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سیبزمینییکیازگیاهانمهمزراعیدرجهاناست.اینگیاهازنظرمیزانمصرف
درسطحجهانبعدازبرنجوگندمدرجایگاهسومقراردارد؛بههمیندلیلاینگیاهجزء
گیاهانحافظامنیتغذاییمحسوبمیشود.میزانباالیتولیدسیبزمینیدرواحد
سطحوهمچنینفراوانیتولیدآندرکشورهایمختلفدرمقایسهباسایرمحصوالت
زراعیموجبشدهاستتابهسیبزمینیبهعنوانمادهغذاییباارزشدرجهانتوجه
شود.طبقآمارسال2018سازمانفائودرجهانحدود377میلیونتنسیبزمینی
تولیدمیشودومتوسطعملکرداینمحصولحدود20تندرهکتارگزارششدهاست.
بااینحالشواهدیوجودداردکهدرصورتتأمینشرایطمناسبتولید،تابیشاز
یکصدتنسیبزمینیدرهکتارمیتوانبرداشتکرد.اینگیاهبهشرایطآبوهوایی
مناطقمختلفدنیاسازگاراست،بهگونهایکههماکنوندربیشاز140کشورجهان،

سیبزمینیتولیدمیشود.
کشت یکساله گیاهی عنوان به کشاورزی در اما است، علفی چندساله گیاهی
میشود.اینگیاهمعموالًازطریقغدهکهدراصطالحغدهبذریگفتهمیشود،ازدیاد
میشودنهازطریقبذرواقعی.ازجوانههایرویغدهبذریانشعاباتواندامهایهوایی
ایجادمیشود.رویاینانشعاباتواندامهایهوایی،ساقه،شاخوبرگ،استولون،ریشه،

گلآذینونیزنسلبعدیغدههاشکلمیگیرد.
سیبزمینیبومیکوهستانهایآنددرکشورهایپرووبولیویدرآمریکایجنوبی
بودهوازگذشتهبهعنوانیکمحصولغذاییمهممطرحبودهاست.اینگیاه7تا10
هزارسالقبلدرکوههایآندمنطقهایبینپرووبولیویاهلیشدهاست.سیبزمینی
درقرنشانزدهممیالدیوارداروپاشدهوازآنزمانبهبعدبهویژهدرقرنهجدهم
ونوزدهمبهسرعتگسترشیافتهاست.کشتآندرآمریکایشمالیتوسطمهاجران

 

مقدمه
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گرمسیری کشورهای به اروپا از نوزدهم قرن در گیاه این است. یافته رواج اروپائی
که زیادی کشورهای در آن کشت اخیر سالهای در و شده وارد نیمهگرمسیری و
دارایاقلیمگرمتروخشکترمیباشندازجملهآفریقایشمالی،هندوستان،بنگالدش،
پاکستان،آمریکایمرکزی،اروگوئهودشتهایساحلیپرورواجیافتهاست.درایران
سیبزمینیاولینباردردورانسلطنتفتحعلیشاهقاجارواردکشورشدوتامدت
زیادیسطحزیرکشتوعملکردآنبسیارمحدودبود.سیبزمینیابتدادرروستای
پشنددراطرافتهرانکاشتهشدوسپسبهفریدناصفهانانتقالیافتوبهتدریجدر

سایرنقاطکشورکاشتهشد.
دوقارهاروپاوآسیاسهمیکسانیدرتولیدسیبزمینیدرجهاندارندودرمجموع
نزدیکبه82درصدازتولیدسیبزمینیرابهخوداختصاصدادهاند.کشورهایچین،
روسیه،هندوآمریکاازعمدهترینتولیدکنندگانسیبزمینیدرجهانمحسوبمیشوند.
زیرکشت سال1398،کلسطح در کشاورزی وزارتجهاد آمار آخرین براساس
سیبزمینیدرایرانحدود143هزارهکتاربودهاست.میزانتولیددرکشوردراین
سالبیشاز5/2میلیونتنبودهوازنظرسطحبرداشتشدهوتولیداستانهایهمدان
واردبیلبهترتیبمقامهایاولودومرابهخوداختصاصدادهاند.میانگینعملکرد

سیبزمینیدرکشتآبیدرایرانحدود37تندرهکتاراست.
انواعویتامینها،مواد باارزشبودهودارای غدهسیبزمینیازنظرغذاییبسیار
معدنی،اسیدهایآمینه،کارتنوئیدهاوچربیاست.درصدمادهخشکغدهسیبزمینی
بهویژهبرایکارخانجاتفرآوریمورداهمیتاست.معموالًحدقابلقبولکارخانهها
برایتحویلسیبزمینیجهتتهیهخالل20/5وبرایتهیهچیپس21درصداست،
امابرایمصارفتازهخوریمعموالًازارقامجدیدبادرصدمادهخشک19درصدوباالتر
استفادهمیشود.معموالاستفادهبیشازحدکودهاینیتروژندارباعثکاهشدرصد
مادهخشکغدهشدهومدیریتصحیحاستفادهازکودهایمصرفی)بهویژهنیتروژنو

پتاسیم(نقشمثبتدرافزایشدرصدمادهخشکغدهدارد.
ازاینرودراینکتابنکاتکلیدیومهمیدرارتباطباچگونگیزراعتسیبزمینی

ارائهشدهکهامیداستبدانتوجهونیزازآناستفادهشود.
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مهارتهایکشاورزیعمومی
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ماشین آالت:تراکتوروغدهکار
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فصل اول
-1 گیاهشناسی سیبزمینی

1- گیاه  شناسی سیب  زمینی
سیبزمینیدارایبرگهایمرکببودهوبهعنوانیکگیاهسهکربنهدارای
پتانسیلباالییدرتولیدموادغذاییاست)شکل1(.گلهامعموالتبدیلبهمیوه
نمیشوندولیباتوجهبهشرایطآبوهواییوهمچنینرقمممکناستدربرخی
ازمواقعمیوههاییبهشکلگوجهفرنگیسبز)درابعادکوچکتر(بررویگیاهدیده
شود.غدههایسیبزمینیازمتورمشدنانتهایاستولونها)ساقهزیرزمینی(ایجاد
میشوند.غدهبذری)مادری(درابتدایرشدوظیفهحمایتگیاهدرتولیداندامهای

هواییرابهعهدهداشتهوبهتدریجتحلیلمیرود.


شکل 1- بوته کامل سیب  زمینی

ازرده سیبزمینیگیاهیعلفی،یکسالهبودهوجزءگیاهانعالیگلدارو
دولپهایهاوراستهپیوستهگلبرگانودارایاندامهایزیرمیباشد:
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1- ریشه
گیاهانحاصلازغدههایبذری،دارایریشههایجانبیافشانهستندکهمعموالً
بهصورتگروههایسهتاییبررویگرههایساقهزیرزمینیبهوجودمیآیند.ریشه
سیبزمینیمیتواندتاعمقیبیشاز60سانتیمتریتوسعهپیداکند)شکل2(.اما

بیشترحجمریشهدرعمقزیر30سانتیمترتشکیلمیشود.


شکل 2- ریشه سیب  زمینی

2- ساقه
سیبزمینیدارایدونوعساقهاست.یکنوعآنساقهروندهزیرزمینیبهنام
استولونکهازگرههایطوقهسیبزمینیمنشأءگرفتهاست.نوعدّوم،ساقههای
هواییبهرنگسبزبودهودارایساقههایبامقطعسهگوشوبرگهایمتناوب
کنگرهایشکلمرکبمیباشند.ساقهدارایبالهایمستقیمیاموجداراست.بخش
تحتانیساقه،گردوسفتاست.ساقهایکهمستقیماًازغدهبذریبهوجودآیدساقه

اصلینامیدهمیشود.طولساقهاصلیمیتواندبهیکمتربرسد)شکل3(.
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فصل اول
-1 گیاهشناسی سیبزمینی


شکل 3- ساقه سیب  زمینی

3- برگ
در دیگر، عبارت به است. تکشانهای مرکب برگهای جزء سیبزمینی برگ
انتهایدمبرگاصلیهمیکبرگچهدیدهمیشود.دمبرگاصلیعلفیومعموالً
دارایکمیخمیدگیبودهوبهرنگسبزروشناستورویآن7تا9برگچهقرار
دارد.اندازهاینبرگچههاازپایینبهباالافزایشمییابد.شکلبرگچههاتخممرغی
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نامنظمبودهولبهبرگچههابدوندندانهولیکمیموجداراست.رگبرگهایبرگچهها
مشخصاستوبرگچههابهرنگسبزتیرهمایلبهکبودورگبرگآنهاسبزمایلبه

سفیدودردوطرفکرکدارودارایدمبرگبسیارکوتاههستند)شکل4(.



شکل 4- گل سیب  زمینی

4- غده 
غدهبخشیازساقهزیرزمینیاستکهتوسعهیافتهومتورممیشود.رشدغدهحدوداً
30تا60روزپسازکاشت،درپائینترینگرهاستولونهایروییدهودقیقاًپیشازقالب
انتهاییاستولونهایمنفرد،آغازمیشود.عواملیمانندتاریکی،دمایمناسبورطوبت
کافیغدهدهیراتحریکمیکند.غدهدهیدرپاسخبهکوتاهشدنطولروزودمای
پائینشبآغازمیگردد.معموالًغدههایتولیدشدهازکوتاهتریناستولونها،بیشترین
وزنرادارند.گیاهممکناستدرابتدا20تا30غدهکوچکتولیدکنداماتنها5تا15

غدهبهمرحلهبلوغکاملمیرسد)شکل5(.
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فصل اول
-1 گیاهشناسی سیبزمینی

شکل 5- غده سیب  زمینی

4-1- طبقات سیب  زمینی 

z 4-1-1- طبقات سیب  زمینی بذری

4-1-1-1 - هسته اولیه سیب  زمینی بذری1 
هستهاولیهسیبزمینیبذریبهغدههاییاطالقمیشودکهبااستفادهازکشت
بافتودیگرروشهایتکثیرسریعتولیدشدهوتحتعنوانکالسSنامگذاریمیشود.
اینغدههایتکثیریبرایتولیدسیبزمینیبذریمادریمورداستفادهقرارمیگیرند.

ازاینگروهمیتوانمیکروتیوبر)ریزغده(ومینیتیوبر)غدهچه(رانامبرد.
الف – تولید میکروتیوبر )ریزغده(

میکروتیوبر)ریزغده(،غدههاییبسیارکوچکبهاندازهتقریبی0/02تا0/7گرمیا
بهقطر3تا10میلیمتر،هستند،کهتحتشرایطتاریکیودرمحیطآزمایشگاهیو
تحتشرایطکنترلشدهتولیدمیشوند.اینغدههابرخالفگیاهچههایریزازدیادی

شدهنیازیبهدورههاردنینگدرگلخانهندارند)شکل6(.


1. Pre Basic Seed
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شکل 6- میکروتیوبر تولید شده در شرایط درون شیشه  ای

ب - مینی  تیوبر )غده  چه(
مینیتیوبرهاغدههایکوچکیهستندکهدارایقطر5تا20میلیمتربودهودر
شرایطگلخانهایازگیاهچهیامیکروتیوبرطیحدوددوماهتولیدمیشوند.ازمزایای
مینیتیوبرمیتوانازدیادسریع،درسطحیبسیارکوچکتر،وزنپایینوقابلیتکشت

مستقیمدرمزرعهرانامبرد)شکل7(.

  


شکل 7- مینی  تیوبرهای تولید شده در گلخانه
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-1 گیاهشناسی سیبزمینی

4-1-1-2- سیب  زمینی بذری مادری2 
سیبزمینیبذریمادریبهغدههاییاطالقمیشودکهازغدههایبذریحاصل
ازهستهاولیهسیبزمینیدرمکانهایواجدشرایططبقضوابطومقرراتموسسه
تحقیقاتثبتوگواهیبذرونهالتولیدوتکثیرشدهوبرایتولیدسیبزمینیبذری
بذری اینطبقهشاملدوکالس قرارمیگیرد. استفاده مورد یاگواهیشده مادری

سوپرالیت)SE(والیت)E(میباشد.

4-1-1-3- سیب  زمینی بذری گواهی شده3 
سیبزمینیبذریگواهیشدهبهغدههاییاطالقمیشودکهازغدههایسیبزمینی
بذریمادریتولیدشدهوتوسطتولیدکنندگانغدههایبذریطبقضوابطومقررات
موسسهتحقیقاتثبتوگواهیبذرونهالتولیدوتکثیرمیشود.اینطبقهشاملسه

کالسبذریA،BوCمیباشد.

z 4-1-2- غده خوراکی
غدهسیبزمینیخوراکیبهغدههاییاطالقمیشودکهباکشتسیبزمینیبذری

گواهیشدهکالسCتولیدمیشود)شکل8(.



شکل 8- غده  های سیب  زمینی خوراکی

2. Basic Seed
3. Certified Seed
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2- مراحل رشد و نمو سیب  زمینی
این از بهپنجمرحلهتقسیممیشود.طولهریک نموسیبزمینی دورهرشدو
مراحلبهشرایطاقلیمی،رقمومدیریتزراعیمزرعهبستگیدارد.شناختکاملاز
مراحلرشدونموغدهواندامهایهواییسیبزمینیدرشکل9نشاندادهشدهاست.
مناسب تاریخ رعایت بهشرط کشور، در رشدسیبزمینی گانه پنج مراحل مجموع
کاشت،حدود120تا130روزاستولیدربرخیازمناطقکشتبهاره)مثلاردبیل(،

ممکناستبه5تا6ماهبرسد)شکل9(.




شکل 9- مراحل رشد و نمو غده و اندام  های هوایی سیب  زمینی

z )1-2-1- مرحله رشد و توسعه جوانه  ها )نمو جوانه
دراینمرحلهکهازرشدجوانهدرچشمهایغدهشروعوبهظهورآندرسطح
خاکختممیشوداندوختهغذاییغده،منبعتأمینانرژیبرایرشدگیاهاست.طول
مدتاینمرحله،باتوجهبهعواملیچونوضعیتفیزیولوژیکیغدهها،دمایخاکو
هواوتاریخکشتمتغیربودهودرارقاماصلیسیبزمینیکشورمانندآگریاومارفونا
)درشرایططبیعیکشتهایبهاره(،حدود20تا25روزمیباشد)شکل10و11(.



25

فصل اول
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                    شکل 10- مرحله توسعه جوانه  ها                        شکل 11 - مرحله رشد و توسعه جوانه  ها

z 2-2-1- مرحله رشد رویشی
بهشروعغدهزاییختم اززمانسبزشدنگیاهشروعشدهو اینمرحله،که در
میشودکلیهاندامهایرویشیگیاه)برگها،انشعاباتساقه،ریشههاواستولون(تشکیل
میشود.درکشتهایبهاره،طولاینمرحله،برایاکثرارقامسیبزمینیکشورحدود

30تا35روزاست)شکل12(.



شکل 12- مرحله رشد رویشی

z 3-2-1- مرحله غده  زایی
انتهایاستولونهاآغازشدهولیحجیم اولیهدر دراینمرحله،تشکیلغدههای
دو محیطیحدود بهشرایط توجه با مرحله این است. نشده هنوزشروع آنها شدن
هفتهبهطولمیانجامدواندازهغدههایتشکیلشدهدرطیآن،بهحدودیکنخود

میرسد)شکل13(.



سنجشمهارتکشتسیبزمینی

26

معاونت آموزش و ترویج کشاورزی

 

شکل 13- مرحله غده  زائی

z 4-2-1- مرحله حجیم شدن غده  ها
سلولهای میشود محسوب گیاه رشد دوره طوالنیترین که مرحله این طی
تشکیلدهندهغدهبهدلیلتجمعآب،موادغذاییوکربوهیدراتهامتورممیشوندو
بستهبهتاریخکاشتورقم،ممکناستتاسهماهطولبکشدولیدرشرایطمناسب،
برایاکثرارقامموجوددرکشور،اینمدتبین50تا60روزاست)شکل14(.این
فرایندبهشدتتحتتاثیردما،رطوبتخاک،طولروزومقدارنیتروژندردسترس
قرارمیگیرد.شرایطمناسببرایشروعغدهزاییدردماهایمتوسط)20–15درجه
سانتیگرادمطلوباست(،رطوبتمتوسطتاباالیخاک)باالتراز65درصد(،شدتنور

باالومقدارنیتروژندردسترسخاکبهمیزانمتوسطتاپاییناست.
 

شکل 14- مرحله حجیم شدن غده  ها
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z 5-2-1- مرحله بلوغ یا رسیدن گیاه
آغاز برگها وریزش نموده بهزردشدن برگگیاهشروع و اینمرحله،شاخ در
میشودبههمیندلیل،میزانفتوسنتزکاهشیافتهورشدغدههاکممیشودودر
نهایت،اندامهایهواییازبینمیروند.اینمرحلهممکناستدرکشتارقامدیررس

درنقاطسردسیرکشورکهفصلرشدکوتاهاستمشاهدهنشود)شکل15(.


شکل 15- مرحله بلوغ یا رسیدن گیاه





سنجشمهارتکشتسیبزمینی

28

معاونت آموزش و ترویج کشاورزی

آزمون فصل اول
سیبزمینیدارایچهنوعبرگیدارد؟ .1

گیاهانحاصلازغدههایبذری،دارایچهنوعریشههایهستند؟ .2
ریشهسیبزمینیتاچهعمقیدرخاکتوسعهپیدامیکند؟ .3

سیبزمینیدارای........نوعساقهاست. .4
ساقهایکهمستقیماًازغدهبذریبهوجودآیدساقه...............نامیدهمیشود. .5

طولساقهاصلیدرگیاهسیبزمینیچقدراست؟ .6
غدهبخشیازساقهزیرزمینیاستکهتوسعهیافتهومتورممیشود.اینبخش .7

ازساقه،..............نامیدهمیشود.
استفاده با که میشود اطالق غدههایی به بذری سیبزمینی اولیه هسته .8

از..................تولیدمیشود.
میکروتیوبرها،غدههایکوچکیهستندکهتحتشرایط..........بوجودمیآیند. .9
مینیتیوبرها،غدههایکوچکیهستندکهدارایقطر........میلیمتربودهودر .10

شرایطگلخانهایازگیاهچهیامیکروتیوبردرطیحدوددوماهتولیدمیشوند.
دورهرشدسیبزمینیشاملچندمرحلهاست؟ .11

طولمدتمرحلهرشدونموجوانههابهچهعواملیبستگیدارد؟ .12
طولمدترشدونموجوانههادرآگریاومارفونا)درشرایططبیعیکشتهای .13

بهاره(چقدراست؟
مرحلهرشدرویشیبرایاکثرارقامسیبزمینیکشورچقدراست؟ .14

مرحلهغدهزاییباتوجهبهشرایطمحیطیچهمدتاست؟ .15
کداممرحلهازرشدسیبزمینیطوالنیتراست؟ .16

مرحلهحجیمشدنغدهچهمدتاست؟ .17
درکداممرحلهازرشدسیبزمینیاندامهواییازبینمیرود؟ .18
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هدف کلی
آشنائی با عملیات قبل از کاشت سیب زمینی

عملیات قبل از کاشت سیب  زمینی ۲

هدف  های رفتاری:فراگیر،پسازگذراندناینپیمانهمهارتی،بایدبتواند:
1-چگونگیتهیهغدهوآمادهسازیبرایکاشتسیبزمینیرابداند.

2-جوانههاینوریقویومحکمغدهراتشخیصبدهد.
3-گروهرسیدگیارقامسیبزمینیرابداند.

4-شرایطاقلیمیمناسببرایکشتسیبزمینیرایادبگیرد.
z .خاکمناسبسیبزمینیرابداند.a

z .تناوبمناسببرایسیبزمینیرابشناسد.b

z بستر بگیرد.5- یاد را سیبزمینی کشت برای هوایی و آب c.شرایط
5-کاشتسیبزمینیراآمادهسازیکند.

