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ــاز در مصــر باســتان و جنــوب  ــاد کــه از دیرب ــا خــواص دارویــی زی       ســیر گیاهــی اســت ب
ــزء  ــه و ج ــا لیلیاس ــنیان ی ــواده سوس ــاه از خان ــن گی ــت. ای ــده اس ــت می ش ــیا کش ــرق آس ش
ــان  ــیر توســط جنگجوی ــتند مصــرف س ــاد داش ــم اعتق ــان قدی ــازی اســت. رومی ــبزیجات پی س
باعــث شــجاعت و جنــگ آوری آنــان خواهــد شــد. درحــال حاضــر کشــورهایی ماننــد: چیــن، 
ــاال  ــا عملکــرد ب ــن محصــول را ب ــکا ای ــن و آمری ــد، آرژانتی ــی، اســپانیا، مصــر، تایلن کــره جنوب
ــب  ــود و در ترکی ــرف می ش ــه مص ــام و پخت ــه دو روش خ ــیر ب ــول س ــد. محص ــد می کنن تولی
ترشــیجات، تهیــه انــواع غذاهــا،  چاشــنی هــا، مــواد شــوینده، دارو و غیــره کاربــرد فــراوان دارد.
      بــه دلیــل بــاال بــودن قیمــت محصــول ســیر، زراعــت ســیر در مقایســه بــا دیگــر 
زراعــت هــا، از درآمــد اقتصــادی خوبــی برخــوردار اســت. اگــر محصــول آن بــه شــیوه 
مناســب و بازارپســند بســته بنــدی شــود، می تــوان از آن بــه عنــوان یــک محصــول صادراتــی 

و ارز آور نــام بــرد.
      در ایــن نشــریه ســعی شــده اســت بــا ارائــه مطالــب علمــی وکاربــردی، شــما مخاطبیــن 
محتــرم را بــا اصــول صحیــح زراعــت ســیر و فوائــد آن آشــنا ســازیم، بنابرایــن انتظــار مــی رود 
بــا مطالعــه دقیــق مطالــب منــدرج در ایــن نشــریه، بتوانیــد در راســتای توســعه زراعــت ســیر در 

اســتان بــه نتایــج مثبتــی دســت یافــت.

   مقدمه:
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ــه از  ــک لپ ــی، دائمــی و ت ــام علمــی Allium. Sativum گیاهــی اســت علف ــا ن       ســیر ب
ــت  ــود. قدم ــت می ش ــاله کش ــک س ــورت ی ــه ص ــه ب ــنی ها »liliaceae« ک ــواده سوس خان
ــوب شــرق آســیا کشــت آن رواج داشــته اســت. ــر می گــردد و در جن ــه گذشــته ب کشــت آن ب

      گیــاه ســیر بیــن 60 تــا 120 ســانتی متــر ارتفــاع دارد،  بخــش فوقانــی آن دارای گل هــای 
ارغوانــی متمایــل بــه ســفید می باشــند. ریشــه ســیر مرکــب و از تعــدادی پیــاز کوچــک تشــکیل 
ــه  ــا 20 حب ــار ت ــا از چه ــداد آنه ــه تع ــد ک ــا ســیرچه می گوین ــه آنه ــًا ب شــده اســت و اصطالح

می رســد. وزن هــر مجموعــه غــده ســیر روی هــم 80 گــرم خواهــد بــود.
     هــر ســیرچه در یــک پوســته کاغــذی دو برگــی تشــکیل، و وزن آن بیــن 2 تــا 4 گــرم اســت. 
ســیرچه ها در حقیقــت همــان بــرگ هــای ضخیــم شــده هســتند کــه  تغییــر شــکل یافتــه انــد، 

و از نظــر فنــی هــر ســیرچه یــک ســیر خواهــد بــود.
      ســاقه گل دهنــده ســیر، ســاقه ای اســت گــرد، نــرم و ســاده کــه از آخریــن تــک بــرگ رشــد 
می کنــد و بخــش فوقانــی آن حلقــه ای شــده و چتــری را بــا گل هــای نابــارور ســفید و کوچــک 
بــه وجــود مــی آورد. البتــه ســاقه حقیقــی کــه کوچــک و پهــن اســت در داخــل خــاک می مانــد.

