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 چکیده

 
در این تحقیق اثر سطوح مختلف آب آبیاری، کود نیتروژن و کود گاوی بر گیاه سیر مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به 

و  %04، %04، %04به ترتیب معادل I4و  I1  ،I2  ،I3آبیاری )های دوبار خرد شده با چهار سطح عمق آب صورت طرح کرت

کودی نیتروژن( به درصد نیاز 044و  50،  04به ترتیب معادل   N3و N1 ،N2و سه سطح نیتروژن) گیاه(آبیدرصد نیاز 044

عنوان کرت  تن در هکتار( به 04و  0/75، 50به ترتیب به مقدار  D3و D1 ،D2عنوان کرت فرعی و سه سطح کود دامی)

ای نواری انجام گرفت. کود نیتروژن در دو مرحله  و کود گاوی در یک مرحله فرعی فرعی انجام شد. آبیاری به صورت قطره

وری قبل از کاشت به گیاه داده شد. در پایان آزمایش پارامترهای ارتفاع گیاه، وزن سیرچه، تعداد سیرچه، عملکرد و بهره

نتایج آزمایش نشان داد اثرات ساده مقدار آب آبیاری، کود نیتروژن و کود دامی در سطح احتمال  گیری شد.آب آبیاری اندازه

درصد مصرف  044دار گردید. بیشترین عملکرد از تیمارهای گیری شده معنییک و پنج درصد بر تمامی پارامترهای اندازه

دار مشاهده نشد. درصد نیاز آبی تأثیر معنی 04و  044درصد نیاز آبی به دست آمد اما از این نظر بین تیمار 044کود و 

کیلوگرم بر متر مکعب  00/0درصد ) 044درصد و سطح کودی  04وری آب آبیاری در سطح آبیاری بیشترین مقدار بهره

سین دار حاصل نشد. مقدار آلیتفاوت معنی درصد نیاز آبی گیاه 04و  %04در هکتار( به دست آمد که از این نظر بین تیمار 

درصد نیاز کودی یعنی به مقدار  50با کاهش آب آبیاری و کاهش مصرف کود کاهش یافت. افزایش کود نیتروژن تا مقدار 

کیلوگرم در هکتار باعث افزایش آلیسین شد ولی مقادیر باالتر از آن باعث کاهش مقدار آلیسین گردید. بنابراین با  004

جویی در مصرف آب درصد نیاز آبی باعث صرفه 04کاربرد منابع آبی،  توجه به وضعیت آب موجود در منطقه و کاهش

دار در کاهش عملکرد داشته باشد. همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی خشک منطقه گردد بدون آن که تأثیر معنیمی

 ر شود.تواند باعث تعدیل خسارات ناشی از تنش خشکی در سیسیستان استفاده از کود گاوی و نیتروژن می

 

 آبیاریکمتنش آبی، وری آب آبیاری، عملکرد، هبهر های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 گیاهی (Allium sativum L) علمی نام با سیر

 بین در جهانی تولید نظر از که بوده پیاز خانوادة از علفی

 خود به را دوم رتبۀ خوراکی پیاز از پس پیازی گیاهان

 با سیر .(1931موسوی و همکاران، ) است داده اختصاص

 زراعی مهم محصول چهاردهمین تولید، میلیون تن 11

 ایران در سیر کشت زیر سطح (.1112فائو، است ) جهان

هکتار گزارش شده است  11111-11111 ریاخ هایسال در

و  هکتار تن در 11 عملکرد میانگین با همدان استان که

های ترین قطبدرصد سیر کشور یکی از مهم 91تولید 

سیر به شدت  .(1931مطلبی فرد، ) باشدتولید سیرکشور می

 به تنش آبی حساس است. تحقیقات نشان داده است برای

 در تنش اعمال از باید سیر عملکرد حداکثر دست آوردنبه

مرحله  در اگر و شده اجتناب رسیدن و غده مرحله تشکیل

کاهش  هاحبه اندازه شود اعمال آبی تنش غده تشکیل

و  1119 همکاران، و کورتس )فابیرو یافت خواهد

 در داده است نشان نتایج. ( 1119 همکاران، و دومینگوئز

 ییآکار و وریبهره مالیم، و متوسط آب شرایط کمبود

 .(1119لباسچی و همکاران، ) ابدیمی افزایش مصرف آب

گزینه مفید جهت به عنوان آبیاری کم های اخیردر سال

 مطرحاستفاده بهینه از آب در مناطق خشک و نیمه خشک 

 با آب مصرف کارآیی افزایش آبیاریکم هدف .شده است

 است آبیاری آب از بخشی حذف و گیاه نیاز آبیاری کاهش

نیا و حکیمی) ندارد عملکرد افزایش در داریمعنیتأثیر  که

( اثر تنش 1931) همکاراناکبری و  .(1931همکاران، 

های مختلف کاشت گیاه سیر مورد خشکی را در تراکم

 خشکی تنش و نتیجه گرفتند اعمالبررسی قرار دادند 

 به نسبت سیر گیاه عملکرد اجزای و عملکرد کاهش باعث

 افزایش تنش سطح تشدید با کاهش این که گردید شاهد

 دور آبیاری( تأثیر 1939) همکارانشریف روحانی و یافت. 

عمق کاشت را بر گیاه موسیر مورد ارزیابی قرار دادند و و 

نتیجه گرفتند افزایش دور آبیاری باعث کاهش عملکرو و 

 مهمترین که ازبا توجه به اینشاخص برداشت گردید. 

