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  کمپوست بر عملکرد، اجزاي عملکرد و آلیسین گیاه سیر ثیر سطوح مختلف تنش خشکی و کود ورمیأت
  

  2یر ساالري امو 2حامد کاوه ،2احمد احمدیان*، 1زکیه موسوي
   حیدریه، تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی، دانشگاه تربت گروه ارشد آموخته کارشناسی دانش1

  حیدریه  تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربتگروه استادیار 2
  26/1/97:  ؛ تاریخ پذیرش13/8/96: تاریخ دریافت

 1چکیده
بوده که از نظر تولید جهانی  Liliaceaeساله علفی از خانواده گیاهی چند) .Allium sativum L(ر سی :سابقه و هدف

 کمبود منابع آبی دردسترس، ،است خوراکی رتبه دوم را به خود اختصاص داده در بین گیاهان پیازي پس از پیاز
اصوالً . نموده استناپذیر اجتناب سازي مصرف آب، درباره این گیاه حساس به خشکی را نیزجویی و بهینه صرفه
آید و با کاربرد دست میمالیم بهخشکی  کامل و تنش هايترتیب در آبیاريترین عملکرد و کارایی مصرف آب به بیش

، توجه به اهمیت اعمال تنش آبی در یابدهاي آبی کاهش میکمپوست، اثرات منفی تنشکودهاي آلی از جمله ورمی
ن یدر اشد  باعث ، از سویی دیگربا اعمال تنشثره گیاهان ؤاري از سویی و افزایش میزان ماده مهاي آبی ریزي برنامه

کمپوست بر عملکرد، اجزاي عملکرد و میزان ماده خشکی و کود ورمی سطوح مختلف تنشثیر أت بررسی بهپژوهش 
   .ي را دارد، پرداخته شدتولید، مقام دوم در بین گیاهان پیازنظر  که از آلیسین گیاه دارویی سیرثره ؤم

در مزرعه هاي کامل تصادفی در سه تکرار هاي خردشده در قالب طرح بلوكصورت کرت آزمایش به :ها مواد و روش
، 120، )شاهد (100 شامل سطوح مختلف آبیاري. اجرا شد 1394-95  زراعیدر سالحیدریه تحقیقاتی دانشگاه تربت

 تن در هکتار 15 و 10 کمپوست در چهار سطح صفر، پنج،تور اصلی و کود ورمیعنوان فاک آبی به درصد نیاز 60 و 80
  .عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد به

کمپوست بر ارتفاع بوته، طول برگ، وزن تر و نتایج نشان داد که اثرات ساده و متقابل تنش خشکی و ورمی :ها یافته
دار  ه، سطح برگ، وزن خشک برگ و عملکرد سیر معنی ریشخشک وخشک بوته، وزن تر و خشک سوخ، وزن تر 

تن  15و  10، پنجمصرف . یافته است با افزایش تنش خشکی ارتفاع بوته، وزن خشک سوخ و سطح برگ کاهش . بود
ترین  ترین و کم بیش. شددرصدي عملکرد سیر در مقایسه با شاهد  10و  18، 25ترتیب باعث بهبود  کمپوست به ورمی

با عملکردي (کمپوست در هکتار  تن ورمیپنج نیاز آبی و مصرف درصد 100تیمار در ترتیب سیر بهعملکرد سوخ 
 با عملکردي برابر با(کمپوست نیاز آبی و بدون مصرف ورمیدرصد  60تنش و ) در هکتارکیلوگرم  10170 برابر با 

باعث افزایش کمپوست یورممصرف کود تنش خشکی سبب کاهش و . حاصل شد) کیلوگرم در هکتار 66/3048
  . شدآلیسین ثره ؤماده ممیزان 

                                                
  a.ahmadian@torbath.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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باعث  ،کمپوست ورمیکود  کاربرد و و کمبود آب سبب کاهش استحساس به تنش خشکی گیاه سیر  :گیري نتیجه
سیر و  عملکرد اجزاي و عملکرد رشدي، خصوصیات بهبودضمن کمپوست   ورمیکاربرد. دشو آن میبهبود عملکرد 

هاي بعد و همچنین ، تداوم بهبود عملکرد گیاه در سال در فصل تحت کشتز تنش خشکیکاهش خسارات ناشی ا
  .شود  میبهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك

  
   آلی آبیاري، کود سوخ، کم : کلیديهاي واژه

  
  مقدمه

ساله  گیاهی چند) .Allium Sativum L(سیر 
بوده که از نظر تولید  Liliaceaeعلفی از خانواده 