مهارت  های موردنیاز
مهارتهایکشاورزیعمومی

زمان به ساعت
عملینظری

4/56

وسایل و تجهیزات مورد نیاز

انبار:25مترمریع
وسایل:دماسنج،رطوبتسنجوغدههایارقامسیبزمینی
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1-2-  آماده سازی غده برای کاشت 
به طور کل چند فعالیت در این باره باید انجام شود شامل: 

z  جدا کردن و انبار کردن غده  ها در شرایط دما، رطوبت و نور توصیه شده به منظور تولید 
جوانه  های قوی

z در صورت نیاز تقسیم غده  ها برای تولید بذر بیشتر 
z ترمیم محل برش  ها غده  ها 

حدود یک ماه قبل از کشت، محلیبرایانبارکردندرحدحجمغدههایمورد
نیازتهیهوکفانباریامحلمدنظرتمیزشودوغدههایبذری،حداکثردردوالیه
رویهمقراردادهشوند.درصورتوجودجوانههایطویلسفیدرنگ)شکل16(،

غدههایمربوطهحذفشوند.

شکل 16- جوانه های طویل سفید رنگ

بهطول ومحکم قوی نوری تولیدجوانههای برای بذری، استغدههای الزم
1تا2سانتیمتر،درمعرضنورغیرمستقیمقرارگیرند.بدینمنظوربایدپوشش
نورگیرهایانباربرداشتهشود.درصورتتأمیننشدننورکافیمیتوانازالمپهای
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فلورسنتاستفادهکرد.برایتنظیمدرجهحرارتانبار15تا20درجهسانتیگراد
بارطوبتنسبی85درصد،میتوانازکتریآبووسایلگرمکنندهاستفادهکرد
تاضمنتأمیندرجهحرارتالزم،رطوبتنسبیانبارنیزتأمینشود.برایتأمین
اکسیژنموردنیاز،تهویهانبارضروریاست.درطولاینمدت،همهجوانههایموجود
رویغدههافعالوجوانههایرنگیقوی)شکل17(تولیدمیشود.برایمقاومشدن
جوانههاواجتنابازرشدبیشازحدآنها،میتوانشدتنورانبارراافزایشداد.



 


شکل 17- جوانه های رنگی قوی

درصورتدرشتبودنغدههایبذری،میتوانبارعایتاصولصحیحبهداشتی،
آنهاراتقسیمکرد،بهطوریکهوزنهرقطعهبیشاز40گرموحداقلدارایدو
چشمدرهرقسمتباشد.بهمنظورجلوگیریازگسترشبیماریها،چاقویمورد
استفادهبایدکاماًلتیزباشدودرهرنوبتبرش،استریلشدهیاتوسطآبجوش،
ضدعفونیشود.برشغدهها،ازجوانهانتهاییبهطرفاستولونانجاممیگیردودر
قسمتنزدیکبهاستولون،بدونجداکردنقطعات،غدههایبذری،برشدادهشوند
وبهمدتیکهفته،دردرجهحرارت15تا20درجهسانتیگرادورطوبتنسبی
85درصدقرارگیرندتابافتچوبپنبهای،رویسطوحبریدهشدهتشکیلشود.در

موقعکاشت،قطعاتبریدهشدهبایدازهمجداشوند)شکل18(.
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شکل 18- پیش جوانه دار کردن غده ها

معموالغدههایباسنمختلفازنظرتعدادساقهتولیدیدرمزرعهوهمچنین
عملکردتولیدیتفاوتقابلمالحظهایداشتهوهرکدامبرایمناطقیباطولفصل
رشدخاصمناسبهستند.روابطمختلفدراینمورددرجدول1نشاندادهشدهاست.


جدول 1- انواع مختلف خواب غده و رابطه آن با عملکرد غده  

ویژگی   غده   

جوانه طبیعیغالبت انتهاییخوابفیزیولوژیک

چند جوانهتک جوانهبدون جوانهتولید جوانه

شرایط زراعی
سبز نشده یا با تاخیر 

سبز می شود
گیاه چند ساقهگیاه تک ساقه

عملکرد در طول فصل 

کوتاه
زیادکمبدون عملکرد

عملکرد در طول فصل 

بلند
خیلی زیادنسبتا کمخیلی کم
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ویژگی   غده  

نابودیپیریجوانه طبیعیفیزیولوژیک

تولید جوانه
دارای  جوانه  چند 

انشعاب
بدون جوانهجوانه ضعیف

شرایط زراعی
هر  از  ساقه  چند  گیاه 

غده
بدون ساقهساقه ضعیف

فصل  طول  در  عملکرد 

کوتاه
بدون عملکردعملکرد ناچیززیاد

فصل  طول  در  عملکرد 

بلند
بدون عملکردعملکرد ناچیزنسبتا زیاد

2-2- انتخاب رقم سیب  زمینی
ارقامسیبزمینیممکناستازنظرطولدورهرشدازخیلیزودرستاخیلی
دیررسمتفاوتباشند.ارقامباطولدورهرشدطوالنیمعموالدارایپتانسیلعملکرد
باالترینسبتبهارقامزودرسهستند.برایهرمنطقهبایدباتوجهبهتناوبهای
رایجوطولدورهرشدموجودازرقممناسببرایآنناحیهاستفادهکرد.کشت
ارقامزودرسدرمنطقهایباطولدورهرشدطوالنیبهمعنیهدررویامکاناتو
عملکردپاییناست.برعکساگررقمدیررسدرمنطقهایباطولدورهرشدکوتاه
کشتشودبخشاعظمغدههانمیتوانندمرحلهحجیمشدنراطیکردهودرنتیجه
مقدارغدههایغیرقابلفروشافزایشمییابد.انتخابرقمیکیازمهمترینمسائل
استفاده یا و )تازهخوری کاشت از هدف میشود. محسوب سیبزمینی تولید در
بیماریها،خاصیت و آفات به فرآوریشده(،طولدورهرشد،مقاومت بهصورت
انبارداری،تناوبهایزراعیموجوددرمنطقهوتحملبهتنشهایمحیطیمثل
کمآبی،گرماو...ازمواردیهستندکهدرانتخابیکرقممهمهستند.بههرحال
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بایدتوجهشودکههررقمسیبزمینیکهمناسبتشخیصدادهشدبایدازمراکز
قابلاعتمادخریداریشدهوحداقلدرکالسگواهیشدهقرارداشتهباشند.

جدول 2- تقسیم  بندی ارقام سیب  زمینی از نظر طول دوره رشد

ارقام  میانگین دوره رشد )روز( گروه رسیدگی

نویتا و آرکوال >90 خیلی زودرس

ایلونا و ادسا 90-100 زودرس

اسپیریت، آریندا، آژاکس، آلمرا، سانته، کنکورد، مارفونا، 

میلوا، ساگیتا، سیلوانا، اسپونتا و فونتین   
100-120 نیمه زودرس

آگریا، کایزر، بانبا، ساتینا، جلی، چلنجر، فابوال، ساواالن، 

خاوران، جاوید، آتوسا، آنوشا، رونا و تکتا
120-130 متوسط دیررس

موندیال، کوراس و سیفرا 130-140 دیررس

140-150 خیلی دیررس

3-2- انتخاب زمین و شرایط اقلیمی مناسب

z 1-3-2- خاک مناسب سیب زمینی
خاکمناسببرایزراعتسیبزمینی،دارایدرصدتخلخلباال،حاصلخیزی،
در میباشد. لومی یا لیمونی شنی بافت و اسیدی کمی خوب، زهکشی و تهویه
خاکهایبااسیدیته5تا5/5،سیبزمینیبهبیماریاسکبکمترحساسمیشود.
عملکردمحصولسیبزمینیدراسیدیته5/5تا6/5،بیشتروغدههادرشتترو
بازارپسندترمیشود.درخاکهایرسی،غدههارشدخوبیندارندوجذبعناصر
غذاییمختلمیشود.درخاکهایسبککهمقادیرکمیمادهآلیدارند،براساس
آزمونخاکمیتوان25تا65تنکوددامیپوسیدهدرهرهکتارمصرفکرد.حد

آستانهتحملشوریدرخاکدرسیبزمینی2دسیزیمنسبرمتراست.



سنجشمهارتکشتسیبزمینی

38

معاونت آموزش و ترویج کشاورزی

z 2-3-2- تناوب مناسب سیب زمینی
تناوبسیبزمینیباغالتوحبوبات،مناسبترینتناوباست.رعایتنکردن
تناوبمناسب،باعثافزایشبیماریهایقارچیوباکتریاییواختالطباسایرارقام
زراعیمیشود.تناوبسیبزمینیبایونجه،ذرت،گندموجودرسیکلتناوبیاز

لحاظجلوگیریازگسترشبیماریهامطلوباست.

z  3-3-2- شرایط آب و هوایی
سیبزمینیازلحاظویژگیهایاکولوژیکی،انعطافزیادیداشتهوازحدوددایره
قطبیتانواحیاستواییکاشتهمیشودامادرآبوهوایسردوخشک،بهترین
رشدرادارد.بههمیندلیل،مناطقکوهستانی،بهتریننقاطرویشطبیعیاین
گیاهمحسوبمیشود.بیشترینتوسعهجوانههایجوانسیبزمینی،درحرارت
19-13درجهسانتیگرادخاکصورتمیگیرد.نقطهانجمادسیبزمینی،3-درجه
سانتیگرادبودهامایخبندانجزئیشبراتحملمینماید.کمینهدمابرایذخیره
شدنموادغذاییدرغده2درجهسانتیگراداست.رشدشاخوبرگسیبزمینیدر
شدتهاینورکمتر،تحریکشدهورشدغدهبهتأخیرمیافتدولیدرشدتهای
باالترنور،غدهدهیزودترآغازمیشودلذاغدههایتولیدشده،وزنخشکباالتری
داشتهوعملکردبیشتریتولیدمیکنند.تحتشرایطروزکوتاه،تشکیلغدهزودتر
نیز غدهها تعداد برگ، و شاخ و استولونها ماندن کوچک بر عالوه و شده آغاز
افزایشمییابد.درحالیکهتحتشرایطروزهایبلند،تشکیلغدهدیرترآغازشده،
استولونهاطویلترورشدشاخوبرگزیادتراست.تفاوتبینارقامدرتولیدغده،

مربوطبهاختالفدرفتوپریودبحرانیآنهااست.

4-2-  آماده سازی بستر کاشت سیب  زمینی 
برایکشتسیبزمینی،زمینزراعیبایدبهگونهایآمادهسازیشودکهعمق
مناسبی)بهطورمتوسط10سانتیمتر(ازخاکرابراینفوذریشههافراهمکندو
درعینحالخاکآمادهشدهازتواناییزهکشیوتخللکافینیزبرخوردارباشد.این
خاکهمچنینبایدتواناییتأمینجایگاهمناسبیبرایرشدوپرورشغدههارادارا
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باشد.درخاکورزیسنتیومرسوم،برایکشتسیبزمینیابتدازمینمدنظررا
شخمزده)شکل19(وسپسباکمکدیسککلوخههایایجادشدهخردگردد)شکل
20(.امروزه،دستگاههایچندکارهایکهمجموععملیاتآمادهسازیزمینوکاشت
سیبزمینیرابایکبارحرکتبررویزمینزراعیانجامدهند،ساختهشدهاست.

 
                                   شکل 19- انجام شخم             شکل 20- خرد کردن کلوخ ها با دیسک

درخاکورزیسنتیومرسوم،باانتقاداتیمثلصرفانرژیزیاد،کلوخهایشدن
زمین،تخریبساختمانخاک،فرسایشآبیوبادی،کاهشموادآلیخاکوایجاد
الیهغیرقابلنفوذدرکفالیهشخممواجههستند.ترکیبیازخاکورزیاولیه)شخم(
ازمشکالت انجاممیشود. ثانویهکهبرایفراهمساختنبستربذر وخاکورزی
خاکورزیسنتیمیتوانبهکلوخهایشدنخاک،وقتگیربودن،صرفانرژیو
هزینهزیاد،تخریبساختمانخاک،بههمزدنتسطیحزمین،مصرفزیادآب،ایجاد
فرسایشبادیوآبی،کاهشموادآلیخاک،سوزاندنبقایایگیاهی،آلودگیهواو
ایجادالیهسختدرکفهشخماشارهکرد.بهایندلیلامروزهسامانههایخاکورزی
حفاظتی)سامانههاییباحفظحداقل30درصدبقایایگیاهیبررویسطح(مورد
تاکیدهستند.سامانههایبدونخاکورزیبهدوصورتحداقلخاکورزی)عملیات
حداقلبررویزمین(ویابدونخاکورزی)بدونهیچعملیاتتهیهزمین(انجام
میشوند.درروشکمخاکورزیحداقلعملیاتبرحسبنوعگیاهومیزانبقایای
محصولقبلیتاعمـــقکــافیبرایقراردادنکودوبذرومخلوطکردنبقایاباالیه
سطحیانجاممیشود.دربیخاکورزیهیچنوععملیاتخاکورزیصورتنمیپذیرد
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وفقطماشینکاشتکودوبذرراباحداقلبههمخوردگیدرخاکقرارمیدهد.
دراینروشبقایایگیاهیدرسطحخاکرهامیشوند)شکلهای22،21و23(.
استفادهازسیبزمینیکاراتوماتیکدوردیفهتوامباکودکاربانصبپیشبرهای
دیسکیمواجدرجلویواحدهایکاشتجهتخردکردنبقایاءجهتخاکورزیهای
حفاظتیتوصیهمیشود.براساسنتایجبدستآمدهعملکردغدهدراینشرایط43/5
تندرهکتار)افزایش24درصدینسبتبهمتوسطاستاناردبیل(بود.دراینروش
عملیاتخاکورزیاولیهوثانویهحذف،نگهداریرطوبتخاک،موادآلیخاکو

حفاظتازسطحخاکبااستفادهازبقایایمحصوالتافزایشمیباید.


شکل 21- مرحله کاشت غده  ها

 

شکل 22- مرحله سبز شدن بوته  ها
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شکل 23- غده  های تولیدی یک بوته 

5-2- مدیریت تغذیه سیب  زمینی
میزانمصرفکوددرمزارعسیبزمینیبایدبراساسنتایجآزمونخاکصورت
گیرد.مصرفکودهایشیمیاییازطریقآبآبیاریوبهطورخاصآبیاریقطرهای

)تیپ(نیزامکانپذیراستوتوصیهمیشود.

z  ،کودهای نیتروژن دار: پس از مشخص شدن مقدار کود موردنیاز از طریق آزمون خاک
حداکثر یک چهارم کود قبل از کاشت استفاده شود. 

z  .کودهای فسفره و پتاسیم دار: این نوع کودها قبل از کاشت به زمین اضافه می شود
مصرف کودهای فسفردار به  صورت نواری )7 سانتی متر زیر و 7 سانتی تر کنار غده( در زمان 

کشت، بیشترین تأثیر را در بر دارد. 

6-2- مدیریت علف های هرز
نباتاتومتخصصین بانظرحفظ براساسشرایطمنطقهنوعسمومقدارآن

گیاهپزشکیمصرفشود.

الف: قبل از کاشت
z  .به میزان 4 تا 6 لیتر در هکتار EPTC علف کش
z  .پندی متالین به میزان 2/5 تا 3 لیتر در هکتار

ب: پس از کاشت و قبل از سبز شدن بوته ها
z  .پاراکوات به میزان 3 لیتر در هکتار 
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 آزمون فصل دوم
چهزمانیغدهرابرایکشتآمادهکنیم؟ .1

طولجوانههاینوریقویومحکمچقدراست؟ .2
درجهحرارتبرایآمادهسازیغده...........درجهسانتیگراداست؟ .3

کدامجوانهغدهطبیعیاست؟ .4
ارقامملیسیبزمینیساواالن،خاوران،جاوید،آتوسا،آنوشا،روناوتکتاجزء .5

کدامگروهرسیدگیهستند؟
خاکمناسببرایزراعتسیبزمینیچهنوعبافتیاست؟ .6

درخاکهایبااسیدیته5تا5/5،سیبزمینیبهکدامبیماریکمترحساسمیشود؟ .7
عملکردمحصولسیبزمینیدراسیدیته5/5تا5/6،چگونهاست؟ .8

حدآستانهتحملشوریدرخاکدرسیبزمینیچنددسیزیمنسبرمتراست؟ .9
مناسبترینتناوببرایسیبزمینیچهتناوبیاست؟ .10

اگرتناوبرعایتنشود،چهاتفافیمیافتد؟ .11
نقطهانجمادسیبزمینیچنددرجهسانتیگراداست؟ .12

انواعخاکورزیرانامببرید؟ .13
خاکورزیمرسومچهمعایبیدارد؟ .14

برایخاکورزیحفاظتیکدامسیبزمینیکاراتوماتیکتوصیهمیشود؟ .15
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هدف کلی
مهارت کاشت سیب  زمینی 

عملیات کاشت سیب   زمینی 3

هدف  های رفتاری:فراگیر،پسازگذراندناینپیمانهمهارتی،بایدبتواند:
1-بتواندکشتسیبزمینیانجامدهد.

2-تاریخکاشتمناسببرایسیبزمینیرابداند.
3-عمقکاشتمناسبسیبزمینیرابداند.

4-بتواندباانواعدستگاهغدهکار،کشتسیبزمینیراانجامدهد.

مهارت  های موردنیاز
مهارتکاشتسیبزمینیباغدهکار

تجهیزات موردنیاز
تراکتور،گاوآهن،دیسک،تریلی،کودپاش،بیل،لولر،انواعکودموردنیاز

زمین:یکهزارمترمربعبرایهرنفر

زمان به ساعت
عملینظری

4/56
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1-3- تاریخ کاشت مناسب
یکیازعواملمهموتأثیرگذاردرکشتسیبزمینیانتخابتاریخکاشتمناسب
است.زمانکاشتبهآبوهوایمحل،رقمسیبزمینی،نوعخاک،تناوبزراعیو
تقاضایبازاربستگیدارد.دراستانهایسردسیرومعتدل)مشابهاردبیل(باتوجه
بهنوعرقماستفادهشدهتاریخکاشتمیتوانداردیبهشتوخردادباشد.درمناطق
دارایزمستانمالیم)مشابهخوزستان(دراواخرپاییزواوایلزمستاناقدامبهکشت
میکنندودراینصورتدربهاروقبلازگرمشدنهواغدههارااززمینخارج
میکنند.درنواحیمعتدل)شبیهاصفهان(تاریخکاشتاسفندوفروردیندرنظر
گرفتهمیشود.دمایمطلوببرایمراحلمختلفرشدسیبزمینیدرجدول2و

تاریخهایمناسبکشتبرایمناطقمختلفدرجدول3نشاندادهشدهاست.
جدول 2- دمای بهینه برای مراحل مختلف رشد سیب زمینی

دما )درجه سانتی گراد(مرحله رشدی
20-16تولید جوانه

25-20رشد جوانه

25-20سبز شدن

24مرحله اولیه رویش شاخ  و برگ

25-20توسعه سطح برگ

25 >رشد طولی ساقه

32رشد شاخ  و برگ

25آغاز تولید استولون

25رشد استولون

15آماده شدن برای غده دهی

22آغاز غده دهی

15رشد اولین غده

20اختصاص ماده خشک به غده ها

22-14حجیم شدن غده ها
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جدول 3- تاریخ کاشت برای مناطق کشت سیب زمینی

تاریخ کاشتمنطقهزمان کشت

کشت در بهار:

 برای مصرف تابستان

اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان 

و خراسان شمالی
15 اسفند تا 15 فروردین

مازندران، فارس، اصفهان و 

لرستان
15 بهمن تا 15 اسفند

1 تا 29 اسفندتهران

15 دی الی 15 بهمنزنجان

1 تا 30 بهمنقزوین

1 تا 31 فروردینکرمان

کشت در تابستان:

 برای مصرف پاییز

اردبیل، آذربایجان غربی، البرز، 

کردستان، گلستان، مازندران، 

کرمانشاه، گیالن، خراسان 

رضوی، سمنان و یزد

15 فروردین تا 30 اردیبهشت

آذربایجان  شرقی، زنجان، 

اصفهان، تهران، فارس، خراسان 

شمالی، لرستان، همدان، 

چهارمحال و بختیاری، قزوین و 

مرکزی

10 اردیبهشت تا 20 خرداد

1 تا 31 اردیبهشتقم، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد

کشت در پاییز )کشت استمرار(: 

برای مصرف زمستان

بوشهر، خوزستان، فارس، 

هرمزگان و جنوب کرمان
1 تا 15 مهر

کشت در زمستان:

 برای مصرف بهار

ایالم، بوشهر، خوزستان، 

هرمزگان و جنوب کرمان
25 آذر تا 25 دی
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2-3- عمق کاشت
درپژوهشهایانجامشدهدرکشوربهترینعمقهایکاشت10تا15سانتیمتر

میباشد.

