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مقدمه

بر اساس آمار فائو در سال  ،6102سطح زیر کشت سیر در ایران  4104هکتاار
با تولید کل  14645تن بوده است .استان همدان از جملاه منااطع دماده کشات
سیر در ایران است که با داشتن  6446هکتار در سال  ،0941تولیاد  95001تان
سیر را به خود اختصاص داده است.
ساالنه بخش زیادی از سیر تولیدی در بازارهای داخلای و خاارجی باه فاروش
میرسد .با وجود حجم باالی تولید سیر در ایان اساتان ،بیشاتر مراحال کاشات و
برداشت این محصول در مزردههای این استان بهصورت دساتی باا تحمال هزیناه
باالی کارگری انجام میشود .این امر خاود یا

دامال محدودکنناده در افازایش

سطح زیر کشت این محصول محسوب میشود.
بنابراین با مکانیزه کردن کاشت و برداشت سیر ،میتوان هزیناههاای تولیاد را
کاهش داد که خود از نظر اقتصاادی بارای تولیاد کننادگان اهمیات زیاادی دارد.
ضمن این که مکانیزه کردن کاشت و برداشت سیر امکان افزایش سطح زیر کشت،
افزایش تولید و صادرات این محصول را فراهم میکند.
در این نشریه به کاشت و برداشت ماشینی سیر و مزایا و معایب آن پرداختاه و
به نکاتی که در دملیات مکانیزاسیون این محصول باید مد نظر قارار گیارد ،اشااره
میشود.
تهیه بستر بذر

جهت کشت مکانیزه سیر و دستیابی به دملکرد مطلوب ،نیاز است کاه بساتر
بذری مناسب و مطلوب جهت کاشت سیر آماده شود (تهیه زمین دموماً با گاوآهن
برگرداندار،دیس
7

و ماله انجام میشود) .خاك دارای بافت سب
1

با زهکش مناسب
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و غنی از نظر مواد آلی برای این گیاه مناسب است .البته تقریباً در هر خاکی ،سایر
را میتوان کشت نمود به شرطی که آن خاك با کودهای مناسب ،حاصلخیز و غنی
شده باشد .نوع خاك میتواند در تعیین فواصل آبیاری و میزان آب مصرفی در هار
دوره مؤثر باشد .به طوری که در خاكهایی با بافت سب تر ،دور آبیاری کوتاهتار و
میزان آب مصرفی در هر دوره کمتر میباشد .در حالی که در خااكهاای باا بافات
سنگینتر میتوان دور آبیاری را افزایش داد .الزم باه ککار اسات کاه کااهش دور
آبیاری در خاكهای سنگین موجب افزایش رطوبت خاك شده و مایتواناد بادا
توسعه بیماریهای قارچی شود.
کاشت سیر

اندازه سیرچههای بذری
مطالعات در نقاط مختلف دنیا نشان داده است که باا دملیاات مناساب کشات
سیر ،میتوان تولید آن را افزایش داد .یکی از این دوامل وزن یا اندازه سیرچههاای
بذری است که بر میزان رشد رویشی قبل از تشاکیل ساوو و در نتیجاه پتانسایل
دملکرد تولید سیر اثر میگذارد .باه دناوان ملاال وزن سایرچههاای سایر سا ید
همدان بین ی

تا  06گرم متغیر است ولی بیشترین توزیع فراوانای در تاودههاای

سیر دلیآباد و حیدره برای وزنهای  6تا  4گرم و  4تا  2گرم مشاهده میشود.
با انتخاب سیرچههای بذری بزرگتر ،میتوان سبب افزایش دملکارد و اجازای
دملکرد مانند وزن سوو و سیرچه ،تعداد سوو و سیرچه و نیز قطر سوو یا شاخص
سطح برگ و قطر گردن سوو سیر شد .سیرچههای بزرگتر میتوانند استقرار گیاه
را در خاك گسترش دهند و در نتیجه سبب افزایش تعداد و طاول بارگهاا و نیاز
وزن سووها شوند .البته در دسترس بودن مواد غذایی کخیره شده بارای سایرچه-
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های جوان این امکان را به آنها میدهد تا سریعتر رشد کنناد و توساعه یابناد .باا
انتخاب سیرچههای بذری بزرگتر ،افزایش معنیدار در وزن خشا

