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مقدمه

ــن ســبزی زراعــی در جهــان اســت کــه قدمــت  ــاز خوراکــی1 از قدیمی تری پی
ــم  ــه بیــش از 5000 ســال پیــش می رســد. انســان از زمان هــای بســیار قدی آن ب
ایــن گیــاه را به عنــوان غــذا اســتفاده می کــرده اســت. از پیــاز به صــورت رســیده 
و از پیازچــه به عنــوان طعم دهنــده و چاشــنی غــذا، همچنیــن به صــورت ســاالد و 
ترشــی اســتفاده می شــود و کم وبیــش در صنعــت بــه شــکل چیپــس پیــاز و پــودر 
در بــازار جهانــی تقاضــای زیــادی دارد. پیــاز گیاهــی اســت دوســاله و تک لپــه ای 
ــرای  ــاله و ب ــورت یک س ــوخ به ص ــد س ــرای تولی ــه ب ــطحی ک ــه های س ــا ریش ب
ــر  ــر ســطح زی ــذر به صــورت دوســاله کشــت می شــود. در ســال های اخی ــد ب تولی
کشــت پیــاز در اســتان آذربایجــان شــرقی به علــت پســروی آب دریاچــه ارومیــه و 
کاهــش آب در دســترس، کاهــش چشــمگیری داشــته و بــه حــدود 5 هــزار هکتــار 
ــن، از عمــده  ــا وجــود ای ــار رســیده اســت. ب ــن در هکت ــا میانگیــن تولیــد 46 ت ب
مناطــق تولیــد ایــن محصــول در کشــور محســوب می شــود. روش مرســوم کشــت 
در اســتان به صــورت کشــت مســتقیم بــذر اســت و کشــاورزان بــرای تولیــد ایــن 
محصــول بــا محدودیت هــای زیــادی روبــه رو هســتند. بنابرایــن بــرای تولیــد بهینــه 
ایــن محصــول و حفاظــت از منابــع آب و خــاك ارائــه راهکارهــاي الزم بــرای تغییــر 
ــاز به جــاي کشــت  ــاز کاری ضــروري اســت. کشــت نشــایي پی الگــوي کشــت پی
ــب و محاســن  ــه معای ــن راهکارهاســت. در نوشــته حاضــر ب ــي از ای مســتقیم یک
کشــت مســتقیم و نشــایی پیــاز و همچنیــن تولیــد پیــاز بــه روش کشــت نشــایی 

پرداختــه خواهــد شــد.

1. Allium cepa L.
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روش های کاشت پیاز

ــا و  ــت نش ــذر، کاش ــتقیم ب ــت مس ــه روش کاش ــه س ــا ب ــاز در دنی ــت پی کاش
کاشــت ســوخچه هاي کوچــک بــه قطــر کم تــر از 2/5 ســانتي متر صــورت 
مي گیــرد )شــکل 1(. در ایــران نیــز از ایــن ســه روش بــراي تولیــد پیــاز اســتفاده 
مي شــود. روش مرســوم در اســتان آذربایجــان  شــرقي به صــورت کشــت مســتقیم 
بــذر اســت؛ امــا می تــوان در اســتان از کشــت نشــا نیــز بــرای تولیــد پیــاز اســتفاده 
کــرد. در جنــوب کشــور کــه ارقــام روز کوتــاه پیــاز کشــت می شــود و طــول دوره 

ــاه اســت، از روش کشــت نشــا و ســوخچه اســتفاده می شــود. رشــد کوت

الف- کاشت بذر 

     ب- کاشت نشا                                            ج- کاشت سوخچه

شکل 1- روش های کاشت پیاز
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روش کشت مستقیم بذر

ــا کرت بنــدی و کشــت مســتقیم بــذر رقــم قرمــز آذرشــهر  اکثــر کشــاورزان ب
محصــول پیــاز را در اســتان تولیــد می کننــد. رقــم زرقــان نیــز در ســطح محــدودی 
ــنایی  ــه آش ــوان ب ــذر می ت ــتقیم ب ــت مس ــت روش کش ــود. از مزی ــت می ش کش
کشــاورزان و راحتــی مرحلــه کاشــت ایــن روش اشــاره کــرد. بــا ایــن حــال ایــن 
ــوان  ــر می ت ــوارد زی ــه م ــادی دارد کــه به طــور خالصــه ب ــب زی روش کشــت معای

اشــاره کــرد.

