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  :مقدمه 

در طبقـه   .کشت می گـردد  درتمام دنیا درسطح وسیعی پیاز یکی از مهم ترین سبزیجاتی است که 

این . پس از گوجه فرنگی می باشد بندي جهانی کشت گیاهان سبزي وصیفی، پیاز دومین محصول

تندي مزة پیاز به دلیل وجـود  . گیاه به عنوان چاشنی و طعم دهنده در اکثر غذاها استفاده می شود

روغن فراري به نام سولفید پروپیل الیل بوده که میزان آن بسته به رقم، نوع خاك و عملیات مختلف 

پیـاز  . ی باشـد این گیاه مفید داراي مصارف پزشکی و دارویی متعددي نیـز مـ   .کاشت، فرق می کند

 4/0درصـد هیـدرات کـربن،     6/11رصد روغن، د 1/0درصد پروتئین،  2/1درصد آب،  84/86داراي 

کـالري انـرژي و    51درصد آهـن،   7/0درصد فسفر،  05/0درصد کلسیم،  18/0درصد مواد معدنی، 

 ،ایـران مبـدأ پیـاز احتمـاالً     ).1385نـم پـال سـینگ و همکـاران،    (می باشد B,Cهمچنین ویتامین 

  ).2004دساي، ،2009اسرینیواس،(و مناطق اطراف دریاي مدیترانه می باشدپاکستان 

. چین مقام اول تولید پیاز در جهان را دارا بوده و پس از آن هندوستان بیشترین تولید پیـاز را دارد 

ـ      25در تمام قاره ها کشت می شود و تولید جهانی آن حدود  ه صـورت  میلیـون تـن مـی باشـد و ب

کشـور از   18حدود سه چهارم تولید کـل جهـانی در   . شت می شودککشور 100بیش از تجاري در 

سـینگ  (جمله چین، هند،آمریکا، روسیه، ژاپـن، اسـپانیا، ترکیـه، برزیـل و ایـران تولیـد مـی شـود        

  .)2004وهمکاران،

درصـد   72/97هزار هکتار برآورد شده که  47حدود 1387-88سطح زیر کشت پیاز در سال زراعی 

بیشترین سطح زیر کشت مربوط به استان هرمزگان  .ضی آبی و بقیه به صورت دیم بوده استآن ارا

بوده و استان هاي آذربایجان شـرقی، سیسـتان و بلوچسـتان، اصـفهان، خوزسـتان،      ) درصد31/25(

درصد مقام هاي دوم تا هفتم  85/4و  90/4، 45/6، 97/6، 28/12،81/9فارس و سمنان به ترتیب با 

میلیـون تـن    51/1میـزان تولیـد در کشـور   . یاز را در کشور به خود اختصاص داده اندسطح کشت پ

بیشترین میـزان تولیـد در کشـور     .درصد آن از اراضی آبی حاصل شده است 19/99برآورد شده که 

اسـتان هـاي هرمزگـان،     ،و پس از آن بـه ترتیـب  ) درصد 99/15(متعلق به استان آذربایجان شرقی

راندمان تولیـد در   .اصفهان، خراسان شمالی، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و فارس قرار دارند

کیلوگرم در هکتار بـوده   82/11347کیلوگرم در هکتار و در اراضی دیم هم  62/32346اراضی آبی 

  .)1387-88جلد اول، محصوالت زراعی، سال زراعی  آمارنامۀ کشاورزي،( است
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   :خصوصیات گیاه شناسی 

یـاه  گویـک   محسوب می شود 1 یک محصول فصل خنک ،بوده  Liliaceaeپیاز متعلق به خانوادة 

برگ ها به شکل لوله اي توخالی است ، برگ هاي جدید  .)2009اسرینیواس،(دوسالۀ علفی می باشد

غالف  ).1385سینگ و همکاران، پال نم(از داخل برگ هاي قبلی و از طریق مجرایی ظاهر می شود

بخـش هـاي    .هـاي مسـن تـر یـا بیرونـی، بـرگ هـاي جـوان تـر را احاطـه مـی کننـد             هاي برگ

می و قطـور بـرگ هـا دور سـاقه را احاطـه نمـوده و بـراي تشـکیل سـوخ، ضـخیم          ) بنیادین(زیرین

یک سیستم ریشۀ سطحی فیبري متصل به یک صـفحۀ   پس از رشد سال اول، .)2004دساي،(وندش

ایـن  نیادین برگ هاي گوشتی دراطراف یک ساقۀ انتهایی مخروطی کوچک ایجـاد مـی شـود کـه     ب

ساقه طی سال دوم طویل شده،  ).2009اسرینیواس،(نام دارد 2ساختار از نظر گیاه شناسی یک سوخ

گل دهی تحت تأثیر شرایط محیطی خـاص انجـام مـی     .)2004دساي،(پایۀ گل را تشکیل می دهد

فاکتورهاي آب و هوایی مساعد ومطلوب باشند، رشد نوك ساقه متوقف می شود تا بافت وقتی . شود

   .ساز را تولید نموده و باعث آغاز تشکیل گل آذین شود برگ

برگ  3اسپاتیا بیشتربوده که توسط گل  2000تا  50شامل گل آذین پیاز به صورت چتر است که 

primordiumاسپات در ابتدا تشکیل می شود بیشتر شبیه  وقتی .تغییر شکل یافته احاطه شده اند

و به زودي شروع به طویل شدن نموده  میان گره زیر اندام هاي هواییولی  ،برگ علفی می باشدتک 

رشـد و توسـعۀ نـوك زاویـۀ سـاقه و       4 دمگل. درنتیجه گل آذین به راحتی قابل تشخیص می گردد

5 براکتۀمنطقۀ بین 
و باالترین برگ علفی تنها میـان گرهـی اسـت کـه در     است  )اسپات(گل آذین  

  ).2006وانانگامودي و همکاران،(سرتاسر دورة زندگی گیاه طویل می شود

گل بستگی بـه گونـه و رقـم، زمـان کاشـت، شـرایط انبـارداري وانـدازة سـوخ هـاي مـادري             تعداد

هفته می تواند بـه طـول    2گل دهی تا ). 2008سینگ و اساتی،،2006و همکاران، وديماوانانگ(دارد

گـل   10تـا   5چون چتر درواقع از مجموعه گل آذین هـاي کمتـر از    ،انجامد و یکنواخت نمی باشد

در گیاهانی که از رشد سوخ تولید شده اند ساقه هاي گل . نامیده می شوند  6تشکیل شده که گرزن

تعداد ساقه هـاي  ). 2009اسرینیواس ،( بیشتري نسبت به گیاهان حاصل از رشد بذر تولید می شود

بذري در هر گیاه،  بسته به رقم، اندازة سوخ مادري و زمان کاشت، ممکن است یک تا بیست عدد یا 

  ).2006وهمکاران،وانانگامودي ،2004دساي،(بیشتر باشد

اسـت  رنگ گل ها سفید یا آبی  .ساقۀ گل دهنده تشکیل می شونددررأس  گل ها در چترهاي ساده

بساك هاي پرچم هاي درونـی شـکوفا    ابتدا .می باشند یسه پرچم درونی داراي مارپیچ بیرونی وو 

طـول خامـه در     .ره اي بـوده کـه هریـک دو تخمـک دارد    فمادگی داراي تخمدان سه ح. می شوند

مانی که طول آن به حدود پنج میلی متر برسد زابتداي باز شدن گل حدوداً یک میلی متر است و تا 

                                               
1- Cool-season crop
2- bulb

spathe 3-
peduncle 4-

5- bract
6- cyme   
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اکثـر   .یک تا دو روز پس از این که همۀ بساك ها شکوفا شدند، پذیراي دانۀ گرده نخواهد بودیعنی 

چتر قبل از توسعه، درون یـک   .ارقام پیاز، پایه هاي بذري به ارتفاع بیش از یک متر تولید می کنند

عۀ که با فشار جوانه هـاي درحـال توسـ    احاطه شدهشامل دو یا سه برگچه کاغذي  )گریبانه(اسپات

داراي یک یـا   میوه یک کپسول سه حجره اي است که هر حفره در زمان رسیدن. گل، باز می شوند

  ). 2004دساي،(دو بذر سیاه می باشد

در دو مارپیچ  و تایی 6پرچم ها . تایی بوده که در دو مارپیچ گسترده شده اند 6 ،پوشش گل اجزاء 

 5صـبح و   9بـین   معموالَ این پدیده بساك هاي مارپیچ داخلی ابتدا شکفته می شود که. می باشند

  .)2008سینگ و آساتی،(اتفاق می افتدبعدازظهر 

  

  

  
  

غالف هاي برگ که . به دلیل سطحی بودن سیستم ریشه، گیاه درمعرض آسیب کم آبی می باشد   

به منظور تشخیص آن هـا از سـاقۀ حقیقـی در    در باالي سطح زمین برجسته شده اند گاهی اوقات 

   ).2009اسرینیواس ،(ساقۀ کاذب نامیده می شوندپایۀ پیاز، 

  

  :تکثیر و تولید مثل م زمکانی

امـین پـور و   (رخ مـی دهـد  خودگشـنی هـم   کمـی  ولـی  ) درصـد  93(پیاز عمدتاً دگرگشـن اسـت   

تولید بذر خالص باید مزرعۀ تولید بذر پیاز از مزارع سایر ارقـام   براي. )2003اگروال، ،1378جعفري،

گواهی بذر نمی پیاز و مزارع تولیدي رقم مشابه که داراي استانداردهاي مورد نیاز خلوص رقم براي 

گواهی شده فاصله متر براي تولید بذر  500متر براي تولید بذر پایه و مادري و  1000باشند حداقل 

درنتیجـۀ  و گـل دهـی و تشـکیل بـذر در آخـر بهـار یـا اول تابسـتان          .)2003اگـروال، (داشته باشد

پس از این که بساك هـا گـردة خـود را آزاد کردنـد     . درطی زمستان صورت می گیردورنالیزاسیون 

افشانی بـه  به هرحال گرده . خودگشنی کاهش می یابد و درنتیجهکاللۀ گل پذیرندة گرده می شود 

گرده را از یک گل به گـل  که برگخوارتوسط حشراتی مثل زنبورعسل و زنبورهاي اَ صورت آزاد عمدت

کنـدو در هـر    24تـا   12تولید مطلوب بذر وقتی صورت می گیرد کـه  . متداول است ،دیگر می برند
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بسـیار   و در سال هایی که آب و هواي خشک. هکتار از کندو ها به حاشیۀ مزارع بذري منتقل شوند

دراین مواقع زنبورها بـه سـمت مـزارع     .می شود اذبشهد گل براي زنبورها غیر ج ،گرم غالب است

همچنین آزمایشات نشان داده کـه مقـادیر زیـاد    . دیگر جذب شده و گرده افشانی صورت نمی گیرد

اسـرینیواس  (پتاسیم و ازت در شهد گل سبب غیرجاذب شدن گـل بـراي زنبـور عسـل مـی گـردد      

دماهاي باال همچنین منجر به مرگ گل ها و عـدم تکامـل بـذر    ). 1378، امین پور وجعفري،2009،

، آبیـاري بـارانی  گیاهان بذري پیـاز توسـط    مه پاشی ،براي به حداقل رساندن این مشکل .می گردد

 سـال در .افـزایش مـی دهـد    ،درجۀ سانتی گراد می شود 38عملکرد بذر را هنگامی که دما بیش از 

در تولید  .ی در پیاز کشف شد و منجر به توسعه و گسترش صنعت بذر هیبرید پیاز شدنرعقیم1925

درنظر گرفته  2به  10یا  2به  8 معموالََ بوده ونسبت ردیف هاي مادري به پدري متغیر بذر هیبرید 