و تار سایر در

تودههای سیر دلیآباد و حیدره مشاهده شده است .این افزایش با کاشت سایرچه-
های بزرگتر از  2گرم به دست آمد و سیرچههای بذری کمتر از  6گرم ،کمتارین
مقدار دملکرد تر و خش

را داشتند .افزایش انادازه سایرچههاای باذری ،کی یات

سووها از نظر تندی را نیز افزایش میدهد.
تراکم کاشت

هزینه تولید سیر حتای در تاراکمهاای پاایین کاشات و انادازههاای کوچا
سیرچههای بذری ،از سایر سبزیها ،باالتر است .بهیناه کاردن متغیرهاایی مانناد
اندازه سیرچه و تراکم بوته برای رسیدن به دملکرد باال و سووهایی با کی یت باازار
پسند ضروری است .ولی زمانی که هدف از تولید سیر فرآوری آن به منظور تولیاد
پودر سیر است ،اندازه سووها اهمیت چندانی ندارد و تنها دملکرد سایر بایاد ماد
نظر قرار گیرد ،با بهینه کردن هزینههای تولید ،مایتاوان محصاول تولیادی را باا
تراکم باالتر و صرف هزینه کمتر کاشت .نتایج مطالعات نشان داده است که تاراکم
کاشت سیر از  011هزار تا  0/9میلیون بوته در هکتار میتواند متغیر باشد.
اثر سه روش کاشت (کرتی ،نواری دو ردی ه و نواری سه ردی اه) و ساه انادازه
سیرچه بذری ( 9-1/1 ،0/1-9و  1/1-5گرم) در تراکمهای  441111 ،541111و
 991111بوته در هکتار بر دملکرد سیر همدان نشان داد که اثر تراکم و اندازه بذر
بر دملکرد سیر معنیدار است ولی روش کاشت سایر اثار معنایداری بار دملکارد
ندارد.

9

3

احمد حیدري ،محمدرضا بختیاري و فریبا بیات

روش کاشت سیر

سیر را میتوان به دو روش دستی و ماشینی کاشت.
کاشت دستی

جهت کشت سیر بهتر است از سیرچههای  4تا  2گرمی و سالم است اده شاود.
سیرچهها باید بهصورت ت

سیرچه درون الیه پوستی خاود قارار گرفتاه باشاند و

فاقد هر گونه آثار ناشی از ضربه یا آلودگیهای قارچی و آسیبهای ناشای از آفاات
باشند (شکل .)0

شکل  -7تک سیرچه مناسب کاشت

کاشت سیر دمدتاً بصورت دستی انجام میشود (شکل  )6که کااری زماانبار،
طاقت فرسا و هزینهبر است .لیکن در این روش سیرچهها با فواصال مانظم کشات
می شوند و همچنین شکل قرارگیری سیرچه در خاك ردایت میشود ،باه گوناهای
که نوك سیر به سمت باال و انتهای سیر به سمت پایین قرار میگیارد (شاکل .)9
در روش دستی فاصله بین سیرچهها در روی ردیف معموالً  1 -01سانتیمتر است
و فاصله بین ردیفها از  01تا  41سانتیمتر و دمع کاشت نیز از  1تا  5سانتیمتر
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تغییر میکند .کاشت دستی را به دو صورت کرتی (مساطح) و پشاتهای مایتاوان
انجام داد (شکل  .)4اما کاشت مسطح بیشتر مرسوم است.

