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  گیاه دارویی سیر  سولفید اکسیدديآلیلو میزان دي راعیبرخی صفات ز بر کاشت تراکم و تاریخاثر 
  

  علیرضا ترابی*

  تهران، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمیواحد شهر ري، اتات، ارشد زراعت، گروه علوم زراعی و اصالح نب آموخته کارشناسی دانش
  13/3/1395 ؛ تاریخ پذیرش:27/12/1394تاریخ دریافت: 

  
  1چکیده

آید. سهم این استان از کل شمار میزراعی و صادراتی استان همدان به سیر یکی از محصوالت مهمسابقه و هدف: 
هکتار از کل سطح زیر کشت این محصول به این  2000د درصد است. همچنین در حدو 62تولید سیر کشور حدود 

سطح زیر کشت باالي این محصول باعث شده که این گیاه دارویی جایگاه  منطقه اختصاص دارد. مزیت نسبی و
مؤثر بر عملکرد و دیگر  از جمله مهمترین عوامل مدیریت زراعیِ خاصی در کشاورزي این منطقه داشته باشد.

سیر در استان همدان این پژوهش باشد. با توجه به اهمیت کشت یخ کاشت و تراکم بوته میتار ،راعیخصوصیات ز
  ترین تاریخ و تراکم کاشت سیر سفید همدان صورت پذیرفت.ناسبمنظور تعیین مبه

 یلآلراعی گیاه دارویی سیر و میزان ديتأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی صفات ز منظور بررسیبهها: مواد و روش
اي زراعی واقع در فاصله ده کیلومتريِ غرب شهر همدان در مزرعه 91-92آزمایشی در سال زراعی  ،اکسیدسولفیددي

ي مورد بررسی شامل استفاده گردید و تیمارها (.Allium sativum l) در این تحقیق از گیاه دارویی سیر انجام گرفت.
هاي یکبار صورت کرت هاي کامل تصادفی بهقالب طرح بلوك آزمایش در هاي مختلف کاشت بودند.تاریخ و تراکم
عامل  و ،آبان 15 و مهر 30مهر،  15عامل اصلی زمان کاشت، در سه سطح تکرار به اجرا در آمد.  چهار خرد شده و در

صفات زراعی مورد  .بوته در هکتار گزینش شدند 120000و  80000، 40000فرعی تراکم کاشت نیز در سه سطح 
اکسید (آلیسین) بودند و سولفیدآلیل ديطول سیرچه، قطر سیرچه و میزان ديشامل: قطر پیاز، وزن سیرچه،  بررسی
هاي میانگین وزن سیرچه هاي موردنظر از مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان همدان تهیه شدند.سیرچه

کیلوگرم  6/1و  2/1گرم،  880ترتیب حدوداً  گرفته شده بهمورد استفاده در هر واحد آزمایشی با توجه به تراکمِ در نظر 
  گیري شد. اندازه )GC( با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازي نیز (آلیسین) اکسیدسولفید آلیل ديمقدار ديبود و 
قدار آلیسین، نتایج این آزمایش نشان داد که تاریخ و تراکم کاشت بر قطر پیاز، وزن، طول و قطر سیرچه و م ها:یافته
داري بر میزان آلیسین تأثیر معنیو اثرهاي متقابل تاریخ و تراکم کاشت،  داري داشته سطح یک درصد تأثیر معنیدر 

 120000مهر و تراکم  15نشان داد. با توجه به نتایج، باالترین مقدار قطر پیاز و طول سیرچه از تیمار تاریخ کاشت 
 40000مهر و تراکم  15مقدار وزن سیرچه و قطر سیرچه از تیمار تاریخ کاشت  بوته در هکتار حاصل شد و باالترین
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 46/1(معادل  اکسیدولفید دي سیج نشان داد که باالترین درصد دي آلیل دست آمد. همچنین، نتا هبوته در هکتار ب
  بوته در هکتار حاصل شد. 40000آبان و تراکم  15درصد) از تیمار تاریخ کاشت 

با در نظر گرفتن اهمیت تاریخ کاشت و تراکم بوته در زراعت محصول سیر  و هاي فوقیافتهتوجه به باگیري:  نتیجه 
تأخیر در کاشت با خصوص ماده مؤثره،  ترکیبات شیمیایی سیر و بهنیز با توجه به اهمیت ، و در منطقه سردسیر همدان

در این آزمایش، تاریخ یداکسید حاصل شد به نحوي که سولفديآلیلديمؤثره ماده  ، بیشترین مقدارو کاهش تراکم بوته
این ماده مؤثره ترین تیمارها جهت دستیابی به بیشترین مقدار از وته در هکتار مناسبب 40000و تراکم  آبان 15کاشت 