 جذب و دسترسی کاهش خشکی، منفی تنش تأثیرات

قادری و همکاران، ) استبرای گیاه  غذایی مختلف عناصر

خیزی و تغذیه های بهبود حاصل( یکی از روش1931

 موجب باشد. کودهای آلیاستفاده از کودهای آلی می

بهبود ، افزایش ظرفیت نگهداری عناصر غذایی در خاک

 بهبود و ، اصالح نفوذپذیریوضعیت ساختمانی خاک

 از کافی، رطوبت با حفظ همچنین و شده خاک زهکشی

هرناندز و ) کندمی اندازه جلوگیری از بیش خشکی

 استفاده است، نشان داده هابررسی نتایج(. 1111همکاران، 

 و فرج و خلل دلیل بهبود به خاک در آلی مواد انواع از

 سیر عملکرد خاک، افزایش در رطوبت نگهداری ظرفیت

 از استفاده (.1111سالم و همکاران، یا) شودمی موجب را

 راهکارهای از دیگر یکی آلی ینهاده عنوان به دامی کود

 نتایج .است دارویی گیاه این عملکرد بهبود برای پایدار

 زراعت در دامی کود از استفاده است، داده نشان هابررسی

بویا و همکاران، ) دارد ایگسترده کاربرد سیر ارگانیک

 به توجه روند های اخیرسال در. (1119و لورین،  1119

 محصوالت پایدار تولید منظور به خاک کیفیت و سالمت

 کشورهای صنعتی در کهطوریبه است، یافته شدت زراعی

 درون طبیعی، هاینهاده از استفاده سالم، غذای تولید برای

گرفته  قرار افزونروز توجه مورد شیمیاییغیر و ایمزرعه

 دیگر، طرف از (.1111و همکاران، دن هلندر ) است

 به را کشاورزان انرژی، هایحامل جهانی قیمت افزایش

 مصرف منظورکاهشبه جایگزین هایروش از استفاده

هیلت ) است کرده ترغیب مصنوعی شیمیایی هاینهاده

تأثیر ( 1932) صیدی و همکاران (.1111برونر و همکاران، 

دارویی زنیان در منطقه  کود دامی و کود نیتروژن را بر گیاه

اهواز مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند کاربرد کودآلی 

ی موسوشود. باعث افزایش عملکرد گیاه دارویی زنیان می

ثیر سطوح مختلف تنش خشکی و أ( ت1931) همکارانو 

کمپوست را بر گیاه سیر مورد بررسی قرار دادند. نتایج ورمی

نش خشکی باعث کاهش عملکرد ها نشان داد تتحقیقات آن

اعث بتن در هکتار  پنجتا کمپوست سیر و استفاده از ورمی

( اثر سطوح 1931) همکارانافزایش آن شد. مالفیالبی و 

مختلف کود نیتروژن و بستر کاشت را بر گیاه سیر مورد 
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کیلوگرم در  111بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند مصرف 

کیلوگرم کود دامی  11کاشت با هکتار کود نیتروژن و بستر 

 همکارانامین و شود. باعث افزایش عملکرد سیر می

 کاربرد نحوه و نوع ( در تحقیقی درباره اثر1932)

سیر بیان  دارویی گیاه عملکرد و رشد بر کودی تیمارهای

ه صورت زیرسطحی نسبت ببهداشتند استفاده از کود دامی 

سیر شد و  عملکرددرصدی  29/1باعث افزایش سطحی 

 های اکوسیستم در شیمیایی کود مصرف کاهش برای

گیاه  کمی تولید برای دامی کود زیرسطحی کاربرد زراعی،

 دشت در آب کمبود نمودند. سیر را توصیه دارویی

 منبع تنها است. دارای اهمیت و جدی مسئله یک سیستان،

 یغمای بابا هایاز کوه که است هیرمند رودخانه منطقه، آب

 از ناشی آب منطقه، بحران و گیردمی سرچشمه افغانستان

 تأمین که عدم ایگونه به است رودخانه این در آب کمبود

 گردیده است منطقه کشاورزی نابودی به منجر هیرمند آب

آب،  منابع از بهتر چه هر استفاده برای ریزیبرنامه و

با توجه به اهمیت و است. لذا  ناپذیراجتناب و ضروری

همچون خشک  مناطقآبیاری در ضرورت کاربرد کم

به جای کودهای  یسیستان و برتری استفاده از کود آل

که باعث بهبود خاک و نگهداری بیشتر آب در  شیمیایی

در این تحقیق به بررسی سطوح مختلف  ،گرددخاک می

پرداخته شده  های آبیدر تنش کودهای دامی و شیمیایی

 است.

 

 هامواد و روش

در مزرعه تحقیقات  1932 سال تحقیق در این

در منطقه سیستان در استان  کشاورزی واقع در شهر زهک

 شرقی دقیقه طول 21 و درجه 21 درسیستان و بلوچستان 

متر از  111و ارتفاع  دقیقه عرض شمالی 13 و درجه 91و 

سطح دریا انجام گرفت. منطقه مطالعاتی دارای اقلیم گرم و 

متر میلی 21بارندگی آن در سال کمتر از خشک بوده، میزان 

 میاییشی و فیزیکی خصوصیات منظورتعیینباشد. بهمی

خاک های نمونه زمین سازیآماده مراحل از خاک قبل

 هانآ و شیمیایی فیزیکی خصوصیات برخی برداشت و

 مقادیر .(1931)بختیاری و همکاران، (1 جدولشد ) تعیین

تلف مخ تیمارهای در آبیاری آب برخی خصوصیات متوسط

 آورده شده است. 1نیز در جدول 

 تحقيقاتي مزرعه خاك وشيميايي فيزيكي خصوصيات برخي -1 جدول
عمق نمونه 

 برداری

درصد 

 سيلت

 درصد

 شن 

 درصد

 رس

 بافت

 خاك 

pH EC 
(ds/m) 

پتاسيم قابل 

 (ppm) جذب

فسفر قابل 

 (ppm)جذب 

 کربن

 (%) يآل 

 6/0 7/1 431 3/7 9/1 شن لوم 71 96 71 53-0

 
 شيميايي آب آبياری مقاديرخصوصيات -2 جدول

 pH EC نمونه آب

(ds/m) 
SAR 

 
 (meqlit-1)ها آنيون (meqlit-1)ها کاتيون

Ca Mg Na 
 

K 
 

-
3OHC 

 

-Cl 
 

-
4OS 

 

S1 3/1 8/0 4 9/7 5/7 1/4 03/0 03/5 8/0 3/7 

 

های دوبارخرد کرتطرح  حاضر درقالب تحقیق

بان در آبه صورت بلوک کامل تصادفی در سه تکرار  شده

اجرا گردید. تیمارها شامل چهار سطح عمق آب آبیاری ماه 

(I1 ،I2 ،I3  وI4  111و  11، 21، 11 معادلبه ترتیب 

از نوع  ننیتروژود شیمیایی کسطح  سهگیاه( و آبیدرصد نیاز

 111و  11 ،11به ترتیب معادل  N3 و N1 ،N2) اوره

طح س کودی نیتروژن( به عنوان کرت فرعی و سهدرصد نیاز

به ترتیب  D3 و D1 ،D2) یگاوکود دامی از نوع کود 

به عنوان ( دامیکودی درصد نیاز 111و  11 ،11معادل 

)متر در متر( و  1×9ها . ابعاد کرتبود فرعی فرعیکرت 

در هر  .در نظر گرفته شدمتر  یکها از یکدیگر فاصله کرت

سانتیمتری از  پنجبذرها در عمق  ردیف گیاه، 1کرت تعداد 
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ها سانتی متر از یکدیگر روی ردیف 11خاک و به فاصله 

سانتی متر  91کشت شدند. فاصله بین ردیف های گیاهی 

برای هر ردیف گیاهی یک لوله آبیاری  .در نظر گرفته شد

د وکمتر در نظر گرفته شد. میلی 12ای نواری به قطر قطره

 ییکدو مرحله نیتروژن از منبع اوره به صورت سرک در 

در سه سطح  بندیو دیگری در مرحله غده همزمان با کاشت

 ،11کیلوگرم در هکتار به ترتیب معادل  111و  111، 111

و کود دامی از نوع کود  کودی نیتروژننیازدرصد  111و  11

 11و  1/91، 11 در سه سطح گاوی یک هفته قبل از کاشت

درصد  111و  11 ،11در هکتار به ترتیب معادل  تن

حجم آب مورد نیاز  ضافه گردید.گاوی به خاک ا کودینیاز

برای آبیاری از تبخیر و تعرق گیاه مرجع و با استفاده از 

 :(1931ثقه االسالمی و همکاران، ) آمد به دستزیر  وابطر

ETo = KP × Ep (1 )                   .                                  

