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  :مقدمه

شود و از ذا مصرف میپیاز از نظر غذایی بصورت خام و پخته براي خوش طعم نمودن غ  

ها و امالح از اهمیت زیادي در جیرة غذایی برخوردار لحاظ دارا بودن موادي چون پروتئین، ویتامین

است این گیاه براي ادامه حیات و رشد خود و نیز افزایش کمی و کیفی محصول به خاکی مناسب از 

مصرف و درصد ماده آلی نظر شوري، سدیمی بودن، بافت و میزان عناصر غذایی پرمصرف و کم 

با . چنین کیفیت آب آبیاري و مدیریت آبیاري در تولید محصول پیاز نقش بسیار مهمی داردهم. دارد

هاي آبیاري در زیر عوامل مهم و مؤثر هاي زراعی منطقه و نیز آبتوجه به خصوصیات عمومی خاك

یم که مطالب فوق در امر تولید شود و امیدواربر تولید محصول پیاز بصورت خالصه توضیح داده می

  .این محصول مهم منطقه مفید واقع گردد

  

  :ي خاك و آبرشو -1

مطالعه وضعیت شوري خاك، تأثیر شوري و پارامترهاي وابسته به آن بر رشد و عملکرد دلیل   

  .باشدهاي مختلف متفاوت میتحمل گیاهان نسبت به شوري در بین گونه. گیاه است

حمل یک گیاه نسبت به شرایط شور الزم است معیارهایی در دست باشد این براي بررسی توان ت

  .معیارهاي اکولوژیکی و معیارهاي زراعی: اندمعیارها به طور کلی دو دسته

از نظر اکولوژیکی، گیاهی به شرایط شور متحمل است که بتواند شرایط سخت حاصل از شوري را 

ر صورتی که گیاهی تحت شرایط خاصی از شوري از بین به عبارت دیگر د. سپري کرده و زنده بماند

گویند اما در معیارهاي چنان به حیات خود ادامه دهد به ان گیاه، گیاه مقاوم به شوري مینرود و هم

زراعتی تنها ماندن گیاه دلیل بر متحمل بودن آن به شوري نیست زیرا گیاهی که زنده بماند ولی 

بنابراین از نظر این . به زراعی گیاه مناسبی از نظر تحمل به شوري نیستتولیدي مؤثر نداشته باشد از جن
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گیاه پیاز با توجه به این معیارها، گیاهی . دیدگاه، رشد و عملکرد گیاه داراي اهمیت فراوانی است

  .رودهاي باال از بین میحساس به شوري بوده و در شوري

  

  :شوري و کاهش محصول

توانیم وص را در شرایط متفاوت شوري قرار دهیم میدر صورتی که یک گیاه به خص  

هاي مختلف نشان داده است که بررسی. واکنش عملکرد نسبت به شوري را بطور کمی ارزیابی کنیم

واکنش عملکرد گیاهان مختلف نسبت به شوري، تقریباً وضعیت مشابهی دارد و هر گیاهی در سطح 

-ن سطح خاص شوري را آستانه تحمل شوري میای. شودخاصی از شوري دچار کاهش عملکرد می

با افزایش شوري . یابدشوري کاهش نمیتر از این حد در اثر هاي پایینگویند عملکرد گیاه در شوري

یابد و در سطح به خصوصی از به سطوح باالتر از آستانه تحمل، عملکرد گیاه بطور خطی کاهش می

یک شوري آستانه تحمل مخصوص و یک شیب رسد هر گیاهی داراي شوري عملکرد به صفر می

با استفاده از . کاهش عملکرد ویژه به ازاء هر واحد افزایش شوري خاك بیش از آستانه تحمل دارد

مقدار آستانه شوري و شیب کاهش محصول براي هر گیاه و داشتن شوري خاکی که گیاه در آن در 