3-3- کاشت با دستگاه غده  کار
غدهکارماشینیاستکهغدههارادرفواصلمعینرویردیفهادرداخلخاک
میکاردوسپسرویآنهاراباخاکمیپوشاند.اصـولکارماشینهایکارنـدهبـه
اینصورتاسـتکهمقـدارمعینـیغـدهبـهوسـیلهمـوزعازمخـزنبـذرگرفتـه
وداخـللولـهایبـهنـاملولـهسـقوطریختـهمیشود.غدهازطریقلولـهسـقوط
داخـلشـیاریکهباشـیاربازکندرخاکایجادشـدهقـرارمیگیرد.درهمین
موقـعمقـداریخـاکبـهوسـیلهپوشـانندهرویغدهریختـهمیشودسـپسبـا
حرکتفشـاردهندهبـررویخاکریختهشـدهدرشـیار،غدهدرموقعیتخـود
تثبیتمیگرددودرتمـاسبـاخاکبـرایجـذبمـوادمعدنـیورطوبتقـرار
میگیرد)شکل24(.کاشتغدهسیبزمینیبهطورمعمولبررویپشتههاییکهاز
یکدیگرحدود75سانتیمترفاصلهدارند،انجاممیشود)شکل24(.فاصلهبوتههای
سیبزمینیبررویهرپشتهبستهبههدفکاشتاعمازتولیدبذریامصرفخوراکی
یاصنعتیبهترتیبحدود20تا25سانتیمتراست.برایناساستراکم53تا66
هزاربوتهسیبزمینیمیباشد)شکل24(.اینکارممکناستبهصورتدستی
)بیل(مکانیزه)غدهکار(انجامشود.درحالحاضراکثرمزارعتولیدسیبزمینیدر

کشوربهصورتمکانیزهاست.


شکل 24- دستگاه غده کار سیب زمینی
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استفادهازسیبزمینیکاراتوماتیکسهردیفهبادونوارتیپروییکپشتهبه
عرض150سانتیمتر)شکل25(وچهارردیفهبادونوارتیپرویدوپشتهبهعرض
150سانتیمتر)شکل26(و180سانتیمتر)شکل27(توأمباکودکارتوصیهمیشود.

 

شکل 25- دستگاه غده کار سه ردیفه با دو نوار تیپ روی یک پشته  به عرض 150 سانتی متر



شکل 26- دستگاه غده کار چهار ردیفه زیگزاکی با دو نوار تیپ روی دو پشته  به عرض 150 سانتی متر





شکل 27- دستگاه غده کار چهار ردیفه با دو نوار تیپ روی دو پشته  به عرض 180 سانتی متر 
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آزمون فصل سوم

یکیازعواملمهموتأثیرگذاردرکشتسیبزمینیانتخاب.......مناسباست. .1
تاریخکاشتمناسبسیبزمینیدرمناطقمعتدلچهزمانیاست؟ .2

زمانکاشتسیبزمینیبهچهعواملیبستگیدارد؟ .3
مناسبترینعمقکاشتبرایسیبزمینیچقدراست؟ .4

فاصلهبیندوردیفکاشتسیبزمینیخوراکیوبذریچقدراست؟ .5
فاصلهبیندوبوتهسیبزمینیخوراکیچقدراست؟ .6
فاصلهبیندوبوتهسیبزمینیبذریچقدراست؟ .7
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هدف کلی
آشنایی با خاک دهی پای بوته، میزان آب مورد نیاز، 
انواع علف های هرز، انواع آفات و بیماری  ها و انواع 

عوارض فیزیولوژیکی سیب زمینی

مرحله داشت سیب  زمینی  4

هدف  های رفتاری: فراگیر،پسازگذراندناینپیمانهمهارتی،بایدبتواند:
1-مزایایخاکدهیپایبوتهبرایسیبزمینیرابداند.

2-میزانآبموردنیازسیبزمینیرابداند.
3-کنترلانواععلفهایهرزمهمسیبزمینیرایادبگیرد.

4-راههایکنترلبیماریهایمهمسیبزمینیرابداند.
5-راههایمبارزهباآفاتمهمسیبزمینیرابداند.

6-راههایکنترلعوارضفیزیولوژیکیسیبزمینیرایادبگیرد.

مهارت  های موردنیاز
مهارتهایکشاورزیعمومی

زمین:یکهزارمترمربعبرایهرنفر

زمان به ساعت
عملینظری

4/56

وسایل موردنیاز:تراکتور،کودپاش،فاروئر،سمپاش،انواعکودوسمموردنیاز
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1-4-  خاک دهی پای بوته
مزایای خاک دهی پای بوته برای سیب زمینی شامل: 

1-افزایشغدهدهی؛
2-پوشاندنغدههایدرحالرشد؛

3-کنترلعلفهایهرز؛
4-توسعهریشهها،

5-ممانعتازخوابیدگیوورسبوتهها؛
مزرعه کولیتواتور و چرخباریک تراکتورهای کمک با بوته پای خاکدهی

)پنجهغازی(درمرحله2تا3برگیگیاهانجاممیشود)شکل28(.



شکل 28- خاک دهی پای بوته

2-4 - انواع روش های آبیاری در زراعت   سیب  زمینی 
جوی یا )نشتی شیاری و نواری آبیاری شامل آبیاری سطحی:  – روش  الف 

پشتهای(،کرتیوکمفشار.
ب – روش های آبیاری تحت   فشار: آبیاریبارانی[کالسیک،قرقرهای)گان(،

غلتان)ویلموو(،دوارمرکزی)سنترپیوت(وخطی)لینیر(]وقطرهای)تیپ(.
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خاک، گیاه، نوع به میتوان آبیاری روش نوع انتخاب در موثر مهم عوامل
توپوگرافی،اقلیم،نیرویانسانی،هزینهها،کیفیتوکمیتآب،قیمتآب،سطحآب

زیرزمینیوانرژیقابلدسترسدرمحلاشارهنمود.
الف - شیوه    آبیاری سطحی

آبیاریسطحیقدیمیترینروشآبیاریاستکهدراکثرنقاطجهانرواجدارد.
دراینشیوهآبیاریکهبنامآبیاریثقلینیزنامیدهمیشوند،حرکتآبدرقطعه
آبیاریبااستفادهازنیرویثقلصورتمیگیرد.عواملومعیارهایانتخابروشهای
بلندی،آبشویی،تناوبزراعی، اراضی،پستیو ازشیب آبیاریسطحیعبارتند
نظامهایبهرهبرداری،مکانیزاسیون،استفادهازمصالحمحلیونیرویکار.روشهای

آبیاریسطحیمتداولعبارتنداز:
1.روشآبیاریکرتی

2.روشآبیاریشیاری
3.روشآبیارینواری

1– آبیاری کرتی 
منظورازکرتقطعهزمینیاستکهمعموالًبهشکلمربعیامستطیلکهاطراف
آنتوسطپشتههاییاحاطهشدهوآبازیکیاچندنقطهواردکرتمیشود.بعداز
قطعآبیاری،آبآنقدررویکرتباقیمیماندتاتمامآبنفوذکند.اینروشنیازبه
تسطیحاساسیودقیقداردوهرکرتبایددردوجهتطولیوعرضیبدونشیب
باشد.اینروشبرایخاکهایبانفوذپذیریکمتامتوسطبهتریننتایجراداشته
است.درخاکهایبانفوذپذیریباالبایستیابعادکرتهاکاهشیابدکهباعثمشکل
از: آبیاریکرتیعبارتند آبیارینگردد.محدودیتهایعمدهروش شدنعملیات

1.نیازبهتسطیحخوبدارد.
2.خرابشدنپشتههادرخاکهایسبک.
3.سلهبستنخاکدرخاکهایسنگین.

4.نیازبهسازههایمناسبدراراضیشیبدارمیباشد.
5.ایجادمشکالتوموانعدرعبورومرورماشینآالتکشاورزیدرداخلمزرعه.
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2- آبیاری نواری 
میزانآبورودیبهنوارهایآبیاریمتناسببانوعخاکوابعادنوارتنظیممیگردد.
روشآبیارینواریبرایهمهخاکهاقابلکاربرداستولیدرخاکهایبانفوذپذیری
از: متوسطبهتریننتیجهراداشتهاست.محدودیتهایعمدهاینروشعبارتند

1.نیازبهتسطیحخوبوایجادشیبیکنواختدارد.
2.محدودیتشرایطتوپوگرافیوعمقخاکزراعی

3.مشکلتنظیمجریانورودیبرایخاکهایسبکوسنگیندرشیبهایمختلف

3- آبیاری شیاری
روشآبیاریشیاریبرایاکثرمحصوالتبهاستثناءبرنجومخصوصاًبرایمحصوالتی
کهبهپوسیدگیطوقهحساسیتدارندروشمناسبیاست.روشآبیاریشیاریبرای
خاکهایمتوسطبابافتریزدانهکهقدرتذخیرهسازیآببیشتریدارندبهتریننتیجهرا
دربرداشتهاستودرخاکهایریزدانهبانفوذپذیریآهستهودراراضیمسطحبهشرطیکه
ایجادماندابینکندمناسباست)شکل29(.محدودیتهایعمدهاینروشعبارتنداز:
1.نیازبهتسطیحنسبتاًخوب)درصورتیکهشیارهادرجهتشیبآبیاریشوند(

2.خطرفرسایشدرشیبهایتند
3.وجودروانابسطحیونفوذعمقی

4.احتیاجبهکارگرزیاد
5.خطرتجمعامالحرویپشتهها

6.حرکتضعیفآببهسمتپشتههادرخاکهایدرشتدانه

 

شکل 29- روش آبیاری شیاری در زراعت سیب  زمینی
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4– آبیاری کم  فشار
سیستمآبیاریکمفشاردرحقیقتهمانآبیاریسطحیاستکهشبکهلولههای
خطانتقال،اصلیونیمهاصلیبهجایمجاریروبازازجملهکانال،کانالتوغیره
میتواندبهصورتمجاریتحتفشارطرحگردد.ازمزایایاینروشمیتوانبه
افزایشراندمانانتقالوتوزیعآبیاریبهمیزانقابلتوجهاشارهداشتودرصورتی
کهبهجایانهاردرجه4ازهیدروفلومنیزاستفادهشودبهاینامرکمکشایانیخواهد
نمود.همچنینسیستمآبیاریتحتفشاردرجاهاییکهاختالفارتفاعمناسبیبین
منبعتامینکنندهآبواراضیوجودداشتهباشدکهامکانمستهلکنمودنانرژی
آببهکمکسازههایآبیمستلزمصرفهزینههایاست،قابلتوصیهخواهدبود.
آبیاری بازده افزایش راههای از یکی )دریچهدار( هیدروفلوم لولههای کاربرد
سطحیدرکشوراست.دردنیااستفادهازلولههایهیدروفلومازمدتهاودرایران

ازسال1372آغازشدهاست)شکل30(.
1-کاربردهیدروفلومسبب25تا30درصدصرفهجوییدرمصرفآبمیشود.
درصد 10 محصول تولید و کاهش درصد 40 حدود کارگری هزینههای -2

افزایشمییابد.
3-استفادهازهیدروفلومبهپمپاژوفیلترکردنآبنیازندارد.

4-بهرهبرداریازآنبسیارسادهونصبآنسریعاست.
5-هزینههایبهرهبرداریونگهداریاینروشکماستزیرانیازیبهانرژیبرق

وسوختندارد.
6-هیدروفلومهادارایدریچههایقابلتنظیمهستند.دریچههابرایخروجآب

درهرنقطهازلولهقابلنصباست.
7-بهدلیلسهولتوسرعتدرجمعآوریلولهها،استفادهازادواتکشاورزی

درمزرعهامکانپذیراست.
8-بهعلتآنکههیچآبیدرمسیرانتقالدرخاکنفوذنمیکندرشدعلفهای

هرزمتوقفمیشود.
9-درجویهاوکانالهایخاکیپسازاتمامآبیاری،آبباقیماندهتلفنمیشود.



61

فصل چهارم
مرحله داشت سیب زمینی 

11-استفادهازهیدروفلومباعثمیشودکهمساحتکمتریاززمینهانسبتبه
روشسنتیدرمزرعهتلفشود،لذاموجبافزایشسطحزیرکشتمیشود.

شکل 30- روش آبیاری هیدروفلوم در زراعت سیب  زمینی

ب – روش های آبیاری تحت فشار
بهطورکلیسیستمهایآبیاریتحتفشاربهروشهاییگفتهمیشودکهآب
راتوسطلولهوتحتفشاریبیشازفشاراتمسفردرسطحمزرعهتوزیعمیکنند.
آبیاریتحتفشاربهدوروشآبیاریبارانیوآبیاریموضعیانجاممیشود.روش
آبیاریموضعیبهدودستهآبیاریقطرهایوخطیانجاممیگیرد.براساسگزارش
آبیاری نوین بهسامانههای اراضیکشور از مقدار23درصد ماه1398، 14دی
تجهیزشدهاند.تاکنون2میلیونو200هزارهکتارازاراضیسنتیومدرندرکشور
بهاینسامانههاتجهیزشدهاند.درسال1398،مقدار280هزارهکتارودرسال
1399،بیشاز200هزارهکتارازاراضیکشاورزیکشوربهسامانهآبیارینوینبا
رویکردآبیاریمیکروتجهیزشدهاند.استانهاییفارس،خراسانرضویواصفهان،

بیشتریناراضیزیرکشتآبیمجهزبهسامانههایآبیارینوینرادارند.
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انواع روش های آبیاری تحت فشار 
1.آبیاریبارانی

2.آبیاریقطرهای
روشهایآبیاریتحتفشاراغلبباوجودراندمانباالبامحدودیتهایمتعددی
مواجههستندکهمانعازکاربردوسیعآنهاشدهاست.ازجملهنیازبهیکپارچهسازی
کار شدن صرفهتر با خصوصی، و دولتی کالن سرمایهگذاری کشاورزی، اراضی
کشاورزیبرایتولیدکننده.برخیمحدودیتهایذاتیاینسیستمهانظیرعامل
گرفتگیوعاملشوریمیباشد.بههمیندلیلروشهایآبیاریتحتفشارتاکنون
نتوانستهانددرکشورجایگزینروشهایآبیاریسطحیبشودودرمقیاسوسیع

مورداستقبالقرارگیرند.

1- آبیاری بارانی
آبیاریبارانیاززمانیکهلولههایسبکبااتصاالتسریعوآسانبهبازارعرضه
شد،توسعهیافتهاست.ساختمانآبپاشهاطوریاستکههنگامیکهآببافشار
ازآنخارجمیشودبهصورتقطراتریزودرشتدرآمدهومشابهباراندرسطح
مزرعهریختهمیشود.فشارکارکردآبپاشهااز0/35اتمسفرتا8/5اتمسفرمتغیر
استکهدرانواعسیستمهایآبیاریبارانیمورداستفادهقرارمیگیرد.قطرپاشش
نیزازچندمترتا90مترمتغیراستوهمچنیندبیآنهانیزازچندلیتردرثانیه
تا60لیتردرثانیهمتغییراست.دراینروشآبباسرعتیمساویویاکمتراز
نفوذپذیریخاک،بهصورتبارانبرسطحزمینپخشمیشودتاخاکفرصتنفوذ
باشددرسطحمزرعهرواناب نفوذ ازسرعت بارشبیش پیداکند.چنانچهشدت
ایجادشدهوراندمانآبیاریکمخواهدشد.بهطورکلیآبیاریبهروشبارانیرادر
اغلبشرایطمانندمناطقشیبدار،خاکهایسبک،سنگینوشرایطیکهآبیاری

بهطریقسطحیوسنتیامکانپذیرنیست،میتواناجرانمود)شکل31(.
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مزایای آبیاری بارانی
حذفعملیاتتسطیحوکاهشهزینههایآمادهسازیاراضی .1

تهویهخاکبهراحتیانجاممیشود. .2
هزینهنیرویکارگریدرمقایسهباروشهایآبیاریسطحیکمتراست. .3
تلفاتبهصورتروانابوفرسایشخاکدراینروشبهحداقلمیرسد. .4

راندمانآبیاریدرمقایسهباروشهایسنتیبیشتراست. .5
عملکردسیبزمینیآبیاریبارانیبیشترازآبیاریسطحیاست. .6

زمینکمتریبرایمسیرانتقالآبهدرمیرود. .7
آبیاریبارانیباعثافزایشرشدسیبزمینیمیشود. .8

معایب آبیاری بارانی
درصورتوجودبادیکنواختیتوزیعکاهشمییابد. .1
شستنسمومآفتکشوقارچکشازرویبرگها. .2

هزینهسرمایهگذاریاولیهنسبتاًزیاداست. .3
شدتتبخیردرمناطقگرموخشکزیادبوده،لذاتلفاتدراینمناطق .4

زیاداست.
درمناطقیکهبادشدیداست،تلفاتآبزیادمیباشد. .5

بهدلیلخسارتزدنبهبرگمحصوالت،دراینروشاستفادهازآبهایبا .6
کیفیتپایینممکننیست.
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شکل 31- انواع روش آبیاری بارانی در زراعت سیب  زمینی
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2- آبیاری قطره  ای
درآبیاریقطرهای،آببهمیزانکموحدود1تا10لیتردرساعتوبهآرامیدر
نزدیکگیاهتخلیهمیشود.دراینروشآب،ممکناستازباالپخششودویاآن
کهمانندقطرهچکانهایسطحیمستقیماًدرخاکریختهشود.دربرخیازروشها
آباززیرخاکواردمنطقهریشهگیاهمیشود،مانندقطرهچکانهایزیرسطحی.
درآبیاریقطرهای،آبدریکسیستملولهایدرمزرعهتوزیعمیشودودستگاهیا
وسیلهمکانیکیکهآبازآنبهخارجگسیلودراختیارگیاهقرارمیگیردخروجی
یاقطرهچکاننامدارد.خروجآبازقطرهچکانمیتواندبهصورتقطره،حبابو
باشد.حتیوسیلهپخشممکناستیکآبپاش یایکجریانکوچکپیوسته
بسیارکوچکباشد.قطرهچکانهاطوریطراحیوساختهشدهاندکهفشارآبرا
کاهشدادهوبهحدود20تا200کیلوپاسکالبرسانند.روشآبیاریقطرهاییکیاز
روشهایآبیاریتحتفشارمحسوبمیشودکهدرآنفشارآببسیارپاییناست.
آبیاریقطرهاینوارییاتیپ،برایگیاهانردیفییکسالهمانندسیبزمینیاستفاده
میشود.نگاهیبهتاریخآبوآبیاریدرجهاننشانمیدهدکهدرسالهایاخیر
روشهایمتعددیدرزمینهآبیاریکشاورزیابداعشدهاست.کمبودآب،وضعیت
نامناسبآبوهوا،پستیوبلندیزمین،کیفیتنامطلوبآبوعدمدسترسیبهنیروی
کارگرازجملهعواملیهستندکهدرپیدایشاینروشهاموثربودهاند)شکل32(.