معایب کشت مستقیم بذر

میزان بذر مصرفی 

عوامــل زیــادی نظیــر نــوع و کیفیــت خــاك، قــوه نامیــه بــذر و نــوع کشــت در 
میــزان بــذر مصرفــی مؤثــر اســت. در کشــت ســنتی میــزان بــذر مصرفــی زیــاد 
ــا دقــت در کاشــت و  اســت و بــه حــدود 20 کیلوگــرم در هکتــار می رســد. امــا ب
انتخــاب بــذر مناســب می تــوان مقــدار بــذر مصرفــی را تــا 10 کیلوگــرم در هکتــار 

کاهــش داد.

یکنواخت نبودن عمق کاشت

ــن مســئله موجــب  ــن روش مشــکل اســت. همی ــرل عمــق کاشــت در ای کنت
ــرای داشــتن محصــول یکدســت،  غیریکنواختــی ســطح ســبز مزرعــه می شــود. ب

ســطح ســبز یکنواخــت و اســتقرار ســریع گیــاه از عوامــل ضــروری اســت. 
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سله بستن خاک 

ــر  ــنگین، بیش ت ــت س ــاك، به خصــوص در باف ــن روش کشــت ســطح خ در ای
ــطح  ــود و س ــاز می ش ــه پی ــدن گیاهچ ــبز ش ــع س ــه مان ــدد. درنتیج ــله می بن س

ــود. ــت می ش ــه غیریکنواخ ــبز مزرع س

استفاده از ماسه برای پوشاندن بذر به میزان 120 تا 180 مترمکعب در 

هکتار

ــب  ــن در اغل ــت خــاك می شــود. همچنی ــب باف ــرد ماســه موجــب تخری  کارب
مــوارد ماســه مــورد اســتفاده امــالح نمــک زیــادی دارنــد کــه موجــب شــور شــدن 

ــکل 2(. ــود )ش ــه نمی ش ــه توصی ــرد آن به هیچ وج ــذا کارب ــوند. ل ــزارع می ش م

شکل 2- کاربرد ماسه در کشت مستقیم پیاز
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یکنواخت نبودن فواصل کشت

در ایــن روش چــون بــذرکاری به صــورت بذرپاشــی بــا دســت انجــام می شــود، 
فواصــل کشــت را نمی تــوان کنتــرل کــرد.

ضرورت تنک و واکاری

ــد  ــت بای ــل کش ــودن فواص ــت نب ــذر و یکنواخ ــاد ب ــرف زی ــه مص ــه ب ــا توج ب
ــد،اقدام  ــم باش ــبز ک ــطح س ــه  س ــواردی ک ــوند و در م ــک ش ــاز تن ــای پی بوته ه
ــده  ــای واکاری ش ــع بوته ه ــب مواق ــه در اغل ــکل 3(. البت ــود )ش ــه واکاری می ش ب

ــد.  ــد نمی کنن ــی تولی ــوخ های خوب ــد س ــدن دوره رش ــم ش ــت ک به عل

شکل 3- غیریکنواختی سطح سبز مزرعه و فواصل کاشت
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پایین بودن عملکرد اقتصادی

در ایــن روش کشــت به علــت یکنواخــت نبــودن فواصــل کشــت و زیــاد بــودن 
تراکــم بوتــه در برخــی از نقــاط کــرت غیریکنواختــی محصــول تولیــدی بیش تــر 
ــط و  ــدازه متوس ــا ان ــوخ های ب ــری از س ــد بیش ت ــز درص ــای ری ــوخ ه ــت و س اس
بــزرگ را دارنــد. لــذا کیفیــت محصــول تولیــدی کم تــر اســت و قیمــت کم تــری 

در بــازار خواهــد داشــت. 