     ســاقه گل دهنــده ســیر، هماننــد ســاقه پیــاز توپــر اســت. چــون چرخــه کامــل حیــات آن 
دو ســاله خواهــد بــود، بنابرایــن تولیــد ســیرچه هــا دو ســال بــه طــول می انجامــد. در اواســط 
تابســتان، هــر ســیرچه گیــاه کوچکــی بــه ارتفــاع 30 ســانتی متر یــا کمتــر تولیــد می کنــد، کــه 
شــبیه بــه گنــدم یــا چــاودار جــوان اســت و تنهــا چهــار بــرگ دارد و دارای پیــازی کوچــک و 
گــرد شــبیه بــه پیــاز خوراکــی بــدون هیــچ تقســیماتی می باشــد. چــون عمــل گــرده افشــانی 
)تبــادل ژنتیکــی( در گیــاه ســیر غیــر ممکــن اســت و قــادر بــه تولیــد بــذر نیســت، در برنامــه 
هــای بــه نــژادی کالســیک و ایجــاد ارقــام جدیــد از جایــگاه مناســبی برخــوردار نخواهــد بــود؛ 
ــد و  ــه دســت آی ــد ب ــام جدی ــاه ارق تنهــا راه جهــش اســت کــه باعــث خواهــد شــد از ایــن گی
جهــش حقیقــی بــه نــدرت اتفــاق می افتــد. بســیاری از ارقــام ســیرکه در مناطــق مختلــف وجــود 

   گیاهشناسی:
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ــد. ــته توســط انســان ها می باش ــخ گذش ــیر در تاری ــی س دارد نتیجــه مهاجــرت طوالن

    حــدود 50 تــا 60 درصــد مــواد تشــکیل دهنــده ســیر آب اســت و ایــن باعــث شــده اســت 
ــدوداً 30  ــیر ح ــد. در س ــتر باش ــبزی ها بیش ــایر س ــه س ــواد خشــک آن نســبت ب ــدار م ــه مق ک
درصــد کربوهیــدرات، 10 درصــد چربــی و 7 درصــد پروتئیــن وجــود دارد و بــه مقــدار کمــی از 
ــیم،   ــد: B6 ، B2 ، A ، C ، B1  و کلسـ ــی در آن مانن ــالح معدن ــف و ام ــای مختل ویتامین ه

فســفر، آهــن، منیزیــم و پتاســیم برخــوردار مــی باشــد.
ــی  ــات آل ــه ترکیب ــه از مجموع ــی آلیســین اســت ک ــام آل ــه ن ــاده ای ب ــیر از م ــژه س ــم وی طع

ــت. ــده اس ــکیل ش ــردی تش گوگ

      
ــر طاعــون از ســیر اســتفاده می شــده اســت. در  ــرای محافظــت در براب ــن باســتان ب      در چی
طــی دو جنــگ جهانــی از ضمــاد آن بــرای پانســمان زخــم هــا و درمــان عفونــت هــا بــه ویــژه 
ــم  ــیلیس، در تنظی ــد و س ــالح ی ــودن ام ــت دارا ب ــه عل ــیر ب ــد. س ــتفاده می کردن ــا اس قانقاری
گــردش خــون مؤثــر اســت و بــه علــت دارا بــودن آنتــی بیوتیــک بــرای درمــان بیماری هــای 

باکتریایــی از دیــر زمــان توصیــه شــده اســت.
 

     
     دوره رشــد گیــاه ســیر از مرحلــه کاشــت تــا رســیدن محصــول بیــن 100 تــا 120 روز طــول 
ــای  ــد و دم ــا در روزهــای بلن ــاوم اســت. ســیرچه ه ــه ســرمای زمســتانه مق می کشــد. ســیر ب
بــاال تشــکیل می شــوند بنابرایــن کاشــت ســیر بایــد در آب و هــوای معتــدل نیمــه گرمســیری 
و نیمــه سردســیری و نیــز روزهــای کوتــاه و دمــای پاییــن در پاییــز و یــا اوایــل زمســتان انجــام 

گیــرد تــا گیــاه بتوانــد رشــد رویشــی خوبــی داشــته باشــد. 