     شکل 32- روش آبیاری قطره  ای )تیپ( در زراعت سیب  زمینی
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مزیت اصلی استفاده از سیستم آبیاری با نوار تیپ
z توزیع یکنواخت آب و عدم پراکندگی آن در اثر باد و شیب زمین
z جلوگیری از هدر رفتن آب
z  به دلیل محدود بودن سطح آبیاری رشد علف های هرز که معمواًل در رقابت با گیاه قرار

می گیرند صورت نمی پذیرد
z استفاده بهینه تر از آب
z کارایی باالتر و بهره مندی بهتر گیاه از آب و مواد غذایی
z حذف هزینه کارگر در صورت خودکار بودن و نیز کاهش هزینه  کارگر در صورت غیراتومات بودن
z بهره وری بیشتر
z امکان توزیع یکنواخت کودهای محلول
z تردد آسان تر ماشین آالت کشاورزی به علت سطح زیرکشت منظم
z جلوگیری از سوختگی و تلفات ناشی از خیس شدن برگ ها
z  آبیاری به طور مداوم و یا به دفعات زیاد صورت می گیرد، رطوبت خاک همواره باال است و

گیاه تحت تنش آبی قرار نمی گیرد

نکته مهم قبل از راه اندازی سیستم آبیاری با نوار تیپ
1-ضرورتتسطیحوشیببندیمناسب

2-شخمزدنزمینوعاریساختنآنازکلوخهاوسنگهایدرشت
3-نگهداشتنمرزبندیهایآبیاریسنتیبهخصوصدرمناطقآبشوربرای

مواقعضروریجهتاستفادهازشیوهغرقابی
4-شستشولولههایاصلیوفرعی

5-طراحییکآرایشمناسببرایایستگاهپمپاژولولههابااستفادهازمحاسبات
ومبانیهیدرولیکیجهتبهبودآبیاریوصرفهاقتصادی

6-توصیهمیشودنوارتیپبابادغالبمنطقههمسووهمجهتباشد.نوارهارا
بایدگذاشتکهقطرهچکانهادرقسمتزیرینآنباشند.

z  نکته بسیار مهم در این مرحله این است که نوار تیپ تحت هیچ شرایطی نباید بر روی زمین
کشیده شود و یا زیر فشار قرار گیرد. 

z  .از قرارگیری نوار تیپ در کنار مزرعه باید خودداری کرد زیرا سبب کاهش طول عمر آن می شود
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z  در مسیرهایی که احتمال دارد سرعت باد باعث جابجایی نوار تیپ  شود باید در فواصل 
مناسب از گیره های پالستیکی جهت تثبیت لوله ها استفاده شود . 

معایب آبیاری قطرهای    )تیپ(
1.هزینهنسبتاًباال

2.گرفتگیقطرهچکانها
3.ایجادشوریموضعیوپخشنامنظمولکهلکهایرطوبتخاک

نمکهادرسطحخاکتجمعیافتهوخطربالقوهایبرایگیاهفراهممیسازدزیرا
بارانهایسبکامالحرابهناحیهریشهگیاهمنتقلمیسازد.بنابراین،وقتیبعدازدوره
تجمعنمکبارانمیآید،آبیاریبایستیطبقبرنامهادامهیابدتابهاندازه5سانتیمتر
بارانواردخاکشودونمکهاراازناحیهریشهگیاهخارجسازد.درخاللآبیاری
قطرهای،نمکهادرزیرسطحخاکوپیرامونحجمخیسشدهخاکباقطرهچکان
نیزتجمعمییابد.خشکشدنخاکبینآبیاریهاموجبحرکتمعکوسآبخاک
ناحیهخیسشدهبهطرفقطرهچکانمیگرددحرکت ازپیرامون انتقالنمک و
آببایستیهمیشهدورازقطرهچکانباشدتاازصدماتناشیازنمکجلوگیری
شود.انتخابقطرهچکانمناسبباعثانتخابکاهشهزینههاینگهداریبهمقدار
زیادوزیانهایناشیازمسدودشدنمجرامیشود.پیشنهادشدهبرایجلوگیریاز
تجمعنمکدرآبیاریقطرهایهردوسالیکبارزمینهایآبیاریقطرهایراباروش
نشتیآبیاریمیشود.لولههایپلیاتیلنقطرهاییاشیلنگآبیاریقطرهایکهبیشترین
مصرفرادرآبیاریهایتحتفشاردرسراسرجهاندارندجزءبهترینومقاومترینانواع
لولهبهشمارمیروند.اینلولههاجزءلولههایدریپردارویاقطرهچکانیهستندکهآب
بافشارکمخارجشدهودرپایگیاهانجریانمییابد.سایزاینلولههادرحدود16
میلیمتربودهوکالسباریآنها4اتمسفرمیباشد.اینلولههانسبتبهاشعههایمادون
قرمزوماورایبنفشمقاومتباالییداشتهورنگآنهادربرابرپرتوهایخورشیدثابت
باقیمیماند.اینلولههادارایانعطافپذیریباالییبودهوامکانخمیدگی،شکنندگی،
خردشدگی،ترکخوردگیدرآنهاوجودنداشتهومقاومتباالیینیزدربرابرپوسیدگی
دارند.درمجاورتکودهایشیمیایی،مواداسیدیوبازیچوننیتراتهااینلولههادچار
خوردگینشدهوجریانآببهراحتیوبدوناصطکاکدرآنهابرقرارمیباشد)شکل33(.
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شکل 33- آبیاری قطره  ای )تیپ( با لوله های پلی  اتیلن قطره  ای یا شیلنگ آبیاری قطره  ای در زراعت سیب  زمینی

3-4- نیاز آبی سیب زمینی
میزانآبموردنیازسیبزمینی،معموالًبهعواملیازقبیلنوعرقم،روشآبیاری
ومراحلرشدگیاهبستگیدارد.درزمینهایرسی)خاکهایسنگین(فاصلهدو
آبیاریبیشترودرخاکهایشنی)خاکهایسبک(کمتردرنظرگرفـتهمیشود.
آبیاریمزارعدرزمینهایشنـیمعموالًبین4تا5روزیکبارودرخاکهایرسی

بین7تا8روزیکبارانجاممیشود.
بهعلتحساسیتگیاهسیبزمینیبهکمآبی،بعدازکاشتبایدغدهبذریدر
محیطمرطوبقرارگیردتارشدجوانهوسبزشدنبهخوبیصورتگیرد.دراوایل
رشدسیبزمینی،نیازآبیاینگیاهبرایسبزشدن،بهدلیلوجودآبموردنیازدر
غدهزیادنیست؛ولیبهعلتسیستمریشهایسطحی،برایتولیدحداکثرمحصول،
بهآبکافیدرسطحروییخاکنیازاست.درشرایطکنترلشده،تنشخشکیدر
محیطاستولون،تشکیلاستولونوغدهراتسریعمیکند.اماتنشقبلازتشکیل
غده،بهشدتموجبکاهشتعدادآنمیشود.مرحلهتشکیلاستولون)مرحلهشروع
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تشکیلغدهکهتقریباًمصادفبامرحلهگلدهیگیاهاست(،حساسترینمرحلهبه
تنشکمآبیاستوتأثیرآنبرتعدادغده،بیشترازاندازهغدهاست.مقدارزیادآب
میتواندموجبکمبوداکسیژنوپوسیدگیغدههایبذریشود.آبیاریبیشازحد
درطولدورهسبزشدنتاشروعرشدغدهدهی،بهتولیدسیستمریشهایسطحی
منجرمیشودوبرایگیاهزیانباراست.بنابراینآبیاریبایدمتناسبباتوسعهشاخ
وبرگوسیستمریشهایانجامشود.گیاهبرایدستیابیبهعملکردباالدرمرحله

رشدغده،بهمقدارزیادیآبنیازدارد.
درروشآبیاریقطرهای)تیپ(غدهازنظرظاهریکمترینآلودگیبهبیماریهای
اسکبمعمولیوریزوکتونیارانشانمیدهد.ازمزایایاینروش،میتوانبهافزایش
کارآییمصرفآبتا90درصد،حذفعملیاتتسطیح،کاهشهزینهآمادهسازی،
روانابوفرسایش تهویهمناسبخاک،محدودشدنرشدعلفهایهرز،کاهش
خاکوافزایشعملکرد)گاهیبیشاز30درصد(اشارهکرد)شکل34(.مراحل

حساسرشدیگیاهبهتنشکمآبیدرشکل35نشاندادهشدهاست.

 

شکل 34- روش آبیاری قطره ای )تیپ(
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شکل 35- مراحل حساس رشدی گیاه سیب  زمینی به تنش کم  آبی

ارقاممختلفسیبزمینیباطولدورهرشدمتفاوت،عمقنفوذریشهومقاومت
بهمعنیتحملبیشتربه اماعمقریشهزیادترلزوماً بهتنشآبیمتفاوتیدارند
شرایطتنشرطوبتینیست.ارقامیمثلکایزر،اسپیریت،دراگا،کنبک،بانبا،بورن،
آلمرا،ساتینا،ساواالنوخاوران)متحمل(،هرمسومارفونا)نیمهمتحمل(وآگریا
)حساس(بهکمآبیهستند.تأثیراتناشیازکمبودوزیادیآبدرمراحلرشد

سیبزمینیبهشرحجدول4است.
جدول 4- اثر تنش آبی در مراحل مختلف رشد

مرحله 
رشد

زیادی آبکمبود آب

کاشت تا 
سبز شدن

جلوگیری از ترمیم سطح غده های بذری قاچ 
 شده، تأخیر در سبز شدن، سبز غیریکنواخت و 

کاهش رشد اندام های هوایی

افزایش پوسیدگی غده های قاچ خورده 
و کاهش تراکم

سبز شدن تا 
غده زایی

کاهش رشد و نبودن امکان استفاده از عناصر 
غذایی

تخریب ریشه های موجود گیاه

کاهش تعداد غده تشکیل شده، افزایش اسکب و غده زایی
بدشکلی غده

قهوه ای شدن مرکز غده به ویژه در دماهای 
کمتر از 12 درجه سانتی گراد خاک
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مرحله 
رشد

زیادی آبکمبود آب

حجیم شدن 
غده

کاهش رشد شاخ  و برگ، تسریع در پیری گیاه، 
کوچک  ماندن غده ها، افزایش بیماری اسکب، 
حفره ای شدن، لکه قهوه ای، شکاف های رشد، 

بدشکلی و رشد ثانویه غده

آب شویی نیتروژن خاک، رشد 
غیرضروری شاخ  و برگ، شکفتگی 

عدسک ها و بیماری های مرتبط با آن 
نظیر ساق سیاه )اروینیا(

بلوغ 
)رسیدگی(

از دست  دادن آب غده ها و تغییر بافت آوندی )در 
صورت از بین  بردن اندام های هوایی به  صورت 

مصنوعی( 

شکفتگی عدسک ها، تأخیر در 
رسیدگی و پوست بندی غده ها، 

افزایش قندهای احیایی و کاهش 
کیفیت سرخ  شده سیب زمینی و 

افزایش علف های هرز

افزایش کلوخ ها در خاک و آسیب پذیر شدن برداشت
غده ها

افزایش ترک برداشتن غده ها، 
چسبیدن گل به غده ها و افزایش 

پوسیدگی در انبار

ازآنکاهشعملکرد باالتر مقادیر آبیاریکهدر آستانهتحملشوریآب حد
سیبزمینیآغازمیشود2دسیزیمنسبرمتردرنظرگرفتهشدهوشیبکاهش
عملکردبهازاءهرواحدافزایششوریمعادل12درصداست.سیبزمینیجزءگیاهان
حساسبهشوریمیباشد.شوریخاکوآببهروشهایمختلفبرروینیازغذایی
سیبزمینیاثرمیگذارند.باافزایششوری،طولوحجمریشهسیبزمینیکاهش
یافتهودرنتیجهسطحجذبریشهکممیشود.همچنینباافزایششوری،جذبآب
توسطسیبزمینیکاهشیافتهوبهعلتخشکیفیزیولوژیکی،میزانفتوسنتزدرگیاه
کاهشودرنتیجهعملکردکاهشمییابد.شوریهمچنینباعثکاهشرشد،کوتولگی،
کاهشمادهخشکوکاهشکیفیتغدهمیگردد.برگهایسیبزمینی،بهشوریآب
آبیاریبسیارحساسوآسیبپذیراست.مصرفکلروسدیمبرایگیاهسمیتداشته
ومنجربهسوختگیحاشیهبرگهامیشود.بیشترینحساسیتبرگهایسیبزمینی
بهشوری،درمرحلهغدهزاییمیباشد.بهدلیلحساسیتبرگهایسیبزمینی،به
هیچوجهنبایدازآبشوردرآبیاریبارانیاینمحصولاستفادهشود.باالبودنمیزان
بردرآبآبیاری)بیشاز1تا2میلیگرمدرلیتر(میتواندموجبمسمومیتگیاه

ادامه جدول 4- اثر تنش آبی در مراحل مختلف رشد
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،)CIP(سیبزمینیگردد.براساسمطالعاتانجامشدهدرمرکزبینالمللیسیبزمینی
اینگیاهمیتواندبهراحتیوبدونافتچشمگیردرعملکردمحصول،تاشوری1/8
میلیموسراتحملکند.سیبزمینیتاهدایتالکتریکی4راعلیرغمافتعملکرد
تحملمیکندولیکیفیتغدههایتولیدیدرهدایتالکتریکی8بهنحویاستکه

عماًلقابلمصرفنیستند.

4-4- کارائی مصرف آب 
کارائیمصرفآبعبارتاستازمقدارمادهخشکیاعملکردتولیدشدهبهازای
هرواحدآبمصرفیتوسطگیاهکهمیزانآنبرحسبکیلوگرمبرمترمکعباز

رابطهزیربدستمیآید:
حجم آب مصرفی / عملکرد غده  = کارائی مصرف آب

کارائیمصرفآبدرسامانههایمختلفآبیاریمتفاوتبودهوباتوجهبهمدیریت
مزرعهممکناستاعدادمختلفیبرایآنبیانشود.برخیمنابعبهرهوریآبدر
سیبزمینیبراساسعملکردغدهدرسامانهجویچهایرا7/4-6/6کیلوگرمبرمتر
مکعبودرسامانههایتحتفشاررا9/46-5/19کیلوگرمبرمترمکعببیانمیکنند.

5-4- مدیریت تغذیه سیب  زمینی
میزانمصرفکوددرمزارعسیبزمینیبایدبراساسنتایجآزمونخاکباشد.در

غیراینصورت،مصرفکودبایدبراساسجدول5صورتگیرد.
جدول 5- مقدار کودهای مختلف توصیه  شده برای مصرف در مزارع سیب زمینی

مقدار مصرف در هکتار )کیلوگرم(نوع کود
200سولفات پتاسیم

50سولفات منگنز

50سولفات روی

40اسیدبوریک
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مقدار مصرف در هکتار )کیلوگرم(نوع کود
20سولفات مس

100اوره

100سوپرفسفات تریپل

محلول پاشی با کودهای سولفات منگنز، سولفات روی، اسید بوریک، سولفات مس و اوره با غلظت دو در 

هزار در دو مرحله )مرحله اول در زمان گل  دهی و مرحله دوم 20 روز بعد از محلول پاشی مرحله اول(. 

مصرفکودهایشیمیاییازطریقآبآبیاریوبهطورخاصآبیاریقطرهای
)تیپ(نیزامکانپذیراستوتوصیهمیشود.

کودهای نیتروژن دار: پسازمشخصشدنمقدارکودموردنیازازطریقآزمون
خاک،حداکثریکچهارمکودقبلازکاشتومابقیبهنسبتهای45،35و20
درصددرمراحلرشدرویشی،تشکیلوحجیمشدهغدهومرحلهبلوغغدههااستفاده
شود.بههرحالدرمراحلانتهاییرشدبایدمقدارنیتروژنخاکبهحداقلبرسد.
کودهای فسفره و پتاسیم دار:ایننوعکودهاقبلازکاشتبهزمیناضافه
میشود.مصرفکودهایفسفرداربهصورتنواری)7سانتیمترزیرو7سانتیتر
کنارغده(درزمانکشت،بیشترینتأثیررادربردارد.درصورتنیازدرمرحله

خاکدهیپایبوتهنیزمیتوانازکودهایفسفرهاستفادهکرد.
بانمونهبرداریازبرگسیبزمینیدرمراحلمشخصیازدورهرشدسیبزمینی
وتعیینعناصرغذاییدربرگآنومقایسهآنباحدودمطلوب،کفایتوسمیت
میتوانوضعیتتغذیهگیاهسیبزمینیرامدیریتنمود.معموالًنمونهگیاهیاز
برایشناختوضعیتعناصر ازغدهدهی وقبل پنجماهه بوته انتهایی برگهای

غذاییدرسیبزمینیبهکارگرفتهمیشود)جدول6(.

 ادامه جدول 5- مقدار کودهای مختلف توصیه  شده برای مصرف در مزارع سیب زمینی
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جدول 5-  حدود کمبود، مطلوب و سمیت عناصر غذایی پرمصرف 

در برگ های کامل رشد یافته سیب  زمینی

گوگردمنیزیمکلسیمپتاسیمفسفرنیتروژننوع عنصر  
درصد

0/700/2-0/650/99-8/500/75-0/229/29-3/500/28-4/49حد کمبود

0/6-1/000/2-0/761/2-9/301/0-0/2911/50-4/500/50-6/0حد کفایت

بیش از 

کفایت

بزرگ تر از  

6

بزرگ تر از 

0/6

بزرگ تر از بزرگ تر از 11/5

1/0

بزرگ تر از 

1/2

0/6

جدول 6- حدود کمبود، مطلوب و سمیت عناصر غذایی کم مصرف 

در برگ های کامل رشد یافته سیب  زمینی

بورمسمنگنزرویآهننوع عنصر
میلی  گرم بر کیلوگرم

18-524-206-3529-4044-49حد کمبود

25-750-3020-45250-50250-100حد کفایت

بزرگ تر از 50بزرگ تر از 20بزرگ تر از 250بزرگ تر از 250بزرگ تر از 100بیش از کفایت

در سیبزمینی در بر و روی منیزیم، پتاسیم، فسفر، نیتروژن، کمبود عالئم
شکلهای36تا42نشاندادهشدهاست.



شکل 36- عالئم کمبود نیتروژن
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شکل 37- عالئم کمبود فسفر

     
شکل 38- عالئم کمبود پتاسیم

  

 

شکل 39- عالئم کمبود منگنز
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شکل 40- عالئم کمبود منیزیم 

      

شکل 41- عالئم کمبود روی

      

شکل 42- عالئم کمبود بر
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6-4- مدیریت علف های هرز
قدرترقابتعلفهایهرزباسیبزمینیدرمراحلاولیهرشدگیاهزیادتراست.
بنابراین،کنترلعلفهایهرزدرمراحلاولیهرشدگیاهسیبزمینیاهمیتزیادی
یونجهمیتوانددر و نظیرگندم،جو،کلزا بامحصوالتی تناوبسیبزمینی دارد.
مدیریتتلفیقیکنترلعلفهایهرزسیبزمینیاستفادهشود.عواملیمانندآبیاری
قبلازکاشتوشخمعمیق)بعدازجوانهزنیبذورعلفهایهرزوقبلازبهبذر
رفتنآنها(درکنترلعلفهایهرزمؤثراست.علفهایهرزمهمسیبزمینی،ازنظر

مدیریتکنترلبهسهگروهاصلیطبقهبندیمیشوند:
انواع سلمه، انواع تاجخروس، انواع شامل یکساله پهنبرگ هرز علفهای -1

تاجریزی،داتوره،عروسکپشتپردهوخرفه؛
2-علفهایهرزباریکبرگیکسالهشاملسوروفوچاوداروحشی؛

مرغ و قیاق خارلته، پیچک، اویارسالم، شامل چندساله هرز علفهای -3
)شکلهای43تا50(.