  . ندبود
  

   آلیسین میزان و گیاهان داروییسیرچه، عملکرد،  هاي فرار،روغن هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
 ن اقتصاد ایران به درآمدهاي نفتی ومتکی بود

سائل سیاسی و اقتصادي، تأثیرپذیري این درآمدها از م
شود. یکی از پذیري اقتصاد کشور میموجب آسیب

هاي مقابله با این مشکل، توجه به توسعه تولیداتی راه
است که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی، سبب 

یان افزایش صادرات غیر نفتی نیز شود. در این م
اي که در اقتصاد  بر نقش ویژه گیاهان دارویی عالوه

توانند تأثیر بسزایی بر درآمد داخلی دارند، می
  .)14 و 13( صادرات غیر نفتی نیز داشته باشند

گیاهی از  (.Allium sativum L)با نام علمی  سیر
باشد. موطن اصلی سیر، ) میAlliaceaeپیاز (خانواده 
ران، افغانستان و هندوستان در نواحی از ای آسیا و

از لحاظ تولید جهانی در بین گزارش شده است. سیر 
هاي پیازي بعد از پیاز خوراکی قرار دارد و به  سبزي

ویی از اهمیت زیادي لحاظ ارزش غذایی و دار
یک سیرچه با وزنی در  .)12 و 11( برخوردار است

طور متوسط حاوي یک گرم  گرم به 4تا  3حدود 
 01/0گرم فیبر،  05/0گرم پروتئین،  2/0، کربوهیدرات

و آب  Bଷ ،Bଶ ،Bଵ ،Aو  C هاي گرم چربی، ویتامین
باشد. تمام اثر بخشی یا خاصیت دارویی سیر به می

یزان ترکیبات متعدد گوگردي در آن بستگی دارد و م

هاي سیر عالوه بر توان این مواد در ارقام و اکوتیپ
ی منطقه مورد کشت و هوای ژنتیکی رقم به شرایط آب

در منابع مختلف استفاده ازاین  .)11( نیز وابسته است
گیاه دارویی براي کاهش کلسترول خون، تنظیم فشار 

هاي قلبی و عروقی،  خون، درمان ناراحتی
و خواص  وردگی و آنفوالنزا توصیه شدهسرماخ

 و 15، 10( استدرمانی آن مورد تأکید قرار گرفته 
مختلف مدیریت زراعی در هاي ري روشکارگی هب .)19

لقوه هاي باسازي محیط و ظهور توانمنديجهت بهینه
باشد. در این خصوص گیاهان دارویی بسیار مهم می

و تراکم کاشت نقش بسزایی ایفا دو عامل تاریخ 
طوري که با انتخاب مناسب این دو عامل  نمایند، به می
بهبود توان کمیت و کیفیت گیاهان دارویی را می

هاي سوخ مهمترین مواد و ترکیب). 14 و 13( بخشید
هاي گوگرددار با وزن مولکولی کم سیر را ترکیب

ها حدود یک تا دو درصد  قدار آنتشکیل داده و م
ب ایجاد بوي خاص و تند در سیر باشد که سبمی
 -ها عبارتند از: ديین ترکیبشود. مهمترین ا می

سولفید دي - پروپیل - لسولفید، آلیديپروپیل - سولفید
اکسید که به آلیسین معروف  -سولفیددي -آلیل-و دي

اي با منشأ غیر پروتئینی است. آلئین اسیدآمینه سولفوره
است که در سیتوپالسم سلول و آنزیم آلئیناز در 
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واکوئل سلول سیر وجود دارند. با خرد شدن سیر 
یب ترکآنزیم آلئیناز آزاد شده و با اثر بر روي آلئین 

 آورد. آلیسین مانعوجود می هگوگردي آلیسین را ب
). سوخ 2 و 1( شودبیوسنتز لیپید و کلسترول خون می

همچنین حاوي نیاسین، ریبوفالوین، تیامین و سرشار 
م، فسفر، کلسیم، منیزیم و آهن از عناصري مانند پتاسی

  ).2( باشد می
انجام شده توسط برناث و  هاينتایج پژوهش

) نشان داد که مقدار کلی 2000 و 1993(همکاران 
درصد  4/1تا  1/1یدها اکس -سولفید دي -آلیل -دي
 -آلیل -اي، مقدار ديباشد. برناث در مطالعهمی
سیر سفید هاي اکسید را در سوخ -سولفید دي

(Allium sativum L.) 3/0  درصد، در پیازچه  7/1تا
 درصد و 5/2تا  Allium tuberosum L. (8/1( چینی