ETc = Kc × ETo                                         (1)  

oET: مرجع و تعرق گیاه  ریتبخcET: و تعرق  ریتبخ

بر اساس  . این ضریبضریب تشت تبخیر: Kpگیاه

فائو درنظرگرفته شد و در هر ماه بر  11دستورالعمل نشریه 

اساس میانگین سرعت باد و رطوبت نسبی در آن ماه اصالح 

 به دست آمد. 1/1گردید. میانگین ضریب تشت 

Ep: گیری شده توسط های اندازه. از دادهتبخیر از تشت

 سازمان آب زابل اخذ شد.

Kp: مطابق جدول  12دستوررالعمل فائو از . ضریب گیاهی

ه در هایی کدر نظر گرفته شد و سپس با استفاده از فرمول

نشریه امده است برای منطقه مورد مطالعه بر اساس رطوبت 

ح ضرایب اصال نسبی، سرعت باد و ارتفاع اصالح گردید.

پایانی به دست  21/1میانی و  11/1)ابتدایی(، 12/1شده 

 آمد.

یر و تعرق گیاه و با در نظر پس از تعیین تبخ

درصد برای پخش آب در مزرعه،  31گرفتن راندمان آبیاری 

با استفاده از مقدار آب آبیاری در هر تیمار تعیین و 

های آبرسان کنتورهای نصب شده بر روی هر یک از لوله

. حجم آب سایر و در اختیار گیاه قرار گرفت گیریاندازه

متر مکعب در  99/11111) حجمتیمارها بر اساس این 

ن و تعیی (در طول فصل کاشت هکتار تیمار آبیاری کامل

 اعمال گردید.

 

 (IWUE) یاریآبوری مصرف آب بهره

 بآ محصول تولید شده به از: نسبت است عبارت

 (.1113( به دست آمد )پیرو و همکاران، 9از رابطه ) آبیاری.

IWUE =
Y

IR
                                                                     (9)  

 که در آن:

IWUE :آبیاریآبوری مصرفبهره Y :مقدار محصول 

 مکعب(آبیاری )مترمقدار آب: IR (kg/ha)برداشت شده 

 

 برداری گیاهینمونه

ری گیپس از پایان دوره رشد گیاه، به منظور اندازه

-هرهو ب عملکردآلیسین، ، و تعداد سیرچهارتفاع گیاه، وزن 

آبیاری، از وسط هر کرت با حذف اثر آبوری مصرف

شد و پارامترهای مورد  برداشت دو ردیف گیاهی حاشیه

گیری عملکرد خشک، گیری گردید. جهت اندازهنظر اندازه

قرار گرفتند و سپس هوای آزاد سیرها به مدت دو هفته در 

اده استف با گیری شدههای اندازهدر پایان داده شدند. وزینت

 اب هامیانگین و مورد تجزیه و تحلیل SAS 9.1افزار ازنرم

 قرار گرفتند. مورد مقایسه دانکن آزمون

 

 نتایج و بحث

گیری شده توسط تجزیه واریانس صفات اندازه

و میانگین صفات با استفاده از آزمون  ANOVAآزمون 

 حاصل . نتایج(9جدول ) گرفتنددانکن مورد مقایسه قرار 

آبیاری، مقدار  که اثر مقدار آب داد نشان واریانس تجزیه از

ه گیری شدبر پارامترهای اندازه کود گاویکود نیتروژن و 

اثر متقابل آب  .بوددار معنی درصد یکاحتمال  درسطح

آبیاری و کود نیتروژن در سطح احتمال یک درصد بر 

رد و عملک ، آلیسین، وزن و تعداد سیرچهپارامترهای ارتفاع

وری آب آبیاری بهرهو در سطح احتمال پنج درصد بر 

 گاوی در سطح. اثر متقابل آب آبیاری و کود بوددار معنی

اشت. دار دمعنییر ثأاحتمال پنج درصد بر تمامی پارامترها ت
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طح در س ارتفاع ءبر تمامی پارامترها جز اثر متقابل کودها

بر ارتفاع در سطح  ودار معنیثیر أاحتمال یک درصد ت

سین و بر مقدار آلی داری داشتثیر معنیأاحتمال پنج درصد ت

اری، کود بیآگانه آب ابل سهقاثرات مت دار نداشت.ثیر معنیأت

قدار و م تمامی پارامترها جز ارتفاعبر  گاوینیتروژن و کود 

 گیریندازها برصفات تکرار اثر دار داشت.ثیر معنیأت آلیسین

 شآزمای یکنواخت دهنده شرایطنشان که نبود دارمعنی شده

 (.9 جدول) بود تکرارها همه برای

 گيری شدهنتايج تجزيه واريانس )ميانگين مربعات و درجه آزادی( صفات اندازه -3 جدول

درجه  منابع تغييرات

 آزادی

وزن 

 سيرچه

 ارتفاع

 

 یاريآب آبوری بهره عملكرد آليسين تعداد سيرچه

R 4 ns004/0 ns 19/7 ns003/0 ns008/0 ns1018145 ns0 

A)48/0** 14704137* 7/4** 75/44** 71/945** 4/79** 5 )آبیاری 
 A 9 001/0 58/7 04/0 03/0 76801884 0خطای 

B)47/3** 793363471** 7/3** 74/11** 58/946** 68/77** 4 )کود نیتروژن 
A*B 9 **1/0 **4/1 **19/0 **86/0 **4995646 *01/0 
 B 79 009/0 61/0 001/0 001/0 646843 0خطای 

C)49/7** 53961971** 5/40** 13/74** 11/517** 38/8** 4 )کود گاوی 
A*C 9 *07/0 *94/7 *01/0 *05/0 *781178 *05/0 
B*C 1 **09/0 *33/7 *056/0 ns 01/0 **601818 **04/0 

A*B*C 74 **03/0 ns 14/0 **011/0 ns 031/0 *15937 *004/0 
 C 18 006/0 51/0 001/0 008/0 51101 001/0خطای 

 11/7 81/4 18/7 34/7 45/7 69/7  (٪) راتییتغضریب 

 

ده گیری شمقایسه میانگین صفات اندازه ارتفاع:

طور که مشاهده نشان داده شده است. همان 1در جدول 

گردد با کاهش عمق آب آبیاری ارتفاع گیاه کاهش می

یابد و بین تیمارهای مختلف آب آبیاری در سطح احتمال می

اما بین تیمار  ؛دار وجود داشتدرصد اختالف معنی پنج

دار مشاهده نگردید. درصد نیاز آبی تفاوت معنی 11و  111

 11/11درصد نیاز آبی ) 111بیشترین مقدار ارتفاع از تیمار 

 99/11درصد نیاز آبی ) 11متر( و کمترین آن از تیمار سانتی

 تقسیم عمل کاهش با آبی تنشدست آمد. متر( بهسانتی

 کاهش را بوته ارتفاع ها،اندام رشد بر منفی تأثیر و سلولی

 تنش منفی تأثیرات ترینمهم ازجمله بنابراین دهد،می

 در رطوبت کاهش اثر بر بوته ارتفاع کاهش خشکی،

 است رشد کاهش و عناصر جذب قابلیت و دسترس

کاهش مقدار کود نیتروژن (. 1111بابایی و همکاران، )

 نیتروژن مصرف افزایش باباعث کاهش ارتفاع گیاه گردید. 

