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 سخن ناشر
 

امروز آبروی اسالم در گرو آن است که ایران اسالمی به کشوری آباد تبدیل شود، تولیدد  

ت و کشاورزی بده خودکفدایی برسدد    داخلی با نیازهای مردم متعادل گردد کشور در صنع

           دشمن از طریق احتیاجات زندگی مردم راهی به اعمال فشار نداشته باشد
 01/3/0331ای امام خامنه                                                                 

 

ای کره  رود، به گونه های کزور به شمار  ی تريح ضرورت برقراری ا نیت غذايی يکی از اصلی

با توجه به وضعیت خراص بروم شرناخری     .اند برخی از کارشناسان آن را از ا نیت  لی نیز برتردانیره

کزرور، ضرروری اسرت ترا بریش از هرر ز رانی برا         ( ژئوپلیریرک )و جغرافیای سیاسری  ( اکویوژيک)

ی بروده و برر   بخزی و ارتقای جايماه بخش کزاورزی که  رویی اصلی ترم یح ا نیرت غرذاي    اویويت

های  لی است، بره اسررحکام بریش از پریش      و اویويت  تريح جايماه اساس اسناد فرادسری دارای باال

تررريح  برار  ترريح و زيرران  نظرام  قردس جمهرروری اسرال ی همرت گماشررره و از برروز يکرری از اصرلی      

رزی ساز ان بییه  هندسیح کزاو. های  لی يعنی کمبود  واد غذايی جلوگیری به عمل آيد چایش

و  نابع طبیعی با همکاری ساز ان تحقیقات، آ وزش و ترويه کزاورزی در راسرای  نويرات  قرام   

 عظ  رهبری و در جهت نیل به خودکفايی در توییرد  حصروالت کزراورزی و رسریدن بره ا نیرت       



هدف از اجرای ايح طرر   . کرده است " لی بییه هممام با کزاورز"غذايی اقدام به اجرای طر  

کرردن فاصرله عملکرردی  یران کزراورزان نمونره و       زی کزاورزی و تالش در جهرت کر   سا علمی

ه  اکنون شمار قابل توجهی از کزاورزان هیرند که با رعايت نکات فنی و .  یانمیح کزوری است

دهنرده   اسرفاده از عل  روز کزاورزی تا چند برابر  یانمیح کزوری عملکرد دارنرد کره خرود نزران    

 .ار باال در افزايش عملکرد در وامد سطح در کزور استوجود يک ظرفیت بیی

هرايی در ز ینره  حصروالت     در ايح راسرا به  نظور افزايش بازده توییرد، راهنمرا و دسررورایعمل   

هرا اسررفاده از دسرراوردهای    هرای  هر  ايرح دسررورایعمل    ويژگری . اند  خرل  کزاورزی تهیه شده

ها،  روجان و کزاورزان کارآ د و نخبه کزور زماههای  رخصصان، اسرادان دان پژوهزی و ديدگاه

هرا و   ها دارای بیانی ساده و در عیح مال کاربردی بوده و  ورد تايید  وسیه ايح دسرورایعمل. است

ها و با ياری  ا ید است با ترويه هر چه بهرر و بیزرر ايح دسرورایعمل.  راکز تحقیقاتی کزور هیرند

چک در خودکفايی کزور در تویید  حصوالت کزاورزی داشره خداوند  رعال، نقزی هر چند کو

 .باشد

انرد،   هرا  را را يراری کررده     در پايان جا دارد از همه عزيزانری کره در تردويح ايرح دسررورایعمل     

 .سپاسمزاری شود

 

 
 جهانسوزدكتر كاظم خاوازی                                              دكتر محمدرضا                         
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 انپیشگفتار مؤلف

بره دییرل    سوخپیاز خوراکی سبزی بییار  همی است که بخش خوراکی آن يعنی 

خروری،  هرای ترازه  صورت خام بره شرکل  و  واد  عدنی به هادارا بودن پروتئیح، قند، ويرا یح

 خرل  و جهرت مرذف بروی نرا طبوع      صورت پخره در طبخ غذاهایترشی و شور و نیز به

ا روزه با تویید پودر و خالل پیاز  صررف ايرح   . ودشگوشری اسرفاده  ی گوشت در غذاهای

از سروی ديمرر جنبره    . شاغل در جوا ع شهری آسان شده است افرادخصوص برای سبزی به

هرا و تقويرت سییرر  دفراعی بردن      ی ايح سبزی و نقرش آن در  عایجره برخری آیررژی    يدارو

 پریش برر   سرابقه کزرت ايرح سربزی بره پرنه هرزار سرال        . اهمیت آن را  ضاع  نموده است

 1۱ روسط  یزان تویید پیاز خوراکی در پنه سال اخیر در جهان و ايران به ترتیرب  . گردد ی 

خوشبخرانه  صرف سرانه ايرح  حصرول برا  یرزان توییرد آن در      .  یلیون تح بوده است ۴/۲و 

آن  بردان از نظر پیاز خوراکی خودکفا هیری  ویی ايرح   مريد  عبارت به ،کزور  طابقت دارد

پیراز خروراکی تقريبرار در اغلرب     . ییت که در تویید ايح  حصول  زکلی وجرود نردارد   عنا ن

طر  اسرمرار تویید در جنوب کزور و  زکالت و نیازهرای  . دشو های کزور تویید  ی اسران

تحقیقاتی آن ضرورت بازنمری و علمی نمرودن هرر چره بیزررر  رامرل توییرد را  حیروس        

هرای بهینره   به تحقیق و ترويه روش ،باالی ايح سبزی رغ  اهمیت  رمسفانه علی. نموده است

 اننررد دانزررماه  يیهررا ا ررروزه در دنیررا دانزررماه . توییررد آن توجرره درخرروری نزررده اسررت  

 ريکايی و برخی  راکز تحقیقاتی آی و يهای خصوصی اروپا، شرکتکايآ ر یکويو کزین

ی علمری در  هرا بره بررسری   (AVRDC) آسریايی  یهرا  ی انند  رکز تحقیرق و توسرعه سربز   

 نردی   بهرره . اند های نويح کزت و اصال  ارقام جديد پیاز خوراکی پرداخرهخصوص روش

از نرايه علمی داخل و خارج از کزور در يک  جموعه  نیج  و کراربردی برا هردف رفرع     



انردرکاران توییرد و   توانرد  رورد اسررفاده دسرت      ری  ، یائل و تنمناهای تویید پیاز در کزور

ا ید است کراب ماضر که راهنمای نیبرار کا لی برای توییرد  . قرار گیرد تحقیق ايح  حصول

چند کوچک در افرزايش کمری و کیفری توییرد      عنوان گا ی هر پیاز خوراکی است برواند به

بررداری توییدکننردگان  حرررم،  حققران و دانزرجويان      ايح  حصول  ؤثر بوده و برای بهره

 .دشو فید واقع 
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 991 .............................................................. های پیازخیارت روی گیاه و سوخ -5-۲-۱-۲     

 9۲9 ..............................................................................................انرقال بیمارگر  -۳-۲-۱-9      

 9۲9 .................................................................................................................رديابی  -۳-۲-۸   

 9۲9 .........................................................................................ای بررسی  زرعه -۳-۲-۸-9       

 9۲۴ .................................................های آز ايزماهی های  برنی بر فعاییتروش -۳-۲-۸-۲       

 9۲۳ ........................................................................................................آسرانه عمل  -۳-۲-1    

 9۲1 ......................................................................................های  ديريری  تاکریک -۳-۲-93    

 9۲1 .............................................................................................ها کشمزره -۳-۲-93-9       

 9۲۱ .............................................................................................سموم سنرزی  -۳-۲-93-۲       

 9۲۸ ............................................................................... های گیاهیکشمزره -۳-۲-93-9       

 9۲1 .....................................................................................ی  قاوم ارقام گیاه -۳-۲-93-۴      

  

 999 های مهم پیازشناسایی و کنترل بیماری –فصل ششم 

 999 ........................................................................................................های برگی بیماری -1-9

 999 ............................................. (Botrytis Leaf Blight) باليت برگی بوترايرییی -1-9-9   

 999 ...............................................................................................عالئ  بیماری  -1-9-9-9      

 99۲ ..............................................................................................چرخه بیماری  -1-9-9-۲      

 999 ............................................................................................ ديريت بیماری -1-9-9-9      

 999 ......................................................... (Downy Mildew)سفیدک کرکی پیاز  -1-9-۲  

 99۴ ...............................................................................................عالئ  بیماری  -1-9-۲-9      



 99۳ ..................................................................................................... چرخه بیماری -1-9-۲-۲

 991 ............................................................................................ ديريت بیماری  -1-9-۲-9     

 99۱ ............................................................. لیو ییاسرمفو باليت برگی یکه ارغوانی  -1-9-9   

 99۱ ...............................................................................................عالئ  بیماری  -1-9-9-9     

 99۸ ...............................................................................................چرخه زندگی  -1-9-9-۲    

 99۸ ............................................................................................. ديريت بیماری  -1-9-9-9    

 9۴9 .............................................................................................های سوخ و ريزه بیماری -1-۲

 9۴9 ( ......................................................Pink Root)سرخی يا صورتی ريزه -1-۲-9  

 9۴9 ...............................................................................................عالئ  بیماری   -1-۲-9-9    

 9۴۲ ....................................................................................................چرخه زندگی  -1-۲-9-۲

 9۴9 ............................................................................................کنررل بیماری  -1-۲-9-9

 9۴۴ ............................................................................ (White Rot) پوسیدگی سفید -1-۲-۲

 9۴۴ .......................................................................................عالئ  بیماری  -1-۲-۲-9     

 9۴۳ .............................................................................................چرخه زندگی  -1-۲-۲-۲      

 9۴1 .................................................................................. ديريت بیماری  -1-۲-۲-9     

 9۴۱ ............... (Onion Basal and Root Rot) پوسیدگی فوزاريو ی طبق و ريزه -1-۲-9

 9۴۸ ...............................................................................................عالئ  بیماری  -1-۲-9-9     

 9۴1 ..............................................................................................چرخه زندگی  -1-۲-9-۲     

 9۴1 ............................................................................................. ديريت بیماری  -1-۲-9-9    

 9۳3 (Botrytis Bulb and Neck Rot) پیازپوسیدگی بوترايرییی سوخ و گردن  -1-۲-۴  

 9۳3 ...............................................................................................عالئ  بیماری  -1-۲-۴-9     

 9۳9 ..............................................................................................چرخه زندگی  -1-۲-۴-۲     

 9۳۲ ............................................................................................ ديريت بیماری  -1-۲-۴-9     

 9۳۲ ............................................(Onion Gray Blight) پیازپوسیدگی خاکیرری  -1-۲-۳  

 9۳9 ...................................................................................... عالئ  بیماری-1-۲-۳-9     

 9۳۴ ....................................................................................چرخه زندگی  -1-۲-۳-۲     

 9۳۳ .....................................................................................بیماری  لکنرر -1-۲-۳-9     

 9۳1 ........................................................( Onion Anthracnose) پیاز آنرراکنوز-1-۲-1



 9۳۱ ..............................................................................................بیماری  کنررل -1-۲-1-9     

 9۳۱ ..............................................(Bacterial Soft Rot) پیازیهیدگی باکرريايی  -1-۲-۱   

 9۳۸ ..............................................................................................عالئ  بیماری  -1-۲-۱-9      

 9۳۸ ............................................................................................. بیماری کنررل -1-۲-۱-۲    

  

 919 های هرزعلف –فصل هفتم 

 91۴ .........................................................................................هرز  های کنررل عل روش -۱-9

 91۴ ...................................................................................کنررل فیزيکی يا  کانیکی  -۱-9-9   

 91۳ .................................................................................................................. آيش -۱-9-۲   

 91۳ ...................................................................................................... تناوب زراعی -۱-9-9   

 911 ..................................................................................................... کنررل شیمیايی-۱-9-۴   

  

 911 های کاهش ضایعاتبرداشت، ضایعات انباری و روش –فصل هشتم 

 911 ......................................................................................................................... قد ه  -۸-9

 9۱1 ............................................... همرريح عوا ل ايجادکننده ضايعات در دوره انبار انی  -۸-۲

 9۱۸ ...............عوا ل  ؤثر بر ضايعات انباری پیاز در دوره رشد، برداشت و پس از برداشت  -۸-9

 9۱1 ........................... ساالنه عاتيضا زانیکل و برآورد   دیتویاز  ازیپ زهيیپا دیتوی تیوضع -۸-۴

 یو دزها ازیپ یانبار عاتيو کاهش ضا یریدر جلوگ یاهیره یتمثیر پرتوها ی ی کان -۸-۳

 ................................................................................ ضرر و  رداول  ورد اسرفادهیب یپرتوتاب

 

9۸3 

 9۸3 .............................................................................................. ممل و نقل و توزيع پیاز -۸-1

  

 9۸9 های تولید بذر پیازروش –فصل نهم 

 9۸9 .......................................................................................................های تویید بذر روش – 1

 9۸۴ ................................................................................................های  ادری تویید سوخ -1-9

 9۸۴ ..................................................................................................های  ادری انبار سوخ -1-۲

 9۸۴ .............................................................................................های  ادری  کاشت سوخ -1-9

 9۸۳ .......................................................................................ايزویه کردن  زارع تویید بذر  -1-۴

 9۸۳ ..................................................................................................................آب و کود  -1-۳



 9۸۳ ..................................................................های بذر های ساقه بذری و آیودگیبیماری -1-1

 9۸1 ...............................................................................................................افزانی  گرده -1-۱

 9۸۱ ................................................................................رسیدن، برداشت و انبارکردن بذر  -1-۸

  

 9۸1 ……………………………………………………………منابع مورد استفاده

 

 

 
 





 1/  مقدمه –فصل اول       

 
 

 
 

 
 

 

 مقدمه –فصل اول

  

 جایگاه تولید پیاز در دنیا و ایران -0-0

 دیر هکرار با توی ونیلی  3۴/۳در جهان مدود  (.Allium cepa L) ازیکزت پ ريسطح ز

 د،یر توی زانیر از نظرر   . سرت اترح در هکررار    ۲/91تح و با  روسط عملکرد  ونیلی  1۱مدود 

، 9/9برا   کاي، آ ر9/۲۲هند با  یتح در رتبه اول و کزورها ونیلی  ۱/۲۴با مدود  حیکزور چ

. انرد   قررار گرفرره  پرنجم دوم ترا   یهرا در رتبه بیبه ترت یلیون تح  ۴/۲با  رانيو ا 3/9 صر با 

 (. ۲39۸فائو، )باشد یتح در هکرار   9/1۲ کاي انند آ ر یازرفرهیدر کزور پ ازیعملکرد پ

ترح و برا    ونیر لی  ۴۲/۲ توییرد هرزار هکررار برا     ۱/۳۴در کزور مدود  ازیسطح برداشت پ

کزرت در کزرور    ريسطح ز بیزرريح. ه استشدتح در هکرار برآورد  9/۴۴ روسط عملکرد 

 1۲/1)جنروب اسرران کر ران     یهرا انو اسرر داشرره  تعلرق  ( درصد 3۴/9۳)به اسران هر زگان 

 (درصد 39/۸)و سییران و بلوچیران ( درصد ۱1/۸)، اصفهان (درصد 99/1)، فارس (درصد

 اصرفهان  یهرا اسرران  بیر ترتبره  زیر ن دیتوی زانیاز نظر  . رنددوم تا چهارم قرار دا یهادر رتبه

، فرارس  (درصرد  1۸/99) هر زگران ، (درصد 91/9۲) جنوب اسران کر ان ،(درصد 3۸/99)

 انرد  قردار را بره خرود اخرصراص داده     حيزررر یب( درصرد  ۸9/1) خوزسرانو (درصد 1۱/93)

 (.991۸ ،یآ ارنا ه کزاورز)
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های مختلف مصدرف و ارزش ذدذایی و بهداشدتی    مصرف سرانه، شکل -0-2

 پیاز 

 حیعنوان دو ر  به ازیپ. باشدیگرم  لویک ۲۳ حصول در کزور مدود  حيصرف سرانه ا 

 اير صرورت خرام و    طع  و  زه غذاها به ریی طر  بوده که در تغ یفرنمد از گوجه حصول بع

سرویفید   دی.  ربوط به  واد ییپیدی فرراار اسرت   پیازبو و طع  . دارد یاپخره  صرف گیررده

نیز در پیاز وجود دارد کره بره علرت تقطیرر در درجره مررارت        (C6H12S6) پروپیل آییل

در  قايیه برا پیازهرای خرام خیلری      شده پخره پیازدییل طع   به همیح. شود تجزيه  ی   عمویی

پیراز دارای  . تر از انواع زودرس اسرت  های ديررس بیش بور در واريرهذ اده  . تر است الي 

درصرد، قنرد غیرقابرل تبلرور      99ترا   93نوعی انیوییح گیاهی به نام گلوکروکیننی بره  قردار    

یی ، صمغ، ا ال  سدي  و پراسری  و  قرداری   ، فیفات کلکيرریدسیاسساکارز و يا  ایروز، 

از نهای قندی  انند آ ریالز دکیررري   های گیاه دارای  قداری قند و آنزي  برگ. باشد  وم  ی

های با طع   الي  به دییل  اده خزک کمرر، خاصیت انباری نیز کمرر پیازدر . و  ایراز است

ی دارند، دارای  قردار رطوبرت   های تند که خاصیت انباری زيادترپیاز که یصورت دراست، 

 .کمرری نیبت به بقیه پیازها هیرند

 ۳-9۲درصرد چربری،    ۲/3درصد پروتئیح، مردود   9-۲ماوی پیازتر  هر صد گرم سوخِ

درصرد خاکیررر برا قابلیرت      1/3 و درصد کربوهیدرات بیره بره  یرزان  راده خزرک سروخ     

 3۴/3گررم تیرا یح،    یلی 9/3همچنیح در هر صد گرم سوخ . باشدکایری  ی 9۸زايی  انرژی

 ۲۲/3گرررم ويرررا یح  ،  یلرری 1گرررم نیکوتینررک اسررید،  یلرری ۲/3گرررم ريبرروفالويح،  یلرری

گرم پانروتنیک اسید وجود  یلی 9۱/3گرم فوییک اسید و  یلی B6، ۱/۲3گرم ويرا یح   یلی

انرد کره از   دههايی که در پروتئیح وجود دارند از پیاز نیز اسررخراج شر  آ ینه بیزرر اسید. دارد

 لیر بره دی رنگ قر ز پیاز . شوندايح  یان آرژنیح و اسید گلوتا یک به  یزان فراوان يافت  ی

نروع آنروسریانیح در پیراز     9۴. باشرد شیمیايی  ری  شده شناخرهها با ترکیبات وجود آنروسیانیح

 . گزارش شده است



 3/  مقدمه –فصل اول       

ارويی ايح گیاه را نیرز  ترکیبات فرار گوگردی بوده که اثرات د لیبه دیطع  و تندی پیاز 

قیمت اعظ  گوگرد به فرم اسیدهای آ ینه غیرپروتئینری   Alliumدر جنس . شوندسبب  ی

در هنمام . باشد سییریئیح سویفوکیید  ی( آیکیل)آیکنیل -ايح پیش  اده اس. شودديده  ی

ه خواهد وسیله آنزي  آییناز هیدروییز شده و سبب تندی  ز اده بهها، ايح پیشتخريب سلول

 ریرل سییررئیح سویفوکیرید، اس    -های اسدییل وجود ترکیب همچنیح تندی پیاز را به. شد

 یرزان تنردی   . دانندپروپنیل سییرئیح سویفوکیید  ی -9پروپیل سییرئیح سویفوکیید و اس 

شرود، در  گیری  قدار پیروات سوخ تعییح  یهای گوناگون از جمله اندازهپیاز، که به روش

 رغیر بوده و بنرابرايح تحرت ترمثیر    (  یکرو ول در گرم سوخ تازه ۲۲تا  9بیح )رل  ارقام  خ

 یرزان گروگرد   . فاکرورهای  حیطی نیز در  یزان تندی سروخ  ؤثرنرد  . باشدژنریک گیاه  ی

برای تویید پیراز برا زه  الير     . قابل اسرفاده برای گیاه بیزرريح اثر را بر  یزان تندی پیاز دارد

دییرل  بره . باشرد  گررم در ییررر    یلی ۳33ن گوگرد آب و خاک نبايیری بیزرر از  یزا( شیريح)

تر و يا مرری شرنی   های سبککه گوگرد يک عنصر قابل شیرزو در خاک است، خاکايح

های غنی از  واد آیی برای تویید پیراز  الير  تررجیح    های سنمیح و يا خاکنیبت به خاک

، اسرت کری از عناصرر ضرروری در تغذيره گیراه      جرا کره گروگرد ي   شوند ویی از آنداده  ی

 نظور تویید پیازهرای  الير ، سربب کراهش عملکررد سروخ        حدود کردن آن برای گیاه به

تویید پیاز در شرايط خزک در  قايیه با گیاهانی کره بره  یرزان کرافی آبیراری      . خواهد شد

 .دشوشوند نیز سبب افزايش تندی  ی ی

بیریاری از  . انرد قابل  المظه پیاز را به اثبات رسرانیده   طایعات علمی فراوان اثر دارويی

درصرد از   9-۳اثرات ايح گیاه در سال ری انیان  ربوط به ترکیبات گوگرد آیری بروده کره    

بیروتیکی داشرره و   ايح گیراه خاصریت آنرری   . دهند اده خزک سوخ را به خود اخرصاص  ی

طور بییار وسیع  طایعره  بییر  به بیوتیکی عصاره و روغح آن در نیمه دوم قرنخاصیت آنری

عقیده برر آن  . های انملی و اسهال گزارش شده استتمثیر پیاز در در ان بیماری. شده است

هرا، سراپونیح و ترکیبرات فنلری باعري خاصریت       است که ترکیبات آیی گوگردی، پرروتئیح 

 رؤثر بروده و   هرای گررم  ثبرت    عصاره پیاز بر علیه براکرری . شوندبیوتیکی ايح گیاه  یآنری
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ايرح گیرراه در در رران  . کنرردهررای قرارس آسررپرژيلوس و  خمرهررا را  روقر   رری  رشرد گونرره 

 حریط  . کنرد شدن خرون جلروگیری  ری   های عروق کرونی قلب  ؤثر بوده و از یخره بیماری

شدن خون  ؤثر بروده و کزرت ايرح    کزت پیاز در  یزان تمثیر ايح گیاه در جلوگیری از یخره

اوی گروگرد زيراد، سربب افرزايش خاصریت ضردانعقادی خرون آن        هرای مر  گیاه در خاک

خوردن پیاز سبب بهبود سییر  تنفیری شرده و در در ران بیمراری آسر  نیرز  رؤثر        . شود  ی

هر  اکنرون برر  صررف     . کلیررول و قند خون در اثر  صرف پیاز کاهش  ی يابند. باشد  ی

. شرود بره سررطان تمکیرد  ری    خصوص پیاز و سریر بررای جلروگیری از ابررال     ها بهزياد سبزی

اند که پیاز غنری از ترکیبرات سرلنیو ی آیری بروده کره رشرد         طایعات علمی  زخص نموده

پیراز  . تو ورها را در  وش  روق  کرده و  مکح است همیح اثر را در انیان نیز داشره باشند

هررای آزاد  هررای برردن را از راديکررالهمچنرریح خاصرریت ضداکیرریدکنندگی داشررره و سررلول

خاصیت ضداکییدکنندگی به دییل وجرود ترکیبرات فنلری در ايرح گیراه      . کندظت  یفحا 

 .باشد ی

 

 خاستگاه پیاز -0-3

شناسان گیاه نرايه  طایعات. از پیاز به عنوان غذا در انجیل و قران کري  ذکر شده است

های شمال  در آسیای غربی در قرن نوزده  ماکی از آن است که خاسرماه پیاز در دا نه

 به طور کلی. غربی و  رکزی است یبو ی آسیا گیاهانباشد و يکی از  يران و افغانیران  یا

( 91۳9)به عقیده واويلوف  .آورند ايران را سرز یح اصلی پیاز به میاب  یاغلب  نابع، 

ای نیز آن را بو ی ايران  وطح اصلی پیاز خوراکی آسیای  رکزی و غربی است و عده

های آسیای  رکزی، شمال ايران، سمت شرق کوهايح جنس ترکیه به رکز تنوع . دانند  ی

افغانیران، پاکیران، تاجیکیران، قرقیزسران، شمال شرقی چیح،  غوییران و جنوب سیبری 

 .باشد ی



 5/  مقدمه –فصل اول       

 شناسی پیاز گیاه -0-4

جفررت  ۸بررا  Alliaceaeاز خررانواده  Allium cepaپیرراز خرروراکی بررا نررام علمرری   

. قابل تکثیر اسرت  9سوخچهو يا  نزاءايح گیاه توسط بذر، . یه استسا گیاهی دوکرو وزوم، 

های رويزی و زايزی آن  های اندام طور کلی ويژگیبه. باشد ای  ی پیاز جزء گیاهان تک یپه

 :به شر  زير است

 ریشه -1-4-1
طول ريزه نیبرار کوتراه  . (9-9شکل ) ريزه پیاز از نوع افزان بوده و بییار سطحی است

قرار گرفرره و   ،ط صفحه زيرز ینی نقطه رويزی که نقش جوانه انرهايی ساقه را داردو در وس

ريزره برذری گیراه عمرر     . شرود  دهنده هوايی و برگ سبز پیاز ظاهر  ی از ايح  حل ساقه گل

های  زخص و  نظ  از سراقه  نزرم گرفرره     های بعدی به صورت ملقه کوتاهی داشره و ريزه

 .است ۲صورت رُزتاوايل فصل کند بوده و به  شد گیاه درر. و رشد ثانويه نیز ندارند

 
 ریشه پیاز -1-1شکل 

 

 ساقه -1-4-2

ای پیاز بوده که در بررش  رفره در قیمت انرهساقه گیاه ريزو ی کوتاه،  رراک  و تحلیل

ای اسرت کره در طرول سریکل زنردگی       دهنده تنها  یرانمره  ساقه گل. طویی قلبی شکل است

                                                           
1- Onion set 

2- Rosette 
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ايح ساقه توخایی و در . آيد گیاه و  عموالر در فصل دوم رويش، از ساقه مقیقی به وجود  ی

 .(۲-9شکل ) طول خود دارای يک برآ دگی  زخص است

 
 ساقه اصلی و ساقه گلدهنده پیاز -2-1ل شک

 
 برگ -1-4-3

هرای تغییرر    هرای پیراز کره بررگ     يکی فلرس : شوند های پیاز به دو دسره تقیی   ی برگ

هرای سربز    ای دارنرد و ديمرر بررگ    ای هیرند و برای گیاه ارزش غذايی و ذخیرره  يافرهشکل

دو رديرر  عمررودی قرررار هررای فروسررنرزکننده  رقابررل و در  برررگ. باشررند فروسررنرزکننده  رری

پهنرک بررگ   . شرود  ای شکل تزکیل  ری  برگ از دو قیمت پهنک و غالف یویه. گیرند  ی

زبانرک بررگ در براالی  حرل اتصرال      . توخایی بوده و در قیمت فوقانی کمی  یطح است

هرای   های جوان در داخل غرالف بررگ   برگ .پهنک به غالف به صورت گیررده قرار دارد

ای شرکلی   ها، سراقه کراذب توخرایی یویره     فزرده غالف برگ هوعقديمی رشد کرده و  جم

 (.9-9شکل )شود و گردن نا یده  ی دهد که در قیمت فوقانی باز است تزکیل  ی
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 انواع برگ در گیاه پیاز –3-1شکل 

 

 آذین گل -1-4-4

 هاز رشد قیمت انرهای سراق  Alliumهای جنس  پیاز همچون تمام گونه هدهند ساقه گل

بیرره بره ژنوتیرپ، انردازه پیراز و      . باشد پیاز به وجود آ ده و بدون گره و  یانمره  ی  رراک 

 ۱ترا   ۳کند، ا ا توییرد   آذيح تویید  ی گل 93تا  9از  ،شرايط  حیطی، يک پیاز  ادری  نفرد

گل باشد،  ۲333تا ۳3پیاز  مکح است شا ل  آذيحگلتقريبار  ندهر چ. عدد آن  عمول است

چررهرايی  )تعداد گل چررهای ثانويره  . استگل عدد  9333تا  ۲33آن بیح ا طی   عمول  ا

درصد تعداد گل اویریح   ۳3تا  93مدود ( شوند که بعد از اوییح چررها در يک بوته ظاهر  ی

قبرل از گلردهی، گرل توسرط يرک اسرپات پوشریده شرده کره ايرح پوشرش            . باشد چررها  ی

براز  همز ران  هرای يرک چررر     گرل . شرود  ای نازک، قبل از شروع گلدهی شکافره  ری  براکره

 چرر بره  وسط ها از شوند و هر کدام در  رامل نموی  خرلفی قرار دارند، ا ا  عموالر گل نمی

 یرقی  برا   هشوند رابط هايی که در يک روز باز  ی تعداد گل. شوند سمت اطراف شکفره  ی

د، چررر در  نشرو های يک چررر شرکفره    درصد گل ۸۳هنما ی که . ساعات آفرابی روز دارد

هفرره بره    ۴ترا   ۲ دت گلدهی يک چرر  نفرد  مکرح اسرت از   . اوج گلدهی خود قرار دارد

 ردت  . دشو تر  ی گیاهان يک  زرعه طوالنی هطول انجا د که  یلمار ايح ز ان در  ورد هم

تر از چررهای اصلی بوده که امرمراالر بره ايرح دییرل اسرت کره       گلدهی چررهای ثانويه کوتاه

تحرت  . افررد  ترر اتفراق  ری   ها ديرتر و در هروای گررم  تری داشره و گلدهی آن ک  تعداد گل

شردت  . شرود  های يک چرر تبديل به پیازهرای کروچکی  ری    گل هيا همرخی ب ويژه،شرايط 
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های  خرل ،  رفراوت بروده و داليرل  زخصری بررای آن ذکرر        تویید ايح پیازها در ژنوتیپ

د ات  کانیکی  مکح است يکری از ايرح داليرل    ، واکنش گیاه به صبا ايح مال. نزده است

هرای ناشری از مزررات  کنرده را      ایعمرل گیراه در  قابرل آسریب     به عنوان  ثال عکس. باشد

 .(۴-9شکل ) توان ذکر نمود  ی

 
 آذین پیاز  دهنده و گلساقه گل -4-1شکل 

 

 گل -1-4-5

های باريک، برابرر   د مل. تايی قرار دارند 93تا  ۳جات کوچک ههای پیاز در دسر گل

هرای گیرررده    ای شرکل برا گلبررگ    سرراره  ، رر بوده و گل به رنگ سفیدسانری ۴و بیش از 

پرچ  بوده که سه گلبرگ يرک ملقره داخلری و سره      1گلبرگ و  1هر گل دارای . باشد  ی

ورت قررار  هرا نیرز بره همریح صر      د و پررچ  نر ده تای ديمر يک ملقه خارجی را تزرکیل  ری  

هرای   پررچ  . هرای داخلری باريرک اسرت     هرای خرارجی پهرح و گلبررگ     گلبرگ. گیرند  ی

هرای کوتراه در دو یبره     های داخلری در قیرمت پايره پهرح برا دندانره       خارجی درفزی و پرچ 

در . گیررد  ای بوده که در هر خانره دو تخمرک واژگرون قررار  ری       ادگی سه خانه. باشند  ی

کره توسرط   ی وجرود دارد  شرهد  غردد  های داخلی، پهح پرچ  هپاي ها،  قابل بیح برچه هديوار

 .کنند سوراخ به خارج راه پیدا  ی
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 ميوه -1-4-6

 .(۳-9شکل ) باشد  رر  ی یلی ۳ یوه کپیول و به طول تقريبی 

 
 میوه پیاز - 5-1شکل 

 

 بذر -1-4-7

در يرک طررف  حردب و در    دار، ایقاعده نا رتب و زاويهبذر پیاز تقريبار يک هرم  ثلي

 رر و  یلی ۲تا  9ابعاد پهنای بذر آن  .(1-9شکل )و رنگ آن سیاه است طرف ديمر صاف 

وزن هزار دانره برذر پیراز    .  رر است یلی 9تا  ۳/3 رر و ضخا ت بذر  یلی ۴تا  9درازای بذر 

عردد برذر آن يرک کیلروگرم وزن      ۲۳3333-9۱3333در واقرع  . گرم است ۴تا  ۱/۲مدود 

برذر پیراز در بهررريح شررايط     . شرود درصد در نظرر گرفرره  ری    ۸تا  1رطوبت بذر پیاز . دارد

 .دشويکیایه کزت  کند ویی بهرر است بذرسال مفظ  ی ۲-9نمهداری قوه نا یه خود را 

 

 

 

 

 
 بذر پیاز -6-1شکل         



 (برداشت ،کاشت، داشت)پياز خوراکي راهنمای  / 11

 سوخ -1-4-8

های ضخی   شود و سطح فوقانی آن دارای برگ سوخ از رشد ساقه زيرز ینی تزکیل  ی

 (.۱-9شکل ) اند که کلروفیل خود را از دست داده است سفید

 
 های مختلف یک سوخ رسیده پیازقسمت –7-1شکل 

 

 یشیراحل رشد روم -0-5

د و پس از گذراندن شوی  یزيوارد  رمله رو ،ديآیوجود  هاز بذر ب یاهیکه گ یانز 

در  ینقرش  همر   ازیر رشرد و نمرو پ   یاز چمرونم  یآگراه  .شودیوارد   یزيآن به  رمله زا

 یبررا .  حصرول دارد  تیر فیعملکررد و ک  حيداشرح بهرر یبرا یزراع حیصح تيرياعمال  د

 یهرا بره سررعت طر    کرش بره علر    ازیر  قاو ت پ که ردک طلب اشاره  حيتوان به اینمونه  

.  رامرل وابیرره اسرت    حير ا هرا بره  کرش کند و کاربرد  وثر عل ی  رییتغ رشد هی رامل اوی

 : عبارتند از (۸-9شکل ) سوخ دنیاز کاشت بذر تا رس ازی رامل  خرل  رشد پ

. شرود یه  قرار داد( بیررکزت)خاک   ررییسانر ۳/9-۲در عمق  ازیبذر پ(  رمله ای 

 . باشد يیباال هنا ی قوهدارای هرز و  یهاعل بذر از  یعار ، رغوب ديبذر  ورد اسرفاده با

بره صرورت    ازیر هرز  رزارع پ  های بارزه با عل  یتوان برای رمله   حيدر ا(  رمله ب

و  هرز به نام و  قردار  صررف سرموم    یهادر قیمت کنررل عل . )اقدام کرد یزيرو شیپ

 .(اشاره شده است برگپهح ايبرگ و کيبار یهاگونه یرواثر آن بر 
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باشرد  یقرالب  ر   هیشب شودکهیظاهر   یپه ،بذر داخل خاک یزنبعد از جوانه(  رمله پ

روز ز ران   9۴ترا   93 رمله  حيبه ا دنیرس ات یاریاز کاشت و آب در  نطقه کرج بعد  عموالر)

 .(زد حیرا تخم ازیپ رشدن بذتوان درصد سبز یالزم است و بر اساس آن  

برزرگ شرده    یبه مرد  ازی، پیو شروع  رمله بعد یدر اواخر  رمله سه برگ(  رمله  

 عمرول  ریو غ یدوره طوالن کي ازیپ. دارد را یزيروکش پستحمل سموم عل  تیکه قابل

 یکررج بررا   يیآب و هوا طيدر شرا) کندی  یط یله سه برگمبه  ر دنیرشد آرام را تا رس

در  يیغرذا  ازیر ن. (روز بعد از کاشرت ز ران الزم اسرت    ۱3تا  ۳3 باري رمله تقر حيابه  دنیرس

 . است حيی دت نیبرار پا حيا یط

وجود هبرگ همز ان ب حيچند و  عموالر افرهي شيافزا ازی رمله رشد پ حيدر ا ( رمله ج 

 . باال است اری رمله بی حيدر ا ازیپ يیغذا ازیآ ده و ن

قطر گردن ) حیبه مداقل قطر ساقه دروغ ازینیبت مداکثر قطر پ که یدر ز ان ( رمله س

. شرود بیزرر شود، تزکیل سوخ آغراز  ری   ۲شود، از نا یده  یسوخ  لیتزکنیبت که  ،(ازیپ

 99تا  ۸ یهااست که برگ یدر مای حيدوم و سوم خزک شده و ا یها رمله برگ حيدر ا

 . (1-9شکل )ار دارد قردر مداکثر رشد و توسعه  اهیشوند و گیظاهر  

 رامل رشد  رياز سا شیب يیبه آب و  واد غذا ازیپ ،در طول دوره رشد سوخ(  رمله  

رشد  عيبا سرعت سر ،در طول دوره رشد سوخ ازی واد خزک پ یانباشرم عتسر. دارد ازین

در  لوگرمیک ۲۲۴تا  99۲ واد خزک مداکثر با سرعت . است یهيقابل  قا ایعلوفه اهانیگ

 .شودیر در روز در طول دوره رشد انباشره  هکرا

برر   ،ازپیر  گرردن   حرل  شردن  نرم اثر در هابرگ رسد وی  انيبه پا یزي رمله رو(  رمله خ

 .کند یها  واد  وجود در برگ هیشدن و تخلخاک افراده و شروع به خزک یرو

و فلرس   دهیسر ها خزک شده و سوخ به مداکثر اندازه خود ر رمله برگ حيدر ا(  رمله د

 . شودی  خزکسوخ  یخارج
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 زنیجوانه  رمله قالب، اوییح  رمله پس از -پ قبل از سبز شدن -ب بذر پیاز پس از کزت -ای 

   
 مقیقی اوییح برگ  رمله ظهور -ت

 هنوزکوتیلدون مایت تیزی و)
 (را مفظ کرده خمیدگی خود

 رمله پیرشدن و افرادن  - 
س از ظهور دو یح و کوتیلدون پ

 سو یح برگ مقیقی

 رمله افرادن اوییح برگ در  -ج
های چهارم تا برگ مایی که

 هفر  ظاهر شده 

  
شدن  رمله شروع تزکیل سوخ و خزک -س

های هزر  دو یح و سو یح برگ و تزکیل برگ
 تا سیزده  و رسیدن به مداکثر ارتفاع گیاه

های چهارم تا برگشدن پیاز در مایی که  رمله مجی  - 
-های جوان در مال خزکشز  خزک شده و نوک برگ

 گرفرحشدن است و پوست خزک خارجی در مال شکل

  
 شدن پوسره خارجیرسیدگی پیاز و خزک  رمله -د افرادن اندام هوايی  شدن گردن پیاز و رمله نرم -خ

 مراحل مختلف رشد پیاز را از کاشت تا رسیدن سوخ -8-1شکل
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 در پیاز  شروع تشکیل سوخ -9-1شکل 

 

 

 

 

شده خزک هایافراده و تعداد برگ يیهوا های عموالر با درصد اندام یدگی رمله رس

 یز ران بررا   حيبهررر  ،حیدروغر  یهرا سراقه درصد  ۳3-۸3ی افرادگ و  عموالرشود ی  دهیسنج

روز قبرل از   9۴ترا   ۱را  یاریر آب دير  عمروالر با جهرت تیرريع رسریدن سروخ،     . برداشت است

قبرل از برداشرت، عا رل     یدگیاز رسر  قبرویی  قابرل  بره درجره   دنیرس. قطع کرد ازیبرداشت پ

 .باشدی سوخ با قابلیت انبار انی طوالنی  دیدر توی یدیکل
 

 های مستقیم و کشت نشائیدوره رشد پیاز با روش

 كشت نشائی پیاز كشت مستقیم بذر پیاز

 (روز)وره د مراحل رشد (روز)دوره  مراحل رشد

 13 ۴3 کاشت بذر تا انرقال نزاء 93 93 کاشت بذر تا سبز شدن

کاشت بذر تا تزکیل و رسیدن 

 پیاز
 ۱3 ۳۳ دوره رشد رويزی 9۳3 993

آوری کاشت بذر تا جمع

  حصول
9۴3 ۲۴3 

شکل گیری عملکرد  حصول 

 (بزرگ شدن غده)
93۳ 9۳3 

 از ز ان کاشت بذر تا 

 آوری بذرجمع
 9۸3 993 رسیدگی دوره 133 ۳33
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 زدن آن بذر پیاز و قدرت جوانه -0-3

 ۲۳ آن، زدن برذر جوانره  ید ا بررا  حتريو  ناسب فصل خنک بوده جاتيجزء سبز ازیپ

زدن سررعت جوانره   گرراد، یدرجره سرانر   ۲۳ترا   ۳ حید ا ب شيبا افزا. است گرادیدرجه سانر

در آن  توانرد ی ر  ازیر د ا که پ حيباالتر. شودی  اديز یبه صورت خط شيافزا حي رناسب با ا

ترا   ۴/9 حیبر  پیراز  زدن برذر جوانره  یمداقل د ا برا. باشدی  گرادیدرجه سانر 9۱جوانه بزند 

 .است گرادیدرجه سانر ۳/9

 
 جوانه زنی بذر پیاز در حال -11-1شکل 

 

 تولید سوخ اکولوژی -0-7
 درجه حرارت -1-7-1

يراد دارد و ترا ز رانی کره ايرح درجره مررارت        امریاج به مرارت ز تویید سوخپیاز برای 

کره   ،دهرد و پرس از مصرول ايرح درجره مررارت       تم یح نزود به رشد برگی خود ادا ره  ری  

تردريه کره درجره    شود و بره  آغاز  ی سوخباشد، تزکیل  گراد  یسانری هدرج ۳/9۳مداقل 

درجره  را پیردا خواهرد کررد کره ايرح       سروخ پیاز فرصت بزرگ نمودن  ،رود مرارت باال  ی

تردريه ترا   بره مررارت  چنانچره ايرح درجره    . باشد گراد  یسانری هدرج ۲۱تا  ۲9 مرارت بیح
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بینرد، ویری اگرر درجره      باال رود پیاز آسیبی نمی ،به مداکثر رشد خود برسد سوخز انی که 

 .مرارت به يکباره زياد شود، رشد پیاز  روق  شده و بازدهی  حصول ک  خواهد شد

 

 طول روز -1-7-2

ور کلی از نظر آسرانه طول روز  ورد نیاز برای تزکیل سوخ، ارقام پیاز را به سه طبه

 :کننددسره تقیی   ی

( ساعت 99-99طول شب )ساعت  99-99ايح ارقام در طول روزی بیح : ارقام روزکوتاه -9

کمررر از  )های جغرافیايی پايیح تزکیل سوخ داده و در  ناطق گر ییری و  عموالر در عرض

واژه روزکوتاهی در رابطه با تزکیل سوخ به ايح  عنی نبروده کره   . شوندتویید  ی( جهدر 9۲

ارقام روزکوتاه فقط هنما ی که طول روز از يرک مرد بحرانری کمررر شرد، تزرکیل سروخ        

 .دهند، بلکه در ايح ارقام نیز افزايش طول روز سبب تیريع در تزکیل سوخ خواهد شد  ی

طرول شرب کمررر از    )سراعت   99-9۴در طول روز بیزررر از   ايح ارقام: ارقام روز روسط -۲

دهنررد و  عمرروالر ايررح ارقررام در  نرراطق  عردیرره کرره در  سرروخ تزررکیل  رری( سرراعت 99-93

انرد، نظیرر  نراطق  رکرزی و شرمایی      درجره قررار گرفرره    9۸تا  9۲های جغرافیايی بیح  عرض

ویری در بعضری از   )ايرح ارقرام در اواخرر ز یرران کزرت شرده       . کنندکزور، رشد و نمو  ی

، در بهرار تزرکیل سروخ داده و اواخرر     (توانند در سرتاسر ز یران نیز کزت شروند  ناطق  ی

 .شونداوايل تابیران برداشت  یبهار يا 

طول شرب کمررر   )ساعت بیزرر شد  91ايح ارقام هنما ی که طول روز از : ارقام روزبلند -9

درجره و يرا    ۴3هرای جغرافیرايی   عررض  دهند و  عمروالر در سوخ را تزکیل  ی( ساعت ۸از 

ايرح ارقرام فقرط در طرول روزبلنرد و در تابیرران سروخ تزرکیل          در .شروند  باالتر کزت  ری 

 .دشو  ی

در واکنش پیراز بره   . نا ندشوند خیلی روزبلند  یارقا ی را که در شمال اروپا کزت  ی

بره  . ده شرود يک تداخل بیح ايح سه گروه  مکرح اسرت، دير   ( برای تزکیل سوخ)طول روز 

شوند در  نطقه ديمر  مکح ايح  عنی که ارقا ی که در يک  نطقه روز روسط  حیوب  ی
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بعضی از ارقام پیاز بردون توجره بره    . است در طول روز بلند و يا کوتاه سوخ را تزکیل دهند

تفراوت نا یرده   ای تزرکیل سروخ دهنرد کره بری     طول روز  مکرح اسرت در  نراطق گیرررده    

 . شوند  ی

 

 دهیوامل محیطی مؤثر در گلع -0-8

دهرد ویری   خود، پس از تویید سوخ گرل  ری   زندگی  پیاز  عموالر در فصل دوم از چرخه

در هررر دو (. 99-9شررکل )افرررد دهرری اتفرراق  ری در شررايط خاصرری در فصررل اول هر  گررل  

در واقرع وقرری   . افرد که گیاه از فاز نونهایی گذشرره باشرد  دهی ز انی اتفاق  یصورت، گل

خزک ساقه پیاز به يک اندازه  عیح رسید و يرا تعرداد  عینری بررگ توییرد نمرود، فراز        وزن 

در ايرح  . دهی در پیاز خوراکی تحت تمثیر عوا ل  حیطری اسرت  گل. يابدنونهایی خاتمه  ی

د ای  ورد نیاز برای گل آغازی در برخری از ارقرام در    .رابطه عا ل اصلی د ای پايیح است

و نرايه ايح  طایعات نزان داد که د ای بهینه در  رمله د ايی بیح  هدش ناطق  عردیه  طایعه 

گرراد و  درجه سرانری  1در د ای ( ورناییزاسیون)شدن گراد بوده و بهارهدرجه سانری 9۲تا  ۸

د ای بهینه در پیاز در  قايیه با د رای بهینره بیزررر سربزيجات  نراطق      . تر استيا کمرر، کند

 .باشدگراد است، بیزرر  ینریدرجه سا ۳ عردیه که مدود 

در يک رق   نزم گرفره از شررق  . در پیاز بیرمی به رق  داردشدن بهارهد ای بهینه برای 

  باشرد، در مرایی  گراد  یدرجه سانری ۲3تا  9۳گلدهی  ءبهرريح د ا برای ایقا( باوکا)آفريقا 

 ردت ز ران   . گرراد اسرت  درجه سرانری  ۴تا  9که برای يک نژاد از شمال روسیه د ای بهینه 

هرای  برای  ثال گیاهچه. شدن نیز  مکح است بیره به رق   رفاوت باشد ورد نیاز برای بهاره

روز ایقراء   ۲3گرراد بره  ردت    درجه سانری 1ويس در د ای پريکی و ايمایارقام بهاره ساپ

هايی که سوخدر . روز نیاز دارد ۴3تا  93( رق  پائیزه)شوکی که رق  سحشوند، در مایی ی

گراد قررار گیرنرد،   درجه سانری 99تا  ۲۸که در  عرض د ای  اند، در صورتیقبالر بهاره شده

. شرود گفره  ی( شدنغیربهاره)ناییزاسیون وربه ايح پديده دی شود که  یایقاء گلدهی خنثی 

 گراد  ورد نیراز اسرت ترا از گلردهی جلروگیری     درجه سانری 99تا  ۲۸که د ای  دت ز انی
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. دست آ ده استفینیش به ايح نرايه روی رق . شودآذيح بیزرر  یکند، با پیزرفت نمو گل

گراد در  قايیه درجه سانری 99تا  1شده در د ای های نمهداریآذيح در سوخآغازش گل

ترر از  هرای برزرگ سرريع   تر است و همچنیح در سوخگراد سريعدرجه سانری ۳تا  9با د ای 

 .استهای کوچک سوخ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 آذین در پیاز مراحل مختلف رشد گل -11-1شکل 
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 عملیات کاشت پیاز – دوم فصل

  

 های آنمناسب پرورش پیاز و ویژگی خاك -2-0

در هر خاکی اع  از شنی سبک تا هو وسی و سرنمیح رسری    توان طور کلی پیاز را  یبه

چرون   شروند و  سفت و سخت  ری  ،های شديد های رسی بعد از باران کزت نمود ویی خاک

برای  حصویی که تازه کزت شرده و رشرد کا رل نکررده      ،ريزه پیاز کوتاه و سطحی است

