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مقدمه

سـیبزمینی بهویـژه غـده ی آن ازنظـر غذایـی بسـیار بـا ارزش اسـت و انواعـی از ویتامینهـا )B1، B2 و 
B6(، مواد معدنی )پتاسـیم، فسـفر و منیزیم(، اسـید پانتوتنیک و ریبوفالوین، اسـیدهای آمینه، کارتنوئیده، 

کربوهیـدرات و چربـی را دارد. در حـال حاضـر، سـیب زمینی در بیـش از 160 کشـور جهان کشـت میشـود و 
چهارمیـن محصـول کشـاورزی پرمصـرف در سراسـر دنیـا بعد از گنـدم، برنج و ذرت اسـت. بـه همین دلیل 
جـزء گیاهـان حافـظ امنیـت غذایی محسـوب میشـود. تاکنون حـدود 90 گونـه و 3000- تـا  4000 گونه 

از ایـن گیاه علفی چندسـاله شناسایی شـده اسـت.
ایـران جایـگاه سـیزدهم تولید جهانی سـیب زمینی را دارد. بر اسـاس آخرین آمار وزارت جهاد کشـاورزی 
در سـال زراعـی 1396- 1395، حـدود 517 هـزار هکتـار از سـطح اراضـی محصـوالت زراعـی کشـور بـه 
گـروه سـبزیجات اختصاص داشـته اسـت.از کل سـطح برداشـت سـبزیجات حـدود 28/3 درصـد آن متعلق 
بـه سـیب ز مینی بـوده اسـت. عـالوه  بـر ایـن سـیب زمینی 29/6 درصـد )تـن در هکتـار( از کل میـزان تولیـد 
سـبزیجات را بـه خـود اختصاص داده اسـت و از نظر مقدار تولیـد بعد از گوجه فرنگی در رتبـه ی دوم قرار دارد. 

 نمودار 1- درصد توزیع میزان تولید گروه سبزیجات در سال زراعی 96- 1395

 

جدول 1- تولید جهانی سیب زمینی در سال 2018 

تولید )هزار تن(منطقه

645 188آسیا

181 105اروپا

46596قاره آمریکا

26042آفریقا

705 1اقیانوسیه

169 368جهان

توجه: قارهها به ترتیب تولید ذکرشده اند )منبع فائو 2020(.



تولیدسیبزمینی

6

سـیب زمینی از مهم تریـن محصـوالت کشـاورزی اسـت کـه امـروزه پایـه تغذیه بسـیاری از مـردم جهان 
را تشـکیل می دهـد. البتـه در ایـران مقـدار مصـرف و اهمیـت غذایی سـیب زمینی، به اندازه سـایر نقـاط جهان 
نیسـت. بااین حـال در سـال های اخیـر مصـرف ایـن محصول به مراتب نسـبت به گذشـته  بیش تر شـده اسـت.

جدول 2- ترکیبات سیب زمینی
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1-اصل،منشأوارزشغذاییسیبزمینی

خاسـتگاه سـیب زمینی در آمریـکای جنوبـی و به احتمال قـوی بولیوی و پرو اسـت. در آغاز مـردم چندان 
اهمیتـی بـرای ایـن گیـاه قائـل نبودنـد و رغبتـی به کاشـت آن نشـان نمیدادنـد تا این کـه در اواسـط قرن 
نوزدهـم به تدریـج بـه اهمیـت  غذایـی آن پـی بردنـد. کشـت سـیبزمینی در ایـران از قدمـت چندانـی 
برخـوردار نیسـت  و گفتـه میشـود کـه ایـن گیـاه اولین بـار در زمان سـلطنت فتحعلی شـاه قاجار توسـط 

سـفیر ایـران، بهعنـوان ارمغـان از آمریـکا بـه ایران آورده شـده اسـت.

2-مشخصاتگیاهشناسی)بُوتانیکی/بُتانیکی(

سـیب زمینی بانـام علمـی Solanum Tuberosum گیاهـی دولپه و دایمـی از خانواده ی سوالناسـه  )بادمجانیان(، 
جنـس سـوالنوم  و گونـه سـوالنوم توبرسـوم  اسـت. البتـه در ایـن خانـواده، گیاهـان مهـم دیگـری نیـز  ماننـد 
گوجه فرنگـی، بادمجـان، تنباکـو و فلفـل وجـود دارنـد. سـیب زمینی، گیاهـی علفـی و چندسـاله اسـت کـه 
قسـمتهای هوایـی آن براثـر سـرمای زمسـتان خشـکیده می شـوند و از بیـن میرونـد. بـا این حـال غدههـای 
سـاقهای آن کـه در داخـل خـاک قـرار دارنـد، سـالم می ماننـد و در بهار سـال بعـد تولید شـاخ و بـرگ میکند. 
سـیب زمینی در کشـاورزی بهعنـوان گیاهـی یک سـاله کشـت و کار میگـردد. ایـن گیـاه دارای برگهـای مرکـب و 
کـرک دار اسـت کـه به صـورت متنـاوب بـر روی شـاخهها قرارگرفته اند. سـیب زمینی گیاهی سـه کربنـه و دارای 
تـوان )پتانسـیل( باالیـی در تولیـد مـواد غذایی اسـت. گلهـای سـیب زمینی معموالً تبدیـل به میوه نمیشـوند.

شکل 1- گل آذین سیب زمینی

 

   

شکل 2- گل آذین سیب زمینی
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شکل 3- مراحل مختلف رشد گل در سیب زمینی

غدههـای سـیب زمینی از متـورم شـدن انتهای سـاقه ی زیرزمینـی )اسـتولونها( ایجاد میشـوند. غده ی 
بـذری )مـادری( در ابتـدای رشـد، وظیفـه  ی حمایـت از گیاه بـرای تولید اندامهـای هوایی را بر عهـده دارد.

گیاهانـی کـه از غدههـای بـذری پدیـد میآیند سیسـتمی از ریشـههای جانبی افشـان دارند کـه معموالً 
به صـورت گروههـای سـه تایی بـر روی گرههـای سـاقه زیرزمینی بـه وجود میآیند. سـیب زمینی داراي سـه 

نوع سـاقه به شـرح زیر اسـت:
- ساقه ی غدهای

 - ساقه ی رونده زیرزمینی )ریزوم (
 - ساقه ی هوایی

یـک نوع از سـاقه زیرزمیني همان غده های سـیب زمینی هسـتند که از اسـتولون هاي حاصـل از گره های 
طوقـه سـیب زمینی منشـأ می گیرنـد و تمـام خصوصیـات یک سـاقه را دارند. این قسـمت همان انـدام مورد 
اسـتفاده انسـان اسـت کـه بر روی هـر غـده فرورفتگی هایی به نام چشـم دیده می شـود. هر یک از چشـم ها 

حداقل دارای سـه جوانه هسـتند که در شـرایط مسـاعد موجب رشـد سـاقه هوایی می شوند.
نوع دّوم، سـاقه های هوایي هسـتند. سـاقه هوایی، مسـتقیم هسـتند و ارتفاعی بین50 تا 150 سـانتی متر 
و انشـعابات زیـادی دارنـد. گره هـای پایینـی سـاقه هوایـی کـه در زیرخاک قـرار دارنـد، سـاقه های خزنده یا 
ریزوم هایـی بـه طـول 5 تـا 45 سـانتی متر ایجـاد می نماینـد. انتهای سـاقه های خزنـده )ریزوم هـا( به تدریج 
متـورم می شـود و سـاقه غـده ای یـا همـان بخـش خوراکـی را بـه وجـود مـی آورد. ریشـه سـیب زمینی کـه 

نابه جـا و افشـان اسـت، تـا عمـق 50 تـا 100 سـانتی متری خاک نفـوذ میکند.
 

3-ارقامسیبزمینی:
از آنجایـی کـه سـیب زمینی در مناطـق مختلـف جهـان کشـت می شـود، واریته ها، فرم هـا و ارقـام متعدد و 
متفاوتـی دارد. هـر یـک از این ارقـام ازنظر ویژگی هـای گیاهی، بازارپسـندی، کوتاه یا بلنـدی دوره ی رویش 
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)دیررسـی یـا زودرسـی( و غیـره، باهم بسـیار متفاوت هسـتند. تاکنـون عملیات به نـژادی زیـادی روی این 
گیـاه انجـام گرفتـه اسـت تـا ارقـام پـر محصـول و بازارپسـند گوناگونی بـرای هدف هـای مختلـف غذایی و 

صنعتی بهدسـت آورده شـود.
سـیب زمینی ها بـر اسـاس طعـم، انـدازه، شـکل، رنـگ و میـزان محتوای نشاسـتهای بـه انـواع گوناگونی 
تقسـیم بندی میشـوند. پوسـت سـیب زمینی در رنگهـای زرد، قهـوهای، صورتـی، قرمـز و ارغوانـی )آبـی( 
وجـود دارنـد. سـیبزمینی سـفید یـا هم رنـگ پوسـت آن اسـت. بیـش از 400 نـوع سـیب زمینی بـا طعم، 
انـدازه، رنـگ و اسـتفاده های متفـاوت در جهـان وجـود دارد. در ادامه برخـی از ارقام متداولتر سـیب زمینی 

در سـطح کشـورمان شناسـایی و معرفی شـده اند را مـرور میکنیـم.

3-1-ارقاممحلیسیبزمینی

3-1-1-سیبزمینیپشندی

 سـیب زمینی پشـندی نـژاد معـروف ایرانـی اسـت. ایـن رقم دیـررس اسـت و بوته های قوی و بـزرگ آن 
ریشـه ای انبوه و گسـترده دارند. درشـتی غدهها بسـته به نوع خاک و منطقه کشـت متفاوت اسـت. . پوسـت 
غـده ضخیـم، فلـسدار اسـت و مغـز آن بعـد از پختـن آردی و گاهـی گوشـتی بـه رنگ سـفید تـا زرد کرم 
می شـود. ایـن رقـم قابلیـت انبـارداری خوبـی دارد و بـرای تازه مصـرف کردن، سـرخ کـردن و تهیه چیپس 
مناسـب اسـت. ایـن رقـم نخسـتین بـار در ایـران  در روسـتای پشـند اسـتان البرز کاشـته شـده اسـت . به 

همیـن دلیـل همچنـان به نـام سـیب زمینی پشـندی در ایران معروف اسـت.

 

شکل 4- سیب زمینی پشندی

3-1-2-سیبزمینیاسالمبولی:

 سـیب زمینی اسـالمبولی نـژادی زودرس اسـت کـه در مناطـق جنوبـی ایـران بهویـژه خوزسـتان و 
بلوچسـتان کشـت می شـود. بوته هـای آن نسـبتاً کوچـک هسـتند و ریشـه گسـترده ای دارنـد کـه دارای 
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غده هـای فـراوان، باریـک، کشـیده، کوچـک، پوسـت نـازک صـاف و سـفید تـا کرم رنگ هسـتند. مغـز غده 
کرم رنـگ اسـت کـه بعـد از پختـن در آب گوشـتی می شـود. ایـن رقـم بـرای تـازه مصـرف کـردن و آب پز 
کـردن مناسـب اسـت. فصل برداشـت سـیب زمینی اسـتانبولی در مناطـق گرم، قبل از گرم شـدن هـوا و در 
مناطـق سـرد، قبل از سـرد شـدن هوا اسـت. سـیب زمینی اسـتانبولی را هیـچ گاه نباید در مجـاورت رطوبت 
قـرار داد چـون به سـرعت فاسـد می شـود. قابلیـت انبـارداری آن کم اسـت. بهترین مـکان برای نگهـداری از 

ایـن نـوع سـیب زمینی، زیر ماسـه اسـت.

شکل 5- سیب زمینی انگشتی یا اسالمبولی

3-2-ارقامخارجیسیبزمینی

3-2-1-سیبزمینیآلفا:

مبـدأ رقـم آلفـا کشـور هلند اسـت. این سـیب زمینی بـه دلیـل امتیازات زیـادی کـه دارد در ایـران زیاد 
مـورد توّجـه قرارگرفتـه اسـت. رنگ گوشـت رقـم آلفا زرد و رنگ پوسـت آن زرد مایل به خاکسـتری اسـت. 
در ایـن سـیب زمینی شـکل غـده گـرد بیضـی، چشـم ها )جوانه هـای روی غـده( کم عمـق، گل هـا کوچک و 
بنفش رنـگ و گاهـی ارغوانـی کم رنـگ هسـتند. آلفـا واریتـه ای دیررس اسـت کـه از قابلیت انبـارداری خوب و 
عملکـرد باالیـی برخـوردار اسـت. ایـن رقم نسـبت بـه خشـکی، کم آبی ، گرمـا و همچنیـن در برابـر آفات و 

بیماری هـای سـیب زمینی بهخصـوص بیماری هـای ویروسـی آن مقـاوم اسـت.

