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  مقدمه
هاي زراعی در سیب زمینی با توجه به ویژگیرعایت مسائل به

ـ  و زراعی آن بسیار با اهمیـت اسـت   فیزیولوژیکی طـوري کـه   ه ب
عـدم توجـه بـه عوامـل     وع رقم مورد کشت، علیرغم ثابت بودن ن

مزرعـه و در   درخسارت ایجاد  موجب ،در زراعتمدیریتی مختلف 
گـردد.  مـی محصول نهایی  عملکردبسیار معنی دار  کاهش ،نتیجه

زا شامل آن دسته از عوامل خسـارت  ،زاي مدیریتیعوامل خسارت
که کنتـرل و یـا پیشـگیري از وقـوع آنهـا از نظـر عملـی و         است

خسارت ناشی از  بسیاري از عوارض و بوده وپذیر امکان ،تصادياق
بـه طـور   . نمـود برطـرف  از طریق عوامل مدیریتی توان را میآنها 

 بخـش زراعی سیب زمینی را مـی تـوان بـه پـنج     مسائل بهکلی، 
بعـد  کاشت، داشت، برداشت،  قبل از کاشت،مراحل مسائل شامل 

تقسـیم  ذیـل  وحه مشـر محصول و نیز زیربخش هاي از برداشت 
  نمود.  

  
  :قبل از کاشتمرحله مسائل مهمترین  -

انجـام   -3بافـت خـاك   نـوع   -2 زراعی تناوبنوع برنامه  -1
زمـان   – 5ادوات آماده سـازي و خـاکورزي   نوع  -4آزمون خاك 
 محصول مورد نظر نیاز آبی -7روش آماده سازي  -6آماده سازي 

  تأمین بذرنحوه  -8
  

  ه کاشت:مرحلمهمترین مسائل  -
 عمـق کاشـت   -2 ،زیر کشت کوچک بودن سطح قطعات -1

  و  ، سـنتی) مکـانیزه ( بذرکشت نوع  -4 ،بذر شتاتاریخ ک -3 ،بذر
، و گواهی شده سالمبذر تأمین نحوه ( مورد استفاده کیفیت بذر -5

   )در واحد سطح بذر مصرفی مقدار ،ضدعفونی بذر
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  مهمترین مسائل مرحله داشت: -
یــاري مسـائل مربـوط بـه آب    -2پـاي بوتــه  خـاك دهـی    -1

دسترسـی  ن آالت (یماش - 4 مسائل مربوط به تغذیه -3 محصول
   منطقـه  ره رشـد  طـول دو  -5 )،و اسـتفاده از آنهـا   آالتبه ماشین

  ها مبارزه با آفات و بیماري -7و  هاي هرز مبارزه با علف  -6
  

  مهمترین مسائل مرحله برداشت: -
نحـوه   -3 ،سـرزنی امکـان   -2 ،ولمحصـ  زمان برداشت -1 

  مکانیزاسیون  -5و  محصول درصد ضایعات -4 ،محصول برداشت
  

  مسائل مربوط به مرحله بعد از برداشت:  مهمترین   -
 انبــارتـأمین   -3 ،تــرمیم زخـم  -2 ،محصـول  سـورتینگ  -1

درصـد ضـایعات    -5 ،محصـول  مدت انبارمـانی طول  -4 ،مناسب
 ،حفظ و نگهـداري قـدرت بـذر    -7 ،حمل و نقلشیوه  -6 ،انباري

دسترسـی   -9 و فـرآوري تبدیلی و صنایع دسترسی به امکان   -8
  محصولفروش  به بازار
بـه  (هر یک از عوامـل یـاد شـده    شدت و نوع تأثیر  ،شکبی

تولیـد  و افـزایش  پایـداري   بر روند )صور مستقیم و یا غیرمستقیم
   .استموثر مینی زسیبمحصول 

مدیریتی و میزان تاثیرگذاري آنهـا  مهم نقش برخی از عوامل 
به شـرح ذیـل    در هکتار تن 50عملکرد  میانگینرسیدن به  براي
-زمـان در از مطالعات میـدانی   ین منظور،بد بدیهی استباشد. می

تکمیل فرم هاي نظر خـواهی  نیز و هاي مختلف کشت محصول  
اورزان پیشـرو در  و کشـ  اجرایی، مروجـان  محققین، کارشناسان از