   ارزش غذایی:

   شرایط آب و هوایی:

   خواص سیر:
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     بــه طورکلــی ایــن محصــول در آب و هــوای ســرد و معتــدل سردســیری بــه خوبــی رشــد 
ــل از  ــد و قب ــد می کنن ــرگ تولی ــار ب ــا چه ــز دو ت ــد. ســیرچه هــای کشــت شــده در پایی می کن
زمســتان، ریشــه تولیــد خواهنــد کــرد. ســیر کشــت شــده در پاییــز می توانــد در برابــر بــرف و 

یخبنــدان دیــر هنــگام بهــاره مقاومــت کنــد.

  
      ســیر در خاک هــای حاصلخیــز و زهکشــی شــده بــه خوبــی رشــد می کنــد. ایــن خاک هــا 
بایــد دارای مــواد غذایــی غنــی شــده باشــند، بهتریــن خــاک بــرای کشــت گیــاه ســیر، خــاک 
لمونــی ســنگین تــا شــنی ســبک اســت کــه دارای مــواد آلــی غنــی شــده باشــد. اراضــی شــنی 

ــه دلیــل  ــه هــا شــمال کشــور، ب ــار رودخان کن
اینکــه اســیدیته)PH(  خــاک  آنهــا بیــن 6/8 
تــا 7/2 اســت محصــول ســیر در ایــن اراضــی، 

بهتریــن رشــد را خواهنــد داشــت. 

   
 

      قبــل از هرگونــه عملیــات کشــت، الزم اســت در فصــل تابســتان بــه مقــدار 10 تــن کــود 
دامــی پوســیده در ســطح آن پخــش شــود و بعــد از بــاران مؤثــر پاییــزی و رشــد علــف هــای 
هــرز، شــخم ســطحی انجــام گیــرد کــه بــا ایــن عمــل علــف هــای هــرز بــا خـــــــاک مخلوط

توصيه ترویجی:
 کاشــت ســیر بایــد در آب و هــوای معتــدل نیمــه گرمســیری و نیمــه سردســیری 
و نیــز روزهــای کوتــاه و دمــای پاییــن در پاییــز و یــا اوایــل زمســتان انجــام گیــرد.

   خاک مناسب برای كاشت:

   تهیه بستر كاشت:
شکل 1( بستر مناسب کشت
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  توصيه ترویجی: 
     تاریــخ کاشــت محصــول ســیر در مناطــق گرمســیری اواخرآبــان می باشــد. 
ــی  ــف یعن ــان مختل ــدل در دو زم ــخ کاشــت در مناطــق ســرد و معت ــا تاری ام

ــرد. ــاه و اواســط اســفند صــورت می گی ــان م اوســط آب

ــی، 200  ــود مرغ ــن ک ــدار 4 ت ــت، مق ــتر کش ــار از بس ــر هکت ــال آن در ه ــه دنب ــوند و ب می ش
کیلوگــرم کــود فســفره، 200 کیلوگــرم کــود ســولفات 
ــه خــاک افــزوده  ــه ب پتاســیم و 50 کیلوگــرم گوگــرد گرانول
شــود و بــا ادوات کشــاورزی چــون دیســک و یــا کولتیواتــر 
بــا خــاک مخلــوط گــردد و بــا کشــیدن مالــه، زمیــن بــرای 

ــاده  شــود. کشــت آم

     اســتان کرمانشــاه اســتانی اســت چهارفصــل، کــه دارای اقلیــم هــای مختلــف ســرد، معتــدل 
و گرمســیری مــی باشــد. تاریــخ کاشــت محصــول ســیر در مناطــق گرمســیری اواخــر آبــان مــاه 
مــی باشــد. امــا تاریــخ کاشــت در مناطــق ســرد و معتــدل، در دو زمــان متفــاوت یعنــی اواســط 

آبــان و اواســط اســفندماه مــی باشــد.
     توضیــح ایــن کــه تاریــخ کاشــت در مناطــق ســرد و معتــدل، فرقــی نمی کنــد کــه در کــدام 
ــزه،  ــی محصــول ســیر کشــت شــود. طبــق بررســی هــای بعمــل آمــده کشــت پایی ــازه زمان ب
نســبت بــه کشــت در اســفندماه از عملکــرد بیشــتری برخــوردار اســت و از طرفــی دیگــر کشــت 

در اســفند مــاه، علــف هــای هــرز کمتــری نســبت بــه کشــت پاییــزه خواهــد داشــت.