 رتبه خوراکی پیازانی در بین گیاهان پیازي پس از جه
برخی از . است دادهدوم را به خود اختصاص 

 را به آسیاي مرکزي دارویی گیاهاین منشأ  پژوهشگران
دانند که پس نزدیک مغولستان یا افغانستان مرتبط می

 منتقلاز آن توسط مهاجرین اولیه به شرق آسیا و اروپا 
بوده  گرم و خشک عتی طبيرا داریس .)32 (است شده 

 ،بیوتیکی دارد ترین ترکیب سیر که خاصیت آنتیهمو م
 شود آلیسین است که سبب تندي و طعم گزنده سیر می

 را اهی درصد از وزن گمین و کی حدود بی ترکنیا). 3(
 .)18 ( بوي آن استی و عامل اصلدهدی ملیتشک

خون،  براي کاهش کلسترول دارویی گیاهاستفاده از این 
، عروقی وخون، درمان ناراحتی قلبی  تنظیم فشار

   .)30 (است شده  توصیهخوردگی و آنفوالنزا  سرما
تنش ثیر أت  مداوم تحتطور بهگیاهان در طبیعت 

ها، تنش  در بین این تنش. گیرند قرار میغیرزندهزنده و 
وري  ترین عوامل رشد و بهرهخشکی یکی از نامطلوب
براي تولید محصول پایدار در گیاهی و تهدیدي جدي 

تنش و  )6 (باشد شرایط در حال تغییر آب و هوا می
خشکی، یک فاکتور محیطی اصلی و یک عامل 

 در پراکنش جغرافیایی گیاهان و قدرت محدودکننده
در شرایط نتایج نشان داد که . )25 (هاست تولید آن

رغم خسارات شدید، کاهش  علیتنش خشکی شدید، 
در شرایط  تولید عملکردي غیراقتصادي، عملکرد وزیاد 

و کارایی مصرف وري  ، بهره متوسط و مالیمکمبود آب
بنابراین کاربرد استراتژي ، )26 (یابدافزایش میآب 

آبیاري، گزینه مناسبی جهت استفاده بهینه از آب در  کم
  ).19( شود خشک محسوب می مناطق خشک و نیمه

اثر تنش بررسی با ) 2010(بابائی و همکاران 
نتیجه گرفتند خشکی بر صفات مورفولوژیک آویشن 

 افزایش تنش خشکی موجب کاهش صفات ارتفاع که
بوته، تعداد ساقه جانبی، وزن خشک و وزن تر اندام 

و خشک و طول ریشه   ورویشی، حجم ریشه، وزن تر
و در نهایت عملکرد دار سطح برگ گیاه  کاهش معنی

نشان نیز ) 2017(هوري علینتایج . )13( گردد گیاه می
داري بر تمامی  که میزان آب آبیاري اثر معنیداد

 و با کاهش میزان آبیاري از داشتهصفات رویشی خرما 
 درصد نیاز آبی، میانگین ماده تر و 70 و 85 به 100

دار و  غیرمعنیکاهش ترتیب  خشک اندام هوایی به
شان داد  ن)2008(انصاري  .)4(دار داشته است  معنی

اري موجب آبی م اعمال ک،رایط محدودیت زمین شدر
دي عمق بهینه آب مصرفی نسبت به  درص3کاهش 

که در شرایط محدودیت   در حالیه،دحداکثر آبیاري ش
آب، عمق بهینه آب مصرفی نسبت به آبیاري حداکثر 

 نتایج پژوهش .)7 (یافته است درصد کاهش 19
داد در  نشان  نیز)2015(فیروزآبادي و همکاران  قدمی

 درصدي آبیاري نسبت به آبیاري کامل، 15کاهش 
هاي سینگ  آزمایش .)19 (آید دست می حداکثر سود به

هاي قلیایی، بابونه براي نشان داد که در خاك) 1982(
 نوبت 8 تا 6رشد و تولید عملکرد مطلوب نیازمند 

 در صورت نبود آب کافی نه تنها رشد  وآبیاري است
آب بلکه به سبب کمبود عناصر گیاه به واسطه نبود 

  ).34 (یابد غذایی قابل دسترس کاهش می
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گیاهان تغذیه هاي رطوبتی با  تنشکه  جایی از آن
منفی ثیرات أتترین  یکی از مهمارتباط نزدیکی دارد و

تنش خشکی، کاهش دسترسی و جذب عناصر غذایی 
ي بهبود ها روش از  یکی،)31 (مختلف براي گیاه است

 کمپوست کودهاي ورمی از استفاده ، تغذیهحاصلخیزي و
ارگانیک و کمپوست یک کود بیوورمی). 21 (است

