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 1                                                                                                          شدهدستورالعمل تولید پیاز گواهی 

 
  )پیش گفتار(مقدمه  - 1

هاي مختلفی را براي تأمین غذاي خود سپري نموده و متناسب با جمعیت، بشر از ابتداي خلقت تاکنون دوره
. هاي متمرکز امروزي را تجربه نموده استهاي گوناگون شکار تا کشتشیوههاي روز از شیوه زندگی و تکنولوژي

. ن استه امنیت غذایی با مفهوم امروزي آاما آنچه در حال حاضر مهم جلوه نموده است دیدگاه و نگرش انسان ب
انسان از  دهد در چند دهه گذشته با افزایش شدید جمعیت و نیاز به غذاي بیشتر دیدگاهبررسی سوابق نشان می

کشاورزي سنتی به کشاورزي صنعتی تغییر یافت؛ بدین معنی که کشاورزي هم، مانند یک کارخانه بایستی با 
اینچنین دیدگاهی . را تولید کند تا بیشترین سود حاصل گردد) محصول(هاي بیشتر حداکثر خروجی مصرف نهاده

عت و کشاورزي را تحت تأثیر خود قرار داد و منجر در چند دهه گذشته، باورها و تجربیات خردمندانه بشر از طبی
رغم توسعه، امنیت ها به حدي بود که علیهاي ناپایداري اکوسیستمنشانه. هاي متعددي گردیدبه بروز ناپایداري

امنیت غذایی با مفهوم تأمین غذاي کافی، سالم و مغذي براي . غذایی انسان در معرض تهدید جدي قرار گرفت
هاي مختلف مورد ها بر اساس ترجیحات غذایی از جمله مفاهیمی است که در زمانامعه در همه زمانهمه افراد ج

  شود مواد غذایی کشاورزي بسیاري به دلیل مصرف نادرست در موارد بسیاري مشاهده می. تأکید بوده است
هاي ادرست دچار آلودگی، آلودگی هوا، آلوده بودن منابع خاك و آب و مدیریت نها همانند کود و سمنهاده

گردد تا جایی که هم شیمیایی همانند نیترات، نیتریت، فلزات سنگین، باقیمانده سموم و آلودگی میکروبی می
در چنین . هاي اصلی مردم تبدیل شده استاکنون نگرانی از کیفیت محصوالت کشاورزي به یکی از دغدغه

از جمله آنها . ي گواهی محصوالت کشاورزي تعریف گردیدهاي متنوعی براشرایطی در کشورهاي مختلف سامانه
در کشور ایران نیز تولید محصوالت گواهی . و ارگانیک اشاره نمود) GAP( 1توان به عملیات کشاورزي خوبمی

الزامات تولید، فراوري، «اول تولید محصوالت ارگانیک که با استاندارد . شده در قالب دو استاندارد پیگیري گردید
شکل گرفت و دوم تولید » )11000(سی و صدور گواهی، برچسب گذاري و بازار رسانی مواد غذایی ارگانیک بازر

صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، و ابطال پروانه کاربرد «ها که با استاندارد محصوالت با نشان حد مجاز آالینده
  . پا برعرصه گذاشت» ها در محصوالت کشاورزينشان حد مجاز آالینده

ها با هدف تسهیل و تسریع در مراحل اداري وتشویق مجاز آالینده استاندارد نشان حد 1397در سال 
در همین راستا و براي عملیاتی نمودن . تصویب گردید 7/3/97تولیدگنندگان مورد بازنگري قرار گرفت و در مورخ 

  .اندازي گردیدراه) cerganic(انیک موسوم به سرگ پایگاه اطالع رسانی محصوالت ارگانیک و گواهی شدهآن 
هاي فنی ها نیاز به در اختیار داشتن دستورالعملبراي اجرایی و عملیاتی نمودن گواهی حد مجاز  آالینده

به همین دلیل تفاهم نامه همکاري . تولید محصوالت گواهی شده متناسب با استاندارد آن کامالً مشهود بود
و ترویج کشاورزي و دفتر محیط زیست و سالمت غذا منعقد گردید که بر  فیمابین سازمان تحقیقات، آموزش

اساس قراردادي تهیه و تدوین و دستورالعمل محصوالت گواهی شده به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
-این دستورالعمل. کشاورزي واگذار گردید تا در قالب کمیته اجرایی مشترکی مورد بررسی و تأیید نهایی قرارگیرد

ها با مشارکت مؤسسات تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به ویژه مؤسسه تحقیقات 
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه پزشکی، ، مؤسسه تحقیقات گیاهخاك و آب
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ت و سالمت غذا تهیه و تدوین شد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي و به درخواست دفتر محیط زیس

  . گرددگواهی شده ارائه می پیازاي از دستورالعمل تولید که نسخه
  

  ها گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده -2
ها و عملیات زراعی کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده

به  1تواند با تولید محصوالت گواهی شدهاین مهم می. باشدقابل دستیابی میمناسب و مدیریت صحیح و علمی 
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد « .عنوان گامی مهم در این عرصه محقق شود

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید  »ها در محصوالت کشاورزيیندهمجاز آال
  مندي از این دستورالعمل با بهره. مورد بازنگري مجدد قرار گرفت 1397محصوالت گواهی شده، در سال 

ن هاي تخصصی، فرایند دریافت نشاها و شرکترسانسازي فرآیندها و استفاده از خدماتهاي نوین، سادهسامانه
رسانی محصوالت و یا پایگاه اطالع 2براي اطالعات بیشتر به پیوست . حد مجاز را تسهیل و تسریع نموده است

  . توان مراجعه نمودمی cerganic.maj.irگواهی شده و ارگانیک به آدرس 
 

  ICM(2(مدیریت تلفیقی محصول  -3
کشاورزي است که اجراي آن تضمین روشی مناسب براي تولید محصوالت ) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 

تواند درآمد واقعی  می ها و انرژي مصرفی کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم بوده و با کاهش مصرف نهاده
هاي نوین و مناسب تلفیق شده و هاي سنتی با فناوريدر این نوع مدیریت، بهترین روش. کشاورز را بهبود دهد

این نوع مدیریت بر مبناي درك . رساندعی را با مدیریت زیست محیطی به تعادل میتولید اقتصادي محصوالت زرا
زیست و کشاورزي است و داراي رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار تعادل پیچیده بین محیط

ل، مدیریت عبارتند از مدیریت اراضی، مدیریت محصو) ICM(اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول  .باشدمی
هاي روشها با بهترین  ر یک از این مؤلفهه. باشدها و مدیریت مالی میعناصر غذایی، مدیریت آفات و بیماري

کشاورزي مرتبط بوده و در نهایت منجر به دستیابی به استراتژي بلندمدت و پایدار براي کل  BMP(3(مدیریت 
  . مراجعه نمائید 3ست براي اطالعات کامل و بیشتر به پیو. مزرعه خواهد شد

 

  شرایط عمومی واختصاصی تولید آن معرفی محصول و - 4
بوده که این محصول  Alliaceaeگیاهی تک لپه، دو ساله، دگرگشن و از تیره ) .Allium cepa L (پیاز خوراکی 

سوخ در این  تولید .شود کرده و  معموال در سال دوم با کشت سوخ  بذر تولید می) سوخ(در سال اول تولید پیاز 
کشت پیاز خوراکی به بیش   سابقه. شودانجام می) سوخچه(گیاه بوسیله کشت مستقیم بذر، نشاء و سوخ کوچک 

                                                             
1 Certified Crops 
2 Integrated Crop Management 
3 Best Management Practice 
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هاي آسیاي مرکزي، شمال گردد، مرکز تنوع این جنس از ترکیه به سمت شرق کوهسال پیش بر می 5000از 

فالت . جنوب سیبري است قی چین، مغولستان وایران، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، شمال شر
در کشور ایران پیاز از . ایران به عنوان بخشی از آسیاي مرکزي از مراکز پیدایش و اهلی شدن این محصول است

میلیون تن و عملکرد  4/2هزار هکتار، تولید  29/62جمله محصوالت سبزي و صیفی با سطح زیر کشت حدود 
 16/93میلیون هکتار، تولید جهانی آن  95/4ح زیر کشت پیاز در دنیا حدود سط. تن در هکتار است 76/38

پیاز خوراکی در اکثر نقاط دنیا جزء .  تن در هکتار است 8/18میلیون تن و میانگین عملکرد جهانی این محصول 
ته و فرآوري در ساالد و یا در کنار غذا و به صورت پخ) تازه خوري(الینفک غذاهاي روزانه است که بصورت خام 

کیلو  40گرم ماده تازه برابر با  100ارزش مواد غذایی پیاز در هر . شودشده به عنوان طعم دهنده غذا مصرف می
گلوکز، فروکتوز، ساکارز، (کربوهیدرات % 6/11آب، %  8/86انرژي است که حدوداً از ) (kJ 166کالري 

فسفر، مقادیر کمی % 05/0کلسیم، % 2/0تا  5/0ربی، چ% 1/0پروتئین، % 2/1و ) ساکاریدها، پکتین، سلولز پلی
، اسید نیکوتینیک و اسید پالمتیک تشکیل A ،B1 ،B2 ،Cهاي  آهن، آلومینیوم، مس، روي، منگنز، ید، و ویتامین

ها عالوه بر ایجاد طعم و بوي پیاز،  هاي فرار گوگردي است که این روغن پیاز همچنین داراي روغن. شده است
کیلوگرم در  22مصرف سرانه پیاز در کشور ایران به حدود . کتري و پایین آورنده قند خون دارندخاصیت ضد با
شود اما تفاوت واکنش ارقام مختلف این به طور کلی پیاز به عنوان محصول فصل سرد محسوب می. سال می رسد

   .گرمسیر را فراهم کرده است گیاه به طول روز امکان گسترش کشت این گیاه را از نواحی سرد تا گرمسیر و نیمه
  

  مدیریت  قبل از کاشت -5
  پیاز  ویژگی هاي مهم در انتخاب محل تولید -5-1
  اقلیم مناسب -1- 5-1

درجه  8/1زنی این گیاه هرچند حداقل دماي جوانه( زندگراد جوانه میدرجه سانتی 8بذر پیاز در دماي 
سرعت رشد . گراد بهترین رشد و نمو را دارددرجه سانتی 25 تا 12گیاه پیاز در دامنه دماي . است) گرادسانتی

گراد کاهش درجه سانتی 27گراد به طور خطی افزایش یافته و در دماي درجه سانتی 21تا  6نسبی این گیاه از 
 زکننده تشکیل و رشد پیادما و طول روز دو عامل تعیین. کندیابد، اما دماهاي نسبتاً زیاد را نیز تحمل میمی

بر اساس واکنش ارقام پیاز به طول روز، سه گروه شامل پیازهاي روز بلند، روز متوسط، روز کوتاه . هستند) سوخ(
دما و . باشد متر در سیکل رشد می میلی 600تا  350بارندگی مطلوب براي پیاز  .در کشور  قابل کشت است

ساعت از طول روز در دوره  13تا  12. ستپیاز به طول روز حساس ا. شود رطوبت هواي کم منجر به گلدهی می
  .نیازهاي اقلیمی پیاز بطور کلی آمده است 1در جدول . تشکیل میوه مورد نیاز است
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  نیازهاي اقلیمی پیاز  - 1جدول 

Climatic 
characteristics 

Class, degree of limitation and rating scale 

      S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4         
100 95 85 60 40 25        0 

Precipitation of 
the growing 
cycle (mm) 

450-500     
 450-400 

500-600     
400-350 

600-800    
350-300 

800-1600   
 300-250 - >1600        

<250 

Mean temp.of 
the growing 
cycle (ºC) 

19-24 24-26 26-28 28-30  >30 

19-18 18-16 16-10 10-8  <8 
Mean temp.at 
germination 

(ºC) 

18-15 15-10 10-2 2-1  <1 

18-20 20-25 25-30 30-35  >35 
Day length (h) 
during yield 
form. Period 

12.5-12 12-11 11-10 10-9 - <9 

12.5-13 13-15 15-16 16-17  >17 

  

  عوامل خاکی  - 2- 5-1
هاي شـنی و لـومی سـبک بـراي     دار قابل کشت است ولی خاك هاي شنی و لومی تا هوموس خاكپیاز در انواع 

هاي پیت به خـوبی رشـد    تواند در خاك پیاز می .تر استریشه سطحی و کوتاه آن بسیار مناسب دلیل کشت پیاز به
  عمـومی کـه در بـاال بـراي    عالوه بـر مـوارد   . باشدمی 8/7تا  6مطلوب  pH و 2/8تا  5/5مناسب از  pHدامنه . کند

  . انتخاب زمین پیشنهاد گردید الزم است  موارد زیر نیز مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شود
  .با توجه به سوابق کشت و کار در آن حداقل در سه سال گذشته از فاضالب استفاده نشده باشد -1
 .متر از آن فاصله داشته باشد  50-100هاي اصلی قرار نگرفته باشد و یا حداقل در مجاورت جاده -2

 .هاي سم و کود غیرمعتبر و به مقادیر زیاد استفاده نشده باشدهاي قبلی از نهادهدر کشت -3
  .سموم نباشدو هاي غیرمجاز فلزات سنگین خاك مورد استفاده حاوي غلظت - 4
افزایش فرسایش خاك  در اراضی با شیب باال و با مدیریت ضعیف حفاظت خاك کشت نگردد زیرا باعث - 5

هاي باالتر بایستی مدیریت حفاظت خاك به درصد بوده در شیب 8-12شیب عمومی مناسب کمتر از . گرددمی
   .نحوي باشد که فرسایش خاك مشاهده نشود

براي استفاده از این جداول دانستن نکات ارائه شده در  .ارائه شده است 2 نما پیاز در جدول نیازهاي خاکی، زمین
  :ذیل الزم است

خـاك   هاي در ارزیابی تناسب اراضی براي نباتات گوناگون، نیازهاي آن گیاهان از نظر شرایط اقلیمی و مشخصه
نمـا ارائـه    خاك و زمـین طور جداگانه براي اقلیم،  صورت جداولی به این نیازها غالباً به. باشد نما مورد نیاز می و زمین

 .اند و در هر یک از این جداول براي هر گیاه، حاالت زیر تعریف گردید شده

  .براي هر ویژگی، چهار سطح محدودیت در نظر گرفته شده است
  .)S1, 0, 95-100(هاي اراضی براي رشد گیاه مطلوب است  و کیفیت ها مشخصه: بدون محدودیت
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هـا تـأثیر کمـی بـر کـاهش عملکـرد        محدودیت. ها براي رشد گیاه تقریباً مطلوب است مشخصه: محدودیت کم

  ). S1, 1, 85-95(درصد عملکرد مطلوب است  80محصول دارند و عملکرد محصول بیش از 
هـا تـأثیر متوسـطی بـر کـاهش       محـدودیت . براي رشد گیاه نسبتاً مطلوب است ها مشخصه: محدودیت متوسط

درصد عملکرد مطلـوب اسـت و سـودآوري محصـول نیـز       80تا  40و عملکرد محصول بین عملکرد محصول دارند 
  ).S2, 2, 60-85(نسبتاً قابل قبول است 

ها تأثیر زیادي بـر کـاهش عملکـرد     محدودیت. براي رشد گیاه کم است ها مطلوبیت مشخصه: محدودیت شدید
و سودآوري محصول خیلی کم اسـت   استدرصد عملکرد مطلوب  40تا  20محصول دارند و عملکرد محصول بین 

)S3, 3, 40-60.( 

ها تأثیر خیلی زیـادي بـر کـاهش     محدودیت. براي رشد گیاه نامطلوب است ها مشخصه: محدودیت خیلی شدید
درصد عملکرد مطلـوب اسـت و هیچگونـه سـودآوري بـراي       20تا 0عملکرد محصول دارند و عملکرد محصول بین 

  ).N1& N2, 4, 0-40(گردد  کاربري اراضی مورد نظر توصیه نمی محصول وجود ندارد و براي نوع
  

 نما براي پیاز نیازهاي خاکی و زمین -2جدول 

Land characteristics 

Class, degree of limitation and rating scale 
      S1 S2 S3 N1 N2 
0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 
Topography (t) 

      Slope(%)     (1) 0-1 1-2 2-4 4-6  >6 
  (2) 0-2 2-4 4-8 8-16  >16 
  (3) 0-4 4-8 8-16 16-30 30-50 >50 

Wetness (w)       Flooding 
 

Fo - - F1 - F2+ 
Drainage (4) Good moderate Imperfect poor and poor but poor not 

  (5) Imperfect moderate Good Aeric drainable Drainable 
Physical soil       characteristics (s)       

Texture/structure L, SC, SCL, 
CL, SiL 

SiCs, Si, SL, 
SiCL, C<60s, 

Co 

C<60v, fS, 
LS, LfS, 
C>60s 

C>60v, S, 
LcS  

Cm, SiCm, 
cS 

Coarse fragment(vol%) 0-3 3-15 15-35 35-55  >55 
Soil depth(cm) >75 75-50 50-30 30-20  <20 
  

       CaCO3(%) 0-20 20-40 40-50 50-60 
 

>60 
 

Primary 
  Secondary 0-6 6-15 15-25 25-35 

 
>35 

Gypsum (%) 0-10 10-25 25-40 40-50  >50 
Soil fertility 

      characteristics (f) 
      Apparent CEC       

(cmol(+)/kg clay) >24 24-16 <16(-) <16(+) 
  Base saturation(%)      >50 50-35 35-20 <20   Sum of basic cations    

(cmol(+)/kg soil)  >2 2-1.2 1.2-0.8 <0.8   
  

       pH(H2O)  7.0-6.2 6.2-6.0 6.0-5.8 5.8-5.5 <5.5 
   7.0-7.2 7.2-7.8 7.8-8.0 8.0-8.2  >8.2 

Organic carbon (%)(6) >2 2-1.2 1.2-0.8 <0.8   Salinity and 
Alkalinity(n)       

EC(dS/m) 0-1 1-2 2-3 3-6 >6  ESP(%)   0-10 10-20 20-35 35-50 >50  
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  یریت حاصلخیزي خاك قبل از کشتمد - 5-2

برداري و تجزیه خـاك و آب نسـبت بـه توصـیه کـودي      الزم است ضمن انجام نمونه پیازقبل از کشت محصول 
بدین منظور نسبت به تهیه نمونه خاك و آب به صورت زیـر اقـدام نمـوده و    . براي مصرف کودهاي پایه اقدام نمود

هاي مورد تأیید ارسال گردد تا بر اساس نتایج تجزیـه خـاك و آب نسـبت    ها براي تجزیه به آزمایشگاهسپس نمونه
عالوه بر تجزیـه خـاك و آب بـراي عناصـر غـذایی      . به توصیه کودهاي مورد نیاز به صورت پایه و سرك اقدام گردد

-ورهفهرسـت و د  3شوند کـه در جـدول   گیري واقع میگیاه و توصیه کودي، فلزات سنگین آالینده نیز مورد اندازه
  . گیري آن آمده استهاي اندازه

  
  برداري خاكروش نمونه - 5-2-1

پذیر نبوده و الزم است هنگامی که بخواهیم ویژگی خاکی را تعیین کنیم معموال آزمایش همه خاك امکان
زمانی هاي خاك بایستی معرف و نماینده خاك منطقه موردنظر باشند و در فاصله نمونه. برداري انجام گیردنمونه

برداري از خاك بایستی بر اساس استانداردهاي نمونه. گیري دست خوش تغییرات نشوندبرداري تا اندازهبین نمونه
در . انجام گرفته و موارد آن رعایت شود که در زیر به برخی موارد مهم آن اشاره شده است 1برداري از خاكنمونه

  .مربوط مراجعه شود تر به استانداردهايصورت نیاز به اطالعات کامل
تر تر، شبیهاما مناطق نزدیک. کنداي به نقطه دیگر تغییر میهاي خاك از نقطهویژگی: الگوي نمونه برداري

باشد که این نوع وابستگی به وابستگی مکانی موسوم می. از مناطقی هستند که فاصله آنها از همدیگر دورتر است
  . الگوهاي مختلفی براي نمونه برداري وجود دارد. در علم زمین آمار اهمیت بسیاري دارد

از جمله . شودبرداري انجام میکه بر اساس شبکه مربع یا مستطیلی منظم، نمونه :الگوي شبکه منظم -1
  .باشندمیمزایاي شبکه منظم آن است که به سادگی پیاده شده و ابعاد شبکه نیز قابل تغییر 

  

 
  برداري منظمنمونه -1شکل 

  

این روش و الگو در کشاورزي . گیرددر منطقه موردنظر انجام می N ،W،S ، Xکه به صورت  :الگوي نامنظم -2
  .کاربرد وسیعی دارد) زراعت و باغبانی(
  

                                                             
راهنماي  :سازمان ملی استاندارد ایران، قسمت دوم10962-1هاي نمونه برداري استاندارد راهنماي طراحی، برنامه :کیفیت خاك، قسمت اول ١

 )10962- 3 استاندارد( راهنماي ایمنی: و قسمت سوم) 10962- 2استاندارد(روشهاي نمونه برداري
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 Xو  Wبرداري نامنظم به صورتنمونه - 2شکل 

  

بدین . شوداز نقاط تعیین شده به صورت تصادفی برداشته میهاي خاك که نمونه :روش الگوي تصادفی -3
شوند اي استخراج میهاي رایانهبرداري با استفاده از اعداد تصادفی که از جداول آماري یا برنامهمنظور نقاط نمونه

  . شوندتعیین می

  
  برداري تصادفینمونه -3 شکل

 
اي تقسیم شده و تعداد هاي شبکهلدر این روش منطقه به تعدادي سلو :ايبرداري تصادفی طبقهنمونه -4

  . شوندبرداري بطور تصادفی انتخاب میمشخصی از نقاط نمونه

  
  ايبرداري تصادفی طبقهنمونه - 4شکل 

  

  براي اراضی کشاورزي زراعی . شودمعموالً این عمق با توجه به اهداف موردنظر تعیین می :برداريعمق نمونه
  . شودمتري در نظر گرفته میسانتی 60- 90و  30-60، 0-30ها و براي باغ 60-30، 30-0

گرم  2000گرم بوده و در صورت نیاز به ذخیره و نگهداري آن حداقل  500حداقل مقدار نمونه  :مقدار نمونه
  . وزن دارد



 دستورالعمل تولید پیاز گواهی شده                                                                                                                8

 
. متر در یک الیه را تعیین کننددر مواردي که الزم است تا متوسط غلظت یک ماده یا یک پارا :هاترکیب نمونه

  . نمایندنمونه انفرادي را با یکدیگر مخلوط کرده و یک نمونه مرکب تهیه می 25در این حالت حداقل 
اي یا مارپیچی استفاده استوانه) اوگر(برداري برداري خاك از مته نمونهبراي نمونه :برداريوسایل و ابزار نمونه

هاي مرطوب مناسب هاي شنی و خشک و نوع مارپیچی باز براي خاكته، براي خاكاي بسشود که نوع استوانهمی
بایستی دقت نمود . توان از بیلچه و یا بیل استفاده کردبرداري میدر صورت عدم دسترسی به مته نمونه. باشدمی

  .زدگی باشدبرداري فاقد هر گونه آلودگی و زنگکه وسیله نمونه
هاي خاك بایستی ضمن استحکام کافی احتمال آلودگی ظروف نگهداري نمونه: هانمونهنقل و نگهداري وحمل

همچنین بایستی . باشداتیلنی دهانه گشاد مناسب میبدین منظور استفاده از ظروف پلی. و تغییر را به حداقل برساند
ي خاك بایستی بالفاصله پس از هانمونه. برداري نیز عاري از هر گونه آلودگی باشدتوجه داشت که خود ظرف نمونه

  . نمونه برداري به آزمایشگاه منتقل شوند
... بردار وبرداري، زمان، عمق، نام نمونههاي خاك بایستی مشخصات محل نمونهبرروي نمونه :برچسب زنی

آنها وجود بین رفتن یا پاك شدن  داده شود به نحوي که امکان از درج گردیده و بر روي ظرف و یا داخل آن قرار
دام و در اختیار آزمایشگاه پس از انتقال نمونه نسبت به خشک کردن آن و سپس الک نمودن آن اق. نداشته باشد

  .گیردمیقرار 
برداري بهترین شرایط نمونه. برداري از مزارع یک ماه قبل از کشت استبهترین زمان نمونه :برداريزمان نمونه

زمین . باشدروز پس از گذشت آبیاري می 3-5گاورو شده باشد که معموالً خاك زمانی است که خاك به اصطالح 
برداري و رفت و آمد در مزرعه و زمین خیلی خشک به علت مشکل خیلی مرطوب به دلیل بروز مشکل در نمونه

. زدریهمچنین خاك داخل مته قبل از باال آمدن از داخل چاله بیرون می. در وارد نمودن مته در زمین سخت است
  .برداري نیستلذا زمان مناسبی براي نمونه

  
  برداري آب روش نمونه -5-2-2

گر خصوصیات واقعی منبع اصلی  گیري آب بدست آوردن قسمت کوچکی از آب است که نمایان هدف از نمونه
گیري، تناوب  گیري، زمان نمونه ترین عوامل براي رسیدن به این مقصود عبارتند از نقاط نمونهمهم. باشد
ذکر  2347این موارد در استاندارد ملی ایران به شماره . گیري و حفظ ترکیب نمونه تا زمان اجراي آزمایش نمونه

ر خالصه برخی موارد در زیر اشاره اما بطو. شده که براي دسترسی به اطالعات کامل بایستی به آن مراجعه نمود
 . شودمی

- در صورت عدم دسترسی به ظروف شیشه. گیري را از قبل با آب مقطر تمیز شسته و خشک نماییدظرف نمونه -
   .اند، استفاده کنیدتوانید از ظروف پالستیکی سفید که از مواد درجه یک ساخته شدهاي می

برداري ظرف را چندین بار با آب موردنظر شستشو اما قبل از نمونه .کندحجم دو لیتري براي ظرف کفایت می -
  .دهید

  .درب ظروف را کامالً بسته و با ذکر تاریخ نمونه برداري آنها برچسب زده و بالفاصله به آزمایشگاه ارسال کنید -
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  آنالیزهاي خاك، آب و گیاه مورد نیاز در  نظام محصوالت گواهی شده -5-2-3

ها در تولید محصوالت گواهی شده الزم است تا بر اساس صحیح منابع خاك و آب و نهادهبراي مدیریت 
انجام آزمون خاك و گیاه از جمله مواردي است که هم براي مدیریت گیاهان به ویژه . مدیریت تلفیقی عمل نمود

باشد ز و ضروري میعناصر غذایی و شوري و هم براي جلوگیري از باالبودن احتمالی عناصر آالینده مورد نیا
  .)4تا  3جدول (

  
  آنالیزهاي مورد نیاز خاك براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده - 3جدول 

 توضیحات عمق تواتر زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف
  0-30 سال یکبار 5 قبل از کشت  بافت 1

2 
EC 
pH 

SAR 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  سال یکبار 3
  یکبارسال  3
 سال یکبار 3

30-0  
  و
60 -30 

در صورت تغییر شوري منابع آب و 
 خاك هر ساله اندازه گیري شود

3 

OC 
P 
K 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu* 

B 
Mo 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  سال یکبار 2
  سال یکبار 2
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 5

30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0 

در صورت تغییر بایستی پس از آن 
 .اندازه گیري انجام شود

4 

Cd* 

Pb* 

Ni* 

Hg* 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30-0  
30-0  
30-0  
30-0 

اندازه گیري در سال اول ضروري  -
  .است

در صورت وجود منبع آلودگی هر  -
 .ساله بایستی انجام گیرد

  ضروري براي اندازه گیري در سال اول قبل از کشت *     
  

  گواهی شدهپارامترهاي مورد نیاز در تجزیه آب آبیاري براي تولید محصوالت  -4جدول 
 توضیحات تواتر زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

1 

  هدایت الکتریکی
  اسیدیته

  نسبت جذب سدیم

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  ساالنه
  ساالنه
 ساالنه

  
  

 pHدر صورت باال بودن 

2 

 غلظت فلزات سنگین

Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  قبل از کشت
 قبل از کشت

 قبل از کشت

 قبل از کشت

 
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

 
  اندازه گیري در سال اول ضروري است
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 خصوصیات مختلف ارقام در محصول و پیشنهاد ارقام سازگار براي توسعه محصول گواهی شده

بر اساس واکنش ارقام پیاز به طول روز، سه گروه شامل پیازهاي روز بلند، روز متوسط، روز کوتاه در کشور  
  . قابل کشت است

  
  بندي ژنوتیپ هاي پیاز بر اساس تقسیم - 5 جدول

 ردیف ژنوتیپ پیاز طول روز الزم نواحی کشت فصل کاشت و برداشت

 1 روز بلند ساعت 16تا 14 مناطق سرد اوایل پاییز کاشت اوایل بهار، برداشت اواخر تابستان و

 2 روز متوسط ساعت 14تا   12 مناطق معتدل کاشت در اواخر پاییز، برداشت اواخر بهار

 3 روز کوتاه ساعت 12تا  11 مناطق گرم و جنوبی کاشت در اوایل پاییز ، برداشت اواخر زمستان

  
  

  .باشند است جمعیت بومی، رقم آزاد گرده افشان و یا هیبرید ممکن شوندکشت می کشور در که ارقام پیازي
 و داشته جغرافیایی منطقه یک در طوالنی کشت سابقه است که هاییجمعیت از حاصل بذر: بومی هاي جمعیت

 طور به منطقه هر هاي جمعیت بذر. است شده تکثیر و گزینش منطقه هر طبیعی عوامل و زارعین اساس سلیقه بر
  .شود می استفاده متمادي هاي سال در مرتب

 هاي ویژگی و گزینش شده  نباتات اصالح از طریق که جمعیت یک آمده از بدست  بذر :افشان گرده آزاد رقم
 گیري بذر هاي مطلوب، و در صورت انتخاب سوخ داشته ثبات زراعی هاي ویژگی نظر از ارقام این. است ثبت شده آن

  .پذیر است امکان کشاورز توسط هاآن از مجدد
 کننده تولید شرکت اختیار در انحصاري طور به که والد دو تالقی از حاصل بذر از است عبارت: هیبرید ارقام

عملکرد  شدید افت و باعث عدم یکنواختی و نبوده جایز مجدد کشت براي ارقام این از گیري بذر .است هیبرید رقم
  .شودمی و کیفیت

 
  آن اصلی کشت مناطق و ها ویژگی از برخی همراه به کشور متداول ارقام نام برخی - 6جدول 

 انبار داري مناطق کشت طول روز به واکنش رنگ پوست ارقام نام ردیف

 ضعیف خوزستان و برخی مناطق جنوبی کوتاه روز زرد ارلی گرانو تگزاس 1

 خوب البرز-اصفهان متوسط روز اي زرد متمایل به قهوه اسپانیش سوئیت 2

 ضعیف خوزستان و اصفهان کوتاه روز سفید گرانو وایت 3

البرز، (اکثر مناطق روز بلند   روزبلند  اي زرد متمایل به قهوه  زرگان  4
  بسیار خوب  ...)قزوین، خراسان و

البرز، (اکثر مناطق روز بلند   روزبلند  سفید  صدفی  5
  متوسط  ...)قزوین، خراسان و
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  آن اصلی کشت مناطق و هاویژگی از برخی همراه به کشور متداول هاي جمعیت نام برخی  -7جدول 

 انبار داري مناطق کشت طول روز به واکنش رنگ پوست توده نام ردیف

 خوب آذربایجان شرقی روز بلند قرمز  قرمز آذرشهر 1

 ضعیف اصفهان روز بلند سفید سفید کاشان 2

 خوب اصفهان بلند روز صورتی اصفهان درچه 3

 خوب البرز واصفهان -قم   بلند روز سفید قم سفید 4

 متوسط مرکزي بلند روز سفید خمین کمره 5

 متوسط خراسان بلند روز قرمز آباد اسحاق 6

 متوسط یزد بلند روز سفید یزد صدوق 7

 متوسط زنجان-گیالن متوسط روز برنزي طارم 8

 متوسط مازندران متوسط روز سفید ساري سفید 9

 متوسط زنجان متوسط روز برنزي قصه قولی 10

 متوسط البرز بلند روز قرمز ري قرمز 11

 ضعیف خوزستان کوتاه روز صورتی رامهرمز 12

 متوسط خوزستان کوتاه روز سفید بهبهان 13

 ضعیف و بلوچستان سیستان کوتاه روز قرمز ایرانشهر قرمز 14

  
  آن اصلی کشت مناطق و هاویژگی از برخی همراه به کشور هیبرید متداول  ارقام نام برخی -8جدول 

 انبار داري مناطق کشت طول روز به واکنش رنگ پوست ارقام نام ردیف

 کوتاه روز زرد پریماورا 1
خوزستان، سیستان و بلوچستان 

 برخی مناطق جنوبی
 ضعیف

 ضعیف جیرفت، هرمزگان کوتاه روز زرد ساوانا سوییت 2

 متوسط البرز، اصفهان بلند روز سفید استرلینگ 3

  متوسط  مناطق جنوبی  روزکوتاه  قرمز  ایکس پی رد  4

  
  

   پیاز سازي و کاشتمدیریت آماده -6
از جمله این شرایط مطلوب . سازي زمین، فراهم کردن شرایط مطلوب براي رشد و نمو گیاه استهدف از آماده

بقایاي گیاهی، ایجاد شرایط مناسب براي حفظ توان به بهبود نفوذ آب و هوا در خاك، خرد کردن و آمیختن می
هاي گیاهی و جلوگیري از فرسایش خاك اشاره هاي هرز و کاهش آفات و بیماريرطوبت خاك، از بین رفتن علف

ورزي است ورزي توالی عملیات خاك ورزي با مفهوم عمل مکانیکی بر روي خاك است و سیستم خاكخاك. نمود
ورزي اولیه و خاك ورزي به دو بخش خاكعملیات خاك. شودظر بکار گرفته میکه براي تولید محصول موردن

زیرشکن، ) قلمی(برگردان دار، بشقابی، چیزل (در خاك ورزي اولیه از گاوآهن . شوندورزي ثانویه تقسیم می
و سطح خاك را  تر بودهورزي ثانویه عمیقشود که معموالً نسبت به خاكروتیواتور، پشته ساز و نهرکن استفاده می

  .کندناهموارتر می
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  تهیه بستر مناسب کاشت - 6-1
  ورزي اولیه انتخاب ادوات خاك   

توان آنها را به دو  که می. ورزي اولیه و ثانویه براي تولید پیاز وجود دارد ادوات مختلفی در انجام عملیات خاك
  سامانه بستگی به بافت و ساختمان خاك،انتخاب یک . ورزي تقسیم کرد برگردان ورزي و بی گروه عمده برگردان

  .هاي زراعی محصول دارد شرایط آب و هوایی و نیاز
ورزي ثانویه از  دار و یا گاوآهن بشقابی و در خاك ورزي اولیه از گاوآهن برگردان ورزي در خاك در روش برگردان

ه معموال خاك در معرض بیشترین در این سامان. شود استفاده می) رتیواتر، سیکلوتیلر(دیسک و یا ادوات فعال 
اگر عملیات در رطوبت مناسب انجام . شود خاك بریده انتقال و برگردان می. گیرد می  خوردگی قرار تاثیر و بهم

استفاده از گاوآهن . نشود تولید کلوخه شده که براي خرد کردن آنها به چندین بار تردد ادوات نیاز است
یعنی سرعت عملیات کم و انرژي مصرفی . ن قدرت نیاز به وقت و انرژي زیادي داردهاي میا دار با تراکتور برگردان 

در این سامانه رطوبت خاك بیشتر تبخیر شده و ذرات خاك در معرض فرسایش آب و بادي قرار . آن زیاد است
زیر (ها بیماري هاي هرز و کنترل آفات و علیرغم این استفاده از این وسیله تاثیر موثري بر کنترل علف. گیرند می

  . دارد) خاك کردن تخم الرو و حشرات
دار  برگردانفته است این ماشین برخالف گاوآهن اساس استفاده از گاوآهن قلمی شکل گرورزي بر  برگردان بی

در این شخم به . کند را سست و لق می  در خاك آن) ساق و تیغه(ها  خاك را زیر و رو نکرده بلکه با نفوذ شاخه
عدم برگردان شدن خاك سبب . گیرد علت برگردان نشدن، خاك کمتر در معرض فرسایش بادي و آبی قرار می

. تواند بقایاي گیاهی را در سطح خاك حفظ کند شود رطوبت خاك نیز کمتر تبخیر شده و همچنین می می
 در گاوآهن این کشیدن براي الزم نیرويطور کلی  به. شود ت میاستفاده از این وسیله باعث کاهش زمان عملیا

در اثر . است برابر دو تقریبا آن  پیشروي و سرعت نصف تقریبا مساوي کار عرض با دار برگردان گاوآهن با مقایسه
ن توان از ای شود می دار در عمق یکسان که سبب تشکیل الیه سخت می استفاده چندین ساله از گاوآهن برگردان

  .وسیله براي شکستن این الیه نیز استقاده کرد
بروز  و زمستان سرماي اثر در و کرده فراهم را خاك داخل به هوا و آب نفوذ براي خوبی فرصت پاییزه شخم
 شخم نه تنها فرسایش، احتمال صورت در که است بدیهی .شوند می کنترل آفات از بسیاري خاك درون در یخبندان

  . نمود  پیشگیري خاك فرسایش سطح از پوششی گیاهان کاشت با بهتر است بلکه نشود انجام پاییزه
  

    
  پکر گاوآهن مرکب، چیزل -6شکل   گاوآهن چیزل با بازوي ثابت -5شکل
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  ورزي ثانویه انتخاب ادوات خاك  

 تماس  و ظهور ریشه غده زدن جوانه براي. هاست تاثیر زود سبز شدن غده  عملکرد پیاز تا حد زیادي تحت

 حل غذایی عناصر و آب بایستمی ابتدا بزند، جوانه براي آنکه بذر است، نیاز مورد خاك ذرات و غده  بین نزدیک

 ریز خاك ذرات اوالً که است ممکن شرایطی در خاك ذرات با بذر ارتباط یا تماس. نماید جذب را خاك در شده