    تاریخ كاشت:
شکل2( بستر مناسب کشت
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سیر سفید یا معمولی:  
     رنــگ پوســت ایــن نــوع ســیر و ســیرچه هــا کامــاًل ســفید اســت کــه 

کشت آن نسبت به دیگر رقم ها در ایران رواج دارد.
سیر صورتی:

ــیر  ــوع س ــن ن ــت ای ــگ پوس ــت رن ــش پیداس ــه از نام ــور ک      همانط
صورتــی اســت. در برابــر ســرما و رطوبــت نســبت بــه نــوع ســیر ســفید 
ــر  ــز زودت ــول نی ــود و محص ــد ب ــوردار خواه ــتری برخ ــت بیش از مقاوم

می رســد.
سیرقرمز:

ــیرچه های آن  ــوده و س ــگ ب ــز رن ــاًل قرم ــتش کام ــیر پوس ــن س       ای
ــواع دیگــر ســیرها مــی باشــد. ــر از ان درشــت ت

سیر اسپانیولی یا سیر روکامبول:
ــا نــام علمــی Al.Ophioscordon  )آلیــوم افیــوس کــوردون( مخصــوص         ایــن رقــم ب
نواحــی گرمســیر اســت و اصــل آن از مصــر اســت. در انتهــای ســاقه هوایــی ایــن نــوع ســیر کــه 
بــه شــکل مارپیچــی می باشــد، تعــدادی غــده ظاهــر می شــود کــه از آنهــا در ازدیــاد ایــن نــوع 

ــوان اســتفاده کــرد. ســیر می ت

     بهتریــن نــوع کشــت گیــاه ســیر، ردیفــی اســت کــه بــه صــورت دســتی و یــا بــا دســتگاه 
ــانتی متر و  ــت 20 س ــوط کش ــه خط ــورت فاصل ــر دو ص ــرد و در ه ــام می گی ــیر انج ــده س کارن

ــانتی متر اســت.  ــا 12 س ــن  15 ت ــف بی ــا روی ردی ــه بذره فاصل

   انواع سیراز نظر رنگ و اندازه:

   نحوه كاشت محصول:
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1- استفاده از سیرچه های بذری نامناسب
2- کشت بهاره به جای کشت پاییزه

3- تنش رطوبتی
4- آماده نشدن مناسب بستر کاشت

توصيه ترویجی:
ــه  ــا ب ــرای ســیر، کشــت ردیفــی اســت کــه ی      بهتریــن نــوع کشــت ب

ــیر انجــام می شــود. ــده س ــتگاه کارن ــا دس ــا ب ــتی و ی صــورت دس

     عمــق کاشــت بــذر بیــن 5 تــا 7 ســانتی متــر در نظــر گرفتــه می شــود و بــرای کاشــت در 
هــر هکتــار بســته بــه درشــتی و ریــزی ســیرچه هــا بیــن 2 تــا 5 کیلوگــرم خواهــد بــود. الزم 
اســت از ســیرهای مرغــوب و تــازه بــه عنــوان بــذر اســتفاده کــرد و ســیرچه هــا بایــد از هــم جدا 
شــده امــا پوســت آنهــا گرفتــه نشــود.  ســپس ســیرچه هــا را کــه همــان بــذر هســتند بــا یکــی 

از ســموم قــارچ کــش آغشــته کــرد.

   دالیل عملکرد پایین محصول سیر:

شکل4( کاشت دستی ردیفی سیر شکل3( کاشت مکانیزه سیر
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ــرای رشــد آن ضــروری  ــه خشــکی حســاس اســت و رطوبــت مناســب ب      ســیر ب
ــرار می دهــد  ــر ق ــاد پیازهــا را تحــت تأثی ــه و ازدی ــی، رشــد اولی اســت. تنــش رطوبت
ــن رو  ــوند، از ای ــد ش ــای کوچــک تولی ــگام برداشــت پیازه ــه هن ــود ب ــث می ش و باع
ــاری  ــرای آبی ــرد. ب ــام گی ــاری انج ــه آبی ــت، بالفاصل ــام کش ــد از اتم ــت بع الزم اس
ــوار  ــتم ن ــیک و سیس ــاری کالس ــف آبی ــای مختل ــوان از روش ه ــیر می ت ــه س مزرع
ــوار  ــرای محصــول ســیر، سیســتم ن ــاری ب ــوع آبی ــن ن ــه بهتری ــرد ک ــپ اســتفاده ک تی
تیــپ اســت و درصــورت نداشــتن ایــن نــوع سیســتم هــا، آبیــاری بــه روش جــوی و 
پشــته انجــام شــود کــه در ایــن روش زمیــن بایــد بــا توجــه بــه نــوع خــاک و شــیب 
زمیــن کــرت بنــدی شــود. تعــداد آبیاری هــای محصــول ســیر از اســفندماه تــا زمــان 
ــا 7  ــن 5 ت ــس خــاک بی ــوع آب و هــوا و جن ــه ن ــاه( بســته ب برداشــت )اواســط تیرم

ــد. ــت می باش نوب

ــا علف هــای هــرز ســیر، اواســط اســفند مــاه و همزمــان  ــارزه ب      بهتریــن زمــان مب
بــا مبــارزه بــا علف هــای هــرز پیــاز اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ســیر بــا پیــاز از یــک 
ــا علف هــای هــرز  ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــوان از همــان ســمومی ک ــواده هســتند می ت خان

ــز اســتفاده کــرد.  ــا علف هــای هــرز ســیر نی ــارزه ب ــرای مب ــاز اســتفاده می شــود ب پی

 توصيه ترویجی:
     برای آبیاری مزرعه سیر می توان از روش های مختلف آبیاری کالسیک 
و سیستم نوار تیپ استفاده کرد که بهترین نوع آبیاری برای محصول سیر، 

سیستم نوار تیپ است.

   آبیاری:

   مبارزه با علف های هرز:
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     آفــات مهــم ســیر، مگــس پیــاز و تریپــس پیــاز اســت کــه در اوایــل رشــد رویشــی 
بــه محصــول حملــه می کننــد.

ــارزه  ــرم مب ــیر در حــد ن ــت مگــس س ــه و مشــاهده آف ــه مزرع ــد روزان ــا بازدی      ب
می تــوان برعلیــه ایــن آفــت، بــا یکــی از ســموم تماســی کــه توســط کارشناســان جهــاد 

کشــاورزی توصیــه مــی شــود مبــارزه کــرد.
ــا اســتفاده از ســموم سیســتمیک محصــول را  ــز ب ــا آفــت تریپــس نی ــارزه ب ــرای مب  ب

سمپاشــی نمــود.

شکل5( نحوه خسارت الرو مگس پیاز 

   آفات:
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شکل6(  آفت تریپس

               تریپس                               عالئم خسارت
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     مهمتریــن بیمــاری ســیر، زنــگ ســیر اســت. ایــن بیمــاری در مناطقــی کــه از رطوبت 
نســبی بــاال برخــوردار اســت، شــیوع آن بیشــتر خواهــد بــود. ایــن بیمــاری در ابتــدا 
ــده  ــا دی ــر روی برگ ه ــی ب ــا نارنج ــگ زرد ت ــه رن ــتگی هایی ب ــورت برجس ــه ص ب
ــوان  ــارچ کــش می ت ــا یکــی از ســموم ق ــره خواهنــد شــد کــه ب می شــود و ســپس تی

بــا آن مبــارزه کــرد.

  
- انهدام علف های هرز

- تناوب زراعی 
- استفاده از ارقام زودرس

شکل7(  زنگ سیر

   بیماری ها:

    روشهای مبارزه غیر شیمیایی:
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     تغذیــه از مهــم تریــن عوامــل در زراعــت ســیر بــه شــمار مــی رود بــه طــوری کــه بــرای 
ــه  ــه ب ــود ازت ــرم ک ــدار 300 کیلوگ ــت،  مق ــیرچه الزم اس ــد س ــی و تولی ــد رویش ــش رش افزای
صــورت ســرک بــه گیــاه داده شــود. ایــن مقــدار کــود، در ســه نوبــت بــه شــرح ذیــل انجــام 

