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ABSTRACT 
To protect the wild shallot plant (Allium altissimum) in its natural habitat, which is endangered due to 

improper harvesting, and for the sustainable production of shallot, a study was performed on the wild 

shallot cultivation in a randomized complete block design with three replications and four treatment 

including (A): 50 mm Irrigation at planting and 50 mm at flowering, (B): 50 mm irrigation at flowering, 

(C): 50 mm irrigation at planting and (D): control (wild shallots planted in arable land without irrigation) 

during years 2 (2017-2019) in Alashtar region, Lorestan province. In this study, quantitative traits 

including biological yield, dry weight, tuber diameters and plant height, and qualitative characteristics 

including the amount of allicin active ingredient, crude protein, potassium, and phosphorus were 

investigated. Also, in the natural habitats, quantitative and qualitative traits of wild shallots were 

measured and compared with the results of the treatments. Results indicated the superiority of all 

quantitative and qualitative traits of the studied treatments compared to the control and natural habitats. 

Among all studied treatments, treatment (A) showed superiority in the all quantitative traits compared to 

the other treatments, control and natural habitat and treatment (B) was more desirable in terms of quality 

of the active ingredient of allicin than other treatments, control and natural habitat. Therefore, the 

development and promotion of cultivation method leads to stability of shallots production and 

preservation of its diversity. 

Keywords: Allicin, biological yield, economic yield, water requirements. 

 چکیده
، در معرض هیرویبزیستگاه طبیعی که به دلیل برداشت  در Allium altissimum)  (حفاظت از گیاه موسیر وحشی هدف با

های آبیاری بر روی خصوصیات ای با عنوان تاثیر رژیمدر بوم نظام زراعی، مطالعه داریپادر جهت تولید  انقراض است و
 و چهاری کامل تصادفی با انجام سه تکرار هابلوکطرح  در قالبکمی و کیفی گیاه موسیر وحشی کشت شده در مزرعه 

متر میلی 05: (B)، هنگام گلدهیدر آبیاری ر متیلیم 05 همراه باهنگام کاشت در آبیاری  رمتیلیم 05: (A) شاملتیمار 
عدم آبیاری مزرعه در طی دو سال  تیمار شاهد :((Dو  آبیاری هنگام کاشت رمتیلیم 05 :(C)، هنگام گلدهیدر آبیاری 
انجام شد. در این تحقیق، صفات کمی شامل عملکرد زیستی، وزن منطقه الشتر استان لرستان   در 7931و  7931زراعی 

خام، پتاسیم و فسفر  نیپروتئدارویی آلیسین،  رهمؤثو ارتفاع بوته و صفات کیفی شامل مقدار ماده  قطر غدهخشک و 
ی شد و با نتایج حاصل از ریگاندازهی موسیر وحشی فیو کگیری شدند. همچنین در زیستگاه طبیعی، صفات کمی اندازه

ی نسبت به شاهد و فیو کصفات کمی  نظر از مطالعه موردموسیر زراعی مقایسه شد. نتایج، حاکی از برتری تیمارهای 
ی صفات کمی نسبت به سایر تیمارها، در تمام( A، تیمار )شدهیبررسموسیر واقع در رویشگاه طبیعی بود. از میان تیمارهای 

ه آلیسین نسبت به سایر تیمارها، شاهد و مؤثرصفت کیفی ماده  نظر از (B) ماریو تشاهد و رویشگاه طبیعی برتری نشان داد 
تنوع  و حفظروش زراعی آن، منجر به پایداری در تولید موسیر  جیو تروبود؛ بنابراین توسعه  ترمطلوبرویشگاه طبیعی 

 .شودمیرویشگاه طبیعی آن 
 .نیاز آبی گیاه موسیر ،اقتصادی زیستی، عملکردعملکرد ن، یسیآل :کلیدی هایهواژ

 

 

 ی موسیر وحشی کشت شده در الشتر استان لرستانفیو کی آبیاری بر صفات کمی هامیرژ ریتأث
 

 4، سعید حیدری 3 یعادلمحسن  ،2 یلیاسماع، احمد 2*خسرو عزیزی، 1ابراهیم کاکولوند  

استاد گروه شیمی  -9گروه تولید و زنتیک گیاهی  دانشکده کشاورزی  دانشگاه لرستان، ترتیب دانشجو، استاد  و استادیار، به -4و2و7

 آلی دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان

 تاریخ پذیرش: ( -)تاریخ دریافت:  
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 مقدمه

