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 خالصه

ّبی صاپٌی سیز ثز ػولىزد ثلذرچیي ػصبرُ آثیثِ هٌظَر تؼییي اثز استفبدُ اس سطَح هختلف 

لطؼِ جَجِ ثلذرچیي صاپٌی در  14تىزار ٍ  4تیوبر ٍ  5آسهبیطی در لبلت طزح وبهال تصبدفی، ثب استفبدُ اس 

هیلی لیتز ػصبرُ آثی سیز در  2،  5/1،  1،  5/0ّز تىزار اًجبم ضذ. تیوبرّب حبٍی صفز ) گزٍُ ضبّذ (، 

ت تجذیل ٍ ضزی رٍساًِ ، هیبًگیي خَران هصزفیرٍساًِیبًگیي افشایص ٍسى یه لیتز آة ثَدًذ. ٍسى ثذى ، ه

ثز گیزی ضذًذ. ًتبیج آسهبیص ًطبى داد وِ استفبدُ اس سیز در سطَح هختلف خَران در ول دٍرُ اًذاسُ

ز ّب اثتجذیل خَران ثلذرچیيٍ ضزیت  ی، هیبًگیي خَران هصزفرٍساًِ ، هیبًگیي افشایص ٍسىٍسى ثذى

 آة آضبهیذًیدر  سیز ایي سطَح ػصبرُ آثی اساستفبدُ  ضبیذ تَاى گفت. ثِ طَر ولی هیًذاضتی دارهؼٌی

ٍ هوىي است  ثخطذًویرا ثْجَد  گیزی اضبرُ ضذُ در ثبالهَرد اًذاسُ صفبت ػولىزدی ّبی صاپٌیثلذرچیي

 گذار ثبضذ.در سطَح ثبالتز تبثیز
 

 ػولىزد -سیز -ثلذرچیي صاپٌی: کلمات کلیذی

 

 

 مقذمه

 40است. سیز گیبّی است ػلفی ٍ دائوی وِ سبلِ آى تب ارتفبع  Alliacae، گیبّی اس تیزُ Alliumsativumسیز ثب ًبم ػلوی 

هحیطی ]تزویت ضذٍیزٍسی است  5تزویت ضذثبوتزیبیی ٍ  13اوسیذاًی، تزویت آًتی 9رسذ. سیز حبٍی هتز ًیش هیسبًتی

 ,.Horton et al) ًذارد ػولىزد ثز داریهؼٌی اثز سیز هصزف وِ دادًذ گشارش پضٍّطگزاى اس ثزخی [.1389اصلی ٍ ّوىبراى، 

1991;onibi et al., 2009) ٍ گزددهی ولىزدػ ثْجَد ثبػث سیز وِ دادًذ ًطبى پضٍّطگزاى اس تؼذادی(Onvimonyi et al., 

2012;Demir et al., 2003; Kumar et al., 2005 )ٍُجَد ػلت ثِ طیَر جیزُ در را ّضن لبثلیت ثْجَد اثز هحممیي اس ایػذ 

 جیزُ در سیز اس استفبدُ وِ دادًذ ًطبى(  1391) ّوىبراى ٍ پَرًیب(. Qurashi et al., 1983)دادًذ گشارش آرٍهبتیه تزویجبت

 ٍ خبلیذ. است جذة راًذهبى ثْجَد جْت ػبهلی خَد وِ ضَدهی وزیپت هسبحت ٍ وزیپت ػوك پزس، طَل افشایص ثبػث

 1 اس استفبدُ( Khalid et al., 1995)دادًذ گشارش جیزُ در سیز اس استفبدُ ٌّگبم خَران ّضن لبثلیت ثْجَد( 1995)ّوىبراى

 را تَلیذ راًذهبى ثْجَد ٍ غذا جذة افشایص آى تجغ ثِ وِ است ضذُ رٍدُ پزس طَل افشایص حذاوثز ثبػث سیز پَدر درصذ

 استفبدُ افشایص ٍ ّضن ثْجَد ًتیجِ در ثَدُ رٍدُ فلَر ػولىزد هحزن سیز در هَجَد آلیسیي وِ وزدًذ پیطٌْبد .است داضتِ
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ّذف اس ایي پضٍّص ثزرسی اثز  (. Pourali et al., 2010ضَد ) رضذ ثْجَد ثِ هٌجز تَاًذهی وِ لبثل اًتظبر است اًزصی اس

 .استّبی صاپٌی ت ػولىزدی ثلذرچیيبسطَح هختلف ػصبرُ آثی گیبُ سیز ثز رٍی صف

 
 هامواد و روش

 42تب  1لطؼِ جَجِ ثلذرچیي در ّز تىزار اس سي  14تىزار ٍ  4تیوبر  5آسهبیطی در لبلت طزح وبهال تصبدفی ثب استفبدُ اس 

لیتز ػصبرُ آثی سیز در یه هیلی 2،  5/1 1،  5/0ّبی حبٍی آسهبیطی ضبهل تیوبر ضبّذ ٍ تیوبرّبی ضذ. تیوبررٍسگی اًجبم 

هیي گزهبی هَرد ًیبس ّبی آسهبیطی یىسبى ثَد ٍ ثزای تبسهبیص ضزایط هحیطی ثزای ّوِ گزٍُدر طَل دٍرُ آ ثَدًذ.لیتز آة 

رٍس اٍل  3ػذد دهبسٌج تٌظین ٍ وٌتزل استفبدُ ضذ. دهب در  3وٌٌذُ ّیتز اتَهبتیه هجْش ثِ سٌسَر حزارتی ٍ اس هٌجغ گزم