 ،ها شامل یک مخلوط بیولوژیکی بسیار فعال از باکتري
هاي کرم  ها، بقایاي گیاهی، کود حیوانی و کپسول آنزیم

باشد که سبب ادامه عمل تجزیه مواد آلی خاکی می
ی در بستر رشد هاي میکروبخاك و پیشرفت فعالیت

 اصالح موجب خاك در این کودها). 14(گردد  گیاه می
 با همچنین و شده خاك بهبود زهکشی و نفوذپذیري

 اندازه از بیش خشکی کافی، از رطوبت حفظ
 . )20 (نمایندمی جلوگیري

کمپوست در  ژه کود ورمیوی هکودهاي آلی ب
مقایسه با کودهاي شیمیایی داراي مقادیر زیادي مواد 

ذایی عنوان منابع غنی از عناصر غ لی هستند و بهآ
روند  شمار می خصوص نیتروژن، فسفر و پتاسیم به هب

که این عناصر را به مرور در اختیار گیاهان قرار 
کمپوست به خاك نه تنها  افزودن ورمی). 15(د دهن یم

فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را افزایش داده 
هاي حیاتی  یط فیزیکی و فرآینداست بلکه با بهبود شرا

خاك، ضمن ایجاد یک بستر مناسب براي رشد ریشه، 
موجبات افزایش رشد اندام هوایی و تولید ماده خشک 
و در نهایت بهبود عملکرد اسانس را نیز فراهم آورده 

کمپوست در کشاورزي پایدار عالوه  است استفاده ورمی
 مفید هاي بر افزایش حمایت و فعالیت میکروارگانیسم

هاي  هاي میکوریز و میکروارگانیسمخاك مانند قارچ
کننده فسفات در جهت فراهمی عناصر غذایی  حل

مورد نیاز گیاه مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم محلول 
عمل نموده و سبب بهبود رشد و عملکرد گیاه زراعی 

 خصوص در) 2010(درزي و همکاران ). 9(گردد  می
 انیسون، عملکرد بیولوژیک بر کمپوستورمی ثیرأت

 تنها نه خاك به کمپوست افزودن ورمی کهبیان نمودند 

 داده افزایش را گیاه نیاز غذایی مورد عناصر فراهمی
 حیاتی فرایندهاي و شرایط فیزیکی بهبود با بلکه است

 ریشه، رشد براي محیط مناسب یک ایجاد ضمن خاك،
 خشک دهما تولید و اندام هوایی رشد افزایش موجبات

 مشاهده اي مطالعه در .)17(است  کرده فراهم نیز را
 عملکرد افزایش موجب کمپوست ورمی که کاربرد شد
 ). 33(شد  بارهنگ دارویی از گیاه گونه دو

ی با پژوهشطی ) 2011(اران احمدیان و همک
ف کود دامی بر ر تنش خشکی و مصر اثعنوان

که  نتیجه گرفتندی زیره سبز خصوصیات کمی و کیف
من کاهش  تن در هکتار کود دامی ض20مصرف 

خشکی، باعث افزایش میزان مـاده اثرات منفی تنش 
صوصیات کیفی اسانس زیره سبز ثره و بهبود خؤم

با توجه به اهمیت و ضرورت کاربرد  ).2(د گردی
هاي آبیاري و ریزيآبیاري در برنامهاستراتژي کم

هاي جاي کوداز کودهاي آلی به استفاده برتري
سطوح ثیر أتبررسی به  پژوهش این شیمیایی، در

 ،کمپوست بر عملکردکود ورمیآبی و  تنشمختلف 
گیاه دارویی ثره آلیسین ؤو میزان ماده ماجزاي عملکرد 

  .پرداخته شدسیر 
  

  ها مواد و روش
 سطوح مختلف ریثأ تیبررس منظور به پژوهشاین 

 و ی کماتی بر خصوصخشکی تنشکمپوست و  یورم
در  .Allium Sativum L ری سدارویی گیاه یفیک

درجه  35 جغرافیایی عرضحیدریه با  شهرستان تربت
دقیقه شرقی و  133درجه و  59دقیقه شمالی و  20و 

متر از سطح دریا و متوسط میزان  1450در ارتفاع 
 چهار در مزرعه تحقیقاتی شماره 250-260 بارندگی

در سال حیدریه پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت
 صورت بهآزمایش . انجام شد 1394-95 زراعی
هاي کامل  در قالب طرح بلوكخردشدههاي  کرت

 سطوح مختلف آبیاري.  تکرار اجرا شدسهتصادفی در 
 فاکتور عنوان به آبی نیازدرصد  60  و80، 100، 120
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 چهارکمپوست در کود ورمیسطوح مختلف اصلی و 
 فاکتور عنوان به تن در هکتار 15و  10، پنجسطح صفر، 

مکعب در  متر 5460میزان . فرعی در نظر گرفته شد

مصرف ) شاهد( درصد نیاز آبی 100هکتار در تیمار 
نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك . گردید

  . استشده آورده  1جدول  درمحل آزمایش 
  

  . ريمت  سانتی0-50 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش در عمق -1جدول 
Table 1. Physical and Chemical properties of soil of studied area in 0-50 cm. 