 شیبه افزا ازین ،غذابرای  یجهان یتقاضا شیافزا

 یمغذ مواد و نیمانند آب، زم یعیاستفاده از منابع طب

 دهدیم شیافزا یمحصوالت کشاورز دیتول یرا برا

(Tilman et al., 2011). هدف نیبه ا دنیرس یبرا، 

کاهش که شامل است  شده ییشناسا یاصل ریسه مس

 ست،یزطیمح یزراع دیتول تیاز دست دادن ظرف

 Dogliotti) اغذ دیتول شیغذا و افزا یکاهش تقاضا برا

et al., 2014) ینام علم ر بایاه موسیگ باشد.می  Allium 

altissimum Regelو خانواده  ازیمتعلق به جنس پ

ره یاهان تیگ .باشدی( مLiliaceae) هایسوسن

بات یبرای ترک یرینظیتوانند منبع بیم هاسوسنی

ن یاز ا ،میقد یهاانسان باشند. از زمان یمؤثر بر سالمت

 کردند.میغذا و دارو استفاده  یعنوان چاشناهان بهیگ

صورت  یمادر یازهایق کاشت پیر از طریر موسیتکث

 یبات گوگردیترک ،آنبات یترک نیترمهم و گیردیم

 & Kheirkhah) است سولفیدیو تر سولفیدید

Dadkhah, 2009موسیر در صنایع  هایبرگ (. پیاز و

تهیه ماست موسیر در در و عنوان ترشی غذایی به

 نیز کارخانجات لبنی کاربرد دارد. از ساقه زیرزمینی آن

فراوانی در طب سنتی و صنایع دارویی  هایاستفاده

مختلف  هایگونه یی. در خصوص خواص داروشودمی

و است گرفته انجام ادییز قاتیتحق ،ریجنس موس

است،  دهیآن به اثبات رس یو درمان ییخواص دارو

 یهاسلول ریمانع از تکث ،ریموس ازیپ کهیطوربه

بیماری در درمان  پیاز آن و از شودیم یسرطان

 شودیاستفاده م یسطح یهازخم میو ترم سمیرمات

(Baril et al., 2005)از  ،. زراعت در مناطق خشک

محور  ،مناطق نیدر ا ؛برخوردار است یخاص یژگیو

به  ؛دهدیم لیتشک ارییکشاورزی را آب و آب داتیتول

در جهت  ،داتیها و تمههمه تالش ،لیدل نیهم

 و ریزیبرنامه ،مصرف آب ییکارآ ای یوربهره شیافزا

با توجه به  (.Sudhakar, 2008) شودیم یگذاراستیس

مصرف گیاه موسیر در کشور و نیاز روزافزون به 

احتمال نابودی آن در اثر استفاده بی رویه از 

که انجام  رسدمی نظربهاین گیاه، های طبیعی رویشگاه

سازی و تولید انبوه زراعی در زمینه اهلیمطالعات به

یک استراتژی مهم  عنوانبهبتواند این گیاه با ارزش، 

گیاهان عمل نوع  در تأمین بازار رو به گسترش این

کود  ی کهطی(. در شراArefi et al., 2012) دینما

 تروژنین ،افزوده شود ارییآب نییدر سطوح پا تروژنین

در  کهی، درحالوجود ندارد اهیدسترس برای گ قابل

 ییرا با کارا تروژنین تواندمی اهیگ ،ارییسطوح باالی آب

 ریعملکرد سوخ موس جهینت باالتری جذب کند و در

 ییدارو اهانیگ .Panchal et al., 1992)) ابدی شیافزا

ون به مقر یو دارو ینه تنها با فراهم کردن دسترس

 یهارا با فرصت نیگزیو جا عیدرمان بد کیصرفه، 

 نیاز ا توانندیبلکه م کنند،یفراهم م یقابل توجه

 یاهی. محصوالت گنمایند جادیدرآمد و اشتغال ا ،منابع

عنوان بلکه به ،یسنت یبهداشت ینه تنها در مراقبت ها

 یاستفاده م زیطب مدرن ن ونیدر فرموالس هیلماده او

طور که آب خاک  به جاآن از .)2021et al.,  Mir(دنشو

و  یریگاندازه شود،یبا تنش کنترل م میرمستقیغ

باال بردن عملکرد و بازده  یکنترل رطوبت خاک برا

با توجه به  .است یالزام یمحصوالت زراع یاریآب

در کشور ما و احتمال  ریموس اهیگ یمصارف باال

 یهاشگاهیاز رو رویهیاثر استفاده ب آن بر ینابود

 ندیفرآ نهیدر زم قاتیانجام تحق اه،یگ یعیطب

ضرورت  ،ارزش با اهیگ نیانبوه ا دیو تول یسازیاهل

 و احتمال مواجه اهیگ نیبودن ا روبا توجه به خود .دارد

 ازین نییمختلف، تع یهادر سال یآبشدن با تنش کم

 Kafi etاست ) خورداربر ایژهیو تیاز اهم اهیگ یآب

al., 2011) .باعث کاهش  ،افزایش فواصل آبیاری

، شاخص برداشت و ارتفاع زیستی وعملکرد خشک 

بر روی  داریتأثیر معنی نیز عمق کاشت و گیاه شد

اثرات متقابل سطوح آبیاری و عمق  .صفات ایجاد نکرد

کاشت نیز بر روی ارتفاع ساقه گل دهنده، عملکرد 

ود. با توجه به ب داریخشک پیاز و شاخص برداشت معن

گیاه موسیر در  که رسدنظر میبه ،نتایج آزمایش

نیاز آبی باالیی  ،شرایط آب و هوایی گرم و خشک

 (. موسیر ازHasanzadeh et al., 2010) داشته باشد

از  ،جمله گیاهان دارویی است که در کشور ما

 لحاظ این گیاه از آید.دست میبهطبیعی  یهاشگاهیرو



 635 1041بهار ، 1 ة، شمار35 ة، دورعلوم گیاهان زراعی ایران

 

 

به دلیل شرایط  ،در ایران از منابع طبیعی برداریبهره

مجاز برای  گیاهان غیر وویژه زیستگاه و زادآوری، جز

که تمامی . با توجه به اینشودمحسوب می برداریبهره

 ازهنوز هم  ،ارزش دارویی و صنعتی نیاز به این گیاه با

افزایش تقاضا برای  بنابراین شود،طبیعت تأمین می

 رویهبی برداریسبب تخریب و بهره تواندمی گونه نیا

بر  یعوامل زراع ریتأث ،در کشور. شودآن در طبیعت 

کمتر  ،صورت موشکافانهبه ریعملکرد موس یرو

از  کلی هدفاست؛ بنابراین قرارگرفته  یموردبررس

و  یتالش در جهت زراع، عالوه بر پژوهش نیانجام ا

 یداز نابو یریجلوگ با هدف ریموس اهینمودن گ یاهل

های بررسی اثر رژیم ،یعیطب هایهستگایدر ز اهیگ نیا

مختلف آبیاری بر توان تولید گیاه و بررسی مصرف 

 .بودکمتر آب در زراعت این گیاه

  

 هامواد و روش 

در  1531و  1531 یزراع یهادر سال شیآزما نیا

 ،تردر شهرستان الشهنام واقع  یهنرستان کشاورز

 با الشتر شهرستاناستان لرستان انجام گرفت. 

دقیقه  13درجه و  01 طول جغرافیایی مختصات

دقیقه  03درجه و  55شرقی و عرض جغرافیایی 

 میاقل ، دارایمتر 1314 از سطح دریاارتفاع و  شمالی

 بلند مدت . متوسطبودمرطوب  مهیسرد و ن مهین

 یبارندگ عیتوزو  متریلیم 044-034 ی منطقه،بارندگ

 (.1است )جدول  خردادماه اواسطتا مهرماه  از اواسط

 
 1531و  1531در دو سال زراعی  ایستگاه الشتر یهواشناس هایداده -1جدول 

Table 1. Meteorological data of Elshtar station in two cropping years (2017 and 2018) 
Pricipitation (mm) 

2018-2019 

Pricipitation (mm) 

2017-2018 

Temperature (ºC.) 

2018-2019 

Temperature (ºC.) 