باتوجهبهاینکهمحصولسیبزمینیبهصورتردیفیکشتمیشود،فضای
کافیبرایحضورعلفهایهرز)بینورویردیف(فراهماست.

به  طور کلی روش های کنترل علف های هرز در این محصول را می توان به 
چند دسته تقسیم کرد: 

1- روش مکانیکی
برایپوکونرمکردنخاکبینخطوطکشتوخاکدادنرویردیفکشتو
مبارزهباعلفهایهرز)درمرحلهخاکدهیپایبوته(ازدستگاهکولتیواتوراستفادهشود.

2- مبارزه شیمیایی
نباتاتومتخصصین بانظرحفظ براساسشرایطمنطقهنوعسمومقدارآن

گیاهپزشکیمصرفشود.
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الف: قبل از کاشت
z  به میزان 4 تا 6 لیتر در هکتار؛ EPTC علف کش 
z  .پندی متالین به میزان 2/5 تا 3 لیتر در هکتار 

ب: پس از کاشت و قبل از سبز شدن بوته ها
z  .پاراکوات به میزان 3 لیتر در هکتار 

ج: پس رویشی
z  ستوکسیدیم )نابواس( به میزان 2 تا 3 لیتر در هکتار؛ 
z  3 سنکور )اختصاصی سیب زمینی( به میزان 0/5 تا 1 کیلوگرم در هکتار در مرحله 2 تا 

برگی سیب زمینی. 

ازعلفکش استفاده ازرویش روزپس تا40 انگلگلجالیز20 برایعلفهرز د: 
سولفوسولفورونبهمیزان35تا50گرمدرهکتاریااستفادهازگالیفوسیتدرزمانهای

فوقالذکربهمیزان50تا100میلیلیترمادهتجاریدرهکتار



 

                           شکل 43- تاج خروس  شکل 44- سلمه تره 
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شکل 46- قیاق                                  شکل 45- پیچک صحرایی  

 

  

شکل 48- شیر تیغی                                              شکل 47- خرفه  
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شکل 50- گل جالیز                                 شکل 49- کیسه کشیش 

7-4-  بیماری های مهم سیب زمینی
بیماریهایمهمسیبزمینیشاملبیماریهایلکهموجی،پوسیدگیخشک
فوزاریومی،شانکرریزوکتونیایی،باکتریاییپوسیدگینرموساقسیاه،نماتدهایمولد
غدهریشه،نماتدزخمریشه،نماتدپوسیدگیخشکونماتدطالیی،بیماریهای

ویروسیPRLV،PVY،PVXوPVAمیباشد.

z 1-7-4- سفیدک دروغی سیب زمینی
اینبیماریبهبرگ،ساقهوغدهسیبزمینیحملهمیکند.کنترلاینبیماری

ازطرقزیرصورتمیگیرد)شکل51و52(:
2-کشتغدههایبذریسیبزمینیدرعمقمناسب؛

3-خاکدهیپایبوته؛
4-برداشتغدههابایدزمانیکهشاخوبرگکاماًلازبینرفتند،انجامگیردو
بایدحداقل2هفتهفاصلهزمانیبینسرزنیبوتههاوبرداشتغدههارعایتشود؛

5-حذفغدههایآلوده،خشککردنغدههاقبلازانبارداری،نگهداریغدهها
درانبارهایسردوباتهویهمناسب؛
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6-قبلازوقوعبیماریازسمومتماسیوبعدازوقوعبیماریازسمومسیستمیک
استفادهشود.

 

                   شکل 51- عالئم بیماری روی برگ سیب زمینی                             شکل 52- عالئم بیماری روی غده

z 2-7-4- بیماری شانکر ریزوکتونیایی ساقه و شوره سیاه غده سیب زمینی
بیماریرایزوکتونیاباعثمرگگیاهچهوتشکیلزخمرویریشهوساقهگیاهان
درحالرشدمیشود.همچنینبررویغدههایسیبزمینیدانههایسیاهرنگیبه

وجودمیآورد)شکلهای53تا56(.
کنترلاینبیماریبهشیوههایزیرصورتمیگیرد:

z  عمق و تاریخ کاشت مناسب؛ 
z  استفاده از غده های بذری سالم و ضدعفونی آنها؛ 





شکل 54- ایجاد شانکر روی استولون ها                                    شکل 53- تشکیل زخم در گیاهچه  



سنجشمهارتکشتسیبزمینی

82

معاونت آموزش و ترویج کشاورزی

شکل 56- تشکیل دانه های سیاه رنگ روی غده                       شکل 55- تشکیل شانکر در ساقه 

z 3-7-4- پوسیدگی حلقوی غده
پوسیدگیحلقویغدهنوعیباکتریغدهزاداستکهپراکنشاولیهآندرطول
مراحلبرشغدهوکاشتآنهاصورتمیگیرد)شکل57(.درفرایندبرشغدهها،
آلودگیاولیهقادراستازیکغدهآلودهبه30تا100غدهدیگرانتقالیابد.از

اواسطدورهرشدبرگهاپژمردهمیشود.
کنترل این باکتری به شیوه های زیر صورت می گیرد: 

z  استفاده از بذر سالم و گواهی شده؛ 
z  امحای بقایای آلوده؛ 
z  .سم پاشی با قارچ کش های آلی 



شکل 57- عالئم بیماری پوسیدگی حلقوی غده سیب زمینی
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z 4-7-4-  ساق سیاه، پوسیدگی ساقه هوایی و پوسیدگی نرم غده
ساقسیاهوپوسیدگیساقههوایی،آوندهارادرطیفصلرشدتحتتأثیرقرار
انبارداری میدهدودرپوسیدگینرمغدهدردرونمزرعهومراحلجابهجاییو
تأثیرگذاراست.باکتریهایعاملپوسیدگینرمغدهدرعدسکها،زخمهاوسطح
غدههایافتمیشود.عالئمبیماریشاملزخمهایکوچکآبسوختهدرقاعده
ساقهتازخمهایگستردهکهازقاعدهبهسمتباالیگیاهتوسعهمییابد)شکل58(.

کنترل این بیماری به شیوه های زیر صورت می گیرد: 
z  استفاده از بذر مناسب و رعایت بهداشت مزرعه؛ 
z  .انبارداری در شرایط مناسب 


شکل 58- عالئم بیماری روی ساقه

z 5-7-4- پوسیدگی قهوه ای
پوسیدگیقهوهاییاپژمردگیباکتریاییباعثپژمردگی،زردیوکوتولگیگیاه
میشودویکنوعبیماریخاکزاداست.درابتداممکناستیکساقهگیاهعالئم
بیماریرانشاندهد؛ولیبهتدریجبیماریگسترشمییابد.برگهایآلودهپژمرده

میشوند؛امازمانخشکشدن،حاشیهآنهاسبزباقیمیماند)شکل59(.
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برای کنترل این پوسیدگی راهکارهای زیر صورت می گیرد: 
z  در صورت برش غده ها، وسیله برش ضدعفونی شود؛ 
z  این بیماری با حضور نماتدها در مزرعه توسعه می یابد. بنابراین کنترل نماتدها در کاهش 

بیماری مؤثر است. 



شکل 59- عالئم بیماری پوسیدگی قهوه ای غده سیب زمینی

z 6-7-4- بیماری پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی
زردیبرگهایپایینی،کمرنگشدنبرگهایباالییگیاهازعالئممهمبیماری
پژمردگیفوزاریومیاستکهغالباًبهپژمردگیگیاهنیزمنجرمیشود.بافتآوندی
رنگ تغییر از مختلفی انواع غده در وهمچنین رنگمیدهد تغییر غده و ساقه
داخلیوخارجینیزبهچشممیخورد.نکروزقهوهایرنگدرمحلاتصالاستولون
یاچشمهایغدهیاپوسیدگیدایرهایشکلداخلغده،ارغوانیشدنقسمتهای
هواییگیاهوظهورغدههایهواییدرمحوربرگهاازعالئماینبیماریاست.این

بیماریحتیباعثمرگزودهنگامگیاهمیشود)شکلهای61،60و62(.
کنترل این بیماری با شیوه های زیر صورت می گیرد: 

z  کاشت غده های بذری سیب زمینی سالم؛ 
z  مدیریت صحیح آبیاری؛ 
z  ضدعفونی کردن قطعات بذری بریده  شده با قارچ کش های تماسی قبل از کاشت؛ 
z  تناوب بلندمدت؛ 
z  خودداری از زخمی شدن غده ها؛ 
z  برداشت  نکردن غده در دمای زیر 7 درجه سانتی گراد؛ 
z  .ترمیم غده های زخمی قبل از ورود به انبار 
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شکل 61- تغییر رنگ بافت آوند ساقه                          شکل 60- عالئم بیماری روی برگ  

 

شکل 62- تغییر رنگ بافت آوندی غده سیب زمینی 

z )7-7-4- بادزدگی )بالیت
اندامهایگیاهبهاینبیماریحساسیتنشانمیدهد.زخمهایقهوهای تمام

منفردبررویبرگهاوساقههاازعالئماینبیماریاست)شکلهای63و64(.
کنترلاینبیماریبهشیوههایزیرصورتمیگیرد:

z  استفاده از غده سالم؛ 
z  سم پاشی روی پشته ها در زمان ظهور گیاهچه؛ 
z  از بین  بردن علف های هرز؛ 
z  سوزاندن غده های آلوده؛ 
z  کشت ارقام مقاوم؛ 
z  .استفاده از قارچ کش مناسب 
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 شکل 63- عالئم بیماری روی برگ غده 

شکل 64- عالئم بیماری روی غده 

z 8-7-4- بیماری اسکب )جرب( معمولی
ازبیماریهایمهمباکتریاییسیبزمینیمیباشد.اینبیماریدرقسمتهای
قرار تأثیر تحت را غده کیفیت فقط، و نمیآورد بهوجود را گیاهعالئمی هوایی

میدهدوموجبپایینآمدنبازارپسندیآنمیشود)شکل65(،
کنترل این بیماری به شیوه های زیر صورت می گیرد: 

1-کاشتغدههایبذریسالموضدعفونیکردنباسمومکاپتانومانکوزب؛
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2-درهنگاممتورمشدناستولونهارطوبتبایددریکدوره4تا6هفتهایدر
حدظرفیتمزرعهباشد؛

3-رعایتتناوبزراعی3تا4سالهوکشتنکردنگیاهانحساسبهبیماری
اسکبنظیرچغندرقند،ترب،هویجوشلغمدرتناوبباسیبزمینی؛

4-پرهیزازکاربردموادآهکی؛
ازکودهای بااستفاده تا5/2 پاییننگهداشتناسیدیتهخاکدرحدود5 -5

اسیدییاسولفور)استفادهنکردنازموادیکهاسیدیتهراافزایشمیدهد(.

 

شکل 65- عالئم بیماری روی غده ها

z 9-7-4- بیماری نقطه سیاه
نشانههایبیمارینقطهسیاهدراواخرفصلرشدظاهرمیشود.عالئمبیماری
و ورتیسیلیومی پژمردگیهای و بادزدگی بیماریهای عالئم با است ممکن
ریزوکتونیاییاشتباهشود.وجودنقاطسیاهبررویغده،استولونواندامهایهوایی
ازعالئماینبیماریاست)شکل66(.برایکنترلاینبیماریبایدازبروزتنشهای
رطوبتیوتغذیهایدرمزرعهاجتنابکرد.جراحاتناشیازعلفکشمتریبیوزین

)سنکور(باعثشدتبیماریمیشود.
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 شکل 66- عالئم بیماری روی ساقه سیب زمینی

z 10-7-4- بالیت زودرس
ایجادزخمهایمتعددرویشاخوبرگوکاهشسطحبرگازعالئماصلیاین
بیماریاست.لکههایرویبرگبهرنگقهوهایبودهوممکناستحاشیهآنزرد
رنگباشد)شکل67(.عالئمبیماریرویبرگهایمسنظاهرمیشودوبهتدریج
بهسمتبرگهایباالییتوسعهمییابد.ارقامزودرسبهبیماریحساسترهستند.

کنترل این بیماری از طرق زیر انجام می شود: 
z  استفاده از قارچ کش مناسب در چندین نوبت؛ 
z  استفاده از غده بذری سالم؛ 
z  کاهش تنش های مزرعه ای و تغذیه مناسب؛ 
z  .سرزنی شاخ  و برگ قبل از برداشت به  منظور ایجاد پوسته ضخیم بر روی غده 

 

شکل 67- عالئم بیماری روی برگ سیب زمینی
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z 11-7-4- ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی
گیاهانآلودهرشدعمودیدارندوبرگهابهسمتباالپیچمیخورند.گیاهان
آلودهکوتولهشده)کوتولگیزرد(ورشدآنهامتوقفمیشود.درارقامباغدهقرمز
رنگبرگهانیزبهرنگصورتیوقرمزدرمیآیند.درارقامباغدههایسفیدرنگ

برگهازردمیشوند)شکل68(.
برای کنترل  کردن این ویروس راهکارهای زیر توصیه می شود: 

z  استفاده از غده عاری از ویروس؛
z  .کنترل ناقالن و شته های موجود در مزرعه

 

شکل 68- عالئم بیماری روی برگ سیب زمینی

z PVA 12-7-4- ویروس
عالئماینبیماریشاملموزاییکمالیمیاابلقیشدنبرگاستکهمیتواند
لکههایزردرنگدرونبافتسبزبرگایجادکند)شکل69(.اینویروسازطریق
مکانیکینیزانتقالمییابد؛اماروشمعمولانتقالانواعخاصیازشتههاهستند.

برای کنترل کردن این ویروس راهکارهای زیر توصیه می شود: 
z  استفاده از غده های بذری سالم؛ 
z  کنترل شته ها با سموم سیستمیک؛ 
z  .کشت ارقام متحمل 
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شکل 69- عالئم بیماری روی برگ سیب زمینی

z PVY 13-7-4- ویروس
عالئماینبیماریشاملزردشدنبرگچهها،ریزشبرگهاومرگقبلازرسیدن
محصولاست.نکروزشاخه،ساقه،برگوهمچنینغدهنیزممکناستمشاهدهشود
)شکل70(.اینویروسازطریقمکانیکینیزانتقالمییابد؛اماروشمعمولانتقال

ازطریقشتههامیباشد.
برای کنترل  کردن این ویروس راهکارهای زیر توصیه می شود: 

z  استفاده از غده های بذری سالم؛ 
z  کنترل شته ها با سموم سیستمیک؛ 
z  حذف گیاهان آلوده از مزرعه؛ 
z  .ضدعفونی وسایل برش 

 
شکل 70- عالئم بیماری روی برگ و غده سیب زمینی



91

فصل چهارم
مرحله داشت سیب زمینی 

z PVM 14-7-4- ویروس
درحالتشدیداینبیماریکمانهایقهوهایتیرهونکروزهدرونغدهایجاد
میشود.بررویبرگهانقوشزردبراقونشانههایVشکلایجادمیشود)شکل716(.

برای کنترل کردن این ویروس از شیوه های زیر بهره گرفته می شود: 
z  استفاده از غده سالم و عاری از ویروس؛ 
z  کنترل ناقالن و شته های موجود در مزرعه؛ 
z  .رعایت بهداشت مزرعه و جلوگیری از انتقال ادوات آلوده به قسمت های مختلف مزرعه 



شکل 71- عالئم بیماری روی برگ سیب زمینی

z PVX 15-7-4- ویروس
اینبیماریراعمدتاًمیتوانازطریقتهیهارقاممقاومکنترلکرد)شکل72(.

شیوه های کنترل  کردن این ویروس عبارت اند از: 
z  استفاده از غده عاری از ویروس؛ 
z  کنترل ناقالن بیماری های ویروسی در مزرعه؛ 
z  .رعایت بهداشت مزرعه و جلوگیری از انتقال ادوات آلوده به قسمت های مختلف مزرعه 
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شکل 72- عالئم بیماری روی برگ سیب زمینی

8-4- مدیریت آفات مهم سیب زمینی
مینوز، مگس کلرادو، سوسک زنجرک، هلو، سبز شته طوقهبر، کرم تریپس،
کک،بید،کنه،کرممفتولی،کرمسفیدریشه،عسلکپنبهازجملهمهمترینآفات

سیبزمینیهستند.

z 1-8-4- کرم مفتولی
باتغذیهازغدههایسیبزمینیضمنایجادخسارتازنظرکّمیو اینآفت

کیفی،ارزشبازارپسندیراکاهشمیدهد)شکل73(.
برای کنترل این آفت راهکارهای زیر توصیه می شود: 

z  استفاده از تله های فرمونی و نوری؛ 
z  تناوب صحیح زراعی؛ 
z  استفاده از آیش در تناوب؛ 
z  انجام عملیات زمستانه مثل شخم، دیسک، یخ آب و خشکی دادن به زمین در شرایط آیش؛ 
z  صورت به   هکتار  در  کیلوگرم   10 میزان  به  درصد   10 گرانول  دیازینون  از  استفاده   

طعمه پاشی. 
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شکل 73- خسارت آفت کرم مفتولی روی غده

z 2-8-4- سوسک کلرادو
برگهای از تغذیه با )75 )شکل آن الروهای و )74 )شکل کامل حشره
سیبزمینیموجبکاهشمحصولمیشوند.تخمها)شکل76(نارنجیرنگوبه

طوردستهجمعیدرسطحزیرینبرگقراردارند.
از روش های مبارزه با این آفت می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

z  کنترل شیمیایی )استفاده از سم کنفیدور به مقدار 250 میلی لیتر در هکتار(؛ 
z  کنترل مکانیکی )حذف بقایای آلوده(؛ 
z  کنترل زراعی )تناوب زراعی(؛ 
z  .)کنترل بیولوژیکی )استفاده از دشمنان طبیعی 



شکل 74- خسارت حشره کامل 
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z 3-8-4- بید سیب زمینی
درابتدایرویشگیاهتاظهورگلسیبزمینی،تخمریزیدراندامهایهوایی
گیاهوپسازتشکیلغدههادرخاک،درکنارچشمکرویغدهدیدهمیشود.در
اندامهایهواییگیاه،الروپسازخروجازتخمدرپشتبرگ،کنارهرگبرگرا
سوراخمیکندوبهداخلپهنکبرگمیرودوموادسبزینهموجوددرحدبیندو
بََشرهفوقانیوتحتانیبرگرامیخورد.برگهایآفتزده،لکههایسفیدیشبیهبه
تاولدارند.درغده،الروزیرپوستمیرودوداالنمستقیمیاپیچوخمدارمیسازد
وبهتدریجکهالروبهسنینباالترمیرود،داخلداالنرابافضوالتوموادجویده
شدهپرمیکند.الروهایدرشتبهداخلغدههممیروندوازمحتویاتداخلغده

تغذیهمیکنند)شکل77(.

شکل 75- خسارت الرو

 

شکل 76- تخم های سوسک کلراد
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شکل 77- شکل الرو و پروانه بید و صدمات الروها روی و داخل غده سیب زمینی

کنترلکردناینحشرهباشیوههایزیرامکانپذیراست:
الف- مزرعه

1-اگرکشتسیبزمینیدراواسطاسفندماهشروعشودوبرداشتدراواخر
خردادماهخاتمهیابد،خسارتآفتضعیفوآلودگیغدههاکماست.

2-پنجتاششهفتهبعدازکشت،پایبوتههایسیبزمینیخاکدادهشودکه
حشرهکاملقادربهتخمریزیرویغدههانشود.سلهشکنیدراولینزمانممکن
پسازآبیاریانجامگیرد؛چوندرهنگامآبیاریبهخصوصنوبتاولپهلویپشتهها
فرسایشمییابدوترکخوردگیایجادمیشود.اینترکهادسترسیپروانههابه

غدههاراتسهیلمیکنند؛
3-ازبینبردنبقایایگیاهی؛

4-کشتارقامزودرس؛
5-شخمعمیقپسازبرداشت؛

6-عمقمناسبکاشت؛
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7-استفادهازروشناییضعیفدرانبار؛
8-رعایتبهداشتدرمزرعه؛

9-تناوبزراعیصحیح.