  پتاسیم
K 

  فسفر
P 

  نیتروژن
N 

ppm  

  الکتریکی هدایت
EC 

dS m-1)(  
  اسیدیته

pH 
  بافت خاك

Soil texture 

360 28 0.049  8.19 8.01 
  رسییلوم

Clay Loam  
  

. ه است نشان داده شد1جانمایی طرح در شکل 
 دستی انجام صورت بهعملیات شخم و تسطیح زمین 

مربع در نظر گرفته گرفت و اندازه هر کرت دو متر
 تن در هفترقم سیر همدان با میانگین عملکرد . شد

 و انتخاب گرم پنج چه سیرهکتار و متوسط وزن هر 
متر و روي سانتی 15 بین ردیف فاصله باها  سیرچه
متر   سانتیهفت تا پنج و عمقمتر سانتی 12 ردیف

پس  و  انجامکاشت در اوایل آبانعملیات . کاشته شد
جهت انتقال آب به . صورت پذیرفتآبیاري از آن 

کشی استفاده گردید، هلهر کرت، از سیستم لوابتداي 
 )غرقابی(سطحی شکل  بهدرون هر کرت، آبیاري 
در  .اعمال شد صورت هفتگی و دور آبیاري بهانجام 

طور  هاي هرز به آزمایش کنترل علفطول اجراي
براي محاسبه . صورت دستی انجام گرفت مستمر به

، از پارامترهاي هواشناسی روزانه ثبت شده در نیاز آبی
 نیاز آبی .حیدریه استفاده شدایستگاه سینوپتیک تربت

 56 -بر پایه روش محاسبه آب مورد نیاز گیاهان فائو
  . )11 (تعیین شد

 

 
  .ایی طرح جانم-1شکل 

Figure 1. Design layout. 
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نیاز آبی گیاه از طریق محاسبه تبخیر و تعرق گیاه 
 محاسبه 1رابطه  طبق )ETc(تحت شرایط استاندارد 

 و  میانی،مراحل ابتدایی) KC (گیاهیضریب . )5 (شد
 دست آمدبه 3/0 و 4/1 ،5/0 ترتیب رشد، بهانتهایی

)37(.   
  

)1                       (                   Etc=Kc×ETo  
  

 تبخیر و تعرق EToضریب گیاهی و Kc که در آن، 
  .باشد مرجع می

مقدار نیاز با ضرب نیاز هر کرت،  حجم آب مورد
در دور آبیاري و مساحت هر  ،)ETc( آبی روزانه

 براي محاسباتی حجم آب ،، سپسدست آمد بهکرت 
اي که در  تعبیه شدهبا استفاده از تانک آب  ،هر کرت

 توسط ، مشخص شده وابتداي زمین وجود داشت
در . شدهر کرت منتقل میابتداي  به کشی سیستم لوله

آبیاري، حجم نیاز آبی واقعی در ضریب   کمتیمارهاي
ضرب شده و حجم آب محاسباتی هر تیمار آبیاري  کم

 .به هر کرت داده شد

 صفات ه و گرفتانجامماه  در تیرنهاییبرداشت 
ارتفاع بوته، وزن تر و خشک بوته،   شاملطالعهم مورد

 ووزن تر و خشک سوخ، وزن سیرچه، وزن تر 
 از  ریشه، وزن خشک برگ و عملکرد سیر پسخشک
 که است ذکر به الزم .گیري گردیداندازه اثرات حذف

 واحد در سایه، عملکرد در سیرها شدن خشک از پس
 روشبا استفاده از میزان آلیسین  .شد محاسبه سطح

گیري   اندازهجهت. گیري شداسپکتروفتومتري اندازه
 موالر تریس 5/0 محلول لیتر میلی 50ابتدا ، آلیسین

مرکاپتواتانول به میزان پنج  -2تهیه شد سپس محلول 
معادل (گرم محلول نیتروبنزوئیک اسید  21لیتر و  میلی

