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 مقدمه -1

 بیش از در جهان است که قدمت آن به یزراع ین سبزیتر یمیاز قد (.Allium cepa L) یاز خوراکیپ

 به پیاز. است بوده انسان استفاده مورد قدیم بسیار هایزمان از غذا عنوان بهاین گیاه  رسد. یش میسال پ 5000

قرار  استفاده مورد ترشی و ساالد صورت به همچنین غذا، چاشنی و دهنده طعم عنوان به پیازچه و رسیده صورت

گیاهی است  .دارد زیادی تقاضای جهانی بازار در پودر و پیاز چیپس شکل به صنعت در بیش و کم و گیردمی

های سطحی که برای تولید سوخ به صورت یک ساله و برای تولید بذر به صورت دوساله ای با ریشهاله تک لپهدوس

کشت  زیر سطح با 2013در سال  و داشته صعودی روند گذشته سال ده طی گیاه این جهانی تولید شود.کشت می

 فرنگی گوجه از بعد و است رسیده تن 32/19با متوسط عملکرد هکتاری  تن میلیون 80/85 به هکتارمیلیون  44/4

 سال در ایران در پیاز تولید .(2016نام، بی) است شده شناخته جهان در و صیفی سبزی مهم محصول دومین عنوان به

 در تن 7/37 عملکرد متوسط و هکتار هزار 08/55 کشت زیر سطح با تن میلیون 07/2 حدود 1392-93زراعی 

 در تن 46 تولید میانگین و هکتار هزار 5 حدود کشت زیر سطح با شرقی آذربایجان استان. استگزارش شده  هکتار

 مصرف میانگین .(1394احمدی و همکاران، ) شودمی محسوبدر کشور  محصول این تولید مناطق عمده از هکتار

 سرانه مصرف با تیبتر به ایران و تاجیکستان ،آلبانی کشورهای و است سال در کیلوگرم1/10 دنیا در گیاه این سرانه

توده بومی  .(2014هلگی الیبرری، ) آیند می شمار به آن عمده کنندگان مصرف از سال در کیلوگرم 25 و 33 ، 33

 ،که برای داشتن بیشترین کمیت و کیفیت محصول تولیدی بودهپیاز قرمز آذرشهر نام  به عمده مورد کشت در استان

خواهد به آن پرداخته نوشته حاضر حصول امری ضروری است که در این مزراعی  صحیح آگاهی از نحوه مدیریت

 شد.
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 شرايط اقليمي منطقه -2

هوایی، دشت تبریز با زمستان سرد و تابستان گرم در ناحیه نیمه خشک قرار دارد  و آب بندی سیمقت نظر از

رجه حرارت سردترین و متوسط د ماه متوسط از نظر بارندگی است. 2ماه مرطوب و  5ماه خشک،  5و دارای 

ساله بارندگی  30متر متوسط میلی 268. از کل استدرجه سلسیوس  2/26و  -4/1گرمترین ماه سال به ترتیب 

 25متر( در پاییز و میلی 69درصد ) 26، ابستانتمتر( در میلی 16درصد ) 6متر( در بهار، میلی 115درصد ) 43ساالنه، 

 (.1افتد )شکل اق میدر زمستان اتفمتر( میلی 68درصد )

 

 

 ساله ايستگاه هواشناسي تبريز 30شرايط آب و هوايي دشت تبريز بر اساس آمار  -1شکل
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 مناطق عمده پيازكاري استان آذربايجان شرقي سطح زير كشت و عملکرد -3

ارایه شده  2در شکل  92-93های استان آذربایجان شرقی در سال زراعی سطح زیر کشت پیاز شهرستان

های هشترود و ورزقان با هکتار بیشترین و شهرستان 1000و  1400های بناب و عجب شیر به ترتیب با ت. شهرستاناس

هکتار است که در سال های اخیر  4937کل سطح زیر کشت استان  هکتار کمترین سطح زیر کشت را داشتند. 10

شهرستان بناب دهد. ری را نشان میکاهش چشمگی ،به علت پس روی آب دریاچه اورمیه و کاهش آب در دسترس

(. میانگین عملکرد پیاز 3تن در هکتار کمترین عملکرد را داشتند )شکل  10تن در هکتار بیشترین و ورزقان با  52با 

 (.1394، احمدی و همکارانتن در هکتار گزارش شده است ) 46استان 

 

 92-93سال زراعي  هاي استان آذربايجان شرقي درسطح زير كشت در شهرستان -2شکل
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 92-93هاي استان آذربايجان شرقي در سال زراعي عملکرد هکتاري پياز در شهرستان -3شکل 

 پياز قرمز آذرشهرگياهشناسي و زراعي هاي ويژگي -4

به  که روز بوده 180-190دوره رشد  با آزاد گرده افشانروز بلندهای بومی تودهپیاز قرمز آذرشهر از 

رنگ پوسته خارجی  قرمز آذرشهر دارای پیاز (.4)شکل  شودتان آذربایجان شرقی کشت میصورت عمده در اس

شاخص  متر،سانتی 94/4 سوخمتر، طول سانتی 61/7 سوخقطر گرم،  55/169میانگین وزن سوخ  ،قرمز تا قرمز تیره

ی اکتعداد الیه خورعدد،  49/9سانتی متر، تعداد برگ  42/29طول برگ ، 65/0)نسبت طول به قطر پیاز(  شکل

 )موسوی باشدمیدرصد مواد جامد محلول  26/10و  درصد ماده خشک 15/12عدد،  36/2عدد، تعداد مرکز  14/8

 (.1384زاده، 

 

  

 افشان قرمز آذرشهره آزاد گرد پياز توده بومي -4 شکل
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 طبقه بندي پياز بر اساس طول روز -5

شوند.  ه گروه، روز کوتاه، روز متوسط و روز بلند تقسیم میبر اساس حساسیت به طول روز، ارقام پیاز به س

 بیشترساعت، ارقام روز متوسط برابر یا  11-13از  بیشترتشکیل سوخ در ارقام روز کوتاه زمانی که طول روز برابر یا 

ارقام روز کوتاه دهد. بنابراین، معموالً  روی می باشد،از ساعت  14ساعت و ارقام روز بلند برابر یا بیشتر  13 -14از 

شوند  کاشته می  º38های باالتر از  و روز بلند در عرض º38تا  º30، روز متوسط بین º30در عرض جغرافیایی کمتر از 

 .(1997)روباتزنی و یاماقوچی، 

 

 توليد پياز -6

 ت خاكيرين و مديزم يآماده ساز -6-1

 با لومی تا لومی شنی هاراین، خاکبناب. است سطحی الیه در سبک و همگن خاک نیازمند پیاز زراعت

 توقفهای رسی سنگین به علت کشت پیاز در خاک .باشندمیمناسب برای پرورش این گیاه  باال آلی مواد میزان

 شود.توصیه نمی شنی به دلیل مصرف زیاد آب و کود، هایدر خاک وسخت محصول و برداشت  رشد ریشه

 های قلیایی نیز مناسب هستند.است، گرچه خاک 6-8/6بین ش پیاز برای پرورمناسب  pH ،صرفنظر از نوع خاک

(. بنابراین 1998دهد ) آلن و همکاران، عملکرد آن را کاهش می شدت پیاز به شوری خاک حساس است و به

 های شور برای کشت پیاز مناسب نیستند. خاک

 شود تامیه دیسک زدکردن بستر بذر  کاشت برای نرم از قبل و زده شخمزمین را  پاییز در ،نیه زمیته یبرا

 یک غلطک روی از کار مقدماتی ممکن است بعد ،سبک یهاد. در خاکشو یریاز سفت شدن خاک جلوگ

 شود. زدهخاک 

 

 مينگ بذريپرا -6-2

 آمده وجودهب گیاه و استقرار سریع یکنواختداشتن سطح سبز  برای تقاضای زیادی افزایش مکانیزاسیون، با

مینگ یپرا. رسدگیاه ضروری به نظر می استقرارهای نوین در بکارگیری روش ،نیاز این به پاسخگوییرای ب. است

به  زنی جوانه فرآیند از رویدادهای قبل کردن فعال برای را کافی توانند آبدر آن بذور می که بذر فرایندی است
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 یکنواختی و افزایش میزان بنابراین موجب .به راحتی جذب کنند پوشش بذر خارج شود از تواندنچه  ریشه که قدری

 خان، ؛1986 برادفورد،)تر و یکنواختی خواهیم داشت نتیجه، سطح سبز سریع در شود وکاشت می از پس زنی جوانه

(. 2005 سویج،-فینچ) است ضروری عوامل از مدرن سبزیجات که برای داشتن محصول یکنواخت در تولید (1992

 شود.مینگ حفظ مییتوان خشک کرد، بعد از خشک شدن بیشتر مزایایی پرامینگ شده را مییپرا بذور

 را در بذر پیاز در روش اول، .شوداستفاده می کنترل جذب آب برای اساسی روش مینگ بذر دویپرا در

 بتواند چه که ریشه آن مقدار آب جذب کند کنند. بذر در این محیطآبی کم غوطه ور می پتانسیل با محیط یک

 برای مگاپاسکال، -5/1 اسمزی پتانسیل با ،6000مولکولی وزن با گلیکول اتیلن پلی محلول مثال از برای شود. ظاهر

مستقیم مقدار  طور تواند بهآب، بذر می با استفاده از بخار دوم، روش در کرد. استفاده توانمی پیاز بذر مینگیپرا

 (. 1991 همکاران، نیوناو و ؛1989 همکاران، و بوجالسکی ) آب مورد نیاز را جذب کند.

و خشک کردن بذور یک گرم در لیتر آب با غلظت مینگ بذر پیاز قرمز آذرشهر با هیپوکلرید کلسیم یپرا  

موجب افزایش درصد جوانه زنی و تقویت قوه نامیه بذر حتی بعد از دو ماه انبارمانی در دمای اتاق به مدت سه روز 

نگهداری بذور در دمای پایین و جلوگیری از نفوذ هوا به ظروف حاوی  ،مینگیراشود. برای حفظ اثرات مثبت پمی

)  رودداری در انبار سنتی از بین مینگه بعد از دو یا سه ماه زیرا تاثیر مثبت این پیش تیمار ،شودبذر توصیه می

 (.1390شاطریان، 

 

 پياز كاشت يها روش -6-3

کمتر  قطر به کوچک های چهسوخ کاشت و نشاشت اک بذر، ممستقی شتاک روش سه به دنیا در پیاز شتاک

 در مرسوم روش. شود می استفاده پیاز تولید برای روش سه این از نیز ایران در. گیرد می صورت متر سانتی 5/2از 

ز از کشت نشا نیز برای تولید پیا استان درتوان اما می. باشد میبذر  مستقیمکشت  صورت به شرقی آذربایجان استان

 .کرداستفاده 
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 بذر مستقيم كاشت-6-3-1

 .گیردمی صورت روش دو به بذر مستقیم کاشت

 سنتي يا كرتي كاشت-6-3-1-1

 سطح زیر کشت عمده در استان به صورت کرتی یا سنتی است.

 سنتي روشدر  شتازمان ك -6-3-1-1-1

به محض برطرف شدن باید ند که یخبندان زمستانه داردر مناطق سردسیری مانند استان آذربایجان شرقی  

 کافی اندازه باید به خاک دمای ، زیرامدت زمان کشت بهاره محدود است .بهاره به کشت پیاز اقدام کردسرمای 

ها به حد بوته انجام شود، با تاخیر کاشتزمان  اگر حال، این انجام گیرد. با بذرسبز شدن  و زنی جوانه باشد تا گرم

نیز اگر هنگام  زودهای تولید خواهد شد. در کشت های با گردن ضخیمبوته ،تولید سوخبه جای  و نکردهرشد  کافی

 به بذور اگر صدمه دیده ودرجه سلسیوس قرار گیرند  -2بذور جوانه زده، بیش از دو روز در معرض دمای کمتر از 

شده و این ها دن گیاهچهطوالنی شدن سبز ش باعث حرارت درجه از بین نروند، کاهش پایین دما توسط مستقیم طور

ها خواهد همچنین ایجاد سله مانع خروج گیاهچه (.1983)گری و استکل،  موجب از بین رفتن آنها خواهد شدامر 

 .شودمیانجام ماه از اواخر اسفند تا اواخر فروردین در استان به شرایط آب و هوایی تاریخ کاشت  با توجهشد. لذا 

 روش سنتي در ميزان مصرف بذر -6-3-1-1-2

در . موثر است میزان بذر مصرفیدر  نوع کشت و اک، قوه نامیه بذرخعوامل زیادی نظیر نوع و کیفیت 

با دقت در کاشت و انتخاب  اما رسد.کیلوگرم در هکتار می 20 به حدودزیاد بوده و کشت سنتی میزان بذر مصرفی 

 .دادکاهش کتار در هکیلوگرم  10تا  مصرفی رامقدار بذر توان میبذر مناسب 

 سنتي روش كاشت -6-3-1-1-3

به صورت  سپس بذر پاشی ،(5)شکل  شودمیبعد از تهیه زمین اقدام به کرت بندی  سنتیکاشت روش در 

زمان سبز شدن بستگی به دما و شود. پوشانده میمتر سانتی 5/1به ضخامت  با ماسه پاش انجام گرفته و روی بذردست
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برای کش علفز سموم او یا  )وجین دستی(ر طول دوره رشد به روش دستی دکثراً ا. ددر دسترس داررطوبت 

از انواع کودهای در هکتار تن  5/1-2در طول عملیات داشت حدود  .شودهای هرز استفاده میمبارزه با علف

خریب موجب ت ،عناصر غیر مجاز حاویتولید محصول مصرف بی رویه کود عالوه بر شود. شیمیایی استفاده می

 د.کرتوان اشاره که به طور خالصه به موارد زیر می معایب زیادی داردشود. این روش کشت نیز میبافت خاک 

  میزان بذر مصرفی باال بودن 

 یکنواخت نبودن عمق کاشت 

 کندضرورت پیدا می دوباره کاشت غالباً و شده پیاز گیاهچه شدن سبز که مانع سله بستن خاک. 