 7/3تا  Allium hirtifolium L. (2(در موسیر ایرانی 
بنابراین موفقیت کشت  .)2 و 1( درصد گزارش نمود

سیر در یک منطقه بر اساس عملکرد سیرچه، مقدار 
دي  -آلیل -دي سولفید و دي - پروپیل -اسانس، آلیل

تا  5/1) و مقدار آلیسین از 2( است اکسید - سولفید
به هر حال در بین  ).15 و 2( کند درصد تغییر می 6/1

منظور  هاي زراعی، تعیین تاریخ کاشت بهویژگی
حصول استقرار خوب گیاه در مزرعه از اولویت 

طور مؤثري  برخوردار است، زیرا تاریخ کاشت به
قدرت نمو را تحت تأثیر قرار داده و به ازاي 

هاي مختلف کاشت، مراحل فنولوژیکی متفاوت  تاریخ
و  8( گیرندرایط محیطی قرار میعرض تغییرات شدر م
18.(   

تاریخ کاشت سیر در یک منطقه بایستی طوري 
تنظیم شود که حداقل شیوع آفات مکنده را در مرحله 
رشد گیاه که در حال سیربندي است داشته باشیم. 
بهترین روش مبارزه با آفات سیر اجراي اصول به 

اشت ارقام مقاوم و زراعی مانند کشت به موقع و ک
و  )2001( به عقیده اتو .)9و  8، 7( باشدودرس میز

پاییزه تجمع ماده خشک  ) در کشت2002سایمون (
کشت بهاره تجمع ماده خشک یابد و در افزایش می
) در 2011( رحیم و حسین. )5 و 4( یابدکاهش می

پژوهشی که بر روي عملکرد کمی و کیفی سیر انجام 
 ا پیشنهاد کردنددادند تراکم صد بوته در متر مربع ر

) گزارش کرد که 2005( در حالی که فرارسی. )17(
داري باعث افزایش عملکرد  معنیطور  تراکم کاشت به

بوته در هر مترمربع را  30-40شود و تراکم می
 .)6( عنوان بهترین تراکم توصیه نمود هب

برخی محققین معتقدند سیر در مناطقی که داراي 
صورت یک  تر است بهباشد بههاي سرد میزمستان

). 15و  5، 2آبان) کشت شود ( -محصول پاییزه (مهر
هاي پاییزه چون گیاه فرصت بیشتري براي در کشت

رشد و نمو دارد نه تنها عملکرد محصول، بلکه کیفیت 
ها نیز به مراتب بیشتر و و میزان مواد مؤثره آن

هاي بهاره خواهد بود. تراکم نیز تر از کشتمناسب
ی در افزایش عملکرد محصول سیر دارد. نقش مهم

میزان تراکم بستگی به رقم و شرایط اقلیمی محل 
رویش گیاه دارد. براي کشت در هر هکتار بسته به 

کیلوگرم سیرچه مصرف  450تا  250شرایط، حدوداً 
  ). 15و  5، 2شود (می

که تحقیقات به زراعی در مورد  با توجه به این
ر بسیار اندك است و ویژه سی گیاهان دارویی به

هاي سیر که از مقادیر  همچنین با توجه به تولید سوخ
فراوان مواد مؤثره برخوردار هستند، نه تنها استخراج و 

هاي این هاي موردنظر از سوخ و سیرچهاروتولید د
گیاه مقرون به صرفه و اقتصادي است و نیاز داخلی 

ا شود رداروهایی که از این گیاه تهیه میکشور به 
ونه مواد به گ نماید، بلکه صادرات اینبرطرف می

تواند منبع درآمد ارزي مهمی کشورهاي دیگر نیز می
با هدف  این پژوهش ).15 و 14( براي کشور باشد

برخی صفات  بررسی تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر
در شرایط  ان آلیسین در گیاه دارویی سیرزراعی و میز
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قطب تولید این محصول عنوان  آب و هوایی همدان به
  شد.در کشور، اجرا  ارزشمند دارویی

  
  هامواد و روش

منظور بررسی تأثیر تاریخ و تراکم  این پژوهش به
کاشت بر برخی صفات زراعی گیاه دارویی سیر و 

 زراعیدر سال  اکسید -سولفیددي - آلیل- میزان دي
 در همدان انجام شد.اي زراعی در مزرعه 92-1391

متر از سطح دریا در عرض  1757ا ارتفاع این منطقه ب
دقیقه شمالی و طول  53درجه و  34جغرافیایی 
 دقیقه شرقی واقع است. 33درجه و  48جغرافیایی 

باشد. بر اساس خاك منطقه از نوع سیلتی لومی می
گرم ترین  درجه حرارت در ،آمار هواشناسی بلندمدت