دو  .الین هاي مادري و پدري باید همزمـان گـل بدهنـد    ،موفقیت آمیز براي گرده افشانی. شود می

الین هاي والـدینی مـی تواننـد در زمـان متفـاوتی       -1 :  روش براي اطمینان از این امر وجود دارد

تفاوت هاي دماي انبارمی تواند سـبب تغییـر    -2ها می توانند برداشت شوند و سوخکشت شوند یا 

پس از گرده افشانی گیاهان پـدري بایـد    .ها در بهار گردد سوخزمان گل دهی پس از کشت مجدد 

براي اطمینان از این که بذر الیـن نـر و هیبریـد طـی برداشـت       ،ا دیسک حذف شوندی توسط موور

  ). 2009اسرینیواس ،(دنورس کردن، مخلوط نمی شو درنتیجۀ

  

  :تولید بذرفرآیند 

  :و روش هاي تولید ي بذرویژگی ها -1

سـطح آن چروکیـده، روغنـی و سـیاه رنـگ اسـت و یـک         .میلـی مترمـی باشـد    5/3تا  3طول بذر 

میلـی متـر    4/0میلـی متـر وقطـر    6/0درون بـذر، جنـین بـا طـول      .شکاف تنگ در یک انتهـا دارد 

یـک کوتیلـدون تشـکیل شـده کـه      بیشـتر جنـین از   . بـه صـورت خمیـده اسـت     قرار دارد و کامالَ

کوتـاه اولیـه بـه آن متصـل     شـۀ  و ریعلفـی  ، اولـین بـرگ   ییک رأس بسـیار کوچـک انـدام هـوای    

 6/3وزن هـزار دانـۀ پیـاز    . اسـت ي گرفتـه  هستند و درون اندوسپرم سخت بـا دیـوارة ضـخیم جـا    

  ). 2009اسرینیواس ،(گرم می باشد

چـون هیبریـدها داراي   . تولید بذر پیاز مـی توانـد بـه صـورت گـرده افشـان آزاد یـا هیبریـد باشـد         

، امــروزه یشــتري نســبت بــه بیمــاري هــا هســتندیکنــواختی بیشــتر، عملکــرد بــاالتر و مقاومــت ب

هـم  و  1سـوخ بـه بـذر    هـم توسـط روش   مـی تواننـد   هیبریـدها  .اکثراً بذر هیبرید تولید مـی شـود  

   .بذر به بذر تولید شوند

  

  :خاك  -2

  پیاز در انواع مختلفی از خاك ها به جز خاك هاي رسی سنگین می تواند به صورت موفقیت آمیزي 

                                               
1- bulb-to-seed  
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و خاك هاي نفوذپذیر عمیق که رطوبت کـافی را  لومی ، سیلتی لومی  شنیخاك هاي . کشت شود

خاك هاي معدنی باید  به  .)2004دساي،(نگهداري می کنند، براي کشت پیاز بسیار مناسب هستند

  ). 2009اسرینیواس،(منظور حفظ رطوبت و بهبود ساختمان فیزیکی خاك، با مواد آلی اصالح شوند

 PH. براي کشت پیاز، خاك نباید قلیائیت پایینی داشـته باشـد و بـاتالقی و رسـی سـنگین باشـد       

خـاك هـاي سـنگین تـر     نسبت به در خاك هاي شنی سبک، پیازها  .است 5/6تا  8/5بین  مطلوب

حداقل دماي خاك براي جوانه زنـی  . پیاز به اسیدیتۀ باالي خاك نیز حساس است. می رسندزودتر 

درجۀ سـانتی گـراد    35درجۀ سانتی گراد و حداکثر  9/23درجۀ سانتی گراد، دماي بهینه  6/1بذر 

  .)2006، وانانگامودي و همکاران،1385نم پال سینگ و همکاران،(است

  

  : یاقلیمنیازمندي هاي  -3

. است در گسترة وسیعی از شـرایط اقلیمـی قابـل کشـت مـی باشـد       چون پیاز یک گیاه گرمسیري

تا  13 ،دماي بهینه .ر آب و هواي معتدل بدون بارندگی بسیار زیاد حاصل می شودبهترین کیفیت د

 -تولید سوخ مـی  دورة درجۀ سانتی گراد طی 16-21درجۀ سانتی گراد قبل از تشکیل سوخ و  24

نسبتاً خنک وقتی سوخ دماي  .درجۀ سانتی گراد، متوقف می شود 40تشکیل سوخ در دماي  .باشد

به منظور تشـکیل سـاقه هـاي     ، یا در شرایط مزرعه زمستان را سپري می کنندها در انبار هستند 

درجـۀ   15تـا   10دمـاي درجۀ سانتی گراد براي جوانه زنی بذر،  20-25دماي . بذري، مطلوب است

 تی گراد براي گل دهی و تشـکیل بـذر،  درجۀ سان14درجه تا  4-5 و 1به گل رفتنسانتی گراد براي 

تولید بذر به طـور گسـترده بـا      .)2005بی نام، ،2006وانانگامودي و همکاران،( استنسبتاً مناسب 

  ).2003اگروال،(شرایط مناطق معتدل و نیمه معتدل سازگاري دارد

. پیاز در ابتداي رشد و همچنین در اوائل رشد پایۀ بذري به آب و هواي سرد و رطوبت باال نیاز دارد

وبت کم براي رسیدن سوخ ها و همچنین تولید و برداشت دماي کمی باال و آب و هواي خشک یا رط

 1/21دمـاي حـدود   بـه طـور کلـی     ).2003، اگروال،2004دساي،(بذر طی سال دوم ، مناسب است

درجـۀ   8/12درجۀ سانتی گراد براي رشد رویشی مناسب است، درحالی که دماهاي پایین تر حدود 

چون گیاه پیاز بـه طـول روز حسـاس    ). 2004دساي،(سانتی گراد سبب تشکیل پایۀ بذري می شود

ــی باشــد ــود      ،م ــد، وج ــی کنن ــه در آن رشــد م ــایی ک ــرض جغرافی ــه ع ــته ب ــی بس ــام مختلف ارق

انواع بسیار زودرس بـه  . تشکیل سوخ ازطریق تغییرات طول روز شروع می شود ).2008ز،هناپر(دارد

ساعت فتوپریـود شـروع بـه تشـکیل      15نیاز دارند و انواع دیررس با  )طول روز(ساعت فتوپریود 12

  ). 2009اسرینیواس ،(سوخ می نمایند

  

  : ارقام ) 4

لعمل به طول روز، رنگ پوست و گوشت، اندازه و ارقام پیاز از لحاظ بسیاري از صفات ازجمله عکس ا

شکل پیاز، تندي و سفتی بافت پیاز، عملکرد، مقاومت به آفات و بیماري هـا و قابلیـت انبارمـانی بـا     

                                               
1- Bolting   



٨

اصوالً براي انتخاب ارقام باید به خصوصیات اقلیمی منطقه توجـه کـرد، چـون    . یکدیگر تفاوت دارند

طوالنی مناسب بوده و برعکس، تعدادي از ارقـام هـم بـراي    تعدادي از ارقام براي کشت در روزهاي 

پیاز قرمز آذرشهر یک رقم روزبلند، پیاز سـفید  . کشت در مناطق با روزهاي کوتاه مناسب می باشند

، 1381رسـتم فـرودي،  (ساري رقم روز متوسـط و تگـزاس ارلـی گرانـو یـک رقـم روز کوتـاه اسـت        

  ). 1375مبشر،

  

  عملیات زراعی -5

  : شخم  -1-5

از عـاري  مزرعه بایـد  . به کار رود یک مزرعۀ پیاز نباید بیش از هر چهار سال یک بار براي تولید بذر

سبک، حاصلخیز بـا هومـوس کـافی و    خاك باید  .و بیماري هاي خاکزي باشدعلف هاي هرز دائمی 

سانتی متري شـخم خـورده، چنگـک زده و     20تا  15خاك باید تا عمق  .داراي زهکش خوب باشد

اَ حدود( سانتی متري تهیه شود 15تا 10خاك ورزي تا زمانی که بستر بذر محکم یکنواخت به عمق 

   ).2004، دساي،2009اسرینیواس ،(گرددمی انجام  )شخم نوبت سه تا چهار

  

  :زمان کاشت  -2-5

با زمستان هاي معتدل،  گرم در مناطق. رقم و منطقه داردخصوصیات عمدتاً بستگی به زمان کشت، 

پاییز کشت می شود، در مناطق سرد و معتدل سرد مانند آذربایجانشرقی کـه از مهـم تـرین    بذر در 

 15اسـفند تـا    15از  مناطق کشت و تولید پیاز است، بالفاصله پس از رفع خطـر یخبنـدان معمـوالَ   

سبب کوچک مانـدن سـوخ هـا، زیـاد      در این مناطقبذر کشت دیرهنگام  .کشت می شود فروردین

در  معمـوالَ  .شدن تعداد پیازهاي داراي گردن کلفت و کاهش کیفیت انبارداري سوخ هـا مـی شـود   

در منـاطق داراي  . نقاط گرمسیر ارقام زودرس و در مناطق سردسیر ارقام دیررس کشـت مـی شـود   

  ).1378،وجعفري ، امین پور1375مبشر،(تر صورت گیردفصل رشد کوتاه تر باید کشت بذر زود

ارقام با کشت زمستانه براي تولید  و . هم به صورت تابستانه و هم زمستانه انجام می شود پیاز کشت

نیـاز  ) آذرمرداد تا ( 1از طرفی ارقام تابستانه. گسترش سوخ به روزهاي بلند با دماهاي باال نیاز دارند

دمـاي کـم مصـادف     تولید و رشد سوخ با هواي سرد و اگر. دماي معتدل دارندبه طول روز کوتاه و 

به همین دلیل وقتی پیاز تابسـتانه دیـر و پیـاز زمسـتانه زودکشـت      . رخ می دهد شود، به گل رفتن

و ) اول مـرداد (درصورت کشت پیـاز تابسـتانه کمـی زودتـر     .زیاد می شود به گل رفتنشود، شانس 

 وانانگـامودي (ساقه هاي گل دهندة کمتري تولید می گردد) دي تا بهمن(کشت دیرتر پیاز زمستانه 

تولیـد بـذر   . ، دارددبایفصلی که در آن رشد و تکامل می کیفیت بذر بستگی به  ).2006و همکاران،

دریـک  . چون تولید بذر به دو فصـل رشـد نیـاز دارد    ،با تولید پیاز خوراکی متفاوت است پیاز کامالَ

فصل . فصل سوخ ها تشکیل می شوند و سوخ ها در فصل دوم دوباره براي تولید بذر کشت می شوند

                                               
1- Kharif onion
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 اول باید براي تولید سوخ هاي سالم و با کیفیت، مناسب باشد و فصل دوم باید مناسـب رشـد بهتـر   

   .بذرکمک کندخوب و تشکیل  که بتواند به گل دهیسوخ باشد 

به طور مشابه آب و هواي خشک، دما و  .را تسهیل می کندگل دهی ل فصل دوم، ایدماي کم طی او

عوامل فـوق، بـه عملکـرد بـاالتر     . می باشند رطوبت نسبی متوسط براي تشکیل بذر و رسیدن، مهم

  .)2008، بی نام( برداشت آن کمک می کند بذرهاي با کیفیت پیاز و

  

  :روش کشت  -3-5

در روش نشـاکاري   .کشت به دو صورت نشاکاري و کاشت مستقیم در زمین اصلی انجام مـی شـود  

باید حاصلخیز، زهکش دار، عاري از علف هرز و آفتاب  ،زمینی که براي خزانه درنظر گرفته می شود

 داراي یک متـر  خزانه معموالَ. آماده شود زمین خزانه باید با شخم، دیسک و هرس کامالَ. گیر باشد