3-2-2-سیبزمینیکلیماکس:

رقمـی نیمـه زودرس اسـت کـه غده های درشـت، پوسـتی نـازک و گوشـتی به رنـگ زرد کمرنـگ دارد. 
چشـمک های رقـم کلیماکـس بـه عمـق متوسـط و مـواد خشـک آن کـم اسـت. بافت این رقم  سـفت اسـت و 
بعـد از پختـن تغییـر رنـگ نمیدهـد. ایـن رقـم عملکـرد باالیـی دارد و در برابـر خشـکی بهخوبـی مقاومت 

می کنـد ولـی نسـبت بـه پوسـیدگی غده کمی حسـاس اسـت.

3-2-3-سیبزمینیقرمز

ایـن نـوع سـیب زمینی پوسـت قرمـز نـازک و گوشـتی بـه رنـگ سـفید تـا زرد طالیـی دارد. رنـگ قرمز 
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ایـن نـوع خـاص سـیب زمینی نشـان دهنده ی وجـود آنتوسـیانین در آن اسـت. آنتوسـیانین نـوع خاصـی از 
آنتی اکسـیدان اسـت کـه می توانـد کاهش کلسـترول )ال دی ال بـد( کمک  کنـد و همچنین از بـدن در برابر 
رادیکال هـای آزاد محافظـت نمایـد. پوسـت سـیب زمینی قرمـز 2 الـی 3 برابـر  بیش تـر از رقـم  معمولی آن 
حـاوی آنتی اکسـیدان اسـت. سـیب زمینی قرمز بـرای آب پز نمودن، بخارپـز کردن و تنوری نمودن اسـتفاده 
میشـود. سـیب زمینی قرمـز را می تـوان به صـورت غـذای جانبـی یـا تنقـالت هم مصـرف کـرد. عالوه براین 
در خورش هـا یـا غذاهایـی موسـوم بـه کاری می تـوان ایـن رقم را جایگزین گوشـت کـرد تا میـزان کل چربی و 

کلسـترول ایـن غذاها کاهـش یابد.

  

 شکل 6- سیب زمینی قرمز

3-2-4-سیبزمینیشیرین

ایـن رقـم  بسـیار شـیرین تر از سـایر سـیب زمینی ها اسـت. سـیب زمینی شـیرین جزء سـیب زمینی های 
مغـذی به حسـاب می آیـد. رقـم شـیرین نـرم و خامه مانند اسـت. از سـیب زمینی شـیرین  بیش تـر در پخت 
انواع کیک اسـتفاده  می شـود. سـیب زمینی شـیرین مغزی بـه رنگ هـای زرد، نارنجی، سـفید و ارغوانی دارد. 
ایـن نـوع سـیب زمینی ارزش غذایـی باالیـی دارد. ایـن گیـاه بـه عللـت داشـتن غده هـای خوراکـی در اکثر 
مناطـق دنیـا ازجملـه چیـن، هندوسـتان و سـایر نقـاط آسـیا، آفریقای شـمالی و اروپا کاشـته می شـود. در 
ایـران نیـز  در بلوچسـتان و در برخـی مناطـق دیگر کاشـته می شـود. ایـن گیـاه دارای ارقام مختلفی اسـت 
کـه برحسـب رنـگ و بزرگی و کوچکی غده آنها مشـخص می شـود. از خواص سـیب زمینی شـیرین می توان 
بـه مـواردی همچـون حفظ سـالمتی قلب، کنترل قنـد خون، درمان اسـترس، خاصیت ضدالتهابی، سـالمت 

پوسـت و مـو، هضـم غذا، پیشـگیری از سـرطان و غیره اشـاره کرد.

     

 

شکل 7- سیب زمینی شیرین
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دیگر ارقام خارجی سیب زمینی عبارتند از: ماریتا ، بینجی، آری، آمباسادوره، باریما، آزوکا واونیر.
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ارقامسیبزمینیمتحملبهخشکی
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4-شرایطمحیطیمناسبرشدونموسیبزمینی

4-1-خاك:

اگرچـه کشـت و تولیـد سـیب زمینی در هـر خاکـی مقدور اسـت اما خاک هـای لوم شـنی و تقریبـاً لوم، 
بـدون محدودیـت شـوری کـه غنـی از ماده آلی هسـتند و شـرایط زهکشـی خـوب دارند، مناسـبترین نوع 
خـاک محسـوب می شـوند. سـیب زمینـی را بایـد در زمین هایـی بکارند که خاک آن سـبک و پـوک )درصد 
تخلخـل بـاال(، حاصلخیز و کمی اسـیدی اسـت )اسـیدیته 5/6 تا 7(. این خاک ها مناسب تــرین شــرایط را 
بــراي جــذب عناصـر غذایـي موردنیـاز این گیـاه  فراهم می کننـد و درعین حال قـادر به نگهـداری رطوبت 
هسـتند. سـیب زمینی بـه شـوري خـاک حسـاس اسـت.حد آسـتانه تحمـل شـوری در خـاک بـرای کشـت 
سـیب زمینی2 دسـی زیمنـس بر متر اسـت که به ازای هـر واحد افزایش شـوری، عملکرد حـدود 25 درصد 

کاهـش مییابد.
بهتریـن مـکان بـرای کاشـت سـیب زمینی زمینی اسـت کـه خـاک آن عمیـق، حاصلخیـز و دارای مقدار 
زیـادی مـواد آلـی پوسـیده )هومـوس( باشـد. سـیب زمینی را هیچ وقـت نباید در خاک های سـنگین کشـت 
کـرد زیـرا در ایـن خاک هـا بـه علـت سـردی و ظرفیـت بـاالی نگهـداری رطوبـت  تهویـه کافـی صـورت 
نمی گیـرد. عـالوه  بـر ایـن  خاک های سـنگین جوانه زنی و رشـد اولیـه را به تأخیـر می اندازنـد و حّتی گاهی 
باعـث پوسـیدگی غده هـای کاشـته شـده و همچنیـن بدشــکلي آنهـا میشـوند. از طرفـی برداشـت و تمیز 
نمـودن غدههـا در خاک هـای سـنگین، مشـکالتی بـه همـراه دارد. خاک های شـني نیز به دلیـل فقر عناصر 



تولیدسیبزمینی

20

غذایـی و نداشـتن ظرفیـت کافـی برای نگهــداري آب توصیه نمیشـوند. سـیب زمینی ازلحـاظ خصوصیات 
اکولوژیکـی، انعطاف پذیـری زیـادي دارد امـا در آب وهـوای سـرد و خشـک، از بهترین رشـد برخوردار اسـت. 

بـه همیـن دلیـل، مناطـق کوهسـتاني، بهتریـن نقـاط رویش طبیعـي این گیاه محسـوب می شـوند.

4-2-نور:

نـور یکـی از مهمتریـن عوامـل موردنیاز برای فتوسـنتز و رشـد گیاهان اسـت. بر این اسـاس میزان رشـد 
تـا حـدود زیـادی به مقدار تشعشـع دریافت شـده توسـط گیاه بسـتگی دارد. سـیب زمینی گیاهـی روزکوتاه 
اسـت، بنابرایـن در روزهـای کوتـاه، رشـد رویشـی گیـاه و تشـکیل غـده ی آن تسـریع میگـردد. به خصوص 
زمانـی کـه کوتاهـی روز بـا خنـک شـدن هـوا، همـراه می شـود. سـیب زمینی بـرای رشـد و نمـو و شـادابی 

قسـمت هوایـی احتیاج بـه  روزهای آفتابـی دارد.
به طورکلـی در طـول دوره ی رشـد گیـاه در مزرعـه سـیب زمینی، جـذب تشعشـع خورشـیدی در چهـار 
مرحلـه انجـام می شـود. در فـاز صفـر یعنـی مرحلـه کاشـت تا سـبز شـدن، گیـاه نـوری را جـذب نمیکند. 
فـاز دوم جـذب تشعشـع خورشـیدی، دوره ی زمانـی بیـن آغـاز غده دهـی و مرحلـه ای از رشـد را شـامل 
می شـود کـه حـدود 90 تـا 100 درصـد ماده خشـک حاصل از فتوسـنتز به طـور روزانه به غده هـا اختصاص 
مییابـد. طـول فـاز سـوم را سـرعت پیرشـدن برگ ها و رسـیدن بـه مرحله پایان رشـد گیاه تعییـن میکند.  
بیش تریـن مقـدار جـذب تشعشـع در سـیب زمینی زمانی اتفـاق میافتد که طـول دوره ی زندگی گیـاه با طول 
فصـل رشـد گیـاه زراعـی در منطقه هماهنگ باشـد. در این رابطه کشـاورزان بـا انتخاب رقم مناسـب میتوانند 
بیـن طـول دوره ی رشـد گیاه زراعـی و طول فصل رشـد در منطقه هماهنگـی ایجاد کننـد.3-4- درجه حرارت

سـیب زمینی نیازمنـد آب وهـوای معتدل تا خنک اسـت و در این نـوع آب وهوا میتوانـد حداکثر محصول 
را بـا کیفیـت مطلـوب تولیـد کنـد. سـیب زمینی در مناطـق و دوره هایی به خوبی رشـد میکند کـه میانگین 
روزانـه درجـه حـرارت بیش تـر از 5 درجـه و  کم تـر از 23 درجـه سلسـیوس  )سـانتی گراد( باشـد. بهتریـن 
درجـه حـرارت خـاک بـرای تشـکیل غـده و رشـد آن 18 تا 23 سـانتی گراد اسـت. اگـر دمای خـاک به 29 
درجـه سـانتی گراد برسـد میـزان انتقـال مـواد تولیـدی گیـاه بـه غده هـا کاهـش می یابـد و درنتیجـه غـده 
تشـکیل نمی شـود. افزایـش درجـه حـرارت، عـالوه بر توقـف غده بنـدی، باعث پوسـیدگی آنها نیز می شـود. 
درجـه حـرارت  کم تـر، خطـر سـرما یـا یخ زدگـی را افزایـش می دهـد. سـیب زمینی به طورکلـی در  دماهای 
پایینتـر، از رشـد مطلوبتري برخوردار اسـت و از این نگاه سرمادوسـت محسـوب مي شـود. بـه همین دلیل 

در مناطـق گـرم ماننـد خوزسـتان کشـت سـیب زمینی در پاییـز و در مناطق سـرد در بهار انجام مي شـود.
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جدول 3- دمای بهینه برای مراحل مختلف رشد سیب زمینی

4-4-رطوبت:

سـیب زمینی در طـول دوره ی رشـد و نمـو بـه 480 تا 720 میلی متـر آب نیاز دارد. وجـود رطوبت همراه 
بـا تهویـه خاک یکی از شـرایط الزم برای کاشـت این محصول اسـت.