  الزم به توضیح است که کاربرد متر مکعب در هکتار  120-180به میزان  ای پوشاندن بذربراستفاده از ماسه(

 شود(شود، لذا کاربرد آن توصیه نمیماسه موجب تخریب بافت خاک می

 سبز مزرعه حیکنواخت نبودن سط 

 یکنواخت نبودن فواصل کشت 

 ضرورت تنک و واکاری 

 پایین بودن عملکرد اقتصادی 

 مصرف باالی آب 

 بیش از اندازه کود و سم مصرف 

 های هرزهزینه باالی مبارزه با علف  

لذا ضروری است تغییر اساسی در شیوه کشت پیاز صورت گیرد تا ضمن پایین آوردن هزینه تولید و افزایش 

 عملکرد اقتصادی کارایی مصرف آب را افزایش داد.
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 كرتيكرت بندي مزرعه پياز در روش كشت  -5شکل 

  رديفي تكاش-6-3-1-2

-1هایی به عرض پشتهبا تهیه توان را می کاشت ردیفیدر صورت آبیاری فاروئی، بسته به روش آبیاری، 

بسته به  .(2001) شان موگاسون دارام و کالیب،  انجام داد 6ها طبق شکل بر روی پشته ردیف 6 کاشتو متر  9/0

در مواردی که  پشته ها بخوبی انجام گیرد. در آبنشت بافت و نفوذپذیری خاک عمق فاروها باید تنظیم شود تا 

 خط کاشت نیز استفاده نمود. 4توان از بافت خاک سبک نیست بر روی هر پشته می

  

 

 

 کاشت ردیفی پیاز به روش آبیاری فاروئی -6شکل

استفاده توان می نوماتیکبرای کاشت ردیفی از بذر کارهای نظیر بذر کار همدانی و بذر کار ریز دانه کار پ

الزم به ( کشت ردیفی پیاز را با بذر کار پنوماتیک خراسان کانتینر توصیه نمود. 1382یوسف زاده طاهری )کرد. 
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فاصله ردیف رکار همدانی ذبا استفاده از بفاصله ردیف کاشت متغییر باشد. تواند می ،ذکر است بسته به نوع بذرکار

مزرعه و سطح سبز کاشت ردیفی پیاز با استفاده از بذر کار خطی  7تر کاهش داد. شکل مسانتی 5/12توان تا را می

این روش کاشت نسبت به روش کرتی برتری  ردیف بذر پیاز کشت شده است. 4در روی هر پشته  دهد.نشان میرا 

 دارد. 

فاصله  کشت ردیفی نمود.توان اقدام به ای میهمچنین در صورت استفاده از سیستم آبیاری بارانی و یا قطره

متر( در صورت کاشت با دست سانتی30تا  15تواند متغییر باشد )از ردیف بسته به نوع ماشین آالت مورد استفاده می

-متر در نظر گرفته میسانتی 7متر نیز کاهش یابد. فاصله دو بوته روی ردیف کاشت سانتی10تواند به این فاصله می

 شود. 

ای، شیاری و کرتی( فنی و اقتصادی سه روش مختلف آبیاری )قطره ( با بررسی1387رستگار و همکاران )

روشی مناسب برای تولید پیاز ای و اثر آن بر روی عملکرد کمی ارقام روز بلند پیاز خوراکی ، روش آبیاری قطره

-سانتی 30های به  فاصله نبا قطره چکا مترسانتی 20به فواصل  تیپنوارهای سیستم آبیاری از این  در معرفی کردند.

 .(8)شکل  گردیداستفاده  لیتر در ساعت در واحد متر 4متر و آب دهی حدود 

  

 ب الف

 ب: سطح سبز مزرعه پياز در كاشت رديفي و آبياري فاروئي برروي پشته به روش آبياري فاروئيپياز  بذر رديف 4كاشت الف : -7شکل
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 در زراعت پیازای استفاده از آبیاری قطره -8شکل 

 عنوان به. کنترل کرد کاشت تراکم توسط توجهی قابل حد تا توانرا می سوخ اندازهالزم به ذکر است که 

 5-7های به قطر برای تولید سوخ بوته در متر مربع، 1000-2000 تراکم ،(ست) سوخچهبرای تولید توان می مثال،

 25-50 کاشت تراکم های بزرگتر،سوخ تولید برای تر مربع وبوته در م 50-100 تراکم پز، و متر برای پخت سانتی

 .(2008)بروستر،  بوته در متر مربع را در نظر گرفت

 نشايي كاشت-6-3-2

 5تا  3را که  نشاهایی هواییو به محض مساعد شدن شرایط آب  ،بذر به جای کاشت مستقیم روش این در

 روی ردیف هافاصله کاشت بین بوته معموالً کنند.ن اصلی منتقل میبه زمی نداو قبالً در خزانه تولید شدهبرگ دارند 

گیرند. در متر در نظر میسانتی 20-25ردیف کاشت را بسته به ماشین آالت مورد استفاده فاصله متر و سانتی 7را 

 متر کاهش داد. سانتی 10به  توانمی صورت عدم استفاده از ماشین آالت فاصله ردیف کشت را

 و توليد نشا پياز خزانهاحداث  نحوه -6-3-2-1

 تولید زمین سطح از متر سانتی 10-15 ارتفاع و متر 1 عرض متر، 3-6 طول به خزانه احداث با توانمی را نشا

تراکم  معموالٌ. شودانجام میمتر سانتی 5/0-1عمق کاشت  و متر سانتی 10 ردیف فاصله با بذردر خزانه کشت . کرد

درجه  17دمای روزانه خزانه در حدود  .شوددر نظر گرفته می در متر مربعگرم (  25تا  20)بذر  4500مناسب 
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 زمین به انتقال از پیش هفته 8-12 باید خزانه کاشتزمان درجه سلسیوس نگهداری شود.  10سلسیوس و دمای شبانه 

 تا اصلی زمین به ها هچگیاه انتقال تا شود انجام ماه بهمن 15 تا باید بذر کاشت بنابراین. شوددر نظر گرفته  اصلی

 سال همان در که سالم بذر از خزانه احداث برای که است ذکر به الزم(. 9 شکل) شود انجام ماه فروردین اواخر

 را خود ماندن زنده قدرت سال یک از بیش عمر با پیاز بذر زیرا کرد استفاده باید دارد باالیی نامیه قوه و شده تولید

 .شودمی  کاسته آن نامیه قوه از و دهد می دست از

 به ها گیاهچه باید ،نباشد زدگی یخ خطر بیرون محیط در که زمانی و اصلی زمین به نشاها انتقال از قبل

 اب ها گیاهچه و انجام درجه سلسیوس 4-7در دمای  هفته دو طی تدریج به عمل این. شوند سازگار محیط هوای

توان نسبت به سر برای ایجاد تعادل بین اندام هوایی و ریشه میم کاشت نشاء هنگا .شوندسازگار می محیط شرایط

 . کردزنی نشاها اقدام 

 بیشتر نسبت به کاشت بذریسوخ عملکرد کاشت نشایی  در ( نشان داد1379نتایج تحقیق موسوی زاده )

نشایی با توجه به روش کشت در  شود.. همچنین کاشت نشایی موجب زودرسی و افزایش کیفیت محصول میاست

شود، همچنین با کاهش دفعات آبیاری و سم پاشی مدیریت عدم استفاده از ماسه از تخریب خاک جلوگیری می

های تحقیقی گیرد. این نتایج با اجرای طرحبهینه در منابع آب و خاک و حفاظت از محیط زیست صورت می

)موسوی زاده و همکاران، عجب شیر و شبستر  هایو شهرستان( 1382ترویجی در شهرستان گوگان )موسوی زاده، 

 در سطح زارعین مورد تایید قرارگرفت.  (1386

عملکرد تک بوته، شاخص برداشت،  گزارش کردند، در روش کشت نشایی (2009)ایزدخواه و همکاران 

عملکرد اقتصادی، درصد مواد جامد محلول، طول برگ، سطح یرگ، شاخص سطح برگ و همچنین کارآیی 

 .استشت مستقیم بذر ابیشتر از کمصرف آب 
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 مترسانتی 10های کاشت به فاصله ایجاد ردیف-ب بستر بذرتهیه-الف

  

 به وسیله نایلونتولید نشای پیاز پوشش خزانه -ت های کشتکاشت بذر پیاز در ردیف-پ

  

 قال به زمین اصلینشاهای تولیدی پیاز قابل انت - ج خزانه تولید نشای پیازاتمام پوشش  - ث

 مراحل احداث خزانه -9 شکل
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 بر کاشتمختلف   های روش و آبیاری مختلف دورهای اثر بررسی( در 1394طاهری و همکاران )

 لحاظ از مشابه مناطق و زنجان منطقه برای را کشت نشایی روش و تبخیر متر میلی 70 دور با آبیاریپیاز،  عملکرد

 .کردند توصیه خاک و اقلیم

 رشد و نمو پياز -7

برای داشتن بهترین حیح زراعی آگاهی از چگونگی رشد و نمو پیاز نقش مهمی در اعمال مدیریت ص

ای )چغندر قند( یا با یک گیاه ریشه شودکه سوخ نامیده می ای پیازعملکرد و کیفیت محصول دارد. اندام ذخیره

 گای است که از تغییر شکل برشناسی اندام ذخیرهگیاهپیاز در اصطالح  فلسزمینی( تفاوت دارد. هر ای )سیبساقه

 مرحله تقسیم نمود 10 توان بهمیاز کاشت تا رسیدن محصول  آید. مراحل مختلف رشد پیاز راوجود میبه

  (:2001؛ سولیوان و همکاران، 2008)بروستر،   (10)شکل

 بذر -7-1

خاک قرار داده شود. بذر مورد متری سانتی 5/0 -5/1در عمق  باید بذر پیاز ،سازی مزرعهاز آماده بعد

 خالصعاری از بذور علف هرز و سایر گیاهان بوده و نامیه باالیی داشته باشد. همچنین استفاده باید مرغوب و قوه

 .الف(-11)شکل باشد

 قبل از سبز شدن -7-2

درجه  3تا  1دمای حدود  رجوانه زنی بذر داخل خاک د .بزند جوانه تواندمی خاک پایین دمای در پیاز بذر

 تر است.سریعتر و یکنواختخاک درجه سلسیوس  11 باالیزنی بذر در دمای . جوانهگیردصورت می، سلسیوس

  .ب( -10)شکل استحساس های هرز مزارع پیاز برای مبارزه با علف این مرحله

 جوانه زني -7-3

 .پ( -10 )شکل باشدمیتاق به ه یبش ، کهشودبعد از جوانه زنی داخل خاک کوتیلدون ظاهر می

 اولين برگ -7-4

ت(. -10 )شکل شودظاهر می اولین برگهنوز کوتیلدون در گیاه از بین نرفته که زمانی
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 افتادن كوتيلدون -7-5

کنترل علف  برای مرحله این .افتدمی کوتیلدون ،سوم ودوم  برگ ظهور و تدریجی خشک شدن پس از

  .ث( -10کل )ش بسیار مهم است های هرز

 افتادن اولين برگ -7-6

 هفتم و ششم، برگ پنجم در حالی که افتدمی دوم نیز برگ، آن افتادن و اول برگشدن  خشک پس از 

پیاز یک دوره طوالنی و غیر معمول رشد آرام را تا رسیدن به مرجله سه برگی دارد.  .ج( -10)شکل  دنشوظاهر می

 . مدت زماناستوالتی نظیر کلم و چغندرقند صنصف سرعت رشد مح، شسرعت رشد پیاز در مراحل اولیه روی

پیاز که در صورتی انجامد.روز بعد از کاشت به طول می 70تا  50تحت شرایط آب و هوایی معمول تقریباً کند  رشد

د سه برگی در اواخر اسفند یا اوایل فروردین کاشته شود معموالً در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد به مرحله رش

 رسد. نیاز غذایی در طی این مدت بسیار پایین است. می

تواند باعث ها یا اسیدی شدن خاک میکشعوامل زراعی دیگر مانند صدمات ناشی از مصرف علف 

دهد به اشتباه به هوایی رخ می و کاهش رشد اولیه گیاه شود. برخی مواقع رشد کند اولیه را که به سبب شرایط آب

 پیوندد که گیاه در مرحله سه برگی بوده ودهند. رشد سریع برگ هنگامی به وقوع میت میباد غذایی نسکمبود مو

یابد. برگ برای رشد نیاز به دمای سرعت رشد با افزایش دما افزایش می هر برگ جدید از برگ قبلی بزرگتر است.

 رشد ریشه پیاز نیز با یک .رسدخود میدرجه سلسیوس به حداکثر  26درجه سلسیوس دارد و در دمای  5/4حداقل 

ای پیاز سیستم ریشه. شوندهای جدید از سوخ تولید میافتد. ریشهها اتفاق میسرعت منظم در طول دوره رشد برگ

متری باالی خاک قرار دارد. تراکم ریشه سانتی 30ای دارد که قسمت اعظم آن در و پراکنده کم تراکمکم عمق، 

غذایی کم یابد. ریشه افشان و پراکنده پیاز اهمیت بسزایی در مدیریت تغذیه عناصر کاهش می با افزایش عمق خاک

پتاسیم، فسفر و برخی از عناصر ریز مغذی مانند روی دارد. ریشه کم پشت پیاز در جذب مواد غذایی خاک تحرک 

یگر دچار کمبود این نوع مواد بنابراین بیشتر از گیاهان د شته وگیاهان زراعی دا یی کمتری نسبت به دیگرآکار

ای کم عمق پیاز در مدیریت موثر مواد غذایی متحرک همچون نیتروژن و سولفات نیز شود. سیستم ریشهغذایی می

د. مواد غذایی متحرک در نشوتاثیر مهمی دارد. عناصر غذایی متحرک بر اثر آبیاری زیاد از منطقه ریشه شسته می
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مورد  کندنفوذ می به عمق بیشترییابند و فقط در اواخر فصل رشد که ریشه تقال میاک انعمق خآبیاری فاروئی به 

 گیرد.استفاده قرار می

 تشکيل پياز -7-7

های برگدر این مرحله  .برابر باشد 2 گردنبه قطر  سوخقطر نسبت که  شودشروع میتشکیل پیاز زمانی 

رشد و توسعه گیاه در حداکثر  شوند ور میاهظ 13ا ت 8های که برگاست  در حالی شده و این خشک سومو  دوم

های مختلف پیاز در حداقل طول روز الزم برای پیاز دهی با طول روز ارتباط دارد. واریته .چ( -10 )شکلباشدمی

شروع پیازدهی با یکدیگر تفاوت دارند. حداقل طول روز مورد نیاز در پیازدهی برای پیازهای زمستانی خیلی 

دهند ولی در مقایسه با طول انواع پیازهای بهاری است. دما و نور هم تشکیل سوخ را تحت تاثیر قرار می کوتاهتر از

روز تاثیر کمتری دارند. در زمان تشکیل سوخ هر چقدر دما بیشتر باشد، پیازدهی سریعتر خواهد بود. پیازهایی که به 