شکل  -7کاشت دستي سیر

شکل  -9شکل قرارگیري سیرچه در داخل خاک در روش دستي

الف

ج

ب

شکل  -4کاشت سیر (الف -کرتي ب -روي پشته ج -چند ردیف روي پشته)
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کاشت ماشینی سیر

در این روش از کارندههای مخصوص جهت کاشت سیرچه اسات اده مایشاود.
برای اینکه کارایی و دقت کاشت افزایش یابد ،توصیه میشود از سیرچههاای یا
اندازه است اده شاود .بناابراین الزم اسات کاه ابتادا سایرچههاا بار اسااس انادازه
دسته بندی شوند .برای دستهبندی سیرچهها میتاوان از ماشاین ساورتینی سایر
است اده نمود (شکل .)1

ب

الف

شکل  -8ماشین سورتینگ سیر

سورتینگ سیر

همانگونه که در شکل  1مشاهده میشاود ،دو ناوع مادل ماشاین ساورتینی
برای دستهبندی سیر در اندازههای مختلف موجود است .نوع اول که در شاکل -1
الف نشان داده شده است شامل ی

استوانه دوار شیبدار طویل مایباشاد کاه در

طول آن سوراوهایی با قطر مختلف تعبیه شده است .سیرچهها از یا

طارف وارد

استوانه شده و در مسیر استوانه به سه اندازه تقسیم میشوند .ناوع دوم (شاکل -1
ب) کارایی شبیه به شکل  -1الف دارد با این ت اوت که باه جاای یا

اساتوانه از

چهار استوانه توخالی درون هم تشکیل شده است.

0
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پس از دستهبندی سیرچهها توصیه میشود همانناد روش دساتی از سایرچه-
های سایز متوسط و سالم جهت کاشت است اده شود.
کارنده سیر

برای کاشت سیر میتوان از کارندههای مخصوص کاشت سایرچههاای باذری،
است اده کارد .مزایاای ایان روش شاامل افازایش باازده مزرداهای و نیاز کااهش
هزینههای کاشت می باشد .از معایب این روش میتوان با توجه به کاارایی ماشاین
به فاصله نامنظم بین سیرچه ها در ردیف ،قرارگیری غیر یکنواخت سیرچهها داخل
خاك و نیز فضای خالی بین رفت و برگشت کارنده اشاره نمود (شکل )2؛ بناابراین
در ساخت کارندههای سیر میبایست تغییراتی داد که این فضاهای خالی که بدون
کشت باقی میمانند حذف شوند .از جملاه پیشانهادات در ایان زمیناه طراحای و
ساخت کارنده با درض کار بیشتر و مجهز به نشانهگذار میباشد.

فضای خالی

فضای خالی

شکل  -0کاشت ماشیني سیر

اجزا کارنده سیر

کارنده مخصوص سیر از اجزا زیر تشکیل شده است:
1
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 -0شاسی
 -6مخزن بذر
 -9چرو حامل
 -4شیار باز کن
 -1موزع (مقسم) سیرچههای بذری
 -2خاك ده
 -5سیستم انتقال نیرو
انواع کارندههای سیر

کارندههای سیر را مایتاوان باه دو دساته ،الاف  -کارنادهاای مکاانیکی ب -
کارندههای پنوماتی

تقسیم نمود.

الف -کارنده مکانیکی

سیستم مقسم بذر این نوع کارندهها ،مکانیکی میباشد ،این نوع کارنادههاا باه
دو صورت نیمه خودکار (شکل  )5و تمام خودکار موجود میباشند.

شکل  -1کارنده نیمه خودکار سیر

برای کاشت سیر در استان همدان ،دموماً از نوع کارندههای مکانیکی خودکاار
است اده میشود و در انواع مختلف زیر طراحی و ساخته شده است:
5
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 -1کارنده با موزع انگشتی

برای کاشت سیر میتوان از کارنده با موزع انگشتی است اده نمود (شکل .)8

شکل  -5کارنده مکانیکي سیر با موزع انگشتي

در این نوع کارنده با توجه شکل سوو سیر و نیز فاصله ردیفهای کاشت (کاه
معموالً  61سانتیمتر) میباشد از موزع انگشتی (شکل  )4و نیز شیار باز کانهاای
مناسب (شکل  )01است اده میشود .موزعهایی کاه در ایان ناوع کارناده اسات اده
میشود ،موزعهای انگشتی نامیده میشود که شامل قاشق هایی است کاه بتواناد
سیرچه را گرفته و به شیار خاك منتقل نماید .همچنین از مکانیسم زنجیر و چارو
زنجیر (شکل  )00برای انتقال نیرو از چرو زمینی به محور موزع است اده میشود.