و پس از گذشت پنج شد به آن اضافه ) لیترمیلی 21با 
فاصله به کمک اسید کلریدریک رقیق، دقیقه، بال

مخلوطی از . شستشو داده و تحت خالء خشک شد

بنزوئیک اسید موالر  -5-نیترو -2هاي ترکیب محلول
موالر از موالر و یک میلیمیلی 50و فسفات سدیم 

EDTA با pH 2/7 هاي تهیه تهیه و مقداري از عصاره
روگرم میک 10 که میزان آلیسین از ايگونهبهشده را 

دقیقه  30 و پس از افزوده شدهتر نباشد به آن  بیش
گیري  نانومتر اندازه 412در طول موج میزان جذب، 

مشخص میزان آلیسین، ، 2 شده و با استفاده از رابطه
 . )31 (گردید

  

)2   (                     

28300
162nm412)AA(

28300
412A

ml
mgC

12

allicin











  

  

 -5-نیترو - 2 میزان جذب محلول A2 که در آن،
 میزان A1. زوئیک اسید پیش از افزودن عصارهبن

بنزوئیک اسید و عصاره  -5-نیترو -2جذب محلول 
  . دقیقه 30پس از 
 افزار نرم ،ها مورد استفاده جهت آنالیز دادهافزار نرم
SAS  ها توسط آزمون دانکن و مقایسه میانگینبوده

  .در سطح احتمال پنج درصد انجام شد

 
  نتایج و بحث

کود  تنش خشکی و اثرات ساده  دادنتایج نشان
 عملکرد سیر اجزاي عملکرد و بر کمپوست ورمی
  .)2جدول (باشد  می )≥01/0P (دار معنی

کمپوست   اثر متقابل تنش خشکی و ورمی:ارتفاع بوته
). 2 جدول(شد  )≥05/0P(دار  بر ارتفاع بوته نیز معنی

دهد با افزایش تنش خشکی ارتفاع بوته  نتایج نشان می
ترین میانگین ارتفاع بوته در  بیش. یافته است هش کا

 کمپوست و در شرایط آبیاريتن کود ورمی 15کاربرد 
متر و   سانتی74/53 میزان نیاز آبی بهدرصد  120
ترین میانگین ارتفاع بوته مربوط به شرایط تنش  کم
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و عدم کاربرد ) درصد نیاز آبی 60(خشکی شدید 
دست آمد  متر به انتیس 25/40 میزان کمپوست به ورمی

نیاز آبی، سطوح درصد  120در شرایط ). 3جدول (
کمپوست سبب افزایش ارتفاع بوته شده و باالتر ورمی

کمپوست  تر ورمی با افزایش تنش خشکی، سطوح کم
  . تأثیر بهتري داشته است

تنش آبی با کاهش عمل تقسیم سلولی و تأثیر 
دهد،  اهش میها، ارتفاع بوته را ک منفی بر رشد اندام

ترین تأثیرات منفی تنش خشکی،  بنابراین ازجمله مهم
کاهش ارتفاع بوته بر اثر کاهش رطوبت در دسترس و 

نتایج ). 12(قابلیت جذب عناصر و کاهش رشد است 
دهد در اسفرزه، بومادران،  نشان میها سایر پژوهش

بهار و بابونه با تشدید تنش خشکی،  مریم گلی، همیشه
ها و عملکرد دانه ام هوایی، ارتفاع بوتهاز وزن اند

  ).27 (شودمیکاسته 
گزارش ) 2006(در مطالعه آرگلو و همکاران 

بهبود  باعث کمپوستاز کود ورمی گردید استفاده
به  مثبت تأثیر بوته گردیده است، این ارتفاع گیر چشم

مفید  هاي میکروب فعالیت کنندگیتحریک قابلیت
افزایش  در آن توانایی و کمپوستورمی خاك توسط

 پیامد و مصرف کم و پرمصرف معدنی جذب عناصر
، )10(شد  داده نسبت فتوسنتز، در فرایند آن بهبود
ها بیانگر وجود برهمکنش مثبت بین  پژوهش

هاي خشکی و مصرف کود است، در بررسی اثر  تنش
کمپوست گزارش شد که متقابل آبیاري و ورمی

پوست به همراه آبیاري کم درصد ورمی15استفاده از 
ترین تأثیر را بر ارتفاع  در فواصل چهارده روز، بیش
کاهش ارتفاع بوته ). 12(بوته گیاه بابونه آلمانی دارد 

توان به کاهش در بزرگ شدن سلول و زوال  را می
  ).29(برگ تحت شرایط تنش آبی نسبت داد 