مصرف باالی آب

مدیریــت زمــان و مقــدار آب مــورد اســتفاده در طــول آبیــاری، فعالیــت حیاتــی 
در تولیــد پیــاز اســت. ریشــه پیــاز کم عمــق اســت و آبیــاری ناکافــی یــا بیــش از 
حــد تأثیــر زیــادی بــر عملکــرد و کیفیــت پیــاز دارد. بنابرایــن آبیاری مکــرر توصیه 
ــی  ــه روش کرت ــاز در اســتان آذربایجــان شــرقی ب ــزارع پی ــر م ــا اکث می شــود؛ ام
آبیــاری می شــوند. در برخــی از مراحــل رشــد محصــول، از جملــه جوانه زنــی بــذر 
و رشــد اولیــه محصــول، آبیــاری مکــرر، موجــب مصــرف بیــش از حــد آب شــده 
ــا نفــوذ عمقــی یــا روانــاب از دســترس خــارج می شــود. لــذا  و ایــن آب اضافــی ب
ایــن روش آبیــاری بــازده بســیار کمــی دارد. دو عامــل در بهــره وری آب مصرفــی 
مؤثــر اســت: اول اســتفاده مقــدار مناســب آب در زمــان صحیــح و دوم اســتفاده از 
آب یکنواخــت در کل مزرعــه. از ایــن دو عامــل، عامــل دوم در دســتیابی بــه بــازده 
ــال های  ــوص در س ــود آب، به خص ــه کمب ــه ب ــا توج ــت. ب ــر اس ــر مؤثرت بیش ت
ــاری  ــی و آبی ــاری باران ــر آبی ــاری نظی ــد آبی ــیوه های جدی ــتفاده از ش ــر، اس اخی
ــود آب کاری ضــروری  ــا کمب ــه ب ــی و مقابل ــازده آب ــش ب قطــره ای به منظــور افزای
ــب  ــایی موج ــت نش ــتفاده از کش ــت و اس ــوی کش ــر الگ ــن تغیی ــت. همچنی اس
ــاز در  ــاه از طــول دوره رشــد پی ــاً دو م ــرا تقریب کاهــش مصــرف آب می شــود؛ زی
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ــل  ــرد و حداق ــام می گی ــر انج ــی کم ت ــه و در ســطح خیل ــایی در خزان کشــت نش
ــد.  ــاری کاهــش می یاب ــت آبی ــار نوب چه

ــن  ــد ای ــرای تولی ــار ب ــر هکت ــب در ه ــر مکع ــزار مت ــش از 15 ه ــوالً بی معم
ــا  ــود. ام ــرف می ش ــنتی آب مص ــه روش س ــذر ب ــتقیم ب ــت مس ــول در کش محص
بــرای تولیــد محصــول مطلــوب پیــاز، آب خالــص مــورد نیــاز در اســتان آذربایجــان 
ــا 10100  ــه منطقــه در طــی دوره رشــد 190 روز بیــن 8570 ت شــرقی بســته ب
مترمکعــب در هکتــار اســت کــه از طریــق بارندگــی 890 تــا 1200 مترمکعــب در 
ــدون احتســاب  ــاری ب ــص آب آبی ــاز خال ــن نی ــن می شــود. بنابرای ــار آن تأمی هکت

ــا 8900 مترمکعــب در هکتــار اســت.  راندمــان بیــن 7680 ت

مصرف بیش از اندازه کود و سم

ــعه  ــت های توس ــتای سیاس ــیمیایی، در راس ــای ش ــه از کوده ــتفاده بهین اس
ــر  ــا در ســال هاي اخی ــت بســزایی برخــوردار اســت. ام ــدار کشــاورزی از اهمی پای
رونــد مصــرف کودهــاي شــیمیایی، بویــژه کــود نیتروژنــي، به دلیــل تأثیــر بســیار 
زیــاد بــر افزایــش عملکــرد رشــد زیــادي داشــته اســت. گیاهــان در صــورت بــاال 
ــود،  ــی خ ــای متابولیک ــش از نیازه ــد بی ــاك قادرن ــرات در خ ــت نیت ــودن غلظ ب
ــره  ــاص ذخی ــلول های خ ــای س ــم و واکوئل ه ــذب و در سیتوپالس ــرات را ج نیت
ــوذ  ــي موجــود در خــاك باعــث نف ــرات اضاف ــن شست وشــوي نیت ــد. همچنی کنن
آن بــه عمــق و آلودگــي آب هــاي زیرزمینــي بــه نیتــرات مي شــود. به دلیــل آثــار 
زیانبــاری کــه وجــود نیتــرات اضافــی در اندام هــای مصرفــی گیاهــان بــرای دام و 
انســان دارد، الزم اســت میــزان نیتــرات در محصــوالت کشــاورزی بویــژه پیــاز در 
حداقــل مقــدار ممکــن نگــه داشــته شــود. غلظــت نیتــرات در ســوخ پیــاز نبایــد از 

ــود.  ــر ش ــوخ بیش ت ــک س ــرم وزن خش ــرم در کیلوگ 290 میلی گ
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هزینه باالی مبارزه با علف های هرز