ها به اندازه کافی هو روس اضرافه    که به ايح خاکآور است  مر ايح رسی زيان خاک ،باشد

نانچره برا هو روس و کودهرای     های سبک شنی یرو ی چ  خاک. نمايندها را سبک شود و آن

.  ناسررب اسررت ،ارقرام زودرس آن  ويررژهبرره ،شریمیايی اصررال  و تقويرت شرروند، برررای پیراز   

هرا زيراد   چون از نظر ازت غنی بوده و ظرفیت نمهداری آب در آن نیزهای هو وسی  خاک

خاک زياد   یزان اسیدهای هو وسی بايد دقت نمود که  ا ا در ز یح. باشند است،  ناسب  ی

 .توان با اسرفاده از آهک  رتفع نمود  ی قدار باالی اسید خاک را . زودن

 1-۳/1 ناسررب آن  pH. بهرررريح خرراک برررای کزررت پیرراز شررنی و یررو ی سرربک اسررت

دار، زودرسری  حصرول تیرريع     هرای گرراول   هرای شرنی یرو ی و خراک     در خاک. باشد  ی

 .شود  ی
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و  مرنس يزیدسر  ۸/9و  ۲/9 بیر خاک و آب را به ترت ینیبت به شور ازیآسرانه تحمل پ

انرد کره   گرزارش نمروده   یهر درجه شور شيافزا یازابه درصد 91روند کاهش عملکرد را 

آسررانه   حير ا اریر و خ ینر ز یبیسر  ،فرنمری گوجره  ر،یاز جمله سر  هایسبز زرریبا ب یهيدر  قا

 . باشدی  حيیتحمل پا

 

 تناوب زراعی -2-2

قطعره ز ریح در يرک دوره ز رانی      در مقیقت کاشرت گیاهران  خرلر  در يرک    تناوب 

تناوب  مکح است از طريق تداوم پوشش گیاهی خاک، افزايش کرارايی   .باشد  زخص  ی

 صرف آب، مفظ عناصر غذايی خاک، افزايش  واد آیی خاک و ثبات خاکدانه، کراهش  

در بیریاری از  . های هرز باعي افرزايش عملکررد شرود   ها و کنررل بهرر عل آفات و بیماری

ز ینری و ذرت  طلروب   ، کزت پیاز بعد از گیاهان وجینری  اننرد چغنردر قنرد، سریب     شرايط

بهرر است پیراز برا دو گرروه از    . کاشت پیاز بعد از غالت نیز نرايه خوبی داده است. باشد  ی

اول بقروالت بره دییرل تثبیرت بیویروژيکی ازت و دوم گیاهران       . گیاهان زراعی کاشرره شرود  

قند و کلزا کره مرری    ز ینی، چغندرنظیر سیب (Cutter crop) کننده وسوم به گیاهان قطع

ها پس از يک دوره طوالنی کاشت پیراز، اثررات  فیرد زيرادی از     آن مضور يک يا دو سایه

اگرر چره بقايرای گیراهی زيرادی بره       ( قنرد و کلرزا   چغندر)ايح گیاهان . خود نزان داده است

تلفات عناصر غذايی را از خاک کاهش های عمیق، کنند ا ا به خاطر ريزهخاک اضافه نمی

های شرايع در کزرت  رداوم پیراز همچرون زنرگ پیراز،        داده و همچنیح شیوع برخی بیماری

تنراوب  . ق را کراهش خواهنرد داد  ب ر سفیدک داخلی پیاز و پوسیدگی فوزاريرو ی ريزره و ط   

 . غالت و پیاز سبب کاهش خیارت بیماری ريزه سرخی پیاز نیز شده است

و در سره   نظر باشد در يک  زرعه فقط سبزيجات در يرک تنراوب سره سرایه    چنانچه در 

 :شودکزت شود، تناوب زير پیزنهاد  ی قطعه ز یح

 سال اول

 فرنمی سیب ز ینی و يا گوجه: قطعه اول
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 ( انند چغندر یبويی و هويه)ای های ريزهبقوالت، پیاز و سبزی: قطعه دوم 

 (برگکل  انند کل  گل و يا )ها کل : قطعه سوم

 سال دوم

 ای های ريزهبقوالت، پیاز و سبزی: قطعه اول

 ها کل : قطعه دوم 

 فرنمی سیب ز ینی و يا گوجه: قطعه سوم

 سال سوم

 ها کل : قطعه اول

 فرنمی سیب ز ینی و يا گوجه: قطعه دوم 

 ای های ريزهبقوالت، پیاز و سبزی: قطعه سوم

 :باشد ی در تناوب چهار سایه توصیه بديح ترتیب

 سال اول

 بقوالت: قطعه اول

 ها کل : قطعه دوم 

 فرنمی سیب ز ینی و يا گوجه: قطعه سوم

 ایهای ريزهپیاز و سبزی: قطعه چهارم

 سال دوم

 ها کل : قطعه اول

 فرنمی سیب ز ینی و يا گوجه: قطعه دوم 

 ایهای ريزهپیاز و سبزی: قطعه سوم

 بقوالت: قطعه چهارم

 سال سوم

 فرنمی سیب ز ینی و يا گوجه: ولقطعه ا

 ای های ريزهپیاز و سبزی: قطعه دوم 
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 بقوالت: قطعه سوم

 ها کل : قطعه چهارم

 سال چهارم

 ای های ريزهپیاز و سبزی: قطعه اول

 بقوالت: قطعه دوم 

 ها کل : قطعه سوم

 فرنمیز ینی و گوجهسیب: قطعه چهارم

 

 تهیه بستر -2-3
نردرت دارای تارهرای کزرنده    افزان، سطحی، با تراک  کر  و بره  چون ريزه پیاز از نوع 

باشد، بنابرايح تهیه ز یح بايد با دقت انجام گیرد و ز یح نرم و عاری از کلوخ و سنمريزه  ی

کره  برا توجره بره ايرح    . شکنی بره آسرانی انجرام پرذيرد    باشد تا کوددهی سرک، وجیح و سله

ری سطح خاک اسرت و جرذب آب بیزررر ترا      رسانری 9۳-۲3 گیررش ريزه عمدتار تا عمق

 ررر بررای ايرح    سرانری  93گیررد، عمرق شرخ      رری سطح خاک صورت  ری سانری ۲۳عمق 

ها را خرد و در صرورت  زدن با اسرفاده از ديیک کلوخهبعد از شخ .  حصول  ناسب است

ز یح پخش و  در  رمله بعد کودها در. ز یح تیطیح خواهد شد( ریِوِیِ)نیاز با اسرفاده از  ایه 

ترريح   ناسرب  . شودهای کاشت ايجاد  یبا ديیک با خاک  خلوط و نهايرار با فاروئر ردي 

بررای کزرت بهراره در     ز ان تهیه بیرر برای کزت پايیزه در  نراطق جنروبی شرهريور  راه و    

 .باشداواخر فرورديح  اه  ی ، ناطق  رکزی و شمایی کزور

 

 های کاشت روش -2-4

اسررفاده از   ،یبرذر، نزراکار    یکاشرت  یررق   :ردیر گیه روش صرورت  ر  بره سر   ازیر کاشت پ

 .ستيا آنیون سوخچه
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 بذر ميمستق کشت -2-4-1

 ،کنرد یکه  حصول رشرد و نمرو  ر    يیجا ،و در  زرعه  یروش بذر به طور  یرق حيا در

 حردود و  ءانرقال نزا یکار برا یررویکه ن يیدر جراها ويژههروش ب حيدر ا. شودیکزت  

برا توجره بره     ،روش حير ا را در ا . روش است حتريیاقرصاد ،باشدی  باال کار یروین نهيهز اي

 ییرر يبا ،بخرش برذر  تيزدن رضرا جوانره  یو  ناسب برا قیدق یزراع اتیبودن بذر، عملزير

 برارزه برا    ،دوره رشرد و نمرو   لير در اوا ازیبه عالوه با توجه به کندبودن رشد پ. رديانجام پذ

 . باشدی  نزاکاری روش از ترروش  زکل حيدر ا زیهرز ن هایعل 

در کزرت  یررقی   صررف     برذر در هکررار   لوگرمیک 93مدود  رانيا طي عموال در شرا

به انجام عمل تنرک و مرذف    ازین ،الزم یاهیبه تراک  گ دنیرس یروش برا حيدر ا. شودی 

 . باشدیبرگ   حیو سو  حیدو  رفرصت در  رمله ظهو حیاضافه در اوی اهانیگ

در اسران هر زگان، در روش  یرقی ، عملیات کزت بذر در  هر و آبان انجام و پرس از  

با توجه به وارداتی برودن عمرده ارقرام پیراز     با ايح مال، . دشوها تنک  یروز بوته ۳3مدود 

روزکوتاه در  ناطق جنوبی و باال بودن قیمت آن، به دییل هدرروی بذر، کزت  یررقی  آن  

در کزت نزايی به طور  عمول از نیمه دوم شرهريور و ترا   . دشوور توصیه نمیدر جنوب کز

گیرری در  نراطقی برا د رای     عملیات خزانه. شونداواخر آذر نزاءها به ز یح اصلی  نرقل  ی

روز به ز ریح   ۴۳-13تر، در اواسط تیر تا اوايل شهريور انجام و نزاءها پس از تابیران خنک

 .يابنداصلی انرقال  ی

 93هرای پژوهزری، بهررريح ترراک  کزرت، انرخراب فواصرل بریح ردير           اساس يافره رب

کرردن،  ز ران تنرک  روش کزت  یرقی ،  رر است که در سانری 93 رر و روی ردي  سانری

شرده بره   به طور  عمول نزاءهای تنرک . يابد رر افزايش  یسانری 93فواصل روی ردي  به 

 .دشور قیمری ديمر از  زرعه کزت  یعنوان نزاء پیاز به فروش رسیده يا د
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 یينشا کشت -2-4-2

-۲شرکل  ) باشدی  يیشده در جهان به روش کزت نزادیتوی ازیاز پ یقابل توجه بخش

9) . 

 
 نشاء آماده انتقال پیاز -1-2شکل 

 

 

 رورد نظرر    یاهیاز همان ابردا تراک  گ توانیبذر    یروش نیبت به کزت  یرق حيدر ا

رقابرت   تیر ، قابلنمرود تا دو  راه زودرس   کيکرد،  حصول را به اندازه  جاديرا در  زرعه ا

اسررفاده کررد و    یکرش کمررر  و آفرت  یاریر از آب آب هررز براال بررد،    یهرا را با علر   اهیگ

 .را کراهش داد  يیدر اثر آبزو يیرفرح عناصر غذاخاک و از دست شيفرسا زانی  حیهمچن

برذر، از نظرر افرزايش عملکررد و نیرز       برتری روش کزرت نزرايی بره روش کزرت  یررقی      

ها ءتوان نزرا یروش   حيدر ا .در بییاری از  وارد به اثبات رسیده است زودرسی  حصول،

 یهنمرا   ءپررورش نزرا   طيشرا حيبهرر. پرورش داد اگلخانهيرا با امدا  خزانه در  زرعه و 



 25/  عمليات کاشت پياز – دومفصل 

روش  حيدر ا. گراد باشدیدرجه سانر 93و  9۱ بیتاست که درجه مرارت روز و شب به تر

. شروند یهفره بعد از کزت آ راده انرقرال بره  زرعره  ر      9۲تا  ۸نزاءها بیره به درجه مرارت 

برا فاصرله ردير     يا پاش و  ربع به صورت دستبذر در  رر ۴۳33مدود  بذرکاری با تراک 

 .شودانجام  ی  ررسانری 93

کاشرت   اطق روزبلنرد، در  نر . رندگییدر نظر    رریسانر ۳/9عمق کاشت بذر را مدود 

ها به ز یح اصلی تا اواخر  بهمح انجام شود تا انرقال گیاهچه 9۳بايد تا  ریبذر در  ناطق سردس

بره ز ریح اصرلی و ز رانی کره در بیررون خطرر         ءقبل از انرقرال نزرا  . صورت پذيردفرورديح 

ه طری دو  تدريايح عمل به. شوند دهیها به هوای بیرون عادت بايد گیاهچه ،زدگی نباشد يخ

هرا بره شررايط بیرونری عرادت       شود و گیاهچه انجام  ی گرادسانریدرجه  ۴-۱ یهفره در د ا

. اسررفاده شرود   ازیر مرمرار از نزراء پ   دير با ،ازیز یرانه پ دیجهت توی یدر  ناطق جنوب. کنند  ی

ده اسرفا ،دارند یترخنک نکه تابیرا یجنوب یهااز اسران یاز  ناطق نزاء  عموالر دیتوی یبرا

( عمدتار برگ درخت خر را يرا پریش     نطقه اهانیشاخ و برگ گ) بانيشده و با اسرفاده از سا

آ راده و قابرل انرقرال بره      هاء هر نزا ليدر  رداد اقدام به کزت بذر در خزانه کرده تا در اوا

 ناسرب کاشرت    خيترار  دير با ازیر ز یررانه پ  دیر توی یبررا  یدر  ناطق جنوب. دنباش یاصل حیز 

 حير در ا راير اسررفاده شرود، ز  يرا گلردهی نابهنمرام    9نرگ یو از ارقام  قاوم به بویر شده تيرعا

 یهاء نراطق نزرا   حير در ا .وجرود دارد  نرگ ی ناطق هنمام وقوع سر ا در ز یرران خطرر بویر  

 ۳/9سراقه دروغریح    ها برا قطرر  ءنزرا   عمروالر  و بروده  یاصرل  حیروزه قابل انرقال به ز  ۱3-۳3

 . رر قابل انرقال هیرندیسانر 9۳-۲3و طول   رر  یلی

                                                           
1 - Bolting 
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مناسب انتقال به زمین اصلی هستند ولی نشاءهای شماره  2و  1نشاء شماره  -2-2شکل 

اند و انتقال آنها به زمین اصلی یا باعث تولید پیازهای بیش از اندازه بزرگ شده 4و  3

 .ولید نخواهد شدتپیاز  و یا اصالً شده ککوچ

 

بیریار ظرير  و    سوخضعی  و  نزاء بلند، علفی و ،اشدوقری تراک  بذر در خزانه زياد ب

هرز،  بارزه با آفرات و   یهاعل  حیاز جمله وج یزراع اتیعمل هیکل .شود پذير  ی خیارت

 حیانرقرال بره ز ر    یو سرای  بررا   یتا نزاء قو رديطور  نظ  و  یرمر انجام پذهب ديها بایماریب

، کزرت  ینزاء تا  حل اصرل  دیحل تویاز   اديوجود فاصله ز در صورت. ماصل شود یاصل

 ررر کراهش   یسرانر  93ها هرس شده و طول نزاء بره  نزاء کوتاه و برگ یهازهير بهرر است

 را داشرره باشرد   یاصرل  حیبره ز ر   دنیترا رسر  ( مفظ رطوبت یبرا)ی ممل بهرر تیتا قابل ابدي

. دشرو  ری  هرا قطرع  در  ورد کوتاه کردن ريزه،  عموالر نص  تا دو سوم ريزه. (۲-۲شکل )

 حیدر ب نزاء فاصله حيدر ا  عموالر. کندقطع ريزه، نزاء را به باززايی بیزرر ريزه تحريک  ی

یخرت گفرره    زره ينزراء برا ر   دیر توی یرر ، یس حير بره ا . شرود ی  ی رطوب نمهدارنخی  یگون

 .شود ی 
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 در نشاء پیاز هرس برگ -3-2شکل 

 

 رانير در ا. نزراءکار کزرت نمرود    حیاشر با   ايتوان با دست و ی  یاصل حینزاء را در ز 

. کننرد یکزرت  ر   ی رریسانر ۳/۲را در عمق  ازینزاء پ .شودی عموالر نزاء با دست کزت  

 یهرا ینیتروان در سر  یاز ترنش  ر   یریجلروگ  برای کزت به صورت  کانیزه و يارا  ازیپنزاء 

در  اير و  شروند یکره برا کمپوسرت پرر  ر      ررر یییلر ی  1-9۳برا مجر    ی هرا کاشت بذر با خانه

 زیر در داخرل هرر خانره ن    ايیصورت چنرد نزر  هو ب( Peat block) تیاز جنس پ یيها کبلو

 انرقرال و کزرت کررد    نظرر با توجه بره ترراک   رورد    ی اصل حیو به همان صورت به ز  دیتوی

 .(۴-۲شکل )

 :های زير را دارا  ی باشد های نزاء  زيتاسرفاده از سینی

 هاکنررل بهرر آفات و بیماری -

 ها های نزاء در صورت نديدن آسیب و ضدعفونی آنکان اسرفاده  کرر از سینیا  -

 جابجايی آسان -

 ا کان کاشت  کانیزه -

 تهويه و زهکزی  ناسب -

هرای  ربروط بره تهیره سرینی و  حریط        به علت هزينه ایبره تویید نزاء پیاز در سینی کزت -

شرود ویری    تمام  ی  اس يا کوکوپیت است،  قداری گرانکزت درون آن که  عموالر پیت

 .رسد ايح روش گیررش يابدبه نظر  ی ،آتی های با توجه به توسعه کزت  کانیزه پیاز در سال
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 آماده سازی خزانه جهت کاشت بذر پیاز در سینی های نشاء -4-2شکل 

 

 
 تولید نشاء پیاز در سینی کشت -5-2شکل 

 

 
 نفره 2نفره و  5جهت کاشت نشاء پیاز به صورت  ر نیمه اتوماتیکدستگاه نشاکا -6-2شکل 
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بره   شرود،  یاریآب حیز  ،یخت قبل از کاشت نزاء زهيبهرر است در روش انرقال نزاء با ر

 یاریر آب زیر از کاشت ن رطوبت داشره باشد و بالفاصله بعد حیز  ،که در هنمام کاشت یطور

 .صورت گیرد

ترر   نیبت بره کمری آب،  قراوم   در کزت بهاره،  روزبلند که پیازهای بو ینکره  ه  ايح

هرای دی و بهمرح شررايط    بوده ا ا به علت وجود رطوبت ماصل از بارندگی و شبن  در  راه 

باشد و چنانچه در کاشت همیح ارقام در  رامرل اوییره رشرد نزراء، رطوبرت       انرقال آسان  ی

شرده و روزکوتراه   ارقام اصال  ا ا در .کافی تم یح شود  یزان عملکرد افزايش خواهد يافت

ها قبل از بارندگی و وجود رطوبرت کرافی خراک اسرت، ايجراد شررايط       که ز ان انرقال آن

های امردا  شرده بايرد     رسد و به همیح دییل کرت نظر  یضروری به (نمکاری) کاری هیرم

 ناسب شوند تا  حیط  زده روز قبل از انرقال، آبیاری و پس از گاورو شدن با بیل شخ  ۲-9

 حصرول  کننرده يرک   در هر مرال نزراء قروی و سرای  تضرمیح     . برای انرقال نزاء فراه  شود

در ز ران انرقرال و چنرد سراعت قبرل از انرقرال،       . خوب با کمیت و کیفیت براال خواهرد برود   

کنند، چون اگرر خراک خزانره دارای رطوبرت کرافی نباشرد،        های خزانه را آبیاری  ی کرت

شود و یذا گیراه   و صد ات ريزه  ی  های نزاء باعي قطع ريزه خارج کردن نزاءها از خاک

 .يابد ای ناقص و ضعی  به ز یح اصلی انرقال  ی با يک سییر  ريزه

ويژه در  ناطق جنوبی سه  بیزايی در تویید ايح  حصول در تویید خارج از فصل پیاز به

چه زودترر بره برازار     ز یران دارد، یذا ضرورت کزت به  وقع آن، که برواند  حصول را هر

 صرف روانه کند، سره  بیرزايی در اقرصراد کزراورزی و همچنریح برازار  صررف کزرور         

های جنوبی با توجره بره کزرت پیراز در پرايیز و ز یرران و بره دییرل         در اسران. خواهد داشت

بودن دوره رشد، وقوع گر ا و سر اهای ناگهرانی در ايرح فصرول، توییرد  حصرول برا       کوتاه

بذر  زکالت خاص خود را داشره و یذا توییرد پیراز عمردتار بره روش نزرايی       کاشت  یرقی 

ترر توییرد   توان نزاء  ورد نیاز را در  نراطق  عرردل  در روش کزت نزايی،  ی. شودانجام  ی

 .نمود
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زنی و ادا ه رشرد رويزری خرود    پیاز جزء  حصوالت فصل خنک است که جهت جوانه

. اس بذرکاری آن بايد در د ای خنک صرورت پرذيرد  بر ايح اس. نیاز به د اهای خنک دارد

سازی  قرد ات کزرت   ويژه اسران هر زگان، جهت کزت پیاز، آ ادهدر  ناطق روزکوتاه به

زنری برذر پیراز بره خروبی      پذيرد که هوا گررم بروده و جوانره   در سه  اه دوم سال صورت  ی

گیرری پیراز را در   زانره دهندگان پیراز، خ بر ايح اساس بییاری از پرورش. پذيردصورت نمی

جا به  ناطق  خرلر   انجام داده و نزاءها را از آنو رهدار  ناطق  عردل نظیر بردسیر کر ان 

جهت تویید نزاء پیاز در  ناطق جنوبی، بايیری در اواسط ترا  . کننداسران هر زگان  نرقل  ی

تی از ز ریح آ راده   بديح  نظور قطعا. اواخر شهريور با خنک شدن هوا اقدام به ايح کار نمود

بررای کزرت نزرايی     .دشرو شده و نیبت به افزودن کرود میروانی کرا الر پوسریده اقردام  ری      

در خزانه بهرر اسرت برذرها   . شودگرم بذر در هر  رر ربع خزانه توصیه  ی 9۳تا  93 صرف 

شرده در هرر  رر ربرع     یزان کرود توصریه  .  رر کاشره شوندسانری 93روی خطوطی به فاصله 

گرم سویفات پراسی  که در هنمام تهیه  ۳3گرم فیفات آ ونیوم و  ۲3عبارت است از خزانه 

روز  ۴3و  ۲3گررم کرود اوره نیرز بايیرری در دو نوبرت       93. شوندز یح با خاک  خلوط  ی

 صررف  های ک اسرفاده از کود ،عالوه بر ايح. صورت سرک  صرف شودبعد از کاشت به

هرايی برا   از کزت بذر در خزانره . یید نزاء خواهد داشتدر صورت ا کان تمثیر خوبی در تو

در صورت عردم دسررسری بره خراک برا بافرت سربک،        . خاک سنمیح بايیری اجرناب نمود

بايیری از  قدار بیزرری کود میوانی يا آیی کا الر پوسیده در ترکیب خاک خزانره اسررفاده   

ه با کودهرای آیری غنری    های سبک است کبهرريح خاک برای تویید نزاء پیاز، خاک. نمود

کزت بذر در خزانه به صورت دسرپاش صورت گرفرره و تبحرر در کزرت برذر     . شده باشند

شرکل  )تواند  نجر به يکنواخری پاشش بذر در خزانه شده و تراک   ناسربی ايجراد نمايرد     ی

مداکثر اسرفاده از خاک خزانه نزده و در تراک  زياد به دییل رقابرت،   ،در تراک  ک (. ۲-۴

 .دشوزاءهای ضعیفی تویید  ین

ايرح  قردار در   . باشرد کیلوگرم  ی ۲-9 یزان بذر  صرفی جهت تویید نزاء يک هکرار، 

کزت  یرقی  بییار افزايش يافره و با توجه به وارداتی برودن برذر ارقرام روزکوتراه، کزرت      
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براال   پس از کزت برذر و آبیراری  الير ، برا توجره بره      . باشد یرقی  آن  قرون به صرفه نمی

در چنریح  . شرود طور کا ل پوشانده  یبودن د ای هوا، سطح خزانه با برگ درخت خر ا به

. شروند ها در سطح خراک ظراهر  ری   روز جوانه زده و گیاهچه 9-۳شرايطی بذر پیاز پس از 

جهت نوردهی  ناسب، با چارچوب فلزی يا چوبی، سايبانی  رزکل از برگ درخرت خر را   

هرای الزم  های سايبان، ايجاد شده و  راقبرت و يا با اسرفاده از توریبه صورت کا الر  رراک  

به  رور ز ان با خنک شدن هوا و نیز . شوداز قبیل آبیاری  نظ  و کوددهی سرک انجام  ی

جهت افزايش دسررسی نزاءها به نور، پوشش بررگ نخرل را کراهش داده و در  راه دوم بره      

فرنمی، فلفل و باد جان، نزاء پیراز  نظیر گوجهبرخالف گیاهانی . دشوطور کا ل مذف  ی

 همررريح  عضرل در توییرد نزراء پیراز      . گیررد کمرر  ورد هجوم آفات و پرنردگان قررار  ری   

در ايح رابطه، اسررفاده از  . نده  مکح است  نجر به بوته  یری شوهای قارچی است کبیماری

انره،  رانع از شریوع ايرح     کرش و اجرنراب از آبیراری بریش از مرد خز     بذرهای آغزره به قارس

 . شود عموالر نزاء پیاز پس از دو  اه آ اده انرقال به ز یح اصلی  ی. دشوها  یبیماری

گیرری،  های پیراز در خزانره کدنرد بروده ویری در پايران  راه اول خزانره        رشد اوییه گیاهچه

خراک  سازی  ناسرب خزانره، اسررفاده از    آ اده. ای خواهند داشتسرعت رشد قابل  المظه

دهی  ناسب خزانه،  نجر بره کراهش   سبک، تغذيه  ناسب آیی و  عدنی و تعديل د ا با سايه

روزه از پرانیریل   13با ايح مرال نزراءهای   . شدن نزاء در خزانه خواهد شد دت ز ان آ اده

 . بهرری در تویید سوخ در ز یح اصلی برخوردار خواهند بود
 

 

 

 

 خزانه پیاز  -7-2شکل 

 (کشت دستپاش)
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 ستنيونآیا  سوخچه کشت -2-4-3

-۲شرکل  ) گررم اسرت   ۲-9 حیها بهیرند که وزن تازه آنی کوچک یهاسوخ ،سوخچه

 حیب ديشد اریباعي رقابت بی( بوته در  رر ربع ۲333تا  9333) اديکزت بذر در تراک  ز.(۸

از کمررر   یهرا قطرر  سروخچه . شرود   یکوچک  اریبی یدیتوی یهاسوخ ها شده و اندازهبوته

 یهرا سروخچه  .کررد  دیر برزرگ توی  یهاسوخ توانیها  از کزت آن  رر داشره ویسانر ۳/۲

. کننرد یبرذر  ر   دیر رفره و توی گلپس از کزت به  ، رریسانر ۳/۲ تر ازبا قطر بزرگ یدیتوی

 9۳برا فاصرله    ی ربرع در خطروط  گررم برذر را در  ررر    9۲ترا   93روش مدود  حيدر ا  عموالر

 رر در نظر گرفره شده و بذر یسانر ۳خطوط  حيا یپهنا. کنندیکزت  مريکدي رر از یسانر

 یبراران تویید سوخچه از نوع در  یاریآبروش  .کا الر پخش و کزت شود ديعرض با حيا در

 . شودیاسرفاده   (پیت)نواری  یاقطره یاریاز آب ايبوده و 

ز ران کزرت جهرت     اتر آن  دیر توی یسوخچه آن است که فاصله ز ان دینکره  ه  در توی

ترر  ترا ز ران کزرت کوتراه     هاسوخچه یهرچه  دت انباردار واقعدر . سوخ کمرر باشد دیتوی

در  نراطق  ويژه هب) در انبار کمرر است یزنو جوانه یدگیها در اثر پوستلفات سوخچه ،باشد

 (. روزکوتاه

را بره   تروان کزرت برذر   ی ر  ،شروند یدر  ناطق  عردل و سرد که ارقام روزبلند کزت  ر 

 یلر یسروخچه خ  ز ران برداشرت  . ل خررداد انجرام داد  ير تا اوا بهزتيانداخت و در ارد ریخمت

آغراز   شرود ی ر  هرا باعري  ازیپ ادير ترراک  ز  رايسوخ بوده ز دیزودتر از ز ان برداشت در توی

سروخچه برا  قردار      عمروالر  .فردایزودتر ب زین يیهوا یهازودتر انجام شود و برگ یدهسوخ

بیرره بره   ) دنیپس از رسر . شودی پرورش داده ( در هکرار لوگرمیک ۴3ود مد) رروژنیک  ن

در  یشردن  ردت  خزرک  یآورده شده و بررا  رونیب حیها از ز ، سوخچه(رق  سه تا چهار  اه

شرده ترا     نرقلبه انبار  يی،هوا یهابعد از قطع برگ ايباد قرار داده شده و  ری زرعه و در  ی

 راه   شرش بره  ردت مرداقل     دي ناطق با حيسوخچه در ا. شود یجا خزک و نمهدار در آن

بوتره در   13-۸3)و برا ترراک   عمرول     یاصرل  حیشده تا در بهرار سرال بعرد در ز ر     ینمهدار
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 دت د ا خنک و سررد بروده و تلفرات     حياغلب ا ایبره خوشبخرانه در .کزت شوند ( رر ربع

  .باشدیسوخچه نیبرار ک   

 حيبهررر  ،نمونه در خوزسرران  یبرا ،شوندیکزت   که ارقام روزکوتاه یدر  ناطق جنوب

 دیر توی سروخچه اسرفند بروده و سروخچه در اواخرر فصرل بهرار        دیر توی یز ان کزت بذر برا

  نراطق  حير را در ا یدیتوی یهابروان  دت مداقل چهار  اه سوخچه ديبه هر مال با. شود ی 

 طی ح یرطوبت باال گر ا و لیدیهکرد که تلفات سوخچه ب ینمهدار زيیجهت کزت در پا

سوخچه کررده   دیاقدام به کزت بذر جهت توی بهزتيدر ارد رفت  عموالریدر ج. است اديز

در  سوخچه در  نطقه نیبرار خنک آن  ثل  نطقه خراش  دیتوی یو بلوچیران برا یرانیو در س

 پیراز در  کرردن  زودرس بررای  .شرود ی ر  ادير اقردام بره کزرت برذر برا ترراک  ز       ریو ت خرداد

 .تاريخ انرقال اول  هر توصیه شده است های رق  پريماورا درکاشت سوخچه ،نخوزسرا

 
 

 

 

 

 

 

 

 سوخچه پیاز و نحوه کشت آن -8-2شکل 
 

 کشت هایسیستم -2-5

کزرت کرتری برا آبیراری     . پرذيرد کزت پیاز در ز یح اصلی به طرق  خرل  صورت  ی

هرای  برا اسررفاده از یویره   ای برا آبیراری نزرری و کزرت نرواری      غرقابی، کزت جوی و پزرره 

های  خرل  کزرت پیراز اسرت کره در هرر  نطقره بیرره بره کیفیرت و          ای تیپ از روش قطره

سرازی ز ریح   جهرت آ راده  . گیررد کمیت آب و توانايی  ایی کزاورز  ورد اسرفاده قرار  ی
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اصلی، در ابردا ز یح در مایت گاورو بودن شرخ  زده شرده و سرپس دو برار عمرود برر هر         

زنی آن در ز انی کره رطوبرت   عدم توجه به گاورو بودن ز یح و شخ . شود ی ديیک زده

زنری و  پرس از ديیرک  . دشرو زنری  ری  خاک نا ناسب است  نجر به افزايش دفعات ديیک

براساس روش کزت، . دشوکزی ز یح اقدام  یها نیبت به  ایهاطمینان از خردشدن کلوخه

 . سازی ز یح  رفاوت خواهد بودآ اده

 

 (يسنت) يکرت کشت -2-5-1

 ی رر ربعر  ۲33تا  933در قطعات  یبنداقدام به کرت حیز  هیبعد از ته ی،کزت کرت در

بذر با  اسره بره ضرخا ت     روی و گرفره انجام پاشبه صورت دست یشود، سپس بذرپاشی 

 اکثررار  ،در طول دوره رشد. شودیانجام   یبه صورت غرقاب یاریپوشانده و آب  رریسانر ۳/9

کزرت   یایمرو  حير ا. شودیهرز  بارزه   هایبا عل کش عل سموم  با ايو  یبه روش دسر

 : اشاره نمود توانی  ريدارد که به  وارد ز یاديز بي عا

 (یکزت دسر لیدیهب)ی بذر  صرف زانیباالبودن   -

 نبودن عمق کاشت کنواختي -

کرردن آن از  برطررف  یراشرده و بر   ازیر پ اهچهیبیرح سطح خاک که  انع سبز شدن گسله -

در پوشراندن برذر اسررفاده شرده کره       ی ررر  کعرب در هکررار بررا     9۲3-9۸3 زانی اسه به  

 .شودیبافت خاک   بي وجب تخردراز دت 

 نبودن سطح سبز  زرعه کنواختي -

 نبودن فواصل کزت کنواختي -

 آب ی صرف باال -

نداشررح   لیر دیهبر )هرز  هایا عل  بارزه ب یباال نهياز اندازه کود و س  و هز شی صرف ب -

 (. آالتحی اشاسرفاده از  تیقابل

مرل  زرکل اسررفاده از  اسره      یبرا يیتوان از روش کزت نزایکزت   یایمو حيدر ا

 شردن خاک تا ز ان سبز  بذر و سله بیرح یرزویاز ش یریجلوگ جهتعنوان پوشش بذر هب
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در  نراطقی کره از خراک و آب شرور     ایبره اسرفاده از روش کزت کرتی  .اسرفاده کرد اهیگ

(. 1-۲شرکل  )ای ارجحیت دارد ای و نواری قطرهبرند، نیبت به کزت جوی و پزرهرنه  ی

در يک تحقیق در  نطقه  ینراب عملکررد  حصرول در روش کزرت کرتری بیزررر از روش       

در روش کزت کرتی به دییل آبیاری غرقرابی، مجر  زيرادی    . دست آ دای بهجوی و پزره

ی بیرر کزت پخش شده و  نجر به آبزرويی ا رال  ناشری از شروری خراک و آب      آب رو

 .دشو ی

 
 کرتی بندی مزرعه پیاز در روش کشتکرت -9-2شکل 

 

 ( يخط)ي فیرد کاشت -2-5-2

را  یفر يکاشرت رد  ،(ایجوی و پزرره )يی فارو یاریدر صورت آب ،یاریبه روش آب بیره

انجرام   هرا پزرره  یبرر رو   ير رد ۲ رر و کاشت ینرسا 13به عرض  هايیپزره هیبا ته توانی 

در صررورت  حیهمچنرر. دارد یبرتررر یروش کاشررت نیرربت برره روش کاشررت کرترر حيررا. داد

  ير فاصرله رد . نمرود  یفر يبره کزرت رد   ماقدا توانی  ایقطره ايو  یباران یاریاسرفاده از آب

کره  باشرد    رریسانر 93مداقل  تواندی ( کاریهمدان) آالت  ورد اسرفادهحیبیره به نوع  اش

فاصرله  . کزرت کررد    ير توان چهار ردی ی  رریسانر 13 یهاپزره یصورت بر رو حيدر ا

هرا  آن خکره سرو   یارقا )شود یدر نظر گرفره    رریسانر ۳-۱ ،کاشت  يرد یدو بوته رو

که  ی حل یهاتینیبت به ارقام و جمع یزرریبه فاصله ب ،شودی  لیخاک تزک یرو کا الر
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الزم بره ذکرر اسرت کره انردازه      (. دارنرد  اجیامر ،شودی  لیها در عمق خاک تزکآن سوخ

در برخری  روارد   . نمرود توسرط ترراک  کاشرت کنرررل      یتروجه تا مد قابل توانیسوخ را  

-۲ ها طبرق شرکل  ردي  بر روی پزره 1 رر تهیه کرده و کاشت  1/3-9هايی به عرض  پزره

 . پذيردانجام  ی 93

 
 متری در روش آبیاری فارویی 9/1-1ردیف روی پشته  6اشت ک -11-2شکل 

 

 93ترا   ۲3از )توانرد  رغیرر باشرد    آالت  ورد اسرفاده  ری فاصله ردي  بیره به نوع  اشیح

.  رر نیرز کراهش يابرد   سانری 93تواند به در صورت کاشت با دست ايح فاصله  ی(.  ررسانری

 برررای کاشررت در سررال بعررد، تررراک ( سررتآنیررون)برررای توییررد پیرراز کوچررک يررا سرروخچه 

 رر برای پخت و پز، سانری ۳-۱هايی به قطر بوته در  رر ربع، برای تویید سوخ ۲333-9333

بوتره   ۲۳-۳3های بزرگرر، تراک  کاشت بوته در  رر ربع و برای تویید سوخ ۳3-933تراک  

 .شوددر  رر ربع در نظر گرفره  ی

 

 (تيپ)ای نواری کشت نواری با آبياری قطره -2-5-3

در يرک  . دشرو ای، به طرق  خرل  اقردام  ری  در روش نواری با اسرفاده از آبیاری قطره

 رر ايجاد شرده و   933به طول مداکثر (  ررسانری ۲3مداکثر )هايی ک  عمق جويچه ،روش

 ۳3هرا از هر  مردود    فاصرله ايرح جويچره   . گیررد ها قررار  ری  نوارهای آبیاری تیپ درون آن

در روشری ديمرر،   . شرود  رر در نظرر گرفرره  ری   سانری 93ها مدود و دهانه جويچه  ررسانری

هرای عرريی يرک    در واقع پزرره . دشوهايی با عرض مدود يک  رر تقیی   یز یح به پزره

نروار تیرپ    ۲-9هرا، تعرداد   با تیرطیح پزرره  . شودها در روش اول  ی رری جايمزيح جويچه

 (.99-۲شکل ) شودردي  روی پزره انجام  ی 9-۴ز در روی پزره پهح شده و کزت نزاء پیا
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 ایای نواری و جوی و پشتهقطره: به ترتیب از چپ به راست -11-2شکل 

 

شردن نزراءها، خزانره آبیراری شرده و نزراءها از       سازی ز یح اصلی و آ ادهپس از آ اده

هرا شرده و  ردت ز ران     دقت در ايح کار  نجر به سای   انردن ريزره  . شوندخاک خارج  ی

هرس ريزره و  . ندشورشد  جدد نزاءها در ز یح اصلی کاهش يافره و نزاءها بهرر  یرقر  ی

برگ در کزت نزاء پیاز ا ری  رسوم بوده و جهت تحريک رشد ريزه و نیز کاهش سرطح  

هرای هررس شرده    الزم به ذکر است بررگ . دشوتبخیر گیاه، اقدام به هرس دسری نزاءها  ی

شروند، ديمرر ا کران رشرد نداشرره و       عموالر به اندازه يک سوم طول خود هرس  ی پیاز که

هرايی بره   جهت کزت نزاء، سروراخ . گیرندهای جديد رشد بعدی نزاء را به عهده  یبرگ

هواگیری  نطقره ريزره   . دشوها کزت  ی رر ايجاد و نزاءها درون آنسانری ۴عمق مداکثر 

بديح  نظور فزرردن گرودال مراوی نزراء     . کزت شده است تريح عا ل در اسرقرار نزاء ه 

جهت خروج هوا از  نطقه ريزه ایزا ی بوده و نبايیری بره پوشراندن خراک در  نطقره طوقره      

گررد تهیره شرده و فاصرله     توان از ابزاری که با  یلزنی  یجهت سهویت سوراخ. اکرفا نمود

 (.9۲-۲شکل )فاده نمود  رر از ه  تعبیه شده است، اسرسانری 93ها بیح سوراخ
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 ابزاری جهت سوراخ کردن زمین اصلی جهت کشت نشاء پیاز - 12-2شکل 

 

تواننرد عمرل    انرد کره  ری    های  خرلفی تویید و يرا وارد شرده   به تازگی در کزور دسرماه

عالوه برر کراهش   ها  صورت  کانیزه انجام دهند که اسرفاده از ايح دسرماه کاشت سوخ را به

 .دهد یزان  صرف سوخچه را نیز کاهش  ی ،قابل توجه هزينه کارگری

 
 ها دستگاه کاشت سوخچه با امکان تنظیم فاصله بین ردیف -13-2شکل 
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 رقم -2-3

 تیر براسراس قابل  ،(روزبلند، روزکوتاه و روز روسرط )از نظر طول روز  ازیارقام پ  عموالر

 ،یپخرره در غرذا، ترشر    ،یخورتازه) ، براساس  وارد  صرف(اديک ،  روسط و ز)ی انبار ان

 زرد، سربز،  ،یخاکیررر  د،یسرف ) از نظرر رنرگ پوسرت سروخ    ، (خزک ازیو پ يیغذا عيصنا

 پهرح، گررد،   یضرو یب ،ی رغر تخر   ،یضرو یب) از نظر شکل سروخ  ،(قر زو  یصورت ،یا هقهو

 یبنرد  یتقیر ( پرخ  یضرو ی رقراطع و ب  یضرو یب ،یپهرح، یروز   ی رغر واژتخ  پهح، ی رغتخ 

پیازهای گروه روزبلند برای انبارداری و پیازهای روزکوتراه بررای    ،به طور  عمول .دنشو ی 

کرردن را   ناسرب خزرک   ازهرای توان در هرر دو گرروه پی  یتر هیرند و  خوری  ناسبتازه

 عموالر . شوند ی با عمر انباری باال يافت یهايرق  نیز روزکوتاه یایبره در  یان پیازها. يافت

ها پیازهرايی  روزبلند طع  تندتری نیبت به پیازهای روزکوتاه داشره ویی در بیح آن یپیازها

 .دشويافت  ینیز خوری با طع  شیريح و  ناسب برای بازار تازه

نکره بییار  ه  در ارتبراط برا ارقرام روزکوتراه و روزبلنرد ايرح اسرت کره در هرر  نطقره           

اگرر ارقرام    .ی از ارقام  ناسب برا آن  نطقره اسررفاده نمرود     رناسب با عرض جغرافیايی بايیر

شود زيرا در های جغرافیايی پايیح کزت شوند، در گیاه سوخ تزکیل نمیروزبلند در عرض

کمرر از آسرانه طول روز  ورد نیاز برای تزکیل سوخ بروده و   ،ايح  ناطق مداکثر طول روز

هرای برو ی  حلری سرفید     ودهبه عنوان  ثال ت. دهدادا ه  ی( پهنک)گیاه فقط به تویید برگ 

دهری،  ق  و سفید ساری در  نطقه بهبهان به علت نبود مداقل طول روز  ورد نیاز برای سوخ

دهند، در مایی که در  نطقه کررج عملکررد ايرح دو تروده قابرل  المظره       سوخ تزکیل نمی

جغرافیرايی براال    هرای از طرف ديمر اگر ارقرام روزکوتراه در بهرار و در عررض    . خواهد بود

ترر از مرد   روزهرای بلنرد  )زدن و ظهور برگ با طرول روزبلنرد   کزت شوند، به  حی جوانه

 واجره گزرره و بنرابرايح سروخ در گیاهران      ( دهری آسرانه طرول روز  رورد نیراز بررای سروخ     

توانند به اندازه کافی رشد نمايند و در نریجه در هنمام برداشرت  کوچک تزکیل شده و نمی

 . چک و عملکرد پايیح استها کوسوخ
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 9۱-۲3) برا  راده خزرک براال     یز ارقرا  برای صرنايع فررآوری ا   ازیپ دیتوی جهت  عموالر

وجرود   یبرو   يیهرا تیر و جمع یارقرام خرارج   حیچنر  رانيایبره در ا. شودیاسرفاده  ( درصد

 راده  د درص 9۴تا  ۸ی بیح رانيا ازیپ یهاتی عموالر جمع. باشدیبه واردات آن   ازیندارد و ن

رنرگ اسررفاده    یانقرره  دیبرا پوسرت سرف    زير ر یازهرا یاز پ یترش دیتوی جهت. خزک دارند

از نظر طع  با انردازه  روسرط و     ي ال و حيریش یهاازیاز پ یخور صرف تازه یبرا. شود ی 

 یهرا ازی صرف در غذا از پ یبرا. شودیاسرفاده   ،کا ل کند یهاملقه جاديتک  رکز که ا

کوچرک،   یهرا ازیتروان از پ ی ر  يیغرذا  عيدر صرنا . شرود یبزرگ اسرفاده  ر  اریبزرگ و بی

 ازیر انردازه پ . )ها اسررفاده کررد  هانداز حياز هر کدام از ا دهيصد ه د ی روسط و بزرگ و مر

 یاز ارقام ذاتار نیربت بره برخر    یایبره بعض. دست آوردهتراک  ب  یتوان با تنظی ورد نظر را  

 (.کنندی  دییتو یتردرشت یهاسوخ ،مريد

و  (9-۲جردول  ) هرای برو ی   يکی تروده : شوند به دو گروه تقیی   یدر کزور  پیاز ارقام

هرای   تروده .افزران باشرند  و يا آزادگرده هیبريدکه  مکح است  شدهديمر ارقام اصال  گروه

از کروی ترا گررد و دوکری شرکل و رنمری       سوخبو ی دارای اخرالط بوده و از یحاظ تیپ 

دارای تنروع  . خوری هیرند و دارای طع  بییار  طلوب برای تازه  رغیر بودهانی سفید تا ارغو

هرا زيراد  زراهده     ژنریکی بیریار برااليی بروده و دوقلرويی و گلردهی نابهنمرام در ايرح تروده        

و  از نظر طول روز  ورد نیاز برای تزکیل سروخ روزکوتراه و يرا روز روسرط بروده     . شود  ی

 .انجا د به طول  ی روز 9۱3-۲۳3ها  دت رويزی آن

 :زير اشاره داشت هایتودهتوان به  بو ی  ورد کزت در ايران  ی هایتودهاز 

زنجران،   هقصر  قر ز آذرشهر، سفید کاشان، سفید ق ، سفید خمیح، درچه اصفهان، قرویی 

،  حلی بهبهان، بلوچی يا  حلی زابل، زنجان، گلیران و برازجان ،ن، سفید طارموسفید کازر

 (.93-۲شکل )ايرانزهری 

اندازه پیاز، . شده و هیبريد بیره به نوع کاشت و هدف تویید  رفاوت هیرندارقام اصال 

شکل، طع ، رنگ، عمر انباری و زودرسی از جمله صرفات  رورد نظرر در توییرد  حصرول      

های بو ی پرتوقع بوده و بايرد از یحراظ  یرزان     ايح ارقام نیبت به توده. باشند  ناسب پیاز  ی
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طرول دوره رشرد و   . های  حیطی مداکثر دقت را به خررج داد  و نیاز غذايی و تنش رطوبت

توان تمرزاس،   از  یان ايح ارقام  ی. باشد روز در نوسان  ی ۲33تا  933رويش ايح ارقام بیح 

، سروپرِکس  ساواناسوئیت، اسمارد، ريوبراوو، یینداويیررا  روا، ینِ سوئیت اسپانیش، پريماورا،

و پريمراورا در   ، سروپرِکس، ريروبراوو  ارقام تمزاس، سوئیت اسرپانیش  .م بردرداسرار را نا و

 .گیرند اکثر  ناطق کزت کزور  ورد اسرفاده قرار  ی

 

 بوته  تراکم -2-7

انرخاب تراک   ناسب يکی از  همرريح تصمیمات در زراعت پیاز بوده کره بايیرری قبرل    

ترراک   ناسرب گیراه در هکررار برا       برای تویید عملکرد  ناسب، تعیریح  .شود از کزت اتخاذ

کرارايی  . تريح فاصله ردي  و فاصله بوته روی ردي  نیز بییار ضروری اسرت تعییح  ناسب

جذب انرژی تابزی توسط گیاهان نیاز ند سطح برگ به  یزان کافی است که ايح هردف برا   

يکری از  عالوه برر ايرح، ترراک  کاشرت گیراه      . ها در وامد سطح  ییر استتغییر تراک  بوته

 . باشدهای اساسی جهت کنررل اندازه و شکل سوخ پیاز  ی راه

يابرد ویری برا افرزايش      عموالر  یزان  حصول در اثر افزايش تراکر  کزت افرزايش  رری  

تویید مرداکثر  حصرول در بیزررريح ترراک  بوتره      . بديا ی تراکر  قطر و وزن سروخ کاهش

بیزررريح  . و  یزان آب قابل دسرررس دارد  بیرمی به شرايط رشد از قبیل ماصلخیزی خاک

آبیراری  -هرای آز ايزری و برا روش کرود    عملکرد با آبیاری و کوددهی  ناسب و در کررت 

ال عملکررد مردود   در  رزارع تجراری برا شررايط ايرده     . تح در هکرار بوده است 9۲3تا  933