 دهند.ر تشکیل سوخ میبیشتری دارند و زودت هایشوند، برگصورت متراکم کاشته می

 سوخحجيم شدن  -7-8

 وزن بهبسته  هابرگبرخی از  .شوندمیخشک  ی اصلیهابرگ انتهای و 6 و 5، 4 هایدر این مرحله برگ

و پوسته قابل مشاهده  سوخ ،در این مرحلهظاهر شوند.  جدید ممکن است های کوچکتربرگ .خورندپیچ می ،شان

باید دقت دارد  یکم عمق ریشه پیاز ،در این مرحلهکه به اینتوجه با  .ح( -10 )شکل دشوتشکیل می  خارجی پیاز

از سایر  تربه آب و مواد غذایی بیش گیاه در طول دوره رشد سوخها قطع نشود. در اثرعملیات زراعی ریشهکه  شود

-گیاهان علوفهع سریمواد خشک پیاز در طول دوره رشد سوخ با سرعت رشد  ذخیره. سرعت داردمراحل رشد نیاز 

کیلوگرم در هکتار در روز در طول دوره رشد  224تا  112ای قابل مقایسه است. مواد خشک حداکثر با سرعت 

 .(2001سولیوان و همکاران، )  شودمی ذخیره

 افتادن اندام هوايي از طوقه -7-9

در این مرحله کنند، به خشک شدن می و شروع ها به روی خاک افتادهبرگ رسدبه پایان می رویشی مرحله

.خ( -10 )شکل خود رسیده است اندازه نهایی تقریبا به سوخ
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 رسيدگي پياز -7-10

ساعت است. در طول مدت برداشت برای داشتن محصول  12برای تولید محصول نیاز به طول روز بیشتر از 

زمان برداشت پیاز به . ستا نیازدرصد  70رطوبت نسبی کمتر از و با ماه به هوای گرم و خشک  5/1خوب حداقل 

 تر شده و انداموضع بازار، آب و هوا و طول دوره انبارداری بستگی دارد. با کم شدن رشد سوخ، طوقه پیاز نرم

های خشک شده سنجیده های هوایی افتاده و تعداد برگافتد. مرحله رسیدگی معموالً با درصد اندامهوایی گیاه می

روز قبل از  10تا  7باید پیاز رسیدن محصول  بهبرای کمک معموالً . د( -10 )شکل (ها% بوته80شود )افتادگی می

قابل قبول قبل از برداشت، عامل کلیدی در تولید پیاز با خاصیت رسیدگی درجه  قطع کرد. آبیاری رابرداشت 

ه نیتروژن موجب بلوغ ژوی مقدار زیادی کود بهمصرف پیازکاران بر این عقیده هستند که  باشد.باال می مانیانبار

که این مشکالت نتیجه ترکیب عوامل محیطی و مدیریتی است. درحالی ه،ناقص و فاسد شدن محصول در انبار شد

توانند باعث تاخیر رسیدگی شده و خاصیت عوامل محیطی نظیر تگرگ، هوای سرد، و یا آب وهوای مرطوب می

ردن، کشت غیر یکنواخت، کشت دیر هنگام، تنش آبی و انباری را کاهش دهند و عوامل مدیریتی مانند تنک ک

 توانند باعث کند شدن رشد و رسیدگی پیاز شوند.کمبود مواد غذایی می



18 

 

 

  
 

 بذر -الف

 

 قبل از سبز شدن -ب

 

 جوانه زني -پ

 
 

 

 اولين برگ-ت

 

 افتادن اولين برگ -ج افتادن كوتيلدون-ث

  

 شدن پياز حجيم-ح تشکيل پياز -چ

  

 رسيدگي پياز -د افتادن اندام هوايي از طوقه-خ

 از كاشت تا رسيدن محصول ،مراحل مختلف رشد پياز -10شکل 

1 
2 

3 
1 

 



19 

 

 نقش عناصر غذايي پر مصرف در زراعت پياز -8

 نيتروژن -8-1

رسیدگی،  کیفیت،عملکرد سوخ،  نیتروژن پیاز ضروری است. اقتصادی تولید برای مطلوب نیتروژن

عملکرد کل و اندازه سوخ یا نیتروژن  کمبوددهد.قرار می ها را تحت تاثیربیماری  برابر در ارمانی و مقاومتانب

 است ممکنو  اندازد می تاخیر به رسیدگی را نیتروژن کمبوددهد. همچنین عملکرد اقتصادی را کاهش می

 (.2000)براون،  دهد افزایش انبار درسوخ را  چروکیدگی

از کاشت  قبلکاربرد بیش از حد نیتروژن  دهد.را کاهش میمحصول ی عملکرد و کیفیت نیتروژن اضاف

نیتروژن اضافی های هرز کمک کند. تواند استقرار گیاه را کاهش دهد و به رقابت و رشد بیش از حد علفمی

اندازد به تاخیر می رسیدگی را ،گذارد. نیتروژن اضافی در اواخر فصلتاثیر منفی در رشد گیاه مینیز بصورت سرک 

 .(2000)براون،  افزایش دهدتواند میدر انبار سوخ را و تاخیر در رسیدگی چروکیدگی 

 فسفر -8-2

 طول مراحل رشد کارآیی کمتری در دسترسی به فسفر خاک دارد. در کم پشت نسبتا ریشهسیستم  با پیاز

ای محدود و دمای پایین خاک گیرد. زیرا سیستم ریشهمی قرارفسفر  کمبود تاثیر تحت بیشتر پیاز معمول طور به اولیه

در  توسعه توقف رشد و کند شدن کمبود فسفر موجب دهد.ها کاهش میانتشار یا حرکت فسفر را به سطح ریشه

 .(2000)براون،  شودمی پیاز

حد  پیاز جهت جذب فسفر از خاکی که میزان فسفر قابل جذب آن در حد ضعیف تا متوسط قرار دارد، در

های فراوان ایجاد ای از هیفاین فرآورده شبکه .وابسته است  Arbuscular mycorrhizalباالیی به فرآورده قارچ

-شدت افزایش می های پیاز به داخل خاک گسترش یافته و در نتیجه سطوح جذب ریشه را بهکند که از ریشهمی

های باالی خاک  pHناصر ریز مغذی را در های میکوریز ممکن است جذب روی و سایر عچنین قارچدهد. هم

( نشان داد که تلقیح پیاز با قارچ میکوریز جذب عناصر 1386افزایش دهد. نتایج تحقیقات توسلی و علی اصغر زاد )

فسفر، روی و مس را افزایش و جذب سدیم و کلر را کاهش و اثری بر جذب پتاسیم، نیتروژن و منگنز نداشت. 

 Glomus و Glomus etunicatum هایقارچ با تلقیحیز موجب افزایش عملکرد پیاز گردید. استفاده از قارچ میکور

versiforme ( 1379علی اصغر زاد ). تولید کرد را سوخ عملکرد شده بیشترین توصیه فسفر نیمی ازکاربرد  با
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 ابل توجه است.در افزایش وزن سوخ ق Glomus entunicatumکه در سطوح باالی شوری، اثر قارچ  گزارش کرد

-مقاومت گیاه را نسبت به تنش وتوان مصرف کودهای فسفره را کاهش های میکوریز میبنابراین با استفاده از قارچ

 های محیطی از جمله شوری افزایش داد.

دهد. با افزایش آهک در خاک میزان مصرف کود را کاهش می فسفر بخشی کود اثر خاک آهک مقدار

 د.فسفر باید افزایش یاب

 پتاسيم -8-3

از آن است ، به طوری که مقدار  بیشترنیتروژن و در برخی موارد حتی با پتاسیم از نظر فراوانی در گیاه برابر 

رسد. گرچه پتاسیم در گیاه مانند نیتروژن نقش ساختمانی ا حدود هشت درصد وزن خشک برگ میتآن در گیاهان 

 و فیزیولوژیکی از فرآیندهای بسیاری در پتاسیم اساسی شنقندارد، اما وجود آن برای گیاه ضروری است. 

 تحریک و آب نگهداری تعادل پروتئین، سنتز افزایش انتقال مواد فتوسنتزی، فتوسنتز، جمله از گیاه بیوشیمیایی در

 کیفیت و عملکرد با رابطه در پتاسیماهمیت  عمل در(. 2012 ،مارسچنر)به اثبات رسیده است  آنزیمی های فعالیت

درصد از  40تاسیم قادر است حدود پ(. 2000 همکاران، و ماسلکار ؛2002 همکاران، یاداو و) است شده گزارش پیاز

 ازت نیتراتی اضافه گیاه را تبدیل به پروتیین نماید و از این طریق از تجمع نیترات در پیاز جلوگیری به عمل آورد

 با پیاز درپتاسیم  کمبود .است وخ در کیفیت انباری پیاز مهمدر س پتاسیم کافی میزان(. 3138و همکاران،  ملکوتی)

مقدار  از استفادهبنابراین . قابل تشخیص است ضعیف هایتولید سوخ و تر قدیمی یهانوک برگ شدن ای قهوه

 ،برا و رائو سابا) است ضروری پیاز امری کیفیت و رشد حفظ برای پیاز رشد مختلف مراحل درمناسب کود پتاسیم 

نتایج مطالعات متعدد نشان داده که مقدار پتاسیم قابل جذب اکثر خاک ها با سرعت بیشتری رو به کاهش  (.2002

مصرف بی رویه  ،های متراکمبه علت انجام کشتبوده و توازن پتاسیم در بسیاری از مزارع منفی گزارش شده است. 

رداشت پتاسیم از خاک بیشتر از سرعت آزاد و فسفات و مصرف ناچیز کودهای پتاسیم، مقدار ب نیتروژنکودهای 

  .(1378)شهابی و ملکوتی،  سازی این عنصر بوده است
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 گوگرد -8-4

شرایط  تاثیر تحت آن انباری عمر و وکیفی کمی صفات که است انباری و مهم هاییکی از سبزی پیاز

 ناشی آنجا از پیاز گوگرد در تغذیه اهمیت .گیرد می قرار تغذیه گوگردی ویژه به و زراعی به عوامل و محیطی

قابلیت  و سفتی کاهش بافت، شدن نرم شدن گردن، قطور پیاز، دیررسی موجبات کمبود گوگرد که شودمی

  (.1990)رابینوویچ و بروستر، آورد  می فراهم انبار در را آن نگهداری

دهد، که برای می را افزایش پیاز یگوگرد بیش از حد تند اما یک عنصر غذایی ضروری در تولید پیاز است گوگرد

 تواند نامطلوب باشد. مصرف تازه خوری می

 هاي گياهياثر تجمع نيترات در اندام -9

های توسعه پایدار کشاورزی از اهمیت بسزایی استفاده بهینه از کودهای شیمیایی، در راستای سیاست

 و عملکرد افزایش بر زیاد تاثیر بسیار دلیل به ژنینیترو کودهای مصرف روند اخیر هایسال در امابرخوردار است. 

 و تبدیل شده نیترات به خاک در هاباکتری فعالیت اثر در کودها این داشته است. زیادی رشد آنها نسبی ارزانی

 شوندمی تبدیل آمونیاکی ترکیبات به و ریداکتاز احیا نیترات آنزیم کمک به گیاه هایسلول در جذب از پس

(. گیاهان در صورت باال بودن غلظت نیترات در خاک، قادرند بیش از نیازهای متابولیکی 2004کاران، )توکر و هم

نیترات  های خاص ذخیره کنند. همچنین شستشویهای سلولدر سیتوپالسم و واکوئل خود، نیترات را جذب و

گردد. به دلیل آثار می تنیترا به های زیرزمینیآب آلودگی و عمق به آن نفوذ باعث خاک در موجود اضافی

های مصرفی گیاهان برای دام و انسان دارد، الزم است میزان نیترات در زیانباری که وجود نیترات اضافی در اندام

از  یدمحصوالت کشاورزی بخصوص پیاز در حداقل مقدار ممکن نگه داشته شود. غلظت نیترات در سوخ پیاز نبا

که نیاز روزانه انسان به نیترات به ازای هر . با توجه به اینبیشتر شودوخ گرم در کیلوگرم وزن خشک سمیلی 290

میلی گرم است، لذا چنانچه در مواد خوراکی مصرفی، مقدار نیترات از حد مجاز فراتر  5 حدودکیلوگرم وزن بدن، 

دن شود، در سیستم باشد، برای سالمتی انسان در طوالنی مدت تهدیدآمیز خواهد بود. نیترات در صورتی که وارد ب

 بودگوارشی تبدیل به نیتریت شده و نیتریت نیز در خون هموگلوبین را به مت هموگلوبین تبدیل و انسان را به کم

سازد. عالوه بر این نیترات از طریق ترکیب با یک نوع اسید آمینه در سیستم اکسیژن یا متموگلوبینمیا مبتال می

 (. 1383شود )ملکوتی و همکاران، د که موجب بروز سرطان در انسان میکنگوارشی بدن تولید نیتروز آمین می



22 

 

 هاي كاهش مقدار نيترات در سوخروش -9-1

 :(1383)ملکوتی و همکاران،  توان مقدار نیترات در سوخ را کاهش دادبا رعایت نکات زیر می

 رویه کودهای نیتروژنه خودداری شود. از مصرف بی 

 رف کودهای نیتروژنه بصورت سرک انجام گیرد.در طول دوره رشد گیاه مص 

 .مصرف کودهای بر اساس آزمون خاک انجام گیرد 

 درتولید محصول مد نظر قرار  ها و تعادل عناصر غذاییکاربرد کودهای پتاسیمی، گوگردی و ریز مغزی

 گیرد.

 .برای افزایش کارآیی مصرف آب و کودهای شیمیایی از مواد آلی نیز استفاده شود 

 راکم مناسب کشت انجام گیرد )با توجه به ضرورت رسیدن نور به گیاه(.با ت 

 های رطوبتی جلوگیری شود.تا حد امکان از بروز تنش 

  .برداشت محصول در هنگام عصر صورت گیرد 

 توصيه كودي -10

میزان کود مصرفی برای تولید عملکرد اقتصادی به شرط عدم محدودیت در دیگر عوامل تولید، پیشنهاد 

های هرز، بیماری و آفات اعمال ده است. بنابراین فرض براین است مدیریت زراعی خوبی در جهت کنترل علفش

 .یابد افزایش توجهی قابل به طور مصرف کود تاثیر شود تامی

تواند کمک موثری در توصیه کودی این عناصر غذایی اطالع از حد بحرانی عناصر غذایی درخاک می

شده  درج 1 از در جدولیپ یبرافسفر و پتاسیم مصرف  عناصر پر یات انجام شده حد بحرانمطالعبر اساس باشد. 