2017-2018 

Year Month 

127.3 42 6.1 2.5 November 

124.1 52 3.3 4.5 December 
128.3 74 3.5 2.5 Janury 

102.5 50 4 3.6 February 
285.3 62 6.8 6.7 March 

- 70 - 10.9 April 
767.5 350 - - Pricipitation Total 

                                                           

در مزرعه با  یابیصفات مورد ارز سهیمقا منظوربه

 عتیصورت خودرو در طب که به یوحش موسیرهای

شده از منابع  منطقه حفاظت کی ،کنندمیرشد 

 .شد نظر گرفتهدر واقع در جنوب شهر الشتر  یعیطب

خاک دوازده نقطه از قطعات طرح از  ،قبل از کاشت

طور به  هایو نمونه شد بردارینمونه ی،شیآزما

 از یگرم 344نمونه  کید و شمخلوط با هم کنواخت ی

شیمیایی  وی گیری خصوصیات فیزیکاندازهجهت  آن

 شد. شگاه ارسالیه و به آزمایتهخاک محل تحقیق 

همچنین از خاک نقاط مختلف عرصه منابع طبیعی 

همین  و به شدصورت  بردارینمونه ،مطالعه مورد

 (.6)جدول شدند  گیریاندازهترتیب، صفات الزم 

 
 منابع طبیعی  عرصه و خاکاک مزرعه شیمیایی خی و فیزیک خصوصیات -6جدول 

Table 2. Physicochemical properties of field and natural resources soils 
Textur Ec(ds m-1) PH Organic 

Carbon (%) 
Total N 

(%) 
P 

ppm 

K                                  
ppm 

                                 

Lomy Clay 2.1 6.7 0.7 0.03 5.4 340 Farm  Soil 
Lomy sand 1.7 7.8 0.8 0.02 4.7 240 Natural Resources Soil   

  

ی کامل تصادفی با انجام هابلوکطرح  در قالب شیزما

در آبیاری  رمتیلیم 34: (A)تیمار  و چهارسه تکرار 

هنگام در آبیاری ر متیلیم 34 همراه باهنگام کاشت 

، هنگام گلدهیدر متر آبیاری میلی 34: (B)، گلدهی

(C): 34 و  آبیاری هنگام کاشت رمتیلیمD)):  تیمار

تا  6144 ریموسنیاز آبی  .مزرعه بودعدم آبیاری  شاهد

باشد طول دوره رشد می هکتار دردر  مترمکعب 6044

(Sharif Rouhani et al., 2013 .)نیزم ،در پاییز 

هم با گاوآهن  صورت عمود برنظر دوبار به مورد یزراع

 سه متر در دوبرگرداندار شخم زده شد. ابعاد هر کرت 
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منظور ها به رتها و کبلوک نیو فاصله ببود متر 

متر در نظر گرفته  چهار ،نشت آب جلوگیری از احتمال

داخل هر کرت  فیرد ششدر  ماریها در هر تشد. غده

 54از هم  هافیرد نیفاصله ب و کاشته شدند

 فیرد یکاشته شده بر رو هایفاصله غده ،متریسانت

در  متریسانت 13 هاعمق کاشت غده و متریسانت 14

 نظر گرفته شد. 