 ارتفاع افزایش باعث و یابدمی افزایش ساقه رویشی رشد

درصد کود  111بیشترین مقدار آن در تیمار گردد. می

 11متر( و کمترین آن در تیمار سانتی 19/11نیتروژن )

 امینمتر( حاصل گردید. سانتی 91/11) تروژنیندرصد کود 

( در تحقیق خود بیان داشتند در کودهای 1932) همکارانو 

 صورت معدنی در طولکه نیتروژن بهشیمیایی به علت این

ای هگیرد باعث افزایش رنگدانهرشد در اختیار گیاه قرار می

ال دنبهوایی و اندام هوایی شده و افزایش ارتفاع گیاه را به

درصد نیاز کودی به  111از  گاویکاهش مقدار کود دارد. 

درصد آن نیز باعث کاهش ارتفاع گیاه شد و از این نظر  11

بین تیمارهای مختلف در سطح احتمال یک درصد تفاوت 

قابل آب آبیاری و کود تاثرات مدار وجود داشت. معنی

با کاهش مقدار آب آبیاری و کود نیتروژن  نیتروژن نشان داد

(. افزایش مقدار نیتروژن در 1 جدول) افتیکاهش ارتفاع 

قابل اثرات مت. شدسطوح مختلف آبی باعث افزایش ارتفاع 

نیز در سطح احتمال پنج درصد  و آب آبیاری گاویکود 

با کاهش مقدار کود  .(2 جدول) داشتدار اختالف معنی

کود  اثر متقابلو آب آبیاری ارتفاع نیز کاهش یافت.  گاوی

و کود نیتروژن نشان داد با کاهش مقدار نیتروژن  گاوی

افت و از اندازه ارتفاع گیاه کاهش ی گاویمصرفی و کود 

لف در سطح احتمال پنج درصد تخاین نظر بین تیمارهای م

تحقیقات  (.(a)1 شکل) داشتدار وجود اختالف معنی
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بیانگر برهمکنش مثبت بین تنش خشکی و استفاده از کود 

 (.1931موسوی و همکاران، ) باشدمی

ری گیمقایسه میانگین صفات اندازه وزن سیرچه:

شده نشان داد اثر مقدار آب آبیاری، کود نیتروژن و کود 

ار دگاوی در سطح احتمال پنج درصد بر وزن سیرچه معنی

(. با کاهش مقدار آب آبیاری، وزن سیرچه 1 جدولبود )

نیاز  درصد 111ترین مقدار آن در تیمار کاهش یافت. بیش

درصد نیاز  11گرم( و کمترین آن در تیمار  11/1) اهیگآبی 

 11و  111گرم( به دست آمد. بین تیمار  11/1) اهیگآبی 

دار حاصل نشد. هانسون و درصد نیاز آبی تفاوت معنی

( در تحقیقات خود بر روی گیاه سیر نشان 1111) همکاران

-ها کاهش میدادند که با افزایش تنش خشکی وزن سیرچه

یابد. با کاهش مقدار کود نیتروژن و کود گاوی نیز وزن 

( در تحقیق 1931سیرچه کاهش یافت. بایی و همکاران )

خود بر روی گیاه سیر نشان دادند افزایش کود نیتروژن 

شود. نتایج این تحقیق با ها میباعث افزایش وزن سیرچه

تحقیق بر  ( مغایرت دارد. ایشان با1931) فردنتایج مطلبی 

روی گیاه سیر در شرایط آبیاری بارانی و مصرف نیتروژن 

به این نتیجه دست یافتند که تیمارهای مصرف نیتروژن 

نسبت به تیمار عدم مصرف نیتروژن، باعث کاهش وزن 

 نیحققمشود. نتایج مطالعات ایشان با نتایج سایر سیرچه می

 مکارانه( و هور و 1111(، زمان و همکاران )1911) عیرف)

(( نیز مغایرت داشت. اثر متقابل آب آبیاری و کود 1111)

نیتروژن نشان داد با کاهش عمق آب آبیاری و کود نیتروژن 

(. اثر متقابل 1 جدولمصرفی، وزن سیرچه کاهش یافت )

آب آبیاری و کود گاوی نیز نشان داد با کاهش مقدار کود 

ث عمصرفی اثرات تنش آبی در گیاه افزایش یافت و با

(. اثر متقابل کود گاوی 2 جدول) شدها کاهش وزن سیرچه

و کود نیتروژن نشان داد با کاهش مقادیر کود مصرفی وزن 

(. اثر متقابل سه گانه کود (b)1 شکل) ابدیسیرچه کاهش می

نشان داده  (a)1نیتروژن، کود گاوی و تنش آبی در شکل 

وزن شود بیشترین گونه که مشاهده میشده است. همان

درصد  111درصد نیاز آبی و  111ها در تیمارهای سیرچه

کود نیتروژن و کود گاوی به دست آمده است و با کاهش 

-مقدار آب آبیاری و کاهش مقدار کود مصرفی وزن سیرچه

 ها نیز کاهش یافته است.

 گيری شدهمقايسه ميانگين صفات اندازه -4 جدول
 وزن سيرچه تيمارهای آزمايشي

 )گرم(

 ارتفاع

-)سانتي

 متر(

تعداد 

 سيرچه

 آليسين

گرم در )ميلي

 گرم(

 عملكرد

 )کيلوگرم در هكتار(

 یاريآب آبوری بهره

 (ارهكتدرمترمكعببرلوگرميک)

مقدار 
آب 
 آبیاری

 a18/3 a31/34 a87/9 a1/9 a8000 b71/7 نیاز آبی درصد 700
 a43/3 a04/37 a37/9 a9/3 a1700 a4/7 نیاز آبی درصد 80
 b37/1 b55/11 b14/3 b6/5 b9400 a43/7 درصد نیاز آبی 90

 c07/1 c53/17 c11/1 c1/4 c3518 c01/7 درصد نیاز آبی 10 

مقدار 
کود 

 نیتروژن

 a19/3 a75/34 a67/9 b9/1 a1/8189 a16/7 درصد 700

 b87/1 b34/11 b11/3 a8/3 b9990 b78/7 درصد 13

 c57/1 c18/15 c1/1 c7/5 c4/1474 c11/0 درصد 30

مقدار 
کود 
 گاوی

 a59/3 a65/30 a14/9 a5/3 a91/1189 a55/7 درصد 700
 b85/1 b15/11 b17/3 b7/1 b44/9514 b75/7 درصد 13
 c56/1 c11/11 c49/3 c6/4 c3300 c63/0 درصد 30