 .(1379، ملکوتی و همکاراناست )

 ازيم در پيفسفر و پتاس يحد بحران -1جدول 

 محصول

 لوگرم(یگرم در کیلی)م م قابل استفادهیپتاس لوگرم(یگرم در کیلیفسفر قابل استفاده )م

  1مواد آلی بیش از %
 1مواد آلی کمتر از 

% 
 %30در صد رس کمتر از 

 در صد رس بیشتر از

 30% 

 350 300 11 9 پیاز
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 توصيه كودي براساس آزمون خاك -10-1

که روشی  گیردآزمون خاک به منظور تعیین مقدار عناصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاک انجام می

بر اساس آزمون خاک  لذا. داد ارایهتوان توصیه کودی مناسب را و از این طریق می سریع، کم هزینه و دقیق بوده

)ملکوتی و  درج شده است 3و پتاسیم در جدول  2برای کشت پیاز در جدول  توصیه کودی نیتروژن و فسفر

 . (1379همکاران، 

 از براساس آزمون خاكيكشت پ يبرا نيتروژن و فسفر يه كوديتوص -2جدول 

 (P) فسفر (N)کل  نیتروژن

 یکربن آل

 (درصد)

 اوره

 لوگرم در هکتار(ی)ک

 فسفر

 لوگرم(یگرم در کیلی)م

 پلیسوپر فسفات تر

 لوگرم در هکتار(ی)ک

5/0 < 450 5< 150 

1-5/0 350 9- 5 100 

5/1- 1 250 14-10 50 

5/1 > 200 15> - 

 

 

 براي كشت پياز براساس آزمون خاك K2O)توصيه كودي )پتاسيم  -3جدول 

 %30درصد رس بیشتر از  %30تر از درصد رس کم

 )کیلوگرم در هکتار( گرم در کیلوگرم()میلی )کیلوگرم در هکتار( گرم در کیلوگرم()میلی

150 < 350 150< 450 

200-150 250 200-150 350 

250-200 150 250-200 250 

300-250 100 300- 250 200 

300> 0 300> 100 

 



24 

 

 در کننده اصالح عنوان ماده به گوگرد از استفادهراضی کشاورزی کشور ابا توجه به آهکی بودن اکثر 

 باشد. به می عملکرد بهبود روشی برای آیند، می در جذب قابل غیر فرم به عناصر غذایی که قلیایی هایخاک

اگر در  شود. استفاده گوگرد های اکسیدکنندهباکتری از خاک در گوگرد اکسایش بودن سرعت کند دلیل

 300مصرف ( 1379ملکوتی ) باشد باید کود سولفور را مصرف کرد. ppm 5خاک مقدار گوگرد کمتر از  آزمون

( در بررسی اثر مقادیر مختلف گوگرد 1391سماوات و همکاران ) .کردتوصیه  را گوگرد هکتار در کیلوگرم

کیلو  200-250به میزان  عنصری بر عملکرد کمی و کیفی و انبارمانی دو رقم پیاز نشان دادند که مصرف گوگرد

و انبارمانی پیاز را افزایش دهد. همچنین باشد تواند در جذب عناصر غذایی کم مصرف موثر گرم در هکتار می

 افزایش به همراه تیوباسیلوس برای گوگرد راکیلوگرم در هکتار 200( مصرف 1389مرادی زانیالی و همکاران )

  .سوخ پیشنهاد کردند وزن میانگین و عملکرد

 توصيه عمومي كودي -10-2

اگر به هر دلیلی آزمون خاک انجام نشود توصیه عمومی کودی عناصر پرمصرف و کم مصرف در زراعت 

 .(1379)ملکوتی و همکاران،  درج شده است 4پیاز در جدول 

 ازيعناصر پرمصرف و كم مصرف در زراعت پ يكود يه عموميتوص -4جدول 

 زان مصرفیم نوع کود

 (ر هکتارد )کیلوگرم

 450 اوره

 150 سوپر فسفات تریپل یا فسفات آمونیوم

 150 میا کلرور پتاسیم یسولفات پتاس

 50 یسولفات رو

 25 سولفات مس

 100 سولفات آهن

 25 کید بوریاس
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 .(1379)ملکوتی و همکاران،  به نکات زیر در مورد مصرف کودها توجه شود

کیلوگرم در هکتار هنگام کاشت و بقیه به  75الی  50رد. یرت گط صویحتماً با تقس نیتروژنهمصرف کود  -

ن بهتر است همراه یهمچنبرگی مصرف شود.  12برگی و  7برگی،  4برگی،  2صورت سرک در مراحل 

 م استفاده شود.یاز کلرور پتاس نیتروژنهسرک کود 

 مصرف کود فسفر در هنگام کاشت -

 مصرف سولفات پتاسیم در هنگام کاشت -

 برگی 8ر پتاسیم به صورت سرک در سه مرحله هنگام کاشت، سه برگی و مصرف کلرو -

لوگرم یک 300در کنار  یتن در هکتار کود دام 5، کاربرد حداقل در هنگام کاشت مصرف سولفات آهن -

 باشد. یم یدر هکتار گوگرد گرانوله ضرور

 مصرف سولفات روی در هنگام کاشت  -

 پاشی شود.بت به فاصله سه هفته محلولنو 2در هزار در  4سولفات منگنز با غلظت  -

تن در هکتار برای به دست  40تا  25دهد. کود آلی به میزان پیاز به خوبی به مصرف کود آلی پاسخ می

و جایگزینی بخشی از شود. همچنین جهت کم کردن مصرف کودهای شیمیایی آوردن عملکرد باال سوخ توصیه می

در ( 1386) و ملکوتی بوردیبای شود.کمپوست و ورمی کمپوست توصیه می نیاز غذایی پیاز با کودهای آلی نظیر

بررسی تاثیر منبع مختلف کود آلی )کود دامی، کمپوست و ورمی کمپوست( بر کمیت و کیفیت پیاز قرمز آذرشهر 

 د.کر بیشترین عملکرد را تولید تن در هکتار ورمی کمپوست 6در دو منطقه بناب و خسرو شهر نشان داد که مصرف 

 بياريآ -11

طی در آب خالص مورد نیاز در استان آذربایجان شرقی بسته به منطقه  پیاز، برای تولید محصول مطلوب

متر مکعب در  890 -1200از طریق بارندگی  هک ب در هکتار استعمتر مک 8570 -10100روز بین  190دوره رشد 

مترمکعب در  7680 -8900بدون احتساب راندمان بین شود. بنابراین نیاز خالص آب آبیاری آن تامین می هکتار

تعرق پیاز طی فصل  -( نشان داد که مقدار تبخیر1386نتایج تحقیق میالنی )(. 1376)فرشی و همکاران،  هکتار است

 9018متر مکعب در هکتار توسط بارندگی تامین و  1147است که از این مقدار  متر معکب در هکتار 10165رشد 

هزار متر مکعب در هر هکتار برای تولید این  15بیش از  اما معموالًقیمانده توسط آبیاری تامین گردید. متر مکعب با
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 پیاز تولید در حیاتی فعالیت ،آبیاری طول در مورد استفاده آب مقدار و زمان مدیریتشود. محصول آب مصرف می

بنابراین . داردپیاز  و کیفیت عملکرد بر زیادی تاثیر حد از بیش یا آبیاری ناکافی و عمق است ریشه پیاز کم .است

 شوند. دراکثر مزارع پیاز در استان آذربایجان شرقی به روش کرتی آبیاری می اما شود، می توصیه مکرر آبیاری

، موجب مصرف بیش از مکرر آبیاری اولیه محصول، و رشد بذر زنی جوانه جمله از محصول، رشد از مراحل برخی

این روش آبیاری بازده  لذا. شودمی دسترس خارج از رواناب یا و عمقی نفوذ اضافی با آب نای حد آب شده و

 و صحیح زمان در آب مناسب مقدار موثر است. اول استفادهدو عامل در بهره وری آب مصرفی  خیلی پایینی دارد.

با  به بازده بیشتر موثرتر است. ، عامل دوم در دستیابیاز این دو عامل .کل مزرعه در یکنواخت آب از استفاده دوم

اری بارانی و یا آبیاری بینظیر آ آبیاریهای جدید ، استفاده از شیوهاخیر ایه در سال، بخصوص توجه به کمبود آب

 امری ضروری است.ای جهت افزایش راندمان آبی و مقابله با کمبود آب قطره

 برای بخصوص دهد. این روش آبیاریمیرا تر کم آبیاری مکرر با مقدار آب امکان ،بارانیسیستم آبیاری 

از این . کرتی و فاروئی است آبیاری از کارآمدتر بارانی آبیاری .است آلایده محصول اوایل رشددر بذر  زنی جوانه

تولید و  هزینه کارگریکاهش  موجب ،آبیاری بارانی. کرد استفاده دار نیز های شیبدر زمین توانمی آبیاریروش 

  .(2001؛ الجمال و همکاران، 1386، )میالنی دشومحصول می صرفهمقرون به 

 نیاز در این روش آب مورد. در نظر گرفتترین روش آبیاری  کارآمد به عنوان توانمیرا  ایقطره آبیاری

 از کمتر به علت تبخیر آب تلفات گیرد. در این روشدر دسترس گیاه قرار می منظم فواصل در و کم مقدارگیاه به 

شدن اندام  خیس که طوری به گیرد،قرار می ریشه در اختیار مستقیم طور به آب همچنین، آبیاری بارانی است.

ای آبیاری قطره .(1387 ،)رستگار و همکاران بارانی است در این روش وجود ندارد آبیاری مشکل هوایی گیاه که

توان به عملکرد بیشتری تفاده از این روش میاسبا  بوده کهتواند جایگزین مناسبی برای روش آبیاری کرتی می

ای به لحاظ استفاده از آبیاری قطره ،های زیر کشت پیاز در استانبا این حال به علت کوچکی زمین .دست یافت

 اقتصادی با محدودیت روبرو است.

غلبه  ه در طول کاشت،رفترطوبت از دست برای جبران  ،سبز شدنقبل از  یک یا چند آبیاریممکن است 

 در پیاز بذر کاشت اگر آل،ایده حالت در .انجام شودباد وزش  یا یبر شرایط ناهموار خاک، جبران اثرات خشک
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آبیاری بارانی، های سبک با روش در خاک .نیست شدن سبز تا مزرعه آبیاری به لزومی گیرد انجام مرطوب خاک

  (.1983)گری و استکل،  انجام گیردبذر  یکنواخت سبز شدنبرای  سبک آبیاری چندین بارالزم است 

های دوم و سوم آبیاری در دهی به نیازهای فصلی به دلیل بارندگی( 1386اساس نتایج تحقیقات میالنی )بر

متر در روز، میلی 38/0نیست. صرفنظر از ایام مذکور، کمترین نیاز آبیاری پیاز با متوسط فروردین و اول اردیبهشت 

تعرق کم گیاه پیاز  –به دلیل تبخیر های اول فروردین و آبان نیز دهه درشود ماه مربوط میبه دهه دوم اردیبهشت 

میلی متر در روز مربوط به دهه دوم  27/8. بیشترین نیاز آبیاری پیاز در منطقه با متوسط باشدمیدارای نیاز آبی پایین 

 -بارندگی در زمان حداکثر تبخیر عدما توجه به زیرا میزان بارندگی در این دهه صفر بود. در کل ب باشدمرداد می

 (.11)شکل است، نیاز آبیاری محصول نیز در این فصل بیشترین مقدار خود (تابستان)تعرق محصول 

 

 تعرق مرجع و محصول، میزان بارندگی و نیاز آبیاری پیاز –روند تغییرات تبخیر ،تبخیر  - 11شکل 

 در ايران هاي هرز مزارع پيازعلف -12

ه شد یهارا 5در جدول  ایران مزارع پیاز در چند ساله و برگ پهن برگ، باریک هرز هایاز علف فهرستی

گونه  10گونه باریک برگ یک ساله و  7گونه پهن برگ یک ساله،  8های هرز مزارع پیاز تعداد است. از علف

(.1388زند و همکاران، دائمی هستند )
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 پیاز در ایران های هرز مزارعفهرست علف -5جدول 

 نام علمی نام فارسی

 .Amaranthus spp خروس تاج

 .Carthamus oxyacanta Bieb وحشی رنگ گل

 .Chenopodium album L سلمک

 .Melilotus indicus (L.) All هندی زرد یونجه

 .Polygonum aviculare L بند هفت

 .Solanum nigrum L ریزی تاج

 .Vicia sp ماشک

 .Alopecurus spp کشیده روباهی دم

 .Avena fatua L وحشی یوالف

 Bromus danthoniae Thrin بروموس

 .Bromus Japanicus Thunb موشی( پشمکی )جو علف

 .Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv سوروف

 .Hordeum spp وحشی جو

 .Lolium ssp چچم

 .Setaria spp وحشی ارزن

 Acroptilon repens L. (D.C.) تلخه

 .Alhagi persarum Bossi خارشتر

 .Cardaria draba (L.) Desv ازمک

 Cirsium arvense (L.) Scop وحشی کنگر

 .Convolvulus arvensis L صحرایی پیچک

 Cynodon dactylon (L.) Pers مرغ

 .Cyperus esculentus L زرد سالم اویار

 .Cyperus rotundus L بنفش سالم اویار

 .Glycyrrhiza glabra L بیان شیرین

 .Malva neglecta Wallr پنیرک

 .Malva sylvestris L پنیرک

 .Sorghum halepense L. (Pers) قیاق
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 هاي هرزنترل علفك -12-1

 دلیل به هرز هایعلف .است نظام کشاورزی هر در تولید مهم هایجنبه از یکی هرز هایکنترل علف

 پناهگاهی ایجاد و محصول کمیت و کاهش کیفیت موجب ها،نهاده و محیطی عوامل برای راعیگیاهان ز با رقابت

های زیاد جهت متحمل هزینهکشاورزان  ساله هرلذا، . شوندمیخسارت زا  زابیماری و عوامل برای حشرات مناسب

 هایعلفترل کافی کاهش اثر سوء علف های هرز به محصول و کاهش خسارت های ایجاد شده به دلیل نبود کن

 حدود های هرزعلف کنترل صورت در شده انجام برآوردهای طبق است. موضوع نشانگر اهمیتشوند که می هرز

 صورت و در رودمی دست از هرز هایعلف خسارت اثر بر تولیدات مزرعه تجاری ارزش کل درصد 15 تا 10

 .(1383، همکاران و زندافزایش یابد ) تواندمی درصد 100 تااین میزان  کنترل عدم

های هرز در طول چرخه تولید محصول پیاز برای دستیابی به عملکرد باال و محصول کنترل رشد علف 

با توجه به رشد آهسته، داشتن ریشه سطحی و برگ های راست باریک، قادر به رقابت پیاز بازارپسند ضروری است. 