 الزم میزان و به موقع به بذر صورت این غیر در. شود برقرار ارتباط این تا شود، کمی فشرده خاك اینکه دوم و باشند

 حال در بذر در محیط کافی تهویه همچنین. افتاد خواهد تأخیر به زنیجوانه عمل نتیجه در کرد، نخواهد جذب آب

 از پس خاك روي عملیات تکمیلی انجام شرایط این کردن فراهم براي. است برخوردار اي ویژه اهمیت از زدن جوانه

نموده، ذرات خاك را براي  خرد را شخم از حاصل هاي کلوخه کننده، نرم هاي ماشین. است ضروري شخم عملیات
    .کنندمی فراهم غده مناسب براي بستر یک ایجاد براي را شرایط و تماس بذر با خاك کم کرده

عملیات ثانویه با شدت زیاد ورزي اولیه در رطوبت مناسب، انجام  بایستی توجه کرد در صورت انجام خاك
 سبک و یا هرس دندانه میخی دیسک نیاز صورت در و) 7شکل (کولتیواتور  مانند استفاده از ادواتی. مطلوب نیست

استفاده از ادوات و یا مرطوب بودن خاك ایی بودن بستر  در صورت کلوخه. براي این منظور کفایت خواهد کرد 
هایی  ها داراي تعدادي فالنچ هستند که بر روي آنها تیغه سیکلوتیلر) 8شکل (د شو تیلر توصیه می فعال نظیر سیکلو

نیروي عمودي وارد . شود ها می ها سبب خرد شدن کلوخه حرکت عمودي تیغه. صورت عمودي قرار گرفته است به
آن مجهز به  هاي بعضی از نمونه. این باعث فشردگی خاك نخواهند شد بر خاك از طرف ماشین حداقل بوده و بنابر

غلطک قفسی هستند که در صورت مرطوب بودن خاك بستر پیاز بایستی باز شود چون امکان فشرده شدن خاك 
 کاشت براي ها کلوخه اندازه و بندي خاك دانه ساختمان ترین مناسب که کرد توجه بایستی. توسط آن وجود دارد

ورزي ثانویه و کاشت کوتاه  همچنین توصیه می شود فاصله زمانی بین خاك. است متر میلی 14 تا 10 پیاز بین بذر
  .  دهد انتخاب شود چون خطر فرسایش خاك را کاهش می

  

ورزي  کولتیواتر مزرعه در حین عملیات خاك - 7 شکل
  ثانویه

  ورز، ثانویه سیکلوتیلر خاك - 8شکل
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  انتخاب بذر و رقم مناسب پیاز -6-2
  پیاز  کشت هاي روش -6-3

) مترسانتی 5/2پیاز با قطر کمتر از ( کاشت پیاز به سه روش کاشت مستقیم بذر، کاشت نشا و کاشت سوخچه
  .گیردصورت می

در روش  .شودو یا ردیفی کشت می) سنتی(در این روش، بذر به صورت کرتی : کاشت مستقیم بذر -الف
پاشی به صورت دستی انجام گرفته و روي سپس بذر شود وبندي میکاشت سنتی بعد از تهیه زمین اقدام به کرت

. رطوبت در دسترس دارد زمان سبز شدن بستگی به دما و. شودمتر پوشانده میسانتی 5/1بذر با ماسه به ضخامت 
هاي هرز  مبارزه با علف کش برايو یا از سموم علف) وجین دستی(اکثراً در طول دوره رشد به روش دستی 

بافت خاك  رویه کود عالوه بر تولید محصول حاوي عناصر غیر مجاز، موجب تخریبمصرف بی. شوداستفاده می
این روش کشت معایب زیادي از جمله باال بودن میزان بذر مصرفی، یکنواخت نبودن عمق کاشت، . شودنیز می

ت نبودن سطح سبز سله بستن خاك،  تخریب بافت خاك در نتیجه استفاده از ماسه براي پوشش بذر، یکنواخ
مزرعه، یکنواخت نبودن فواصل کشت، ضرورت تنک و واکاري، مصرف زیاد آب، مصرف بیش از اندازه کود و سم و 

براي کاشت ردیفی از بذرکارهایی نظیر بذر کار همدانی و ریز دانه کار . هاي هرز را دارد هزینه باالي مبارزه با علف
با . یر باشدتواند فاصله ردیف کاشت متغر، میه ذکر است بسته به نوع بذرکاالزم ب. توان استفاده کردپنوماتیک می

فاصله ردیف بسته به نوع ماشین .  متر کاهش دادسانتی 10توان تا استفاده از بذرکار همدانی فاصله ردیف را می
متر سانتی 7معموالً  فاصله دو بوته روي ردیف کاشت با عمل تنک کردن. تواند متغییر باشدآالت مورد استفاده می
  . در نظر گرفته می شود

در این روش به جاي کاشت مستقیم بذر، به محض مساعد شدن شرایط آب و هوایی : کاشت نشایی -ب
نشاءهاي مطلوب باید . کنندبرگ دارند و قبالً در خزانه تولید شده به زمین اصلی منتقل می 4تا  3نشاهایی را که 
مدت زمان الزم براي تهیه . سانتی متر داشته باشند15 -20با طولی حدود) ر مدادقط( مترمیلی 5قطري حدود 

در مناطق جنوبی و گرم . روز تفاوت داشته باشد  80تا  50نشاء بسته به درجه حرارت و طول روز می تواند از 
یا شاسی گرم  براي احداث خزانه و در مناطق سرد از گلخانه، تونل هاي پالستیکی کشور از مناطق خنک استان

از این روش بخصوص به منظور صرفه جویی در آب و همچنین تولید پیاز در  .شودتولید نشاء پیاز استفاده می براي
  . مناطقی که فصل رشد کوتاه است استفاده می شود

هاي  سوخچه، سوخ. شوداین روش به جاي کشت مستقیم بذر، سوخچه کشت می در: کشت سوخچه -ج
بذر در  1000-2000(گرم بوده و از طریق کاشت بذر با تراکم زیاد  3تا  2تر آنها معموالً وزنکوچکی هستند که 

متر باشد در غیر اینصورت گیاه تولید شده براحتی  میلی 25قطر سوخچه باید کمتر از . شودتولید می) متر مربع
ي حاصل از بذر دوره رشد ها گیاهچه هاي حاصل از سوخچه در مقایسه با گیاهچه .شوددچار بولتینگ می

کوتاهتري داشته و هنگامی که رشد سریع و محصول زود رس مد نظر باشد از این روش در سطح محدود استفاده 
  . شودمی
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  تراکم بوته -6-4

اندازه سوخ . آیدو وزن متوسط سوخ به دست می) تراکم( از حاصلضرب تعداد گیاه در واحد سطح عملکرد پیاز
متر سانتی 7تا  5هایی با قطر معموالً براي تولید سوخ. طور قابل توجهی با تراکم بوته کنترل کردتوان به را می

تا  25تر تراکم بوته در محدوده  هاي بزرگبراي تولید سوخ. گیاه در متر مربع است 100تا   50تراکم مورد نیاز 
یش تراکم بوته افزایش و با این افزایش عملکرد سوخ به طور قابل توجهی با افزا. گیاه در متر مربع است 50

  .یابدعملکرد، اندازه سوخ کاهش می
  

  تاریخ کاشت -6-5
ترین مورد در رابطه با رعایت تاریخ کاشت مناسب، تطبیق مرحله سوخ دهی با طول روز مناسب است،در  مهم

از موارد مهم دیگر . اهد شددهی پیاز انجام نخوسوخ صورتیکه تناسب تاریخ کاشت و طول روز وجود نداشته باشد،
در هنگام تشکیل ) بولتینگ(دهنده در مدیریت کشت پیاز که با تاریخ کاشت ارتباط مستقیم دارد ایجاد ساقه گل

دهنده صفتی منفی محسوب شده و کیفیت سوخ را به شدت در واقع در این حالت ایجاد ساقه گل. سوخ است
حداقلی از سن رسیده باشد و در معرض دماي کم قرار  یاه باید بهدهنده گبراي تولید ساقه گل. دهد کاهش می

که کشت  در صورتی. گراد است درجه سانتی 5 - 13دهنده، دمايبهترین شرایط دمایی براي ایجاد ساقه گل. بگیرد
شود در این شرایط، پیازها  دهنده صفتی الزم محسوب میمحصول به منظور تولید بذر باشد، تولید ساقه گل

گراد نگهداري شده و سپس درجه سانتی 3-11در دامنه دماي) با توجه به رقم(روز  90تا  10به مدت ) سوخ(
در نواحی سرد در بهار پس از سپري شدن یخبندان زمستانه و در نواحی نیمه گرمسیري و گرم  .شوندکشت می

زنی  گراد و بهترین دماي جوانه درجه سانتی 25تا  5زنی دماي  دماي مورد نیاز براي جوانه. شود در پاییز انجام می
  .گراد است درجه سانتی 27تا  23آن 

هاي هرز موجب بهبود شرایط ها و علفهاي صحیح عالوه بر کاهش آفات، بیماريرعایت تناوب: تناوب زراعی
ها و تنوع محصوالت در یک تناوب صحیح ابزاري مفید براي قطع چرخه زندگی آفات، بیماري .خاك می شود

به دلیل . رعایت نکات زیر در تناوب زراعی براي محصول پیاز ضروري است. شود هاي هرز محسوب میعلف
هاي زراعی  تناوب) هاي فوزاریومی پوسیدگی(هاي قارچی هاي مختلف به ویژه بیماريحساسیت پیاز به بیماري

به دلیل حساسیت (ل ذرت و گندم گیاهانی مث. با حضور گیاهان غیر حساس ضروري است) حداقل چهار ساله(
و محصوالت وجینی مثل سیب ) به دلیل تثبیت نیتروژن(اي اي و علوفه، بقوالت دانه)هاي قارچی کمتر به بیماري

از محصوالت شاخصی هستند که در تناوب با محصول پیاز ) به دلیل بهبود وضعیت خاك(زمینی و چغندر قند 
  .   شوند پیشنهاد می

    

  ي هنگام کاشتآبیار -6-6
یکی از عوامل مهم در تعیین ) یا بالفاصله پس از کاشت(در زمان کاشت  پیازتأمین رطوبت مناسب براي 

هاي آبی زمان کاشت را زمان اولین معموالً در زراعت. باشدعملکرد نسبی گیاه به دلیل وضعیت سبز بذر می
زنی، سبز شدن و استقرار گیاه دلیل نقش آن در جوانهزنی به آبیاري اول براي جوانه. گیرندآبیاري در نظر می
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به علت سطحی بودن ریشه پیاز و مصادف شدن مراحل اولیه . باشدزراعت پیاز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می

وضعیت به نوعی تأخیر در زمان (زنی رشد آن با گرما و تبخیر زیاد، تأخیر در آبیاري اول به دلیل تأخیر در جوانه
  .گرددو نیز غیریکنواخت باعث کاهش نسبی عملکرد می) کشت

قوي ریزي دقیق و مدیریت  که به برنامه است پیاز محصول تولید در کننده تعیین عوامل ترینمهم از یکی آبیاري
 روش(روش سطحی  سه به پیاز آبیاري .کرد استفاده آبیاري براي مختلفی هاي روش از توانمی پیاز در .نیازمند است

 می خشک زودخاك خیلی  طبقه فوقانی اراضی شنی در .شود می انجام بارانی و) تیپ( ايقطره ،)ايجویچه و کرتی
 پیاز تشکیلمرحله . باشد موجود کافی رطوبت پیاز ریشه اطراف در همیشه که بود مراقب کامال باید شود

 در که آیدمیزمانی بدست  خوراکی پیاز در عملکرد میزان بیشترین و است آب کمبود تنش به مرحله ترین حساس
 اجتناب خشکیاز تنش  است سلول شدن بزرگ و دوره تقسیم که پیاز تشکیل مرحله ویژه به رشد، دوره سراسر

  .شود میها برگ زردي و شدن دیررس باعث حد از بیش آب شود در عین حال باید توجه نمود که
 

  پیازمدیریت داشت  -7
  حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاهمدیریت  -7-1
  و تجزیه آن برداري گیاهنمونه - 7-1-1

آزمون خاك ابزار مفیدي در تشخیص وضعیت عناصر غذایی در گیاه کمک در شناخت کمبود بیش بود و یا 
در مقایسه بین آزمون خاك وگیاه بایستی گفت که آزمون خاك غالباً قبل از . باشدعدم تعادل عناصر غذایی می

. اي گیاه رصد گرددانجام گرفته و در حالی که آزمون گیاه در حین رشد گیاه انجام شده تا وضعیت تغذیهکشت 
  در بسیاري از موارد هنگام بروز مسائل و مشکالت در رشد و نمو گیاه نیاز به انجام هر دو آزمون خاك و گیاه 

شود یکی براي ارزیابی معمول و روتین انجام می. دشوبرداري از گیاه معموالً در دو حالت انجام مینمونه. باشدمی
سازي برداري شده و پس از خشک کردن و آمادههاي خاصی از گیاه نمونهکه در آن در زمان خاصی از اندام

حالت دیگر وقتی است که عالئم و شواهد حاکی از وجود مسائل و مشکالت . گیردآنالیزبرداري آنها انجام می
بدین معنی که یکی از . باشدها در حالت مقایسه میگیري نمونههایی است که نیاز به اندازهنجارياي و یا ناهتغذیه
باشد که پس از اي میهاي مشکل تغذیهها بدون وجود شواهد و عالئم و دیگري نمونه داراي عالئم و نمونهنمونه

  : رعایت موارد زیر ضروري است یازپبرداري از نمونه. گرددسازي به آزمایشگاه منتقل میتهیه و آماده
 باشدبرداري اواسط صبح و یا اواسط بعدازظهر در روزهاي غیربارانی میبهترین زمان نمونه. 
 هاي آسیب دیده توسط آفت و آوري نمونه برگآوري شده و از جمعها جمعمواد خارجی متصل به برگ

 .ها خودداري کنیدبیماري
 ي تمیز کاغذي یا پارچه اي داراي تهویه استفاده شودهابرداري از پاکتبراي نمونه. 
 باشدترین برگ کامل میها و از جوانبرداري از پیاز بهترین زمان در زمان قبل بزرگ شدن غدهبراي نمونه  . 

نمونه برگ پیاز به صورت تصادفی از مناطق مختلف مزرعه یا بخش موردنظر  20-30معموالً تعداد حدود 
  .مورد نیاز است
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  راهکارهاي مدیریت کمبود عناصر غذایی در محصول و عالئم بیش بود و -7-1-2

ها اشاره کرد، توان به نازك، کوچک و زرد شدن برگدر پیاز می نیتروژناز عالیم اصلی براي تشخیص کمبود 
اندازه پیاز را کمبود فسفر . کنندهاي پیر، زرد مایل به سفید شده و از نوك شروع به خشک شدن میهمچنین برگ

-جذب می ، نیتروژن و پتاسیمپیاز تقریباً مقدار مشابهی. ها را به تأخیر اندازدتواند رسیدگی سوخکاهش داده و می
 ها از قسمتشدت یافتن کمبود، برگ هاي پیر کمی زرد شده و بادر اثر کمبود پتاسیم در این گیاه ابتدا برگ. کند

ها نیز کوچک باقی خواهند خوابند و سوخا پژمرده شده و روي زمین میکنند و ینوك شروع به خشک شدن می
  . باشدگوگرد یک عنصر غذایی ضروري براي گیاه است و طعم مخصوص پیاز وابسته به وجود این عنصر می. ماند

برخی از ترکیبات گوگرد دار باعث تندي پیاز شده و از رشد قارچ و باکتري جلوگیري کرده و موجب کاهش 
گرم در کیلوگرم و میلی 15اگر در آزمون خاك مقدار گوگرد کمتر از . گردندضایعات در زمان انبار داري پیاز می

گرم در کیلوگرم باشد، باید از کودهاي گوگرد آلی و یا گوگرد میلی 5مقدار گوگرد موجود در آب آبیاري کمتر از 
کمبود این عنصر . شودها یافت میقدار فراوان در برگکلسیم به م. به همراه باکتري تیوباسیلوس استفاده شود

هاي خیلی اسیدي ظاهر شده و کمبود بر و زیادي مصرف پتاسیم نیز کمبود غیر مستقیم کلسیم معموالً در خاك
-شود و انشعابات آن نیز محدود میدر موقع بروز کمبود کلسیم در پیاز رشد ریشه کم می. آوردرا به وجود می

منیزیم تنها عنصر فلزي موجود در کلروفیل است، کمبود . گردداي مشاهده میهاي قهوهریشه لکه گردد و روي
منیزیم باعث کاهش مقدار کلروفیل شده و واضح است که بدون وجود این ترکیب زندگی گیاه به شدت مختل 

ه کمبود روي حساس پیاز ب. باشدجذب عناصر کم مصرف توسط پیاز در طول دوره رشد سوخ سریع می. شودمی
غلظت . توان از طریق محلول پاشی سولفات روي با غلظت چهار در هزار کمبود آن را جبران نموداست و می

هاي پنج ماهه انتهایی بحرانی، حد کمبود و حد مسمومیت عناصر غذایی اصلی پر مصرف و کم مصرف که از برگ
  .درج شده است 9پیاز بدست آمده در جدول 

  

   * پیاز) برگ(عناصر غذایی کم مصرف و پر مصرف و حدود مطلوب، کمبود و سمی در اندام هوایی  -9جدول 

)Jones   ، 1991و همکاران(  

  حدود مصرف  عناصر غذایی
  زیاد  مطلوب  کم

  6 >  6- 5  99/4- 5/4 نیتروژن
  5/0>  5/0-35/0  34/0-25/0 فسفر

  5/5>  5/5- 4  99/3- 5/3  پتاسیم
  2>  2- 1  99/0- 8/0  کلسیم
  1>  1- 5/0  24/0-22/0  منیزیم
  1>  1- 5/0  49/0- 3/0  گوگرد

  60>  60-22  22-18  بور
  35>  35-15  15<  مس
  300>  300- 60  59-50  آهن
  250 >  250-50  49-30  منگنز
  100>  100-25  24-20  روي

  باشندگرم بر کیلوگرم میمیلیعناصر پر مصرف بر حسب درصد و عناصر کم مصرف بر حسب.  
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  ترك خوردگی پیاز در اثر آبیاري و کوددهی نامنظم - 10شکل   مس در پیاز دعالیم کمبو - 9شکل 

    
  لهیدگی پیاز در اثر مصرف نیتروژن زیاد و کمبود کلسیم  - 12شکل   مصرف نیتروژن زیاد و بزرگی غده پیاز -11 شکل

    
  گیاه پیاز عالیم کمبود آهن در -14شکل   عالیم کمبود منگنز در برگ پیاز -13شکل 

  
  تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تاکید بر محصوالت گواهی شده - 7-1-3

اي سطحی که دارد، کارایی نسبتا پایینی در جذب پیاز به خاطر سیستم ریشه :عناصر غذایی مورد نیاز پیاز
. باشدخیلی کم و با تارهاي کشنده کوتاه میهاي نازك، عناصر داشته و این موضوع عمدتا ناشی از داشتن ریشه

اي گیاه خیلی جهت رسیدن به عملکرد اپتیمم به کار بردن یک برنامه کوددهی متناسب با وضعیت سیستم ریشه
بنابراین خیلی ضروري است در حد امکان عناصر غذایی را بطور متناوب و به فرمهاي قابل جذب در . باشدمهم می

  . ه و یا بصورت محلول پاشی استفاده گرددناحیه ریشه قرار داد
با توجه به اینکه استفاده از کودهاي شیمیایی جهت نیل به عملکرد کمی و کیفی مناسب از ضروریات کشاورزي در 

باشد، لذا در ادامه عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و کودهاي مورد استفاده به همرا نتایج تحقیقات انجام عصر حاضر می
  .شودخصوص شرح داده مینشده در ای
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  گواهی شدهمدیریت مصرف کودهاي نیتروژنه در زراعت پیاز براي تولید محصول  -8

  : در مدیریت مصرف کود بایستی به موارد ذیل توجه نمود تا بازدهی مصرف کود به حداکثر برسد
  مصرف کود متناسب با نیاز گیاه - 1
  روش کاربرد کود به منظور تقلیل تلفات عناصر   - 2
  .اي باشد که گیاه حداکثر نیاز را داردزمان کاربرد کود مطابق با مرحله - 3

کسب حداکثر درآمد از طریق تولید محصول سالم در گرو انتخاب نوع، مقدار و زمان مناسب مصرف کودها 
ز منبع اوره در مقابل مصرف آن به صورت تقسیط تأثیر مصرف تمامی کود نیتروژنه  قبل از کاشت ا. باشدمی

مضافاً اینکه افزودن نیتروژن اضافی قبل از کاشت باعث کاهش . کاهشی بر روي عملکرد و پارامترهاي آن دارد
صورتیکه اگر نیتروژن  در. شودکارآیی مصرف و بازیافت نیتروژن و هدر رفت نیتروژن بصورت آبشویی و تصعید می

هاي پوشش. ه تأمین شود باعث افزایش کارآیی مصرف نیتروژن و افزایش کیفیت محصول خواهد شددر طی دور
پوشش اوره با گوگرد همچنین سرعت آزاد شدن . کندپلیمري تا حدودي آزاد شدن نیتروژن قابل جذب را کند می

نه را نسبت به اوره بدون پوشش گوگردي اوره کارایی کود نیتروژ. دهدنیتروژن قابل جذب را کاهش می) رهائی(
  .پوشش گوگردي افزایش داده و این نتیجه طی چندین آزمایش بدست آمده است

در اغلب گیاهان بازده کود نیتروژنی معموال در سطوح کودي کم نسبت  :یمقدار مصرف کودهاي نیتروژن 
عملکرد مورد انتظار، خصوصیات از طرفی مقدار کودهاي نیتروژنه بستگی به . به سطوح کودي زیادتر، بیشتر است

سازي سایر عوامل فیزیکی و شیمیایی خاك، سابقه مصرف کودهاي آلی، نوع کود و مدیریت زارع از نظر بهینه
با توجه به عواملی چون پویایی نیتروژن در خاك، سرعت معدنی شدن آن، مقدار تلفات از طریق . رشد دارد

. زدایی، تعیین دقیق اندازه کود نیتروژنی مورد نیاز دشوار استراتآبشویی نیترات، تصاعد گاز آمونیاك و نیت
در زمینه تغذیه نیتروژنی پیاز چنین گزارش ) 1390(شهابی طی تحقیقات خود و نیز به نقل از محققین دیگر 

کیلوگرم نیتروژن خالص در  350بیش از (نمود که با مصرف بیش از حد نیاز این گیاه به کودهاي نیتروژنی 
گرم در کیلوگرم نیترات بر میلی 290(در اندامهاي مصرفی پیاز  بیش از حد نرمال  تجمع نیترات عمدتاً) تارهک

  . بوده است) گرم وزن تازه 100گرم در میلی 6مبناي وزن خشک و یا 
برداشت نیتروژن . زمان جذب نیتروژن براي گیاهان مختلف متفاوت است :یزمان مصرف کودهاي نیتروژن 

دهی به بیشترین مقدار دهی و یا شروع سوخزدن آغاز و در اوج مرحله رشد رویشی یعنی قبل از گلزمان جوانهاز 
همانگونه که قبالً نیز بدان اشاره شد، به . یابدرسد و از آن به بعد نیاز به نیتروژن بطور نسبی کاهش میخود می

محصوالت زراعی بسیار مهم بوده و یکی از دالیل پایین دلیل حاللیت فراوان کودهاي نیتروژنه، زمان مصرف براي 
بهترین زمان شروع مصرف کودهاي . باشدبودن راندمان کودهاي نیتروژنه عدم دقت در زمان مصرف آنها می

تن در هکتار یک ماه  50تا  30به میزان ) کودهاي حیوانی(نیتروژنه در زراعت پیاز، در صورت مصرف مواد آلی 
تقسیط بسته به بافت خاك طی سه  ، آن هم به صورتعنی زمانی که گیاه مستقر و ریشه دواندهبعد از کاشت، ی

لکن در صورت عدم مصرف کود دامی . باشدنوبت می) شنیهاي لومخاك(تا شش ) رسیهاي رسی و لومخاك(
درصد در شروع  10درصد همزمان با کشت و  10درصد کل نیتروژن برآورد شده در دو نوبت به میزان  20مصرف 

بدیهی است تحت شرایط تقسیط کارآیی کودهاي نیتروژنه . نوبت مصرف گردد 5تا  3دو برگی شدن و مابقی طی 
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اي مدیریت شود تا یک ماه قبل از رسیدگی نکته قابل ذکر اینکه مصرف نیتروژن به گونه. یابدافزایش می

بدیهی است مصرف دیرهنگام نیتروژن سبب . فیزیولوژیک سوخ تمامی نیتروژن توصیه شده مصرف شده باشد
محققین زیادي طی تحقیقات خود در زمینه ارتباط زمان مصرف . گرددتجمع غیر معمول نیترات در سوخ می

بق زمان نیاز اند که با رعایت اصل تطانیتروژن و میزان تجمع نیترات غیر ضرور در سوخ پیاز چنین گزارش نموده
   .هایی با نیترات پایین تولید کردتوان ضمن حفظ عملکرد باال، سبزيژنی، مینیترو و زمان مصرف کودهاي

روش مصرف نیتروژن عمدتاً بستگی به روش کاشت، نوع و یا منبع کود  :روش مصرف کودهاي نیتروژنه 
نیتروژنه هاي مصرف کود اینک به شرح روش. نیتروژنی در اختیار، امکانات موجود براي توزیع و یا تزریق کود دارد

  . شوددر زراعت پیاز پرداخته می
بهترین روش کود دهی آن است، که نه تنها در طول فصل رویش، بلکه هنگامی که  :مصرف به روش تقسیط

گیاه در یک مرحله و یا مراحل خاصی از رشد  نیازمند مقدار بیشتري از عنصر مورد نظر است، بتوان نیاز آن را 
باشند، لذا در به اینکه کودهاي نیتروژنی کامالً درآب محلول و داراي تحرك زیاد میبدیهی است نظر . تأمین نمود

زیست الزم راستاي افزایش کارآیی این نوع کود، جلوگیري از تجمع غیر مجاز نیترات در سوخ و حفظ محیط
  . است، مصرف نیتروژن به صورت سرك ومنطبق بر مراحل نیاز حداکثري باشد

 )مکانیزه(کودهاي نیتروژنی در روش نواري براي حالتی که پیاز به صورت ردیفی  :مصرف به روش نواري
ها و در نتیجه باال در این روش براي جلوگیري از افزایش غلظت نمک. باشندکشت گردد، باالترین بازده را دارا می

 15تا  10کنار بذر و متري زیر و سانتی 5رفتن فشار اسمزي محلول خاك الزم است جایگذاري در فاصله حداقل 
درصد از مقدار کل توصیه شده  30بدیهی است در صورت مصرف نواري . باشد) در دوره رشد(متري سوخ سانتی

 .گرددکسر می

در این روش در صورتی که از آبیاري بارانی استفاده شود با حل کردن مقدار  :مصرف به روش کودآبیاري
هایی که در این روش نکته. توان انجام دادنک کود عمل کوددهی را میکود مورد نیاز در مراحل خاص از طریق تا

به آن باید توجه شود اینکه اضافه کردن کود به سیستم در مراحل پایانی آبیاري صورت گیرد تا شستشوي 
دادن آن در مسیر آب ورودي  در آبیاري سطحی از طریق حل کردن کود در آب و قرار. نیتروژن به حداقل برسد

بدیهی است در هر دو روش الزم است دبی خروجی کود از منبع به . گیردنوارها عمل کوددهی صورت میبه 
از محاسن این روش امکان مصرف با . اي تنظیم شود که یکنواختی توزیع کود در سطح و عمق حداکثر باشدگونه

 .باشدتقسیط بیشتر و در نتیجه افزایش کارآیی کود می

باشد اگر چه در مورد برگپاشی مواد غذایی روش دیگري از مصرف کود می :پاشیمصرف به روش برگ
با این . هاي دیگر از ضروریات استکند و مصرف به روشپاشی کفایت نیاز گیاه را نمیعناصر پرمصرف محلول

رچه از میان گ. پاشی استفاده نمودتوان به سهولت به صورت برگآن می حال اوره تنها کود نیتروژنی است که از
کند، با این وجود تنها مقدار کمی از کودهاي نیتروژنی معمولی، محلول اوره پایین ترین فشار اسمزي را تولید می

هاي غلیظ اوره و یا اوره با درصد باال به دلیل وجود بیورت محلول. پاشی مصرف کردتوان به روش برگآن را می
پاشی نیتروژن فقط بخشی همانگونه که در باال بدان اشاره شد، برگ. شوندها میدر اوره، باعث سوختگی در برگ

کند، اما مصرف آن در شرایط بروز کمبود و عدم امکان جبران آن توسط از نیاز گیاه به این عنصر را تأمین می
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ها گاین روش، سرعت انتقال عناصر غذایی از سطوح بر در. ها در کوتاه مدت، خالی از  اهمیت نیستسایر روش

ها پاشی هنگامی است که برگدر هر صورت بیشترین زمان تأثیر برگ. هاي مختلف گیاهی زیاد استبه اندام
 . نباشد و گیاه تحت تنش رطوبتی) گام غروبهن(، هوا خنک حداکثر سطح را داشته

  

  گواهی شدههاي صرفه جویی در مصرف کودهاي نیتروژنه به منظور تولید حداکثري پیاز روش 
هاي تولید اقتصادي محصوالت زراعی و جلوگیري از آلودگی آب استفاده متعادل از کودهاي نیتروژنه در

کودهاي نیتروژنه منجر به کاهش عملکرد و زیادي  استفاده ناکافی از. زیرزمینی اهمیت زیادي دارد سطحی و
محققان به . یابدها افزایش مینهایت هزینه مصرف آن سبب تجمع نیترات و تشدید بیماري در پیاز شده و در

هایی که براي از  جمله راه. دنبال راهکارهایی هستند که بتوان راندمان مصرف کودهاي نیتروژنه را افزایش داد
  : رویه کودهاي نیتروژنه در زراعت پیاز نظیر سایر محصوالت وجود دارد عبارتندازجلوگیري از مصرف بی

  ز گیاه مصرف به هنگام و به موقع نیا -   
 گیري نیترات پاي بوته مصرف بر اساس اندازه -   

 استفاده از کلروفیل سنج -   

 مصرف کودهاي نیتروژنه به صورت تقسیط -   

بوته گیري نیترات پايهاي کاهش مصرف کودهاي نیتروژنه، اندازهیکی از راه :گیري نیترات پاي بوتهاندازه
نیتروژنه مصرف ننموده و پس ازحدود یک ماه از زمان کاشت از طریق است، بدین معنی که قبل ازکاشت کود 

. شودبوته، نسبت به رفع نیاز کود نیتروژنه محصوالت زراعی به صورت تقسیط اقدام می گیري نیترات پاياندازه
ه و هدف اصلی از اعمال این روش کاهش مصرف کودهاي نیتروژنه از طریق تعیین حد بحرانی نیترات در پاي بوت

بدون آن که افتی در عملکرد و (افزایش راندمان کودهاي نیتروژنه از طریق تصحیح زمان مصرف کودهاي نیتروژنه 
هاي رایج منجمله ذرت، پنبه، سیب زمینی و پیاز  نسبت در اغلب کشت. باشدمی) کیفیت محصول مطرح شود

محصوالت فوق الذکر به این عناصر غذایی از  عالوه برآن نیاز. مصرف نیتروژن به فسفر و پتاسیم غیرمنطقی است
درصد نیتروژن مورد  66روز از زمان کاشت ذرت  75الی  26مثالً درفاصله زمانی . شودماه دوم عمدتاً شروع می
چون کودهاي نیتروژنه غالبا قبل از کاشت به خاك داده شده و به دلیل پویایی و . کندنیاز خود را برداشت می

ریشه در اوایل رشد، گیاه قادر به استفاده از این مقدار نیتروژن نبوده، نهایتاً عالوه برهدررفت رشد خیلی محدود 
جهت جلوگیري از هدر رفت کود و . یابدزیست و منابع آبی، راندمان کود نیز کاهش میپول، تخریب محیط

سیب زمینی، چغندرقند، پیاز و هاي کشور که درآنها کشت افزایش راندمان کودهاي نیتروژنه درتعدادي از استان
ها شود قبل از کاشت کود نیتروژنه نداده و یک ماه بعد ازکاشت نیترات خاك پاي بوتهذرت رایج است پیشنهاد می

گرم در میلی 30تا  20حد بحرانی (گیري و بر اساس مقدار نیترات متري در مزارع اندازهسانتی 30تا عمق 
شده براي کل دوره رشد در دو تا سه نوبت و به فاصله یک ماه به صورت سرك در کود نیتروژنه برآورد ) کیلوگرم

  .اختیار این گیاهان گذاشته شود
، حفظ محیط )درصد است 30حال حاضر راندمان کودهاي نیتروژنه حدود  در(افزایش راندمان کودهاي نیتروژنه 

و کاهش بیماریهاي ناشی از زیادي کاهش غلظت نیترات درآب و محصوالت زراعی به خصوص سبزیها (زیست 
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و افزایش عملکرد کیفی و کمی محصوالت زراعی در راستاي نیل به خودکفایی، ) نیترات مثل متهموگلوبینمیا

  .  نمایدضرورت استفاده از روش فوق را توجیه می
این . باشدمی متریکی دیگر از روشهاي صرفه جویی در مصرف کودهاي نیتروژنه  استفاده از دستگاه کلروفیل

روش کار بدین . گیري نماید هاي گیاهان زراعی را اندازهدستگاه قادر است در شرایط مزرعه، درجه سبزینگی برگ
ترتیب است که در قطعاتی که مقادیر مختلف کود نیتروژنه داده شده، درجه سبزینگی آنها با کمک کلروفیل سنج 

از طریق محاسبه . شودگیري می ایش در آزمایشگاه به دقت اندازههاي مورد آزمقرائت و همزمان نیتروژن کل برگ
توان نسبت به تعیین مقدار دقیق نیتروژن  درصد است به  سهولت می 90که معموالً بیش از  R2درجه همبستگی 

توان از  بدیهی است برمبناي تفاوت نیتروژن کل ازحد بحرانی، به آسانی می. هاي مزارع دیگر اقدام نمودبرگ
  .ه موقع کمبود نیتروژن اقدام نمودطریق سرك نسبت به دفع ب

  

  اثر نیتروژن روي غلظت نیترات سوخ به عنوان مهمترین شاخص براي پیاز سالم
آنجا ناشی  اهمیت تغذیه نیتروژن جداي از نقش حیاتی آن در متابولیسم و در نتیجه تولید محصول، از

آن عالوه بر دیررسی، قطور شدن طوقه، نرم شدن بافت، کاهش  رویه و نابهنگامشود که درصورت مصرف بی می
ها براي سفتی و قابلیت نگهداري، موجبات افزایش تجمع نیترات در سوخ به عنوان یکی از مهمترین مشخصه

  . آورد سنجش سالمت پیاز را فراهم می
میزان احیا بستگی به نوع گیاه، . دها توانایی احیاي نیترات را دارنهاي گیاهی ریشه، ساقه و برگدر بیشتر گونه

وقتی غلظت نیترات پایین باشد، بخش عمده آن در درون ریشه . میزان نیترات، سن گیاه و شرایط محیطی دارد
ها کاهش یافته و بخشی از نیتروژن کل به با افزایش میزان نیترات، ظرفیت احیاي نیترات در ریشه. گردداحیا می

ها نیز ظرفیت احیاي نیترات محدود و مازاد به همین ترتیب در ساقه. شودنتقل میها مصورت نیترات به ساقه
با توجه به . گرددها منتقل مینیترات مخصوصاً تحت شرایطی که کود نیتروژنی زیادي مصرف شده باشد، به برگ

ته و تولید مواد کند در مرحله زایشی، رشد رویشی کاهش یافاینکه برگها به عنوان منبع تولیدکننده عمل می
ها به هنگام بنابراین ظرفیت احیاي نیترات در برگ. یابدهیدروکربنه که براي احیاي نیترات الزم است، کاهش می

به (به علت پرتحرك بودن نیترات مخصوصاً هنگامی که مصرف کودهاي نیتروژنی . یابدمرحله زایشی کاهش می
در مرحله . ، گیاه توانایی احیاي مقدار اضافی نیترات را نخواهد داشت)فراتر از نیاز گیاه(باال باشد ) شکل نیترات

کنند و چون عمل می) sink(ها ها به عنوان مصرف کننده مواد تولید شده در برگمیوه) تشکیل میوه(زایشی 
. کشندبه طرف خود با سرعت می) source(قدرت جذب باالیی دارند مواد مصرفی از جمله نیترات را از منبع 

از طرف . یابدچنانچه تحت این شرایط نیترات احیا شده وجود داشته باشد، وارد میوه شده و در آنجا تجمع می
تواند از این مواد دیگر کربن موجود در میوه بیشتر صرف فرآیند تنفس شده و میوه براي احیاي نیترات نمی

هاي گیاهی ها همانند سایر اندامترات در میوههیدروکربنه استفاده نماید و کالً ظرفیت محدودي براي احیاي نی
از طرف دیگر در برگهاي کامالً ). ها هم نقشی مهم داشته باشندممکن است در این مرحله هورمون(وجود دارد 

این در . یابدها افزایش میبالغ، میزان فعالیت نیترات رداکتاز بسیار اندك است در نتیجه میزان نیترات در برگ
هاي در حال رشد و انتهایی ریشه زیاد است و غلظت آن به سوي ه فعالیت نیترات ردکتاز در سلولحالی است ک
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توسط آنزیم نیترات (درصد نیتریفیکاسیون در سیتوپالسم  60حدود . یابدهاي باالتر به سرعت کاهش میبخش

  . گرددمی هاي ریشه نیترات احیاافتد و در کلروپالستساعت اول اتفاق می 24در ) رداکتاز
هر عاملی میزان فتوسنتز در گیاه را کاهش دهد، . به طور کلی تجمع نیترات با فتوسنتز رابطه معکوس دارد