ــرای  ــاز ب ــد محصــول پی ــرل رشــد علف هــای هــرز در طــول چرخــه تولی کنت
ــاي  ــت. علف ه ــروری اس ــند ض ــول بازارپس ــاال و محص ــرد ب ــه عملک ــتیابی ب دس
ــا،  ــی و نهاده ه ــل محیط ــراي عوام ــی ب ــان زراع ــا گیاه ــت ب ــل رقاب ــرز به دلی ه
ــراي  موجــب کاهــش کیفیــت و کمیــت محصــول و ایجــاد پناهگاهــی مناســب ب
ــاورزان  ــاله کش ــذا هرس ــوند. ل ــارت زا می ش ــاري زای خس ــل بیم ــرات و عوام حش
متحمــل هزینه هــای زیــاد بــرای کاهــش اثــر ســوء علف هــای هــرز بــه محصــول 
ــاي  ــی علف ه ــرل کاف ــود کنت ــل نب ــده به دلی ــای ایجادش ــارت ه ــش خس و کاه
هــرز می شــوند کــه نشــانگر اهمیــت موضــوع اســت. طبــق براوردهــاي انجام شــده 
ــا 15 درصــد کل ارزش تجــاري  در صــورت کنتــرل علف هــاي هــرز حــدود 10 ت
تولیــدات مزرعــه بــر اثــر خســارت علف هــاي هــرز از دســت مــی رود و در صــورت 

ــد. ــش یاب ــد افزای ــد می توان ــا 100 درص ــزان ت ــن می ــردن ای کنترل نک

ــای  ــطحی و برگ ه ــه س ــتن ریش ــته، داش ــد آهس ــه رش ــه ب ــا توج ــاز ب پی
ــاز  ــزارع پی ــذا در م ــرز نیســت. ل ــای ه ــا علف ه ــت ب ــه رقاب ــادر ب راســت باریک، ق
بســیاری از گونه هــای علف هــای هــرز )نازك بــرگ یــا پهن بــرگ، یک ســاله 
ــر  ــف هــرز بســیار متغی ــد. ترکیــب هــر جمعیــت عل ــا چندســاله( رشــد می کن ی
اســت و بــه عواملــی ماننــد نــوع خــاك، تنــاوب زراعــی، نحــوه کاشــت و دوره رشــد 
ــودن دوره  ــه طوالنــی ب ــا توجــه ب ــذر ب بســتگی دارد. در روش کاشــت مســتقیم ب
رشــد نســبت بــه کشــت نشــایی )حــدود 2 مــاه( هزینــه کنتــرل علف هــای هــرز 
ــر از کشــت نشــایی اســت. در کنتــرل علف هــای  ــذر بیش ت در کشــت مســتقیم ب
هــرز در مــزارع پیــاز بایــد روش هــای مدیریتــی مناســبی شــامل تنــاوب زراعــی، 
ــرل  ــن روش کنت ــود. بهتری ــرده ش ــه کار ب ــیمیایی ب ــرل ش ــتی و کنت ــن دس وجی
ــف  ــه گونه هــای عل ــه عوامــل متعــددی از جمل ــرای هــر کشــاورز ب ــف هــرز ب عل
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هــرز موجــود در مزرعــه، فاصلــه ردیــف کاشــت پیــاز، هزینه هــای کارگــری و در 
ــروی کار بســتگی دارد.  ــودن نی دســترس ب

روش های مدیریتی علف های هرز

تناوب زراعی

ــه مدیریــت علف هــای هــرز و همچنیــن کنتــرل بســیاری از  تنــاوب زراعــی ب
ــاز  ــاله در پی ــاله و چندس ــرز یک س ــای ه ــرل علف ه ــد. کنت ــک می کن ــات کم آف
از طریــق اســتفاده از علف کش هــای مختلــف نســبتاً آســان اســت. بــا ایــن حــال، 
کنتــرل برخــی از علف هــای هــرز پهن بــرگ و نازك بــرگ غالــب و دائمــی دشــوار 
ــاوب  ــق تن ــت از طری ــن اس ــرز ممک ــای ه ــل از علف ه ــن قبی ــرل ای ــت. کنت اس
زراعــی حاصــل شــود. عــالوه بــر ایــن، بــا اجــرای تنــاوب زراعــی می تــوان در یــک 
ــن  ــه ای ــرد. ب ــتفاده ک ــا اس ــواع علف کش ه ــف از ان ــال های مختل ــه و در س مزرع
ترتیــب کشــاورز می توانــد بــا جلوگیــری از افزایــش علف هــای هــرز بــه حفــظ کل 

جمعیــت علــف هــرز در ســطح پایین تــر دســت یابــد.

