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پرورش پیاز

آیا می دانید...؟
محصول پیاز دارای پتانسیل باالیی در تولید است. با انتخاب رقم و بذر مناسب و به کارگیری فن های نوین 
در  عرضه  و  نگهداری  قابلیت  رسید.  هم  محصول  هکتار  در  تن   150 باالی  رکورد های  به  می توان  زراعی 
انبارمانی  از  با استفاده  زمان های مختلف، به پیاز اجازه می دهد تا در سال هایی که مازاد تولید وجود دارد 
مناسب برخی از ارقام نوسانات شدید قیمت را کنترل نموده و کشاورز پیازکار متحمل ضرر و زیان نگردد.
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اهمیت و ضرورت کشت پیاز
پیاز یکي از سبزیهاي پراهمیت و پرکاربرد در تغذیه و صنایع غذایی دنیاست و میزان زیادی از تولید محصوالت 
کشاورزی را در سراسر دنیا به خود اختصاص داده است. این گیاه بومی جنوب غربی آسیا ) تقریباً بخش بزرگی از 
آسیای میانه از هند و ایران تا سواحل دریای مدیترانه( است. پس به نوعی می توان گفت ایران یکی از خواستگاه ها 

و مرکز تنوع پیاز است.
پیاز به عنوان غذا از زمان های بسیار دور در ایران و دنیا مورد استفاده بوده است، پیاز به صورت تازه خوری )خام و 

پخته درون انواع غذاها(، فرآوری شده )به صورت سرخ شده و پودر پیاز( و همچنین دارویی مصرف می شود.
در ایران تقریباً در تمامی فصل های سال محصول پیاز تولید می شود. استان های جنوبی کشور مانند سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و جنوب کرمان و خوزستان استان هایی هستند که در فصل زمستان و اوایل بهار 
پیاز تولید می کنند و بقیه استان های سردسیر و معتدل در کشور از اواخر بهار تا پاییز محصول مورد نیاز کشور 

را تأمین می نمایند. همچنین پیاز یکی از گیاهان وجینی مناسب در تناوب زراعی است.
محصول پیاز دارای پتانسیل باالیی در تولید است. که با استفاده بهینه از منابع تولید می توان میزان عملکرد 
محصول را چندین برابر وضعیت سنتی کنونی افزایش داد. در سال زراعی 95ـ94 سطح زیر کشت پیاز 62297 
هکتار با تولید 2400584 تن و میانگین عملکرد 38/53 تن در هکتارگزارش شده است )آمار نامه کشاورزی(.

جدول2ـ تأثیر درجه حرارت برتعداد روز مورد نیاز 
برای تشکیل سوخ در فتوپریود 14 ساعته

تعداد روز )کاشت تا دما )درجه سلسیوس(
تشکیل سوخ(

شبروز

تشکیل نمی شود1810

2214154

301469

شرایط محیطی مناسب رشد و نمو پیاز
دما: پیاز یک گیاه فصل سرد است که دامنه دمایی آن 
برای جوانه زدن 5 تا 30 درجه سلسیوس و بهترین دما 
برای جوانه زنی آن 17 تا 25 درجه سلسیوس است. 
دامنه مناسب رشد این گیاه در روز 13 تا 25 و در شب 
15 تا 17 درجه سلسیوس است. همچنین بهترین دما 
برای تشکیل سوخ ها 20 تا 25 درجه سلسیوس است.
نور: ارقام برحسب طول روز به سه دسته تقسیم می شوند:

  روز بلند: به طول روز بیش از 14 ساعت برای آغاز 

از  بهار پس  اوایل  در  ارقام  این  دارند.  نیاز  سوخ دهی 
برطرف شدن خطر سرما، کشت و در تابستان تا اوایل 
سفید  قم،  سفید  پیاز  ارقام  می گردند.  برداشت  پاییز 

کاشان و قرمز ری روز بلند هستند.
روز  طول  به  سوخ دهی  شروع  برای  متوسط:  روز    

جدول1ـ ارزش غذایی پیاز

آب
)درصد(

پروتئین 
)درصد(

لیپید 
)درصد(

کلسیم
)درصد(

فسفر 
)درصد(

آهن 
)درصد(

A ویتامین
)درصد(

 C ویتامین
)درصد(

891/90/227360/54010
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13 تا 14 ساعت نیاز دارند. بیشتر در نواحی معتدل در اواخر پاییز کشت و در اواخر بهار تا اوایل تابستان 
برداشت می گردد. از ارقام روز متوسط مي توان به پیاز رامهرمز، پیاز طارم و پیاز سفید ساري و پیاز سفید 

کرد. اشاره  گرگان 
  روز کوتاه: عموماً این ارقام بیشتر در نواحی جنوبی کشور کشت می شوند. این ارقام به طول روز کمتر از 

13 ساعت برای شروع سوخ دهی نیاز دارند، در پاییز کشت شده و در زمستان تا بهار برداشت می شوند. این 
نوع پیاز با وجودی که در طول روز کوتاه سوخ دهی را آغاز می کند ولی با افزایش شدت نور تشکیل سوخ به 

شدت افزایش می یابد. 

توجه
برخی از ارقام پیاز برای شروع سوخ دهی نسبت به طول روز حساسیت نشان نمی دهند که بی تفاوت نامیده 

می شوند.

خاک: پیاز در طیف وسیعی از خاک ها می تواند رشد کند، اما مناسب ترین خاک برای پرورش پیاز خاک های 
شنی لومی هستند، که با کود های دامی و شیمیایی تقویت شده باشند.

مناسب ترین pH خاک برای پرورش پیاز بین6 تا 6/5 است و باید توجه داشت pH پایین تر می تواند برای 
برای کشت پیاز مناسب تر هستند  به وجود آورد. خاک های زراعی عمیق  جذب عناصر توسط پیاز مشکل 
)حدود 60 سانتی متر( و در صورت کشت در خاک  های کم عمق تر باید با مدیریت زراعی مناسب )تغذیه و 

یابند. پرورش  آبیاری( 
اگرچه پیاز را می توان در طیف وسیعی از خاک ها کشت کرد ولی بهتر است از کشت آن در خاک  های سنگین 
خودداری شود؛ زیرا در این خاک ها مشکالتی مانند سله بستن سطح خاک، نامناسب بودن تهویه بستر و 
سفتی خاک باعث ایجاد خسارت، کاهش عملکرد و کیفیت محصول می شود. خاک  های شنی با بافت درشت 

نیز آب موجود را به سرعت ازدست داده و موجب زودرسی گیاه می شوند.

ویژگی های گیاه شناختی پیاز 
پیاز گیاهی تک لپه ای از خانواده پیاز )آلیاسه(1 است، برای تولید 
گل و دانه دوساله و برای تولید محصول سوخ یا پیاز یک ساله است.

پایینی  قسمت هاي  از  و  است  افشان  و  پیاز سطحی  ریشه  ریشه: 
ساقه دیسکی خارج مي شود. طول این ریشه ها نسبتاً کوتاه و انتشار 
باالیی خاک  تا 20 سانتي متر قسمت  آن در داخل خاک در 10 

مي باشد. مزرعه 
ساقه: پیاز دارای ساقه نازک و مدور که در انتهای سوخ است و ریشه 
از قسمت پایینی آن خارج می شود. در وسط صفحه ساقه دیسکی 
نقطه رویش پیاز که نقش جوانه انتهایي ساقه هوایي را بازي مي کند 
قرار دارد و در این محل است که ساقه گل دهنده و برگ های سبز 

بوته پیاز آشکار شده و در فضا به رشد خود ادامه مي دهد.

Alliaceae ـ1

شکل1ـ قسمت های مختلف گیاه پیاز

سال دوم سال اول
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برگ: برگ های پیاز دو نوع هستند:
1  نوع اول برگ هایی فلس مانند هستند که از شکل 
صورتی  تا  قرمز  سفید،  رنگ های  به  خارج شده  برگ 
می باشند و در زیر یا در سطح خاک تبدیل به فلس هایی 
می شوند که سوخ پیاز را تشکیل داده و محل نگهداری 

و ذخیره مواد غذایی برای گیاه است.
2  نوع دوم برگ هاي لوله ای شکل سبز رنگ هستند 
که به صورت برافراشته بوده و دارای کلروفیل می باشند. 
این برگ ها وظیفه فتوسنتز را در گیاه به عهده دارند. 

گل: گل آذین پیاز چتري با تعداد زیادي گلچه و توپی 
شکل است. هرگل دارای 3 پرچم، 6 گلبرگ، بدون 
کاسبرگ با تخمدان 6 برچه ای است که تولید حداکثر 

6 عدد بذر می نماید. میوه از نوع کپسول است. 