 چهارشامل  ،مترمربع 16سه در هر بلوک به مساحت 

 644بود.  کرت 16 یدارا یشیطرح آزما وکرت 

کود  لوگرمیک 124کود فسفات تریبل،  لوگرمیک

بر اساس کود اوره در هکتار  لوگرمیک 664 وپتاسیم 

در نظر گرفته شد. نصف کود اوره مصرفی خاک ون آزم

سرک در بهار با  صورت بهمابقی به صورت کود پایه و 

شروع رشد رویشی بر حسب مساحت هر کرت 

 لهیوسبه نیهرز زمیهاعلف و کار برده شدهآزمایشی ب

 .شدند نیدست وج

وزن  ،یزیستعملکرد  شامل یکم هاییژگیوشدند

شامل  یفیارتفاع بوته و صفات ک و قطر غده وخشک 

و  میخام، پتاس نیپروتئ ریو مقاد نیسیآل یمحتوا

 گیریاندازه های مزرعهگرم پودر غده 144فسفر در 

عرصه های برداشت شده از با غدهشدند و در نهایت 

با  .,.Shafeek et al) (2013 مقایسه شدند یعیطب

در هر بار  ازین آب موردبه میزان نیاز آبی موسیر،  توجه

 حجم آب مورد و شدهر کرت محاسبه  یبرا یاریآب

نیاز  درصد 144 نیتأم منظوربه یاریدر هر بار آب ازین

در واحد  یحجم آب مصرف هیهر کرت بر پا یبراآبی 

با  ها داده شد.های انتقال آب به کرتبا لولهسطح 

آب در هر  متریلیم کی نیتأم یبرا کهنیبه ا جهتو

و نیز بر اساس  یک لیتر آب مورد نیاز بودمترمربع 

 منظوربه ،(مترمربع شش)ی شیآزمای هامساحت کرت

آب  تریل 544آب در هر کرت،  متریلیم 34 نیتأم

 24) یآب انتقال یکه با احتساب دب شدوارد هر کرت 

هر  ازین زانیم قهیدق پنج ولدر ط ،(قهیدر دق تریل

. شد نیتأم یاریآب متریلیم 34 زانیکرت به م

 انیپا ،یدر سه مرحله )مرحله چهاربرگ هایبردارنمونه

های ی( با برداشت بخششیرشد زا انیپا و یشید رورش

هر داخل  فیرد چهاراز  بوته ششزیرزمینی و هوایی 

از انتقال  و پستصادفی انجام شد  صورتبه کرت

ی مورد ارزیابی هاشاخصبه آزمایشگاه،  هانمونه

 ،آوردن وزن خشک به دستی برا شدند.گیری اندازه

 درجه 14دمای در آون در گفته شده ی هااندام

صفت  و سپس گرفتند ساعت 01به مدت  گرادیسانت

مربوط  یهایبردارنمونه. شدندی ریگاندازه نظر مورد

 مورد منابع طبیعی واقع در عرصه یرهایبه موس

با  طور تصادفیسه مرحله  بههمان در نیز مطالعه 

 بوته از هر شش ییهواهای زیرزمینی و برداشت بخش

و صورت گرفت عرصه  شدهنییتع مکان 14کدام از 

 گیریاندازه مطالعه مورد هایشاخص ،همانند مزرعه

  .,.Shafeek et al) (2013 شد
 ی،زیگل انگدر زمان پایان  برگ ریزشدرست قبل از 

برگ با استفاده از  نیتا باالتر نیبوته از سطح زم ارتفاع

مرحله  در سه ازهایپ قطر شد.  گیریاندازهخط کش 

رشد  انیپا و رشد رویشی انیپا )مرحله چهار برگی،

 یراست به محور طول هی( در زاوزایشی قبل از برداشت

با  هیقسمت غده با استفاده از ورن ترینضیدر عرو 

از  پس. شدگیری میلی متر اندازه دو صدمدقت 

و پس از  با دقت جدا شدندها غدهو  هابرگ ،%برداشت

درجه  14 یکن در دمادر خشک هاغده قرار دادن

 یترازو کیبا استفاده از  ها، وزن خشک آنگرادیسانت

  .شد  تعیین یکیالکترون

هر کرت  یانتخاب ریموس شش بوتهگرم پودر  144از 

محاسبه میزان و محلول استاندارد آماده سازی برای 

 لیال ید دیاستخراج اکس ی. براشد استفادهآلیسین 

 نیتآلسی ٪14 یحاو Valemanاز ژل  دیسولف ید

. دو مورد از عصاره شداستفاده  دیفسول لیپروپ لیآلل

کلرو متان  ید تریلیلیم 63در مالت شسته شد و 

حذف آب،  یبرا شد وبه عصاره مذکور اضافه اضافه 

پس از  .شدمخلوط اضافه  نیخشک به ا میسولفات سد

از  تریلیلیم 64 تینها نمودن مخلوط، در کنواختی

 HPLC ستمیبه دستگاه )س شده جادیلول امح

 * 11C6 / 4، ستون Bishoffپمپ  کیشامل  مدوزویش

150 mm Comes  یاسپکتروفتومتر ستمیس کیبا 

KNAUER  مدلType Visible) شد قیتزر. 

 یانتخاب هاینمونه نیسیمقدار آل گیریاندازه یبرا
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 درویپارا ه لیبوت ی، از استاندارد داخلHPLCتوسط 

علوم  یدر آکادم شده فیبنزوات مطابق با روش توص

پمپ  کیشامل  مدوزویش HPLC ستمی)س ایتانیبر

Bishoff 11، ستونC6 / 4 * 150 mm Comes  کیبا 

 Typeمدل  KNAUER یاسپکتروفتومتر ستمیس

Visible)، مربوط به صفات  های. دادهاستفاده شد

میزان وزن  نظر ازمربوط به تیمار برتر  شده ارزیابی

 هایدر این پژوهش با میزان دادهخشک غده تولیدی 

موسیرهای موجود در عرصه منابع طبیعی و مربوط به 

ها توسط تجزیه واریانس داده. شدندشاهد مقایسه 

و مقایسه  شد  انجام MSTAT-C یبرنامه آمار

دانکن صورت  یاتوسط آزمون چند دامنه هامیانگین

 گرفت.

 و بحث جینتا

 خشک غدهوزن 

 رینظر تأث از یاریآب یمارهایت نینشان داد که ب جینتا

در  دارییاختالف معن ،ریوزن خشک غده موس بر

(. 5)جدول  داشتوجود  پنج درصدسطح احتمال 

 34 مصرف ماریت ها نشان داد کهنیانگیم سهیمقا

 متریلیم 34همراه با هنگام کاشت  یاریآب متریلیم

و تیمار  (گرم 141/ 1) نیشتریب ،یهنگام گلده یاریآب

 1/042)         کمترین ،عدم آبیاری مزرعه  شاهد

)جدول  را دارا بودنددر مترمربع  وزن خشک غده (گرم

0.)

 
 یاریکم آب یهامیموسیر تحت رژ شدهیابیتجزیه واریانس مرکب صفات ارز -5جدول 

Table 3. Variance analysis (mean square) of the allium traits under different moisture regims 
Tube 

Diameter 
Tube Dry 

weight 

Allicin Plant 

height 
Biological 

yield 

Df Sources of vaiation             

0.006ns 0.06ns 0.023ns 3.72ns 15.04ns 1 Year                                      

0.03ns 1596.6ns 0.003ns 4.60ns 1654.5ns 4 Error1(Blok in year) 

1.37ns 197659.3** 0.58** 210.9** 203440.56** 3 Water regimes 

0.014ns 3.6156ns 0.01ns 0.339ns 2ns 3 Water regemes*year 

0.196 1343.9 0.005 2.653 1273.25 12  Total error 
8.43% 6.88% 6.5%                  2.5% 6.2%  CV% 

ns**درصد کیو پنج در سطح احتمال  داریو معن داریغیر معن ترتیببه: ،*و.. 
ns,*and**: Non significant and significant at 5%and1% of probability levels, respectively. 

 

مثبت  یهمبستگ نیشتریوزن خشک غده، ب نیهمچن

(33=./.r)  (. 3داشت )جدول  زیستیرا با عملکرد

گرم  163 یعیوزن خشک غده در عرصه طب نیانگیم

 بر (Aبرتر )تیمار  ری(. تأث2در مترمربع بود )جدول 

میزان وزن خشک غده موسیر در این آزمایش  شیافزا

 بود.  درصد 31سبت به شاهد ن

 
 آبیاری یهامیرژ ریر تحت تأثیموس شدهیابین صفات ارزیانگیسه میمقا -0جدول 

Table 4. Mean comparison of the allium measured traits under different moisture regimes 
Plant height 

(cm) 

Tube Dry weight 

(g/m2) 

Allicin 

(%) 

Tube Dry weight 

(cm) 

Biologicalyield 

(g/m2) 
Water regimes 

62.91b 801.8a 1.06b 5.8a 842.50a A 

63.71b 454.7b 1.56a 5.48ab 495.41b B 
71.6a 456.8b %96b 4.90bc 501.6b Water regimes     C 

57.18c 406.8c %86b 4.70c 438.8c D 

  (A) :34 هنگام گلدهیدر آبیاری ر متیلیم 34 همراه باهنگام کاشت در آبیاری  رمتیلیم ، (B) :34 هنگام گلدهیدر متر آبیاری میلی ،(C) : 34 آبیاری هنگام کاشت رمتیلیم 

 ندارند در سطح پنج درصد  یداریمعن یآمار دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن تفاوت یهانیانگیم .عدم آبیاری مزرعه تیمار شاهد :((Dو 

(A): 50 mm irrigation at planting and 50 mm irrigation at flowering, (B): 50 mm irrigation at flowering, (C): 50 mm irrigation at 
planting and (D): control (wild shallots planted in arable land without irrigation). Means with the same letters in the same column 

are not significantly different based on Duncan test at 5% of probability level. 

