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مقدمه
پیاز خوراکی در ایران سبزی مهمی است که با تأمین ویتامین ها و عناصر غذایی 
ضروری مانند پتاسیم و فسفر بر سالمتی مردم تأثیر چشمگیری می گذارد. بر اساس 
آمارنامه کشاورزی منتشرشده در سال 1397، بیش ترین سطح زیر کشت در کشور 
به استان هرمزگان اختصاص دارد و استان های جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، 

اصفهان و فارس در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. 
به طور متوسط ساالنه حدود 10 هزار هکتار پیاز در استان هرمزگان با هدف تولید 
 محصول در زمستان و عرضه مستمر پیاز در کشور کشت می شود. در این مناطق به طور

معمول ارقام وارداتی نظیر پریماورا، تگزاس ارلی گرانو و سوپرکس و توده های محلی مانند 
 توده محلی بلوچی با سیستم نشا کاری کشت می شود. سن و اندازه نشا یکی از عوامل
 مهم در استقرار صحیح آن در مزرعه، افزایش عملکرد و کاهش پدیده فیزیولوژیکی بولتینگ
 )گل دهی بی موقع( است که می تواند سبب تداوم تولید پیاز در طرح استمرار و موفقیت

کشت شود.
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كشت نشایی پياز
بخش قابل توجهی از پیاز خوراکی در جهان به روش کشت نشایی تولید می شود. 
در این روش نسبت به کشت مستقیم بذر می توان از همان ابتدا تراکم گیاهی مد نظر 
را در مزرعه ایجاد کرد، محصول را به اندازه یک تا دو ماه زود رس کرد، قابلیت رقابت 
 گیاه را با علف های هرز باال برد، از آب آبیاری و آفت کش کم تری استفاده کرد و 
 همچنین میزان فرسایش خاک و از دست رفتن عناصر غذایی را در اثر آب شویی کم تر

کرد. در تحقیقی در منطقه میناب برتری روش کشت نشایی بر کشت مستقیم بذر در 
هفت رقم تجاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از برتری روش کشت نشایی 

از نظر افزایش عملکرد و نیز زود رسی محصول بود.
در این روش می توان نشا ها را با احداث خزانه در مزرعه یا گلخانه پرورش داد. 
 بهترین شرایط پرورش نشا هنگامی است که درجه حرارت روز و شب به ترتیب 17 و

10 درجه سانتی گراد باشد. در این روش نشاها بسته به درجه حرارت 8 تا 12 هفته 
 بعد از کشت آماده انتقال به مزرعه می شوند. بذرکاري با تراکم حدود 4۵00 بذر در
 متر مربع به صورت دست پاش )شکل 1( یا با فاصله ردیف 10 سانتي متر انجام مي شود.

عمق کاشت بذر را حدود 1/۵ سانتی متر در نظر می گیرند.

 

شکل 1- کشت بذر پیاز در خزانه به صورت دست پاش
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رعایت تراکم بوته در خزانه مانع از علفی و ضعیف شدن نشا می شود. در تراکم 
کم، حداکثر استفاده از خاک خزانه نمی شود و در تراکم زیاد، بین نشاها در جذب 

آب و مواد غذایی و نور رقابت ایجاد می شود.
در مناطق جنوبی برای تولید زمستانه پیاز، باید حتماً از نشاء پیاز استفاده شود. 
 برای تولید نشا معموالً از مناطقی از استان های جنوبی که تابستان خنک تری دارند، 
برگ  عمدتاً  منطقه  گیاهان  )شاخ و برگ  سایبان  از  استفاده  با  و  می شود  استفاده 
درخت خرما یا پیش( در مرداد اقدام به کشت بذر در خزانه می کنند تا در اوایل مهر 

نشاها آماده و قابل انتقال به زمین اصلی باشند. 
 در مناطق جنوبی برای تولید زمستانه پیاز باید تاریخ کاشت مناسب رعایت شده و

از ارقام مقاوم به بولتینگ )گل دهی نابهنگام( استفاده شود )شکل 2(، زیرا در این 
مناطق  این  در  دارد.  وجود  بولتینگ  خطر  زمستان  در  سرما  وقوع  هنگام  مناطق 
نشاهای ۵0 تا 70 روزه قابل انتقال به زمین اصلی بوده و معموالً نشاها با قطر ساقه 
نتایج یک  تا 20 سانتی متر قابل انتقال هستند.  دروغی 3/۵ میلی متر و طول 1۵ 
تحقیق در منطقه میناب نشان داده است که بهترین سن نشاء پیاز در این منطقه 

۶0 روز است.