5-آمادهکردنزمینبرایکاشتسیبزمینی

عملیـات آماده سـازی زمیـن زراعـی برای کشـت سـیب زمینی باید به گونه ای انجام شـود که خـاک کاماًل 
نـرم و عـاري از هـر نــوع ســنگ و کلوخه باشـد و عمق مناسـبی را برای نفوذ ریشـه ها فراهـم نماید. خاک 
آماده شـده بایـد از قابلیـت زهکشـی و تخلخـل کافـی نیز برخـوردار باشـد. این خـاک همچنین بایـد بتواند 
جایـگاه مناسـبی را بـرای رشـد و پـرورش غده هـا فراهـم کنـد زیـرا محصـول سـیب زمینی یا همـان غده ها 
درون خـاک رشـدمی کنند و پـرورش مییابنـد. سـیب زمینی در مقایسـه بـا بسـیاری از گیاهـان، سیسـتم 
ریشـه ای ضعیفـی دارد و بـه همیـن دلیـل درصـورت قرارگیـری  ریشـه در الیه هـای نفوذناپذیـر یـا سـخت 
عملکـرد آن بـه شـدت کاهـش مییابـد. چنانچه فشـار تیغـه ی گــاوآهن در اعماق خـاک باعث ایجـاد الیه 
غیرقابـل نفـوذ شـودباید هر چهار سـال یک بار نسـبت به انجام شـخم عمیــق بــا سـاب سـویلر اقـدام کرد.  
تهیـه بسـتر کاشـت سـیب زمینی معمـوالً بایـد در زمانی انجام شـود کـه رطوبت خـاک در حّد گاو رو اسـت 
تـا میـزان کلوخه هـای تشکیل شـده هنگام شـخم زمین به  کم ترین مقدار برسـد. برای کشـت سـیب زمینی 
ابتـدا بایـد در پاییـز سـال قبـل زمیـن موردنظـر را بـه عمق 30 سـانتی متر شـخم بزننـد و سـپس با کمک 
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دیسـک کلوخه هـای ایجادشـده را خـرد نماینـد. در اوایل بهار سـال بعد بسـته بـه نوع خاک، شـخم دیگری 
را انجـام می دهنـد یـا دیسـک میزننـد و زمیـن را بـا لولـر تسـطیح میکننـد. عملیـات کاشـت نیـز پس از 

تسـطیح زمیـن دیسـک خورده توسـط بـذرکار سـیب زمینی انجام می شـود.
رطوبت خاک برای انجام هرگونه عملیــات زراعــي بــا ماشین آالت و ادوات مربوطه، باید در حد گاو رو 
باشــد. در صورتـی کـه غده کارهـا به کودکار مجهز باشـند بـرای جلوگیری  از تثبیت کودهــاي فــسفاته و 
پتاســه در خاک توصیه مـيشــود آن ها را هم زمان با کشـت به خاک اضــافه کنند. بهتر اسـت کودهــاي 
نیتروژنـه به صـورت تقسـیط داده شوند)یک سـوم هم زمـان با کشـت، یک سـوم موقع وجــین و یک سـوم در 
زمـان خاک دهـی پـاي بوته ها(. سـایر عناصر غذایـي موردنیاز گیــاه نیز متناسـب با وضعیت خاک، شـرایط 

موجـود هـر منطقه و بر اسـاس آزمـون خاک داده می شـوند.

5-1-کوددهی

سـیب زمینی بـه مـواد غذایـی فراوان نیـاز دارد و نسـبت به کودهـای شـیمیایی و حیوانـی، عکس العمل 
خیلـی خوبـی نشـان می دهـد. کـود حیوانـی نه تنهـا ازنظـر تغذیـه گیـاه مهـم  اسـت بلکـه موجـب بهبـود 
وضعیـت فیزیکـی خاک نیز می شـود. کـود حیوانی را در پاییز سـال قبل از کاشـت، هم زمان با شـخم پاییزه 
بـه خـاک اضافـه می کننـد. مصـرف حـدود 30 تن کـود حیوانـی در هکتـار، عالوه بـر تأمین کود شـیمیایی 
موردنیـاز، نتیجـه خوبـی بـه بار مـی آورد. با کودهای دامـی به تنهایی نمی تـوان حداکثر محصول را به دسـت 
آورد بلکـه بایـد از کودهـای شـیمیایی و معدنـی نیـز اسـتفاده کـرد. در جدول زیـر مقدار تقریبـی چند نوع 
کـود شـیمیایی برای سـیب زمینی نشـان داده شـده اسـت. انتخاب هـر یک از انـواع کودهای معرفی شـده و 
همچنیـن میـزان مصـرف آنهـا، به شـرایط و عوامل متعـددی بسـتگی دارد. بهتریـن روش در مصـرف کود، 

آزمایش شـیمیایی خاک اسـت.

جدول 4- میزان احتیاج سیب زمینی به کودهای شیمیایی
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5-2-زمانوطرزکوددادن:

کودهـای حیوانی کاماًل پوسـیده را یک سـال قبل از کاشـت به خـاک اضافه میکنند. کودهـای نیتروژنه 
)ازتـه( را در سـه نوبـت بـه زمیـن اضافـه میکننـد: یک سـوم هم زمـان با کشـت، یک سـوم موقع وجــین و 

یک سـوم در زمـان خاک دهـی پـاي بوته بـه زمین.
کودهـای فسـفره را قبـل از کاشـت و یا هنگام انجـام آن به زمین اضافه میکنند. سـولفات پتاسـیم را میتوان 

مثـل کودهـای نیتروژنـه در دو نوبـت و یـا مثل کودهای فسـفره قبل و یا هنگام کاشـت به زمیـن اضافه کرد.
روش اسـتفاده کـود، بسـته بـه روش کاشـت سـیب زمینی متفـاوت اسـت. اگـر سـیب زمینی بـا ماشـین 
کاشـته میشـود، بهتریـن راه کوددهـی شـیمیایی به زمین، قـرار دادن کودها به شـکل دو نـوار در طرفین و 
یـا یـک نوار زیر غده کاشـته شـده اسـت. تماس مسـتقیم بین غـده و کود، مانع رشـد بوته می شـود و مقدار 

محصـول را کاهـش میدهـد. فاصلـه ی بیـن کود و غـده، حداقل باید 5 سـانتی متر باشـد.
بـرای تعییـن مقـدار و نوع کودهای شـیمیایی همواره باید از کارشناسـان کمک گرفت، بـه همین منظور 
ابتدا باید ی از خاک نمونه برداری درسـتی انجام شـود و به آزمایشـگاه خاک ارسـال گردد. سـپس نتیجه ی 
آن در اختیـار کارشناسـان مربوطـه قـرار می گیـرد تـا بتـوان دسـتورات و توصیههـای کودی را برای کشـت 

سـیب زمینی در زمیـن موردنظـر دریافت کرد و به کاربسـت.

6-انتخاببذر

دسترسـی بـه بذر خـوب و باکیفیت ، یکـی از مهم ترین نیازها براي تولید مناسـب محصول سـیب زمینی 
اسـت. در کشـور مـا توصیـه می شـود کـه کشـاورزان از بذرهای اصالح شـده و مـورد تأیید مؤسسـات کنترل و 
گواهـی بـذر اسـتفاده کننـد و یـا بـه اصـالح و تهّیه نهـال و بذر اقـدام نماینـد. بدیهی اسـت که اسـتفاده از 
چنیـن بـذری، اگرچـه هزینههـای  بیش تـری را در ابتـدای کشـت بـه تولیدکننـدگان تحمیل می کنـد، اّما 
بسـیاری از مشـکالت ناشـی از اسـتفاده از بذرهـای نامرغوب را کاهش می دهـد و با افزایـش عملکرد نهایی، 

ضمـن پوشـش دادن هزینههـای اولیـه کشـت، درآمد بیش تـری برای کشـاورزان به همـراه دارد.
به طورکلـی بذرهـای خـوب و باکیفیت باال دارای برچسـب مشـخص کننده رقم بـذری، رده یا کالس بذر، 
سـال تولیـد و همچنیـن عنـوان و مشـخصات تولیدکننـده یـا محـل تولیـد آن اسـت. البّته در برخـی موارد 
ممکـن اسـت عـالوه بـر آنچـه گفتـه شـد، اطالعـات  بیش تـری ماننـد نـوع سـموم و دیگـر مواد شـیمیایی 
مورداسـتفاده بـرای ضدعفونـی و یـا نگهـداری بهتـر بـذر در انبار نیز بر روی برچسـب آن بیان شـده باشـد. 
بـا این حـال زمانـی کـه امـکان دسترسـی بـه بـذر دارای گواهـی مناسـب فراهـم نباشـد، کشـاورزان باید از 
تواناییهـای فنـی و اسـتانداردهای رعایـت شـده توسـط تولیدکننـده بـذر سـیب زمینی اطالع پیـدا نمایند. 
درصورتی کـه چنیـن امکانـی نیـز فراهم نباشـد بهتر اسـت از خرید و کاشـت بذر بـدون شناسـنامه اجتناب 
شـود؛ زیـرا احتمـال بروز خسـارات فراوان ناشـی از کشـت این گونـه بذرها وجود خواهد داشـت. غـدهای که 
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به منظـور بـذر اسـتفاده میشـود بایـد دارای مجموعـه ای از شـرایط به شـرح زیر باشـد:
1- از نوع مرغوب و پر محصول باشد.

2- سالم و عاری از هر نوع بیماری باشد.
3- در برابر بوته میری و بیماریهای ویروسی مقاوم باشد.

4- اندازه غدههای بذری باید متوسط باشد )دارای وزن حدود 50 گرم و قطر حدود 35 - 25 میلی متر(.
اگـر غـده سـیب زمینی بـذری درشـت باشـد، برای کاشـتن باید بسـته به میـزان درشـتی غـده آن را به 
چنـد قطعـه تقسـیم کـرد و هـر قطعـه را ماننـد یـک غـده کامـل کاشـت. بایـد دقـت شـود کـه هر یـک از 
قطعـات دارای حداقـل یک چشـم باشـند. در موقـع بریـدن غده ها، باید هر بـار چاقو را در محلـول 10 درصد 
آب ژاول فـرو بـرد. غدههـای بریده شـده را قبـل از کاشـت بایـد بـا یـک نـوع قارچ کـش، ضدعفونی کـرد. در 
صـورت امـکان بـرای تولیـد غدههای بـذری الزم اسـت مناطقی بـا شـرایط آب و هوایی خنـک و زمینهای 

حاصلخیـز انتخـاب کرد.

6-1-مقداربذرمصرفیوآمادهسازیبذر:

برحسـب رقـم محصـول و نـوع خـاک، بـه حـدود  1/5 تـن تـا 2 تـن بـذر در هـر هکتـار احتیاج اسـت. 
غدههـای سـیب زمینی را بایـد را قبـل از کاشـت وادار به جوانه زدن کرد. این کار باعث میشـود سـیب زمینی 
نسـبت بـه امـراض، بی آبـی، یخبندانهای سـطحی بهاره مقـاوم گردد و محصـول زودتر به بازار عرضه شـود. 

بـرای ایـن کار بـه ترتیب زیر عمـل میکنند:
الـف - غده هـا را دو یـا سـه هفته قبل از کاشـت در انبارهای روشـن بـا دمای 15 درجه سـانتی گراد پهن 

میکننـد. در ایـن شـرایط، غده ها جوانهدار خواهند شـد.
ب - روش دیگـر اسـتفاده از المپ هـای الکتریکـی بـا دمای 15 تا 20 درجه سـانتی گراد بـه مدت حدود 
20 روز اسـت. البتـه ایـن شـرایط بـرای ارقـام مختلف متفـاوت خواهد بـود. به طورکلـی، غده هـا زمانی قابل 

کاشـت هسـتند کـه جوانه هـا نمایان شـده باشـند. در زمـان کاشـت جوانه هـا را به طرف باال قـرار دهید.

7-عواملمؤثردرانتخابرقمسیبزمینی

7-1-نوعمصرفسیبزمینی:

از آنجـا کـه سـیب زمینی کاربردهـای متنـّوع و فراوانـی دارد، تاکنـون بـا توّجـه بـه نـوع مصـرف آن، ارقام 
متفاوتی معرفی و روانه بازار شـده اسـت. بر این اسـاس اسـتفاده از بذر باید متناسـب با هدف باشـد و از قبل 
تعییـن شـود ماننـد تولید چیپس، سـرخ و یا آب پز کـردن. تعیین نوع مصـرف از ضروریات تولید سـیب زمینی 

بـه شـمار میآیـد کـه بایـد در هنـگام انتخاب بذر برای کشـت، مـورد توّجه کشـاورزان قـرار بگیرد.
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شکل 8- ارقام مختلف سیب زمینی و چیپس تهیه شده از آن

8-اقلیمموردنظربرایکاشتسیبزمینی

 مشـخصات اقلیمـی منطقـه ازنظـر طـول فصل زراعـی و وقوع اولین سـرمای پاییـزه، تاریخ آماده سـازی 
زمیـن و کاشـت مزرعـه، نحـوه آبیاری و دورههـای زمانی اوج مصـرف آب، آفات و بیماریهـای غالب منطقه، 
مـّدت زمـان انبارمانـی سـیب زمینی در منطقـه، ازجملـه مـواردی هسـتند کـه در تعییـن رقم سـیب زمینی 
مـورد کشـت دخالـت دارنـد و الزم اسـت مـورد توّجه کشـاورزان قـرار گیرند. بر ایـن  اسـاس تولیدکنندگان 

میتواننـد از ارقـام مختلـف سـیب زمینی با دورههـای رسـیدگی متفاوت اسـتفاده کنند.
جدول 5- زمان رسیدگی و طول دوره ی رشد ارقام سیب زمینی

 