لیمی  یاعد، در صورت اسرفاده از ارقام  ناسب و در شرايط اق. باشدبور  یذنص   قدار  

بوتره در  رر ربرع، بررای     933تا  ۳3 رر تراک   یلی ۱3تا  ۳3برای تویید سوخ  روسط با قطر 

بوته در  رر ربرع و بررای سروخ     ۳3تا  ۲۳ رر تراک   یلی ۱3تر از سوخ بزرگ با قطر بزرگ

 بوتره در  رر ربرع و بررای توییرد     933 ررر ترراک  بیزررر از     یلری  ۳3کوچک با قطر کمرر از 

 .بوته در  رر  ربع توصیه شده است ۲333تا  9333سوخچه تراک  
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 پریماورا          تگزاس ارلی گرانو                                     ساوانا سوئیت                         

 

 

 

 

 درچه اصفهان                 شهر            قرمز آذر                       پیاز سراوان                            

 

 

 

 

 

  سفید قم                            سفید کاشان                                                           

 

 

 طارم زنجان
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 های پیاز در کشورترین ارقام و تودهشکل و رنگ سوخ در مهم -14-2شکل 

های ثابت، عملکرد پیاز تحت تمثیر آرايش کاشت قرار که در تراک وجه ايحنکره قابل ت

شرده  کاهش فاصله بیح ردي  سبب افزايش عملکرد سوخ  ،گیرد و در يک تراک  ثابت ی

 ررر  سرانری  ۲3×۳/۱بوته در  رر ربع، عملکررد در فاصرله کاشرت     ۱/11 ثالر در تراک   است

 . رر بوده استسانری 93×93از عملکرد در فاصله کاشتبیزرر 

 بررای . شرود ی ر  هیتوص(  رریسانر ۴3×۳/۱فاصله )بوته  99 راک بهبهان ت دیسف ازیپ برای

ترريح فاصرله    ناسرب  ( ررر یسرانر  ۴3×93فاصرله  )بوتره در  رر ربرع    ۲۳ تراک  ماورايپر رق 

ترريح فاصرله بریح ردير      قصه در زنجان،  ناسب حلی قویی برای کزت توده. کاشت است

بهبهران   ازیر پ افرره يبهبود تیر جمع یبررا  .باشرد  رر  ری سانری ۳ رر و فاصله بیح بوته سانری ۲3

 .شده است هیتوص(  رریسانر ۲3×۳فاصله )بوته در  رر ربع  933تراک  
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 های پیازتراکم مناسب برای برخی از ژنوتیپ -2-2جدول 

 نام ژنوتیپ
شده تراکم توصیه

 (بوته در مترمربع)

محل اجرای 

 مایشآز
 فاصله کاشت

  ررسانری ۲3×۳ بهبهان 933 پیاز اصال  شده بهبهان

  ررسانری ۲3×۸ زابل 1۲ اریی گرانوتمزاس

  ررسانری 93×۳ اهواز 1۱ توده  حلی را هر ز

  ررسانری۴3×93 بهبهان ۲۳ پريماورا

  ررسانری9۳×93 جیرفت 1۱ پريماورا

، قر زآذرشهر، سفید قصهقویی

 فید ق کاشان و س

  ررسانری۲3×۳ زنجان 933

  ررسانری۳/۱×۳/۱ اصفهان 9۱۸ درچه اصفهان

 

 کاشت خیتار -2-8

باشرد ترا هرر  رملره نمروی      رعايت تاريخ کاشت  ناسب در زراعت پیاز بییار  هر   ری  

وقوع بپیوندد که د را بررای آن  رملره  ناسرب بروده و شراخص سرطح بررگ در         هنما ی به

با طول روز بحرانری بررای تزرکیل سروخ بره  نظرور توییرد مرداکثر         شدن گیاه هنمام  واجه

-۲شرکل  ( )بویرینگ)در صورت کزت زودهنمام، گلدهی غیروقت .  حصول، کافی باشد

در اثرر ايرح عارضره  رکرز سروخ سرفت و  حصرول غیرقابرل فرروش           .روی خواهد داد( 9۳

، قرارگررفرح در  (د ايی) بویرینگ نریجه رشد سريع گیاه تا  رمله بعد از نونهایی. خواهد شد

شردن طرول روز و د رای پرايیح کره       عرض د ای پايیح به  دت چنرد هفرره و سرپس طويرل    

 یرزان بویرینرگ در   . باشرد دهی است،  ری آغازی در  قايیه با سوخ شرايط  ناسبی برای گل

درصرد گرزارش    ۲۴صورت عدم رعايت تاريخ کاشت  ناسب در  ناطق جنروبی کزرور ترا    

د که شاخص سطح برگ در هنمام شوف ديمر کزت ديرهنمام باعي  یراز ط. شده است



 47/  عمليات کاشت پياز – دومفصل        

سرعت پیر شده ها بهشدن گیاه با طول روز بحرانی برای تزکیل سوخ ک  باشد، برگ واجه

 .ها کوچک و عملکرد نیز بییار پايیح خواهد بودو در نریجه سوخ

 
 (گلدهی نابهنگام)بولتینگ  –15-2شکل 

 

شردن  و آ راده  خبنردان يفرصت بعد از رفع  حیسرد کزور در اوی در  ناطق  عردل  عموالر

صرورت   حيفصرل بهرار و در فررود    لير در واقع کاشت در اوا. شودیکزت   ازیبذر پ ،حیز 

اواخرر   ترا  مرداکثر  زودرس  عمروالر   حصرول  دیر  ناطق جهت توی حيدر ا حیهمچن .ردیگی 

 یرت يبای ر کرردن،  ظور زودرس ن، بهکزور یدر  ناطق جنوب. شودینزاء کزت   حيفرورد

 حیبره ز ر   راه  و در  هر زيیفصل پا ليو نزاء ماصله در اوا کزت به روش نزايی انجام گرفره

فصرل بهرار سرال بعرد      یبررا  ازیپ دیتویهدف  ناطق  حيدر ا کهیدر صورت.  نرقل شود یاصل

از  یریبیررره برره  نطقرره جهررت جلرروگ   ،آبرران ليرراوا در  هررر تررا ازیرربررذر پ  عمرروالرباشررد، 

در . دارد یکاشرت رقر  نقرش  همر     خيترار  حییدر تع نگیبروز بویر. شودیکزت  ،نگیبویر

سررد   یه برا هروا  هصورت  واج رشد، در يیابردا لکوچک در  رام اهانیگ ی، ناطق جنوب

کوچرک   اهیر به صورت گ ديز یران را با حيبنابرا دهندینزان نم تیمیاس ینیبت به گلده

توانرد  حررک سرر ا را    یبزرگ باشد   که از نظر اندازه یمای در ،به گل نروند بمذرانند تا

اثر  یگلده درصد ۳ظهور  ،ازیدر  زارع پ .و سپس به گل برود افتيدر یشروع گلده یبرا

مرد  جراز    ،درصرد  ۲درصرد گلردهی    .نزان داده است سوخ کاهش عملکرد بر یداری عن
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 یود و ه  بروان  حصرول خروب  از مد ظاهر نز شیدهنده بکه ه  ساقه گلقابل قبویی است 

 . گرانو در زابل توصیه شده استاریی هر برای رق  تمزاس 93تاريخ کاشت  .دست آورد به

تراريخ کزرت و   . شرود  فصرل سرال انجرام  ری     چهرار کزت و تویید پیاز در ايران در هرر  

 .است در جدول زير ارائه شدههای  خرل  کزور  برداشت پیاز در اسران
 

 

 

 

 های مختلف کشور ریخ کشت و برداشت پیاز در استانتا -3-2جدول 

 تاریخ برداشت تاریخ کاشت استان فصل کاشت

ايالم، بوشهر، خوزسران، سییران و  پاییز

 بلوچیران، فارس، کهکیلويه و

  نطقه جیرفتو  بويراممد، هر زگان

 تا نیمه دوم خرداد دی  هر اه

اردبیل،   شرقی و غربی،آذربايجان بهار

، چهار حال و بخریاری، زنجان، اصفهان

سمنان، قزويح، ق ، کردسران، کر انزاه، 

 همدانو  گیالن،  رکزی

تا  نیمه اسفند

 خرداد

  شهريورتا اواخر آبان

 تا خرداد نیمه آذر تا اسفند گیالن و  ازندران زمستان

 شهريور اه
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 های پیازتاریخ کاشت توصیه شده برای برخی از ژنوتیپ -4-2جدول 

 روش کاشت تاریخ کاشت ژنوتیپ نام

محل 

اجرای 

 ازمایش

 زابل  یرقی  اواخر  هر اه تمزاس اریی گرانو

 بهبهان و اهواز نزايی اواسط  هر اه توده  حلی را هر ز

 بهبهان و اهواز  یرقی  اواخر  هر اه توده  حلی را هر ز

 تبريز نزايی اوايل فرورديح قر ز آذر شهر

فهان، قر زآذر شهر، درچه اص

اسحاق آباد، سفید ق  و سفید 

 نیزابور

 نیزابور  یرقی  اواخر فرورديح

 بهبهان نزايی اواخر شهريور اصال  شده بهبهان

 جیرفت نزايی (انرقال نزا) شهريور 93-93 پريماورا

 هر زگان نزايی (انرقال نزا) هر اه  اوايل پريماورا

 جیرفت سوخچه (سوخچه)شهريور  93-۲3 پريماورا

 بهبهان سوخچه (سوخچه)اوايل  هر اه  پريماورا

 

 کردنشکنی، وجین، واکاری و تنکسله -2-1

طور  یرقی  در تمراس بروده   که آب با  حل کزت به عموالر پس از کاشت، در صورتی

و درصد رس خاک نیز زياد باشد، در هر بار آبیاری سطح خاک سفت شرده و شرکاف برر    

شرکنی  شدن، سطح خاک  جرددار نررم شرده و در واقرع سرله     دارد که بايد قبل از خزک  ی

 .انجام شود تا رشد بهرر گیاه را به دنبال داشره باشد

هرای دوم و سروم، نیربت بره کراربرد      گیاه پیاز  عمروالر ترا قبرل از  رملره ظهرور بررگ       

هرای هررز بايرد بره     رويزی میاس است و بنابرايح برای  بارزه برا علر   های پس کش عل 

در ( وجریح دسرری  )هرای هررز   اقدام کرد که  عموالر ايح روش  بارزه با عل  صورت دسری

 .پیازکاری کاربرد دارد
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عردم رعايرت اصرول فنری در تهیره      )در کزت نزايی در برخی  وارد به داليرل  خرلر    

بیرر، اخرالل در آبیاری اوییه، بروز گر ای شديد و يا بادهای گرم در ز ان انرقرال، ضرعی    

، تعدادی از نزاءها خزک شده که در صورت زياد بودن تعداد (غیره ن نزاء وو يا بیمار بود

در عروض در  . آن نیاز به واکاری در اوییح فرصت و تنظی  ترراک   رورد نظرر کزرت اسرت     

کرردن و در واقرع   دییل زياد بودن تراک  گیاهان سبزشرده، نیراز بره کر     کزت  یرقی  بذر به

ی  فاصله گیاهان بر روی خطوط کزرت در  رامرل   کردن گیاهان ماصله به  نظور تنظتنک

 .باشداوییه رشد و نمو پیاز  ی
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 تغذیه – سوم فصل

  

 های کودینیاز ذذایی و توصیه

ارائه يک توصیه کودی برای يک گیاه خاص،  یررلزم آگراهی دقیرق از نیراز غرذايی و      

در ايرح بخرش از   . باشرد  های بحرانی عناصر غذايی برای آن گیاه خاص  ری همچنیح غلظت

کراب، ابردا روند جذب عناصر غذايی ضروری در  رامل  خرل  رشرد گیراه پیراز تزرريح     

شده و پس از توضیح نقش عناصر غذايی ضروری در ايح گیاه، سعی خواهد شد برا  عرفری   

مدود بحرانی و  قادير کفايت ايح عناصر در خاک و گیاه، بهرريح توصیه عمو ی و توصیه 

 . دشوآز ون خاک ارائه  بر اساس

 

 روند جذب عناصر ذذایی در مراحل مختلف رشد پیاز -3-0

 رو رانرد ان پرايینی در جرذب عناصر     های پیاز بییار سطحی بروده  که ريزه با توجه به ايح

پیاز به صورت  نظ  در طرول فصرل    غذايی دارند بییار  ه  است که  واد غذايی  ورد نیاز

پیاز در  رامرل  . پاشی در اخریار گیاه قرار گیرد صورت  حلول رشد و در  حل ريزه و يا به

 



  (برداشت ،کاشت، داشت)پياز خوراکي راهنمای  / 52

 

توانرد  نجرر بره     آگاهی از ايح تفاوت  ی.  خرل  رشد و نمو خود نیاز غذايی  رفاوتی دارد

بره ايرح  نظرور    . تغذيه صحیح و در نریجه، افزايش عملکرد و ارتقای کیفیت  حصرول شرود  

هرا،   هرا، تزرکیل سروخ    زنی، رشرد بررگ   جوانه توان رشد گیاه پیاز را به پنه  رمله شا ل  ی

به طور کلی شدت جرذب عناصرر غرذايی در    . ها تقیی  نمود ها و رسیدگی سوخ رشد سوخ

 رامل اوییه رشد گیاه زياد نییرت، ا را برا گذشرت ز ران افرزايش يافرره و در  رملره رشرد          

مری بره عناصرر    نیراز بیریار ک   زندی  جوانهپیاز در  رمله . رسد ها به بیزرريح  قدار  ی سوخ

رشدد  زنری،   پرس از جوانره  . غذايی دارد و جذب ايح عناصر در  رمله  ذکور، پايیح اسرت 

افرد که ايح دوره از رشد شرا ل دو دوره، يکری رشرد آهیرره و ديمرری       اتفاق  ی ها برگ

زنی شروع شده و تا  رملره سره    در دوره رشد آهیره که از جوانه. باشد رشد سريع برگ  ی

يابد، گیراه هنروز نیراز غرذايی کمری دارد ا را برا افرزايش رشرد ريزره و             ی شدن ادا ه برگی

هرا از   شروع دوره رشد سرريع بررگ  . يابد ها، به تدريه  قدار جذب عناصر افزايش  ی برگ

هرای پیراز    ريزه. کند ها نیز ادا ه پیدا  ی  رمله سه برگی است که در ايح  رمله، رشد ريزه

رايح توانايی چندانی برای جذب عناصر غیرپويرا  اننرد فیرفر    عمیق و پرانزعاب نییرند و بناب

به همیح خاطر بهرر است از کودهای  یکروبی که  وجب افزايش قابلیت اسرفاده ايح . ندارد

هرای پیراز،    برودن ريزره   سرطحی . دشرو اسرفاده  ،شوند  یعناصر و افزايش سطح جذب ريزه 

کنرد و یرذا بايیرری از     ت را بیزررر  ری  های پويرا نظیرر سرویفات و نیرررا     امرمال آبزويی يون

شود کودهای ماوی عناصر پويا در چنرد   همچنیح توصیه  ی. آبیاری سنمیح خودداری شود

در  رملره بعردی کره  رملره رشرد سرريع       . نوبت و در تقییط بیزرر به خراک اضرافه شروند   

ابرايح ها و نیز آهنگ رشد کرل گیراه بیزررر شرده و بنر      باشد، رشد و توسعه ريزه ها  ی برگ

 رمله بعدی رشد گیراه اسرت    ها تشکیل سوخ. ايش خواهد يافتزجذب عناصر غذايی اف

ها تقريبار به دو برابرر قطرر طوقره يرا گرردن پیراز        که شروع آن از هنما ی است که قطر سوخ

کند و یذا جذب عناصر  ها نیز همچنان ادا ه پیدا  ی در طول ايح  رمله، رشد برگ. رسد  ی

در ايرح  رملره بره    . رسد ها به باالتريح  قدار  ی اشره و در اواسط رشد سوخروند افزايزی د

ويژه  صرف کودهای ماوی پراسی  به صرورت  حلویپاشری يرا سررک الزم اسرت زيررا برا        
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هرا نیرز افرزايش خواهرد      عملکررد و کیفیرت سروخ    ايش نیبت پراسی  به نیرروژن در گیاه،زاف

شرود کره در ايرح  رملره،      شرروع  ری   هدا  وخرشد سها،  رمله  بعد از تزکیل سوخ. يافت

ها نزان داده کره مردود نیمری از جرذب      بررسی. افرد بیزرريح  قدار جذب عناصر اتفاق  ی

ایبره براالتريح  قردار جرذب    . گیرد عناصر نیرروژن، فیفر و پراسی  در ايح  رمله صورت  ی

ار جرذب عناصرر   شردن بره انرهرای دوره،  قرد     برا نزديرک   دهد و در اواسط ايح دوره رخ  ی

. هرا بیزررر خواهرد شرد     سوخ ها از بخش هوايی به  قصدکاهش يافره و در عوض، انرقال آن

در ايرح  رملره،   . باشرد   ری  هدا  رسیدگی سدوخ آخريح  رمله رشد گیاه در واقع  رملره  

ها زرد و پژ ررده خواهنرد    ها کمرر شده و طوقه گیاه به تدريه نرم و برگ سرعت رشد سوخ

ها زرد و طوقه گیراه   درصد برگ ۸3تا  ۳3ان برداشت، ز انی است که تقريبار  عموالر ز . شد

برای تویید پیازهرايی برا کیفیرت براال و افرزايش عمرر انبرارداری        . نیز نرم و نازک شده باشد

بايیری گیاه پیش از برداشت به درجه  ناسبی از رسیدگی دست يافره باشد که تحقرق آن بره   

بهینه و به  وقرع کودهرای نیرروژنره، عردم ترنش رطروبری و        عوا ل  خرلفی از جمله  صرف

 .کزت در ز ان  ناسب بیرمی دارد

 

 نقش عناصر ذذایی ضروری در عملکرد و کیفیت محصول پیاز -3-2

گیاهان برای تکمیل چرخه زندگی خود نیاز به هفده عنصرر غرذايی کرربح، هیردروژن،     

گرروگرد، آهررح،  نمنررز، روی،  ررس، اکیرریژن، نیرررروژن، فیررفر، پراسرری ، کلیرری ،  نیررزي ، 

 وییبدن، بور، کلر و نیکل دارنرد کره تحرت عنروان عناصرر غرذايی ضرروری گیراه شرناخره          

 .شوند  ی

کربح، هیدروژن، اکییژن، نیرروژن، فیفر، پراسری ، کلیری ،  نیرزي  و گروگرد عناصرر       

ناصر ضروری نیز عناصر بقیه ع. ها نیاز داردپرنیاز نام دارند زيرا گیاه به  قادير بیزرری از آن

ايرح در  . هرا  رورد نیراز اسرت    نیاز هیرند که در  قايیه با پرنیازها،  قرادير کمررری از آن   ک 

هرای کمری و   رغ   قدار ک ، تمثیر چزممیری بر ويژگی نیاز علی مایی است که عناصر ک 

از خراک  گیاهان در طول دوره رشد خود  قادير  خرلفی از ايح عناصر را . کیفی گیاه دارند



  (برداشت ،کاشت، داشت)پياز خوراکي راهنمای  / 54

 

 قردار جرذب هرر    . نماينرد  های سوخت و سازی  ری جذب کرده و صرف فروسنرز و فعاییت

عنصر عالوه بر نوع و رق  گیاه، بیرمی به شرايط فیزيکی و شیمیايی خاک، اقلری   نطقره و   

بديهی است کره در صرورت عردم جرايمزينی عناصرر برداشرت       . نحوه  ديريت  زرعه دارد

ده و از یحاظ ماصلخیزی بره شردت افرت خواهرد کررد کره       شده، خاک به تدريه تخلیه ش

کرار بررای    بهررريح راه . باشرد  پیا د آن کاهش شديد عملکرد و نرزول کیفیرت  حصرول  ری    

در  .باشرد  جبران برداشت عناصر خاک،  صرف کودهای شریمیايی، آیری و بیویوژيرک  ری    

 .ودشر  صورت عدم  صرف صحیح ايح کودهرا، گیراه دچرار کمبرود يرا سرمیت عناصرر  ری        

تزخیص کمبود و سمیت عناصر در گیاه از طررق  خرلفری از جملره تجزيره خراک، تجزيره       

 (.9-9شکل )گیرد  های زيیری صورت  ی گیاه، عالئ  ظاهری گیاه و آز ون

 
 گیاه پیاز با تغذیه مناسب و رشد مطلوب -1-3شکل 

 

 نيتروژن -3-2-1
نیرروژن يکی از عناصر ضروری بییار  ه  برای رشد گیاه پیاز است که بخش اعظ  آن 

پیراز بررای توییرد    . شرود به صورت نیررات و بخزی نیز بره شرکل آ ونیروم جرذب گیراه  ری      

 عموالر با افرزايش کراربرد نیررروژن در    . داردمداکثر عملکرد، به  قدار زيادی نیرروژن نیاز 
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کنرد ا را  یرزان بازيافرت      کیلوگرم در هکرار، عملکرد افزايش پیدا  ی 9۳3 حدوده صفر تا 

برا توجره بره    .  انداز برداشت در خاک باقی  ی يابد و  قداری از آن بعدنیرروژن کاهش  ی

رف  قرداری از کرود بره    ايح  وارد، يک سییر   ناسب برای  صررف کرود نیرروژنره،  صر    

و سپس  صرف  قادير ک  از ايرح  ( عنوان اسرارتربه) صورت فیفات آ ونی  به صورت پايه

 .باشد ی( صورت نواریترجیحار به)کود در دفعات  رعدد همراه با آبیاری 

تر دچار زردی و رنرگ پريردگی شرده و      یح هایگ در گیاه دچار کمبود نیرروژن، بر

 صرف بریش  (. ۲-9شکل )شوند ها نیز کوتاه و قطور  ی که بوتهايح شوند، ضمح نازک  ی

خیر افررادن  ماز مد ايح عنصر نیز  طلروب نییرت و  نجرر بره افرزايش رشرد رويزری و بره تر         

 صرف زياد و ديرهنمام نیرروژن همچنیح باعري توییرد   . شود ها  ی رسیدگی و تکا ل سوخ

از ديمر  ضررات  . دهد را کاهش  یهای نارس و دو  رکزی شده و عملکرد  حصول  سوخ

توان به تجمع نیررات در بخش خروراکی، کراهش  قاو رت      صرف بیش از مد نیرروژن  ی

زدن و  هرای گیراهی، کراهش عمرر انبرارداری و جوانره       گیاه به سر ازدگی و آفات و بیماری

 .ها در انبار اشاره کرد فیاد سوخ

 
 (سمت راست)کمبود نیتروژن  گیاه پیاز مبتال به -2-3شکل 
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 فسفر -3-2-2

هررا، اسرریدهای نوکلئیررک،  عنصررر فیررفر يکرری از اجررزاء سرراخرمانی بیرریاری از پررروتئیح 

. باشرد  آن در گیاه، ذخیرره و انرقرال انررژی  ری    ها است و نقش  ه   فیفوییپیدها و کوآنزي 

H2PO4)هرای اوییره و ثانويره     شکل قابرل جرذب ايرح عنصرر توسرط گیراه، ارتوفیرفات       
و  -

HPO4
شود و یذا در برابر شیرزو  فیفر به شدت توسط ذرات خاک جذب  ی. باشد  ی (-2

هرای  ر سربزی ها نزان داده است که پیاز نیبت به سراي  بررسی. و خروج از خاک  قاوم است

به  قادير بیزرری فیفر جهت دسریابی به مداکثر عملکرد نیراز دارد و نیرز بیزررريح     ز یرانه،

 .گیردزايی  ورد اسرفاده قرار  ی  صرف فیفر در پیاز در ابردای رشد و به جهت ريزه

هرا و ارتقراء    مضور  قادير کرافی فیرفر در گیراه  وجرب افرزايش  یرانمیح وزن سروخ        

نیز بهبرود بخزریده    را ها که  قاو ت گیاه به آفات و بیمارید، ضمح ايحشو  یها  کیفیت آن

هرا شرده و برا     فیفر همچنیح باعي تحريک رشد ريزه. نمايد و رسیدن  حصول را تیريع  ی

بررای   یح انرژی الزم جهت جذب و انرقال عناصر در گیاه، باعري توانمنردی بیزررر گیراه     مت

در گیاه پیاز دچار کمبرود فیرفر، رشرد ريزره و بررگ      . دشو جذب آب و عناصر غذايی  ی

عالوه بر ايح، اندازه پیازها کوچک شرده و  . افرد خیر  یمکاهش يافره و رسیدن  حصول به ت

کمبود فیفر همچنیح جذب و انرقال سراير عناصرر غرذايی از    . شود ها بیزرر  یقطر طوقه آن

عالئ  ظاهری کمبرود فیرفر در   . کند های دو ظرفیری  انند کلیی  را  خرل  ی جمله کاتیون

در  زرعره دچرار کمبرود    . شرود  هرا نمايران  ری    ای در بررگ  پیاز به صورت نقاط زرد يا قهوه

 صرف (. 9-9شکل )يابد  شديد فیفر، رشد گیاه  خرل شده و عملکرد به شدت کاهش  ی

نیراز آهرح و    بیش از مد ايح عنصر نیز  نجر به کاهش جذب و سروخت و سراز عناصرر کر     

 . روی خواهد شد
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 توقف رشد در گیاهان پیاز مبتال به کمبود شدید فسفر -3-3شکل 

 

 پتاسيم -3-2-3

بر خالف عناصری  ثل نیررروژن، فیرفر و گروگرد، پراسری  در سراخرمان هریز يرک از        

ها مضور ندارد، ا ا نقرش خرود را از    ها و پروتئیح ه نظیر کلروفیل، چربیترکیبات اصلی گیا

هرای  خرلر  در گیراه،     سرازی آنرزي    فعال. کند طريق خاصیت کاتاییزوری که دارد ايفا  ی

ها کاتاییزور ساخت ترکیباتی  ثرل   بیزرر ايح آنزي . شود تريح وظیفه پراسی   حیوب  ی  ه 

طور  یرقی  در افرزايش عملکررد و بهبرود کیفیرت  حصرول       نزاسره و پروتئیح هیرند که به

ها در گیراه، براز و بیرره     توان به انرقال کربوهیدرات های پراسی   ی از ساير نقش. نقش دارند

و براالبردن  قاو رت گیراه نیربت بره       های نمهدارنرده  ها، افزايش اسرحکام بافت شدن روزنه

هرای  حیطری  اننرد سرر ا،      ر  قابرل ترنش  سرازی گیراه د   های گیاهی،  قراوم  آفات و بیماری

پراسی  نقش اساسری در  . شوری و خزکی و همچنیح ارتقاء راند ان  صرف آب اشاره کرد

وسریله  وجرب افرزايش     های پیاز دارد و برديح  شدن سوخ  یح کربوهیدرات الزم جهت پرمت

پرتوقع نیربت  پیاز يکی از گیاهان . شود ها و بیزرر شدن عمر انبارداری آن  ی وزن ايح سوخ

بره خراک اضرافه نمرود و      بايد  قداری پیش از کاشرت  باشد، کودهای پراسه را به پراسی   ی

با کاربرد ترومم  .  ابقی کود را نیز به صورت سرک در طول فصل رشد به  زرعه اضافه نمود

سویفات پراسری  و سرویفات روی، تجمرع نیرررات در پیراز بره  قردار قابرل تروجهی کراهش           

  یرزان  جراز نیرررات در   ) دشرو  ری  ا پراسی  سبب تیريع در تغییر شرکل نیرررات  يابد، زير  ی
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همچنیح کاربرد تومم پراسی  و روی (. باشدکیلوگرم وزن تازه  ی گرم در یلی ۳3سوخ پیاز 

 صررف   در  زارع با خاک يا آب شرور، . شود سبب افزايش سفری بافت و پروتئیح سوخ  ی

شده در مایت یفات  س به  یزان دو برابر  قدار توصیهسویفات پراسی ، سویفات روی و سو

بره همریح   . تواند تمثیر چزممیری بر عملکرد و پارا ررهای کیفی پیاز نزان دهرد   عمویی  ی

خاطر، توصیه کودهای پراسه در شرايط شرور، بره ويرژه بررای گیاهران پرتروقعی نظیرر پیراز،         

 . بايیری  رفاوت از شرايط غیرشور باشد

 
 رشد گیاه پیاز صرف پتاسیم بر افزایشم تأثیر -4-3شکل 

 

 
 کمبود پتاسیم در گیاه پیاز عالئم ظاهری -5-3شکل 
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و به تدریج کل برگ  تر های مسن شود ابتدا نوک برگ کمبود پتاسیم باعث می -6-3شکل 

 .دچار خشکیدگی شود

 

اند زيرا از يرک   ، عنصر پراسی  را عنصر سال ت و کیفیت نا یدهیدانزمندان تغذيه گیاه

شرود و از سروی   هرای  حیطری  ری    ها و ترنش شدن گیاه به آفات و بیماری اومسو  وجب  ق

گیاه پیراز از یحراظ نیراز بره پراسری       . کند ديمر نقش  همی در بهبود کیفیت  حصول ايفا  ی

شود و شکل قابل اسرفاده آن بررای گیراه نیرز يرون پراسری        گیاهان پرتوقع  حیوب  ی ءجز

(K
 انرد و نیربت بره آبزرويی      ظ  پراسی  نیز در خاک  ری  زابه فیفر، بخش اع .باشد  ی( +

کمبرود  . باشرد   قاوم است و بنابرايح ز ان  صرف کودهای پراسی ، قبل از کاشت گیراه  ری  

شردن  قاو رت گیراه در  قابرل      ايح عنصر  وجب کاهش رشد و کوتاه شدن بوته گیاه، کر  

 به کمبرود پراسری ، نروک    در گیاهان پیاز  برال. شود ها و کاهش عملکرد  ی آفات و بیماری

های جوان  دهند و در کمبودهای شديدتر، برگ تر مایت سوخرمی نزان  ی  یح های برگ

 (. 1-9تا  ۴-9اشکال ) شوند نیز  برال  ی
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 کلسيم -3-2-4

باشرد و نقرش  همری در سراخرمان و      کلیی  يکی از اجزاء  ه  ديواره سلویی گیراه  ری  

شدن آن نیز  که در تقیی  سلول و طويلند، ضمح ايحک نفوذپذيری غزاهای سلویی بازی  ی

Ca) شررکل قابررل اسرررفاده کلیرری  برررای گیرراه، کرراتیون دو ظرفیررری کلیرری . نقررش دارد
2+) 

توان بره ترمثیر آن در بهبرود جرذب      از جمله اثرات  ثبت مضور کلیی  در گیاه  ی. باشد  ی

پوست سوخ و عمر انباری آن  در گیاه پیاز دچار کمبود کلیی ، کیفیت. نیرروژن اشاره کرد

هرای رطروبری و مرارتری     هرا و ترنش   کاهش يافرره و گیراه در برابرر مملره آفرات و بیمراری      

 .شود پذير  ی آسیب

هرای جروان بدشرکل و چروکیرده شرده و نروک        در گیاه  برال به کمبود کلیری ، بررگ  

مچنیح  مکح اسرت  ه. شود ها به طرف باال يا پايیح یویه  یها به طرف باال و ماشیه آنبرگ

در ايرح گیاهران، رشرد ريزره کر  و انزرعابات آن       . پراره شرود    نا نظ  و پراره  ها ماشیه برگ

در پیراز  بررال بره    . شرود  ای يا یکه  رده  زاهده  ری  های قهوه  حدود است و روی ريزه یکه

باشرد   قابرل  زراهده  ری    های سیاه و مایت سوخرمی در بخش خوراکی کمبود کلیی ، یکه

 (.۱-9شکل )

 
 پیاز عالئم ظاهری کمبود کلسیم در گیاه -7-3شکل 



 61/  تغذیه  – سومفصل        

 

 منيزیم -3-2-5

سازی برخری   باشد و در فعال عنصر  نیزي  يکی از اجزاء ساخرمانی  ویکول کلروفیل  ی

هرا در   توان به توزيع کربوهیردرات  های ايح عنصر  ی از ساير نقش. اردها نیز نقش د از آنزي 

شکل قابل اسرفاده  نیرزي  بررای گیراه، کراتیون     . گیاه و نقش در ساخت پروتئیح اشاره نمود

Mg) دو ظرفیری  نیزي 
هرا   پريردگی بررگ   کمبود  نیزي  در پیاز  نجر به رنگ. باشد  ی (+2

ها شروع شده و به تدريه بره  ی از نوک و ماشیه برگپريدگ شود به شکلی که ايح رنگ  ی

بخش اعظ   زارع ايران به دییل آهکی بودن و وجود  قرادير  . کند سمت  رکز پیزروی  ی

زياد  نیزي  در خاک، با  زکل کمبرود  نیرزي  در گیاهران  واجره نییررند و یرذا نیرازی بره         

 . صرف کودهای ماوی ايح عنصر ندارند

 

 گوگرد -3-2-6

شرود و ايرح    گیاهران پرتوقرع  حیروب  ری    از جملره  اظ نیاز به عنصر گوگرد، پیاز از یح

بخرش اعظر    . عنصر نقش اساسی و چزممیری در رشد، عملکرد و کیفیرت سروخ آن دارد  

SO4) شده توسط گیاه به شکل يون سویفات گوگرد جذب
باشرد، هرر چنرد جرذب       ری  (-2

رت برا کارخانجرات يرا وامردهای     نیز در  ناطقی که به دییل  جراو  (SO2) شکل گازی آن

هرای   صنعری و آز ايزماهی  قادير زيادی گاز دی اکیید گروگرد دارنرد، از طريرق روزنره    

گوگرد به طور  یررقی  در سراخت برخری اسریدهای آ ینره نظیرر       . باشد پذير  ی برگ ا کان

ا بره  هر  ریونیح، سییریح و سییرئیح نقش دارد و یذا يکی از عناصر  ه  برای ساخت پرروتئیح 

هرا در  حریط داخلری گیراه دخیرل بروده و        گوگرد همچنیح در انرقال ایکررون. رود شمار  ی

نقرش  هر  عنصرر گروگرد در سراخت      . شرود  برای ساخرح کلروفیل ضروری  حیروب  ری  

 یح  قرادير کرافی   متر . روغح و برخی ترکیبات فراار گیراهی را نیرز نبايرد از نظرر دور داشرت     

هرای پیراز    تر شدن سوخ که  وجب افزايش عملکرد و سنمیححگوگرد برای پیاز عالوه بر اي

ای کره هنمرام    رايحره . شود، بهبود طع  و  زه بخش خوراکی گیاه را نیرز بره همرراه دارد     ی

شود  ربوط بره رهاسرازی ترکیبرات فرراار گروگرددار ناشری از        بريدن سوخ پیاز اسرزمام  ی
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وگرد در گیراه شربیه عالئر  ظراهری     عالئر  ظراهری کمبرود گر    . باشد عمل آنزي  آیئیناز  ی

هرای جروان    ئر  در بررگ  با ايرح تفراوت کره در کمبرود گروگرد، عال      کمبود نیرروژن است،

 .دشو پديدار  ی

 
 آهن -3-2-7

 هرای  نیاز گیاه است و به خاطر قابلیت تغییرر ظرفیرت، نقرش    آهح يکی از عناصر  ه  ک 

بره صرورت سره ظرفیرری  زراهده      ايرح عنصرر در گیراه بیزررر     .  همی در گیاه به عهرده دارد 

ای کرر  اسررت کرره قابررل شررود و  عمرروالر  یررزان آهررح دو ظرفیررری در گیاهرران برره انرردازه  رری

های عمده آهح در گیراه عبارتنرد از سراخت کلروفیرل و انرقرال       نقش. باشدگیری نمی اندازه

و هرای ضرروری در فرآينرد فروسرنرز و ترنفس       سازی برخی از آنرزي   ایکررون در گیاه، فعال

عالئ  ظاهری کمبود آهح در گیاه پیاز  عموالر به صرورت زردی و  . امیاء نیررات و سویفات

 (. ۸-9شکل )شود  های جوان  زاهده  یخزکی يا نکروزه شدن بافت نوک برگ

 
 کمبود آهن در گیاه پیازعالئم ظاهری  -8-3شکل 
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 منگنز -3-2-8

Mnهرای قابرل تبرادل     نمنز در  حلول خاک به صورت يرون 
Mnو  +2

. وجرود دارد  +3

pH که برا افرزايش    خاک تمثیر شديدی بر قابلیت اسرفاده  نمنز دارد، به طوریpH،   یرزان 

از طريرق  توانرد  شکلی از  نمنرز کره  ری   . کند نمنز قابل جذب توسط گیاه کاهش پیدا  ی

Mn) های سطح ريزه جذب شود،  نمنرز دو ظرفیرری  غزاء سلول
ايرح عنصرر در   . اسرت  (+2

هرا  کننرده آنرزي   شیمیايی دخایت داشره و عمدتار به عنوان فعال  بییاری از فرآيندهای زيیت

ها عبارتند از دهیدروژنازها، ترانیفرازها، هیدروکییالزها، برخی از ايح آنزي . کندعمل  ی

هرا دخایرت   وکییالزهايی که در تنفس، ساخت اسید آ ینه و ییمنیح و تویید هور ونو دکرب

جرايمزيح  (  رثالر  نیرزي   )هرای فلرزی   ايح در مایی است که گاهی اوقات سراير يرون  . دارند

کرراهش -هررای اکیرايش  نمنررز در واکرنش . دهنرد  نمنرز شرده و وظرراي  آن را انجرام  رری   

ايح عنصرر  . ن فروسنرزی در گیاهان نیز شرکت دارد ربوط به سییر  انرقال ایکررو( کاکس)

دخیرل اسرت،   ( واکنش هیرل )ها همچنیح در برآيش فروسنرزی گاز اکییژن در کلروپالست

که به دییل نقش کلیدی فرآيند  ذکور، مرری کمبرود  روسرط  نمنرز نیرز  نجرر بره توقر          

های جوان  برگپريدگی و زردشدن  کمبود  نمنز در پیاز  وجب رنگ. فروسنرز خواهد شد

شرود کره ايرح پديرده از نروک بررگ        هرا  ری   ای شدن بافت برگ و نیز نکروزه شدن و قهوه

 (.93-9و  1-9اشکال )يابد  مت پايیح گیررش  یسشروع شده و به 

 
 ود منگنز در گیاه پیازکمب -9-3شکل 
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 (سمت راست)ها در پیاز مبتال به کمبود منگنز  پژمردگی برگ -11-3شکل 

 
 

 روی -3-2-9

Zn) شکل قابل جذب روی برای گیاه  عموالر کاتیون دو ظرفیرری آن 
اسرت، ا را در    (+2

pH  های باال امرماالر به شکل کاتیون يک ظرفیرری (ZnOH
. شرود نیرز جرذب گیراه  ری     (+

هاسرت و سره نقرش کاتراییزوری، فعرال کننرده و       روی جزء الينفک ساخرمان آنرزي  عنصر 

مضررور عنصررر روی برررای عملکرررد صررحیح تعررداد زيررادی از   . برره عهررده دارد سرراخرمانی

 سراخت پرروتئیح   نیرز  هرای  همری نظیرر اکیریح و     های آنزيمی گیاه، توییرد هور رون   سا انه

باشرد   های پیاز الزم  ری رای تزکیل سوخروی بعنصر  یح  قادير کافی مت. باشد ضروری  ی

هرا   هرا، انردازه آن   و به همیح خاطر است که در صورت کمبود روی در ز ان تزرکیل سروخ  

عالئ  ظاهری کمبود عنصر روی در گیاه . يابد کوچک شده و عملکرد  حصول کاهش  ی

رهرای  ها، پیچیدگی و خ  شدن و ظهرور نوا  پیاز عبارت است از کاهش رشد و کوتاهی بوته

 (.9۲-9و  99-9اشکال )ها  زرد رنگ روی سطح برگ
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 روی در پیازعنصر عالئم کمبود  -11-3شکل 

 

 
ها در گیاه پیاز مبتال نوارهای زردرنگ، پیچ خوردگی و خم شدن نوک برگ -12-3شکل 

 روی عنصر به کمبود
 

 مس -3-2-11

ب  س از جمله عناصر غذايی ضروری است که به  قدار خیلی ک  توسط گیاهران جرذ  

جذب  س توسط ريزره گیراه يرک فرآينرد فعرال اسرت و بره شردت تحرت ترمثیر           . شود ی

،  س به رامری توسط گیراه  1 یاوی  يا کمرر pHدر . گیردهای شیمیايی  س قرار  ی گونه

، قابلیرت اسررفاده   ۱براالتر از   pHدر اغلب  نابع علمی گزارش شده کره در  . شودجذب  ی

ها و تزرکیل ییمنریح کره  وجرب      سازی برخی آنزي  فعالايح عنصر در . يابد س کاهش  ی

 رس همچنریح بررای توییرد نزاسرره و      . شود  وثر است اسرحکام ديواره وغزاهای سلویی  ی
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رنرگ  . شرود  های پیاز ضروری است و باعري بهررشردن طعر  و  رزه پیراز  ری       پرشدن سوخ

رنرگ   پیاز بی  عروف پیاز  رهون وجود ايح عنصر است و در صورت کمبود  س در گیاه،

ترر بروده و عمرر     هرا برا کیفیرت    در گیاهان پیاز با  قادير کافی  س، پوست سوخ. خواهد شد

بر عکس، در گیاه دچار کمبود  س، ديواره سلویی ضعی  شده . يابد انباری آن افزايش  ی

هرا   يابد و در نریجه،  قاو ت آن نیبت به آفات و بیماری و ضخا ت پوست سوخ کاهش  ی

هرا نزران داده کره در  صررف      بررسری . نرد ک های قارچی کراهش پیردا  ری    ه بیماریو به ويژ

غلظرت  . شرود   قادير بیش از اندازه نیرروژن و  وییبردن، جرذب  رس توسرط گیراه کر   ری       

عالئر   . اه خواهرد شرد  کاهش انباشرت نیرررات در سروخ ايرح گیر      ناسب  س در پیاز باعي 

ها نمود پیدا  و پیچیدگی نوک برگ ظاهری کمبود  س در گیاه پیاز به صورت خزکیدگی

 (.99-9شکل )کند   ی

 
 مس ها در گیاه پیاز مبتال به کمبود خوردن و سفیدشدن نوک برگ پیچ -13-3شکل 
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 موليبدن -3-2-11

ايرح  . باشرد  نیاز، به  یزان کمررری  رورد نیراز گیراه  ری       وییبدن نیبت به ساير عناصر ک 

ی بیزرر  وجودات زنده ضرروری بروده و در بریش    عنصر يکی از عناصر واسطه است که برا

های  خرل  اکیايش و کاهش نقش کاتاییزوری دارنرد، يافرت   آنزي  که در واکنش 13از 

های اکیايش تغییر کند، ا ا تنها مایت 1تواند از صفر تا عدد اکیايش  وییبدن  ی. شود ی

ر گیاهان و سراير  وجرودات   نقش  وییبدن د. های زيیری اهمیت دارندآن در نظام 1و  ۳، ۴

هرا  هرايی دارد کره  وییبردن جرزء فلرزی آن     زنده بیرمی به تغییر ظرفیت ايح عنصر درآنزي 

دار از جملره نیرروژنراز، نیرررات ريرداکراز، گرزانریح      هرای  وییبردن  برخی از آنرزي   .باشد  ی

گیاهران بره   و امرماالر سویفیت اکیریداز، وظراي   همری در     ۲، آیدئید اکییداز9دهیدروژناز

 وییبدن به دییل دخایت در فرآيندهايی  ثرل تثبیرت نیررروژن، امیراء نیرررات و      . عهده دارند

. سراز نیررروژن در گیاهران دارد    و ای در سروخت کننرده انرقال ترکیبات نیررژون، نقش تعییح

 وییبدن تحرک زيادی در آونردهای چروب و آبکرش دارد، یرذا برر خرالف سراير عناصرر         

شرود،  تر گیراه  زراهده  ری   های جوانز که عالئ  کمبودشان ابردا در قیمتنیاضروری ک 

هرای کمبرود   يکری از ويژگری  . دشرو ن  عموالر در کرل گیراه ظراهر  ری    عالئ  کمبود  وییبد

 برروز  وییبدن ايح است که در برخی از گیاهان اغلب عالئمی شبیه عالئر  کمبرود نیررروژن    

سازی نیررروژن  ثرل تثبیرت     و فرآيندهای سوخت دهد که ايح به خاطر نقش  وییبدن در ی

ا ا در گیاهان  برال به کمبود شديد  وییبدن  عمروالر عالئر    . باشدنیرروژن و امیاء نیررات  ی

ز انقش اساسری  وییبردن در آنرزي  نیرررات ريرداکر     . شودويژه کمبود ايح عنصر  زاهده  ی

ن، غلظرت و انباشرت نیرررات بره شردت      باعي شده که در گیاهان پیاز  برال به کمبود  وییبد

شرود و در   هرای اسریدی  زراهده  ری     در خراک  کمبرود  وییبردن  عمروالر   . افزايش پیدا کند

هرای کزرور  را، کمبرود آن  حرمرل بره نظرر        های آهکی  اننرد بخرش اعظر  خراک    خاک

                                                           
1-Xanthine dehydrogenase 

2- Aldehyde oxidase 
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گرم  وییبدن در هر کیلروگرم بافرت    یلی 133تواند  قاديری بیش از  ی گیاه پیاز. رسد نمی

 (.9۴-9شکل )که عالئ  سمیت در آن  زاهده شود برگ خود انباشره کنند، بدون ايح

 
 ها در گیاه پیاز مبتال به کمبود مولیبدن خشکیدگی و مرگ برگ -14-3شکل 

 

 بور -3-2-12

ايرح عنصرر در   . رودنیاز بره شرمار  ری    بور تنها عنصر غیرفلزی در  یان عناصر غذايی ک 

برور  . تفکیرک نزرده وجرود دارد    (H3BO3) رت اسید بوريرک  حلول خاک عمدتار به صو

هرای   از سراير نقرش  . نقش  همی در رشد طویی ريزه دارد و در تزکیل گل نیز دخیل اسرت 

توان به سوخت و ساز اسید نوکلئیک، پروتئیح، اسرید آ ینره، نیرررات، قنرد و نزاسرره       بور  ی

ای سلویی که فرآيند  همی در پرشردن  ها از غزاهبور در انرقال قندها و عبور آن. اشاره کرد

مضور  قادير کافی بور  وجب افرزايش اسررحکام پوسرت    . نقش دارد ،های پیاز است سوخ

گیاه پیاز نیبت به  قادير زياد برور  . دشو ها  یشدن آن نیبت به آفات و بیماری پیاز و  قاوم

 ۱۳/3از باشرد و در صرورتی کره  قردار آن در  حلرول خراک        در آب آبیاری میراس  ری  

گرم در ییرر بیزرر شود، عملکرد  حصول کاهش يافره و عالئ  ظاهری  یرمو یت برور     یلی

 عمروالر ايرح عالئر     . عالئ  سمیت بور در بیزرر گیاهان،  زرابه اسرت  . کند در گیاه بروز  ی

. شرود هاست که به سررعت تبرديل بره بافرت  ردگری  ری      ماشیه و نوک برگی شا ل زرد
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نخیت مایری که  قردار برور در آب آبیراری    . افرددو مایت اتفاق  ی سمیت بور عمدتار در

که  یزان  صرف برور بررای رفرع کمبرود ايرح عنصرر، بریش از         زياد است و مایت ديمر آن

تواند  نجر به سمیت کاربرد  قادير زياد  واد غنی از بور  انند کمپوست نیز  ی. باشد اندازه

 (.9۳-9شکل )بور در گیاهان شود 

 
های گیاه پیاز مبتال به  نوک و حاشیه برگ( بافت مردگی)نکروزه شدن  -15-3ل شک

 سمیت بور
 

شود  های شور به کرات  زاهده  یخزک سمیت بور در خاک در  ناطق خزک و نیمه

هرای آبیراری برا غلظرت براالی برور       ا ا در اغلب  وارد، عا ل اصلی سمیت بور  صرف آب

شود که بره تردريه ترا پايره     ها  یبه سوخرمی نوک برگ سمیت بور در پیاز  نجر .باشد ی

کمبرود برور   .شرود که در ايح شرايط، سوخ نیز تزکیل نمیيابد، ضمح ايحبرگ گیررش  ی

. هرا شرود  تواند باعي کاهش عملکررد، افرت کیفیرت  حصرول و يرا هرر دو ايرح        در گیاه  ی

ا ا نیبت نیرروژن  عدنی و بره  کمبود بور تمثیر زيادی بر ترکیب نیبی اسیدهای آ ینه ندارد، 

توانرد  وجرب    بنابرايح، کمبود برور  ری  . دهدافزايش  ی های گیاهیويژه نیررات را در بافت

در گیاه پیاز  بررال بره    .کاهش فعاییت نیررات ريداکراز و افزايش غلظت نیررات در گیاه شود



  (برداشت ،کاشت، داشت)پياز خوراکي راهنمای  / 71

 

-9شکل )شوند  ی ردگی شده و به اصطال  نکروزه   ها دچار بافت کمبود بور، نوک برگ

91.) 