 کمپوست اثر متقابل تنش خشکی و کود ورمی: طول برگ
). 2جدول (گردید  )≥05/0P(دار  برگ معنیبر طول 

کمپوست سبب افزایش طول  طورکلی مصرف ورمی به

ترین طول برگ  برگ نسبت شاهد گردید و بیش
 درصد نیاز آبی و 120تیمار  در) متر سانتی91/38(

دست آمد، تفاوت  کمپوست به  تن کود ورمی15مصرف 
 آبی و  نیازدرصد 100داري بین این تیمار و تیمار معنی

کمپوست مشاهده نگردید،  مصرف پنج تن ورمی
 درصد نیاز آبی و 60تیمار  اندازه طول برگ در ترین کم

متر   سانتی73/28کمپوست برابر با  عدم مصرف ورمی
هاي کمبود آب، یکی از نشانه). 5جدول (دست آمد به

کاهش تورژسانس و در نتیجه رشد و توسعه سلول 
با کاهش رشد سلول، . استه ویژه در ساقه و برگ به

اندازه اندام محدود شده و به همین دلیل اولین اثر 
ها یا تر برگ آبی بر گیاهان، اندازه کوچک محسوس کم

  ).  1(ارتفاع گیاه است 
نتایج نشان داد اثر متقابل تنش خشکی و : سطح برگ

 بوده )≥01/0P (دارکمپوست بر سطح برگ معنیورمی
 با هاییبرگ تولید یا گبر ریزش). 2جدول (است 
برابر  در گیاه عمومی هايراه از یکی تر کوچک سطح

 انجام هاي پژوهش .باشد می آب رفتن از دست کاهش
در  آبی کم شده در مورد گیاه سیر نشان داد که تنش

 نسبت سطح برگ،  درصدي22 کاهش این گیاه سبب
داشتن  دلیلبه کمپوستورمی). 16(گردد می شاهد به

 غذایی مواد جذب در قابلیت و کافی غذایی مواد
دلیل  که شود، برگ سطح میزان افزایش تواند سبب می

خاك عنوان  هايمیکروارگانیسم فعالیت آن، افزایش
 دلیل توانایی دربه هاگردیده است، میکروارگانیسم

 سبب افزایش توانندمی رشد، هکنند تنظیم مواد تولید
  ). 8(شوند  برگ سطح

 120 در تیمار) 09/37(سطح برگ ترین  بیش
ترین  کمپوست و کم تن ورمی15درصد نیاز آبی و 

 درصد نیاز 60(سطح برگ در تیمار تحت تنش شدید 
دست آمد  کمپوست به و عدم کاربرد ورمی) آبی

  ). 3جدول (



  زکیه موسوي و همکاران
 

 221

 
 



 1397) 1(، شماره )25(جلد هاي حفاظت آب و خاك  نشریه پژوهش
 

 222

اثر متقابل تنش خشکی و : وزن تر سوخ
 )≥05/0P( دار کمپوست بر وزن تر سوخ معنی ورمی
ترین میانگین وزن تر سوخ  بیش). 2 جدول (دگردی

نیاز آبی و درصد  120 در سطح آبیاري) گرم 99/32(
 در) گرم 60/18(ترین آن  کمپوست و کمتن ورمی 15

نیاز آبی و عدم مصرف درصد  60 تیمار
  ). 3 جدول( دست آمد کمپوست به ورمی

اثر متقابل تنش خشکی و : وزن خشک سوخ
 دار معنینیز ک سوخ کمپوست بر وزن خش ورمی

)01/0P≤( گردید) میانگین وزن ترین  بیش) 2 جدول
 100در سطح آبیاري  )گرم 16/27(خشک سوخ 

 ترین کمپوست و کم تن ورمیپنج نیاز آبی و  درصد
بی و عدم نیاز آ درصد 60  تیمار درآن ) گرم 26/15(

  ).3 جدول(دست آمد  کمپوست بهمصرف ورمی
 بررسی اثرات تنش خشکی بر وزن :وزن خشک برگ

ترین میانگین  ترین و کم خشک برگ نشان داد که بیش
ترتیب در  به ،)گرم 67/1 و 5/2(وزن خشک برگ 

 نیاز آبی بود، بین سطوح درصد 60 و 120 تیمارهاي
مشاهده داري  نیاز آبی تفاوت معنیدرصد 100و  120
کمپوست سبب بهبود وزن  مصرف ورمی ونشد

ترین میانگین وزن  که بیشطوريگردید بهخشک برگ 
با مصرف پنج تن در هکتار ) گرم 33/2(خشک برگ 