سانتی متر و فاصـلۀ بـین بسـترهاي     15عرض و پنج متر طول بوده و خاك آماده شده داراي عمق 

این فاصله جهت آبیاري، وجین علف هاي هرز و عملیات زراعی دیگر  .سانتی متر می باشد 30کشت

سانتی متر است و باید دقت کـرد هنگـام کشـت     1 حداکثر عمق کاشت بذر. درنظر گرفته می شود

بعد ازکاشت بذر بسـتر بـذر بـا علـف     . ورتی ریخته شود که نشاهاي یکنواختی حاصل شودبذر به ص

آبیـاري بایـد روزانـه    . هاي خشک پوشانیده شده و سپس آبیاري به صورت بارانی صورت می گیـرد 

پس از جوانه زدن، علف هاي روي بستر را بـه دقـت جمـع آوري    . پیاز، جوانه بزند انجام شود تا بذر

هفتـه   8 نشاهاي پیاز معمـوالَ . آبیاري، وجین و سایر عملیات الزم باید درحد لزوم انجام شودکرده، 

 -نم( سانتی متر بلندي دارند، براي نشاکاري آماده می شوند 15پس از کاشت بذر، زمانی که حدوداً 

 روش نشاکاري داراي مزایایی است که ازجمله زودرسی محصول، سبز یکنواخت ).1385پال سینگ،

  ).1375مبشر،(تر مزرعه و رشد کمتر علف هاي هرز و تولید سوخ هایی با قطر یکسان می باشد

  

عمـق  روش کاشت بذر به طور مستقیم در زمـین اصـلی،    در:  فاصله و مقدار بذر مصرفی -4-5

در اوایـل  . بذرها پس از یک هفته جوانه مـی زننـد  . سانتی متر درنظر گرفته می شود 3 تا 2کاشت 

روز براي جلوگیري از رقابت علف هاي هرز بـا بـذر   12تا  10وجین علف هاي هرز به فاصلۀ کاشت، 

  ).1385نم پال سینگ و همکاران، (ام می شودپیاز انج

  

  : مدیریت تغذیه  -5-5

آغاز زمستان به منظور تولید  ي پیاز قبل ازاهسوخکه است این  پیازبذري گیاهان  هدف از کوددهی

بـه دلیـل    گیاه پیاز . کسب کنند ونیرومند در بهار، اندازة مطلوب و مناسبی راپایه هاي بذري قوي 

کیلـوگرم در   56معادل .به کودها به خوبی پاسخ می دهدمحدود و سطحی بودن ساختارهاي ریشه 

در خـاك  بایسـتی  ایـن میـزان ازت    ،یا قبل از کشـت  و هکتارازت باید در خاك قابل دسترس باشد

ایـن مـاده را بـه     ،نیتروژن اضافی در هر هکتار به صورت یک یا دو کـود سـرك  مصرف . پخش شود

ازت باعـث افـزایش ارتفـاع گیـاه، افـزایش       .)2009اسرینیواس،(راحتی دراختیار ریشه قرار می دهد
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 67به مقدار . )2004دساي،( جوانه ها در هر گیاه، قطر چتر و عملکرد بذر می شود و تعداد برگ ها

بـه   عنصـر درصورت نیاز ایـن دو  . قبل از کشت استفاده شودفسفر و پتاسیم باید  رکیلوگرم در هکتا

کود ازت و پتاسیم در زمان گل دهـی توصـیه   مصرف . صورت کود سرك بعداً می تواند مصرف شود

   ).2009اسرینیواس،(دکننمی شود چون شهد گل را براي زنبورها نامطلوب می 

کمبود مـس منجـر بـه    . رخ می دهد 1ماك در خاك هايکمبود عناصر کم مصرف در پیاز خصوصاً 

. کاهش می یابـد سوخانبار داري  قابلیت دراین صورت ایجاد فلس هاي نازك کم رنگ می شود که

این تیمار تـا  . قابل حل می باشد ،کیلوگرم در هکتار سولفات مس 224 با مصرف میزاناین مشکل 

کـه   ماكبرگ شده و اغلب در خاك هاي  زرديکمبود منیزیم منجر به . چندین سال باقی می ماند

کمبود منگنز سـبب زردشـدن تـدریجی    . قلیایی بوده یا به تازگی آهک زده شده اند، دیده می شود

کیلـوگرم در   168سولفات منگنز بـه میـزان   . کوتاه شدن برگ ها می شودو بین رگبرگ ها، پیچش

  .)2009اسرینیواس،(هکتار این مشکل را کم می کند

  

  :آبیاري -6-5

رطوبـت خـاك بایـد    . به دلیل سطحی بودن ریشه و نیاز باالي آبی باید آبیاري شوندهاي بذري پیاز

بستر بذر بالفاصله پس از کشت آبیـاري مـی    معموالَ. باشد زراعیدرصد ظرفیت  65همواره بیش از 

سه آبیاري پس از ظهور گیاهچه براي اطمینان از رشد سـریع و مـداوم ضـروري     سپس یک تا. شود

آبیاري متوقف شده و خاك اجازة خشـک شـدن    ،وقتی گیاهان شروع به تولید سوخ می کنند .است

آبیاري دو هفته یک بار در طی زمستان و هـر هفتـه در آب و هـواي    . )2009اسرینیواس، ( می یابد

  ). 2008سینگ و اساتی،2003اگروال،(باید کمتر آبیاري شود ،رسیدن زمان در. گرم انجام می شود

  :  زراعی تناوب -7-5

چـون   .ساله با هویج، ذرت شیرین، حبوبات و سیب زمینی کشت می کننـد  4تا  3پیاز را در تناوب 

به عنوان یک علف هرز جدي بـراي پیـاز تلقـی مـی      در مزرعۀ پیاز سیب زمینیخودروي بوته هاي 

بـه   ،تناوب هایی را که سیب زمینی دو سال قبل کشت شده باشـد  سعی می کنند، کشاورزان شوند

 نخود، لوبیا و گاهی چاودار، یوالف، ذرت،گندم،پیاز بعد از  کشت. )2003پلتر و سورنسن، (د برنبکار 

آذربایجانشرقی تناوب هاي پیاز، گنـدم، آیـش یـا پیـاز، گنـدم       در. رضایت بخش استاوقات یونجه 

  ).1375مبشر،( مرسوم است

  

  :کنترل علف هاي هرز-8-5

رقیب ضـعیفی  سطحی و نداشتن شاخ و برگ متراکم،  به دلیل رشد کند، ارتفاع کم، ریشۀگیاه پیاز 

علف هـاي هـرز بـا برداشـت تـداخل نمـوده و مـی تواننـد بـذر را آلـوده           . براي علف هاي هرز است

مبارزه با علف هاي هرز به خصـوص در دو مـاه اول کشـت، بـه منظـور      ). 2009اسرینیواس،(نمایند

). 1385نـم پـال سـینگ و همکـاران،    (دسترسی به راندمان و کیفیت باالي محصول، ضروري اسـت 

                                               
1- muck
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و اسـتفاده  خاك ورزي مؤثرترین روش هاي کنترل علف هاي هرز شامل تناوب محصول، روش هاي 

آیش کوتاه قبل از کشت نیـز فرصـت بـه کـاربردن شـخم و       .می باشداز علف کش هاي اختصاصی 

 -را فــراهم مــیاســتفاده از علــف کــش هــاي غیــر اختصاصــی را بــراي کنتــرل علــف هــاي هــرز  

   .)2009اسرینیواس، (سازد

علـف هـاي   . خاك ورزي یکی از موفقیت آمیزترین تکنیک هاي کنترل علف هاي هرز در پیاز است

پس از کشت، خاك ورزي هر یک یا دو هفته یک . هرز می توانند درطی تهیۀ بستر خاك نابود شوند

بلکـه   ،علف هاي هرز را متوقف مـی کنـد   رشد این روش نه تنها. بار تا زمان تولید سوخ مفید است

زي خـاك ور  .سبب سست شدن خاك که بعد از آبیاري ها و بارندگی ها سفت شده بود، می گـردد 

ریشه هاي پیاز به سطح خاك نزدیک هستند و می تواند به گیاه چون  ،هاي اولیه باید سطحی باشد

در مزارع پیاز مشکل سـاز   علف هاي هرز یک سالۀ زمستانه و تابستانه و چند ساله .آسیب وارد شود

و یـوالف   ي وحشیکاهو ،علف هاي هرز یک سالۀ زمستانه شامل کیسه کشیش، شیرتیغک .هستند

تاج خـروس، سـلمه   ، خردل زرد، سوروف  لف هاي هرز یک سالۀ تابستانه شاملع .وحشی می باشد

سـاله شـامل اویارسـالم زرد، علـف گنـدمی       علف هاي هرز چند .خرفه و آفتابگردان می باشندتره، 

  ).2009اسرینیواس، (وپیچک می باشد

  

  : روش هاي کنترلبیماري ها و  -9-5

   .استمشابه محصوالت دیگر  و آفاتبیماري هاي قارچی پیاز در معرض بسیاري از 

 یکی از بیماري هـاي مخـرب   ایجاد می شود Botrytis alliiکه توسط خاکستري  پوسیدگی -1-9-5

این بیماري در مزرعه هنگام برداشت و حمل ونقل خصوصاً در انبار به پیاز حمله می  .پیاز می باشد

درجۀ سـانتی گـراد نگهـداري     5/4هنگامی که سوخ ها به خوبی انبار نشده ودر دماي باالتر از  .کند

شروع بیماري بیشتر در ناحیۀ طوقه می  .درصد هم برسد 50شوند، خسارت ممکن است به باالتر از

فته بوده و بیماري به تدریج به قسمت هاي سالم پیشـروي مـی   ربافت هاي آلوده به نظر فرو . باشد

 و خاکستري و سـبک در مـی آیـد    ،سوخ آلوده در نهایت به صورت مجموعه فلس هاي خشک .کند

 مـؤثر مـی باشـند   در گسترش بیمـاري   عواملی که .درون آن اسکلروت یا سختینه تشکیل می شود

هرچـه هـوا    .درصد آلودگی بذور کشت شده و دیگر شرایط آب و هـوایی در دوران رشـد   ،عبارتند از

 -کود ازتۀ زیاد، وجود سفیدك داخلی و علف .فعالیت قارچ بیشتر است ،تر باشد خنک تر و مرطوب

پایه ت چتر پیاز شده، یسبب بالبیماري،  .)1387اعتباریان،(هاي هرز سبب افزایش بیماري می شود

هاي بذري پیاز را درست زیر چتر آلوده نموده و سبب واژگـون شـدن آن شـده کـه باعـث کـاهش       

  ).2009اسرینیواس،(می شود عملکرد و کیفیت بذر
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  Botrytis alliمراحل اولیۀآلودگی به 

  

           
  

کنترل ومبارزه  با بیماري می تواند توسط استفاده از ارقـام مقـاوم، برداشـت سـوخ هـا در روزهـاي       

بنومیل طی فصل برداشت آفتابی و خشک و نگهداري در انبار سرد و خشک و استفاده از قارچ کش 

   ).1387اعتباریان،(انجام گردد

 که یـک پـاتوژن  ایجاد می شـود  terrestris  Pyrenochaeta قارچ توسط ه سرخی پیازریش -2-9-5

گیاه آلوده  .)2009اسرینیواس، (و توسعه حمله می کند رشد ه ازبه پیاز در هر مرحل و است خاکزي

بـرگ اولیـه از رأس زرد   . برگ و قطر پیاز کاهش می یابـد عالیم کم رشدي نشان می دهد و تعداد 

ریشه هاي آلوده . رنگ شده که به سمت پایین ادامه می یابد و درنهایت قهوه اي و واژگون می شود