می گیــرد.
نوبت اول:

ــا علف هــای هــرز، 100  ــارزه شــیمیایی ب ــا ده روز بعــد از مب      در مــاه اســفند، یــک هفتــه ت
ــا عــدم  بارندگــی مواجــه شــد  ــاه داده شــود. اگــر شــرایط جــوی ب ــه گی کیلوگــرم کــود اوره ب

انجــام آبیــاری ضــروری اســت.
نوبت دوم:

     بــا فــرا رســیدن پنجــم فروردیــن مــاه، 50 کیلوگــرم کــود ریــز مغــذی کــه حــاوی: آهــن، 
روی، منیزیــم، منگنــز، کلســیم و بـُـر مــی باشــد بــه محصــول داده شــود و اگــر بارندگــی نباشــد 
ــزان 100کیلوگــرم می باشــد در 20  ــه می ــرد. کــود ســرک دوم کــه ب ــاری صــورت گی ــد آبی بای

فروردیــن بــه محصــول داده و بالفاصلــه آبیــاری صــورت گیــرد.
نوبت سوم:

      در ایــن نوبــت کــه 10 الــی 20 اردیبهشــت می باشــد 100 کیلوگــرم کــود ســرک بــه گیــاه 
داده و آبیــاری انجــام  گیــرد.

     برداشــت محصــول ســیر بــه دو روش تــر و خشــک انجــام می گیــرد، اگــر هــدف از تولیــد 
ســیر تــر باشــد، دیگــر نیــازی بــه از بیــن بــردن انــدام هــای هوایــی آن نخواهــد بــود.

     امــا بــرای تولیــد ســیر خشــک، الزم اســت حــدود 10 الــی 12 ســانتی متــر از ســاقه گیــاه 
را باقــی گذاشــته و مابقــی ســاقه قطــع شــود، بطوریکــه 50 تــا 75 درصــد رنــگ بــرگ هــای 

   تغذیه بعد از كشت:

   برداشت:
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ایــن گیــاه زرد و از نــوک شــروع بــه خشــک شــدن نماینــد، پــس از خشــک شــدن کامــل گیــاه 
ســیر، بــه وســیله دســتگاه و یــا بیــل، محصــول ســیر را از خــاک خــارج و چنــد روزی در داخــل 
زمیــن باقــی بمانــد کــه در ایــن مــدت،  مقــداری از رطوبــت ســیر کاســته خواهــد شــد. البتــه 
الزم اســت بــرای اینکــه  محصــول در معــرض تابــش نــور مســتقیم آفتــاب قــرار نگیــرد، بوســیله  
ــبی  ــه مناس ــه از تهوی ــی ک ــه محل ــا ب ــال آنه ــا انتق ــپس ب ــود س ــانده ش ــی پوش ــای گیاه بقای
برخــودار اســت  از فاســد شــدن آن جلــو گیــری نماییــم، هــوای داخــل انبــار بایــد خنــک باشــد. 
اگــر محــل و فضــای نگهــداری ســیر خنــک و از تهویــه مناســبی برخــوردار باشــد، محصــول 

شــش مــاه تــا یکســال حفــظ خواهــد شــد.
       ســیرچه هــای بــذری را بایــد در باالتــر از 10 درجــه ســانتی گراد و رطوبــت نســبی 65 –70 
درصــد در انبــار نگهــداری کــرد و از یــخ زدن آن هــا جلوگیــری شــود. چــون ســیرچه هــا بیــن 

10 تــا 5 درجــه ســانتی گــراد بــه ســادگی خــواب آن هــا شکســته و ســبز می شــوند.          
     همانطــور کــه در ایــن نشــریه بــا مراحــل کاشــت ســیر بــه زبــان ســاده وعملــی آشــنا شــدید 
بنابرایــن قــادر خواهیــد بــود بــا رعایــت مــوارد ذکــر شــده، در خصــوص کشــت ســیر می تــوان 
میــزان برداشــت محصــول بــه صــورت تــر، بیــن 20 تــا 30 تــن و بــه صــورت خشــک، بیــن 10 

تــا 15 تــن در هــر هکتــار برداشــت کــرد.