 بهـره بـرداري   ،اسـتان  سـیب زمینـی   عمده و مهم تولیـد  مناطق
  گردیده است.
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  :زمینیزراعی سیببه مسائل
 تناوب 

بسـیار ضـروري و    ،براي مزارع تولید بذر زراعیتناوب  رعایت
 از کشـت  بایـد  ،براي خوراکی نیز مهم می باشد. در مبحث تناوب

و  داراي آفـات  محصوالتخوراکی و یا ي سیب زمینی بذر متوالی
در یک قطعه  نظیر گوجه فرنگی و بادمجانبیماري هاي مشترك 

تنـاوب سـیب زمینـی، غـالت و      خـودداري شـود.  زمین زراعـی،  
عـدم  و  اسـت مناسب ترین  تناوب بـراي سـیب زمینـی     ،حبوبات
باعـث افـزایش بیمـاري هـاي قـارچی و       ،تناوب مناسـب  رعایت

 ههــر چنــد کــزراعــی خواهــد شــد.  ارقــامباکتریــایی و اخــتالط 
محصـوالت   درخصوص تاثیر مستقیم تناوب بر روي افت عملکرد

  نیست.اطالعات دقیقی موجود  زراعی،
  
 بافت خاك  

بـر روي سیسـتم    ،بیشتر به صورت غیرمستقیم ،بافت خاك
باعـث   ،بافت خاك .استپذیر ناتغییر و عموماً  موثر بودهریشه اي 

هـا  نایجاد مقاومت مکانیکی خاك در مقابل رشد ریشه و اسـتولو 
شده و وضعیت رطوبت، تهویه و میزان و قابلیت جذب مواد غذایی 

باعـث کوچـک    ،بافت نامناسب خـاك  همچنین را تغییر می دهد.
مـی   محصـول  ماندن اندازه غده، بدشکلی غده و کاهش عملکـرد 

بـراي زراعـت    ،مناسـب  لـی آمـاده   واجد گردد.  خاك هاي سبک
راي مـاده آلـی   مناسب تر از خاك هـاي سـنگین دا   ،سیب زمینی

خاك هاي شـنی لـومی و لـومی     ،کلی طوره بمناسب می باشند. 
بـراي کشـت سـیب زمینـی      ،سانتی متـر  50 عمق حدودرسی تا 

و کشـاورزان  محققان  ،براساس نظر کارشناسان دنمناسب می باش
 7/21حدود  ،افت عملکرد براي بافت نامناسب خاك مقدارپیشرو، 

    درصد در نظر گرفته می شود. 
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 آزمون خاك  
ـ    نوعبراي شناسایی  ،آزمون خاك ن یسـاختمان خـاك و تعی

قبـل   بایدضروري است. آزمون خاك  ،میزان کود مورد نیاز مزرعه
کودهـاي مـورد    ،از آماده سازي زمین صورت گیرد تا براساس آن

نتـایج  بـا اسـتفاده از   . گـردد  افهضـ انیاز در زمان مناسب به خاك 
نوع، زمان و  تطبیق بهقادر  ،هکارشناس صندوق بیم ،آزمون خاك

توسـط زارع و مقـادیر توصـیه شـده توسـط       میزان کود مصـرفی 
  خواهد بود.آزمایشگاه 

  
 سازي زمینآماده زمان  

به فشردگی سطح فوقـانی خـاك و وجـود     ،زمینیسیب غده
-سـانتی  30به ویژه تـا عمـق   ( هاي سخت در پروفیل خاكالیه

از نظـر  ( نامطلوبزمان در زمین سازي . آمادهاست حساس )متري
و فروپاشـی  حـد فاصـل بـین     (گاورو بودن زمین =میزان رطوبت 

و ) فشرده شده در دست پس از باز نمودن دسـت خاك چسبندگی 
در حـین عملیـات    (سنگین) ل و ادوات نامناسبییا استفاده از وسا

بنـابراین   .گـردد باعث افـزایش فشـردگی خـاك مـی     ،ورزيخاك
-زنی بذر و بهـره جوانه درموجب سهولت  ،الذکررعایت موارد فوق

گـردد.  مـی  بیشترمحصول گیري بهینه از عوامل اقلیمی در تولید 
-صورت میهاي آذر و دي ماهحداکثر بارندگی فصل زمستان، در 