تبدیل نیترات به عامل (با توجه به اینکه فرآیند آمین سازي . سبب افزایش غلظت نیترات در گیاه خواهد شد
بنابراین هر عاملی نظیر استرس ) احتیاج دارد ATPبه (در گیاه، انرژي خواه است ) آمینی جهت سنتز پروتئین

- در یک گیاه میزان نیترات در بین بافت. کندهاي محیطی که باعث تضعیف گیاه شود به تجمع نیترات کمک می
شود و به ندرت ها، ریشه و ساقه به بیشترین مقدار دیده مینیترات معموالً در برگ. هاي مختلف متفاوت است

باشد، با این وجود در برخی شرایط تجمع آن اي مطرح میهاي میوهت در گل، میوه و یا سبزيمشکل تجمع نیترا
ي گوجه تأثیر تغذیه متعادل در کاهش تجمع نیترات در میوه. اي هم مشاهده شده استهاي میوهدر سبزي

ي آناناس صورت گرفت هایی که در تایلند بر روي تجمع نیترات در میوهدر آزمایش. فرنگی نیز گزارش شده است
به این نتیجه رسیدند دلیل عمده تجمع نیترات در میوه کاهش فعالیت آنزیم نیترات رداکتاز در احیاي نیترات 

مولیبدن، منیزیم، منگنز، آهن (در این تحقیقات مشخص شد که فعالیت این آنزیم به عناصر غذایی مختلفی . است
آنزیم نیترات رداکتاز از (ات سوء کمبود مولیبدن در گیاه تجمع نیترات است بنابراین یکی از اثر. وابسته است...) و 

را عنصر نیتروژن  H+دو بخش تشکیل شده که عنصر مولیبدن در هر دو بخش وجود دارد و براي مولیبدن پیوند 
د از تجمع توانپیشنهاد کردند که محلول پاشی مولیبدن می) 2000(چانگ پرادیت نام و همکاران ). کندمهیا می

در ضمن . در مورد بادمجان نیز نتایج مشابهی با مصرف مولیبدن مشاهده شده است. نیترات در میوه بکاهد
تواند باعث تسهیل در جذب از برگ و ورود آن به گزارش شده است که محلول پاشی با منگنز در گیاه آناناس می

  .شیره پرورده و گردش آن در گیاه شود
هاي مختلف آن مثل برگ، ساقه و ریشه توانایی احیاي نیترات را دارند ولی گیاهی اندامهاي در بیشتر گونه

یون نیترات که بسیار پویاست . شودوقتی کود نیتروژنی بیش از نیاز مصرف گردد امکان تجمع نیترات بیشتر می
ي به سمت ربوهیدراتها به همراه مواد کها هدایت و از برگتوسط ریشه جذب و به طور مستقیم به طرف برگ

شود، توانایی احیاي ها در میوه صرف تنفس میاز آنجایی که مقدار زیادي از کربوهیدرات. کندمیوه حرکت می
هایی که بر روي گوجه فرنگی در آزمایش. افتدنیترات کاهش یافته و در نتیجه تجمع نیترات در میوه اتفاق می

ترات در میوه گوجه فرنگی با میزان کودهاي نیتروژنه مصرفی رابطه انجام گردیده معلوم شده که بین مقدار نی
از دید دیگر، سمپاشی و یا . دار استمستقیم وجود دارد و اثرات متقابل بین مقادیر و منابع کود نیتروژنه نیز معنی

یرا جذب سطحی باشد، زها میمحلولپاشی موادي که داراي نیترات باشند از عوامل مؤثر در تجمع نیترات در میوه
کوددهی بیش از حد معموالً با افزایش عملکرد همراه نیست و حدود . شودنیترات توسط میوه به راحتی انجام می

درصد نیتروژن  30درصد نیتروژن موجود در شیره خام ریشه خیار، به فرم نیترات است، در حالیکه تنها  85
در واقع احیاء نیترات . ه فرم آمینواسیدي و آمیدي استموجود در ریشه خام نخودفرنگی نیترات است و مابقی ب

-به طور کلی میزان نیترات بافت. شونددر ریشه صورت گرفته و اسیدهاي آمینه به قسمت هاي هوایی منتقل می
تنش خشکی، دماي باال، یخبندان، شدت نور کم . اند بیشتر استهاي گیاهانی که تحت شرایط مساعد رشد کرده

  .ی که محدود کننده فتوسنتز و رشد در گیاه هستند در افزایش میزان نیترات موجود در گیاه مؤثرندو کلیه عوامل
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. باشدمیلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن می 7/3از صفر الی ) ADI(حد قابل قبول مصرف روزانه نیترات 

ت کشاورزي مشخص نمودند، در این ، کمیسیون اروپا حداکثر مقادیر مجاز آالینده ها را در محصوال1997در سال 
گرم در کیلوگرم بر مبناي وزن تازه گزارش میلی 4000الی  3000گزارش حد مجاز نیترات براي اسفناج و کاهو 

بدیهی است این مقدار نیترات در جوامعی نظیر جامعه ایرانی که مصرف روزانه سبزي در آنها بسیار باالتر . گردید
  .باشدمیاست، خطرناك و مسئله ساز 

آمونیم و در یک تحقیق با هدف بررسی تأثیر منابع مختلف نیتروژن شامل اوره، نیترات) 1390(شهابی 
کیلوگرم در هکتار بر عملکرد و غلظت  375و  300،  225، 175آمونیم و مقادیر مختلف نیتروژن شامل سولفات

گیري چنین نتیجه) لوم رسی(ک خاك سنگین نیترات در سوخ دو رقم پیاز سوییت اسپانیش و قرمز آذر شهر در ی
مدیریت مصرف نیتروژن بر غلظت نیترات در سوخ مؤثر بوده به طوري که مصرف بیش از اندازه آن باعث : نمود که

گرم درکیلوگرم وزن تر میلی 50تجمع نیتروژن غیر مفید یا همان نیترات در سوخ در مقادیر باالتر از حد مجاز 
هاي محلی پیاز قرمز آذرشهر و سوئیت اسپانیش ارقام یا توده. انسان مخاطره آمیز است شده و مصرف آن توسط

عکس العمل نسبتاً یکسانی به ویژه از نظر عملکرد و غلظت نیترات سوخ در مقابل مصرف مقادیر مختلف نیتروژن 
 .  دهندنشان می

اند، گیري نداشتههاي اندازهي بر شاخصاز آنجا که منابع مختلف نیتروژن در هر دو رقم مورد آزمایش تأثیر
تر و یا تهیه آنها آسانتر تر و یا در دسترسبنابراین استفاده از هر یک از منابع مختلف حاوي نیتروژن که اقتصادي

لکن براي افزایش راندمان این کودها به دلیل امکان آبشویی کمتر، در مراحل اولیه رشد . باشد، بدون اشکال است
 .یا سولفات آمونیوم و در مراحل بعدي مصرف نیترات آمونیوم قابل توصیه است مصرف اوره

براي دستیابی به عملکرد باال و با توجه به لزوم رعایت حد مجاز غلظت نیترات سوخ و اطمینان از سالمت 
ود تن ک 30تولید در شرایط مشابه شرایط آزمایش از نظر شرایط آب و هوایی و خصوصیات خاك، مصرف حدود 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص به  300آلی قبل از کشت و مخلوط کردن آن با خاك و مصرف مقدار کل 
درصد نیتروژن از منبع اوره یا سولفات  30به میزان ( صورت تقسیط و مصرف در مراحل اولیه رشد یا سرك اول 

درصد نیتروژن کل از منبع  30ان درصد و سرك سوم به میز 40سرك دوم به میزان (و مراحل بعدي ) آمونیوم
هاي محلی قرمز تن در هکتار براي ارقام یا توده 150تا  140براي دستیابی به عملکرد حدود ) نیترات آمونیوم

  .شودآذرشهر و سوئیت اسپانیش توصیه می
  

  فسفر 
درصد  70بیشتر از . باشدبیشتر فسفر در اوایل دوره رشد جهت توسعه رشد و افزایش ریشه گیاه مورد نیاز می

روش معمول جهت کاربرد فسفر، مصرف آن قبل از کاشت به عنوان . شودها یافت میفسفر جذب شده در سوخ
از . باشندهاي میکوریزي براي جذب فسفر از خاك میپیازها به میزان زیادي وابسته به قارچ. باشدکود اولیه می

در صورت کمبود فسفر اندازه سوخ پیاز کاهش یافته و  آنجائیکه فسفر براي توسعه سریع ریشه ضروري است
- کیلوگرم بر هکتار در طول رشد سوخ می 56/0تا  34/0ماکزیمم شدت جذب فسفر . افتدرسیدگی به تاخیر می

  :عوامل مدیریتی زیر را در تعیین روش و میزان مصرف کودهاي فسفره باید در نظر گرفت. باشد
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 مقادیر فسفر آزمون خاك -   

 غلظت کربنات کلسیم آزاد خاك -   

 ضد عفونی کردن بذر -   

ی بودن خاك مورد استفاده قرار یا اسیدي و قلیایهاي مختلف آزمون خاك براي ارزیابی فسفر قابل جذب روش
حد بحرانی فسفر قابل جذب . باشدبراي تمامی خاکها مناسب می) کربناتسدیم بی(گیرد، که روش اولسون می

تن در هکتار سوخ  100هاي حدود اي داراي بافت متوسط تا سنگین براي دستیابی به عملکردخاك در خاکه
گرم بر کیلوگرم و در خاکهاي سبک بافت، میلی 20در صورت تأمین رطوبت کافی در طول دوره رشد پیاز، ) پیاز(

رم بر کیلوگرم فسفر قابل گبر این اساس به ازاي هر یک میلی. شودگرم بر کیلوگرم در نظر گرفته میمیلی 25
 20درصد باشد، مقدار  20تر از حد بحرانی فوق الذکر در صورتی که میزان رس خاك کمتر از جذب پایین

 30تا  25درصد باشد، مقدار  30تا  20کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و در حالتی که میزان رس بین 
 40تا  35درصد باشد، مقدار  30که میزان رس بیشتر از  کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و در حالتی
 25به عنوان مثال در صورتی که فسفر قابل جذب خاکی با . کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل مصرف گردد

گرم بر کیلوگرم گزارش گردیده و قرار باشد مزرعه مورد نظر به کشت پیاز و با عملکرد میلی 10درصد رس معادل 
تن اختصاص یابد، در این شرایط الزم است براي ارتقاء سطح فسفر قابل جذب خاك به  100ظار حدود مورد انت

به  کاربرد نواري فسفر نسبت. کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل مصرف گردد 275باالتر از حد بحرانی، مقدار 
  . گرددپخش سطحی آن توصیه می

  

  پتاسیم
پتاسیم به مقدار زیاد و برابر با . باشدبه محصول باال و بازار پسند می یکی از عناصر اساسی جهت دستیابی

. باشدباشد، اما بیشترین نیاز به آن بعد از نیتروژن و در حدود زمان تشکیل سوخ مینیتروژن مورد نیاز گیاه می
پتاسیم قابل جذب  مقدار. باشدشود مورد نیاز میپتاسیم بخصوص زمانی که مقدار زیادي نیتروژن بکار برده می

. باشدها میاي رسدر خاك تابعی از مقدار رس، نوع رس، ظرفیت بافري پتاسیم و میزان تخلیه پتاسیم بین الیه
و در ) سوخ(تن در هکتار سوخ  100حد بحرانی پتاسیم  قابل جذب خاك براي دستیابی به عملکرد هاي حدود 

گرم بر میلی 250هاي داراي بافت متوسط تا سنگین در خاكصورت تأمین رطوبت کافی در طول دوره رشد پیاز، 
بر این اساس به ازاي هر . شودگرم بر کیلوگرم در نظر گرفته میمیلی 300هاي سبک بافت، کیلوگرم و در خاك

 20تر از حد بحرانی، در صورتی که میزان رس خاك کمتر از گرم بر کیلوگرم پتاسیم  قابل جذب پایینیک میلی
درصد باشد،  30تا  20کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و در حالتی که میزان رس بین  5/4باشد، مقداردرصد 
 8/5درصد باشد، مقدار  40کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و در حالتی که میزان رس بیشتر از  5مقدار 

 30پتاسیم قابل جذب خاکی با به عنوان مثال در صورتی که . کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم مصرف گردد
گرم بر کیلوگرم گزارش گردیده و قرار باشد مزرعه مورد نظر به کشت پیاز و با میلی 200درصد رس معادل 

تن اختصاص یابد، در این شرایط الزم است براي ارتقاء سطح پتاسیم قابل جذب  100عملکرد مورد انتظار حدود 
پیاز به استرس شوري . کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم مصرف گردد 500خاك به باالتر از حد بحرانی، مقدار 
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. حساس بوده، بنابراین بایستی از منابعی از پتاسیم استفاده به عمل آید که احتمال خسارت به تولید کاهش یابد

لرور بنابراین قبل از کاشت بهتر است از سولفات پتاسیم استفاده شود و در طول دوره رشد در صورت نیاز ک
  .  پتاسیم مورد استفاده قرار گیرد

  

  گوگرد
گوگرد در پیاز نسبت به سایر گیاهان نقش تغذیه . یکی از عناصر پر مصرف و مهم در این محصول گوگرد است

گوگرد یک عنصر . این عنصر نقش اساسی در بهبود خاصیت انبارداري و کیفیت طعم پیاز دارد. اي مهمتري دارد
- زمانی که پیاز بریده می. باشداه است و طعم مخصوص پیاز وابسته به وجود این عنصر میغذائی ضروري براي گی

هاي پیاز از لحاظ درصد ترکیبات واریته. گردندشود ترکیبات فرار گوگرد در اثر عکس العمل آنزیم آلیناز آزاد می
پیاز شده و از رشد قارچ و باکتري  دار باعث تنديبرخی از ترکیبات گوگرد. گوگرد در سوخ با همدیگر تفاوت دارند

افزایش تندي پیاز یک خصوصیت . جلوگیري کرده و باعث کاهش ضایعات در زمان انبارداري در پیازها شده است
گوگرد در مقادیر مشابه فسفر و در برخی گیاهان در مقادیر بیشتر از فسفر . باشدمنفی در بازارپسندي محصول می

بودن خاکهاي مناطق پیازکاري از جذب عناصر غذایی بخصوص عناصر میکرو توسط  آهکی. شود در گیاه یافت می
ها بخصوص باکتریهاي اکسایش بیولوژیک گوگرد به وسیله میکروارگانیسم. کندگیاه در خاك جلوگیري می

-کنند، قابلیت جذب عناصر فوق را براي گیاه افزایش میتیوباسیلوس که در شرایط هوازي در خاك زندگی می
. شودسال یکبار مصرف می 2- 3کیلوگرم در هکتار هر 200-250در هندوستان گوگرد عنصري به میزان . دهند

گرم در کیلوگرم گزارش میلی 10-20درصد و میزان مطلوب در خاك  2/0-6/0حد کفایت گوگرد در برگ پیاز 
کیلوگرم  45- 300حدوده مصرف در بسیاري از منابع علمی مورد مطالعه بیشترین عملکرد گیاه در م. شده است

در هکتار گوگرد گزارش شده است، گوگرد عنصري به خودي خود یک ماده بی اثر بوده و بروز اثرات مفید آن 
از آنجائیکه اکسایش گوگرد در خاك عمدتا به طریق بیولوژیک . باشدمنوط به اکسایش و تبدیل آن به سولفات می

کیفی گوگرد نظیر درصد خلوص، اندازه ذرات، مقدار، بر خصوصیات کمی و  گیرد، لذا این فرآیند عالوهانجام می
زمان و روش مصرف همانند سایر فرآیندهاي بیولوژیک دیگر، متاثر از شرایط محیطی بوده و پارامترهایی از قبیل 

اي ه، حرارت، سطح حاصلخیزي خاك، میزان ماده آلی و جمعیت میکروارگانیسماسیدیته خاك، رطوبت، تهویه
  .اکسیدکننده گوگرد بر سرعت رشد و اکسایش آن تاثیر به سزائی دارند

اکسیداسیون . مشکل مواجه استبا توجه به آهکی بودن اکثر اراضی کشاورزي کشور، جذب عناصر غذایی با 
جهت . گرددنظیر فسفر ، آهن و روي میو در نتیجه افزایش جذب عناصري  pHگوگرد در خاك سبب کاهش موضعی 

با این  .هاي تیوباسیلوس و یا کودهاي آلی مصرف شودتسریع در عمل اکسیداسیون بایستی گوگرد به همراه باکتري
کیلوگرم در هکتار به صورت تلقیح با باکتري تیوباسیلوس قبل از کشت و سپس مخلوط با خاك تا  300اوصاف مصرف 

  .شودمتري توصیه میسانتی 20تا  15عمق 
  

  رفسایر عناصر پر مص
در حال حاضر توصیه خاصی براي مصرف خاکی سایر عناصر پرمصرف وجود ندارد چرا که اغلب مصرف آنها 

تحقیقات انجام . هاي بیشتر داردلکن این موضوع نیاز به بررسی. عکس العمل مثبت پیاز را به دنبال نداشته است
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سوخ هاي پیاز تقریباً . باشدخیلی کم می گرفته بر روي اثرات کاربرد کلسیم و منیزیم بر روي عملکرد و کیفیت

کیلوگرم در هکتار  56متوسط جذب کلسیم توسط گیاه . باشنددرصد بر پایۀ وزن خشک کلسیم می 5/0داراي 
نتایج حاصله از یک تحقیق در درة ترشیر آمریکا نشان داد که استفاده از کلسیم به صورت نیترات . باشدمی

بیشترین مقدار جذب کلسیم توسط گیاه معموالً  .و کیفیت سوخ هاي پیاز نداشتکلسیم هیچ تأثیري در عملکرد 
درصد منیزیم  15/0تا  1/0هاي پیاز تقریباً حاوي سوخ .دهد که کود نیترات کلسیم استفاده شودزمانی روي می

کیلوگرم  22تا  11محدودة جذب منیزیم توسط گیاه در چندین آزمایش انجام گرفته در دشت کلمبیا . باشدمی
رسد نیازي به مصرف کودهاي کلسیم با توجه به وضعیت آهکی بودن خاکهاي کشور به نظر می. باشددر هکتار می

  .باشددار نمی
  

  عناصر کم مصرف 
باشند، اگرچه کلیدي هستند که به مقدار زیادتري براي پیاز مورد نیاز می کم مصرفبر و آهن جزء عناصر 

بر در متابولیسم . باشدیزمغذي براي دستیابی به عملکرد باالي محصوالت مورد نیاز میتعادلی از کلیه عناصر ر
بر روي . همچنین نقش مهمی در حرکت کلسیم در داخل گیاه دارد. ها و سنتز پروتئین نقش داردکربوهیدرات

بهبود تجمع کلسیم در تواند ناشی از نقش عناصر ریزمغذي در کیفیت انبار مانی پیاز تاثیر گذار است و این می
آهن . باشد، لذا برگپاشی آن اغلب براي گیاه موثر استبا توجه به اینکه بر در داخل گیاه متحرك می. ها باشدسوخ

تاکنون حد بحرانی عناصر کم مصرف براي پیاز در کشور تعیین . در تشکیل کلروفیل و فتوسنتز نقش دارد
دقیق این حدود براي محصول خاص پیاز در مناطق مختلف کشور نگردیده است، به این دلیل تا زمان تعیین 

  . مالك عمل حدود بحرانی معرفی شده به طور عمومی براي گیاهان در منابع و مقاالت است
در نظر  1و  5/0، 10، 2، 10لذا بر این اساس حدود بحرانی آهن، روي، منگنز ، مس و بور  براي پیاز به ترتیب 

یکه نتیجه آزمایش خاك براي این عناصر مقادیر کمتري را نشان دهد، مصرف به ترتیب در صورت. گرفته می شود
کیلوگرم در هر نوبت، یکی  4تا  5/2در دو نوبت به مقدار  EDDHAکیلوگرم کالت آهن با بنیان  8تا  5مقدار 

تا  40ف مقدار دهی یا تولید سوخ براي جبران کمبود آهن و مصرزمان ظهور برگ پنجم و دیگري در شروع سوخ
کیلوگرم  15کیلوگرم سولفات مس و  25تا  20کیلوگرم سولفات منگنز،  40تا  30کیلوگرم سولفات روي،  50

از آنجا که در خاکهاي . اسید بوریک به ترتیب براي جبران کمبود عناصر روي، منگنز، مس، روي و بر الزم است
- متابولیسم و نه در سطح جذب اتفاق افتد، لذا محلول آهکی کمبود عناصر فوق ممکن است در سطح انتقال و یا

 5پاشی این عناصر در قالب انواع کودهاي کامل ریزمغذي طی دو تا چهار نوبت از زمان ظهور برگ پنجم با غلظت 
  .در هزار توصیه می شود 10تا 

  

  گواهی شدهاثرات کودهاي آلی و  شیمیایی و نقش مصرف توأم آنها به منظور تولید پیاز 
کودهاي آلی و شیمیایی الزم و ملزوم یکدیگر بوده و مصرف  هردو نوع الزمه  ایجاد شرایط مناسب جهت رشد 

یکی از مهمترین . عوارض نامطلوب مصرف دراز مدت و بی رویه کودهاي شیمیایی ثابت شده است. گیاهان است
شماري که دراین مورد انجام هاي بیآزمایش. باشدآنها، کاهش باروري خاك به دنبال از بین رفتن هوموس می

شده، نشان داده است که کودهاي آلی گذشته از نداشتن این عوارض نامطلوب، موجب افزایش هوموس خاك و 
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- به عبارت دیگر، کودهاي آلی به طور غیرمستقیم هوموس تولید می. گردندنگهداري آن درسطحی مناسب می

بدین معنی که مواد آلی به صورت یک عامل . ختمان آن می گرددوجود مواد آلی درخاك موجب اصالح سا. کنند
دراین . سازندچسباننده، ذرات خاك ر ا به هم پیوند داده، زمین را نرم و متخلخل کرده و براي کشاورزي آماده می

ي هاهاي شنی افزایش یافته و ویژگیصورت، ریشه گیاهان پراکنشی بیشتر یافته، قابلیت نگهداري آب در زمین
افزون . گیرددر نتیجه، آب بیشتري براي جذب در دسترس گیاهان قرار می. گرددها اصالح میفیزیکی خاك

براین، مواد آلی به سبب بهبود بخشیدن ساختار خاك تأثیر بسزایی در تهویه خاك داشته و با حفظ رطوبت کافی، 
دیگر آن است که نه تنها بین کودهاي آلی و  نکته جالب توجه. نمایدازخشکی بیش از اندازه آن نیز جلوگیري می

هاي شیمیایی هیچ گونه سازش ناپذیري یا اثر منفی وجود ندارد، بلکه این دو مکمل یکدیگر بوده و کاستی
کودهاي آلی تاثیر کودهاي شیمیایی را در عمل مساعدتر  نموده و در مقابل، کودهاي . کنندیکدیگر را رفع می

کند افزایش می) کود آلی(هاي زراعی بقایاي آنها را که در زمین تولید هوموس کرد فرآوردهشیمیایی با ازدیاد عمل
شوند معموالً تنها وابسته به منبع کودي نیست و اي که به خاك اضافه میکارآیی کودهاي نیتروژنه. دهندمی

  .مدیریت بهینه منجر به افزایش کارآیی درهر سیستم کودي خواهد شد
در یونان که اثر کودهاي آلی و معدنی را بر میزان نیترات انباشته شده ) 2007(ولو  و همکاران بررسی هاي پا

- 572در کاهو مورد آزمایش قرار دادند نشان داد  بیشترین تجمع نیترات با استفاده از کودهاي غیر آلی و معادل 
گرم در کیلوگرم میلی435 -253دل گرم در کیلوگرم و کمترین آن با استفاده از کودهاي آلی و معامیلی 664
جهت تولید محصوالت سالم و ) 1384(بوردي و همکاران با توجه به تحقیق انجام گرفته توسط باي. باشدمی

. ارگانیک و کاهش استفاده از کودهاي شیمیایی ضروري است نسبت به مصرف کودهاي آلی و زیستی اقدام شود
تن در هکتار براي  4-6رزش تغذیه اي باالئی برخوردار بوده و کاربرد در میان کودهاي آلی، ورمی کمپوست از ا

  .شودمحصول پیاز توصیه می
  

  تن در هکتار 100تا  80توصیه کودي نیتروژن با توجه به مقدار مواد آلی خاك براي تولید پیاز سالم  به میزان  -10جدول 
کربن آلی 

  )درصد(خاك
  مقدار نیتروژن مورد نیاز

  )هکتارکیلوگرم در (
  توضیحات

  5/0کمتر از 
5/0 

5/1 - 1 

  5/1بیشتر از 

350 -300  
300 -250  
200 -250  
200 -170  

سرك اول و دوم از کود اوره (در مراحل اولیه رشد 
و در سرکهاي بعدي در صورت ) درصد نیتروژن 46(

درصد 34(امکان و ترجیحاً از نیترات آمونیم 
  .استفاده شود) نیتروژن

  
  فسفر و پتاسیم در پیاز حد بحرانی - 11جدول 

گرم در  میلی(فسفر قابل استفاده   محصول
  )کیلوگرم

  )میلیگرم در کیلوگرم(پتاسیم قابل استفاده 
  %30درصد رس بیشتر از   %30درصد رس کمتر از 

  350  300  درصد 1مواد آلی بیش از  9  پیاز
  350  300  درصد 1مواد آلی کمتر از  11  پیاز
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  فسفر و پتاسیم براي کشت پیاز براساس آزمون خاكتوصیه کودي  -12جدول 

 فسفر

  )کیلوگرم در هکتار(سوپر فسفات تریپل   )میلیگرم در کیلوگرم(فسفر 
5 < 150  
9 - 5  100  
14- 10  50  

15 > -  
  

  توصیه کودي پتاسیم براي کشت پیاز بر اساس آزمون خاك  - 13جدول 
  )پتاسیم بصورت سركسولفات پتاسیم قبل از کاشت و کلرور (پتاسیم 

  %30درصد رس بیشتر از   %30درصد رس کمتر از 
150  < 350  150 < 450  
200 -150  250  200 -150  350  
250 -200  150  250 -200  250  
300 -250 100  300 - 250 200  

300 > 0  300 > 100  
  

  )در هکتار برحسب کیلوگرم( پرمصرف و کم مصرف در زراعت پیاز توصیه عمومی کودي عناصر -14جدول 
  میزان مصرف کیلوگرم در هکتار  نوع کود

  350  )تقسیطی(اوره 
  100  سوپر فسفات تریپل

  250  سولفات پتاسیم یا کلرور پتاسیم
  50  سولفات روي
  30  سولفات منگنز
  25  سولفات مس
  100  سولفات آهن
  15  اسید بوریک

 
بهتر است همراه سرك کود نیتروژنه از همچنین . مصرف کود نیتروژنه حتماً با تقسیط صورت گیرد -

 .کلرور پتاسیم استفاده شود

 .نوبت به فاصله سه هفته محلولپاشی شود 2در هزار در  4سولفات منگنز با غلظت  -

کیلوگرم در هکتار  300تن در هکتار کود دامی در کنار  5در هنگام مصرف سولفات آهن، کاربرد حداقل  -
  .باشدگوگرد گرانوله ضروري می
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  استفاده از کودهاي زیستی در کشت پیاز 

  استفاده از کودهاي زیستی محرك رشد گیاه   
آنها  .دهند قادرند نیتروژن اتمسفر را تثبیت و در اختیار گیاه قرار  ،هاي محرك رشد گیاهمیکروارگانیسم -

همچنین با تولید و  هاي آهکی افزایش داده وهمچنین با سنتز و ترشح سیدروفور، قابلیت جذب آهن را در خاك
ها قادر به افزایش رشد ها و سیتوکینینها، جیبرلیناز جمله اکسین) PGRs(رشد  هکنندترشح مواد تنظیم

از طرف دیگر از طریق افزایش حاللیت مواد معدنی  هاي محرك رشد گیاهمیکروارگانیسم. باشند گیاهان می
ها، ها، ویتامینآنها با تولید آنزیم. دهند را افزایش میجذب عناصر معدنی از قبیل نیتروژن، پتاسیم و فسفر 

ها نیز به رشد بهتر گیاه هاي آمینه، اگزوپلی ساکاریدها و کاهش سمیت فلزات سنگین و دیگر آالیندهاسید
   کنند کمک می

زاي گیاهی هاي محرك رشد گیاه، شامل کنترل زیستی عوامل مضر و بیماري اثرات غیر مستقیم باکتري - 
-هاي باکتریایی قادر به کنترل عوامل مضر و بیماريهاي محرك رشد گیاه از طریق تولید متابولیت باکتري. است

زاي گیاهی قادر به هاي بیماري ها، نماتدها و باکتريها با اختالل در رشد قارچ این باکتري. باشد زاي گیاهی می
و  HCNمطالعات صورت گرفته، تولید آنتی بیوتیک، در اغلب . زا هستندحفاظت گیاه در مقابل عوامل بیماري

هاي غیر مستقیم هاي مضر، به عنوان مکانیسم ها یا میکروارگانیسمسیدروفور به دلیل کاهش فعالیت پاتوژن
هاي محرك  هاي مورد استفاده باکترياز جمله مکانیسم. اندشناخته شدهها این باکتريتحریک رشد گیاه توسط 

هاي اکثر سویه. باشد زاي گیاهی، تولید آنتی بیوتیک میلوگیري از تکثیر عوامل بیماريرشد گیاه براي ج
، پیرول نیترین )Pyoluteorin(، پیولوتئورین )Phenazines(هایی از قبیل فنازین سودوموناس با تولید آنتی بیوتیک

)Pyrrolnitrin ( دي استیل فلورگلوسینول  -4و2و)DAPG( طی . هاي قارچی را دارند بیماري، توانایی کنترل
با تولید دو آنزیم کیتیناز و  P. stutzeriهاي محرك رشد از جمله  تحقیقی نشان داده شد که برخی از باکتري

را متالشی و بدین ترتیب پوسیدگی ریشه گیاه را کنترل  Fusarium solaniهاي قارچ المیناراز خارج سلولی، هیف
هاي گلوکاناز، توانایی کنترل تکثیر قارچ-3و 1بتا  ها از طریق سنتز وارگانیسمهمچنین این میکر. اندکرده

Rhizoctinia solani ،Sclerotium rolfii   وPhytium ultimum هاي محرك رشد  باکتري. اندرا از خود نشان داده
زاي گیاهی عوامل بیماري عالوه بر تولید آنتی بیوتیک و سیدروفور از طریق تولید سیانید هیدروژن نیز به کنترل

  . نمایندخاکزاد کمک می
هاي مقاومت سیستمیک در کنندهبه عنوان القا هااین میکروارگانیسمهاي اخیر استفاده از در سال -

موجود در غشاء ) LPS(ژن لیپو پلی ساکاریدآنتی. گیاهان علیه عوامل بیماریزاي بسیاري بکار گرفته شده است
از عوامل مهم القاء مقاومت سیستمیک به ) SA( تولید سیدروفور و اسید سالسیلیکخارجی سلول باکتري، 

 P. fluorescensپلی ساکارید موجود در غشاء باکتريبه طور مثال مشاهده شده است که لیپو. روندشمار می

WCS417  موجب القاء مقاومت گیاه میزبان در مقابل  قارچFusarium شود می.  
  بیولوژیک محرك رشد گیاهنحوه مصرف کودهاي  -
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. مقدار و نحوه مصرف کودهاي بیولوژیک محرك رشد گیاه بستگی زیادي به نوع فرموالسیون آنها دارد -

برحسب نوع فرموالسیون هر کود نحوه مصرف آن . این کودهاي عموما به شکل مایع و یا پودري تولید می شوند
 .به شرح زیر می باشد

  
  رشد گیاه با فرموالسیون مایعحرك کودهاي بیولوژیک م -الف
  :بذر مال - 1

سپس متناسب با . براي مصرف بذري ابتدا مقدار معینی از بذر پیاز را داخل ظرف مناسب تمیزي بریزید  - 
، کود بیولوژیک مایع را به آن اضافه کرده و براي چند دقیقه محتویات ظرف را  به خوبی تکان مقدار بذر مصرفی

 .ها براي کاشت آماده هستندپس از اینکار بذر. کلیه بذور به کود بیولوژیک مطمئن شویددهید تا از آغشته شدن 
دور از نور مسقیم خورشید و ترجیحا (مکان مناسب تمیزي  ها را در، بذردر صورت آماده نبودن شرایط کاشت

   .شوده نمیساعت توصی 24نگهداري بذور در این شرایط بیش از . نگهداري نمایید) هواي سرد و خشک
  :ايخزانه -2

در  .شوندبندي میاي تقسیماي به دو گروه کلی گیاهان با منشاء بذري و منشاء قلمهگیاهان خزانه  -
شود که قبل از کاشت در خزانه با روش بذرمال تلقیح خصوص گیاهان با منشاء بذري مانند پیاز پیشنهاد می

  .شونداي نیز تلقیح سپس مجددا با روش خزانه. گردند
اي از چندین بوته را ، در هنگام انتقال نشاء به مزرعه، مجموعهدر این روش براي گیاهان با منشاء بذري -

سپس ظرف . هاي آن را به خوبی بشویید تا اثري از ذرات خاك وجود نداشته باشداز خزانه جدا کرده و ریشه
پس از آن ریشه گیاه را به . خل آن منتقل کنیدنظر را به داتمیز مناسبی را تهیه کرده و کود بیولوژیک مورد

مقدار کود مصرفی بستگی زیادي به حجم ریشه گیاه . دقیق داخل محلول کود زیستی نگهداري کنید 20مدت 
توانید بود می 109و یا 108اي از هاي موجود در کود پایهدر صورتی که جمعیت میکروارگانیسم. مورد نظر دارد

براي نتیجه بهتر . بار کود را با آب تمیز غیر کلره و ترجیحا جوشانده شده رقیق نمایید به ترتیب تا ده و  صد
شود قبل از انتقال گیاه به ظرف حاوي کود، کود مورد نظر را با اضافه کردن مقدار معینی از مواد توصیه می

گیاه را به ظرف مورد  ،چسباننده، چسبناك نموده و پس از اطمینان از حل شدن کامل و یکنواخت چسب در آن
در مورد هر دو نوع گیاهان خزانه اي اگر امکانات براي تلقیح به شکل باال میسر نشد و یا زمان . نظر منتقل کنید

، مایه تلقیح رقیق شده را ، عمق بستر کشت و تراکم گیاه، متناسب با سطحکافی براي عملیات فوق نبود
  .مستقیما به بستر اضافه کنید

- ارایی متفاوتی برخوردار میپذیر بوده که از کاي در سه زمان امکانتلقیح یک گیاه خزانه در مجموع -
زمان  - 3زمان نگهداري گیاه در خزانه و  -2زمان کاشت بذر یا قلمه در خزانه  -1ها شامل این زمان. باشند

هر سه مرحله باشد بهترین در صورتی که به لحاظ اقتصادي امکان تلقیح در . باشدانتقال گیاه به مزرعه می
. در غیر اینصورت دو  تلقیح تجمعی مرحله اول و سوم بیشترین تاثیر را خواهد داشت. نتیجه  حاصل خواهد شد

روش تلقیح . باشندپس ازآن تلقیح منفرد در مرحله اول و یا مرحله سوم از کارایی بیشتري برخوردار می
  .ز کمترین تاثیر برخوردار می باشداضطراري به صورت آبیاري کود در سطح بستر ا
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  :کود آبیاري -3

اي و یا بارانی، مقدار هرگونه آبیاري مانند قطره در این روش در صورت وجود تاسیسات آبیاري اعم از -
ها در سایر آبیاري. هاي اولیه آب تزریق و در کل مزرعه پخش خواهد شدمعینی از کود در مخازن و یا ورودي

. اي با آب مخلوط و به زمین منتقل خواهد شدب به زمین مقدار معینی از آن در حوضچهنیز قبل از ورود آ
  . مقدار کود مصرفی بستگی زیادي به، سطح زمین، قیمت و جمعیت میکروارگانیسم موثر موجود در کود دارد

 
  رك رشد گیاه با فرموالسیون پودريکودهاي بیولوژیک مح -ب

در این خصوص نیز مقدار کود . باشدعموما به صورت بذر مال میمصرف کودهاي بیولوژیک پودري  -
بذرهاي مختلف بر اساس ویژگی هایی چون وزن هزاردانه، . بیولوژیک مصرفی بستگی به میزان و نوع بذر دارد

ها براي همچنین این کود.  جنس سطح بذر وچین و چروك روي بذر به مقدار کود بیولوژیک متفاوتی نیاز دارند
هاي معتبر در بعضی از کمپانی. باشندار بهتر بر روي بذر نیازمند به استفاده از یک ماده چسباننده میاستقر

اند و در نتیجه در خصوص این کودها نیازي به ماده چسباننده فرموالسیون خود از مواد چسباننده استفاده کرده
کننده را به داده و یا مصرف ماده چسباننده را قرارها یا در کنار کود خود این وجود ندارد؛ ولی عموما تولیدکننده

  .کننداستفاده از ماده چسباننده راهنمایی می
. به منظور تلقیح بذر با کودهاي پودري ابتدا بذر مورد نیاز را به داخل ظرف مناسب تمیزي منتقل نمایید - 

سپس  . ر بتون قابل استفاده استهاي دوااي پالستیکی تا بشکه، ظرف مناسب از کیسهبا توجه به مقدار بذر
متناسب با مقدار بذر درون ظرف، مقدار مشخصی از محلول ماده چسباننده را به آن اضافه کرده و به خوبی بهم 

هاي چسبناك را به ظرف مناسب و تمیز حاوي کود پس از اطمینان کافی از چسبناك بودن کلیه بذور، بذر. بزنید
. باشندپس از چند دقیقه چرخش ظرف در جهات مختلف، بذور قابل کشت می. یداضافه کرده و به خوبی بهم بزن

  .نمایدبه کاشت بهتر آنها کمک می) در سایه و در سطح تمیز( در صورت امکان، اندکی هوا خشک کردن بذور
 20درصد، صمغ عربی،  40هاي شود محلولبراي چسبناك کردن بذور از مواد متعددي استفاده می -