شکل3ـ الف: گل آذین چتری             ب: گل                پ: میوه                 ت: دانه

شکل 2ـ قسمت های مختلف سوخ پیاز

ریشه ها

ساقه دیسک

برگ های فتوسنتزکننده

برگ های 
فلسی

جوانه اصلی

جوانه های جانبی

)الف( )ب( )پ( )ت(

بذر: بذر پیاز سیاه رنگ به طول 3 تا 4 میلي متر و قطر 
0/5 تا 1 میلي متر است. وزن هزار دانه بذر آن 2/7 
تا 4 گرم است. بذر پیاز در بهترین شرایط نگهداري 
قوه نامیه خود را 1 تا 2 سال حفظ مي کند ولي بهتر 

است بذر یک ساله کشت گردد. 
شکل4ـ اندازه و شکل دانه پیاز
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آماده سازی زمین پیاز

برای تعیین مقدار و نوع کود های شیمیایی همواره باید از کارشناسان کمک گرفت، به همین منظور ابتدا باید 
از طریق نمونه برداری درست از خاک و ارسال به آزمایشگاه خاک شناسی و ارائه نتیجه آن به کارشناسان 

مربوطه دستورات و توصیه های کودی را برای کشت پیاز در زمین مورد نظر دریافت و به کاربست. 
استفاده از کود دامی پوسیده به میزان 40 تا 50 تن در هکتار و یا کود سبز، براي اصالح فیزیکي خاک که 
از نظر مواد آلي یعني هوموس فقیرند، ضروری است. مي توان گفت میزان مصرف کود حیواني در پیاز دو برابر 

سایر سبزي ها است.
به علت اینکه پیاز در اوایل رشد بسیار ضعیف بوده و به کندی رشد و نمو مي کند، علف هاي هرز به آسانی به آن غلبه 
مي کنند. بهترین طرز استفاده از کود دامي آن است که کود را به مقدار زیاد )در حدود 40 تا 50 تن در هکتار( 

به محصول سال قبل که حتماً یک گیاه 
وجیني مانند سیب زمینی یا چغندرقند یا 
گوجه فرنگی و یا نباتات خانواده کدوئیان 

خواهند بود بدهند.
و  تجهیزات  از  کاشت  روش  به  توجه  با 
وسایلی مانند گاوآهن برگردان دار، دیسک 

و لولر استفاده می شود.
شکل 5 ـ پخش کود دامی

پژوهش
روند آماده سازی زمین برای کشت پیاز را در منطقه خود از خبرگان و کارشناسان محلی پرس وجو کنید. 

پس از آماده کردن، گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

شکل6ـ آماده سازی زمین شامل شخم، نرم کردن خاک و فرم دهی سطح زمین
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(ممکن

آماده سازی 
بستر کاشت 

پیاز

زمین زراعی، تراکتور، 
گاوآهن، دیسک، لولر، 

کودپاش کود دامی

باالتر از 
حد انتظار

تعیین ویژگی های خاک، آماده سازی و تنظیم ماشین های خاک ورزی 
اولیه، اجرای شخم، انتخاب ماشین های خاک ورزی ثانویه، نرم کردن 
خاک، تسطیح زمین زراعی، پخش کود دامی و مخلوط آن با خاک، 

تحلیل اهمیت کم خاک ورزی در کشاورزی پایدار

3

در حد 
انتظار

تعیین ویژگی های خاک، آماده سازی و تنظیم ماشین های خاک ورزی 
اولیه، اجرای شخم، انتخاب ماشین های خاک ورزی ثانویه، نرم کردن 

خاک، تسطیح زمین زراعی، پخش کود دامی و مخلوط آن با خاک
2

پایین تر از 
1خاک ورزی نامناسب زمین زراعی برای کشت پیازحد انتظار

عملیات تهیه زمین

با توجه به امکانات و شرایط، فهرست تجهیزات، وسایل و مواد موردنیاز را تهیه کنید.
مراحل انجام کار

با نام و یاد خداوند یکتا، پس از آماده به کار شدن با استفاده از تجهیزات، وسایل و مواد تعیین شده بستر 
کشت پیاز را با در نظر گرفتن موارد زیر آماده نمایید.

1   بعد از برداشت محصول قبلی، در صورت نیاز و امکان، زمین موردنظر را آبیاری کنید.
2   پس از رسیدن به رطوبت مناسب )گاو رو(، کود دامی پوسیده مورد نیاز را در سطح مزرعه به صورت 

یکنواخت پخش کنید و زمین را شخم بزنید.
3  برای خرد شدن کلوخ ها و بقایای محصول قبلی و همچنین یکنواختی خاک مزرعه، زمین را دیسک 

بزنید.
4   در صورت نیاز تسطیح زمین را انجام دهید.

5   سپس طبق توصیه کارشناسان، اقدام به پخش کود های شیمیایی پایه یا کود کامل نمایید.
6   پس از پخش کود شیمیایی دیسک دوم را در جهت عمود بر دیسک اول بزنید.

7   در زراعت های ردیفی پیاز )کشت دستی و یا نشایی( پس از آماده سازی اولیه ردیف های کشت به وسیله 
فاروئر یا پشته سازها مشخص و بستر کاشت آماده می شود.

8   پس از سرویس و تمیز کردن ماشین های آماده سازی آنها را به مسئول مربوطه تحویل دهید.
9   گزارشی از انجام کار تهیه کرده به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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انتخاب بذر
استفاده از بذر های گواهی شده و رقم مناسب برای منطقه می تواند عالوه بر کاهش هزینه های کنترل بیماری ها و 
مقاومت در مقابل تنش ها سبب افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول پیاز گردد. بذر های خوب و باکیفیت، دارای 

برچسب می باشند.
به طورکلی ارقام بومی پیاز ایرانی را از نظر رنگ می توان به پیاز های قرمز )قرمزآذرشهر، قرمز ری و قرمز طارم(، 
پیاز های سفید )سفید قم و سفیدکاشان(، پیاز های بنفش )کهریزک( و پیاز های صورتی)پیاز نوشهر( دسته بندی کرد. 

کاشت پیاز

شکل7ـ نمونه ای از ارقام بومی به رنگ های گوناگون

ویژگی هایی که باید در انتخاب بذر مدنظر قرار گیرند عبارت اند از:
 رقم مناسب منطقه باشد )با توجه به حساسیت به طول روز(.

 خلوص فیزیکی و ژنتیکی بذر مطابق استاندارد باشد.
 دارای درصد جوانه زنی حداقل 90 درصد باشد.

 تاریخ تولید بیش از یک سال نباشد.
ارقام پیاز به سه دسته زود رس، متوسط رس و دیررس تقسیم می شوند. 

دوره رشد ارقام مختلف پیاز بستگی به شرایط آب و هوایی، خاک زراعی منطقه دارد. ولی معموالً در مناطق 
تولید پیاز دوره رشد ارقام مختلف تفاوت دارد. ارقام زودرس دارای دوره رشد کوتاه تری از ارقام متوسط رس 
و دیررس هستند و البته عملکرد آنها نیز معموالً کمتر است. در مناطق سردسیری و معتدل پیاز های سفید 

خمین و... ارقامی زودرس، پیاز های سفید کاشان و سفید قم دیررس هستند. 

تاریخ کاشت 
مناسب ترین تاریخ کاشت پیاز را با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه، رقم مورد کشت، وضعیت خاک 
و روش کاشت تعیین می کنند. کشت پیاز در نواحی سرد در بهار پس از سپری شدن یخبندان زمستانه و در 

نواحی نیمه گرمسیری و گرم در پاییز انجام می شود.
همان گونه که گفته شد، پیاز یک محصول فصل خنک است که در دمای بین 5 تا 25 درجه سلسیوس جوانه 
می زند و بین دمای 23 تا 27 درجه سلسیوس بهترین رشد و نمو را خواهد داشت. حرارت کم و رطوبت باال 
در ابتدای رشد و گرما در پایان رشد برای پیاز بسیار مناسب است. تشکیل سوخ های پیاز بیشتر به طول دوره 

روشنایی بستگی دارد. 
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گل دهی  پایین،  حرارت های  درجه  و  بهار  در  زودهنگام  کشت  صورت  در  )بولتینگ1(:  نابه هنگام  گل دهی 
نابه هنگام روي خواهد داد. در اثر این عارضه مرکز سوخ سفت و محصول غیرقابل استفاده خواهد شد. از طرف 
دیگر کشت دیرهنگام باعث می گردد که شاخص سطح برگ کاهش یافته در هنگام مواجه شدن گیاه با طول 

روز بلند به دلیل کاهش فتوسنتز، سوخ هاي کوچک تولید و در نتیجه عملکرد کمتري حاصل می گردد.
در مناطق جنوبی کشور معموالً در تولید زمستانه و بهاره درکشت نشائی برحسب منطقه خزانه گیری از اواخر 
مرداد تا شهریور انجام و تا اواخر مهرماه به زمین اصلی منتقل می شود و درکشت مستقیم از نیمه مهر تا اوایل 

آبان کشت انجام می پذیرد. کشت زودهنگام در این مناطق نیز موجب گل دهی نابه هنگام می گردد.