االمکـان، در کشـت هـاي    حتـی گـردد  بنابراین توصیه مـی گیرد 
ر در ان و بقیه عملیـات تهیـه بسـت   زمین در اوایل آبتهیه  زمستانه،

دوم آبان انجام شود تا از مصادف شدن عملیات تهیه بستر با  یمهن
  هاي فصلی و مشکالت ناشی از آن جلوگیري شود.بارندگی
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  ســازي بســتر روش مناســب آمــادهادوات و
  کشت

زمینی در زیـر خـاك تشـکیل    که غده سیب با توجه به این
 ،هاهبراي تشکیل و رشد غدلذا تأمین بستر خاك مطلوب شود، می

 .چه بیشتر عملکـرد محصـول خواهـد گردیـد     موجب افزایش هر
و تعـداد  تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیـر   ،سازي زمینروش آماده

، وجود ادوات مناسب در منطقـه،  زیرکشتاراضی قطعات مساحت 
یکی باشد. می سازيآمادههاي آگاهی و دانش تولیدکننده و هزینه

کوچک بودن قطعات اراضـی و   زمینه، موجود در ایناز مشکالت 
 بـه همـین دلیـل،   خرد بودن واحد هاي مورد بهره برداري اسـت.  

مشکل بوده در این نوع اراضی، وسایل و ادوات مکانیزه  گیريبکار
و  شتاکو مقرون به صرفه نمی باشد. این مشکل در تمام مناطق 

شـخم عمیـق در    انجـام بنـابراین  تولید سیب زمینی وجـود دارد.  
 اسـتفاده از بـار عمـود بـرهم)،     2( يمترسانتی 50الی 30محدوده 

ــاده    ــراي آم ــولر ب ــک و ل ــیه    دیس ــت توص ــتر کش ــازي بس   س
بـراي   ،نسـبت بـه دیگـر ادوات    ،رتوشـیپر و سـیکلوتیلر  گردد. می

سـازي  روش آمـاده  تأثیر د.نشوداده میترجیح زمینی زراعت سیب
درصـد بـرآورد    1/6حـدود  ، محصـول در افـت عملکـرد    نامناسب

رعایت نکات ذیل جهت عملیات آماده سازي زمین توصیه . ردیدگ
  گردد:می

در صورت وجود الیه غیرقابل نفوذ ناشی از فشار تیغه گـاوآهن   -
به انجام نسبت  ،در اعماق خاك، الزم است هر چهار سال یک بار

  اقدام شود.شخم عمیق با ساب سویلر 

بایـد  ربوطـه،  آالت و ادوات مگونه عملیات زراعی بـا ماشـین  هر -
  در حد گاورو باشد. ،رطوبت خاك زمانی انجام گیرد که
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جلوگیري از فرسـایش خـاك، سـهولت آبیـاري، کـاهش       براي -
از شـیپر (اتـو) اسـتفاده     االمکـان حتیهاي  هرز و .... تراکم علف

  گردد.

 زمینی  بذر سیب  
هـاي  حساس به عوامل بیماریزا به ویـژه بیمـاري   ،زمینیسیب
بـه گیـاه تولیـدي     ،از طریق غـده  ،عامل بیماري و استویروسی 

و باعث اضمحالل و یا دژنراسیون بذر می  شدهنسل بعدي منتقل 
گردد. این ویژگی و نیاز به حجم زیـاد بـذر بـراي تولیـد در واحـد      
سطح از یک طـرف و حساسـیت فیزیولـوژیکی گیـاه بـه عوامـل       

مین و تـأ  تولید ، اهمیتزاي زنده و یا غیر زنده از طرف دیگرتنش
  .نمایدرا دوچندان میبذر سیب زمینی به خصوص در شرایط ایران 

  مشکالت مربوط به تولید بذر 
مورد توجـه  باید موارد ذیل  ،زمینیغده بذري سیبتولید در 

  قرار گیرند:

 دانش فنی تولید کننده  -
 خلوص و سالمت  غده بذري  -
 طبقات بذري -
 موقعیت مزارع تولید بذر   -
 زراعی تناوب -
 یت اصول بهداشتیرعا -

 
 دانش فنی -

زمینی به وسیله تولیدکنندگان، در زمینه تولید بذر سیباگرچه 
حاصـل شـده   پیشرفت هاي چشمگیر و مثبتی در سال هاي اخیر 