شکل  -3موزع انگشتي مجهز به قاشقک
3
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شکل  – 72شیاربازکن

شکل  -77مکانیزم انتقال نیرو

 -2کارنده با موزع پیالهای

در این نوع کارنده از موزع پیالهای برای انتقال سیرچه به داخل خاك اسات اده
میشود (شکل  .)06بقیه اجزا تشکیل دهنده آن شبیه به کارنده با ماوزع انگشاتی
میباشد.

شکل  -77کارنده مکانیکي سیر با موزع پیالهاي

72
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-3کارنده با موزع حفرهای

در این نوع کارندهها ،روی مقسم ،ح رههایی جهت قرارگیری سیرچه در نظار
گرفته شده است .با قرار گیری سیرچهها در ایان ح ارههاا کاه در جادار خاارجی
استوانه در حال چرخش قرار گرفته است ،سیرچهها در داخل لولههای سقوط رهاا
شده و در داخل شیار ایجاد شده توسط شیاربازکن قرار مایگیارد و بادین ترتیاب
دملیات کاشت سیر انجام میشود (شکل .)09

ب

الف

شکل  -79الف-کارنده مکانیکي سیر با موزع حفرهاي ،ب -موزع حفرهاي

ب) کارنده پنوماتیکی

سیستم مقسم بذر این نوع کارندهها پنوماتیکی میباشد (شکل  .)04از آنجایی
که سیرچه ها توسط نیروی باد بهصورت مکشی از مخزن جدا میشوند و بهصاورت
ت ت

در لوله سقوط رها میشوند ،بنابراین دقت کاشت این نوع ماشینها بیشاتر

بوده و صدمات مکانیکی وارده به سیرچهها نیز کمتر میباشد .ولیکن از نظر قیمات
گرانتر از کارنده مکانیکی میباشند.
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شکل  -74کارنده پنومانیکي سیر با موزع مکشي

اثر روش کاشت بر عملکرد سیر

نتایج دو ساله ( )0941-46ی

پژوهش در مرکز تحقیقاات کشااورزی اساتان

همدان نشان داد که کاشت سیر با کارنده باد افزایش دملکارد سایر نسابت باه
روش دستی میشود (جدول  .)0آرایش کاشت ( 01×61فاصله بین سایرچههاا در
روی ردیف  01سانتیمتر و فاصله بین ردیفهای کاشت 61 ،سانتیمتر) ،بهدناوان
آرایش کاشت مناسب در روش ماشینی به دست آمد.
جدول  -7عملکرد خشک سیر در روش کاشت دستي و ماشیني سیر

روش کاشت

عملکرد سیر (کیلوگرم در هکتار)

دستی

01421

ماشینی

06421
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همچنین در یا

بررسای میادانی در ساطح مازارع سایر اساتان و از طریاع

پرسشنامه از کشاورزان مشخص شد که دملکرد تر سیر در روش مکاانیزه 61054
کیلوگرم در هکتار و در روش دستی  04222کیلوگرم در هکتار میباشد.
با توجه به نتایج به دست آمده میتاوان نتیجاه گرفات کاه شاکل قرارگیاری
سیرچه درون خاك تأثیری بر دملکرد سیر نادارد .باا توجاه باه اینکاه در کشات
ماشینی از سیرچههای درجهبندی شده (ی

اندازه از نظار شاکل و وزن) اسات اده

میشود در حالی که در روش دستی این دامل در نظر گرفته نشاده و از سایرچه-
های مت اوت از نظر اندازه و وزن است اده میشود ،میتواند یکی از دوامال افازایش
دملکرد سیر در روش ماشینی نسبت به روش دستی باشاد .از طارف دیگار دماع
قرارگیری سیرچه درون خاك در روش دستی غیر یکنواخاتتار از روش ماشاینی
است که این دامل هم میتواند از دملکرد کمتر سایر در روش دساتی نسابت باه
روش ماشینی باشد.
برداشت