Bolting ـ1

پژوهش
تاریخ کشت پیاز برای رقم های قابل کشت در منطقه خود را از خبرگان محلی و کارشناسان پرس وجو 

کنید و در گزارشی ضمن ارائه در کالس به هنرآموز خود تحویل دهید.

پژوهش
در منطقه شما پیاز با چه گیاهانی در تناوب زراعی قرار می گیرد؟

تناوب زراعی پیاز 
تناوب زراعی به علت جلوگیری از خستگی زمین که نتیجه کشت پی درپی یک گیاه است و همچنین ناشی از 
عدم تعادل عناصر غذایی و ترشح ترکیبات مسموم کننده از ریشه است کاماًل ضروری است. همچنین موجب 

کاهش خسارت علف های هرز، آفات و بیماری ها می گردد. 
  گیاهانی که بعد از پیاز هرگز نباید کشت شوند: پیاز، تره فرنگی و گیاهان پیازی 

  گیاهانی که بهتر است بعد از پیاز کشت نشوند: کرفس، اسفناج، کاهو، توت فرنگی و خیار 

  برخی گیاهان که بعد از پیاز می توان کشت کرد: غالت، کلم بروکسل، گل کلم، ذرت، شلغم، تربچه، کلم پیچ 

و هویج 
کاشت پیاز بعد از گیاهان تیره بقوالت )لوبیا چشم بلبلی، باقال و لوبیاسبز( باعث افزایش محصول می گردد، 

بنابراین قرار دادن گیاهان تیره بقوالت در تناوب زراعي با پیاز بسیار مناسب است.

مراحل رشد پیاز 
رشد پیاز را به ویژه در مناطق سردسیر و معتدل می توان به 4 مرحله تقسیم نمود. اول مرحله جوانه زنی که 
گیاه با رشد ریشه اولیه در خاک مستقر و 1 تا 2 برگ حقیقی ظاهر می شوند. مرحله دوم یک دورۀ کند ولی 
وزن تر ساقه با درجه حرارت به طور خطي مرتبط مي باشد، در گیاهان کشت شده در بهار غالباً به دلیل پایین 
بودن دما این دوره طوالني است و گیاه 6 تا 7 برگ تولید می کند. در مرحله سوم به علت گرم شدن هوا 
برگ ها سریع تر رشد کرده، ریشه های نابه جا رشد کرده و وزن ساقه افزایش می یابد و سوخ دهی آغاز می شود. 
مرحله چهارم رشد در این مرحله سوخ رشد کرده و رشد برگ هاي متوالي کاهش مي یابد. غالف برگ هاي 
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معمولي )فتوسنتزي( متورم شده، غالف هاي فاقد پهنک )برگ هاي ذخیره اي داخلي( به وجود آمده و متورم 
شده تا بافت ذخیره اي مرکز سوخ را تشکیل دهند. در این مرحله سوخ به رشد نهایی خود رسیده و پس از 

آن برگ های پایینی پژمرده و گردن پیاز خالی و آماده برای برداشت است )شکل8(        

برگ اولافتادن برگ لپه ایسقوط برگ اولتشکیل غده

جوانه زدن
پیش جوانه زنی 

بذر
دانه

ضخیم شدن غدهخوابانیدن گیاهرسیدگی

شکل8ـ مراحل رشد رویشی پیاز و تولید سوخ حاصل از بذر در سال اول

روش های کشت پیاز
در حال حاضر در ایران سه روش مختلف برای کشت پیاز به منظور تولید سوخ یا پیاز وجود دارد.

1  کشت مستقیم بذر در زمین اصلی
2  کشت نشائی پیاز

3  کشت سوخچه پیاز 
1  کشت مستقیم: زمان کشت در این روش به عوامل زیادی از جمله شرایط آب و هوایی منطقه، روش کاشت 

و رقم پیاز بستگی دارد. با توجه به روش آبیاری و تجهیزات به دو روش انجام می شود.
  کشت مستقیم دستی)کرتی( بذر: در 

بوده  کرتی  به صورت  کشت  روش  این 
15ـ10  مصرف  با  دستی  بذرپاشی  و 
پایان  در  و  شده  انجام  بذر  کیلوگرم 
روی بذرها را یک  الیه خاک به قطر 1 
روش  این  می پوشانند.  سانتی متر   2 تا 
کشت به دلیل مصرف آب بیشتر، عدم 
یکنواختی فواصل بوته ها و اندازه سوخ ها 

نمی شود. شکل9ـ کشت پیاز به روش مستقیم کرتیتوصیه 
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  کشت مستقیم ردیفی بذر: در این روش پس از آماده سازی و ایجاد پشته ها، ایجاد شیار با فوکا و کشت 

دستی و یا به وسیله دستگاه بذرکار ریزدانه کار انجام می شود.
درکشت ردیفی با بذرکار فاصله خطوط کشت پیاز 20 تا 30 سانتی متر در نظر گرفته می شود. بذر های آن 
به فاصله 5 تا 12 سانتی متر از یکدیگر کشت می گردند، در این صورت وقتی طول بوته ها به حدود 10 تا 12 
سانتی متر رسید آنها را تنک می نمایند. از بوته های تنک شده به عنوان پیازچه استفاده می شود. تنک کردن 
بوته های پیاز ممکن است در 2 یا 3 مرحله انجام شود. چنانچه هدف کشت برداشت پیاز با غده های متوسط 
باشد فاصله دو بوته را حدود 5 سانتی متر در نظر می گیرند و اگر هدف تولید پیاز با غده های بزرگ باشد 
فاصله دو بوته 12 سانتی متر در نظر گرفته می شود. همچنین میزان مصرف بذر برای کشت مستقیم ردیفی 

پیاز حدود 2 تا 6 کیلوگرم در هکتار است. 

شکل10ـ کشت پیاز با دستگاه ریز دانه کار به صورت ردیفی

گفت و گو
   معایب تراکم نامطلوب )تراکم کم یا زیاد( را به صورت گروهی لیست کرده و در کالس ارائه دهید.

   معایب عمق کاشت کمتر یا بیشتر از میزان توصیه شده )1 تا 2 سانتی متر( را لیست کرده و در کالس 

ارائه کنید.

پژوهش
در یک پژوهش میدانی از کشاورزان خبره و کارشناسان کشاورزی در منطقه خود تراکم بوته و مقدار بذر 

مورد نیاز ارقام پیاز مناسب را پرس و جو نموده و درجدولی به همکالسی های خود گزارش کنید. 

کاشت پیاز به روش مستقیم

فهرست تجهیزات و وسایل مورد نیاز را متناسب با روش کاشت تهیه کنید.
مراحل انجام کار:

1   آماده به کار شوید )لباس مناسب کار بپوشید، بهداشت ایمنی فردی را مدنظر قرار دهید(.
2   مقدار بذر مورد نیاز )مطابق توصیه کارشناسان( متناسب با مساحت زمین و روش کاشت را تهیه کنید. 

فعالیت
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گفت و گو
سایر مزیت های کشت نشایی نسبت به کاشت مستقیم را بیان کنید.

2  کشت با نشا: کشت بذر در خزانه و تولید نشا و انتقال به زمین اصلی به منظور به دست آوردن محصول 
زودرس و یکنواخت انجام می شود. 

3   ماشین های کاشت بذر و تراکتور در صورت امکان و در غیر این صورت وسایل کاشت دستی را تحویل 
بگیرید.

4   سالمت ماشین های مورد استفاده را بررسی کرده و آماده به کار نمایید.
5   تنظیمات اولیه ماشین کاشت را انجام دهید.

توجه: در صورتی که به هر دلیلی دستورالعمل گفته شده در دسترس نباشد یا با تنظیمات دستگاه به 
دلیل تعمیرات مطابقت نداشته باشد می بایست دستگاه را کالیبره کنید )به کتاب کاشت گیاهان زراعی 

مراجعه شود(. 
6   عملیات کاشت را به طول 10متر انجام دهید سپس تنظیمات الزم را مورد ارزیابی قرار دهید )عمق کاشت، 

میزان ریزش و ...(.
7   عملیات کاشت را به نوبت انجام دهید )رعایت نوبت، نظم، ایمنی و بهداشت و همکاری با سایر هنرجویان 

و هنرآموز خود بخشی از مهارت آموزی است(. 
8   پس از پایان عملیات کاشت در سرویس و تمیز کردن دستگاه ها مشارکت کنید.