  داري دست آمد که تفاوت معنیهکمپوست ب ورمی
   کمپوست نداشتبا سایر سطوح مصرف ورمی

  . )2 شکل(
کمپوست بر اثرات ساده تنش خشکی و ورمی: آلیسین

دار  میزان آلیسین در سطح احتمال یک درصد معنی
دار نبود  اما اثر متقابل این دو فاکتور معنی،دست آمد به
  ).2جدول (

 نیاز درصد 100ترین مقدار آلیسین در سطح  بیش
حاصل شد، بین گرم بر گرم  میلی87/5  و برابر باآبی

داري  تفاوت معنیدرصد نیاز آبی،  120و این تیمار 

درصد تنش خشکی  80 و 60سطوح . مشاهده نگردید
مقدار آلیسین درصدي  33و  23سبب کاهش یب ترت به

گردید )  نیاز آبیدرصد 100(نسبت به سطح شاهد 
 بر داريمعنی اثر بسیار آبیکم تنش). 3جدول (

 20 کاهش که باعث طوري به دارد، آلیسین عملکرد
  .)16 (گردید آلیسین عملکرد درصد

کمپوست بر اثر متقابل تنش خشکی و ورمی: عملکرد
). 2 جدول( بود )≥05/0P(دار ز سیر معنیعملکرد پیا

در ) کیلوگرم در هکتار 1017(ترین عملکرد سیر  بیش
بی و مصرف پنج تن  نیاز آدرصد 100شرایط آبیاري 

سایر  نتایج). 3 جدول(دست آمد کمپوست به ورمی
 کودهاي باالي سطوح مصرف که  دادنشان مطالعات

 تري کم عملکرد افزایش برنج موجب و ذرت در آلی
 شود که می ها آن پایین سطوحمصرف  به نسبت

 افزایش اثر در خاك شوري افزایش دلیل به تواند می
 کمپوست           ورمی جمله از آلی مختلف مصرف کودهاي

نسبتاً  گیاهی سیر که مطلب این به توجه با. )24 (باشد
 )22 (باشدمی خاك رطوبت محتوي به نسبت حساس

 و رشد بهبود بر مؤثر بت عاملیرطو که ییجا آن از و
، تنش خشکی سبب کاهش )35 (باشدمی گیاه توسعه

 کمپوست بررسی تأثیر ورمی. )16 (گرددعملکرد سیر می
کمپوست سبب  بر گیاه سیر نشان داد کاربرد ورمی

افزایش طول ریشه، طول ساقه، طول برگ، وزن میوه، 
 گردد میتعداد حبه در میوه سیر و تعداد برگ در بوته 

رشد گیاه در نتیجه حضور برخی از مواد توسعه . )36(
سیر براي استقرار . کمپوست استرشدي در ورمی

خوب، رشد، توسعه و عملکرد نهایی و کیفیت باالي 
سوخ نیاز به رطوبت کافی دارد و میزان عملکرد نهایی 

باشد و  تأثیر میزان آبیاري می سوخ نشان داد که تحت
بیاري داراي باالترین محصول در تیمار بدون کمبود آ

  ).23 (باشدمیطول مرحله رسیدگی 
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  .دارویی سیر گیاه هاي ویژگی کمپوست بر اثر سطوح مختلف تنش خشکی و ورمی میانگین  مقایسه-3جدول 
Table 3. Comparing the mean of the effect of different levels of drought stress and vermicompost on 
characteristics of garlic.  

  سطوح آبیاري
 )نیاز آبی(% 

  کمپوست ورمی
(ton/h) 

  ارتفاع بوته
(cm) 

  طول برگ
(cm) 

  سطح برگ
(cm2) 

  وزن تر سوخ
)g( 

  وزن خشک سوخ
)g( 

  عملکرد
(g/m2) 