های هرز )نازک برگ یا پهن برگ، یکساله یا از گونه های علفهای هرز نیست. لذا در مزارع پیاز بسیاری با علف

کند. ترکیب هر جمعیت علف هرز بسیار متغیر است و به عواملی مانند نوع خاک، تناوب زراعی، چند ساله( رشد می

اسان های هرز پیاز با کارشننحوه کاشت و دوره رشد بستگی دارد. بنابراین بهتر است برای کنترل هرچه موثرتر علف

 مربوطه مشورت شود.

 

 هرز هايهاي مديريت علفروش -12-2

موجود در  هرز علف هایگونه جمله از متعددی عوامل کنترل علف هرز برای هر کشاورز به روش بهترین

 .دارد بستگی کار نیروی بودن دسترس در و کارگری، های پیاز، هزینه ردیف کاشت فاصله مزرعه،

 زراعي تناوب -12-2-1

 کنترل علف. کندمی کمک آفات از بسیاری کنترل همچنین و هرز هایعلف مدیریت به زراعی بتناو

 حال، این با. است آسان مختلف نسبتا های کش علف استفاده از طریق از پیاز در ساله چند و های هرز یک ساله

 هایاین قبیل از علف کنترل. است دشوار غالب و دائمی نازک برگ و برگ پهن هرز های برخی از علف کنترل

توان در یک مزرعه و میبا اجرای تناوب زراعی  این، بر حاصل شود. عالوه تناوب زراعی طریق از است ممکن هرز
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افزایش  ازتواند با جلوگیری ها استفاده کرد. به این ترتیب کشاورز میهای مختلف از انواع علف کشدر سال

 .دست یابد ترپایین ر سطحد هرز علف جمعیت کل حفظ به هرز هایعلف

 

 وجين دستي -12-2-2

 کاهش منظور به. کند را کنترل هرز های های علف اغلب گونه موثر طور به تواندمی دستی وجین

 هایعلف حذف. انجام شود هستند کوچک دو هر هرز هایعلف و محصول که زمانی وجین دستی باید ،خسارت

 وجین چه اگر. اندام هوایی محصول آسیب برساند یا و ریشهبه  ستا ممکن گسترده ریشه سیستم با بزرگ هرز

 .استبر بودن و نیاز به کارگر پر هزینه  زمان دلیل به ولی است، موثر بسیارهای هرز در کنترل علف دستی

 

 كنترل شيميايي -12-2-3

 کرد: استفادهتوان می کش علف نوعدو های هرز مزارع پیاز از برای کنترل علف

 شروع  از قبل و کارینشاء یا بذرکاری ازبعد  روز سه جوانه زنی، طی از قبل :جوانه زنی از قبل شک علف

ها تاثیری بر کش این نوع از علف. توان استفاده کردمی کش علفاز این نوع  ،هرز هایجوانه زنی علف

 رطوبت به نیاز اری،تاثیرگذ جوانه زنی برایاز قبل های کش علف. ه ندارندزد جوانهروی علف های هرز 

 علف اغلب باید آبیاری انجام گیرد. ،اتفاق نیفتد بارندگی بعد از مصرف روز پنج ظرف اگر بنابراین د،ندار

  دهند.دست می مصرف از از پس روز 60 طی را هرز های علف کنترل توانایی جوانه زنی،از قبلهای کش

 و علف های هرز ه است تبرگ کامال توسعه یاف چهارتا سه که پیاز دارای هنگامی :پس رویشی کش علف

علف های هرز بیش از مرحله  .استفاده کرد کشعلفباید از این نوع اندازه خود هستند،  در کوچکترین

  آغاز تشکیل سوخ نباید از این علف کش استفاده کرد. از پساز بین نروند.  است هار برگی ممکنچ

نوربخش و ) باشدهای هرز مزارع پیاز بشرح زیر میتفاده برای کنترل علفهای مورد اسکشطرز استفاده انواع علف

 .(1390همکاران، 

 Ec %24 )اكسي فلورفن( گلعلف كش  -12-2-3-1

بوده که با دوام طوالنی در خاک  اکسی فلورفن علف کشی انتخابی با اثر تماسی از گروه دی فنیل اترها

طیف به صورت پس رویشی برای کنترل  در هکتارلیتر  2 مصرف کند.عمدتا از طریق برگ جذب شده و اثر می 
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. اثر آن اکسیده کردن پروتئین و توصیه شده استدر پیاز پهن برگ و باریک برگ های هرز علفوسیعی از 

علف کش دوام با سم می باشد.  سرنگدانه ها در گیاه است که عالئم بارز آن سفید شدن بافت برگ در محل تما

برای روز است، که طول این مدت به شدت نور، درجه حرارت و نوع خاک بستگی دارد.  30ود در خاک حد گل

در مراحل اولیه  اکسی فلورفندوام بیشتر این علف کش، نور کم و دمای پایین الزم است. برای اخذ نتیجه بهتر، 

لیتر در هکتار است.  300-500، اکسی فلورفن. میزان آب برای تهیه محلول شودمیهای هرز مصرف رویش علف

این منظور مورد نیاز خواهد  الزم است. بنابراین آبیاری به موقع یا باران برای اکسی فلورفنرطوبت خاک برای تاثیر 

برگی پیاز و یا در دو نوبت هر  2-5لیتر در هکتار در مرحله  2به میزان  بذر در کشت مستقیماکسی فلورفن بود. از 

 به میزان یک نوبتدر در کشت نشایی  شود. از اکسی فلورفناستفاده میروز  18لیتر به فاصله  75/0 دفعه به میزان

 د. شومیهای هرز استفاده برگی علف 2-4در مرحله  لیتر در هکتار پس از انتقال نشا و 2تا  5/1

 WP %75 داكتال )كلرتال ديمتيل(علف كش  -12-2-3-2

از طریق ریشه و یا است که  روه بنزن دی کربوکسیلیک اسیدکش انتخابی، غیرسیستمیک از گ علف

و  محدود استدر گیاه  این علف کش انتقال شود.می های انتهایی رشد جوانهجذب شده ومانع  هیپوکوتیل

تا  8 به میزانهای هرز پهن برگ یکساله برای از بین بردن علف .است روز 100)نیمه عمر(  در خاکآن ماندگاری 

آنها برگی  8تا  6، های هرز و اوایل رشد در هکتار قبل از کاشت یا بعد از کاشت و قبل از رویش علف کیلوگرم 12

 .شود توصیه می

 

 EC %25 وكسينيل(يتوتريل )آعلف كش  -12-2-3-3

که برای  لک(، از گروه هیدروکسی بنزو نیتری)با کمی اثر سیستمی کش انتخابی، تماسی علفوکسینیل یآ

برگی  4بعداز های هرز  و در اوایل رشد علف یبرگ در مزارع پیاز به صورت پس رویش هرز پهنهای  علفکنترل 

گیرد و  های هوایی صورت می کش توسط اندام جذب این علف. رود به کار می رگی علف هرزب 2 -5 شدن پیاز و

ها،  شدن از حاشیه برگ کلروز سریع، و نکروزه تاثیر آن به صورتعالئم  .انتقال آن در گیاه بسیار محدود است

 باشد لیتر در هکتار می 3تا 2کش این علف مقدار توصیه شدهقابل مشاهده است.  .ها سوختگی و خشک شدن برگ
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 L %12 رونستار )اگزاديازون(علف كش  -12-2-3-4

برای کنترل علف های هرز پهن برگ  پس رویشیکش تماسی و انتخابی که به صورت اگزادیازون علف

های هرز پهن علفکنترل  برای شود. همچنین این علف کش به صورت پیش رویشیدر پیاز استفاده میساله  یک

که بیشتر برای کنترل بوده  لیتر در هکتار 5/2-3 آن مقدار مصرف. شوداستفاده می نیز هاساله و گراسبرگ یک

 شود.علف هرز دائمی پیچک نیز استفاده می

کش در کاهد. اثر این علفشود زیرا عملیات خاک ورزی از اثر آن می گزادیازون نباید با خاک مخلوطا

شود قبل از سم اراضی مرطوب یا تازه آبیاری شده بیشتر از اراضی خشک و دارای کلوخ می باشد، لذا توصیه می

-بذر علف ،پاشی با این علف کش مزارع پیاز آبیاری و بعد از گاورو شدن مزرعه سمپاشی انجام گیرد. زیرا آبیاری

های هرز را تحریک به جوانه زنی نموده تا در زمان مبارزه رشد آنها به حد مطلوب برسد. در واقع مصرف پیش 

رویشی اگزادیازون در پیاز باعث می شود گیاهچه های علف های هرز که در زمان جوانه زنی با این علف کش 

تنش آبی باشد از سمپاشی تا قبل از آبیاری خودداری ند. در مزارعی که پیاز دچار وتماس پیدا می کنند از بین بر

  .شود

صورت ههای هرز و همچنین بصورت پیش رویشی بعد از کاشت و قبل از سبز شدن علفهاگزادیازون ب

های هرز باریک برگ مصرف برگی علف 6های هرز پهن برگ و حداکثر برگی علف 4تا  2پس رویشی از مرحله 

حداکثر رشد رویشی و فعالیت خود باشند. تاخیر در استفاده از این علف کش باعث  ید درهای هرز باعلف .دشومی

تواند آنها را کامال کنترل نماید. در واقع این های هرز شده و اگزادیازون دیگر نمیرشد رویشی بیش از اندازه علف

باشند غیر از نکروز و دهی یا در مرحله گلگذشته و برگی  8 مرحله های هرزی که ازکش روی علفعلف

های هرز شود. چنانچه علفسوختگی حاشیه برگ های جوان اثر دیگری ندارد، بنابراین تاخیر در مبارزه توصیه نمی

و پس از  شدهتوقف رشد باعث فقط  کش اگزادیازون، کاربرد علفبرگی گذشته باشند 6ذیل از مرحله رشدی 

علف شور، سلمک، تاج  ،های هرز عبارتند ازعلف .ندکیرشد ماً مجددعلف هرز  ،خشک شدن قسمت هوایی

 .خروس خوابیده، تاج خروس، تاج ریزی، توق، گلرنگ وحشی، صابونک، ترشک، کهورک، پیچک صحرایی
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 Ec%12.5 نابواس ) ستوكسيديم(علف كش  -12-2-3-5

 صورت به که اکسیم دیون سیکولوهگزان گروه از انتخابی و سیستمیک است کشی علف ستوکسیدیم

 سطح ازاین علف کش  رود. می کارهب پیاز مزارع در برگ کشیده هرز هایعلف کنترل جهت روغنی امولسیون

 یابد. می تجمع مریستمی بافت در و جابجا گیاه در آبکش و چوب آوند وسیله به و شده جذب سریعا برگ

 سنتز از مرحله یک در آنزیم این کند. می جلوگیری A کوانزیم استیل کربوکسیالز آنزیم فعالیت از ستوکسیدیم

 گیاهان این در که علت این به است، اثر بی برگ پهن گیاهان روی نابواس کشعلف است. فعال چرب اسیدهای

 هابرگ نازک در کش علف این نتیجه در باشند. نمی آنزیم این مهار به قادر و بوده متفاوت آنزیم پیوندی مکان

خشکیدگی و ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه پژمردگی و زردی در برگ ،زومری و جوانه درش توقف موجب

 2 کشاین علف مقدار مصرف .شودمی جذب ،ریشه از بیشتر برگ و شاخ طریق از کشعلف این شود.می ها برگ

ک برگ برگی شدن علف های هرز باری 5تا  4لیتر در هکتار و زمان کاربرد آن بعد از رویش و پس از مرحله  3تا 

 درجه سلسیوس از این علف کش استفاده شود.  10در دمای باالی بهتر است می باشد. 

 

 EC %10 فوكوس )سيکلوكسيديم(علف كش  -12-2-3-6

لیتر در هکتار علف کش  5/1 -2 .کش انتخابی، سیستمیک از گروه سیکلو هگزان اکسیم می باشدعلف

-علف برایبرگی  5تا  4ع پیاز بعد از رویش و پس از مرحله کشیده برگ مزار های هرزبرای کنترل علفکوس وف

-کار می به سانتی متر رسید 15تا  10ها به ارتفاع آن بعد از آن کههای هرز دائمی یک ساله و برای علفهرز  های

مصرف آن  شود.میمنتقل  های پائینی و باالیی گیاههای هوایی جذب و به بخشاین علف کش توسط اندام رود.

کش، میزان تاثیر این علفشود. ساقه می و ها، جلوگیری از رشد ریشهبرگ و خشکیدگی زردی ،وجب پژمردگیم

 که در معرض ییهامعموال مرگ بخش در اثر خشکسالی، شرایط آب و هوایی خشک یا تنش زا کاهش می یابد.

درجه  10شبانه روز به پائین تر از  زمانی که حداقل درجه حرارت . معموالًشودهفته کامل می 4-3ده پس از بوسم 

شود. عملیات سم پاشی باید زمانی انجام شود که امکان وقوع سلسیوس برسد، کاربرد سیکلوکسیدیم توصیه نمی

که پس از سم پاشی  را ، علف های هرزیتواندنمی کشاین علف. ساعت وجود نداشته باشد 2بارندگی حداقل تا 
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های هرز پهن سیکلوکسیدیم و آیوکسینیل بر علیه علفتوان با اختالط زراعت پیاز میدر  شوند کنترل نماید.سبز می

 (.1379اقدام نمود )نریمانی، با یک بار سم پاشی برگ و نازک برگ 

 EC %10.8 متيل(آرفوپ گاالنت سوپر )هالوكسي علف كش  -12-2-3-7

که برای کنترل پس از رویش  از گروه اریلوکسی فنوکسی پروپیونات، سیستمیکو  علف کش انتخابی

 پس از مصرفکش این علف .شودساله و چند ساله در مزارع پیاز استفاده می یکبرگ های هرز باریک علف

محل  یابد.ها انتقال می-ها به نوک ریشه و ریزومد و بالفاصله از برگشوسریعا از طریق کوتیکول گیاه جذب می

های هرز جوان و در حال رشد باشد و تاثیر آن هنگامی که علفستمی میهای مریاصلی فعالیت این علف کش بافت

شوند. مصرفی کنترل می غلظت سمهرز بزرگتر معموال با افزایش میزان  هایعلفهستند به مراتب بیشتر است. البته 

رطوبت نسبی ظهورعالئم تاثیر سم تدریجی بوده و زمان مهار کامل علف هرز بسته به نوع و سن آن، درجه حرارت، 

نیاز به یک دوره چند روزه دارد. طی این ظهور عالیم تاثیر سم های حساس، در گونه .هوا و خاک متفاوت است

مدت رشد ریشه، ساقه و برگ متوقف شده و کلروز ظاهر و به مرور پخش و گیاه پژمرده شده و آثار خشکیدگی 

 .شودمی بافت به همراه تغییر رنگ به علت تولید آنتوسیانین ظاهر

-یک)بسته به نوع علف هرز لیتر در هکتار  6/0-75/0به میزان های هرز از گاالنت سوپر برای کنترل علف

های هرز چند ساله و برای علف های هرز باریک برگبرگی تا قبل از به ساقه رفتن علف 3از مرحله  (ساله یا دائمی

در زمان مصرف باید درجه حرارت هوا حداقل به  شود.میده استفارسید  مترسانتی 10-30 به که ارتفاع گیاه وقتی

در زراعت پیاز هالوکسی  کند.درجه سلسیوس پایین تر نرود زیرا به شدت اثر آن را کم می 8ساعت از  24مدت 

 مخلوط کرد.توان با رونستار )اگزادیازون( فوپ آرمتیل را می

 هاكشهاي ضروري در مصرف علفتوصيه -12-3

  راهنمای فنی آن به دقت مطالعه شود.برچسب و 

 کش برای چند سال متوالی در یک مزرعه یا باغ به علت ایجاد مقاومت، خوداری از مصرف یک نوع علف

 شود.

