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 خالصه

اهشٍصُ سیش ثِ ػٌَاى  .ثبضذهی Alliaceaeگیبّی تک لپِ اص خبًَادُ  . Allium sativum L)سیش) 

گیشد ٍ ثؼذ اص پیبص، ثیطتشیي تَلیذ سا یک هحصَل غزایی هتذاٍل دس سشاسش جْبى هَسد استفبدُ قشاس هی

هَاد غزایی سٍص ثِ سٍص ثب سشػت ضگشفی دس ثب افضایص پیَستِ جوؼیت دًیب، ًیبص ثِ . دسسغح جْبى داسد

ّبی قبثل تَجِ دس سِ دِّ اخیش، هصشف سبالًِ هَاد غزایی دس حذٍد  حبل افضایص است. ثب ٍجَد پیطشفت

% افضایص یبفتِ است. یکی اص ساّکبسّبی هٌبست ثشای حفظ هٌبثغ هَجَد، جلَگیشی اص تلفبت آة است 20

ثبضذ. ثوٌظَس کبّص تجخیش ٍ حفظ سعَثت ثِ هذت عَالًی دس کِ تجخیش اص سغح خبک ثخطی اص آى هی

 1391ثذیي هٌظَس پظٍّطی دس سبل صساػی تَاًذ هَثش ٍاقغ گشدد.  خبک، استفبدُ اص هبلچ دس سغح خبک هی

، 2صفش، ّبی کبهل تصبدفی ثب ّذف هقبیسِ ػولکشد سیش ثب کبسثشد سغَح هختلف هبلچ ) دس قبلت عشح ثلَک

تي دس ّکتبس ثبالتشیي ٍصى  6تیوبس هبلچ عجق ًتبیج ثذست آهذُ تکشاس اًجبم ضذ.  3 دس (تي دس ّکتبس 6ٍ  4

تَاى هبلچ کبُ ٍ  هتش ًطبى دادُ است. ثٌبثشایي هی سبًتی 33/6گشم ٍ  50/57ٍ قغش سَخ سا ثتشتیت ثِ هیضاى 

 کلص گٌذم سا ثؼٌَاى تیوبس هٌبست دس جْت ثْجَد ػولکشد سیش هؼشفی کشد. 

 

 هبلچ، کلص گٌذم، ػولکشد.سیش، :  یدیکلوات کل

 

 

 هقدهه 

اهشٍصُ سیش ثِ ػٌَاى یک هحصَل غزایی هتذاٍل دس  .ثبضذهی Alliaceaeگیبّی تک لپِ اص خبًَادُ  . Allium sativum L)سیش)

(. 2006،ّوکبساى ٍگیشد ٍ ثؼذ اص پیبص، ثیطتشیي تَلیذ سا دسسغح جْبى داسد )حفیضَس سحوبى سشاسش جْبى هَسد استفبدُ قشاس هی

تَلیذ سیش دس سشاسش جْبى ثِ عَس داین دس حبل افضایص است.   (FAO)ثش پبیِ گضاسضبت سبصهبى خَاس ٍ ثبس کطبٍسصی جْبًی 

افضایص هصشف ایي گیبُ، تقشیجب دس توبم کطَسّب ٍ ّوچٌیي دس ایشاى  ثبػث گشدیذُ است کِ تجبست داخلی ٍ ثیي الوللی آى ثِ 

ثب افضایص پیَستِ جوؼیت دًیب، ًیبص ثِ هَاد غزایی سٍص ثِ سٍص ثب سشػت ضگشفی دس حبل افضایص  (.2007،ًصشتی)سشػت افضایص یبثذ

% افضایص یبفتِ است 20ّبی قبثل تَجِ دس سِ دِّ اخیش، هصشف سبالًِ هَاد غزایی دس حذٍد  است. ثب ٍجَد پیطشفت

جَد، جلَگیشی اص تلفبت آة است کِ تجخیش اص سغح خبک ثخطی یکی اص ساّکبسّبی هٌبست ثشای حفظ هٌبثغ هَ(. 1376)کَچکی،
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تَاًذ هَثش ٍاقغ  ثبضذ. ثوٌظَس کبّص تجخیش ٍ حفظ سعَثت ثِ هذت عَالًی دس خبک، استفبدُ اص هبلچ دس سغح خبک هیاص آى هی