 

رطوبت  در دسترس بودنکه  رسدنظر میچنین به

که حاصل  یموجود در خاک زراع ییمواد غذا کافی و

 هیتجز جهینت ها درخاک نیبودن ا یزراعها سال

 و طرف کی از بهبود خاکدانه خاکو  بقایای گیاهی



 ... ی موسیرفیو کی آبیاری بر صفات کمی هامیرژ ریتأثکاکاوند و همکاران:  252

 

 

 یکودده قیاز طر ازین مورد یاضافه نمودن مواد غذا

، باعث افزایش است گریاز طرف د به خاک میمستق

بنابراین  ؛ه استشددر مزرعه  استفاده قابلمواد غذایی 

این شرایط باعث افزایش عملکرد موسیرهای کاشته 

شده در زمین زراعی نسبت به عملکرد موسیرهای 

در . شده استتیمار شاهد و عرصه منابع طبیعی 

گیاه محدودیتی در جذب منابع ندارد،  ،شرایط زراعی

وحشی در عرصه منابع طبیعی با  هایولی موسیر

 و تنش رطوبتی ی موجود در عرصه مانندهااسترس

مواد غذایی با دیگر گیاهان  در جذبرقابت  و دمایی

 ،موجود در عرصه مواجه هستند که مجموع این شرایط

نتایج این پژوهش با  ؛شد هاآنباعث کاهش عملکرد 

در این زمینه مطابقت  گرفته انجامدیگر تحقیقات 

دارد. تحقیقات بر روی گیاهان خانواده آلیاسه نشان 

این ود رطوبت کافی و در دسترس برای وج داد که

و به همراه شرایط بهینه زراعی و نیز مواد  گیاهان

و غذایی در دسترس مانند فسفر، نیتروژن  عناصر

 ،و دیگر عناصر غذایی در ابتدای مرحله زایشی گوگرد

 Ozkan et) شودباعث افزایش عملکرد این گیاهان می

al., 2018) . 

 
 ساده صفات موردمطالعه یب همبستگیضرا -3جدول 

Table 5.Simple correlation coefficients of studied traits 
Tube Diameter Allicin Plant height Biological yield Tube Dry 

weight    
 

    1 Tube Dry weight 

   1 0.99* Biological yield 

  1 0.05ns 0.597ns Plant height 

 1 0.24ns -0.22ns -0.23ns Allicin 
1 0.025 0.06ns 0.68ns 0.69ns Tube Diameter 

ns**درصد یکو  پنج درصد در سطح احتمال داریو معن داریر معنیغ ترتیببه: ،*و. 

ns,*and**: Non significant and significant at 5%and1% of probability levels, respectively.  

 
 یعیطبمنابع عرصه  یرهایموس موسیر کشت شده در مزرعه با شاهدو  مار برتریت کمی و کیفیسه صفات یمقا -2جدول 

Table 6- Comparison of quantitative and qualitative traits of superior and control treatmeants of shallots 

grown in the field and in the f natural resources 
Tube Diameter 

(cm)  

Plant height 

(cm) 

Biological 

Yield(g/m2) 

Tube Dry weight 
(g/m2) 

Crude 

protein(mg) 

K 

(mg) 

P 

(mg) 

Allicin 
(%) 

 

5.8a 62.91a 842.5a 801.8a 241a 345a 120a 1.06a Superiortreatment (Grown in the farm) 
3.1c 42c 170c 130c 110c 75c 67c %84b Wild ecotype 

(Field of natural resources) 

4.7b 57.18b 438.8b 406.80b 180b 290b 94b %86b Treatment control 
(without irrigation) 

 

ی در کاف ییغذاعناصر  کهآن باها نشان داد بررسی

ولی این  ،وجود داردمنابع طبیعی  هایخاک عرصه

ترکیبی )کمپلکس( وجود دارند یا  صورتبهعناصر یا 

رطوبت کافی در زمان مناسب جهت محلول نمودن و 

وجود ندارد که در هر دو  هاآننمودن  استفادهقابل

 .& Kheirkhah)باشند استفاده می رقابلیغحالت 

Dadkhah, 2009) .در مزرعهموجود  نهیبه طیشرا، 

 ،یشیمانند شروع رشد رو هاییباعث ایجاد تفاوت

ی بین مراحل رشد ریو سا یاهیگ یهابافت جادیا

 بهی وحشی که رهایبا موسموسیرهای زراعی شده 

. در شودمی ،نمایدخودرو در طبیعت رشد می صورت

هنگام  یاریآب متریلیم 34یا ( A) ماریت ،این آزمایش

ی، هنگام گلده یاریآب متریلیم 34همراه با کاشت 

شرایط مطلوب رطوبتی را برای گیاه موسیر ایجاد 

در مرحله زایشی که تنش رطوبتی در  خصوصاً ،نمود

آن  یو اجزاتواند باعث کاهش عملکرد این مرحله می

وجود  . تحقیقات نشان داد کهشوددر اکثر گیاهان 

 خصوصاً ،ره رشدکافی در دسترس در طول دو رطوبت

 و نیتروژن در گوگرد به همراه ،در ابتدای مرحله زایشی

 نیتونیم نهیآم دیدر ساختن اس یدسترس نقش مؤثر

و  یتجمع مواد فتوسنتز و یسازنیآغاز پروتئ زین و

 یاجزا عملکرد و شیافزا زین خشک و هایتودهسنتز 

 & Kheirkhah) دندار اسهیآن در خانواده آل

Dadkhah, 2009) . که شدیک تحقیق مشاهده در 
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تبخیر از تشتک تبخیر،  متریلیم 53پس از  کهیهنگام