 ها هورمونی جداً خوداری شود.کشدر هنگام وزش باد، از انجام سمپاشی خصوصاً در مورد علف 
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  ها و کودهای شیمیایی، به غیر از موارد کشها و قارچشکها با یکدیگر و یا با حشرهکشاختالط علفاز

 کش ویا گیاه سوزی روی محصول اصلی، خوداری شود.توصیه شده، به علت کاهش تاثیر علف

 ها مستلزم توجه و دقت بیشتری است. در این مورد ها در مقایسه با حشره کشکشتکنیک کاربرد علف

و سرعت حرکت در شرایط مزرعه به منظور پاشش یکنواخت انتخاب مناسب نازل )چشمه(، فشار سمپاش 

حجم معینی از محلول سمی متناسب با سطح مورد سم پاشی، از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین 

 الزم است دستگاه سمپاش قبل از سمپاشی، تنظیم شود.

 پيازمهم  هايو بيماري آفات -13

(IPM آفات تلفيقي مديريت -13-1
1

( 

بررسی تمامی فنون موجود برای مهار آفات و تلفیق اقدامات مناسب  عبارت است از تلفیقی آفاتدیریت م

ایی در حدی که توجیه اقتصادی یبه منظور جلوگیری از رشد جمعیت آفات و نگهداشتن میزان مصرف سموم شیم

یابد. در مدیریت تلفیقی  داشته باشد و خطرات آن بر سالمتی انسان و محیط زیست به کمترین حد برسد و یا کاهش

بر تولید محصول سالم با حداقل آسیب به کشت بوم زراعی و بهره گیری از راهکارهای طبیعی مبارزه با  ،آفات

 .آفات تاکید می شود

 هرز های علف وآفات  ها،بیماری کنترل در آفات تلفیقی مدیریت از باید پیاز کنندگان تولیدبنابراین 

به جای بکار بردن  ها روش از ترکیبی از استفاده آفات، مدت برای مدیریت طوالنی روش نموثرتری کنند. استفاده

 .شوند می بندی گروه زیر های مقوله در اغلب آفات مدیریت هایروش. جداگانه آنها است

 بيولوژيکي كنترل-13-1-1

 کنترل رقبا( برای و از بیماری عوامل ها،انگل طبیعی )شکارچیان، دشمنان از بیولوژیکی استفاده کنترل

 طبیعی دشمنان داران مهره و هرز، هایعلف نماتدها، های گیاهی، پاتوژن گان،مهرهبی. گیردرا در بر می آفات

 زیادی دارند.

 

 

                                                           
1
   Integrated Pest Management 
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 زراعي كنترل-13-1-2

 برای. دهدمی کاهش را بقای آن و انتشار مثل، تولید استقرارآفت، که شامل عملیاتی است زراعی کنترل

 هرز های علف و ریشه هایبیماری حد از بیش آب دهد، کاهش را آفت خسارت تواندمی آبیاری شیوه تغییر مثال،

 .دهدمی افزایش را

 فيزيکي و مکانيکي كنترل-13-1-3

آن  برای زیست یا نامناسب کردن محیط کشتن مستقیم آفت آفت عبارت از یک فیزیکی و مکانیکی کنترل

 برای استفاده ازمالچ شامل فیزیکی های کنترل. باشد می مکانیکی کنترل از هایی هنمون جوندگان برای تله. است

 و رندگانپ برای کنترل استفاده از موانع یا و بیماری کنترل برای با بخار خاککردن استریل  هرز، های کنترل علف

 .است حشرات

 شيميايي كنترل-13-1-4

کنترل طوالنی  ، برایدیریت تلفیقی آفاتم در. است سموم برای کنترل آفات از استفاده شیمیایی کنترل

-کش از آفت همچنین،. شوندمی استفاده دیگر، های روش با ترکیب زمان مورد نیاز در در هاکش آفت مدت موثر

 . شودمی دارند، استفاده زیست محیط و مردم به را آسیب حداقل که هایی

 

 آفات پياز -13-2

 و که یک آفت مکنده است اشاره نمود Thrips tabaci) ( به تریپستوان از مهمترین آفت پیاز می

 باقال،کرفس، فرنگی، گوجه زمینی، سیب یونجه، گندم، توتون، جمله از مختلفی هایدارای میزبان پیاز بر عالوه

 که در زمان شروعطوریشود بهها مخفی میآفت اغلب در البالی برگاین جعفری است.  و نخود زمینی، بادام

حشره بالغ کند. خسارت به راحتی قابل تشخیص نبوده و هنگام مساعد شدن شرایط آب و هوایی شروع به تکثیر می

را  (13)شکل  گردن پیازداخلی های جوان در قسمت تغذیه از برگ( 12شکل به ترتیب الف و ب ) پوره تریپسو 

 و کندمی تغذیه کلروفیل و گیاهی شیره از رگ،ب اپیدرم در خود خرطوم بردن فرو با حشره این .. دهندترجیح می

. خسارت تغذیه (14)شکل  است مشاهده قابل برگ روی بر رنگ اینقره هایلکه صورت به نیز حشره نیش محل

جمعیت تریپس  .شودمی هابرگ شدن عصایی سرهمچنین  وها شکلی و کوچک ماندن برگ که باعث بدتریپس 
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. اوایل بزرگ شدن تواند باعث خسارت جبران ناپذیری شودشود و میاد میبه سرعت زیو خشک در هوای گرم 

  ترین مرحله به تغذیه تریپس است. سوخ حساس

 

  

 پوره تريپس -ب حشره بالغ تريپس -الف

 حشره بالغ و پوره تريپس -12شکل 

 
 محل تجمع و تغذيه آفت تريپس -13شکل 

  
 اي بر روي برگط سفيد رنگ تا نقرهخسارت تغذيه تريپس به صورت نقا-14شکل 
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 هوایی و آب شرایط در آفت این شودمی یافت کشور پیازکاری نواحی تمام در پیاز تریپس ،نظرگسترش از

 برآورد درصد 70 تا 60 حدود مبارزه عدم صورت در آن از حاصل خسارت و دارد نسل 10 تا 6 بین ایران

 (. 1374 ،فقیه و نوشاد اکبری) است شده

زمانی که تعداد تریپس )پوره و حشره کامل( به طور  ،از مزرعهبازدیدهای هفتگی  ی کنترل این آفت بابرا

کش  حشره بر اساس تحقیقات انجام شده .دشواقدام به سم پاشی  ، بایدعدد به ازای هر بوته رسید 10متوسط به 

ها تاثیر باالیی در  دهی پای بوته ش محلولبه رو لیتر در هکتار 5/0( به میزان sc 350)کونفیدور  ایمیداکلوپراید

)شیردل وشیخی،  تکرار شود روز 15به فاصله  تواندمیپاشی  سم دارد. بسته به شدت آلودگی آفتکنترل این 

ها و معرفی سموم جدید برای کنترل آفات با توجه به جلوگیری از ایجاد مقاومت آفات در برابر حشره کش  .(1391

 هنگام مبارزه با کارشناسان حفظ نباتات مشورت شود. شود که درتوصیه می

های زراعی های شکارگر اوریوس از روشهای هرز، کنترل بیولوژیکی با استفاده از سناز بین بردن علف

 و پیاز مزارع ازشده  آوری جمعاوریوس  سن مختلف هایگونه .(1995همکاران،  )لومنز و مبارزه با این آفت است

 8 از بیش مطالعات این طی .هستند شرقی آذربایجان استان این دشمنان طبیعی در طبیعی غنای انگربی آنها حاشیه

  O. horvathi, O. minutus ,O. niger هایگونه و آوری جمع استان مناطق مختلف مزارع از اوریوس سن گونه

O .albidipennis, گونه ،جمعیت وانیفرا اساس بر. (1384)ملکشی و همکاران،  ندگردید نام تعیین O. niger  که

 طول در غالب گونه عنوانهب (1375 ،سلماسی است )حسن زاده شده گزارش استان پیاز مزارع از نیز 1375در سال 

 بوده بیولوژیک عوامل از یکیاوریوس  هایسن پیاز مزارع دربا وجود این که ولی معرفی گردید.  پیاز مزارع ،سال

 در را زنده مهم عامل این استقرار امکان مکرر، و رویه بی هایسمپاشی، باشندمی وثرم پیاز تریپس کنترل در که

که  نشان داد زارعین مزارع از گرفته انجام های برداری نمونه و صحرایی مشاهدات .نمایدمی محدود زارع شرایط

جلوگیری  تقرار سن اوریوساز اس تریپس باالی جمعیت وجود با پیاز مزارع در شیمیایی هایکش حشره از استفاده

 تواندمی کننده محدود عوامل از دیگر یکینیز  زراعی فصل اول در پیاز هایبوته بودن کوچک چند هر ،کندمی

 .(1384ملکشی و همکاران، ) باشد
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 هاي مهم پياز بيماري -13-3

 طبق فوزاريوميريشه و بيماري پوسيدگي  -13-3-1

از طبق می باشد که عامل آن ریشه و  بیماری پوسیدگی ،یاز در کشورهای مهم قارچی پاز جمله بیماری

د. این بیماری اولین بار در نآوربه محصول خسارت وارد میهم انبار عالوه بر مزرعه در خاکزی بوده و های قارچ

 Fusarium قارچ عامل آن .از مناطق پیازکاری تبریز گزارش گردید( 1363)ایران توسط اسدی و ایزدیار 

solani در استان  را و پراکنش آن پیازعوامل پوسیدگی ریشه و طبق  (1373) بهروزین و اسدی .معرفی شد

  F. acuminatum دو گونه دیگر  F. solani  عالوه بر گونهر دادند. ایشان اقرآذربایجان شرقی مورد شناسایی 

 های فوزاریوماز قارچملکرد محصول . کاهش عدندکرگزارش امل این بیماری ورا به عنوان ع  F. oxysporumو

 حدود ،آلودگی داشتند به این بیماری  Fusarium oxysporum f. sp. cepaeتوسط قارچ که به طور طبیعی 

 های عامل  رچاقحمله ( خسارت ناشی از 1380و همکاران ) غامیپیشده است. گزارش % در مزرعه و انبار 23

 .Fهای % گزارش نموده و قارچ50حدود را زارع استان آذربایجان شرقی پوسیدگی ریشه و طبق سوخ در بعضی از م

oxysporum ، F. solaniوF. equiseti  کردند. سازیرا از پیازهای آلوده در مزارع جدا 

برای توسعه بیماری و یا از طریق زخم وارد ریشه شود. نفوذ کرده مستقیم  به صورتتواند عامل بیماری می 

عالیم در کاشت بهاره پیاز است.  درجه سلسیوس 25آن  دمای بهینه لیدرجه سلسیوس مناسب و 32تا  10دمای بین 

انتهایی  و نوک یمعموالً از اواخر اردیبهشت ماه به صورت زرد اولیه ناشی از بیماری پوسیدگی طبق فوزاریومی

ا از نوک  به طرف پایین هبرگ شدن زرد. شودظاهر میدر مزرعه  آلوده هایو پژمرده شدن تک بوتهها برگ

به صورت تواند ظاهر شده که میرسند بوته میری در مزرعه ها به درشتی فندق میکه سوخپیشروی کرده و هنگامی

ده و مبه رنگ صورتی یا بنفش در آ هاای و تعدادی از آنقهوه ها. در بوته آلوده ریشهبروز کند فراگیرای و یا لکه

آید. همزمان با شه از بین رفته و پوسیدگی در آن قسمت از بافت گیاه نیز به وجود میدر ناحیه طبق قسمتی از ری

شود که آنها نیز به جدید تشکیل میهای آلوده خشک شده و ریشههای پیشرفت بیماری معموالً در ناحیه طبق، ریشه

توده  ها پوسیده شده وریشه یاه،های هوایی گعالیم در قسمتظهور پیشرفت  باروند. تدریج آلوده شده و از بین می

به هنگام ایجاد در زمان برداشت  پیازهای آلوده نرم بوده و شود.ایجاد میهای مرده بافتکپکی سفید رنگی بر روی 

با توسعه تدریجی  .(15)شکل شودها ظاهر میدر این قسمت و نرم برش در ناحیه طبق، پوسیدگی نیمه آبکی
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از بین رفته  اولیه بیماری آلودگیعالیم معموال  رد حمله قرار گرفته که در این حالتهای بیشتری موبافتپوسیدگی 

های کنه و در نهایت سوخ مورد حمله عوامل دیگری نظیر نماتدها، پوره .باشدتشخیص میاستفاده در غیر قابل  و

تداوم موجب  فیفآلودگی خحاوی های سوخ برداشتشود. مگس قرار گرفته و در مزرعه گندیده و فاسد می

بهترین . خواهد داشتبه همراه  را هاخسارت در انبارشده، پوسیدگی، خشک شدن و کاهش وزن سوخبیماری و 

و عدم کشت متوالی ساله  4-5حداقل  روش برای کنترل این بیماری در مزارع آلوده رعایت صحیح تناوب زراعی

 های سالم،انتخاب سوخ، رعایت بهداشت انبار، رعهجمع آوری بقایای گیاهان آلوده از مزهمچنین  .است پیاز