 وزگراد و در سردترین ردرجه سانتی 40روز سال 
باشد. میانگین گراد میدرجه سانتی -7/33سال 

 335 مطابق با آمار هواشناسی بارندگی منطقه نیز
  متر در سال گزارش شده است. میلی

هاي کامل تصادفی آزمایش در قالب طرح بلوك
هاي یکبار خرد شده و در چهار تکرار صورت کرت به

 و با توجه به پیشینه تحقیق و بررسی و به اجرا در آمد
مهر و  30و  15تاریخ کاشت (سه مرور منابع علمی، 

 در نظر گرفته شده هاي اصلیعنوان تیمار ) بهآبان 15
هزار  120000و  80000، 40000تراکم کاشت سه و 

هاي فرعی قرار گرفتند. هر بوته در هکتار در تیمار
 50متري به فواصل  2خط  4کرت آزمایشی شامل 

دو  ها به صورت  رچهو سی همتر از یکدیگر بود سانتی
و فاصله تکرارها از هم  ها کشت شده ردیفه، کنار پشته

  دو متر در نظر گرفته شد.
قبل از کاشت بر اساس فرمول کودي توصیه شده 

 200کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم و  150
کیلوگرم در هکتار کود اوره مصرف شد. الزم به ذکر 

درصد  50شت و درصد کود اوره قبل از کا 50است 
بقیه بعد از کشت در دو مرحله در فصل بهار 

هاي هرز صورت سرك پس از عملیات وجین علف به
 در سطح قطعه آزمایشی پخش و با خاك مخلوط شد.

هاي هرز طول مدت اجراي آزمایش کنترل علف در
بار تمر انجام گرفت. در زمان کاشت یکطور مس به

 14دي با فاصله هاي بعآبیاري انجام شد و آبیاري
روزه متناسب با عرف رایج منطقه و نیاز گیاه انجام 

 تیر براي بررسی 25گرفت. تاریخ برداشت در 
انجام گرفت و برداشت از دو خط  هاي زراعیویژگی

مربع انجام  وسط هر کرت فرعی در مساحت دو متر
  شد.

قطر پیاز، وزن سیرچه، طول و  ،بر عملکرد عالوه
ارزیابی قرار گرفتند و سپس د چه نیز مورسیر قطر

گیري میزان ات استخراج و اندازهها براي عملیسیرچه
  آلیسین به آزمایشگاه منتقل شدند.

گرم از  100اج اسانس ابتدا جهت استخر
شرایط مناسب از لحاظ درجه  هاي گیاه که در سیرچه

 ، آسیاب شد.حرارت، رطوبت و نور قرار گرفته بودند
منظور استخراج  اندارد بهبراي تهیه محلول است

 80اکسید، از دراژه والمان که حاوي سولفیدديآلیل دي
سولفید بود، ديپروپیلدرصد آلیل 5درصد آلیسین و 

استفاده شد. دو عدد دراژه والمان در هاون ساییده 
کلرومتان به آن اضافه شد. لیتر ديمیلی 25شده و 

جهت خارج کردن آب، مقداري سولفات سدیم 
شک به این مخلوط اضافه شد و پس از صاف کردن خ

لیتر میلی 25کلرومتان به مخلوط، حجم آن با دي
ساعت به کمک روش  4سپس به مدت  رسانده شد.

تقطیر با آب و نیز با استفاده از دستگاه کروماتوگراف 
، ساخت کشور Novaspec II مدل )GC( گازي

 -آلیل -گیري شده و درصد دياسانسانگلستان، 
  اکسید تعیین گردید. -سولفید دي

محاسبات آماري موردنیاز با استفاده از 
 MSTAT-Cو  9نسخه  SASافزارهاي آماري  نرم
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 LSDانجام شد و مقایسه میانگین تیمارها با آزمون 
   درصد صورت پذیرفت. 5در سطح 

  
  نتایج و بحث

تأثیر  ،دهدنشان می )1(نتایج جدول طور که  همان
هاي تاریخ و تراکم کاشت به تنهایی هر یک از تیمار

بر صفات قطر پیاز، وزن، طول و قطر سیرچه و مقدار 
اکسید، از لحاظ  -سولفیددي - آلیل -دي ماده مؤثره

البته اثر متقابل دار بود. معنیدرصد  1آماري در سطح 
اکسید از  -دي سولفید -آلیل -تیمارها بر مقدار دي

تفاوت درصد  5نظر آماري در سطح احتمال 
  داري را نشان داد. معنی

 با توجه به نتایج جدول مقایسه میانگین (جدول
)، مشخص شد که بیشترین مقدار قطر پیاز و وزن 2