شکل8( ادوات مناسب برداشت سیر
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شکل 9(  مزرعه بعد از آخرین آبیاری جهت آماده شدن برای برداشت 

  توصیه ترویجی:
   چنانچه سیر برای تازه خوری مورد نظر باشد، باید در دمای یک تا دو درجه سانتی گراد 

با رطوبت نسبی 60 تا 70 درصد نگهداری شود.
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     بــه دلیــل بــاال بــودن قیمــت محصــول ســیر، زراعــت ســیر در مقایســه بــا دیگــر 
ــه  ــن کشــت آن ب ــوردار اســت بنابرای ــی برخ ــد اقتصــادی خوب ــا، از درآم ــت ه زراع

ــود. ــه می ش ــد توصی ــی دارن ــی کوچک ــن آب ــه زمی ــاورزانی ک کش
ــتان  ــی اس ــرایط آب و هوای ــیر و ش ــول س ــد محص ــول دوره رش ــه ط ــه ب      باتوج
کرمانشــاه، کشــت پاییــزه در ایــن اســتان، بهتــر از کشــت بهــاره اســت و در نتیجــه از 

ــود.  ــد ب ــتری برخوردارخواه ــرد بیش عملک
ــه صــورت ردیفــی انجــام  ــزه ب ــه دو روش دســتی و مکانی      روش کاشــت ســیر، ب
مــی گیــرد بنابرایــن کشــت مکانیــزه زمــان کمتــری را خواهــد بــرد و هزینــه آن کمتــر 

اســت.
     ســیر بــه رطوبــت زیــاد حســاس اســت و باعــث مــی شــود ریشــه هــای آن دچــار 
پوســیدگی شــوند از ایــن رو در آبیــاری ایــن محصــول بایــد دقــت شــود تــا زمانــی 
کــه رطوبــت  مزرعــه بــه حالــت گاورو می باشــد، از آبیــاری مجــدد خــودداری کــرد.
     بــه هنــگام اســتفاده از کــود ازتــه بــه صــورت ســرک ســعی شــود مقــدار آن از 300 
ــاد اندامهــای هوایــی  ــه مقــدار زی ــه ب ــرا مصــرف کــود ازت کیلوگــرم بیشــتر نشــود زی

گیــاه رشــد نمــوده و پیــاز ســیر بــه حــد کافــی بــزرگ نمی شــود.
     در صورتــی کــه هــدف از تولیــد محصــول، ســیر خشــک باشــد، حــدود 10 الــی 12 
ســانتی متــر از ســاقه گیــاه را باقــی گذاشــته و مابقــی ســاقه قطــع شــود و محصــول را 
در قســمتی از زمیــن جمــع نمــوده و بــا بقایــای گیــاه روی محصــول را مــی پوشــانیم از 
رطوبــت آن کاســته شــده و پــس از چنــد روز آن را بــه داخــل انبــار انتقــال مــی دهیــم.

   خالصه مطلب:
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1- بهترین تاریخ و زمان کشت سیر را توضیح دهید؟
2- نوع خاک بستر کشت سیر باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟

3- در هر هکتار از زراعت سیر چه مقدار بذر در نظر گرفته می شود و بذر مصرفی باید دارای 
چه خصوصیاتی باشد؟

4- در کشت ردیفی سیر، فاصله دو خط کشت، فاصله دو بوته روی ردیف و عمق کاشت 
چقدر است؟

5- قبل از کاشت محصول سیر، چه نوع کودهایی و به چه میزان باید مصرف شود؟
6- بهترین روش آبیاری در زراعت سیر را نام ببرید؟

7- بهترین زمان مناسب مبارزه با علف های هرز نام برده و توضیح دهید اولین کود سرک را 
چه موقع می بایست به مزرعه سیر داد؟

8- دو نوع آفت مهم سیر را نام ببرید؟  
9- به طور متوسط میزان برداشت محصول سیر به صورت تر و خشک در هر هکتار چقدر 

است؟ 
10- عوامل کاهش تولید سیر را نام ببرید؟

   سئوال ها:
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1- دانشور، م. 1382. پرورش سبزی. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
2- اعتباریان، ح. 1381. بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آن. تهران:  انتشارات 

دانشگاه تهران.
3- پیوست، غ. 1384. سبزیکاری. گیالن: انتشارات دانش پذیر.
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