گیاه پیاز را آبیاری کردند، بیشترین عملکرد و 

از تشتک  متریلیم 34که میزان تبخیر به یهنگام

عملکرد پیاز به دست  نیترکم ،افزایش یافت ریتبخ

در آب نقش مهمی . (Hasanzadeh et al., 2010) آمد

 افزایش رشد رویشی و تجمع مواد فتوسنتزی ساخته

؛ شده در پیاز و درنتیجه افزایش قطر و وزن پیاز دارد

ایجاد شرایط بهینه به همراه رطوبت کافی در  بنابراین

سبب افزایش عملکرد کمی  ،شرایط زراعی این آزمایش

در  شدهاشته کو برخی صفات کیفی موسیرهای 

ی وحشی موجود در عرصه مزرعه، نسبت به موسیرها

 .شد مطالعه موردمنابع طبیعی 

 زیستیعملکرد  

 ریموس زیستیبر عملکرد  یاریآبهای رژیمبین اثر  بین

در سطح  دارییاختالف معن کشت شده در مزرعه،

(. در 5)جدول شماره  داشت درصد وجود یکاحتمال 

در آبیاری  رمتیلیم 34)(A) تیمار  ،هانیانگیسه میمقا

هنگام در آبیاری ر متیلیم همراه با 34کاشت  هنگام

و گرم در مترمربع(  3/106ن )یشتریب یدارا ،(گلدهی

 1/051) دارای کمترین ،((D عدم آبیاری تیمار شاهد

(. 0)جدول  ندبود زیستیگرم در مترمربع( عملکرد 

گرم  106 ،یعیدر عرصه طب زیستین عملکرد یانگیم

 بر (A) تیمار برتر ریتأث .(2در مترمربع بود )جدول 

موسیر در این آزمایش  زیستیمیزان عملکرد  شیافزا

شرایط  ،در مزرعهبود.  درصد 31نسبت به شاهد 

مطلوب رشد اعم از پارامترهای اقلیمی مانند دما و 

در اختیار  استفاده قابلرطوبت و نیز مواد غذایی 

و  دارددر زمین زراعی وجود  شدهکشتهموسیرهای 

از این شرایط مطلوب نهایت استفاده را نهایت  اهیگ

ی گیاهی و نسوج هابافتبه تولید  و اقدام بردمی

ی گیاه را افزایش هاقسمتو سایر  هابرگو  نمایدمی

 زیستیو به این طریق باعث افزایش عملکرد  دهدمی

با موسیرهای وحشی واقع در عرصه منابع  سهیدر مقا

 Tize & Zaige اتقیباال با تحق جینتا شود.میطبیعی 

 اهانیگ یبر رو یاثرات تنش رطوبت یبر رو (1991)

عنوان نمودند که  این دو محقق ؛مطابقت دارد ،مختلف

 زیست تودهکه  شودیمانع از آن م ،کمبود رطوبت

به  تواندیکاهش م نیبه حداکثر خود برسد که ا اهیگ

در بین  باشد.گیاهان بر فتوسنتز  یتنش آب اثر لیدل

در آبیاری  رمتیلیم 34تیمار  ،شدهاعمالتیمارهای 

هنگام در آبیاری ر متیلیم 34 همراه باهنگام کاشت 

مقایسه  را در زیستی، بیشترین مقدار عملکرد گلدهی

در عرصه منابع  زینو  شدهاعمالبا دیگر تیمارهای 

ی گیاه آب ازینکه این موضوع بیانگر  طبیعی تولید نمود

. باشدی میزیگل انگر مرحله زایشی و موسیر د

 انگیزیچنانچه تنش رطوبتی در مرحله زایشی و گل 

کاهش  شدت بهی آن و اجزاعملکرد  رخ دهد،گیاهان 

در این پژوهش  .) (Farooqui et al., 2009 یابندمی

در  یدیتول زیستیعملکرد  نیکه کمتر شدمشاهده 

برابر بیش از سه گرم در مترمربع(  1/051مزرعه )

تولیدی موسیرهای واقع در عرصه  زیستیعملکرد 

 ؛ بنابراینبودگرم در مترمربع(  106طبیعی ) منابع

رسد که ایجاد شرایط مطلوب زراعی برای نظر میبه

 عملکرد آنی و اجزاباعث افزایش عملکرد  ،این گیاه

نشان داد که با افزایش شدت تـنش . تحقیقات شودمی

 ,Motalebi)  یابدمیسیر کاهش  عملکـرد ،آبـی

در بررسی اثرات سطوح مختلف تنش خشکی . (2015

رشدی و عملکرد  هایو کود نیتروژن بر ویژگی

ن عملکرد یشتریب ،140بیولوژیک ذرت سینگل کراس 

دست آمد و با مناسب به یاریط آبیدر شرا زیستی

اه کاسته یاز مقدار ماده خشک گ یاعمال تنش خشک

ط یدر شرا یدیماده خشک کل تول. (Ecke,1984)شد 

 یکه بعد از گلده یاهانینسبت به گ یاریبدون آب

 Leportدرصد کمتر بود ) 04تا  54 ،شده بودند یاریآب

et al.,1999.) 

 قطر غده

بر  یاریآبهای رژیم یمارهایت ریتأث نظر بین تیمارها از

اختالف  کشت شده در مزرعه، ریموس قطر غده

سه ی(. در مقا5)جدول  نداشتوجود  دارییمعن

هنگام در آبیاری  رمتیلیم 34) (A) تیمار  ،هانیانگیم

هنگام در آبیاری ر متیلیم 34 همراه باکاشت 

 ((Dو تیمار ( متریسانت 1/3ن )یشتریب یدارا ،(گلدهی

( متریسانت 14/0) دارای کمترین (عدم آبیاری شاهد)

ن قطر غده در یانگیم و (5)جدول  ندبود قطر غده
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 ریتأث (.0بود )جدول  متریسانت 1/5 یعیعرصه طب