وجین دستی

ــرز را  ــای ه ــای علف ه ــب گونه ه ــر اغل ــور مؤث ــد به ط ــتی می توان ــن دس وجی
کنتــرل کنــد. به منظــور کاهــش خســارت، وجیــن دســتی بایــد زمانــی کــه محصول 
و علف هــای هــرز هــر دو کوچــک هســتند، انجــام شــود. حــذف علف هــای هــرز 
بــزرگ بــا سیســتم ریشــه ای گســترده ممکــن اســت بــه ریشــه یــا انــدام هوایــی 
محصــول آســیب برســاند. وجیــن دســتی در کنتــرل علف هــای هــرز بســیار مؤثــر 

ــه کارگــر پرهزینــه اســت. ــودن و نیــاز ب ــر ب اســت؛ ولــی به دلیــل زمان ب
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کنترل شیمیایی

ــوان  ــش می ت ــوع علف ک ــاز از دو ن ــزارع پی ــرز م ــای ه ــرل علف ه ــرای کنت ب
اســتفاده کــرد:

ــه روز  ــی س ــی، ط ــل از جوانه زن ــی: قب ــل از جوانه زن ــش قب ۱- علف ک
ــرز، از  ــای ه ــی علف ه ــروع جوانه زن ــل از ش ــاکاری و قب ــا نش ــذرکاری ی ــد از ب بع
ــری  ــا تأثی ــوع از علف کش ه ــن ن ــرد. ای ــوان اســتفاده ک ــوع علف کــش می ت ــن ن ای
ــی  ــل از جوانه زن ــای قب ــد. علف کش ه ــه زده ندارن ــرز جوان ــای ه ــر روی علف ه ب
ــن اگــر ظــرف 5 روز بعــد از  ــد. بنابرای ــت دارن ــه رطوب ــاز ب ــرای تأثیرگــذاری، نی ب
مصــرف بارندگــی اتفــاق نیفتــد، بایــد آبیــاری انجــام گیــرد. اغلــب علف کش هــای 
ــس از  ــی 60 روز پ ــرز را ط ــای ه ــرل علف ه ــی کنت ــی، توانای ــل از جوانه زن قب

ــد.  ــت می دهن ــرف از دس مص

۲- علف کــش پس رویشــی: هنگامی کــه پیــاز دارای ســه تــا چهــار 
ــدازه خــود  ــن ان ــاًل توســعه یافته اســت و علف هــای هــرز در کوچک تری ــرگ کام ب
ــش از  ــرز بی ــای ه ــرد. علف ه ــتفاده ک ــش اس ــوع علف ک ــن ن ــد از ای ــتند، بای هس
مرحلــه چهــار برگــی ممکــن اســت از بیــن نرونــد. پــس از آغــاز تشــکیل ســوخ 

ــرد.  ــتفاده ک ــش اس ــن علف ک ــد از ای نبای
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علف کش های مورد استفاده در مزارع پیاز 

ــا  ــن علف کش ه ــوان از ای ــاز می ت ــزارع پی ــرز م ــای ه ــرل علف ه ــرای کنت ب
ــه شــرایط اســتفاده کــرد: بســته ب

ــال  ــال )کلرت ــش داکت ــد Ec ، علف ک ــن( 24 درص ــی فلورف ــش گل )اکس علف ک
 ، EC ــد ــینیل( 25 درص ــل )آیوکس ــش توتری ــد WP ، علف ک ــل( 75 درص دیمتی
علف کــش رونســتار )اگزادیــازون( 12 درصــد L ، علف کــش نابــواس )ستوکســیدیم( 
12/5 درصــد Ec، علف کــش فوکــوس )سیکلوکســیدیم( 10 درصــد EC  و علف کــش 
گاالنــت ســوپر )هالوکســی فــوپ آرمتیــل( 10/8 درصــد  EC. درضمــن شــایان ذکــر 
اســت کــه بــرای کنتــرل هرچــه مؤثرتــر علف هــای هــرز پیــاز بــا کارشناســان فنــی 

مشــورت شــود.

زمان کاشت در روش کاشت مستقیم بذر

در مناطــق سردســیری ماننــد اســتان آذربایجــان شــرقی کــه یخ بنــدان 
ــه کشــت پیــاز  ــد، بایــد به محــض برطــرف شــدن ســرمای بهــاره ب زمســتانه دارن
اقــدام کــرد. مــدت زمــان کشــت بهــاره محــدود اســت؛ زیــرا دمــای خــاك بایــد 
ــا  ــرد. ب ــذر انجــام گی ــی و ســبز شــدن ب ــا جوانه زن ــرم باشــد ت ــی گ ــدازه کاف به ان
ــی  ــه حــد کاف ــر انجــام شــود، بوته هــا ب ــا تأخی ــان کاشــت ب ــن حــال، اگــر زم ای
ــد  ــم تولی ــردن ضخی ــا گ ــای ب ــوخ، بوته ه ــد س ــای تولی ــد و به ج ــد نمی کن رش
خواهــد شــد. در کشــت های زودهنــگام نیــز اگــر بــذور جوانــه زده بیــش از دو روز 
در معــرض دمــای کم تــر از 2- درجــه سلســیوس قــرار گیرنــد، صدمــه می بیننــد. 
ــد،  ــن نرون ــن از بی ــای پایی ــط دم ــتقیم توس ــور مس ــذور به ط ــر ب ــن اگ همچنی
کاهــش درجــه حــرارت باعــث طوالنــی شــدن ســبز شــدن گیاهچه هــا می شــود و 
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ایــن مســئله موجــب ازبین رفتــن آن هــا خواهــد شــد. همچنیــن ایجــاد ســله مانــع 
ــخ  ــی، تاری ــه شــرایط آب وهوای ــا توجــه ب ــذا ب ــد شــد. ل ــا خواه خــروج گیاهچه ه