9-تاریخکاشتمناسبسیبزمینی

9-1-انتخابتاریخکاشتمناسب

سـیب زمینی محــصول فــصل خنــک اســت و زمـان غده زایـي و حجیم شـدن غــده ها حسـاس ترین 
مرحلـه رشـد گیـاه محسـوب می شـود. تــاریخ کاشـت، عامل بسـیار مهمـي در تنظیـم فنولوژي رشـد گیاه 
در دمـاي موردنظـر اسـت. هرقـدر سـیب زمینی زودتـر کشـت شـود )به شـرطی که خطـر یخبنـدان وجود 
نداشـته باشـد( محصـول در هـوای مالیـم و مرطـوب بهاری بهتر رشـد و نمو می کنـد. بنابرایـن محصول در 
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مقابـل خشـکی تابسـتان مقاومـت  بیش تـری دارد و زودتـر بـه بـازار عرضه می شـود. بر این اسـاس کشـت 
سـیب زمینی در زمـان مناسـبی کـه بتوانـد دمـای مطلـوب بـرای رشـد جوانه هـای روی غده هـا را تأمیـن 
نمایـد، اهمیـت زیـادی دارد. بـا این حـال ارقـام مختلـف ممکـن اسـت در واکنـش بـه تاریخ کاشـت به طور 
یکسـان و یکنواخـت عمـل نکنند. زمانی که سـیب زمینی دیرتر از تاریخ مناسـب کشـت شـود، عملکرد غده 
بـه دلیـل کوتـاه شـدن طـول دوره ی رشـد کاهـش می یابـد. در هـر منطقـه و بـرای هـر رقـم ممکن اسـت 
تاریـخ کاشـت مجزایـی در نظر گرفته شـود، زمان کاشـت به آب وهوای محـل، رقم سـیب زمینی، نوع خاک، 
تنـاوب زراعـی و تقاضـای بـازار بسـتگی دارد؛ اّما بـا توّجه به این که سـیب زمینی محصول فصل خنک اسـت 

میتـوان توصیه هایـی در ایـن زمینـه ارائـه کرد:
در اسـتان های سردسـیر )مشـابه اردبیـل( بـا توّجـه بـه نـوع رقـم استفاده شـده تاریـخ کاشـت می توانـد 
اردیبهشـت و خرداد باشـد )بــراي ارقام مرسـوم و خاوران، نیمه دوم اردیبهشـت ماه و براي رقــم ســاواالن، 
نیمــه اول خردادمـاه اسـت(. در مناطـق دارای زمسـتان مالیـم )مشـابه خوزسـتان( در اواخر پاییـز و اوایل 
زمسـتان )آذرمـاه تـا نیمـه ی اول دی مـاه( بـه کشـت سـیب زمینی اقـدام میکننـد کـه در ایـن صـورت در بهـار و 
قبـل از گـرم شـدن هـوا غده هـا را از زمیـن خـارج میشـوند. در بقیـه مناطـق، برحسـب نـوع آب وهـوای منطقـه و 
خـاک، از آغـاز اسـفندماه تـا اواخـر اردیبهشـت ماه بایـد کشـت را انجـام دهنـد. عـدم رعایت تاریخ کاشـت، 
عالوه بـر کاهـش کیفیـت محصـول، موجـب رشـد ثانویـه غده هـا ميشـود، که شـدت آن بسـته به نـوع رقم 

فـرق ميکند. 

 شکل 9 - انواع رشد ثانویه غده ها در سیب زمینی

9-2-آمادهسازیغدهبرایکاشتسیبزمینی

غده هـا پـس از برداشـت معمـوالً وارد دوره خـواب میشـوند کـه مـّدت آن بـه رقـم، بلـوغ غـده، خاک و 
شـرایط آب و هوایـی در زمـان رشـد و شـرایط نگهـداری بسـتگی دارد. خواب غده هـا اغلب 2تـا 6 ماه طول 
میکشـد، اّمـا در برخـی مـوارد رشـد جوانـه قبل از برداشـت شـروع می شـود. دماهـای باال در طـول دوره ی 
رشـد و نگهـداری باعـث کوتاه شـدن دوره خـواب و دمای پایین موجب طوالنی شـدن دوره خواب می شـود. 
کاشـت سـیب زمینی ابتـدا بـه القـای جوانه زنـی  قبل از کشـت یـا اصطالحـاً پیـش جوانه زنی نیـاز دارد. 
بـرای ایـن منظـور حـدود 4 تـا 6 هفته قبل از کاشـت سـیب زمینی بایدکف انبـار یا محل موردنظـر را  تمیز 
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نمـود و غده هـاي بـذري، حداکثـر در دوالیـه روی هـم قـرار بگیرنـد. در صـورت وجـود جوانه هـاي طویـل 
سـفیدرنگ، غده هـای مربوطـه حـذف شـوند. الزم اسـت غده هـاي بـذري، بـراي تولیـد جوانه هـاي قـوي و 
محکـم )بـه طـول 2-1 سـانتی متر(، در معـرض نـور غیرمسـتقیم قـرار گیرنـد. بدیـن منظـور باید پوشـش 
نورگیرهـاي انبـار برداشـته شـود. در صورتـی کـه امـکان نورگیـری وجـود نـدارد، مي تـوان از المپ هـاي 
فلورسـنت اسـتفاده کـرد. بـرای تنظیـم درجـه حـرارت انبـار )20- 15 درجه سلسـیوس( با رطوبت نسـبي 
85 درصـد، ميتـوان از کتـري آب و وسـایل گرم کننـده اسـتفاده کـرد تـا درجـه حـرارت الزم و رطوبـت 
نسـبي موردنیـاز  انبـار تأمیـن شـود. تهویـه انبـار بـراي تأمیـن اکسـیژن موردنیاز، ضـروری اسـت. در طول 
ایـن مـدت، کلیـه جوانه هـاي موجـود روي غده هـا فعـال هسـتد و جوانه هـاي رنگـي قـوي تولیـد ميشـود. 
بـراي مقـاوم شـدن جوانه هـا و اجتنـاب از رشـد بیـش  از حد آنهـا، ميتوان شـدت نور انبـار را افزایـش داد. 
در صـورت درشـت بـودن غده هـاي بـذري، میتوان بـا رعایت اصـول صحیح بهداشـتی، آنها را تقسـیم کرد. 
به طوری کـه وزن هـر قطعـه بیـش از 40 گرم باشـد و حداقل داراي دو چشـم در هر قسـمت باشـد. به منظور 
جلوگیـري از گسـترش بیماري هـا، چاقـوي مورداسـتفاده بایـد کامـاًل تیـز باشـد و در هر نوبت بـرش، چاقو، 
اسـتریل و یـا توسـط آب جـوش، ضدعفوني شـود. بـرش غده هـا، از جوانـه انتهایي به طـرف اسـتولون انجام 
میگیـرد و در قسـمت نزدیـک بـه اسـتولون، بـدون جدا کـردن قطعـات، غده هاي بـذري، بـرش می خورند. 
غده هـا بـه مـّدت یـک هفته، در درجه حـرارت 20-15 درجه سلسـیوس و رطوبت نسـبي 85 درصد قرارمی  

گیرنـد تـا بافـت چوب پنبه ای، روي سـطوح بریده شـده تشـکیل شـود.

 

شکل 10- تقسیم کردن غدههای بذری

در موقـع کاشـت، قطعـات بریده شـده بایـد از هـم جـدا شـوند. مزایـاي پیـش جوانهدارکـردن غده هـای 
سـیب زمینی بـه شـرح زیر اسـت:

- مـواردی کـه طـول فصـل رشـد محـدود باشـد و بخواهنـد از ارقـام نسـبتاً دیـررس اسـتفاده کنند )در 
زودرسـی محصول زودتر می رسـد و فرصت کافي براي انجام عملیــات زراعــت بعــدي فــراهم می شـود(.

- فرار از خسارت شوری در اوایل رشد )حساس به شوری(.
- مزرعـه دارای سـطح سـبز یکنواخـت بـا بوته های قـوی و تعداد سـاقه های زیاد )در ابتدای فصل رشـد( 

هسـتند کـه منجر بـه عملکرد باال خواهد شـد.
- امکان حذف غده ها یا جوانه هاي بذری آلوده به برخي بیماري ها از غده هاي سـالم فراهم ميشود.

 - احتمـال خسـارت بیمـاري قارچـي رایزوکتونیـا و شـانکر باکتریایـی قبـل از سبزشـدن بوته هـاي 
مي یابـد. کاهـش  سـیب زمینی 
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 - امکان کشت در خاک هاي با دماي پایین تا حدودي مقدور ميشود.
 - جبران تأخیر کشت ناشي از شرایط نامساعد جوي در این روش امکان پذیر است.

- در صـورت وجـود محدودیـت در منابـع آبـی، عـدم امکان آبیـاری به دفعات مـورد نیاز و لــزوم کاهش 
طـول دوره ی رشـد، اسـتفاده از این روش مناسـب خواهد بود.

     

شکل 11- پیش جوانه دارکردن سیب زمینی

3-9-طریقهکاشتسیبزمینی:

 کاشـت سـیب زمینی به طورمعمـول بـر روی پشـته هایی انجـام می شـود کـه از یکدیگر حـدود 60 تا 75 
سـانتی متر فاصلـه دارنـد و غده هـا را در یـک طرف پشـته و یا وسـط آن قـرار می دهند.

 روش دوم: کشـت سـیب زمینی همچنیـن بـر روی پشـته های پهنـی انجـام می شـود کـه وسـط آنها از 
یکدیگـر 1/5 متـر فاصلـه دارد. در ایـن روش بـر روی هـر پشـته پهـن دو ردیف کاشـت سـیب زمینی انجام 
می شـود کـه در بیـن آنهـا بـرای آبیـاری محصـول نوارهـای پالسـتیکی به نـام تیپ قـرار می گیـرد. آبیاری 
در ایـن روش به صـورت قطـره ای اسـت و بنابرایـن میزان مصـرف آب در حداقـل ممکن خواهد بـود. در این 
روش آبیـاری، در بعضـی مواقـع نوارهـای پالسـتیکی تـا عمـق حدود 3 تـا 5 سـانتی متر و گاهـی بیش تر از 
آن بـا خـاک پوشـانده می شـوند کـه بـه بهبـود کیفیـت آبیـاری و جلوگیـري از تخریب پشـته های کاشـت 

سـیب زمینی براثـر نشـت احتمالـی آب آبیـاری کمـک می کند.
روش سـوم: غده هـا را در داخـل شـیارهایی قـرار می دهند کـه از قبل  ایجاد شـده اسـت و روی آنها را 
خـاک می ریزنـد )حـدود 10 سـانتی متر(. الزم اسـت خاکـی کـه روی غده ها قـرار می گیرد، مرطوب باشـد و 

اگـر امـکان اسـتفاده از خـاک مرطوب وجـود ندارد پس از کاشـت، مزرعه آبیاری شـود.
روش چهـارم: کشـت را می توان به وسـیله ی ماشـین های مخصوص کاشـت سـیب زمینی انجـام داد که 
بـه پشـت تراکتور بسـته می شـوند و معمـوالً دو ردیفه هسـتند. طـرز کار این ماشـین ها به  این ترتیب اسـت 
کـه ابتـدا بیلچه هـای دسـتگاه، شـیاری را بـاز می کنند. سـپس دو نفـر کارگر کـه در عقب دسـتگاه غده کار 
نشسـته اند، غده هـای بـذری را روی صفحـه مقسـم چرخـان قـرار می دهنـد. ایـن صفحـه چرخـان غده ها را 
بـه سـوراخ سـقوط میرسـاند. غـده از این سـوراخ بـه لوله مقسـم سـقوط راه می یابـد و باالخره داخل شـیار 
ایجـاد شـده قـرار میگیـرد. ماشـین با دیسـک هایی کـه دارد، عالوه بر پوشـاندن روی غده هـا، نهرچه آبیـاری را ایجاد 
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میکنـد. در نوعـی دسـتگاه غـده کار، بـذرکاری به طـور خـودکار و بدون کمـک کارگر انجـام میگیرد.
فاصلـه ی بیـن خطوط کشـت، بسـته به نـوع زمین و درجه ی حاصلخیـزی آن متفاوت اسـت و بین 60 تا 
90 سـانتی متر تغییـر می کنـد. بوته هـا روی خطـوط بسـته بـه نوع سـیب زمینی بایـد 25 تا 30 سـانتی متر 

از هم فاصله داشـته باشـند.