 کـه از اهـم   هنوز در این زمینه مشکالتی وجود دارد و لیکن است



9 
 

تفاوت تولید و  توان به نداشتن آگاهی کامل به اهمیت بذرآنها می
ایی بـه  یب زمینی بذري با سـیب زمینـی خـوراکی، عـدم آشـن     س

عدم انجـام عملیـات مناسـب و    و نیز خصوصیات ارقام مورد تکثیر
در . بنـابراین  اشـاره نمـود   فنی براي حفظ خلوص و سالمت بـذر 

توسـط کارشناسـان   توجه به موارد یـاد شـده    ،هنگام عقد قرارداد
  .ضروري است ،کشاورزي محصوالت ق بیمهوصند

  
  خلوص و سالمت  غده بذري -

براي حفظ خلوص و سالمت غـده بـذري،    تولیدکنندگان بذر،
خود آموزش دیده و اطالعات کافی در این امـور را داشـته    یا باید

ویژگی  با آشناو خبره با بکار گیري کارشناسان  این کهیا باشند و 
ضمن توجه به طبقه  هاي مورفولوژیکی و زراعی رقم مورد تکثیر،

بوته هاي ناخالص و یا آلوده را در مزرعه تکثیر بذر حـذف   بذري،
مدیریت صحیح در  اعمالعالوه بر  زارعین تولیدکننده بذر،نمایند. 

ذر و مبارزه با آفات و بیماري هاي مزرعـه،  حفظ خلوص ژنتیکی ب
دقـت و  و  کـرده جلـو گیـري   نیـز  باید از اختالط بذر رقم تولیدي 

هاي هرز، آفات و بیمـاري هـاي   جدیت بیشتري در مبارزه با علف
مزارع تولید سیب زمینی بـذري نسـبت بـه مـزارع سـیب زمینـی       

   دهند. خوراکی به خرج
  

  شده  گواهیبذر  -
از باال بودن کیفیت بذر، کشاورزان بایـد از بـذر    اطمینانبراي 

هـاي بخـش   مناسب و گواهی شده استفاده نمایند. نتـایج بررسـی  
تحقیقات اصالح و تهیه نهـال و  تحقیقات سبزي و صیفی موسسه 

بذر نشان داد که عدم دسترسی آسان به بذر گواهی شده و گرانتـر  
زمینی کشور مشکل مشترك در تمامی نقاط تولید سیب ،بودن آن

نقـش بـذر گـواهی    در صورت ثابت بودن سایر شـرایط،  می باشد. 
 4/23حـدود  در هکتـار،  تـن   50بـه عملکـرد    دستیابی برايشده 
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در  ، با توجه به این کـه ظر گرفته شده است. براي مثالدرصد در ن
عملکـرد سـیب زمینـی در    کشـوري  میانگین  ،1393سال زراعی 

میزان افت تولیـد  لذا تن بوده است  31حدود  واحد سطح (هکتار)،
صورت زیـر محاسـبه   به از عدم استفاده از بذر گواهی شده، ناشی 

  می شود: 
  50 – 31=  19میزان افت تولید (تن)   

  19 × 234/0=  45/4سهم بذر گواهی نشده و نامناسب (تن)  

درصد) براي  4/23میزان خسارت درنظر گرفته شده ( توجه:
 ،کیفیت غده ها در صورتی است که از لحاظ درصـد سـبز مزرعـه   

اکثر غده هاي کشـت   مشکلی وجود نداشته باشد به عبارت دیگر،
  شند.جوانه زده و رشد رویشی داشته باباید  ،شده

  
  طبقات بذري -

، S ،SE زمینی از لحاظ طبقات مختلف بذري بـه گـروه  سیب 
E، A ،B  وC سـیب  شود. با توجه به سطح زیرکشتتقسیم می-

 Cهزار تن بذر کـالس   500-600ساالنه حدود  ،کشور در زمینی
سـال   5در طـی   Sمورد نیاز می باشد که از تکثیـر بـذر کـالس    

ز گیاهچه هاي عـاري از ویـروس   ا ،Sبدست می آید. طبقه بذري 
ــت  از حاصــل ــدهکشــت باف ــد ش ــه تولی ــرایط گلخان اي، و در ش

 شده انجامبندي طبقهنوع آید. کشت بدست میهواهیدروپونیک و 
-متفـاوت مـی   ،کشورهاي تولیدکننده بـذر سایراندکی با  ،در ایران