  :برآورد نمودتوان عملکرد محصول را از فرمول زیر حال رویش است می

)A – ECe (B – 100  =Y  

Y :عملکرد نسبی محصول بر حسب درصد  

B :صول به حسب درصد به ازاء هر واحد شوري بیش از آستانه تحملحشیب کاهش م  

 ECe :شوري خاك  

دسی زیمـنس بـر متـر و     2/1پیاز از گیاهان حساس به شوري بوده و بطوریکه شوري آستانه تحمل آن 

مثالً اگر شوري خاکی که پیاز در آن کشت شـده اسـت   . باشددرصد می 16ن شیب کاهش عملکرد آ
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از . درصـد کـاهش عملکـرد در اثـر شـوري خـواهیم داشـت        45حـدود  . دسی زیمنس بر متـر باشـد   4

هـاي  هاي منطقه بیش از شوري آستانه تحمل این گیاه بوده و معموالً آبآنجائیکه شوري اغلب خاك

ها باید مـدیریت  براي تولید محصول پیاز در چنین خاك. افزایندشوري میمنطقه هم کم و بیش بر این 

اي در مراحل کشت و داشت اعمال کرد تا بتوان ضمن کاهش اثر شوري و سایر صفات نامطلوب ویژه

  .خاك و آب، بیشترین عملکرد را از نظر کمی و کیفی بدست آورد

  

  :تغذیه گیاه -2

هـاي دربردارنـده   ب داراي بافت سبک و از نظـر کـانی  هاي منطقه جیرفت و کهنوج اغلخاك  

البتـه بسـیاري از اراضـی منطقـه در     . باشندعناصر غذایی ضعیف بوده و از نظر درصد ماده آلی فقیر می

هاي متوالی و مصرف چشمگیر کودهاي آلی و شیمیایی، معموالً از نظـر مـواد   حال حاضر بدلیل کشت

بنابراین مصـرف کودهـاي شـیمیایی بایـد     . ایی بخصوص فسفر و پتاس تقریباً وضعیت مناسبی دارندغذ

باشد که به عناصر ازت و پتاسیم نیـاز زیـادي   پیاز جزء نباتاتی می. براساس آزمون خاك صورت گیرد

-میدارد و مصرف این دو عنصر به همراه سایر عناصر مورد نیاز باعث افزایش کمی و کیفی محصول 

  .گردد

گیاه پیاز در بین سایر گیاهان، بیشترین نیاز را به مصرف کودهاي آلی دارد لذا مصرف این نوع کودها 

  .و بخصوص کود مرغی بسیار ضروري است

 12و  250هاي زراعـی منطقـه بـه ترتیـب تقریبـاً      با توجه به بافت اکثر خاكحد بحرانی پتاسیم و فسفر 

بنابراین براساس نتایج آزمون خـاك در صـورتی میـزان ایـن دو     . شدباگرم در کیلوگرم خاك میمیلی

هـاي منطقـه   خـاك . باشـد عنصر در خاك از حدود باال کمتر باشد مصرف کودهاي فوق ضروري می



۶

باشند و مصـرف ایـن کودهـا ضـروري     بدلیل سبکی بافت و مقدار ناچیز ماده آلی، از نظر ازت فقیر می

  .است

  

  از بر اساس آزمون خاكتوصیه کودي براي کشت پی -

  اوره 

  )کیلوگرم در هکتار(

  پتاسیم قابل جذب

  )امپیپی(

  سولفات پتاسیم

  )کیلوگرم در هکتار(

فسفر قابل جذب 

  )امپیپی(خاك 

  سوپرفسفات تریپل

  )کیلوگرم در هکتار(

  200  5کمتر از   250  150کمتر از   450

  200 – 150  200  10 - 5  150  

  250 – 200  150  12 – 10    100  

  

دهـد  همانطور که قبالً گفته شد پیاز به مصرف کودهاي آلی بخصوص کودهاي مرغی پاسخ مثبت می

دهد که مصرف این کـود بـه میـزان حـداکثر     ها و تحقیقات صورت گرفته در منطقه نشان میو بررسی

عـد از  روز ب 40تـا   30تن در هکتار قبل از کاشت و یا بصورت پخـش در مزرعـه در فاصـله زمـانی      10