10-عمقکاشت

در زراعـت سـیب زمینی عمـق کاشـت غده هـا بـا توجه به انـدازه غده هـای بذری و شـرایط خـاک تعیین 
میگـردد. بـر ایـن اسـاس کاشـت سـیب زمینی در شـرایط خشـکی در عمـق بیش تـری از خـاک انجـام 
می شـود. در زمـان گرمـای هـوا و خـاک نیـز عمق کاشـت غده هـا  بیش تـر خواهد بـود. با این حـال چنانچه 
میـزان رطوبـت خـاک باال باشـد و خطر خشـک شـدن سـطح آن نیز وجود نداشـته باشـد، افزایـش  بیش تر 
عمـق کاشـت ضـروری بـه نظر نمیرسـد. در شـرایط محیطی سـرد نیز عمق کاشـت غده ها بهتر اسـت زیاد 
باشـد )7 تـا 15 سـانتی متر(. براین اسـاس عمومـاً عمـق کاشـت غده هـای سـیب زمینی 7 تـا10 سـانتی متر 
اسـت کـه در مناطـق مختلـف و نیـز بـا توجه به بافـت خاک تغییـر می کنـد. به طورکلی توصیه می شـود که 
عمـق کاشـت غده هـا خیلـی زیاد نباشـد تا سـبز شـدن آنها بـا تأخیر مواجه نشـود. بـا این حال پس از سـبز 
شـدن، الزم اسـت بـا خاکدهـی پـای بوته های سـبز شـده طـی دوره ی رشـد، شـرایط مناسـبتری را برای 

تشـکیل غده هـای جدید ایجـاد نمایند.

 

شکل 12- مقایسه عمق قرار گرفتن غده ها در شرایط گوناگون

11-مراحلرشدونموسیبزمینی

مراحـل رشـدی سـیب زمینی بـه پنـج مرحلـه تقسـیم میشـود. طول هر یـک از ایـن مراحل به شـرایط 
اقلیمـی، رقـم و مدیریت زراعی مزرعه بسـتگی دارد. رشـد سـیب زمینی و زمان وقوع هـر مرحله، در مدیریت 
عملیـات زراعـی مزرعـه بسـیار  حایـز اهمیت  اسـت. مجموع مراحل پنج گانه رشـد سـیب زمینی در کشـور، 
به شـرط رعایت تاریخ مناسـب کاشـت، حدود 120 تا 130 روز اسـت ولی در برخی از مناطق کشـت بهاره، 

ممکـن اسـت به 5 تـا 6 ماه هم برسـد.
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شکل 13- مراحل رشد و نمو غده و اندامهای سیب زمینی

1-مرحلهیرشدوتوسعهجوانهها:

در ایـن مرحلـه کـه از رشـد جوانـه در چشـم هاي غده آغاز و با آشـکار شـدن در سـطح خاک پایـان مییابد 
اندوختـه غذایـی غـده، منبـع تأمیـن انرژي براي رشـد گیاه اسـت. طول مـدت این مرحلـه، با توجه بـه عواملی 
چـون وضعیـت فیزیولوژیکـی غد  ه هـا، دمـاي خـاک و هوا و تاریخ کشـت متغیر اسـت. این مـدت در ارقام اصلی 

سـیب زمینی کشـور ماننـد آگریـا و مارفونا )در شـرایط نرمال کشـت هاي بهـاره(، حدود 20 تا 25 روز اسـت.

شکل 14- مرحله ی رشد و توسعه جوانه ها

2-مرحلهیرشدعلفی:

در ایـن مرحلـه کـه از زمـان سـبز شـدن گیاه آغـاز میگـردد و در ابتدای غده زایـی پایـان مییابد، کلیه 
اندام هـاي رویشـی گیـاه )برگ ها، انشـعابات سـاقه، ریشـه ها و اسـتولون( تشـکیل میشـوند. در کشـت هاي 

بهـاره، طـول ایـن مرحلـه، بـراي  بیش تر رقم های سـیب زمینی کشـور حـدود 30 تا 35 روز اسـت.

3-مرحلهیغدهزایی:

در ایـن مرحلـه، فقـط تشـکیل غده هـاي اولیه در انتهاي اسـتولون ها شـروع می شـود ولی حجیم شـدن 
آنهـا هنـوز آغـاز نشـده اسـت. این مرحلـه حـدود دو هفته طول میکشـد و انـدازه غده هاي تشکیل شـده در 

طـی آن، در حـد یک نخود اسـت.

4-مرحلهیحجیمشدنغدهها:

طـی ایـن مرحلـه که طوالنی ترین دوره رشـد گیاه اسـت سـلول هاي تشـکیل دهنده غده بـه دلیل تجمع 
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آب، مـواد غذایـی و کربوهیدرات هـا متورم میشـوند. این مرحله بسـته به تاریخ کاشـت و رقم، ممکن اسـت 
تـا سـه مـاه طول بکشـد ولی در شـرایط مناسـب، بـراي  بیش تر رقم هـای موجود در کشـور، مـدت آن بین 

50 تا 60 روز اسـت.

5-مرحلهیبلوغیارسیدنگیاه:

در ایـن مرحلـه، شـاخ و بـرگ گیـاه شـروع بـه زرد شـدن میکنـد و ریـزش برگ هـا آغـاز می شـود. بـه 
همیـن دلیـل، میـزان فتوسـنتز کاهـش مییابد، رشـد غده ها کـم می شـود و درنهایـت، اندام هـاي هوایی از 
بیـن میرونـد. ایـن مرحله ممکن اسـت درکشـت رقم های دیررس در نقاط سردسـیر کشـور که فصل رشـد 

کوتاهی دارند، مشـاهده نشـود.

 

شکل 15- مراحل رشد و نمو غده و اندامهای سیب زمینی

12-تراکمگیاهی)بوته(مناسب

بـرای دسـتیابی بـه باالتریـن عملکـرد، انتخـاب تراکـم مناسـب برای کاشـت غده هـای سـیب زمینی در 
مزرعـه اهمیـت زیـادی دارد. تراکـم بوتـه در هکتـار تابعـي از انـدازه ی غده هـا، پتانسـیل تولید تعداد سـاقه 
اصلـي، هـدف تولیـد )بـذري، خوراکـي و صنعتـي( و حاصلخیـزي خـاک اسـت. بـا این حـال به طورکلـی در 
تولیـد بـذر بـه شـرطي کـه انـدازه ی بـذور مصرفي بیـن 35 تـا 55 میلی متر باشــد، حــدود 53 تـا 66 الی 
67 هـزار بوتـه در هکتـار به عنـوان یـک تراکـم مناسـب توصیـه ميشـود )فاصلـه دو بوتـه از همدیگـر 22 
سانتي متر و فاصــله دوپشته از هــم 72 سانتی متر(. در تولید سیب زمینی خوراکي این تعــداد بــه حــدود 
53 هـزار بوتـه در هکتـار تقلیـل ميیابد )فاصله دو بوته از همدیگر20 تا 25  سـانتی متر و فاصــله دو پشـته 
از هــم 75 سـانتی متر(. همچنیـن بـراي تولیـد چیپـس انـدازه غده هـا ترجیحـاً بــین 40 تـا 60 میلی متر 

اسـت، بنابراین در چنین شـرایطي تراکم در حد مــزارع بــذري در نظــر گرفته می شـود.

13-تناوبزراعیمناسب

سـیب زمینی به عنـوان یـک گیـاه وجینی، بـه بیماری ها و سـاختمان خاک بیش از سـایر گیاهـان زراعي 
حسـاس اسـت و غالبـاً پـس از گیاهـان علوفه اي چندسـاله، کود سـبز و یا مصرف کـود حیواني فـراوان )20 
تـا 40 تـن در هکتـار( در دوره تناوبـي قـرار مي گیـرد. از سـوي دیگر، سـیب زمینی به بیماري هـا و درنتیجه 
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توالـي کاشـت حسـاس اسـت و نبایـد کمتر از 4 سـال یک بـار در یـک قطعه زمین کاشـته شـود. قرارگیری  
سـیب زمینی در دوره ی تناوبـي بـا یونجـه، ذرت، گنـدم و جو بـرای  جلوگیري از گسـترش بیماریها مطلوب 
اسـت. در صـورت وجـود و گسـترش بیمـاري پوسـیدگي تر ) ناشـي از قـارچ پیتیـوم( نبایـد سـیب زمینی با 
لوبیـا در تنـاوب قـرار داده شـود. توجـه به بیماري هاي شـایع و مشـترک سـایر گیاهان با سـیب زمینی نقش 
مهمـي در انتخـاب تنـاوب زراعي دارد. سـیب زمینی بقایـاي گیاهي کمـي از خود باقي مي گـذارد. در نواحي 
کـه بعـد از سـیب زمینی، زمیـن بـه حالـت آیـش فصلـي زمسـتانه رهـا مي شـود و زیـادي بارندگـي خطـر 
فرسـایش خـاک را بـه همـراه دارد، الزم اسـت بعـد از ایـن محصـول  از گیاهان پوششـي مثل جـو، چاودار، 
خلر، شـبدر و غیره اسـتفاده شـود تا پوشـش مناسـبي روي سـطح خاک به وجود آید. حساسـیت رقم جو 
بـه سـرما سـبب مي شـود کـه گیـاه در اثر سـرما خشـک گـردد. در نتیجـه در آخر زمسـتان زمین را شـخم 

می زننـد و محصـول دیگـري را در آن می کارنـد.
سـیب زمینی در مقایسـه بـا بسـیاري از محصـوالت زراعـي دیگـر زودرس تـر اسـت. هرچنـد بخش هـای 
هوایـي گیـاه  ظریـف اسـت امـا قبـل از برداشـت آنهـا را خـرد مي کنند. برداشـت سـیب زمینی با بـاز کردن 
خـاک تـا عمـق 15 تا 20 سـانتی متری همراه اسـت. چنین خصوصیاتي، سـیب زمینی را به گیاهی مناسـب 
بـراي قـرار گرفتـن قبـل از گیاهـان پاییـزه درکشـت بهاره ی ایـن محصـول  یا قبـل از گیاهان گرمادوسـت 

درکشـت پاییـزه آن ی بدل کرده اسـت.
تناوب شـماره پنج وضعیتي از کشـت پاییزه سـیب زمینی و ضرورت هاي تأمین فرصت براي آماده سـازی 

بسـتر را نشـان مي دهد که بهره وري از سـاختمان خاک را تحت الشـعاع قرار داده است.
01 یونجه )4 تا 6 سال(- سیب زمینی- چغندرقند- سویا- گندم- جو

2. یونجه )4 تا 6 سال(- چغندرقند- سیب زمینی- گندم- جو
3. شبدر- سیب زمینی- ذرت- لوبیا- گندم- جو

4. شبدر- ذرت- سیب زمینی- گندم- جو
5. یونجه )4 تا 6 سـال(- چغندرقند پاییزه- ذرت سـیلویي تابسـتانه- ذرت دانه ای بهار، لوبیا چشـم بلبلی 

تابسـتانه )یک نیام چیني و سـپس شـخم زدن به عنوان کود سـبز(- سـیب زمینی پاییزه- گندم
در شرایط دیم ممکن است از تناوب هاي زیر استفاده به عمل آورد:

1.     سیب زمینی- آفتاب گردان یا ذرت- گندم
2.    شبدر یا خلر )کود سبز(- سیب زمینی- آفتابگردان- گندم

3.    شبدر- سیب زمینی، پنبه- ذرت- گندم
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14-نگهداریمزرعهسیبزمینی)مراقبتهایمرحلهداشت(:

14-1-خاكدهیپایبوته

خاکدهـی در سـیب زمینی یکـی از عملیـات مهم زراعی اسـت که اجـرای آن در  بیش تر مـزارع ضرورت 
دارد. انجـام خاکدهـي پـاي بوته هـا به تناسـب افزایـش حجـم غده هـا در چندیـن مرحلـه صـورت ميگیرد 
تـا غده هـاي دختــري در داخـل خـاک قرار بگیرند و از خسـارت ناشـی از عوامـل مختلف در امان باشـند از 
جملـه تنش هـاي محیطي، نور مسـتقیم )برای جلوگیری از سـبز شـدن رنـگ غده هایی کـه در اطراف طوقه 
سـیب زمینی بـه وجـود می آیند(، رشــد ثانویــه، ازدیـاد اسـتعداد تولید غـده و درنهایت خسـارت آفت بید 
سـیبزمیني. معمـوالً یـک سـاقه ی اصلـی از غده سـیب زمینی خارج می شـود و سـاقه های جانبـی را تولید 
می نمایـد. سـاقه های جانبـی نزدیـک زمیـن توانایـی تولیـد سـاقه های زیرزمینی )اسـتولون( و غـده را دارند 
امـا سـاقه های فرعـی کـه بافاصلـه از زمین قـرار می گیرنـد چنین توانایـی را ندارنـد. بنابرایـن  هدایت خاک 
بـر روی سـاقه های فرعـی نزدیـک بـه سـطح خـاک میتوانـد آن هـا را  بـه سـاقه های زیرزمینی )اسـتولون( 
تبدیـل کنـد کـه تولیـد غـده مینماینـد. ایـن عمل کـه برخـی اوقـات از آن بانـام هیلینـگ یاد می شـود با 
کمـک تراکتورهـای چـرخ باریـک و کولیتواتـور مزرعه )پنجه غـازی( در مرحله 3- 2 برگی زمانـي که ارتفاع 
بوته هـا بیـن 20 -10 سـانتی متر اسـت یعنـی تقریبـاً 45 روز پـس از کاشـت انجام می شـود. در ایـن زمان، 
طـول سـاقه های سـیب زمینی بـه 25 تا 30 سـانتی متر رسـیده اسـت و مزرعه سـیب زمینی به گل نشسـته 

اسـت. مزایـای خاکدهـی بـرای سـیب زمینی به طورکلی به شـرح ذیل اسـت:
1- خاک دهی سبب افزایش غده دهی می شود.