 سٍد ٍ گیبّبى سا دس ثشاثش تغییش یای ًبهیذ کِ ثؼٌَاى هحبفظی ثشای گیبّبى دس صهستبى ثکبس هتَاى پَضص غیش صًذُگشدد هبلچ سا هی

گیشد. ّذف اصلی اص هبلچ پبضی ّبی ّشص سا هیکٌذ ٍ ًیض جلَی سضذ ػلفدهبی ضذیذ خبک ٍ اص دست سفتي آة صهیي هحبفظت هی

دس هحشٍم کشدى گیبّبى ّشص دس حبل جَاًِ صًی اص ًَس است. هحشٍم کشدى گیبّبى اص ًَس ثبػث جلَگیشی اص ػول فتَسٌتض ضذُ ٍ 

تَاى ثِ جلَگیشی اص فشسبیص خبک ٍ آة ضَیی، حفظ سعَثت، تقَیت سبختبس  ًْبیت هشگ گیبُ هی ضَد  اص اّذاف دیگش آى هی

ی اص استفبدُ صحیح ٍ اصَل(. 2004 ّب ٍ ثْتش ضذى کیفیت هحصَل هیتَاى اضبسُ کشد)صًذ ٍ ّوکبساى، خبک، کٌتشل آفبت ٍ ثیوبسی

(. ثقبیبی کبُ ٍ کلص گٌذم 2007ثبضذ )کَچکی ٍ ّوکبساى،  یاص اّذاف هذیشیت ثقبیبی گیبّی هسیض  ثقبیبی کبُ ٍ کلص غالت داًِ

ّب  دسصذ ٍصى آى 20تب  15دسصذ ٍصى خَد آة جزة کٌذ؛ دس صَستی کِ دس هَاد سسی، جزة آة فقظ ثِ هیضاى  90تَاًذ تب  هی

ّص ٍصى هخصَظ ظبّشی خبک سا دس ًتیجِ حفظ ثقبیبی (. هحققیي افضایص هَاد آلی  ٍ کب2009اى، سثبضذ )جَساثلَ ٍ ّوکب هی

دًذ کِ هذیشیت گضاسش دا 2008استگب ٍ ّوکبساى  –. لیوَى (2010)آصاد ضْشکی ٍ ّوکبساى،  گٌذم دس سغح خبک هطبّذُ کشدًذ

یشگزاس ثبضذ. داًگب ٍ تَاًذ دس افضایص هصشف ػٌبصش غزایی هبًٌذ ًیتشٍطى ٍ ًیض ثْجَد ػولکشد گیبّبى صساػی تبث صحیح هبلچ گٌذم هی

ًیض اظْبس داضتٌذ کِ کبسثشد سغحی هبلچ کلص گٌذم، ضوي کبّص فشسبیص خبک هٌجش ثِ افضایص فشاّوی ( 2009)ٍاکیٌذیکی 

تَاًذ دس تؼذیل دسجِ حشاست خبک هَثش  فظ کبُ ٍ کلص گٌذم دس سغح خبک هیضَد. ػالٍُ ثش ایي ح ػٌبصش غزایی دس خبک هی

ب دس دسجِ حشاست ثبالی هحیغی دیشتش گشم ضذُ ٍ یّبی فبقذ ثقب داسای ثقبیبی سغحی دس هقبیسِ ثب خبک ّبی ثبضذ. ثغَسیکِ خبک

ص گٌذم ثش دس استجبط ثب تبثیش هَثش هبلچ کل (.2005)چي ٍ ّوکبساى،  دٌّذ اص سَیی دیگش، دس ضت حشاست خَد سا دیشتش اص دست هی

ثقبثبی گٌذم سا دس افضیص هبدُ آلی خبک، تؼذیل دسجِ حشاست ٍ ًیض ثْجَد  ًقص( 2009صادُ ٍ ّوکبساى ) ًجفیدسجِ حشاست خبک، 

ًیض کبّص چطوگیش دهبی خبک ٍ ًیض افضایص ػولکشد رست دس ( 2007سیذَّ ٍ ّوکبساى ) سیٌگػولکشد رست گضاسش دادًذ. 

