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 چکیده

انجام شد.  8931-39 آزمایشی در سال ،به منظور مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد سیر در شرایط گلخانه و مزرعه

صورت دستی و بر به 8931کشت در اول آذر ماه تیمارها شامل کشت در شرایط مزرعه و گلخانه بود. به این منظور 

بر اساس نتایج  بود. 8939خرداد  5تاریخ برداشت در هر دو تیمار  .شدبوته در متر مربع انجام  95اساس تراکم 

و ساقه، وزن تر سیر، تعداد و وزن سیرچه و عملکرد سیر در شرایط کشت گلخانه نسبت به  برگطول صفات  ،آزمایش

بر اساس نتایج آزمایش درصد افزایش پیدا کردند.  215و  231، 803، 251، 800، 95ترتیب به فضای باز )مزرعه(

نسبت که عملکرد در شرایط گلخانه  طوری، بهبود بیشتر باز فضای به نسبت گلخانه در عملکرد و اجزاء عملکرد سیر

دور آبیاری( از  1که مصرف آب در گلخانه کمتر )وجود این  در آزمایش حاضر با  درصد افزایش یافت. 215به مزرعه 

برابر مزرعه بود. بر اساس نتایج آزمایش حاضر کشت  5نوبت آبیاری( بود اما عملکرد سیر در گلخانه حدود  82مزرعه )

 دهد.بت به فضای باز عالوه بر کاهش مصرف آب، بازار پسندی و عملکرد آن را افزایش میای سیر نسگلخانه

 سیرچه، کشت در فضای باز، کشت در فضای بستههای کلیدی: واژه
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 مقدمه

ای نه تنها به افزایش تولید در توسعه کشت گلخانه    

وری بهینه از کند، بلکه به بهرهواحد سطح کمک می

گیری از قطعات کوچک در آب و خاک به ویژه بهره

کند تا کمک کرده و این امکان را فراهم می هاروستا

های روستایی، ضمن ایجاد اشتغال بیشتر در محیط

-اختیار مصرف محصوالت متنوع خارج از فصل در

در  (.8935رضوانی و همکاران،  )گیرد کنندگان قرار 

ها در سطح وسـیعی بـرای های اخیر، گلخانهدهه

استفاده پـرورش و تولید محصوالت کشاورزی مورد 

ای، به ویژه اند و کشت گیاهان گلخانهقرار گرفته

دلیل فرنگی و خیار، بههای پُرمصرف مانند گوجهزیبس

امکان افزایش عملکرد در واحد سطح، متداول شده 

ایران به دلیل شرایط آب و از سوی دیگر  اسـت.

از جمله کشورهایی  ،های منابع آبیهوایی و محدودیت

جدید نظر اساسی در ساختار نظام است که نیازمند ت

ای های گلخانهکشت بوده و در این راستا توسعه کشت

تواند به عنوان یک راهکار مناسب مطرح باشد می

که در زمینه مقایسه  با توجه به این .(8935اسالمی، )

اندکی  ای و مزرعه در کشور مطالعههای گلخانهکشت

صورت گرفته است و با توجه به اهمیت کشت 

این تحقیق با  ،محصوالتی مانند سیر در شرایط گلخانه

هدف مقایسه کشت سیر در شرایط مزرعه و گلخانه 

 انجام شد.

 متن مقاله

انسان در آینده مجبور به تولید غذای بیشتر با 

های بینیانرژی کمتری خواهد بود. زیرا بر اساس پیش

حداقل به  2050رفته، جمعیت جهان تا سال صورت گ

میلیارد نفر خواهد رسید. در این رابطه استفاده از  80

 یعنوان روش مناسبتواند بهشیوه گلخانه میکشت به

- هاییکی از روش غذایی و برای دستیابی به امنیت

نوین و مناسب در رابطه با افزایش تولیدات کشاورزی 

اصالنی و باشد ) متناسب با آهنگ رشد جمعیت

های کنترل شده ماننـد در محیط .(8935همکاران، 

ها، کلیه عوامل در رشد و نمو گیاه و تولید گلخانه

ند. امکان کنترل تابش هستمحصول تحت کنترل 

آفتاب و کاهش میزان تبخیر از سطح، عدم وجود 

بادهای گرم و خشک در مجاورت گیاه و استفاده از 

در  میزان مصرف آب را های نوین آبیاری،روش

طوری که میزان کـارایی ها کاهش داده، به گلخانه

های برابر کشت 80تا  5در گلخانه حدود مصـرف آب 

در  (.8931نژاد و همکاران، فضای باز است )رضا وردی

( با انجام 8930) ساعی و خوشکامهمین ارتباط 

آزمایش عملکرد کاهو را درشرایط گلخانه نسبت به 

از مقایسه کردند. بر اساس نتایج این محققان فضای ب

تن  58و در فضای باز  811عملکرد کاهو در گلخانه 

 هکتار بود.در 
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میلیون هکتار  19/2، از حدود 8935در سال 