ب- انبار
1-شیوهانبارداریصحیح؛

2-نگهداشتندرجهحرارتانباربین4تا6درجهسانتیگراد؛
3-انتقالندادنغدههایآلودهبهانبار؛

4-استفادهازتلههایفرمونیونوریدرانباربرایشکارپروانهها؛
5-استفادهازبرگگیاهاندورکنندهمثلاکالیپتوسوشاهپسنددرانبار؛

6-استفادهازآفتکشهایفسفرهوکارباماتها.

9-4-  بیماری های مهم فیزیولوژیک سیب زمینی
بااینحالعواملمختلفمحیطیغیرزندهنیزدراینمحصولایجادعوارضیمیکنند
کهضمنکاهشعملکردغده،کیفیتوبازارپسندیمحصولتولیدیرانیزتحتتأثیر
منفیخودقرارمیدهندوبدینترتیبخساراتقابلتوجهیرابهکشاورزانوتولید
کنندگانونیزدستاندرکارانصنایعتبدیلیسیبزمینیواردمینمایند.ایندسته
ازبیماریهایسیبزمینیرااصطالحاًعوارضیابیماریهایفیزیولوژیکیمینامند.
قهوهایشدنوخالیبودندرونغدهونیزبروزترکهایرشدیرویسیبزمینیاز
جملهمهمترینعوارضفیزیولوژیکیسیبزمینیبهشمارمیآید)شکلهای78تا80(.



شکل 78- عارضه فیزیولوژیک قهوه ای شدن درون غده 
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شکل 79- عارضه فیزیولوژیک خالی بودن درون غده 

 
شکل 80- عارضه فیزیولوژیک ایجاد ترک های رشدی در غده سیب زمینی

تامیننامنظمآببهرشدنامنظمغدهمنتهیشدهکهموجبتشکیلغدههای
بدشکلوایجادترکرویغدهمیشود.دورههایخشکیتوأمبادمایباالبهویژه
دراوایلدورهرشدغدهکهخاکبهطورکاملازشاخوبرگپوشیدهنیستمیتواند
باعث انداخته، تاخیر به را غده تشکیل که هرشرایطی ثانویهشود. رشد موجب
طویلشدنساقهواستولونشود،رشدثانویهغدهراتحریکمیکند.رشدثانویه
ممکناستبررویدرصدمادهخشکاثربگذارد.غدههاممکناستغدههایثانویه
برگ، و ازتخریبشاخ بعد قادرند اینغدههایجدید و آورند بهوجود جدیدی
نشاستهغدههایاولیهراخارجسازندونتیجهاینامرشیشهایشدنغدههایاولیه

خواهدشد)شکل81(.
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شکل 81- ایجاد رشد ثانویه در غده
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 آزمون فصل چهارم
مزایایخاکدهیپایبوتهبرایسیبزمینیرانامببرید. .1

خاکدهیپایبوتهچگونهانجاممیشود؟ .2
خاکدهیپایبوتهدرچهمرحلهایازگیاهانجاممیشود؟ .3

میزانآبموردنیازسیبزمینی،معموالًبهچهعواملیبستگیدارد؟ .4
ودرخاکهایشنی)خاکهای زمینهایرسی)خاکهایسنگین( در .5

سبک(دورآبیاریچطوراست؟
بهعلتحساسیتگیاهسیبزمینیبهکمآبی،بعدازکاشتبایدغدهبذری .6
درمحیط..............قرارگیردوخاک.........نیزنیشهارااحاطهکنندتارشدجوانهو

سبزشدنبهخوبیصورتگیرد.
دراوایلرشدسیبزمینی،نیازآبیاینگیاهبرایسبزشدن،بهدلیلوجود .7

آبموردنیازدرغده.........است.
درشرایطکنترلشده،تنشخشکیدرمحیطاستولون،تشکیل.............. .8

و..................راتسریعمیکند.
با مصادف تقریباً )مرحلهشروعتشکیلغدهکه استولون مرحلهتشکیل .9
مرحلهگلدهیگیاهاست(،.............مرحلهبهتنشکمآبیاستوتأثیرآنبرتعداد

غده،بیشترازاندازهغدهاست.
مقدارزیادآبمیتواندموجب....................و.................غدههایبذریشود. .10

آبیاریبیشازحددرطولدورهسبزشدنتاشروعرشدغدهدهی،بهتولید .11
سیستم......................منجرمیشود.

گیاهبرایدستیابیبهعملکردباالدرمرحلهرشدغده،بهمقدار................. .12
آبنیازدارد.

به آلودگی کمترین ظاهری نظر از غده )تیپ( قطرهای آبیاری روش در .13
بیماریهای..............و...............رانشانمیدهد.

ازمزایایروشآبیاریقطرهای)تیپ(،چندموردنامببرید. .14
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و آلمرا،ساتینا،ساواالن بورن، بانبا، اسپیریت،دراگا،کنبک، ارقامکایزر، .15
خاوران..............،هرمسومارفونا............................وآگریا.....................بهکمآبیهستند.
کاهش آن از باالتر مقادیر در که آبیاری آب شوری تحمل آستانه حد .16
عملکردسیبزمینیآغازمیشود.................دسیزیمنسبرمتردرنظرگرفتهشدهو

شیبکاهشعملکردبهازاءهرواحدافزایششوریمعادل................درصداست.
سیبزمینیجزءگیاهان....................بهشوریمیباشد. .17

باافزایششوری،طولوحجمریشهسیبزمینی.................یافتهودرنتیجه .18
سطحجذبریشه............میشود.

باافزایششوری،جذبآبتوسطسیبزمینی............مییابد. .19
بهعلتخشکیفیزیولوژیکی،میزان.................درگیاهکاهشودرنتیجه .20

عملکرد................مییابد.
شوریباعث.........،...............،..................و..................میگردد. .21

برگهایسیبزمینی،بهشوریآبآبیاری...............وآسیبپذیراست. .22
بیشترینحساسیتبرگهایسیبزمینیبهشوری،درمرحله....................... .23

میباشد.
سیبزمینیتاهدایتالکتریکی....................راعلیرغمافتعملکردتحمل .24
میکندولیکیفیتغدههایتولیدیدرهدایتالکتریکی....................بهنحویاست

کهعماًلقابلمصرفنیستند.
میزانمصرفکوددرمزارعسیبزمینیبایدبراساسنتایج............................... .25

صورتگیرد.
پسازمشخصشدنمقدارکودنیتروژندارموردنیازازطریقآزمونخاک، .26
................. ،. ازکاشتوبقیهبهنسبتهای................. ....................کودقبل حداکثر
و....................درصددرمراحلرشدرویشی،تشکیلوپرشدنغدهومرحلهبلوغ

غدههااستفادهشود.
.................... ،.................... نظیر...........، محصوالتی با سیبزمینی تناوب .27
و.............میتوانددرمدیریتتلفیقیکنترلعلفهایهرزسیبزمینیاستفادهشود.
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چهعواملیدرکنترلعلفهایهرزمؤثراست؟ .28
انواععلفهایهرزمهمسیبزمینی،ازنظرمدیریتکنترلبهچندگروه .29

اصلیطبقهبندیمیشوند.
برایپوکونرمکردنخاکبینخطوطکشتوخاکدادنرویردیفکشتو .30
مبارزهباعلفهایهرز)درمرحلهخاکدهیپایبوته(ازدستگاه....................استفادهمیشود.

سمومعلفکشEPTCوپندیمتالینچهموقعاستفادهمیشود. .31
علفکشپاراکواتدرچهزمانیاستفادهمیشود. .32

میزان............. به سیبزمینی( )اختصاصی سنکور علفکش از استفاده .33
تا..............کیلوگرمدرهکتاردرمرحله...........برگیسیبزمینیتوصیهمیشود.

از استفاده رویش از پس روز 40 تا 20 جالیز گل انگل علفهرز برای .34
علفکش........................بهمیزان35تا50گرمدرهکتاریااستفادهاز....................در
زمانهایفوقالذکربهمیزان50تا100میلیلیترمادهتجاریدرهکتارتوصیهمیشود.

چندموردازبیماریهایمهمسیبزمینیرانامببرید. .35
و............ ................... به...............، سیبزمینی دروغی سفیدک بیماری .36

سیبزمینیحملهمیکند.
بیماریرایزوکتونیاباعث.......................و.........................گیاهاندرحالرشد .37
میشود.همچنینبررویغدههایسیبزمینیدانههای...........................بهوجودمیآورد.

بیماریرایزوکتونیاچگونهکنترلمیشود؟ .38
بیماریپوسیدگیقهوهایچگونهکنترلمیشود؟ .39

سیبزمینی باکتریایی مهم بیماریهای از بیماری........................................ .40
میباشد.اینبیماریدرقسمتهایهواییگیاهعالئمیرابهوجودنمیآوردوفقط،
کیفیتغدهراتحتتأثیرقرارمیدهدوموجبپایینآمدنبازارپسندیآنمیشود.

بیماریاسکبچگونهکنترلمیشود؟ .41
میشود. ظاهر رشد فصل در................... سیاه نقطه بیماری نشانههای .42
. و..................................... بیماریهای................... عالئم با است ممکن بیماری عالئم

و........................اشتباهشود.
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انواعبیماریهایویروسیمهمسیبزمینیرانامببرید. .43
انواعآفاتمهمسیبزمینیرانامببرید. .44

برایکنترلآفتکرممفتولیچهبایدکرد. .45
روشهایمبارزهباآفتسوسککلرادورانامببرید. .46

ازروشهایکنترلآفتبیدسیبزمینیچندموردنامببرید. .47
............................و..............................درونغدهوبروز................................روی .48

سیبزمینیازجملهمهمترینعوارضفیزیولوژیکیسیبزمینیبهشمارمیآید.
تشکیل موجب که شده منتهی غده نامنظم رشد به آب نامنظم تامین .49

غدههای...............................و....................................................رویغدهمیشود.
دورههایخشکیتوأمبادمایباالبهویژهدراوایلدورهرشدغدهکهخاک .50
بهطورکاملازشاخوبرگپوشیدهنیستمیتواندموجب...............................شود.
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هدف کلی
آشنایی با مراحل برداشت و انبارداری سیب زمینی

مدیریت برداشت و انبارداری سیب  زمینی  5

هدف  های رفتاری:فراگیر،پسازگذراندناینپیمانهمهارتی،بایدبتواند:
1-عملیاتقبلازبرداشتسیبزمینیرابداند.

2-عملیاتحینبرداشتسیبزمینیرایادبگیرد.
3-عملیاتبعدازبرداشتسیبزمینیرابداند.

4-نحوهانبارداریسیبزمینیرایادبگیرد.

مهارت  های موردنیاز
مهارتانجاممراحلقبل،حینوبعدبرداشتوانبارداریسیبزمینی

تجهیزات و امکانات الزم
دماسنج،رطوبتسنجوانبار

زمین:5مترمربعبرایهرنفر

زمان به ساعت
عملینظری

68
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1-5- عملیات آماده  سازی برای برداشت
حدود2تا3هفتهقبلازبرداشتبایستیبهحذفاندامهایهواییگیاهاقدام
کردتاغدههافرصتکافیبرایپوستسازیداشتهباشندوحساسیتآنهابهپوسته
پوستهشدنوخردشدنکاهشیابد.سرزنیبهصورتمکانیکیباماشینآالتیااز
طریقشیمیاییوبااستفادهازعلفکشهاازجملهپاراگواتانجاممیشود.درصورت
استفادهازعلفکشبایدتوجهکردرطوبتخاکدرحدظرفیتمزرعهباشدوهواگرم
نباشد.درغیراینصورتممکناستغدههادرمحلاتصالبهاستولونسیاهشوند.

2-5- عملیات برداشت
برداشتزمانیانجاممیشودکه95درصدازغدههارسیدهباشند.دراینزمان
وبرگهازردرنگهستند.درغدههای فیزیولوژیکمیرسد بلوغ بهمرحله گیاه
رسیده،پوستغدهباحداکثرفشارانگشتدستازغدهجدانمیشودودرغیراین
صورتغدههانارساست.برداشتسیبزمینیممکناستبادستگاههایکششی
سیبزمینیها حالت این در شود. انجام میکنند، حرکت تراکتورها عقب در که
پسازالکشدنخاک،بررویزمینقرارمیگیرندوسپسجمعآوریمیشوند.
درسطوحزیرکشتبزرگ)مثلمزارعشرکتهایکشتوصنعت(ممکناستاز
کمباینهایبرداشتاستفادهشود.دراینحالتمحصولبرداشتشدهبهوسیله
نقلیهمجاورمنتقلشدهیادربرخیازانواعپیشرفتهتردرمخزنکمباینذخیره

میشود)شکلهای82و83(.
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شکل 82- برداشت سیب زمینی با دستگاه کمباین



شکل 83- برداشت سیب زمینی با دستگاه غده کن

تاریخبرداشتمناسبدرمناطقکشتسیبزمینیدرجدول7نشاندادهشده
است.
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جدول 7- تاریخ برداشت مناسب در مناطق کشت سیب زمینی

تاریخ برداشتمنطقهزمان کشت

کشت در بهار:

 برای مصرف تابستان

15 تیر تا 15 مرداداردبیل و آذربایجان شرقی

15 تیر تا 30 مردادهمدان

15 مرداد تا 15 شهریورخراسان شمالی

15 تیر تا 15 مردادمازندران و فارس

15 خرداد تا 15 تیراصفهان و لرستان

1 تا 31 تیرتهران

15 خرداد تا 15 تیرزنجان و قزوین

15 خرداد تا 15 مردادکرمان

کشت در تابستان: 

برای مصرف پاییز

اردبیل، آذربایجان غربی، البرز، 

کردستان، گلستان، مازندران، 

کرمانشاه و گیالن

15 شهریور تا 30 مهر

15 مهر تا 15 آبانخراسان رضوی، سمنان و یزد

15 شهریور تا 30 مهرآذربایجان شرقی، زنجان

اصفهان، تهران، فارس، خراسان 

شمالی، لرستان، همدان،
1 مهر تا 15 آبان

چهارمحال و بختیاری، قزوین، 

مرکزی،
15 مهر تا 15 آبان

1 تا 30 مهرقم

15 شهریور تا 30 مهرکرمان و کهگیلویه و بویراحمد

کشت در پاییز:

 برای مصرف زمستان

بوشهر، خوزستان، فارس، 

هرمزگان و جنوب کرمان
1 اسفند تا 10 فروردین

کشت در زمستان:

 برای مصرف بهار

ایالم، بوشهر، خوزستان، 

هرمزگان و جنوب کرمان
15 فروردین تا 15 اردیبهشت
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3-5- عملیات پس از برداشت
همهسالهمعموالًمقداریازغدههایسیبزمینيکهدرآخرفصلزراعیبرداشت
میشوندبرایآنکهدرسالآیندهبهعنوانبذریاغدهخوراکیمورداستفادهواقع
شوندالزماستبهانبارهایاسردخانههاییکهبههمینمنظورتهیهشدهاند،منتقل
شوند.نگهداریسیبزمینیبهعنوانیکموجودزندهدرچنینشرایطیاگرباتوجه
بهاصولفنیدقیقانجامنشودتلفاتوضایعاتفراوانیرادرپیخواهدداشت.بر
ایناساسرعایتمواردذیلدرکاهشمیزانتلفاتوضایعاتسیبزمینیدرانبار

وسردخانهمؤثراست.
z  تاریخ برداشت مناسب و رسیده بودن غده ها در زمان ورود به انبار یا سردخانه 
z  سر زنی اندام  های هوایی گیاه سیب زمینی قبل از برداشت محصول که موجب ضخیم  تر 

شدن پوست غده ها می شود.
z  قبل از ورود غده های سیب زمینی به انبار یا سردخانه الزم است پاک سازی محل نگهداری 

سیب زمینی و ضدعفونی آن انجام شود.
z  فقط غده های سالم و عاری از آلودگی با استفاده از جعبه  ها یا کیسه های مخصوص به 

انبار منتقل شوند و از انتقال غده های آلوده اجتناب شود.
z  به منظور التیام و بهبود زخم ها و آسیب دیدگی غده های برداشت شده الزم است چند 

و رطوبت متوسط )حدود 85  روزي غده های سیب زمینی در دماي 15 درجه سانتي  گراد 
درصد(  نگهداري شود و سپس حرارت انبار به 5 درجه کاهش یابد )جدول 8(.

جدول 8- تعداد روز الزم برای فرآیند ترمیم یا کیورینگ 

با توجه به دمای بکار گرفته شده

کامل شدن مرحله 

چوب پنبه ای

آغاز چوب پنبه  ای 

شدن

تشکیل پوست 

کامل
پوست  زایی جزئی

دما
 )درجه سانتی گراد(

)درجه سانتی گراد(

28-632821-427-142/5-5

9-167-147-14410

5-73-53-61-220
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z  ممانعت از ایجاد الیه   رطوبتی در سطح غده  ها در داخل انبارهایی که رطوبت نسبی آنها 
باالی 90 درصد است از اهمیت زیادی برخوردار است.

z  ضدعفوني غده  ها در انبار با حشره  کش  هاي بیولوژیکي یا استفاده از گیاهان دورکننده 
نظیر نوعي نعناع، برگ اکالیپتوس و شاه پسند درختي و یا ضدعفونی غده  های داخل انبار با 

متیل  بروماید به نسبت 15 گرم در متر مکعب به مدت دو ساعت توصیه شده است.

z  اعمال درجه حرارت مطلوب برای نگهداری غده  ها در انبار از نکات ضروری و مهم برای 
کاهش تلفات و ضایعات محصول به شمار می آید. پائین آوردن دمای غده  ها بعد از برداشت و 
انبار  نمودن آنها در شرایط مناسب همراه با تهویه خوب ضرورت دارد. دمای مناسب انبارداری 
برای سیب زمینی های بذری 2 تا 4 درجه سانتی گراد و برای سیب زمینی های خوراکی 4 تا 5 

درجه سانتی گراد و برای سیب زمینی های با مصارف صنعتی 7 درجه سانتی گراد می  باشد.

z  استفاده از توری های سیمی در محل درب ها و پنجره های انبار به منظور ممانعت از ورود 
انبار در  پروانه  ها در داخل  به منظور شکار  یا فرمونی  نوری  تله های  از  نیز استفاده  و  آفات 

کاهش میزان تلفات و ضایعات محصول سیب زمینی در انبار و سردخانه مؤثر است.

z  ارتفاع گونی ها حداکثر 5 تا 6 ردیف به شکل پارت چینی و با رعایت فاصله از دیوارها و 
پارت ها باشد.

z .رطوبت نسبِی بین 85 تا 90 درصد رعایت شود  

z .برای تهویه هر تن سیب زمینی در هر شبانه روز 4 تا 5 مترمکعب هوا نیاز است 

z .برای سیب زمینی بذری نور غیرمستقیم و برای سیب زمینی خوراکی تاریکی الزم است 

است شده داده نشان انبار در سیبزمینی غدههای نگهداری تصاویر زیر در
)شکلهای87،86،85،84و88(.
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شکل 84- نحوه نگهداری غده های سیب زمینی در انبار و سردخانه

 

شکل 85- نحوه نگهداری غده های سیب زمینی در انبار و سردخانه

 

شکل 86- نحوه انتقال غده های سیب زمیني به انبار و سردخانه



113

فصل پنجم
مدیریت برداشت و انبارداری سیب زمینی 

 

شکل 87- نحوه نگهداری غده های سیب زمیني در انبار و سردخانه

 