2- از ایجاد سبزینه در غده های در حال رشد جلوگیري میکند.
3- به کنترل علف های هرز کمک میکند.

4- موجب توسعه ریشه ها می شود و به مقاومت گیاه در مقابل خشکی کمک میکند.
5- تا حد زیادی از خوابیدگی و ورس گیاه هم جلوگیري مینماید.

  

شکل 16- سبز شدن رنگ غده هایی سیب زمینی
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14-2-آبیاری

کمبـود آب یکـی از عوامـل محدودکننـده تولیـد محصـول در مناطـق خشـک و نیمه خشـک اسـت. 
سـیب زمینی بـه آب نسـبتاً زیـادی نیـاز دارد، مخصوصـاً در موقع تشـکیل غده کـه بـا گل دادن آن هم زمان 
اسـت. سـیب زمینی بـه تنـش آبـی حسـاس اسـت. تنـش آبـی میتوانـد عملکـرد ایـن گیـاه را حتـی در 
مدت زمـان کوتـاه کاهـش دهـد. تعـداد دفعـات آبیـاری سـیب زمینی را بـا توّجـه بـه عوامـل مختلـف مانند 
درجـه حـرارت محیـط، درصـد رطوبت هوا و نـوع بافت خـاک و غیره تنظیـم نمایند. به طور معمـول آبیاری 
را در زمین-هـای شـنی هـر 6 یـا 7 روز و در زمین هـای سـنگین هـر 10 روز یک بار انجام دهند. بهتر اسـت 
برای آبیاری، از روش سـیفونی اسـتفاده شـود. در این شـرایط اسـتفاده ی بهینه از آب بسـیار ضروری اسـت. 

بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع آبی برای دسـتیابی بـه این هـدف مهـم دو راه کار عملـي زیر وجـود دارد:
- افزایش بهره وری و باال بردن ظرفیت تولید و افزایش راندمان

- کاهش آب مصرفي
بـرای بـاال بـردن کارایـي مصرف آب اسـتفاده از سیسـتم هاي آبیـاري باراندمان بـاال، اعمال کم آبیـاري و یا 
ترکیبـي از ایـن دو روش ميتوانـد مورداسـتفاده قـرار گیرد. همان گونه که بیان شـد در زراعت سـیب زمینی 
معمـوالً آبیـاری به صـورت بارانـی، قطـرهای و یـا به صـورت نشـتی در جویهای ایجادشـده بیـن ردیفهای 

کشـت و یـا با اسـتفاده از نوارهای پالسـتیکی تیـپ در پشـتههای دو ردیفه انجام میشـود.
انتخـاب سیسـتم آبیـاری به شـرایط اقلیمـی هر منطقه، میـزان بادهای غالـب و سـرعت آن، ویژگی های 
مزرعـه سـیب زمینی و یـا بـه ویژگی هـای خـاک و همچنیـن امکانـات و توانایی های کشـاورز بسـتگی دارد.  
سیسـتم آبیـاری ضمـن این که موجب اسـتفاده بهینه از آب می شـود باید مقـدار آب مورد نیاز سـیب زمینی 
را در مراحـل مختلـف رشـد تأمیـن نمایـد، بـدون آن که بوته هـای گیاه  با تنـش و کمبود آب مواجه شـوند،. 
سـیب زمینی به عنـوان یـک گیـاه حسـاس بـه خشـکی شـناخته می شـود؛ بنابرایـن دوره هـای کوتاه مـدت 
خشـکی هـم می توانـد عملکـرد و کیفیـت محصـول را بـا کاهـش مواجـه کنـد. براین اسـاس جلوگیـری از 
وقـوع خشـکی و کم آبـی بـرای محصول سـیب زمینی در مراحل مختلف رشـد اهمیت بسـیار زیـادی دارد. با 
این حـال بیـان ایـن نکتـه نیـز ضروری اسـت کـه آبیـاری بیش ازحد نیـاز گیـاه، عالوه  بـر  ازدیـاد هزینه های 
تولیـد محصـول، موجـب کاهش عملکـرد و کیفیت سـیب زمینی و همچنیـن افزایش بیماری هـای گیاهی و 

خسـارات وارده بـه غده هـا در زمـان برداشـت، دوره ی انبارداری و سـردخانه خواهد شـد.
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شکل 17- اهمیت کم آبی در مراحل مختلف رشد سیب زمینی

14-3-مدیریتمصرفکود

بـا توجـه بـه نیـاز گیـاه سـیب زمینی به عناصـر غذایـی، مصـرف کودهـای دامـی و شـیمیایی در مزرعه 
سـبب افزایـش عملکـرد و کیفیـت محصـول خواهـد شـد. از این رو طبیعی اسـت کـه کمبود عناصـر غذایی 
موجـب کاهـش عملکـرد و کیفیـت محصـول تولیـدی شـود. تصاویـر مربـوط بـه کمبـود کودهـای حـاوی  

نیتـروژن، فسـفر، پتاسـیم، منگنـز، منیزیـم، روی و بـور، در شـکلهای زیـر آورده شـده اسـت.

   

                              شکل 18- عالیم کمبود فسفر                              شکل 19- عالیم کمبود نیتروژن

  

                               شکل 20-  کمبود پتاس                                      شکل 21- عالیم کمبود منگنز

   

                         شکل 22- عالیم کمبود منیزیم                                      شکل 23 - عالیم کمبود روی

  
 

                           شکل 23- عالیم کمبود روی  شکل 24- عالیم کمبود بور
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بـا این حـال توجـه به این نکته ضروری اسـت کـه چگونگی اسـتفاده از کودهای شـیمیایی و آلی ازجمله 
روش و زمـان مصـرف آنهـا بـر کارایی جذب عناصـر غذایی توسـط گیاه تأثیـر دارد. امروزه بـرای توزیع کود 
در مـزارع سـیب زمینی از روش هـا و امکانات متفاوتی اسـتفاده می شـود. اّمـا بهره گیـری از ادوات کودکار که 
کـود را به صـورت نـواری در فاصلـه 5 سـانتی متری کنـار ردیف هـای کاشـت و 5سـانتی متری زیـر غده ها قرار 
میدهنـد، بهتریـن شـرایط را بـرای جذب این مواد توسـط ریشـه های گیاه سـیب زمینی فراهـم خواهند نمود.

 

مصـرف کودهـای شـیمیایی از طریـق آب آبیـاری و به ویـژه آبیـاری بـا نـوار تیـپ نیـز امکان پذیـر و قابل 
توصیـه اسـت. بـا این حـال هنـگام اسـتفاده از کود در این روش میزان فشـار آب باید در حد مناسـب باشـد تا 
سـوراخ های نـوار تیـپ دچارگرفتگی نشـوند. مصـرف کودهای شـیمیایی از طریـق آبیاری بارانـی و همچنین 
به صـورت محلول پاشـی توسـط دسـتگاه های متصـل بـه تراکتـور و یا ماشـین های خـود کششـی امکان پذیر 
اسـت. عـالوه  بـر مـوارد بـاال اسـتفاده از کودهـای دامـی و سـبز در مـزارع سـیب زمینی بـرای دسـتیابی بـه  
بیش تریـن عملکـرد ضـروری اسـت. مصـرف کودهـای دامـی و سـبز عـالوه  بـر تأمیـن بخشـی از نیازهـای 
سـیب زمینی بـه عناصـر غذایـی، موجب اصالح بافـت خاک مزرعـه و افزایـش قابلیت نگهـداری آب در خاک 
می شـود کـه در زراعـت سـیب زمینی به عنـوان یـک گیـاه غـده ای از اهمیت ویـژه ای برخـوردار اسـت. توزیع 
مصـرف عناصـر غذایـی که بر اسـاس نتایـج آزمون خاک توصیه می شـود، به صـورت کودهـای مختلف مطابق 
بـا مراحـل چهارگانـه خاص سـیب زمینی از مرحله کاشـت تا برداشـت اسـت که به شـرح زیر ذکـر میگردد:

1. مرحلـه کاشـت: در ایـن مرحلـه 100 درصـد کـود فسـفره، 50 درصد کل کـود پتاسـه و 15 درصد 
کل کـود نیتروژنـه موردنیـاز گیـاه قبل از کاشـت مصرف می شـود و با شـخم یا دیسـک زیرخـاک می گردد.

2. مرحله رشـد رویشـی: در این مرحله که حدوداً 20 روز بعد از کشـت شـروع می شـود، 25 درصد 
کل نیتـروژن موردنیـاز، 25 کیلوگـرم سـولفات روی، 25 کیلوگـرم سـولفات منگنز، 2 کیلوگرم سکوسـترین 
آهـن، 50 کیلوگـرم سـولفات منیزیـم و 10 تـا 20 تن کـود مرغی در هکتـار مصرف میگـردد. همچنین در 

ایـن زمـان محلول پاشـی کودهای کامل نیز مناسـب اسـت.
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3. مرحلـه آغـاز غـده زنـی: ایـن مرحلـه 20 تـا 25 روز پـس از آغـاز مرحله رشـد رویشـی شـروع 
می شـود و حـدود 20 روز طـول میکشـد. در ایـن مرحلـه 25 درصد کل نیتـروژن و 50 درصد کل پتاسـیم 

موردنیـاز گیـاه مصـرف میگـردد. در ایـن مرحلـه نیـز محلول پاشـی کودهـای کامل مناسـب اسـت.
4. مرحلـه بـزرگ شـدن غده: ایـن مرحلـه بعد از غـده زنـی شـروع می شـود و 20 تـا 25 روز طول 
میکشـد. در ایـن زمـان 35 درصـد کل نیتـروژن موردنیـاز، 25 کیلوگـرم سـولفات منگنـز، 25 کیلوگـرم 
سـولفات منیزیـم و 50 کیلوگـرم نیتـرات کلسـیم مصـرف می شـود. همچنیـن در ایـن مرحلـه 2 تـا 3 بـار 

محلول پاشـی کودهـای فسـفر بـاال توصیـه می گردد.

14-4-سلهشکنی:

بـرای داشـتن حداکثـر محصـول، خـاک بایـد نـرم و پوک باشـد. از ایـن رو، اگر خاک سـیب زمینی سـنگین 
اسـت و یـا مقـدار مـاده آلـی کمـی دارد پس از هر آبیاری و یا بارندگی باید سـله شـکنی انجام شـود. با وسـایل 

دسـتی مثـل فـوکا و یـا ادوات ماشـینی مناسـب مانند هـرس دندانـهای میتوان اقدام به شکسـتن سـله کرد.

15-علفهایهرز،آفاتوعواملبیماریزایمهممزارعسیبزمینی

آفـات، عوامـل بیمـار ی زای گیاهـی و علف هـای هـرز به عنـوان عوامل زنـده تنـش زا، می توانند بر رشـد و 
نمـو گیـاه سـیب زمینی اثـر نامطلوب داشـته باشـند و عملکـرد گیـاه را کاهش دهنـد. در ادامـه مجموعه ی 

منتخبـی از مهم تریـن علف هـای هـرز، آفـات و بیماری هـا در مـزارع سـیب زمینی بیان شـده اسـت.