بندي براساس میزان سـالمت بـذر   طبقه ،در تمامی کشورهاباشد. 
بیشـتر از   ،اي بـاال هـ سهاي تولید در کـال ردد. هزینهگتعیین می

توجه  موردباید  ،مزارع گزاريدر زمان بیمهو  بوده Cکالس پایین 
 ،قرار گیرد. با کاهش کالس بذري و در نتیجه کاهش سالمت بذر

بـذر   مناسـب میزان عملکرد کاهش خواهد یافت. براي ساماندهی 
از  ،ت کشـاورزي سیب زمینی، بهتر است صندوق بیمـه محصـوال  
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خـودداري   ،Cهـاي پـایین تـر از    کـالس  بذور دارايبیمه نمودن 
  نماید.  
  

 موقعیت مزارع تولید بذر -
رعایت فاصله  عبارتند از: عوامل مهم تولید بذر خالص و سالم

 یـا مناسب مزرعه تولید بذر هر رقم با رقم دیگر، مزرعه تولید بـذر  
زمینـی  با سیبمشترك  بیماري و آفت واجدخوراکی و سایر مزارع 

رعایـت فاصـله    .)هـا هاي ویروسـی و نـاقلین آن  به ویژه بیماري(
ـ    اع از سـطح دریـا (بـاالي    مناسب به عوامل متعـددي ماننـد: ارتف

، مـدیریت زراعـی تولیـد کننـده،     منطقه ، بادخیز بودنمتر) 1800
زا، وجـود نـاقلین و میـزان    آلودگی منطقه به عوامل بیماري مقدار

و..  زمینی مـورد تکثیـر  (نظیر شته)، تنوع ارقام سیب اهآنجمعیت 
  دارد.

مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و گـواهی بـذر و        طبق دستورالعمل
 400براي طبقات پـیش پایـه و مـادري      فاصله ایزوالسیون ،نهال

الزم بـه  باشـد.  متـر مـی   100متر و براي طبقـات گـواهی شـده    
سـایت   ینه، دردر این زمضوابط و مقررات جدید یادآوري است که 

    قابل مشاهده است.مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 
  

  رعایت اصول بهداشتی -
آالت مـورد اسـتفاده در   کارگران، وسایل و ماشـین  ازاستفاده 
، يبـذر زمینـی  سـیب زمینی خوراکی در مـزارع تولیـد   مزارع سیب

تسـهیل در انتقـال    غیرمجاز بوده و موجب ،ضدعفونیانجام بدون 
  گردد.ها به مزارع دیگر میآلودگی
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 زمینینیاز آبی سیب  
خشک بوده و محدودیت کشور ما داراي اقلیم خشک و نیمه

تولیـد محصـوالت کشـاورزي     در فرآیند مانعمهمترین  ،منابع آب
 قابل توجـه پتانسیل داشتن  به دلیل زمینی. سیبشودمحسوب می

عـواملی ماننـد    .دارد یینیاز آبی نسـبتا بـاال   تولید در واحد سطح،
هزار مترمکعب در هکتار) با توجه به نـوع   12تا  7( تامین نیاز آبی

روز  120-130متوسـط زودرس،   ارقـام  روز براي 100-110رقم (
، انتخـاب  دیـررس) بـراي  روز  130 -140رس و دیربراي متوسط 

هـاي آبیـاري، کمیـت و    سیستم آبیاري مناسب، مدیریت سیسـتم 
عملکرد و کیفیت محصول  درنقش بسیار مهمی  کیفیت منابع آبی

. قبل از کشت مورد توجـه قـرار گیرنـد    باید و  سیب زمینی داشته
بـه  به آب و آبیاري مزارع سیب زمینی،  مسائل و مشکالت مربوط

کیفیـت   -هاي آبیاري  بروش -در سه قسمت: الفطور اختصار 
ش بخـ کـه در   شـوند مـی خالصه نیاز آبی  -ج منابع آب و خاك 

    .داشت به آنها اشاره خواهد شد عملیات

  میزان آب آبیاري -
 و بودهرطوبت خاك حساس  زیادي و کمی به زمینیسیب

 در افزایش عملکرد اصلی عوامل از یکی ،رطوبت مناسب تأمین
 مانند مختلفی به عوامل ،مزرعه در آب مصرفی . گرددتلقی می