تولید نشا 
معموالً در مناطقی که کشت نشائی پیاز مرسوم است در کنار زمین اصلی قطعه کوچکی از زمین را به خزانه 
تولید نشا اختصاص می دهند، سطح این زمین تقریباً برای هر هکتار زمین اصلی 300 تا 400 مترمربع خزانه 

در نظر می گیرند.
پس از انجام عملیات آماده سازی خزانه ) شخم، دیسک و تسطیح( کشت و آبیاری انجام می شود. حدود 2 تا 
4 کیلوگرم بذر هیبرید و استاندارد برای تهیه نشا یک هکتار زمین کافی است. برای آنکه خزانه نشا از سرما 
یا گرمای محیط محفوظ مانده و به موقع آماده شود معموالً با پوشش مناسب مانند پالستیک برای حفاظت 

از سرما و یا ایجاد سایبان برای حفاظت در گرما آن را می پوشانند.  
در بعضی مناطقی که از گلخانه برای تولید نشا استفاده می شود در تمام فصل های سال می توان نشا تولید 
نمود. در گلخانه برای کشت از بستر زمین، سکو و یا سینی کشت استفاده می شود. در گلخانه باید کشت بذر 
زیر پوشش پالستیکی و با تراکم 5  ـ4 بذر در هر سانتی مترمربع انجام پذیرد. فاصله ردیف ها 10 سانتی متر 
و عمق کاشت 1ـ0/5 سانتی متر باشد. در مناطق سردسیر بذر پیاز در آخر بهمن ماه در خزانه کشت می شود 
و در فروردین و ابتدای اردیبهشت با مناسب شدن هوا و از بین رفتن خطر سرمای بهاره پس از آماده سازی 
زمین اصلی انتقال نشا انجام می شود. اگر در طول دوره تولید نشا، دمای محیط بین 15 تا 25 درجه سلسیوس 
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باشد. مدت زمان رشد گیاه تا زمان انتقال نشا به زمین اصلی بین 6 تا 10 هفته است. در مناطق جنوبی و 
گرمسیر بذر پیاز از اواسط تیر تا اواسط شهریور در خزانه کشت می شود و پس از 60 تا 70 روز به زمین 

اصلی منتقل می گردند. 

جدول3ـ مقایسه کاشت پیاز به روش های کشت مستقیم و نشایی

مقدار بذر موردنیازروش کشت
)کیلوگرم در هکتار(

فاصله ردیف های 
کشت

)سانتی متر(

فاصله بوته ها روی 
ردیف

)سانتی متر(

عمق کاشت
)سانتی متر(

2ـ101ـ5 30ـ1520ـ  8کشت مستقیم

بذر استاندارد یاکشت نشایی
3ـ102ـ5 30ـ20هیبرید 4ـ2

انتقال نشا به مزرعه: نشاها در ردیف هایی که 20 تا 30 سانتی متر از یکدیگر فاصله  دارند به فواصل 5 تا 10 
سانتی متر نشا می شوند. نشاها می توانند اندازه های مختلفی داشته باشند ولی اگر طول و قطِر هر نشا به اندازه 
مداد باشد برای این کار بسیار مناسب است. بوته  های پیاز در عمق 2 تا 3 سانتی متر کاشته می شوند. در کشت 
پیاز معموالً از روش آبیاری قطر ه ای )نوار تیپ( استفاده می کنند، این روش آبیاری عالوه بر افزایش راندمان 

آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب، موجب افزایش کمی و کیفی تولید نیز می گردد.     

پژوهش
از منابع معتبر و کارشناسان زراعی درباره معایب و مزایای کشت پیاز به دو روش مستقیم و نشایی پژوهش 
کنید. روش کشت  تأیید هنرآموز خود در کالس نصب  از  مقایسه ای پس  را در جدولی  نتیجه  و  کنید 

پیشنهادی برای منطقه شما کدام روش است؟ دالیل خود را بیان کنید.

شکل11ـ کشت بذر در سینی نشا

3  کشت پیاز به وسیله سوخچه )آنیون ست1(: روش دیگر کشت پیاز به وسیله سوخچه است. برای این کار 
سوخچه ها را که از کشت متراکم بذر در سال قبل به وجود آمده اند، در محل اصلی می کارند.

در این روش ابتدا باید در خزانه سوخچه های موردنیاز تولید شوند. برای این کار پس از آماده سازی خاک، 
کشت بذر در خزانه انجام می شود. تاریخ خزانه گیری برای تهیه سوخچه به منظور استفاده در کشت پاییزه 

Onion Set ـ1
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مناطق  در  بهمن ماه  اول  نیمه  را  کرمان(  )جنوب 
گرمسیر و در مناطق معتدل سرد پس از رفع خطر 
سرما که معموالً از نیمه دوم فروردین ماه تا نیمه اول 

می گیرند. درنظر  است  اردیبهشت 

شکل12

روش تولید سوخچه 
آماده سازی  برای  باشد.  زیاد  آلی کافی و نسبتاً  با ماده  باید سبک  بذر در خزانه  برای کشت  خاک مناسب 
ابتدا زمین خزانه را تا عمق حدود 15 سانتی متری شخم زده، سپس سطح خاک را به خوبی نرم و هموار 
می نمایند. کود دامی پوسیده را به مقدار الزم باید به آن اضافه کرد. کاربرد کود های پتاِس و فسفِر در خزانه 
برای استحکام سیستم ریشه ای و رشد آن اهمیت زیادی دارد. همچنین استفاده از کود های نیتروژِن )اوره، 
سولفات آمونیوم و نیترات( در بستر خزانه برای انجام رشد رویشی و رشد برگ ها و تولید سطح سایه انداز برای 
شروع پیازدهی ضروری است. باید توجه کرد که تراکم بذر برای تولید سوخچه از کشت خزانه کمتر است. 

توجه
از زمین های شور برای تهیه خزانه سوخچه نباید استفاده کرد.

میزان بذرها باید به صورتی باشد که بذرها روی یکدیگر قرار نگیرند.

مقدار بذر برای تولید سوخچه برای کشت یک هکتار زمین بسته به تراکم کاشت متفاوت است )معموالً 
و    بارانی  آبیاری  در  خطوط  فاصله  باشد.  خطی  به صورت  باید  خزانه  در  بذر  کاشت  کیلوگرم(.  ـ 1/5   4/5
قطر ه ای 10 تا 15 سانتی متر است و فاصله بذرها درروی خطوط 1 تا 1/5 سانتی متر و عمق کاشت نیز 
0/5تا1سانتی متر در نظر گرفته می شود. با رشد پیاز باید خزانه را از نظر عملیات داشت مدیریت نمود و 

برداشت نمود. را  آنها  به 3ـ2 گرم )قطر2ـ1 سانتی متر(  تا رسیدن وزن سوخچه ها 

شکل13ـ کشت آنیون ست پیاز
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بهترین زمان رشد دلخواه برای تولید پیازچه زمانی است که دمای روز و شب به ترتیب 25 و 10 درجه 
است.  مناسب  درجه سلسیوس  تا 27  بین 10  دمای  پیازچه  تولید  برای  به طورکلی  باشد.  سلسیوس 

مراقبت های زراعی از خزانه تهیه سوخچه: مراقبت های موردنیاز در طول زمان خزانه عبارت اند از: آبیاری، 
استفاده از کود های نیتروژن دار، جلوگیری از رشد علف های هرز است.

مدت زمان موردنیاز برای آماده شدن سوخچه در خزانه 70 تا 90 روز است. پس از آماده شدن سوخچه ها 
)قطر آنها بین 1تا 2 سانتی متر(، همراه با برگ آنها را برداشت کرده و پس از 4 تا 6 روز که برگ ها خشک 
شدند، آنها را جدا کرده و پیازچه ها را در جای خنک و خشک با دمای 12 تا 15 درجه سلسیوس نگهداری 

کرده و در زمان مناسب اقدام به کشت آنها در زمین اصلی می نمایند. 

توجه
برحسب اینکه کشت در مناطق سردسیر با طول روز بلند یا گرمسیر با طول روز کوتاه و یا معتدل با طول 

روز متوسط انجام شود زمان کشت پیازچه تنظیم می گردد.

برداشت  به منظور  را  بزرگ تر  سوخچه های  اصلی،  زمین  در  هوا  شدن  مناسب  از  پس  سوخچه ها:  کاشت 
کاشت  عمق  مناسب ترند  پیاز  غده  تشکیل  برای  کوچک تر  سوخچه های  به عبارت دیگر  می کارند  سبز  پیاز 
سوخچه هایی که به منظور برداشت پیاز سبز کاشته می شوند حدود 3 تا 4 سانتی متر است که باید آنها نزدیک 
به هم کشت گردند به طوری که باهم تماس داشته باشند. فاصله خطوط کشت آنها نیز 30 سانتی متر است 
و وقتی که طول بوته ها به 10 سانتی متر رسید پای بوته خاک ریخته می شود که قسمتی از پیاز سفید شود. 
عمق کاشت سوخچه ها برای تولید پیاز حدود 2 سانتی متر، فاصله بوته ها روی ردیف 7 تا 10 سانتی متر و 

فاصله خطوط کشت 30 تا 40 سانتی متر در نظر گرفته می شود.