 

شکل 2- عارضه بولتینگ در پیاز
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تمامی عملیات زراعی از جمله وجین علف های هرز، مبارزه با آفات و بیماری ها 
باید به طور منظم و مستمر انجام پذیرد تا نشاء قوی و سالم برای انتقال به زمین 

اصلی حاصل شود.
آلی  با کودهای  پیاز، خاک های سبک غنی شده  نشا  تولید  برای  بهترین خاک 
 است. برای تغذیه نشا در خزانه می توان از 20 گرم فسفات آمونیوم و ۵0 گرم سولفات 
پتاسیم در هر متر مربع و 30 گرم اوره در هر متر مربع در دو نوبت 20 تا 40 روز 
بعد از کشت بذر استفاده کرد. نشاء پیاز در یک ماه اول پس از کشت بذر در خزانه 
ُکند رشد است و از شروع ماه دوم رشد سریعی خواهد داشت. لذا برنامه ریزی تغذیه 

با استفاده از کود ازته در ماه دوم خزانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در صورت وجود فاصله زیاد از محل تولید نشا تا محل اصلی کشت، بهتر است 
ریشه های نشا کوتاه و برگ ها هرس شود و طول نشا به 10 سانتی متر کاهش یابد 
تا قابلیت حمل بهتری )برای حفظ رطوبت( تا رسیدن به زمین اصلی را داشته باشد. 
معموالً در این فاصله نشا در بین گونی نخی مرطوب نگهداری می شود. به این سیستم، 
تولید نشا با ریشه لخت گفته می شود. نشا را در زمین اصلی می توان با دست یا با 
ماشین نشا کار کشت کرد. در ایران معموالً نشا با دست کشت می شود. نشاء پیاز را در 
عمق 2/۵ سانتی متری کشت می کنند. نشاء پیاز را برای جلوگیری از تنش می توان 
در سینی های کاشت بذر با خانه های با حجم 9 تا 1۵ میلی لیتر که با کمپوست پر 
 می شوند یا در بلوک های از جنس پیت و به صورت چند نشایی در داخل هر خانه 
نیز تولید و به همان صورت به زمین اصلی با توجه به تراکم مد نظر انتقال و کشت کرد 
)شکل 3(. البته با توجه به هزینه سینی های کشت و نیز محیط کشت، هزینه تولید 
افزایش می یابد. به دلیل اینکه از هر بذر پیاز یک بوته و نهایتاً یک سوخ تولید می شود، 
استفاده از سینی کشت برای تولید نشاء پیاز آن گونه که در مورد سبزیجات دیگر 
نظیر بادمجان، گوجه فرنگی و فلفل مرسوم است، چندان مقرون به صرفه نیست؛ زیرا 

در سبزیجات اخیر، بوته تولیدی قادر به تولید مقادیر زیادی میوه است.
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شکل 3- تولید نشاء پیاز در سینی های کشت

 بهتر است در روش انتقال نشا با ریشه لخت قبل از کاشت نشا، زمین آبیاری شود،
به طوری که در هنگام کاشت زمین رطوبت داشته باشد و بالفاصله بعد از کاشت نیز 

آبیاری صورت گیرد.
اندازه مناسب نشا براي انتقال به زمین اصلي 1۵ تا 20 سانتي متر است. البته درشتي 
 ساقه زیر زمیني )سوخ (  در خزانه مالک مناسب تري براي تشخیص زمان انتقال نشا
  به زمین اصلي است، کما اینکه وقتي تراکم بذر در خزانه زیاد باشد، نشا بلند، علفي و

ضعیف، و سوخ بسیار ظریف و خسارت پذیر مي شود )شکل 4(.

 

شکل 4- نشاء پیاز مناسب کشت در زمین اصلی
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نکته مهم اینکه پیازهاي بومي نسبت به کمي آب مقاوم ترند؛ اما به علت وجود 
 رطوبت حاصل از بارندگي و شبنم در ماه هاي دي و بهمن شرایط انتقال آسان است و

چنانچه در کاشت همین ارقام در مراحل اولیه رشد نشا، رطوبت کافي تأمین شود، میزان 
عملکرد افزایش خواهد یافت. اما در ارقام اصالح شده و روزکوتاه که زمان انتقال آن ها 
 قبل از بارندگي و وجود رطوبت کافي خاک است، ایجاد شرایط هیرم کاري )نم کاری(

ضروري به نظر مي رسد و به همین دلیل کرت هاي احداث شده باید 1 تا 2 روز قبل از 
انتقال، آبیاري و پس از گاو رو شدن با بیل شخم شوند تا محیط مناسب براي انتقال 
 نشا فراهم شود. در هر حال نشاء قوي و سالم تضمین کننده محصولی خوب با کمیت و

کیفیت باال خواهد بود. در زمان انتقال و چند ساعت قبل از انتقال، کرت هاي خزانه را 
 آبیاري مي کنند؛ چون اگر خاک خزانه داراي رطوبت کافي نباشد، خارج کردن نشاها
 از خاک باعث قطع ریشه هاي نشا و صدمات ریشه مي شود و گیاه با سیستم ریشه اي

ناقص و ضعیف به زمین اصلي انتقال مي یابد )شکل ۵(.