بافت خاك  و یاريروش آب تعرق، و تبخیر میزان رشدگیاه، مرحله
نوع  از قبیلعواملی به  ، معموالًنیاز آب مورد میزان .دارد بستگی

مراحل  درگیاه بستگی دارد ( رشد مراحل رقم، روش آبیاري و
 مقدارباشد). حداکثر می ،اولیه کم و در زمان حجیم شدن غده

اي و هاي قطرهروشبیش از  ،نشتی مصرف آب در روش آبیاري
خالف جهت حرکت باید مسیري بر  ،آبجریان  است زیرا بارانی
برسد.  شدن سبز حال در بذري غده محیط به تا کند طی ثقلی
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 کف فارو با سطح پشته اختالف ارتفاع، نشتی آبیاري سیستم در
 توزیع مدیریت امکان عمالً است بنابراین مترسانتی 20 بیش از

 امتناسب ب مصرف آب را مقدارتوان نمی و نیستمقدور  آب
  .نمود تنظیم ریشه ها توسعه عمق و گیاه رشد مرحله

از لحاظ تحمل به تنش آبی زمینی، بین ارقام مختلف سیب
 مراحل تمامی ، درزمینیسیب ،در مجموعاختالف وجود دارد ولی 

در حساس است. بنابراین توجه به موارد ذیل  تنش آبی به رشد،
  :ضروري استمدیریت آبیاري 

 گیاه، کامل قرارتاس پس از زمینیسیب ریشه توسعه عمق -1
 .کند نفوذ عمق این به آب باید است و مترسانتی 60 حدود

 65 از کمتر نبایدوجه  به هیچ ،خاك در آب موجود مقدار -2
، دیگر به عبارت باشد. حالت ظرفیت مزرعه در آب موجود درصد

 آب از درصد 35 ،حداکثرآبیاري مزرعه زمانی باید انجام گیرد که 
 .گردد تخلیه ظرفیت مزرعه مرحله در موجود

 کمیت و ،مزرعه ظرفیت زراعی) در (بیش از آزاد آب وجود -3
 هايموجب افزایش بیماري و کاهش داده را تولید کیفیت

 شود.می قارچی و باکتریایی
 مرحله تا ،گیاه نیاز مورد آب مقدارزمینی، در کشت بهاره سیب -4

ذکر این نکته نیز  یابد.زایش میاف آن پس از و کم زاییغده
-غدهرسیدگی  نزدیک به مرحله تا آبی گیاه نیازضروري است که 

   یابد.کاهش می مجدداً آن پس از ثابت است و و زیاد ها
  
  خسارات ناشی از آب  -

 رشـد،  هـاي شکاف نظیر عوارض فیزیولوژیکی از بسیاري
 مرکز دنش ايحفره سیاه، لکه نکروز داخلی غده، غده، بدشکلی

 به ... و انباري عمر و فرآوري کاهش کیفیت لتوتریکوم،وک غده،
دارد.  بسـتگی  دو آن اثرمتقابل و هوا زیاد دماي رطوبت و کمبود

رسیدگی زودتر و  هااي شدن برگزردي و قهوه ،کمبود آب آبیاري
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زیـادي آب آبیـاري   . )1 (شکل از موعد را نیز بدنبال خواهد داشت
زان اکسیژن در اطراف ریشه شده و مشکالت نیز باعث کاهش می

 تحـت ایـن شـرایط،   . تنفس غیرهوازي را به دنبال خواهد داشـت 
و  )2 شـکل ( و سفید رنـگ شـده  متورم  ،هاي روي پوستعدسک

  .شـود فـراهم مـی  هـا  زا به داخل غـده امکان ورود عوامل بیماري
نهایت باعـث کـاهش کمـی و کیفـی      رتمامی عوارض یاد شده د

میـزان افـت   متوسط  ،در شرایط کنونیگردد. لیدي میمحصول تو
تـا رسـیدن بـه    عملکرد ناشی از عدم توجه صحیح به مسائل آب 

دور . باشـد درصد مـی  3/43حدود  در هکتار، تن 50 عملکرد تولید
در آبیاري نشتی به ترتیب باعث  روز12الی  7و   7آبیاري کمتر از 

زمینی تحت سیبکشت گردد. درصد افت عملکرد می 4/34و  52
ي درصد 83 باعث کاهش تقریبی) مازندران و گیالنشرایط دیم (