 .ندارند دارمعنی اختالف ٪3 احتمال سطح در دانكن آزمون اساس بر یكسان حروف دارای هایمیانگین
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 (B×Aميانگين اثرات متقابل مقدارآب آبياری و کود نيتروژن ) سهيمقا -5 جدول

مقدار کود 

 نيتروژن

 ارتفاع

 متر()سانتي
 تعداد سيرچه وزن سيرچه

 آليسين

گرم بر )ميلي

 گرم(

 عملكرد
وری آب آبياری بهره

 تار(هكدرمترمكعببر)کيلوگرم

مقدار آب 

 آبياری

700٪ a35/39 a11/9 a38/1 b8/1 a1/70761 b54/7 700٪آبینیاز 

13٪ b19/34 b33/3 c85/9 a7/9 b18/8541 f77/7 

30٪ f54/18 c03/3 d04/9 d1/4 e86/3118 k95/0 

700٪ a47/33 a4/9 b41/1 c8/5 a86/6948 a93/7 80٪آبینیاز 

13٪ c79/37 d61/1 d01/9 a3/3 c11/1755 f74/7 

30٪ e13/13 e95/1 e55/3 e7/4 f39/1033 i98/0 

700٪ d74/30 ed69/1 c19/9 c4/4 d55/1061 a91/7 90٪آبینیاز 

13٪ h64/19 f35/1 e17/3 e9/5 e44/3974 c46/7 

30٪ g67/15 h05/1 g7/1 f1/7 g44/5814 h11/0 

700٪ h94/19 g43/1 d01/9 f9/7 d9660 d41/7 10٪آبینیاز 

13٪ i41/10 g47/1 f18/1 d5/4 e39/3903 e47/7 

30٪ j73/51 j31/5 h59/5 g7/7 h44/5114 g6/0 
 دار ندارنداختالف معنی ٪3های دارای حروف یكسان بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال میانگین

 
 (D×A) داميميانگين اثرات متقابل مقدار آب آبياری و کود  سهيمقا -6 جدول

مقدار آب 

 آبياری

مقدار 

 کود دامي

 ارتفاع رچهيس وزن

-)سانتي

 متر(

تعداد 

 سيرچه

 آليسين

گرم بر )ميلي

 گرم(

 عملكرد

)کيلوگرم در 

 هكتار(

وری آب آبياری بهره

 تار(هكدرمترمكعببر)کيلوگرم

 a43/9 a19/33 a59/1 a3/3 a86/6448 b53/7 ٪700 آبینیاز700٪

13٪ b91/3 c58/34 b19/9 b7/1 b91/1199 f07/7 

30٪ c54/3 e19/16 c57/9 d7/5 c39/1003 i67/0 

 a61/3 b58/35 a7/1 a8/1 a8110 a15/7 ٪700 آبینیاز80٪

13٪ d77/3 d08/30 d71/9 d4/5 d9160 e03/7 

30٪ f15/1 g97/19 e17/3 e1/4 g86/3688 i64/0 

 e07/3 38d/30 d71/9 c1/5 e86/9188 a18/7 ٪700 آبینیاز90٪

13٪ g19/1 f58/11 f54/3 e3/4 i3590 d76/7 

30٪ h05/1 h04/11 g87/1 f1/7 k39/1333 e05/7 

 g33/1 h61/15 f1/3 e9/4 f86/9448 c46/7 ٪700 آبینیاز10٪

13٪ h69/5 i08/17 h94/1 f5/7 h44/3314 C47/7 

30٪ i18/5 j68/58 i47/1 g8/0 k1330 g63/0 
 دار ندارنداختالف معنی ٪3های دارای حروف یكسان بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال میانگین
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 (D×B)مقايسه ميانگين اثرات متقابل مقدار کود نيتروژن و کود دامي  -1 شكل

 

اثر مقدار آب آبیاری، کود نیتروژن  تعداد سیرچه:

احتمال پنج درصد بر تعداد سیرچه و کود گاوی در سطح

(. با کاهش مقدار آب آبیاری، تعداد 1 جدول) بوددار معنی

 111ترین مقدار آن در تیمار سیرچه کاهش یافت. بیش

درصد نیاز آبی  11( و کمترین آن در تیمار 11/2) درصد

و  111اما از این نظر بین تیمار  ؛آمد( به دست 11/1) اهیگ

درصد نیاز آبی تفاوت معنی دار حاصل نشد. با کاهش  11

مقدار کود نیتروژن و کود گاوی نیز تعداد سیرچه کاهش 

یافت. اثر متقابل کود گاوی و نیتروژن و نیاز آبی گیاه نشان 

داد با کاهش سطوح آبی و کودی تعداد سیرچه کاهش 

ان توبی با افزایش سطوح کودی میهای آیافت. در تنش

درصدی  111کاهش تعداد سیرچه را جبران نمود و استفاده 

 دیدگرهای آبی باعث افزایش تعداد سیرچه از کود در تنش

 داشتن دلیل به دامی کود مصرف (.2 و 1جدول )

 وزن همچون سیر رشد هایغذایی، ویژگی عنصرهای

 در که داد افزایش را کننده اندام نورساخت عنوان به برگ

 واحد در چهسیر تعداد افزایش و بهبود تولیدباعث  نتیجه

پلتر و  ( و1112) کارای و یاکوبو نتایج تحقیقات شد. سطح

بهبود  بر را حیوانی کود دارمعنی تأثیر ( نیز1111)همکاران 

( بیان 1931) ترابی و همکاران کند.می تأیید سیرچه تعداد

 افزایش با سیرچه همراه تعداد افزایش دالیل از کردند یکی

-به سیرچه اندازة بودن محدود نیتروژن و دامی کود مصرف

 به نیاز است. مواد نورساختی ذخیرة برای مخزنی عنوان

 همراه به آلی در کودهای موجود غذایی عنصرهای

 متفاوت گیاه نمو و مختلف رشد هایمرحله در نیتروژن

 شدید کاهش از تواندها میآن مناسب مصرف و است

 بنابراین ؛کند جلوگیری رشد متفاوت شرایط در عملکرد

 و دامی کودهای مانند هاییاز نهاده استفاده با توانمی

 را رویشی هایویژگی و هوایی هایرشد اندام که شیمیایی

 را اقتصادی عملکرد توانمی کنند،تقویت می سیر در

 شرایط بودن مناسب صورت در این گیاه داد. افزایش

 نورساختی مواد تجمع افزایش به اقدام برای رشد، محیطی

تعداد  نظر از گیاه اگر شرایط این در کند،می هر حبه در

 خود مخزن تواندمی شود مخزن محدودیت دچارسیرچه 

-راه از یکی برطرف سازد. لذا تعداد سیرچه با افزایش را

 کارگیری هرگونهبه سیر عملکرد برای بهبود اصلی کارهای

و تعداد  رویشی هایویژگی بتواند که زراعی است عملیات

 سیر گردد. عملکرد بهبود بخشد و باعث افزایش را سیرچه

( نیز بیان داشتند مصرف کود 1931) همکارانمالفیالبی و 

دامی به دلیل دارا بودن عناصر غذایی خصوصیات رشدی 
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ش نده را افزایکنعنوان اندام فتوسنتزسیر همچون برگ به