0  46.55cd  35.74C 30.86d 29.08c  23.73bc  434.05c 

5 51.32abc  37.84b 34.56bc 32.08ab  23.79bc  464.06ab 

10 51.58ab 38.18ab 36.44ba  32.69a 24.78b 485.2ab  
120% 

15 53.74a 38.96a 37.09a  32.99a  24.78b  503.6a  

0 43.8de 36.2b 29.56de 26.11de  20.9d  388.06d  

5 51.53ab 38.41ab  35.48b 32.62a  27.16a  508.8a  

10 48.46bc 37.91ab  34.71bc  31.72b  23.29c  468.66ab  
100% 

15 46.37d 33.77e  30.21b  30.03bc  21.17cd 410.36cd  

0 43.5def 31.31ef  26.28e 22.91e 17.5fg 293.26f  

5 44.55d  33.44e  32.86c  26.67d  20.58d  394.43cd  

10 44.4d 33.26ef 29.3d  26.71d  19.76e  368.56e  
80% 

15 40.75efg 32.25efg 25.62e  23.72e  17.65f  324.63f  

0 40.25fg  28.73h  22.8f  18.6g  15.26h 152.43h  

5 43.18def  31.82efg 26.91e  22.21ef 17.56fg  223.93g  

10 40.35efg  30.2g 24.66f  20.6fg  17.05gh 176.26h  
60% 

15 39.94g  29.19h  23f  20.13g  15.44gh  153.46h  
  . میانگین تیمارهاستدار در بین  حرف مشابه در هر ستون نشانگر عدم وجود اختالف معنی

The same words in each column indicate that there is no significant difference between the mean treatments. 

  

   
  . کمپوست و تنش خشکی بر وزن خشک برگ  میانگین اثرات ساده ورمی-2شکل 

Figure 2. Average vermicompost and drought stress effects on leaf dry weight. 
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  گیري نتیجه
آمده از این آزمایش   دست با توجه به نتایج به

مشخص شد که تنش خشکی سبب کاهش میزان 
کمپوست با د ورمیاز طرفی کاربر. شود میعملکرد 

 انجام شده باعث افزایش رشد هاي توجه به پژوهش
 شود سیر شده و باعث مصرف بهینه آب و کربن می

 مشخص شد که در شرایط پژوهشین در ا. )28(
 سبب ،کمپوست افزایش میزان ورمی،فراهمی آب

، اما در شرایط تنش خشکی شودمیافزایش عملکرد 

بهتري بر ثیر أتکمپوست کاربرد میزان پنج تن ورمی
 احتماالً کاهش میزان دارد،عملکرد اجزاي عملکرد و 

  عملکرد و اجزاي عملکرد در شرایط تنش خشکی 
  افزایش پتانسیل  ،کمپوست باال  ورمیو مصرف

رسد که  نظر می طورکلی به به. باشد خاك میاسمزي
 آبیاري ،بهترین راهکار جهت افزایش عملکرد سیر

هاي مناسب مانند کاربرد  کارگیري روش مناسب و به
  .باشد کمپوست می ورمی
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Abstract1 
Background and Objectives: Garlic (Allium Sativum L.) is an herbaceous herbaceous plant of 
the Liliaceae family which has been ranked second in the world in terms of production of 
onions after onions. Due to lack of water resources, saving and optimizing water use is 
inevitable. Generally, the highest yield and water use efficiency are achieved in full irrigation 
and mild stress, respectively. And with the use of organic fertilizers such as vermicompost, the 
negative effects of water stresses are reduced. Considering the importance of applying water 
stress in irrigation programs and increasing the amount of effective material of plants by 
applying stress, this study investigated the effects of different levels of stress and vermicompost 
on yield, yield components and active compound of Allicin in garlic herb which is the second 
highest among the onion plants. 
Materials and Methods: The experiment was carried out in a split plot design in a randomized 
complete block design with three replications at the Research Farm of Torbat Hadiriyah 
University during the cropping season of 2015-2016. Different irrigation levels including 100 
(control), 120, 80 and 60% of water requirement were considered as the main factor and 
vermicompost fertilizer at four levels of 0, 5, 10 and 15 ton / ha as sub factor. 
Results: The results showed that simple and cross effects of drought stress and vermicompost 
on plant height, leaf length, fresh and dry weight of the plant, fresh and dry weight of the tuber, 
fresh and dry weight of root, leaf area, leaf dry weight and garlic yield were significant. The 
results show that with increasing drought stress, plant height, dry weight of bulb and leaf area 
decreased. Consumption of 5, 10 and 15 tons of vermicompost increased 25, 18 and 10 percent 
of garlic yield, respectively. The highest and lowest yield of garlic was obtained in 100% water 
requirement and 5 ton per hectare of vermicompost (with a yield of 10170 kg ha-1) and 60% 
water stress without vermicompost consumption (with a yield of 3048 kg ha-1), respectively. 
Drought stress reduced and vermicompost increased the amount of allicin.  
Conclusion: Garlic is susceptible to drought stress and Water scarcity decreases and application 
of vermicompost fertilizer improves its performance. The application of vermicompost while 
improving the growth characteristics, yield and yield components of garlic and reducing the 
damage caused by drought stress during the cultivated season, the continuation of plant 
performance improvement in subsequent years, as well as the improvement of soil physical and 
chemical properties.  
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