 
 سمیت بور در گیاه پیاز -16-3شکل 

 
 کلر -3-2-13

شود، ا ا  عمروالر  یرزان جرذب آن توسرط     بندی  ینیاز طبقهعناصر غذايی ک  ءکلر جز

شود و بره نردرت   کلر به  قدار زياد در طبیعت يافت  ی. باشدگیاه به اندازه عناصر پرنیاز  ی

شکلی از کلر که به رامری توسرط  . را در گیاه  زاهده کرد توان عالئ  کمبود ايح عنصر ی

Cl) شود، يون کلريدگیاه جذب  ی
با ايح که کلر در گیاه به شکل ترکیبرات آیری   . است( -

کلرر بره   . باشدشود، ا ا شکل اصلی ايح عنصر در گیاهان نیز يون کلريد  یکلردار يافت  ی

فیزيویروژيکی  رعرددی در گیراه بره      شریمیايی و  عنوان يک عنصر ضروری، وظاي  زيیت

هرای آسرپاراژيح سرنرراز، آ ریالز و     عهده دارد، از جمله ايح کره بررای فعاییرت بهینره آنرزي      

ATPase سازی آنزيمی  کلر همچنیح يک کوفاکرور ضروری برای فعال. باشدضروری  ی

در  کلرر . شرود در فراينرد فروسرنرز  ری    IIاست که باعري آزادشردن اکیریژن در فروسییرر      

شیمیايی خرود را ايفرا کنرد، ا را بررای       های زيیتهای نیبرار پايیح نیز قادر است نقشغلظت
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هرای گیراه   تجمرع کلرر در سرلول    .تنظی  اسمزی، گیاه به  قادير زيادی از کلرر امریراج دارد  

ايح نقش اسرمزی کلرر در   . شود  نجر به افزايش  یزان آب بافت و باال رفرح فزار تور ی  ی

هرا  شردن و رشرد سرلول    کنرد باعري تیرهیل در طويرل     زابهی که پراسی  ايفا  ری  کنار نقش

 یزان اهمیت نقش تنظی  اسمزی کلر بیررمی بره شررايط رشرد گیراه و مضرور       . خواهد شد

تواننرد جرايمزيح يرون کلريرد شرده و نقرش       های ديمر  انند يون نیررات دارد که  ری آنیون

باشرد و اگرر    ی کلرر در آب آبیراری میراس  ری    هرای براال  پیاز به غلظت.  زابهی ايفا کنند

 .کنرد  گرم بر ییرر بیزرر شود، عالئ  سمیت بروز  ی یلی 9۳۳غلظت آن در  حلول خاک از 

عالئ  سمیت کلر عبارت است از پیچیردگی و سروخرمی ماشریه بررگ و بافرت  ردگری و       

مکح اسرت برا   شود، ا ا  تر ظاهر  یهای  یحعالئ  سمیت کلر ابردا در برگ. ريزش برگ

سرمیت شرديد ايرح    . ها را فرا گیررد های بااليی، به تدريه تمام برگگیررش به سمت برگ

چند  هر. شودهای کوچک  ی عنصر  نجر به ايجاد سرخزکیدگی در  حور انرهايی و شاخه

شود، ا ا سمیت ناشی از مضور ترومم کلرر و سردي  نیرز     ايح عالئ  در غیاب سدي  ايجاد  ی

کنرد کره از    کمبرود کلرر نیرز عالئر  ظراهری ايجراد  ری       . ايجاد خواهرد کررد  عالئ   زابهی 

برا شرديدتر   . ها اشاره کردها به ويژه ماشیه آنتوان به پژ رده شدن برگ ها  یتريح آن رايه

هرا   خوردگی، چروک خوردگی و بافت  ردگی نیرز در بررگ   شدن کمبود  مکح است پیز

ها به شکل چمراق  ها زبر شده و نوک آنلر، ريزهدر گیاهان  برال به کمبود ک.  زاهده شود

 . آيددر ی

 
 نيکل -3-2-14

ايرح  . اسرت  (Ni) آخريح عنصری که ضروری بودن آن برای گیاهان ثابت شرده، نیکرل  

فردی نیبت به ساير عناصر غذايی دارد، زيرا پیش از آن که  علروم   هعنصر وضعیت  نحصرب

ساز گیراه  زرخص شرده     و ش آن در سوختکند، نقشود کمبودش رشد گیاه را  خرل  ی

چنرد نیکرل يکری از     ا روزه بحي جدی بیح دانزمندان وجود دارد  بنی بر ايح که هرر . بود

شرود، زيررا   باشد، ا ا شا ل تعري  عناصر ضرروری نمری  اجزاء  ه  و عملکردی گیاهان  ی
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د کمبود نیکرل  رانع   رسآز برای رشد گیاهان ضروری نییت، ثانیار به نظر  یاوالر آنزي  اوره

ايح در مایی است کره دییرل دوم در  رورد    . شودتکمیل چرخه زندگی در تمام گیاهان نمی

 عرقدند که الزم  بییاری از  حققان. کندبرخی از عناصر ضروری ديمر نیز  صداق پیدا  ی

است در  ورد  عیارهای ضروری بودن تجديد نظر صورت گیرد، تا عناصری کره از اجرزاء   

برا ايرح وجرود، ا رروزه     . دی گیاهان هیرند نیز در ز ره عناصر ضرروری قررار گیرنرد   عملکر

ايرح در مرایی   . پذيرفره شرده اسرت   9نیاز عنصر نیکل به عنوان يک عنصر ضروری بییار ک 

سراز اوره دارد، کره ايرح     و است که تنها نقش  زخص نیکل، نقزری اسرت کره در سروخت    

رروژن را به شرکلی غیرر از اوره دريافرت کررده باشرند،      فرآيند ه  ظاهرار برای گیاهانی که نی

دهنرده ترمثیر کمبرود نیکرل در گیاهران       کره نزران  ی بر اساس نرايه تحقیقرات . ضروری نییت

های ديمرری  شود که نیکل نقشباشد، ايح امرمال  طر   یپرورش يافره در غیاب اوره  ی

کررنش بیرریاری از گیاهرران   بنرری بررر وا ای زرراهدات  زرعرره. نیررز در گیرراه برره عهررده دارد 

هرای گیراه صرادر    ئید از ريزه به سراير بخرش  ها نیرروژن به شکل اورهکه در آن)دوست  آب

های علمی همچنیح يافره. کندنیز ايح  وضوع را تميید  ی ،به  صرف تکمیلی نیکل( شود ی

از جملره  های باکرريايی دهد نیکل برای زندگی جانوران و در تعدادی از آنزي که نزان  ی

 هرررای کلیررردی دخیرررل در بررراکرری همزيیرررت تثبیرررت کننرررده نیررررروژن يعنررری   آنرررزي 

Bradyrhizobium japonicum         ضرروری اسرت، اهمیرت زيیرری نیکرل را بیزررر نزران

اطالعات کمی درباره پاسخ رشدی و فیزيویوژيکی گیاه پیاز به تغذيه نیکل وجرود   .دهد  ی

یر تغذيه نیکرل برر  رابویییر  نیررروژن و کیفیرت      با هدف بررسی تمث یپژوهزدر ايران  .دارد

دست آ رده از  ه نرايه بو  شده با اوره يا نیررات آ ونیوم انجام شد تغذيه ای دو رق  پیاز تغذيه

عنروان تنهرا  نبرع نیررروژن، کراربرد       شده برا اوره بره   ايح  طایعه نزان داد که در گیاهان تغذيه

باعري افرزايش فعاییرت آنرزي       ،نیکرل  کلريد و [Ni(His)2] نیکل از هر دو  نبع کمپلکس

همچنریح افرزودن نیکرل بره  حلرول غرذايی       . آز و کاهش غلظرت اوره سروخ پیراز شرد     اوره

افزايش غلظت   وجبنظر از  نبع آن، از طريق تیريع هیدروییز اوره و تویید آ ونیوم  صرف

                                                           
1- Ultra-micronutrient 
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کره تغذيره نیکرل    نرايه همچنیح نزران دادنرد   . دشکل آ ینواسیدها و نیرروژن کل سوخ پیاز 

علت اثر  ثبت نیکل بر بهبود  رابویییر    امرماالر به که  نجر به افزايش عملکرد سوخ پیاز شد

نیکرل  کمبرود عنصرر   . باشرد   ری يافره با  حلول غرذايی مراوی اوره    نیرروژن در گیاهان رشد

و شرده برا نیرررات     کننده نیرروژن و گیاهران تغذيره   شود رشد عمو ی گیاهان تثبیت باعي  ی

ها  عموالر به رنگ سبز روشح درآ ده و نروک  که برگآ ونیوم کاهش پیدا کند، ضمح ايح

ايرح عالئر  ناشری از تجمرع  قرادير سرمی اوره در       . شرود ها نیز دچار بافرت  ردگری  ری   آن

هرای  کمبود نیکل همچنیح  وجب کراهش غلظرت آهرح در بافرت    . باشدهای برگ  ی بافت

عال ت  زخصه کمبرود نیکرل در   . دشو یپیرشدن گیاه گیاهی و تیريع چزممیر در روند 

در کمبرود شرديد نیکرل،    . باشرد ها  یای  انند پیاز، تجمع اوره در نوک برگگیاهان دویپه

ها ايجاد شرده و بره   که بافت  ردگی نیز در ماشیه برگشود، ضمح ايحها زرد  یکل برگ

در  ورد سرمیت نیکرل نیرز در    . یرد يابد و در نهايت ه  گیاه  یها گیررش  یساير قیمت

شرود، ا را رشرد ريزره و بخرش       رامل اوییه و ابردايی، عالئ  ظاهری واضحی  زاهده نمری 

 نجرر بره برروز عالئر       با ايح مال، سمیت شديد نیکل. هوايی  مکح است کاهش پیدا کند

هرا در ترک   زردی بریح رگبررگ  )شود که از جهات گوناگون شبیه کمبود آهح  خرلفی  ی

( زردبرگی و کاهش توسعه برگ)و يا کمبود روی ( هاایها، خال خال شدن در دویپهایپهی

 .رسد به نظر  ی

 

 تعیین وضعیت عناصر ذذایی بر اساس تجزیه خاك -3-3

طح، رعايت اصول  صررف بهینره کودهرا    يکی از ابزارهای افزايش عملکرد در وامد س

. ناصرر غرذايی در خراک و گیراه دارد    ارتباط  یرقی  با نحوه تزرخیص وضرعیت ع   که است

کوددهی بر  بنای تجزيره خراک، يکری از ابزارهرای  همری اسرت کره در نیرل بره افرزايش           

هرای  آز رون خراک يکری از راه   . عملکرد در وامد سطح و بهبود کیفیت نقش  همری دارد 

باشد، ا ا واکنش گیاهان نیربت بره    اجرايی  طلوب برای علمی کردن  صرف بهینه کود  ی

هرای  رعرددی،    ف کودهای شیمیايی و بیویوژيکی بییار  رفراوت بروده و در آز رايش    صر
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 زاهده شده است کره در صرورت رعايرت اصرول       خصوصار در گیاهان پرتوقعی نظیر پیاز،

 صرف بهینه کود، با  صرف کودهای پراسیمی  خصوصار به صورت سررک، عملکررد براز    

در نیاز   نابع  خرل  پراسی  به همراه عناصر ک  بررسی کاربرد  قادير و. يابد ه  افزايش  ی

ایعمرل گیاهران    های  خرل  برای  حصوالت  خرل  نزران داد کره عکرس    ها و اقلی  خاک

آز رون خراک دارای   .  خرل ، بییار  رفاوت و مری در برخی از  واقع غیرقابل تصور برود 

تعیریح دقیرق غلظرت    گیر  ناسب برای  برداری صحیح خاک، انرخاب عصاره سه  رمله نمونه

ايرح روش يکری از   . باشرد  عناصر غرذايی قابرل اسررفاده گیراه و توصریه صرحیح کرودی  ری        

تروان برا بره     بديح  نظور  ی. های ارزيابی ماصلخیزی خاک استتريح راه تريح و رايه ساده

تريح  دت، غلظت عناصر  ورد نظر را در  های رايه آز ايزماهی، در کوتاه کارگیری شیوه

گیری شده در آز ايزماه همران   های اندازهشايان ذکر است که غلظت. زه گرفتخاک اندا

 یزان عناصرر غرذايی قابرل اسررفاده     .  قاديری نییرند که از نظر تویید  حصول اهمیت دارند

رشد نه تنها تابع خصوصیات خاک بوده، بلکه عوا لی ديمرر  اننرد نروع     هگیاه در طول دور

 سراير  از. گذارنرد  و  رديريت  زرعره در آن اثرر  ری      حیطری  هرا، شررايط    گیاه، توسعة ريزه

هررای تعیرریح نیرراز غررذايی گیاهرران بررا کرراربرد ايررح روش،  زررکالتی اسررت کرره در  دشررواری

 ثالر در شرايط کمبود نیررروژن،   .آيد تجزيه و تفییر نرايه ماصله به وجود  ی ،برداری نمونه

یرذا تفیریر نررايه        زيراد اسرت،  چون غلظت فیفر در برگ و ساقه ذرت ک  و غلظت پراسی

توانرد در ا رر تعیریح نیراز      تنهايی نمری  آز ون خاک به ،بنابرايح. ماصل از تجزيه ساده نییت

رغر  ايرح  زرکالت،     علری . غذايی گیاه و ارزيرابی ماصرلخیزی خراک چنردان  فیرد باشرد      

تقريبی کرودی  نیاز  ،ای های  زرعه توان با ايجاد ارتباط  یان نرايه آز ايزماهی و بررسی  ی

وردهای ابرا دسرر  ( کاییبراسریون )تفییر نرايه آز رون خراک از راه واسرنجی    . را برآورد کرد

نرررايه آز ايزررماهی و بررا ايررح مررال، . گیرررد هررای کررودی در  زرعرره صررورت  رری آز ررايش

 زرکل  . دهنرد  های عملکردی همواره با يکديمر همبیرمی  ورد نظر را نزران نمری   واکنش

هايی است که به طرور  طمرئح، آن جرزء از کرل عناصرر غرذايی       آز ون خاک، يافرح روش

نظرر   اظهار. است،  علوم نمايد   وجود در خاک را که برای يک گیاه  زخص قابل اسرفاده
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گیری قابلیرت اسررفاده عناصرر غرذايی در ارتبراط برا واکرنش         های اندازهقطعی دربارة روش

هررا، برره علررت هررر يررک از آنزيرررا  باشررد،  پررذير نمرری  زررخص هررر عنصررر در خرراک ا کرران

ها و  زخصات  خصوص به خود را يندهای  زخص خاک و خواص شیمیايی، ويژگیآفر

ای کوتراه   هايی که سابقهدر مایی که تزخیص کمبود عناصر غذايی، در زراعت .هیرند دارا

در  صرف کودهای شیمیايی دارند، به وسیلة آز ون خاک نیبرار آسان است، ا را تزرخیص   

ود و امرمال واکنش  رمرکز، همرراه برا افرزايش سرطو   صررف کرود بره طرور         درجه کمب

در ايح شرايط، آز ون خراک بره عنروان    .  داوم،  وجب باالرفرح ذخیرة عناصر کودی شود

بررای انجرام   . شرود  های کودپاشری بره کرار گرفرره  ری      ابزاری  وقری در تعییح کفايت برنا ه

عناصر غذايی  ورد نظرر در خراک    9بحرانی توصیه کودی بر بنای آز ون خاک، تعییح مد

 . ایزا ی است

عبرارت اسرت از   تروان گفرت آز رون خراک      جا ع آز ون خاک  ری  برای بیان تعري 

های شیمیايی سريع به  نظور ارزيابی قابلیت اسرفادة عناصر غذايی گیاه در خاک و  آز ايش

 ، در آز رون خراک،   ثرال بره طرور   . تعییح  قدار کود الزم برای دسرریابی بره عملکررد بهینره    

 حیروب   شریمیايی  ،  د نظر  ا نییت، زيرا يرک آز رايش  آز ايزی  ثل تعییح بافت خراک

تعییح  قدار قابل اسرفاده يرک عنصر برای گیراه اهمیرت دارد و سررانجام     ،بنابرايح. شود نمی

ه بر در واقع آز ون خاک يک برنا ه است ک. بايیری برواند  قدار کود الزم را توصیه نمايد

توان کمبود عنصر را تزخیص داده و در صورت یزوم بررآورد  یرزان کرود را     اساس آن  ی

 . تعییح کرد

يکی از اشکاالت توصیه کودی بر  بنای آز ون خاک، نداشررح نقزره  نرابع و اسررعداد     

بنرابرايح الزم اسرت برا تهیره     . باشرد   ری  9: 333,۲۳های زراعی کزور بر  بنای  قیاس خاک

پرانییل تویید بررای هرر  حصرول  زرخص و سرپس برر        ،های ايرانفصیلی خاکهای ت نقزه

که اطالعات ماصلخیزی خاک نیز ثبرت شرده   به شرط آن)های  زخص خاک  بنای سری

از طرف ديمر برر  بنرای تقاضرای گیراه     . های کودی اقدام نمود نیبت به انجام توصیه( باشد

                                                           
1- Nutricut Critical level 
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بلکره  . کزاورزی پايدار را تهديد نمايرد  توان  صرف کودها را تا مدی افزايش داد که نمی

هرا،  بايد اثر دراز دت  صرف کودها بر خصوصریات فیزيکوشریمیايی و بیویروژيکی خراک    

های  ثبت و  نفی عناصر غذايی بر خاک، گیاه و  حریط زيیرت در نظرر گرفرره      برهمکنش

عناصرر   د که غلظتای عمل شو کارآيی کودها، به گونه شده و با تمهیداتی، عالوه بر مفظ

 .غذايی در خاک و گیاه به مد  یمو یت نرسد

 تروان بره    ری  کند که از جمله ايح اهداف های خاصی را پیمیری  یآز ون خاک هدف

 : وارد زير اشاره کرد

های دارای کمبود عناصر غذايی پیش از کاشت گیاه به طوری که بروان تزخیص خاک

سرنوشت کودهای افزوده شده به خراک   براساس آن  قدار کود الزم را توصیه کرد؛ تعییح

و پیمیری تغییرات ماصله در قابلیت اسرفاده عناصر غرذايی ايرح کودهرا پرس از وارد شردن      

رويرة   آگاهی در  ورد نقاطی که  مکرح اسرت در نریجرة  صررف بری      پیش و کود به خاک؛

بره  و فضوالت در خاک،  یمو یت عناصرر در گیراه، میروان و يرا انیران را        کود، فاضالب

 .وجود آورد

 ،گیرر  انرخراب عصراره   ،بررداری  نمونره  عبرارت اسرت از  آز رون خراک    رامل  خرلر   

 .واسنجی و تفییر و توصیه کودی ،همبیرمی

های  خرلفی در کزور انجام شده تا برای  حصوالت زراعری و براغی  خرلر ،     پژوهش

فر، پراسری  و  برای پیاز نیز مرد بحرانری فیر   . مد بحرانی عناصر غذايی در خاک تعییح شود

 9-9کربح آیی توسرط  وسیره تحقیقرات خراک و آب تعیریح شرده اسرت کره در جردول          

 :شود  زاهده  ی
 حد بحرانی فسفر، پتاسیم و کربن آلی خاک برای پیاز -1-3جدول 
 فیفر قابل اسرفاده

 (گرم بر کیلوگرم یلی)

کربح آیی  (گرم بر کیلوگرم یلی)پراسی  قابل اسرفاده 

 درصد 93رس بیزرر از  درصد 93مرر از رس ک (درصد)

9۳ ۲۳3 933 ۳/9 
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 تعیین وضعیت عناصر ذذایی بر اساس تجزیه گیاه -3-4

 گیراه هرای  خرلر     بافرت برای تزخیص کمبود عناصر غرذايی در گیراه،    ،در ايح روش

به طور کلی تجزية گیاهی شا ل، . دشو تعییح  ی قدار عنصر  ورد نظر در آن تجزيه شده و 

از نمونرة ترازة گیراه اسررفاده      ،در آز رون بافرت ترازه   . است ۲و تجزيه کل 9 ون بافت تازهآز

شود که با برداشرح برشی از گیاه تازه و اسرفاده از  واد خاصی که روی  حل برش قررار    ی

بررای   ، ثرال ه عنروان  بر . شرود  نظرر بره طرور کیفری ارزيرابی  ری       گیرد،  قدار عنصر  ورد  ی

فنیل آ یح  حلول در اسید سویفوريک را در برشری   ن،  قداری دیتزخیص وضعیت نیرروژ

در صرورت وجرود نیرررات، رنرگ آبری توییرد        کره  دهنرد  از ساقه گیاه يا د بررگ قررار  ری   

هرای خاصری بررای     کیرت . هر چه رنگ آبی بیزرر باشد  قدار نیرررات بیزررر اسرت    .شود  ی

توان به طرور تقريبری  قردار عناصرر      ها  یعناصر  خرل  نیز وجود دارد که با اسرفاده از آن

و تزرخیص  فررد پژوهزرمر   در ايح روش داشرح تجربة . غذايی را در گیاه تازه تزخیص داد

 زيت آز ون بافت تازه، ارزانری و سررعت عمرل آن اسرت، بره      . ای، بییار  ه  است  قايیه

از . شرد توان از وضعیت عناصر غذايی گیاه  طلرع   طوری که پیش از ظهور عالي  کمبود  ی

هرای  وجرود   های ايح روش، نبودن کیت برای همة عناصر و کیفری برودن روش    حدوديت

 . است

 9در روش تجزيه کل، گیاه تجزيه شیمیايی شده و اندام گیاهی با روش خزک سروزانی 

سررپس  قررادير عناصررر  خرلرر  در خاکیرررر باقیمانررده  .دشررو خاکیرررر  رری ۴و يررا ترسرروزانی

برودن آن اسرت چرون  یرزان     کمّی  زيت روش تجزية کل، . شود گیری و ارزيابی  ی اندازه

اطالعرات بره دسرت آ رده برا جرداول        ،برر ايرح اسراس   . دشرو  عنصر در گیاه دقیقار تعییح  ری 

از . شررود اسررراندارد  قايیرره شررده و وضررعیت  وجررود عنصررر در گیرراه تزررخیص داده  رری   

یرل نیراز بره  رواد     هزينرة سرنمیح آز ايزرماهی بره دی     تروان بره    ری های ايح روش   حدوديت

                                                           
1- Tissue test 

2- Total analysis 

3- Dry ash 

4- Wet ash 
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عردم رابطرة  یررقی  غلظرت و      ،گیرر برودن   طروالنی و وقرت   ،های خراص شیمیايی و دسرماه

برا توجره بره شررايط سرح      )غلظت عنصر  ورد نظرر  بر تمثیر سح فیزيویوژيکی گیاه  ،عملکرد

تفاوت بیح ارقرام  خرلر  گیراه و     ،(تواند  رفاوت باشد فیزيویوژيکی گیاه، غلظت عنصر  ی

ترمثیر رطوبرت   و ( رویو  فیرفر  ثالر بررهمکنش  )برهمکنش عناصر  ،نظر  وردغلظت عنصر 

 .اشاره کرد غلظت عناصر خاک بر

کاربردی تجزية گیراه، بره  نظرور توصریة کرودی، بره تفیریر صرحیح و دقیرق آن            روش

های ماصرل از تجزيرة گیراه، توجره بره روابرط  رقابرل و تعراون          در تفییر داده. بیرمی دارد

تروان بره     ری های عمده تفییر نرايه تجزيرة برگری    روشاز . یز ضروری استعناصر غذايی ن

 . اشاره نمود( کفايت مد) طلوب  روش مد و روش غلظت بحرانی عناصر غذايی

ای از غلظت عناصر غذايی اسرت کره در کمررر از آن، عملکررد      غلظت بحرانی  حدوده

دارنرد، شرروع بره کراهش      حصول در  قايیه با گیاهانی که سطح عناصرر غرذايی براالتری    

تفییر نرايه برگی بر ايح فرض کلری اسرروار اسرت کره اگرر      در روش مد بحرانی، . کند  ی

تر از مد بحرانی باشد، جذب آن عنصر از خراک   های گیاهی پايیحغلظت عنصری در بافت

بررداری در تفیریر نررايه     در روش غلظرت بحرانری، ز ران و  حرل نمونره     . کافی نبوده است

تعیریح غلظرت بحرانری عناصرر     با ايرح مرال،   . جزية گیاه بییار مايز اهمیت استماصل از ت

های گیاهی، در خصوص  قدار کودی  صررفی، کرار آسرانی نییرت، زيررا      غذايی در اندام

برخی عوا ل  زام  و برهمکنش بیح عوا ل تعییح کنندة رشد ه  وجود دارند که اثرگرذار  

 . هیرند

غلظت تک ترک عناصرر   مد کفايت عناصر غذايی،  در روش اسرفاده از مد  طلوب يا

اخررالف  . شرود  های گیاهی بر میب کمرر، بیزرر و مد  طلوب گزارش  یغذايی در اندام

مرد بحرانری و مرد کفايرت،     نظر بیح  رخصصان تغذية گیاهی در رابطه برا تفیریر دو روش   

بنرای تفیریر از   در هر دو روش، غلظت عناصر غذايی در گیاه به عنروان   . بییار اندک است

برخی به برتری اسررفاده از روش مرد بحرانری از    . شود  رز کمبود تا مد کفايت اسرفاده  ی

نیربت بره روش مرد کفايرت     (  صرف بیش از انردازة کرود   جلوگیری از)ديدگاه اقرصادی 
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پیراز   گیاهبرگ و سوخ عناصر غذايی در  کفايتمد دهنده  نزان 9و  ۲جداول . اعرقاد دارند

 .است دهشتوسط پژوهزمران  حررم  وسیه تحقیقات خاک و آب کزور تعییح هیرند که 

 
 حدود کفایت عناصر غذایی در برگ پیاز -2-3جدول 

 عناصر پرنیاز

 (درصد)

 نیرروژن
(N) 

 فیفر
(P) 

 پراسی 
(K) 

 کلیی 
(Ca) 

  نیزي 
(Mg) 

 گوگرد
(S) 

3/۴-9/9 3/9-9/3 3/۴-۳/۲ 1/9-۲/9 ۳/3 9/3 

 نیاز عناصر ک 

 (گرم بر کیلوگرمی یل)

 آهح
(Fe) 

  نمنز
(Mn) 

 روی
(Zn) 

  س
(Cu) 

 بور
(B) 

  وییبدن
(Mo) 

۲33-933 933-۳3 ۳3-93 ۲3-93 13-۴3 9/3 

 
 های کیفی سوخ پیاز حدود کفایت غلظت عناصر غذایی و برخی ویژگی -3-3جدول 
 نیرروژن

(N) 

 فیفر

(P) 

 پراسی 

(K) 

 کلیی 

(Ca) 

  نیزي 

(Mg) 

 آهح

(Fe) 

  نمنز

(Mn) 

 (گرم  اده خوراکی 933گرم در  یلی)

9۴۱ ۲۱ 9۴۴ ۲۲ 93 91/3 99/3 

 روی
(Zn) 

  س
(Cu) 

 

  اده خزک

 (درصد)

 نیررات 
(NO3

-
) 

 کاد یوم
(Cd) 

گرم  اده  933گرم در  یلی)

 (خوراکی

 (گرم بر کیلوگرم  اده تازه یلی) 

91/3 3۴/3 ۳/99  933> 9/3> 

 

 د مورد نیاز گیاه پیازتوصیه کودی و برآورد کو -3-5
های خاک و گیاه و تعییح مدود بحرانی و کفايت، ارائه يک توصیه  هدف نهايی تجزيه

کودی  ناسب برای گیاه است که بايیری برواند اطالعرات کرافی در  رورد  قردار  صررف      

 .کود، نوع کود، روش صحیح و ز ان  صرف کودها در اخریار کزاورز قرار دهد
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 کود مقدار مصرف-3-5-1

برای تعییح  قدار  ناسب  صرف کود بايیری ابردا بدانی  انرظرار چره  قردار عملکررد از     

گیاه داري  و در ثانی اطالع کافی از  قدار عناصر غذايی در خاک نامیه رشد ريزره داشرره   

وضعیت آب و هوا و نحوه  ديريت  زرعه نیز اثر  یرقیمی برر  قردار کرود  صررفی     . باشی 

تروان بره چنرد روش انجرام داد از جملره       دار کود  ورد نیاز هر  زرعه را  ری تعییح  ق. دارند

توصیه بر اساس آز ون خاک، توصیه عمو ی و توصریه برر اسراس  یرزان برداشرت عناصرر       

 .غذايی از خاک

 
 توصیه بر اساس آزمون خاک-9-5-9-9

از توصیه کودی براساس آز ون خاک، عالوه بر افزايش تویید و بهبرود کیفیرت، يکری    

 رعادل کودهای شریمیايی  نا صرف . باشد  یماصلخیزی خاک کارهای مفظ   وثرتريح راه

بهینره  در توصریه  د و بنابرايح الزم است شو های  رابوییی  گیاهان  یالل در فرآيندرباعي اخ

 بنای  بر و عناصر ريز غذی ،  نیزي فیفر، پراسی ، گوگرد  صرف نیرروژن، کودی بیزرر به

مرد بحرانری    بیزررر از عناصر قابل اسررفاده خراک   صورتی که  در. ه شودآز ون خاک توج

،  قردار  صررف کودهرای    ۴-9در جدول . نخواهد بود نیازی به اسرفاده از کود ،باشدها آن

نیرروژن، فیفر و پراسی  برای گیاه پیاز، بر اساس غلظت عنصر قابل اسررفاده در خراک ارائره    

بررداری صرحیح از خراک     جردول  یررلزم نمونره    کرودی ايرح   های اعمال توصیه. شده است

ها و تعییح  قدار قابل اسرفاده هر عنصر، و سپس اسرخراج   زرعه، تجزيه آز ايزماهی نمونه

 .باشد  قدار کود  ورد نیاز با توجه به  قادير قابل اسرفاده عناصر  ی

 :باشد  قدار  صرف ساير عناصر غذايی برای گیاه پیاز نیز به صورت زير  ی

 933هرای زراعری کزرور،  صررف      با توجه به آهکی برودن اغلرب خراک    :(S)وگرد گ

( هرای غیرگچری  ایبرره در خراک  )قبل از کاشت  کیلوگرم کود گوگرد کزاورزی در هکرار

 9۳ ررری بررای گیراه پیراز، برابرر برا        توربیردی  برا روش  مد بحرانی گوگرد. دشو توصیه  ی

 .باشد گرم در کیلوگرم خاک  ی  یلی
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هايی که دارای پراسی  قابل های سبک با  قدار بارش زياد و خاکدر خاک :(Mg)یم منیز

مرد بحرانری  نیرزي  برا روش     . اسرفاده بیزرری هیرند، امرمرال کمبرود  نیرزي  وجرود دارد    

در صرورتی  . باشرد  گرم در کیلوگرم  ی  یلی ۱۳3ایی ۳33اسرات آ ونیوم يک نر ال برابر با 

 933گرم در کیلوگرم باشد،  صرف   یلی ۳33رفاده خاک کمرر از که  قدار  نیزي  قابل اس

بره صرورت    کیلوگرم سویفات  نیزي ، يک دوم آن قبل از کاشت و يک دوم بقیره  ۲33ایی 

 .شود سرک در بهار توصیه  ی

باشرند    ری  تريح عناصر ک  نیاز که  ورد نیاز گیراه پیراز    ه  (:ها ریزمغذی) نیاز عناصرکم

  وییبردن ، (Cu)  رس  ،(Mn)  نمنرز  ،(Fe) آهرح  ،(B)برور   ،(Zn) ویعبارت هیررند از ر 

(Mo) و نیکل (Ni).  روی براسراس روش  عنصرر  مد بحرانیDTPA   برابرر ، آهرح  ۲برابرر 

گررم در کیلروگرم     یلی 9 برابر و بور براساس روش آب داغ 9 برابر ،  س۱برابر  ،  نمنز93

دهره تحقیرق برر روی  حصروالت      های آهکی طبق نرايه ماصل از يرک خاک در. باشد  ی

روی و در نوبرت  عنصرر  نیراز  ربروط بره      خرل  زراعی و باغی، بیزرريح کمبود عناصر کر  

کره  باشد، ضمح ايح دا نه کمبود و  یمو یت بور بییار باريک  ی. باشد بعدی عنصر بور  ی

ايح بنرابر (. برخالف ساير عناصر ريز غرذی )های آهکی باالست ايح عنصر در خاک یپوياي

بايیری در  قدار  صرف کودهای ماوی بور به ويژه اسرید بوريرک نهايرت دقرت بره عمرل       

 ۳3، سرویفات  نمنرز   ۴3، سویفات روی ۲33آهح  صرفی در هر هکرار  قدار سویفات. آيد

 9۳ صررف اسرید بوريرک نبايیرری از     . باشرد  کیلروگرم در هکررار  ری    ۲3و سویفات  رس  

هی است اگر از شکل کالته آهح، روی،  نمنز و  رس  بدي. کیلوگرم در هکرار تجاوز نمايد

. کیلروگرم در هکررار نیرز کمررر خواهرد برود       ۲3هرا از  يرک از آن  اسرفاده شود،  قادير هرر 

در هرزار، چنرد    ۳تا  9پاشی سویفات يا کالت آهح،  نمنز و روی با غلظت  همچنیح  حلول

روز  9۳نوبرت و برا فواصرل    ها، مداقل سره  ها و در اوايل رشد آن روز پیش از تزکیل سوخ

 .دشو يکبار توصیه  ی

 ۳/3هرا از  های کزور که در بیزرر خراک با توجه به  یانمیح بییار پايیح  واد آیی خاک

هرا و از جملره  رزارع پیراز، قبرل از کزرت       باشد، در کلیره  رزارع و براغ    درصد نیز کمرر  ی
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ترح در هرر هکررار بره      ۴3ترا   ۲3پوسیده و يا کمپوست سای  به  قردار   گیاه،کود دا ی کا الر

 .خاک اضافه شود

 
 توصیه عمومی-9-5-9-2

تريح روش توصیه بهینه کودی برای پیاز، اسرفاده از نررايه تجزيره خراک     هرچند  ناسب

ای برودن   پذير نباشد و يا بره دییرل يارانره    ا ا در شرايطی که انجام آز ون خاک ا کان است،

تروان توصریه    انجام آز ون خاک نداشره باشند،  ی برخی از کودها، کزاورزان تمايلی برای

انجام ( ای توصیه  نطقه)نرايه تحقیقات انجام شده قبلی در  نطقه ها را بر  بنای  عمو ی کود

ها در همه شرايط، يکیران نییرت و    ناگفره پیداست که دقت و بازدهی ايح گونه توصیه. داد

ايح وجود، توصریه عمرو ی بررای کزرت      با. بیرمی به شرايط طبیعی و  ديريری  زرعه دارد

 : تواند به صورت زير باشد پیاز در شرايط غایب کزور  ی

فیرفر    صررف  ،کیلوگرم در هکررار  ۴33ایی  9۳3قدار اوره به   از  نبع  صرف نیرروژن

پراسی  از  نبع سویفات   صرف، کیلوگرم در هکرار 933تريپل به  قدار  از  نبع سوپرفیفات

در هکررار،   کیلروگرم  ۲33هرح  آسرویفات  ، کیلوگرم در هکررار  933تا  ۲۳3 به  قدار پراسی 

سرویفات   و در هکررار  کیلروگرم  13در هکرار، سرویفات  نمنرز    کیلوگرم ۳3سویفات روی 

ترح در   ۲3-93بره  یرزان    يرا کمپوسرت   پوسیده کا الر  صرف کود دا ی، در هکرار 93 س 

در  ۳ترا   9 نمنرز و روی برا غلظرت     پاشی سویفات يرا کرالت آهرح،    همچنیح  حلول .هکرار

ها، مداقل سه نوبت و با فواصرل  ها و در اوايل رشد آن هزار، چند روز پیش از تزکیل سوخ

 .شود روز يک  رتبه توصیه  ی 9۳

 
 توصیه بر اساس میزان برداشت عناصر غذایی از خاک-9-5-9-9

دار، برگردانردن  جردد   گونه که قبالر نیز بیان شد، يکری از اصرول اوییره توییرد پاير      همان

، Ilaco)ايالکرو   طبق نظريره . باشد عناصر غذايی برداشت شده توسط  حصول، به خاک  ی

بنرابرايح،   .باشرد  از خراک  ری    قدار عناصر غذايی برداشت شرده تابع  توصیة کودی( 91۸9
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 قدار کود  صرفی بر  بنای  یرزان عملکررد و پرانیریل خراک از رابطره زيرر قابرل  حاسربه         

 :دباش  ی

پتانسیل خاك برای آزادسازی منهای  مقدار برداشت عنصر ذذایی توسط محصول

 مقدار مصرف کودبرابر است با  یک عنصر ذذایی

 

به عنوان  ثال، نرايه پژوهزی کره در  نطقره بنراب اسرران آذربايجران شررقی انجرام شرد         

، پراسری ،  نزان داد که  قدار برداشرت عناصرر غرذايی پرنیراز نیررروژن، فیرفر      ( ۳-9جدول )

. باشرد  کلیی  و  نیزي  توسط گیاه پیاز از خاک برای عملکردهای  خرل ، به چه  یزان  ری 

نیاز و پرنیاز به وسیله گیاه پیراز برا عملکررد     نیز  یزان برداشت عناصر غذايی ک  1-9جدول 

در ايح جدول، غلظت عناصر پرنیاز بر میب کیلوگرم در . دهد تح در هکرار را نزان  ی ۳3

بنرابرايح، برا   . باشرد  بر میب گرم بر هکرار  ی( ها ريز  غذی)نیاز  رار و غلظت عناصر ک هک

در دست داشرح  قادير برداشت عناصر از خاک و همچنریح بررآورد پرانیریل خراک بررای      

توان  قردار کرود  رورد نیراز را برر  بنرای برداشرت         آزادسازی عناصر قابل اسرفاده گیاه،  ی

 .تویید پايدار، تعییح نمود عناصر غذايی در راسرای
 

مقادیر برداشت عناصر غذایی توسط گیاه در مزارع پیاز با عملکردهای  -5-3جدول 

 مختلف

 عملکرد 

 (تن در هکتار)

 مقدار عنصر برداشت شده از خاك توسط گیاه 

 (کیلوگرم در هکتار)
  نیزي  کلیی  پراسی  فیفر نیرروژن

9۳ ۸۳ 9۱ 19 ۲1 1/۴ 

۴۳ 9۲۸ ۲۴ 11 ۲۸ 9/1 

۳۳ 9۴۸ ۲1 993 ۴3 ۲/۸ 

1۳ 911 93 99۳ ۳3 93 
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تن  51نیاز و پرنیاز توسط پیاز با عملکرد  میزان برداشت عناصر غذایی کم -6-3جدول 

 در هکتار

 بور  س روی  نمنز آهح  نیزي  کلیی  گوگرد پراسی  فیفر نیرروژن

9۲۳ 93 9۴۳ ۲3 ۲۲ ۳3 933 ۲33 933 ۳3 ۳3 

 
 ف کودزمان مصر -3-5-2

هرای فیزيکری و    ز ان  ناسب  صرف کود بیرمی به عوا رل  خرلفری از جملره ويژگری    

در  ورد کودهای نیرروژنی، بره سربب   . شیمیايی خاک، نوع کود، شرايط آب و هوايی دارد

باشرند، بايیرری    از طريق آبزويی، تصعید، دنیرريفیکاسیون و غیره  ی ویکه  یرعد هدررايح

به ويژه در  ورد گیاه پیاز . نوبت و به صورت تقییطی انجام شوددر چند   صرف کود مرمار

که ريزه عمیق ندارد و قادر نییت  قادير زياد عناصر غذايی را در  دت ز ان کوتاه جذب 

های با بافت سبک، به  راترب شرديدتر خواهرد     کودهای نیرروژنی در خاک رویهدر. کند

در کزت نزرايی  . ط بیزرری در نظر گرفره شودها بايد تقیی گونه خاک بود و بنابرايح در ايح

 93)پیاز بايد يک سوم کود نیرروژن قبل از نزاءکاری، يک سوم در اوايل دوره رشد و نمو 

و يک سوم در هنمام رشد و نمرو سروخ در اخریرار گیراه قررار      ( روز بعد از نزاءکاری ۳3تا 

ررروژن بالفاصرله قبرل از    شود يک سوم کود نی در سییر  کزت  یرقی  نیز توصیه  ی. گیرد

و يرک سروم   ( زدنروز بعد از جوانره  ۳3تا  ۴3)ک سوم در اوايل دوره رشد و نمو يکزت، 

 . در هنمام رشد و نمو سوخ  صرف شود

زيادی ندارند، ا ا بره  نظرور دسرریابی بره مرداکثر رانرد ان       روی کودهای پراسیمی هدر

د آن بالفاصله قبرل از کزرت   درص ۱3های با بافت سبک، بهرر است   صرف کود در خاک

هرا  صررف    روز پیش از تزرکیل سروخ   93درصد باقیمانده به صورت سرک و مدود  93و 

. باشرد  های با بافت سنمیح  صرف کل کود پراسی  قبل از کاشت بال انع  ری  در خاک. شود

بره  نند قبل از کزت گیراه  اتو نیاز به دییل پويايی بییار پايیح در خاک،  ی فیفر و عناصر ک 

 . خاک اضافه شوند
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 روش مصرف کود -3-5-3

 %(۲3)شرود   در  ورد کودهای نیرروژنه، آن  قدار از کود که قبل از کاشت  صرف  ری 

عمق به زيرر خراک    بايیری بر روی سطح خاک پخش شده و سپس با ديیک و يا شخ  ک 

ا همران  برای  صرف سرک نیز بهرريح روش، کاربرد کود همراه با آب آبیاری ي. برده شود

خراطر داشرت در  رملره  صررف کرود، مجر         هایبره بايیرری بر  . باشد  ی 9روش کودآبیاری

و نیرز بايرد تقیریط کرود      کود جلروگیری شرود   رویآبیاری زياد نباشد تا از آبزويی و هدر

ای  ديريت شود که تا مدود يک  اه پیش از رسریدگی پیراز تمرا ی کرود      نیرروژنه به گونه

کودهای فیفر و پراسی  نیز بهرر است با روش نرواری و   .ص داده شودنیرروژنه به گیاه تخصی

که  صررف   در صورتی .تر از بذر يا نزاء  صرف شوند رری کنار و پايیح با فاصله پنه سانری

کودها را در سطح  زرعه پخش کرده و سپس برا شرخ  بره     توان پذير نباشد  ی نواری ا کان

درصد بیزررر از   ۸3ح روش بايیری  قدار کود مدود زير خاک برد، با ايح توضیح که در اي

پرذير    صرف کود پراسی  از طريق سییر  آبیاری نیز ا کان. روش نواری در نظر گرفره شود

شرود، ا را بايیرری توجره داشرت کره کودآبیراری         نمی ها  است و  عموالر باعي گرفرمی یویه

بره همرراه دارد کره برا      يرح خطرر را  روش  ناسبی برای  صرف کودهای فیفر نییرت زيررا ا  

کلیی  و  نیزي   وجود در آب آبیاری وارد واکرنش شرده و  رواد غیر حلرویی کره باعري       

 اسرت کره   نزان دادهها   با ايح مال، بررسی. شود را به وجود آورندها  ی انیداد قطره چکان

 ،اگر  صرف ايح کودها با  ديريت صحیح صورت پذيرد، ايح خطر وجود نخواهرد داشرت  

 . نمود برطرفرا ايح  زکل توان   ی با تزريق  قداری اسید  ثالر

تروان  اننرد سراير کودهرا در سرطح خراک پخرش         نیاز را  ی کودهای ماوی عناصر ک 

ا ا روش بهرر و  وثرتر،  صررف  . کرده و با ديیک يا شخ ، به  نطقه رشد ريزه  نرقل کرد

نیراز بره شرکل     اسرت عناصرر کر    در کودآبیاری بهررر  . باشد کود از طريق سییر  آبیاری  ی

ترم یح عناصرر    کارهای  فید و  روثر  پاشی نیز يکی از راه روش  حلول. کالت  صرف شوند

                                                           
1-Fertigation 
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پاشی گیاه بايیری چنرد   در  ورد  حلول. به آن اشاره شده است باشد که قبالر نیاز گیاه  ی ک 

 :نکره فنی و  ه  به شر  زير رعايت شده و  د نظر قرار گیرد

 .ر ز انی انجام شود که رطوبت نیبی هوا پايیح نباشدپاشی د  حلول -9

پاشی گیراه، صربح خیلری زود و يرا هنمرام غرروب آفرراب         ز ان  ناسب برای  حلول -۲

 .باشد  ی( ز انی که اشعه آفراب عمود و  یرقی  نییت)

 .پاشی ز انی انجام شود که سرعت باد، مداقل باشد  حلول -9

پاشری   و سوخرمی گیراه بهررر اسرت بعرد از  حلرول      به  نظور جلوگیری از بروز تنش -۴

 .آبیاری انجام شود مرمار

 1گرراد و يرا زيرر     درجره سرانری   ۲1ز پاشی نبايد بیزررر ا  د ای  حیط در ز ان  حلول -۳

 .گراد باشد درجه سانری

کود و ايجاد مداکثر چیبندگی  حلرول  روی الزم است به  نظور جلوگیری از هدر -1

در هزار به  حلول اضافه شود  ۲۳/3 ايع ظرفزويی با غلظت مدود  ها، کودی به سطح برگ

تا از طريق کاهش نیروی کزش سطحی آب، فرصت بیزررری بررای جرذب عناصرر فرراه       

 .(دار خودداری شود های ظرفزويی آنزي  از کاربرد  ايع)شود 

 ه ايرح مری با رعايت کلیه نکات باال نیز بايیری جانب امریاط کا الر رعايرت شرود، بر    -۱

پاشی شرده   ای از  زرعه به شکل آز ايزی با غلظت  ورد نظر  حلول صورت که ابردا گوشه 

گونره عالئر  سروخرمی در     کره هریز   در صرورتی . دسه روز بعد وضعیت گیاه کنرررل شرو   و

پاشی کل  زرعره   توان با آسودگی خیال نیبت به  حلول بخش هوايی گیاه  المظه نزد،  ی

 . اقدام نمود

 

 نوع کود -3-5-4

بهرريح  نبع تم یح نیرروژن برای بیزرر گیاهان زراعی و از جمله پیاز، کود اوره است کره  

ای  پرذيری  ناسرب آن بره جهرت دانره      مالییت باال، توزيرع  توان به تريح داليل آن  ی از  ه 

ایبرره  . بودن، و همچنیح درصد باالی نیرروژن ايح کرود نیربت بره سراير کودهرا اشراره کررد       
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نبايیرری از نظرر دور داشرت،     را نیرز  9دار کدندرهای نیرروژن نظیر کود اوره پوشرش کودهای 

زيرا با آزادسازی تدريجی نیرروژن و عرضره ايرح عنصرر  رناسرب برا  رامرل رشردی گیراه،         

نیررروژن و بهبرود کمری و کیفری  حصرول داشرره        رویتواند نقش  همی در کاهش هدر  ی

برای پیاز خطر سمیت دارد و به همیح دییرل کراربرد    بايد توجه داشت که آ ونیوم باال. باشد

تريپرل   در  ورد عنصرر فیرفات نیرز بهررريح نروع کرود، سوپرفیرفات       . نیررات ارجحیت دارد

 یح پراسری   رورد   مبرای تر . باشد باشد که دییل آن قیمت  ناسب و درصد باالی فیفر  ی  ی

وبرو نباشی ، کلريرد پراسری    نیاز گیاه پیاز نیز در صورتی که با  زکل شوری خاک و آب ر

رغ  درصد پراسی  بیزرر نیبت به سویفات پراسی ، قیمت آن نیز   نبع  ناسبی است، زيرا علی

در اراضی با  زکل شروری نیرز بايیرری بره جرای کلريرد پراسری  از سرویفات         . تر است پايیح

کلريرد و   الزم به ذکر است که برای  صرف سرک پراسی ، عرالوه برر  . پراسی  اسرفاده نمود

هرای  کره در سرال  توان از کود نیررات پراسی  نیز بهره گرفت، ضمح ايرح  سویفات پراسی ،  ی