- اي از این مواد میدرصد  نمونه 4درصد انواع مالس، یک درصد پودر شیر، متیل اتیل سلولوز  25 درصد شکر،
باشد چرا که اگر ماده چسباننده بیش از نیاز اضافه گردد مقدار مواد چسباننده مصرفی بسار مهم می. باشند

مقدار کود اندکی را بر روي خود  ها به یکدیگر شده و در حالتی که کمتر از نیاز اضافه گرددموجب چسبیدن بذر
 . باشدمقدار ماده چسباننده مصرفی براي بذرهاي ریزتر بیشتر از بذرهاي درشت می. جاي خواهد داد

  
  استفاده از کودهاي زیستی حاوي قارچ هاي میکوریزي

-میهاي میکوریزي ، انواع حاوي قارچگروه دیگري از کودهاي زیستی با قابلیت کاربرد در کشت پیاز -
هاي همزیست با گیاه میزان از طریق افزایش سطح جذب ریشه کارایی مصرف آب و این میکروارگانیسم. باشند

هاي غیر زنده و تنش) بیمارگرهاي ریشه( هاي زنده کود را افزایش داده باعث ارتقاء مقاومت گیاه در برابر تنش
هاي زیستی میتوان مصرف صرف این نوع از نهادهاز آنجائیکه با م. شوندمی...) خشکی، شوري، تراکم خاك و (

کودهاي شیمیایی و بویژه انواع فسفره را کاهش داد، لذا این نوع از کودهاي زیستی بسیار مناسب براي تولید 
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کودهاي زیستی میکوریزي به صورت پودري و با قابلیت استفاده به صورت بذر مال در . باشندمحصول سالم می

روش . باشدوصیه مصرف آنها به میزان دو الی چهار درصد وزن بذر براي گیاهان مختلف میکشور تولید شده و ت
. مصرف این نوع از کودهاي زیستی دقیقا مشابه انواع کودهاي زیستی محرك رشد با فرموالسیون پودري است

باشد براي عملیاتی میهاي پیاز نیز هاي میکوریزي در مرحله تولید نشاءاستفاده از کودهاي زیستی حاوي قارچ
هاي کیلوگرم از کودهاي زیستی حاوي قارچ 20پس از تهیه ترکیب مناسب بستر نشاء مقدار این منظور 

هاي نشاء را با این میکوریزي را با یک مترمکعب از بستر تهیه شده به صورت کامل مخلوط کرده، سپس سینی
  .ترکیب جدید پرکرده و نسبت به کاشت بذر اقدام نمائید

هاي نشاء را با ترکیب مناسب بستر در روش دیگر براي استفاده از کودهاي زیستی میکوریزي ابتدا سینی - 
هاي میکوریزي را گرم از کود زیستی حاوي قارچ  5الی  4پرکرده، سپس در سطح هر خانه سینی نشاء حدود 

  .اضافه و بذر ر را بر روي کود زیستی قرار دهید
هاي هاي محرك رشد و انواع حاوي قارچکودهاي زیستی حاوي میکروارگانیسم این امکان وجود دارد که -

 .میکوریزي را به صورت همزمان و به شیوه بذر مال مورد استفاده قرار داد

 
  هاي اکسیدکننده گوگرد کودهاي زیستی حاوي باکتري

. باشدسولفات میصورت  گوگرد از عناصري است که در خاك وجود داشته ولی فرم قابل جذب آن به -
افزودن . هاي شور و قلیایی کاربرد دارد گوگرد در کمیت و کیفیت محصول اثر داشته و همچنین در اصالح خاك

ساز نبوده و الزم است با کاربرد  ها در بیشتر موارد به دلیل اکسیداسیون کند این عنصر چاره گوگرد به خاك
ها قادرند با اکسید کردن  این باکتري. وس سرعت بیشتري یابدویژه تیوباسیل هاي اکسیدکننده گوگرد به باکتري

از طرف دیگر این اکسیداسیون . گوگرد عنصري افزوده شده به خاك، سبب قابل جذب شدن آن براي گیاه شوند
- سبب کاهش موضعی اسیدیته خاك شده و قابلیت جذب عناصري مانند فسفر، روي، آهن و مس را افزایش می

کیلوگرم گوگرد باید  50شود و به ازاي  هاي تیوباسیلوس بیشتر به شکل پودري تهیه می باکتريمایه تلقیح . دهد
در حال حاضر پاالیشگاه گاز خانگیران اقدام به . یک کیلوگرم مایه تلقیح تیوباسیلوس قبل از کشت مصرف نمود

شود و از کارایی ده میتولید گوگرد بنتونیتی پاستیلی به فرم عدس نموده است که به سرعت در خاك پخشی
  .هاي گوگرد برخوردار است باالتري نسبت به سایر فرم

  
 در محصوالت گواهی شده) نیترات و عناصر سنگین( هامدیریت کاهش آالینده

اما باال بودن آنها بیش از حدود . هاي متفاوتی وجود دارندها بطور طبیعی در غلظتفلزات سنگین در خاك
- ها میشناسی و ژئوشیمی کانیها و ساختار زمینهاي انسانی است و یا ناشی از ویژگیتمجاز یا ناشی از فعالی

باال بودن غلظت فلزات سنگین از حد مجاز بدلیل استنشاق، تماس پوستی، بلع مستقیم و جذب توسط . باشد
آلودگی خاك براي ) استاندارد(لذا مقدار حد مجاز . باشدگیاهان و استفاده از آنها براي انسان خطرآفرین می

. آمده است 15کاربري کشاورزي توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ارائه گردیده است که در جدول 
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ذکر این نکته شایان توجه است که مقدار فلزات سنگین ذکر شده بر حسب میلی گرم در کیلوگرم به صورت کل 

  . گرددهاي مختلفی باعث تغییر غلظت فلزات سنگین در خاك میفعالیت. باشدمی) فادهو نه بخش قابل است(
  

  سازمان حفاظت محیط زیست ها بر اساس  استاندارد حداکثر مجاز فلزات سنگین در خاك -15 جدول
  ) میلی گرم بر کیلوگرم(

  عنصر پیشنهادي سازمان محیط زیست ایران
 آرسنیک 40
 بور -
 بریلیوم 5
 کادمیم 5
 کبالت 50
 کروم 110
 مس 200
 فلوئور 300
 جیوه 7
 مولیبدن 40
 نیکل 110
 سرب 75
 آنتیموان 10
 سلنیوم 4

 وانادیوم 200
 روي 500

  
  :توان در عبارت ساده زیر بیان نمودبطور کلی توازن جرمی فلزات سنگین در خاك را می

M total = (MP+MA+MF+Mag+Mow+Mip)-(Mcr-Ml)  
  

-نهاده agمنابع کودي،  fهاي اتمسفري، نشست aمواد مادري،  pهاي فلز سنگین و اندیس  Mدر این عبارت 
  . باشدآبشویی می lبرداشت توسط گیاه،  crهاي معدنی، آالینده ipپسماندهاي آلی،  owهاي شیمیایی کشاورزي، 

چندان که به آنها عناصر . دارند هاي بسیار کمیفلزات سنگین حاصل از هوادیدگی مواد مادري، غلظت
البته در . گفته شده و معموالً در مقادیر سمی نیستند) میلی گرم در کیلوگرم 1000غلظت کمتر از ( 1کمیاب

  .تولوژي آنها داراي غلظت باالیی هستندیبرخی مناطق به دلیل ساختار زمین شناسی و ویژگی ل
ل موجود در چرخه عناصر و فلزات، غلظت فلزات سنگین در هاي انسان و بهم زدن تعادالبته در اثر فعالیت

ها به مقداري افزایش یافته که مشکالت متعددي را براي سالمتی انسان، گیاهان و جانوران، برخی خاك
  .نمایدها ایجاد میاکوسیستم و دیگر محیط

                                                             
1 Trace elements 
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- هاي بشري بیشتراز جریانعالوه بر آن که معموالً افزایش غلظت و انباشتگی فلزات سنگین ناشی از فعالیت

هاي انسان داراي تحرك و فراهمی زیستی بیشتري منابع فلزات سنگین ناشی از فعالیت. باشدهاي طبیعی می
ترین منابع افزایش فلزات سنگین به خاك بیان در زیر تعدادي از مهم. نسبت به منابع لتیوژنیک و پدوژنیک دارد

 .شودمی

    
  کودها - 1

گیاهان براي رشد و نمو و تکمیل . رودکشاورزي اولین تأثیر مهم انسان بر روي خاك به شمار میاز نظر تاریخ 
روي، (و کم مصرف ) نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد(چرخه زندگی نیازمندند تا عناصر پرمصرف 

د روي، منگنز، آهن، نیکل، مس، هستند که برخی از آنها همانن) کلر، منگنز، آهن، مس، مولبیدن، نیکل و بور
ها از طریق مصرف عناصر ضروري بایستی به خاك و یا برگ. گردندجزء فلزات سنگین محسوب می) مولبیدن

هر ساله مقادیر قابل توجهی از انواع کودهاي . برگپاشی براي گیاه تأمین شوند تا بتواند گیاه سالمی را تولید نماید
این . گیرداز طریق خاکی یا برگپاشی در اراضی کشاورزي مورد استفاده قرار می حاوي عناصر مورد نیاز گیاهان

به عنوان مثال استفاده از کودهاي فسفاتی مقادیري از . باشندکودها حاوي مقادیر کمی از فلزات سنگین هم می
آلوده نشوند بایستی از ها از نظر این عوامل آالینده براي آن که خاك. کادمیم و سرب را به خاك اضافه می نمایند

با . منابع کودي مناسبی استفاده نمود براي این منظور استانداردهاي انواع مواد کودي تهیه و تدوین شده است
شکل گیري دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودي در مؤسسه تحقیقات خاك وآب انواع مواد کودي از دو جهت 

هاي کودها و دوم رعایت غلظت مجاز حتوي با برچسب روي بستهاول تطابق م. گیرندعمده مورد بررسی قرار می
لذا براي تولید محصوالت گواهی شده الزاماً بایستی کودهاي مورد . فلزات سنگین در انواع مواد کودي است

و یا ارسال شماره  www.kswir.irاین امر از طریق مراجعه به پایگاه . استفاده داراي شماره ثبت مواد کودي باشند
گردد که استفاده از مواد کودي مجدداً یادآوري می. باشدقابل حصول می 3000646424ثبت به شماره پیامک 

مقدار مجاز فلزات  4در پیوست. ها خواهد شدفاقد شماره ثبت باعث عدم تأیید و دریافت نشان حد مجاز آالینده
 . شیوه نامه ثبت مواد کودي آمده استسنگین در مواد کودي بر اساس 

 
  هاآفت کش -2

از . شدندهاي قابل توجه فلزات سنگین بودند استفاده میهاي مختلفی که حاوي غلظتدر گذشته آفت کش
در حال حاضر نیز . هاي حاوي مس، جیوه، منگنز، سرب و روي در گذشته را ذکر نمودتوان به قارچ کشجمله می

. شوندبه عنوان قارچ کش استفاده می) آهک+سولفات مس(کلرور مس و محلول برودو  سمومی همانند اکسی
بهرحال در . شودنمیشد که هم اکنون استفاده فاده میالبته در گذشته سمومی همانند ارسنات سرب نیز است

نموده و از  هاي گیاهی عملهاي مدیریت آفات و بیماريها بایستی مطابق با دستورالعملاستفاده از آفت کش
فهرست سموم  4 در پیوست شماره. رویه و بی تجویز متخصصان خودداري نمودمصرف سموم ممنوع و استفاده بی

 . آمده است  پیازمجاز براي استفاده در محصول 
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  کودهاي آلی و لجن فاضالب -3

تواند می... زباله شهري و مصرف مواد آلی غیراستانداردي همانند انواع لجن فاضالب، کودهاي دامی، کمپوست 
اگرچه که استفاده از کودهاي دام و طیور در . ها در خاك گرددسبب افزایش تجمع فلزات سنگین و سایر آالینده

هاي غذایی دام اما در مواردي که به دلیل استفاده نامناسب مکمل. افزایش حاصلخیزي خاك نقش مهمی را دارند
تواند سبب یل استفاده از ترکیبات حاوي ارسنیک در کنترل بهداشتی آنها میو طیور حاوي روي، مس و نیز به دل

افتد که مقادیر زیادي از کودهاي نامناسب در سطح البته این امر در صورتی اتفاق می. تجمع در خاك شود
  . کوچکی استفاده شده و کودهاي مورد استفاده فاقد معیارها و استانداردهاي مناسب باشند

در برخی مناطق و به . توان آن را بازیافت نمودباشد که میمحصوالت فرآیند تصفیه فاضالب می 1لجن فاضالب
در برخی موارد . نمایندهاي شهري را در اراضی کشاورزي استفاده میصورت محدود لجن فاضالب تصفیه خانه

لجن فاضالب با توجه . دهندلجن فاضالب را با خاك اره، کلش و ضایعات باغی کمپوست و مورد استفاده قرار می
تواند حاوي مقادیري فلزات سنگین بویژه سرب، نیکل، کروم، به کیفیت فاضالب و فرآیندهاي تصفیه فاضالب می

. هاي میکروبی و انگلی نیز باشدتواند حاوي آلودگیعالوه بر فلزات سنگین لجن فاضالب می. باشد... مس و 
باشد که داراي بسته بندي و شماره ثبت دفتر یطی قابل استفاده و توصیه میاستفاده از لجن فاضالب صرفاً در شرا
 .ثبت و کنترل کیفی مواد کودي باشد

  
  فاضالب و آب آبیاري -4

اي طوالنی در دنیا دارد و هم اکنون نیز در بسیاري استفاده از فاضالب براي آبیاري محصوالت کشاورزي سابقه
این موضوع به ویژه در مراکز و مناطق کشت و کار در حاشیه و . شوداستفاده میاز کشورهاي دنیا و حتی ایران 

توانند بسته به منشاء ها عالوه بر آلودگی میکروبی و انگلی میاین فاضالب. خوردداخل شهرها بیشتر به چشم می
لزات سنگین آن آن حاوي مقادیري از فلزات سنگین باشد که درصورت استفاده مستمر و بلند مدت انباشتگی ف

اما بهرحال بر اساس مقررات موجود . بحدي برسد که کیفیت خاك از استاندارد فلزات سنگین را نداشته باشد
لذا در صورت استفاده از . باشداستفاده از فاضالب خام براي کشاورزي و تولید محصوالت کشاورزي ممنوع می

عالوه بر فاضالب مورد . مجاز آالینده  اختصاص داده شود توان به آن نشان حدنمی پیازفاضالب خام براي تولید 
توانند حاوي میز بدلیل شرایط هیدرو ژئوشیمیایی استفاده براي آبیاري، منابع آب سطحی و یا زیرزمینی نی

هاي گاهی ساختار زمین شناسی آنها حاوي غلظت چرا که . ها از جمله فلزات سنگین باشندمقادیري از آالینده
در حال حاضر براي آب مورد . در این راستا الزم است تا به کیفیت آب نیز توجه نمود. فلزات سنگین هستندباالي 

  .استفاده براي آبیاري استاندارد زیر وجود دارد
  

  
  

                                                             
1 Sewage Sludge 
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  استاندارد کیفیت آب براي کاربري کشاورزي -16جدول 

  توضیحات  مقدار  یکا  پارامتر  ردیف
  هاي اسیدي فقط براي خاك  5000  میکروگرم بر لیتر  آلومینیم  1
    100  میکروگرم بر لیتر  آرسنیک  2
    100  میکروگرم بر لیتر  بریلیم  3
    10  میکروگرم بر لیتر  کادمیم  4
    50  میکروگرم بر لیتر  کبالت  5
    100  میکروگرم بر لیتر  کروم  6
    200  میکروگرم بر لیتر  مس  7
    5000  میکروگرم بر لیتر  آهن  8
    2500  بر لیترمیکروگرم   لیتیم  9
  هاي اسیدي فقط براي خاك  200  میکروگرم بر لیتر  منگنز  10
    10  میکروگرم بر لیتر  مولیبدن  11
    200  میکروگرم بر لیتر  نیکل  12
    5000  میکروگرم بر لیتر  پاالدیم  13
    20  میکروگرم بر لیتر  سلنیم  14
    100  میکروگرم بر لیتر  وانادیم  15
    2000  میکروگرم بر لیتر  روي  16
  هاي اسیدي فقط براي خاك  1000  میکروگرم برلیتر  فلوئور  17
    3  میلی گرم بر لیتر  بر  18
    3000  میکروزیمنس بر سانتیمتر  هدایت الکتریکی  19
    30  میلی گرم بر لیتر  نیتروژن نیتراتی  20
       1  اينماتدهاي روده  21
    5/6- 4/8  -  هاش پ  22

ها  این نوع خاك. کنند هاي اسیدي محدودیت ایجاد می مقادیر ارائه شده براي پارامترهاي آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط براي آبیاري گیاهان در خاك :1توضیح 
  .محدوده حوضه آبریز دریاي خزر  قرار دارنداغلب در 
توجه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاري و سایر پارامترهاي با ) SAR(براي پارامترهاي غلظت سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم  :2توضیح 

) هاي سازمان خواروبار و کشاروزي جهانی توصیه(شود در این موارد به مرجع اصلی  با این وجود توصیه می. کیفیت آب، در اینجا حدودي براي آنها تعیین نشده است
  .به عنوان راهنما رجوع شود

  .hookwormsو  Trichurisو  Ascarisهاي  گونه) 1(
  در طی دوره آبیاري) 2(

  .باشد برداري براي منابع تأمین آب کشاورزي براي پارامترهاي متداول و باکتریولوژیک ماهانه و مواد سمی فصلی می حداقل تناوب نمونه :تبصره
 
  
  معدن کاري و پسماندهاي صنعتی -5

و صنایع وابسته آن عامل پراکنش و تجمع فلزات سنگین در  استخراج معدن، آسیا کردن سنگ معادن فلزي
تر رسوب تر و یا بزرگقطعات سنگین(ها طی استخراج معدن باطله. رود هاي بسیاري از مناطق به شمار میخاك

. یابدتخلیه شده و غلظت آنها افزایش می.... ها و هاي طبیعی همانند تاالببه گودال) کرده طی فرآیند شناورسازي
گردد که باعث ایجاد ریسک براي سالمتی میش غلظت عناصري همانند روي و سرب در بسیاري موارد باعث افزای

فلزات سنگین موجود در خاك از طریق . گرددانسان، محصوالت کاشته شده در آن و مخاطرات زیست محیطی می
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ا بلع مستقیم آن بر سالمتی انسان تأثیر هاي حاوي مقادیر باالي فلزات سنگین و یخوردن گیاهان روئیده در خاك

  .گذاردمی
توانند ها و مواد دارویی نیز میعالوه بر معادن، صنایع دیگر همانند نساجی، دباغی، پتروشیمی، تولید آفت کش

برخی از این مواد براي خاك و گیاه مناسب . موادي را به محیط وارد نمایند.... به صورت معمولی، حوادث، نشت و 
در انتخاب مزارع و باغات بایستی . کنندو ایجاد مشکل در سالمتی محصوالت می) همانند فلزات سنگین(ده نبو

 .توجه نمود که منابع خاك وآب آنها تحت تأثیر مجاورت با چنین صنایعی قرار نگیرند

  
  هامنابع هوایی آالینده - 6

فلزات معموالً . باشدازها و بخارات در اتمسفر میها شامل انتشار گرد و غبار یا دودها، گمنابع هوایی آالینده
برخی فلزات همانند ارسنیک، کادمیم و سرب در . شوندهمراه با ذرات موجود در جریان خروجی گازها منتشر می

ها از طریق پس از انتشار آالینده. آیدشوند و به صورت ذرات ریز متراکم درمیفرآیندهاي دماي باال تصعید می
- هاي مرطوب و خشک بر روي زمین میشوند تا به صورت فرونشستبه مناطق وسیعی پراکنده میها دودکش

بهرحال . شوندها معموالً به دلیل تشکیل در نزدیک زمین در منطقه محدودتري پراکنده میفرونشست. نشیند
فرونشست مرطوب و شوند از طریق ها و چه از طریق فرونشستی که وارد اتمسفر میدودها چه از طریق دودکش

- کیفیت این آلودگی بستگی به کیفیت منشاء آن داشته و موضوعی مکان ویژه می. شوندخشک بر زمین وارد می
ها و گیاهان مجاور به همین دلیل در مجاورت کارخانجات ذوب فلزات مقدار کادمیم، سرب و روي در خاك. باشد

منابع اصلی انتشار سرب در انتشارات گازي حاصل از  یکی دیگر از. شودهاي بیشتري مواجه میآن با غلظت
هاي اطراف باشد که باعث افزایش غلظت سرب در خاكهاي فسیلی به دلیل تترا اتیل سرب میاحتراق سوخت

هاي هاي روانسازي نیز غلظت کادمیم در خاكهمچنین به دلیل سائیدگی و روغن. هاي اصلی می گرددجاده
یابد لذا در انتخاب ها گاهی تا چندین کیلومتر هم انتقال میالبته این آلودگی. کندیدا میها افزایش پمجاور جاده

فاصله مناسب را ) فرعی/ اصلی(باغ بایستی به این نکته توجه نمود و با توجه به میزان ترافیک و نوع جاده / مزرعه 
عنوان یک استاندارد بلکه به عنوان یک ها نه به متري در جاده 100فاصله . رعایت نمود تا آلودگی پیش نیاید

دهد که آلودگی خاك ناشی از ترافیک در زیرا نتایج مطالعات در ایران نشان می. تواند استفاده شودراهنما می
در هر صورت اندازه گیري مقدار فلزات سنگین در خاك و گیاه  .رسدمتر کنار جاده به حداقل خود می 100فاصله 

  .ز آن عبور کندنبایستی از حدود مجا
 

  هایی براي کاهش فلزات سنگین در محصوالت کشاورزيگزینه
انجام گرفته  پیازتحقیقات بسیاري در دنیا در مورد جذب فلزات سنگین در ارقام مختلف  :انتخاب رقم مناسب

  .البته ظاهراً تاکنون در ایران رقم مناسب براي چنین شرایطی هنوز معرفی نگردیده است. است
گذارد به عنوان مثال اثرات ریزوسفر گیاهان بر فراهمی زیستی گیاهان بعدي تناوب تأثیر می :گیاهیتناوب 

استفاده از گیاهان صنعتی یکی از . دهدکند که فراهمی کادمیم را افزایش میلوپن اسید سیتریک تراوش می
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به عنوان مثال در نعنا فلزات . باشدهاي مناسب براي کشت در اراضی با غلظت باالي فلزات سنگین میگزینه

عملکرد را در اثر سمیت فلزات % 14آنها مشاهده نشد، هرچند کاهش ) عصاره نعنا(هاي ضروري سنگین در روغن
گیاهان لیفی همانند پنبه، کتان، کنف، گیاهان مورد استفاده براي تولید انرژي زیستی . سنگین تجربه کرده بود

هاي خوبی براي اراضی آلوده به فلزات سنگین گزینه (reed Canary grass)و علف قناري  (Salix)همانند بید 
  .دهستن

  گزارشات متعددي حاکی از آن است که غلظت کادمیم در گیاهان با مصرف کودهاي روي کاهش  :کوددهی
یاد پاسخ به مصرف به احتمال ز. البته برخی گزارشات هم در خصوص عدم تأثیر کودهاي روي بوده است. یابدمی

روي در کاهش جذب کادمیم به وضعیت روي درخاك بستگی دارد و در صورتی که خاك پائین باشد مصرف آن 
البته این . کندچنین مس با کادمیم براي جذب توسط گیاه رقابت میهم. جذب کادمیم را کاهش خواهد داد

گلخانه و خاکی در مزرعه شواهد محدودي وجود هاي کشت بدست آمده است و در شرایط اثرات غالباً در محلول
  .تداشته اس

فسفر نقش مهمی در . در مزارع با احتمال غلظت باالي آرسنیک مصرف کودهاي فسفاتی مورد توجه قرار گیرد
در حضور مقادیر کافی فسفر در گیاه . کاهش جذب و انتقال آرسنیک و تعدیل اثرات نامطلوب آن در گیاه دارد

  .شودها منتقل نمییک در ریشه انباشته شده و به سایر بخشبخش اعظم آرسن
مواد بهسازهاي آلی همانند زیست جامدها، کمپوست لجن فاضالب، کودهاي دامی  :مواد بهسازهاي آلی

فراهمی ریستی فلزات سنگین در خاك را به دلیل محتوي مواد آلی خود و غلظت باالي مواد آلی و فسفر و آهن 
وارد نمودن مواد آلی به خاك به دلیل نگهداري کادمیم و جلوگیري از جذب توسط گیاه و . دهندکاهش می

کود دامی غلظت نیکل % 2به عنوان مثال در برخی تحقیقات نشان داده است که مصرف . باشدآبشویی مناسب می
خشی افزودن بقایاي تحقیقات دیگري که بر روي اثرب. را کاهش داد%) 35(و گندم %) 45(اسفناج %) 30(در هویج 

  . درصد کاهش یافت 40گندم بر روي خاك آلوده انجام شد نشان داد که غلظت کادمیم در گندم 
- مواد بهساز شیمیایی بر روي کاهش فراهمی زیستی فلزات سنگین بدلیل ایجاد سایت: بهسازهاي شیمیایی

بسیاري از این مواد محصوالت جانبی . بسیار مؤثر هستند pHهاي اتصالی اضافی براي فلزات سنگین و نیز اثرات 
برخی مواد بهساز شیمیایی و  17در جدول . صنایع بوده بنابراین کم هزینه و به مقادیر زیادي در دسترس هستند

هاي اسیدي قابلیت استفاده فلزات استفاده از آهک در خاك. آثار آن بر روي جذب فلزات سنگین آمده است
دهد اما به دلیل کاهش قابلیت استفاده عناصر ضروري، استفاده از آنها در اراضی کشاورزي اهش میسنگین راه ک

هاي هیدراته هستند که ها که آلومنیو سیلیکاتزئولیت. باشند چندان قابلیت اجرایی نداردکشور ما که آهکی می
ا یکی از مؤثرترین مواد بهساز شیمیایی هبنابراین زئولیت. ظرفیت انتخابی باالیی براي جذب سطحی فلزات دارند

اي مصرف زئولیت تجمع به عنوان مثال در مطالعه. دهندهستند که انتقال فلزات سنگین به گیاهان را کاهش می
همانند آپاتیت یا (استفاده از ترکیبات فسفاتی . درصد کاهش داده است 41و  81، 72کادمیم، سرب و روي را 

  . یر متحرك کردن فلزات در مطالعات بسیاري مورد توجه بوده استبراي غ) هیدروکسی آپاتیت
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  برخی بهسازهاي شیمیایی معدنی که به صورت مؤثر براي کاهش فراهمی فلزات سنگین  -17جدول 

 (Puschenreiter et al., 2002)  
  مؤثر براي   مواد بهساز 
 Cd, Ni, Zn  مونتموریلونیت
  Cd, Pb, Zn  کلینوپتلوالیت

  Cd, Pb, Zn  آمونیوم فسفاتدي 
  As, Cr (II)سولفات آهن 

  Cd, Cu, Ni, Zn  هیدروکسی آپاتیت
  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  آهک 

  Cd, pb  اکسیدهاي منگنز 
  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  زئولیت مصنوعی

  
  چند نکته در خصوص فلزات سنگین

ملی بایستی در تداوم عدم استفاده مسئوالن . هاي حاوي سرب نقش مهمی را در سرب همراه دارندسوخت -
 .هاي سرب دار اصرار ورزنداز سوخت

هاي نظامی می توانند داراي سرب بیشتري ها، انبار مهمات، میداناراضی کشاورزي نزدیک صنایع، جاده -
هاي رنگ آمیزي شده داراي همچنین اراضی کوچک نزدیک ساختمان. نسبت به اراضی طبیعی معمولی باشند

در صورتی که به هر دلیلی مشکوك به آلودگی باالي سرب هستید حتماً نسبت به آزمون . تري باشندسرب بیش
 .سرب در خاك اقدام نمایند

 . در صورتی که در گذشته سوابقی از مصرف سموم آرسنات سرب وجود داشت در استفاده از اراضی دقت شود - 
 .خام اضافه شده، خودداري شوداز کشت گیاهان بر روي اراضی که درآنها لجن فاضالب  -
هاي حاوي سرب اي نسبت به فرونشستسبزیجات برگی نسبت به سبزیجات غیر برگی یا سبزیجات ریشه -

بنابراین بایستی در . نماینددار جذب میهاي غالت سرب هوا را به مقدار معنیدانه. در هوا آسیب پذیر تر هستند
 .هاي هوا توجه کافی نماییدانتخاب گیاهان در مناطق حاوي فرونشست

همانند کودهاي (یا آلوده به سرب ) همانند سموم ارسنات سرب(هاي حاوي سرب از مصرف ترکیبات و نهاده -
 .در مناطق کشاورزي خودداري شود) هاي حاوي مس غیرمعتبرفسفاتی و قارچ کش

 .شودهاي بدون سرب استفاده در صورت استفاده از خشک کن، حتماً از سوخت -
تماس با سرب هوا، خاك و (هاي احتمالی آنها در هنگام انتقال محصوالت تا محل فرآوري بایستی از آلودگی -

 .خودداري نمود) گرد و غبار
هاي حاوي هاي رنگ شده با رنگها و یا ساختماندر مزارع کوچک مقیاس بایستی از کشت در نزدیک جاده -

 .سرب خودداري شود
ي مقادیر متوسط سرب، اقدامات کشاورزي همانند استفاده از مواد آلی در خاك، تنظیم هاي حاودر خاك -

pH  خاك براي کاهش قابلیت استفاده، انتخاب گیاهان با حساسیت کمتر نسبت به آلودگی سرب و استفاده از
 .ها بر روي گیاهان از جمله آنهاستها و ممانعت براي تماس فرونشستعایق
  .ایستی از منبع آالینده فلزات سنگین دور نگهداشته شوند و به صورت منظم پایش شوندهاي آبیاري بآب -
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   مدیریت آب وآبیاري براي تولید محصول گواهی شده   -9

 حاضر حال در .رسدمی قبل قرن پنجاه به آن تولید قدمت هاي زراعی دنیا است کهترین سبزيپیاز از قدیمی

 در که یکساله است گیاهی پیاز. دارد تعلق پیاز کشت به جهان در کشاورزي اراضی از میلیون هکتار سه از بیش

  .دارد مطلوبی نمو و رشد متوسط، رطوبت درجه با سرد نسبتاً مناطق
 در پیاز .کنندمی تعیین وضعیت خاك و گیاه ارقام منطقه، اقلیمی شرایط را گیاه این کاشت تاریخ ترین مناسب

اول  نیمه از محصول این بهاره کاشت .شودمی کشت پائیز در گرمسیر نیمه نواحی در و بهار در سردسیر نواحی
کشت  هايروش به توانپیاز می کشت هايروش ترینمهم از. یابدمی پایان آن دوم نیمه در و شروع ماه فروردین

متر و سانتی 1- 2سانتی متر، عمق کشت  30-40ها در کشت پیاز فاصله ردیف. نمود اشاره نشایی مستقیم و
کیلو در هکتار و در کشت نشایی  6-10مقدار بذر الزم در کشت مستقیم  .باشدمتر میسانتی 5- 10ها فاصله بوته

  .باشدکیلو در هکتار می 2- 3
 و گرم هواي رسیدن، دوره در .مفید است پیاز مناسب استقرار براي کافی آب و خنک هواي رشد اولیه مرحله در
 16 تا 14 از کمتر( کم دماي گلدهی، شروع براي و بوده سودمند خوب محصوالت کیفیت و باال عملکرد براي خشک

 بافت با هايخاك ولی شود،کشت می هاخاك انواع در پیاز. است الزم خاك در کم رطوبت و) گراددرجه سانتی

 تا بذر از پیاز رشد مراحل. باشد 7 تا 6 بین باید پیاز مزرعه اسیدیته خاك. تر استپیاز مناسب کشت براي متوسط

-بندي میتقسیم تولیدمثل دوره و گیاه رشد گیاهچه، رویشی، رشد هايدوره به بذر تولید تا سوخ از و سوخ تولید
 100 به نزدیک .شودخاك متمرکز می متريسانتی 30 عمق در که است سطحی ايریشه سیستم داراي پیاز .شود

به  صیفی محصوالت اکثر مانند پیاز .گیردمی صورت خاك سطح متريسانتی 50  تا 30 منطقه از آب جذب درصد
 خاك استفاده ل قاب آب درصد 25 از نباید خاك آب تخلیه زیاد، عملکرد داشتن براي و بوده حساس آب کمبود

  .کند تجاوز
 که پیاز غده رشد دورهبه ویژه  عملکرد شکل گیري دوره پیاز، رشد مختلف مراحل بین از: مراحل رشد پیاز

 بذر، تولید اهداف براي. است آب کمبود به محصول دوره رشد ترین حساس کاري است، نشاء از پس روز 60 حدود

 آب تنش کمبود به نسبت کمتري حساسیت پیاز رویشی دوره .است خیلی حساس آب به کمبود پیاز گلدهی دوره

 انتظار قابل محصول رسیدگی دوره و رشد رویشی دوره در جویی صرفه فقط آب محدودیت شرایط در بنابراین .دارد

بزرگ ( عملکرد گیريشکل دوره در ویژه به آب کمبود بروز از زیاد، وزن با هاي بزرگغده آوردن بدست براي و بوده
 رشددوره  این طول .دارد بستگی کشت روش و اقلیمی عوامل به پیاز رشد دوره طول. کرد خودداري باید) پیاز شدن

 تا 140 از مزرعه از محصول آوري تا جمع بذر کاشت از آن رشد دوره. است روز 190 تا 140 بین نشائی کشت براي

 به باید پیاز آبیاري کاشت، زمان در. کشدمی طول روز 600 تا  500 از آوري بذر جمع تا بذر کاشت زمان از و روز 240

ریشه  سیستم داراي پیاز .نشود خود محل از بذرها انتقال و جابجایی جریان موجب زیاد سرعت که شود انجام طریقی
 و شده آبیاري آب، کم با مقدار متعدد دفعات به باید آن، شدن سبز تا به ویژه و است ظریف و عمق کم سطحی،
 نیاز حد در آبیاري باید مناسب کمیت، و کیفیت با محصول براي داشتن. گیرد قرار هاجوانه دسترس در کافی رطوبت

 شدن دیررس گسترش بیماري، موجب محصول، رشد کاهش بر عالوه بیش از حد آبیاري چون. انجام شود کفایت و

  .شود محصول انبارداري خاصیت کاهش و آب مصرف کاهش کارآیی آب، رفت هدر تولید، هزینه رفتن باال محصول،
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 طعم تندي و شدن دوقلو برهنه شدن، شدن، شکافته موجب محصول، عملکرد کاهش بر عالوه نیز آب کمبود

 چون .کرد جلوگیري آن شدن دوقلو و غده خوردگی ك تر توان از می متناوب آبیاري با است بدیهی. شودمی پیازها

 داشته گونه آلودگیهیچ نباید شودمی گرفته نظر در آن آبیاري براي که آبی شودمی مصرف نیز خام صورت به پیاز

 پیاز براي بیولوژیک و شیمیائی فیزیکی، تصفیه هاي الزم بدون صنعتی و شهري فاضالب از استفاده بنابراین .باشد

  .باشد نمی مجاز و مناسب کاري
 

 این محصول تولید از پس فرآیند که است مسائلی ترینمهم از یکی پیاز آبیاري قطع موقع: آبیاري قطع موقع

 تا 15را  آبیاري قطع براي مناسب زمان کشاورزي و خواروبار جهانی سازمان کارشناسان. دهدمی قرار تأثیر تحت را

 هاياندام و ها برگ غذائی مواد موجب انتقال مناسب زمان در آبیاري قطع .اندکرده توصیه برداشت از قبل روز 25

 .شودمی محصول بازدهی موجب افزایش درنتیجه و شده هاغده به هوایی
  

 از برداشتپیامدهاي آبیاري پیاز قبل 

 خاصیت کاهش و باعث شده آن داخل به پیاز طوقه از آب نفوذ موجب پیاز برداشت از قبل آبیاري .1

  .است آن انبارداري
  .شودمی کلفت یا گردن پشل هايغده ایجاد و نرسیدن موجب برداشت از قبل آبیاري .2
 .شودمی آب رفت هدر و تولید هزینه رفتن باال موجب اضافی آبیاري .3
 .شود پیاز ریشه مجدد رشد موجب است ممکن اضافی آبیاري .4

 عامل که آب نیمه خشک و خشک مناطق در بویژه کشاورزي بزرگ هايپروژه در: آبی نیاز ضرورت تعیین

 مناطق این در. است برخوردار زیادي اهمیت گیاهان از مصرفی آب میزان تعیین شود،می محسوب محدودکننده

 الزم منظور بدین .برداري بعمل آیدبهره حداکثر آب حجم واحد از که کندمی ایجابآب  منابع مدیریت و اقتصاد

 به خود رشد دوره در گیاه هر که شود مشخص است

 حجم واحد ازاي محصول به و عملکرد رود کشت زیر به اراضی از بیشتري سطح تا دارد نیاز آب از حجمی چه

  .تأثیر دارد آب مصرف بازدهی افزایش در مناسب آبیاري هايبکارگیري سیستم همچنین. یابد افزایش آب
 کاربرد A کالس تبخیر از تشت استفاده با تعرق -تبخیر میزان گیرياندازه: گیري تبخیر از تشت کالساندازه

 مورد آب میزان و آبیاري دور روش این از استفاده با. کنند آن استفاده از توانندبراحتی می کشاورزان و دارد ايساده

 از تشت یکی این. شودمی نصب هواشناسی هايایستگاه اکثر در تبخیر تشت. شودمی محاسبه آبیاري نیاز براي

تواند می آن اطالعات باشد، شده ثبت و گیريبه دقت اندازه آن از تبخیر مقدار اگر که اي استساده بسیار ابزارهاي
  .شود استفاده مدت هاي کوتاهدوره در حتی آبی گیاهان نیاز تخمین در