 شی سا دس ًتیجِ کبسثشد کبُ ٍ کلص گٌذم دس سغح خبک هطبّذُ کشدًذ.یهٌبعق خطک ٍ گشهس
 

 ها و روش هواد

ٍ  4، 2، 0ّبی کبهل تصبدفی ثب فبکتَس هبلچ )کلص گٌذم( دس سغَح هختلف ) ایي پظٍّص ثِ صَست فبکتَسیل دس قبلت عشح ثلَک

هضسػِ هشکض تشٍیج ٍ خذهبت جْبد کطبٍسصی دّستبى کلجبد )ضْشستبى گلَگبُ( ٍاقغ دس استبى دس تي دس ّکتبس( ٍ سِ تکشاس  6

دس عَل آصهبیص صفبتی  ّبی سقن هتذاٍل هٌظقِ )هبصًذساى( جْت کبضت استفبدُ ضذ. آصهبیص اص سیشچِ دس ایياجشا ضذ. هبصًذساى 

 SAS هحبسجبت آهبسی ثَسیلِ ًشم افضاس گیشی ضذ.  ٍ ػولکشد دس ٍاحذ سغح اًذاصُتؼذاد سیشچِ دس سیش،  ،ًظیش ٍصى سیش، قغش سیش

 دسصذ اًجبم ضذ.  5ٍ  1ل  دس سغح احتوب LSDّب ثب آصهَى  ٍ هقبیسِ هیبًگیي دادُ

 

 نتایج 

 سوخو قطر  وزى 

گشم ثیطتشیي  50/57تي دس ّکتبس ثِ هیضاى  6ّب دس ثشسسی اثشات سغَح کبسثشد هبلچ، تیوبس  ثش اسبع ًتبیج هقبیسِ هیبًگیي دادُ  

 یوبسّب ًطبى دادُ است.گشم( سا ًسجت ثِ سبیش ت22/43هیضاى ٍصى سَخ ٍ تیوبس ضبّذ )ثذٍى کبسثشد هبلچ( کوتشیي ٍصى سَخ )
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 سیشًوَداس هقبیسِ هیبًگیي اثش هبلچ سٍی ٍصى 

 

تي  4ٍ  6هتش( ثِ تشتیت دس سغح کبسثشد هبلچ سبًتی 32/6ٍ  33/6ثیطتشیي هیضاى قغش سَخ ) ،عجق ًتبیج هقبیسِ هیبًگیي

هتش( هشثَط ثِ تیوبس ضبّذ )ثذٍى کبسثشد( سبًتی40/5ّوچٌیي ًتبیج ًطبى داد کوتشیي هیضاى قغش سَخ )دس ّکتبس ثذست آهذ. 

 هبلچ ثذست آهذ. 

 
 ًوَداس هقبیسِ هیبًگیي اثش هبلچ سٍی قغش سیش 

 

 تعداد سیرچه در سیر 

دس ّکتبس ثذست آهذ. ّوچٌیي کوتشیي تؼذاد  6ػذد( دس سغح کبسثشد هبلچ  43/16ثش عجق ًتبیج، ثیطتشیي هیضاى تؼذاد سیشچِ )

 ػذد( دس تیوبس ضبّذ )ثذٍى کبسثشد هبلچ( هطبّذُ ضذ.  73/12سیشچِ ثِ هیضاى )
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 هقبیسِ هیبًگیي اثش هبلچ سٍی تؼذاد سیشچِ

 
 وزى سیرچه 

تي دس ّکتبس هطبّذُ ضذ. ّوچٌیي کوتشیي هیضاى آى  6گشم( دس تیوبس سغح کبسثشد هبلچ  55/4ثیطتشیي هیضاى ٍصى سیشچِ )

 هبلچ( ثَد. گشم( هشثَط ثِ تیوبس ضبّذ )ثذٍى کبسثشد 90/2)