ر اث شود.افزایش حبه سیر در واحد سطح می داده و باعث

متقابل سه گانه کود نیتروژن، کود گاوی و تنش آبی در 

گونه که مشاهده نشان داده شده است. همان (b)1شکل 

درصد نیاز  111شود بیشترین تعداد سیرچه در تیمارهای می

و  111تیمار دست آمد که از این نظر بین آبی و کودی به

دار مشاهده نشد. در سطوح پایین نیاز آبی تفاوت معنی 11

توان تعداد کود نیتروژن با افزایش مقدار کود گاوی می

 ها را افزایش داد.سیرچه

 نیسیآل به مربوط ریس خواص نیترمهم آلیسین:

 شنرو زرد رنگ با و یروغن بیترک کی نیسیآل باشد،یم

 نیسیآل به. آوردیم وجود به را ریس خاص عطر که باشدیم

 ریس یِکروبیم ضد خواص که شودیم گفته هم ریس روغن

مقایسه میانگین صفات  .است بیترک نیهم به مربوط

نشان داد اثرات ساده کود  (1 جدول) شدهگیری اندازه

ن، کود گاوی و مقدار آب آبیاری بر مقدار آلیسین ژنیترو

ین درصد داشت. بیشتردار در سطح احتمال پنج تأثیر معنی

درصد  111مقدار آلیسین در تیمارهای آبی، در تیمار آبی 

دست آمد. کاهش مقدار آب آبیاری باعث نیاز آبی گیاه به

 111اما از این نظر بین تیمار  ؛کاهش مقدار آلیسین گیاه شد

دار مشاهده نشد. درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنی 11و 

ود گاوی نیز باعث کاهش کاهش مقدار کود نیتروژن و ک

مقدار آلیسین گیاه شد. بیشترین مقدار آلیسین در تیمارهای 

کیلوگرم در هکتار  11معادل ) یدامکود  درصد 111کودی 

کیلوگرم  111معادل ) ییایمیشدرصد کود  11کود گاوی( و 

ان نتایج تحقیقات نشدست آمد. به در هکتار کود نیتروژن(

ای در کیفیت مواد موثره و هدهد کودهای آلی نقش عمدمی

(. 1911)امیدبیگی، های ثانویه گیاهان دارویی داردمتابولیت

( نشان داد 1 جدول) یآباثرات متقابل کود نیتروژن و تنش 

با کاهش سطوح آبی و افزایش مقدار کود نیتروژن مقدار 

ی یابد ولدرصد کود نیتروژن افزایش می 11آلیسین تا سطح 

این مقدار نیتروژن باعث کاهش مقدار استفاده بیشتر از 

محققان دیگرنشان  نتایج و تحقیق این آلیسین گردید. نتایج

و  کیفی هایویژگی افت دلیل به زیاد نیتروژن داد کاربرد

 این مواد متشکلۀ اجزای در تغییر یا و مؤثره مادة کاهش

(. اثرات متقابل کود دامی و 1111)برناث،  نیست مناسب

داد با کاهش سطوح کود دامی و کاهش تنش آبی نشان 

ش یابد که با افزایمقدار آب آبیاری مقدار آلیسین کاهش می

 توان مقدار کاهش را جبران نمود.مقدار کود مصرفی می

اعث بتوان بیان نمود که کود دامی گونه میعلت را شاید این

و کاهش تبخیر از ظرفیت نگهداری آب در خاک افزایش 

کننده آبی کمکاین امر در شرایط کمکه  سطح خاک شده

خود  هایبررسی نتایج در نیز محققان دیگر خواهد بود.

 باعث بهبود خاک، در آلی کودهای وجود کردند، گزارش

 خاک خیزیو حاصل زیستی شیمیایی، فیزیکی، وضعیت

 در و کمی افزایش عملکرد موجب نهایت در و شده

 همین در شود.می کیفیت تولید افزایش باعث نیز مواردی

 توسط تولید، افزایش بر کودهای آلی سودمند تأثیر رابطه

 .(1111فرانسیس، ) استگزارش شده  پژوهشگران بیشتر

مقایسه میانگین عملکرد نشان داد در  عملکرد: 

تیمارهای مختلف در سطح احتمال پنج درصد اختالف 

(. با کاهش عمق آب آبیاری 1 جدولدار وجود دارد )معنی

 11و  111عملکرد کاهش یافت اما از این نظر بین تیمار 

ه از آنجایی کدار مشاهده نشد. درصد نیاز آبی اختالف معنی

-سیر گیاهی است که نسبت به میزان رطوبت حساس می

اما با  ؛گرددباشد، تنش آبی باعث کاهش عملکرد آن می

ای نواری همواره ریشه گیاه که در آبیاری قطرهتوجه به این

درصد نیاز آبی گیاه  11باشد، تنش خشکی در مرطوب می

 111باعث کاهش عمکرد گردید اما این کاهش با تیمار 

کاهش عملکرد دار نداشت. درصد نیاز آبی اختالف معنی

تواند به دلیل کاهش سطح گیاه در شرایط خشکی می

ژی مصرفی ش انرکلروفیل، افزای تولید کاهش فتوسنتزکننده،

گیاه جهت باالبردن غلظت شیره سلولی و تغییر در 

مسیرهای تنفسی و فعال شدن مسیر پنتوزفسفات و یا 

افزایش حجم ریشه و غیره باشد. تأثیر خشکی بر هریک از 

تواند در نهایت منجر به تغییر درعملکرد اجزای عملکرد می

 همکارانموسوی و  (.1111سری والی و همکاران، ) شود

خود  اتدر تحقیق( نیز 1913و بیدشکی و آروین )( 1931)
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رفی با کاهش مقادیر کود مصبه نتایج مشابهی دست یافتند. 