  

  Aمشخصات تشت تبخیر کالس 
 :است زیر شرح به شودمی برده بکار استاندارد نیز به عنوان ایران هواشناسی ههاي ایستگا در که تشت این مشخصات

 مترسانتی 4/25 عمق و7/120 قطر به استوانه اي: شکل
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 گالوانیزه آهنی ورق  :جنس

  تشت لبه متر زیرسانتی 5/7 تا  5تشت  داخل در آب سطح
  سانتی متر مربع A :79/11426مساحت دهانه تشت تبخیر کالس 

 قرار زمین سطح از باالتر مترسانتی 15آن  کف که شودمی نصب طوري چوبی سکوي یک روي A کالس تشت

 زمان آب با سطح کاهش و میشود پر آب با آن مجاز حد تا زمانی، دوره یک تبخیر در سنجش تشت براي. گیرد

  .شودمی ثبت

  
اصول کار با تشت تبخیر ایجاب می نماید که سطح آب داخل تشت در فواصل زمانی معین همیشه به همان سطح 

آب تبخیر شده در یک فاصله زمانی معین مساوي است با جمع . آورده شود که قبل از تبخیر آن سطح را دارا بوده است
مقدار آب . ر بارندگی که در همان مدت زمان اتفاق افتاده استجبري مقدار آب اضافه شده یا برداشت شده و مقدا

. اضافه شده و یا برداشت شده باید بوسیله اندازه گیر نقطه ثابت یا اندازه گیر قالب میکرومتري اندازه گیري شود
داخل چاهک استفاده از اندازه گیر نقطه ثابت از نقطه نظر سادگی طرح و قیمت آن و نگهداشتن سطح ثابتی از آب در 

به هر حال هنگام تعیین میزان تبخیر که . شودساکن کننده نسبت به اندازه گیر قالب دار میکرومتري ترجیح داده می
  .انجام می گیرد ممکن است سه حالت اتفاق بیفتد) صبح 30/9(در هر شبانه روز یک نوبت 

  .ساعت فقط تبخیر صورت گرفته است 24در تمام مدت : حالت اول
  .ساعت هم تبخیر و هم بارندگی وجود داشته است 24در مدت : دومحالت 

  .ساعت بارندگی مداوم بوده و تبخیر قابل مالحظه اي صورت نگرفته است 24در تمام مدت : حالت سوم
مساوي است با جمع جبري مقدار آب اضافه شده یا برداشت ) Ep( آب تبخیر شده در یک فاصله زمانی معین

در صورت عدم وقوع . در همان مدت زمان در صورت وقوع بارندگی) P( و مقدار بارندگی) H( شده بر حسب ارتفاع
 زیرباشد و در هر صورت محاسبه میزان تبخیر بوسیله معادله بارندگی مقدار تبخیر برابر با آب اضافه شده می

  .گیردانجام می
                                                                                                                     Ep=P+H 

بایست بوسیله اندازه گیر نقطه ثابت و یا اندازه گیر قالب می) H( مقدار آب اضافه شده یا برداشت شده
آب اضافه شده با عالمت مثبت و آب برداشت شده از تشت . گیري شودمیکرومتري به کمک پیمانه مدرج اندازه

  .شودتبخیر با عالمت منفی عمل می
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  .گیرداینک هر یک از حاالت سه گانه فوق مورد بررسی قرار می

گونه بارندگی صورت نگرفته و فقط عمل تبخیر از روي سطح آب موجود در در این حالت هیچ: حالت اول
بانی با پیمانه مدرج هنگام دیده. ست و باعث پایین آمدن سطح آب داخل تشت شده استتشت انجام گرفته ا

با داشتن . کننده برسدشود تا سطح آب داخل تشت به انتهاي شاخص چاهک ساکنآنقدر آب به تشت اضافه می
حسب  بر زیرتوان مقدار تبخیر از رابطه می) درست همین حجم آب تبخیر شده است(حجم آب اضافه شده 

  .متر بدست آوردمیلی
                                                                                                                  

 

 سطح دهانه) S(و  ccحجم آب اضافه شده بر حسب ) V(متر و ارتفاع تبخیر بر حسب میلی) H(که در آن 
گیري باید با استفاده از پیمانه مدرج سطح آب داخل در هر اندازه. باشدمتر مربع میتشت تبخیر بر حسب سانتی

براي سهولت در انجام کار طبق جدول . تشت را با اضافه کردن یا برداشتن آب به انتهاي شاخص نقطه ثابت رساند
  .تبدیل کردمتر توان مستقیما میزان تبخیر حجمی را به میلیمی 18

  
  سانتی متر 7/120تبدیل سانتی متر مکعب به میلی متر جهت تشت تبخیرسنجی با قطر دهانه   - 18جدول 

  ارتفاع تبخیر بر حسب میلی متر  بر حسب لیتر  حجم آب بر حسب سانتی متر مکعب
50  -  044/0  
100  -  087/0  
200  -  17/0  
300  -  26/0  
400  -  35/0  
500  -  44/0  
600  -  52/0  
700  -  61/0  
800  -  7/0  
900  -  79/0  
1000  1  87/0  
2000  2  75/1  
3000  3  62/2  
4000  4  50/3  
5000  5  37/4  
6000  6  25/5  
7000  7  12/6  
8000  8  7  
9000  9  87/7  
10000  10  75/8  
20000  20  49/17  
30000  30  24/26  

  

10VH
S





 45                                                                                                          شدهدستورالعمل تولید پیاز گواهی 

 
و هم عمل تبخیر صورت گرفته است بنابراین با در این حالت هم بارندگی بطور متناوب ادامه داشته : حالت دوم

  .دو وضعیت متفاوت روبرو هستیم
تشت تبخیر سطح آب داخل تشت پایین تر از انتهاي شاخص داخل چاهک سکن  هنگام دیده بانی: الف

جهت تعیین میزان تبخیر به وسیله . دگی خواهد بودندر این صورت میزان تبخیر بیشتر از بار. باشدکننده می
مانه مدرج آنقدر آب به تشت اضافه کرده تا انتهاي شاخص داخل چاهک ساکن کننده با سطح آ داخل تشت پی

متر تبدیل کرده، مقدار حجم را به میلی حالت اولیا معادله  19با داشت حجم آب به کمک جدول . مماس گردد
جمع نموده و حاصل جمع دو عدد ساعته که به وسیله باران سنج بدست آمده  24آنگاه با مقدار کل بارندگی 
  .ساعته را به دست می دهد 24مذکور میزان تبخیر واقعی 

کننده ساکن بانی تشت تبخیر سطح آب داخل تشت باالتر از انتهاي شاخص داخل چاهکهنگام دیده: ب
پیمانه مدرج  جهت تعیین میزان تبخیر بوسیله. در این صورت میزان بارندگی بیشتر از میزان تبخیر است. باشدمی

کننده شود تا سطح آب داخل تشت به انتهاي شاخص داخل چاهک ساکنآنقدر آب از تشت تبخیر برداشته می
متر تبدیل کرده و از مقدار کل مقدار حجم را به میلی 19با داشتن حجم آب برداشت شده به کمک جدول . برسد

وده و حاصل جمع جبري دو عدد مذکور میزان سنج بدست آمده کسر نمساعته که بوسیله باران 24بارندگی 
  .دهدساعته را نشان می 24تبخیر واقعی 
گونه تبخیري صورت ساعت بارندگی مداوم وجود داشته و هیچ 24در این حالت در تمام مدت : حالت سوم
. گیردمیکننده قرار در اثر بارنگی سطح آب داخل تشت باالتر از انتهاي شاخص داخل چاهک ساکن. نگرفته است

براي رساندن سطح آب داخل تشت به انتهاي شاخص بوسیله پیمانه مدرج آنقدر آب از تشت برداشته می شود تا 
متر به میلی 19 مقدار آب برداشت شده به کمک جدول. این که سطح آب داخل تشت به سطح مورد نظر برسد

سنج ساعت که بوسیله باران 24ر همان مدت این مقدار برابر خواهد بود با مقدار بارندگی د. گرددتبدیل می
  .گیري شده استاندازه

 شود، درنتیجهمی هم تشت داخل از تبخیر آب باعث شود،می گیاه تعرق و تبخیر باعث که عواملی تمامی

 در که تنها تفاوتی. برد پی گیاه آبی نیاز و تعرق-تبخیر مقدار به تشت از تبخیر گیري میزاناندازه توان بامی براحتی

 از تعرق میزان شودمی باعث که است اتمسفر به از برگ آب انتقال مسیر در موجود مقاومت دارد، وجود میان این

 آن مقدار که شودمی اعمال تبخیر تشت ضریب نام به ضریبی با مقاومت این اثر. باشد کمتر آب آزاد از تبخیر میزان

 اساس این بر. شودتعیین می 20جدول  از و دارد بستگی باد سرعت هوا و نسبی رطوبت تشت، استقرار شرایط به

 :بود خواهد زیر مرجع به صورت تعرق-تبخیر تشت و از تبخیر بین رابطه
                                                                                                              ETo = Kp.Ep  

ETo :گیاه مرجع تعرق -تبخیر  
Kp :ضریب تشت  
Ep :تبخیر از تشت  
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  در دو حالت استقرار تشت براي سطوح مختلف رطوبت نسبی و سرعت باد Aضریب تشت کالس  -19جدول 

  )فائو 24نشریه فنی شماره (
تشت کالس 

A 

  حالت الف
  تشت مستقر در اراضی داري پوشش گیاهی کوتاه

  حالت ب
  تشت مستقر در اراضی خشک و آیش

میانگین رطوبت 
  پایین    )درصد(نسبی

  )40کمتر از (
  متوسط

  )70تا  40بین (
  باال

  پایین    )70بیشتر از (
  )40کمتر از (

بین (متوسط 
  )70تا  40

  باال
  )70بیشتر از (

متر (سرعت باد 
  )بر ثانیه

فاصله تشت از پوشش 
گیاهی سبز باالدست در 

  )متر(جهت وزش باد 
      

فاصله تشت از اراضی 
آیش باالدست در خشک، 

  )متر(جهت وزش باد 
      

  آرام
  )2کمتر از (

1  55/0  65/0  75/0  1  7/0  8/0  85/0  
10  65/0  75/0  85/0  10  6/0  7/0  8/0  
100  7/0  8/0  85/0  100  55/0  65/0  75/0  
1000  75/0  85/0  85/0  1000  5/0  6/0  7/0  

  مالیم
  )5تا  2(

1  5/0  6/0  65/0  1  65/0  75/0  8/0  
10  6/0  7/0  75/0  10  55/0  65/0  7/0  
100  65/0  75/0  8/0  100  5/0  6/0  65/0  
1000  7/0  8/0  8/0  1000  45/0  55/0  6/0  

  تند
  )8تا  5(

1  45/0  5/0  6/0  1  6/0  65/0  7/0  
10  55/0  6/0  65/0  10  5/0  55/0  65/0  
100  6/0  65/0  7/0  100  45/0  5/0  6/0  
1000  65/0  7/0  75/0  1000  4/0  45/0  55/0  

  خیلی تند
  )8بیشتر از (

1  4/0  45/0  5/0  1  5/0  6/0  65/0  
10  45/0  55/0  6/0  10  45/0  5/0  55/0  
100  5/0  6/0  65/0  100  4/0  45/0  5/0  
1000  55/0  6/0  65/0  1000  35/0  4/0  45/0  

  
  تعیین نیاز آبی

 اعمال را مدنظر هاي گیاهویژگی ضریبی که اعمال با محصول تعرق- تبخیر مرجع، تعرق-تبخیر براورد از بعد

  .شودمی محاسبه زیرشود از معادله نامیده می گیاهی ضریب کند ومی
  

                                                                                    ETc = Kc · ETo = Kc · Kp · Ep 
  

 گیاه آبی نیاز یا تعرق-تبخیر توانمیزان تبخیر می و تبخیر تشت ضریب گیاهی، ضریب داشتن با اساس این بر

  .آورد بدست را مدنظر
در تمامی این مطالعات مقدار ضریب . مطالعات زیادي براي تعیین ضریب گیاهی پیاز صورت گرفته است

 1/1 تا 95/0، براي دوره میانی رشد  8/0تا  7/0، براي مرحله توسعه  6/0تا  2/0گیاهی براي مرحله ابتدایی رشد 
که مقادیر حقیقی . گزارش نموده اند 9/0تا  6/0و در مرحله برداشت  95/0تا  85/0و براي دوره انتهایی رشد بین 

  .خاك و اقلیم، طول دوره رشد و سایر فاکتورهاي محلی تغییر خواهد کرد طبر حسب زمان کاشت ، شرای
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  در روز باشد، نیاز آبی پیاز چقدر خواهد بود؟میلی متر  12اگر متوسط میزان تبخیر از تشت در تیرماه : مثال

  :فرضیات مسئله
  .متري از مزرعه قرار دارد 100تشت در زمین بایر و در فاصله 

  سرعت وزش باد متوسط
  درصد 50میانگین رطوبت هوا 

  میلی متر آب در هر متر خاك 100بافت خاك لوم با گنجایش نگهداري 
  روز 5دور آبیاري 

  سانتی متر 30: عمق توسعه ریشه
  :پاسخ

است طبق  رشد میانی مرحله تیرماه به اینکه توجه با و بدست می آید 6/0تشت  ضریب مقدار 2 جدول براساس
 .گیریمخواهد بود که در این مثال یک در نظر می 1/1تا  95/0بین   گیاهی ضریب توضیحات داده شده مقدار

  .متر بر روز خواهد بودمیلی 2/7پیاز  آبی نیاز مقدار 4 رابطه اساس بر بنابراین
 36روز مقدار نیاز آبی پیاز در این دوره  5با دور آبیاري . متر خواهد بودمیلی 2/7یعنی نیاز آبی پیاز در تیرماه 

  . میلی متر خواهد بود
) متر آب در هر متر خاكمیلی 100(با توجه به عمق توسعه ریشه پیاز و ظرفیت نگهداري آب در خاك لوم 

بنابراین مقدار نیاز . متر آب خواهد بودمیلی 30تواند در محدوده عمق توسعه ریشه ذخیره شود بی که میمقدار آ
. متر بیش از ظرفیت آب خاك در محدوده عمق توسعه ریشه استمیلی 36روزه که معادل  5آبی براي دوره 

 از عمقی نفوذ اثر بر آب از مقداري رتصو این روز صورت پذیرد در غیر 5بنابراین باید آبیاري با فواصل کمتر از 

اگر دور آبیاري  .شد خواهد کم آبی تنش دچار بعدي آبیاري به مانده روز چند شود و گیاه درمی خارج ریشه ناحیه
میلی متر خواهد بود و کل آب داده شده در محدوده ریشه  8/28روز اصالح شود مقدار آب آبیاري برابر  4به 

  .روز باشد 4در نتیجه براي تیرماه دور آبیاري نباید بیشتر از . ذخیره و به مصرف گیاه خواهد رسید
  

  صول و چگونگی مقابله با آنهابر مح غیرزنده هاي موثرمعرفی عوامل محیطی و تنش -10
با توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک، منابع آب و خاك شور در کشور گسترش باالیی 

میلیون هکتار از اراضی کشاورزي با درجات مختلف  8/6چندان که بر اساس مطالعات انجام شده بالغ بر . دارد
هاي اصلی اجرایی و اقتصادي براي هر تولید کننده یکی از چالشکیفیت آب آبیاري . باشندشوري مواجه می

زیرا باالبودن شوري آب آبیاري هم بر کیفیت خاك و هم بر تولید محصول تأثیر . رودبخش کشاورزي به شمار می
هاي توان به سه گروه اصلی خطر شوري، سدیمی شدن و سمیت یونپارامترهاي مهم کیفیت آب را می. گذاردمی
  . ه گروه بندي نمود که در زیر به آن پرداخته شده استویژ
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  شوري -10-1

مقدار نمک محلول در آب را معموالً با واحد . باشدها در آن میترین معیار براي ارزیابی آب، غلظت کل نمکمهم
-براي اندازه. نمایندمیبیان  (me/l)اکی واالن در لیتر یا میلی (ppm)گرم در لیتر ، میلی1ECهدایت الکتریکی یا 

سنج الکتریکی و مقایسه آن با یک محلول شناخته شده در بین دو مقاومت محلول با دستگاه مقاومت ECگیري 
به  SIیا در واحد  mmhos/cmدهد و معموالً بر حسب عکس مقاومت، هدایت را نشان می. گیردالکترود انجام می

هاي باران و یا با غلظت پایین نمک آببراي . باشدلول خاك مییاري و محهاي آببراي آب oC25در  dS/mصورت 
  .استفاده نمودµS/cm توان از واحد می

اما به دلیل . باشدهاي مهم تشکیل دهنده شوري آب آبیاري میسدیم یکی از کاتیون ):قلیائیت(خطر سدیمی 
مصرف آب آبیاري با سدیم باال نسبت  .گیرداي قرار میآثاري که بر تخریب ساختمان خاك دارد مورد توجه ویژه

گردد که تخریب ساختمان خاك و ایجاد مشکل نفوذ ها سبب باالرفتن مقدار سدیم تبادلی میبه دیگر کاتیون
هاي مهم آب آبیاري است که با نسبت سدیم به کلسیم و منیزیم از شاخص. آوردپذیري و تهویه را به بار می

با استفاده از رابطه زیر بیان شده است که در آن همه  SARمیزان . شودبیان می 2(SAR)نسبت جذب سدیم 
  :باشدمی(me/l) اکی واالن در لیتر میلی  ها بر حسبغلظت

 

...  هاي سمی چون سدیم، بور، کلر و هاي سطحی داراي میزان بیشتري یونآب :هاي ویژهخطر سمیت یون
  . باشدبالتبع آن ورود در چرخه غذایی حائز اهمیت می هستند که براي آبیاري گیاهان زراعی و باغی و

زیرا در اغلب موارد همراه با کلر به . شناخت و بحث در خصوص سمیت سدیم بسیار مشکل است :سدیم
همچنین سدیم آثاري بر کیفیت خاك و دیسپرس شدن آن هم دارد که جدا . صورت کلرید سدیم وجود دارد

عالئم بیش بود و سمیت سدیم در گیاهان به صورت . آسانی مقدور نیست کردن آنها از سمیت یون سدیم به
ها در حالی که عالئم سمیت کلر ابتدا در نوك برگ. افتدهاي بیرونی برگ اتفاق میسوختگی، بافت مردگی در لبه

رش هاي پیر اتفاق افتاده و از قسمت بیرونی برگ به سمت داخلی آن گستتجمع سدیم در برگ. شودظاهر می
  .کندپیدا می
رود اما بیش بود آن باعث بروز سمیت و کاهش کلر یکی از عناصر ضروري گیاهان به شمار می هرچند :کلر

  از جمله عالئم سمیت کلر . گردداز محلول خاك توسط گیاه جذب می -Clکلر به فرم یون . گرددرشد گیاهان می
غلظت بسیار . شودهاي پیر مشاهده میکه نخست در برگها اشاره نمود توان به سوختگی نوك و حاشیه برگمی

در صورتی که آب آبیاري حاوي مقادیر باالي کلر باشد، . ها هم منجر شودتواند منجر به ریزش برگباالي کلر می
 4مقدار کلر براي آبیاري سطحی کمتر از . ها گرددتواند پاشش آب توسط آبیاري بارانی سبب سوختگی برگمی

میلی اکی  10میلی اکی واالن تا حدودي محدودیت دارد و باالتر از  4- 10واالن در لیتر بدون خطر،  میلی اکی

                                                             
1 Electrical conductivity 
2 Sodium Adsorption Ratio  

 
 

2
MgCa

NaSAR
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در صورتی که از آبیاري بارانی استفاده شود . هاي زیادي براي استفاده آن وجود داردواالن در لیتر محدودیت

  .نماياد میمیلی اکی واالن در لیتر کلر داشته باشد محدودیت ایج 3چنانچه بیش از 
فاصله بین مقدار ضروري و بیش بود آن در . باشدمی) B(یکی از عناصر ضروري و مورد نیاز گیاه بور  ):B(بور 

تواند به محصوالت حساس مقدار بور باالتر از یک میلی گرم در لیتر آب آبیاري می. باشدخاك بسیار کوچک می
بندي انجام شده براي بور که متحمل تر هستند براساس تقسیم البته برخی دیگر. همانند درختان میوه آسیب بزند

گرم در لیتر میلی 7/0-3هاي بدون هیچگونه محدودیت بوده اما غلظت 7/0در آب آبیاري مقادیر کمتر از 
  .نمایدهاي شدید ایجاد میگرم در لیتر در آب آبیاري محدودیتمیلی 3هاي کم تا متوسط و باالتر از محدودیت

ها هاي پیر با زرد شدن، لکه لکه شدن و خشک شدن برگ از نوك و حاشیه برگم بیش بور ابتدا در برگعالئ 
ها گسترش کند خشک شدن و کلروز معموالً با افزایش تجمع بور به سمت مرکز برگ و بین و رگبرگبروز می

دهد اما عالئم برگی را نشان نمی در برخی مواقع با شدت بسیار سمیت بور به ویژه درختان بادام، گیاه. یابدمی
  .شودوجود گوم یا شیره در تنه درختان مشاهده می

  

  شوري خاك
هاي قبلی آب را از جهت شوري جدا کردن شوري خاك و آب و نگاه جداگانه به آنها شدنی نیست در بخش

-در ابتدا بایستی خاك. باشدمورد بحث و بررسی قرار داده شد اما در این جا بیشتر شوري خاك مورد توجه می
  .هاي شور را شناخت

شوري خاك را با هـدایت  . هاي محلول در عصاره اشباع خاك را شوري خاك گویندمجموع نمک :تنش شوري
-است که معادل واحد قدیمی آن یعنی میلـی  (dS.m-1)بیان کرده و واحد آن دسی زیمنس بر متر  (EC)الکتریکی

  . باشد می (mmhos.cm-1)متر موس بر سانتی
هـاي تبـادلی ذرات خـاك     سدیم تبادلی خاك مقدار سدیمی است که در محـل : )ESP(سدیم تبادلی خاك 

سدیم به عنوان یک عنصـر مضـر در خـاك    . باشدقرار گرفته و در تعادل با مقدار سدیم موجود در محلول خاك می
خاك شده و در نهایت مجـاري نفـوذ آب   شود زیرا زیادي این عنصر در خاك باعث پراکنده شدن ذرات قلمداد می

. شـود در خاك را مسدود نموده و با کاهش هدایت هیدرولیکی خاك مانع رسیدن آب و  عناصر غذایی به ریشه می
  .باشدمی» درصد«واحد سدیم تبادلی خاك 

ایـن  . دهـد واکنش خاك شاخصی است که میزان اسیدي یا بازي بودن خاك را نشان مـی  :)pH(واکنش خاك 
  .باشد شود و بدون واحد میگیري میاندازه) گل اشباع(اخص در خاك اشباع شده ش

هاي سدیم هاي شور تنوع بسیار وسیعی داشته و ترکیبی از آثار ناشی کل مقدار مواد محلول و ویژگیخاك
تقسیم سدیمی  -هاي متأثر از شوري به سه گروه شور، سدیمی، شورخاك. شوندبندي میگروه (+Na)تبادلی 

باشد اما میزان سدیم قابل تبادل هاي محلول میهاي باالي نمکهاي شور حاوي غلظتخاك. شوندبندي می
اما . باشدهاي تبادلی میهاي سدیمی داراي سدیم تبادلی باالیی بر روي سایتخاك. کمی در خاك وجود دارد

با مقدار نمک محلول و سدیم تبادلی  هاهاي شور سدیمی خاكخاك. باشدهاي محلول آن کم میمقدار نمک
  . هاي متأثر از شوري آمده استاي از تقسیم بندي خاكخالصه 27در جدول . باشندباالیی می
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اي باشد کـه  آن به اندازه (ECe)گردد که میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی اطالق می: خاك شور

عصاره اشباع خاك بیشتر از چهـار   ECeبه عنوان قرارداد، هنگامی که . رشد و عملکرد گیاه را تحت تأثیر قرار دهد
باشـد بـه    15آن کمتـر از   (ESP)گراد  و درصد سدیم تبادلی  درجه سانتی 25در  (dS.m-1) دسی زیمنس بر متر 

شـوري  . کمتـر اسـت   5/8ها بـه طـور معمـول از     این قبیل خاك (pH)اسیدیته یا واکنش . گویند آن خاك شور می
  . باشدگیري شوري خاك میبعد از آبیاري مالك اندازه خاك

زیمـنس بـر متـر     کمتر از چهـار دسـی   (ECe)خاکی است که در آن شوري عصاره اشباع خاك  :خاك سدیمی
(dS.m-1)  اسیدیته یا واکنش . باشد 15و درصد سدیم تبادلی آن بیشتر از(pH) بیشـتر    5/8هـا از   این قبیل خاك

  . است
بیشـتر از   (ECe)شود که در آن میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی گفته می :سدیمیخاك شور و 

خالصـه مطالـب بیـان    . باشـد  15آن بیشـتر از   (ESP)و درصد سدیم تبادلی  (dS.m-1)چهار دسی زیمنس بر متر 
  .ارائه شده است 20شده در جدول 

  
  

  (USSL, 1954)هاي متأثر از شوري بندي خاكگروه - 20جدول 

گروه خاك متأثر از 
  گروه بندي قدیم  شوري

مقدار هدایت 
الکتریکی عصاره 

 ,ECe)اشباع
dS/m)  

درصد سدیم 
 (ESP)تبادلی

  خطر نفوذپذیري ناشی از سدیم

  نسبت جذب سدیم
(SAR) 

  واکنش خاك
(pH) 

  >5/8  >12  >15  <4  قلیایی سفید  شور
  <5/8  ≤12  ≤15  >4  قلیایی سیاه  سدیمی

  >5/8  ≤12  ≥15  <4  ---   سدیمی شور

  
 (ESP)براي بیان میزان سدیمی شدن خاك وجود دارد درصد سدیم تبادلی  20در بین معیاري که در جدول 

 (ESP)درصد سدیم تبادلی . باشدباشد که با مقدار تخریب ساختمان خاك حاصل از سدیم تبادلی مرتبط میمی
یا  (Cmol/kg)مول بر کیلوگرم باشد که بر حسب سانتیمی (CEC)درصد سدیم بر روي ظرفیت تبادلی کاتیونی 

  .شودبیان می (mel 100g)گرم خاك  100میلی اکی واالن بر 

퐸푆푃 =
(푁푎. 푒푥)
퐶퐸퐶

× 100 
  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك

تأمین تحت شرایط شوري، آبیاري بایستی هم نیاز آبی گیاه را  :مدیریت آبیاري براي مزرعه در شرایط شور
با تبخیر و تعرق . ها تأمین کندها در ناحیه ریشهنماید و هم  آب مورد نیاز براي آبشویی را براي حفظ تعادل نمک

یابد و عالوه بر آن غلظت نمک در محلول خاك و به صورت گرفته میزان قدر مطلق پتانسیل مکش افزایش می
آبیاري در شرایط شور، دور آبیاري به دلیل تجمع پتانسیل  بنابراین براي. یابدتبع آن پتانسیل اسمزي افزایش می

هاي کم اما اگر دور آبیاري زیاد باشد، جذب آب توسط گیاه از الیه. ماتریک و پتانسیل اسمزي بایستی بیشتر باشد
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 یابد و به دلیل افزایش آبیاري میزان بیشتريافتد و میزان هدررفت از طریق تبخیر افزایش میعمق اتفاق می

مقدار . ها جلوگیري نمودتوان از تجمع نمک در ناحیه ریشهبا استفاده از نیاز آبشویی می. شودنمک وارد خاك می
هنگام باال بودن حساسیت گیاه به شوري و باال . آب آبشویی بستگی به گیاه موردنظر و شوري آب آبیاري دارد

  .ي تعیین نیاز آبشویی مراحل زیر را بایستی انجام دادبرا. بودن شوري آب آبیاري نیاز آبشویی باالتري نیاز است
شود این حدود آستانه در منابع علمی که باعث کاهش عملکردگیاه می  (ECe)تعیین حد آستانه شوري - 1

 .مختلفی آمده است
 تعیین متوسط شوري آب آبیاري مورد استفاده براي گیاه مورد نظر  - 2
 :از فرمول زیرمحاسبه نیاز آبشویی با استفاده  - 3

LR= (ECW×100)÷ (ECe × 5) – ECW)) 
  

. باشدها میحد آستانه تحمل به شوري خاك در ناحیه ریشه  ECeشوري آب آبیاري و  ECWکه در این معادله
  .این اعداد محاسبه شده است 21در جدول 

  
ها با آب آبیاري با ناحیه ریشهدر ) ECe(براي رسیدن به شوري مطلوب خاك ) بر حسب درصد(نیاز آبشویی  -21جدول 

EC مختلف  
  )dS/m(شوري آب آبیاري   )ECe )dS/mشوري خاك 
5/0  2  5/2  3  4  5  6  7  

2  25  33  43  67  100  -  -  
3  15  20  25  36  50  67  88  
4  11  14  18  25  33  43  54  
6  7  9  11  15  20  25  30  
7  6  8  9  13  17  21  25  

 
بایستی از داخل منطقه ریشه در خاك عبور کرده و به زیر  کسر آبشویی درصدي از کل آب مصرفی است که

شوري خاك . ي ریشه نفوذ کند تا از کاهش محصول به دلیل تجمع بیش از حد نمک جلوگیري شودمنطقه
ترکیب این دو عامل میانگین شوري خاك در . گیردتوسط شوري آب آبیاري و کسر آبشویی تحت تأثیر قرار می

شوري خاك در نزدیکی قسمت فوقانی . کندي ریشه را معین میها در سرتاسر ناحیهنمک ي ریشه و توزیعمنطقه
تر تحت تأثیر کسر آبشویی قرار باشد اما در اعماق پاییني شوري آب آبیاري میي ریشه منعکس کنندهناحیه

-شتر از قسمتي ریشه ممکن است خیلی بیدر کسر آبشویی کم، شوري خاك در قسمت تحتانی ناحیه. گیردمی
بنابراین، در . شودمحض افزایش کسر آبشویی، شوري خاك در قسمت تحتانی کمتر میهاي فوقانی باشد؛ اما به

ي ریشه در شرایط پایین بودن کسر آبشویی نسبتاً باال زمان استفاده از آب آبیاري با شوري باال، میانگین ناحیه
  . یابدي ریشه کاهش میناحیه محض افزایش کسر آبشویی شوريخواهد بود ولی به

صورت ي ریشه عبور کرده و بهطور واقعی از منطقهکسر آبشویی در واقع همان درصد آب آبیاري است که به
هاي موجود در آب نه جذب سطحی با فرض ماندگار بودن شرایط و اینکه یون. شودآب زهکشی شده خارج می
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توان با معادله زیر را می) LF(له گیاه جذب شوند کسر آبشویی شوند، نه ترسیب و انحالل شوند و نه به وسی

  :بدست آورد

퐿퐹 =
퐸퐶
퐸퐶

 

  .شوري آب زهکش است ECDشوري آب آبیاري و  ECIکه در آن 
ها در درختان میوه و گیاهان زراعی ههاي انباشته شده در ناحیه ریشبراي خارج کردن نمکبه هر بهرحال 

براي این کار . ها منتقل شوندتر و یا خارج از ناحیه ریشهگرفته تا نمکها به اعماق پایینبایستی آبشویی انجام 
البته مزیت دیگر . گیرد که در برخی مناطق به ماخار موسوم می باشدانجام می پیازآبیاري سنگین قبل از کشت 

هساز نیز بایستی با آبیاري در دوره البته درصورت نیاز به استفاده مواد ب. باشداین امر کمتر بودن تبخیر آب می
هاي سنگین باعث کاهش تولید و آسیب به گیاه زیرا آبیاري سنگین در زمان گلدهی در خاك. خواب اقدام شود

استفاده از آب معمولی براي آبیاري قبل از کشت به منظور خارج نمودن ذکر این نکته ضروري است که . شودمی
  .دهدهاي با شوري باالتر در مراحل بعدي رشد را میا اجازه استفاده از آبها به مها از ناحیه ریشهنمک

  

  مدیریت زراعی
ترین نکات در مدیریت شوري خاك براي کشت و کار انتخاب ناحیه قرار گرفتن بذر نسبت به آب یکی از مهم

نماید بایستی از تجمع می هاها به دلیل صعود موئینه نمکبا توجه به آنکه شوري در نوك پشته. باشدآبیاري می
ها کشت انجام گیرد تا آسیب کمتري کشت گیاهان در این ناحیه خودداري نموده و حتی االمکان در کف جویچه

  .از شوري دریافت کند
  

  استفاده از ارقام متحمل به شوري
براي بیان . شندباهاي مختلف و نیز بین ارقام مختلف میگیاهان داراي تحمل به شوري متفاوتی در بین گونه

شود که به صورت زیر بیان هافمن استفاده می -ها و ارقام مختلف معموال از منحنی ماستحمل به شوري گونه
  . شودمی

Y=100-B(ECe-A) 
که در حقیقت شوري ناحیه ریشه  (dS/m)حد آستانه شوري Aتولید نسبی بر حسب درصد،  Yکه در آن  

درصد کاهش نسبی تولید به ازاي افزایش شوري خاك و (شیب خط . پذیرداست که صددرصد تولید صورت می
ECe المللی حد آستانه تحمل به شوري بر اساس منابع علمی بین. باشدها میمتوسط شوري خاك در ناحیه ریشه

این گیاه جزء گیاهان حساس  . باشددرصد می16دسی زیمنس بر متر، و شیب کاهش آن 2/1گیاه پیاز معادل
  . باشدمی

تواند سطوح باالتر نمک را تحمل کند ولی در مراحل اولیه به شوري بسیار  پیاز پس از مرحله استقرار گیاه می 
میلی  2تا  1بین  ECنتایج آزمایشات انجام شده در این خصوص نشان داد که کاهش عملکرد در . حساس است

. یابد در صد کاهش می 50سد، عملکرد حدود میلی موس بر سانتیمتر بر 5تا  4موس بر سانتیمتر شروع  و اگر به 
تواند شامل سمیت برخی از عناصر مثل سدیم و بر باشد که مستقیما به کیفیت آب  مشکالت ناشی از شوري می
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ح پیاز در مقایسه با سایر گیاهان از جمله کاهو،گل کلم و کلم حساسیت بیشتري به سطو. آبیاري بستگی دارد

   .سدیم و بر دارد
  حاصلخیزي خاك و کودمدیریت 

آن را افزایش داده و  ESPو  pHها، حضور سدیم باال در مقایسه با کلسیم در خاك :استفاده از بهسازها
اثرات مضر سدیم باال در . گردداي در گیاه میسبب کاهش نفوذپذیري آب و در نهایت سبب عدم توازن تغذیه

کاهش ) همانند گچ(استفاده از مواد بهساز که حاوي کلسیم  توان باها را میفرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی خاك
در محلول  +Ca2خاك  CaCO3اسیدها و یا مواد تولیدکننده اسید همانند اسید سولفوریک که با واکنش با . داد

  . نمایندخاك اضافه می
  

  تنش خشکی -10-2
روز، عمق کم ریشه  150-210(ترین دالیل حساسیت پیاز به خشکی شامل  وجود دوره رشد طوالنی عمده 
تنش شوري . انداز کم می باشد اي و سایه هاي لوله ، برگ)متري خاك سانتی 10- 20ها در عمق  اغلب ریشه(

، کشت )اي به صورت غرقابی و یا جوي و پشته% 90بیش از (همچنین در نتیجه  آبیاري سنتی در مزارع پیاز 
زراعی، کم بودن مواد آلی خاك و بهاره، مدیریت نامناسب به خصوص مناطق کشت صورت دستی به مستقیم بذر به

 . هاي هرز می باشدآلودگی شدید مزارع کشور به علف

کشت ارقام زودرس و متوسط رس جهت دستیابی سریعتر : کارهاي پیشنهادي براي کاهش تنش در پیاز راه
به سبب ) اي و بارانی قطره(مدرن  جویی در مصرف آب ، بهبود، استفاده و توسعه آبیاري به محصول و صرفه

در این زمینه الزم به ذکر است که به دلیل سطحی بودن ریشه پیاز و عمیق بودن عمق (وري بیشتر از آب  بهره
وري آب داشته  تواند کمک شایانی در افزایش بهره ها می نفوذ آب در آبیاري کرتی و نواري استفاده از این روش

کشت مستقیم بذر به کشت نشایی و سوخچه، الزم به توضیح است که در کشت باشد، تغییر سیستم کشت از 
 2نشایی راندمان مصرف آب در تولید نشا بسیار باال بوده و در عین حال با توجه به سن نشاء قابل انتقال که بین 

حصول نسبت به م) حدود یک ماه(و برداشت زودتر ) ماه 5/1تا  1(باشد، این امر امکان کشت دیرتر  ماه می 3تا 
کشت مستقیم بذر وجود دارد، همچنین استفاده از کشت سوخچه نیز سبب کاهش دوره رشدي گیاه در فصل 

هاي زراعی مناسب از جمله  دهد، اعمال مدیریت شود که این موضوع نیز میزان مصرف آب را کاهش می گرم می
از کودهاي دامی پوسیده و نهایتاً استفاده از ارقام هاي گیاهی و نیز بهبود کیفیت خاك با استفاده  استفاده از مالچ

متحمل به کم آبیاري نیز سبب افزایش فاصله آبیاري و یا کاهش طول مدت آبیاري شده که این موضوع نیز باعث 
   .شود افزایش راندمان آبیاري می

وسنتز و رشد واکنش پیاز به تنش آبی به صورت کاهش تعرق، فت. پیازها به تنش آبی خیلی حساس هستند
در طول دورة رشد . تواند در اثر وجود نمکهاي محلول در خاك و یا کمبود آب خاك باشدتنش آبی می. باشدمی

تنش آبی در این دوره باعث . باشدتر میسوخ، گیاه پیاز نسبت به محصوالت دیگر به تنش آبی خیلی حساس
برگی باعث  5تا  3فته در کلمبیا تنش آبی در مرحلۀ در تحقیقات انجام گر. شودکاهش عملکرد و اندازة سوخ می