15-1-علفهایهرز
تاجریـزی، تاج خـروس، اویارسـالم، پنجـه مرغـي، خارشـتر، تلخـه، هفـت بنـد، سـلمک، قیـاق، تاتـوره، 
پنیـرک، گاوچاق کـن، کاهـوي وحشـي و کنگـر صحرایـي مهم تریـن علف هـای هـرز مـزارع سـیب زمینی به 
شـمار می آینـد. بـرای مبـارزه بـا علف هـای هـرز سـیب زمینی، بهتریـن روش، تلفیـق مبـارزه مکانیکـی و 
شـیمیایی اسـت. بسـته بـه منطقـه و فراوانـی علـف هـرز، مزرعـه سـیب زمینی را یـک یـا دو نوبـت وجیـن 
می کننـد. بهتریـن زمـان مهـار مکانیکـي علف هـاي هـرز مـزارع سـیب زمینی حـدود 11 روز پـس از سـبز 
شـدن گیـاه زراعـی )دوره بحرانـي( اسـت. ایـن زمـان با توجـه به رقـم سـیب زمیني، موقعیـت جغرافیایي و 
سـایر عوامـل منطقـه ای، کمـي متغیر خواهد بـود. عملیات وجیـن باید قبـل از گل دادن سـیب زمینی تمام 
شـده باشـد، زیـرا در ایـن زمـان غده هـا در زیر خاک تشـکیل می شـوند و بایـد رفت وآمد روی سـطح خاک 
بـه حداقـل برسـد تا فشـار  کم تـری بـه خـاک وارد آیـد. در زراعت هایی که روی خطوط کشـت انجام شـده 
اسـت می تـوان بـا هـرس دندانـه ای عملیات وجیـن را انجام داد ولـی باید دقت کـرد که به غده هـا صدمه ای 
نرسـد. هم زمـان بـا انجـام عملیـات وجین، سـله شـکنی نیـز انجام می شـود تا شـرایط مناسـب برای رشـد 

گیـاه فراهـم گردد.
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روش هـای تلفیقـي بـرای کنتـرل علف هـای هـرز شـامل اسـتفاده از علف کش هـا و از ادوات مکانیکـی 
اسـت کـه میتوانـد موجـب کاهـش جمعیت علف هاي هـرز و درنتیجـه افزایش عملکرد سـیب زمینی شـود. 
بـراي کنتـرل شـیمیایي اسـتفاده از سـم علف کـش متریبوزین )سـنکور( بـه مقـدار 750 گـرم در هکتار در 
خاک هـاي سـبک و یـک کیلوگـرم در خاک های سـنگین، زمانـی که 50 درصد بوته هاي سـیب زمینی سـبز 

شـدهاند نیز توصیه شـده اسـت.

16-کنترلآفاتوبیماریهایمزرعهسیبزمینی

16-1-آفات

انـواع گوناگونـی از آفـات میتواننـد بـه عملکـرد و یـا کیفیـت محصـول سـیب زمینی خسـارت بزننـد 
درصـورت عـدم کنتـرل آفات میزان خسـارت آن هـا از 30 تا 70 درصـد متغیر خواهد بود. ایـن آفات معموالً 
بـا تغذیـه از بـرگ، مکیـدن شـیره گیاهـی و همچنیـن تغذیه از ریشـه و غـده سـیب زمینی به گیاه آسـیب 
وارد میکننـد. برخـی از آفـات ماننـد شـته ها عالوه بر خسـارتی کـه به طور مسـتقیم با مکیدن شـیره نباتی 
بـه گیـاه سـیب زمینی وارد می کننـد، در نقـش ناقـل سـایر عوامـل بیمـاریزا ماننـد ویروس هـا نیـز عمـل 
مینماینـد. تریپس هـا، کرم هـاي طوقهبـر، شـته سـبز هلـو، زنجرک ها، سوسـک کلـرادو، مگس هـاي مینوز، 
کک هـا، بیـد سـیب زمینی، کنه هـا، کرم هـاي مفتولـي، کرم هـاي سـفید ریشـه، عسـلک پنبـه از مهم تریـن 

آفـات سـیب زمینی بـه شـمار می آیند.

16-1-1-سوسكکلرادو:

 حشـره کامـل سوسـک کلرادو و الروهـاي آن با تغذیه از برگ هاي سـیب زمینی موجـب کاهش محصول 
ميشـوند. انتشـار آفـت با پـرواز حشـره و جابه جایی آن به همراه سـیب زمینی انجـام ميگیرد.

   

   

   

شکل 25- الرو و حشره کامل سوسک کلرادو سیب زمینی
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با روش هاي زیر ميتوان این آفت را کنترل نمود:
کنترل شیمیایي )استفاده از سم کنفیدور به مقدار 250 میلی لیتر در هکتار(

کنترل مکانیکي )حذف بقایاي آلوده(
کنترل زراعی )تناوب زراعی(

 Chrysoperla کنتـرل بیولوژیکـی )اسـتفاده از دشـمنان طبیعـی( حشـرات، گونههـای شـکارگر ماننـد
از  carnea، Coccinella septempunctata، Hippodamia variegata، Nabis punctatus و گونه هایـی 

رده عنکبوتیـان ماننـد، Enoplognatha mediterranea و از بیمـار گرهـای حشـرات، جدایـهای از باکتـری  
Bacillus thuringiensis و نماتـد .Hexamermis sp  مهم تریـن عوامـل زنـده کنترل کننـده جمعیـت سوسـک 

برگ خـوار سـیب زمینی هسـتند.

16-1-2-کرممفتولي:

کرم هاي مفتولی یکــی از آفــات مهــم خاکزی مــزارع سیب زمینی هستند که بــا ایجــاد کانـال هایی 
در غــده ی سـیب زمینی به شـدت ارزش تجـاري این محصول را تحــت تأثیر قــرار میدهند )کـرم مفتولي 
از غده هـاي سـیب زمینی تغذیـه ميکنـد(. سوسـک هاي مـاده پـس از جفت گیـری بـه داخـل خـاک نفـوذ 
می کننـد و در آنجـا تخـم خـود را روي ریشـه میزبـان قـرار ميدهنـد. تخم هـا پـس از چنـد روز تفریـخ 
ميشـوند. خسـارت ایـن آفـت  بیش تـر از الروهاسـت. طول مـدت الروی این آفـت طوالنی و حدود 3 سـال 
اسـت در دوره ی الروی از غده هـای بـذری، سـاقه زیرزمینـی و غده هـای تـازه تغذیـه میکننـد. ایـن کرم ها 
کانال هایـی عمیـق را در سـیب زمینی به جـای می گذارنـد هم چنیـن موجـب زرد شـدن، جلوگیـری از رشـد و 
از بیـن رفتـن گیـاه میشـوند. مرحلـه شـفیرگي ایـن کـرم نیـز در داخـل خاک سـپري ميشـود. ایـن آفت 

به صـورت الرو یـا شـفیره زمسـتان گذرانـی ميکند.

 

شکل 26- الرو و سوسک کامل کرم مفتولی

- روش هاي کنترل
استفاده از تله های  فرومونی و نوری.

تناوب صحیح زراعی.
استفاده از آیش در تناوب.

انجام عملیات زمستانه مثل شخم، دیسک، یخ آب و خشکی دادن به زمین در شرایط آیش.
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اسـتفاده از سـموم )دیازینـون گرانـول 10 درصـد بـه میـزان 10 کیلوگـرم در هکتـار به صـورت طعمـه 
پاشـی، کاربـرد حشـره کـش فیپرونیـل به صـورت هم زمـان بـا کاشـت سـیب زمینـی(.

16-1-3-بیدسیبزمینی:

بیـد یکـی از مهم تریـن آفـات سـیب زمینی کشـور اسـت. ایـن حشـره  در مـزارع )حـدود 20-30 درصد 
آلودگـی در مزرعـه( و در انبارهـا )100 درصد(به سـیب زمینی خسـارت می زند )خسـارت آن در انبار بیش تر 
از مزرعـه اسـت(. ایـن آفـت در مرحلـه ی الروی از گیاهان خانـواده بادمجانیـان تغذیه میکنـد. میزبان های 
زراعـی ایـن آفـت به ترتیـب اهمیـت تنباکو، بادمجـان، سـیب زمینی و گوجه فرنگـی و گیاهان وحشـی تیره 
شـببو هستندخسـارت ایـن آفـت تـا حـد زیـادی محـدود بـه محصـوالت سوالناسـه به ویـژه سـیب زمینی 

اسـت(. علف هـای هـرز میزبانایـن  آفـت در ایران محـدود بـه تاجریزی و داتوره اسـت.

شکل 27- الرو و پروانه بید سیب زمینی

الروهـای این گونـه از برگ هـا، سـاقه ها و دم برگ هـای گیـاه سـیب زمینی تغذیـه میکننـد. در ابتـدای 
رویـش گیـاه تـا آشـکار شـدن گل سـیب زمینی، تخمریـزی در اندام هـای هوایـی گیـاه انجـام می شـود و 
پـس از تشـکیل غده هـا در خـاک، در کنـار چشـمک روی غـده دیـده می شـود )پروانـه غـده سـیب زمینی 
پتانسـیل تولیدمثلـی باالیـی دارد و یـک ماده تـا 290 تخم بر روی برگ ها یا قسـمت های نمایان شـده غده 
میگـذارد(. در اندام هـای هوایـی گیـاه، الرو پـس از خـروج از تخـم در پشـت بـرگ )بسـته بـه دمـا در 3 تا 
15 روز از تخـم بیـرون می آینـد(، کنـاره رگ بـرگ را سـوراخ میکند. سـپس بـه داخل پهنک بـرگ میرود و 
مـواد سـبزینه  ای موجـود در حـد بیـن دو بشـره فوقانی و تحتانی بـرگ را میخـورد. آثار تغذیه ایـن کرم با 
ظهـور لکه هـای سـفید و روشـن روی برگ هـا )لکه های سـفیدی شـبیه به تاول( یـا ظهور سـوراخ هایی روی 

غـده سـیب زمینی و خشـکیدگی سـاقه در همان محل مشـخص می شـود.  
غده هـای سـبز تشکیل شـده در سـطح خـاک، محل مناسـبی بـرای تخم ریزی حشـره هسـتند. کرم های 
تولیدشـده از تخم خارج می گردند و پس اط سـوراخ کردن غده ها وارد آن میشـوند )الرو سـن 2(. سـپس 
ایـن کرم هـا شـروع بـه تغذیـه از سـیب زمینی می-نماینـد. سـوراخ های روی غده هـا میتوانند موجـب ورود 

آفـات و عوامـل بیماری زا ثانویه شـوند.
کرم هـا پـس از تغذیـه کامـل از غـده بیـرون می آینـد و معمـوالً روی غـده یـا در محـل دیگـری از انبـار 
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نظیـر دیوارهـا یا کیسـه های سـیب زمینی، به شـفیره تبدیل میشـوند. شـفیره پـس از مدتی که بسـتگی به 
درجـه حـرارت انبـار دارد بـه حشـره کامل تبدیل می شـود )طول دوره شـفیرگی حـدود 6 روز اسـت(. پس 
از آن مجـدداً پروانه هـا ظاهـر می شـوند و پـس از جفت گیـری روی غده هـای سـالم تخم ریـزی می کننـد.و 
درصورتی کـه هـوای انبـار نسـبتاً گرم باشـد ایـن زاد و ولد تا آخر زمسـتان در انبـار ادامه مییابـد )محدوده 
دمایـی 15 تـا40 درجـه سـانتی گراد مطلوبتریـن دمـا بـرای چرخـه رشـد و نمـو گونه محسـوب می شـود و 
در دمـای 28 درجـه سـانتی گراد پتانسـیل تولیدمثـل در باالتریـن حالـت ممکـن اسـت(. میـزان زاد و ولـد 
در هنـد تـا 13 نسـل در سـال گـزارش شـده اسـت. با این حـال بید سـیب زمینی بـه دمای محیط حسـاس 
اسـت و اگـر دمـای پاییـن )1 تـا 4 درجه سـانتی گراد( بـه مدت 4 مـاه و  بیش تر ادامـه یابد، الروهـا از تخم 
خـارج نمی شـوند. الروهـا و شـفیره ها در نزدیـک زمیـن قـرار دارنـد و اغلب تا حـد مرگ منجمد میشـوند. 
حشـره ی بالـغ ایـن آفـت کـه عمدتاً در شـب پـرواز می کند، قـدرت پـرواز کمـی دارد و جذب نور می شـود. 

پروانه هـای بالـغ حـدود 10 روز عمـر میکنند.