ــاه انجــام می شــود. ــن م ــا اواخــر فروردی کاشــت در اســتان از اواخــر اســفند ت

کاشت نشایی پیاز

در ایــن روش به جــای کاشــت مســتقیم بــذر، به محــض مســاعد شــدن شــرایط 
آب وهوایــی نشــاهایی را کــه 3 تــا 5 بــرگ دارنــد و قبــاًل در خزانــه تولیــد شــده اند، 
ــن  ــه زمی ــا ب ــال گیاهچه ه ــکل 4(. انتق ــد )ش ــل می کنن ــی منتق ــن اصل ــه زمی ب
ــه  ــرد. معمــوالً فاصل ــاه صــورت گی ــن م ــا اواخــر فروردی ــد از اواســط ت ــي بای اصل
کاشــت بیــن بوته هــا روی ردیــف را 7 ســانتی متر و فاصلــه ردیــف کاشــت را بســته 
بــه ماشــین آالت مــورد اســتفاده 20 تــا 25 ســانتی متر در نظــر می گیرنــد )شــکل 
ــوان  ــف کشــت را می ت ــه ردی 7(. در صــورت اســتفاده نکردن از ماشــین آالت فاصل
بــه 10 ســانتی متر کاهــش داد )شــکل 8(. عمــق کاشــت 2 تــا 2/5 ســانتی متر در 

ــه می شــود. نظــر گرفت

قبــل از انتقــال نشــاها بــه زمیــن اصلــي و زمانــي کــه در محیــط بیــرون خطــر 
ــه هــواي محیــط ســازگار شــوند. ایــن عمــل  ــد گیاهچه هــا ب یخ زدگــي نباشــد، بای
بتدریــج طــي دو هفتــه در دمــای 4 تــا 7 درجــه سلســیوس انجــام شــده و گیاهچه ها 
بــا شــرایط محیــط ســازگار می شــوند. هنــگام کاشــت نشــا بــرای ایجــاد تعــادل بیــن 

انــدام هوایــی و ریشــه می تــوان بــرای ســرزنی نشــاها اقــدام کــرد. 