. و درنهایت به رنگ بنفش در می آینـد  در ابتدا بی رنگ و به تدریج صورتی  و سپس قرمزرنگ شده

مبـارزه ازطریـق کاشـت ارقـام مقـاوم،      . احتی از جا کنده می شـود پیاز آلوده زودتر بالغ شده و به ر

  ).1387اعتباریان،(ضدعفونی خاك با سموم گازي و تناوب زراعی صورت می گیرد
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داخلــی یــا درونــی پیــازســفیدك  -3-9-5 
          یــک بیمــاري قــارچی اســت کــه عامــل آن 1

peronospora destructor  َوقتی پیاز در خاك هاي سنگین و یا بـا قلیائیـت پـایین     بوده و معموال

در بوتـه هـاي   . یا تحت شرایط آب و هواي مرطوب قرار می گیرد، ظاهر می شـود  شود و میکشت 

اندازة لکـه هـا بـزرگ شـده و      تدریج که بهآلوده، لکه هاي بیضی شکل روي برگ ها دیده می شود 

درصورت وجود شرایط مساعد ). 1385نم پال سینگ و همکاران،( باالخره برگ ها خشک می شوند

براي رشد قارچ، عالئم اولیه بیماري به صورت الیـۀ نمـدي خاکسـتري مایـل بـه بـنفش در سـطح        

دراین مرحله تغییري در رنگ نسوج پیدا نمی شود ولی به . قسمتی از برگ هاي پیاز ظاهر می شود

اکم و گسترده تر شده و نقاط مورد حمله ابتدا پریده رنگ تدریج با پیشرفت بیماري این پوشش متر

از  ،و سپس به لکه هاي فرورفتۀ بیضی شکل در می آید که مرکز آن ها زرد و خشـک و در حاشـیه  

. یک تودة خاکستري مایل به بنفش که شامل کنیدي و کنیدیوفرهاي قارچ است، پوشیده می شـود 

سته شده و باعث فساد بافت و درنهایت پژمردگی برگ هـا  و اغلب به هم پیوبوده قطر لکه ها متغیر 

سـانتی متـر یـا بیشـتر      15در مرحله اي که برگ ها به اندازة  بیماري معموالَعامل حملۀ  .می شود

از برگ هاي مسن خارجی شروع شده و به تـدریج بـه بـرگ هـاي جـوان و داخلـی        رشد کرده اند،

در محل مورد حمله پژمرده و خم می شوند، درنتیجه قسمت هـاي   ،این برگ ها. پیشرفت می کند

اولین نشانه هاي بـروز بیمـاري روي سـاقه هـاي گـل       .دنزرد و خشک شده و می افت ها فوقانی آن

زخم هاي ایجاد شده روي ساقه هاي بذري اغلـب  با این تفاوت که  ،دهنده همانند عالئم برگی است

وقتی ساقه ها در بوتـه هـاي    .بنفش واضحی به خود می گیردمنظم و بزرگ بوده و درمجموع رنگ 

بذري مبتال می شوند از رشد آن ها جلوگیري به عمل آمده و بذرهاي تشکیل شده روي این بوته ها 

به هم پیوستن لکه ها در یک طـرف   .ازنظر وزنی سبک و ازنظر جوانه زنی ضعیف و یا عقیم هستند

، ضعیف و خشک شود و در اثر سنگینی چتر حاوي بذر یـا  ساقه باعث می شود ساقه در آن قسمت

بیمـاري  . به مرحلۀ تکامل نمی رسـد  تشکیل بذر در این بوته ها انجام نمی شود و. وزش باد بشکند

 ).1387اعتباریـان، (جهت رشد و گسترش به شب هاي سرد و مرطوب و روزهاي معتـدل نیـاز دارد   

  ).2011،بی نام(سانتی گراد می باشددرجۀ  13-20دماي مناسب رشد قارچ بین 

مشـکل سـاز اسـت و    این بیماري هنگامی که آب و هواي سرد و مرطوب طی گل دهی شایع باشد، 

  ).2009اسرینیواس، ( می شود بذر 2روي برگ ها و پایه هاي سبب زخم هاي زردرنگ

  

                                               
downy mildew 1-
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زمــین هــاي آلــوده و کنتــرل علــف هــاي هــرز  تنــاوب زراعــی و خــودداري از کاشــت در رعایــت 

ــان، ــۀ      میزب ــانون اولی ــه ک ــوده در مزارعــی ک ــاي آل ــه ه ــوري بوت ــردن ف جمــع آوري و معــدوم ک

توصــیه  کنتــرل بیمــاريجلــوگیري و جهــت ،ر آن هــا بــه موقــع شناســایی شــده اســتبیمــاري د

ــود ــی ش ــان،(م ــین  ).1387اعتباری ــزارع همچن ــازم ــد  پی ــه  نبای ــوالتی ک ــا محص ــاوب ب ــه در تن ب

ــا مــی   ــی حســاس هســتند ی ــاري ســفیدك داخل ــد  بیم ــد بیمــاري را منتقــل نماین شــامل  ،توانن

ــدر، اســفناج، ــره    چغن ــدیو، ســیر، ت ــاهو، آن ــم، تربچــه، ک ــواع کل ــا کشــت  ان فرنگــی، نخــود و لوبی

بــراي کاشــت نیــز  انتخــاب بــذر و ســوخ هــاي ســالم. )2005،وزارت کشــاورزي ساســکچان(دنشــو

بایـد آن هـا را بـه مـدت     درصـورتی کـه بـذرها مشـکوك باشـند      . ه هاي کنترل بیماري اسـت ااز ر

ــرم   25 ــه در آب گ ــک      50دقیق ــذرها را خش ــله ب ــرده و بالفاص ــیس ک ــراد خ ــانتی گ ــۀ س درج

بــراي مبــارزه بــا ایــن بیمــاري، بایــد زهکشــی مطلــوب خــاك همچنــین  ).1387اعتباریــان،(نمــود

در تابســتان هــاي  ).1385نــم پــال ســینگ، (گیــرد انجــام شــود و یــا مبــارزة شــیمیایی صــورت 

امـا مشـکلی کـه در مبـارزة شـیمیایی بـا        ،خنک و مرطـوب، مبـارزة شـیمیایی توصـیه مـی شـود      

روي بــرگ هــاي عــدم امکــان ایجــاد پوشــش ســمی یکنواخــت وکــافی  ،ایــن بیمــاري وجــود دارد

ي هـوایی  خیس نشدنی پیـاز بـه دلیـل وجـود یـک غشـاء مـومی ضـخیم و لغـزان روي انـدام هـا           

-بـدین لحـاظ بهبـود نحـوة سـم      .باشـد  چسـبیدن قطـرات سـم مـی    در مـانع  به عنوان یـک  گیاه 

اسـتفاده از  . پاشی در مزارع ازطریـق اسـتفاده از سـم پـاش هـاي اتومـایزر مـی توانـد مـؤثر باشـد          
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روز یــک بــار در منــاطقی کــه  10تــا  7ســمومی کــه براســاس دي تیوکاربامــات هــا هســتند هــر 

   .)1387اعتباریان،(دایجاد بیماري وجود دارد، توصیه می شو رطوبت مناسب براي

در بیشـتر نـواحی کشـت پیـاز در جهـان دیـده        و طبـق پیـاز   ریشـه  پوسیدگی فوزاریومی -4-9-5

در صـورتی کـه بیمـاري در مزرعـه     . کـه دمـا باالسـت بیشـتر شـیوع دارد      ودر منـاطقی  می شـود 

. اســت .Fusarium sppعامــل بیمــاري قــارچ.  مشــاهده شــود ممکــن اســت در انبــار ادامــه یابــد

 بوتـه هـا   نشانه هاي بیماري ابتدا به صورت زرد شدن نـوك بـرگ هـا و پژمردگـی تـک بوتـه هـا        

بعد از تشکیل پیاز، عامل بیمـاري ریشـه هـا را مـورد حملـه قـرار مـی دهـد و بـا           .در مزرعه است

ــاري، ــی پوســند    پیشــرفت بیم ــتال شــده و م ــدریج مب ــه ت ــا ب ــام ریشــه ه ــان،(تم  ).1387اعتباری

گیاهــان آلــوده ریشــه هــاي قهــوه اي تیــره، مســطح، پــوك و توخــالی و شــفاف داشــته و ســطح  

در مزارعـی کـه آلـودگی شـدید     ). 2009اسـرینیواس،  (ساقه قهـوه اي، پوسـیده و بـی رنـگ اسـت     

ــوده و     ــاد ب ــا زی ــافی در خــاك وجــود داشــته باشــد، ســرعت انهــدام ریشــه ه ــت ک ــوده و رطوب ب

درآلــودگی . فید یــا ســفید مایــل بــه زرد در ناحیــۀ طبــق تشــکیل مــی شــودپوشــش متــراکم ســ

متوسط، پوسیدگی خشـک همـراه بـا بـار قـارچ در یـک طـرف طبـق دیـده مـی شـود کـه فلـس              

ایـن پیازهـا در مراحـل بعـدي دراثـر حملـۀ       . بیرونی را از حاشیه بـه سـوي طبـق فـرا مـی گیـرد      

یدگی نـرم پیـدا کـرده، توخـالی شـده و      پوسـ ، نماتدها، کنه هاي خاکی، مگـس و بـاکتري و غیـره   

ــ ــدم ــان،(ی گندن ــاهش مــی دهــد    .)1387اعتباری ــذر را ک ــن بیمــاري عملکــرد ب اســرینیواس، (ای

2009( .  
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ازدادن کـود زیـاد بایـد    . توصیه می شـود مبارزه با بیماري ازطریق تناوب  طوالنی و زهکشی خوب 

کاشت پیاز سالم، مبارزه با حشرات خاکزي و بیماري هاي برگی از اقدامات مهم براي  .خودداري کرد

همچنین ضدعفونی نشاء با کاپتـان یـا تیـرام بـراي کنتـرل بیمـاري       . کاهش خسارت بیماري است

، رشد بسیار خوبی گردد شتاگر پیاز در خاکی که با بقایاي یونجه اصالح شده باشد، ک. مناسب است

  ).1387اعتباریان،(یدگی پیاز به حداقل می رسدداشته و پوس

 از بیماري هاي ویروسی پیاز است که عالیم ظاهري با وضعیت رشـد  :ویروس موزائیک پیاز -5-9-5

برگ پیاز از قسمت قاعدة بـرگ بـه طـرف نـوك     . گیاه و تغییر رنگ برگ ها تشخیص داده می شود

برگ، عالیم موزائیک شدن دارد که لکه ها و خطوط کشیدة سبز روشن و سبز مایل به زرد همراه با 

برگ ها بدشکل . نقاط سبز تیره مشاهده می گردد و در آلودگی هاي شدید تمام برگ زرد می شود

عالیم موزائیک در گل آذین نیز ظاهر شده و گل دهی کم . امنظم و به طرف زمین خم می شوندو ن

شته هـا انتقـال   همچنین ویروس ازطریق مکانیکی و . رشد گیاه به طور کلی کم می شود. می شود

   ).1387جهان آرا،(می یابد

6-9-5Ditylenchus dipsaci امـا بیشـتر    ،کـه شـیوع جهـانی دارد    اسـت  سـوخ سـاقه و   نماتـد   -

گیــاه و بــیش از گونــه  400ایــن نماتــد بــه  .معتدلــه شــیوع دارد و خســارت مــی زنــد در منــاطق

طــول  .امــا نــژاد خاصــی از ایــن نماتــد بــه پیــاز حملــه مــی کنــد  ،کنــدخــانواده حملــه مــی  40

مـواقعی  فقـط در   میلی متراست کـه در داخـل بافـت هـاي گیـاهی زنـدگی مـی کنـد و         1-3/1آن

