd 5.290 eh 66.78 gh 14.37 a 2.24 e 
𝐴4  ×  𝑁4 13290 a 5.386 dh 67.25 g 13.90 b 1.91 g 

 .درصد ندارند 5داری در سطح احتمال تفاوت معنی LSDپایۀ آزمون  های همسان بر های با حرفمیانگین
Means with different letters are significantly different based on LSD test (0.05). 
A=animal fertilizer N= nitrogen fertilizer 
1, 2, 3, 4=0, 10, 20, 30 ton per ha. 1, 2, 3, 4=0, 50, 100, 150 Kg in ha. 
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از  آمده دست بههای  رسد بر پایۀ یافتهبه نظر می

توان بیان کرد که استفادة  گیری سفتی بافت میاندازه

کودهای دامی و نیتروژن، در شرایط خاص ترکیبی از 

ها و ممکن است سبب افزایش سفتی بافت سیرچه

باال رفتن میزان دوام و ماندگاری و بهبود  تیدرنها

ی محصول شود. بنابراین بازارپسندهای انبارمانی و  ویژگی

یکی از  عنوان بههای آلی و شیمیایی استفاده از نهاده

ۀ پایدار گیاهان دارویی راهکارهای اساسی در جهت توسع

های کیفی این گیاهان مطرح  بهبود ویژگی ژهیو بهو 

 (.Omidbaigi, 2010شود ) می

 

 درصد اسانس سیرچه

، کاربرد تیمارهای مختلف آمده دست بهنتایج  بربنا

کودی بر مقدار اسانس در گیاه مؤثر بود. اثر متقابل 

سطوح مختلف کودهای دامی و نیتروژن بر میزان 

درصد  1ها در سطح از سیرچه شده استخراجس اسان

دار بود و این نکته را نمایان ساخت که تیمار معنی

کیلوگرم در  100تن کود دامی به همراه  10مخلوط 

هکتار کود نیتروژن، بیشترین میزان اسانس سیرچه را 

تحقیقات نشان نتایج . کرددرصد تولید  97/2معادل 

ی در کیفیت مواد اکودهای آلی نقش عمده ،دهدمی

های ثانویه گیاهان دارویی دارد مؤثره و متابولیت

(Omidbaigi, 2010 برخی .)نیز مصرف کود  محققان

کمی و کیفی  های ویژگیدامی پوسیده را برای بهبود 

تر اعالم بسترهای کاشت مناسب دیگرسیر نسبت به 

ند. البته الزم است به این نکته نیز توجه شود که کرد

بذر  بدونپوسیده و طور کامل  بهکود دامی بایستی 

های هرز باشد، زیرا کود دامی تازه از طریق علف

فرآیند پوسیده شدن، کاهش ناگهانی نیتروژن خاک را 

های هرز ن بذر علفاشتموجب شده و به دلیل د

و عملکردهای کمی  مشکالت فراوانی را نیز برای رشد

و کیفی گیاه و اسانس تولیدی به دنبال دارد 

(Bernath, 2000; Mollafilabi, 2005a.) 

مقدار  یژهو بهدستیابی به عملکرد باال در سیر، 

های دخیل در نهاده گستردةاسانس تولیدی، کاربرد 

 که یدرصورترسد حتی تولید را دارد، لذا به نظر می

استفاده از کودهای آلی  ۀجعملکرد این گیاه در نتی

مصرف کودهای  ۀکمتر و یا برابر با عملکرد آن در نتیج

های آلی و شیمیایی باشد تولید آن با استفاده از نهاده

مناسبی  حل راههای شیمیایی، به همراه نهاده زیستی

برای تولید داروهای گیاهی سالم باشد. با افزودن 

افزایش و  در آغازکودهای شیمیایی، درصد اسانس، 

 سپس کاهش داشت. این مسئله ممکن است 

سیر در استفاده از  ۀمحدودیت بوت ةکنند بیان ینوع به

افزایش درصد اسانس باشد.  برایکودهای شیمیایی 

Gvozdanovic et al. (2004 ،)های  در نتایج بررسی

کود نیتروژنه باعث افزایش درصد  ،نشان دادند خود

ها زمان و مقدار کود دهی را بر میزان . آنشداسانس 

در  (، نیز2007) .Mirzaei et alاسانس مؤثر دانستند. 