ــایی  ــت نش ــاری در روش کش ــرد هکت ــه عملک ــان داد ک ــات نش ــج تحقیق نتای
نســبت بــه روش کشــت مســتقیم به ترتیــب 55 و 22/7 تــن در هکتــار بــود کــه 
ــرد  ــی  عملک ــرای بررس ــد. ب ــان می ده ــایی را نش ــت نش ــودن روش کش ــر ب بهت
ــدازه قطــر ســوخ در  ــر اســاس ان اقتصــادی دو روش کشــت، محصــول تولیــدی ب
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چهــار انــدازه کوچــک )قطــر کوچک تــر از 6/3 ســانتی متر(، متوســط )قطــر بیــن 
ــی  ــانتی متر(، و خیل ــا 10 س ــن 7/5 ت ــر بی ــزرگ )قط ــانتی متر(، ب ــا 7/5 س 6/3 ت
ــان داد  ــج نش ــد. نتای ــدی ش ــانتی متر( گروه بن ــر از 10 س ــر بزرگ ت ــزرگ )قط ب
کــه 87 درصــد محصــول تولیــدی در کشــت مســتقیم بــذر از ســوخ های کوچــک 
تشــکیل شــده بــود، درحالی کــه فقــط 53/9 درصــد از پیازهــا در کشــت نشــایی 
ــوخ های  ــد س ــش در تولی ــد کاه ــر 33/1 درص ــم بیانگ ــن رق ــد. ای ــک بودن کوچ
ــد ســوخ های متوســط و  ــن تولی کوچــک در روش کشــت نشــایی اســت. همچنی
بــزرگ در کشــت مســتقیم بــذر به ترتیــب 11/1 و 1/9 درصــد بــود، ایــن مقــدار در 
کشــت نشــایی به ترتیــب 40/5 و 5/6 درصــد بــود. ایــن نتایــج نشــان می دهــد کــه 
ــر از روش  ــر بیش ت عملکــرد اقتصــادی در روش کشــت نشــایی حــدود چهــار براب
کاشــت بــذر اســت. بنابرایــن بــرای تولید پیازهــای بازارپســند و یکنواخت و داشــتن 
عملکــرد اقتصــادی بــاال بوته هــای پیــاز بایــد قبــل از گــرم شــدن هــوا و افزایــش 
ــای  ــی برگ ه ــی یعن ــدام هوای ــرای رشــد و توســعه ان ــی ب طــول روز فرصــت کاف
خــود را داشــته باشــد تــا بتوانــد در مــدت زمــان بیش تــری از فصــل رشــد میــزان 
بیش تــری از مــواد ذخیــره ای را در ســوخ ذخیــره کنــد کــه ایــن شــرایط در روش 
کشــت نشــایی فراهــم اســت. همچنین کاشــت نشــایی موجــب زودرســی و افزایش 
ــت. در روش  ــر اس ــک کم ت ــای کوچ ــد پیازه ــود و درص ــول می ش ــت محص کیفی
کشــت نشــایی بــا توجــه بــه اســتفاده نکردن از ماســه از تخریــب خــاك جلوگیــری 
می شــود. همچنیــن بــا کاهــش حداقــل چهــار دور آبیــاری و سم پاشــی مدیریــت 
بهینــه در منابــع آب و خــاك و حفاظــت از محیــط زیســت صــورت می گیــرد. بــا 
وجــود مزایــای فــراوان روش کاشــت نشــایی، کشــاورزان منطقــه از ایــن روش بــه 
چنــد  علــت اســتقبال نکردنــد: آشــنایی  نداشــتن کافــی کشــاورزان پیــازکار منطقه 
بــا ایــن روش کاشــت،  فقــدان مهــارت کافــی کشــاورزان در تولیــد نشــا، بــاال بودن 
هزینــه کاشــت، نبــود ماشــین نشــاکار مناســب در منطقــه و مشــکل تأمیــن آب در 
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ــرای  ــد ب ــن روش کشــت بای ــن به منظــور گســترش ای زمــان کاشــت نشــا. بنابرای
رفــع موانــع موجــود اقدامــات الزم صــورت پذیــرد.

نحوه تولید نشا پیاز

بــه دو روش می تــوان نشــای پیــاز را تولیــد کــرد: تولیــد نشــای پیــاز در خزانــه 
و تولیــد نشــا در ســینی های کشــت. 

1- تولید نشای پیاز در خزانه

ــر و  ــر، عــرض 1 مت ــا 6 مت ــه طــول 3 ت ــه ب ــا احــداث خزان ــوان ب نشــا را مي ت
ارتفــاع 10 تــا 15 ســانتي متر از ســطح زمیــن تولیــد کــرد. در خزانــه کشــت بــذر 
ــام  ــانتی متر انج ــا 1 س ــت 0/5 ت ــق کاش ــانتي متر و عم ــف 10 س ــه ردی ــا فاصل ب
می شــود. معمــوالً تراکــم مناســب 4500 بــذر )20 تــا 25 گــرم( در مترمربــع در 
ــه در حــدود 17 درجــه سلســیوس و  ــه خزان ــای روزان ــه می شــود. دم نظــر گرفت
دمــای شــبانه 10 درجــه سلســیوس نگــه داشــته شــود. زمــان کاشــت خزانــه بایــد 
8 تــا 12 هفتــه پیــش از انتقــال بــه زمیــن اصلــي در نظــر گرفتــه شــود. بنابرایــن 
کاشــت بــذر بایــد تــا 15 بهمــن مــاه انجــام شــود تــا انتقــال گیاهچه هــا بــه زمیــن 
اصلــي تــا اواخــر فروردیــن مــاه صــورت گیــرد )شــکل 6(. شــایان ذکــر اســت کــه 
بــراي احــداث خزانــه از بــذر ســالم کــه در همــان ســال تولیــد شــده اســت و قــوه 
ــا عمــر بیــش از یــک  ــذر پیــاز ب ــرا ب نامیــه باالیــي دارد، بایــد اســتفاده کــرد؛ زی
ــه آن کاســته  ــوه نامی ــدن خــود را از دســت مي دهــد و از ق ــدرت زنده مان ســال ق
 مي شــود. بــرای کاشــت هــر هکتــار زمیــن زراعــی بســته بــه تراکــم کاشــت نشــای 
پیــاز در زمیــن اصلــی 300  تــا 400 متــر مربــع خزانــه در نظــر گرفتــه می شــود.
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2- تولید نشای پیاز در سینی های کشت