گرم) و بیشترین  32/4متر و میلی 53ترتیب  سیرچه (به
متر و سانتی 72/3ترتیب  مقدار طول و قطر سیرچه (به

ترین مهر و کم 15متر) در تاریخ کاشت سانتی 49/2
 34/34ترتیب  مقدار قطر پیاز و وزن سیرچه (به

گرم) و کمترین مقدار طول و قطر  14/3متر و  میلی
متر) سانتی 94/1متر و سانتی 77/2ترتیب  سیرچه (به

  آبان حاصل شد.  15در تاریخ کاشت 
  

  .تاریخ و تراکم کاشتگیاه دارویی سیر تحت شرایط مختلف  و درصد آلیسین تجزیه واریانس صفات زراعی -1جدول 
Table 1. Analysis of variance for agronomic traits and Allicine percent of garlic in different conditions of sowing date 
and planting density. 

  میانگین مربعات
  منابع تغییرات

S.O.V آلیسین  
Allicine  

  قطر سیرچه
Bulb let 

Diameter  

  طول سیرچه
Bulb let 
length  

  وزن سیرچه
Bulb let weight  

  قطر پیاز
Bulb 

diameter  
  درجه آزادي

df 

0.476**  0.04ns 0.23**  0.50**  7.44ns 3  تکرار  
Replication 

  تاریخ کاشت  2  **261.58  **4.30  **2.76  **0.91  *2.805
Sowing date  

  خطاي اصلی  6  3.21  0.01  0.02  0.01  0.074
Main Error  

  بوته تراکم  2  **376.33  **14.48  **14.63  **6.83  *0.0227
Plant Density  

0.017*  0.03ns 0.04ns 0.01ns 1.16 4  اثرات متقابل تاریخ و تراکم  
Date × Density 

  خطاي آزمایش  18  3.15  0.02  0.04  0.02  0.004
Sub Error  

  )درصد( ضریب تغییرات  -  8.09  4.14  6.10  6.43  8.13
C.V 

  .دارغیر معنی ns: درصد؛ 1و  درصد 5ار در سطح احتمال د* و ** معنی
* and **: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively; ns: Not significant. 

  
ریخ براي افزایش میانگین وزن سیر و سیرچه در تا

کر کرد: اول توان ذمهر سه دلیل عمده می 15کاشت 
مهر  15و نمو گیاه در تاریخ کاشت رشد  که دوره این
ه آبان ما 15مهر و  30هاي مقایسه با تاریخ کاشتدر 

تر بود. ثانیاً همه درصد طوالنی 24و  17 ترتیب به
 بعد از جوانه زدن داراي یک مرحلهپیازي  هايسبزي

 تررشد کند هستند که پایین بودن دما سبب طوالنی
  ). 5( شدن این دوره خواهد شد
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 15خصوص  مهر و به 30هاي ریخ کاشتدر تا
ها با دماي پایین، این علت مواجه شدن گیاهچه ان بهآب

دوره نسبت به دو تاریخ کاشت دیگر طوالنی شد و 
هنگام تشکیل سیرچه، سطح برگ به همین دلیل در 

دن ها در این دو تاریخ کاشت پایین بود و پایین بوبوته

گونه که  مانها هسطح برگ در هنگام تشکیل سیرچه
) نیز گزارش گردیده 2004( اسمیت و واترِرتوسط 

 است، سبب کاهش عملکرد این دو تاریخ کاشت شد
)20.(  

  
 .هاي مختلف کاشتمقایسه میانگین اثرهاي اصلی صفات زراعی و درصد آلیسین گیاه دارویی سیر در تاریخ -2 جدول

Table 2. Means comparison for simple effects of agronomic traits and Allicine percent of garlic in different of sowing 
dates. 

  تیمارها
Treatments 

  صفات    
Traits 

    

 متر) قطر پیاز (میلی
Bulb diameter  

 وزن سیرچه (گرم)
Bulb let weight  

 متر)طول سیرچه (سانتی
Bulb let length  

  متر)(سانتی قطر سیرچه
Bulb let Diameter  

 آلیسین (درصد)
Allicine  

 تاریخ کاشت
Sowing date  

          

  (mm)  (gr)  (cm)  (cm)  (%)  
 مهر 15

7 October  
53 a  4.32 a  3.72 a  2.49 a  0.29 a  

 مهر 30
22 October  

44.16 b  3.57 b  3.36 b  2.18 b  0.87 b  

 آبان 15
6 November 

34.34 c  3.14 c  2.77 c  1.94 c  1.25 c  

 داري در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تفاوت معنی LSDا حروف مشابه براساس آزمون هاي بمیانگین
Means with different letters are significantly different based on LSD multiple range test (α=0.05). 