شکل ۵- خزانه پیاز و نشاهای آماده کشت 
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نشاكار پياز
کشت نشاء پیاز با استفاده از دستگاه نشاکار )شکل ۶(، صرفه جویی قابل توجهی 
در هزینه های تولید خواهد داشت. این نوع نشاکارها نیمه اتوماتیک و نیمه سوار با سه 
سیستم اتصال سه نقطه ای هستند و هم زمان سه عمل کشت نشا، کوددهی و ایجاد 
شیار آبیاری را انجام می دهند. واحدهای تشکیل دهنده یک نشاکار پیاز عبارت اند از:

شاسی کولتیواتور؛ 1-
جعبه کودی؛ 2-
لوله های انتقال کود؛ 3-
سینی نگهدارنده نشا؛ 4-
دو چرخ زمینی؛ ۵-
ایجادکننده فارو )شیارکن(؛ ۶-
ناودان های سقوط نشا؛ 7-
تجهیزات نشستن اوپراتورها )تا ۵ نفر(. 8-

شکل ۶- نشاکار پیاز
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عرض کار این نوع نشاکارها حدود 13۵ سانتی متر است و 8 فاروئر دارند. وزن آن 
 حدود 3 تن است )بدون کاربر(. قبل از کشت نشا بایستی زمین با استفاده از روتیواتور 
آماده شود. با این حال آماده سازی با استفاده از شخم و دیسک نیز کفایت می کند. 
این دستگاه نیازمند تراکتوری با قدرت 22 تا 3۵ اسب بخار است. این دستگاه مجهز 
به سیستم متراژ چرخ های ستاره ای برای ریزش کود بوده و بهترین سرعت تراکتور 

در زمان کشت نشا، بین 1 تا 1/۵ کیلومتر در ساعت است. 
در دستگاه نشا کار پیاز، نشا به صورت دستی توسط کاربر در ناودان های سقوط 

قرار می گیرد و فواصل بین ردیف ها و روی ردیف ها قابل تنظیم است.
این دستگاه، مجهز به دو چرخ کنترل کننده عمق در دو انتهاست که عمق کشت 
 نشا را به طور یکنواخت روی 1 سانتی متر تنظیم می کند. این دستگاه قادر است در
 یک روز )8 ساعت کاری( با استفاده از 1 راننده و 4 کارگر، یک هکتار مزرعه پیاز را کشت کند.

 در روش های کشت دستی به طور متوسط 420 تا 470 هزار نشا در هر هکتار توسط 
40 نفر در یک روز کشت می شود، در حالی که با استفاده از نشاکار ۵۵0 هزار نشا 
در هکتار در روز قابل کشت است. از مهم ترین مزایای استفاده از نشاکار پیاز نسبت 
به کشت دستی می توان به کشت دقیق، زحمت کم، عملکرد باال و هزینه تولید کم 

اشاره کرد. 

مقایسه روش های مختلف توليد پياز خوراكی
کشت پیاز خوراکی به روش کشت مستقیم بذر در زمین اصلی یا کشت نشا یا 
سوخچه در زمین اصلی انجام می شود. از مهم ترین دالیلی که موجب شده است در 
 برخی مناطق ایران، کشت مستقیم بذر پیاز در زمین اصلی هنوز مورد استفاده قرار گیرد،

پایین بودن قیمت بذر، باال بودن هزینه کارگری و نیز کمبود آن برای کشت نشاست. 
مقایسه سه روش مرسوم کشت پیاز، در قالب معایب و مزایای هر روش در جدول 1 

خالصه شده است.
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جدول 1- مقایسه روش های مختلف تولید پیاز خوراکی

سوخچهنشاییمستقیمروش کشت

3-32-102میزان مصرف بذر )کیلوگرم در هکتار(

1۵4نیروی کارگری برای کشت )روز نفر در هکتار(

متوسطمتوسطدقیق و مناسبآماده سازی زمین

--*نیازمند شن پاشی در اراضی سنگین

--*مبارزه با علف های هرز در اوایل کشت

--*عملیات تنک

**-عملیات واکاری

**-یکنواختی عمق کشت

**-فواصل کشت منظم

**-مصرف کم تر آب، کود و سموم

***-زودرسی

******عملکرد در واحد سطح

--*فرسایش خاک و آب شویی

4-3 ماه2 ماه-مدت خزانه گیری

 هزینه تولید یک هکتار )بذر هیبرید(
به میلیون تومان در سال 1398

22181۶
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