اخیر کودهرای  حلرول پراسری  نیرز بره برازار آ رده کره از مالییرت براال و کرارايی  ناسربی             

شود، ا ا  ندرت  زاهده  ی چه کمبود ايح عنصر به در  ورد  نیزي  نیز اگر. برخوردار هیرند

 یح گروگرد  مبهررريح  نبرع تر   . توان از  نبع سویفات  نیزي  اسرفاده کررد  رت یزوم  یدر صو

 صررف ايرح کرود    . باشد ی ورد نیاز گیاه نیز گوگرد پودری همراه با  ايه تلقیح باسیلوس  

هرای آهکری را نیرز بره دنبرال      برازی خراک   pH یح نیاز گوگردی گیاه، اصرال   عالوه بر تم

 .خواهد داشت

تروان از سرویفات آهرح، سرویفات روی،      نیراز بررای گیراه  ری     یح عناصر ک به  نظور تم 

سویفات  نمنز و سویفات  س اسرفاده کرد زيرا قیمت بییار کمرری نیبت بره  نرابع کالتره    

های کزور  ا آهکی بوده و بره دییرل   ا ا  زکل اينجاست که غایب خاک. ايح عناصر دارند

بره صرورت رسروب    ( به غیر از عنصر  رس )عناصر باال، ايح  pHوجود  قدير زياد کلیی  و 

های کالتره آهرح،    بنابرايح بهرر است از شکل. درآ ده و برای گیاه قابل اسرفاده نخواهند بود

برودن  قردار  صررف و     رغ  قیمت براال، بره جهرت کر      روی و  نمنز اسرفاده شود زيرا علی

                                                           
1- Sulfur Coated Urea (SCU) 
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برا ايرح   . بره صررفه خواهنرد برود    و بوده پذير  کارايی باال، در نهايت از یحاظ اقرصادی توجیه

هرای   هرر چنرد از کرالت    اسرت پاشی گیاه بال انع  مال، اسرفاده از  نابع سویفاته برای  حلول

چه به  گرادر  ورد عنصر بور نیز . پاشی اسرفاده نمود توان برای  حلول ه   ی نیاز عناصر ک 

خی  وارد برا  زرکل   های  ناطقی  ثل نوار جنوبی کزور، در بر دییل غلظت زياد آن در آب

 یح مزيادی و سمیت آن در گیاه  واجه هیری ، ا ا در  زارع با کمبرود برور، بهررريح  نبرع تر     

 . باشد ايح عنصر، اسید بوريک  ی

هرا و   هرا، هور رون   در دهه اخیر کودهای  رعدد و  رنوعی ماوی عناصر غذايی، ويررا یح 

هرای فیزيکری و   ها واجد ويژگری آناند که بییاری از  های رشد گیاه وارد بازار شده  حرک

شیمیايی  ناسب نظیر غلظت باالی عناصر، مالییت باال و قابلیت اخررالط برا سراير کودهرا و     

که ترمثیر چزرممیری نیرز برر افرزايش رشرد و بهبرود        ها هیرند، ضمح ايحکشسموم و آفت

ید تروان بره کودهرای مراوی اسر      دهنرد کره بره عنروان  ثرال  ری       خواص کیفی گیاه نزان  ی

ترر از   بنابرايح طبیعی است که دا نه کودهای قابل توصیه بییار گیررده. هیو یک اشاره نمود

در ايح راسررا، برا توجره بره اجبراری      . ها اشاره شده استچیزی است که در ايح کراب به آن

شدن اخذ تميیديه و شماره ثبت  وسیه تحقیقات خاک و آب برای کلیه کودهرای توییردی   

با اطمینان خراطر، از کودهرای شریمیايی، آیری و بیویروژيکی کره دارای        توان و وارداتی،  ی

 یح نیازهای غذايی  حصوالت  خرلر  براغی و زراعری و    مشماره ثبت  ذکور باشد، برای ت

 .از جمله گیاه پیاز اسرفاده کرد

 
 مصرف کودها در شرایط شور – 3-5-5

ايرح  . های کر  اسرت   شوریتريح عا ل رشد گیاه در   حدودکننده ،غلظت عنصر غذايی

در مایی است که اگر همان غلظت عنصر غذايی در  حیطی با شوری زيراد  صررف شرود،    

بنابرايح،  صرف کود برای  حصروالتی  . شوری به عا ل  حدودکننده رشد بدل خواهد شد

تواند تا ز انی که شوری در مد ک  يا  روسرط باشرد،    اند  ی که در اراضی شور کزت شده

ا ا اگر شوری بره مردی   . اثرات سوء شوری شده و رشد گیاه را بهبود بخزد  وجب تعديل
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درصد يا بیزرر کاهش دهرد، کراربرد کودهرا     ۳3زياد باشد که عملکرد  حصول را به  یزان 

کره خراک شرور مراوی  قرادير زيرادی       زيرا با توجه به ايرح . کارايی چندانی نخواهد داشت

ر قابل توجه کلیی ،  نیزي ، کلرر و غیرره  نجرر بره     شدن  قادي باشد، اضافه ا ال   حلول  ی

توان  صرف برخری عناصرر    در چنیح شرايطی، تنها  ی .دشو کاهش رشد و عملکرد گیاه  ی

غذايی شا ل نیرروژن، پراسی ، روی و گوگرد را به  یزان فراترر از  قردار نیراز گیراه توصریه      

هرای   نظیر کلر را در سلول ها و آنیون ها نظیر سدي  نمود تا بروان اثرات سوء برخی از کاتیون

 . گیاهی کاهش داد

شروری برا سرازوکارهای  رعرددی باعري کراهش قابلیرت اسررفاده عناصرر توسرط گیراه            

به عنوان  ثال، برخی داليل کاهش قابلیت اسرفاده نیرروژن در شرايط شور عبرارت  . شود  ی

 : است از

 يی ريزه گیاهکاهش جذب نیرروژن در  حیط شور به علت کاهش تراوا -

 شدن ترکیبات آیی های  یکروبی خاک و به دنبال آن کاهش  عدنی کاهش فعاییت -

 کاهش جذب نیررات در اثر عرضه زياد آنیون کلر در  حیط ريزه گیاه -

 در خاک( نیرريفیکاسیون)شدن  کاهش فرآيند نیرراتی -

نیرررات   کارآيی اوره در شرايط شور به شدت پرايیح بروده و بهررر اسرت بره جرای آن از      

  در ابردای کزت سویفات آ ونیوم و در سررک )آ ونیوم و يا سویفات آ ونیوم اسرفاده شود 

 گیاهران میرراس برره شروری نیرربت بره  صرررف پراسرری    (. شرروداز نیرررات آ ونیرروم اسررفاده   

K) با افرزايش نیربت پراسری  بره سردي      . دهند تری نزان  ی ایعمل  ناسب عکس
+
/Na

در  (+

دهد که تحت شررايط   شواهد نزان  ی. يابد به شوری افزايش  ی  حلول خاک، تحمل گیاه

های گیاه، همچنران وجرود    شور، عالئ  کمبود پراسی  با وجود باال بودن غلظت آن در برگ

Cl) زيرا  قداری از پراسی  جذب شده، برای خنثی کردن بار ایکرريکی کلر. دارد
ذخیرره   (-

یذا در ايح شرايط . نمايد های میاتی نمی اکنشتجمع يافره و کمکی به و ،ها شده در واکوئل

توان عالوه بر رفع کمبود، اثررات  یرمو یت شروری     با افزايش  صرف سویفات پراسی ،  ی

با باال بردن نیبت پراسی  بره سردي  در  حلرول غرذايی،     . را کاهش و عملکرد را افزايش داد
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پراسری  بیزررر، سربب    در شررايط شرور اخرصراص    . يابرد  ها کاهش  ری   یزان سدي  در برگ

دییرل ايرح   . ییکح در  ورد سدي   وضروع بررعکس اسرت   . شود افزايش تحمل به شوری  ی

ای از مجر    هرا کره بخرش عمرده     تروان بره تجمرع بیزررر سردي  در واکوئرل        وضروع را  ری  

دهنرد و کنرد برودن توزيرع  جردد سردي  از طريرق آونرد          های برگ پیر را تزکیل  ی سلول

هرای   افزايش غلظت پراسی  و کاهش غلظت سدي  در بررگ )عمل  با ايح. آبکش نیبت داد

 . سازد تر  ی در واقع گیاه خود را در تحمل به شوری توانا( جوان

Na)  صرف سویفات پراسی  در شرايط شور  وجب کاهش اثرات سوء تجمع سردي  
+) 

مرد بحرانری پراسری     . دهد های گیاه شده و در نهايت عملکرد را افزايش  ی و کلر در برگ

گررم در    یلری  ۲۳3)برای  حصوالت زراعی  قراوم بره شروری نظیرر پنبره در شررايط شرور        

اسرت و بررای گیاهران    ( گررم در کیلروگرم    یلری  ۲93)بریش از شررايط غیرشرور    ( کیلوگرم

عنصرر  با افرزايش  صررف   . يح اخرالف بیزرر خواهد بود رحمل و يا میاس به شوری ا نیمه

هرا زيراد شرده کره در نریجره آن، سرطح جرذب         روی در شرايط شور، پراکنش و طول ريزه

همچنریح  صررف سرویفات روی در ايرح شررايط تزرکیل       . يابرد  عناصر غذايی افرزايش  ری  

ف آن آوندهای چوبی را در گیاهان تحت تنش شروری در  قايیره برا گیاهران بردون  صرر      

 . نمايد بهبود داده و از تخريب آوندها جلوگیری  ی

 یزان نیاز گیاه به نیرروژن، پراسی  و روی با شورتر شردن خراک و آب آبیراری افرزايش     

( بریش از آسررانه کراهش عملکررد    )ازای افزايش هرر وامرد شروری     به طوری که به. يابد  ی

کیلوگرم سرویفات روی در هرر    ۳کیلوگرم سویفات پراسی  و  ۲3کیلوگرم اوره،  ۲۳مدود 

هرای   در خراک . دشرو  ه در شرايط غیرشور پیزرنهاد  ری  هکرار بیش از  قدار کود توصیه شد

هیرند، برای کراهش سرمیت ناشری از     (B) های زراعی دارای بور شور، چون  عموالر خاک

 .شود فراوانی بور،  صرف تومم سویفات پراسی  و سویفات روی توصیه  ی
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 آبیاري – چهارم فصل

  
 

 آبیاری

ريزی آبیاری عوا ل زيادی از جمله ظرفیت نمهرداری خراک، رقر  و شررايط     در برنا ه

دخایت دارند و ایموی کرا لی در ايرح   ( د ا، رطوبت و  یزان بارندگی)آب و هوايی  نطقه 

ط خنک و ابرری  پیاز در آب و هوای بادخیز و گرم نیبت به شراي. توان ارائه نمود ورد نمی

های پیراز در  عمقی دارد و اکثر ريزهکه پیاز ريزه ک با توجه با ايح. به آب بیزرری نیاز دارد

.  رری خاک قرار دارند، به تغییرات جزئی در دسررسی به آب میاس استسانری 93سطح 

 . گرم در ییرر باشد یلی 9۲33های  حلول در آب آبیاری بايد کمرر از نمک

در جرز   بره ایبره . نیبت به آبیاری بیش از مد، کمرر از کمبود آب میاس است گیاه پیاز

 ردت  رانع تجمرع آب    های طروالنی دار، که زهکش خوب در طی بارندگیهای شیب ز یح

کننده است، کمبود رطوبت در ساير  واقع باعي کاهش عملکرد پیاز در ايرح  شده و کمک

 . شودبیررهای کزت  ی
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 خشکی مراحل حساس به -4-0

هرای  ز ران . میاسیت پیاز نیبت به تنش آبی در  رامل  خرل  رشد آن  رفاوت اسرت 

 باشد بحرانی برای آبیاری، طی دوره اسرقرار گیاه و ز ان نمو سوخ تا رسیدگی  حصول  ی

 .(شودروز پس از نزاءکاری را شا ل  ی 13پیاز که مدود  سوخدوره رشد )

ر طی  رامل اوییه رشد بییار ضروری بروده  رطوبت يکنواخت خاک بعد از کاشت و د

 .رويزی الزم استهای پیشکشرطوبت کافی برای تمثیر  طلوب عل  و

 عموالر آبیاری و  صرف فراوان کود نیرروژن در هنمام رشد پهنک و اوايل رشد سروخ  

شود که گیاه زودتر به شاخص سطح برگ براال رسریده و در نریجره سروخ زودرس     سبب  ی

آبیاری و  صرف کود نیرروژنره در اواخرر رشرد سروخ، رسریدن ايرح        ،برعکس .خواهد شد

ويرژه اگرر بعرد از ز رانی     بره )دهرد  اندام را به تمخیر انداخره و کیفیت  حصول را کاهش  ی

 (.باشد که رشد در اثر کمبود نیرروژن و يا آب  حدود شده باشد

 

 بود آب بود و بیش کم -4-2

اعي رشد  جدد در  وقع برطرف شدن تنش و در ز ان های بحرانی بتنش آبی در ز ان

در  وقع . شودخوردن پیاز و ايجاد پیازهای دوقلو  یدسررسی به آب شده و  وجب شکاف

بره  )های هوايی کاهش يافره و به رنگ خاکیرری تا سبز  ايل به آبری  تنش آبی، رشد برگ

مرد باعري تغییرر رنرگ      آبیراری بریش از  . آينرد در  ری ( هاعلت افزايش  وم در سطح برگ

آبیراری  . ها از سبز به زرد شده و عملکرد کاهش يافره و عمر انبراری نیرز کراهش يابرد    برگ

بیش از مد در آب و هوای خنک باعي بروز ريزره سررخی شرده کره پیازهرا را  یررعد بره        

آبیراری بریش از   . کندبیماری پوسیدگی فوزاريو ی سوخ در طی  رامل پس از برداشت  ی

 . دشوشدن آن از دسررس گیاه  ی آبزويی نیرروژن و خارجمد  وجب 
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 قطع آبیاری -4-3

سطح بیرر بايرد   ،در  زرعه (دهی ایریام) در ز ان رسیدن  حصول، برداشت و کیورينگ

 عموالر در هنمام شروع بلوغ از  یزان آبیاری کاسره شرده و مردود يرک  راه     . خزک باشد

ر واقرع ز ران قطرع آبیراری  رفراوت بروده و بیرره بره         د. شودقبل از برداشت آبیاری قطع  ی

طرور  عمرول ز رانی کره     قدرت رشد گیاه،  نطقه، سال و رق   ورد اسرفاده فرق دارد، ا ا به

آب اضرافه در طری   . گیررد کنند، ايح ا ر صرورت  ری  های هوايی شروع به افرادن  یقیمت

هرا و  باعي افزايش بیمراری زايی نابجا از ساقه مقیقی شده که رسیدن  حصول  وجب ريزه

هرای گرردن کلفرت و کراهش خاصریت       سروخ خوردن سوخ، دوقلويی، ايجاد وقوع شکاف

آبیاری در اواخر دوره رشد و نموگیاه سبب تمخیر در رسریدن سروخ    .شود ی انبارداری پیاز

 .روز نیز شده است 91تا 

سربک کره سرطح     طور کلی پیاز برای سبزشدن امریاج به آب زيراد دارد و در اراضری  به

شود بايد کا الر  راقب بودکه اطراف ريزه پیاز، رطوبت کافی وجود خاک زود خزک  ی

در نزاءکاری نیز برای کمک به اسررقرار نزراءها، آبیراری پرس از انرقرال بیریار       . داشره باشد

 .  ه  است

طق بروده و ایبرره در برخری  نرا    ( نزرری )در ايران در بیزرر  ناطق آبیاری به روش فارويی 

هنوز از روش غرقابی نیز که بردتريح روش آبیراری بره جهرت براالبودن تلفرات آب اسرت،        

هرای  از شریوه  های اخیر، اسرفادهخصوص در سالبا توجه به کمبود آب، به. شوداسرفاده  ی

ای جهت افزايش راند ان آبی و  قابله برا  جديد آبیاری نظیر آبیاری بارانی و يا آبیاری قطره

 .ری ضروری استکمبود آب ا 

اگرر خراک تمايرل بره     . شرود زنی و اسرقرار گیاه  یبیاری بارانی سبب تیريع در جوانهآ

بیررح جلروگیری   توانرد از سرله  سله سخت داشره باشد، آبیاری بارانی  نظ  با  قدار کر   ری  

دار نیرز  هرای شریب  تروان در ز ریح  آبیراری برارانی را  ری   . زنی را بهبود بخزرد کرده و جوانه

صرفه  حصول به آبیاری بارانی،  وجب کاهش هزينه کارگری و تویید  قرون. اده کرداسرف
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نزرری يرا جروی و    )و فرارويی  ( کرتری )آبیاری بارانی کارآ دتر از آبیاری غرقرابی  . شود ی

 .است( ایپزره

 
 در پیاز( نشتی)آبیاری فارویی  -1-4شکل 

 

 
 آبیاری بارانی در مزرعه پیاز -2-4شکل 
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در ايح روش  قدار کمی . تواند کارآ دتريح روش آبیاری باشدای  یقطره آبیاری

. رامری در اخریار گیاه قرار دادتواند در فواصل  نظ  که  ورد نیاز گیاه است، بهآب را  ی

طور همچنیح، آب به. تلفات آب به علت تبخیر در ايح روش کمرر از آبیاری بارانی است

شدن اندام هوايی گیاه و طوری که خیسبه. شودل داده  ی یرقی  به  نطقه ريزه تحوي

های برگی که  زکل آبیاری بارانی های قارچی و باکرريايی و بیماریشیوع برخی بیماری

 .است، در ايح روش وجود ندارد

 
 پیازآبیاری قطره ای در مزرعه  -3-4شکل 

 

 نطقره ريزره و    بالفاصله آبیاری ز ریح پرس از کزرت نزراء نقرش  همری در هرواگیری       

با توجه به د ای  حیط در ز ران کزرت نزراء، فواصرل آبیراری      . اسرقرار نزاء در ز یح دارد

در نوار سراملی  . يابدتنظی  شده و با گذشت ز ان و خنک شدن هوا ايح فواصل افزايش  ی

ای کره آبیراری   اسران هر زگان، دور آبیاری  زارع پیراز در روش غرقریبی و جروی و پزرره    

، 99، 93های آبان، آذر، دی، بهمح، اسرفند و فررورديح بره ترتیرب     شوند، در  اهسطحی  ی
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آبیاری در  رامل اوییه پس از کزت نزاء . روز يک بار توصیه شده است 93و  9۲، 9۱، 9۳

در آبیاری نواری برا  . يابدتدريه ايح ز ان افزايش  یتا هفره اول دو روز در  یان بوده که به

یپ، با توجه به مج  کمرر آب  صرفی، بايیری فواصرل آبیراری کراهش و    اسرفاده از نوار ت

 . دت ز ان روشح بودن سییر  آبیاری افزايش يابد

 قرادير  تواند تحمل کنرد ویری   زيمنس بر  رر را نیز  ی دسی ۸/9گیاه پیاز شوری آب تا 

 در. درصرد خواهرد شرد    933ترا   ۲3باعري کراهش عملکررد از    از ايح  قردار،  بیزرر شوری 

را کارهايی  یزان کراهش عملکررد    توان با راه ناطقی که  زکل شوری آب وجود دارد  ی

ف ايش غلظت ا ال  خاک در  حیط اطرر اکاهش دور آبیاری و جلوگیری از افز. دکرک  

ريزه، شیرزوی خاک در فصول غیرزراعی و يا پریش از کاشرت برا يرک آبیراری سرنمیح،       

هرای   اسرفاده از روش جوی پزره و کاشت گیاه در کناره ای و ياتغییر سییر  آبیاری به قطره

 . ها استاز جمله ايح روش ( حل داغیب) پزره



 99/  آفات – پنجمفصل        

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 آفات –فصل پنجم 

  

 (Delia antique Meigen)مگس پیاز  -5-0

  عرفی آفت -۳-9-9

ايح آفت دو تا سه نیل در سال دارد که بخزی از هر نیل به صورت شفیره تا سرال بعرد   

گرذرانی کررده آفرت در    هرای ز یرران  افراد برایغ از شرفیره   ،در ايران. باشدای دياپوز  یدار

کنند که پیک جمعیرت نیرل اول در دهره دوم    ارديبهزت ظاهر شده و نیل اول را آغاز  ی

ظهور نیل دوم از دهه اول شهريور شروع شده و تا اواخرر شرهريور طرول    . افردتیر اتفاق  ی

نیل سروم هممری وارد ديراپوز شرده و     . باشددهه سوم شهريور  یکزد که پیک آن در  ی

درصرد از   13و  ۲۳ بره ترتیرب   .آوردگذران برای نیل بهاره را به وجود  یجمعیت ز یران

ها هوا گرم باشد به جز در  واردی که تابیران. جمعیت نیل اول و دوم دارای دياپوز هیرند

 ۲1ترا   ۲9که د ای هوا به ز انی. شودياپوز  یدر ديمر  وارد تعداد کمی از جمعیت وارد د

گرذاری از نیرل   بیزررريح  یرزان تخر    . شرود گذاری شروع  یگراد برسد، تخ درجه سانری

کره افرراد برایغ نیرل اول از دهره دوم      شرود در مرایی  ز یرانه در دهه سوم خرداد  زاهد  ری 

 



  (برداشت ،کاشت، داشت)پياز خوراکي راهنمای  / 111

 

سرفید و دراز بروده کره در     های ايرح آفرت  تخ  .نمايندگذاری  ی رداد تا اواخر  رداد تخ 

 (.9-۳شکل )باشد يک سمت  حدب و در سمت ديمر  قعر  ی

 
 تخم مگس پیاز -1-5 شکل

 

 ۲/9هرا  تخر  . ترر از سرر ديمرر هیررند    ی نروک تیرز  های ايح آفت در يک سرر کمر  تخ 

.  ررر عررض دارنرد    یلری  ۳/3و (  ررر  یلری  9۲/9-۲9/9هرا  دا نه انردازه تخر   ) رر طول   یلی

ترايی   ۱-1های خود را بره صرورت روزانره در دسررجات     تخ  دهندمزرات  اده ترجیح  ی

يافرره بره   پررورش   راده مزررات  . باشرد روز  ری  13ترا   93گذاری طول دوره تخ . بمذارند

عردد تخر  بره ازای هرر  راده       ۲۳3ترا   933صورت کلنی در آز ايزماه، قرادر بره گذاشررح    

 ۳33يابنرد ترا   پررورش  ری  ( نه به صرورت کلنری  )مزراتی که به صورت جداگانه . باشند  ی

ای کمررر و  شده در  زرعه به صورت قابل  المظهتعداد تخ  گذاشره. گذارندعدد تخ   ی

ها  عموالر روی يا در کنرار گیاهران  یزبران در    تخ . باشدخ  به ازای هر  اده  یعدد ت ۳3تا 

بعرد  )ز انی که خاک  رطوب باشد . شوندشکاف خاک نزديک گیاهان  یزبان گذاشره  ی

های خرود را روی بررگ گیاهران  یزبران     ها  مکح است تخ  اده( از يک بارندگی سنمیح

شوند کره قربالر توسرط ايرح آفرت      رر جذب پیازهايی  یگذاری بیز اده برای تخ . بمذارند

. شروند گذاری بیزرر پینديده  یبرای تخ  ،گیاهان با آیودگی ک  تا  روسط. اندآیوده شده

هرای پوسریده باعري جلرب     های  وجرود روی ريزره  بوهای  ریاعدشده از فعاییت  یکروب

درجره   ۲۲ترا   ۲3آفرت   گرذاری ايرح  د ای  ناسب خاک برای تخ . شودبیزرر ايح آفت  ی
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 ۱ترا   ۳ حردوده آن  )کزد روز طول  ی 1ها در هوای سرد تخ  تفريخ. باشدگراد  یسانری

 .شوندروز تفريخ  ی 9تا  ۲ها در عرض ویی در هوای گرم تابیران تخ ( باشدروز  ی

طول قطعات دهانی در الروهرای سرنیح   (. ۲-۳شکل )سه سح دارند  الروها سفیدرنگ و

الرو سرح يرک بالفاصرله    . باشرد  رر  ی یلی 11/3و  ۱9/3، 9۸/3به ترتیب  عادل  يک تا سه

.  ررر طرول دارد   یلری  93ترا   1 رر طول دارد ا ا الرو بایغ ايح آفرت  پس از خروج يک  یلی

روز  1-9۴و  ۴-۳، ۴طول دوره الروی برای الروهرای سرح اول ترا سروم بره ترتیرب  عرادل        

 .باشدروز  ی ۲9تا  9۳طول کل دوره الروی . باشد  ی

 
 الرو مگس پیاز -2-5شکل 

 

 حل تزکیل شفیره  مکح است نزديک . دهندالروهای بایغ در خاک تزکیل شفیره  ی

گراهی اوقرات در فاصرله قابرل      های پیاز باشد ا ا شرفیره های پیاز و شايد در  یان ريزهسوخ

رنرگ آن  . شرود تزکیل  ی  رری خاکسانری 9۲تا  93های پیاز و در عمق توجهی از سوخ

شرفیره  (. 9-۳شرکل  )ای تیرره يرا تقريبرار سریاه رنرگ اسرت       ای تا قهوهاز زرد  رمايل به قهوه

 ۸در تابیرران  روز و  91ترا   9۳طول دوره شفیرگی در بهار .  رر طول دارد یلی ۳تا ۴ عموالر 

 .کزد اه طول  ی 1تا  ۳در ز یران طول دوره شفیرگی . روز است 9۴تا 
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 شفیره مگس پیاز -3-5شکل 

 

های طویی روی قفیره  افراد بایغ دارای رنگ خاکیرری  رمايل به سبز بوده و دارای نوار

رنرگ  هرای  زرکی  بال رنگ با رگها نیبرار بیرنگ و بالپاها سیاه(. ۴-۳شکل )سینه هیرند 

روز و در  ۳3ترا   93افرراد برایغ    طول عمرر . باشد رر  ی یلی 1 روسط طول افراد بایغ . هیرند

روز  93ريرزی  طرول دوره قبرل از تخر    . باشرد روز  ری  ۱3ترا   13 واد غذايی  تم یحصورت 

 . استگذاری روزه تخ  ۳دارای يک دوره است که بعد از آن مزره 

پیراز  . کنرد مملره  ری  Alliaceae (Amaryllidaceae ) مس پیاز به گیاهان خرانواده  

فرنمی و  وسیر ه  گاهی اوقات  ورد ممله ايرح   یزبان اصلی بوده ا ا پیاز کوهی، سیر، تره

پررورش الروهرای   . باشدناسبی برای ايح آفت نمیپیاز ومزی  یزبان  . گیرندآفت قرار  ی

باشد ا را افرراد برایغ    پذير  یهای غیرطبیعی نظیر تربچه و شلغ  ا کان مس پیاز روی  یزبان

 .کنندگذاری نمیبه طور طبیعی روی چنیح گیاهانی تخ 

ای نظیرر پیازهرايی کره بره     افراد بایغ  مس پیاز بره طرور طبیعری جلرب پیازهرای پوسریده      

رسد به نظر  ی. شونداند،  یيا قارس فوزاريوم آیوده شده Erwini acarotovoraرری باک

کننرد،   انی الروهای  مس پیازی که روی پیازهای آیوده به  یکرروب تغذيره  ری   نرخ زنده

تر  مس پیاز  عمروالر بره طرور کا رل     الروهای بزرگ. تر باشدها کوتاهبیزرر و ز ان نمو آن

در  ءمرال نررخ بقرا    به هر. یازهای غیرآیوده و تکمیل دوره نمو خود هیرندقادر به ممله به پ

که ايح پیازها زخمی شده يا توسرط  الروهای جوان روی پیازهای کا ل کمرر است  مر ايح



 113/  آفات – پنجمفصل        

 

نیرل سروم  مرس پیراز امرمراالر بره در        ءدر مقیقرت نررخ بقرا   . زا آیوده شوندعوا ل بیماری

 . ردبودن پیازهای ناسای  بیرمی دادسررس

 
 حشرات بالغ مگس پیاز -4-5شکل 

 

 

در . انرد زيادی از مزرات بره عنروان دشرمنان طبیعری  مرس پیراز شناسرايی شرده         دتعدا

 .Aleochara bilineata (Gyllenhal) ،Aآ ريکررای شررمایی پارازيرويیرردها شررا ل  

bipustualat (Linnaeus) ،A. curtula (Goeze) خرررررانواده  هممررررری از

Staphylinidae همچنرریح . پوشرران هیرررندبررالو راسررره سررختAphaereta pallipes 

(Say) (Hymenoptera: Braconidae) ،Spalangia rugosicollis Latreille  و

Sphegigaster sp. (both Hymenoptera: Pteromalidae)  جزء دشمنان طبیعی ايح

هررای خررانواده  هررا، سوسررک کنرره انتررو  رری در  یرران شررکارگرهای رايرره . آفررت هیرررند 

Staphylinidae  و خرررررانوادهHisteridae  و خرررررانوادهNitidulidae  وCarabidae  و

و  Aleochara bilineataپارازيرويیردهای  . را نام بررد  Formicidae های خانواده ورچه

Aphaereta pallipes  تعیریح  یرزان   . تريح عوا ل  رگ و  یرر  مرس پیراز هیررند    از  ه

 بره هرر  . رگرها کمرر اخرصاصی هیررند گری روی ايح آفت  زکل است چرا که شکاشکار

 :Bembidion quadrimaculatum L. (Coleopteraمررال شررکارگرهايی نظیررر 

Carabidae)  برره همرریح دییررل  .کنرردعرردد تخرر   مررس پیرراز تغذيرره  رری  ۲۳در هررر روز از

قررارس . هیرررندشررکارگرها  طمئنررار دارای اثررر قابررل ترروجهی روی جمعیررت  مررس پیرراز     
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Entomophthora muscae      عموالر باعي آیودگی  مس پیراز و تعرداد زيرادی از ديمرر 

هرای  ررده کره برا اسرپورهای قرارس پوشریده        به دنبال طغیران قرارس  مرس   . شوددوباالن  ی

 مرس هر  روی   . شروند های بلند گیاه ديده  ری اند، اغلب به صورت آويزان از قیمت شده

روز  1ترا   ۱ رگ افراد بایغ . شونددر اثر تماس با قارس آیوده  ی برگ گیاه و ه  در خاک

گذرانی برای ايرح  خاک  نبع اصلی ز یران. شودماد   ی بودن، بعد از در  عرض کنیدی

 .دهندهای بهاره و پايیزه  مس پیاز سطح بیزرری از آیودگی نزان  ینیل. باشدقارس  ی

 

 خسارت -5-1-2

عالئر  اوییره مملره  مرس پیراز      . دشرو شردت باعري خیرارت    توانرد بره    مس پیاز  ری 

. شرود های بیرونی و يا مری پژ ردگی تمام گیاه ظاهر  یصورت زردی و پژ ردگی برگ هب

درصد  حصول در صورت عدم  بارزه با ايح آفت از بیح خواهرد   ۸3تا  ۴3در برخی  ناطق 

خیرارتی کره در   . افردتفاق  یخیارت به پیاز اغلب در اوايل تا اواسط فصل تابیران ا. رفت

باشرد   ی Delia platuraافرد در نریجه خیارت  مس  رامل اوییه نمو گیاه پیاز اتفاق  ی

ز انی که الروهای  مرس از پیازهرای نیربرار    . که  مکح است در اواخر فرورديح فعال باشد

يع ها  مکح است پیازهرای جروان را خرایی و باعري  ررگ سرر      کنند، آنکوچک تغذيه  ی

 (.1-۳و  ۳-۳شکل )گیاه شوند 

 
 هاآثار خسارت مگس پیاز روی سوخ -5-5شکل 
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 خسارت مگس پیاز روی نشاء پیاز آثار -6-5شکل 

 

ز رانی  با ايرح مرال   يک الرو  مس  مکح است باعي  رگ چنديح گیاهچه پیاز شود، 

. کنند الروها  جبور به پراکنده شدن برای دسریابی به غرذا نییررند  که پیازها رشد بیزرری  ی

هیررند و  مکرح اسرت در     ترر  مس پیاز  رحمرل  در اواخر فصل رشد، پیازها در برابر تغذيه

تواننرد از عوا رل   هرا  ری  ای از تغذيره  مرس پیراز نباشرد ا را سروخ      های هوايی نزرانه قیمت

پیازها در ز ان رسیدن به ايرح عوا رل ثانويره    . زاد صد ه ببینند های خاکای نظیر قارس ثانويه

 انی  مس پیراز  بیزرر برای زنده هفره بعد از کزت و يا 9۲پیازها در . شوندبییار میاس  ی

زا آیروده  طور  کانیکی صد ه ببینند و يا توسط عوا ل بیمراری  ناسب نییرند  مر ايح که به

 نجر به ممله نیرل سروم  مرس     تواندصد ه  کانیکی به پیازها در ز ان برداشت  ی. شوند

 .های پیاز در  زرعه شودپیاز روی سوخ

 Erwiniبیح  مس پیاز و پوسیدگی نرم پیاز ناشی از  رسد يک رابطه نزديکبه نظر  ی

acarotovora توانرد  شود کره  ری  هايی  ی مس پیاز باعي ايجاد زخ . وجود داشره باشد

همچنریح، ايرح براکرری در    . باعي ورود ايرح براکرری شرود و بره پرراکنش آن کمرک کنرد       

هرای نا ناسرب   ز ران   رانی براکرری در  شود که باعي  حافظرت و زنرده  ها يافت  یپوپاريوم

های آیوده به براکرری، دارای  برد، چرا که بافت مس پیاز ه  از ايح رابطه سود  ی. شود  ی
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ايرح رابطره کرا الر اخرصاصری     . ترر هیررند  پوسیدگی نرم شرده و بررای نمرو الروهرا  ناسرب     

و چنديح گونه دوبرال از   Delia platuraباشد چرا که چنديح گونه  مس ديمر نظیر  نمی

 .شوندنیز وجود دارند که به پیازهای در مال پوسیدگی جلب  ی Otitidaeنواده خا

 

 مدیریت مگس پياز -5-1-3

 مس پیاز ه  از طريق مس بويرايی و هر  از طريرق مرس بینرايی  یزبران خرود را پیردا         

 .بررداری اسررفاده شرده اسرت    ی نمونره هرا تکنیرک  ءکند که از ايح اطالعات بررای ارتقرا    ی

برا  . کننرد الف جهت باد در پاسخ به بوهای  ریاعدشرده از پیراز مرکرت  ری    ها در خ مس

هرای پیراز قررار    های  خروطی کره بره صرورت وارونره و  علرق در روی سروخ      اسرفاده از تله

نیبت بره شرکار مزررات برایغ اقردام       n-dipropyl disulfideگیرند يا طعمه با ترکیب   ی

های زردرنرگ  تله. کننده استی ايح آفت جلب خمر هیدروییزات آنزيمی نیز برا. کنند ی

های چیبنده زرد يرا سرفید   گاهی اوقات ه  تله. ه  برای شکار  مس پیاز توصیه شده است

کننده قرار داده شده است، برای شکار  مرس پیراز اسررفاده    ها پیاز به عنوان جلبکه در آن

ینند، بره همریح خراطر    هرای افقری بنزر   دهند که روی بررگ مزرات بایغ ترجیح  ی. شود ی

 (.۱-۳شکل )های چیبنده عمودی باشند تر از تلهتوانند  ناسبهای  حروی آب  ی تله

توانرد  بینی نرخ نمو  مس پیاز اسرفاده شده است چون  ری های د ايی برای پیشاز  دل

بنردی دقیرق کنرررل مزررات     ز ان. ها کمک کندکشبه تخمیح ز ان  ناسب کاربرد مزره

بار در سال ۲بار در سال به فقط 9۲تا  ۱ها را از کشواند تعداد دفعات کاربرد مزرهتبایغ  ی

هرا بره صرورت    کرش در بییاری از نوامی، مزره .دست آوردن نرايه عایی کاهش دهد با به

اسرررفاده از . شرروندپیوسررره برررای  حافظررت گیاهرران در برابررر  مررس پیرراز اسرررفاده  رری      

هرا بعرد از   ها در ز ران کاشرت يرا در براالی ردير      جویهای گرانول يا  ايع در  کش مزره

ست ا را  اها ه  يک روش  رسوم کشمزرهتیمار بذر با . باشدکزت يک روش  رسوم  ی

سروزی داشرره   شوند  مکح است اثرر گیراه  برخی از ترکیباتی که برای ايح روش اسرفاده  ی

هرای  فرت در نیرل  کنررل خوب نیل اول  مرس پیراز ايرح  حصرول را از خیرارت آ     . باشند
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 دت، اثرگرذارتر هیررند و   های با اثرات طوالنیکشبه هر مال مزره. کندبعدی مفظ  ی

 . شودها کنررل افراد بایغ برای مفاظت گیاه در برابر نیل دوم و سوم انجام  یدر غیاب آن

     
 

 
 ای زرد و محتوی آب برای شکار انبوه حشرات کامل مگس پیازهتله -7-5شکل 
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باشد، ا را  ها يک روش  رداول  یبرگها به صورت اسپری روی کشکارگیری مزرهبه

شوند کره ایبرره از   ها روی پیازهای برداشت شده ه  اسرفاده  یکشدر بییاری از  ناطق مزره

هرا در بیریاری از  نراطق    کرش او ت به مزره ق. شوددوام در ايح  رمله اسرفاده  یسموم ک 

تنها  یزبان  ه   مس پیاز، پیازها و  عموالر پیازهايی هیرند که بره  . شودکاشت پیاز  زاهده  ی

بنابرايح تناوب گاهی اوقات به عنوان بخزی از برنا ه  رديريت  . شوندصورت تجاری تویید  ی

. باشرد یارت پیاز وجود پیازهرای قبلری  ری   تريح عا ل برای بقای خ ه . شودتلفیقی توصیه  ی

کیلرو رر پرراکنش يابرد بره همریح دییرل بره رامرری          ۲تواند تا  صورت تصادفی  ی  مس پیاز به

 .را به اندازه کافی  هار نمود توان آن نمی

به جرا گذاشررح   . باشدرعايت اصول بهداشری يکی از اجزاء  ه   ديريت  مس پیاز  ی

گرذرانی  مرس پیراز    ترريح عوا رل ز یرران   عره يکری از  هر    ديرده در  زر های صد هسوخ

بنابرايح بايد تالش شود که صد ه به پیازها در ز ان داشت يا در ز ان برداشرت بره   . باشد  ی

های صد ه ديده برای نمو الرو  مس پیاز بییار  ناسرب  مداقل  مکح برسد، چرا که سوخ

 .هیرند

د، ا را رابطره  یران خراک برا بیویروژی       باشر شرايط خاک روی  مس پیاز بییار  وثر  ی

 انی الروهرا در خراک  رطروب    تفريخ تخ  و زنده. استها نیاز ند تحقیقات بیزرر جمعیت

در  عررض خراک اشرباع قررار گیرنرد،       تنها ز انی که الروها به  ردت طروالنی  . بیزرر است

آیری   هرای های سنمیح نیبت به خاکخاک. ساز باشدتواند  زکلرطوبت باالی خاک  ی

هرای آیری را بررای    رسد  مرس پیراز خراک   به نظر  ی. کمرر برای  مس پیاز  ناسب هیرند

 .دهدگذاری ترجیح  یتخ 

گذرانرد، تغییرر   صورت شفیره در  رزارع پیرراز  ری   که  مس پیاز ز یران را بهنظر به ايح

ی پرس از برداشرت  حصرول بايیرر    .  حل کزت پیاز هر سایه اثر خوبی در تقلیل آفرت دارد 

های  برال در کاهش جمعیت ايح آفرت ترمثیر   کندن و سوزاندن اوییح بوته. ز یح را شخ  زد

هرای کررت   های کزرت پیراز و يرا در بعضری از قیرمت     توان در بیح ردي  ی. زيادی دارد

گذاری شرفیره قررار داد و   رفره، برای تخ عنوان تله،  قداری سوخ پیاز فرسوده و يا از بیح به
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. آوری نمروده و از بریح بررد   که  مکح اسرت  حرروی الرو هر  باشرند، جمرع     ها را سپس آن

ورزی، اسررفاده از کودهرای   آوری و سوزاندن بقايای آیروده گیراهی، عملیرات خراک    جمع

فرنمری از يکرديمر   کا الر پوسیده، تناوب به  دت دو سال، جداسازی  زارع سیر، پیاز و تره

 .های ديمر کنررل زراعی ايح آفت استز راههای هرز  زرعه و اطراف آن او کنررل عل 

 

 
 آثار خسارت مگس پیاز در زمین اصلی -8- 5 شکل

 

توان نیبت به ضدعفونی بذر پیاز قبل از کاشت با س  در کنررل شیمیايی  مس پیاز،  ی

اسپینوسراد و يرا ترکیرب     گررم برذر،   933هرر   گررم بره ازای   ۳بره  یرزان    Df 80%الرويرح  

 و يرا ( ورسربان د اننرد  )اسررفاده از سرموم گرانویره     .اقدام نمود کلوتیانیديح و ايمیدکلوپرايد
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در شیارها در ز ان کاشرت  ( های توصیه شده روی برچیب سمومبه نیبت)سموم ا ویییون 

سمپاشی  زرعه با سر   . آفت استايح ها پس از کاشت روشی  رسوم علیه و يا روی ردي 

نیرز در   3۱/3تا  3۳/3ییرر در هکرار و فیفا یدون با غلظت  ۳/9درصد به  یزان  13ديازينون 

در بررسری  یرزان   .  انده آن رعايت شودايح رابطه  وثر است، ایبره بايد دوره کارنس و باقی

ه مرداکثر   انده و دوره کارنس س  ديازينون در پیاز و پیاز سبز  زخص شده اسرت کر   باقی

روز بعد از سمپاشی بررای پیراز و    9۳ام و دوره کارنس آن پیپی 9/3 انده  جاز مدود  باقی

 . روز برای پیاز سبز بوده است 93

 

 (Thrips tabaci Lindamen)تریپس  -5-2
 معرفي آفت -5-2-1

بررای   Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae)ترريپس پیراز   

آوری و از روی گیراه توترون جمرع    9شرناس روسری  توسرط مزرره   9۸۸1سرال  اوییح برار در  

، خرانواده  Terebrantia ، زيرراسرره Thysanopteraترريپس پیراز بره راسرره     . شناسايی شد

Thripidae و زيرخررانواده Thripinae واسررطه دییررل اهمیررت تررريپس پیرراز برره . تعلررق دارد

بودن سریکل زنردگی، نررخ    ثلی، کوتاه  بودن ايح آفت، نرخ باالی تویید فاژخصوصیت پلی

 ثررل برردون  ، توانررايی توییررد(پرریش شررفیره و شررفیره)ای در  رامررل غیرتغذيرره ءبرراالی بقررا

هرا  کرش گیری، توانايی انرقال بیمارگرهای گیاهی و برروز  قاو رت نیربت بره مزرره      جفت

هرا  ختغذيه گیررده تريپس پیاز نه تنها باعي توق  رشرد گیراه و کراهش وزن سرو    . باشد  ی

شردن بره عوا رل باکرريرايی و     شود که گیاهران آیروده  یررعد آیروده    شود بلکه باعي  ی ی

ترريپس پیراز   . شوند که ايح آیرودگی، کراهش بیزررر  حصرول را بره همرراه دارد       نیز قارچی

 Iris yellow (Bunyaviridae: Tospovirus)همچنیح باعي انرقرال بیمراری ويروسری    

                                                           
1-Karl Eduard Lindeman 
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spot virus (IYSV) د خیرارت ايرح آفرت تزرديد شرده و در      شرو ه باعي  ری شود ک ی

 .نهايت نابودی کل  حصول را به همراه داشره باشد

کرار  عنروان اویریح راه  هرا بره  کرش با توجه به طغیان سريع تريپس پیراز در  رزارع، مزرره   

برریش از مررد برره برخرری  یمررال اتکررابررا ايررح. انرردکررار گرفررره شرردهکنرریرری ايررح آفررت برره

ترويیدها  نجر به بروز وها و پايرها، کاربا اتگروه ارگانوفیفات های خاص در کش مزره

بره  . های  خرل  تريپس پیاز در  ناطق  خرلر  دنیرا شرده اسرت    پديده  قاو ت در جمعیت

کارهای زراعی و  نظور کاهش خیارات تريپس پیاز تلفیق راههمیح دییل راه مل کلیدی به

م  رحمل و  قاوم پیاز با هدف تحت فزار قرراردادن  شیمیايی علیه ايح آفت و اسرفاده از ارقا

 .(1-۳شکل ) باشدهای تريپس پیاز و کاهش خیارات ناشی از تغذيه ايح آفت  یجمعیت

 
 حشرات بالغ تریپس، تجمع و عالمت خسارت آن روی برگ -9-5شکل 
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 توزیع جغرافيایي  -5-2-2

در  رزارع پیراز بروده کره دا نره جغرافیرايی فعاییرت آن از         تريپس پیاز يک آفت جهانی

ايرح آفرت   .  رر از سرطح دريرا ادا ره دارد    ۲333سطح دريا شروع شده و تا ارتفاع  زارع ه 

بو ی  نطقه  ديررانه هیت ویی ه  اکنون يک آفت بییار  ه   زارع پیاز در سراسر جهران  

خرلر  در آفريقرا، آسریا، اروپرا     خیارت شديد ايح آفت به  حصوالت  . شود حیوب  ی

 .آ ريکای شمایی و جنوبی و اسرراییا گزارش شده است

 

 طغيان تریپس پياز برفاکتورهای محيطي موثر  -5-2-3

هوای گرم و خزک  نجر به افزايش جمعیت تريپس پیاز و افزايش خیارت ايرح آفرت   

آفرت و کراهش  ررگ و    ترشدن طول دوره رشدی شود که امرماالر به دییل کوتاهبه پیاز  ی

همچنیح  زخص شده اسرت کره   . باشدهای گیاهی  ی یر آفت در نریجه بارندگی و پاتوژن

هرای  به عالوه اسرررس . شودشدن تريپس از روی گیاهان  یهای شديد باعي شیرهبارندگی

آبی  مکح است روی کیفیت  واد غذايی گیاه پیاز اثر گذاشرره و باعري افرزايش جرذابیت     

 .ن برای تريپس پیاز شودايح گیاها

 

 مثل توليد -5-2-4

.  ثرل نمايرد   و ه  به صورت جنیی تویید 9تواند ه  به صورت غیرجنییتريپس پیاز  ی

هیرت کره در آن افرراد  راده از      ۲توکی ثل در تريپس پیاز تلی بیزرريح روش  رسوم تویید

د برره صررورت توانررتررريپس پیرراز همچنرریح  رری. آينرردنزررده برره وجررود  رریهررای تلقرریحتخرر 

نیافرره و افرراد  راده از     هرای تلقریح   ثل نمايد که در آن افراد نرر از تخر    تویید 9آرهنوتوکی

تروکی  در برخی  وارد هر دو شکل آرهنوتوکی و تلی. آيندوجود  یبه يافره های تلقیح تخ 

 . ز ان در يک  زرعه وجود دارنده 

                                                           
1- Parthenogenesis 

2- Thelytoky 

3- Arrhenotoky 
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ه صرورت آرهنوتروکی و يرا    هرای تريپیری کره بر    هرای بیویروژيکی بریح جمعیرت    تفاوت

هرای آرهنوتروکی و   عنوان  ثال وقرری جمعیرت  به. کنند، وجود دارد ثل  ی تویید توکی تلی

توکی تريپس پیاز روی پیاز و کل  نمو يافرند، جمعیت آرهنوتوک کارايی بهررری روی   تلی

. توک ايح کارايی بررعکس برود  که در  ورد جمعیت تلیپیاز نیبت به کل  داشت در مایی

جمعیت آرهنوتوکی که روی پیراز پررورش يافرت تعرداد تخر  بیزررری توییرد کررد و ايرح          

هررای تفرراوت ديمررر جمعیررت. تررری روی پیرراز نیرربت برره کلرر  داشررتجمعیررت نمررو سررريع

 Tomato spotted wilt virusترروک تفرراوت در انرقررال بیمرراری آرهنوترروک و تلرری

(TSWV)  برره عنرروان يررکTospovirus  نزديررک بررهIYSV در يونرران، تنهررا . باشررد رری

در آ ريکرا  زرخص   . هیررند  TSWVآ یرز  آرهنوتوک قادر به انرقال  وفقیت هایجمعیت

هرای  بره هرمرال جمعیرت   . هیرند TSWVتوک ه  قادر به انرقال های تلیشده که جمعیت

های  رفاوتی برای انجام ايح کار هیرند کره دا نره آن از صرفر ترا     تريپس پیاز دارای توانايی