بـه داخـل خـاك فـرار مـی       ،نباشـد  ناسـب  م ،که شـرایط بـراي زنـدگی داخـل بافـت هـاي گیـاه       

میـزان   بـه کنـدي صـورت گرفتـه و     در مزارع آلوده به این نماتد، ظهـور گیاهچـه هـاي پیـاز     .کند

گیاهچـه هـا بیمـار و زردرنـگ بـوده،       بـیش از نصـف  . سبز شـدن کـاهش قابـل مالحظـه اي دارد    

متــورم بــوده و اپیدرمشــان بــه  بــه نظــر رســیده و کوتیلــدون هــا معمــوالَ هاللــی پــیچ خــورده و

هفتـه پـس از کشـت ازبـین      3صورت تـوري تـرك برداشـته و اکثـر گیاهچـه هـاي بیمـار ظـرف         

هنگــامی گــه در خــاك آلــوده پیــاز کشــت شــود، عالیــم روي گیاهــان در حــال رشــد  .مــی رونــد

، لکـه هـاي زردرنـگ، آمـاس و زخـم      هفتـه ظـاهر مـی شـود و شـامل کوتـولگی       3تقریباً پـس از  

روي سـاقه و جوانـه هـا برآمـدگی هـائی ایجـاد مـی شـود و بـرگ هـا            .هاي باز روي بـرگ اسـت  

بـه تـدریج بـه طـرف پـایین و تـک        سـاقه و گـردن سـوخ، نـرم شـده و      .کوتاه و پیچیده می شوند

سـوخ هـاي آلـوده     .تک فلس ها رسـوخ کـرده، باعـث خاکسـتري و نـرم شـدن آن هـا مـی شـود         

فلـس هـاي خـارجی ممکـن      .و نـاقص شـوند   قلـو ممکن است شـکاف بردارنـد یـا جوانـه زده و دو    

یـا بـا ظـاهري شـبیه یـخ      است با کمی فشار با انگشـت، آزاد شـده ودر زیرشـان بافـت هـاي نـرم       

  .خیلی سبک می شوند وخشک ، در هواي خشک، سوخ ها بی بو. زدگی آشکار شوند

با گیاهان مقاوم مثل اسفناج،چغندر، خانوادة ) سال 3-2حداقل ( مبارزه از طریق تناوب هاي طوالنی

درجـۀ   46شب بو و غالت، استفاده از بذر و سوخ سالم، ضد عفونی بذر و سوخ آلوده در آب با دماي 
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اتد کش سانتی گراد به مدت یک ساعت، فومیگاسیون خاك در پاییز و مبارزة شیمیایی با سموم نم

  ).1387اعتباریان،(دي کلرو پروپن انجام می شود +مانند دي کلرو پروپان

  

  :آفات و روش هاي کنترل آن ها  -10-5

  .تریپس و مگس پیاز را نام برد ،پیاز کنۀ ، ازآفات مهم پیاز می توان، شتۀ سبز هلو

  :Myzus persica شتۀ سبز هلو -1-10-5

حشـرة بـالغ   . شتۀ سبز هلو به رنگ هاي مختلفی از سبز کم رنگ تا زرد یا صورتی دیده مـی شـود  

بیشتر به صورت بدون بال است، در انواع بالدارآن شکم به رنگ سبز مایل به زرد بوده و لکۀ تیره در 

ارند به صورت کلونی در انتهاي جوانه ها و سطح زیرین برگ وجود د .سطح پشتی وجود داردسینه و

و از شیرة گیاهی تغذیه نموده و مادة چسبناك شیرینی به نـام عسـلک دفـع مـی کنـد کـه سـبب        

ور کافی به گیاه باعث کـاهش  نبا جلوگیري از رسیدن  و و جذب مورچه ها می شود رشدکپک سیاه

این شته با تغذیۀ شیرة گیاه باعث پژمردگی، بدشکلی و کند شدن رشد  .فتوسنتز و عملکرد می شود

  .گیاه می شود

می شود که  ازجمله ویروس کوتولگی زرد پیاز همچنین این شته باعث انتقال ویروس هاي مختلفی 

وپژمردگـی بـرگ هـا،     پیچ خوردن اندام هـوایی گیـاه    ،کوتولگیکاهش رشد طولی وعالیمی مانند 

 نواختایجاد شده و درنهایت زرد شدن یک همچنین برگ پیاز متورم شده و خطوط طولی کلروتیک

  )2004،دانشگاه ایلینویز،1387جهان آرا،(می گردد برگ ها و گل آذین ظاهر

  

                         
  

ــدگی کــافی، بیشــتر و در آب و هــواي گــرم و خشــک کمتــرین    جمعیــت حشــره در شــرایط بارن

مبــارزه از طریــق نــابود کــردن بقایــاي گیــاهی و علــف هــاي هــرز قبــل از کشــت،   .میــزان اســت

ــا اســتفاده از دشــمنان طبیعــی مثــل زنبورهــاي پارازیــت، کفشــدوزك هــا و    مبــارزة بیولوژیــک ب

  .)1991رونالد و همکاران،(و یا مبارزة شیمیایی صورت می گیرد غیره

است که به همۀ قسمت هاي گیاه خصوصاً سـوخ  یکی از آفاتی  : Aceria tulipae پیاز کنۀ -2-10-5

رشـد   .می شوندپژمرده  وسپس داراي سطوح قهوه اي رنگی شده ،برگ هاپیچ خورده. نفوذ می کند

 .ممکن است بوته قهـوه اي رنـگ شـده و از بـین بـرود     . سوخ کند بوده و سوخ ها کوچک می شوند

آب و هواي بسـیار گـرم بـا    . نقش داردبرخی ویروس هاي موزائیک نیز  همچنین این کنه در انتقال

پـارکر و  (بـراي ایـن آفـت نامناسـب بـوده و سـبب تلفـات زیـاد آن مـی شـود           رطوبت نسبی پایین

  ).1995همکاران،
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حشرة بالغ ازبرگ هاي درحال رشد تغذیه می کند که سبب کوتاه شدن، پیچ خـوردن و بـی رنـگ    

حمله کرده و بـا تغذیـه از قسـمت هـاي      حشرة بالغ براي تخم گذاري به سوخ.  شدن بوته می شود

حشره درتمام مراحل زندگی، می تواند از یـک  . داخلی سوخ سبب خشک شدن بافت سوخ می شود

همیـت اقتصـادي ایـن    ا .فصل به فصل بعدي درون سوخ ها در انبار بماند یا درون خاك باقی بمانـد 

سـبب کوتـاه شـدن و کـاهش     بـاال اسـت چـون     Tulipsو   Alliumحشره به عنوان آفت گونه هاي 

و  شـوچنکو وCAB International  ،1998(همچنین در انتقال ویروس ها نقش دارد. عملکرد می گردد

  .)1970همکاران

حشرات مکنـده   ء، زردرنگ، جز)میلی متر 1طول ( حشره اي ریز ،)Trips tabaci(تریپس -3-10-5

عصاره به برگ هـاي پیـاز صـدمه زده و لکـه     با مکیدن برگ ها یا ساقه ها را سوراخ کرده، است که 

در تریپس هاي پیاز ).1385نم پال سینگ، (هاي قهوه اي رنگی از خود روي برگ ها باقی می گذارد

خشک از سطح برگ تغذیه نموده که سبب سفید یا نقره اي شدن برگ هـا مـی    و آب و هواي گرم

بذرهاي کوچکتر می تولید بذر و  تشکیلآن ها از گل ها هم تغذیه می کنند که سبب کاهش . شوند

نگام مشکوك بودن به خسـارت  ه. می شوند هابتدا وارد سطوح حاشیه اي مزرع آن ها معموالَ. شوند

چون رایـج تـرین محـل بـراي مخفـی شـدن ایـن         ،تریپس بهترین کار بررسی زوایاي برگ ها است

چون کاربرد حشره کـش   ،نترل تریپس ها در محصوالت بذري مشکل استک .حشرات کوچک است

کنترل علف هاي هرز و اسـتفاده   .ها، به طورهمزمان به زنبورهاي گرده افشان هم آسیب می رساند

  ). 2005، بی نام ،1385، نم پال سینگ، ( از ارقام مقاوم، بهترین روش مبارزه است

  

  
  تریپس پیاز

  که) میلی متر 6(بوده معمولی ولی کمی کوچکتر مگسشبیه  )Delia Antigua(پیاز مگس -4-10-5

الروهاي شیري رنگ در عرض یک هفته  .ك تخم گذاري می کندادر خ خاکستري کم رنگ است و

ولی بیشـترین خسـارت را در بهـار     ،الروها در هر سنی به گیاه پیاز حمله می کنند .بیرون می آیند

گیاهچه ها در ابتدا کوتـاه  . ازطریق حمله به بذرهاي در حال جوانه زنی و گیاهچه ها وارد می کنند

پیازهـاي   وهمنشاهاي جوان  هم از آفت. )2009اسرینیواس، (می شوند سپس زرد شده و می میرند

کند که سبب ورود موجـودات زنـده   مگس پیاز سوراخی را در سوخ ایجاد می  .می کند هتغذیکامل 

عـدم کشـت در   مبـارزه بـا آن ازطریـق     کنترل و .اي که موجب پوسیدگی پیاز می گردند، می شود

جداکردن سوخ هاي آلوده و خارج زمین هاي مجاور مزارعی که سال قبل پیاز در آن ها کشت شده، 
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بـی   ،1376نـم پـال سـینگ،    (شـود یا استفاده از سموم شیمیایی انجام مـی   وانبار  کردن آن ها از

  ) .2005نام،

  

  :روش هاي تولید بذر  -6

  : دو روش براي تولید بذر پیاز وجود دارد

در این روش محصول سوخ اولین فصل درطی زمسـتان در مزرعـه بـاقی مـی      :روش بذر به بذر -1-6

در این روش گیاهان زودتر کشت شده و مدت بیشتري نیـز   .ماند تا در فصل بعدي، بذر تولید نماید

زمین را اشغال می کنند و به دلیل لزوم برآورده شدن نیاز سرمایی گیاهـان جهـت گلـدهی، تـاریخ     

اواسـط   بذر در تابستان کشت می شود، معموالَ .کاشت مناسب از حساسیت ویژه اي برخوردار است

در آخر پاییز به منظور باقی ماندن سوخ هـا در سـرماي    .تیر تا اواسط شهریور زمان کشت بذر است

سانتی متر تنـک مـی    30را به فاصلۀ  در بهار بوته ها. زمستان، در مزرعه از مالچ  استفاده می شود

امین پور (این روش براي ارقامی که داراي کیفیت نگهداري وانبارداري کم هستند به کار رود . کنند

  ).2005،سوکراکام و همکاران ،2003اگروال، ،1378و جعفري،

این روش منجر به عملکرد باالتر بذر نسبت به روش سوخ به بذر می گردد چون گیاهـان بیشـتري    

سوخ ها می شود ولـی کیفیـت بـذر تولیـد     در هر هکتار وجود داشته و زمان کمتري صرف استقرار

خارج تیپ بـه صـورت   شده کمتر از روش سوخ به بذر است و همچنین جدا کردن و حذف گیاهان 

مؤثر و کارآمد امکان پذیر نمی باشد، چون سوخ ها در مزرعه باقی می مانند و بنـابراین تولیـد بـذر    

. خالص امکان پذیر نیست و بذر تولید شده با این روش براي تکثیر بعدي مناسب نمـی باشـد   کامالَ

خاصی بایـد بـه کنتـرل     به بذر است ولی توجه و دقتهرچند هزینه هاي کلی، کمتر از روش سوخ

  ). 2009اسرینیواس ، ،2006وانانگامودي و همکاران،(آفات شود 

  