برداشت ،دملیاتی است که اگر با نیرو کارگری انجام شود ،هزینهبر خواهد بود
(شکل .)01

شکل  -78برداشت دستي سیر
79
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زمان برداشت

زمان برداشت محصول سیر اهمیت زیادی دارد .زمانی که بارگهاا شاروع باه
افتادن نمایند دملکرد محصول شروع به افزایش میکند .مطالعات نشان مایدهاد،
زمانی که نوك جوانتارین بارگهاا شاروع باه زرد شادن کناد ،ساووهاا از نظار
فیزیولوژیکی رسیده و محصول آماده برداشت است (شکل  .)02برداشت زودتار یاا
دیرتر سیر سبب جوانهزنی سریعتر سووها در انبار می شود .همچنین کی یت رنی
پوستهها تقلیل یافته و شکستگی آنها با برداشت دیرتر محصول افازایش ماییاباد.
بنابراین زمان مناسب برداشت شرایطی است که در آن دملکارد محصاول و طاول
دمر انباری آن و نیز کی یت پوسته بهترین وضعیت را دارد .بااقی مانادن سایر در
مزرده به منظور خش

شدن پوستهها ،سبب افزایش آسیبهاای فیزیکای مرحلاه

برداشت دستی و ماشینی میشود و خسارتهای ناشی از آن بهصورت جادا شادن
پوساتههاای بیرونای و جادا شادن یاا افتااادن سایرچههاا بار اثار خشا

شاادن

غیریکنواخت سووها و نیز تغییر رنی پوساتههاا (تیاره شادن) ظااهر مایشاود و
احتمال شیوع برخی آفات از جمله آفت کرم سیر که بومی همدان است را افازایش
میدهد.
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شکل  -70زمان مناسب برداشت سیر

ماشین برداشت سیر

ماشینهای مخصوص برای برداشت سیر که باهصاورت ردی ای (شاکل  )05و
کرتی (شکل  )08کشت شدهاند ،وجود دارد ایان ماشاینهاا شاباهت نزدیکای باا
ماشین برداشت سیبزمینی دارند .ولی تنهاا ت ااوت آنهاا ایان اسات کاه ماشاین
برداشت کرتی مجهز به فاروئر مشب

برای برداشت سیر برای تمیاز کاردن دباور

چرو تراکتور در مسیر برگشت میباشد .از ماشین سیبزمینایکان نیاز مایتاوان
برای برداشت سیر است اده نمود (شکل  .)04این ماشینها فقط کار درآوردن سایر
از خاك را انجام میدهند و نیاز است که این سیر توسط کارگران از ساطح مرزداه
جمعآوری شوند (شکل  .)04رطوبت خاك و دمع مناسب برداشت دو فاکتور مهم
در برداشت ماشینی سیر میباشند .اگر خاك بیش از حاد خشا

باشاد یاا دماع

دستگاه مناسب نباشد ممکن است به محصول برداشت شاده خساارت شادید وارد
شود.

شکل  -71ماشین برداشت ردیفي سیر
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شکل  -75ماشین برداشت کرتي سیر

شکل  -73برداشت سیر با ماشین سیبزمینيکن

نتیجهگیری

کاشت سیر با ماشین دالوه بار اثار ملبات بار روی دملکارد ،موجاب کااهش
هزینههای تولید میشود .همچنین است اده از ماشین برای برداشات سایر موجاب
تسریع در دملیات برداشت و کاهش هزینهها میشود.
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پیشنهادها

با توجه به اینکه اکلر اراضی کشت سیر در استان همادان ،کوچا

و پراکناده

میباشند ،پیشنهاد میشود نسبت به ساخت ادوات مخصوص این نوع اراضی اقادام
شود .با توجه به اقتصادی بودن کشت سیر توصیه میشود اراضی بزرگ باهصاورت
مکانیزه به کشت سیر اختصاص یابد.
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