  
دهد که به نشان می 3همچنین نتایج جدول 

هزار  120هزار تا  40موازات افزایش تراکم کاشت از 
متر تا میلی 16/33ر، مقدار قطر پیاز از بوته در هکتا

 18/2طول سیرچه از متر و مقدار میلی 50/55
متر افزایش یافت، اما مقدار سانتی 40/4ا متر ت سانتی

گرم و مقدار قطر  50/2تا  73/4وزن سیرچه از 
متر کاهش یافته سانتی 50/1تا  00/3رچه از مقدار سی

  است.
توان ش عملکرد با افزایش تراکم را میهدلیل کا

در نتیجه  به حجم کم بوته، پایین بودن سطح برگ و
بت داد. پایین بودن کارایی جذب نور توسط گیاه نس

) نیز با بیشتر شدن 2005( اورلوفسکی و همکاران
بوته در هکتار با کاهش  600000تا  300000تراکم 

) 2011( ). رحیم و حسین16( مواجه شدندعملکرد 
هاي خود مشاهده نمودند که با افزایش در بررسی

بوته در هکتار محصول  400000تا  100000تراکم از 
). نتایج این تحقیق با گزارش 17( سیر افزایش یافت

که یکی از دالیل پایین بودن عملکرد  )2001( واترِر
باشد و  سیر، پایین بودن تراکم کاشت این محصول می

ر و رابینوویچ که با بیشتر همچنین اظهارات بروست
بوته  1000000تا  170000شدن تراکم بوته از 

  ).23( شود موافقت نداردعملکرد سیر بیشتر می
 - آلیل -حداکثر و حداقل درصد ماده مؤثره دي

ترتیب در تیمار تاریخ کاشت  اکسید، به -دي سولفید
 29/0مهر ( 15درصد) و تاریخ کاشت  25/1آبان ( 15

ها در ). مقایسه میانگین2(جدول  دحاصل شدرصد) 
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دهند که بیشترین و کمترین درصد  نشان می 3جدول 
ترتیب در تراکم  اکسید به -دي سولفید -آلیل -دي

 67/0( 120000درصد) و تراکم  95/0بوته ( 40000
   .دست آمد درصد) بوته در هکتار به

  
 .هاي مختلف کاشتلیسین گیاه دارویی سیر در تراکممقایسه میانگین اثرهاي اصلی صفات زراعی و درصد آ -3 جدول

Table 3. Means comparison of main effects of agronomic traits and Allicine percent of garlic in different of planting 
density. 

  تیمارها
Treatments  

  صفات    
Traits  

    

  تراکم 
 (بوته در هکتار)

Density  

قطر پیاز 
 متر) (میلی

Bulb diameter  

وزن سیرچه 
 (گرم)

Bulb let weight  

  طول سیرچه
 متر)(سانتی

Bulb let length  

  قطر سیرچه 
 متر)(سانتی

Bulb let Diameter  

  آلیسین 
 (درصد)

Allicine  
(

  (%)  ൗ(  (mm)  (gr)  (cm)  (cm)
40000  33.16 c 4.73 a  2.18 c  3.00 a  0.95 a  
80000  42.82 b  3.76 b  3.27 b  2.11 b  0.80 b  
120000  55.50 a  2.54 c  4.40 a  1.50 c  0.67 c  

 داري در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تفاوت معنی LSDهاي با حروف مشابه براساس آزمون میانگین
Means with different letters are significantly different based on LSD multiple range test (α=0.05). 

  
بر اساس نتایج جدول مقایسه میانگین اثرهاي 

آبان و  15)، تیمار تاریخ کاشت 4 متقابل (جدول
درصد و  46/1بوته در هکتار با مقدار  40000تراکم 

بوته در  120000مهر و تراکم  15تیمار تاریخ کاشت 
ترتیب بیشترین و  درصد به 21/0هکتار با مقدار 

  به خود اختصاص دادند. کمترین درصد آلیسین را
دهد، تاریخ کاشت و طور که نتایج نشان می همان

گیري شده تأثیر صفات اندازهتراکم بوته بر همه 
طوري که در این آزمایش، قطر  داري داشت. بهمعنی

گیاهانی که در تاریخ سیرچه پیاز، وزن، طول و قطر 
هاي دیرتر کاشته شده بودند، کاهش یافت و کشت

یاهی که دیر هنگام این دلیل است که گ  بهاحتماالً 
که مرحله زایشی آن با مشکل  شود براي اینکشت می

مواجه نشود هرچه زودتر مرحله رویشی خود را 
تر به مرحله  ظ بقا، سریعسپري کرده است و جهت حف

این امر باعث شده که مدت زمان کافی رود. زایشی می
د. بنابراین، پیاز و سیرچه وجود نداشته باش جهت رشد

شود که قطر پیاز، وزن، طول و موجب می این دلیل
قطر سیرچه در گیاهان دیر کشت شده، کاهش یابد. 