هرای  بره پیراز در درون و بریح جمعیرت     IYSVکرارايی انرقرال   . باشرد رصد  رفاوت  ید ۴۳

 .باشدتوک تريپس پیاز ناشناخره  یآرهنوتوک و تلی

 

 توصيف مراحل زیستي -5-2-5
 افراد بالغ -5-2-5-9

افرراد  . کنرد گذرانی  ی رمله بایغ ايح آفت در خاک  زارع پیاز و  زارع يونجه ز یران

 رامل نابایغ و  رامل شفیرگی به دییل توانرايی پروازکرردن تحررک بیزررری      بایغ نیبت به

نزرینند کره بره دییرل     هرا و يرا پوسرت  ری    افراد بایغ اغلب پررواز کررده و روی یبراس   . دارند

مزررات کا رل ترريپس پیراز دارای     . سرت اهرای سرفید و زرد   ها به رنرگ تريپس شدن  جلب

ای تیرره براسراس د را  رغیرر     رنگ ترا قهروه  د ک ها از زرهای  رنوعی بوده و رنگ آن رنگ

 -قطعرات دهرانی زننرده   . پريرده هیررند  دار و رنرگ های جلويی و عقبی ماشریه بال. باشد  ی

 9-9/9طول مزره کا ل  راده  . رنگ هیرندها خاکیرریبندی و چز  ۱ها  کنده، شاخک

هرا   تر هیررند و آن رنگتر و ک ها کوچکنرهای ايح مزره نیبت به  اده. باشد رر  ی یلی
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روز  ۲۴ترا   91طرول عمرر مزررات  راده از     . (93-۳شرکل  )  رر طول دارند یلی ۱/3مدود 

هرا  ريزی در  راده طول دوره پیش از تخ . باشدروز روی پیاز  رغیر  ی 93تا  ۲۸روی سیر و 

پس پیاز از مزرات بایغ تري. گذاری نمايندتوانند تا سه هفره تخ ها  یيک هفره بوده و  اده

هرا  های بعدی آنشوند و قبل از ايح که نیلگذران در فصل بهار ظاهر  یهای ز یران کان

های هررز و پیازهرای خرودرو    پیاز را آیوده کند،  مکح است برای تزکیل کلنی روی عل 

 باشند ویی قرادر بره جابجرايی از   افراد بایغ بایدار دارای توانايی پرواز ضعیفی  ی. پرواز کنند

تعداد نیرل  . های طوالنی از طريق باد هیرنديک گیاه به گیاه ديمر و يا جابجايی در  یافت

باشد و تا هزت نیل در سال بررای آن گرزارش   ايح آفت در  ناطق  خرل  دنیا  رفاوت  ی

 .شده است

 
 پوره و حشرات نر و ماده تریپس پیاز -11-5شکل 

 

 تخم -5-2-5-2

تنهرا يرک سرر    . دهنرد صورت  نفرد داخل بافت گیاه قرار  یهای خود را به ها تخ  اده

هررا تخرر  .تخرر  در بیرررون از بافررت برررگ برررای بیرررون آ رردن  رامررل نابررایغ قرررار دارد     

ها بایغ شردند بره   ز انی که تخ . ای شکل هیرند یکروسکوپی، به رنگ سفید يا زرد و قلوه

ظراهر   هرا رنمری روی آن هرای چزرمی قر رز    آيند کره در نهايرت یکره   رنگ نارنجی در  ی

 3۸/3و  ۲9/3روی  یزبان پیاز،  روسط طول و عرض تخ  تريپس به ترتیب  عرادل  . شود  ی
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روز بوده کره در شررايط    9تا  ۲طول دوره جنینی در شرايط آز ايزماهی . باشد رر  ی یلی

 .کزدروز طول  ی 93تا  ۳تر  زرعه طول ايح دوره خنک

 
 الروها -5-2-5-9

سرح اول الروی  . کنندو دوم الروی  رامل فعال آفت هیرند که تغذيه  ی های اولسح

 رر طول دارد، نیمه شفاف و سفید  رات بروده کره رنرگ آن      یلی 9۸/3تا  9۳/3کوچک و 

ترا   ۱/3ترر و زردرنرگ بروده و    الرو سح دوم برزرگ . آيدبعدار به سفید  رمايل به زرد در  ی

شک  به هزت . (99-۳شکل ) باشدهای قر زرنگ  ی رر طول دارد و دارای چز  یلی 1/3

طرول دوره  . بنرد عقبری برزرگ بروده و  خروطری شرکل اسرت       . بند  جزا تقیی  شده اسرت 

روز  رغیرر   ۴ترا   9روز  رغیر بوده و طول دوره پورگی سح دوم از  9تا  ۲پورگی سح اول از 

 در  صرر، . شروار اسرت  های تريپس بییار دتزخیص الرو تريپس پیاز از ساير گونه. باشد ی

ها انجام داد و  زاهده کرد الروهای ترريپس پیراز فاقرد    بیح تريپس پیاز با ديمر گونهای  قايیه

هرا   کیرینی به رنگ خاکیرری تیره در سطح پزری قفیه سینه بوده که ايرح عال رت   های عال ت

وم بره   وسر  سرری زوايرد ريرز   همچنریح يرک  . خرورد های ديمر به چز   ری در بییاری از گونه

sculpture هرای کوچرک نروک    صورت برآ ردگی  در نامیه شکمی است که در ايح گونه به

  .بزرگ و گرد هیرند دهای تريپس ايح زوايکه در ديمر گونهماییباشد، درتیز  ی

 
 سن اول و دوم الروی در کنار تریپس بالغ -11-5شکل 
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بنردی و يرک    9سرینه   هبندی، قفیر  ۱های دارای شاخک Thripidaeالروهای خانواده 

 ۲هرای  بندی بوده که روی هرر يرک از بنرد   شک . جفت اسپیراکل روی  زوتوراکس هیرند

جفرت  رو    1الرو سح اول بره واسرطه داشررح    . شک  يک جفت اسپیراکل وجود دارد ۸ایی 

رو سرح دوم  شرکمی از ال  ۱ایری   9هرای  جفرت  رو روی ملقره    ۴روی پرونوتوم و همچنریح  

در الرو سح اول تريپس پیاز، سو یح بند شاخک کوتاه بروده و بنرد انرهرايی    . شود رمايز  ی

که شراخک در سرح دوم بیریار باريرک و دراز بروده و بنرد       باشد، در ماییآن نوک تیز  ی

 .باشدانرهايی آن گرد  ی

 
 شفیره -5-2-5-4

ده و  رامرل بردون تغذيره و نیربرار      رر طرول برو   یلی ۲/9تا  9شفیره و شفیره دارای  پیش

هرای برایی  رمرايز    شفیره و شفیره به واسطه داشررح غرالف   رامل پیش. غیرفعال آفت هیرند

هرا و  شفیره و شفیره تريپس پیاز از روی  یرزان رشرد و طرول شراخک     رامل پیش. شوند ی

عی در قاعرده   رمله شفیرگی به طور طبی. باشندها از ه  قابل تفکیک  یهمچنیح غالف بال

 1/3شرفیره   روسرط طرول پریش   . شرود  ريیر  انرهايی پیاز يرا در داخرل خراک تزرکیل  ری     

 9ترا  9زرد  رمايل به سرفید بروده و    ،شفیرهپیش. باشد رر  ی یلی ۲9/3 رر و عرض آن   یلی

 . (9۲-۳شکل ) کزدروز طول  ی

 
 یپس پیازشفیره و شفیره تر پیش -12-5شکل 
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هرای  ها روی سر و به سمت عقب برگزره و غالفشده، شاخکتزکیل کا الر در شفیره

شفیره به رنگ سفید  رمايل به زرد بروده کره در   . (99-۳شکل ) بال کا الر توسعه يافره است

روز  93ترا   9طرول دوره شرفیرگی از   . آيرد هنمام خروج مزرات کا ل به رنگ زرد در  ی

 .باشدايی  خرل   رفاوت  یدر  ناطق جغرافی

های  رکب بره رنرگ خاکیررری يرا خاکیررری      مزرات کا ل تريپس پیاز دارای چز 

( 1ترا   ۲بعضری اوقرات   )های جلويی ايح مزره دارای چهار عدد  رو  بال.  ايل به زرد هیرند

بنردی بروده کره يرک ترا چهرار بنرد         ۱شراخک  . باشرد برال  ری   روی نیمه انرهايی اوییح رگ

. باشرند های شکمی فاقد  وهرای جرانبی  ری   اسررنت. تر از ساير بندها هیرندروشحای  قاعده

شکل و به رنگ  رمايل به خاکیرری از ديمرر  های  رکب هالییتريپس پیاز به واسطه چز 

هرای خرانواده   باشرد چررا کره ديمرر گونره     قابل شناسايی  ی Thripidaeهای خانواده گونه

Thripidae  از ديمررر . ی هالیرری برره رنررگ نررارنجی تررا قر ررز هیرررند هرراغایبررار دارای چزرر

د ير وتراه در گوشره عقبری پرونوتروم، زوا    خصوصیات تزخیص ايح گونره، وجرود  وهرای ک   

شرک  و وجرود    ۸های بلند و نزديک به ه   وجود در ماشریه عقبری ملقره    ای با دندانه شانه

 . باشد یکرو رر  ی ۴۳ایی  99 وهای زبر پرونوتو ی به طول 

 
 های به عقب برگشته در شفیرهشاخک -13-5شکل 
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 دامنه ميزباني -5-2-6
. باشرد های تريپس  یتريپس پیاز دارای يک دا نه وسیع  یزبانی در  قايیه با ساير گونه

خرانواده ترا بریش از     ۴3گونره گیراهی از    9۴3ات ايح آفت از بیش از براساس برخی گزارش

هرای ترريپس پیراز  نحصررار از     تعردادی از جمعیرت  . کنددار تغذيه  یگونه گیاهی گل 9۳۳

های ديمر  مکرح اسرت از   که جمعیتکنند در ماییيک گونه گیاهی نظیر تنباکو تغذيه  ی

 .ی تغذيه کنندچنديح  یزبان  رعلق به چنديح خانواده گیاه

.  ثرل نمايرد   هرای هررز توییرد   تواند روی گیاهان زراعی و عل تريپس پیاز همچنیح  ی

سریاه،   قنرد، تروت   عالوه بر پیاز، تريپس پیاز  مکح است به يونجه،  ارچوبره، یوبیرا، چغنردر   

فرنمری، کراهو، پیراز، جعفرری،     پیز، ترهکل ، کرفس، پنبه، خیار، سیر، کل گل کل ، هويه،

فرنمری تغذيره   شیريح، شلغ  وگوجهز ینیفرنمی، سیبد، کدوتنبل، کدو یمايی، توتنخو

تواند به  حصوالت قابل ذکر است که  یزان و تعداد دفعاتی که در آن تريپس پیاز  ی. کند

پیراز  یزبران  ررجح آن و    . باشرد های گیراهی  رفراوت  ری   خیارت وارد کند براساس گونه

ز ینی، در  قابل، تريپس پیاز به سیب. شودارت به آن وارد  ی یزبانی است که بیزرريح خی

ها خیارت ايح آفرت  کند ا ا در هیز يک از ايح  یزبانشیريح و خردل ممله  یز ینیسیب

گونرره  ۲۳توانرد روی   زرخص شرده اسررت کره ترريپس پیرراز  ری     . در مرد اقرصرادی نییررت  

نظیرر خرردل بیابرانی، ترتیرزک      سرانان هرز خانواده کلر   های عل هرز  خصوصار گونه عل 

 . ثل نمايد جويباری و کییه چوپان تویید

 

 خسارت تریپس پياز  -5-2-7
 خسارت ناشی از تغذیه -5-2-7-9

ای کا الر  رفاوت دارد که در آن سطح برگ گیاه  یزبان را تريپس پیاز يک رفرار تغذيه

ح فراينرد، ترريپس پیراز    در طرول اير  . کنرد های گیاه را جذب  ری سوراخ کرده و شیره سلول

هرا  بعد از ايح  رمله، آن. کندهض  بافت کمک  ی کند که به پیشسری  واد آزاد  یيک

خورنرد کره باعري کراهش     های برگ را  ری  حرويات گیاه را  کش کرده و  زوفیل سلول
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ای رنرگ  نقره هایخیارت آفت به صورت یکه. شودکلروفیل و کارايی فروسنرزی گیاه  ی

هرای سریاهی همرراه    تغذيه شديد آفت با یکه. شودهای گیاه ظاهر  یرهايی روی برگيا نوا

توانرد يرک  عبرر بررای ورود     فعاییرت آفرت همچنریح  ری    . شود که  ردفوع آفرت اسرت    ی

 .بیمارگرهای گیاهی فراه  نمايد

 
 های پیازخسارت روی گیاه و سوخ -5-2-7-2

هرا در مرال برزرگ شردن هیررند،      سوخ به طور کلی، پیاز در ز انی که گیاهان جوان و

ديرده  های صرد ه دادن آب از سطح برگاز دست. بیزرريح میاسیت را به تريپس پیاز دارد

هرا را   مکح است باعي بروز اسررس و کاهش رشد گیاه شود و  مکرح اسرت پیرری بررگ    

هرا را کراهش   سروخ  شدنبزرگ تیريع کند که هر دوی ايح عوا ل  مکح است طول دوره

ها در نریجه خیرارت شرديد   درصدی عملکرد سوخ ۳3تا  93در برخی  ناطق، کاهش  .دهد

هرای پیراز بعرد از    تريپس پیراز همچنریح  مکرح اسرت روی سروخ     . آفت گزارش شده است

ای داشرره باشرد کره ايرح     برداشت  حصول و در طول دوره انبارداری  حصول فعاییت تغذيه

هرای پیراز   شود که باعي کاهش کیفیت سوخها تواند باعي بروز زخ  روی سوخمایت  ی

مزرات کا ل و  رامرل نابرایغ ترريپس پیراز     . (9۴-۳شکل ) شودپیندی  حصول  یو بازار

هرا تغذيره کررده و    هرا و جوانره  تواننرد از سراقه گرل   عالوه بر خیارت به  حصرول پیراز،  ری   

ر اوايرل فصرل،   د. اند را کراهش دهنرد   حصول بذر پیازهايی که برای تویید بذر کاشره شده

کاری است نیبت به  زارعری  ءجمعیت تريپس پیاز در آن دسره از  زارع پیاز که ماصل نزا

ترر  تواند به دییل بزرگداری باالست که  یکه ماصل بذرکاری  یرقی  است به طور  عنی

در يرک  . کاری در ز ران  هراجرت ترريپس باشرد    ءبودن پیازهای ماصل از نزرا  ترجذاب و

 .تغییر کند یوده، پراکنش و  یزان فراوانی تريپس پیاز  مکح است در هر ز ان زرعه پیاز آ
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 های پیاز عالیم خسارت تریپس روی برگ -14-5شکل 
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 انتقال بیمارگر -5-2-7-9

در پیراز   IYSVهیررند و ايرح آفرت ناقرل اصرلی      هرا  Tospovirusها تنها ناقلیح تريپس

باشرد   IYSVنیز  مکح است ناقرل   [Frankliniella fusca (Hinds)] تنباکوتريپس . ستا

 IYSV. شرود انجرام  ری   Eustoma russellianum (Salisbury)ا ا ايح انرقرال تنهرا بره    

از بیزررر  نراطق    ۲333از آيرداهو گرزارش شرد ا را در سرال       91۸1برای اوییح برار در سرال   

يح بیماری از طريق بذر و به صرورت  کرانیکی   ا. پیازکاری در آ ريکا و کانادا گزارش شد

تواند ويروس را از گیاه آیوده کیب نمايد و نرخ اکریاب پوره سح اول  ی. شود نرقل نمی

، یگیرر  برار تغذيره  برا يرک  . يابرد افرزايش  ری   ،شرود عا ل بیماری ز رانی کره الرو برایغ  ری    

Tospovirus و گردشری  نرقرل شرود   تواند در بدن ناقل تکثیر شده و بره صرورت پايرا     ی .

 .(9۳-۳شکل ) باشندهای بایغ آیوده قادر به انرقال بیماری تا پايان عمر خود  یتريپس

 
 ناشی از انتقال بیماری توسط تریپس پیازخسارت  -15-5شکل 

 

هرای دوکری   های پیاز و زخ رنگ روی برگهای زردباعي بروز زخ  IYSVبیماری 

 مکرح اسرت    IYSVدر  وارد شديد آیودگی، بیماری . شودها  یشکل روی ساقهتا یوزی

-۳شرکل  ) ها نکروتیک شده و گیاهان دچار بلوغ پیش از  وعد شروند باعي شود که برگ
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هرا و کراهش عملکررد در  رزارع جداگانره      هايی کاهش اندازه سروخ در چنیح  وقعیت. (91

ترريپس پیراز همچنریح    . درصد ه  برسرد  933درصد و مری تا  13تواند از دا نه ناچیز تا  ی

TSWV ،TYFRVتواند بیماری  ی
INSVو  9

 .را در ديمر گیاهان انرقال دهد ۲

 
 هاانتقالی توسط تریپس پیاز روی برگ IYSVعالیم بیماری  -16-5شکل 

 

 9، قرارس  ویرد یکره برنفش    Alternaria porriتريپس پیاز  مکح است به عنروان ناقرل   

هرای   یدرم وارد بررگ ها و اليه سلویی اپصورت طبیعی از راه روزنه به A. porri. عمل کند

ترر  که سطح برگ توسط تريپس پیاز صد ه ديده باشد ايح نفوذ آسران شود ا ا ز انیپیاز  ی

 کارهای کنرررل بنابرايح، اقدا ات کنرریی علیه تريپس پیاز بايد به عنوان يکی از راه. شود ی

A. porri ند بیمراری  توااخیرار  زخص شده است که تريپس پیاز  ی.  ورد توجه قرار گیرد

باعري پوسریدگی    P. ananatis. را بره پیراز  نرقرل کنرد     Pantoea ananatisباکرريايی 

.  رکزی در پیاز و  رعاقب آن کاهش اقرصرادی  حصرول در برخری نقراط دنیرا شرده اسرت       

 ده کره تغذيره ترريپس پیراز  نجرر بره افرزايش وقروع بیمرارگر قرارچی          شر همچنیح  زرخص  

Botrytis allii Munn شود یشده انبار در پیازهای. 

                                                           
1-Tomato yellow fruit ring virus 

2- Impatiens necrotic spot virus 

3-Purple blotch 
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 ردیابي -5-2-8

هرای  رديريت   تزخیص زودهنمام يک آفت، فاکرور کلیردی بررای طرامری اسررراتژی    

در بییاری از  وارد، آیودگی به تريپس پیاز در ا رداد ماشیه  زرعه نیبت به . باشدآفت  ی

ديح توانرد بره چنر   تراک  تريپس در  زارع پیراز  ری  . شودهای  زرعه شروع  یديمر قیمت

 .شودروش تعییح  ی

 
 ایبررسی مزرعه -5-2-8-9

مزررات برایغ ترريپس    . برای  ديريت تريپس پیاز، بررسی گیاهان در  زرعه الزم اسرت 

تواننرد بره رامرری ديرده و شرمرده      پیاز و الروهای آن بعد از بازکردن گردن گیاهان پیاز  ی

تريح قیمت  رکزی گردن کره  های جوان در پايیحها بايد در ابردا روی برگبررسی. شوند

 .(9۱-۳شکل ) شروع شود ، ورد پیند تغذيه برای تريپس پیاز است

 
 هاشمردن تریپس های پیاز وباز کردن برگ -17-5شکل 

 

. اند ه   مکرح اسرت بررای تغذيره انرخراب شروند      تری که تاخورده شدههای  یحبرگ

برودن گیراه   برگری  ۳ترا   ۴بازديد  زارع پیاز برای تريپس بايد در ابردای  رملره فنویروژيکی   

انجام گیرد چرا که جمعیت تريپس  مکح است به سرعت در ايح ز ان تحت شرايط آب و 
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اندازه  برداری در داخل يک  زرعه پیاز باهای نمونهتعداد  کان. ل افزايش يابدآهوايی ايده

برداری الزم اسرت   کان نمونه 93هکرار،  ۲برای  زارع بیزرر از .  زرعه ارتباط  یرقی  دارد

گیراه الزم اسرت کره     ۳3باشد يعنری در  جمروع   گیاه  ی ۳برداری شا ل که هر  کان نمونه

وه، آیرودگی ترريپس در ماشریه  رزارع در ابرردا ترا  یانره فصرل بیزررر          به عال. بررسی شوند

در ابردای فصل، عملیرات  . شوندها در داخل  زرعه پخش  یباشد، که در نهايت تريپس  ی

که  مکح است پراکنش آفت بره تمرام  زرعره را    آغاز شود ماشیه  زارع از تواند کنررل  ی

ت کنررل شود چرا که هنور تمام  زرعره  رورد   جويی در عملیاتر کند و  وجب صرفهآهیره

 .ممله آفت قرار نمرفره است

 
 های آزمایشگاهیهای مبتنی بر فعالیتروش -5-2-8-2

هرای  تلره . های چیبنده  ورد بررسی قررار گیررد  تواند با اسرفاده از تلهفعاییت تريپس  ی

وجود يا عدم وجود  آوری و به  نظورچیبنده از  زارع بعد از يک دوره ز انی خاص جمع

هرای ترريپس روی گیاهران آیروده     ترراک  . گیرندو نوع گونه تريپس  ورد آز ايش قرار  ی

به ايح صورت که گیاهان آیوده به  ردت  . تواند با انرقال گیاهان به آز ايزماه تعییح شود ی

بال با ور شده و پس از فیلررکردن  حرويات ایکل با يک غرچند دقیقه در ایکل اتانول غوطه

بریح يرا بینوکروالر بررسری و     های بره جرا  انرده برا اسررفاده از يرک ذره       ش  ناسب، تريپس

هرا را در  هرايی تقیری  نمرود و آن   هرای پیراز را بره تکره    تروان بررگ  شوند يا  ری شمارش  ی

توان يرک  برای ايح  نظور  ی. شوندآوری خر   یهای جمعهايی قرار داد که به تیوب قی 

تررپنریح اثرر   . هرای گیراهی قررار داد   را در قیمت باالی تکه 9ه چند قطره ترپنریحپنبه آغزره ب

آوری  هرای جمرع  هرا بره سرمت تیروب    دورکنندگی روی تريپس داشره و باعي مرکرت آن 

ها خیلی دقیق هیررند زيررا افرراد    ها برای تعییح تعداد افراد نابایغ در نمونهايح روش. شود  ی

 .آوری پرواز کنندبایغ  مکح است در هنمام جمع

 

                                                           
1-Turpentine 
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 آستانه عمل -5-2-9

شرود کره در   آسرانه عمل برای تريپس پیاز با  روسط تعداد تريپس در گیراه تعرير   ری   

شرناخت آسررانه   . صورت عدم کنررل آن، کاهش عملکرد اقرصادی بره همرراه داشرره باشرد    

هرا و ديمرر   کرش کنرد ترا  صررف مزرره    عمل برای تريپس پیاز به کزراورزان کمرک  ری   

سرود ندی ايرح روش، کراهش تعرداد دفعرات سمپاشری،       . های کنررل را بهینه کنندکریکتا

هرا را بره   کرش کره  قاو رت بره مزرره    باشد و ديمرر ايرح  ها و ز ان  یجويی در هزينهصرفه

آسرانه عمل برای تريپس پیراز بیرره بره  نطقره جغرافیرايی، رقر        . صورت بایقوه کاهش دهد

بره  . باشرد ها  رفاوت  ری کشخرار گیاه و کارايی مزرهکزت شده،  رمله رشدی گیاه، سا

عدد تريپس برای هر گیاه براساس سح گیاه اسرت کره بره دییرل      93عنوان  ثال آسرانه عمل 

آسررانه عمرل بررای ارقرام     . دارد بودن آن توانايی پذيرش تعداد کمرری تريپس پیاز راجوان

عردد   93ان  ثرال، سرطح آسررانه عمرل     بره عنرو  .  قاوم در  قايیه با ارقام میاس باالتر است

کره آسررانه   شرود در مرایی  تريپس و يا بیزرر در هر گیاه برای ارقام  قاوم در نظر گرفرره  ری  

سراخرار رويزری   . شرود تريپس به ازای هر گیاه برای ارقام میاس پیزنهاد  ی 93تا  9۳عمل 

تواننرد تعرداد   اک   ری های ثانوی پهح و عادت رشدی  ررر به عنوان  ثال ارقام با برگ)گیاه 

در برخری  . نیز  مکرح اسرت روی آسررانه عمرل  روثر باشرد      ( بیزرری تريپس را تحمل کنند

 ناطق آسرانه عمل برای تريپس پیاز از يک تا سه عردد الرو ترريپس در هرر بررگ بیرره بره       

تواند به طرور   ی( SCراديانت)اسپینرورام  به عنوان  ثال. ها  رفاوت استکشکارايی مزره

 در  قابرل آسررانه عمرل بررای    . عردد الرو ترريپس در هرر بررگ را کنرررل کنرد       9وثری تا  

يررک عرردد الرو در هررر برررگ  و آبررا کریح( LV النررات)،  رو یررل ( ُوِنرررو)اسررپیروتررا ات 

بنابرايح توجه به تما ی فاکرورهای  وثر در تعییح آسرانه عمل قبل از انجام هرگونه . باشد  ی

 .باشدیاز ضروری  یتصمیمی برای تريپس پ
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 های مدیریتيتاکتيک -5-2-11
تريح تاکریک  ديريری برای کنررل تريپس پیاز در  زارع  رسوم هاکشاسرفاده از مزره

کار ديمری است که بايد  ورد توجه قرار گیررد کره   های گیاهی راه یزبان. باشدتجاری  ی

ت تجراری  رورد اسررفاده قررار گیرنرد      تاکنون وجود چنیح ارقام  قاو ی که بروانند به صور

عملیررات زراعرری و کنررررل بیویرروژيکی در  ررزارع تجرراری پیرراز برررای .  وجرود نبرروده اسررت 

کره  گیرند، به دییل ايرح  ديريت تريپس آز ايش شده است ا ا خیلی  ورد اسرفاده قرار نمی

بر بروده  نهکه هزيها داشره باشند و ديمر ايحکش مکح است کارايی کمرری نیبت به مزره

در زير چنديح تاکریک که در  زارع تجاری پیراز  . باشدشدن نیز سخت  یو از نظر عملیاتی

 .شوداند، ذکر  ی ورد ارزيابی قرار گرفره

 
 هاكشحشره -5-2-91-9

الروهرا  . ها برای  رامل  خرل  تريپس  رفاوت هیرندها براساس سمیت آنکشمزره

يرک  ثرال   (  ُوِنررو )اسرپیروتررا ات  . ندگی ترريپس هیررند  تر از ساير  رامل زاغلب میاس

باشد ا ا علیه مزررات برایغ کمررر    باشد که علیه الروها بییار  وثر  یخوب در ايح ز ینه  ی

. تواننرد بره سررعت پررواز کننرد     مزرات بایغ در نریجه هرر گونره  زاممرت  ری    . است وثر 

رامری  به دشوها هیرند که باعي  یتری نیبت به الروضخی  همچنیح دارای اليه کوتیکول

ها در خاک و يا در قاعده گیاهان پیراز  حافظرت شرده و    ها و شفیرهشفیرهپیش. کزره نزوند

 .ها نییرندکشدر  عرض خطر تماس با اکثر مزره

هررا،  زررکل  قاو ررت برره کررشبررودن و سررهویت اسرررفاده از مزرررهجرردا از در دسررررس

در سراسر اياالت  رحده آ ريکا عدم توانرايی  . استخی ها دارای يک سابقه تاري کش مزره

 ریرل، ديرازينون و  ریرل     اننرد آزينفروس  )هرا  در کنررل تريپس پیاز با کاربرد ارگانوفیرفات 

. گرزارش شرده اسرت   ( يپر رريح و پر ررريح ا اننرد سر  )سرنرزی   ترويیردهای وو پاير( پاراتیون

ريح، ديکلرووس، او روات،  راالتیون و  دیرا ر هایوتريح، قاو ت تريپس پیاز به  رو یل، سی

 .ديازينون گزارش شده است



 127/  آفات – پنجمفصل        

 

ها يک تاکریک میراتی اسرت کره در  رديريت ترريپس      کش ديريت  قاو ت به مزره

کردن تعداد دفعات سمپاشی، تناوب تواند با ک  قاو ت  ی. پیاز بايد  ورد توجه قرار گیرد

و ( کرش کش يا نحوه اثر مزرره زرهبراساس گروه م)های  ورد اسرفاده کشدر نوع مزره

اسرررفاده از . کررش کرراهش يابررد رردت مزرررهمفررظ پوشررش کا ررل برره  نظررور اثررر طرروالنی

توانرد پوشرش   دهنرد،  ری  هايی که مج  اسپری بااليی را  ورد اسرفاده قررار  ری   کش مزره

اسررفاده از يرک   . ها ايجاد نمايد و کنررل بهرری روی تريپس داشرره باشرد  بهرری روی برگ

هايی کره مرکرت سییررمیک در داخرل     کشکننده نفوذی برای ارتقاء کارايی مزرهسخی

 .تواند  وثر باشدگیاه پیاز دارند، برای کنررل تريپس  ی

 
 سموم سنتزی -5-2-91-2

هرا،   از  یان ايح ترکیرب . اندکش برای کنررل تريپس پیاز ثبت شدهتعداد  رعددی مزره

در  پرررول، اسررپینرورام، اسپینوسرراد و اسررپیروتررا اتلیترکیررب شررا ل آبررا کریح، سرریانررانی ۳

 .اندکنررل تريپس پیاز بییار عایی عمل کرده

اسپینرورام علیه الروها و افراد بایغ کا الر  وثر اسرت و دوره کرارنس آن بیزررر از هفرت     

آبررا کریح و . تررر اسررت اسپینوسرراد شرربیه اسررپینرورام بررا دوره کررارنس کوترراه    . روز اسررت

پرول کارايی  روسط تا عرایی در کنرررل الرو و افرراد برایغ ترريپس پیراز دارنرد و         لیسیانررانی

اسپیروتررا ات يک س  سییرمیک با دوره کارنس بیزرر . روز است ۱تا  ۳دوره کارنس آن 

تروان از آن روی  کره نمری  باشد و يا ايرح روز است ا ا اثر آن علیه افراد بایغ خوب نمی 93از 

اسپیروتررا ات تنها برای اسرفاده در اوايل فصل ز انی که . اسرفاده نمودگیاه در اواخر فصل 

تواند در داخل گیاه مرکت داشره باشد و همچنریح جمعیرت افرراد برایغ     رامری  یايح س  به

پرررول، آبررا کریح، سریانررانیلی . شرود نیرز نیربت برره انرهرای فصرل کمرررر اسرت، پیزررنهاد  ری      

هرا  که مداکثر کارايی را داشره باشرند بايرد در داخرل بررگ    اسپینرورام و اسپینوساد برای ايح

با افزايش تراک  جمعیت آفت تريپس، بايیری اقدام بره شرروع  برارزه شریمیايی      .نفوذ کنند

های بعدی در صورت نیاز و در راسرای  هارکردن ترراک  جمعیرت ترريپس،    پاشیس . شود
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هرای گررم و خزرک کره     يژه در سالوروز به 93-9۳طور  رتب در فواصل ز انی بهبايیری 

تروان از سرموم   پاشری  ری  بررای سر   . گیررد، انجرام شرود   تريپس مایت طغیانی به خرود  ری  

درصرد اسررفاده    9۳درصرد و ايمیدياکلوپرايرد    ۳3درصد، دکا ت  13کش ديازينون  مزره

 .نمود

  
 های گیاهیكشحشره -5-2-91-9

از  وثر باشرند  خصوصرار ز رانی    های گیاهی  مکح است در کنررل تريپس پیکشمزره

هرای گیراهی   کرش کرارايی تعردادی از مزرره   . م شوندمهای  ديريری توه با ديمر تاکریکک

ها در شرايطی که جمعیرت ترريپس پرايیح يرا     باشد و اسرفاده از آنکمرر از سموم سنرزی  ی

اره ای در کزرور هنرد، کرارايی عصر     زرعه های در آز ايش. استپذير  روسط است، ا کان

 هرای  کرش  برا مزرره   پودر دانه چريش، صابون چرريش، اسرانس ريحران و شرمعدانی  عطرر     

. اسرفات و فیپرونیرل روی ترريپس پیراز  رورد  طایعره قررار گرفرت         سنرزی  انند ديمرروات، 

کرارگیری   کمرريح  یانمیح جمعیت تريپس و بیزرريح عملکرد قابرل عرضره بره برازار برا بره      

سرموم   .چريش کارايی کمررری داشررند   هایه فر والسیونکفیپرونیل به دست آ د در مایی

 .ارائه شده است 9-۳در جدول  کش  ناسب جهت کنررل تريپس پیاز مزره
 

 سموم حشره کش مناسب جهت کنترل تریپس پیاز  -1-5 جدول
 (در هکتار)مقدار مصرف  منشا کشنام حشره ردیف

 ( حلول دهی در خاک) ییرر در هکرار ۳/3 سنرزی (SC 350)ايمیداکلوپرايد  9

 کیلوگرم در هکرار ۲3 سنرزی (گرانول دو درصد) فیپرونیل ۲

 ییرر در هکرار ۳/9 سنرزی ديازينون 9

 ییرر در هکرار یلی ۲33 سنرزی (SC 240 تريیر)اسپینوساد  ۴

 يک ییرر در هکرار سنرزی (درصد 1/3)اکیی  اتريح  ۳

 سه در هزار گیاهی نیکونی  1
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 ارقام گیاهی مقاوم -5-2-91-4

تاکنون هیز رق   قاو ی از پیاز که دارای  قاو ت براالی نیربت بره ترريپس پیراز باشرد       

گزارش نزده ا ا تعدادی از ارقام پیاز دارای کمی  قاو ت نیبت بره ترريپس پیراز هیررند و     

اشری  ايح ارقام نیاز به تعداد دفعات سمپ. ای تريپس را تحمل نمايندتوانند خیارات تغذيه ی

خیر انداخره و متوانند بروز پديده  قاو ت را به تکمرری دارند که عالوه بر کاهش هزينه  ی

، OLYS05N5ارقرام  . ها افرزايش دهنرد  کارايی عوا ل کنررل بیویوژيک را با  حافظت آن

Tioga ،Peso ،Calibra ،Vaquero ،Cometa ،Medeo ،NMSU03-52-1 ،

Delgado ،T-433 ،Colorado 6 ،Arcero ،Mesquite ،White Wing  وGranero 

برراق و  ارقام پیاز با سطح برگ سبز  رمايل به زرد، براق تا نیمره  .باشندجزء ارقام يادشده  ی

هرای چر ری و سربز  رمايرل بره آبری       گردن باز نیبت به ارقا ی که دارای گردن بیره، برگ

شرفاف   هرای شرفاف ترا نیمره    از ارقام برا بررگ  . هیرند، کمرر برای تريپس پیاز جذاب هیرند

هرا دارای  قرادير   های  ديريت تريپس پیاز اسرفاده نمود چرا که ايح برگتوان در برنا ه  ی

 .کوتیکویی هیرندکمرری از  وم اپی

تروان بره اسررفاده از ارقرام زودرس     های کنررل زراعی تريپس پیاز  ری از  همرريح روش

. باشرند ترر  ری  ديررس نیبت به ايح آفت  قاوم ارقام زودرس در  قايیه با ارقام. اشاره کرد

در ارقرام   .گرانو و  رسدس میاس  عرفی شده استرق  پريماورا در  قايیه با دو رق  اریی

ویری  . انرد همیح دییل به ايح آفت  قاومها براق و بدون اليه  و ی بوده و به قاوم پیاز، برگ

عمرق   که ايح مزره ز یران را دره ايحبا توجه ب .های  و ی هیرندارقام میاس دارای برگ

دار کره  کند، بنابرايح اجررای شرخ  برا گراوآهح برگرردان      رری خاک سپری  یسانری ۸-1

 .ها را به عمق پايیح ببرد، در کاهش جمعیت آفت  وثر استبرواند آن

 Orius albedipenniesآفرت سرح   . تريپس پیاز دارای دشمنان طبیعی  رعردی اسرت  

Reuter  اده خانوازAnthocoridea  تريح دشمح طبیعی ترريپس در خوزسرران  عرفری     ه

شده است که در تمام طول فصل کزت پیراز و مرری قبرل و بعرد از آن در  رزارع  خرلر        

 Sphaeropheria bengalensis هرررا،  مرررسبراسررراس گرررزارش آن. مضرررور دارد
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Macquart   هرا   هزرت در پیازکراری  نیز از خانواده سیرفیده، از اوايل اسفند ترا اواسرط ارديب

 .فعاییت دارد
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 هاي مهم پیاز شناسایی و کنترل بیماري – ششم فصل

  

 های برگی بیماری -3-0

 (Botrytis Leaf Blight)ي بوترایتيسبالیت برگي  -6-1-1

های  عمول در کزت پیاز يکی از بیماریگويند ايح بیماری که به آن بالست نیز  ی

( Botryotinia squamosa: فرم جنیی)   Botrytis squamosa  ر قارسکه در اث است

 .شودايجاد  ی

 
 عالئم بیماری -6-9-9-9

تا  9های سفید  ايل به خاکیرری و بیضی شکل در مدود اوییح عالئ  باليت برگی یکه

ی سفید  ايل هایه ها اغلب دارایايح یکه. شوندها ظاهر  ی رر است که روی برگ  یلی 9

 رکز بییاری از (. 9-1شکل )های غیريکنواخت و نا نظ  هیرند  ای رنگ با ماشیه به نقره

ها زياد شوند نوک آيد و وقری یکه ها به شکل فرورفره و به رنگ زرد کهربايی در ییکه

  زارع شديداردر  .گیردبر ی ها شروع به خزک شدن کرده و سرانجام کل برگ را دربرگ
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ها سوخ ،هابا  رگ قبل از  وقع برگ. ريزندشوند و  یخزک  یها آیوده پیاز برگ

 . يابدکوچک شده و  حصول کاهش  ی

 
 ی در پیازبوترایتیسعالئم بالیت برگی  -1-6شکل 

 

 چرخه بیماری-6-9-9-2

خ بقايای پیاز و روی سو در خاک و (سخرینه) بقای عا ل بیماری به صورت اسکلروت

ايح بیماری قارچی در شرايط  طلوب د ايی و رطوبری برای آیودگی گیررش . باشد ی

هوای گراد و درجه سانری 9۸-۲۸، د ای بیماری بهرريح شرايط برای توسعه. کندپیدا  ی

ها باقی ساعت يا بیزرر در سطح برگ 1چنانچه رطوبت کافی برای  دت .  رطوب است

تر شدن ز ان  با طوالنی .تواند اتفاق بیفردآیودگی  ی ،عد باشدبماند و شرايط د ايی نیز  یا

های باليت به اندازه یکه. يابدها،  یزان آیودگی افزايش  یسطح برگ بودن رطوب 

چه  دت خیس  اندن سطح  هر. بیرمی دارد،  اندها خیس باقی  یساعاتی که سطح برگ

 . (۲-1شکل ) يابدتر باشد آیودگی افزايش  یها طوالنی برگ
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 یبوترایتیسآلودگی مزرعه پیاز به بیماری بالیت برگی  -2-6شکل 

 
 مدیریت بیماری -6-9-9-9

 . باشد بازديد  نظ   زرعه برای رديابی عالئ  بیماری و اعمال اقدا ات کنرریی  ه   ی -

در  ۲اس  تی-روورال)کاربندازي  -های  عمویی  انند ايپروديونسمپاشی با قارچکش -

 ۲33)يا یونا ( گرم در هزار ییرر آب  933)، ناتیوو (در هزار ۲داکونیل )، کلروتایونیل (هزار

يک یکه در هر )وقری پیاز مداقل پنه برگی و عالئ  اوییه  (ییرر در هزار ییرر آب  یلی

 .ظاهر شد( برگ

 به  نظور تهويه  ناسب و برنا ه آبیاری( خطی کاشت تک)رعايت فاصله بیح گیاهان  -

تواند در کنررل بیماری ها نزود  یصحیح که  نجر به خیس  اندن طوالنی  دت برگ

 .  وثر باشد

 .آوری پیازهای آیوده از  زرعه و از بیح بردن پیازهای خودروجمع -

 . انجام تناوب زراعی -

 
 (Downy Mildew) سفيدک کرکي پياز -6-1-2

و هر جا که در طول فصل گیررش جهانی دارد ( دروغی يا داخلی)سفیدک کرکی 

 Peronosporaقارس . يابدرويش هوا خنک و شرايط  رطوب باشد، شیوع  ی
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destuctor  کندبه پیاز و پیازچه و تا مدی سیر خیارت وارد  یعا ل ايح بیماری است و 

 . (9-1شکل )

 
 پیاز روی برگ سفیدک کرکی اسپورهای قارچ عامل بیماری -3-6شکل 

 

 بیماری عالئم -6-9-2-9

ها عا ل بیماری سفیدک داخلی پیاز  مکح است باعي آیودگی  وضعی روی برگ

اول  عموالر در مایت . د و يا به صورت سییرماتیک يا عمو ی تمام گیاه را آیوده کندشو

کیل دار تزهای گلها و ساقهپريده روی برگ رنگهای فرورفره، بیضی شکل و سبز یکه

ها شود و سرانجام برگها ظاهر  یطور  رناوب روی برگنوارهای زرد سبز به. دشو ی

 9۳ها به اندازه ای که برگممله بیماری  عموالر در  رمله. دشون  یپريده و زرد  رنگسبز 

های جوان تدريه به برگهای خارجی آغاز و بهاند، از برگ رر و يا بیزرر رشد کردهسانری

ها در  رمله ممله، پژ رده و خ  شده و در نریجه ايح برگ. کندو داخلی پیزرفت  ی

در صورت وجود شرايط  رطوب و . افردقیمت فوقانی آن زرد و خزک شده و  ی

یماری، که در واقع شا ل کنیدی و کنیديفور است، های زايزی قارس عا ل ب ناسب، اندام

. شودهای پیاز ظاهر  یبه صورت اليه نمدی خاکیرری  ايل به بنفش در قیمری از برگ

ها گرد يا بیضی هیرند و اغلب يک طرف ساقه را دهنده و ما ل بذر، یکه لگ روی ساقه
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ای ر بذر، آن را از نامیهبا ضعی  شدن ساقه آیوده، سنمینی چر. دهندتحت تمثیر قرار  ی

 .شودشکند و در نریجه بذر چروکیده  یکه آیوده شده است  ی

دهنده نیز  انند عالئمی است که روی های بذری و گلهای بیماری روی ساقهنزانه

های بذری اغلب  نظ  های ماصله روی ساقهبا ايح تفاوت که زخ  ،دشوها ايجاد  یبرگ

های پهح در وقری ساقه. گیردرنگ بنفش واضحی به خود  ی و بزرگ بوده و در  جموع

شده روی ايح و بذر تزکیلتحت تمثیر قرار گرفره ها شود، رشد آنهای بذری  برال  یبوته

به ه  پیوسرح . زدن ضعی  و يا عقی  هیرندها، از نظر وزنی سبک و از نظر جوانهگونه پايه

ساقه در آن قیمت ضعی  و خزک شده و بر  شود کهها در يک طرف ساقه باعي  ییکه

تزکیل بذر در ايح . (۳-1و  ۴-1شکل ) اثر سنمینی گرز ماوی بذر و يا وزش باد بزکند

 . رسدگیرد و يا به  رمله تکمیل و تکا ل نمیها انجام نمیبوته

 
 عالئم خسارت سفیدک دروغی روی برگ پیاز -4-6شکل 

 
 چرخه بیماری -6-9-2-2

های رويزی گیاهان آیوده در بقايای سوخ و اندامبه صورت  ییلیوم  قارس عا ل بیماری

ايح قارس برای فعاییت . کندگذرانی  یو يا به صورت اووسپور در داخل خاک ز یران

وجود هوای  رطوب به . های خنک و  رطوب و روزهای نیبرار گرم داردامریاج به شب

امیانار به درصد، بیش از رطوبری که بر اثر بارندگی و  13-933نیبیا رطوبتمد اشباع و ي
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قارس ( اسپورانژيوم)کنیدی . د، برای رشد قارس  ناسب استشوطور  وقت ايجاد  ی

درجه  99 عموالر در شرايط  رطوب و بارانی و اغلب در هنمام شب و در مرارت مدود 

 رر در فضا  علق  ۴۳3کنیدی تا ارتفاع باد بوزرد، شرايطی که در . دشوگراد تویید  یسانری

گراد درجه سانری ۲۸کنیدی در درجه مرارت تا . شودشده و تا  یافت طوالنی  نرقل  ی

 ۲۴تر از د ای روزانه پايیح شرايط بهینه برای اسپورزايی قارس و آیودگی. زند جوانه  ی

 1۳طوبت نیبی باالی رگراد و درجه سانری ۲۴تا  ۴گراد و د ای شب بیح درجه سانری

اسپورها بعد از رهاسازی يک تا . شودآزادسازی اسپورها در صبح انجام  ی. باشد درصد  ی

 .يابندگیررش  ی( قطرات باران)اسپورها در هوا و به ويژه توسط آب . دارند ءسه روز بقا

 . روز است 99-9۱ای روز و در شرايط گلخانه 1-9۲دوره نهفرمی ايح بیماری در  زرعه 

 
 خسارت سفیدک دروغی در مزرعه پیاز عالئم -5-6شکل 

 
 مدیریت بیماری -6-9-2-9

بذور  زکوک به . هاهای سای  برای کاشت و ضدعفونی آنانرخاب بذور و سوخ -

 .گراد قرار داددرجه سانری ۳3دقیقه در آب گرم  ۲۳توان به  دت آیودگی را  ی

  .آوری و سوزاندن بقايای گیاهی آیوده بعد از کاشتتناوب زراعی، جمع -

های پیاز در جهت باد و کزت به صورت جوی و کاشت ردي )زهکزی هوايی و ز ینی  -

 .های  قاوم پیاز برای جلوگیری از شیوع ايح بیماری اهمیت داردو اسرفاده از واريره( پزره
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گیرد، به ها به خوبی انجام  یيی که عمل تهويه در آنهای قلیاکزت پیاز بايد در ز یح -

هايی که در های  حصور و دارای بادشکح و همچنیح ز یحبنابرايح ز یح. عمل آيد

های بلندی همچون ذرت و غیره قرار دارند، اصوالر برای کاشت پیاز  جاورت زراعت

ها قابل شبن  در آنهای  رطوب که  یزان  ناسب نییرند و به عالوه از انرخاب ز یح

کاشت در جهت وزش .  المظه است و نیز ايجاد  زارع  حصور پیاز بايد خودداری کرد

 .تواند  وثر باشدز  یبادهای غایب نی

 . از اسرفاده بیش از مد کودهای ازته بايیری اجرناب نمود -

 ،(و یلريد)  راالکییل هايی  انندکشقارسبرای  بارزه شیمیايی علیه ايح بیماری  -

 با کلروتایونیل( در هزار ۳/9)  انب اگر. های  یی  وثر هیرندکشپرو و قارس اکويزح

سفیدک داخلی و همچنیح باليت برگی ناشی از  خلوط شود،  (در هزار ۳/9 -۲داکونیل )

، (در هزار۴/3 -۳/3، سیازوفا ید) رانمحهای  کش قارس. کننددر پیاز کنررل  ی را بوترايریس

-پروتیوکونازول)و يونیکور  (ییرر در هکرار ۳/9، پروپا وکارب -فلوپیکویید) اينفینیرو

 .توانند ايح بیماری را کنررل کنند ی به طور  وثر نیز (ییرر در هکرار 9/9فلوکیااسرروبیح، 

 
 ليومييلکه ارغواني و بالیت برگي استمف -6-1-3
 (Purple Blotch & Stemphylium Leaf Blight) 

و بیماری باليت برگی  Alternaria porriی قارس که ارغوانی به وسیلهی بیماری 

شوند و به خصوص ايجاد  ی Stemphylium vesicariumلیو ی توسط قارس یاسرمف

تريح  باليت برگی اسرمفیلیو ی از شايع. شونداند،  زاهده  یروی گیاهانی که ضعی  شده

 . شود  زارع در جنوب ايران  زاهده  ی های برگی در پیاز است و در بییاری از بیماری

 
 عالئم بیماری -6-9-9-9

و (  رر  یلی 9تا  ۲)سوخره کوچک  آب هایگیری یکهها اغلب با شکلايح بیماری 

تر و به رفره بزرگ ها رفرهیکه. شوندهای پیرتر شروع  یفرورفره با  رکز روشح روی برگ
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های بیضی شکل به ها زخ رايط  طلوب، یکهدر ش .آيند ی ای دررنگ ارغوانی تا قهوه