تحقیقات انجام گرفته در درة . هاي تک مرکز در مقایسه با پیازهاي بدون تنش شددرصدي سوخ 60تا  40کاهش 
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ها زمانی به اي نشان داد که بیشترین عملکرد و اندازة سوخترشیر آمریکا در مزارع پیاز مجهز به سیستم قطره

در این حالت (متري در حد ظرفیت زراعی نگهداشته شود سانتی 20که رطوبت خاك تا عمق  آیددست می
- سانتی بار می 20بار و یا  2/0دهد باشد و عددي که تانسیومتر نشان میکیلوپاسکال می - 20پتانسیل آب خاك 

فاروئی در طی فصل رشد بار آبیاري  20الی  11کیلوپاسکال به  -25جهت حفظ پتانسیل آب خاك در حد ). باشد
سطوح . شودهاي محلول میمخلوط کردن کود با خاك قبل از بذرکاري باعث افزایش نمک. در درة ترشیر نیاز بود

توانند سطوح پیازها بعد از مرحلۀ استقرار گیاه می. شودزنی میباالي نمک باعث از بین رفتن بذرها قبل از جوانه
 1برابر با   EC دهد که کاهش عملکرد درات مربوط به تحمل شوري نشان میآزمایش. باالي نمک را تحمل کنند

متر برسد، عملکرد موس بر سانتیمیلی 5تا  4خاك به  EC شود و اگرمتر شروع میموس بر سانتیمیلی 2تا 
بر تواند شامل سمیت برخی عناصر همچون ُهمچنین میمشکالت ناشی از شوري . یابددرصد کاهش می 50محصول 

دهد که تحقیقات انجام گرفته نشان می. سمیت بر و سدیم معموالً به کیفیت آب آبیاري بستگی دارد. و سدیم باشد
  .گیاه پیاز در مقایسه با گیاهانی همچون کاهو، کلم و گل کلم به شوري، سدیم و بر حساسیت بیشتري دارد

 

  ید محصول گواهی شدهمعرفی  عوامل زنده خسارتزاو مدیریت آنها به منظور تول -11
  فون آفات محصول در ایران و شیوه هاي کنترل آنها  

تریپس پیاز یکی از آفات مهم و خسارت زاي پیاز در سراسر جهان است این آفت به دو طریق در پیاز خسارت 
اي شدن برگ  ریزي روي برگ و نقره نخست خسارت مستقیم آن است که از طریق تغذیه و تخم. کند ایجاد می

یابد و  میزان بازارپسندي آن کاهش میاي روي برگ  هاي نقره در پیازچه با توجه به وجود لکه. باشد سبز پیاز می
تواند  دوم خسارت غیرمستقیم آفت است و تریپس پیاز می). 15شکل (شود  در پیاز نیز سبب کاهش قطر پیاز می

یک سري عوامل مهم بیماري زاي گیاهی را از گیاه آلوده به سالم منتقل کند و سبب گسترش بیماري و کاهش 
شود ویروس لکه  یکی از مهمترین عوامل بیماري زا که از این راه منتقل می. ودشعملکرد محصول در اثر بیماري 

   .است (Bunyaviridaci Tospovirus)زرد پیاز 

  

  
  و پیاز آلوده به تریپس) سمت راست(بوته پیاز سالم -15شکل 

  
از آفات کلیدي پیاز خوراکی در جهان  Thrips tabaci lindeman  ( Thysanoptera: Thripidae)تریپس پیاز 

این آفت به خاطر باال بودن تنوع میزبانی، نرخ تولید مثل باال، . شود است که سبب کاهش عملکرد محصول می
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گیري  توانایی تولید مثل بدون جفت) پیش شفیره و شفیره(دوره نسل کوتاه، باال بودن بقا در مرحله سنی غیرفعال 

  . هاي ویروسی پیاز بیشتر مورد توجه است ها و انتقال بیماري کش اال در مقاومت به حشرهو پتانسیل ب) بکرزایی(
هاي  شود بلکه استعداد آن در ابتال به بیماري تغذیه گسترده تریپس پیاز نه تنها سبب توقف رشد گیاه می

تریپس پیاز . شود د میدهد و در نهایت سبب کاهش وزن سوخ و عملکر قارچی، باکتریایی و ویروسی را افزایش می
تواند در برخی موارد سبب کند و می را نیز منتقل می (IYSV) ( Iris yellew spot virus)بیماري لکه زردي زنبق 

ترین روش کنترل باید توجه داشت در زمان طغیانی شدن تریپس پیاز، ابتدایی. از بین رفتن محصول گردد
هاي گروه فسفره آلی، کارمابات و  کش مقاومت تریپس پیاز به حشره هاي شیمیایی است، اما کش استفاده از حشره

  .پایروترئیدي در بیشتر نقاط جهان یا کشور گزارش شده است
  

  تأثیر عوامل محیطی در طغیان تریپس پیاز
تواند به خاطر کاهش طول  دلیل آن می. شود آب و هواي گرم و خشک سبب طغیان جمعیت تریپس پیاز می

همچنین . ها باشد در گرما و کاهش تلفات تریپس ناشی از بارندگی، رطوبت و انواع پاتوژندوره یک نسل 
هاي رطوبتی گیاه بر روي کیفیت عناصر غذایی گیاه پیاز تاثیر گذاشته و سبب جلب بیشتر تریپس بر روي  تنش

  .شود آنها می
  

  خسارت تریپس پیاز 
همچنین . کند لولهاي گیاهی بخش مزوفیل تغذیه میتریپس پیاز با خراش دادن سطح برگ از سیتوپالسم س

اي  کند و در نتیجه لکه و نوارهاي نقره در زمان تغذیه، یکسري ترشحات بزاقی را به داخل بافت گیاهی رها می
اي در روي برگ بوفور مشاهده  هاي نقره در صورت افزایش شدت تغذیه نوار. شود رنگ در بافت برگ مشاهده می

بطورکلی تریپس پیاز از . تواند تعدادي از عوامل بیماریزا را به داخل گیاه وارد کند ان تغذیه میشود و در زم می
هاي گیاهی سبب از دست دادن آب و کاهش اندازه پیاز شده که  طریق سوراخ کردن برگ و مکیدن شیره سلول

در مزرعه پیاز %  30- 50میزان خسارت تریپس پیاز . دهد در نهایت کمیت و کیفیت محصول را کاهش می
تواند بصورت  باشد و می روي پیاز می IYSVمانند  Tospovirusهاي  تریپس پیاز ناقل بیماري ویروسی. باشد می

) Viruliferous(هاي ناقل بیماري ویروسی را به نام ویرولی فروس  تریپس. سیستمیک این ویروس را منتقل کند
  . نامند می تریپس
  
   پیازهاي مدیریت تریپس  روش

هاي شیمیایی  کش در مزارع پیاز آلوده به تریپس متداول ترین روش مدیریت آفت، استفاده از حشره
هاي مدیریتی است که بیشتر مورد توجه کارشناسان است،  استفاده از ارقام مقاوم یکی دیگر از روش. باشد می

هاي زراعی و بیولوژیکی نیز در مزرعه  روش. اما مقاومت ارقام تجارتی پیاز به تریپس در سطح قابل قبولی نیست
هاي کنترل تریپس ارائه  ولی در اینجا کلیه روش. شود پیاز بررسی شده است، اما کمتر از آنها استفاده می

  .خواهد شد
  



 دستورالعمل تولید پیاز گواهی شده                                                                                                                56

 
    ها کش حشره

در دوره پورگی، تریپس پیاز به . ها روي مراحل مختلف رشدي تریپس پیاز متفاوت است کش اثر سمی حشره
هایی است که روي پوره تریپس پیاز موثر است اما تأثیر  کش موونتو از جمله حشره. کش بیشتر حساس است حشره

ها که اغلب خودشان را در خاك یا قاعده گیاه نگه  ها و شفیره بر روي پیش شفیره. آن بر حشرات بالغ کم است
مقاومت . کش خیلی پایین است ز اثر تماس آفتگیرند، تلفات ناشی ا داشته و کمتر در معرض تماس با سم قرار می

ها در  کش عدم توانایی برخی از حشره. باشد ها یک مشکل اساسی و قدیمی در کنترل تریپس پیاز می کش به حشره
هاي پایرتروئیدي مانند  کش هاي فسفره آلی مانند دیازینون و دي کلرووس و حشره کشکنترل تریپس پیاز با حشره

مقاومت به متومیل، المبدا ساي هالوترین، . ترین و دلتامترین در مزارع پیاز دیده شده استسایپرمترین، پرم
  . دلتامترین، ساي هالوترین، دي متوات، اومتوات و متیداتیون نیز در سایر کشور ها گزارش شده است

یک  EC 50%در هزار، هپتنفوس  2با غلظت  EC 50%هاي ثبت شده در ایران شامل دیکلرووس کش حشره
میلی  OD 110(700پروتئوس(تیامتوکسام + در هزار، دلتامترین  2الی 1با غلظت  EC 57%ماالتیون  در هزار،

هاي دیازینون،  کش همچنین حشره. در هزار است6/0به نسبت ) SC10%موونتو (لیتر در هکتار و اسپیروتترامات
  .ت دیگر نیز توصیه شده استفلونیکامید، دلتامترین و سایپرمترین روي تریپس پیاز در محصوال

در هزار اگر با  2تا  1با غلظت ) روي اگرو(هاي گیاهی مانند ماترین یا اکسی ماترین  کش استفاده از حشره
در مناطق یا مزارعی که تراکم . تواند در مدیریت تریپس پیاز موثر باشد هاي کنترل همراه باشد، می سایر روش

هاي گیاهی مانند صابون  تعدادي از عصاره. هاي گیاهی استفاده کرد کش حشرهتوان از  تریپس پایین است می
. اهش تراکم تریپس پیاز موثر هستندهاي گیاهی در ک هاي گیاهی مانند آزادیراکتین و اسانس کش، عصاره حشره

ورد باقیمانده سموم در در عین حال، با توجه به اینکه پیاز، تقریباً بطور روزانه جزئی از غذاي ما ایرانیان است، در م
  .آوري و ارائه شود آن باید اطالعات کاملتري جمع

  

          
  )پایین(و نیمه مکانیزه ) باال(پاشی مزارع پیاز علیه تریپس پیاز به روش مکانیزه  سم  - 16 شکل

   
پاشی با  درهزار و یا محلول 3/0دهی با غلظت  در مدیریت تلفیقی، کاربرد ایمیداکلوپراید به روش محلول 

به نسبت  Orius albidipennis Reuterدرهزار همراه با رهاسازي سن شکارگر  2صابون حشره کش با غلظت 
  .در کنترل تریپس پیاز موثر باشد% 90تواند تا  می 1:20
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توانند زمستان  هاي بالغ در مزارع یونجه و غالتی نظیر گندم می نظر باینکه تریپس: زراعیهاي کنترل  روش

همچنین . تواند سبب افزایش تریپس پیاز در مزرعه شود گذارنی کنند، بنابراین کاشت پیاز در کنار مزارع فوق می
تواند شدت حمله  و درختان میوه می کاشت پیاز در کنار مزارعی مانند خیار و گیاهان خانواده کدوئیان، چلیپائیان

  . هاي زراعی کنترل علف هاي هرز در اوایل فصل رشد پیاز توصیه شده است در روش. تریپس را افزایش دهد
  

ها  کاشت نشاء و استفاده از ارقام زودرس، دو تکنیکی است که با کاربرد توام آن: نشاکاري، ارقام زودرس
بنابراین کوتاه کردن دوره رشدي گیاهی در . در دوره کاشت افزایش دادتوان سرعت رشد و نمو پیاز را  می

در نیویورك تکثیر نشاء . تواند در کاهش خسارت موثر می باشد تواند خسارت واردکند می اي که آفت می مرحله
تر از شود که این ارقام زود شود، اما استفاده از ارقام زودرس سبب می پیازچه قبل از کاشت مستقیم انجام می

رقم خارجی مرسدس به خاطر . پاشی کمتر از ارقام رایج باشد کاشت مستقیم برداشت شوند و تعداد دفعات سم
  .گیرد زودرس بودن کمتر تحت تاثیر خسارت تریپس پیاز قرار می

  

        
  نشاء پیاز به صورت دستی و نیمه اتوماتیک - 17 شکل

  
  مالچ

هرز، حفاظت خاك و افزایش دماي  توان به حفظ رطوبت خاك، مهار علف هاي زیادي دارند که می ها مزیت مالچ
هاي  به عنوان مثال مالچ. هاي مصنوعی براي حشرات دورکننده هستند همچنین بعضی از مالچ. خاك اشاره کرد

رگانیک در کاهش جمعیت تریپس پیاز موثر هاي ا استفاده از مالچ. ها خاصیت دورکننده دارد اي براي تریپس نقره
در کاهش جمعیت تریپس % 33تواند  استفاده از کاه در وسط مزرعه در اوایل و اواسط مرحله رشدي پیاز می. است

در کاهش جمعیت تریپس %  0-20تواند بین  استفاده از مالچ در تمام فصل رویشی می). 14شکل (پیاز موثر باشد 
مطالعات تکمیلی نیز نشان داد که رشد و تکثیر و ایجاد آلودگی تریپس در مزارع مالچ پاشی شده . پیاز موثر باشد

تعداد پوره تریپس در این نوع مزارع در مقایسه با مزارع مشابه . افتد یک الی دو هفته با تأخیر اتفاق می) با کاه(
  .کمتر است) بدون مالچ کاه(
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  براي کاهش جمعیت تریپس و علف هاي هرز) پایین( و مالچ کاه و کلش) باال(استفاده از مالچ پالستیکی -18 شکل

  
هایی که در مصر انجام شده مشخص گردید که کاشت پیاز و  در بررسی: و گیاهان تله) توام(کشت مخلوط 
م کاشت هویج و پیاز جمعیت در انگلیس ه. دهد کاهش می% 80فرنگی میزان آلودگی را تا  سیر به همراه گوجه

تواند برداشت شود، اما خسارت تریپس از  در این روش هر دو محصول می. کاهش داده است% 50تریپس پیاز را تا 
محصوالتی مانند هویج، کلزا و بعضی از گیاهان گلدار مانند گل داودي خیلی . لحاظ اقتصادي قابل توجه نیست

تواند سبب جلب  اهان به صورت نواري یا در مسیر رفت و آمد میکاشت این گی. براي تریپس جذاب هستند
). 19شکل ( تر باشند کاشت گیاهان تله در صورتی مؤثر است که گیاه مذکور از گیاه پیاز جذاب. تریپس پیاز گردد

همچنین اصالح . توان گیاهان تله را سمپاشی کرد هنگامی که جمعیت تریپس به تراکم قابل قبولی رسید می
  .تواند میزان تراکم تریپس را کاهش دهد تاریخ کاشت گیاهان تله و پیاز می

  

             
  )پایین(کشت اختالط کلم و پیاز ) راست(کشت پیاز به همراه گیاهان تله شامل هویج و کلم  - 19 شکل

  
دهد و این واقعیت در تریپس  کاهش مقدار نیتروژن در گیاه، تراکم جمعیت تریپس را کاهش می: تغذیه کودي

تواند جمعیت تریپس پیاز را  مقدار توصیه شده می 3/1مصرف نیتروژن به مقدار . پیاز و در مزرعه پیاز ثابت شده است
تواند جمعیت  کشت ذرت می در مطالعه دیگري نیز ثابت شد که کشت پیاز بدنبال. کاهش دهد% 23 - 31بین

تریپس پیاز را در مقایسه با تناوب گندم کاهش دهد، زیرا مقدار نیتروژن خاك توسط ذرت کاهش یافته و موجب 
کیلو گرم در هکتار تأثیري در تراکم  150تا  50در مقادیر ) نیتروژن(مصرف ازت . کاهش جمعیت تریپس شده است

. کیلو گرم ازت در هکتار سبب افزایش جمعیت تریپس پیاز شد 200-250تریپس پیاز نداشتند، ولی استفاده 
  .افزایش یافت و موجب کاهش عملکرد گردید% 74بطوریکه جمعیت تریپس 
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هاي  تواند سبب حذف پناهگاه حذف و از بین بردن بقایاي پیاز بعد از برداشت محصول می: بهداشت مزرعه

تواند میزان آلودگی به تریپس پیاز در سال آینده را  گیاهی می برداشت بقایاي. زمستانگذران تریپس پیاز شود
  .همچنین بررسی نشاهاي پیاز از لحاظ آلودگی به تریپس پیاز قبل از کشت نیز موثر است. کاهش دهد

آب به صورت فیزیکی . آبیاري به روش بارانی و بارندگی در کاهش جمعیت تریپس پیاز موثر است :آبیاري
همچنین با آبیاري به روش بارانی موجب . شود ز سطح برگ شده و سبب مهار تریپس میسبب شستن تریپس ا

  .دده خیس شدن سطح خاك شده و دسترسی پیش شفیره و شفیره تریپس پیاز به پناهگاه کاهش می
  

  
  آبیاري به روش بارانی در مزارع پیازبراي کاهش جمعیت تریپس پیاز -20 شکل

  

  Thrips tabaciتریپس پیاز 
حشره بالغ، حشره اي . تریپس یکی از آفات مهم و اصلی پیاز است و از اغلب مناطق کشور گزارش شده است

ها خیلی کوچک، بدن  پوره .اي تا زرد بوده و نوارهاي تیره اي در طول سینه و شکم دارد کوچک و به رنگ قهوه
له تریپس فاقد بال است و جمعیت هاي کوتاه، در این مرح کشیده، به رنگ سفید تا زرد روشن، داراي شاخک

  .هاي جوان مشاهده می شود زیادي از آن در قسمت باالیی برگ
  

      
  ها و حشرات کامل تریپس پوره - 21 شکل

  

  عالیم و خسارت آفت
تشخیص   شود به طوري که در زمان شروع خسارت به راحتی قابل ها مخفی می تریپس اغلب در ال به الي برگ

مهمترین زمان خسارت این آفت در زمان  .کند مساعد شدن شرایط آب و هوا شروع به تکثیر مینبوده و هنگام 
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هاي جوان و با فرو بردن خرطوم خود  فرم بالغ و نابالغ تریپس با تغذیه از برگ .جوانه زنی بذر در داخل خاك است

نقاطی به رنگ سفید متمایل به در اپیدرم برگ، از شیره گیاهی و کلروفیل تغذیه می کند و محل نیش به صورت 
همچنین . عف عمومی از عالیم بارز خسارت است، پیچیدگی نوك برگ .زرد بر روي برگ قابل مشاهده است

  . شوند هاي ویروسی از تریق این حشره منتقل می برخی از بیماري
  

       
  هاي پیاز عالیم خسارت تریپس در برگ -22شکل 

  

  آفتروش هاي پیشگیري و کنترل 
ارقام از جمله ارقام بومی سفید کردستان، قم و کاشان نسبت به ارقام قرمز آذرشهر و قرمز شاهرود برخی از 

هاي آفت و استفاده ازتله  شخم در موقع مناسب به منظور از بین بردن پناهگاه. نسبت به آفت تحمل بیشتري دارند
چنین کشت مخلوط پیاز و هویج جمعیت تریپس هم. شوند هاي کاهش جمعیت آفت محسوب می هاي رنگی از روش

سن هاي شکارگر از جمله اوریوس در کنترل بیولوژیکی آفت از اهمیت خاص برخوردار استفاده از  .دهد را کاهش می
پزشک قابل توصیه  اسپینوساد و موونتو با نظر کارشناس گیاه: استفاده از سموم آفتکش ثبت شده از جمله. است
ها قرار گرفته نفوذ کند  تفاده بایستی به میان گیاه در محل برگ هایی که قسمت عمده تریپسسموم مورد اس. است

پاشی با حشره  همچنین محلول. سازد که استفاده از آب با فشار زیاد همراه با سموم این امر را امکان پذیر می
  . هاي صابونی و عصاره چریش در کاهش مصرف سموم شیمیایی نقش بسزایی دارند کش

  
  مختلف  رل آنها در ایران به تفکیک مناطقهاي مهم محصول و شیوه هاي کنتفهرست بیماري

  Downy mildewسفیدك داخلی پیاز  - 1

عالئم اولیه به صورت سفید مایل به خاکستري تا . باشد می Peronospora destructorعامل بیماري شبه قارچ 
هاي جوان نیز آلوده  با پیشرفت بیماري، برگ. کند مسنبروز میهاي اي شدن در سطح برگارغوانی مایل به قهوه

ر شرایط مناسب پیشرفت د. ها ابتدا سبز رنگ پریده و سپس زرد و در نهایت خشک می شوند این برگ. شوند می
  . شود هاي گل ظاهر میها قارچ عامل بیماري در سطح برگ و ساقهبیماري، آلودگی شدید اسپور و اسپورانژیوم
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  عالیم بیماري سفیدك داخلی پیاز - 23 شکل
  

  هاي پیشگیري و کنترل بیماريروش
. پزشک منطقه اهمیت بسزایی در پیشگیري از بیماري دارد  زمان کشت با توجه به نظر کارشناسان گیاه

بذر و غده هاي انتخاب . همچنین رعایت تناوب زراعی و استفاده از ارقام مقاوم در این پیشگیري از بیماري مهم است
سالم براي کاشت و عدم استفاده از آبیاري بارانی در مناطق مستعد بیماري از اصول اولیه پیشگیري از وقوع و 

 + فاموکسادون(هاي مناسب مثل اکسی کلرومس، بردوفیکس و اکوالیزر  استفاده از قارچ کش. گسترش بیماري است
  .  ه به روند بیماري قابل توصیه استپزشک با توج  با نظر کارشناس گیاه) سیموکسانیل

  
   Onion pink root rotریشه سرخی پیاز  -2

گیاه آلوده عالئم کم رشدي را از خود . آید است و خاکزاد بشمار می  Phoma terrestrisعامل بیماري قارچ 
زردي به سمت پائین هاي اولیه در راس، زرد رنگ و  برگ. یابد دهد و تعداد برگ و قطر پیاز کاهش می نشان می
گیاه آلوده مرتب ریشه زایی می نماید و ریشه ها صورتی و بعد از . آیند یابد و نهایتاً به رنگ بنفش در می ادامه می

پیاز تولید و  در اوخر فصل گیاه عالیم شدید کمبود مواد غذایی نشان می دهد. شوند مدتی قرمز و قهوه اي می
    .تندسشده کوچک و بازار پسندي نی

  

    
  

  عالیم بیماري ریشه سرخی پیاز -24شکل 
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  هاي پیشگیري و کنترل بیماريروش

شود تناوب زراعی به خصوص با گندم و جو رعایت و از کشت مکرر پیاز و گیاهان هم خانواده از  پیشنهاد می
  . جمله تره، سیر در مزرعه پرهیز شود

تسطیح . پرهیز شود یونجه اختصاص داده شده است همچنین از کشت پیاز در مزارعی که قبل از آن به کشت
. کامل زمین در زمان کاشت به صورتی که زمین به طور یکنواخت آبیاري شود از اهمیت زیادي برخوردار است

 و از بین بردن رعایت بهداشت مزرعه از قبیل عدم انتقال آب، خاك و ادوات کشاورزي از مزارع آلوده به مزارع سالم
) ها ریزمغذي(همچنین استفاده از عناصر غذایی کم مصرف . شود توصیه می اي آلوده بعد از برداشتبقایاي پیازه

  . دهد تحمل گیاه به بیماري را افزایش می
  

   Onion gray blightپوسیدگی خاکستري پیاز  -3
عالیم بیماري به . باشدمی B. cinereae و Botrytis squamosal ،B.alliiهاي قارچ  عامل این بیماري گونه

هاي سیاه از عالئم پوسیدگی گردن اي رنگ و همراه با کپک خاکستري روي آن و اسکلروت پوسیدگی قهوهصورت 
باشد که به سایر هاي خارجی در محل ایجاد زخم یا گردن پیاز می پیاز است که ابتدا به صورت نرم شدن فلس

   .کند فلس هاي پیاز نیز سرایت می
  

  
  

  

  تیسی پیاز عالیم بیماري پوسیدگی بوتري -25شکل 
  

  هاي پیشگیري و کنترل بیماريروش
هداشت زراعی و حذف منابع آلودگی و استفاده از بذر سالم و نشا سالم امري مهم در پیشگیري از رعایت ب

در موقع خودداري از آبیاري مزرعه حداقل سه هفته قبل و جلوگیري از وارد نمودن زخم به پیاز . بیماري است
خشک کردن پیاز قبل از انبار و نگهداري پیازها در انبارهاي خشک به همراه . برداشتاز اهمیت خاصی برخوردار است

ارقام پیاز سفید نست به بیماري حساس  است لذا به جاي آن اقدام . گیرد تهویه مناسب جلو گسترش بیماري را می
ها را قطع نمود، در غیر اینصورت خشک نمودن پیازها نباید برگ پس از برداشت و قبل از .به کاشت پیاز قرمز شود

  .آید به علت زخمی شدن پیاز راه نفوذ مناسبی براي ورود قارچ به داخل پیاز به وجود می
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   Onion basal and root rotپوسیدگی ریشه و طبق پیاز  -4

- مهم Fusarium oxysporum f. sp. Cepaeهاي متعلق به جنس فوزاریوم است که گونه  عامل بیماري گونه
هاي  ها زرد شده و بوته در مراحل اول بیماري، نوك برگ. اهمیت دارد F. Solaniترین گونه است و پس از آن 

وقتی . کند ها توسعه یافته و به سمت پائین پیشروي میشود و زردي برگ آلوده با افزایش دما، پژمردگی حادث می
بعد از تشکیل پیاز  .شود اي و یا گسترده مشاهده می شوند بوته میري به صورت لکه تشکیل میهاي پیاز به  که غده

اي،  ها قهوه ریشههاي آلوده  در بوته .شودها می عامل بیماري باعث پوسیدگی ریشه و پوکی پیاز و لهیدگی آن
  .گردند صورتی یا بنفش رنگ می

  

      
  پیاز عالیم بیماري پوسیدگی و زردي -26شکل 

  

 هاي پیشگیري و کنترل بیماريروش
  

ضد عفونی نشا . گیري از این بیماري است هاي پیش ترین روشمحدود کردن استفاده از کود ازته یکی از مهم
 . شود گیري توصیه می هاي شیمیایی یا بیولوژیک مناسب ضدعفونی بذر و نشا براي پیش کش با با یکی از قارچ

  
  Onion rustزنگ پیاز  -5

هایی با رنگ زرد روشن  بیماري به صورت جوشعالیم  .یک انگل اجباري است  Puccinia alliiعامل بیماري قارچ 
در مراحل بعدي از رشد قارچ عامل بیماري، عالئم به صورت جوش هاي ریز  .و داراي نقاط سیاه در وسط دیده می شود

دهد و در نتیجه  این بیماري فتوسنتز را به شدت کاهش می. شود قرمز تا نارنجی و در مراحل بعد به رنگ سیاه دیده می
  . شوند ها ریز می غده

  

      
  عالیم بیماري زنگ پیاز -27 شکل
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  بیماريهاي پیشگیري و کنترل روش

کنترل شیمیایی یکی از . هاي کاهش جمعیت عامل بیماري است ترین روش تناوب زراعی یکی از مهم
  . توان اعمال کرد پزشک می آید که با نظر کارشناس گیاه هاي موثر به شمار می روش
 

  Onion bacterial rotلهیدگی باکتریایی پیاز  - 6
گیرند و این پوسیدگی ممکن است در مزرعه نیز باکتري قرار می هاي پیاز در انبار مورد حمله چندین گونهغده

 Dickeya و Pectobacterium carotovorum pv. Carotovorumهاي  عوامل بیماري، باکتري. بیافتد اتفاق

chrysanthemi باکتري از طریق گردن پیاز هنگامی که رشد گیاه کامل . کنند هستند و که ایجاد پوسیدگی نرم می
رسند و  هاي مورد حمله آب سوخته به نظر می افتب. کند می وارد گیاه شده و یک یا چند فلس از پیاز را آلودهشد 

پیازهاي آلوده اگر . گردند ها نرم می کند و فلس پیشرفت می اي روشن دارند که به تدریج پوسیدگی رنگ زرد یا قهوه
  .کند از به بیرون تراوش میفشار داده شوند مایع آبکی با بوي بد از ناحیه گردن پی

  

     
  عالیم بیماري پوسیدگی باکتریایی - 28 شکل

  

  هاي پیشگیري و کنترل بیماريروش
هاي مهم پیشگیري از وقوع و  هاي عاري از بیماري و مدیریت صحیح آبیاري روش کشت نشا سالم در زمین

همچنین جلوگیري از زخمی شدن پیاز در هنگام برداشت و تهویه انبار از مهمترین . گسترش بیماري در مزرعه است
  . آید گیري در موقع برداشت به شمار می هاي پیش روش
  

  )مکانیکی مبارزه زراعی و سموم بیولوژیک، مالچ،(هاي هرزعلفهاي کنترل شیوه
هاي هرز تابستانه هاي هرز زمستانه و بسیاري از علفرویند بخشی از علفهاي هرز که در پیاز و سیر میعلف

هاي هرز یکساله پهن برگ و باریک برگ در بعضی مزارع سیر و پیاز، علف هرز عالوه بر علف. شوندمحسوب می
اسامی مهمترین  22در جدول . برخی مزارع نیز آلوده به سس هستند. نمایدپیچک نیز مزاحمت زیادي ایجاد می

- با توجه به این جدول می توان تعداد مهمترین علف. هاي هرز مزارع سیر و پیاز ایران نشان داده شده استعلف
  .گونه برشمرد 10ها را گونه و دائمی 7اله را هاي هرز باریک برگ یکسگونه، علف 9هاي هرز پهن برگ یکساله را 
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  هرز مزارع پیاز ایران هاي ین علفمهمتر - 22جدول 

  محل انتشار  نام علمی  نام فارسی
  یکساله برگ  هرز پهن هاي علف

  همدان، مرکزي، البرز، آذربایجان شرقی، تهران   .Amaranthus spp  تاج خروس
  -   .Anagalis arvensis L  آناغالیس

  سیستان و بلوچستان   .Carthamus oxyacanthus Bieb  وحشی گلرنگ
همدان، سیستان و بلوچستان، مرکزي، البرز،     .Chenopodim album L  سلمک

  آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران 
  شرقی مرکزي، آذربایجان   .Fumaria spp  شاه تره

  بلوچستانسیستان و    .Melilotus indicus (L.) All یونجه زرد هندي
  سیستان و بلوچستاناکثر مناطق،    .Polygonum aviculare L  هفت بند
  اکثر مناطق، همدان، مرکزي، تهران    .Solanum nigrum L  تاجریزي

  مرکزي   .Vicia sp  ماشک
  برگ یکساله هرز باریک هاي علف

  همدان   .Alopecurus spp  کشیده  دم روباهی
  همدان، سیستان و بلوچستان    .Avena fatua L  یوالف وحشی

  سیستان و بلوچستان    .Bromus spp  بروموس
  آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان، مرکزي    .Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv  سوروف

  همدان    .Hordeum spp  جو وحشی
  سیستان و بلوچستان   .Lolium spp  چچم

  همدان، مرکزي، آذربایجان شرقی، البرز    .Setaria viridis L. (P.Beav)  ارزن وحشی
هرز دائمی هاي علف      

  شرقی آذربایجان    Acroptilon repens L. (D.C.)  تلخه 
  سیستان و بلوچستان   Alhagi persarum Bossi &Bushe  خارشتر

  سیستان و بلوچستان   .Cardaria draba (L.)Desv  ازمک
  شرقی آذربایجان    Cirsium arvense (L.) Scop   کنگر وحشی 

شرقی، سیستان و بلوچستان،  همدان، آذربایجان    .Convolvulus arvensis L  پیچک صحرایی
  مرکزي 

  همدان، مرکزي    .Cynodon dactylon L. (Pers)  مرغ
  سیستان و بلوچستان، مرکزي   .Cyperus spp  اویارسالم

  مرکزي   .Glycyrrhiza glabra L  شیرین بیان
  آذربایجان شرقی، مرکزي   .Malva spp  پنیرك
  آذربایجان شرقی، مرکزي   .Sorghum halepens L  قیاق 

  
 

  ها کش علف
کش دو منظوره براي ایـن محصـول توصـیه شـده اسـت       علف 2کش و  برگ پهن 2کش،  برگ  باریک 4کنون تا 

کـش ثبـت شـده بـراي پیـاز از       بـرگ  باریـک  4شـود هـر    همان طور کـه در جـدول  مالحظـه مـی    ). 2-16جدول(
هـاي پیـاز    کـش  بـرگ  کـش در بـین باریـک    هستند و تنوعی از نظر محل عمل علـف  ACCaseهاي آنزیم  بازدارنده
هـرز   هـاي  کش جدیدي براي مبارزه بـا علـف   رسد که چنانچه در آینده علف بنا بر این به نظر می. شود نمی مشاهده

. باشـد  ACCaseکـش بایـد از گروهـی غیـر از گـروه بازدارنـده هـاي آنـزیم          شود، آن علـف  برگ معرفی می باریک
در مجمـوع  . کش برخوردارند علف هاي دو منظوره توصیه شده براي پیاز، از تنوع نسبی از نظر محل عمل کش علف

شود، باید کمی بیشتر دقت شود، تا بتوان مدیریت شیمیایی پایداري  هایی که بعداً توصیه می کش در خصوص علف
هاي قابل کـاربرد روي مهمتـرین    کش درجه تاثیر علف 23جدول . کش در پیاز اعمال نمود را در مصرف سموم علف

  .دهد نشان می هرز مزارع پیاز ایران را هاي علف
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  هاي توصیه شده براي مزارع پیاز  ایران کش علف -23 ولجد

 مقدار مصرف  فرموالسیون  محل عمل  نام تجاري  نام عمومی
  زمان مصرف  )هکتار(

  ها کش برگ باریک
  ها برگ دهی باریک برگی تا ساقه 3  لیتر ACCase 10.8%EC  75/0بازدارنده  گاالنت سوپر  متیل استر-ار-هالوکسی فوپ

 ها برگ دهی باریک برگی تا ساقه 3  لیتر ACCase 12.5%OEC  3بازدارنده   اس-نابو  ستوکسیدم

 ها برگ دهی باریک برگی تا ساقه 3  لیتر ACCase  10%EC  2بازدارنده  فوکوس  سیکلوکسیدم

  ها برگ دهی باریک برگی تا ساقه 3  لیتر ACCase  24%EC 2/1بازدارنده   سلکت سوپر  کلتودیم

  کش برگ پهن

برگی سیر و  3برگی پیاز و  4بعد از   لیتر PSII  22.5%EC 3-2بازدارنده   توتریل  ایوکسینیل
  هاي هرز اوایل رشد علف

 PPO  24%ECبازدارنده   گل  اکسی فلورفن

 5/1کشت مستقیم 
  لیتر

 2کشت نشایی 
  لیتر

هرز  هاي برگی علف 2-4: پیاز بذري
   برگ برگی باریک2و   برگ پهن

برگی پیاز و بار  2-5لیتر  75/0دوبار یا 
  روز بعد 18دوم 

هاي هرز  برگی علف 2-4: پیاز نشایی
  ها  برگ برگی باریک 2برگ و  پهن

  )کش برگ برگ و باریک پهن(دو منظوره 

بازدارنده تقسیم   داکتال  کلرتال دي متیل
  پیش رویشی  کیلوگرم WP  12-8%75 سلولی

پیش رویشی، اویارسالم را نیز کنترل   لیتر PPO  25%EC  3بازدارنده   رونستار  اگزادیازون
  .کند می

  
  

  مدیریت برداشت و پس از برداشت -12
  عملیات برداشت پیاز

زنی، زیربر کردن ریشه، خارج کردن و جدا کردن غده از خاك  اي عملیات برداشت شامل سر در محصوالت غده
  همراه غربال گاهاً به عملیات زیربري به تنهایی و یا به. باشدآوري محصول می و جمع) کردن گیري، غربال خاك(

از آنجایی که کشت پیاز در بسیاري از مناطق ایران به صورت درهم و متراکم انجام . شود کردن، کَندن اطالق می
علت  به) باشندکه در جهان به طور وسیعی متداول می(هاي برداشت عقب سوار شود، امکان استفاده از ماشینمی

در این راستا در بسیاري از مناطق هنوز عملیات برداشت . باشد هاي تراکتور بر روي محصول فراهم نمی حرکت چرخ
از این مقدار، . روز در هکتار است -کارگر 100در برداشت دستی پیاز نیاز به حدود . شودبه روش دستی انجام می

بندي و بارکردن  آوري، بسته درصد براي جمع 40کَندن و  درصد براي عملیات 30زنی،  درصد براي عملیات برگ 30
  . یابد پیاز اختصاص می

هاي اخیر با افزایش اجرت کارگر، ماشینی شدن برداشت پیاز درالگوي کاشت درهم مورد توجه قرار  در سال
زه ابداع شده است هاي پیازکن عقب سوار با ادوات کنار سوار، روشی براي کندن مکانی است و با تلفیق ماشین گرفته 

  .محصول شده است) کل نیروي کارگري% 30(که باعث حذف نیروي کارگري مربوط به کندن
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  هاي پیازکن ماشین

براي کندن پیاز در کشت ) عقب سوار(دار و بدون غربال، پشت تراکتوري  در دنیا از دو نوع ماشین پیازکن غربال
براي استفاده  .کند ها را فراهم نمی استفاده از این ماشین ولی الگوي کشت درهم امکان. شود ردیفی استفاده می

هاي تراکتور به اندازه حداقل  بایستی پیازهاي جلوي چرخ )پخشی(هاي عقب سوار در کشت درهم  معمول از ماشین
هاي تراکتور  صورت محل تردد چرخ بر و پرهزینه است در غیر این متر، با دست کنده شود که عملی زمان سانتی 30

ها بصورت  با رها کردن محل عبور چرخ(درصد زمین  20این امر به رها شدن . بایستی خالی از محصول باشد
بردارد که  را در) تُن در هکتار 20حدود (نجر شده و کاهش عملکرد حدود یک پنجم عملکرد کل محصول م) نکاشت