لند البته طوالنی بودن دوره فتوسنتز و دوره رویش ب
تواند دلیلی بر این امر مهر می 15سیر در تاریخ کاشت 

  باشد.
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  .هاي متفاوت کاشت برصفت درصد آلیسین گیاه سیراریخ و تراکممقایسه میانگین اثرهاي متقابل ت -4 جدول
Table 4. Means comparison of interaction effects of different of sowing date and planting density on Allicine percent 
of garlic. 

 تاریخ کاشت
Sowing date  

 تراکم بوته در هکتار

Density ( ൗ )  
 درصد آلیسین

Allicine percent  
 مهر 15

7 October  
40000  0.38 f 

 مهر 15
7 October  

80000  0.30 g  
 مهر 15

7 October  
120000  0.21 h  

 مهر 30
22 October  

40000  1.01 c  
 مهر 30

22 October  
80000  0.85 d  

 مهر 30
22 October  

120000  0.77 e  
 آبان 15

6 November  
40000  1.46 a  

 آبان 15
6 November  

80000  1.27 b  
 آبان 15

6 November  
120000  1.05 c  

 داري در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تفاوت معنی LSDهاي با حروف مشابه براساس آزمون میانگین
Means with different letters are significantly different based on LSD multiple range test (α=0.05). 

  
در تأیید این نتیجه، نتایج تحقیقات خدادادي و 

منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت  ) به2011نصرتی (
آبان) بر عملکرد و اجزاي  30، 15مهر و  30، 15(

عملکرد سیر سفید همدان، نشان داد که بیشترین میزان 
مهر و  30عملکرد و قطر پیازِ سیر در تاریخ کاشت 

). البته 9( ن ماه حاصل شدآبا 30کمترین مقدار آن در 
) در گزارشی 2007نوربخشیان، موسوي و باقري (

ترتیب  تک سیرچه سیر را به بیشترین قطر پیاز و وزن
). 11( گرم اعالم نمودند 97/6تر و م میلی 80/52

همچنین بررسی تأثیر تراکم بر صفات قطر پیاز، وزن، 
، طول و قطر سیرچه نشان داد که با افزایش تراکم بوته

قطر پیاز و طول سیرچه کاهش یافت، اما وزن و قطر 
زایشی داشت. در توجیه این امر سیرچه روند اف

توان چنین گفت که با افزایش تراکم (تعداد بوته  می

ضا و مواد غذایی قابل دسترس در واحد سطح)، آب، ف
  ها کاهش یافته است.بوته

ها بتوانند رشد بهتري که بوته بنابراین براي این
اشته باشند، قطر پیاز و طول سیرچه خود را براي د

عماق خاك به کمک جذب آب و عناصر غذایی از ا
طوري که با افزایش قطر پیاز  دهند بهریشه، افزایش می

یابد. رچه، مقدار قطر سیرچه آن کاهش میو طول سی
) و 2011( در تأیید این بررسی، خدادادي و نصرتی

هاي خود وهش) در پژ2010دارابی و دهقانی (
بیشترین قطر پیاز را در باالترین تراکم مورد آزمایش 

  ).9 و 3( گزارش دادند
دلیل  آبان به 15با توجه به نتایج، تاریخ کاشت 

هوایی براي  مطلوب بودن کیفیت و شرایط آب و
 -دي سولفید -آلیل -افزایش بیوسنتز ماده مؤثره دي
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ترین تاریخ کاشت شناخته شد، اکسید، مناسب
تر بودن هوا) طوري که شرایط دمایی (خنک به

آبان) نسبت به روزهاي گرم  15( روزهاي اواسط پاییز
تواند دلیلی بر مهر)، می 30و  15( تر اوایل پاییز

اکسید باشد. تحقیقات -دي سولفید-آلیل-افزایش دي
اي در کیفیت دهد که هواي خنک نقش عمدهشان مین

 یه) گیاهان دارویی داردهاي ثانومواد مؤثره (متابولیت
فزایش تنفس جامعه گیاهی در علت ا ، و به)14 و 13(

بوته در هکتار)،  120000و  80000هاي باالتر (تراکم
سازي مواد فتوسنتزي کاهش یافته و در مقابل، ذخیره

بوته در هکتار، فضا، آب و عناصر  40000در تراکم 
ست و غذایی بیشتري در اختیار هر بوته قرار گرفته ا

ها، علت کاهش تراکم و افزایش فاصله بین بوته  به
رقابت، کاهش و راندمان مصرف نور خورشید افزایش 
یافته و گیاه امکان رشد بیشتري را پیدا خواهد کرد. 