درروش سوخ به بذر که روش متداول تولیـد بـذر   : )تولید بذر از سوخ مادري(روش سوخ به بذر -6 -2

. پیاز است، سوخ هاي پیاز رشد کرده، در پاییز برداشت و انبار شده و در بهار مجدداً کشت می شوند

ایـن روش گـران تـر از    . در زمستان رفع می شودنیاز ورنالیزاسیون سرمایی درطی انبار کردن سوخ

هاي خارج تیپ، بیمـار یـا   روش بذربه بذر می باشد ولی به کشاورز به راحتی اجازة جداکردن سوخ

به طور کلی تولید بـذر    .این روش درابتدا براي حفظ بذر پایۀ پیاز به کار رفت. نامطلوب را می دهد

مرحلــۀ تولیدبــذر ) مرحلــۀ تولیــد ســوخ ب) الــف: در ایــن روش در دو مرحلــه صــورت مــی گیــرد

  ). 2006وانانگامودي و همکاران، ،2008، سینگ و اساتی،2003، اگروال،2090اسرینیواس،(

  

  ) :سال اول(تولید و انبار کردن سوخ ها -7

   : تولید سوخ باکیفیت -1-7

چون عملکـرد و کیفیـت    ،فصل در تولید بذر پیاز باید سوخ هاي با  کیفیت تولید شوددرطی اولین 

  ).2008 ،بی نام(دارداین سوخ هاي تولید شده بستگی  بذر به
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در زمینی که براي تولید بذر سوپرالیت و الیت بـه کـار مـی رود،     : تناوب و فاصلۀ ایزوالسیون -2-7

سال قبل و براي تولید بذر گواهی شده  حداقل یک سال نباید پیاز کشـت شـده باشـد و     2حداقل 

متر و براي بذر گواهی  1000همچنین حداقل فواصل ایزوالسیون براي تولید بذر سوپر الیت و الیت 

  .متر است 500شده 

  :خزانه در کشت -3-7

بسته به شرایط آب و هوایی هر منطقه، کشت در زمین اصلی در پاییز و بهار انجـام مـی شـود کـه     

 7فاصلۀ کشت . زمین اصلی، بذرها را در خزانه می کارند انتقال نشاها بهماه قبل از  2تا  5/1 اًحدود

در خزانـه مهـم   عمـق کشـت بـذر    . میلی متر است 10تا  3سانتی متر و عمق کشت بذر هم  10تا 

سبز نشده و اگر سبز شود، گیاهچۀ ضعیفی  عمده آنچون اگر بذر عمیق کشت شود، قسمت  ،است

 15-18دماي روزانه . براي رشد بهتر گیاهچه ها در خزانه دماي پایین، مناسب است. تولید می کند

شـاها بـه   بـراي افـزایش مقاومـت ن   . سب اسـت اتی گراد منندرجۀ سا 10و دماي شبانه  گرادسانتی 

 روز قبل از انتقال به زمین اصلی، تعداد دفعات آبیاري را کاهش داده 10تا  7شرایط نامساعد حدود 

 زمـین  تـا    خزانـه مساحت  .درجۀ سانتی گراد قرار می دهند 4-7و نشاها را در معرض دماي 

                  ).1378،و جعفري، امین پور1375مبشر،( در نظر گرفته می شوداصلی 

  ).2008سینگ و اساتی، ،2003اگروال ،(کیلوگرم در هکتار 8-10: مقدار بذر  -4-7

  : کود دهی -5-7

 45کیلـوگرم سوپرفسـفات و    250زمـین و   آمـاده سـازي   پوسیده در زمـان  تن کود دامی کامال20َ

کیلـوگرم سـولفات آمونیـوم     375تا  250. کیلوگرم سولفات پتاسیم در زمان کشت باید اضافه شود

  ).2003اگروال،(ممکن است به صورت سرك در سه مرحله طی فصل رشد به کار رود

  :انتقال نشاء  -6-7

-9گیاهچه هاي (به زمین اصلی در اوایل بهار در مناطق سرد و معتدل سرد، انتقال نشاها از گلخانه 

 6-7گیاهچـه هـاي   پس از رفع یخبندان انجام شده و در مناطق گرمسیر هم در پاییز ) هفته اي 8

ضخامت نشاها موقع انتقال به زمین اصلی، به اندازة نصف . به زمین اصلی منتقل می شوندهفته اي 

وانانگـامودي و   ،1375،مبشـر ( تـر مـی باشـد   سانتی م 12-15قطر مداد معمولی و اندازة آن حدود 

  ).2006همکاران،

  : فاصله -7-7

ســانتی متــر متغیــر  15تــا  10بســتگی بــه رقــم و انــدازة ســوخ داشــته و از  روي ردیــف ۀ فاصــل

عملکـرد  باالترین  باعث که این فاصلهاست تحقیقات در هند نشان داده برخی . )2003اگروال،(است

 بیشتر از این مقدار بین بوته ها سبب به وجود آمدن پیازهایی با گردن ضخیمفاصلۀ  .سوخ می شود

  ).2006وانانگامودي و همکاران،( می شود

  :آبیاري  -8-7

در طـی  . آبیاري دو هفته یک بار در طی زمستان و هر هفته در آب و هواي گـرم انجـام مـی شـود    

  ).2008سینگ و اساتی،(رسیدن باید کمتر آبیاري شود
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  :کنترل علف هرز -9-7

مداوم براي رشد و توسعۀ خـوب سـوخ ضـروري     اقدامات زراعی. مزرعه باید عاري از علف هرز باشد

1تنورانعلف کش براي کنترل علف هاي هرز مصرف . است
 2بـه صـورت پـس رویشـی بـه میـزان        

، 2003اگروال،(، دو تا سه هفته پس از نشاکاري توصیه می شودلیتر آب 800کیلوگرم در هکتار در 

  ). 2008سینگ و اساتی،

  :برداشت و ترمیم سوخ ها  -7- 10

. رسیده باید در آخر بهار یا اول تابستان برداشت شده و در پاییز مجدداً کشت شود هاي کامالَ سوخ 

انبار شوند و در بهار دوبـاره   هفته ینسوخ هاي برداشت شده در پاییز هم ممکن است به مدت چند

درصد اندام هاي هوایی گیاه ازبـین رفتـه، یـا حالـت      75سوخ ها وقتی ). 2004دساي،(شوند کشت

- 115برداشت سوخ ها حدوداً  .)2004تومار،( افتادن و پژمردگی را نشان دهند باید برداشت شوند

دراین مرحلـه  . انجام می شود درصد برگ ها، 50روز پس از کشت یا یک هفته پس از ریزش  110

به سپس . سوخ ها باید همراه برگ ها از خاك بیرون کشیده شوند. سوخ ها به طور کامل رسیده اند

  ).2008، دانشگاه کشاورزي تامیل نادو(شوندروز در مزرعه در سایه ترمیم  مدت چند

 5/1تـا   1عمل سربرداري حتمـاً از حـدوداً    پس از برداشت، سوخ ها باید سرزنی شوند به طوري که

مـدت  . قبل از انبارداري، انتخاب و ترمیم سوخ ها باید انجام شود .سانتی متر گردن پیاز انجام شود

سوخ ها به میزان زیادي به شرایط آب و هوایی بستگی دارد و سـه تـا چهـار     زمان الزم براي ترمیم

سوخ ها در ). 2008سینگ و اساتی، ،2003اگروال،، 1378امین پور و جعفري،(هفته طول می کشد

سـوخ هـاي آسـیب دیـده،      .خالص سازي می شـوند  ، جدا واین مرحله براساس رنگ، شکل و اندازه

-80سوخ هاي با اندازة متوسط بـا وزن  . طویل، جدا می شوند یاضخیم  دوقلو و سوخ هاي با گردن

مجدد در فصل بعد، دوباره خالص سـازي و   ز کشتا سوخ ها قبل. گرم انتخاب و انبار می شوند 50

  ).2004تومار، ،1995سوکراکام و همکاران،(انتخاب می شوند

  : کردن سوخ هاانبار -11-7

ــایین  ــاي پ ــات      دم ــاد، تلف ــۀ زی ــایین و تهوی ــبی پ ــت نس ــا رطوب ــک ب ــبتاً خش ــواي نس ، آب و ه

  ).2004دساي،(انبارداري سوخ هاي پیاز را کاهش می دهد

  :انبارداري مطمئن شاململزومات یک 

  .سوخ ها باید قبل از انبار کردن به خوبی تهویه، خشک و ترمیم شوند- 1

و درصـورتی   انجام شود ،باشد يانبارکردن باید در سینی هاي کم عمق که کف آن داراي منافذ- 2

.گونی هاي توري استفاده شود ،که از گونی براي انبار کردن استفاده می شود

جهـت جلـوگیري از جوانـه زنـی و     درجـۀ سـانتی گـراد     5/4تـا   0حـدودة  دماي انبار باید درم- 3

درجۀ سانتی 10سه تا چهار هفته قبل از کشت دما باید به حدود  .باشدپوسیدگی سوخ هاي مادري 

 60رطوبت نسبی  ، براي انبارداري ارقام بهاره که کشت در بهار انجام می شود همگراد افزایش یابد

).2008سینگ و اساتی، ،2003اگروال ،، 1378این پور و جعفري،( درصد مناسب است 80تا 

                                               
1-Tenoran
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  : کاشت مجدد سوخ ها-12-7

. شوندمی سانتی متر کشت  30سانتی متر با فاصلۀ  5/7سوخ ها در بسترهاي مسطح خاك به عمق 

اندازة سـوخ برعملکـرد   وزن و. سوخ براي کشت یک هکتار مزرعه، نیاز است 11250-13710حدود 

هرچند افزایش دراندازه و . عملکرد بذر بیشتر است ،تأثیر زیادي دارد و هرچه بزرگ تر باشد بذر پیاز

وزن (وزن سوخ منجر به عملکرد باالتر بذر می گردد ولی درصورت انتخاب سوخ هاي بسـیار بـزرگ  

، 2004دسـاي، (نیـاز خواهـد بـود   ) تـن در هکتـار  6(بـه مقـدار بسـیار زیـاد بـذر      ) گـرم 90بیش از 

  ). 2004تومار،

  

  )سال دوم(شت سوخ ها و تولید بذرک- 8

  :آماده سازي زمین -8- 1

سپس سه تا چهار چنگک و غلطـک زدن زمـین    براي تهیۀ بستر مناسب کشت، یک شخم عمیق و

  .)2006وانانگامودي و همکاران،(انجام می شود

  :انتخاب سوخ ها  -2-8

 .سبب عملکرد باالي بـذر مـی شـود    اندازة بزرگ تر سوخ. عملکرد بذر تحت تأثیر اندازة سوخ است

سانتی متر که ازنظر رنگ و شکل وسایر خصوصیات با رقم مورد کشت  3-6با اندازة  سالم سوخ هاي

وانانگــامودي و  ،2003اگــروال،(انتخــاب مــی شــوند، بــراي تولیــد محصــول خــوب ،تطــابق دارنــد

  ).2006همکاران،

  ):سوخ(مقدار بذر -3-8

 10حـدود   اما معموالَ .مادري، مقدار سوخ الزم جهت کشت متغیر استبسته به رقم و اندازة سوخ  

تن سوخ مادري براي کاشت یک هکتار الزم است که تحت شرایط خشکی و کمبود آب ممکن است 

  ). 1378امین پور و جعفري،(کیلوگرم در هکتار کاهش یابد 3این مقدار تا 

  :تاریخ کاشت  -4-8

کشت هاي پاییزه حتی االمکان باید زود انجام شود تا گیاهان قبل از سرماي زمستان، رشـد کـافی   

در عین حال کشت خیلی زود سبب رشـد رویشـی   . نموده و تعداد ساقه هاي بیشتري تولید نمایند