های کنترل زراعی این از دیگر روشآنها  رویهنه و اجتناب از مصرف بیژنیترو هایاستفاده مناسب و بهینه کود

در این مزارع برای تامین  شود که توصیه می نظر به تاثیر کود نیترات آمونیوم در شدت آلودگی .بیماری هستند

 .(1384؛ حاجیان فر و رستم فرودی، 1371)اسدی و بهروزین،  از کود اوره استفاده شود.یاه نیتروژن گ

 
  

زرد شدن و خشک شدن برگ هاي  -پ پوسيدگي ريشه پياز -ب پوسيدگي سوخ و ريشه -الف

 پياز

 فوزاريوم هايقارچسوخ ها در آلودگي به ريشه وپوسيدگي  ها وخشکيدگي برگ -15 شکل

 فيدك دروغي يا داخلي پيازس -13-3-2

بوده که در شرایط  Peronospora destructorنام علمی تحت پیاز یا داخلی سفیدک دروغی عامل 

و در  هشدآید. این بیماری باعث کاهش تولید محصول شمار مییک بیماری مهم در پیاز بهرطوب و مناطق خنک م

کند. انتشار یافته و تمام مزارع پیاز را آلوده میبه سرعت باشد شد بیماری رکه شرایط آب و هوایی مناسب یصورت
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به شکل آب آزاد روی  ، رطوبت کافیدرجه سلسیوس 15-20خنک  هوای ،شرایط مناسب برای انتشار بیماری

زمستانه  اسپورهایشامل بقایای گیاهی آلوده در مزرعه، پیازهای آلوده انباری و ) و وجود منابع آلوده هاسطح برگ

های رنگ پریده متمایل به سبز لکهجود ودر مراحل اولیه آلودگی  از عالیم بیماری است. (در خاک موجود

های اولیه به صورت یک الیه ، لکهچها است که در صورت مساعد بودن شرایط رشد قارخاکستری در برگ

کند. مرکز گی پیدا میظاهر شده و به تدریج بافت برگ در محل لکه فرورفت آنیل به بنفش در سطح ماخاکستری 

شود های فرورفته به تدریج زرد و خشک شده و حاشیه آن از توده خاکستری مایل به بنفش پوشیده میاین لکه

های اند از برگمتر و یا بیشتر رشد کردهسانتی 15ها به اندازه ای که برگ(. بیماری معموالً در مرحله16)شکل 

به بیماری کند و با افزایش رطوبت محیط های جوان و داخلی سرایت میگشروع و به تدریج به بر و مسن خارجی

) اسدی و بهروزین،  های زراعی و شیمیایی استفاده نمودباید از روشاین بیماری کنترل برای  یابد.سرعت توسعه می

1367). 

 مبارزه زراعي -13-3-2-1

 ل تره، تره فرنگی، سیر و موسیر های حساس از قبیرعایت تناوب زراعی و خوداری از کشت میزبان

 در مزارع آلوده

 های هرزاز بین بردن علف 

  جمع آوری و سوزاندن بقایای گیاهی آلوده 

 انتخاب بذر و سوخ سالم 

 برای کاهش میزان رطوبت زهکشی مزارع 

 عدم ایجاد مزارع پیاز بذری در مجاورت مزارع پیاز خوراکی 

 آنها رویهجتناب از مصرف بینه و اژاستفاده مناسب و بهینه کود نیترو 

 کاهش دفعات آبیاری در طول دوره رشد گیاه 

 تراکم و تاریخ مناسب کاشت استفاده از 
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 مبارزه شيميايي -13-3-2-2

محض مشاهده های حفاظتی مناسب و یا سیستمیک به کشتوان از قارچر کنترل شیمیایی این بیماری مید   

 د.کربیماری استفاده اولیه عالیم 

   
روي برگ  چاسپور زايي قار -ب روي برگ پياز چاسپور زايي قار –الف 

 هاي پياز

خسارت شديد اندام هوايي پياز در  -پ

 مزرعه

 سفيدك دروغي يا داخلي پياز بر روي اندام هوايي پيازعاليم بيماري  -16شکل 

 

 سياهک پياز -13-3-3

توسط  1352پیدا شده است. در ایران به سال مریکا ااز دره کانکتیکات  1857این بیماری ابتدا در سال 

 Urocystisاسدی و ایزدیار از مزارع پیاز کاری اطراف تبریز گزارش گردیده است. عامل بیماری قارچ 

cepulae شود. این بیماری به بوده که قادر است چندین سال در خاک زنده باقی مانده و بندرت با بذر منتقل می

درجه سلسیوس ذکر شده و  13-22رشد قارچ  بهینهکند. درجه حرارت یز کشت شده حمله میپیازهایی که در پای

های های آلوده، اوایل رشد گیاه لکهیابد. در برگ بوتهدرجه سلسیوس جوانه زنی اسپورها کاهش می 25باالتر از 

اسپورهای مزبور بیرون  ،دن اپیدرمکه با پاره شها، ظاهر شده دراز کشیده، ضخیم و تیره رنگ، عموماً در قاعده برگ

های آلوده از بین بروند. این ممکن است بعضی از بوته شوندخمیده و متورم دیده می ،های آلودهریخته و برگ

. برای کنترل بیماری رعایت تناوب زراعی، شخم (17)شکل  کندهفته اول رشد پیاز را آلوده می 2-3بیماری در 

پیازهای آلوده قبل از پخش اسپور آنها، تغییر تاریخ کاشت از پاییز به بهار الزم  آوری و حذف بوتهعمیق، جمع

 .است. در صورت نیاز ضد عفونی بذر نیز توصیه شده است
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بيماري سياهک روي  اوليه عاليم -الف

بوته پياز به صورت نوار سياه رنگ در 

 روي برگ

 توده حاوي گياهچه آلوده پياز -ب

 .قارچ هاي اسپور

هاي  سوخ آلوده حاوي توده -پ

 .قارچ اسپور

 سياهک پياز عاليم بيماري  -17شکل 

 

 بيماري پوسيدگي سفيد ريشه -13-3-4

است که عالوه بر پیاز در  پیاز قارچی های بیماری ترین مخرب و ترین مهم از ریشه یکی سفید پوسیدگی 

بوده که بیشتر در مناطق با آب و هوای  Sclerotium cepivorumکند. قارچ عامل بیماری سیر نیز ایجاد آلودگی می

کند به علت این که قارچ در شرایط خنک بیشتر فعالیت می کند.رطوب در مناطق کشت ایجاد خسارت میمسرد و 

 شود.پاییزه آلودگی ایجاد نموده و باعث خسارت میکشت عموماً در پیازهای 

های بیشتر یک موضعی بوده و در مواقع آلودگی شدید قسمتای یا تواند به صورت لکهعالیم بیماری می 

های پوسیدگی ریشه، مانند بیماریها شایع بوده ولی عالیم بارز بیماری، همزرعه یا منطقه آلوده شود. مرگ گیاهچه

های آلوده، پوشش باشد. در قسمت تحتانی طبق بوتهرشد می فتر، خشک شدن آنها و توقهای مسنزردی برگ

های ریز و سیاه رنگ قارچ به فراوانی که در روی آنها اسکلروتهای قارچ ظاهر شده دست از هیفو یکسفید 

توانند نسل قارچ سال هم می 20ها در خاک عامل اصلی بقای قارچ بوده و تا (. اسکلروت18گردد )شکل تشکیل می

ده و ممکن است آلودگی در انبار هم تداوم های آلوده، رشد نکرده و پیازهای کوچک تولید نموبوتهرا حفظ کنند. 

  یابد.

کاهش  ، برای کمک بهکنترل این بیماری مشکل است. به محض مشاهده اولیه عالیم بیماری در مزرعه 

های آلوده خوداری شود. برای از کاشت در خاک .گرددبوته های آلوده حذف و نابودمقدار قارچ در خاک باید 
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 و soil solarizationها، ضد عفونی خاک، استفاده از روش کاربرد برخی از  قارچ کشجلوگیری از انتشار بیماری 

 ها موثر باشد.تواند در نابودی اسکلروتغرقاب کردن می

 

  

 آلوده روي سوخ بر كوچک سياه هاياسکلروت -ب از بين رفتن موضعي بوته آلوده در مزرعه -الف

 يشه پياز پوسيدگي سفيد رعاليم بيماري  -18شکل 

 

 پياز هاي انباريبيماري -13-3-5

 فوزاريومي طبق پوسيدگي بيماري -13-3-5-1

هایی که در اواخر شود. بوتهاست که در انبار نیز موجب خسارت می های مهم قارچی پیازاز جمله بیماری  

ه بیماری و پوسیدگی موجب توسع به انبار منتقل و در آنجاپس از برداشت  عالیم مشخصبدون ده شفصل آلوده 

. دنپیازهای مشکوک نباید به مدت طوالنی انبار شوبرای جلوگیری از توسعه بیماری  .(19)شکل  دنشوها میسوخ

 داری شوددرجه سلسیوس نگه 4در دمای زیر  های مشکوکبهتر است محصول مزارع حاوی آلودگی و یا طبق

 .(2012گروت ان اسالت و بزو زادن، )دی
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 پوسيدگي طبق فوزاريومي-19شکل 

 بيماري پوسيدگي سوخ و گردن پياز  -13-3-5-2

از  .باشد میپوسیدگی سوخ و گردن پیاز عامل Botrytis allii قارچ پیاز پوسیدگی املوع مهمترینیکی از 

های آلوده بوده که در نهایت روی سوخ  روی خاکستری کپکو تشکیل  ایقهوه پوسیدگیعالیم بارز این بیماری 

خاک  در یا و گیاهی پوسیده مواد در اسکلروت صورت به قارچ آید.رنگ به وجود می سیاه هایاسکلرتآنها 

باد  راحتی توسط به اسپور کرده که تولید هااسکلروت بهار، در .ماندمیکرده و به حالت نهفته باقی  زمستان گذرانی

-می نشان برداشتزمان  تا رابیماری  عالئم ندرت به درش حال در محصول. کنندمی آلوده را انپراکنده شده و گیاه

 از یا گردن پیاز و از طریق مستقیم طور به قارچ اما ،کند حملهنیز  جوانهای برگ بافتتواند به ولی قارچ می دهد

ش در داخل رشد به همچنان قارچو  شودمی اسفنجی و نرم ،بافت این. کندسوخ را آلوده می زخمی بافت طریق

 فرو اسفنجی و نهایت در بیمار بافت و شوندو آبکی می ایقهوه سوخ دیده آسیبهای سمتقدهد. دامه میسوخ ا

 کوچک هایتوده وتوسعه یافته  های خوردنیالیه بین قارچ خاکستری تا سفیدهای مسیلیوم نهایت رشد در .ریزدمی

به این خاطر خسارت اصلی  یابندسعه تو گردن سوخ اطراف بیرونیهای پوسته در است ممکناسکلروت  سیاه

 می مؤثر بیماری گسترش در که عواملی. (20)شکل شود باعث از بین رفتن محصول می بیماری در انبار بوده که

 و خنک هوا هرچه کهرشد دوران هوایی و آب شرایط و شده کشت بذور آلودگی درصد از، عبارتند باشند

 هرز هایعلف و داخلی سفیدکبیماری  وجود ،نیتروژن کودصرف زیاد م .است بیشتر قارچ فعالیت باشد، یرطوب

 (.1387اعتباریان،) شود می بیماری افزایش سبب

 برای کنترل این بیماری باید موارد زیر را در نظر گرفت:
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 به رسیدن محصول است ممکن زیرا نمدهاجتناب  اواخر فصل رشد، خصوصاکود  حد از مصرف بیش از 

 .بیفتد تاخیر

 هاآنتهویه مناسب بین  جهت هاردیفها و بوتهواصل فمناسب  خابانت. 

  شودر هوای خشک برداشت ه و درسیدمحصول . 

 جلوگیری شودبرداشت  هنگام سوخ، و پیاز آسیب دیدگی گردن از. 

 های باکتریایی و بیماری بیماری ) باشد.شده ازک نخوبی خشک و گردن پیاز ها بهسوخ هنگام برداشت

های سبز به داخل سوخ نفوذ کند در حالی که این تواند از طریق بافتوخ و گردن پیاز میپوسیدگی س

 . (توانند نفوذ کنندهای خشک نمیها در بافتبیماری

  نابود شوندبقایای گیاهی. 

  صدمه دیده با گردن کلفت خوداری شود. یپیازهااز انبارنمودن 

  (سال 3حداقل به مدت مناسب )استفاده از تناوب زراعی 

  شوددر مزارعی که سابقه بیماری دارند برای دفن اسکلروت ها از شخم عمیق استفاده. 

 شوند انبارمتوسط با تهویه مناسب ا نسبی و رطوبت  در دمای پایینها سوخ. 