رین بیشتمشخص گردید نیز مقدار عملکرد کاهش یافت و 

درصد نیاز کودی به دست  111مقدار عملکرد در تیمارهای 

ثر متقابل آب آبیاری و کود نیتروژن نشان داد با ا آید.می

کاهش آب آبیاری و کود نیتروژن مقدار عملکرد کاهش 

یافت. همچنین مشاهده گردید در تیمارهای دارای تنش آبی 

 جدول) دادمصرف بیشترکود نیتروژن اثرات تنش را کاهش 

 نیتروژن میزان افزایش با مطلوب درشرایط آبیاری. (1

 شدید و مالیم تنش درشرایط ماا ؛یافت شافزای عملکرد

 باعث حدودی نیتروژن تا کود کاربرد افزایش رطوبتی

بر  آب کمبود منفی تأثیر برابر در گیاه تحمل افزایش

ود ک مناسب مقادیر کاربرد عبارتی به شود،می عملکردگیاه

 دهد. یشافزا گیاه در را آبی تنش با مقابله تواندمی نیتروژن

 طتوس نیتروژن جذب خاک رطوبت شدید درصورت کمبود

 احلمر برای نیاز مورد نیتروژن و گردداختالل می دچار گیاه

 مفراه خاک نیترات درصورت افزایش حتی رشد بحرانی

 بسب آبیاری یابد،کاهش می عملکرد درنتیجه و گرددنمی

 به تنش آب افزایش و شودمی نیتروژن جذب افزایش

 خاک نیترات استخراج نظر از را گیاه توانایی خود خودی

 همکاران و مگایز نتایج با نتایج سازد. اینمحدود می

 اویگاثرات متقابل آب آبیاری و کود  .دارد مطابقت( 1111)

مقدار  ان داد با کاهش آب آبیاری و کود گاوینیز نش

وح در سط گاویعملکرد کاهش یافت و مصرف بیشترکود 

 هددتواند اثرات تنش آبی را کاهش تنش آبی تا حدودی می

ان نش کود گاوی(. اثرات متقابل کود نیتروژن و 2 جدول)

داد با کاهش مقادیر کودهای مصرفی مورد نیاز گیاه، 

ن با توادر سطوح پایین نیتروژن میعملکرد کاهش یافت. 

اثرات کاهش نیتروژن را تا  گاویافزایش مصرف کود 

 غذایی، عناصر دربین (.(c)1 شکل) نمودحدودی جبران 

 همزمان طوربه داراست و را تولید راندمان بیشترین نیتروژن

 ا افزایشر متابولیسم کند،می تحریک را وکلروفیل فتوسنتز

ند. کمی تسهیل را ریشه از اسیدها از برخی تراوش و دهدمی

، رغامیض) کندمی آسان را عناصر دیگر جذب وضعیت این

ای هکه نقش باشدمیمصرف نیتروژن از عناصر پر (.1911

ای همتعدد ساختاری در سلول و عملکرد کاتالیتیک آنزیم

نیتروژن  (.1113همکاران،  )اختر و دخیل در متابولیسم دارد

نقش اساسی و مهمی در ساخت پروتئین گیاه و تشکیل 

یندهای آهای گیاهی دارد و کمبود نیتروژن مانع فرسلول

رشد گردیده و باعث کوتاه ماندن از رشد و کاهش ماده 

اثرات  (.1112)پهلوان و همکاران،  گرددگیاه میخشک در 

( c)1نیتروژن، کود گاوی و تنش آبی در شکل  متقابل کود

شود با که مشاهده می طورنشان داده شده است. همان

کاهش سطوح آبی و کودی مقدار عملکرد کاهش یافته است 

درصد نیاز آبی و  111و بیشترین مقدار آن در تیمارهای 

 111و  11کودی به دست آمد که از این نظر بین تیمار 

 مصرفدار وجود نداشت. درصد نیاز آبی اختالف معنی

 و شیمیایی فیزیکی، هایویژگی بهبود بر دامی افزون کود

قابل  غذایی عنصرهای بیشتر فراهم کردن با زیستی خاک،

 آب خاک، نگهداری ظرفیت افزایش و گیاه برای دسترس

 و هاوزن سیرچه رفتن باال و رویشی رشد بهبود باعث

محققان زیادی  است. شده سیر عملکرد افزایش درنهایت

استفاده از کود دامی و شیمیایی را باعث افزایش عملکرد 

زاکایی و  ،1111)دامس و همکاران،  اندسیر دانسته

 (.1111و هور و همکاران،  1111همکاران، 
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 و سطوح آبي دامياثرات متقابل کود نيتروژن، کود  -2 شكل

 

مقایسه میانگین صفات  وری آب آبیاری:بهره

تیمارهای وری آب در گیری شده نشان داد بین بهرهاندازه

دار در سطح احتمال پنج درصد وجود مختلف اختالف معنی

وری آب داشت. با کاهش عمق آب آبیاری مقدار بهره

یاری وری آب آبآبیاری افزایش یافت. بیشترین مقدار بهره

کیلوگرم بر متر مکعب در هکتار(  32/1درصد ) 21در تیمار 

کیلوگرم بر  11/1) یآبدرصد نیاز 11و کمترین آن در تیمار 

اما از این نظر بین  ؛متر مکعب درهکتار( به دست آمد

دار مشاهده نشد. درصد تفاوت معنی 21و  11تیمارهای 

در اثر تنش  گیاه در وری آب آبیاریبهره بودن کم علت

 عوامل متابولیکی یا ایروزنه عوامل به توانمی خشکی را

 و کلروپالستداخل  به کربناکسیددی انتشار بر مؤثر

 شرایط در این که تنش طول در کربوکسیالسیون کاهش

 در از اختالل ناشی ایغیرروزنه کنندة محدود عوامل

 ایفا کاهش فتوسنتز در مهمی نقش بیوشیمیایی هایواکنش

 هدایت بین ارتباط خطی نبود علت به داد. نسبت کنند،می

 در دارند گیاهان تمایل بیشتر کربن، جذب و ایروزنه

 دهند افزایش را وری خودبهره متوسط، آبی تنش شرایط
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وری آب کاهش بهره دهندة نشان نتایج، (.1333، چاوز)

 یک در مثال برای .است آبی تنش شدت افزایش با آبیاری

 وریکاهش بهره فرنگی، توت مختلف ارقام در بررسی

 کولتیوار سالوت در آبی تنش شدت افزایش با آب آبیاری

-بهره گویای افزایش دیگر تحقیقات نتایج اما؛ شد گزارش

زاگادا و است ) آبی تنش شدت افزایش با آب آبیاری وری

( و شاهین و 1113همکاران )(. احمد و 1111ایجیمیا، 

وری مصرف آب آبیاری را ( افزایش بهره1111همکاران )

( نیز 1931فرد )مطلبیدر شرایط تنش آبی گزارش کردند. 