قطر غده موسیر در این  شیافزا بر (A) تیمار برتر

بین  گرچه بود. درصد 65آزمایش نسبت به شاهد 

بر قطر غده موسیر  ریتأث ازنظرتیمارهای آبیاری 

ولی قطر غده  ،ی وجود نداشتداریمعناختالف 

موسیرهای واقع در زمین زراعی بیشتر از موسیرهای 

نظر چنین به .موجود در عرصه منابع طبیعی بود

 قطر و نیمناسب ب یکه عالوه بر همبستگ رسدمی

 یبرا یمطلوب زراع طیشرا جادیا ،عملکرد غده

 با سهیدر مزرعه در مقا کاشته شده موسیرهای

در مزرعه  هاغده قطر شیسبب افزا ی،وحش موسیرهای

 یوجود بستر مناسب برا و شخم عملیات .شده است

را  یترمطلوب طیشرای، زراع خاکدر  هارشد غده

عرصه خاک  درنمود.  فراهمها قطر غده شیافزا یبرا

است که  یاگونهبه ذرات بندیبیترک ،منابع طبیعی

ذرات وجود دارد و نسبت  نیب یشتریب یفشردگ

 لیتشک زهیاز بافت خاک را شن و سنگر یشتریب

در  دنتوانیم طیشرا ریموارد به همراه سا نیو ا دهدیم

باشد  مؤثرمنابع طبیعی در عرصه  ریکاهش قطر موس

(Bloem et al., 2006)میزان آب قابل ش. کاه 

ضمن  ،خصوص در ابتدای دوره گلدهی دسترس به

 ،شیکاهش سرعت رشد رویشی و کوتاه کردن دوره زای

ها اثر ارتفاع و قطر غده یبر رو میرمستقیطور غبه

 (.Gopta et al., 1995دارد ) یمنف

 ارتفاع بوته

در سطح  داریینشان داد که اختالف معن هایبررس

 رینظر تأث از یاریآب یمارهایت میاندرصد  یکاحتمال 

(. در 5)جدول  داشتر وجود یبر ارتفاع بوته موس

آبیاری  رمتیلیم 34) (C)مار یت ،هانیانگیسه میمقا

مار ی( و تمتریسانت 2/11ن )یشتریب، (هنگام کاشت

( متریسانت 11/31) کمترین ،(D) یاریشاهد بدون آب

ن ارتفاع بوته یانگیم و (0)جدول  ندارتفاع بوته را داشت

 ریتأث .(2بود )جدول  متریسانت 06 یعیدر عرصه طب

میزان ارتفاع موسیر در این  شیافزا بر (C) تیمار برتر

بود. در بحث  درصد 6/63آزمایش نسبت به شاهد 

بررسی ارتفاع محور گل دهنده گیاه موسیر در بین 

 34 ماریت ،چنانچه مشهود است شدهاعمالتیمارهای 

دارای بیشترین ارتفاع هنگام کاشت  یاریآب متریلیم

کشت  بوته موسیرهایارتفاع  سهیدر خصوص مقا. بود

 به عتیکه در عرصه طب موسیرهاییبا  در مزرعه شده

که  شدمشاهده  کرده بودندصورت خودرو رشد 

 نیکاشته شده در زم بوته موسیرهایارتفاع  نیکمتر

دارای ارتفاع  ،( Dزراعی )تیمار شاهد یا عدم آبیاری 

بیشتری نسبت به ارتفاع بوته موسیرهای روییده شده 

وجود که  رسدیم به نظر نیچن ؛بود یعیدر عرصه طب

 شیافزا و شتریباعث رشد بمطلوب در مزرعه،  طیشرا

تحت  زین اهیارتفاع گ و است شده یماده خشک تجمع

 عالوه بر .عوامل مناسب رشد قرارگرفته است نیا ریتأث

در  یاهیفلور گ نیبوجود رقابت در  زیموضوع ن نیا

با توجه به کم بودن منابع رشد و منابع طبیعی، عرصه 

 را بهی رشد کاف، اجازه هادر جذب آن تیمحدود

این عوامل باعث  و مجموعدهد نمیرا گیاهان عرصه 

 et شودمیکوتاه شدن ارتفاع گیاه موسیر در عرصه 

al., 2011) (Dashtiکه واکنش  . تحقیقات نشان داد

عنصر  کی عنوانبه تروژنینسبت به مصرف ن اهانیگ

خاک،  طیشرا لیباز ق یرشد، به عوامل یبرا یضرور

تعامالت  زین خاک و ییعناصر غذا زانی، میاهیگونه گ

از سطح  یبرخوردار .دارد یعناصر خاک بستگ نیب

 شیافزا زین ارتفاع و شیدر افزا ،شتریفتوسنتز کننده ب

. (Panchal et al.,1992) مؤثر استگیاه عملکرد 

ها اثرات زیادی بر تشکیل ماده خشک برگ ،کمبود آب

با افزایش تنش  و دهنده داردو ارتفاع محور گل

 Block) یابندرشد طولی گیاهان کاهش می ،رطوبتی

et al., 2001هایکاهش پتانسیل آب بافت ،واقع (. در 

موجب نقصان پتانسیل فشاری  ،مریستمی در طول روز

ها شدن سلول به حدی کمتر از میزان الزم برای بزرگ

 (.Nielson, 1997) شودمی

 نیسیدرصد آل

 رینظر تأث از یاریآب یمارهایت نینشان داد که ب جینتا

در  دارییاختالف معن ،ریغده موس نیسیبر درصد آل

)جدول شماره  داشتسطح احتمال پنج درصد وجود 

 34مصرف ) (B) ماریت ،هانیانگیم سهی(. در مقا5

 نیشتریب یدارا (هنگام گلدهیدر متر آبیاری میلی

 ،(D ای یاریشاهد )بدون آبتیمار   درصد( و 32/1)
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موجود در  نیسیدرصد( درصد آل 12) دارای کمترین

 نیسیدرصد آل نیانگیمهمچنین (. 0)جدول  بودغده 

بود )جدول  درصد 26 ی برابرعیموجود در عرصه طب

میزان درصد  شیافزا بر (B) تیمار برتر ری(. تأث2

ین غده موسیر در این آزمایش نسبت به شاهد آلیس

 مقدارمیانگین که  شدمشاهده  درصد بود. 5/11

 از کمتر ی عرصه منابع طبیعی،رهایدر موسآلیسین 

 توانیم .بود یزراع طیدر شراتیمارها در  آن مقدار

عناصر  زانیو مرطوبت کافی  که استنباط نمود نیچن

 ید لیال ی)د نیسیو مواد مؤثر در ساختن آل

از  تردسترس قابلو  شتریب یزراع یدر اراض ،(دیسولف

در باشند. در عرصه منابع طبیعی میعناصر  زانیم

 .Singh et al توسط رفتهیصورت پذ یهاپژوهش

 دهایآلکالوئ باتیاز ترک نیسیماده مؤثره آل ،(2012)