 

   
برش طولي سوخ عالئم اوليه  -الف

 دهدپوسيدگي را نشان مي

برش طولي سوخ عالئم پيشرفته  -ب

 دهدشان ميپوسيدگي را ن
 مسيليوم و اسکلروت قارچ-پ

Botrytis allii در روي سوخ 

 بيماري پوسيدگي سوخ و گردن پياز آلودگي پياز در اثر -20شکل 
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 كپک آبيبيماري  -13-3-5-3

-، روی بقایای گیاهی و حیوانی یا روی بافتخاک دراست که  .Penicillium sppعامل این بیماری قارچ  

دیده در اثر صدمات مکانیکی،  آسیب های بافت طریق ها معموالً ازآلودگی سوخشود. دیده می فرسوده و پیر های

 تحت درجه سلسیوس و 21-25دمای  در خوبی به پاتوژن افتد.یخ زدگی یا سوختگی در اثر تابش آفتاب اتفاق می

 کند.رشد می یرطوب شرایط

 این. روی سوخ است آبکی نرم نقاط و زرد به لمای پریده رنگ این بیماری وجود ضایعات عالئم اولین 

های الیه ،شودوقتی که سوخ آلوده برش داده می وند.شیده میپوشآبی -اسپورهای سبز با زودی به ،آلوده مناطق

با ادامه پوسیدگی،  دیده شوند. خاکستری یا و زرد به مایل ایقهوه به رنگ وکی آب است ممکنخوردنی سوخ 

در این مرحله یابد که گسترش میدر آنها  آبکی پوسیدگی بتدریجو  دودی تغییر رنگ داده تا ح و ها نرمسوخ

 .(21)شکل  ندیده همراه استگ معموالً با بوی

ه ها جلوگیری شدشدن سوخ از صدمات مکانیکی و زخمی ،الزم است طی دوره برداشتبرای کنترل   

 رطوبتبا  درجه سلسیوس و 5انبار حدود  دمای ، داری. جهت نگهاقدام نمودها سوخ عخشک کردن سری نسبت به

 .باشد موثر بیماری این کنترل در تواندها میقارچ کش برخی ها باتیمار سوخ. شود می پایین توصیه نسبی

 

   

 آلودگي سوخ به بيماري كپک آبي -21شکل 
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 كپک سياه بيماري  -13-3-5-4

که دمای در که عمدتاً در مناطق گرم و خشک زمانیاست.   Aspergillus nigerعامل این بیماری قارچ 

 محصوالت از قارچ بسیاری . اینشودمیباشد شایع درجه سلسیوس  24درجه سلسیوس و در انبار  30مزرعه باالی 

 محصوالت دیگر و میوه دیده و مرده، جانوران، گیاهان آسیب در روی تواندمی و کندرا آلوده می حیوانی و گیاهی

 یا شش ساعت مدت به آزاد افتد و وجود رطوبت. معموال آلودگی، در مزرعه اتفاق میبقا داشته باشد شاورزیک

عالئمی از بیماری به غیر از تغییر رنگ سیاه طوقه سوخ هیج  مزرعه، در برگ یا سوخ ضروری است. سطح در بیشتر

 کند )شکلهای بیرونی سوخ را آلوده میرده و پوستهبه پیاز نفوذ ک گردن طریق از قارچ. دید گیاهان توان دررا نمی

 دمای در عمدتا مشکالت،. دهد که قارچ سوخ را آلوده کند می اجازه نیز ریشه و بیرونی پوسته آسیب و زخم. (22

موجب  دهدخود را نشان می ثانویه در پی آلودگی اغلب که سیاه کپک دهد.می درجه سلسیوس رخ 28 از باالتر

بروز  و آسیب برای کنترل بیماری باید از. چروکیده شود و خشک تواندمی همچنین سوخ شود.خ میپوسیدگی سو

 طول در سوخ به آسیب از. شود جلوگیری کردپیاز می به قارچ موجب نفوذ که برگ، روی های دیگربیماری

نسبی  رطوبت سیوس ولدرجه س 15در دمای کمتر از  هاسوخو  جلوگیری شود نقل و انباداری و حمل برداشت،

 .داری شوندنگه % در انبار و طی حمل و نقل76کمتر از 

 

  
-گسترش آلودگي در اليه ،برش طولي سوخ -ب در روي سوخ چاسپورهاي سياه رنگ قار -الف

 هاي خوردني پياز 

 عالئم بيماري كپک سياه بر روي سوخ -22شکل 
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 پياز باكتريائي لهيدگيبيماري  -13-3-5-5

 قبل ازمزرعه  در است ممکن پوسیدگیند و این گیرمی  قرار باکتری  گونه چندین  حمله  مورد انبار  در ا هسوخ

 Pectobacteriumاتفاق بیفتد. باکتری نیز شوند،ها خشک میکه برگرداشت و بعد از بارندگی سنگین زمانیب

carotovorum subsp. carotovorum که هنگامیز پیا گردن طریقز ا و ندکمی وارد خسارت نبارا درتر بیش 

 حملهد مور هایبافت مرحله در این شودیمه آلودز پیااکی الیه خورد چنک یا یه و شد دوارد گردمی کامل گیاه رشد

-الیه و کندیم پیشرفت تدریج پوسیدگی به دارند روشن ای قهوهیا  زرد  رنگ  و رسند می نظر به گز( سوخته )آب آب

 بهپیاز  گردن ناحیه از بد آبکی با بوی مایعیک  شوند ادهد فشار گرا آلوده یازهایپ گردندمی نرماکی های خور

توسط  باکتری خاک و بقایای گیاهی آلوده هستند. این ،منابع عمده آلودگی .(23)شکل  کندمی اوشتر بیرون

همچنین مگس پیاز  .شودیم وارد مباکتری فقط از طریق زخ این .یابدحشرات انتشار می آبیاری و آب باران، قطرات

تواند باکتری را با خود حمل کرده و هنگام تغذیه پیاز را آلوده کند. شرایط مناسب برای این بیماری وجود می

درجه  3باشد. اما در طی دوره انبارداری یا حمل و نقل دمای باالی درجه سلسیوس می 20-30رطوبت و دمای 

 سلسیوس برای آلودگی کافی است.

 برای پیشگیری و مدیریت بیماری باید نکات زیر توجه شود.

 .آماده سازی زمین جهت کشت بخوبی انجام شود و زهکشی زمین مناسب باشد 

 دیگر کنترل شود. زا بیماری عوامل و حشرات 

  از مصرف بیش از حد کود نیتروژن جلوگیری شود زیرا رشد بیش از حد اندام هوایی بوته پیاز را در برابر

 کند.آسیب پذیر می .باد و باران مات ناشی از تگرگ،صد

 .آز آبیاری بیش از حد بعد از تشکیل سوخ خوداری شود 

  در هنگام برداشت محصول باید به طور کامل خشک بوده و از تا حد ممکن از آسیب دیدگی جلوگیری

 شود.

 انبارشود. در دمای پایین، تهویه مناسب و خشک ممکن حد پیازها باید تا 
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 آلودگي سوخ به بيماري لهيدگي باكتريايي -23شکل 

 برداشت -14

 کامال رسیده باشند. های پیازبوتهباید   ،مدت پیاز به منظور انبارکردن و نگهداری طوالنی برداشتبرای 

های قسمت  % 80 تقریباًزمان برداشت پیاز وقتی است که  شوندروز بلند که در مناطق سردسیری کشت میارقام برای 

ی که پیاز زودتر و یا دیرتر . در صورتکنندمی از ناحیه گردنو نرم شدن  افتادنزرد شدن، ها شروع به هوایی بوته

در صورتی که بخواهیم زودتر از موقع برداشت نماییم می  شد.کمتر خواهد  مانی آنخاصیت انبار برداشت شود

گردد تا به نگهداری آن قبل برداشت آبیاری قطع میهفته  1-2 بایست آبیاری را در زمان مناسب قطع نمود. معموال

درجه رسیدگی قابل قبول قبل از برداشت، عامل کلیدی در تولید پیاز با خاصیت  بعد از برداشت کمک نماید.

 نیتوان برداشت پیاز را زمابالفاصله بعد از برداشت باشد میمصرف با این حال اگر هدف  باشد.انبارمانی باال می

 اند.ها افتادهدرصد اندام هوایی بوته 15 -25که  انجام داد

)اگر سر و یا بدون سرزنی  بعد از سر زنی اندام هوایی از محل گردن پیاز ،، برداشت محصولسنتی روش در

هنگامی که کامال خشک را معموال قسمت هوایی گیاه در این صورت انجام شود. تواند میزنی امکان پذیر نباشد( 

  ،(24)شکل  توان با دست به وسیله قیچی مخصوصنمایند. قسمت هوایی را میحذف می قبل از انبار کردن دیدگر

تا از ورود  بماندباقی  سوخمتر از قسمت هوایی را روی سانتی 4 تا 2 اصوال بایدقطع نمود.  ،یا با ماشین سرزنی پیاز

مناطق با آب و هوای گرم و خشک در زمان برداشت  در. شودجلوگیری نگهداری در طی دوره عوامل بیماری زا 

و  خورشیدنور  مستقیم آسیب از جلوگیری برای حال، این با گیرد.کیورینگ و کیسه گیری پیاز در مزرعه انجام می

 .دکردارای سایبان منتقل های به مکانباید  برای انجام مراحل بعدی کیورینگمحصول برداشتی را  ،سوختگی
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 اندام هوايي پياز حذف -24شکل 

 

 يورينگك -15

 هایالیه سری یک از سوخ. داد انجام را پیاز بایدکیورینگ انبارمانی دوره افزایش منظور به برداشت، از بعد

 برگ که بیرونی، پوسته توسط هاالیه این. است شده تشکیل هستند، متصل طبق یا کوتاه ساقه به که المرکز متحد

 پیاز مکانیکی حفاظت که شده خشک بیرونی پوسته 4 تا 2از  شده کیور سوخ. است شده احاطه هستند، خشک های

 مانع بنابراین شوندمی خشک نیز سوخ گردن و مانده باقی هایریشه همچنین، .تشکیل شده است کندمی فراهم را

 در یا مکانیکی های آسیب از ناشی های زخم کیورینگ نهایت، در. شودمی پیاز داخل به زا بیماری عوامل نفوذ

 بخوبی باز، فضای در باید مدت، طوالنی نگهداری برای شده گرفته نظر در پیاز. بخشدمی التیام را رشد دوره طول

 کیورینگ برای حرارت درجه بهترین. بکشد طول هفته 2 تا 1 است ممکن هوا و آب شرایط به بسته که شود، کیور

 35 دمایبا  جریان هوای معرض در دادن قرار با را رسیده کامال هاسوخهمچنین . است سلسیوس درجه 32 تا 24

 .کرد کیوربه طور مصنوعی  توانمیساعت  12به مدت ( درصد 50 از کمتر) پایین نسبی رطوبت و سلسیوس درجه

نشان داد که کیورینگ پیاز در برابر نور خورشید با پوشش کاه به نیز ( 1387نتایج تحقیقات معدنی و خدادادی )

-ساعت می 12درجه سلسیوس به مدت  42شرایط نامساعد محیطی نظیر بارندگی در دمای روز و در  10-14دت م

 تواند انجام گیرد.
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 درجه بندي پياز -16

 گیرد.انجام می سوخدرجه بندی پیاز براساس قطر 

  متر باشد.سانتی 5تا  5/2اندازه پیاز کوچک است اگر قطر سوخ 

 سانتی متر باشد. 5/7تا  5گر قطر سوخ اندازه پیاز متوسط است ا 

  سانتی متر یا بزرگتر از آن باشد. 5/7اندازه پیاز بزرگ است اگر قطر سوخ 

 پياز بسته بندي -17

 هایمقاومت دارای بوده و حساس آسیب نوع و مکانیکی آسیب به نسبت پیاز جمله از هاسبزی

. ردک اشاره فشردگی و مالش، لرزش ،هضرب بریدگی، عانوا به توانمی هاآسیب این جمله از هستند گوناگونی

 در محصوالت لرزش .ندک تحمل را هم روی چیدن از ناشی نیروی بتواند هکباشد محکم افیک اندازه به باید بسته

 و منطقه آن در پیاز پوست شدن جدا باعث نتیجه در و شده محصول سطح ساییدگی باعث یکدیگر مجاورت

 اهشک بازار در آن ارزش و داده دست از را خود شکل محصول نتیجه در ،شد واهدخ محصول بافت لهیدگی

 زوال میزان و داده افزایش را تنفس بوده، عوامل بیماری زا و هاآلودگی ورود جهت راهی همچنین .فتیاخواهد 

 (.1375)صداقت،  داد خواهند دست از را خود مغذی مواد سرعت به و یابد می افزایش محصول

 تا باشد داشته تکحر نباید هبست داخل محصول . اولگرفت نظر در را مهم اصل دو باید بندی بسته مهنگا

 به یا و شود پر معین حد یک از بیشتر نباید بستهم و. دبماند امان در لرزش از ناشی صدمات و دیدگی آسیب از

 بنابراین .شد خواهد ربهض و فشار ،لهیدگی خراشیدگی، افزایش سبب زیرا شود بندیبسته فشرده صورت

 اهشک بندی، بسته لیک طورهب .شوند داده قرار بسته درون در فشرده، بسیار نه و محکم طورهب باید محصوالت

 اندازه .است مهم بسیار نیز بسته ابعاد .برساند حداقل به تواندمی بازاریابی طول در را فرآورده یدگیکچرو و وزن

 نسبت. باشندمی مهم عوامل از چیدن و بارگیری جابجایی، در اطمینان و انیآس الزم، استحکام بسته، شکل و

  (.1375صداقت، ) گیرنددر نظر می 1به  5/1 بسته پهنایبه  طول مطلوب

 :از عبارتند گیرندمی قرار استفاده مورد تازه محصوالت بندی بسته برای معموال هک مختلفی مواد
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 با بندی بسته عمل و ارزان بندی بسته مواد نوع این قیمت د.باشمی رایج سیارب استفاده از آن :پالستیکی یسهک-1

 بسته نوع این ولی ردک تهیه مختلف هایجنس از و متفاوت هایاندازه در توانمی را هایسهک .است آسان آنها

 .ندکنمی محافظت ونقل حمل حین وارده فشارهای و ضربات برابر در را محصول بندی

 تجمع از و گرفته صورت بخوبی کیسه این در هوا تهویه .شودمی ساخته تور صورتهب یسهک این: ریتو یسهک -2

 .شودمی جلوگیری آن داخل در آب

 . شودمی استفاده بندی بسته جهت جعبه از موارد بعضی در :چوبی جعبه -3

باشد می کیلوگرم 25گنجایش  های چوبی بامناسب ترین روش بسته بندی برای نگهداری پیاز، استفاده از جعبه

 کنند.های توری برای بسته بندی پیاز استفاده میبا این وجود اکثر تولید کنندگان پیاز از کیسه (.1383)بصیری 

 

 داري پيازنگه -18

کیورینگ و زند. نوع رقم جوانه نمی به بوده و برای مدتی بسته دوره خوابدارای شده  برداشت تازه پیاز

 سفت باید داری،نگه برای شده گرفته نظر در پیاز .کندمی طوالنی را خوابدوره  این ،انبار مناسبنگهداری در 

 سوخ. شود خوداری دیده وآسیب سبزشده پیازهای کردن انبار از. باشد خشک گردن و بیرونی پوسته دارای و بوده

  .باشد بیشتر درصد 70 از انبار رطوبت اگر ویژه به هستند بیماری پوسیدگی به ابتال مستعد نرم گردن با گوشتی های

 برای افزایش انبارمانی باید موارد ذیل را رعایت نمود.

 .پیاز در زمان رسیدگی کامل برداشت شود 

 بیش از مقادیرتوصیه شده کود مصرف نشود 

 45-30  هفته قبل از برداشت مزارع آبیاری نشود. 1-2نیتروژنه مصرف نشود و روز قبل از برداشت کود 

 .برداشت محصول به دقت انجام گیرد تا به پیازها آسیب نرسد 

 انبار تهویه. داری شوندنگه درصد 70 تا 65 نسبی رطوبت با سلسیوس درجه 4 صفر تا در دمایباید پیازها  

 رطوبت در روز چند برای باید شوندمی خارج انبار، از پیازها که زمانی همچنین،. گیرد صورت خوبی به  باید

  .(1386)شواخی،  شوند نگهداری درصد 50 تا 20 نسبی
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