شکل 14ـ مراحل رشد پیاز کشت شده به روش آنیون ست

گفت و گو
   کاشت زودهنگام یا دیرهنگام پیاز در منطقه شما سبب چه مشکالتی می گردد؟

   به طورکلی بر اساس تحقیقات انجام شده و تجربیات حاصل شده تاریخ کاشت مناسب پیاز بالفاصله بعد 

از رفع احتمال وقوع یخبندان و زمانی است که فرصت رشد مناسب را به پیاز بدهد. آیا این پیش بینی 
در خصوص منطقه شما هم درست است؟
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گفت و گو
از معایب تراکم نامطلوب ) تراکم زیاد یا کم( به صورت گروهی مواردی را لیست کرده و در کالس ارائه 

دهید.
عمق کاشت برای بذر پیاز حداکثر بین 1 تا 2سانتی متر است. با توجه به ریز بودن بذر پیاز دالیل کم بودن 

عمق کاشت را در کالس توجیه نمایید.

مزیت های روش کشت سوخچه
  تعداد دفعات آبیاری کاهش می یابد.

  مقدار بذر مصرفی به مراتب از روش کشت مستقیم بذر کمتر است.

  نیاز به عملیات تنک در این روش نیست.

  کنترل علف های هرز در این روش ساده تر است.

  این روش باعث زودرسی محصول می گردد و می توان محصول را زودتر به بازار عرضه کرد.

  در مناطقی که فصل رشد برای تولید پیاز به روش کشت مستقیم کوتاه است، می توان از این روش استفاده 

کرد.

پژوهش
   در یک پژوهش میدانی از کشاورزان خبره و کارشناسان کشاورزی در منطقه خود تراکم بوته و مقدار بذر 

مورد نیاز برای ارقام قابل کشت در منطقه خود را پرس وجو کرده و در جدولی به کالس گزارش نمایید. 
   آیا در مناطق سرد و معتدل سرد اگر به دلیل محدودیت منابع آب،کشت پیاز در گلخانه یا زیرپوشش 

پالستیکی امکان پذیر باشد، می توان ارقام روزکوتاه را در اواخر زمستان پس از سپری شدن خطر یخبندان 
کشت نمود؟ دالیل و راهکار های خود را در کالس ارائه دهید.

کاشت پیاز به روش کشت سوخچه

تجهیزات و وسایل موردنیاز 
مراحل انجام کار

1   آماده به کار شوید )لباس مناسب کار بپوشید، بهداشت ایمنی فردی را مدنظر قرار دهید(.
2   زمین خزانه را آماده کنید.

3   پس از تعیین مقدار بذر مورد نیاز و تأیید هنرآموز، کشت بذر در خزانه را مطابق توصیه کارشناسان 
انجام دهید.

4   مراقبت های الزم را در طول دوره رشد در خزانه انجام دهید.
5   پس از تعیین زمان برداشت عملیات برداشت را انجام داده و سوخچه ها را جمع آوری کنید.

6   سوخچه های تولید شده را در انبار مطابق توصیه های انجام گرفته نگهداری نمایید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

زمین زراعی، ترازو، بذر پیازکاشت پیاز

باالتر از حد 
انتظار

تاریخ  تعیین  مصرفی،  بذر  مقدار  تعیین  رقم،  انتخاب 
کاشت،  عملیات  اجرای  کاشت،  روش  تعیین  کاشت، 

کاشت روش  انتخاب  دالیل  تحلیل 
3

تاریخ در حد انتظار تعیین  مصرفی،  بذر  مقدار  تعیین  رقم،  انتخاب 
کاشت عملیات  اجرای  کاشت،  روش  تعیین  2کاشت، 

پایین تر از حد 
1کاشت غیر یکنواخت پیازانتظار

7   پس از تعیین زمان کاشت در زمین اصلی کاشت سوخچه ها مطابق توصیه کارشناسان )عمق کاشت 
و آرایش کاشت( را با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی انجام دهید.

8   پس از پایان کار و تحویل وسایل، گزارش انجام کار خود را تهیه کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

نگهداری مزرعه پیاز

آبیاری
آبیاری در پیاز بسیار مهم است. در اراضي شني که سطح فوقاني خاک خیلي زود خشک می شود باید کاماًل 
مراقب بود که همیشه در اطراف ریشه پیاز رطوبت کافي موجود باشد. تا زمان سبز شدن بذر پیاز بین سه تا 
چهار نوبت آبیاری سبک به فاصله 5ـ4 روز باید انجام پذیرد و سطح خاک باید همیشه دارای رطوبت باشد تا 
بذر بتواند به راحتی جوانه بزند. پس از سبز شدن بذرها بسته به بافت خاک منطقه و دما و رطوبت محیطی 
نوبت  های آبیاری به 7ـ5 روز یک بار می رسد و میزان آب مصرفي با توجه به منطقه کشت، زمان کشت، روش 
تولید و نوع خاک متغیر است. در کشت سنتی معموالً آبیاری به صورت ثقلی انجام، که موجب هدر رفتن آب 
و افزایش هزینه عملیات داشت و به ویژه مبارزه با علف های هرز می شود. اما در کشت مستقیم ردیفی، کشت 
نشائی و آنیون ست، آبیاری از نوع نوار تیپ مناسب تر است. زیرا پیاز دارای بذر ریز و سیستم های ریشه ضعیفی 

است و با آبیاری نشتی و غرقابی امکان شسته شدن 
بذر یا جابه جا شدن نشا وجود دارد. 

ایران پیاز را می توان به صورت دیم  در نقاط شمالي 
کشت کرد. بعد از تشکیل پیازها تا دو هفته به زمان 
برداشت، دور آبیاری متناسب با بافت خاک و دمای 
محیط به 9ـ7 روز یک بار می رسد. دو هفته قبل از 

آبیاری کاماًل قطع می شود.  برداشت 
شکل15ـ آبیاری نشتی )الف( آبیاری کرتی )ب(

)ب()الف(
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برخی از تولیدکنندگان از مالچ  های پوششی پالستیکی برای کشت پیاز استفاده می کنند، بنابراین باید توجه 
داشت در پرورش و کاشت پیاز با استفاده از پالستیک امکان بروز بیماری های باکتریایی در غده ها، به ویژه در 

هوای داغ و یا مرطوب افزایش می یابد.

شکل16ـ آبیاری قطر ه ای نوار تیپ )الف( آبیاری بارانی )ب(

گفت و گو
آبیاری سطحی )ثقلی( به چه روش هایی انجام می شود؟ کدام روش را برای کاشت پیاز توصیه می کنید؟ 

کود سرک 
مطابق توصیه های کودی انجام گرفته توسط کارشناسان قسمتی از کود مورد نیاز گیاه به ویژه کود اوره بعد از 

کاشت به صورت سرک در مرحله 4ـ3 برگی و آغاز سوخ دهی به گیاه داده می شود. 

آبیاری مزرعه

پس از تعیین روش آبیاری با توجه به امکانات و شرایط هنرستان، مزرعه را در مراحل مختلف رشد 
پایش نمایید و زمان آبیاری را تعیین کرده، پس از تأیید هنرآموز آبیاری مزرعه را انجام دهید و جدول 

زیر را تکمیل کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

جدول 4ـ ثبت آبیاری

تاریخ کاشت:                                                 بافت خاک:
............سومین آبیاریدومین آبیاریاولین آبیاریمرحله آبیاری

تاریخ آبیاری

فعالیت

)ب()الف(
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هشدار
از مصرف بی رویه کودهای نیتروژِن و فسفاِت در مزارع پیاز باید جداً خودداری نمود در غیر این صورت، 
باعث افزایش غلظت نیترات و کادمیم در آن شده و عالوه بر کاهش خاصیت انبارداری محصول برای 

سالمت انسان نیز خطرناک خواهد بود.

هشدار
مصرف زیاد کود های نیتروژِن باعث نرم شدن سوخ و پوسیدگی آن و از طرفی باعث دیررسی و کاهش 

دوره انبارمانی پیاز می گردد.

روش مصرفزمان مصرف )مرحله رشد(نوع کود

یک سوم قبل از کاشتـ  مقدار باقی مانده به نسبت های نیتروژِن
مساوی در مراحل 4ـ3 برگی و آغاز تشکیل سوخ

قبل از کاشت به صورت نواری با کودکار
ـ در مراحل رشد همراه آب آبیاری

فسفِر
پتاِس

ریزمغذی

پژوهش
با پرس وجو از کارشناسان زراعت و یا خبرگان محلی، جدول )5( را برای کوددهی پس از کاشت مزرعه 

پیاز در منطقه خود تکمیل کرده و در کالس ارائه دهید.