شکل 88- ارتفاع و ردیف های پارت چینی گونی  های سیب  زمینی

4-5- شیرین شدن سیب  زمینی 
دردمایپایین)4درجهسانتیگراد(نشاستهموجوددرغدهبهقندتبدیلشده
واصطالحاسیبزمینیشیرینمیشود.چیپستولیدیدراینحالتبهرنگتیره
درآمدهومناسبنیست.برایسیبزمینیهایخوراکیدرانتهایدورهانبارداریباید
دماافزایشیابدتاقندهابهنشاستهتبدیلشوندوبرایسیبزمینیفرآوریشده

بایددمایانباردرکلدوره10-7درجهسانتیگرادباشد.
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5-5- افت وزنی سیب  زمینی ناشی از انبارداری
غدههايسیبمینيپسازبرداشتدارايبیشاز80درصدآبهستند.ازدید
علمیهرگاهرطوبتهوایانبارکمتراز8/97درصدباشد،غدههاشروعبهازدست
اینرطوبتمیتواند تامین اینکه به باتوجه بافتهاخواهندکرد،اما دادنآب
انبارهاممکناست از انباریشود،دربرخی ازبیماریهای افزایشبرخی موجب
تلفات انبار، نسبي رطوبت کاهش با میشود. گرفته نظر در کمتر رطوبت مقدار
ناشيازهدررفتنآبغدههاافزایشمییابد.تلفاتغدههاينارسوجواننسبت
بهغدههايمسنباپوستضخیمبیشتراستوبههمیندلیلخاصیتانبارداری
در وزنی افت محاسبه برای است. رسیده غدههای از کمتر بسیار نارس غدههای

شرایطانبارمیتوانازجدول9استفادهکرد.
جدول 9- درصد کاهش وزن غده در هر 24 ساعت 

در رطوبت نسبی و دماهای مختلف

وضعیت 

محصول

درصد کاهش وزن در هر 24 ساعت در رطوبت نسبی مختلف )درصد

دمای انبار

)درجه سانتی 

گراد(

95908580

سیب  زمینی

)با پوست ترمیم 

نشده(

5-70/0700/1410/2110/282

سیب  زمینی

)با پوست ترمیم 

شده(

70/0210/0420/0630/084
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6-5- برخی مشکالت در انبارداری سیب  زمینی

z  1-6-5- ایجاد شبنم روی توده سیب  زمینی
دربرخیازمواقعکهسیبزمینیبهصورتغیراصولیوبهصورتتودهایانبار
میشود،بهعلتتنفسموجوددرپایینتوده،هواگرمشدهوبهسمتباالحرکت
میکند.عملتبخیررطوبتدرالیهفوقانیسببخنکشدنقسمتباالیتوده
شدهکهبهتشکیل،یکالیهمتراکمرطوبتیرویآنمیانجامد.بههمیندلیل
سیبزمینیهایاینقسمتبهنظرخیسمیآید.درانبارهایدارایسیستمتهویه،

چرخشهوامانعایجاداینالیهمتراکمشدهودمایتودهرابهحداقلمیرساند.

z  2-6-5- افزایش دی اکسید کربن
تهویه فقدان درصورت که است تنفس از دیگری کربنمحصول اکسید دی
میتواندموجبسیاهشدنمرکزغدههاشود.اینعارضهمعموالدر24ساعتاولیه
انبارداری)کهدماهنوزبهزیر5درجهسانتیگرادنرسیده(ایجادشدهودرانبارهای
سنتیکهشکافهایریزدردیوارههاوجوددارد،معموالاینمشکلکمتراست)دی
اکسیدکربنکمتراز0/5درصد(ولیدرانبارهایمدرنترممکناستنیازبهدمیدن

هوابهدرونفضایانبارباشد.


شکل 89- سیاه شدن وسط غده در اثر افزایش دی اکسید کربن
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آزمون فصل پنجم

حدود2تا3هفتهقبلازبرداشتبایستیبهحذفاندامهایهواییگیاه .1
اقدامکردتاغدههافرصتکافیبرای........................داشتهباشند.

طریق از یا ................................. صورت به هوایی اندامهای سرزنی .2
...........................وبااستفادهاز............................انجاممیشود.

برداشتزمانیانجاممیشودکه................درصدازغدههارسیدهباشند. .3
بهمنظورالتیاموبهبودزخمهاوآسیبدیدگیغدههایبرداشتشده،الزم .4
استچندروزیغدههادردمای.......................درجهسانتیگرادورطوبت...................

نگهداریشود.
ارتفاعگونیهابایدحداکثر..............تا....................ردیفبهشکلپارتچینی .5

وبارعایتفاصلهازدیوارهاوپارتهاباشد.
دمایمناسبانبارداریبرایسیبزمینیهایبذری..............تا.................... .6

درجهسانتیگراداست.
....................... تا ................. خوراکی سیبزمینیهای برای مناسب دمای .7

درجهسانتیگرادمیباشد.
درجه ............... مناسب دمای صنعتی مصارف با سیبزمینیهای برای .8

سانتیگرادتنظیمشود.
................... تا ............... شبانهروز هر در سیبزمینی تن هر تهویه برای .9

مترمکعبهوانیازاست.
را کاملغده اجازهرسیدگی دیگر عوامل یا و درصورتیکهفصلرشد .10
با را شده برداشت سیبزمینیهای بافتهای ترمیم و پوست رشد میتوان نداد
دماورطوبتمصنوعی)85درصد(کاملکرد.اینموردتکنیکرا...........................

میگویند.
دردمایپایین)4درجهسانتیگراد(.........................موجوددرغدهبهقند .11

تبدیلشدهواصطالحاسیبزمینیشیرینمیشود.
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 آزمون سنجش مهارت رشته کشت سیب  زمینی

بخش عملی 6
نام و نام خانوادگی فراگیر:                                         تاریخ:              

       
 نام و نام خانوادگی آزمون  گر:

فعالیت عملی 1(پیشجوانهدارکردنغده

مراحل کاری فعالیتردیف
عملکرد کار

نادرستدرست
غده را برای کاشت، پیش جوانه  دار بکند.1

مراحل پیش جوانه  دار کردن غده را انجام بدهد.2

غده  های با جوانه  سفید و دراز را از بین سایر جوانه  ها جدا کند.3

4
تعداد 10 غده با جوانه طبیعی و آماده کاشت از داخل سایر 

غده  ها جدا کند.

5
قبل از کاشت، غده  های با جوانه  نوری قوی و محکم را از بین 

سایر جوانه  ها جدا کند.

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:
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فعالیت عملی 2(شناختمورفولوژیانواعغدههایسیبزمینی

مراحل کاری فعالیتردیف
عملکرد کار

نادرستدرست
میکروتیوبر، مینی  تیوبر و غده سیب  زمینی را از هم تشخیص دهد.1

نحوه تعیین شکل غده با اندازه  گیری طول و عرض غده را بداند. 2

رنگ پوست و گوشت غده را تشخص دهد.3

انواع رنگ جوانه غده را تشخیص دهد.4

5
از طریق رنگ جوانه غده، ارقام آگریا، ساواالن، رونا و آتوسا را 

از هم تشخص دهد.

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:

  
فعالیت عملی 3(کالیبراسیونوکاشتغدهبادستگاهغدهکار

ف
مراحل کاری فعالیتردی

عملکرد کار

نادرستدرست

1
مقدار 50 کیلوگرم غده سیب  زمینی را با دستگاه غده  کار مناسب 

بکارد.

عمق کاشت سیب  زمینی را تنظیم کند.2

فاصله بین دو بوته سیب  زمینی بذری را در دستگاه تنظیم کند.3

فاصله بین دو بوته سیب  زمینی خوراکی را در دستگاه تنظیم کند.4

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:
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فعالیت عملی 4( شناختمورفولوژیبخشهایزیرزمینیوتولیدمحصولسیبزمینی

مراحل کاری فعالیتردیف
عملکرد کار

نادرستدرست

1
در مرحله رشد و توسعه جوانه  ها و در زمان گل  دهی 

بوته سیب  زمینی را از خاک تهیه و بررسی کند.

2
ریشه و سابر بخش  های زیر  زمینی را جدا و 

شناسایی کند. 

3
نوع ریشه و سایر اندام  های زیرزمینی را توصیف 

کند )استولون و غده  ها و... (.

4
غده  های سیب  زمینی را به آرامی از خاک در بیارید 

و توزین کند.

5

در سه مرحله غده  زایی، حجیم شدن غده  ها و 

رسیدن گیاه ، بوته سیب  زمینی را از خاک در بیارید 

و غده  چه  های تولید شده را جدا کرده شمارش و 

توزین  و مقایسه کند کند.

نتیجه را تفسیر کند.6

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:
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فعالیت عملی 5(شناساییوتشریحمراحلرشدونموسیبزمینی

مراحل کاری فعالیتردیف
عملکرد کار

نادرستدرست

1

به مجموع مراحل پنج گانه رشد سیب  زمینی  و 

طول نسبی دوره رشد و نمو در کشور اشاره کرده 

)120-130 روز( به ترتیب تشریح کند.

مرحله رشد و توسعه جوانه  ها جدا و شرح دهد. 2

مرحله رشد رویشی را جدا و شرح دهد. 3

مرحله غده  زایی را جدا و شرح دهد. 4

مرحله رشد و حجیم شدن غده  ها را جدا و شرح دهد. 5

مرحله بلوغ یا رسیدن گیاه را جدا و شرح دهد. 6

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:

فعالیت عملی 6(شناختمورفولوژیوتولیدبخشهایهواییسیبزمینی

ف
مراحل کاری فعالیتردی

عملکرد کار

نادرستدرست
در چند مرحله از  رشد بوته سیب  زمینی را از مزرعه تهیه و بررسی کند.1

ساقه  های اصلی سیب  زمینی را مشخص کند.2

شکل برگ ساده و مرکب را تشخیص دهد.3

در مراحل مختلف وزن خشک و تر را اندازه گیری و  مقایسه و تفسیر کند4

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:
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و غذایی پتانسیل اندازهگیری برای خاک نمونهبرداری )7 عملی  فعالیت 
آزمونهایابتدایکشت

ف
مراحل کاری فعالیتردی

عملکرد کار

نادرستدرست
وسایل الزم و زمان و محل دست نمونه  برداری بداند.1

نمونه  برداری را براساس دستورالعمل موسسه آب و خاک از عمق 0-30 انجام دهد.2

نمونه  ها را به روش درست آماده به آزمایشگاه خاک  شناسی ارسال کند.3

میزان عناصر غذایی را با جدول  های استاندارد مقایسه وضعیت خاک را شرح دهد.4

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:

فعالیت عملی 8( تعیینکودهایشیمیاییالزمبرایکاشتسیبزمینی

ف
مراحل کاری فعالیتردی

عملکرد کار

نادرستدرست
میزان کود نیتروژن دار را براساس آزمون خاک، برآورد و موقع کاشت به خاک بدهد.1

میزان کودهای فسفره براساس آزمون خاک، را برآورد و موقع کاشت به خاک بدهد.2

میزان کود پتاسیم دار را براساس آزمون خاک، برآورد و موقع کاشت به خاک بدهد.3

4
میزان کود نیتروژن دار نوبت دوم و سوم را برآورد و موقع خاکدهی پای بوته 

و وجین علف  های هرز به خاک داده شود.

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:
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فعالیت عملی 9(انجامآبیاریمزرعهسیبزمینی
ف

مراحل کاری فعالیتردی
عملکرد کار

نادرستدرست

1
میزان آب مصرفی در یک هکتار سیب  زمینی برای سیستم آبیاری بارانی 

در مزرعه محاسبه کند.  

2
میزان آب مصرفی در یک هکتار سیب  زمینی برای سیستم آبیاری تیپ در 

مزرعه محاسبه کند.  

زمان نیاز گیاه سیب  زمینی به آب را تشخیص دهد. 3

مزرعه را با سیستم تیپ، آبیاری کند.4

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:

فعالیت عملی 10(انجامخاکدهیپایبوتهسیبزمینی

ف
مراحل کاری فعالیتردی

عملکرد کار

نادرستدرست
خاک دهی پای بوته با کج بیل انجام دهد.1

خاک دهی پای بوته را به صورت مکانیزه انجام دهد.2

خاک دهی پای بوته دستی را با مکانیزه مقایسه کند.3

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:
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فعالیت عملی 11(مبارزهباعلفهایهرزسیبزمینی
ف

مراحل کاری فعالیتردی
عملکرد کار

نادرستدرست

1

اقدام به  به سابقه کشت  زار خود در زمان درست و روش مناسب  با توجه 

کنترل علف  های هرز کند )سم  پاشی  ، مکانیکی  ( )چندین نمونه علف  هرز را 

از بین نمونه  های آزمون شناسایی و روش مبارزه را برنامه  ریزی و اجرا کند(.

 سم مناسب و غلضت درست را تهیه کند 2

سم پاش مناسب انتخاب کالیبره و سم پاشی انجام دهد 3

روش  های مختلف مبارزه با علف  های هرز را بیان و در زمان مناسب پیاده کند4

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:


فعالیت عملی 12( مبارزهباآفتهایمهمسیبزمینی

ف
مراحل کاری فعالیتردی

عملکرد کار

نادرستدرست

1
سابقه آفت  های منطقه و کشت  زار خود را بداند )چندین نمونه آلوده را از 
بین نمونه  های آزمون تشخیص و روش مبارزه را برنامه  ریزی و اجرا کند(.

با بررسی اولیه میزان درصد و نوع آفت  ها را شناسایی یا برای شناسایی نمونه  گیری کند.2

3
بوته کامل سیب  زمینی را از خاک در آورده و غده  های دارای بیماری   

فیزیولوژیک را جدا کنید.

4
آفت  های مهم و خسارت  زای  کشت  زار را تشخیص داده و بر اساس نیاز به 

روش مناسب کنترل کند.

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:
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عالیت عملی 13(مبارزهبابیماریهایمهمسیبزمینی
ف

مراحل کاری فعالیتردی
عملکرد کار

نادرستدرست

1

سابقه بیماری  های منطقه و کشت  زار خود را بداند )چندین نمونه آلوده 

را از بین نمونه  های آزمون تشخیص و روش مبارزه را برنامه  ریزی و اجرا 

کند(.

2
با بررسی اولیه میزان درصد و نوع بیماری  ها را شناسایی یا برای شناسایی 

نمونه  گیری کند.

3
بوته کامل سیب  زمینی را از خاک در آورده و غده  های دارای بیماری   را 

جدا کنید.

4
بیماری  های مهم و خسارت  زای  کشت  زار را تشخیص داده و براساس نیاز 

به روش مناسب کنترل کند.

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:

فعالیت عملی 14(آمادهسازیمزرعهبرایبرداشت

ف
مراحل کاری فعالیتردی

عملکرد کار

نادرستدرست
زمان حذف اندام های هوایی گیاه را بداند.1

سرزنی بوته  ها را به صورت دستی انجام دهد2

سرزنی بوته  ها را با مواد شیمیایی انجام دهد. 3

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:
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فعالیت عملی 15( کالیبراسیونوانجامبرداشتسیبزمینی
ف

مراحل کاری فعالیتردی
عملکرد کار

نادرستدرست
زمان برداشت سیب زمینی را تشخیص دهد.1

تنظیم دستگاه غده کار را داند.2

به طول 100 متر و عرض 20 متر با دستگاه غده کار سیب زمینی ها را برداشت کند.3

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:

فعالیت عملی 16(انجاممراحلبعدازبرداشتسیبزمینی

ف
مراحل کاری فعالیتردی

عملکرد کار

نادرستدرست

1
دوره التیام و بهبود زخم ها و آسیب دیدگی غده های برداشت  شده را در 

انبار انجام دهد.

ارتفاع گونی های سیب  زمینی را بداند. 2

3
پارت چینی گونی های سیب  زمینی را انجام و فاصله از دیوارها و پارت ها را 

رعایت کند.  

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:
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فعالیت عملی 17( تنظیمدماوتهویهانبارسیبزمینی
ف

مراحل کاری فعالیتردی
عملکرد کار

نادرستدرست
دمای مناسب انبارداری برای سیب زمینی های بذری را انجام دهد. 1

دمای مناسب انبارداری برای سیب زمینی های خوراکی را بداند.  2

دمای مناسب انبارداری برای سیب زمینی های صنعتی را بداند.  3

تهویه انبار را برای نگهداری سیب زمینی انجام دهد.4

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:

فعالیت عملی18( سیستمآبیاریقطرهایبرایکشتسیبزمینیرااحداثکند.

ف
مراحل کاری فعالیتردی

عملکرد کار

نادرستدرست

1
قطعه  ای زمین آماده کشت )یا با انجام خاک  ورزی( را با استفاده از روش 

دستی یا ماشین مخصوص انتخاب کند. 

تاسیسات و وسایل الزم را کنترل نماید. 2

نیاز کودی را برآورد کرده و اعمال کند. 3

4
براساس نوع محصول روش مناسب و آرایش توصیه شده را پیاده کند و  

توضیح دهد. 

نوارگذاری )تیپ( هم زمان با کشت  غده در کشت مکانیزه را به درستی انجام دهد. 5

محل امضای آزمونگرنمره:تعداد گزینه های نادرست:تعداد گزینه های درست:
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گزینه چهارمگزینه سومگزینه دومگزینه اولمتن سوالردیف      

مرکبسه برچه  ایدو برچه  ایسادهسیب  زمینی دارای چه نوع برگی  دارد؟1

2
گیاهان حاصل از غده های بذری، دارای 

چه نوع ریشه  های هستند؟ 
ریشه  های 

تنفسی
ریشه های 
نابجا  راست

ریشه  های 
فرعی هوایی

ریشه  های 
جانبی افشان

3
ریشه سیب  زمینی تا چه عمقی در خاک 

توسعه پیدا می  کند؟ 
70 80 سانتی  متر90سانتی  متر

60 سانتی  مترسانتی  متر

دو نوعچهار نوعسه نوعیک نوعسیب  زمیني داراي .....  نوع ساقه است.4

5
ساقه  ای که مستقیمًا از غده بذري به وجود 

آید به آن .............گفته می  شود. 
اصليفرعینابجاخزنده

6
طول ساقه اصلي در گیاه سیب  زمینی 

چقدر است؟ 
1 متر0/5 متر0/75متر0/8متر

7

غده بخشی از ساقه زیرزمینی است که 

توسعه یافته و متورم می  شود. این بخش از 

ساقه، ............. نامیده می  شود. 

ریشه  های 
جانبی 
افشان

استولون یا غده فرعیغده نابجا
ریزوم

8
 کدام عوامل در تحریک غده  دهی موثر 

است  ؟ 
نور و رطوبت 

کم

نور، دمای 
باالی 30 

درجه 
سانتی  گراد

رطوبت کافی، 
تاریکی، 

گرمای باال 
30 درجه در 

شب

تاریکی، دمای 
مناسب و 

رطوبت کافی

9

هسته اولیه سیب  زمینی بذری به 

غده  هایی اطالق می  شود که با استفاده از 

................ تولید می  شود. 

کشت بافت  
بذر اصالح 

شده

قلمه ساقه 
روش  های 
تکثیر سریع

مریستم  قلمه 
برگی

کشت بافت و 
دیگر روش  های 

تکثیر سریع

آزمون سنجش مهارت رشته کشت سیب  زمینی

بخش نظری  7
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10

میکروتیوبرها غده  هاي کوچکي هستند که 

تحت شرایط محیطی ..........  به وجود 

مي  آیند. 

تاریکینوررطوبت کافیدما مناسب

11

مینی  تیوبر غده  هاي کوچکي هستند که 

دارای قطر ........ میلي  متر بوده و در 

شرایط گلخانه  ای از گیاهچه یا میکروتیوبر 

در طی حدود دو ماه تولید مي  شوند. 