  28درجِ اس دهبی سبلي وبستِ ٍ در دهبی  3افشایص سي ثِ اسای ّز ّفتِ درجِ سلسیَط در ًظز گزفتِ ضذ ٍ ثب  41پزٍرش 

ّبی آة در سبلي استفبُ ضذ. هیشاى رطَثت سبلي ثِ هیشاى طَثت سبلي ًیش اس لزار دادى سیٌیدرجِ تٌظین ضذ. ثزای تبهیي ر

گیزی ٍ خَران ّز ّفتِ اًذاسُ ثلذرچیي در پبیبىٍسى آساد تغذیِ ضذًذ.  ت% در ًظز گزفتِ ضذ ٍ پزًذگبى ثِ صَر 60-50

ّب هیبًگیي افشایص ٍسى رٍساًِ ٍ هیبًگیي خَران هصزفی رٍساًِ ٍ ضزیت تجذیل اس ایي دادُهصزفی ّز ّفتِ تؼییي ضذ ٍ 

تجشیِ ٍ تحلیل آهبری ضذ ٍ همبیسِ هیبًگیي  SASًزم افشار  GLMآٍری ضذُ تَسط رٍیِ ّبی جوغضذ. دادُ غذایی هحبسجِ

 (. P< 05/0اًجبم ضذ )  تَویاس رٍش  ّب ثب استبدُ

 

 نتایج و بحث

 ًطبى دادُ ضذُ است. 1تبثیز سطَح هختلف ػصبرُ آثی سیز ثز ػولىزد ثلذرچیي ّبی صاپٌی در جذٍل 
 اثر سطوح مختلف سیر بر صفات عملکردی بلذرچین ) کل دوره (  -1جذول 

 ضزیت تجذیل              هیبًگیي خَرانٍسى ثذى در پبیبى            هیبًگیي افشایص                   ػصبرُ آثی سیز

)درصذ                                 خَران                  هصزفی رٍساًِ رٍساًِ                  ٍسىدٍرُ                      

 )رٍس/ثلذرچیي/گزم()رٍس/ثلذرچیي/گزم(                         )گزم(اس جیزُ(              

 52/2                          82/13                         99/4                      50/216                         ضبّذ

 59/2                          80/12                         68/4                       204                درصذ سیز 5/0

 54/2                          32/12                         79/4                     01/209                درصذ سیز 1

 58/2                          31/13                         74/4                     52/206             درصذ سیز 5/1

 45/2                          75/12                         91/4                      69/213               درصذ سیز 2

SEM                         78/4                       11/0                          27/0                           04/0 

P-VALUE                94/0                       94/0                          19/0                           9/0 

 

ّبی حبٍی سطَح هختلف سیز ًسجت ثِ گزٍُ ضبّذ ثزای ٍسى ثذى، خَران هصزفی، ری ثیي تیوبرداتفبٍت هؼٌی  

سًججیل ٍ سیز ّبی گَضتی ثب (. گشارش ضذُ است تغذیِ جَجِ P> 05/0افشایص ٍسى ثذى ٍ ضزیت تجذیل هطبّذُ ًطذ ) 

 Demir et al., 2003; Ademola et al., 2005; Javendel et)ضذُ است ثذى ًْبیی ٍسى افشایص ٍسى رٍساًِ ٍثبػث 

al., 2008)ّبی داری ثز افشایص ٍسى ثذى ٍ ضزیت تجذیل غذایی جَجِ. ّوچٌیي گشارش ضذُ است پَدر سیز اثز هؼٌی

تَاى گفت استفبدُ اس سیز در آة (. ثِ طَر ولی هیOnibi et al., 2009; Fadlalla et al., 2010گَضتی ًذاضت )

 ی صاپٌی صفبت ػولىزدی را ثْجَد ًجخطیذ.ّبآضبهیذًی ثلذرچیي
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 نتیجه گیری

داری ثز ػولىزد ثب تَجِ ثِ آًچِ وِ در هتي همبلِ ثِ آى اضبرُ ضذ، سطَح هختلف ػصبرُ آثی سیز در ایي همبدیز اثز هؼٌی

 ػولىزد ثلذرچیي ثگذارد.داری ثز ثلذرچیي صاپٌی ًذاضتِ است. ضبیذ استفبدُ اس سطَح ثبالتز اس ایي همبدیز ثتَاًذ اثزات هؼٌی

 

 قذردانی

ٍسؼت آى را  ای سبخت تبرا در دریبی ثیىزاى اًذیطِ، لطزُص ىًخستیي سپبط ٍ ستبیص اس آى خذاًٍذی است وِ ثٌذُ وَچ

اثتذا اس استبد گزاًمذرم جٌبة آلبی دوتز هْزداد هحوذی وِ  ي ثِ توبضب ًطیٌذ.ّبی ًبة آهَسگبراًی ثشراس دریچِ اًذیطِ

سحوت راٌّوبیی را ثز ػْذُ داضتٌذ، ووبل سپبط را دارم. اس استبد ػبلی لذر جٌبة آلبی دوتز هبسیبر هحیطی اصلی وِ سحوت 

پذر، هبدر ٍ ّوسز ػشیشم تزیي ّوزاّبى سًذگین، ثِ وٌن. سپبط آخز را ثِ هْزثبىهطبٍرُ را هتحول ضذًذ، صویوبًِ تطىز هی

 وٌن وِ حضَرضبى در فضبی سًذگین هصذاق ثی ریبی سخبٍت ثَدُ است.تمذین هی
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