 
 ًوَداس هقبیسِ هیبًگیي اثش هبلچ سٍی هیضاى ٍصى سیشچِ

 

 عولکرد سیر 

تي  52/5تي دس ّکتبس  ٍ کوتشیي هیضاى ) 6تي دس ّکتبس( هشثَط ثِ سغح هبلچ  12/7ثش اسبع ًتبیج ثیطتشیي هیضاى ػولکشد سیش )

 دس ّکتبس( دس تیوبس ضبّذ )ثذٍى کبسثشد هبلچ( هطبّذُ ضذ.
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 ًوَداس هقبیسِ هیبًگیي اثش هبلچ سٍی هیضاى ػولکشد

 

 بحث 

تَاى ػبهل هَثشی دس ایي ساستب افضایص ػولکشد تَلیذ دس ٍاحذ سغح اص اّویت ثسضایی ثشخَسداس است کِ کبسثشد هبلچ سا هی

ّبی ّشص، دسجِ حشاست خبک، هیضاى ى ػلفهحسَة کشد. صیشا ضشایظ خبک اص جولِ آة خبک، ًفَر پزیشی، هیضاى تجخیش، هیضا

ّب ّذایت ٍ ًگِ داسی گشهب، هَاد غزایی خبک، ًیتشیفیکبسیَى، حاللیت هَاد هؼذًی، سبختوبى خبک، جوؼیت هَجَدات ٍ هیکشٍة

هت گیشًذ. قذّب قشاس هیدس خبک ٍ سیطِ گیبُ، فشسبیص پزیشی ٍ ضَسی خبک اص عشیق ضستطَ ٍ کٌتشل تجخیش تحت تأثیش هبلچ

ّب سا دس سسذ اص ّوبى صهبى کِ سٍهیبى ثبستبى جْت صشفِ جَیی آة، سٌگّب دس خبک ثِ سبثقِ کبس کطبٍسصی هیکبسثشد هبلچ

اثش پَضص گیبّی (. 1376ی، ککشدًذ )کَچّب ثِ ایي قصذ استفبدُ هیّبی ثستش جَیّب اص سیگدادًذ ٍ چیٌیسغح خبک قشاس هی

تَاى ثب ّبی کطبٍسصی هیصشف گیبُ ٍ ػولکشد هحصَل هَثش ٍاقغ ضَد ٍ ثب کبسثشد هبلچ دس صهیيتَاًذ سٍی ساًذهبى ه)هبلچ( هی

ّب دس اٍایل فصل سضذ استفبدُ ضذُ ٍ هوکي است دس هَاقغ ضشٍسی هبالچکبّص آة هصشفی، ػولکشد ثیطتشی سا ثِ دست آٍسد. 

کبسی ٍ ًطبکبسی صٍد کٌٌذ ٍ اهکبى ثزس، گشهبی خبک سا تأهیي هیدٍثبسُ ًیض ثکبس سًٍذ. ایٌْب دس اثتذا اص عشیق کوک ثِ حفظ حشاست

ًوبیذ. دس اداهِ هبلچ ثبػث حفظ دهب ٍ سعَثت ضذُ ٍ اص سسیذى ًَس ٌّگبم ثؼضی اص هحصَالت ضذُ ٍ سضذضبى سا تسشیغ هی

 ( هغبثقت داسد. 1991گ )ٍاً ّبی ایي ًتبیج ثب یبفتِ (.2000کٌذ )ایَاى، صًی جلَگیشی هیّشص جْت جَاًِخَسضیذ ثِ ػلف

 
 هنابع 

 ؛ ثِ صساػی ٍ ثِ ًظادی دس صساػت دین. اًتطبساتجْبد داًطگبّی هطْذ.1376کَچکی، ع.  .1

 ظ. 635. صساػت ًَیي. اًتطبسات جْبد داًطگبّی هطْذ، 1387حسیٌی، م.  کَچکی، ع.، ٍ خَاجِ .2

 .20:72-53َسؼِ.سبل پٌجن..کطبٍسصی پبیذاس،ثیٌص یب سٍش؟ هجلِ اقتصبد کطبٍسصی ٍ ت1376کَچکی،ع. .3
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