5 تا 1520 تا 1020 تا 2015 تا 25

12
کدام گزینه در بر گیرنده  دو کالس بذری 

سوپرالیت )SE( و الیت )E( است.
سیب  زمینی 

خوراکی

سیب  زمینی 
بذری گواهی 

شده
سیب  زمینی مینی  تیوبر

بذری مادری

13
مراحل دوره  رشد سیب  زمینی شامل چند 

مرحله است؟ 
2345

14
مراحل رشد سیب  زمینی به چه عواملی 

بستگی دارد؟
شرایط 
مدیریت رقماقلیمی

زراعی مزرعه

شرایط اقلیمی، 
رقم و مدیریت 

زراعی مزرعه

15
طول مدت مرحله رشد و توسعه جوانه  ها به 

چه عواملی بستگی دارد؟

وضعیت 
فیزیولوژیکی 

غده  ها
تاریخ کشتدماي خاك

وضعیت 
فیزیولوژیکی 
غده  ها، دماي 
خاك و هوا و 
تاریخ کشت

16

طول مدت مرحله رشد و توسعه جوانه  ها 

در آگریا و مارفونا )در شرایط طبیعی 

کشت  هاي بهاره( چقدر است؟

20 تا 2530 تا 30 15 تا 30  10 تا 30  روز

17
مرحله رشد رویشی براي اکثر ارقام 

سیب  زمینی کشور چقدر است؟
30 تا 3035 تا 2040 تا 30 10 تا 20 روز

18
طول مرحله غده  زایی با توجه به شرایط 

محیطی چه مدت است؟
دو هفتهشش هفتهچهار هفتههشت هفته
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19
طوالنی  ترین دوره رشد سیب  زمینی کدام 

مرحله است؟

مرحله رشد و 
توسعه جوانه 

ها

مرحله رشد 
علفی

مرحله غده 
زایی

حجیم شدن 
غده ها

50 تا 60 45 تا 1095 تا 25 20 تا 40 روزمرحله حجیم شدن غده چه مدت است؟20

21
در کدام مرحله از رشد سیب  زمینی اندام 

هوایی از بین می  رود؟

مرحله رشد 
و توسعه 
جوانه  ها

مرحله رشد 
علفی

مرحله 

غده  زایی

مرحله بلوغ یا 

رسیدن گیاه

20 روز قبل چه زمانی غده را برای کشت آماده کنیم؟22
از کشت

15 روز قبل از 
کشت

دو ماه قبل از 
کشت

یک ماه قبل از 
کشت

23
طول جوانه های نوری قوی و محکم چقدر 

است؟

4 تا 5 

سانتی  متر

3 تا 4

سانتی  متر

2 تا 3

سانتی  متر

1 تا 2

سانتی  متر

24
درجه حرارت برای آماده  سازی غده 

........... درجه سانتی گراد است؟
15 تا 2520 تا 1035 تا 1515 تا 20

25
کدام جوانه غده حالت نرمال و طبیعی 

دارد؟
تک جوانهبدون جوانه

چند جوانه 
دارای 
انشعاب

چندجوانه  ای

26

از میان گزینه  های زیر انتخاب ...... 

مناسب در تولید سیب  زمینی یکی از 

مهم  ترین مسئله محسوب   می  شود. 

رقمزمینتاریخ کاشتعمق کاشت

27

ارقام ملی سیب  زمینی ساواالن، خاوران، 

جاوید، آتوسا، آنوشا، رونا و تکتا جزء کدام 

گروه رسیدگی هستند؟

خیلی 
متوسط دیررسنیمه زودرسدیررسزودرس

28
خاک مناسب برای زراعت سیب زمینی باید 

چه نوع بافتی داشته باشد؟
شنی لومیشنیرسیرسی شنی

29

در خاک های با اسیدیته 5 تا 5/5، 

سیب زمینی به کدام بیماری کمتر حساس 

می شود؟

سفیدک 
اسکبآلترناریارایزوکتونیادروغی
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30
عملکرد محصول سیب زمینی در اسیدیته 

5/5 تا 5/6، چطور می  شود؟
بیشترمتوسطکمخیلی کم

31

حد آستانه تحمل شوری در خاک در 

سیب زمینی چند دسی زیمنس بر متر 

است؟

5432

32
مناسب ترین تناوب برای     سیب  زمینی چه 

تناوبی است؟
تناوب با 
چغندرقند

تناوب با 

ارزن

تناوب با 
بادام  زمینی

تناوب با 
غالت و 
حبوبات

33
اگر تناوب رعایت  نشود، چه اتفافی 

می  افتد؟

افزایش 
آفات برگی 

بیماری های 
باکتریایی

افزایش 
بیماری های 

نماتدی

افزایش 
بیماری های 

ویروسی

افزایش 
بیماری های 

قارچی و 
باکتریایی

34
غده  دهی در شدت  های باالتر نور، چگونه 

است؟
دیرتر اتفاق بی  تاثیر است

می  افتد
خیلی دیرتر 
اتفاق می  افتد

زودتر اتفاق  
می  افتد

35
تحت شرایط روزهای بلند، تشکیل غده 

چگونه خواهد بود؟
متوقف     

می  شود
زودتر اتفاق 

می  افتد
بی تاثیر  

است
دیرتر اتفاق  

می  افتد

36
نقطه انجماد سیب  زمینی چند درجه 

سانتی  گراد است؟ 
-6-5-4-3

کلوخه  ای  خاک  ورزی  های مرسوم چه معایبی دارد؟37
شدن زمین

تخریب 
ساختمان 

خاک

کاهش مواد 
آلی خاک

مثل صرف 
انرژی زیاد، 

کلوخه  ای شدن 
زمین، تخریب 

ساختمان 
خاک، فرسایش 

آبی و بادی، 
کاهش مواد 

آلی خاک

انواع خاک  ورزی را نام ببرید؟38
حداقل 

خاک ورزی و 
سنتی

حداقل 
خاک ورزی و 
کم خاك ورزي

کم خاك ورزي 
و حفاظتی

سنتی و 
حفاظتی
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39
 برای خاک  ورزی  های حفاظتی کدام 

سیب  زمینی کار اتوماتیک توصیه می  شود؟
دو ردیفه

یک ردیفه  دو 
ردیفه توام با 

کودکار

یک ردیفه 
توام با  

پیش  برهای 
دیسکی مواج

دو ردیفه توام با 
کودکار با نصب 

پیش  برهای 
دیسکی مواج

40
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در کشت 

سیب زمینی انتخاب ....... مناسب است. 
تاریخ کاشتزمینفصلدما

41
 تاریخ کاشت مناسب سیب  زمینی برای 

مناطق معتدل کدام است؟
اردیبهشت و تیر و مردادفروردیناسفند

خرداد

آب  و هوای  زمان کاشت به چه عواملی بستگی دارد؟42
نوع خاکتناوب زراعیمحل

آب  و هوای 
محل، رقم، نوع 
خاک و تناوب 

زراعی

43
عمق کاشت مناسب برای   سیب  زمینی 

چقدر است؟  
15 تا 20 
سانتی متر

15 تا 25 
سانتی متر

5 تا 10 
سانتی متر

10 تا 15 
سانتی متر

44
فاصله بین دو ردیف کاشت  سیب  زمینی 

خوراکی و بذری چقدر است؟
65607075

45
فاصله بین دو بوته  سیب  زمینی خوراکی 

روی یک ردیف چقدر است؟
15203025

46
فاصله بین دو بوته  سیب  زمینی بذری 

چقدر است؟
15253020

47
برای زراعت سیب  زمینی، چه نوع آبیاری 

توصیه می  شود؟
قطره ای )تیپ(زیرزمینینشتیسطحی

48
کدام گزینه از مزایای خاک دهی پای بوته 

برای سیب زمینی هستند.
افزایش 
غده دهی

پوشاندن 
غده  های در 

حال رشد

کنترل 
علف های 

هرز و توسعه 
ریشه ها

افزایش 
غده دهی؛ 

پوشاندن غده 
های در حال 
رشد؛ کنترل 

علف های هرز؛ 
توسعه ریشه ها
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با کمک  خاک دهی پای بوته چگونه انجام می  شود؟49
گاوآهن

با کمک 
تراکتورهای 
چرخ  پهن و 
کولیتواتور 

مزرعه 
)پنجه غازی(

با کمک 
تراکتورهای 
چرخ  بلند و 
کولیتواتور 

مزرعه 
)پنجه غازی(

با کمک 
تراکتورهای 
چرخ باریک 
و کولیتواتور 

مزرعه 
)پنجه غازی(

50
 خاکدهی پای بوته در چه مرحله  ای از گیاه 

انجام می  شود؟
2 تا 3 برگی5 تا 6 برگی4 تا 5 برگی3 تا 4 برگی

51
 میزان آب موردنیاز سیب زمینی، معمواًل به 

چه عواملی بستگی دارد؟
مراحل رشد روش آبیارینوع رقم

گیاه

نوع رقم، روش 
آبیاری و مراحل 

رشد گیاه

52
 در زمین های رسی )خاک های سنگین( 

فاصله دو آبیاری چطور است؟
براساس نظر 

بیشترکمترمتوسطزارع

53
غده سیب زمینی، بعد از کاشت باید در 

محیط .............. قرار گیرد.  
رطوبت 
مرطوبخشکرطوبت کمبیشتر

54

 در اوایل رشد سیب زمینی، نیاز آبی این 

گیاه برای سبز شدن، به  دلیل وجود آب 

مورد نیاز در غده ......... است.

کمتربیشتربی تاثیرمتوسط

55

 در شرایط کنترل  شده، تنش خشکی 

در محیط استولون، تشکیل استولون و 

.................. را تسریع می کند. 

غدهریشهساقهبذر

56

مرحله تشکیل استولون، .......... مرحله 

به تنش کم آبی است و تأثیر آن بر تعداد 

غده، بیش تر از اندازه غده است.

بی تفاوت 
حساس ترینمتحمل ترینمقاوم ترینترین

57

 مقدار زیاد آب می تواند موجب 

.................... و پوسیدگی غده های 

بذری می شود. 

کمبود کمبود دما
کمبود اکسیژنکمبود نوررطوبت
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58

 آبیاری بیش از حد در طول دوره سبز 

شدن تا شروع رشد غده دهی، به تولید 

سیستم ......................منجر می شود.

ریشه ای ریشه ای زیاد
ریشه ای ریشه ای نابجافرعی

سطحی

59

 گیاه برای دستیابی به عملکرد باال در 

مرحله رشد غده، به مقدار ................. 

آب نیاز دارد. 

زیادنسبتاکممتوسط

60

 در روش آبیاری قطره ای )تیپ( غده از 

نظر ظاهری کمترین آلودگی به بیماری  

..............  را نشان می دهد. 

سفیدک قارچی
اسکب معمولیآلترناریادروغی

61
کدام   یک از مزایای روش آبیاری قطره ای 

)تیپ( است.

کاهش 
کارآیی 

مصرف آب

افزایش 
عملیات 
تسطیح

وجود 
علف های 

هرز

تهویه مناسب 
خاک

62

 ارقام کایزر، اسپیریت، دراگا، کنبک، بانبا، 

بورن، آلمرا، ساتینا، ساواالن، خاوران به 

خشکی .............. هستند. 

متحملحساسبی  تفاوتمقاوم

63

حد آستانه تحمل شوری آب آبیاری که 

در مقادیر باالتر از آن کاهش عملکرد 

سیب  زمینی آغاز می  شود ................. 

دسی  زیمنس بر متر است.

5432

64
 سیب  زمیني جزء گیاهان ........... به 

شوري مي  باشد. 
حساسمتحملبی  تفاوتمقاوم

65
 با افزایش شوري، طول و حجم ریشه 

سیب  زمیني ................. می  یابد.
کاهشزیادمتوسطتاثیر ندارد

66
 با افزایش شوري، جذب آب توسط 

سیب  زمیني ........ می  یابد.
کاهشزیادمتوسطتاثیر ندارد
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67

 به علت خشکي فیزیولوژیکي، میزان 

فتوسنتز در گیاه کاهش و در نتیجه 

عملکرد  گیاه ........ مي  یابد.

کمزیادجزییخیلی  زیاد

68
اثرات منفی شوری بر گیاه کدام گزینه 

است. 
کاهش 

کاهش رشدکوتولگیکیفیت غده

کاهش رشد، 
کوتولگی، 

کاهش ماده 
خشک و 

کاهش کیفیت 
غده

69
 برگ های سیب  زمینی، به شوری آب 

آبیاری ............... و آسیب  پذیر است. 
جزیی متحمل

بسیار حساسحساسحساس

70

 بیشترین حساسیت برگ  های سیب  زمینی 

به شوری، در مرحله .................... 

می  باشد.

توسعه توسعه ریشه
مرحله غده  زاییتوسعه ساقهاستولون

71

 میزان مصرف کود در مزارع 

سیب زمینی باید براساس نتایج 

............................... صورت گیرد. 

نتایج سال 
نظر نظر زارعقبل

کارشناسان
نتایج آزمون 

خاک

72

 پس از مشخص شدن مقدار کود 

نیتروژن دار مورد نیاز از طریق آزمون خاک، 

حداکثر  .......کود قبل از کاشت داده 

شود.

یک چهارمکاملیک  دومیک  سوم

73

 تناوب سیب زمینی با محصوالتی نظیر 

........... می تواند در مدیریت تلفیقی 

کنترل علف های هرز سیب زمینی استفاده 

شود. 

گندمچغندربادام  زمینیذرت

74
 چه عواملی در کنترل علف های هرز مؤثر 

است؟
آبیاری بعد از 

کاشت
آبیاری حین 

از کاشت
شخم عمیق 

سطحی

آبیاری قبل از 
کاشت و شخم 

عمیق
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75

 انواع علف های هرز مهم سیب زمینی، از 

نظر مدیریت کنترل به چند گروه اصلی 

طبقه بندی می شوند.

چهار گروه 
اصلی

دو گروه 
اصلی

پنج گروه 
سه گروه اصلیاصلی

76

 برای پوک و نرم  کردن خاک بین 

خطوط کشت و خاک  دادن روی ردیف 

کشت و مبارزه با علف های هرز )در 

مرحله خاک دهی پای بوته( از دستگاه 

.................... استفاده می  شود؟

کولتیواتورگاوآهنغده  کاربذرکار

77
 سموم علف کش EPTC و پندی متالین چه 

موقع استفاده میشود؟
در مرحله 

زایشی
در مرحله 

قبل از کاشتبعد از کاشترویشی

78
علف کش پاراکوات در چه زمانی استفاده 

می  شود؟
بعد از سبز 
پس از کاشتشدن بوته ها

پس از کاشت 
و بعد از سبز 
شدن بوته ها

پس از کاشت 
و قبل از سبز 
شدن بوته ها

79

استفاده از علف کش سنکور )اختصاصی 

سیب زمینی( به میزان ............. تا 

.............. کیلوگرم در هکتار توصیه     

می  شود.

نیم تا یکیک و نیمیکنیم

80

برای علف  هرز انگلی گل جالیز 20 تا 40 

روز پس از رویش استفاده از علف کش 

...................... به میزان 35 تا50 گرم 

در هکتار توصیه می  شود.

سولفوسولفورونگالیفوسیتپاراکواتسنکور

81

کدام بیماری به برگ، ساقه و غده 

سیب زمینی حمله می کند و برای کنترل 

آن کشت غده های بذری سیب زمینی در 

عمق مناسب توصیه می  شود.

شانکر 
پوسیدگی شوره سیاهریزوکتونیایی

سفیدک دروغیحلقوی
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گزینه چهارمگزینه سومگزینه دومگزینه اولمتن سوالردیف      

82

کدام بیماری باعث مرگ گیاهچه و تشکیل 

زخم روی ریشه و ساقه گیاهان در حال 

رشد می شود. 

پوسیدگی 
قهوه ای

پوسیدگی 
حلقوی

سفیدک 
رایزوکتونیادروغی

83
کدامیک از عالئم مهم بیماری پژمردگی 

فوزاریومی است. 

زردی 
برگ های  

باالیی

کم رنگ شدن 
برگ های 

پایینی باالیی 
گیاه

زخم های 
قهوه ای 
منفرد بر 

روی برگ ها و 
ساقه ها

زردی برگ های 
پایینی، کم رنگ 
شدن برگ های 

باالیی گیاه

84
کدام بیماری مهم سیب  زمینی کیفیت غده 

را تحت تأثیر قرار می دهد 
شانکر 

پوسیدگی شوره سیاهریزوکتونیایی
حلقوی

اسکب )جرب( 
معمولی

85
کدام بیماری موجب پایین آمدن 

بازارپسندی غده می شود 
پوسیدگی 

حلقوی
شانکر 

اسکب )جرب( شوره سیاهریزوکتونیایی
معمولی

86

پایین نگه داشتن اسیدیته خاک در 5 تا 

2/5 با استفاده از کودهای اسیدی یا 

سولفور از روش  های کنترل کدام بیماری 

مهم سیب  زمینی است.

پوسیدگی 
قهوه ای

پوسیدگی 
حلقوی

سفیدک 
دروغی

اسکب )جرب( 
معمولی

87
کدام آفت مهم سیب  زمینی ارزش 

بازارپسندی غده را کاهش می دهد؟ 
کرم سفید مگس مینوز

کرم مفتولیکنهریشه

88
 برای کنترل آفت کرم مفتولی چه سمی 

توصیه می شود؟ 
دیازینونگالیفوسیتپاراکواتسنکور

89
 سم مناسب برای مبارزه با آفت سوسک 

کلرادو را نام ببرید.
کنفیدوردیازینونسنکورگالیفوسیت

90

قهوه  ای شدن و خالی بودن درون 

غده و ............  روی سیب  زمینی از 

جمله مهمترین عوارض فیزیولوژیکی 

سیب زمینی به شمار می  آید

زردی 
برگ های 

پایینی

کم رنگ شدن 
برگ های 
باالیی گیاه

زخم های 
قهوه ای 
منفرد بر 

روی برگ ها و 
ساقه ها

ترک های 
رشدی
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91

تامین نامنظم آب به رشد نامنظم غده 

منتهی شده که موجب تشکیل غده  های 

.................... روی غده می  شود. 

باعث طویل 
شدن ساقه و 

استولون

تخریب شاخ 
و برگ

شیشه  ای 
شدن 

غده  های 
اولیه

تشکیل 
غده  های 
بدشکل

92

حدود 2 تا 3 هفته قبل از برداشت 

بایستی به حذف اندام های هوایی گیاه 

اقدام کرد تا غده ها فرصت کافی برای 

........................ داشته باشند.

رشد غده
توقف رشد 

تشکیل قند 
در غده

حجیم شده 
غده

پوست گیری 
غده

مکانیکی و دستیشیمیاییمکانیکیسرزنی به چه صورت انجام می شود؟ 93
شیمیایی

94
برداشت زمانی انجام می شود که .......... 

درصد از غده ها رسیده باشند. 
80859095

95

به  منظور التیام و بهبود زخم ها و 

آسیب دیدگی غده های برداشت  شده، 

الزم است چند روزی غده ها در دمای 

....................... درجه سانتی گراد 

نگهداری شود. 

30252015

96

در انبار  داری ارتفاع گونی ها حداکثر 

........تا .............. ردیف به شکل 

پارت چینی و با رعایت فاصله از دیوارها و 

پارت ها باشد.

5 تا 26تا 73 تا 38تا 4

97

دمای مناسب انبارداری برای 

سیب زمینی های بذری .............. تا 

.................... درجه سانتی گراد تنظیم 

شود.

2 تا 54 تا 08-62 تا 7
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گزینه چهارمگزینه سومگزینه دومگزینه اولمتن سوالردیف      

98

دمای مناسب انبارداری برای 

سیب زمینی های خوراکی ................. 

تا ....................... درجه سانتی گراد 

تنظیم شود.

4 تا 25 تا 04-73 تا 8

99

برای تهویه هر تن سیب زمینی در هر 

شبانه روز ............... تا ............ 

مترمکعب هوا نیاز است.

4 تا 25 تا 54 تا 76 تا 8

100

 در دمای پایین )4 درجه سانتی  گراد( 

............... موجود در غده به قند تبدیل 

شده و اصطالحا سیب  زمینی شیرین 

می  شود. 

نشاستهچربیماده خشکگلوکز
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