هاي پیازکن عقب سوار با ادوات کنار سوار، امکان ماشینی شدن  با تلفیق ماشین. باشد مورد قبول کشاورزان نمی
واحد کنار سوار به یک یا دو طرف . است اي از جمله پیاز، در کشت پخشی در ایران فراهم شده کندن محصوالت غده

هاي تراکتور در تردد بعدي  را به  شود و در هر تردد ماشین، نوار محل عبور چرخ شاسی اصلی پیازکن متصل می
کن،  کار ماشین غده معادل عرض(همزمان با آن نوار اصلی برداشت . زند متر کنده و کنار می سانتی 30عرض حدود 

. شود کن عقب سوار، کنده می هاي تراکتور خالی از محصول است، توسط غده حل عبور چرخکه در آن، م) متر 5/1
پیازکن به حدود دو  )واحد کنار سوار(گونه است که با افزایش دادن طول دیرك افزار  ساختمان این واحد بدین

این عامل . ل شده استهاي تراکتور به انتهاي آن متص اي معادل فاصله چرخ ورز با فاصله برابر، یک عامل خاك
ورز  عامل خاك. دهد هاي تراکتور در تردد بعدي را انجام می هاي محل تردد چرخ ورز کندن و ردیف کردن پیاز خاك

اند و یکی چپ ریز و دیگري راست  سوار از دو خیش کوچک تشکیل شده که از پیشانی به هم متصل شده واحد کنار
. ها در کف شیار در نظر گرفته شده است نارزن براي جلوگیري از ریختن غدهدو دنباله در امتداد صفحات ک. ریز است

ها به کف شیار و حرکت چرخ  دهند و از غلتیدن غده ها عمل مستحکم کردن دیواره شیار را انجام می این دنباله
واحد ( با توجه به عریض شدن ماشین، قسمت اضافه شده به دیرك افزار. کند تراکتور روي آنها جلوگیري می

توسط یک اتصال لوالیی و یا یک جک هیدرولیکی به قسمت اصلی متصل شده است تا در هنگام حمل و ) کنارسوار
هاي پیازکن داراي دو واحد کنار سوار هستند  هاي ماشین برخی از نمونه ).29شکل (نقل، عمود بر شاسی قرار گیرد 

  . کند را فراهم می) از یک جهت(، بجاي برداشت یکطرفه )درجا(که امکان برداشت پیوسته 
  

  
  واحد کنار سوار در حالت حمل و نقل -29شکل 
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  دار  هاي غربال پیازکن

شود که در آن پس از زیربر شدن  دار استفاده می اي معموال از ماشینهاي غربال در برداشت محصوالت غده
ها از خاك  ها همراه با خاك اطراف آنها بر روي یک نقاله غربالی که وظیفه جداسازي غده محصول توسط تیغه، غده

دار پشت تراکتوري شباهت زیادي به  یازکن غربالاجزاي ساختمانی و اصول کار یک پ.  را به عهده دارد وارد می شود
هایی که آنرا منحصر به برداشت پیاز در الگوي کاشت مسطح و متراکم  دار دارد، با تفاوت کن غربال زمینی یک سیب

سراسري، در حرکت به جلوي تراکتور اي از خاك توسط تیغه  هاي پیاز به همراه الیه در این ماشین، غده. کند می
هاي آن ضمن جدا شدن از خاك  هاي پیاز در اثر حرکت نقاله و تکان غده. یابند ه روي زنجیر نقاله انتقال میکنده و ب

در طول زنجیر نقاله در انتها با کم عرض شدن مسیر بوسیله دو صفحه راهنما بر روي نوار باریکی بر روي سطح 
همانطور که اشاره شد تیغه . شوند میآوري معسطح مزرعه ج شوند و در نهایت به وسیله کارگر از خاك ریخته می

را ) 30شکل (متر  5/1به عرض حدود ) با توجه به الگوي کاشت مسطح پیاز(قابلیت کندن یک نوار سراسري پیازکن 
هاي براي کندن پشته ها به شکل مثلث هاي بزرگ طراحی  تیغه  ها، کن زمینی سیباین در حالی است که در . دارد
شود از  ها استفاده می کن هاي فوالدي که در بیشتر سیب زمینی ها به جاي میله هاي نقاله در پیازکنزنجیر. شوند می

 .دهند اند که به یکدیگر متصل شده و تشکیل یک زنجیر را می هاي مستقیم گرد الستیکی تشکیل شده میله
هاي گرد  فاصله میله. انیکی استپیاز نسبت به صدمات مک يها ها به خاطر حساسیت بیشتر غده الستیکی بودن میله
هاي پیاز  اي است که خاك بتواند از میان آنها عبور کرده، به روي زمین بریزند، اما سقوط غده از یکدیگر به اندازه

  امکانپذیر نباشد
  

  
  هاي هم سطح براي کندن غده ها در کاشت مسطح تیغه - 30شکل 
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    هاي بدون غربال پیازکن

سازي خاك از غده وجود نیازي به جدا شوند و ها در سطح خاك تشکیل می جدید پیاز غدهدر بسیاري از ارقام 
 میله یا تیغه ها یک در این ماشین. کننده استفاده نمود هاي فاقد سامانه غربالتوان از ماشیندر این حالت می. ندارد 

 این عامل. شود نیز می آنها راندن باال موجب ها غده کردن زیربر ضمن و کرده ها عبور غده توسعه عمق زیر، از سراسري
ها در  غده   آوري جمع. دهد می انجام را ها غده زیربر کردن عمل فعال غیر یا و فعال صورت به )میله یا تیغه( ورز خاك

  .شود دار به روش دستی انجام می هاي پیازکن غربال همانند ماشین  این ماشین
  

  اي  پیازکن میله
ها عمل زیربر کردن را به  این ماشین. هستند  اي هاي میله ، پیازکن هاي پیازکن بدون غربال ماشینیک گروه از 

که از زیر  )گوش گوش و یا شش گرد، چهار( و چرخشی یک میله) حرکت به جلوي تراکتور(وسیله حرکت انتقالی 
اي که براي  هاي میله کَن علف این ماشین شباهت زیادي به. دهند کند انجام می منطقه توسعه ریشه عبور می

هاي هرز، حفظ بقایاي گیاهی روي سطح خاك و ایجاد بستر مناسب بذر قبل از کاشت استفاده  بري علف ریشه
. شود کند انجام می عمل فرو رفتن میله در خاك توسط بازوهاي ثابت که میله از میان آنها عبور می. شوند دارند می

گرد یا موتورهاي هیدرولیکی  هاي محرك زمین ، چرخ(PTO)تواندهی تراکتور  حرکت چرخشی میله از طریق محور
اي  در برداشت دو مرحله  ها در این خصوص در برخی از شرایط آب و هوایی دنیا از این نوع ماشین. شود تأمین می

شده و در مرحله بعد ) بري ریشه(ها زیربري  دار با این ماشین هاي برگ ترتیب که نخست غده بدین. شود استفاده می
 ). 31شکل (شود  زنی انجام می عملیات برگ

  

  
  اي اي در برداشت دو مرحله پیازکن میله -31شکل 

  
  اي پیازکن تیغه

روش کندن پیاز در این ماشین مانند . کنندگی است اي فاقد سیستم غربال این پیازکن همانند پیازکن میله
اي بوده با این تفاوت که در این ماشین به جاي میله از یک تیغه ثابت سراسري براي کندن پیاز استفاده  میله پیازکن

اي  درجه 15متر و زاویه جلو سو  سانتی 150و طول  8این تیغه ثابت سراسري داراي عرض ). 32شکل (شده است 
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بر  و کندن و زیراي توسط سه بازوي حامل، با حرکت به جلو تراکتور عمل نفوذ در خاك  است و همانند پیازکن میله

هاي جلو سو است که نفوذ در خاك و هدایت تیغه  بازوهاي حامل مجهز به تیغه. دهد کردن ریشه پیاز را انجام می
هاي حامل بصورت  هاي تعبیه شده در بازو سري در مقرتیغه سرا. دهد هاي پیاز را انجام می سراسري به زیر غده

واحد کنارسوار با ) 32شکل (در ماشین نمایش داده شده . پذیر است کشویی قرار گرفته و تعویض آن به راحتی امکان
کن در ابتدا و خاتمه هر عبور برداشت به  اتصال لوالیی به شاسی اصلی متصل بوده و باال و پایین بردن شاسی ردیف

  .ورت دستی انجام می شودص
  

  
 اي  پیازکن تیغه - 32شکل 

  
  هاي مرتبط با زمان رسیدگی فیزیولوژیکشاخص -12-1

 این در. باشند خوابیده پیاز هاي بوته برگ  درصد 80که حدود است زمانی پیاز در برداشت زمان ترین مناسب

و با مدیریت درست انجام شود تا  دقت با باید پیاز برداشت .است  زمان بیشتر وزن خشک در پیازها ذخیره شده
هاي فیزیولوژیک گیاه الزم به ذکر است که باید  در مورد شاخص. شود جلوگیري آنها شدن زخمی از االمکان  حتی

ها کامال زرد شده باشد، به  هنگام برداشت باید رنگ برگ.آبیاري زمین حدود دو هفته قبل از برداشت قطع شود
ده و در ها باید نرم ش اي که عمال امکان فتوسنتز در اکثر آنها از بین رفته باشد و در ناحیه گردن، پیاز گونه

برداشتن (مکان سرزنی . شود ها می اصطالح گردن خالی شده باشد که البته همین موضوع سبب افتادن برگ
ها پس  نباید بالفاصله پس از سرزنی پیاز را انبار کرد و پیاز. متر باالتر از خود پیاز باشد سانتی 2باید حدود ) ها برگ

در حالتی که ) ایی منطقه پس از سرزنی و درآمدن از خاكبسته به شرایط آب و هو(تا چند روز  1از حدود 
بهترین زمان براي . سازي خواهند بود درصد رسیده است، قابل ذخیره 14تا  12رطوبت پوسته بیرونی به حدود 

ها هم  زیرا با شروع این بارش. هاي فصلی است ، قبل از شروع بارندگی)در صورت رسیدگی کامل(برداشت محصول 
البته در مواردي ممکن است از خشک کردن مکانیکی . یابد فت کرده و هم رطوبت هوا افزایش میدماي هوا ا

توسط گردش هوا هم استفاده کرد که البته این امر سبب افزایش هزینه تولید شده و در مواردي اصال صرفه 
ها خودداري  به به پیازهاي و یا هرگونه ضر در هنگام برداشت باید از پرت کردن توري. اقتصادي نخواهد داشت

زده و یا فاسد  از انبار کردن پیازهاي جوانه. دهد شود زیرا این عمل انبارمانی این محصول را به شدت کاهش می
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تنها باید . شده و نیز پیازهاي شمعی شکل و یا پیازهاي دوقلو در بین پیازهاي سالم اکیدا باید خودداري شود

این پیازها باید سالم  بوده و پوسته . رسیده را براي انبارکردن استفاده کرد هاي مناسب انبارمانی و کامال پیاز
براي بسته بندي و . بیرونی خشک داشته باشند و در عین حال از میزان ماده خشک باالیی هم برخوردار باشند

ها عالوه بر  توريشود زیرا این  هاي جورابی استفاده می هاي پالستیکی و یا توري نگهداري پیاز معموال از توري
براي انبارکردن پیاز بیش از دو تا سه . سازد خهایی هستند که امکان تبادل هوا را میسر می ارزان بودن داراي سورا

ماه از انبارهایی با قابلیت تنظیم دما و رطوبت استفاده شود تا در عین حالی که از خراب شدن آنها جلوگیري 
   .ه باشندشود، پیازها افت وزنی نیز نداشت می

  
  

محصوالت گواهی  )...گذاري وبسته بندي، انبارداري، برچسب(مدیریت پس از برداشت  -13
  شده 

  انبارداري پیاز
ها هدزنی و پوسیدگی غدهند شامل کاهش وزن، جوانهمشکالتی که در حین انبارداري سنتی پیاز رخ می

  .علمی نگهداري کردبراي غلبه بر این مشکالت باید پیاز را به روش . باشدمی
  

  گزینش پیاز
براي اینکه بتوان پیاز را براي مدت طوالنی و با حداقل ضایعات نگهداري کرد . هر نوع قابلیت نگهداري ندارد

  .با معیارهاي زیر را رعایت نمود
 هایی باید براي نگهداري برگزید که داراي ماندگاري خوب و طوالنی باشندتنها رقم.  
  شوند قابلیت نگهداري بهتري دیررس مناطق سردسیر که در فصل پاییز برداشت میمعموال پیازهاي

  .دارند
 سالم و بدون آسیب مکانیکی باشد.  
 هاي بیرونی، پیاز را خوب پوشانده باشندپوسته.  
 هاي بیرونی خوب خشک شده باشدپوسته.  
 رسیده باشد.  
 بدون بوي غیر طبیعی باشد.  
 ه باشدرنگ، شکل و اندازه یکنواخت داشت. 

 
  برداشت

توانند در این بنابراین، نکات زیر می. توان تاثیر زیادي بر ماندگاري پیاز داشته باشدنحوه و شرایط برداشت می
  :ارتباط مفید باشند

  هاي هوایی آن به زرد تغییر یافته باشنددرصد برگ 75تا  65رنگ.  
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 باشدهاي آن پژمرده و در حال افتادن گردن پیاز نرم شده و برگ.  
 اي باشد که پیازها آسیبی نبیندبرداشت باید به گونه.  
 متر بیشتر نباشداي بریده شود که پس از خشک شدن طول آن از چهار سانتیگردن پیازها باید به گونه.  
 هاي فصلی برداشت و گردآوري کردپیازها را باید تا حدامکان پیش از باران.  
 یابدو تندي آن و در نتیجه پتانسیل ماندگاري آن افزایش میتر شدن پیاز مقدار ماده خشک با رسیده.  
 برداشت زمانی باید انجام شود که هوا خنک باشد.  
 هاي بعد از برداشت را افزایش می دهدبرداشت بعد از بارش باران حساسیت آنها به بیماري.  

  
  سازيآماده
 سه تا پنج ) مالئیک هیدرازید(مجاز رشد گیاهی هاي توان از بازدارندهبراي جلوگیري از جوانه زدن پیازها می

  .گیري نمودهفته قبل از برداشت بهره
 ها و گردن آن هاي بیرونی، ریشههاي بیرونی پیاز، پوستهپیش از نگهداري باید براي از بین بردن نم در بخش

ره از روش مناسب خشک کردن مصنوعی به اگر خشک کردن طبیعی ممکن نباشد باید. را خشک کرد
روز بسته به  8روز تا حداکثر  4براي مثال، پیازها را در معرض جریان هواي گرم خشک به مدت . جست

  .مقدار نم آن قرار داد
  سرعت عبور هوا . درصد باشد 70تا  60درجه سیلسیوس و رطوبت نسبی  30بهتر است دماي هوا حداکثر تا

  .باشدمترمکعب در دقیقه  5/2تا  2در هر متر مکعب پیازها 
 اي توان به گونهگیري از وارد کردن هواي تازه بیرون به درون انیار انجام گیرد یا میهوادهی انبار باید با بهره

بار  50تا  40اي به گردش درآورد که در این صورت سرعت گردش هوا ساده هواي درونی را در مدار بسته
  .باشددر ساعت می

 در این رطوبت . درصد باشد 14تا  12هاي بیرونی یابد که نم پوستهخشک کردن پیازها زمانی پایان می
  .پیازها هنگام جابجایی صداي خش و خش دارند

 نقل بهتر است مه خشک کردن در محل نگهداري در فضایی ویژه وبراي پرهیز از اسیب دیدن پیازها در حمل
  .که مجهز براي اینکار باشد انجام گیرد

 درنگ پس از برداشت یا حکل و نقل هنگامی که پیازها در حال استراحت خشک کردن مصنوعی باید بی
پس از استراحت ) درجه سیلسیوس 30حداکثر تا (باشند انجام گیرد زیرا تیمار با هواي گرم فیزیولوژیک می

  .شودفیزیولوژیک موجب افزایش جوانه زدن پیازها می
  
 

  آماده سازي در شرایط اضطراري
سازي پیاز استفاده توان از یک چادر موقتی براي آمادهبارندگی یا غرقاب بودن مزرعه میدر شرایطی مثل 

هواي گرم شده به کمک یک فن به داخل فضاي خالی در مرکز سبدهاي . باشدجنس چادر از برزنت می. کرد
شود پیازها استفاده میاز چند فن یا پنکه نیز براي به گردش در آوردن هواي گرم در میان . پیاز وارد می شود

 ).33شکل (
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  سازي پیازها در شرایط اضطراريروش آماده -33شکل 

  

  انبارکردن پیاز
  انبار نگهداري پیاز باید داراي تجهیزات سرمازا بوده یا داراي سیستم هوادهی باشد که هوا را از راه کف انبار

  ).34شکل (پراکنده کند و باید کامال خشک، پاکیزه و گندزدایی شده باشد 
  روز بیشتر نشود 8تا  7پر کردن انبارها باید به سرعت انجام گیرد و مدت آن از.  
 شود پرهیط گرددهایی که بوي پیاز به آنها منتقل میها و میوهار کردن این محصول با سبزيلزم است انب.  

 

  هاي انبار کردنروش
  :هاي زیر انبار و نگهداري کردتوان به یکی از گونهپیاز را می

 فله  
 کریت(هاي خیلی بزرگ در جعبه(  
 هایی که روي بار پا در بسته)pallets (شودگذاشته می.  
  کیسهدر  
  در بارچا)box pallets(  
 در ظروف کوچک 

  .دهندها و وسایل نگهداري پیاز را نشان میهایی از روشنمونهو اي روش نگهداري فله 35شکل 
 

  

  
   انبار نگهداري پیاز به صورت فله اي -34 شکل

 

 کردتوان نگهداري پیازهایی را که در کیسه بسته بندي شده اند را فقط براي مدت کوتاهی می.  
 در مواردي که پیاز به صورت فله انبار شود حداکثر ارتفاع انباشتن باید به صورت زیر باشد:  

 2  شوندمتر در انبارهایی که به گونه طبیعی هوادهی می 5/2تا.  
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 5/3  شوندمتر در انبارهایی که به گونه مصنوعی هوادهی می 5/4تا. 

  

  در برابر له شدن داردارتفاع دقیق انباشتن بستگی به مقاومت پیازها. 
 توان نگهداري کرداند را فقط براي مدت کوتاهی میبندي شدهپیازهایی را که در کیسه بسته. 
 ردیف روي هم چید و براي اطمینان یافتن از گردش هوا  7تا  5ها را بیش از براي پرهیز از زیان نباید بسته

ها درنظر گرفته متر میان ردیف بستهسانتی 8-5و ها و دیوارها متر فاصله میان ردیفسانتی 20- 15باید 
 .شود

  شرایط 
  دما و رطوبت نسبی انبار در مدت نگهداري باید ثابت بماند بیشترین تغییر قابل قبول دما و رطوبت نسبی به

 .رطوبت نسبی است% 5±درجه سلسیوس و  1± ترتیب
 روز یکبار براي  10تا  7کیفی پیاز باید هر کنترل . هاي موثر در نگهداري باید روزانه کنترل شوندعامل

 .رسیدگی به چگونگی سالمت و واکنش فرآورده در برابر شرایط انبار انجام گیرد
  

  دما
تواند در دماهاي گوناگون به نگهداري درازمدت پیاز بسته به سیستم نگهداري و مقاومت رقم پیاز در برابر سرما می

  :شرح زیر انجام گیرد
  گیري از هوادهی طبیعی یا مصنوعیدماي محیط در انبارهایی که سرماي مصنوعی ندارند با بهرهنگهداري در. 
  درجه سیلسیوس  1±نگهداري پیازهی که مقاومت متوسطی در برابر سرما دارند در دماي 
  ها پیاز(درجه سیلسیوس  5/2تا  1نگهداري پیازهی که مقاومت متوسطی در برابر سرما دارند در دماي منهاي

 ).زنندتقریبا یخ می
 توان هواي بیرون را بدرون انبار راه دادون از انبار کمتر از دماي درون آن باشد میهرگاه دماي بیر. 
  درجه سیلسیوس است به درون  3براي پرهیز از خطر زیان سرما به پیاز نباید هوایی را که دماي آن کمتر از

 .انبار راه داد
  اي باشد که دماي موردنیاز را تا هنگامی که شرایط بیرون مساعد است باید به گونهسیستم تهویه و عایقکاري

 .بتوان حفظ کرد
 گیرددر کنترل دما به بهره گیري از سرماي مصنوعی گردش هوا در مدار بسته انجام می. 
 شود که هوا در تمام دوره نگهداري در فاصله هاي منظم تازه شودسفاش می. 

  

  رطوبت
 75-70شود که رطوبت نسبی بین ها سفارش میپیشگیري از گسترش کیک و پدیدار شدن ریشه براي کمک به 

  .درصد پایدار نگه داشته شود
  هواگردش 

  :شوددو روش گردش هوا بکار گرفته می
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  گردش هوا در مدار بسته -1

 همچنین بیرون  هدف استفاده از این نوع هوا بهتر خنک کردن پیازها براي یکنواخت نگهداشتن دماي آن و
 .باشدهاي آن میآوردن گازها و ترکیبهاي فرا بدست آمده از فرآیندهاي سوخت و ساز پیازها از بسته

 گیري از هواي سرد مصنوعی سفارش می شود که گیري از هواي سرد محیط و بهرهبراي هر دو سیستم بهره
 .بار در ساعت باشد -3تا  -2نرخ گردش هوا 

  تازه کردن هوا - 2
 الزم است این پدیده را با . شودباشتگی زیاد پیاز در انبار باعث تراکم دي اکسیدکربن در نتیجه تنفس آن میان

 .وارد کردن هواي تازه به درون انبار به طور مرتب در همه دوران نگهداري از بین برد
  بار عوض کند 3-تا  2-دستگاه گردش هوا باید هوا را در هر ساعت. 
 گیرند باید در جهت موازي با جهت حرکت هوا باشدوي هم قرار میردیف سدهایی که ر. 

  
  عمر نگهداري

 شود عمر نگهداري بسته به رقم پیاز و شرایط آب و هنگامی که براي خنک کردن از هواي محیط استفاده می
 .ماه متغیر باشد 7تا  3گهداري می شود ممکن است از هوایی منطقه اي که پیاز در آن ن

  ماه برسد 9شود عمر نگهداري مورد انتظار ممکن است تا نوعی استفاده میصسرماي ماگر از. 
  :کارهایی که باید در دوره نگهداري و پایان آن انجام گیرد

 اگر بلورهاي یخ روي پیاز دیده شود نباید آن را جابجا کرد. 
 اند در طی از اندازه سرد شدههاي الزم براي پرهیز از خطر یخ زدن پیازهایی که بیش همچنین باید احتیاط

 .جابجایی انجام پذیرد
 ساعت در دماي متوسط نگه داشت تا هر  24شود که پیاز را هنگام بیرون آوردن از انبار به مدت سفاش می

 .بندي کردتوان براي تحویل بستهپس از آن پیاز را می. گونه نم در سطح بیرونی آن از بین برود
 

  زنکات مهم در نگهداري پیا
 1درصد و دماي  75الی  65معموال رطوبت نسبی . دما و رطوبت نسبی انبار براي نگهداري پیاز بسیار مهم است- 

 .درجه سانتیگراد به عنوان شرایط استاندارد جهت نگهداري پیاز شناخته شده است+ 1تا 
 اما پس از این . شودتولید نمیطی دو ماه اول ساقه و ریشه داري پیاز در سردخانه، از نظر کیفی در مدت انبار

رشد ریشه در نتیجه رطوبت باال و رشد ساقه به دلیل . مدت نیاز به دقت بیشتر در نگهداري از پیاز در انبار است
 .باشدحرارت باالي انبار می

  دمايC° 20 -10 اما در دماي . دهدبدترین دما براي نگهداري پیاز است و کیفیت آن را کاهش میC°4-2 توان می
 .شودتر میزنی سریعولی با افزایش طول مدت انبارداري در دماي باالي جوانه. ماه نگهداري کرد 5پیاز را تا 

  بازارپسندي محصول در دمايC°27  درصد، در دماي  20انبارC°5/13  درصد و در دماي  15تاC°1/1  2تا 
 .درصد در ماه کاهش دارد

 زنی پیازها را در دماي درصد جوانهC° 2-1 ،17  درصد در ماه و در دمايC° 4-3 ،23 درصد در ماه بیان کردند. 
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  درصد در ماه است 8درصد، کاهش وزن در طی انبارداري  75-8در رطوبت نسبی. 
  شودداري نرم میماه نگهداري به صورت معنی 7-8در این شرایط محصول به تدریج نرم شده و در پایان. 
  هاي وجود داردها و سایر میکروارگانیسمرشد کپک مشکل) درصد 100-98(در رطوبت باالتر. 
  شاخص تندي پیاز، اسید پیروویک به مقدار زیادي تحت اثر دماي انبارداري و احتماال مقدار آب موجود در بافت

 .پیاز است
 حصول اثر به طور کلی سورتینگ و خصوصا درجه بندي پیاز ارقام مختلف از نظر اندازه بر کیفیت انبارمانی م

 .هاي انجام شده نشان داد که اندازه پیاز بر عمر انبارداري و کیفیت پیاز موثر استپژوهش. مثبت دارد
  پیاز باید با دقت کامل صورت گیرد و از زخمی شدن آن تا حد امکان جلوگیري شودبرداشت محصول. 
 روزي در مزرعه بماند تا برگ و پوست  پیاز هرگاه با اندازه کافی خشک نباشد باید پس از درآوردن از خاك چند

 .خارجی آن خشک شود
  در مواقع بارانی باید در مکان سرپوشیده که اطراف آن باز باشد بوسیله هواي آزاد و یا در انبارهاي مناسب با

 .وسایل مکانیکی خشک کردن انجام شود
 ه باشد و مدت نگهداري با هاي خارجی آن جدا نشدپیازي که در نظر است نگهداري شود باید خشکو پوست

 .میزان خشکی مزبور نسبت مستقیم خواهد داشت
 لیکن در نتیجه این عمل به قسمت هاي دیگر پیاز . ساقه خشک پیاز را پس از خشک شدن می توان جدا نمود

 .نباید آسیب وارد آید
  ه می کندبیش از حد مورد استفاده قرار گیرد دوران نگهداري پیاز را کوتاکودهاي ازنی هرگاه. 
 پیاز هرگاه در نظر است بیش از دو یا سه ماه نگهداري شود باید از سردخانه براي نگهداري آن استفاده نمود. 
 هاي مزرعه آن گرفته شودهنگام انتقال پیاز به انبار باید گل و خاك و آلئودگی. 
 براي عبور قطرهاي (سیمی هاي مختلف با استفاده از نورهاي گیري بیشتر است پیاز در اندازهبراي بهره

 ).35شکل (اي به محصول بزند عبور از شبکه هاي سیمی نباید لطمه. بندي شوددرجه) مختلف
  براي این که در هنگام خشک نمودن مکانیکی و در طی نگاهداري در سردخانه هوا به سهولت به پیاز برسد این

 5کیلویی و  20ها شود و بهترین اندازه بستهبندي بسته) یا الیاف مصنوعی(محصول باید در نورهاي نخی 
  .باشدکیلوگرمی می

  
  نمونه یک وسیله ساده براي درجه بندي پیاز -35 شکل

 ی که در مزرعه خشکی مطلوب را به دست نیاورده اند بایستی به وسیله گردش هوا خشک شودپیازهای.  
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  6-درجه سانتیگراد رطوبت نسبی  30گیرد میدرجه حرارت هواي آزاد که براي این منظور مورد استفاده قرار 

مترمکعب در ساعت و با فشار  200درصد و مقدار هواي مورد لزوم براي هر متر مکعب پیاز صد و پنجاه تا 
  .متر ستون آب می باشدمیلی 30

  ك هاي نازگراد تجاوز نماید خشکی بیش از اندازه و خشکی پوستدرجه سانتی 30هرگاه درجه حرارت هوا از
  .شودخارجی پیاز را موجب می

 هاي تعبیه شده در کف اطاق استبهترین طریقه ورود هوا به اطاق خشک کردن پیاز از روزنه.  
  شود که روز می باشد و موقعی خشک محسوب می 5تا  3مدت الزم براي خشک نمودن بر حسب مورد بین

ازي که به نحو مطلوب خشک نشود در پی. هاي خارجی ترد و شکننده باشندگردن آن مسدود شده و پوست
  .انبار بزودي فاسد خواهد شد

 محیط سردخانه باید تاریک باشد.  
  پیاز زرد در دو ماه اول نگهداري شروع به تولید ساقه و ریشه نخواهد کرد و پس از این مدت بازدید مستمر از

  .باشدانبار و آزمایش پیاز با بریدن آن از وسط به طور عمودي ضروري می
 ساقه مشاهده گردید برحسب میزان رشد این عوامل، پیاز باید در نوبت مصرف قرار  هرگاه آثار نمو ریشه و

  .گیرد
 ایجاد ریشه در نتیجه رطوبت نسبی باال و رشد ساقه به سبب درجه حرارت باال می باشد.  
  درجه ساتی گراد باشد  1-در موقع خروج پیاز از انبارهاي سرد هرگاه اختالف درجه حرارت با خارج بیش از

پیاز باید تدریجا با وسایل مخصوص به نزدیک دماي هواي مجاور آورده شود تا از جمع شدن قطرات آب 
 .محتوي هوا بر روي آن جلوگیري شود

  
  مدت نگهداري بر حسب ماه  درصد رطوبت نسبی  درجه حرارت بر حسب سانتیگراد  نوع پیاز
  ماه 6تا  2  75تا  65  تا صفر -5/0  پیاز زرد
  ماه 6تا  2  75تا  65  صفر  پیاز قرمز
  ماه 6تا  1  75تا  65  تا صفر  - 1  پیاز سفید

  
 توان از در مناطقی که انرژي خورشید یا رطوبت نسبی خیلی باالست یا جریان طبیعی هوا خیلی کم است می

  .آلونک هاي مجهز به سیستم تهویه استفاده کرد
 سایه روي یک برزنت انباشته کرد یا داخل یک آلونک که اطراف آن باز ها را می توان در محصول داخل کیسه

 .براي سیرکوالسیون بهتر یک دریچه در سقف قرار دارد. است و مجهز به یک یا دو پنکه سقفی است قرار داد
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  خالصه
  وقتیکه گردن را بین انگشتانتان(مطمئن شوید که پیازها کامال خشک بوده و گردن آنها سفت است 

 ).میچرخانید بافتها سرنخورند
 5  ها از سطح برش تا غده از گدن پیاز را روي غده باقی بگذارید تا فاصله حرکت پاتوژنمتر سانتی 5/7تا

 .افزایش یابد
 سانتی  15از افتادن پیاز از ارتفاع . در طی برداشت و انباشتن پیازها صدمات مکانیکی را به حداقل برسانید

 .ا روي سطوح نیز خودداري کنیدمتري یا افتادن آنه
 رطوبت خارج شده از پیازهاي صدمه دیده . قبل از قرار دادن پیازها در انبار پیازهاي آسیب دیده را جدا کنید

 .شرایط ورود بیماریها را فراهم می کند
 ول برداشت به موقع قطع آبیاري قبل از برداشت و عدم مصرف کود ازته در مراحل آخر رشد باعث افزایش ط

 .انبار داري پیاز می شود
 سبز شدن پیاز در انبار بیشتر تحت تاثیر درجه حرارت محیط می باشد. 
 پیدایش ریشه در پیاز بیشتر ناشی از مقدار رطوبت هواي انبار می باشد. 
 انبار باید مجهز به دستگاه تهویه باشد تا بتوان به وسیله آن هواي محل را خنک و ثابت نگاه داشت. 
  کنند تا با اینکه جریان هوا برقرار شود عالوه بر منافذ پاي دیوار در سقف انبار نیز چند هواکش تعبیه میبراي

ها برقرار گردد و براي اینکه هوا بین پیازها جریان داشته باشد پیازها را در باز کردن این دو منفذ جریان
  . گذارندها را روي یکدیگر میهاي کم عمق قرار داده و این جعبهجعبه

  
 

  ها و مالحظات محیط زیستیتوصیه -14
  دستورالعمل خرید، مصرف، ذخیره سم توسط کشاورزان

 .پیش از خرید سم، نوع آفت محصول خود را شناسایی نمایید -

 .سموم را فقط به میزان مورد نیاز خریداري نمایید -

  . هاي سم درج شده است، توجه نمایید در زمان خرید سم به تاریخ مصرف سموم که بر روي برچسب قوطی - 
 .هاي مبارزه تلفیقی آفات استفاده نمایید براي کاهش مصرف سم از روش -

هاي خالی  ها به بطري اند را خریداري نمایید و از انتقال آن هایی که در ظروف اصلی پلمپ شده کشآفت
  . ها اجتناب شود کشها و بویژه ظروف خالی دیگر آفت هاي پالستیکی کوچک، قوطی نوشابه، کیسه

 .هاي سم در زمان خریداري خودداري نمایید از تکان دادن بشکه -

سموم را به میزانی خریداري نمایید که حداکثر در عرض چند هفته مصرف شده تا از انبار نمودن مقادیر  -
 .ودداري شودقابل مالحظه آن خ

 .پاشی در هواي طوفانی و باد خودداري نمایید از سم -

 .پاشی هوایی براي نابودي آفات محصوالت خودداري نمایید از سم -
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هاي الستیکی تا ساق پا براي محافظت پاها در زمان سم پاشی استفاده کنید و شلوار باید بیـرون از   از چکمه -

  . ها و روي آنها باشد چکمه
ها از یک ظرف به ظـرف دیگـر    کش ها در مقابل ترشحات و ذرات حاصل از انتقال آفت حافظت از چشمبراي م -

  . باید از عینک ایمنی و یا محافظ صورت استفاده نمود
هاي چشم نیـز بایـد در    ها باید کامالً شسته شده و همچنین یک سري از شوینده پس از استفاده از سم چشم -

  .دسترس باشد
هاي سبک یک بار مصرف پوشانده  هاي پودري باید توسط ماسک کش ی در زمان کارکردن با آفتدهان و بین -

هاي مخصوص که نیمی از صورت را  همچنین ماسک. ها پس از استفاده دور انداخته شوند شود و ماسک
  .باشند نیز باید در دسترس باشد پوشانند و داراي صافی بخارات مواد آلی می می

السـتیک نیتریـل یـا     PVCپیشـبندها از جـنس   . باشـد  هاي محافظتی مفید می گر از لباسپیشبند یکی دی -
پیشبند باید قسمت جلوي بـدن از گـردن   . باشد شوند و نوع قابل دفع آن از جنس پلی اتیلن می نئوپرن ساخته می
ی یـا سـوراخ بـودن آن    پیشبند نیز باید پس از استفاده کامالً شسته شده و بطـور مسـتمر پـارگ   . تا زانو را بپوشاند

  . بازرسی گردد
در هنگام تخلیه یا انتقال ماده از یک ظرف به ظرف دیگر بایـد از دسـتکش مقـاوم در برابـر مـواد شـیمیایی        -

ها باید کامالً اندازه دست و راحت باشد و همچنین از انعطاف خوبی بـراي برداشـتن ظـروف     دستکش. استفاده کرد
  .اندازه کافی بلند بوده تا حداقل مچ دست را بپوشاندها باید به  آن. برخودار باشد

هـا خـارج و سـپس داخـل و بیـرون       آنـرا از دسـت   بعد از پایان کار، ابتدا بیرون دستکش را بـا آب شسـته و   -
ها بخصوص در بین انگشتان باید کـامالً مـورد توجـه قـرار      نفوذ آب و پارگی آن. گردد دستکش شسته و خشک می

  .گیرد
از قسمت پـارگی و آلـوده نمـودن پوسـت       کش محافظ نباید داراي پارگی باشند زیرا موجب ورود آفتلباس  -

  .شوند بدن می
ها در محلول آب و صابون و یا هر  ها باید بطور جداگانه از سایر لباس ها و چکمه پس از پایان روز کاري، لباس -

  . شوینده دیگري شسته شوند
 .هاي سم خودداري نمایید سوخت در ظروف و قوطیاز ریختن مواد غذایی، آب و  -

 .سموم را پیش از پایان عمر مفید آن استفاده نمایید -

هاي آلوده به سم به همراه سایر البسه منزل خودداري نموده و از مواد شوینده، دستکش  از شستشوي لباس -
 .و آب گرم براي شستشوي آنها استفاده نمایید

 .بالفاصله به پزشک مراجعه نماییددر صورت مسمومیت با سم  -

 .از تماس مستقیم با سم خودداري کنید -

 .پاشی از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات بپرهیزید در زمان سم -
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بار که احتمال دارد قبل از تاریخ انقضاء غیر قابل استفاده و کهنه شوند، جلوگیري از مصرف سموم موجود در ان -

 .نمایید

 .مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نماییددر صورت   -

  .پس از مصرف سم بدن خود را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو دهید -
 .شستشو باید دقیق انجام گیرد -

 .هاي دیگر شسته شود هاي آلوده به سم نباید به همراه لباس لباس -

 .و آبگرم استفاده شود  در هنگام شستشو حتما از دستکش -

 .هاي شسته شده باید در مقابل نور آفتاب خشک شوند  لباس -

هاي غلیظ است و امکان رفع آلودگی آن به سادگی وجود  کش ها، آلوده به آفت اگر مقدار زیادي از لباس -
 .باشد  هاي آلوده می ترین شیوه سوزاندن لباس ندارد، مناسب

 .خودداري نماییدهاي حاوي سم در مقابل نور آفتاب  از قرار دان بشکه -

 .ها را باید در محل امن و دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار داد کشآفت -

 .ها بایستی به دور از مواد غذایی نگهداري شود کشآفت -

 . ها بایستی دور از آتش و المپ نگهداري شوند کشآفت -

 .ها را نباید در محوطه اتاقهاي نشیمن و خواب قرار داد کشآفت -

توانند قابل استفاده باشند را نسبت به محصوالت جدید  تر که می در انبارهاي نگهداري سم محصوالت قدیمی -
 .بندي نمایید اولویت