شکل 28- خسارت الروهای بید سیب زمینی روی غده

راههایکنترل

الف( مزرعه
1( اگـر کشـت سـیب زمینی در اواسـط اسـفندماه آغازشـود و برداشـت در آخـر خردادمـاه پایـان یابـد، 

خسـارت آفـت انـدک و آلودگـی غده هـا کـم اسـت.
2( پنـج تـا شـش هفتـه بعـد از کشـت پـای بوته هـای سـیب زمینی خـاک داده شـود تا حشـره ی کامل 
نتوانـد  روی غده هـا تخم ریـزی کنـد. سله شـکنی در اولیـن زمـان ممکن پـس از آبیـاری انجام گیـرد چون 
در هنـگام آبیـاری به خصـوص نوبـت اول کنـار پشـته ها فرسـایش مییابـد و ترک خوردگـی ایجاد می شـود. 

ایـن ترکهـا دسترسـی پروانه هـا بـه غده هـا را آسـان می کنند.
- از بین بردن بقایای گیاهی    - کشت رقمهای زودرس  - تناوب زراعی درست

- عمق مناسب کاشت   - رعایت بهداشت در مزرعه - شخم عمیق پس از برداشت 
ب( انبار

1( پاییـن نگه داشـتن درجـه حـرارت بیـن 4 تـا 6 درجـه سلسـیوس )16- 12 درجـه سـانتی گراد( و 
رطوبـت نسـبی )RH( بیـن 90 تـا 95 درصـد بـرای دو هفتـه یـا بیش تـر
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2( استفاده از تله های  فرومونی و نوری در انبار برای شکار پروانه ها
3( استفاده از برگ گیاهان دورکننده مثل اکالیپتوس و شاه پسند در انبار

4( استفاده از آفت کش های فسفره و کاربامات ها
5( انتقال ندادن غده های آلوده به انبار

6( شیوه ی صحیح انبارداری 

16-2-بیماریها

پاییـن بـودن میزان عملکرد سـیب زمینی در واحد سـطح، معموالً به عوامل مختلف محیطـي اعم از زنده 
یـا غیرزنـده مربـوط ميشـود که هرکـدام به گونـه ای محصول تولیدشـده را تحـت تأثیر خود قـرار ميدهند. 
ازایـن رو بیماری هـای مختلـف ویروسـي، قارچـي، باکتریایـي و ماکیوپالسـمایي در سـیب زمینی همـواره 
موردتوجـه تولیدکننـدگان سـیب زمینی بوده اسـت. مهم ترین بیماری های سـیب زمینی عبارتنـد از: بیماری 
لکـه موجـی سـیب زمینی، پوسـیدگي خشـک فوزاریومـي، شـانکر ریزوکتونیایـي )سـیاه دانه( سـیب زمینی، 
بیماري باکتریایي پوسـیدگي نرم و سـاق سـیاه سـیب زمینی، نماتدهای مولد غده ریشـه، نماتد زخم ریشـه، 
نماتـد پوسـیدگی خشـک سـیب زمینی، نماتـد طالیـی سـیب زمینی و همچنیـن بیماری هـای ایجادشـده 

ویروس  ها. توسـط 

    

شکل 29- عالیم بیماری لکه موجی سیب زمینی روی برگ، گیاه و غده

  

شکل 30- عالیم بیماری شانکر ریزوکتونیایی )سیاه دانه( سیب زمینی روی گیاه و غده
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شکل 31- عالیم بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی روی غده

 

شکل 32- عالیم خسارت نماتد روی غده طالیی

  

شکل 33- عالیم بیماری اسکب روی غده

    

 

شکل 34- عالیم بیماری ساق سیاه و پوسیدگی نرم

   

شکل 35- عالیم بیماری های ویروسی سیب زمینی
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1-2-16-بیماريهايمهمفیزیولوژیکیسیبزمینی

عوامـل مختلـف محیطـي غیرزنـده هـم عوارضـي را در سـیب زمینی ایجـاد ميکننـد کـه ضمـن کاهش 
عملکـرد غـده، بـر کیفیـت و بازارپسـندی محصـول تولیـدي نیـز اثر منفـی دارنـد و بدین ترتیب خسـارات 
قابل توجهـی را بـه کشـاورزان و صنایـع تبدیلـي سـیب زمینی وارد مينماینـد. ایـن دسـته از بیماري هـاي 
سـیب زمینی را اصطالحـاً عـوارض یا بیماري هـاي فیزیولوژیکي مينامند. قهوه ای شـدن و خالـی بودن درون 
غـده و همچنیـن بـروز ترک های رشـدی روی سـیب زمینی از مهم ترین عـوارض فیزیولوژیکی سـیب زمینی 

بـه شـمار می آیند.

     

         

17-برداشت

برداشـت سـیب زمینی زمانـي صـورت میگیـرد کـه گیـاه بـه مرحله بلـوغ فیزیولوژیکي رسـیده باشـد و 
حـدود 60 درصـد شـاخ و برگ هـای آن خشـک شـده باشـند. در ایـن صـورت اگر پوسـت غده هـا به راحتی 

جـدا نشـود میتـوان محصـول را برداشـت کرد.
بـا این حـال هـر زمانی که عملکــرد تولید قابــل قبــول باشـد ميتـوان 15 تـا 20 روز قبل از برداشـت 
اقـدام بـه سـرزني بوته هـا نمـود و محصـول را برداشـت کـرد. بدیهي اسـت در چنین شـرایطي میـزان ماده 
خشک غده ها پایین خواهد آمــد. عمــل سرزني را مـي تــوان به صورت مکــانیکي و یـا بـا اسـتفاده از مـواد 
شــیمیایي ماننــد علف کش هـای تماسـي انجـام داد. در زمـان اسـتفاده از علف کش هـا باید دقت کرد کــه 
رطوبـت خـاک در حد ظرفیت مزرعه باشـد و هوا گــرم نباشــد، زیــرا در چنــین شـرایطي احتمـال  دارد 
کـه غده هـا در محـل اتصـال بـه اســتولون سـیاه شـوند. همچنیـن ارقامـي کـه داراي مـاده خشـک باالیي 
هسـتند بایـد در دمــاي بــیش از 7 تــا 10 درجـه سلسـیوس برداشـت نشـوند، زیـرا حساسـیت آن هـا به 
صدمـات مکانیکـي در دمـاي پاییـن افزایـش ميیابد. زمان برداشـت سـیب زمینی بـا دخالت عواملـی مانند 
شـروع بارندگـی و یخبنـدان در منطقـه دچار محدودیـت میگردد. چنانچه برداشـت به تأخیر افتـد در کنار 

غده هـای اصلـی غده هـای کوچکـی نیـز تولیـد میشـوند کـه باعث کاهـش کیفیـت محصول میشـوند.

ایجاد  فیزیولوژیک  عارضه   شکل36- 
ترک های رشدی در غده سیب زمینی

قهوه ای  فیزیولوژیک  عارضه   -37 شکل 
شدن درون غده سیب زمینی

شکل 38- عارضه فیزیولوژیک خالی بودن درون 
غده سیب زمینی
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1-17-نحوهیبرداشتسیبزمینی:

حـدود 5 تـا 7 روز قبـل از برداشـت، سـاقه ها را از نزدیـک زمین قطع میکنند. با بریدن سـاقه ها پوسـت 
غـده در خـاک زودتـر میرسـد درنتیجـه، غده هـا پوسـت کن نمیشـوند؛ از طرفـی اگـر برداشـت با ماشـین 
صـورت گیـرد سـاقه ها دیگر مشـکلی ایجـاد نمیکننـد. اگر برداشـت را به وسـیله بیـل دندانـهدار یا چنگک 
کشـاورزی انجـام دهنـد بایـد ابتـدا بوتـه سـیب زمینی را باریشـه از خاک خارج کنند سـپس کارگـر دیگری 

بـه جدا کـردن غده هـا از بوته بپـردازد.

  

شکل 39- برداشت به وسیله ی چنگک

در زراعت هـای وسـیع برداشـت به وسـیله دسـتگاه های مکانیزه مخصـوص انجام می گیـرد. به طورکلی دو 
نوع ماشـین خودکار برداشـت مورداسـتفاده قرار می گیرد:

1- دسـتگاه های تمام خـودکار کـه غـده را از خـاک در می آورنـد، از بوتـه جـدا می کنـد و پـس از تمیـز 
کـردن، آنهـا را در جعبه هـای مخصـوص حمل ونقـل قـرار می دهـد.

2- دسـتگاه های نیمه خـودکار کـه فقـط غـده را از خـاک در می آورنـد، از بوتـه جـدا می نماینـد و روی 
زمیـن می ریزنـد. در مرحلـه بعـد، کارگـران ایـن غده هـا را جمـع آوری می نماینـد و در جعبـه و یـا هر ظرف 

دیگـری قـرار می دهنـد کـه  بـرای حمـل بـه محـل بسـته بندی و یا انبار مناسـب اسـت .

   

شکل 40- دستگاههای نیمه خودکار برداشت سیب زمینی 

شکل 41- دستگاههای تمام خودکار برداشت سیب زمینی



تولیدسیبزمینی

46

18-درجهبندی:

پـس از برداشـت، غده هـای سـیب زمینی بسـته بـه درشـتی و ریـزی آنهـا و یـا براسـاس مصـرف اختصاصی شـان، 
درجه بنـدی می شـوند. درجه بنـدی به وسـیله ماشـین های مخصـوص، غربـال و یـا صفحه های مشـبک انجـام می گیرد.

19-انبارکردنسیبزمینی

سـیب زمینی را معمـوالً بـا اسـتفاده از چنـگک از خـاک بیـرون می آورنـد اّمـا زمان هایی که هـوا و خاک 
خشـک اسـت زمین را شـخم می زنند و این روش بهترین راه کار محسـوب می شـود. پس از انجام این عمل، 
شـیارهای حاصـل از شـخم زدن را بـاز می نماینـد و محصـول را جمـع آوری می کننـد. جمع کـردن محصـول با 
این روش بسـیار راحتتر از اسـتفاده از چنگک اسـت. سـپس سـیب زمینی را برای مصارف زمسـتانی و بهاری، 
انبـار می کننـد.  بهتـر اسـت ایـن سـیب زمینی ها را تا فصل تابسـتان هم نگهـداری نماینـد، از ایـن رو باید دقت 

الزم بـه عمـل آیـد تـا محصـول در داخل انبـار، از یخ زدگی در زمسـتان و جوانـه زدن در بهار محافظت شـود.
به منظـور جلوگیـری از یخ زدگـی )ناشـي از دمـاي پاییـن انبـار(، سـیب زمینی را در انبار در زیـر توده ای 
از کاه قـرار می دهنـد و بـرای جلوگیـری از جوانه زدن سـیب زمینی )ناشـي از دمـاي باالی انبـار(، باید آن ها  
را مرتـب چـک کـرد. دمـای باالی انبـار باعث افزایش شـدت تنفس غده ها، شکسـتن خواب و نهایتــاً جوانه 
زدن آنهـا ميشـود. زمانـی کـه جوانه زنـی آغـاز می شـود، سـیب زمینی را در معـرض نـور خورشـید قـرار 

می دهنـد تـا کاماًل خشـک شـوند یـا آن هـا درون کوره ای بـا حـرارت مالیم را خشـک کنیم.

شکل 42- انبار کردن سیب زمینی

بسـته بـه نحـوه ی اسـتفاده از سـیب زمینی، شـرایط ذخیره سـازی و انبـارداری آن متفـاوت اسـت. بـذر 
سـیب زمینی یـا غدههایـی کـه قـرار اسـت به عنوان بـذر در سـال بعد اسـتفاده شـوند را در دمـای پایین )2 
تـا 4 درجـه سـانتی گراد( برای سـال قبل از کاشـت ذخیـره می کنند. سـیب زمینی در دمای باالتـر )8 تا 12 

درجـه سـانتی گراد( نگهـداری میشـود تـا تجمـع قندها کاهـش یابد.
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20-بازاریابیوفروشسیبزمینی

 بـرای سودآوردشـدن کشـت سـیب زمینی بایـد در تمـام مراحـل عملیـات زراعـت و انبـارداری بـرای 
بازاریابـی برنامه ریـزی شـود و درصورتی کـه تولیـد در جهـت جلـب رضایـت مصرف کننـدگان باشـد، فروش 

زیادتـر خواهـد شـد. بـرای رسـیدن به ایـن منظـور کارهـای زیـر را باید انجـام داد:
- واریتههای محصول به دقت انتخاب شوند.

 - تکنیکهای صحیح زراعی )به زراعی( به کار برده شود.
- محصول در انبارهای تاریک با تهویه مناسب و هوای خنک نگهداری شود.

- در صورت نامناسب بودن شرایط انبارداری، محصول پالسیده و نامرغوب خواهد شد.
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