 وری آبزایش شدت تنش آبی مقدار بهرهبیان نمود با اف

 تیمارهای در آن کاهشیابد و علت آبیاری افزایش می

 افزایش و عدم شده مصرف آبیاری آب افزایش باالتر،

افزایش  همچنین برایبود.  سیر غده عملکرد متناسب

قابل توجه  مقدار به آب مصرف بود نیاز عملکرد در جزئی

وری بهره کاهش بر دیگری دلیل خود این که یابد افزایش

مقدار کود  کاهش بود. مصرفی آب افزایش با آب مصرف

وری آب آبیاری گردید. کاهش نیتروژن باعث کاهش بهره

وری آب مقادیر مصرفی کود گاوی نیز باعث کاهش بهره

آبیاری گردید. اثرات متقابل آب آبیاری و کود نیتروژن نشان 

ش سطح کود نیتروژن داد با کاهش عمق آب آبیاری و افزای

طح وری در سیابد. بیشترین مقدار بهرهوری افزایش میبهره

نیتروژن و  111 درصددرصد و سطح کودی  21آبیاری 

درصد  11درصد نیاز آبی و مصرف  111کمترین آن در 

(. اثرات متقابل آب 1 جدول) آمددست کود نیتروژن به

بیاری و آبیاری و کود گاوی نشان داد با کاهش عمق آب آ

-وری آب آبیاری افزایش میافزایش مقدار کود گاوی بهره

وری آب آبیاری در سطح آبیاری یابد. بیشترین مقدار بهره

کیلوگرم بر متر  11/1درصد ) 111درصد و سطح کودی  21

درصد نیاز آبی و  111مکعب در هکتار( و کمترین آن در 

مکعب کیلوگرم بر متر  31/1درصد کود گاوی ) 11مصرف 

(. اثرات متقابل کود گاوی 2 جدول) شدحاصل  (در هکتار

و کود نیتروژن نشان داد با کاهش مقدار کود نیتروژن و 

وری آب آبیاری افزایش یافت. افزایش مقدار کود گاوی بهره

درصد کود نیتروژن و کود  111بیشترین مقدار آن در تیمار 

 آمد دست کیلوگرم بر متر مکعب در هکتار( به 19/1) یگاو

 .((e)1 شکل)

 

 نتیجه گیری

نتایج نشان داد بیشترین مقدار عملکرد در تیمار 

هکتار( و درکیلوگرم 1111درصد نیاز آبی گیاه ) 111

 1911درصد نیاز آبی گیاه ) 11کمترین آن در تیمار 

دست آمد. کاهش مقدار کود نیتروژن در هکتار( بهکیلوگرم

وری عملکرد و بهره درصد باعث کاهش 111به کمتر از 

که بیشترین عملکرد و طوریمصرف آب آبیاری گردید به

درصد کود  111وری مصرف آب آبیاری در تیمار بهره

 13/1هکتار و درکیلوگرم 1/1112نیتروژن )

هکتار( حاصل شد. کاهش مقدار کود درمکعبمتربرکیلوگرم

درصد باعث کاهش عملکرد و  111دامی نیز به کمتر از 

 که بیشترینطوریوری مصرف آب آبیاری گردید بهبهره

 111وری مصرف آب آبیاری در تیمار عملکرد و بهره

 99/1هکتار و درکیلوگرم 21/1112درصد کود دامی )

ه دست آمد. همچنین با توجهکتار( بهدرمکعبمتربرکیلوگرم

ن توان گفت بیبه نتایج به دست آمده از این تحقیق می

-گیاه تفاوت معنیآبیدرصد نیاز 111و  11ی تأمین تیمارها

توان مقدار آب داری از لحاظ عملکرد وجود ندارد، لذا می

گیاه کاهش آبیدرصد نیاز 11مقدار  داده شده به گیاه را به

 دارمعنی کاهش بدون توانمی مناسب مدیریت داد و با

-همین محصول، مقدار آب کمتری مصرف نمود. عملکرد

مکمل  شیمیایی و آلی کودهای که داشت بیان توانطور می

باعث  تنها نه تغذیه، منبع دو این تلفیق و بوده یکدیگر

 خیزی خاک حاصل بهبود و گیاه تغذیۀ شرایط شدن بهینه

 خاک و زیستی فیزیکی شرایط بهبود باعث بلکه شودمی

داشت و برای  دنبال خواهد به را تولید افزایش و شده نیز

مقدار عملکرد با کاهش عمق آب آبیاری کاهش پیدا که این

نکند باید مقدار کود نیتروژن و کود دامی مصرفی افزایش 

 و مکانی زمانی پراکندگی بودن نامناسب به توجه یابد. با

 در آبیاری بودن راندمان پایین و ایران در جوی هایریزش

 در تولید عوامل تریناز محدودکننده آب کشاورزی،
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آب  مصرف کاهش رواین از رود.می شماربه کشاورزی

 آبیاری سیستم کارگیریبه و بهینه کشت الگوی آبیاری،

 توصیه سیر مزارع کشت در الگوی تدوین فشاردرتحت

به علت شدت باالی تبخیر و تعرق، وزش بادهای  شود.می

شدید و همچنین کمبود آب در منطقه مورد مطالعه و 

ود از این شآبیاری قطره ای توصیه میپتانسیل باالی سیستم 

 همچنین با روش جهت آبیاری گیاه سیر استفاده گردد.

 خاک، منابع پایداری در آلی کودهای مثبت اثرات به توجه

 محیط آلودگی از جلوگیری مدت، دراز در حفظ تولید

 این از استفاده کیفیت با و سالم محصول عرضه و زیست

-شیمیائی می کودهای با تلفیق در یا و به تنهایی کودها نوع

 مصرف کاهش راستای در ای مناسبگزینه عنوان به تواند

پایدارمورد  اهداف کشاورزی به رسیدن و شیمیایی کودهای

 گیرد. توجه قرار
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Abstract 

 

In this research, the effect of different levels of irrigation water, nitrogen 

fertilizer, and cow manure on garlic was investigated. The experiments were 

carried out in a split-spilt plot design, with four levels of irrigation water depths 

(40%, 60%, 80% and 100% of the plant water requirement) in the main plots, 

three levels of nitrogen (50, 75 and 100% nitrogen) in the sub- plots, and three 

levels of manure (25, 32.5 and 50 ton/ha  cow manure) in the sub-plots. Nitrogen 

was applied in two stages and cow manure in one stage before planting. At the 

end of the experiment, parameters such as plant height, weight, and number of 

garlic, yield, and irrigation water productivities were measured. The results 

showed that the effects of irrigation water, nitrogen fertilizer, and manure were 

significant (p< 1% and <5%) on all parameters. The highest yield was obtained 

from 100% fertilizer application and 100% water requirement, but no significant 

effect was observed between treatments of 100 and 80% of water requirement. 
The highest amount of irrigation water utilization was obtained at irrigation level 

of 60% and fertilizer level of 100% (1.48 kg/m3/ha). In this regard, there was no 

significant difference between treatments of 60% and 80% of water requirements. 
The amount of allicin was reduced by reducing irrigation water and reducing 

fertilizer use. Increasing nitrogen fertilizer up to 75% of fertilizer requirement, 

amounting to 150 kg/ha, resulted in increase of allicin, but higher amounts 

resulted in decrease of allicin content. Therefore, due to shortage of water in the 

region, irrigation of this crop can be done with 80% of the plant's water 

requirement, without a significant effect on the yield. 
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