هزار هکتار  3حدود ، سطح محصوالت باغی کشور

ای اختصاص درصد به محصوالت گلخانه 9/0معادل 

فرنگی گوجهدرصد،  1/92داشته است. سطح خیار 

، 5/5، سایر سبزیجات 1/2، انواع فلفل، بادمجان 8/1

درصد  8و سایر  9/0گیاهان دارویی  ،2/5فرنگی توت

 28ها بوده است. از مجموع از کل سطح گلخانه

، 8935میلیون تن تولید محصوالت باغبانی در سال 

درصد مربوط به  5/3میلیون تن معادل  2حدود 

آمارنامه وزارت جهاد )است  ای بودهمحصوالت گلخانه

عنوان یکی  کشور ما در گذشته به (.8935کشاورزی، 

از صادرکنندگان سیر در دنیا مطرح بوده است، اما 

ئه به موقع اسایر کشورهای جهان با عملکرد باال و ار

این محصول به بازار، امروزه جزء صادرکنندگان مهم 

توجه به با  (8935شوند ) امیدبیگی، آن محسوب می

های تولید کمبود منابع آب، گسترش گلخانه

-محصوالت کشاورزی برای تولید خارج از فصل سبزی

برای  مؤثرهای ها و افزایش عملکرد، یکی از روش

 .استاستفاده بهینه از آب 

منظور مقایسه عملکرد و اجزاء  به حاضر تحقیق

عملکرد سیر کشت شده در شرایط مزرعه و گلخانه در 

ای واقع در در مزرعه و گلخانه 8931-39سال 

 اجرا شد. تکرار شش درحیدریه  شهرستان تربت

 تیمارها شامل کشت در شرایط مزرعه و گلخانه بود.

، ابتدا زمین مورد نظر در سازی زمین جهت آماده

مزرعه و گلخانه شخم زده شد و سپس با استفاده از 

توسط ها خرد و تسطیح انجام شد. سپس بیل، کلوخه

متر ایجاد شد. سانتی 50هایی با فواصل شیارساز پشته

به صورت دستی و بر  8931کشت در اول آذر ماه 

د. هر کرت شبوته در متر مربع انجام  95اساس تراکم 

روش  دارای مساحتی برابر با شش متر مربع بود.

تیپ بود. آبیاری بر اساس نوار آبیاری در هر دو تیمار 

شد که در شرایط گلخانه شش  ظرفیت زراعی انجام

نوبت آبیاری انجام شد.  82نوبت و در شرایط مزرعه 

و شامل شرایط تغذیه برای هر دو تیمار یکسان 

های کودهای فسفات آمونیم، سولفات پتاسیم و کود

بود. تاریخ برداشت در هر دو تیمار پنج خرداد حیوانی 

 صورت هر کرت به از بوته سه تعداد بود. 8939

 روی این نظر مورد صفات تمامی و انتخاب تصادفی

 گیری شد. اندازه بوته سه

 نتایج کاربردی

و  52طول برگ سیر در شرایط مزرعه به ترتیب 

. (8متر بود )شکلسانتی 98در شرایط گلخانه 

و در  80طول ساقه در شرایط کشت مزرعه همچنین 

 .(2 متر بود )شکلسانتی 20شرایط کشت گلخانه 
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تأثیر شرایط کاشت در مزرعه )فضای باز( و گلخانه بر طول  -1شکل 

 برگ سیر
 

 
تأثیر شرایط کاشت در مزرعه )فضای باز( و گلخانه بر طول  -2شکل 

 ساقه سیر

 

و در  31ســیر در شــرایط کشــت مزرعــه  وزن تــر

   .(9گرم بود )شکل 113شرایط کشت گلخانه 

 
تأثیر شرایط کاشت در مزرعه )فضای باز( و گلخانه بر  -9شکل 

 وزن سیر 
 

در هر بوته در شرایط کشـت مزرعـه    تعداد سیرچه

ــرایط 3/1 ــه   و در ش ــت گلخان ــود   5/85کش ــدد ب ع

در هـر بوتـه در   وزن تـر سـیرچه   همچنـین   .(5)شکل

و در شـرایط کشـت گلخانـه     9/2شرایط کشت مزرعه 

   .(5گرم بود )شکل 8/3

 

 
تأثیر شرایط کاشت در مزرعه )فضای باز( و گلخانه بر  -5شکل

 تعداد سیرچه در هر بوته سیر 
 

 

 
تأثیر شرایط کاشت در مزرعه )فضای باز( و گلخانه بر  -5شکل

 میانگین وزن تر سیرچه در هر بوته سیر 

 