 .(۱-1و  1-1شکل ) کنندایمرکز ايجاد  یدصورت دواير  رح
 

 چرخه زندگی -6-9-9-2

صورت  ،ا نزديک سطح خاک هیرندارس در بقايای گیاهی که روی خاک يپايداری ق 

یوده را آ هاسپورهای قارس پس از تویید، در شرايط نیبرار گرم و  رطوب گیا. گیرد ی

اسپورها به وسیله باد و ترشحات . شوندکنند و عالئ  پس از يک تا چهار روز ظاهر  ی  ی

ها سوخ .تر هیرندهای پیر نیبت به عا ل بیماری میاسبرگ. شوندباران پراکنده  ی

بیماری یکه ارغوانی . های ايجادشده روی گردن پیاز آیوده شوندطريق زخ   مکح است از

دو بیماری در  گاهی هر. يابدگیررش  ی و  رطوب( C ۲3-9۸°)گرم  در شرايط نیبرا

های  زابهی کنررل و هر دو قارس با روش. شونديک ز ان روی يک گیاه ايجاد  ی

 .شوند ديريت  ی

 
 مدیریت بیماری -6-9-9-9

 اسرفاده از بذر عاری از بیمارگر -

 گیاهان خودرو های هرز و رعايت فاصله صحیح گیاهان و مذف  نظ  عل  -

 آوری بقايای گیاهی و انجام بهداشت زراعی جمع -

 انجام تناوب سه سایه  -

 کاهش  دت ز ان خییی برگ و انجام تهويه  ناسب -

 پرهیز از  صرف زياد کود ازته -

 ز ايجاد زخ  در گردن پیازدوری اهوای خزک و  برداشت  حصول در -

کند و در نریجه  یزبان به بیماری ضعی   ی زيرا تريپس گیاه را کنررل تريپس پیاز، -

 .شودتر  ی میاس
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خصوص در هوای  رطوب ها و بهدر صورت نیاز به  بارزه شیمیايی، پس از  زاهده یکه -

گرم در  133بوسکایید، -پیراکلواسرروبیح)و پس از بارندگی، از ترکیباتی نظیر سیمنوم 

-ايپروديونو ( ییرر در هکرار ۳/۲تا  ۲ف، ديمرو ور-پیراکلواسرروبیح)، کابريودو (هکرار

 .توان اسرفاده نمود ی (در هزار ۲اس تی-روورال)ندازي  بکار

 

 

 

 
 لکه ارغوانی آلترناریایی -6-6شکل 



  (شتبردا ،کاشت، داشت)پياز خوراکي راهنمای  / 141

 

 
 

 
 عالئم بالیت برگی استمفیلیومی -7-6شکل 
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 ریشههای سوخ و بیماری -3-2

کنند  مکح است که های پیازها را آیوده  یها و سوخهايی که ريزهبرخی از بیماری 

ايح قیمت . ابردا در برگ شروع شده باشند و سپس به سمت پايیح گیررش يافره باشند

 .شوندها  زاهده  یها و سوخهايی است که ابردا روی ريزهشا ل بیماری

 

 (Pink Root) صورتيریشه سرخي یا ریشه -6-2-1
های قارچی رايه در پیاز در بیزرر  ناطق  يکی از بیماری سرخیصورتی يا ريزهريزه 

 شودايجاد  ی Phoma terrestrisکزت ايح  حصول در جهان است که در اثر قارس 

ايح بیماری باعي پوسیدگی ريزه پیاز شده ویی باعي پوسیدگی سوخ . (۸-1شکل )

اوییح بار در ايران توسط نصراصفهانی در  زارع پیازکاری ايح بیماری برای . شود نمی

درصد تعییح  ۸۲/99درصد و خیارت بیماری  ۴1/۲۲اصفهان شناسايی و  یانمیح آیودگی 

ایبره ايح بیماری در ساير نقاط  انند شیراز، جیرفت، اسران  رکزی، همدان و . شد

روی برخی گیاهان زراعی  ثل هايی از ايح قارس جدايه. آذربايجان نیز  زاهده شده است

ای، خیار، طایبی، نخودفرنمی، باد جان، اسفناج و هويه نیز خوشهگندم، جو، يوالف، ذرت

قارس عا ل بیماری  مکح است در هر  رمله از رشد پیاز  وجب وقوع . زا هیرندبیماری

 . دشوبیماری 

 
 عالئم بیماری  -6-2-9-9

. يابد ود و رشد آن با شدت بیماری کاهش  یشگیاه آیوده کمرر دچار بوته  یری  ی

آبی از خود نزان  عموالر در گیاه جذب  واد  خرل شده و عالئ  کمبود  واد غذايی و ک 

س زرد شده و ايح زردی به تدريه به پايیح برگ نیز توسعه مها از سمت ر برگ. دهد ی

همچنیح تعداد برگ . وندر و از بیح  یشده ای رنگ  قهوهدر نهايت ها  کند و برگ پیدا  ی

 ها سوخ. دهدها و نیز قطر سوخ پیاز کاهش يافره و گیاه زودتر تزکیل سوخ  یو اندازه آن

شکل ) شود ها ک   یهای  عمول بوده، یذا بازارپیندی آنتر از سوخچروکیده و کوچک
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و  رنگ بوده که با گذشت ز انهای گیاه آیوده در آغاز به رنگ صورتی ک ريزه. (1-1

گیاه پیاز آیوده . شودپیزرفت آیودگی به رنگ قر ز و در نهايت بنفش تیره تبديل  ی

 .شوندها نیز  رعاقبار آیوده  یکند که آنزايی  ی رتب ريزه

 
 (.اندها صورتی رنگ شدهریشه)سرخی سوخ آلوده به بیماری ریشه -8-6شکل 

 

 ندگیچرخه ز -6-2-9-2

گراد است، هرچند آیودگی تا درجه سانری ۲۸بهرريح د ای خاک برای ايجاد آیودگی 

تواند ظاهر شود و عالئ  بیماری از ابردای فصل  ی. افردگراد نیز اتفاق  یدرجه سانری 9۸

شدت آیودگی با افزايش د ای  حیط و . يابددر طول دوره رشد  مکح است گیررش 

ايح . يابدافزايش  ی اقد زهکزی  ناسب به سرعتهای سنمیح و فو در خاکخاک 

های های پیاز به صورت  یرقی  بر اثر نفوذ ريیهکند و نوک ريزهبیماری بذر را آیوده نمی

 حصوالت ذکرشده )های  خرلفی دارد ايح بیماری در خاک،  یزبان. شوندقارس آیوده  ی

بیماری برای  دت طوالنی در  های قارس عا لکه  یکرواسکلروتو ايح( های هرزو عل 

نیبت به ارقام روزبلند ( کزت پايیزه) عموالر ارقام روزکوتاه  . اندخاک زنده باقی  ی

به سبب رشد پیاز در )گیرند با شدت کمرری تحت تمثیر ايح بیماری قرار  ی( کزت بهاره)

اطمینان از بايیت به جهت  ها  ی گردر ب   بیماری خصوصارئبا بروز عال (.ترد ای خنک
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 ها را های آنهای  زکوک را از خاک بیرون آورده و ريزهشیوع بیماری چند عدد از بوته

 .(93-1شکل ) از جهت تغییر رنگ  ورد بررسی قرار داد

 
 (سمت راست) سوخ بر اثر بیماری ریشه سرخی رکاهش تعداد برگ و قط -9-6شکل 

 

 كنترل بیماری -6-2-9-9

کار  بهرريح راه ،اسرفاده از ارقام  قاوم به ايح بیماری در  ناطقی که بیماری شیوع دارد -

 .کنررل آن است

بیماری را تواند کزت بعد از غالت نیز  ی. انجام تناوب زراعی و پرهیز از کزت  داوم -

 .تزديد کند

 هارعايت بهداشت  زرعه و کنررل ساير آفات و بیماری -

 های آیوده جهت بذرگیریپرهیز از کزت سوخ -

 دهی خاکآفراب -

 و جلوگیری از تنش به گیاه صحیح  ناسب و کوددهی آبیاریتقويت گیاهان با  -

ظرفیت تویید ريزه بیزرری دارند های  قاوم است که اسرفاده از ارقام و واريره ،بهرريح راه -

 .گیرندو کمرر تحت تمثیر بیماری قرار  ی



  (شتبردا ،کاشت، داشت)پياز خوراکي راهنمای  / 144

 

 .  بارزه شیمیايی چندان  وثر نییت و بايد در کنار اقدا ات زراعی صحیح باشد -

 
 سرخییک مزرعه با خسارت شدید به دلیل بیماری ریشه -11-6شکل 

 

 (White Rot)پوسیدگی سفید  -3-2-2

های يکی از بیماری Sclerotium cepivorumپوسیدگی سفید در اثر قارس خاکزی 

 با. تواند به انبار نیز گیررش پیدا کند خرب در پیاز است که از  زرعه شروع شده و  ی

وجود ايح، بیماری بیزرر در  زرعه خیارت وارد کرده و به ندرت در انبار خیارت 

به علت ايح که قارس عا ل بیماری سبب پوسیدگی پیاز شده و پوشش سفید . رساند  ی

پوشاند، بیماری را پوسیدگی سفید های پیاز را  یرنمی از  ییلیوم قارس روی بافت

 .اندگذاری کرده نام

 
 ئم بیماریعال -6-2-2-9

های با آیودگی باال به قارس عا ل پوسیدگی سفید،  مکح است گیاهان در در خاک

های سطح وسیع از بیح بروند، ویی در نوامی با آیودگی کمرر  رگ گیاهان در دسره

ها و از بیح عالئ  بیماری شا ل زردی و خزکیدگی نوک برگ. افردکوچک اتفاق  ی
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های های بیرونی و پیر و سپس در برگعالئ  ابردا در برگ. باشدهای آیوده  یرفرح برگ

. ها اشرباه گرفره شوندتوانند با ديمر انواع خیارتايح عالئ   ی .شوندداخلی  زاهده  ی

. شوندپوسیده شده و به آسانی از خاک بیرون کزیده  ی های چنیح گیاهانی  عموالرريزه

 ییلیوم به  سپس قاعده پیاز رشد کرد و يک پوشش سفید از  ییلیوم قارس در اطراف

 یشکلرنگ گرد تا بیضیروی آن اندام سیاه و رنگ خاکیرری  رمايل به سفید درآ ده

 تر ازها کوچکايح سخرینه(. 99-1شکل )آيد نام سخرینه به اندازه ته سنجاق به وجود  ی به

 .هیرند بوترايریسهای قارس سخرینه

 
 رنگهای سیاهمیسلیوم سفید و سختینه. عالئم پوسیدگی سفید پیاز-11-6شکل 

S. cepivorum 
 

 چرخه زندگی -6-2-2-2

های کوچک سیاه رنگ قارس عا ل بیماری شرايط نا یاعد سال را به صورت سخرینه

ید های آیوده پیاز تویها در خاک جوانه زده، رشره  ییلیوم روی بافتسخرینه. گذراند  ی
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رشد  بیماری به وسیله. دهندهای برگ را  ورد ممله قرار  ینموده و ريزه و غالف

يابد و بیزرريح گیررش قارس از گیاهی به ها از گیاهی به گیاهی ديمر انرقال  ی ییلیوم

انرزار قارس ارتباط به عمق آیودگی، . شودها انجام  یگیاه ديمر بر اثر تماس انرهای ريزه

ها رشد کرده، ها به طرف سوخها از ريزه ییلیوم. ها داردو گیررش ريزهتراک  ريزه 

ها به ها در توده  ییلیومبه زودی سخرینه. پوشانندها را  یهای سفید رنگ، سوخ ییلیوم

آيد سپس قارس عا ل بیماری تمام سوخ را  ورد ممله قرار داده و در نریجه پیازها وجود  ی

 .(9۲-1شکل ) شوندچروکیده و خزک  ی

قارس عا ل بیماری اسپور تویید ننموده و بنابرايح عا ل بیماری از طريق هوا پخش 

ای به  زرعه ديمر انرقال ها از  زرعهءها به وسیله جريان آب و نزاسخرینه. دشو نمی

 .S قارس . یزان وقوع بیماری بیرمی به  یزان  ايه تلقیح قارس در خاک دارد. يابند  ی

cepivorum هایدر غیاب  حصول پیاز و يا ساير گونه Allium spp.  سال در  9۳مداقل

پوسیدگی سفید در . برنددر خواب به سر  ی ها  عموالرسخرینه. تواند دوام بیاورد خاک  ی

با کاهش رطوبت . کندهای خزک و با رطوبت  روسط خیارت زيادی وارد  ی خاک

ها کاهش زدن سخرینه خاک  یزان جوانهخاک و يا افزايش رطوبت بیش از مد ظرفیت 

برای آیودگی د ای . کنند گراد رشد  یدرجه سانری 93تا  ۴در  حیط کزت از . يابد ی

تا مدود  9۳د ای بهینه برای ايجاد آیودگی بیح . گراد الزم استدرجه سانری ۲۴تا  93بیح 

رینه در  حیط کزت زدن سخ بهینه برای جوانه pH یزان . باشدگراد  یدرجه سانری 9۸

 .باشد  ی ۸/۴و  9/۳ترتیب  آگار و خاک اتوکالوشده به

 
 مدیریت بیماری -6-2-2-9

 های ومزیپیاز و تره از بیح بردنسال و  93تا  ۸تناوب طوالنی در مدود  -
 زهکزی خاک -
 اسرفاده از پیاز سای  برای کزت -

 های آیوده اجرناب از آبیاری به وسیله آب -
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. توانند زنده بمانندا مری بعد از خوردن بقايای آیوده توسط گوسفندان و بز  یهسخرینه -
اسرفاده  ،ای که برای پیاز اخرصاص داده شدهکود ايح میوانات را نبايد در  زرعه ،بنابرايح

 .نمود

 .برخی از ارقام نیبت به پوسیدگی سفید  قاوم هیرند -

در کاهش وقوع و گیررش آیودگی ( ح امتوپیی)کش تیوفانات  ریل اسرفاده از قارس -

 . ؤثر است

 
 ها بر اثر پوسیدگی سفید پیازاز بین رفتن بوته -12-6شکل 

 

 (Onion Basal and Root Rot) بق و ریشهپوسيدگي فوزاریومي ط -6-2-3
های  ه  قارچی پیاز در ايران و ساير  ناطق کزت پیاز در دنیا بیماری از جمله بیماری

 Fusariumباشد که عا ل آن بیمارگر خاکزی پوسیدگی فوزاريو ی طبق  ی

oxysporum f. sp. cepae کندوده و در  زرعه و انبار به  حصول خیارت وارد  یب .

 شدايح بیماری اوییح بار در ايران توسط اسدی و ايزديار از  ناطق پیازکاری تبريز گزارش 

زايی بهروزيح و اسدی عوا ل بیماری.  عرفی شد Fusarium solaniو عا ل آن 

را در اسران آذربايجان شرقی  ورد  پوسیدگی ريزه و طبق فوزاريو ی و پراکنش آن

 .Fو  F. acuminatumدو گونه ديمر  ،F. solani نهشناسايی قرار داده و عالوه بر گو
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oxysporum  را به عنوان عا ل ايح بیماری تزخیص دادند که  نجر به کاهش عملکرد

 . درصدی ايح  حصول در  زرعه و انبار شده بود ۲9مدودار 

 
 عالئم بیماری -6-2-9-9

وک انرهايی   اوییه ناشی از بیماری پوسیدگی طبق فوزاريو ی عمدتار روی نئعال

صورت زردی بوده و کند که بهها پیزروی  یشود و به طرف پايیح برگها ظاهر  ی برگ

 (.99-1شکل ) کنددر  رمله رسیدگی، بوته پیاز شروع به پژ ردگی  ی

 

 
 

در اثر  های سوخای شدن و از بین رفتن ریشهها و قهوهاز بین رفتن برگ -13-6شکل 

 شهیطبق و ر یومیفوزار یدگیپوسبیماری 
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ای های سوخ پوسیده و قهوههای هوايی گیاه، ريزه   در قیمتئپس از پیزرفت عال

 .شودها ايجاد  یرنمی از  ییلیوم قارس روی آن پوشش سفید شده و  عموالر در انبار

آبکی در ايح  پیازهای آیوده نرم بوده و به هنمام ايجاد برش در نامیه طبق، پوسیدگی نیمه

که  عموالر آیودگی طوریکرده بهتدريه توسعه پیدا پوسیدگی به. شودها ظاهر  یقیمت

گراد درجه سانری ۸-9۳در انبار عالئ  بیماری در د ای . شودثانويه باکرريايی نیز ايجاد  ی

 .يابدکاهش  ی
 

 چرخه زندگی -6-2-9-2

. کندبیمارگر در خاک و آب پخش شده و توسط مزرات و وسايل انرقال پیدا  ی

ه شود و عالئ  در قیمت باالی خاک  وقعی نمايان تواند در هر  رمله آیودگیاه پیاز  ی

ايح بیماری در  زارعی که خاک . (9۴-1شکل ) شود که ريزه و طبق آیوده شده باشند  ی

آن زهکش  ناسب نداشره و برای چنديح سال در آن بدون رعايت تناوب پیاز کزت شده، 

 نی وجب  رگ ناگها F. oxysporum f. sp. cepae گونه. زا استخیارت

(Damping-off)  ای به  د که در ايح رابطه نیز خیارت عمدهشو  زارع  ی پیاز در

کمک  ؤثری به شروع و پیزرفت بیماری  سوخوجود زخ  روی . شود  حصول وارد  ی

شود، گراد بیماری به ندرت ديده  ی درجه سانری 9۳تر از  در خاک با د ای پايیح .کند  ی

بیماری  (گراددرجه سانری ۲۸ تا ۲۳)ه مد  طلوب برای بیماری د ا تا رسیدن ب ا ا با افزايش

 . يابدتوسعه  ی

 

 مدیریت بیماری -6-2-9-9

 رعايت صحیح تناوب زراعی -

 جلوگیری از صد ات  کانیکی در هنمام برداشت و ممل و نقل -

 کنررل مزرات به  نظور جلوگیری از ايجاد زخ  -

  صرف زياد کود ازته جلوگیری از  -
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 13-۱3 نمهداری در صفر درجه يا رطوبت)دقت در هنمام برداشت و انبار کردن  -

 (.درصد

 ناسب قبل از انرقال به ز یح اصلی و در صورت نیاز اسرفاده  کشضدعفونی نزاء با قارس -

 .کش کاربندازي  در آب آبیاریاز قارس

 
 های آلودهها در سوخاز بین رفتن ریشهلهیدگی در ناحیه طبق و  -14-6شکل 

 

 (Botrytis Bulb and Neck Rot) ي سوخ و گردن پيازبوترایتيسپوسيدگي  -6-2-4

هايی که در سال. شودايح بیماری از  زرعه شروع شده و در طی انبارداری تزديد  ی

. ودشبهار خنک و  رطوب باشد، بیماری پوسیدگی سوخ و گردن پیاز بیزرر  زاهده  ی

 .باشد ی Botrytis alliiعا ل بیماری قارس 

 
 عالئم بیماری -6-2-4-9

. های آیوده اطراف گردن پیاز استشدن فلسشدن و نرماوییح عالئ  شا ل آبکی

-1شکل )آيد ای در  یهای پوسیده فرورفره شده و به رنگ خاکیرری  ايل به قهوهبافت

رورفره در يک سمت گیاه و يا نزديک به انرهای هايی ف عموالر بیماری از ايجاد زخ (. 9۳

ها رشد کرده، قابل های خاکیرری که در  حل زخ پیاز شروع شده و در ايح ز ان  ییلیوم

تا  ۲ يافره و در رنگ ای تغییرها توسط يک قیمت قهوه زاهده بوده و با گیررش آن، زخ 
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ها ايجاد شده روی فلس قارسهای در ايح  رمله اسکلروت. شودفلس بیرونی اماطه  ی 9

 . (91-1شکل ) شوندکه در اوايل سفیدرنگ بوده و با گذشت ز ان سیاه رنگ  ی

 

 
ی در محل زخم و خاکستر هایومیسلیماد ها، ایجآبکی شدن و نرم شدن فلس -15-6شکل 

 ی سوخ و گردن پیازبوترایتیسبر اثر پوسیدگی  اهفلس یقارچ رو هایاسکلروتایجاد 

 
 چرخه زندگی -6-2-4-2

قارچی خاکزی بوده که با سوخ آیوده، بذر و يا از طريق اسپور توسط  ،عا ل بیماری

گذرانی سپور و يا اسکلروت ز یرانصورت اقارس روی بقايای پیاز به. شودباد  نرقل  ی

بیماری پوسیدگی گردن نیز در  ناطقی که در ز ان قبل و بعد از برداشت آب و . کند  ی

گراد به سرعت درجه سانری 9۳-۲3پوسیدگی در د ای . هوايی خنک دارند، غایب است

ا ا شود شدت کاسره  یگراد بهدرجه سانری 9توسعه پیدا کرده و رشد قارس در د ای 

. کندپوسیدگی گردن تا د ای صفر درجه در طی چنديح  اه انبارداری توسعه پیدا  ی
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و يا از ( ناقص کیورينگ)اند آیودگی از طريق گردن پیازهايی که به طور کا ل ایریام نیافره

بیمارگر به سرعت در فلس پخش شده . شودهای پیاز ايجاد  یطريق زخ  در ديمر قیمت

 عموالر پیازهای آیوده عالئ  پوسیدگی . شودپخش  ی لس ديمر به آرا یا ا از فلیی به ف

 . دهندهفره انبارداری نزان  ی ۸-93را بعد از  دت ز ان 

 
در مقایسه ( راست)های آلوده عالئم پوسیدگی سوخ و گردن پیاز روی سوخ -16-6شکل 

 (چپ)های سالم با سوخ

 
 مدیریت بیماری -6-2-4-9

های هوايی و شرايط بیرمی به شرايط  ناسب طی بلوغ قیمت ،گردنکنررل پوسیدگی 

-در بعضی  وارد برای بیره. بافت گردن بعد از برداشت دارد( دهیایریام) ناسب کیورينگ 

شدن گردن پیاز، امریاج به کیورينگ  صنوعی بوده تا قبل از انبارداری گردن کا الر 

 .ارائه شده است یينگ توضیحات بیزرردر فصل هفر  در  ورد کیور. خزک و بیره شود

 
 (Onion Gray Blight) پيازپوسيدگي خاکستری  -6-2-5
در . در آیمان شناسايی شد9۸۱1ايح بیماری در سراسر جهان گیررش دارد و در سال  

عا ل بیماری . شدتوسط شري  و ارشاد گزارش 99۴۳ايران ايح بیماری اوییح بار در سال 
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در ايران  .سفید بیزرر است باشد و خیارت آن روی پیازهایی  Botrytis allii قارس

برگی زياد  بیمارگربه عنوان  ايح قارس. باشد  ی B. allii پیاز همرريح عا ل پوسیدگی 

های ريز های زخمی ممله کرده و  وجب تویید یکه طر  نییت، ا ا گاهی به برگ

یماری همیزه از  زرعه سرچزمه اگر چه ب .افرد شود که بییار ک  ايح وضع اتفاق  ی  ی

 .شودديده  ی کمررگیرد ویی عالئ  خیارت آن در  زرعه  ی

 
 عالئم بیماری -9-5-2-6

. نمايد ی بروزخیلی زود پس از برداشت  حصول و انبار کردن  بیماری عالئ 

شده ديمری شروع شده و به طرف  های زخ يا از  حل پوسیدگی از نامیه گردن پیاز و

های گودی به های سطحی یکهشود و در قیمتپیاز ابردا نرم  ی. کندیزرفت  ییح پيپا

وجود آ ده و پس از فیاد بافت، پوشش قارچی خاکیرری رنمی که در واقع اسپورها 

 . (9۱-1شکل ) دشوهیرند روی آن تزکیل  ی

 
در اثر ش قارچی خاکستری خشک شدن پیاز، فرورفتگی همراه با پوش -17-6شکل 

 پوسیدگی خاکستری پیازبیماری 

 

های داخلی پیاز شروع شود و پوسیدگی تحت شرايط  رطوب  مکح است از فلس

ايح قارس  .های قارس به صورت پوشش خاکیرری تزکیل شوندیوده کنیدیآروی پیازهای 
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پیاز آیوده  .نمايد یه یودآ رر در بخش  یلی ۴ تا ۲ ت به قطروعالوه بر کنیدی تویید اسکلر

يد و درون آهای خزک و خاکیرری و سبک در  ی چندی بعد به صورت  جموعه فلس

ابردا سفید هیرند و سپس به رنگ  هاتواسکلر .شود  یت يا سخرینه تزکیل وآن اسکلر

-1شکل ) دنشوخزک و غیرقابل اسرفاده  ی ،یوده چروکیدهآپیازهای  .دنيآسیاه در  ی

9۸.) 

 
 عالئم پوسیدگی خاکستری پیاز -18-6شکل 

 

 چرخه زندگی -2-5-2-6
ت در بقايای واسکلر. ساز است در  ناطق خنک و  رطوب  یئله بوترايریسقارس 

 تواسکلر. کند گیاهی به  دت زيادی باقی  انده و  وجبات پايداری قارس را فراه   ی

 .قارس پراکنده شودايح طريق از ر کند و وتواند جوانه زده و تویید کنیديوم و کنیديوف  ی

نیز  کند و آسکوسپور  ی ت تویید آپوتییوموا ا در  واردی که شرايط  ناسب است اسکلر

باشد و  بقايای گیاهی  نبع خوبی برای پايداری قارس  ی. شود وسیله پراکنش قارس  ی

 . پراکندگی  عموالر با کنیديوم است

پیاز در انبار رابطه  یرقی  با درصد شود و درصد پوسیدگی ايح بیماری بذرزاد  ی

جا به  نآشود و از قارس وارد گیاه  ی ،بعد از کاشت بذر .گی بذر نزان داده استدیوآ

دهند ویی پس از یودگی نزان نمیآها عالئ  برگ ،در طول رشد گیاه .رودبرگ  ی
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از  پس .شودهای زيادی تزکیل  یها کنیديوفور و کنیدینآها روی شدن برگ خزک

های نامیه گردن پیاز کند و در نریجه فلسیودگی از باال به پايیح سرايت  یآ ،رسیدن پیاز

بیماری در  زرعه از طريق کنیدی بوده که در شرايط  رطوب  انرزار .کندیوده  یآرا 

شد که قارس ز یران را به صورت یتصور   سابقار. دهدها را  ورد ممله قرار  یبرگ

در  وقع برداشت  .فیری داردوکند و زندگی ساپریوم در خاک سپری  یت و  ییلواسکلر

های هوايی وارد بافت گیاه های امرمایی يا از  حل قطع قیمتپیاز قارس از طريق زخ 

تواند های است که  ینزي آعلت یهیدگی پیاز در ايح بیماری به علت ترشح  .شود  ی

زي  در پیزاپیش هی  به داخل بافت نفوذ نآ .سلویز و پکریح ديواره سلویی را مل کند

 به همیح دییل  مکح است در  حل یهیدگی .دشو یبافت کند و سبب یهیدگی و نر ی   ی

 .دهی  قارس ديده نزو

 
 بیماری كنترل -9-5-2-6

 .بیاری  زرعه مداقل سه هفره قبل از برداشتآخودداری از  -

 .رداشتجلوگیری از وارد نمودن زخ  به پیاز در  وقع ب -

رسیده  پیاز در هنمام برداشت بايد کا الر. هابرداشت پیاز پس از رسیدن کا ل برگ -

و گردن سوخ پوک شده شروع به زردشدن کرده ها  برگدرصد  ۸3تا  ۳3يعنی  ،باشد

 .باشد

پیازها را بايد با ساقه سبز . ها پس از خروج از خاکبرداشت پیاز با برگ و مذف برگ -

 .ها نبايد شکیره يا بريده يا چرانده شوندقبل از برداشت ساقه. آورداز ز یح بیرون 

 .فراب دادن و خزک کردن پیازها پس از برداشتآ -

 .نمهداری پیازها در انبارهای خزک به همراه تهويه  ناسب -

پیازهای سفیدرنگ میاس بوده و پیازهای . اسرفاده از ارقام  قاوم  ثل پیازهای رنمی -

 .باشندگ تا مدودی  قاوم  یقر ز و زردرن
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کاربندازي  -، ايپروديون(توپییح)تیوفانات   انند یدعفونی بذر با اسرفاده از سمو ض -

 (.داکونیل)يا کلروتایونیل ( اس تی  روورال)

 

 (Onion Anthracnose) پياز آنتراکنوز-6-2-6
یدريه  زاهده در روی پیاز سفید در  نطقه تربت م 99۱1ايح بیماری در سال در ايران، 

عالئ  ايح بیماری ابردا . باشد ی Colletotrichum circinans بیماری قارس عا ل .دش

ها  شود و با گیررش بیماری یکه های سبز تیره در نوامی گردن ايجاد  ی صورت یکه به

های سیاه به صورت یکه عالئ  بیماری .شود توسعه يافره و در نهايت به رنگ تیره تبديل  ی

ها را که  مکح است برگ شوده شکل دواير  رحدایمرکز روی پوست پیاز ديده  یرنگ ب

عا ل بیماری طی فصل ز یران در خاک و در انبار (. ۲3-1و  91-1شکل ) نیز آیوده کند

باران و باد در . يابد سرعت گیررش  ی و  رطوب به  عردل اند و در شرايط هوای  باقی  ی

باعي کاهش بازارپیندی عالي  توسعه . کنند يفا  یگیررش ايح بیماری نقش  همی ا

 .شود حصول  ی

 
  ازیپ گردن پوستبرگ و  یآنتراکنوز رو عالئم -19-6شکل 
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 ریرنگ به شکل دوا اهیس به صورت نقاط ازیآنتراکنوز پمشخص  ئمعال -21-6شکل 

 ازیپوست پ یمتحدالمرکز رو

 

 بیماری كنترل -6-2-6-9

 ها به بیماریبه دییل  قاو ت بیزرر آن کزت پیاز رنمی به جای پیاز سفید -

 و اسرفاده از نزاء سای  زراعی تناوب -

 برداشت سريع  حصول قبل از آیودگی -

 برای انبار داری درصد ۱3ير رطوبت ز -

 عدم آبیاری زياد -

 .در هزار ۳/9به نیبت ( داکونیل)کش کلروتایونیل در صورت یزوم اسرفاده از قارس -

 

 (Bacterial Soft Rot) لهیدگی باکتریایی پیاز -3-2-7
 شوند که از جملهباعي یهیدگی پیاز در داخل  زرعه و انبار  ی گونه باکرری چنديح

 .Pectobacterium carotovorum subspبه توانها  یايح باکرری  همرريح

carotovorum،Burkholderia gladioli pv. alliicola  وBurkholderia 

cepacia باکرری  ،در ايح بیح. اشاره کردP. c. subsp. carotovorum  از اهمیت
از سبزيجات و  ای برخوردار است و پوسیدگی نرم در پیاز و همچنیح در بییاری ويژه
کند و از طريق گردن پیاز باکرری بیزرر در انبار خیارت وارد  ی .کندها ايجاد  ی  یوه
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 شودد وارد شده و يک يا چند فلس از پیاز آیوده  یشوهنما ی که رشد گیاه کا ل  ی
 .(۲9-1شکل )

 
 .P. c. subsp هایباکتریپوسیدگی و لهیدگی ایجاد شده توسط  -21-6شکل 

carotovorum (سمت چپ ) عامل پوسیدگی نرم در بسیاری از گیاهان و باکتری

Burkholderia cepacia (سمت راست ) عامل پوسیدگی ترش پیاز(sour skin.) 

 

 عالئم بیماری -6-2-7-9
ح ای روشرسند و رنگ زرد يا قهوهنظر  ی سوخره به آبری، رباکهای  ورد ممله بافت

پیازهای آیوده اگر . ندشوها نرم  یکند و فلستدريه پوسیدگی پیزرفت  ی بهکه دارند 

ايح  .کندفزار داده شوند يک  ايع آبکی با بوی بد از نامیه گردن پیاز به بیرون تراوش  ی

. درطوبت برای گیررش بیماری ضرورت دار .شودباکرری فقط توسط زخ  وارد  ی

خصوص در هنما ی که رطوبت زياد و ه سوخره نیبت به باکرری ب پیازهای زخمی و آفراب

 .هیرند میاس ،هوا گرم است

 
 رل بیماریكنت -6-2-7-2

 .های هوايی پیاز بايد قبل از برداشت کا الر رسیده باشنداندام -
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 .کردن بايد از زخمی شدن پیاز جلوگیری شود در هنمام برداشت و خر ح -

 .تا رطوبت در سطح پیاز جمع نزود دشوانبار بايد خوب تهويه  -

 د برایشوتنظی   درصد ۱3گراد و رطوبت نیبی اگر د ای انبار صفر درجه سانری -

 .است وثر جلوگیری از گیررش بیماری 

  9تا  ۲کلرور س به نیبت  اسرفاده از ترکیبات  یی  انند بردوفیکس، نوردوکس و اکیی -

 .ها را کاهش دهندتوانند وقوع و گیررش آیودگیدر هزار  ی
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 هاي هرزعلف – هفتم فصل

  
 

های هرز در رقابت با  حصول اصلی از آب،  واد غذايی و نور اسرفاده نموده و عل 

های هرز و به دییل ضعی  بودن پیاز در رقابت با عل . شوندباعي کاهش عملکرد  ی

هرز  زارع پیاز بییار پرهزينه بوده و در های طوالنی بودن  رمله داشت،  ديريت عل 

درصد،  زارع دچار  ۱3تا  های هرز  مکح استصورت عدم  وفقیت در کنررل عل 

های هرز توان عل درصد  ی ۱۴افکح تا  با اسرفاده از خاکورزی و شعله. دنشوخیارت 

انی برای جلوگیری از افت شديد عملکرد در پیاز، يک دوره ز . پیاز را کنررل نمود

با توجه به اهمیت ويژه خیارت ناشی از عدم . هرز ضروری استطوالنی عاری از عل 

ها  های هرز در گیاه زراعی، کزاورز تمام سعی خود را در کنررل به  وقع آنکنررل عل 

های کنررل های هرز يکی از  همرريح ضرورتدوره بحرانی کنررل عل . دارد عطوف  ی

ه نوع گیاه،  رامل رشد و نمو، نوع خاک، شرايط آب و هوا و باشد که بیره بها  ی آن

 طایعات گیررده ماکی از آن هیرند که با توجه به . نمايدتغییرات فصلی تغییر  ی
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های هرز در تمام فصل رشد ضروری  المظات اقرصادی و زيیت  حیطی، کنررل عل 

کنررل بايیری در  قطعی  نبوده و برای جلوگیری از کاهش عملکرد بیش از مد قابل قبول،

. شودهای هرز نا یده  یاز فصل رشد گیاه زراعی انجام شود که دوره بحرانی کنررل عل 

های هرز پس از اتمام دوره بحرانی نه تنها تمثیری بر افزايش عملکرد گیاه کنررل عل 

اعي زراعی ندارد، بلکه در بعضی  وارد  مکح است بر گیاه زراعی صد ه وارد ساخره و ب

دهنده  دت ز ان بیح دو دوره  جزا  در واقع دوره بحرانی نزان. افزايش هزينه تویید شود

های هرز هرز و يا  دت ز انی است که عل  است که شا ل مداکثر دوره آیودگی به عل 

مداقل ز ان عاری . يابدکنند و عملکرد کاهش نمیسبزشده با گیاه زراعی رقابت نمی

ای است که گیاه زراعی به  نظور جلوگیری از کاهش عملکرد بايد  ههرز دوربودن از عل 

 93تا  ۲های هرز بیح میاسیت پیاز به رقابت عل . های هرز به دور باشداز هجوم عل 

 . دهددرصد سبزشدگی رخ  ی ۳3هفره پس از 

 
 یک مزرعه پیاز آلوده به علف هرز -1-7شکل 

 

های عاری  وثر در عملکرد پیاز از پالت هایدر يک تحقیق بیزرريح عملکرد و صفت

های هرز عا ل جدی در عل . روز اول پس از نزاکاری به دست آ د 13هرز در از عل 

هفره پس از سبز  ۳تا  ۴کاهش عملکرد و کیفیت پیاز خوراکی هیرند، بنابرايح بايد در 
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روز  9۳در رز های ه  بارزه با عل گزارش شده است که عدم . شدن بذر پیاز کنررل شوند

بنابرايح، دوره . شوددرصدی در عملکرد پیاز  ی ۸9،  نجر به کاهش پس از انرقال نزاء اول

 . روز پس از نزاءکاری پیاز است ۴۳تا  9۳های هرز از بحرانی رقابت عل 

کنند به های هرز  خرلفی رشد  یعل  ،در  زارع پیاز  عموالر براساس  نطقه جغرافیايی

طبق نرايه يک . هرزی را به طور اخرصاصی به  زارع پیاز نیبت دادوان عل تطوری که نمی

 .نمايش داده شده است 9-۱های هرز  ه   زارع پیاز طبق جدول وانی عل اتحقیق  یزان فر
 های هرز مهم مزارع پیازدرصد فراوانی علف -1-7جدول 

 نام علف هرز
درصد 

 فراوانی
 نام علف هرز

درصد 

 فراوانی

 Stelleria media (L.) Vill. 93دانه قناری  Medicago polymorpha L. ۸۴اردار يونجه خ

 Poa annua L. ۲۸سایه  چمح يک Convolvulus arvensis L. ۱۴پیچک صحرايی 

 Solanum nigrum L. ۲۸تاجريزی سیاه Avena sterilis L. 1۸يوالف 

 Sonchus asper (L.) Hill. ۲۸شیرتیغک  Chenopodium album L. 11تره  سلمه

 Galium aparine L. ۲1راخ تیبی Sinapis arvensis L. 11خردل بیابانی 

 Vicia sativa L. ۲1 اشک  Cyperus rotundus L. ۴۸اويارسالم 

 Digitaria sanguinalis L. ۲۴پنجه کالغ  Amaranthus retroflexus L. ۴1خروس تاج

 Papaver rhoeas L. ۲۴خزخاش زراعی  Silybum marianum (L.) Gaertn. ۴۴خار  ري  

 (چائیر)سورگوم جارويی  Matricaria chamomilla L. ۴۲بابونه اروپايی
 Sorghum halepense L. 

۲۴ 

 Carduus nutans L. ۲۲تاتاری خارپزری  Lolium perenne L. 9۸دائمی چچ 

 ایسلمک برگ گزنه Capsella bursa-pastoris  9۴کزیش  کییه
 Chenopodium murale L. 

۲۲ 

 Lactuca serriola L. ۲۲کاهوی خاردار  Anagallis arvensis L. 9۲آناغاییس 

 خروس دورگ تاج Xanthium strumarium L. 9۲( زردينه)توق 
 Amaranthus hybridus L. 

۲3 

 Rumex crispus L. ۲3ترشک قر ز  Fumaria officinalis L. 93شاهرره 

 قاصد بهار Malva sylvestris L. 93پنیرک صحرايی

 Senecio vernalis Waldst. & Kit. 
۲3 

 (چمح ريزی)شال دم 
Polygonum aviculare L. 

 Sonchus oleraceus L. ۲3شیرتیغک  93
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های هرز به طور طبیعی سرعت رشد نیبی پیاز در  قايیه با بییاری از گیاهان و عل 

 پايیحت پیاز که ايح گیاه بهاره کزت  ی شود، در  ناطق روزبلند کز همچنیح. پايینی دارد

ند ايح که  رمله رشد کداست ده شبودن د ا در اوايل دوره رشد و نمو ايح  حصول، سبب 

خصوص در اوايل بنابرايح ايح گیاه در کلیه  رامل رشد و نمو به. گیاه، بییار طوالنی شود

 .گیردهای هرز قرار  یرشد و نمو در  عرض ممله عل 

  

 هرز های کنترل علف روش-7-0
 کنترل فيزیکي یا مکانيکي -7-1-1

های هرز  حیوب تريح و پرطرفدارتريح روش کنررل عل  کنررل  کانیکی قديمی

های هرز اهمیت ايح روش در  ديريت عل . شود و قد ت آن با کزاورزی برابر است  ی

کنررل  کانیکی . دشوی  یهای هوايی و زير ز ینزيادی دارد که باعي از بیح بردن اندام

با فواصل هر دو هفره يک )ها، پنجه غازی، وجیح دسری از طريق شخ ، ديیک دتوان ی

در ز ان آيش و قبل از کاشت به  نظور تهیه بیرر  ناسب )روتیواتور  و ، کویریواتور(بار

 همچنیح .انجام شود ،(های هرز در ماشیه  زرعه در طی ز ان داشتکاشت و کنررل عل 

آبیاری اهمیت  های هرز در ماشیه  زرعه و  ییرهایافکح جهت کنررل عل  کاربرد شعله

 .دارد

 
 های هرز با استفاده از کولتیواتور مبارزه با علف -2-7شکل 
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 افکن های هرز با استفاده از شعله از بین بردن علف -3-7شکل 

 

 آیش -7-1-2

 فهوم آيش رهاسازی . نا ندینکاشت گذاشرح ز یح برای يک  دت  عیح را آيش  

های هرز در آن بذر تویید کنند بلکه بايیری توجه نمود که در فصل ز یح نییت تا عل 

از طريق خراش دادن سطحی خاک توسط کویریواتور قلمی و کاربرد  بايد آيش

 .های هرز اقدام نمودها نیبت به کنررل عل  کش عل 

 

 تناوب زراعي-7-1-3

های هرز  ای اجرا شود، عل عی  زابهی طی ساییان  رمادی در  زرعهوقری که عملیات زرا

دهند و با گیاهان زراعی با  وفقیت وابیره به آن زراعت تمايل زيادی به تکثیر خود نزان  ی

های هرز  د نظر باشد بايد آن دسره از گیاهان زراعی را در اگر کنررل عل . نمايندرقابت  ی

. ها کا الر با گیاه زراعی قبلی  رفاوت باشده عادت رشد و نموی آنتناوب زراعی  نظور نمود ک

 .های  صرفی نیز تغییر داده شوندکششود که عل تناوب زراعی سبب  ی
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 کنترل شیمیایی-7-0-4

از . ربط انجام گیرد یذ صرف سموم علفکش بايیری مرمار با  زاوره و نظر کارشناسان 

 93 سوفوک)توان به سیکلوکییدي  ها  یبرگ نازکشده برای کنررل  های توصیهعلفکش

 ؛رويزی هرز به صورت پسبرگی عل  9-۳ییرر در هکرار در ز ان  9-۳/9به  یزان ( درصد

هرز برگی عل  9-۳ار در ز ان رییرر در هک 9به  یزان  (درصد ۳/9۲نابواس ) سیروکییدي 

به  (درصد ۸/93)االنت و سوپرگ (درصد ۳/9۲ون یا ویی)گاالنت  ؛رويزی به صورت پس

ها برگبرای کنررل پهح. اشاره نمود هرز برگی عل  9-۳ییرر در هکرار در ز ان  9 یزان 

و علفکش  (درصد 9۲رونیرار )اگزاديازون ، (درصد ۲۳توتريل )ايوکیینیل توان از  ی

 هرز به برگی عل  ۲-۴ییرر در هکرار در  رمله  ۲به  یزان  (درصد ۲۴گل )فلورفح  اکیی

ییرر در هکرار بعد از  9-۲به  یزان ( رونیرار)کش اگزاديازون رويزی و عل  صورت پس

رويزی در کزت  یرقی  بذر که ه   به صورت پیش هرز و پیاز کزت و قبل از رشد عل 

 . ها  وثر است، اسرفاده نمودبرگها و ه  پهحبرگ بر علیه نازک

فره قبل از کاشت با اسرفاده از های هرز به روش شیمیايی دو هبرای کنررل عل 

ییرر در هکرار و يا قبل از سبزشدن پیاز با اسرفاده از علفکش  ۳/۲علفکش ترفالن به  یزان 

 .کیلوگرم در هکرار همز ان با آبیاری  زرعه اقدام نمود ۸-9۲داکرال به  یزان 
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 یونجه خاردار پیچک صحرایی

  
 سلمه تره یوالف

  
 اویارسالم انیخردل بیاب

  
 خارمریم تاج خروس
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 چچم دائمی بابونه اروپایی

  
 آناغالیس کیسه کشیش

  
 شاه تره توق

  
 (چمن ریشی)شال دم  پنیرک صحرایی



 169/  های کاهش ضایعاتبرداشت، ضایعات انباری و روش – هشتمفصل        

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

هااي کااه    برداشت، ضاایاات اباااري و رو    – هشتم فصل

 ضایاات

  

 مقدمه -8-0

همه آز ايزات نزان . ديح آز ايش بررسی شده استبهرريح تاريخ برداشت در چن

امرماالر تا هنما ی که رنگ )اند که عملکرد سوخ تا هنمام افرادن کا ل شاخ و برگ داده

ها ها کا الر از بیح برود که ايح مایت  عموالر مداقل دو هفره بعد از افرادن برگسبز برگ

اند که فاصله ز انی بیح ایعات نزان دادهبه هر مال بیزرر  ط. يابدافزايش  ی( دهدروی  ی

ها رسد که سوخ، هنما ی به مداکثر  ی(9-۸شکل )زدن سوخ در انبار برداشت و جوانه

برداشت ديرتر و يا . اند، برداشت شوندها افرادهها برگدرصد بوته ۸3تا  ۳3وقری که در 

ت پوست که با همچنیح کیفی. زودتر سبب زودتر سبزشدن سوخ در انبار خواهد شد

ها شود، اگر سوخخوردگی و تخريب  زخص  ی، ترکهايی همچون وجود یکهشاخص

. يابدخصوص اگر هوا  رطوب باشد، کاهش  یبور برداشت شوند، بهذديرتر از  رمله  
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ای تنظی  شود که مداکثر عملکرد با باالتريح کیفیت گونهبنابرايح تاريخ برداشت بايیری به

اکنون در اروپا بییار  ه  تلقی کیفیت پوست ه . یت پوست ماصل شودانباری و کیف

 .گیرد ها صورت  یدرصد برگ ۸3تا  ۳3بنابرايح برداشت در  رمله افرادگی . شود  ی

 
 (سبز شدن سوخ)زدن جوانه -1-8شکل 

 

ند که مداکثر عمر انباری و مداقل ادر شرايط گرم و خزک آز ايزات نزان داده

انبار هنما ی است که برداشت در  وقع پیری کا ل شاخ و برگ يعنی پوسیدگی در 

بنابرايح در . ها گذشره است، صورت گیردهنما ی که  دت ز ان کافی از افرادن آن

 .های گرم، بهرريح ز ان برداشت  مکح است ديرتر از  ناطق سرد و  رطوب باشد اقلی 

های درصد برگ ۸3تا  ۳3دن افرا)سوخ را بايیری در  رمله رسیدگی فیزيویوژيک 

برداشت ( های هوايیشدن گردن پیاز همز ان با شروع خزک شدن برگهوايی در اثر نرم

زنی، پوسیدگی و کاهش وزن در جوانه)عوا لی که بر قابلیت انبار انی (. ۲-۸شکل )نمود 

شت تقیی  توان به دو دسره قبل و بعد از بردادارد را  ی تمثیرارقام پیاز ( اثر تلفات آب

آبیاری، )با کنررل عوا ل قبل از برداشت شا ل انرخاب رق   ناسب، عملیات زراعی . نمود

عدم  صرف کودهای ازته در  رامل آخر رشدی و قطع آبیاری پیش از ، کوددهی
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به )های هوايی و قطع برگ(  رمله رسیدگی فیزيویوژيک)، ز ان برداشت (برداشت

و عوا ل بعد از برداشت ( باقی بماند سوخز گردن پیاز روی سانری  رر ا 1تا  ۴ای که  گونه

بندی، صد ات در میح ممل و نقل و انرقال به کردن و کیورينگ، درجهشا ل خزک

از  یزان توان   یو  ديريت صحیح انبار ( د ا، رطوبت و تهويه)انبار، شرايط  حیطی انبار 

 .تلفات انباری پیاز کاست

رق   93در بررسی .  رفاوت هیرند (Dormancy) ره خوابارقام پیاز از نظر طول دو

و رطوبت باال نمهداری شده بودند، نرايه نزان داد گراد  سانریدرجه  93پیاز که در د ای 

روز و  دت ز ان  9۳1تا  ۴۳ها از درصد سوخ ۳3زنی که  دت ز ان الزم برای جوانه

روز  993تا  9۴1در رطوبت پايیح از گراد و درجه سانری 93زنی همیح ارقام در د ای جوانه