جدول5  ـ جدول زمان و روش کوددهی

ب(کود شیمیایي

نیتروژن: در رشد سبزینه ای، تولید سوخ و افزایش عملکرد مؤثر است. مقدار کود نیتروژِن به صورت اوره با 
توجه به میزان مواد کربن آلی خاک 200 تا 250 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. این کود بهتر است در 
سه مرحله به مزرعه داده شود: مرحله اول یک سوم در زمان کاشت )آماده سازی زمین( و  دو سوم باقی مانده 

همان طورکه توضیح داده شد در دو مرحله به زمین داده شود.

فسفر: این عنصر در مرحله نشا و در زمان تشکیل و حجیم شدن سوخ برای پیاز الزم است. مقدار کود فسفره 
به صورت فسفات تریپل با توجه به میزان مواد کربن آلی خاک 50 تا 150 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. 
کمبود این عنصر باعث تأخیر در رسیدگی و کلفت شدن گردن سوخ ها شده و برگ ها سبز تیره می گردند. 

برای مصرف این کود قبل از کاشت در زمان آماده سازی زمین با خاک مخلوط می شود.
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پتاسیم: این عنصر در افزایش مقاومت پیاز در برابر آفات و بیماری ها مؤثر است. مقدار کود پتاسه به صورت 
سولفات پتاسیم یا فسفات پتاسیم با توجه به میزان مواد کربن آلی خاک 50 تا 200 کیلوگرم در هکتار 
توصیه می شود. در صورت کمبود، سربرگ ها پژمرده و زرد رنگ می گردد. این کودها نیز قبل از کاشت و در 

زمان آماده سازی زمین با خاک مخلوط می شوند. 
ریز مغذی ها: برای تولید پیاز با عملکرد و کیفیت مطلوب تأمین نیاز گیاه به عناصر ریزمغذی مانند: آهن، 

گوگرد، روی، منگنز، مس و بور را باید مورد توجه قرار داد.  

خوابانیدن برگ پیاز 
اگر مقدار آب و یا کودهاي ازته زمین زیاد باشد و یا آنکه زمین را در موقع تهیه زمین شخم عمیق زده باشند، 
قسمت هوایي پیاز یعني برگ هاي آن قوي شده و به رشد خود ادامه مي دهد و این رشد طوالني برگ باعث 
دیررس شدن پیاز شده براي جلوگیري از دیر رسیدن پیاز باید مانع ادامه رشد برگ ها شد و براي این منظور 
عمل شکستن و خوابانیدن برگ ها انجام مي شود. اگر هوا مرطوب باشد ممکن است برگ ها دوباره از زمین 
بلند شده و به رشد خود ادامه دهند، بنابراین باید به فاصله یک هفته تا 10 روز این عمل تکرار شود، شکستن 
و خواباندن برگ پیاز با غلتک  های سبک و یا در سطح کوچک به وسیله شن کش یا پاي کشاورز انجام می گیرد.

تغذیه گیاه 

با توجه به امکانات و شرایط، لیست تجهیزات، وسایل و مواد مورد نیاز را تهیه کنید.
مراحل انجام کار

با امید به روزی دهنده یگانه، پس از آماده شدن )لباس کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی( 
پس از مشاوره با کارشناسان و دریافت توصیه های کودی در مراحل مختلف رشد مزرعه پیاز با در نظر 

گرفتن موارد زیر اقدام به کوددهی نمایید.
1   زمان، روش کار، تعداد دفعات کوددهی و نوع کود، را قبل از شروع کار تعیین کرده، به هنرآموز خود 

تحویل دهید. 
2   آماده به کار کردن دستگاه کودکار و تنظیمات اولیه آن یا آماده کردن سم پاش و تنظیمات آن را انجام 

دهید.
3   رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی در تمام مراحل کوددهی با دقت ویژه به کار گرفته شود.

4   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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سله شکنی 
بهترین خاک براي کاشت پیاز معمولي زمین هایي است که ازنظر مواد آلي غني و دارای بافت لومی سبک 
اینکه ریشه  به  با توجه  با مشکل سله مواجه هستند.  باال هستند معموالً  باشند. خاک هایی که دارای رس 
پیاز سطحی است عملیات سله شکنی و وجین نباید عمیق باشد. یک یا دو هفته پس از کاشت بذر وجین 
و سله شکنی انجام می گیرد. تعداد دفعات سله شکنی بسته به سنگینی خاک دارد و ممکن است بعد از هر 
آبیاری به صورتی که به ریشه گیاه آسیب نزند انجام گیرد. سله شکنی به صورت ماشینی با تراکتور یا دستی 

و فوکا امکان پذیر است. 

شکل17ـ عملیات سله شکنی و نرم کردن خاک مزرعه پیاز به صورت مکانیزه و دستی در بین ردیف های پیاز 

خوابانیدن برگ پیاز

با توجه به امکانات و شرایط، لیست تجهیزات، وسایل موردنیاز را تهیه کنید: 
مراحل انجام کار

با  بهداشت فردی( و مشاوره  و  ایمنی  نکات  و رعایت  )لباس کار  آماده شدن  از  یاد خدا، پس  و  نام  با 
کارشناسان و دریافت توصیه های کودی برنامه کوددهی مزرعه پیاز را آماده کرده، با در نظر گرفتن موارد 

زیر اقدام به کوددهی نمایید.
1   برنامه کوددهی و نوع کود، را قبل از شروع کار آماده کرده به هنرآموز خود تحویل دهید. 

2   آماده به کار کردن دستگاه کودکار و تنظیمات اولیه آن یا آماده کردن سم پاش و تنظیمات آن را انجام 
دهید.

3   رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی در تمام مراحل کوددهی با دقت ویژه به کار گرفته شود.
4   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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انجام  کرتی  سنتی  کشت  و  بذر  مستقیم  درکشت  بیشتر  کردن  تنک  عملیات  پیاز:  مزرعه  و وجین  تنک 
می شود. معموالً درکشت نشائی و سوخچه، عملیات تنک نداریم، هرچند ممکن است که در این روش کشت 
پیاز واکاری نیاز باشد. درکشت مستقیم پیاز وقتی طول بوته ها به حدود 10 تا 12 سانتی متر رسید آنها را 
تنک می نمایند. از بوته های تنک شده به عنوان پیازچه سبز استفاده می شود. تنک کردن بوته های پیاز ممکن 
است در 2 یا 3 مرحله انجام شود. چنانچه هدف کشت، برداشت پیاز با غده های متوسط باشد فاصله دو بوته 
را حدود 5 سانتی متر در نظر می گیرند و اگر هدف تولید پیاز با غده های بزرگ باشد فاصله دو بوته 10 تا 12 

سانتی متر در نظر گرفته می شود.
کنترل علف های هرز مزرعه یا وجین پیاز 
به ویژه در ابتدای رشد گیاه دارای اهمیت 
زیادی است. برای کنترل علف های هرز 
کنترل  دارد:  وجود  مختلفی  روش های 
فیزیکی )وجین(، کنترل زراعی، کنترل 
بیولوژیکی، کنترل شیمیایی )علف کش( 
و کنترل تلفیقی که از چند روش فوق 
استفاده می شود. کنترل علف های هرز 
بهبود  عملکرد،  افزایش  باعث  مزرعه 
بیماری ها  شیوع  عدم  و  سوخ  کیفیت 
وجین  عملیات  می شود.  نیز  آفات  و 
علف های هرز باید تا چند هفته قبل از 

برداشت ادامه داشته باشد .
شکل18ـ وجین مزرعه پیاز به صورت فیزیکی )با کارگر( 

عملیات سله شکنی مزرعه پیاز 

با توجه به امکانات و شرایط، لیست تجهیزات، وسایل و مواد موردنیاز را تهیه کنید: 
مراحل انجام کار

با توکل به آفریدگار هستی، پس از آماده شدن )لباس کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی( با 
استفاده از تجهیزات، وسایل لیست شده، عملیات سله شکنی را با در نظر گرفتن موارد زیر آماده نمایید.

1   زمان و روش کار را قبل از شروع کار آماده کرده به هنرآموز خود تحویل دهید. 
2   آماده به کارکردن دستگاه و تنظیمات اولیه آن را انجام دهید.