 که وجود سولفور در دسترس و شدو عنوان  یمعرف

 زانیدر م تواندیم نژترویجذب به همراه ن قابل

در  نیسیمقدار آل مؤثر باشد. اسهیخانواده آل نیسیآل

باالتر از  ،یزراع هاینیکاشته شده در زم یرهایموس

 یعیعرصه منابع طبموجود در هایغدهدر  آنمقدار 

و  یدر دسترس بودن رطوبت کاف ،امراین علت  ؛است

در  یو عناصر مغذ نیسیآل دهندهلیحضور عناصر تشک

 .(Bernath,1999)است  یکشاورز هاینیزم

 م و فسفرین خام،  پتاسیپروتئ

گرم  144م و فسفر در ین خام، پتاسیر پروتئیمقاد

برداشت  هایشاهد با غدههای تیمارهای پودر غده

 Aمار یت هایبا غده یعیطبمنابع عرصه شده از 

 همراه باهنگام کاشت در آبیاری  رمتیلیم 34 مصرف)

لحاظ  از ،(هنگام گلدهیدر آبیاری ر متیلیم 34

. نتایج نشان داد ندسه شدیعملکرد وزن خشک غده مقا

که مقدار این صفات در تیمار برتر بیشتر از عرصه 

منابع طبیعی و شاهد )تیمار بدون آبیاری( بود )جدول 

 عرصه برتر، ماریدر ت ترتیببهن صفات ی(. مقدار ا2

 601ن خام )یئپروتمنابع طبیعی و شاهد شامل 

م ی(، پتاسگرمیلیم 114، گرمیلیم 114، گرمیلیم

فسفر  و (گرمیلیم 634، گرمیلیم 13، گرمیلیم 503)

( بود گرمیلیم 30، گرمیلیم 21، گرمیلیم 164)

میزان  شیافزا بر A تیمار برتر ری(. تأث2)جدول 

 نیدر اموسیر  فسفر غدهخام، پتاسیم و  نیپروتئ

 درصد 61و  11، 55 ترتیببه پژوهش نسبت به شاهد

 که به علت وجود رطوبت رسدینظر مبه نیچنبود. 

اثرات  و یجذب در خاک زراععناصر قابل کافی و

غذایی در شرایط بهینه عناصر  نیب متقابل مثبت

در  ریموس اهیگ لهیوسعناصر به نیای، و رطوبتزراعی 

و مقدارشان در  است هشدجذب  یزراع نیزم

نسبت به  یزراع ی کاشته شده در اراضیرهایموس

منابع طبیعی  هایموسیرهای خودرو واقع در عرصه

و  میپتاس با سولفور و نژتروین کهطوریبه ،بیشتر بود

از . (1 شکل) بودندمثبت  اثرات متقابل یفسفر دارا

اثرات متقابل مثبت  یدارا زین میسولفور با پتاس یطرف

سولفور  زین و بودند اهیگ لهیوسبه گریهمددر جذب 

وجود . شد اهیدر گ تروژنین ییکارا شیباعث افزا

رطوبت  همراه با یجذب در خاک زراععناصر قابل

گیاه سبب  یهاکافی جهت انتقال این عناصر به بافت

خانواده  یارهیذخ هایتا میزان این عناصر در بافت شد

 هایگونهدر شرایط زراعی بیشتر از  شدهکشت آلیاسه 

 (.(Ozkan, 2018وحشی این خانواده باشد 

 

 گیری کلیجهینت

 ،شیآزما نیدر ا آبیاریمختلف  هایمیرژ نیب در

 ن،یسیوزن خشک، مقدار آل ،زیستیعملکرد  نیشتریب

خام مربوط  نیو پروتئ میدرصد فسفر، پتاس و قطر غده

هنگام کاشت در آبیاری  رمتیلیم 34 یعنی Aمار یبه ت

بود.  هنگام گلدهیدر آبیاری ر متیلیم 34 همراه با

شده با  کشتموسیرهای  درشده  گیریصفات اندازه

 شدهیابیبا صفات ارز یاریآبمختلف  هایمیرژ

 صورت خودرو در عرصه مورد که به یوحش موسیرهای

در این . شدند سهیمطالعه رشد کرده بودند، مقا

میزان وزن  شیافزا بر Aبرتر تیمار  ریتأث ،پژوهش

نسبت به شاهد  زیستی و عملکردخشک غده موسیر 

برتر در تیمار  ریتأثبود.  درصد 31و  31 ترتیببه

مورد ارزیابی نسبت به همان از صفات  یبرخافزایش 

و  شداز سه برابر  شیبصفات در عرصه منابع طبیعی، 

 در دست آمدهبهصفات  نیمشاهده شد که کمتر

 نیانگیاز م شتریب عه،کاشته شده در مزر موسیرهای
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 .بود یعیطبمنابع در عرصه  کسب شده

 

 
 گیاهی جذببر و اثرات متقابل عناصر غذایی خاک بر یکدیکدگر  -1شکل 

Figure 1. Interactions effects of soil nutrients on each other and plant absorption 
 

 یوحش هایگونهنمودن  یزراعکه  رسدینظر مبه

ها، باعث آن یبرا یزراع نهیبه طیشرا جادیو ا اهانیگ

و  یصفات کم گرید شیافزا زیعملکرد و ن شیافزا

مطلوب و  یمیاقل طی. شراشودیم اهانیگ نیا یفیک

جذب به همراه در دسترس و قابل ییوجود عناصر غذا

 یبه عوامل زراع ریو واکنش مثبت موس یرطوبت کاف

و عدم  یعوامل زراع گریمانند آب در دسترس و د

 نیرقابت ب جادیباعث ا هامنابع که در عرصه تیمحدود

 هاعملکرد آن شیسبب افزا ،شودمیمختلف  اهانیگ

روزافزون به  ازیو با توجه به ن شودمی یزراع یدر اراض

نظر به ،مناسب آن در بازار متیمحصول و ق نیا

همراه کشاورزان به یمناسب برا یدرآمد که  رسدیم

 عنوانبهکاشت آن  ؛گرید یداشته باشد. از سو

های جهت کاهش فشار روزافزون بر عرصه یافتیره

البته اخذ  ؛نظر باشد مد تواندیم یعیطب منابع

 اتیقمنوط به انجام تحق هنیزم نیبهتر در ا ماتیتصم

 .باشدیم نهیزم نیادر  شتریب
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