در مزارع بذري که در بهار کاشـته مـی شـوند بـه     . زیاد و گسترش بیماري ها در زمستان می شود



٢٣

درصورت کاشت دیرهنگـام،   .ین که شرایط آب و هوایی اجازه دهد باید اقدام به کشت نمودمحض ا

امکان این که بوته ها به جاي گلدهی، مجدداً تولید سوخ نمایند وجـود دارد، همچنـین در کاشـت    

دیرهنگام ممکن است گرده افشانی و دورة پرشدن دانه با گرماي تابستان مواجه شود و عملکرد بـه  

   ).1378امین پور و جعفري،(اهش یابدشدت ک

  : کودها -5-8

  .آنچه که در سال نخست صورت گرفته است، بایستی انجام شودمشابه 

  : ۀ بین ردیفروش کشت و فاصل -6-8

سـانتی متـر    45×30سانتی متر در خاك با فاصلۀ  10تا  8انتخاب شده به عمق  مادري سوخ هاي

هـزار بوتـه در هکتـار تـراکم مناسـبی       100تا  80به طور کلی در شرایط معمول،  .کشت می شوند

 -و کاهش بیماري ها و نیز جلوگیري از خوابیدگی بوته همچنین به منظور تهویۀ بهتر مزرعه .است

سوخ هـاي جوانـه   . ها در اثر باد، بهتر است ردیف هاي کاشت در جهت باد غالب منطقه قرار گیرند

 به طـوري  ،در سوخ هاي جوانه نزده، نیمۀ باالیی باید حذف شود. ل کشت می شوندزده به این شک

، سـبب تسـریع   سـوخ مـادري   بـاالیی  نیمۀحذف . که ساقۀ صفحه اي شکل و ریشه ها سالم بمانند

، همچنین تعداد ساقۀ گل دهندة بیشتري تولید می شـود کـه عملکـرد بـذر را     جوانه زنی می شود

 امین پـور (ممکن است خطر پوسیدگی سوخ هاي کشت شده را افزایش دهداما  ،افزایش خواهد داد

  ).2006وانانگامودي و همکاران،  ،2003اگروال،، 1378و جعفري،

  :آبیاري -7-8

آبیـاري  . سبب کاهش قابل مالحظۀ عملکرد می گردد ،استرس آبی درطی گرده افشانی وتوسعۀ بذر

روزه طی تابستان، براي رشد و تکامل مطلوب بذر ضروري  7-10روزه طی زمستان و  15در فواصل 

).2006وانانگامودي و همکاران،( است

  

   :، خشک کردن و خرمن کوبی بذر برداشت -9

 معمـوالَ  ،بذر روي یک گیاه پیـاز بـه طـور همزمـان نمـی رسـند       چترهاي حاوي باوجودي که همۀ

هاي بذري در رطوبـت  چتر این کار با برداشت. انجام می شود در یک زمان برداشت در مزرعۀ بذري

با دست که ساقۀ گل ) تعدادي کپسول باز با بذرهاي سیاه رسیده دارند هاچتر که(درصد  30حدوداً 

درکـف  هنگام برش، چتر  .گردد، انجام می شودمی  بریدهر زیر چتر سانتی مت 15تا  10دهنده را از 

 هـاي چتر. دست محفوظ شده و بین انگشتان نگه داشته می شود تا از ریزش بـذر جلـوگیري شـود   

حمـل مـی    ارعبـارگیري و از مـز  در کـامیون هـا   بذر درون یک کیسۀ کرباسی ریخته شـده،   حاوي

   .  )2009اسرینیواس، (شوند

چــون تــودة بــذر گــرم مــی شــود  ،روز درون کیســه هــا رهــا شــوند 2تــا  1بــیش از بــذرها نبایــد 

بـزرگ   بـا دمیـدن هـوا درون جعبـه هـا یـا مخـازن       هـا  چتر .وسبب کاهش کیفیت بذر خواهد شد

و یـا بـا پخـش کــردن بـذرها بـه صـورت یــک الیـۀ کـم عمـق روي یــک سـطح تمیـز درمعــرض            

حـدي خشـک مـی شـوند کـه کپسـول        بذرها تا بـراي خـرمن کـوبی تـا    . آفتاب، خشک می شوند
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ها و ساقه هاي کوچک بذر هنگـامی کـه در کـف دسـت غلطانـده مـی شـوند بـه راحتـی خـرد و           

درجـۀ سـانتی گـراد     32دمـاي  دراگر بذرها توسـط گرمـا خشـک مـی شـوند بایـد        .شکسته شوند

درجــۀ ســانتی گــراد تــا  38درصــد باشــد، ســپس در  18تــا وقتــی مقــدار رطوبــت بــذر کمتــر از 

درجـۀ سـانتی گـراد تـا زمـانی کـه مقـدار         43درصـد شـود و در دمـاي     10زمانی که رطوبت زیر 

خــرمن کــوبی بــا کمبــاین انجــام مــی  .شــوندخشــک رطوبــت مناســب انبــارداري حاصــل شــود، 

ــود ــد. ش ــراي عملکردارمق ــاي  ب ــن ه ــورت آزاد    الی ــه ص ــان ب ــرده افش ــا  560از  )(opگ  784ت

ــار  ــوگرم در هکت ــراي  کیل ــاي  و ب ــن ه ــدالی ــا  336هیبری ــار  1120ت ــوگرم در هکت ــت  کیل اس

   ).2009اسرینیواس، (

درصد باشـد   60-70وزن خشک هنگامی است که  به صورت مکانیزه بهترین زمان برداشت بذر پیاز

یک معیار دیگر رسیدن مزرعه، وقتی . روز پس از شروع گل دهی است 45-60حدوداً این زمان که 

در مزرعه بذر رسیده دارند وکپسول ها، باز بـوده وبـذرهاي سـیاه قابـل      درصد چترها 1-3است که 

 .روز قبل از روش سنتی برداشت چترها بـا دسـت، مـی باشـد     12تا  10 مشاهده هستند که معموالََ

 65برداشت در مناطق کوهستانی وقتی مقدار مادة خشـک بـذرها بـه     است که دهمطالعات نشان دا

در منـاطق دیگـر،    .مـی توانـد آغـاز شـود     )روز پس از شروع گل دهی 50-60حدوداً ( درصد برسد

  ). 2004دساي،(، شروع می شود درصد برسد 20-30به  بذر برداشت وقتی که وزن خشک

  

بذري در الیۀ کم عمق به صورت یکنـواختی پخـش شـوند،     طبق هايباید :  بذر خشک کردن -1-9

دن یکنواخت و جلوگیري از کپک زدن و گرم ممکن است در چند روز اول گاهی به منظور خشک ش

هفتـه   2-3چون خشک شدن به صورت طبیعـی غالبـاً حـدود    . شدن زیاد تودة بذر به هم زده شود

ر را با دسـتگاه هـاي خشـک کـن مصـنوعی،      وقت نیاز دارد برخی از کشاورزان ترجیح می دهند بذ

   ).2004دساي،(خشک نمایند

  :بذروري آفر -10

پس از خرمن کوبی، بذرهاي پیاز براي حذف علف هاي هرز، بذرهاي سبک و کاه و کلـش بوجـاري   

در . و به دنبال آن صـفحۀ ثقلـی انجـام مـی شـود      1بوجاري اولیه با بوجار عبوردهندة هوا. می شوند

. شسـته مـی شـوند    بـذرها  براي جدا کردن مواد زائد کوچکتر و بذرهاي سبک و پوك، برخی موارد

تیمار . بذرهاي سنگین خوب ته نشین می شوند درحالی که بذرهاي سبک و ضعیف شناور می مانند

 چون بذرها به سرعت آب را جذب کرده و درنتیجه کیفیـت  ،شستشو نباید از سه دقیقه بیشتر شود

بالفاصله دریک سانتریفیوژ با چرخش خشک شـده   جدا شده و ،بذرهاي سنگین. اهش می یابدبذرک

 -درصد قبل از انبارداري، خشک می 12 از کمتربذر تا رطوبت . و سپس توسط هوا خشک می شوند

خشک شود، چون بذر مرطـوب بـه زودي    کامالَ وبسته بندي بذر پیاز باید قبل از کیسه کردن. شود

بهتـرین روش  . شروع به گرم شدن و کپک زدن می کند و به سرعت قوة نامیۀ آن کاهش مـی یابـد  

                                               
1- air-screen
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 -بسته بندي بـذر پیـاز، نگهـداري بـذر در ظـروف فلـزي دربسـته و یـا کیسـه هـاي زرورقـی مـی            

  .)1366دانش پژوه،، 1378امین پور و جعفري، ، 2009اسرینیواس،(باشد

  

  : بذر انبارداري -11

سرعت فاسد شـده و کیفیـت   ه ب یکی از بذرهایی است که ،مهم پیاز دربین محصوالت اصلی و بذر  

هنگامی که بذرها در شرایط گرم مرطوب نگهداري یا انبار شوند در عـرض  . خود را ازدست می دهد

انبارداري مناسب،  قابلیت درصورت . از دست می دهند کمتر از یک سال قابلیت حیات خود را کامالَ

سبب بذر و دماي پایین انبار  کمتا مدت زیادي می تواند حفظ شود و مقدار رطوبت  حیات بذر پیاز

دیـده   .از این دو پارامتر، تنظیم مقدار رطوبت بذر آسان تر اسـت . می شوددورة طوالنی ترانبارداري 

سـال   3درصد انبار شدند، قابلیت حیـات خـود را تـا     6رطوبت  مقدار با وقتیبذرهاي پیاز شده که 

  ).2009اسرینیواس،(حفظ نمودند
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کنترل و گواهی مزارع تولید بذر پیاز

  

  :بازرسی مزرعه    

  :مرحلۀ تولید سوخ مادري ) الف 

  :نجام شودر ابازرسی باید به صورت زی 2حداقل   

وضـعیت  به منظور تعیین ایزوالسـیون،   به مزرعه گیاهچه ها انتقالبازرسی اول باید پس از - 1

تشکیل ساقۀ بذري نابالغ در = بولتینگ (bolters  گیاهان خودرو،گیاهان خارج تیپ شامل

کاشته شده است که یک صفت نامطلوب مـی باشـد چـون     گیاهی که با هدف تولید سوخ 

ت مانـدگاري در انبـار نخواهنـد    باعث سبک و فیبري شدن سوخ شده و این سوخ ها قابلیـ 

  .و عوامل مرتبط دیگرانجام شود.) داشت

سینگ و (سی خصوصیات سوخ انجام شودربازرسی دوم باید پس از برداشت سوخ ها براي بر- 2

. )2006، وانانگامودي و همکاران،2008اساتی،

  :مرحلۀ تولید بذر) ب

  :حداقل چهار بازرسی باید به صورت ذیل انجام شود 

بازرسی باید قبل از گل دهی به منظور تعیین ایزوالسیون، گیاهان خودرو، خارج تیپ اولین - 1

  .ها وسایرعوامل مربوطه انجام شود bolterها شامل 

براي کنترل ایزوالسیون، خارج تیپ و تشکیل بذر  بازرسی دوم و سوم باید درطی گل دهی - 2

.مربوطه انجام شودعوامل ها و سایر 

درهنگام برداشت براي بررسی ماهیـت واقعـی گیـاه و سـایر عوامـل      چهارمین بازرسی باید - 3

. )2006، وانانگامودي و همکاران،2008سینگ و اساتی،(مربوطه انجام گردد

  

  :مخلوط کشی و خالص سازي محصول بذري) ج

مخلوط کشی و خالص سازي عبارت اسـت از حـذف گیاهـان برمبنـاي خصوصـیات سـاقه و بـرگ،        

  . رنگ،گل آذین و خصوصیات گل براي حفظ خلوص ژنتیکی

خلوص ژنتیکی یکی از خصوصیات مهم بذر تولیدي است و دست یابی به استانداردهاي تعیین شده 