3   رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی در تمام مراحل سله شکنی با دقت ویژه به کار گرفته شود.
4   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(ممکن

نگهداری مزرعه 
پیاز )تنک و 

واکاری، آبیاری، 
تغذیه، سله 

شکنی، کنترل 
علف های هرز(

مزرعه پیاز کولیتواتور 
مرکب کودکار، سمپاش، 

تجهیزات آبیاری، هر باریم 
علف های هرز، کود

باالتر از 
حد انتظار

واکاری و سله شکنی، تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای 
کوددهی  روش  و  سرک  کود  نوع  تعیین  آبیاری،  عملیات 
کنترل  زمان  تعیین  و  شناسایی  کوددهی،  عملیات  انجام 
علف های مزرعه پیاز تعیین روش و اجرای عملیات کنترل 
علف های هرز مزرعه پیاز، تحلیل دالیل انتخاب روش های 

پیاز مزرعه  نگهداری 

3

در حد 
انتظار

اجرای  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین  سله شکنی،  و  واکاری 
عملیات آبیاری تعیین نوع کود سرک و روش کوددهی، انجام 
عملیات کوددهی، شناسایی و تعیین زمان کنترل علف های 
هرز  علف های  کنترل  عملیات  اجرای  و  روش  تعیین  هرز، 

مزرعه پیاز

2

پایین تر از 
1نگهداری نامناسب مزرعه پیازحد انتظار

کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز

آفات پیاز
1  مگس پیاز 

مگس پیاز ازنظر ظاهري مانند مگس خانگي بوده ولي اندازه آن نصف مگس معمولي است )7 ـ6( میلي متر. 
رنگ عمومي آن خاکستري مایل به زرد است. پاهاي مگس پیاز درازتر از مگس خانگي است. رنگ پا و شاخک 
حشره سیاه است. بال ها متمایل به زرد و پیشاني در حشره نر باریک و در ماده نسبتاً پهن و قرمزرنگ است. 

تنک کردن مزرعه پیاز

   در ابتدای مراحل رشد مزرعه را مورد بازدید قرار دهید. زمان و تعداد دفعات تنک کردن را تعیین و 

به هنرآموز خود گزارش نمایید.
   پس از آماده به کار شدن در زمان های تعیین شده با توجه به آرایش تعیین شده تنک کردن مزرعه را 

انجام دهید. 

فعالیت
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شکل20ـ مگس پیاز ماده شکل19ـ مگس پیاز نر

تخم هاي حشره سفیدرنگ و به شکل موز بوده که یک طرف آن پهن است و در سطح تخم 12 شیار در جهت 
طولی آن وجود دارد. الرو مگس سفیدرنگ و بدون پا است. شفیره به رنگ قرمز متمایل به قهوه اي، براق و 

شلجمي و طول آن 7ـ  5/5 میلي متر است. 
طرز خسارت: این مگس فقط به پیاز و گاهی به سیر و تره فرنگی حمله می کند. الرو مگس در خاک به قسمت 
زیرزمینی پیاز نفوذ کرده و کانال هایی در ساقه و قسمت هاي نرم گیاه ایجاد نموده و درنتیجه گیاه ضعیف و 
برگ ها پژمرده، چروکیده و خمیده و آویزان می شود. الرو های کوچک سفیدرنگ، سوخ های پیاز را در خاک 
سوراخ می کنند و اغلب سوخ های درشت مورد حمله چندین الرو قرار می گیرند. مگس پیاز زمستان را به صورت 
شفیره در خاک سپري کرده و در بهار )اردیبهشت( حشرات کامل ظاهرشده و در روزهاي گرم و آفتابي فعالیت 
بیشتری دارد. حشره ماده پس از جفت گیری تخم هاي خود را به صورت انفرادي یا به صورت دسته جمعی بر روي 

خاک اطراف طوقه، روي برگ و یا روي غده پیاز مي گذارد. 
مگس پیاز در ایران سه نسل دارد. در تهران و شمال نسل اول آن در اردیبهشت ماه و نسل دوم در اوایل تیرماه و نسل 

سوم حشره در شهریور ماه دیده شده است. 

شکل21ـ الرو های مگس پیاز در حال تغذیه از برگ و سوخ پیاز و نحوه خسارت به آن

کنترل زراعی: کندن و سوزاندن اولین بوته های مبتال، کنترل علف های هرز مزرعه و کنار آن، سوزاندن بقایای 
آلوده گیاهی، شخم زدن مزرعه پس از برداشت محصول و جمع آوری و رعایت تناوب زراعی در مبارزه با این آفت 

مؤثر هستند. 
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کنترل شیمیایي:
1  ضدعفوني بذر پیاز 

2  هم زمان با فعالیت حشره با سموم حشره کش طبق توصیه کارشناسان مزرعه را سم پاشي نمود.
کنترل بیولوژیک: شکار و از بین بردن حشرات کامل به روش طعمه گذاري است. مگس پیاز دشمنان طبیعی 

هم دارد. یک نوع قارچ روي بال هاي مگس رشد کرده و باعث مرگ مگس ها می شود.

2   تریپس پیاز 
خشک  و  گرم  مناطق  در  به ویژه  پیاز  آفت های  مهم ترین  از  یکی 
که  پیاز  تریپس  است.  زرد  رنگ  به  کوچکي  تریپس حشره  است. 
گاهی تحت عنوان پاحباب دار پیاز نیز گفته می شود، همه چیزخوار 
است و میزبان هاي متعددي دارد. حشرۀ ماده0/19میلي متر طول 
می شود.  دیده  روشن  خاکستري  رنگ  به  و  پهن  آن  بدن  و  دارد 
بال  بدون  نر  حشرات  دارند.  مستقیم  بال  جفت  دو  ماده  حشرات 
هستند. تخم ها مانند لوبیا و رنگ آن سفید و شفاف است. پوره هاي 

تریپس شبیه حشرات کامل و رنگ آنها زرد و روشن است.
طرز خسارت: خسارت براثر فعالیت حشرات کامل و پوره هاي تریپس 
می باشد بدین ترتیب که حشره با فرو بردن خرطوم خود در اپیدرم 
برگ از شیرۀ گیاهی، کلروفیل و پارانشیم تغذیه نموده و محل نیش 
حشره نیز به صورت نقاط سفید متمایل به زرد روي برگ ها دیده 
می شود. بر اثر شدت آفت به خصوص روي پیاز ابتدا نوک برگ ها 
تراکم  می ر ود.  بین  از  بوته  سرانجام  و  می شود  خمیده  و  سوخته 
زیاد  )گردن(  به ساقه کاذب  برگ  اتصال  حشره در البه الي محل 
است. اندازۀ پیاز کوچک تر از حد معمول شده و به طور کلی محصول 

کاهش می یابد. 

شکل23ـ تجمع تریپس ها در محل اتصال برگ های پیاز در هنگام صبح یا هوای خنک.

شکل22ـ فعالیت تریپس بر روی برگ پیاز و 
مقایسه حشره کامل با پوره های تریپس. 

به طور کلی نشانه هاي خسارت آفت شامل پیچیدگی برگ ها، پژمردگی، ضعف، تغییر رنگ در برگ ها و ایجاد 
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شکل24ـ خسارت تریپس بر روی برگ پیاز که به صورت لکه و نوار های نقر ه ای به هم پیوسته و برگ دفرمه دیده می شوند.

نوارهاي نقره اي و زرد یا قهوه اي روي برگ و باالخره بدشکلی و کوچک ماندن پیاز است. این تریپس زمستان 
را به صورت حشرۀ کامل و پوره روي گیاهان، بقایاي گیاهی و یا علف هاي هرز و یا زیر کلوخه ها و شکاف هاي 

زمینی به سر می برد. 

حشره ماده روزانه 12ـ6 تخم مي گذارد و هرنسل این آفت در حرارت بیش از 30 درجه سلسیوس تا 11 روز 
طول مي کشد و در حرارت کمتر این زمان طوالني تر است. 

کنترل 
1  استفاده از ارقام مقاوم به تریپس
2  از بین بردن علف هاي هرز مزارع

3  شخم مزرعه بعد از برداشت با گاوآهن برگردان دار 
4  مبارزه بیولوژیکی و استفاده از دشمنان طبیعی مانند نوعی سن

پژوهش
مهم ترین آفت های مزرعه پیاز در منطقه شما کدام اند؟ روش های کنترلی را پرس وجو کرده و با تهیه روزنامه 

دیواری و عکس از آفت ها و روش های کنترلی، آن را در کالس نصب کنید.

بیماری ها
1  پوسیدگی خاکستری پیاز 

بیشتر پوسیدگی عمیق  پیاز شده و  بذرزاد است که موجب زردی برگ های  قارچ  نوعی  بیماری  این  عامل 
پیاز مشاهده می شود. اسکلرت های سیاه روی گردن  و  با کپک خاکستری روی آن  قهوه ای 

پایش مزرعه برای کنترل آفات

پس از آماده به کار شدن با نام یگانه آفریدگار هستی مزرعه را پایش کنید. در صورت مشاهده آفت های 
بیان شده در پژوهش باال نمونه هایی را جمع آوری و در کالس ارائه نمایید.

فعالیت



260

2  لکه موجی ناشی از قارچ آلترناریا1
در این بیماری لکه های موج دار روی برگ گیاه ایجاد می شود اما تنها با این فاکتور نمی توان بیماری را شناخت. 

این قارچ به بادمجان، سیب زمینی، گوجه فرنگی، طالبی، خیارچنبر و .... نیز حمله می کند.