در آز ايزی ديمر، پنه جمعیت بو ی کزور از نظر قابلیت انبار انی با يکديمر .  رغیر بود

د ق  از قابلیت انبار انی باال، در انبار  عمویی در کرج بررسی شد که جمعیت سفی

 ز ری و درچه های قرهای کاشان و طارم زنجان از قابلیت انبار انی ک  و جمعیت جمعیت

 . دار بودندراصفهان از قابلیت انبار انی  روسطی برخو

 
 (چپ)و سوخ رسیده آماده برداشت ( راست)سوخ رشدیافته ولی نرسیده  -2-8شکل

 

ثر است ویی ؤکاربرد نیرروژن در  رامل ابردايی برای افزايش رشد رويزی پیاز  ه  و  

 ان برداشت  نجر به افزايش و تیريع در کاربرد نیرروژن در اواخر دوره و نزديک به ز

همچنیح . شودزدن زودهنمام پیازها و افزايش  یزان پوسیدگی قارچی و باکرريايی  یجوانه
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باعي شده که تعداد زيادی ( از نظر طول روز) صرف زياد نیرروژن و انرخاب رق  نا ناسب 

ايح پیازها  عموالر نرسیده . ، تویید شود(گل داده) شده پیاز با گردن کلفت و پیازهای بویت

رامری به بافت نفوذ کرده و ها بهها کا الر بیره نزده و به ايح طريق پاتوژنو  حل گردن آن

همچنیح آبیاری در اواخر دوره و در هنمام برداشت و همچنیح . شودباعي خیارت  ی

یزرر از طريق باعي ضايعات ب( نزری)ای و فارويی آبیاری بارانی در  قابل آبیاری قطره

به همیح دییل برای کاهش خیارات،  عموالر آبیاری دو هفره قبل . شودها  یصد ه پاتوژن

های هوايی خزک عملکرد  حصول  عموالر تا  وقعی که برگ. شوداز برداشت قطع  ی

خیر در برداشت  وجب کاهش کیفیت پوست، کاهش سفری ميابد ا ا تشوند، افزايش  ی

 . شوددهی  جدد  یزنی و ريزهنهبافت، افزايش جوا

 .گیردهای هوايی پیاز  عموالر قبل، در طی و يا بعد از برداشت صورت  یمذف قیمت

های هوايی نکره  ه  ايح است که مذف قیمت هوايی  وقعی انجام شود که اغلب برگ

های هوايی خزک شده باشد تا شانس آیودگی پیازها کاهش يابد و در هنمام قطع قیمت

ای وارد نزود زيرا صد ه  وجب افزايش تنفس، از بايد  راقب بود که به پیازها صد ه

شود ها و افزايش پوسیدگی  یدادن پوست خزک خارجی و همچنیح ورود پاتوژندست

 . شوند رری باالی قیمت گردن پیاز قطع  یها از چند سانریو  عموالر برگ

 

 

 
، تیغه های دوار زیر دستگاه با امکان تنظیم (چپ سمت)سرزنی پیاز  گاهدست -3-8شکل 

 (راستسمت )ارتفاع 
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 فعالیت یک دستگاه سرزنی در مزرعه پیاز، پیش از برداشت -4-8شکل 

 
 
 

 
 عمل سرزنی پیاز با استفاده از نیروی انسانی -5-8شکل 
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باال ) کن ستفاده از ماشین مجهز به ردیفبرداشت پیاز به روش مکانیزه با ا -6-8شکل 

 (پایین)و برداشت دستی پیاز ( باال سمت چپ)کن  و بدون ردیف( سمت راست
 

در روش دسری . داشت پیاز به دو روش دسری و يا با اسرفاده از  اشیح انجام  ی گیردبر

که ايح دهند کارگران پیازها را از ز یح درآورده سپس با دست عمل سرزنی را انجام  ی

سرزنی وارد  کار هزينه باالی کارگری را در پی دارد ویی در برداشت  کانیزه ابردا  اشیحِ

 اشیح برداشت پیازها را از ز یح خارج  ، زرعه شده و پس از مذف قیمت هوايی گیاه

عمل برداشت پیاز از سطح ز یح توسط ) ريزدکرده و به صورت رديفی بر روی ز یح  ی

آوری  سپس کارگران پیازها را از ز یح جمع( پذير است رزنی نیز ا کان اشیح بدون عمل س

 .نمايندبندی  ی کرده و بیره
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قبل از قراردادن پیازها در انبار بايد رطوبت سطحی پیاز از بیح رفره و پیازها خزک و 

های دور فلسبه ايح  عنی که پوسره سخت سای  و  حافظی . شوند (Curing) دهیایریام

به : شودايح عمل به دو صورت انجام  ی. تزکیل شده و گردن پیاز بیره شودگوشری 

نیبی صورت  صنوعی که پیازها پس از برداشت در انبار تحت شرايط تهويه باال و رطوبت

روز بیره به رطوبت بخش بیرونی  ۸تا  ۴گراد به  دت درجه سانری ۲۱درصد و د ای  ۱3

طور طبیعی پیازها پس از برداشت در جام شود و يا بهپیاز قرار گرفره تا عمل کیورينگ ان

طور  زرعه و در بیح خطوط و در  ییر باد قرار گرفره تا بعد از يک هفره عمل کیورينگ به

در صورت شدت زياد نور خورشید و گر ای زياد از کاه جهت )طبیعی و با نور خورشید 

 .، انجام گیرد(شود حافظت پیازها اسرفاده  ی

وسیده از پیازهای سای  بندی شده و پیازهای پقبل از قرارگرفرح در انبار درجهپیازها 

شود که پیازهای سای  نیز آیوده و د زيرا وجود ايح نوع پیازها در انبار باعي  یشوجدا  ی

پیازهای ريز و )بندی پیازها از نظر اندازه نیز  مکح است صورت گیرد درجه. پوسیده شوند

برای جلوگیری از صد ات فیزيکی (. ارپیندی کمی برخوردار هیرندخیلی بزرگ از باز

بايیت در هنمام برداشت، جابجايی تا انبار، بارگیری و نقل و انرقال با امریاط و با دقت  ی

شدن ای باعي کاهش بازارپیندی  حصول و نیز آیودهعمل کرد زيرا هر گونه صد ه

شدن ها و نرمخوردن فلسی باعي شکافصد ات فیزيک. شودها  ی حصول توسط پاتوژن

 . دشوهای بیرونی  یفلس

توان ها  یتريح آنمیاسیت ارقام نیبت به صد ات  کانیکی  رفاوت بوده و از میاس

شرايط  طلوب در انبار شا ل . به پیازهای روزکوتاه  انند گرانکس و پريماورا اشاره کرد

تهويه  ناسب نیز از عوا ل . رصد استد 1۳-۱۳گراد و رطوبت درجه سانری 3-۳د ای 

های ماصل از تنفس را از  حیط انبار خارج کرده و در انبارداری بوده زيرا فرآورده  ؤثر

 ديريت انبار نیز از . داردد ا و رطوبت را در  حیط و اطراف  حصول يکنواخت نمه  ی

 حصول قبل از بارگیری سازی انبار قبل از بارگیری، بازرسی  وارد  ه  بوده و شا ل آ اده

بارگیری، نظارت در کنررل د ا و رطوبت و تهويه انبار، نظارت و  بردر انبار، نظارت 
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سییات و مبازرسی کیفیت  حصول در طی انبارداری، بازرسی انبار از یحاظ ساخرمانی و ت

 . باشدنظارت بر آ وزش و تعلی  کارکنان انبار  ی

هاره در  ناطق  عردل و سرد کزور که در اوايل با توجه به تاريخ برداشت در کزت ب

شده در ايح  ناطق  عموالر در انبارهای  عمویی  گیرد، پیازهای برداشتپايیز صورت  ی

د ا در پايیز و  کاهشایبره با توجه به . شوندنمهداری  ی( بدون کنررل د ا و رطوبت)

ودن رطوبت و قراردادن ز یران در ايح  ناطق، در صورت داشرح تهويه  ناسب و باالنب

شده انجام های پیازهای چیدهنحوی که تهويه بیح ردي های پیاز در انبار، بهصحیح گونی

رامری تا چند  اه قابل نمهداری بوده ا ا جهت به( بیره به رق )گیرد، پیازهای انبارشده 

 . فره شودبايد در نظر گر( د ا، رطوبت و تهويه)تر اسراندارهای الزم نمهداری طوالنی

در  ناطق جنوبی و گرم کزور که تاريخ کزت در پايیز انجام و برداشت در فصل بهار 

گیرد،  عموالر در فصل برداشت د ا و رطوبت بییار باال و اوايل تابیران سال بعد صورت  ی

به سبب تلفات زياد و همچنیح ( نزدهکنررل)بوده و نمهداری پیازها در انبار  عمویی 

صرفه نبوده و اغلب پیازهای برداشت شده به به( دییل هزينه باالبه)سردخانه  نمهداری در

رسند و فقط در سطح بییار ک  پیازهای بو ی که  اده خزک خوری  ی صرف تازه

 . دارندنمهداری قابلیت بااليی دارند، جهت  صرف خانمی چند  اهی در  نازل 

 

 ره انبارمانیمهمترین عوامل ایجادکننده ضایعات در دو -8-2

يکی از ايح عوا ل، . شوندعوا ل  خرلفی سبب از بیح رفرح سوخ در انبار  ی

تا  93 یزان ضايعات پیاز در انبار در اثر ايح عا ل بیح . باشندهای بعد از برداشت  ی بیماری

از عوا ل  ه  ديمر ضايعات پیاز در . درصد نیز گزارش شده است ۸3درصد و مری تا  ۳3

شدن آب ايح زدن سوخ و کاهش وزن فیزيویوژيکی سوخ در اثر ک توان به جوانهانبار  ی

کاهش فیزيویوژيکی وزن در اثرکاهش آب سوخ . اندام به دییل تعرق و تنفس اشاره نمود

باشد که عمدتار از طريق خصوص در د ای باال  یيکی از  یائل  ه  انبارداری پیاز به

تر گیرد که در ايح  یان نقش پوست  ه ورت  یپوست، گردن و قیمت تحرانی سوخ ص
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ايح پديده عالوه بر کاهش وزن سوخ باعي . باشداز گردن و قیمت تحرانی سوخ  ی

 . کاهش کیفیت ايح اندام نیز خواهد شد

که در انبار  شده استگزارش . گیردکاهش آب از طريق تبخیر و تنفس صورت  ی

عمر . باشنددرصد آب سوخ  ی ۲3و  ۸3د ترتیب  یئول کاهش مدوتبخیر و تنفس به

بودن عمر يکی از داليل پايیح. های روزکوتاه  عموالر کمرر از ارقام روزبلند استانباری پیاز

اخرالف . شودانباری پیازهای روزکوتاه به باالبودن تلفات آب در ايح ارقام نیبت داده  ی

رالف در تعداد و قابلیت در کاهش آب سوخ در ارقام  خرل   مکح است به دییل اخ

شدن گردن و اخرالف در ساخرمان سلول نفوذپذيری پوست، اخرالف در قطر و ز ان بیره

 .و درصد  اده خزک سوخ باشد

های يکی از بیماری نیجر آسپرجیلوسبیماری پوسیدگی خاکیرری ناشی از قارس 

باشد، گر ییری  ی خرب پیاز در دوره انبار انی ايح  حصول در  ناطق گر ییری و نیمه

درصد گزارش  ۸3و  13ترتیب به که در ژاپح و سودان  یزان خیارت ايح بیماریطوریبه

گراد بوده و در سانری درجه 9۴تا  ۲۸تريح د ا برای رشد آسپرجیلوس  ناسب. شده است

گراد رشد ايح قارس  روق  درجه سانری ۴۱گراد و بیزرر از درجه سانری 9۱د ای کمرر از 

گراد برسد و رطوبت درجه سانری 93بنابرايح هنما ی که در انبار د ا به بیزرر . شود ی

 .شوددرصد افزايش يابد ايح بیماری به شدت شايع  ی ۸3نیبی از 

انبار انی پیاز در د ای باال  گنديدگی و يا یهیدگی سوخ يکی از عوا ل  حدودکننده

تاريخ برداشت و  یزان رطوبت گردن در  تمثیر یزان خیارت ايح بیماری تحت . باشد ی

گراد نمهداری شود، درجه سانری ۲3تا  93اگر سوخ در د ای . هنمام برداشت  رغیر است

رق ، تاريخ  ؛عالوه بر د ا. زدن يکی از علل  ه  ضايعات سوخ در انبارخواهد بودجوانه

  علت اصلی جوانه .ند ؤثربرداشت و کاربرد نیرروژن در اواخر رشد گیاه نیز بر ايح پديده 

د ای . نزده در تابیران در  ناطق جنوبی کزور باالبودن د ا استنزدن سوخ در انبار کنررل

گزارش . خفرمی در سوخ شود شدن و يا ایقاء گر اباال  مکح است سبب نوعی غیرفعال

لل گراد يکی از عسانری درجه 93بودن  یزان سیروکینیح سوخ در د ای شده است که پايیح



  (برداشت ،کاشت، داشت)پياز خوراکي راهنمای  / 178

 

گیری  داوم سرعت تنفس، ارتباط بیح با اندازه. باشدزنی سوخ در ايح د ا  یعدم جوانه

 ۲۳سرعت تنفس در د ای . خواب سوخ و سرعت تنفس در د ای باال  طایعه شده است

ايح  حققیح . گراد کاهش يافتسانری درجه 9۳گراد در  قايیه با د ای سانری درجه

گراد ناشی از خواب درجه سانری ۲۳ش سرعت تنفس در د ای گیری نمودند که کاه نریجه

 .باشدایقاءشده توسط گر ا  ی

 

در دوره رشد، برداشت و پس از  ازیپ یانبار عاتیضابر  مؤثرعوامل  -8-3

 برداشت

( و کاهش وزن در اثر تلفات آب یدگیپوس ،یزنجوانه)ی انبار تیبر قابل ؤثر  عوا ل

 :عبارتند از ازیارقام پ

 .تفاوت دارند( کیفی کمی و)کزت از نظر ضايعات انباری  از  وردیها و ارقام پوع تودهن -

 یزان آبیاری در دوره داشت و ز ان قطع آن قبل از برداشت بر کاهش و يا افزايش  -

 .ثر استؤضايعات انباری  

ری و گوگرد بر کاهش و يا افزايش  یزان ضايعات انبا  صرفک انجام تغذيه با عناصر  -

 .است  ؤثر

 .است  ؤثرر  یزان ضايعات انباری ب یزان  صرف کود ازته در  زرعه  -

درجه رسیدگی آن در  و( براساس درصد افرادگی شاخ و برگ)ز ان برداشت  حصول  -

 .ثیر داردمکاهش و يا افزايش تلفات انباری ت

 .است  ؤثرانباری کاهش ضايعات  برشدت  ناسب  های يونیزه بر پیاز بااسرفاده از تابش -

ر کاهش تلفات انباری بهای  خرل  کیورينگ انجام کیورينگ پس از برداشت و سییر  -

 . است  ؤثر

به عبارت ديمر اسرفاده از . است  ؤثرکاهش تلفات  حصول  برسییر   ناسب انبارداری  -

جمع نیز تهويه کافی برای جلوگیری از ت نیبی  طلوب وانبار با درجه مرارت و رطوبت
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 تمثیرسبزشدن پیاز در انبار بیزرر تحت  .نزده برتری دارداکییدکربح بر انبارهای کنررلدی

 . رطوبت هوای انبار است تمثیرزايی آن تحت  د ا و ريزه

ويژه عنوان يک سبزی انباری  طر  است و ا کان انبار آن بهپیاز در کزور به  حصول

با توجه به درصد باالی . ز یران وجود دارد هایدر ارقام کزت بهاره جهت عرضه در  اه

تا تمهیداتی در ايح رابطه در نظر  استضروری ( درصد ۲۳مدود )ضايعات انباری پیاز 

کارهای پیزمیری از ضايعات از جمله اسرفاده از راه رسیاز ايح رو، بر. گرفره شود

اسرفاده از . پیاز است های تحقیقاتی  انند اشعه گا ا و ایکررون از اویويت زهپرتوهای يونی

کیلوگری از  9۳/3برای افزايش عمر انباری پیاز با اشعه گا ا به شدت  ههای يونیزتابش

 .ئید شده استات (WHO) سوی ساز ان بهداشت جهانی

 

 ساالنه عاتیضا زانیکل و برآورد م دیاز تول ازیپ زهییپا دیتول تیوضع -8-4

 جانيکزور  انند آذربا یو  رکز یایشم یهادر اسران ازیکزت پ ريسطح ز  جموع

به  یهزار هکرار و  ابق 9۳مدود  ی، اصفهان و  رکزیزنجان، خراسان رضو ،یشرق

تعلق ( دزفول)خوزسران  و (و کهنوج رفتیج) انند هر زگان، کر ان  یجنوب یها اسران

 ازندران و گلیران  یهابه اسران ازیپ رکزتياز سطح ز یایبره بخش کوچک. دارد

انجام  دیگرگان توی دیو سف یسار دیکه با ارقام روز روسط  انند سفدارد  اصاخرص

 حيا.  ربوط است زهيیپا دیدر کزور به توی ازیپ داتیتح از توی ونیلی  کيمدود . شود ی 

ها عرضه آن لیدیجنوب کزور به یهااسران داتیتوی. انبارکردن دارد تیقابل دیتوی زانی 

 زانیاگر  . شوندیبه بازار عرضه   ندارند و عمدتار یا کان انباردارز یران و بهار  در اواخر

طور عمده به ازیهزار تح پ ۲33ساالنه مدود  ،دودرصد یحاظ ش ۲3 حصول فقط  عاتيضا

 حیها از بها و  غازهدر انبارها و در  رامل  خرل   صرف در خانه زهيیپا داتیاز توی

ساالنه  ،لوگرمیهر ک یبرا الير ۲3333 یروشف روسط خرده متیبا امریاب ق. رود ی 

 . دهدیرا   ازیپ عاتيضا نهيکزور هز الير اردیلی  ۴333مدود 
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 یانبار عاتیو کاهش ضا یریدر جلوگ یاهسته یپرتوها تأثیر سمیمکان -8-5

 ضرر و متداول مورد استفادهیب یپرتوتاب یو دزها ازیپ

 یهافراورده اي يیغذا نوع  اده کيداقل م یکزور، پرتوتاب ۴3از  زرریاکنون در به 

 یهایفراوان و بررس یهاشيکزورها پس از انجام آز ا حيهمه ا. شودیآن انجام  

 یبرا. اندرا صادر کرده کیتکن حيا ی خرل ، اجازه کاربرد تجار یهانهیگوناگون در ز 

ظاهر  کاي رآ یهاشده در سوپر ارکت یپرتوده یکزاورز ت،  حصوال911۲ ثال از سال 

و  ايپاپا از،یپ ،یفرنم،  رکبات، گوجهانبه ،یخوراک قارس ،یفرنم واد شا ل توت حيا. شد

با دز  13با اشعه يونیزه با  نبع کبایت  ینرايه پرتوتاب ی نبع علم کيدر  .بودند تاسرارفرو

روز پس از برداشت و  91و  9۱گراد به ترتیب نریدرجه سا ۲3کیلوگری در د ای  9۳/3

 پیازها در دو انبار سرد و  عمویی نزان داده است که  یزان تنفس پیازها یسپس نمهدار

 ی یدر خصوص  کان. ويژه در اواخر دوره انبارداری در انبار  عمویی کاهش يافره است به

 :دشو انیب تواندی  ريز یهالیتحل ازیپ یانبار عاتيدر کاهش ضا یپرتوتاب

خصوص عوا ل  انع از گیررش عوا ل پاتوژن به ازهایسطح پ یبا ضدعفون یپرتوتاب- 

 .دشوی  یقارچ

و  داده شيها افزادوره رکود را در آن ،سوخ یدرون یهابر جوانه تمثیربا  یپرتوتاب- 

 .اندازدی  ریخمرا به ت یزن جوانه

 

 حمل و نقل و توزیع پیاز -8-3

چه  گرا. بار  وقت سیار استانرقال پیاز از يک نقطه به نقطه ديمر در واقع يک مایت ان

شود،  طول  دت ايح انبارداری کوتاه است ویی عوا لی که باعي صد ه ديدن پیازها  ی

 :در ز ان انرقال پیاز بايد به نکات زير توجه شود. هیرندزياد 

ها صد ه وارد نزود،  خصوصار در ز ان نآهای پیاز دقت شود که به  در جابجاکردن بیره -

 .ه کا یونبارگیری و تخلی

 .روز در جاده تردد کنند کا یون و يا ساير وسايل نقلیه در ساعات خنک شبانه -
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آیودگی با دارها بیزرر از  صرف يک هفره پیاز خريداری نکنند، زيرا پیازهايی که   غازه -

شوند، چنانچه درجه مرارت  غازه باال باشد، دچار تلفات زيادی  انبار بیرون آورده  ی

 .خواهند شد

شود، که  نگيوریک یخوبهباز، ب یدر فضا ديبا ،ینمهدار یدر نظر گرفره شده برا ازیپ -

درجه مرارت  حيبهرر. یانجا دطول ببههفره  ۴تا  ۲ مکح است  يیآب و هوا طيبیره به شرا

 . استگراد انریدرجه س 9۲تا  ۲۴ نگيوریک یبرا

درصد در نظر گرفره  ۱3تا  1۳ یبا رطوبت نیبگراد انریدرجه س ۴انبار، صفر تا  ید ا -

 . شود

 .ردیصورت گ یخوبهب ديانبار با هيتهو -
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 هاي تولید بذر پیاز رو  – بهم فصل

  

 های تولید بذرروش -1

 :پذيردتویید بذر پیاز به دو روش صورت  ی

 .شودو سپس با کاشت سوخ بذر تویید  ی شده دیتویکه ابردا سوخ  :بذر -سوخ ( 9

دهی و تویید ، بدون تویید سوخ وادار به گلشده  بهارهدر ايح روش گیاهان  :بذر -بذر( ۲

 . شوندبذر  ی

 زيت روش اول، ا کان انرخاب سوخ برای مفظ کیفیت بذر و مذف گیاهان نا طلوب 

از طرف ديمر تویید . دهی نابهنمام استهای بدشکل و گیاهانی با گل، سوخ ثل دوقلويی

که سرتاسر فصل ز یران بذر هنما ی -روش بذر . کزدطول  ی دو سالر در ايح روش بذ

در ايح روش  یئله  ه  ايح است که . باشد ی ريپذ ا کان برای رشد گیاه  یاعد است،

صورت در در غیر ايح. طور کا ل صورت گرفره تا همه گیاهان به گل روندشدن بهبهاره

برای اطمینان از . ، انرخاب خواهند شددهندآسانی گل  یبههايی که ايح روش فقط ژنوتیپ

شوند و برای دهی، بذور چند هفره زودتر از تاريخ کزت  رداول کاشره  یدرصد گل 933
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آبیاری انجام گرفره تا گیاه  رمله جوانی را  ، اطمینان از خروج سريع گیاهچه از خاک

 . از شودپزت سر گذاشره و با شروع پايیز، بهاره شدن آغ

 

 های مادریتوليد سوخ -9-1

ايح روش اساسار . باشدهای  ادری  یبذر تویید سوخ -اوییح  رمله در روش سوخ 

.  رر  ناسب هیرندسانری ۴-1هايی با قطر سوخ. تویید سوخ  عمویی است همانند روش

 دنعالوه بر بررسی رشد  حصول، گیاهان بدشکل، طوقه ضخی  و گیاهانی که تاريخ رسی

 . شوندها  رفاوت است، مذف  یسوخ آن

 
 های مادریانبار سوخ -9-2

( اغلب گرم)ارقام پايیزه بعد از برداشت در اوايل تابیران غایبار در هوای  عمویی 

در  .شوندنمهداری شده و بعد از کزت سوخ در پايیز، در اثر سر ا در  زرعه بهاره  ی

های سوخ. ی کافی برای تویید بذر خواهد شدده ناطق گرم، وجود انبار سرد باعي گل

د ای انبار در . شوند ادری ارقام بهاره  عموالر در ضمح دوره انبار انی با د ای پايیح بهاره  ی

 .گراد استدرجه سانری 99بهینه  د ای گراد  ناسب بوده ودرجه سانری 9۴تا  ۳/۴ حدوه بیح 

 

 های مادریکاشت سوخ -9-3

با  رری روی خطوطی سانری 9۳تا  93های  ادری  عموالر در عمق سوخبرای تویید بذر، 

با کاهش فاصله خطوط کاشت، عملکرد . شوند رر کاشره  یسانری 933تا  ۳3فاصله 

برای به مداقل . های قارچی نیز بیزرر خواهد شديابد ا ا خطر شیوع بیماریافزايش  ی

هايی در جهت بادهای غایب وی ردي ها را رها بايیری سوخرساندن خیارت بیماری

بذر هزار دانه با کاشت سوخ  ادری بزرگ، بذر توییدی افزايش ویی وزن . کزت نمود

با توجه به اهمیت زياد کیفیت بذر در کزت پیاز،  .(ريزشدن بذر) کاهش خواهد يافت
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و تر را با فواصل کمرر کزت نمايند تا وزن هزار دانه های کوچکزراعیح بايیری سوخ

 .کیفیت بذر افزايش يابد

 

 ایزوله کردن مزارع توليد بذر -9-4

توسط مزرات از  با انرقال دانه گرده، سهویتپیاز به افزانی درکه دگرگردهبه دییل ايح

 نظورمفظ خلوص ارقام، رعايت فاصله گیرد، بنابرايح به زارع  جاور صورت  ی

 ۴33ارقا ی با رنگ سوخ يکیان بايد . ستبرای  زارع تویید بذر مائز اهمیت ا ايزوالسیون

سوخ  رفاوت دارند فاصله  که رنگا ا برای تویید بذر ارقا ی.  رر فاصله داشره باشند

 .کیلو رر است ۳ايزوالسیون 

 

 آب و کود -9-5

به  نظور تویید مداکثر و مفظ پايداری عملکرد، آبیاری در بیزرر  ناطق تویید بذر  ه  

. دهدهای برگی، در صورت باال بودن رطوبت، را افزايش  یاریآبیاری خطر بیم. است

ای های نزری و قطرهدر  قايیه با سییر  ها در سییر  آبیاری بارانیايح بیماری خطر شیوع

 . بیزرر است

 رر تبخیر تجمعی  یلی 13و  ۱3، ۳3در يک بررسی اثر سه رژي  آبیاری، آبیاری بعد از 

. دشگرانو بررسی  اریی ت کمی و کیفی بذر رق  تمزاسبر خصوصیا آ از تزرک کالس

 رر  یلی ۱3و  ۳3های آبیاری بعد از رژي بیح دار نرايه آز ايش ماکی از عدم تفاوت  عنی

رژي  آبیاری  در عملکرد بذر و تعداد کپیول در چرر. بود آ تبخیر تجمعی از تزرک کالس

آبیاری با ه   و نیرروژن. ری داشتدا رر نیبت به دو رژي  ديمر کاهش  عنی یلی 13

 وقع افزايش  صرف نیرروژن هنما ی که بارندگی يا آبیاری به. همبیرمی  ثبت داشرند

 .دش انجام شود، سبب تویید بذر بیزرری
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 های بذرهای ساقه بذری و آلودگيبيماری -9-6

ه  دت که گیاهان بهای قارچی که  عموالر در شرايط رطوبت باال، هنما یبیماری

طور بایقوه در  زارع تویید بذر بییار خطرناک يابند، بهطوالنی  رطوب باشند، شیوع  ی

زا آیوده شده و از طور کا ل توسط عوا ل بیماریتوانند بههای در مال نمو  یساقه. هیرند

 سفیدک دروغی ،تريح بیماری در تویید بذر پیازامرماالر خطرناک. بیح بروند

(Peronospora dustructor) ها بییاری از عملیات کشبه جز اسرفاده از قارس. باشد ی

های کاشت و کاهش  صرف کود زراعی در  زارع تویید بذر  انند فاصله نیبرار زياد ردي 

توانند نیرروژن در پايیز به  نظور اجرناب از رشد زياد برگ برای تهويه  ناسب در  زرعه  ی

های یکه ارغوانی همچنیح خیارت بیماری. نا یاعد کنندشرايط را برای گیررش بیماری 

Stemphylium vesicarium  وAlternaria porri خصوص و انواع بوتريریس به

Botrytis squamosa باشد شديد  ی. 

 

 افشاني  گرده -9-7

که  در کییه قرار داده شد،  زاهده شهای پیاز دها چرردر آز ايزاتی که در آن

باد و نیروی جاذبه اهمیت زيادی . گیرددر غیاب مزرات صورت  ی افزانی کمی گرده

تعداد . کنندمزرات روی چررهای پیاز فعاییت  ی گونه  خرل  از 933تا  93بیح . ندارند

باشد و افزان  یتريح گردهزنبورعیل  ه . به  حل کزت دارد میها بیرگونه

دهی در  زرعه ها را در  رمله گلآن کندوهای زنبور را اجاره کرده و ،توییدکنندگان بذر

قراردادن . شودکندو در هکرار قرار داده  ی ۲9تا  9۲بیح  در آ ريکا. دهندقرار  ی

درصد  ۳3های  رناوب صورت گرفره و از ز ان باز شدن زنبورهای عیل در ز ان

 که زنبور  مکح است از گیاهان  جاور ،بعد از چند روز. شود چررها شروع  ی های گلچه

ز ان از همه زنبورها، رفرار اوییه غريزی بنابرايح با اسرفاده غیره . هیرند تغذيه کند ترجوان

 . گیرندقرار  ی های پیاز دارند،  ورد اسرفادهها، ز انی که تمايل به  اندن روی گلآن
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تمثیر  عیل در  جاورت  زرعه،های زنبورژوهش با قراردادن کلنیدر يک پ

 نرايه نزان داد  یزان بذر توییدشده در .دش طایعه  تویید و کیفیت بذر  یزان افزانی بر گرده

های داخل قفس توری و بدون آذيحبرابر گل ۴/۲ها افزانبا مضور گرده آذيحيک گل

درصد . افزانی با زنبورعیل بر وزن هزار دانه ناچیز بود تمثیر گرده. ها بودافزانمضور گرده

درصد کمرر از بذور  ۱( افزانیبدون گرده)افزانی آزاد صل از گردهزنی در بذور ماجوانه

زنی بذر ماصل از تعداد ساعات الزم برای جوانه. افزانی با زنبورعیل بودماصل از گرده

وزن . افزانی آزاد بودساعت کمرر از بذور ماصل از گرده 1/93افزانی با زنبور عیل  گرده

با زنبورعیل بیزرر از بذور  شده افزانیهای گردههای ماصل از بذور کرتخزک جوانه

 .افزانی نزده بودهای گردهکرت

 

 رسيدن، برداشت و انبارکردن بذر -9-8

 93درجه روز باالی  133سرعت رسیدن بذر با افزايش د ا افزايش يافره و در مدود 

ز کپیول ا و های سیاه رسیدهای که بذرگراد از  رمله شکوفايی تا  رملهدرجه سانری

، بذرها به مداکثر وزن خزک در هنمام رسیدن. کنند،  ورد نیاز استشروع به ريزش  ی

بذر بايیری درست قبل از  برداشت. يابدرسیده و رطوبت بذر و چرر سريعار کاهش  ی

درصد چررها به  93تا  ۲۳که در هنما ی. شدن کپیول و ريزش بذرها صورت گیردشکافره

. توان انجام دادشوند، برداشت دسری را  یها  زاهده  یها، بذریولشدن کپ دییل شکافره

يک پژوهش برداشت بذر پیاز  در .شونددهنده بريده  یدرصد ساقه گل ۲۳چررها با مدود 

 شده در  رملهبذور برداشت .شدانجام ها شکافرح کپیول درصد ۸3و  ۳3، ۳در  رمله 

زنی و بیزرريح طول ی، کمرريح  دت جوانهزنباالتريح سرعت جوانهدرصد  ۳شکافرح 

 .از همه بیزرر بود درصد ۸3وزن هزار دانه در  رمله . چه را داشرندچه و ساقهريزه

روز زودتر از برداشت  93 نظور اجرناب از ريزش بذر، برداشت  کانیزه بايیری به

ها مدود آن رطوبت و درصد چررها بذرها قابل  زاهده بوده ۲ که دردسری يعنی هنما ی

های چررها به روش کردنبعد از برداشت، خزک. درصد است، صورت گیرد ۴3تا  93
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در  ناطق آفرابی چررها را در هوای آزاد روی پالسریک در . شودگوناگون انجام  ی

چررها بايیری  رتبار به  زده شوند تا از . دهند رر قرار  یسانری ۲3 با ارتفاع مدود هايی اليه

چررها در يک  حفظه با د ای  در  ناطق  رطوب،. و گر ای زياد  حفوظ بمانند پوسیدگی

 9۲شوند ا ا برای جلوگیری از صد ه رسیدن به بذور، د ای هوا نبايیری از گرم خزک  ی

 .گراد افزايش يابددرجه سانری

کوبی  کانیکی و تمیزکردن آ اده خر ح ،با دست خرد نمود بروانکه چررها را هنما ی

صورت  یرعد کوبی نبايیری زياد خزک باشند در غیر ايحبذور در  رمله خر ح. ندهیر

زوائد اضافی بذور . ها کاهش خواهد يافتخوردگی بوده و در نریجه قوه نا یه آن ترک

بعد . ها جدا نمودآن ورسازی بذور در آب و شناورشدنتوان از طريق غوطه ی را تمیزشده

بايیری دوباره از طريق سانرريفیوژ با هوای خزک تا هنمام رسیدن از ايح  رمله بذور را 

 . درصد خزک نمود 9۲رطوبت بذر به کمرر از 

سبب افزايش  بودن رطوبت بذر و د ای انبار و باالبودن قدرت میاتی اوییه بذر، پايیح

، بذر (در  ناطق گر ییری) در صورت باالبودن د ا و رطوبت. بذر خواهد شد عمر انباری

تر از بذور ساير سبزيجات از دست داده و ايح يکی از  زکالت پیاز قوه نا یه خود را سريع

درصد  9/1طور تجاری بذر پیاز تا رطوبت مدود به. باشدعمده  ناطق گر ییری  ی

در . شوندهای فويلی فروخره  یخزک شده و در قوطی غیرقابل نفوذ به رطوبت و پاکت

. شودسال مری در  ناطق گرم مفظ  ی 9ا مداقل برای  دت ايح شرايط قوه نا یه بذره

 ۳شود که بذور با رطوبت های ژن، توصیه  ینمهداری طوالنی  دت بذور در بانک برای

که قوه نا یه بذر به کمرر از گراد نمهداری شوند و هنما یدرجه سانری -9۸درصد و د ای 

 .ها راکزت نمودرسد، آندرصد  ی ۸۳
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 .1۴-939: ۱۲ .پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. خوراکی در  نطقه جیرفت

های آبیاری و اندازه پیاز  ادری بر خصوصیات کمی و اثر رژي . 99۸۲. پور ر، عقدايی ما یح
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خالصه  قاالت دو یح کنمره علوم باغبانی . (.Allium cepa L) دهنده پیاز ارتفاع ساقه گل

 .۲۸1-۲۸۱ ص. کرج. ايران

 Thrips tabaci] قايیه میاسیت سه رق  پیاز نیبت به تريپس پیاز. 99۱1. باقری س

Lindeman (Thys.), Thripidae] خالصه  قاالت چهاردهمیح کنمره. لدر دزفو 

 .  ۱۲3ص . پزشکی ايران گیاه
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 Thrips tabaci Lindeman]  عرفی دشمنان طبیعی تريپس پیاز. 99۱1. س  صدق م باقری س،

(Thys.), Thripidae] مره خالصه  قاالت چهاردهمیح کن. در  زارع پیاز اسران خوزسران

 . ۲۳3ص  .گیاهپزشکی ايران

افزايش )ضرورت کوددهی پراسی  در پیاز . 99۸۴. ج، سماوات س بوردی ا،  لکوتی مبای
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 .برآورد سطح زيرکزت و  یزان تویید  حصول. آ ارنا ه کزاورزی اسران خوزسران. 99۸۱. نام بی

 . ريزیاداره آ ار و برنا ه. ريزی ديريت طر  و برنا ه

 . 99۸1-13سال زراعی .  حصوالت زراعی: جلد اول. آ ارنا ه کزاورزی. 991۲. نامبی

. آوری اطالعاتدفرر آ ار و فح. ريزی و اقرصادی عاونت برنا ه. وزرات جهاد کزاورزی

 .۱3تهران، ص 

ريزی و اقرصادی، دفرر وزارت جهاد کزاورزی،  عاونت برنا ه. آ ارنا ه کزاورزی.991۸. نامبی

 .آوری آ ار و اطالعاتفح

های بو ی بررسی تنوع ژنریکی در تعدادی از توده. 99۸9 .خدادادی م زاده ک،نیا ر، قاس پاک

. نا ه کارشناسی ارشد رشره باغبانی دانزکده کزاورزی دانزماه تربیت  درسپايان. پیاز ايران

 .ص 993

 . ص ۴1۴ .انرزارات پیزمام. سبزيکاری از باغچه  نزل تا کزاورزی صنعری. 991۴. تصديقی م

رق  پیاز  1 قايیه عملکرد و اجزای عملکرد . 991۱.   ی عزاده خانکهدانی  ، ابوطایبمیح

-۲۳9(: 99)93.  جله اکوفیزيویوژی گیاهی. روزکوتاه تحت تمثیر سح نزاء در  نطقه  یناب

۲۴9. 

 قايیه اثر . 991۲.  المینی ا فرد ، ذاکری زاده خانکهدانی  ، ابوطایبی جهر ی عمیح

لکرد ارقام پیاز در شرايط روزکوتاه در های  خرل  کزت بر عملکرد و اجزای عم روش

 . 999-9۲۴(: 9)9۳. زراعی کزاورزی جله به.  یناب
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های کاشت  یرقی  و نزايی اثر روش. 991۳.   زاده خانکهدانی  ، خدادادی م، ابوطایبی عمیح

. در شرايط روزکوتاه( .Allium cepa L) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام  خرل  پیاز

 .۲۲1-۲9۴(: ۲۱)۸. یزيویوژی گیاهی جله اکوف

اثر دورهای  خرل  آبیاری . 991۲.  ، ذاکری ا،  حمدی م  حمدی ع خانکهدانی  ،زادهمیح

 جله . بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رق  پیاز در شرايط آب و هوايی گرم و  رطوب

 .99۱-9۴۱(: ۲)۲۱ب. پژوهش آب در کزاورزی

اثرات اندازه پیاز  ادری، تراک  بوته و فصل کاشت بر . 99۱1. مینی ق، کاشی ع، طاليی، ع

خالصه  قاالت دو یح کنمره علوم باغبانی . برخی صفات کمی و کیفی بذر پیاز قر ز آذرشهر

 .9۴۴ص . کرج. ايران

ایعمل پیاز  عکس. 991۲. بايبوردی ا پور م، ناصری ا،س،  حمدی ب، عبدی م خورشیدی م

 .نزريه دانش کزاورزی و تویید پايدار. قند در  نطقه آذربايجان غندرچخوراکی به تناوب با 

۲9(۴:) ۲۲۱-۲9۳ . 

 در هرز های عل  بحرانی کنررل دوره تعییح. 991۲. زاده ع، ا ینی ر نیب ع، رسول حمدیدباغ

 .۴9-۳9(: 9)۲9 .نزريه دانش کزاورزی و تویید پايدار. آذرشهر قر ز رق  پیاز

 (:۲)۲۳.  جله علمی کزاورزی. زت تومم ارقام پیاز در  نطقه بهبهانبررسی ک. 99۸9. دارابی ع

۳9-۴۳. 

های بو ی  ه  پیاز ايران در شرايط بررسی فیزيویوژی تزکیل سوخ در توده .99۸۸. دارابی ع

رسایه دکرری علوم باغبانی، پرديس کزاورزی و  نابع طبیعی دانزماه . اقلیمی بهبهان و کرج

 .ص 91۲. تهران

های کزت و ز ان انرقال بر زودرسی و خصوصیات کمی و بررسی اثر روش. ای 9919. عدارابی 

گزارش نهايی  رکز تحقیقات کزاورزی و  نابع . های پیاز در اسران خوزسرانکیفی ژنوتیپ

 .ص ۸3. طبیعی خوزسران

روی ردي  بر  هابررسی اثرات تاريخ کاشت و فاصله ردي  و بوته. ب9919. دارابی ع

گزارش نهايی  رکز تحقیقات . ت کمی و کیفی جمعیت بهبوديافره پیاز بهبهانخصوصیا

 .ص 1۸. کزاورزی و  نابع طبیعی خوزسران
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های ويژگی و فروش قابل عملکرد بر بوته تراک  و کاشت تاريخ اثر بررسی. 991۴. دارابی ع

 .باغی و یزراع  حصوالت فرآوری و تویید. بهبهان توده از شده گزينش پیاز جمعیت سوخ

(9۸ :)999-939. 

 . ص ۲۸۸. فیزيویوژی و تویید پیاز خوراکی. 991۴. دارابی ع

دهی اثر دو اقلی   رفاوت بهبهان و کرج بر سوخ .99۸۱ .دارابی ع، باباالر م، کاشی ع، خدادادی م

له علوم و  ج .بو ی ايران (.Allium cepa L) های کمی و کیفی شش توده پیازو ويژگی

 . 9۱۱-91۲(: 9)1. انی ايرانفنون باغب

تعییح آسرانه طول روز و درجه مرارت تجمعی  .99۸۸. دارابی ع، کاشی ع، باباالر م، خدادادی م

-99(: ۴)۴3. ه علوم گیاهان باغبانی ايران جل .های پیازبرای تزکیل سوخ و آناییز رشد رق 

۲9. 

رفویوژيکی دو وات  یصوصبررسی اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و برخی خ. 99۸1. رسرمار ج

گزارش نهايی  رکز تحقیقات کزاورزی و  نابع طبیعی خراسان . شدهتوده پیاز اصال 

 . ص ۲۳. رضوی

 . ص 991. نمارانرزارات دانش. پیاز، کاشت، داشت و برداشت. 991۸. سلطانخانی ام، خدادادی م

های  خرل  پیاز تمثیر وزن .9913. قادری ف،  زايخی ک، عظیمی آ سلیمانی آ، خاتمیان م، اکرم

خالصه  قاالت هفرمیح کنمره علوم باغبانی . بر تویید بذر (Allium cepa. L) خوراکی

 .۲19-۲1۲ص  .اصفهان. ايران

 زارع های هرز های جديد در  بارزه با عل کشبررسی اثر عل . 99۱۳.  قدم ر شیمی پ، نوری

 .9۴-9۱(: 9)9۲.  جله نهال و بذر. پیاز

تريح تاريخ کاشت پیاز گزارش نهايی طر  بررسی و تعییح  ناسب. ب99۱9. وشرری هش صباغ

 .ص 93.  رکز تحقیقات کزاورزی خوزسران. اصال  شده را هر ز در کزت نزايی

تريح تاريخ کاشت پیاز گزارش نهايی طر  بررسی و تعییح  ناسب. ای 99۱9. شوشرری هصباغ

 .ص ۸. رکز تحقیقات کزاورزی خوزسران . شده را هر ز در کزت  یرقی اصال 

 های  خرل  برداشت بر کیفیت بذر پیاز خوراکیتمثیر ز ان. 9913. نظر صپور م، بلندعبدیی

.(Allium cepa L .)۲۱۴ ص. اصفهان. خالصه  قاالت هفرمیح کنمره علوم باغبانی ايران-

۲۱9. 
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. ی پیازهای خوراکی ايرانرفویوژيکی و سیرویوژيکوبررسی صفات  . 99۱9. عرب م، کاشی ع

 .1۳-11 ص .خالصه  قاالت اوییح سمینار تحقیقات سبزی و صیفی

هییریديح در بهبود جذب نیکل،  رابوییی  نیرروژن -کارايی کمپلکس نیکل. 991۲. بخزی م علی

دانزکده ، دانزماه صنعری اصفهان. شناسی ارشدپايان نا ه کار. ای پیاز و کیفیت تغذيه

 .کزاورزی

. 9نزريه شماره . های کزاورزی ايرانآوردهفهرست آفات  ه  نباتات و فر. 99۴3. فرمبخش ق

 .ص 9۳9. قیمت مفظ نباتات وزارت کزاورزی

 .ص ۳13. تهران. باوردارانانرزارات . شناسی عمو ی، جلد اولگیاه. 9911. قهر ان ا

 بررسی تراک  جمعیت و  یزان خیارت تريپس پیاز. 99۸9. کالفچی م، عماری ر،  بلی م

(Thrips tabaci Lindeman )خالصه  قاالت پانزدهمیح . اصفهان روی ارقام پیاز در

 .99۱ -99۸ص  .کنمره گیاهپزشکی ايران

اثر ازت بر عملکرد، کیفیت و قابلیت نمهداری ارقام پیاز . 99۱۱. فرودی بکاشی ع، رسر 

 . ۳13-۳1۱: ۲1.  جله علوم کزاورزی ايران. در انبار( .Allium cepa L)خوراکی 

اثرات نیرروژن بر عملکرد، کیفیت و قابلیت انباری ارقام پیاز . 99۱۸. ب فرودیکاشی ع، رسر 

 .۳۸1-۳1۱: ۲1.  جله علوم کزاورزی ايران(. .Allium cepa L)خوراکی 

بررسی اثر فاصله ردي  کاشت و تراک  بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد . 99۸1. هروان جال عی

خالصه  قاالت پنجمیح کنمره . در اسران زنجانای پیاز در کزت نزايی با روش آبیاری قطره

 .9۲۳ص  .شیراز. علوم باغبانی ايران

و اهمیت آن در ( Delia sp. Dip., Anthomiidia)شناسی  مس سیر زيیت. 99۸9. ا  حینی

 .991-9۲3ص . خالصه  قاالت پانزدهمیح کنمره گیاهپزشکی ايران. شهرسران طارم

افزايش عملکرد و بهبود  صرف بهینه کود به  نظور . 99۸۴. ودایینی ا،  قیمی ا،  حصلی   رادی

ساز ان جهاد کزاورزی اسران هر زگان، . ۸نزريه فنی شماره . در اسران هر زگان زکیفیت پیا

 .ايران بندرعباس،

انرزارات . توصیه بهینه  صرف کود برای  حصوالت کزاورزی در ايران. 9919. ج  لکوتی م

 .تهران، ايران.  بلاغان
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روش جا ع تزخیص و  صرف بهینه کودهای . 99۸۴. ، کريمیان ن، کزاورز پج  لکوتی م

 .تهران، ايران. انرزارات دانزماه تربیت  درس. شیمیايی

بررسی اثرات  قادير  خرل  کودهای ازته و فیفره بر عملکرد پیاز . 99۱۳. ه م فضل س وسوی

 .9۳۴ص . وم باغبانی ايرانخالصه  قاالت اوییح کنمره عل. شده را هر زاصال 

های  خرل  تویید بر برخی از صفات سه رق  بررسی اثرات روش. 99۸۱.  یرزايی ی، خدادادی م

. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. پیاز در قایب طر  اسرمرار تویید در  نطقه جیرفت

۸ :۱1-11. 

آذرشهر  و اندازه نزاء برای پیاز قر ز تعییح بهرريح تاريخ تهیه خزانه. 99۸۴.  یرشکاری ب،  بزر م

 .99۳ص  . زهد. خالصه  قاالت چهار یح کنمره علوم باغبانی ايران. در تبريز

خالصه  قاالت دو یح . ها و ارقام  ه  پیاز ايرانیبررسی و  قايیه توده. 99۱۴.  قدم منزائی

 .1۴-11 ص .سمینار تحقیقات سبزی و صیفی

 سرخی پیاز دراعی بر بیماری ريزهاثر رق  و تناوب زر. 991۲.زاده شم، رفیع نصراصفهانی

 .99-۲۲: ۲. های گیاهیفصلنا ه تحقیقات بیماری. اصفهان

 ۲۴. انرزارات دفرر تویید برنا ه های ترويجی و انرزارات فنی. زراعت پیاز. 99۱۳.  قدم ر نوری

 .ص

به  ک ژن گیاهی  لی ايرانهای پیاز بانبررسی  قاو ت توده. 99۱1. همری ف، بنديکروس پ

 . ۱9ص . خالصه  قاالت چهاردهمیح کنمره گیاهپزشکی ايران. تريپس پیاز

تعییح  یزان باقیمانده و دوره . 99۸۲. رزاق ن، وییان آآبادی ل، مبیبی ج، ماجیماجیيادگاريان

 خالصه  قاالت سو یح همايش  لی توسعه کاربرد. کارنس س  ديازينون در پیاز و پیازچه
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