ی بذر می باشد و مزارع تولید بذري کـه  براي هر طبقۀ بذري از شرایط اصلی عکلیات کنترل و گواه

داراي استاندارد هاي تعیین شدة خلوص ژنتیکی نباشند، رد شده وگواهی براي آن هـا صـادر نمـی    

  :به منظور دست یابی استاندارد خلوص ژنتیکی اقدامات ذیل انجام می شود. شود

خلـوص  تأمین بذر مزرعۀ تولید سوخ مادري از منابع مطمـئن و حصـول اطمینـان از    - 1

ژنتیکی آن

   خالص سازي مزرعۀ تولید سوخ مادري -2
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مخلوط کشی و خالص سازي باید قبل از برداشت سوخ ها برمبناي رنگ شاخ و برگ یا خصوصـیات  

هر گیاهی که رنگ شاخ و برگ یا تیپ متفاوتی دارد و یا سوخ هاي دیر رس باید از . دیگر انجام شود

 رحله، خصوصاً در تولید بذر پایه مهم است چـون حـذف  مخلوط کشی در این م. ه حذف شوندعمزر

. )2004دساي،(سوخ هاي دیر رس قبل از برداشت گیاه، آسان تر است

  مخلوط کشی و خالص سازي سوخ هاي مادري -3

قبل از کشـت  . صورت گیرد باید به دقتکه برداشت شده  خاص سازي سوخ هاي مادري تولیدي و

پیازهایی که در (در این مرحله، سوخ هاي بدشکل، گردن کلفت. که مهمترین مرحلۀ جداسازي است

، دوقلو، داراي گردن کشیده و سایر ارقام شامل سوخ هاي ناهمرنگ و )سال اول تولید ساقه کرده اند

. حـذف مـی شـوند   غیر هم شکل با رقم مورد نظر و همچنین سوخ هاي بیمار وآلوده به پاتوژن هـا،  

  ). 1378امین پور و احمدي،(

درآخر دورة انبارداري به منظور حذف سوخ هاي جوانه زده و پوسیده، خالص سـازي و   تممکن اس

با معرفی ارقام هیبرید،  خالص سازي مشکل تـر شـده چـون مخلـوط     . بعدي الزم باشد جدا سازي

ممکـن اسـت خصوصـیات ایـن     . ي استکشی هریک از اینبردهاي به کار رفته به عنوان والد، ضرور

   ).2004دساي،(والدین با یکدیگر و همچنین با هیبریدهاي حاصل متفاوت باشد

  خالص سازي در مزرعۀ تولید بذر- 4

فقط سوخ هاي انتخابی که مطابق تیپ رقم است باید کشت شود و گیاهانی که با خصوصیات رقـم  

  ).2008و اساتی،سینگ (تطابق ندارند،  قبل از گل دهی باید حذف شوند

در مرحلۀ رشد رویشی در مزرعۀ بذري نیز باتوجه به شکل و نحوة رشد اندام هاي هوایی مـی تـوان   

همچنین در زمـان گلـدهی، بوتـه هـاي     . بوته هاي خارج تیپ و سایر ارقام را مشخص و حذف نمود

پس از . ندناخالص از روي اندازة ساقۀ گل دهنده و رنگ پرچم ها قابل تشخیص و حذف شدن هست

حذف بوته هاي ناخالص باید آن ها را از مزرعه خارج کرد چون، ممکن اسـت چترهـاي بوتـه هـاي     

  ).1378امین پور و احمدي،(کنده شده هم گرده افشانی کنند

فقط بذر پایـۀ    بنابراین توصیه می شود. در روش بذر به بذر، مخلوط کشی کامل امکان پذیر نیست

کشت شود که نیاز به مخلوط کشی  ،توسط روش سوخ به بذر تولید شدهداراي باالترین کیفیت که 

  ).2004دساي،(در بهار امکان پذیر است ،حذف سوخهاي با رنگ متفاوت در ارقام سفید .کمی دارد

  

  :روش بازرسی مزرعه  -د

  کرت نمونه بازدید در مزرعه-

ــرت    ــک ک ــت، در ی ــد قرارگرف ــی موردتأیی ــدگاه کل ــه از دی ــه مزرع ــس از آن ک ــاخص  پ ــۀ ش نمون

گفتـه مـی شـود، بوتـه هـا      )field inspection sample(آماري کـه اصـطالحاً کـرت نمونـۀ بازدیـد     

جزئیـات آلـودگی هـاي ایـن کـرت شـمارش، ثبـت شـده و         . به دقت مورد بررسی قرار مـی گیرنـد  

  .با جداول استاندارد مطابقت داده می شود
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  کرتچه هاي شمارش-

راســاس بازدیــد یــک محــل از مزرعــه صــورت نگیــرد و  بــراي ایــن کــه تعیــین کیفیــت مزرعــه ب 

اطمینان حاصـل شـود کـه کـرت بازدیـد شـده در مزرعـه نمایـانگر کیفیـت مزرعـه اسـت ،کـرت             

کرتچـه  "بـه هریـک از ایـن بخـش هـا      . نمونه به پنج یا شـش بخـش کـوچکتر تقسـیم مـی شـود      

ه انتخـاب  این کرتچـه هـا بـه طـور تصـادفی در مسـیر حرکـت در مزرعـ        . گفته می شود "شمارش

  .به عبارت دیگر از مجموع کرتچۀ شمارش ، کرت نمونۀ بازدید به دست می آید. می شوند

  

  :روش انجام شمارش هاي مزرعه -

  :نحوة انجام شمارش هاي مزرعه شامل مراحل زیر است 

ــمارش   -1 ــۀ ش ــداد کرتچ ــین تع ــداقل   : تعی ــوالت ح ــۀ محص ــراي هم ــراي   5ب ــد ب ــمارش بای ش

شـود و بـراي هـر مقـدار سـطح بیشـتر شـمارش اضـافی بـه صـورت            هکتـار انجـام   2مساحت تـا  

:انجام شود 1جدول 

  

  حداقل تعداد کرتچۀ شمارش براساس مساحت مزرعه -1جدول

  حداقل تعداد شمارش ها  مساحت مزرعه به هکتار

≥ 2  5  

4 -2  6  

6 -4  7  

8 -6  8  

10-8  9  

≤ 10  10  

  

ــا        ــذري ب ــول ب ــه محص ــان داد ک ــاي اول نش ــمارش ه ــۀ ش ــر مجموع ــه اگ ــد مزرع ــر بازدی در ه

گیاهـان خـارج تیـپ، سـایر محصـوالت، بوتـه هـاي        (استانداردهاي تعیین شـده بـراي هـر عامـل     

ــره ــراي آن عامــل   ) بیمــار و غی ــه ب ــه شــمارش اولی ــدارد درصــورتی کــه درصــد مجموع تطــابق ن

. وعـه شـمارش ثانویـه بایـد بـراي آن عامـل انجـام شـود        بیشتر از دوبرابر حـد مجـاز نباشـد، مجم   

ــی شــود   ــل نامیــده م ــه شــمارش، شــمارش دوب ــد  . دو مجموع ــذر هیبری در کــرت هــاي تولیــد ب

  . تعداد شمارش ها باید به صورت جداگانه براي هر دو والد انجام شود

ی کـه  تعـداد گیاهـان  : تعداد بوته هاي پیاز که براي تکمیـل یـک شـمارش بایـد مشـاهده شـود       -2

.) 2003اگروال،(بوته در هر شمارش است 100براي انجام یک شمارش مشاهده شوند 

:بازرسی کرتچۀ شمارش مزرعه-1

:براي بررسی هر یک کرتچۀ شمارش مزرعه به صورت ذیل عمل می شود
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بــه صــورت تصــادفی از هــر نقطــه از هــر ردیــف شــروع کــرده و صــد بوتــۀ متــوالی در یــک ) الــف

 تـک بوتـه هـا شـمرده مـی     . بوتـه در هـر جهـت بررسـی  مـی شـود       10بـا  ردیف یا در یک مربع 

بوتـه دریـک ردیـف خـاص،      10اگر شمارش در یک مربع انجـام مـی شـود پـس از بازرسـی      . شود

.تعداد ردیف هاي ازقبل تعیین شده به صورت همزمان قابل بررسی است

  ). 2003اگروال،(تعداد آلودگی در هر بررسی کرتچۀ شمارش یادداشت می شود) ب

  

  
  روش بررسی کرتچۀ شمارش مزرعۀ پیاز -1شکل 

  

  

  :قبول یا ردکردن مزرعه -4-3

هنگــامی کــه بازرســی مزرعــه بــه اتمــام رســید، شــمارش هــاي جداگانــۀ کرتچــه هــاي شــمارش 

حاصـل جمـع هریـک از آلـودگی هـا را بـا حـد        . براي هریک از آلودگی ها با هم جمع مـی شـوند  

ــردد         ــی گ ــخص م ــه مش ــا رد مزرع ــد ی ــوده وتأیی ــه نم ــداول،  مقایس ــتاندارد در ج ــاز اس . مج

درصورتی کـه بـه علـت وجـود هریـک از آلـودگی هـا مزرعـه بـه حـد اسـتاندارد نرسـید، در فـرم              

  .گزارش علت رد شدن باید ذکر شود
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  استاندارد مزرعۀ تولید بذر پیاز -2 جدول               

  

  عوامل

  طبقۀ بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  1  2  2  )حداقل سال(تناوب

  500  1000  1000  )حداقل متر(فاصلۀ مزرعه از سایر مزارع

  1000/5  1000/2  0  )حداکثر بوته(سایر ارقام

Aceria tulipae  آفات
Myzus persica

*  *  *  

بیماري هاي 

  بذرزاد

  )درصد(

  Onion mosaic virus0  0  1  ویروس ها

.Fusarium spp  قارچ ها
Peronospora 
desttructor

1/0  5/0  1  

  Ditylenchus dispaci1/0  1/0  5/0  نماتد

  :توضیحات

درصورت باال بودن شدت آلودگی به آفات در مزرعه، بایستی طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات * 

  .عمل گردد

بایـد مـورد آزمـایش قـرار      F. solaniو Fusarium oxysporumدو عامل بیماري قـارچی بـه نـام    ** 

  .گیرد
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  در آزمایشگاه پیازاستانداردهاي بذر -3 جدول       

  

  عوامل

  طبقۀ بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  98  98  98  )حداقل درصد(خلوص فیزیکی

  2  2  2  )حداکثر درصد(مواد جامد

  1000/10  1000/5  0  بذر سایر محصوالت

  70  70  70  )درصد(حداقل قوة نامیه

  8  8  8  )درصد(حداکثر رطوبت بذر

  2500/1  10000/10  0  *علف هاي هرز

بیماري هاي 

  )درصد(بذرزاد

  Onion mosaic virus01/0  1/0  1/0  ویروس ها

.Fusarium spp  قارچ ها
Peronospora 
destructor

  :توضیحات

  گرم نمونۀ کاري  8عدد بذر علف هرز در  3براي بذر تولید داخل براي طبقۀ گواهی شده * 

  گرم نمونۀ کاري 8عدد بذر علف هرز در  1براي بذور وارداتی تعداد 

بایـد مـورد آزمـایش قـرار      F. solaniو Fusarium oxysporumدو عامل بیماري قـارچی بـه نـام    ** 

  .گیرد
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  :منابع

  

وزارت جهـاد کشـاورزي،   . 1387-88محصوالت زراعی، سال زراعی : آمارنامۀ کشاورزي، جلد اول -

  .معاونت برنامه ریزي و اقتصادي، دفترآمار و فناوري اطالعات
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