در شـرایط کشـت    عملکردآزمایش بر اساس نتایج 

کیلـوگرم بـر    5و در شرایط کشت گلخانـه   1/1مزرعه 

بر اساس نتایج آزمایش حاضـر  . (1بود )شکل متر مربع

 بیشـتر  بـاز  فضـای  بـه  نسبت گلخانه عملکرد سیر در

 نسبت بـه که عملکرد در شرایط گلخانه  طوری، بهبوده

علـت  در گلخانـه بـه   درصد افزایش یافـت.  215مزرعه 

 شرایط کنترل شده محیطـی ماننـد رطوبـت و دمـای    

بهینه و تبخیر و تعرق کمتر، عملکرد سیر افزایش پیدا 

کرد. همچنین سیر تولیدی در زمان برداشـت یکسـان   

کشت در  به ها نسبتسیرچه اندازه از لحاظدر گلخانه 

بـود. کـارایی    برخوردار بیشتری بازارپسندی مزرعه، از

کنترل شده نظیر گلخانه بـه   هایمصرف آب در محیط
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فضای باز است، در همـین ارتبـاط در   مراتب بیشتر از 

کـه مصـرف آب در    آزمایش حاضر بـا توجـه بـه ایـن    

گلخانه، کمتـر )شـش دور آبیـاری( از مزرعـه )دوازده     

 5نوبت آبیاری( بود اما عملکرد سیر در گلخانه حـدود  

طور کلی بر اسـاس نتـایج آزمـایش    برابر مزرعه بود. به

ز عـالوه  ای سیر نسبت به فضای باکشت گلخانه ،حاضر

پسـندی و عملکـرد آن را    بر کاهش مصرف آب، بـازار 

 .  دادافزایش 

 
تأثیر شرایط کاشت در مزرعه )فضای باز( و گلخانه بر  -1شکل

 عملکرد سیر 

 

 

 

مقایسه سیر کشت شده در شرایط گلخانه )سمت چپ  -9شکل

 تصویر( و مزرعه )سمت راست تصویر(

 توصیه ترویجی

حاضـر یکـی از بهتـرین    بر اساس نتـایج آزمـایش   

های کشت سیر در شرایط گلخانه، ردیفـی اسـت   روش

که بهتر است از نوار تیـپ بـرای آبیـاری آن اسـتفاده     

توان از ارقام سیر سفید یا معمـولی  شود. همچنین می

برای کشت در شرایط گلخانه استفاده نمود. بطور کلی 

های تولید در گلخانه توصیه می شود با توجه به مزیت

ماننـد مصـرف آب کمتـر، بـازار     نسبت به فضـای آزاد  

هـای  و همچنین حمایتپسندی بهتر و عملکرد بیشتر 

-وزارت جهاد کشاورزی برای تولید محصوالت گلخانـه 

 ای، تولید سیر در شرایط گلخانه انجام گیرد.  
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 منابع

 

 .دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت جهادکشاورزی. 5385آمارنامه کشاورزی، 

بررسی مسائل بازاریابی محصوالت گلخانه ای در مناطق بیابانی )مطالعه موردی خیار سبز و گوجه فرنگی در  .5381اسالمی،م. 

 . 90-81(: 8)5استان یزد(. دوفصلنامه علمی پژوهشی خشک بوم، 

 شهرسـتان نجـ   :مطالعـه مـوردی  (داران بندی نیازهای آموزشی گلخانـه  اولویت .5381،م. یمابراهی ،،س.غالمرضایی م.،اصالنی،

 .815-895(: 22)1(. مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای، آباد

 هان دارویی، نشر آستان قدس رضوی.تولید و فرآوری گیا .5381امیدبیگی، ر. 

بررسی زراعی و اقتصادی مناسب ترین زمان کشت متوالی کاهو در شرایط گلخانه و فضـای بـاز در    .5381خوشکام، س.، ساعی، م. 

 .23-93(: 9)2، نشریه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، منطقه جیرفت

نیتروکسین بر  ستیارزیابی اثر دوگونه میکوریزا و کود زی .5381،  ، ح.احیایی ،م.، نوروزیان،ع.،امیری ،پ.، رضوانی مقدم

 .559-595(:2)89های زراعی ایران، ، فصلنامه پژوهشدر یک نظام زراعی اکولوژیک ،عملکرد و اجزای عملکرد سیر

تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب  .5382،ع. حسنی س.، ،بشارت م.،،شبانیان اصل ،،و.رضاوردی نژاد

ای، های گلخانه، مجله علوم و فنون کشت(فرنگی در شرایط گلخانه )مطالعه موردی: منطقه ارومیهمحصوالت خیار و گوجه

1(9 :)29-50. 
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