 ند.کردی ارائه همسانگزارش  های خود نتایج بررسی

از این آزمایش  آمده دست بهبا توجه به نتایج  

عملکرد  بیشترین دستیابی به برایمشخص شد اگرچه 

باالتر از سیر افزایش مصرف کود نیتروژن تا سطح 

تواند قابل توصیه باشد، کیلوگرم در هکتار نیز می 150

محققان  دیگرو نتایج  بررسیاین  بر نتایجبناولی 

های کیفی و کاربرد نیتروژن زیاد به دلیل افت ویژگی

این  ۀمؤثره و یا تغییر در اجزای متشکل ةکاهش ماد

 ,Bernath, 2000; Omidbaigiمواد مناسب نیست )

کاربرد مقادیر باالی کود نیتروژن  زمینۀلذا در(. 2010

بایستی شرایط خاک و میزان مواد غذایی آن را مورد 

نظر قرار داد. با جایگزینی کود دامی و کاهش تدریجی 

مشخصی  ةکودهای شیمیایی، میزان اسانس در محدود

به دلیل شرایط مناسب  دارد افزایش یافت که احتمال

با مصرف کودهای آلی همراه . اشدای برای گیاه بتغذیه

غذایی در خاک  عنصرهایبا نیتروژن فراهمی 

یابد ها توسط گیاه افزایش میو جذب آن یافته یشافزا

 ساختها و که برای تولید اسیدهای آمینه، آنزیم

شود و نقش مؤثری در ها مصرف می(کلروفیلسبزینه )

 کیفی گیاه دارد. های ویژگیبهبود 

 های خود ر نتایج بررسیدنیز  محققان دیگر 

وجود کودهای آلی در خاک، باعث  ،ندکردگزارش 

و  زیستیبهبود وضعیت فیزیکی، شیمیایی، 

موجب افزایش  یتدرنهاخیزی خاک شده و  حاصل

عملکرد کمی و در مواردی نیز باعث افزایش کیفیت 

د کودهای سودمن شود. در همین رابطه تأثیرتولید می

پژوهشگران گزارش  بیشتروسط آلی بر افزایش تولید، ت
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 ,.Francis et al., 2000; Lopez et alشده است )

(. نتایجی هم در مورد افزایش یا کاهش درصد 1996

با اِعمال تیمارهای مختلف کودی  شده استخراجاسانس 

 ,.Golmohammadzade et al) گزارش شده است

2015; Lange et al., 2013رسد به (، که به نظر می

ها، نوع محصول، زمان، شرایط متفاوت آزمایشدلیل 

متفاوت کوددهی و شرایط آب و  های ترکیبمقدار و 

 هوایی محل اجرای پژوهش باشد.

 
 کلی گیری یجهنت

توان بیان داشت که کودهای آلی و شیمیایی مکمل می

باعث  تنها نهیکدیگر بوده و تلفیق این دو منبع تغذیه، 

خیزی  حاصلبهبود گیاه و  ۀبهینه شدن شرایط تغذی

شود بلکه باعث بهبود شرایط فیزیکی و خاک می

شده و افزایش تولید را به دنبال  نیز خاک زیستی

از این  آمده دست بهخواهد داشت. با توجه به نتایج 

استفاده از مقادیر باالیی از  ،مشخص شد بررسی

تأثیر محسوسی را بر  تنها نهکودهای شیمیایی خالص، 

های کمی ایجاد نکرد، بلکه باعث کاهش عملکرد

. این در حالی است شدکیفیت در اسانس تولیدی نیز 

موجب  تنها نهتلفیقی  ۀهای تغذیکه استفاده از روش

افزایش عملکردهای کمی شد، بلکه افزایش درصد 

اسانس و بهبود کیفیت آن را نیز به دنبال داشت. با در 

کیبی در گیاه ی کوددهی ترها نظر گرفتن کارایی روش

توان نتیجه گرفت که کودهای آلی و شیمیایی مکمل می

تضاد و تأثیر منفی وجود  ها آنبین  تنها نههمدیگرند و 

های یکدیگر را رفع ندارد، بلکه این دو منبع تغذیه کاستی

ۀ لیوس بهکنند. در شرایطی که امکان افزایش عملکرد می

کودهای شیمیایی وجود ندارد، با اصالح وضعیت فیزیکی 

توان به افزایش یی خاک توسط کود دامی، میایمیشو 

عملکرد بیشتر دست یافت. البته درجۀ این مشارکت و 

موجود و شرایط  های تکمیل آن، بسته به منبع

 های زراعی متفاوت خواهد بود. نظام بوم

ترین عملکرد رسد برای دستیابی به بیشنظر میبه

تن کود دامی همراه با  30در محصول سیر مصرف 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن، مناسب باشد و با این  150

ترکیب از کوددهی عملکرد محصول سیر به بیشترین 

رسد. ولی اگر هدف استخراج بیشترین مقدار  میزان می

اسانس از گیاه باشد، ممکن است بهترین تیمار مصرف 

کیلوگرم در هکتار  100ی به همراه تن کود دام 10

شود دیگر مسائل نیتروژن باشد و پیشنهاد می

مانند واکنش   مدیریتی مزرعه پیرامون گیاه سیر،

های مختلف سیر، تأثیر میزان و دور آبیاری و تنش  رقم

خشکی، در صورت امکان، حجمِ کود موجود در 

فاضالب خروجی در تیمارهای متفاوت کودهای دامی 

یژه غلظت نیتروژن و میزان تجمع و بهیایی، و و شیم

های هوایی و غده، بررسی و ارزیابی  نیترات در اندام

 شود. 
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