هاي ثانویه گیاهان دارویی معموالً محتواي متابولیت
داري نسبت به عواملی همچون تراکم واکنش معنی

رو دلیل تفاوت با نتایج این  یندهد. از انشان نمی
توان به تفاوت در شرایط انجام آزمایش مطالعه را می

و عوامل مختلفی نظیر شرایط اقلیمی و آب و هوایی 
منطقه، نوع گیاه و رقم مورد استفاده، روش کاشت، 

 عمق کاشت و همچنین روش برداشت نسبت داد.

) و امید 2000 و 1993هاي برناث (رسیبر طبق بر
هاي ثانویه گیاهان ، بیوسنتز متابولیت)2010گی (بی

 ).15 و 2، 1( یی به تنفس کمتر گیاه بستگی دارددارو
بوته در  40000علت در این آزمایش تراکم  نبه همی

تر و دریافت بیشتر نور اندازي کم دلیل سایه هکتار به
کانوپی و افزایش مقدار  هاي زیرینتوسط قسمت

دي -آلیل-جمله ماده مؤثره ديهاي ثانویه از متابولیت
اکسید، به عنوان بهترین تراکم جهت کشت - سولفید

  سیر شناسایی شد.
توسط هاي صورت پذیرفته پژوهشبر اساس 

)، 2000( سایر محففین از جمله سوود و همکاران

 واتر و اسمیت )،2005( اورلوفسکی و همکاران
)، 2009و سینگ و فوگات ( )2001( ، واترِر)2004(

اکسید، را از -دي سولفید-یلآل-ه مؤثره ديماد
ردند و کهاي مهم گروه آلکالوئیدها معرفی ترکیب

، 16( درصد گزارش نکردند 1مقدار آن را بیش از 
) مقدار آن را 2010( ، اما امید بیگی)23 و 22، 21، 20
طق کشت در ایران ادرصد در اکثر من 6/1تا  5/1

  . )15( گزارش نمود
) نیز مؤید این نتایج 2000( ناثنتایج تحقیقات بر
قیقاتی مشابه گزارش داد که است. وي در تح

ریخ هاي اسانس گیاه دارویی سیر تحت تأثیر تا ترکیب
-سولفید-ديهاي کاشت قرار گرفت و درصد ترکیب

سولفید در تراکم دي-پروپیل-سولفید و آلیلديپروپیل
 بودمتر سانتی 35×10متر بیشتر از تراکم سانتی 35×20

)2(.  
برناث  مشاهدات البته در مطالعاتی مشابه، نتایج

و  30، 15 اکم (فاصله کشت) در بررسی اثر تر1993(
-سولفید-متر) بر مقدار ماده مؤثره دي سانتی 40

چینی نشان داد ل دي سولفید گیاه دارویی پیازچهپروپی
متر بیشتر سانتی 30این ماده در فاصله کشت  که مقدار

  .)1( گر بوده استاز فواصل دی
  

  گیري کلینتیجه
تحقیق به عنوان یک با توجه به دستاوردهاي این 

توان پیشنهاد نمود که یکی از راه گیري مینتیجه
بهینه از عوامل محیطی،  رهاي مناسب جهت استفادهکا

ها، افزایش عملکرد و بهبود کیفیت، توجه به نهاده
زاعت  تراکم بوته و تعیین تاریخ کاشت مناسب در

مایش با تأخیر در در این آز محصول سیر است.
هاي قطر پیاز، وزن، طول و قطر کاشت، ویژگی

ن طوري که کمتری سیرچه در گیاه سیر کاهش یافت به
هاي دیرتر تعلق مقادیر این صفات به تاریخ کاشت

قطر پیاز، وزن،  العمل تغییرات داشت. همچنین عکس
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ایش تراکم سیر نسبت به افز طول و قطر سیرچه
کاشت، متفاوت و عکس یکدیگر بود و با افزایش 

در  قطر پیاز و طول سیرچه افزایش و تراکم کاشت،
با توجه به  بنابراین مقابل قطر سیرچه کاهش یافت.

اهمیت مواد مؤثره سیر، درصد ماده مؤثره آلیسین، با 

تأخیر در کاشت و کاهش تراکم بوته، بیشترین مقدار 
آبان و تراکم  15ایش، تاریخ کاشت بود و در این آزم

بوته در هکتار بهترین تیمارها براي کسب  40000بوته 
   د.دناین ماده مؤثره بو
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