  حداقل جابجایی ظروف به منظور جلوگیري از نشت و یا ریخت و پاش احتمالی -
  .نگهداري در محوطه سرپوشیده جهت جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشید -

  

  حاء ظروف سم و کود  ام
 .هاي خالی سم وکود خودداري نمایید از دفن کردن قوطی -

 .هاي خالی سموم  وکود خودداري نمایید از آتش زدن قوطی -

 .بایستی کامالً شستشو گردد کش و کود ظرف آن می پس از تمام شدن آفت -

 .هاي و کود خشک را باید در حدامکان کامالً خالی نمود ظروف آفت کش -

آوري شده و در جاي امن نگهداري نمایید تا در  تمامی مواد باقیمانده و ظروف خالی سموم و کود جمع -
 .دسترس افراد غیرمجاز و حیوانات قرار نگیرند

 .ظروف خالی سم و کود را پس از شستشو به توزیع کنندگان و یا فروشندگان سم و کود تحویل دهید -

هاي دفن زباله  ها در محل کشموم و کود، ظروف خالی و اشیاي آلوده به آفتهاي س از خالی کردن باقیمانده -
 .آوري ضایعات خودداري شود هاي جمع و سایر مکان
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ها و یا  آوري و به فروشگاه  مایع و کود باید با نفت، پارافین یا گازوئیل شسته، جمع  کش ظروف حاوي آفت -

 .عرضه کنندگان سم و کود تحویل داده شود

کش فنوکسی اسید خودداري نمایید، زیرا مواد حاصل از احتراق  هاي کاغذي حاوي علف سوزاندن جعبه از -
 .آن در دراز مدت بر روي محصوالت کشاورزي اثرات سویی خواهد داشت

 .اي، فلزي و پالستیکی ابتدا باید خرد و سوراخ شوند و سپس ارسال شوند ظروف شیشه -
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  هاپیوست

  برخی تعاریف مورد نیاز  - 1پیوست 
اثر گذشت زمان معین بر حسب نوع محصول در باغ، مزرعه،  ماحصل فرایندهایی است که در :اورزيشمحصول ک

  آید که شامل انواع محصوالت زراعی، محصوالت باغی، محصوالت گلخانه و یا مکان خاص تولید بدست می
هاي اي، میوهجات گلخانهمحصوالت باغی شامل انواع سبزیجات و صیفی. باشداي و قارچ خوراکی میگلخانه

اي و قارچ ریزها، گیاهان دارویی، گلخانههاي معتدله، سردسیري و خشک، دانهمسیري، میوهگرمسیري و نیمه گر
اي، هاي روغنی، گیاهان علوفههاي غالت، حبوبات، دانهمحصوالت زراعی شامل گیاهانی در گروه. باشدخوراکی می
  . باشداي، گیاهان قندي میاي، گیاهان لیفی، گیاهان غدهگیاهان ریشه

شود که اجازه استفاده از آن، توسط به نشانی گفته می :ها در محصوالت کشاورزيحد مجاز آالینده نشان 
سازمان استاندارد ملی ایران بر اساس فرایندهاي تعریف شده در دستورالعمل و استانداردهاي ملی دستورالعمل 

در محصوالت کشاورزي به متقاضی داده ها صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آاالینده
  .شودمی

) هاي(شود که عدم مطابقت آنها با حدود مجاز تعیین شده در استاندارداي از مواد گفته میبه دسته :هاآالینده
ها، نیترات، فلزات سنگین، باقیمانده آفت کش: این مواد شامل. کننده مضر استملی مربوط، براي مصرف

شود و برخی هاي محیطی استفاده میو موادي که براي مقابله با تنش) هاي قارچیوم و زهرآبهسم(ها مایکوتوکسین
  .باشندتنظیم کننده می

شود که براي کنترل جمعیت و کاهش زیان ناشی از به ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گفته می :هاآفت کش
  ).کش و غیرهکش، حشرهعلفکش، قارچ: مانند(شود، زاي زنده استفاده میعوامل خسارت

شود که براي تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و افزایش به ترکیبات شیمیایی گفته می :کود شیمیایی
  ).مانند کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه(رود، راندمان تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح به کار می

اي سالمتی انسان و دام زیان بار بوده و اکثراً داراي جرم اتمی شود که بربه عناصري گفته می :فلزات سنگین 
مانند سرب، قلع، (ذکر شده است  12968باشند و حد مجاز آنها در استاندارد ملی ایران شماره باالیی می

  ).   کادمیوم، آرسنیک و جیوه
ها است و در شرایط چشود که حاصل فعالیت بیولوژیکی برخی از قاربه سمومی گفته می :هامایکوتوکسین

ها، اکراتوکسین، زیرالنون، مانند آفالتوکسین(باشد، ویژه ایجاد شده و براي سالمت انسان و دام زیان بار می
 ...).داکسی نی والنول و

هاي هاي گیاهی که بر اساس دستورالعملهاي تشخیص آفات و بیماريبه آزمایشگاه :گیاهپزشکیکلینیک 
حفظ نباتات، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان تأیید صالحیت شده و از سازمان نظام صادره از سوي سازمان 

  .شودمهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، پروانه دریافت کرده باشند، گفته می
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شود که مطابق با قانون اجازه تأسیس به آزمایشگاهی گفته می :آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه

ایجاد شده و وظیفه تجزیه خاك، آب و گیاه و تعیین مقدار کود  1371جزیه خاك و گیاه در سال هاي تآزمایشگاه
  . هاي وزارت جهاد کشاورزي را بر عهده داردمورد نیاز بر اساس دستورالعمل

واحدي است مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزي که بر اساس  :شرکت خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي
هاي الزم  در زمینه مدیریت و هاي میدانی و یا با استفاده از تجارب کارشناسی، توصیهها و یا بررسییشنتایج آزما
هاي هاي گیاهپزشکی، آزمایشگاهفهرست کلینیک. برداري از خاك و آب و مواد کودي را ارائه دهدنحوه بهره

مهندسی کشاورزي مورد تأیید وزارت جهاد هاي خدمات مشاوره فنی و خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه و شرکت
 . شودکشاورزي، همه ساله به نحو مقتضی، توسط وزارتخانه مذکور، اعالم می

شخصیت حقیقی است که از طرف متقاضی معرفی و مسئولیت کنترل کیفیت فرآیند و  :مدیر کنترل کیفیت
علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت مصوب  باشد و طبق آیین نامه تأیید صالحیتدار میمحصول کشاورزي را عهده

تواند میمدیر کنترل کیفیت . باشدمی داراي پروانه فعالیتسازمان ملی استاندارد ایران، تأیید صالحیت شده و 
فرد معرفی شده باید تأییدیه صالحیت فنی در حوزه محصوالت .  شخص متقاضی باشد و یا توسط او معرفی شود

ضمناً نحوه . ها را از سازمان جهاد کشاورزي استان اخذ و به اداره کل ارائه نمایدالیندهکشاورزي داراي حد مجاز آ
  .احراز صالحیت فنی ذیربط، توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزي، ابالغ خواهد شد

/ یه خاك و گیاهمدیر آزمایشگاه خاکشناسی و تجز/ پزشکی تواند، مدیر کلینیک گیاه مدیر کنترل کیفیت می
  . مدیر شرکت خدمات مشاوره فنی، باشد

نامه بازرسی از سازمان و یا مرکز ملی تأیید شخصیت حقوقی است که داراي گواهی :کنندهشرکت بازرسی
  .صالحیت، باشد

نامه تأیید آزمایشگاهی است که داراي تأییدیه از سازمان و یا گواهی :آزمایشگاه تأیید صالحیت شده
  .از مرکز ملی تأیید صالحیت، باشدصالحیت 

به پروانه صادره از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و سایر مراجع  :پروانه فعالیت
  . شودذیصالح مورد تایید وزارت جهاد کشاورزي براي فعالیت متقاضی، گفته می

هاي  با هدف توازن و تعادل تولید با جنبه رویکردي جامع نگر در کشاورزي :ICM(1(محصول مدیریت تلفیقی 
اقتصادي و محیط زیستی، توسط ترکیبی از اقدامات ازجمله تناوب گیاهی، کشت و کار، ارقام مناسب، استفاده 

  .  باشد می... ) سموم، کود و سوخت و (ها  درست از نهاده
توسط سازمان جهاد کد شناسایی واحد تولیدي و محصول کشاورزي است که  :کد شناسایی محصول
شود و بر اساس آن مشخصات تولید کننده، محصول، کلینیک، آزمایشگاه، شرکت، مبدأ کشاورزي استان صادر می

و به منزله تأییدیه سازمان جهاد کشاورزي  تولید در سطح دهستان، بخش، شهرستان و استان قابل ردیابی است
  .باشداستان می

  .باشدکشاورز می/ولیديواحد ت/ بردارشامل بهره :متقاضی

                                                             
1 Integrated Crop Management (ICM) 
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ها در محصوالت کشاورزي طبق استانداردهاي ملی ایران حداکثر مجاز غلظت آالینده :هاحد مجاز آالینده

  ها در محصوالت کشاورزي، فقط باقیمانده خود آن آالینده بوده و منظور از حد مجاز آالینده. باشدذیربط می
  .    شودهاي آن را شامل نمیمتابولیت

شود و این حصار قادر طبق تعریف مؤسسه بین المللی بسته بندي، پوشش محصول تلقی می :بسته بندي
ظرف باشد، از کاال محافظت و نگهداري نماید، با خریدار ارتباط : ها به شرح ذیل را ایجاد نمایداست تا مطلوبیت

  .   دي آن را نشان دهدبرقرار کند و اطالعات را به او منتقل نماید، کاال را نمایش و سودمن
  . باشدکلیه محصوالت کشاورزي، قبل از مرحله فرآوري در صنایع وابسته می :محصول خام کشاورزي

  تولید عبارت از یک جریان یا فرآیند است، این عبارت به نحوي در کلیه تعاریف تولید، دیده  :تولید محصول
هاي تولید به کاالها و خدماتی است که براي مصرف یا دهتوان گفت تولید، عمل تبدیل نهابطور کلی می. شودمی

ها شود که عوامل تولید یا نهادهبه عبارت دیگر تولید محصول به جریانی اطالق می. سرمایه گذاري، مورد نیاز است
یجاد تر به هر فعالیتی که باعث ابه تعبیر کلی. شوندها، تبدیل میبه کاالهاي دیگري به نام محصوالت یا ستاده

هایی مثل زمین، کود، آب و بنابراین عمل تبدیل نهاده. شودمطلوبیت در زمان حال یا آینده شود، تولید گفته می
  .  سرمایه به محصوالتی مانند گندم یا جو را، تولید محصول گویند
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  ها حد مجاز آالینده گردش کار دریافت نشان -2پیوست 

هاي شگرفی هاي اخیر شاهد پیشرفتغذاي مورد نیاز انسان در دههکشاورزي به عنوان تأمین کننده اصلی 
اطمینان از . بوده و توانسته است با افزایش کمیت تولیدات، سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نماید

هاي اخیر به جد مورد توجه هاي مختلف در سالکیفیت و سالمت محصوالت بویژه با توجه به مصرف نهاده
کیفیت و سالمت . کنندگان این محصوالت قرار گرفته استریزان بخش کشاورزي و مصرفولین و برنامهمسئ

ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده
به عنوان  (crops certified)ه تواند با تولید محصوالت گواهی شدباشد و این مهم میعلمی قابل دستیابی می

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز «. گامی مهم در این عرصه محقق شود
به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید  »ینده ها در محصوالت کشاورزيآال

ها هاي جهاد کشاورزي استانهاي تخصصی، سازمانبا اخذ نظرات معاونت 1397محصوالت گواهی شده، در سال 
و سازي فرآیندها هاي نوین، سادهو تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تسریع و بهره مندي از سامانه

وري بخش کشاورزي مورد قانون افزایش بهره 2هاي تخصصی موضوع ماده ها و شرکتاستفاده از خدمات رسان
  . ها ذکر شده استدر بخش زیر گردش کار اخذ نشان حد مجاز آالینده. بازنگري مجدد قرار گرفت

نام از طریق لینک بایست براي ثبت ها در محصوالت کشاورزي میمتقاضی اخذ نشان حدمجاز آالینده) 1
 رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرسواقع در پایگاه اطالع» درخواست تولید محصوالت گواهی شده«

cerganic.maj.ir  مراجعه نموده و شناسه و رمز عبور خود را از سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت
  .جهادکشاورزي دریافت نماید

  .بایست انجام گیردناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل زیر میپس از دریافت ش) 2
تصویر پروانه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا (متقاضی، درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارك مورد نیاز ) 3

کمیل و بارگذاري را در سامانه ت) هاي مربوطه، شناسنامه واحد تولیدي و فرم)در صورت دارا بودن(عالمت تجارتی 
  .نماید
  پس از ثبت مدارك، متقاضی نسبت به انتخاب مدیر کنترل کیفیت از بین اسامی مندرج در سامانه اقدام ) 4

  .نمایدمی
رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزي، ضمن بررسی مدارك و مستندات دریافت شده، نسبت به تأیید و یا ) 5

  .نمایدتقاضی براي طی مراحل بعدي ارسال میعدم تأیید مدارك، اقدام و نتیجه را به م
در صورت تأیید مدارك توسط مرکز خدمات جهاد کشاورزي، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کنترل ) 6

  .نمایدکیفیت معرفی شده در سامانه اقدام می
  . ام نمایدمدیر کنترل کیفیت می بایست نسبت به ثبت اطالعات و بارگذاري مدارك مورد نیاز اقد) 7
  .نمایدهاي بازرسی ذیصالح معرفی شده در سامانه اقدام میمتقاضی نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت) 8
بایست نسبت به بارگذاري قرارداد، جمع آوري و تکمیل شرکت بازرسی کننده پس از عقد قرارداد می) 9

مشخصات بسته بندي،  -فرم گزارش بازرسی و نمونه برداري از محصول ب - الف. مدارك زیر در سامانه اقدام نماید
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هاي تکمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفیقی حاصلخیزي فرم - انبارش، ترابري و عرضه نهایی محصول ج

ارائه حداقل یک سري نتایج  -فرم تاییدیه روند تولید محصول هـ -یه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت دخاك و تغذ
   ).هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینشامل باقیمانده آفت کش(ها آزمون قبولی آالینده

شامل باقیمانده آفت (ا هکننده پس از دریافت حداقل یک سري نتایج آزمون قبولی آالیندهشرکت بازرسی) 10
در صورت انطباق آنها با استانداردهاي ملی به همراه مستندات ) هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکش

  .نمایدمربوطه نسبت به درخواست کد شناسایی از سازمان جهاد کشاورزي استان اقدام می
به بررسی مدارك و مستندات اقدام و در بایست نسبت مسئول محیط زیست و سالمت غذاي استان می) 11

  .صورت تأیید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید
زیست و سالمت غذا با امضاي رئیس سازمان جهاد کد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول محیط) 12

  .گردددور عالیم استاندارد اعالم میکشاورزي استان به شرکت بازرسی و متقاضی جهت ارائه به کمیته ص
کننده پس از اخذ کد شناسایی محصول از سازمان جهاد کشاورزي استان، مدارك و شرکت بازرسی) 13

  .نمایدمستندات مرتبط را جهت طرح در کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد استان ارسال می
ستان انجام و در صورت وجود نقص، موارد به شرکت بررسی مقدماتی مدارك توسط اداره کل استاندارد ا) 14

کننده موظف است پس از شرکت بازرسی. بازرسی کننده و سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم خواهد شد
، اقدام و پس از تکمیل آن، )ها(دریافت نظرات اداره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیري رفع نقص

  . م، به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نمایدبراي طرح در کمیته عالئ
ها توسط نماینده مطلع و تام االختیار سازمان جهاد کشاورزي در صورت عدم تأیید مکتوب رفع نقص) 15

 ها درمحصوالت کشاورزي، توسط اداره کلاستان در جلسه کمیته عالئم، پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده
  .استاندارد، صادر نخواهد شد

درصورت کامل بودن مدارك، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیته عالئم و طرح موضوع در ) 16
  .کمیته اقدام می نماید

بایست نسبت به عقد قرارداد درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد، متقاضی می) 17
  .ها درمحصوالت کشاورزي با اداره کل استاندارد استان اقدام نمایدنشان حد مجاز آالینده صدور پروانه کاربرد

درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد در کمیته امور عالئم، اداره کل استاندارد، ) 18
  .نمایدزي استان ارسال میاي از آن را براي سازمان جهاد کشاورپروانه کاربرد را به متقاضی تحویل و نسخه

  .شوددر هر مرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطالع رسانی می) 19
ها در محصوالت نشان حد مجاز آالینده«رقمی را در ذیل  10دارنده پروانه کاربرد مکلف است شماره پروانه ) 20

  .زمان جهاد کشاورزي استان را بر روي بسته بندي محصول درج نمایدو نیز کد شناسایی اخذ شده از سا» کشاورزي
ها و یا تغییر متقاضی داراي پروانه کاربرد موظف است در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در اطالعات فرم) 21

  .کشت، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل استاندارد استان اعالم نماید
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از پایان اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی باید درخواست تجدید پروانه را به همراه مدارك  حداقل دو ماه قبل) 22

  .به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه نماید
ها در در صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی مجاز به استفاده از نشان حد مجاز آالینده) 23

  .باشدبا دامنه کاربرد نمیزمینه مرتبط 
 48متقاضی پس از وصول ابالغ اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است حداکثر ظرف مدت ) 24

ها در محصول کشاورزي براي همان ساعت نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آالینده
اداره کل استاندارد استان مراتب را جهت . استاندارد اقدام نماید محصول و تحویل پروانه ابطال شده به اداره کل

  .نمایددرج در سامانه به سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم می
در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش ) کنندهدر صورت بروز اختالف بین متقاضی و شرکت بازرسی) 25

رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و یا معاون  متشکل از) موضوع در کمیته مشترك حل اختالف(بازرسی 
ذیربط ایشان و مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن 

ضمناً این کمیته موظف است حداکثر . گیردمطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم، قرار می(سازمان و آن اداره کل 
نج روز کاري نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم ظرف مدت پ

مسئولیت تشکیل کمیته مشترك حل اختالف، بر عهده اداره کل استاندارد استان بوده و نظر کمیته . نماید
  . مشترك حل اختالف، قطعی و الزم االجراست

فارغ : باشده احراز صالحیت فنی مدیران کنترل کیفیت بشرح زیر میبا توجه به دستورالعمل مذکور نحو) 26
هاي آموزش فنی و توانند در دورههاي کشاورزي واجد شرایط با مدرك کارشناسی و باالتر میالتحصیالن رشته

این افراد پس از . شود شرکت نمایندزیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم میتخصصی که توسط دفتر محیط
هاي آموزشی و احراز صالحیت فنی به عنوان افراد منتخب جهت معرفی به اداره کل استاندارد استان دوره طی

ها از طریق سازمان جهاد زمان، مکان و نحوه برگزاري دوره. شوندبراي اخذ پروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی می
  .کشاورزي هر استان اعالم خواهد شد

بایست نسبت به اند، میریت کنترل کیفیت که قبال موفق به اخذ پروانه شدهافراد داراي پروانه مدی) 27
  .شود شرکت نمایندهاي فنی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم میگذراندن دوره

هاي تجزیه خاك و آب و گیاه در صورت احراز شرایط و هاي گیاهپزشکی، آزمایشگاهمدیران کلینیک )28
توانند به عنوان مدیر هاي فنی اعالمی از طرف دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع، میراندن دورهگذ

 .کنترل کیفیت به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند

  



 91                                                                                                          شدهدستورالعمل تولید پیاز گواهی 

 
با تأکید بر تولید محصوالت گواهی  (ICM)هاي مدیریت تلفیقی محصوالت روش -3پیوست 

 شده

کشاورزي و با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع، امنیت و  در شرایط کنونی تولید محصوالت
سالمت غذا  عالوه بر سه مرحله کاشت، داشت و برداشت در عملیات مرسوم کشاورزي  باید به  دو مرحله مهم و 

پنج در این ) ICM1(تأثیرگذار قبل از کاشت و پس از برداشت نیز توجه داشت، طرح مدیریت تلفیقی محصول 
مجموع نیازهاي محصول شامل آب و هوا، خاك، تغذیه و آبیاري مناسب، کنترل آفات، . شودمرحله خالصه می

نحوه کاشت و برداشت، زمان درست شروع عملیات، میزان دقیق نیازها، مکانیزاسیون، نوع محصول مورد نیاز در 
کشور و خارج از  توزیع محصول در سطح شهر، بازارهاي داخلی و خارجی، نحوه حمل و نقل، نگهداري و انبارداري،

  . شود محصول خوانده می) تلفیقی(کشور، نحوه عرضه و مصرف آن مدیریت جامع 
خیزي ش قابل اطمینان براي افزایش حاصلعنوان تنها رو هاي شیمیایی به مدت چند دهه به کش کودها و آفت

ي کاربرد این مواد نسبت به درآمد  هزینه  بودند، زیراخاك و کنترل آفات و در نهایت افزایش عملکرد مورد توجه 
هاي تولید و با گذشت زمان و به دلیل افزایش هزینه اما .حاصل از فروش محصوالت کشاورزي بسیار کم بود

کنندگان براي مواد غذایی سالم و با کیفیت، توسعه پایدار و کاهش آلودگی منابع خاك و روزافزون مصرف تقاضاي
مدیریت   اجراي .به عنوان یک روش مدیریتی تاثیرگذار مدنظر قرار گرفت) ICM(تلفیقی محصول  آب، مدیریت

باشد، با کاهش کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم میکه تضمین عالوه بر آن) ICM(تلفیقی محصول 
ها و انرژي  نهادهمصرف کود و سم منجر به افزایش درآمد کشاورز و با توجه به سایر ابعاد کاهش مصرف 

   .تواند درآمد واقعی کشاورز را بهبود دهد نیز می  مصرفی
  

  مفاهیم و تعاریف
در این نوع مدیریت، . روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 

محصوالت زراعی را با هاي مدرن و مناسب ترکیب شده و تولید اقتصادي هاي سنتی با تکنولوژيبهترین روش
این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل پیچیده بین محیط . رساندمحیطی مثبت به تعادل میمدیریت زیست

 .باشدزیست و کشاورزي است و یک رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

ی، مدیریت محصول، مدیریت مواد مدیریت اراض: عبارتند از) ICM(اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول 
با ) ICM(هاي مدیریت تلفیقی محصول هر یک از این مولفه. باشدمغذي، مدیریت آفات و مدیریت مالی می

 . پوشانی وجود داردکشاورزي مرتبط بوده و بین اجزاي آن هم) BMP2(هاي مدیریت بهترین روش

سایش خاك و تحرك مواد مغذي، جلوگیري از افزایش تواند براي کاهش فربه عنوان مثال، تناوب در کشت می
 .تر شدن مواد غذایی از طریق استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن استفاده شودآفات و متعادل

تري را ، کشاورزان از منابع موجود در مزرعه استفاده بهتر و مناسب)ICM(از طریق مدیریت تلفیقی محصول 
هاي کشاورزي سپس بهبود استفاده از منابع در مزرعه و کاهش وابستگی به نهادهخواهند داشت و در نهایت، 

                                                             
1 Integrated Crop Management  
2 Best Management Practices 
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هاي مدیریتی به ها از طریق ادغام اجزاي مدیریت مزرعه و اعمال بهترین شیوهها و علف کشمانند کود، آفت کش
ک استراتژي وري و به حداقل رساندن آلودگی است که در نهایت منجر به دستیابی به یمنظور افزایش بهره

 .بلندمدت و پایدار براي کل مزرعه خواهد شد

کاهش و . هاي مزرعه استکاهش یا جایگزینی ورودي) ICM(یکی از اهداف اصلی مدیریت تلفیقی محصول 
یا جایگزینی ورودي مزرعه بدون کاهش قابل مالحظه در عملکرد امکان پذیر نخواهد بود، اما این امر منجر به 

 .و کاهش ضایعات زیست محیطی و تنوع زیستی خواهد شد کاهش هزینه تولید

توان به عنوان روشی براي تولید محصوالت کشاورزي در نظر گرفت که را می) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 
)  ICM(بنابراین، مفهوم مدیریت تلفیقی محصول . گیردواسط بین تولید متعارف و تولید آلی محصوالت قرار می

یک نگرش . یت به عنوان یک روش سازگار بین دو نوع نگرش متفاوت در تولید محصول قرار گیردتواند در نهامی
تولید حداکثري محصوالت کشاورزي با استفاده بیشتر از منابع طبیعی و زیست محیطی در مقابل نگرش تولید 

 .  مقرون به صرفه، اقتصادي و با امنیت کافی براي محصوالت کشاورزي خواهد بود

کند و را دشوارتر می) ICM(رسد ولی تعریف دقیق مدیریت تلفیقی محصولعریف گرچه آسان به نظر میاین ت
، )IFS2(هاي یکپارچه کشاورزي ، سیستم)IP1(این موضوع در زمان استفاده از اصطالحاتی مانند تولید یکپارچه 

) IWM5(هاي هرز یکپارچه علف ، مدیریت)IDM4(ها ، مدیریت یکپارچه بیماري)IPM3(مدیریت یکپارچه آفات 
رابطه . دشوارتر نیز خواهد شد) IWRM7(منابع آب  و مدیریت یکپارچه) INM6(مدیریت یکپارچه حاصلخیزي 

 .در شکل زیر نشان داده شده است) ICM(بین این اصطالحات و مدیریت تلفیقی محصول 
 

 
 مرتبطو اصطالحات )  ICM(ارتباط بین مدیریت تلفیقی محصول  - 36شکل 

 

IPM / IDM / IWM / INM هاي مدیریت تلفیقی محصول توانند به عنوان مؤلفهمی)ICM ( در نظر گرفته
هاي مدیریتی مواد مغذي و آبیاري، هاي هرز و جنبهها، علفشوند که به طور خاص بر روي مدیریت آفات، بیماري

 IFS / IPا پوشش داده و به نوبه خود توسط ر IPMبسته ) ICM(بنابراین مدیریت تلفیقی محصول . تمرکز دارند
                                                             
1 Integrated Production 
2 Integrated Farming systems 
3 Integrated Pest Management 
4 Integrated Diseases Management 
5 Integrated Weeds Management 
6 Integrated Nutrient Management 
7 Integrated Water Resource Management 
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از لحاظ فنی، اگر دام وجود . شوداشتباه در نظر گرفته می ICMاغلب با  IFSبا این توضیح، . محصور شده است

باید استفاده شود، ولی بدون در نظر گرفتن وجود دام در مزرعه، مدیریت تلفیقی محصول  IPیا  IFSداشته باشد، 
)ICM (تري خواهد بودسباصطالح منا. 

 

 )ICM(راهکارهایی اجرایی مدیریت تلفیقی محصول

کشت و توسعه محصوالت کشاورزي معموال به معناي تمرکز یک محصول مشخص و واحد در یک منطقه 
به جاي آن که عملیات مدیریتی براي یک محصول ) ICM( در مدیریت مدیریت تلفیقی محصول. محدود است

  هاي کشاورزي و مدیریتی براي کل مزرعه به عنوان یک جمعیت واحد به کار برده انجام شود، کلیه عملیات
در نظر گرفتن موارد زیر یک شروع مناسب براي مدیریت یکپارچه تولید . شود مانند عملیات کاشت و برداشتمی

  :باشدمحصوالت کشاورزي می
  .باشدت پس از برداشت محصول میریزي مناسب شامل بازاریابی، انتخاب نوع محصول و مدیریبرنامه -
هاي تولید و مدیریت آفات، از جمله نوع خاك و هاي تولید با توجه به تمام جنبهانتخاب مناسب محل -

  .زهکشی، مشکالت آفات گذشته، مواد مغذي خاك و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
و مشکالت زهکشی و همچنین  شناسایی مشکالت تولید محصول شامل فعالیت آفات، نیازهاي آبیاري -

  .سالمت عمومی محصول در هر مرحله از تولید
آوري آمار و اطالعات در خصوص تاریخچه زمین مورد نظر از جمله مشخصات زمین، نوع و میزان جمع -

 .کش و کود، و آفات اصلی موجود در منطقهکاربرد آفت

 .مدیریتی پس از فصل تولید براي بهبود سودآوريپیگیري و بررسی تصمیمات  :تجزیه و تحلیل سود و هزینه

- هاي کاهش مصرف مواد شیمیایی میاستراتژي :هاي تولیدهاي مدیریتی براي کاهش ورودي  به محلگزینه
وري در استفاده از نوع، میزان افزایش بهره. وري گرددتواند موجب تغییر در مدیریت یکپارچه تولید و افزایش بهره

  ها ها و طراحی مجدد سیستم کاشت و برداشت براي کاهش وابستگی به وروديیح وروديو زمان مصرف صح
  .باشدمی

ها شامل کاهش شخم؛ وري از وروديهاي مناسب براي به حداکثر رساندن بهرهاستراتژي :هاکارایی ورودي
نه اقتصادي براي هر هاي تحمل آفات، شناخت آستاها، استفاده مناسب از آستانهکاهش مصرف کود و  آفت کش

بینی وقوع آفت و قدرت عرضه مواد مغذي خاك و حداکثر سازي تعامالت ها براي پیشورودي، استفاده از مدل
- اي در هزینهکاهش کشت تک محصولی باعث صرفه جویی قابل مالحظه. باشدبین خاك و مدیریت محصول می

به عنوان ابزاري براي مدیریت آفات کشاورزي توسعه در ابتدا ) ET(هاي اقتصادي شود، آستانههاي ورودي می
ها، کود و آبیاري نیز اعمال شده هاي هرز و بیماريهاي تولید مانند علفیافته است و پس از آن به سایر مؤلفه

  .است
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براي استفاده در محصوالت گواهی ) کود، بذر و سم(نهاده هاي مجاز فهرست مواد و -4پیوست 

  شده
  کودهاي مجازفهرست  -الف

از نظر تطابق ) کودهاي شیمایی، آلی، زیستی، مواد بهساز خاك(براي اطمینان از کیفیت انواع مواد کودي 
ها  هر ماده کودي مورد استفاده حتما بایستی از داراي شماره ثبت محتوي با برچسب و نیز از نظر غلظت آالینده

براي اطمینان از اصالت مواد کودي مورد . باشدوع میباشند و استفاده از مواد کودي بدون شماره ثبت ممن
توان اقدام نمود اول با مراجعه به سایت پایگاه جامع اطالعات مواد کودي کشو مؤسسه استفاده به دو طریق می

روش . و درج نام یا شماره ثبت اصالت ماده کودي را جستجو نمود www.swri.irتحقیقات خاك و آب به نشانی 
توانند  شماره ثبت مندرج برچسب روي بسته کود مورد نظر خریداران می دوم استفاده از سامانه پیامکی است که

  .پیامک کنند 3000646424را به شماره 
 
  فهرست سموم مجاز -ب

 هرز و سموم مجاز براي مصرف در مزارع پیاز به نشریههاي ها، علفبیماري جهت دریافت فهرست آفات،
هاي توصیه شده جهت هاي هرز مهم محصوالت عمده کشاورزي، سموم و روشها و علففهرست آفات و بیماري"

مراجعه   https://ppo.irمندرج در پایگاه الکترونیکی سازمان حفظ نباتات کشور به نشانی الکترونیکی  "کنترل آنها
  . شود
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  هاکود و آفت کش  ،هاي تجزیه خاك، آب و گیاه روش -5پیوست 

  هاي تجزیه خاك، آب گیاه و کودروش -الف
هاي ارائه شده توسط موسسه تحقیقات خاك و آب در نشریات زیر براي تجزیه خاك، آب، گیاه و کود از روش

  . مراجعه گردد www.swri.irبه پایگاه الکترونیکی به نشانی 
  هاي تجزیه گیاهروش - 1
  هاي تجزیه شیمیایی خاك و آبشرح روش - 2
  هاي تجزیه کودروش - 3

 

  ها براي ارزیابی محصوالت سالم و گواهی شدهکشهاي استخراج و آنالیز باقیمانده آفتروش -ب

به  1392ها در محصوالت کشاورزي در سال کشباقیمانده آفتگیري هاي اندازهاستاندارد ملی براي روش
ها به روش کشگیري میزان باقیمانده آفتاندازه -مواد غذایی با منشا گیاهی "با عنوان  17026شماره 

 /سنجی جرمی متوالی پس از استخراجطیف –یا کروماتوگرافی مایع  /سنجی جرمی وطیف -کروماتوگرافی گازي
تهیه و   "روش آزمون - روش کچرز -(dispersive SPE)یتریلی و پاکسازي با فاز جامد پخشی جداسازي استون

 -BS- EN15662 "لذا این استاندارد که بر اساس استاندارد معرفی شده اتحادیه اروپا با عنوان . تدوین شده است
2008-Foods of plant origin: Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS 
following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE— QuEChERS-

method"  ها از کشسازي روش استخراج باقیمانده آفتترجمه و تدوین شده است به عنوان بهترین مرجع یکسان
هاي آبی و خاك نیز قابل کمی تغییرات براي نمونه شود بعالوه این استاندارد بامحصوالت کشاورزي محسوب می

 .کاربرد می باشد

 http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44946       :لینک دسترسی به این استاندارد عبارت است از

 
  آنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده -24جدول 

 توضیحات تواتر اندام زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

  نیترات 1
  نیترات

  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  بخش خوراکی
 بخش خوراکی

  هرساله
 هر ساله

با هدف کنترل حد مجاز  آالینده ها 
 در محصول

2 

  فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
 اندام خوراکی

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

با هدف کنترل حد مجاز  آالینده ها 
 در محصول

3 

  عناصر  غذایی ضروري
N 
P 
K 
Ca 
Mg 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu 
B 

زمان توصیه شده براي 
 برگ زدن گیاه

بسته  نیاز بر اساس 
درخواست کارشناس 

 توصیه کودي
 با هدف مدیریت تغذیه گیاهی
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  فهرست اسامی هماهنگ کنندگان کارگروه اصلی

  آقاي دکتر کامبیز بازرگان  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي
  آقاي دکتر سعید سعادت  دفتر محیط زیست وسالمت غذا

  آقاي مهندس محمد حسین کریمی  وسالمت غذادفتر محیط زیست 
  

  هماهنگ کنندگان و دبیران تخصصی موسسات مادري
  آقاي دکتر حامد رضایی  موسسه تحقیقات خاك و آب 

  آقاي مهندس یوسف رضا باقري
  خانم مهندس تبسم قطبی  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

  آقاي دکتر عبداالمیر راهنما   موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
  خانم دکتر سارا سنجانی

  آقاي دکتر عبدالحمید محبی  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
  ، ابوالفضل گلشن تفتیمومن آقاي مهندس رضا فامیل   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

   
  

  عنوان نگارندگان
 )پیشگفتار(مقدمه   حامد رضایی 

   دریافت نشان حد مجاز آالینده هاگردش کار      سعید سعادت
 مدیرت تلفیقی محصول   شهرام امیدواري

 معرفی محصول و شرایط عمومی و اختصاصی تولید آن  فرودي و محمدجواد زمانی بهرام رستم

   
  میر ناصر نویدي  و  سیدعلیرضا سید جاللی  

 قبل از کاشت  مدیریت
 گواهی شدهویژگی هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول 

  اقلیم مناسب
  عوامل خاکی

 ، حامد رضایی، یوسف رضا باقريمجید بصیرت

  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت
  روش نمونه برداري خاك

  روش نمونه برداري آب
  آنالیزهاي خاك،آب و گیاه مورد نیاز در نظام محصوالت گواهی شده

 تاکی اورنگ ،زمانیفرودي و محمدجواد  بهرام رستم

  مدیریت آماده سازي و کاشت پیاز
  تهیه بستر مناسب براي کاشت بذر

   پیازروشهاي معمول کاشت بذر 
  تراکم کاشت
  تاریخ کاشت

  آبیاري هنگام کاشت

  علیرضا توسلی و مجید بصیرت

  مدیریت داشت پیاز
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

 تجزیه آننمونه برداري گیاه و 
  عالئم بیش بود و کمبود عناصر غذایی در پیاز و راهکارهاي مدیریت آن

تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تاکید بر 
  محصوالت گواهی شده
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مدیریت مصرف کودهاي نیتروژنه در زراعت پیاز براي تولید محصول گواهی 

  شده
  وآبیاري براي تولید محصول گواهی شدهمدیریت آب   رضا محمدي کیا

  علیرضا توسلی و مجید بصیرت

معرفی عوامل محیطی و تنشهاي موثر غیرزنده محیطی بر محصول و 
  چگونگی مقابله با آنها

  شوري
  تنش خشکی

زا زنده محیطی و مدیریت آنها به منظور تولید معرفی عوامل زنده خسارت  کسري شریفی وشفام، علیرضا عطري
  محصول گواهی شده

  اورنگ تاکی، هما بهبدي 
  مدیریت برداشت و پس از برداشت

  شاخص هاي مرتبط با زمان رسیدگی فیزیولوژیک
...) بسته بندي، انبارداري، برچسبگذاري و(مدیریت پس از برداشت 

  محصوالت گواهی شده
  توصیه ها و مالحظات زیست محیطی  محسن مروتی 

پزشکی، ، مؤسسه تحقیقات گیاهآبمؤسسه تحقیقات خاك و 
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات 

  باغبانی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي
  منابع مورد استفاده

  پیوست ها  

  برخی تعاریف مورد نیاز-1پیوست  سعید سعادت، محمد حسین کریمی
  گردش کار دریافت نشان حدمجاز -2پیوست

با تاکید بر تولیدات ) ICM(روشهاي مدیریت تلفیقی محصوالت-3پیوست  شهرام امیدواري
  محصوالت گواهی شده

براي استفاده در ) کود،بذر و سم(فهرست مواد ونهاده هاي مجاز  -4پیوست  موسسه تحقیقات خاك و آب،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
  محصوالت گواهی شده

  روشهاي تجزیه خاك،آب،گیاه،کود و آفت کش -5پیوست  وحیده مهدوي، حامد رضایی
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