در ایــن روش بــرای تولیــد نشــای پیــاز از ســینی های کشــت اســتفاده می شــود 
)شــکل 5(. بهتریــن ســینی کشــت بــرای تولیــد نشــای پیــاز ســینی های کشــت 
ــر  ــم ه ــانتی متر دارد و حج ــدود 28× 55 س ــادی ح ــه ابع ــت ک ــلولی اس 104 س
ــتفاده در  ــورد اس ــت م ــوط کش ــت. مخل ــب اس ــانتی متر مکع ــلول آن 45 س س
ســیني هاي کشــت شــامل پیــت مــاس، ورمــي کوالیــت، کوکوپیــت، پوســت کاج و 
دیگــر مــواد آلــي اســت. ایــن مــواد معمــوالً حــاوي مقــداري مــواد غذایــي و عــاري 
ــط  ــد. pHمحی ــه مي دارن ــود نگ ــي آب را در خ ــت و بخوب ــات و بیماري هاس از آف
کشــت بایــد بیــن 5/5 تــا 6/5 باشــد. بهتریــن مــاده بــراي بســتر نشــا، پیــت مــاس 
اســت. پــس از آماده ســازی محیــط کشــت )پیــت مــاس +  20 درصــد پرالیــت( 
ــا،  ــردن آن ه ــد از پرک ــه بع ــب ک ــن ترتی ــر شــود. بدی ــد ســینی های کشــت پ بای
عمــل فشرده ســازی انجــام شــده و فضــای خالــی آن هــا مجــدداً بــا محیــط کشــت 
پــر می شــود. پــس از پرکــردن ســینی ها، آبیــاری اولیــه بــا ســر آبپــاش به منظــور 
فشرده ســازی نهایــی طــوری انجــام شــود کــه محیــط کشــت ها از ســینی بیــرون 
ریختــه نشــوند. ســپس عملیــات کشــت بــذر انجــام و پــس از پوشــاندن روی بذرها 
ــای  ــینی ها در دم ــده و س ــام ش ــت انج ــد از کش ــاری بع ــت، آبی ــط کش ــا محی ب

17 تــا 20 درجــه سلســیوس نگهــداری شــوند. 
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الف- تهیه  بستر بذر                   ب- ایجاد ردیف های کاشت به فاصله 10 سانتی متر

     ج- کاشت بذر پیاز در ردیف های کشت                د- پوشش خزانه تولید نشای پیاز به وسیله نایلون

        ه- اتمام پوشش خزانه تولید نشای پیاز            و- نشاهای تولیدی پیاز قابل انتقال به زمین اصلی

شکل 4- مراحل احداث خزانه
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الف- کاشت بذر پیاز در سینی های کشت

  ب- رشد گیاهچه های پیاز در سینی های کشت

شکل 5- تولید نشای پیاز در سینی های کشت
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شکل 6- برداشت نشاها از خزانه به منظور انتقال به زمین اصلی

الف-  ایجاد سوراخ در ردیف های کاشت برای قراردادن نشای پیاز

شکل 7- نشاکاری پیاز در زمین اصلی به صورت نیمه مکانیزه
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ب- سوراخ های ایجادشده در روی ردیف های کاشت از نمای نزدیک 

ج- کاشت نشای پیاز توسط کارگران

ادامه شکل 7- نشاکاری پیاز در زمین اصلی به صورت نیمه مکانیزه
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شکل 8- کاشت دستی نشای پیاز در زمین اصلی توسط کارگر
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خودآزمایی

1- معایب مصرف ماسه در کشت مستقیم بذر پیاز چیست؟

ــایی  ــت نش ــا کش ــت ی ــر اس ــذر بیش ت ــتقیم ب ــت مس ــرف آب در کش 2- مص
پیــاز؟

3- کاشت زودتر و دیرتر  بذر پیاز چه معایبی دارد؟

4- میزان بذر مصرفی در کدام روش کاشت پیاز کم تر است؟

5- تراکم بوته در مترمربع در خزانه چقدر است؟

6- برای هر هکتار نشاکاری پیاز چند مترمربع خزانه احداث می شود؟

7- دمای مناسب برای تولید نشای پیاز در خزانه در روز و شب چقدر است؟

8- سازگارکردن نشاها برای انتقال به زمین اصلی به چه صورت انجام می گیرد؟

9- چه موقع نشاها را به زمین اصلی منتقل می کنیم؟

10- عمق کاشت نشاها در زمین اصلی چند سانتی متر در نظر گرفته می شود؟

11- مزایای کشت نشایی پیاز را بنویسید.
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