گـردد و بـا   زمان کشت نشاء در چند مرحله باعث افزایش چشمگیر عملکرد محصول و کیفیت آن مـی 

مصرف این کود ضمن حفظ رطوبت خاك در اراضی سبک، باعـث افـزایش قابلیـت اسـتفاده عناصـر      

شویم و از مصرف این عناصر از طریق کودهاي شـیمیایی  مهم کم مصرف نظیر آهن، روي و منگنز می

چنین در صورت مصرف کودهاي مرغی بایستی از میزان مصـرف کـود اوره   هم. گرددجویی میصرفه

  .توصیه شده، کاست

در هنگام کشت باید کودهاي پتاسیم و فسـفر و یـک چهـارم کـود اوره قبـل از کاشـت مصـرف و بـا         

نـد  هـاي مـورد نیـاز بصـورت سـرك در چ     کاري در زمـان خاك مخلوط گردد و بقیه اوره بعد از نشاء

  .مرحله در اختیار گیاه قرار داد
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کودهاي مرغی را با توجه به بافت خاك، شوري خاك و آب و حساسیت شدید نشاءهاي جـوان پیـاز   

  .به تجمع امالح بهتر است بعد از کاشت بصورت پخش و یا عصاره در اختیار گیاه قرار داد

ایـد در هنگـام مصـرف کـود اوره     هاي منطقه نبدر پایان باید متذکر شد بدلیل بافت سبک اغلب خاك

بصورت سرك از مقدار زیادي استفاده کرد چرا که مصرف باالي ایـن کودهـا بـدلیل    ) کودهاي ازته(

شود و حاللیت باالي آنها در آب خاك، موجب افزایش سریع امالح شده که باعث صدمه به نبات می

-زته براي مزرعه پیاز و سـیب در صورتی که کشاورزي ناخواسته مبادرت به مصرف زیادي کودهاي ا

در . زمینی نماید بایستی میزان آب آبیاري را افزایش داد تا امالح اضافی از محدوده ریشـه شسـته شـود   

مصرف کود مرغی نیز بصورت پخش در مزرعه یا عصاره نیز باید به نکته باال توجه کـرد و از مصـرف   

  .زیاد آن در یک مرحله جداً خودداري کرد

  :پیازروش کاشت  -3

پیاز گیاهی است که عالوه بر شوري آب و خاك به تهویه نیز حساسیت دارد و بایستی در   

هاي پیاز بدلیل تهویه مناسب در کشت. ارتباط با این سه فاکتور از مدیریت صحیحی بخوردار گردد

ر هاي کرتی داین گیاه معموالً در کشت. هاي کرتی عملکرد باالتري داردفاروئی نسبت به کشت

نقاطی از کرت که تجمع آب آبیاري را بدنبال داشته باشد بدلیل عدم تهویه، زرد شده و نسبت به نقاط 

هاي فاروئی که آب آبیاري در دو طرف پشته جریان دارد بدلیل در کشت. باشدتر ضعیف میمرتفع

  .کرد هاي پیاز در محل تجمع نمک پرهیزالرأس پشته، بایستی از کشت نهالتجمع نمک در خط

اي در صورتی که سیستم آبیاري در کشت پشته. باشدآب میدر این حالت بهترین محل کشت داغ

ها پیاز در روي تحت فشار و از نوع نوار تیپ بوده و نوارها بر روي پشته قرار داشته باشند کشت نهال

ه این است که با نکته قابل توجه جهت کشاورزان عزیز منطق. الرأس محدودیتی نداردپشته و حتی خط
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هاي منطقه، براي حداکثر افزایش عملکرد کمی و کیفی توجه به شرایط فیزیکی و شیمیایی خاك

-اي همراه با سیستم آبیاري تحت فشار از نوع نوار تیپ میمحصول کشت پیاز بصورت سیستم پشته

مصرف کود و آب  باشد که در این نوع سیستم کاشت،باشد که نوارها بر روي پشته قرار دارند، می

  .امالح حداقل خواهد بودو  گیرد و در عین حال تهویه حداکثر اثربراحتی صورت می
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