3  پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز 
عامل بیماری نوعی قارچ است که این قارچ برای ورود به گیاه نیاز به زخم ندارد اما وجود زخم روی غده کمک 

مؤثری به شروع و پیشرفت بیماری می کند. میزبان اصلی آن پیاز، نوعی موسیر و به ندرت سیر می باشد.
نشانه های بیماری: در ابتدا به صورت زرد شدن نوک برگ ها و پژمردگی تک بوته در مزرعه آشکار شده و بعد 

شکل25ـ خسارت پوسیدگی خاکستری پیاز بر روی سوخ

شکل26ـ خسارت لکه موجی قارچ آلترناریا بر روی برگ، گردن و سوخ پیاز

Alternaria ـ1

برای کنترل این بیماری از روش های زیر استفاده می شود:
1  استفاده از ارقام مقاوم، )پیاز های قرمز و زرد مقاوم ترند(

2  بهداشت زراعی و حذف منابع آلودگی مانند پیاز های قدیمی و بیمار
3  بذر سالم و جدا کاشتن پیاز های بذری و مزرعه پیاز 

4  تناوب با صیفی جات، کاهو، کرفس، غالت
5  برداشت پیازها پس از رسیدگی کامل و بدون قطع برگ ها

6  خشک کردن پیاز قبل از انبار ) 2 روز در دمای 30 تا 35 درجه سلسیوس(
7  قطع آبیاری 4ـ3 هفته قبل از برداشت 
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از تشکیل پیاز عامل بیماری سبب پوسیدگی ریشه و پوکی سوخ و لهیدگی آن می شود و ریشه ها قهوه ای، 
صورتی یا بنفش رنگ می گردند. 

شکل 27ـ خسارت پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز

کنترل 
1  عدم استفاده زیاد از کود های ازته 

2  کنترل حشرات )خاکزی( به منظور جلوگیری از ایجاد زخم 
3  تناوب طوالنی به ویژه با یونجه

4  ضدعفونی بذر و یا نشا با قارچ کش 

آنتراکنوزپیاز 
عالئم بیماری به صورت لکه های سیاه رنگ به شکل دوایر متحدالمرکز روی پوست پیاز دیده می شود. این 

بازارپسندی محصول می شود. باعث کاهش  لکه ها 
روش های مناسب برای کنترل این بیماری عبارت اند از:

1  کشت پیاز رنگی به جای پیاز سفید، 
این  به  رنگی  پیاز  شده  مشخص  زیرا 

نمی شود. مبتال  بیماری 
2  تناوب

3  برداشت سریع محصول قبل از آلودگی
4  رطوبت زیر 3 درصد برای انبارداری

شکل28ـ خسارت آنتراکنوزپیاز

4  لهیدگی باکتریائی پیاز 
غده های پیاز در انبار مورد حمله چندین گونه باکتری قرار می گیرند و این پوسیدگی ممکن است در مزرعه 

نیز اتفاق بیفتد.
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نشانه های بیماری: این بیماری بیشتر در انبار خسارت وارد می کند و از راه گردن پیاز هنگامی که رشد گیاه کامل 
می گردد وارد شده و یک یا چند فلس از پیاز آلوده می شود در این مرحله بافت های مورد حمله آب سوخته به 
نظر می رسند و رنگ زرد یا قهوه ای روشن دارند. به تدریج پوسیدگی پیشرفت می کند و فلس ها نرم می گردند. 
پیاز های آلوده اگر فشار داده شوند یک مایع آبکی با بوی بد از ناحیه گردن پیاز به بیرون تراوش می کند. این 

بیماری فقط توسط زخم وارد می شود.

شکل29ـ خسارت لهیدگی باکتریائی پیاز

پژوهش
مهم ترین بیماری های پیاز در منطقه شما کدام اند؟ روش های کنترلی را پرس وجو کرده و با تهیه روزنامه 

دیواری و عکس از عالیم آنها، روش های کنترلی آنها را در کالس نصب کنید.

برای جلوگیری از گسترش و کنترل این بیماری به کارگیری راه های زیر مفید است:
1  اندام های هوایی پیاز باید قبل از برداشت کاماًل رسیده باشند.

2  در هنگام برداشت و خرمن کردن باید از زخمی شدن پیاز جلوگیری شود.
3  انبار باید خوب تهویه گردد تا رطوبت در سطح پیاز جمع نشود. باید دمای انبار صفر درجه سلسیوس و رطوبت 

نسبی 3 درصد تنظیم گردد.

پایش مزرعه برای کنترل بیماری ها

پس از آماده به کار شدن با نام یگانه آفریدگار هستی مزرعه را پایش کنید. در صورت مشاهده بیماری های 
بیان شده در پژوهش باال نمونه هایی را جمع آوری و در کالس ارائه نمایید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(ممکن

کنترل 
آفات و 

بیماری های 
مزرعه پیاز

مزرعه پیاز، سمپاش، 
جعبه کلکسیون آفات و 

بیماری ها، سموم آفت کش 
و قارچ کش

باالتر 
از حد 
انتظار

مراحل  در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  شناسایی 
و  آفات  کنترل  روش  و  زمان  تعیین  رشد،  مختلف 
بیماری های مزرعه پیاز، اجرای عملیات کنترل آفات و 
بیماری های مزرعه پیاز، استدالل کنترل زیستی آفات 

و بیماری ها و اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد 
انتظار

تعیین آفات و بیماری های خسارت زا در مراحل مختلف 
رشد، تعیین زمان و روش کنترل آفات و بیماری های 
مزرعه پیاز، اجرای عملیات کنترل آفات و بیماری های 

مزرعه پیاز

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

1کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه پیاز

کنترل آفات و بیماری ها 

مراحل انجام کار
1   پس از مشاوره با خبرگان محلی و کارشناسان زراعی برنامه کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز 

خود را تنظیم کنید و به تأیید هنرآموز مربوطه برسانید.
2   پس از آماده به کار شدن وسایل مورد نیاز را لیست کرده، آنها را تحویل بگیرید.

3   ضمن رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، عملیات کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز را طبق 
برنامۀ ارائه شده انجام دهید.

4   بازدید وسایل و آماده سازی آنها، مشارکت در انجام کار و حفظ محیط زیست، جلوگیری از هدر رفت 
منابع و... جزئی جدا نشدنی از شایستگی های فنی است. در رعایت کردن آنها بسیار جدی باشید.

5   در پایان کار گزارش کامل آن را آماده کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزی اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزی ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازی بذر 5 ـ انجام عملیات کاشت بذر پیاز 6 ـ انجام 

آبیاری 7ـ کوددهی 8 ـ عملیات ویژه داشت 9ـ کنترل علف های هرز 10ـ کنترل آفات 11ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ماشین های کاشت بستر مناسب برای کشت پیاز را آماده نمایند و پس از آماده سازی زمین در زمان مناسب عملیات بذر پیاز را 

انجام دهند و با رعایت اصول زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب تا زمان برداشت از مزرعه نگهداری به عمل آورند.
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهای پایه احتماعی 
2ـ انتخاب زمان خاک ورزی اولیه، انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی اولیه، اجرای عملیات شخم

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی ثانویه، اجرای عملیات خاک ورزی ثانویه
4ـ انتخاب رقم، تاریخ تولید بذر مصرفی

5 ـ تعیین زمان کاشت بذر، انتخاب روش کاشت، اجرای عملیات کاشت
6 ـ تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری

7ـ تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، تنظیم دستاه کود کار، انجام عملیات کوددهی
8 ـ تعیین زمان سله شکنی، تعیین زمان تنک کردن، تعیین زمان واکاری، تعیین زمان خوابانیدن ساقه پیاز

9ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، اجرای عملیات کنترل علف های هرز
10ـ شناسایی نوع آفت مزرعه، تعیین روش و زمان کنترل آفات، تنظیمات اولیه سمپاش، اجرای عملیات کنترل آفات

11ـ پایش مزرعه برای کنترل بیماری خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماری، تعیین زمان و روش کنترل بیماری، تنظیمات 
اولیه سمپاش، اجرای عملیات کنترل بیماری

شرایط انجام کار: ـ 2 هکتار زمین زراعی برای 16 نفر
ابزار و تجهیزات:

تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین های خاک ورزی، ماشین های کاشت، بذر پیاز، مواد و ملزومات 
مصرفی )قارچ کش، ....( ماشین های سمپاش ـ وسایل و تجهیزات آبیاری ـ کودهای معدنی و آلی ـ ماشین های تنک کننده

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر کشت پیاز1
2کاشت پیاز2
2نگهداری مزرعه پیاز )تنک و واکاری، آبیاری، تغذیه، سله شکنی، کنترل علف های هرز(3
1کنترل آفات و بیماری ها4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: با استفاده 
از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده بهینه از منابع و 

جایگزینی کنترل زیستی به جای کنترل شیمیایی پرورش پیاز را انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی پرورش پیاز