ثرات ناشی از کمبـود و زیـادي آب در مراحـل    ا .گرددمیعملکرد 
 .باشدمی 1شماره  جدولمختلف رشد سیب زمینی به شرح 

  
   زمینیسیب تاثیر تنش آبی بر روي اندام هوایی -1شکل 
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  آبزیادي اثر  رهاي متورم شده بعدسک -2 شکل

  
  اثر تنش آبی در مراحل مختلف رشد -1 جدول

  زیادي آب  **کمبود آب  مرحله رشد
درصد نسبت 

 خسارت کل در
)3/43(%*  

کاشت تا سبز 
  شدن

 سطح ترمیم از جلوگیري
 شده،  غده هاي بذري قاچ

 سبز و شدن سبز در تأخیر
 کاهش رشد یکنواخت،  غیر

  هوایی هاياندام

 هاي هغد پوسیدگی افزایش
  تراکم کاهش و خورده قاچ

  5- 2   

سبز شدن تا 
  غده زایی

 امکان عدم و رشد کاهش
  غذایی عناصر از استفاده

 موجود هايریشه تخریب
  5 -10  گیاه

  زاییغده
 تشکیل غده تعداد کاهش
  و اسکب افزایش، شده

  ،ها غده بدشکلی

 به غده مرکز شدن اي قهوه
  12 از کمتر دماهاي در ویژه

  خاك انتیگرادس درجه
15- 10  

حجیم شدن 
 غده 

  (بالکینک)

 و برگ و شاخ رشد کاهش
 کوچک، گیاه پیري در تسریع

 فزایشا ها غده ماندن
 لکه شدن، اي حفره، اسکب
 رشد، هاي شکاف اي، قهوه
  ثانویه رشد و شکلیدب

 رشد ، خاك نیتروژن آبشویی
 ، برگ و شاخ غیرضروري
 و هاعدسک شکفتگی

 آن با مرتبط هايبیماري
  )اروینیا( سیاه ساق نظیر

79 - 60  

بلوغ 
  )(رسیدگی

 ، ها غده آب دادن دست از
 در( آوندي بافت تغییر
 اندام بردن بین از صورت
 صورت به هوایی هاي

  )مصنوعی

 تأخیر ، هاعدسک شکفتگی
 بندي پوست و رسیدگی در

 قندهاي افزایش ، ها غده
 سرخ کیفیت کاهش و احیایی
 افزایش ، زمینیسیب شده

  هرز هايعلف

 5  - 2  

 ،خاك در ها کلوخ افزایش  برداشت
  هاغده شدن پذیرآسیب

، هاغده برداشتن ترك افزایش
 ، ا غده به گل چسبیدن

  انبار در پوسیدگی  افزایش
5 - 2  

 .تحقیقاتی نمی باشندهاي تجربی بوده و برگرفته از طرح  به صورتاعداد *
  .د قابل فروش خواهد شد** تمامی موارد باعث افت عملکر

  



16 
 

  کیفیت آب آبیاري -
زمینی جزءگیاهان حساس به شوري می باشد. شـوري  سیب

هاي مختلف بر روي نیاز غذایی سیب زمینـی  خاك و آب به روش
(حجـم یـا    زمینـی اثر می گذارند. با افزایش شوري، ریشـه سـیب  

کاهش یافته و در نتیجه سطح جذب ریشه کم مـی شـود.    ؟طول)
جذب آب توسط سیب زمینی کـاهش   ،با افزایش شوريهمچنین 

یافته و به علت خشکی فیزیولـوژیکی، میـزان فتوسـنتز در گیـاه     
 یابد. شوري همچنین باعثکاهش و در نتیجه عملکرد کاهش می

غـده   و کاهش کیفیت شکخکاهش ماده  ،کاهش رشد، کوتولگی
بـه شـوري آب آبیـاري بسـیار      ،زمینـی هاي سیب. برگمی گردد

پذیر است. مصرف کلر و سدیم براي گیاه سـمیت  اس و آسیبحس
شـود.  بیشـترین   هـا مـی  داشته و منجر به سوختگی حاشیه بـرگ 

زایـی  در مرحلـه غـده   ،زمینی به شـوري هاي سیبحساسیت برگ
هاي سیب زمینی، به هـیچ وجـه   به دلیل حساسیت برگباشد. می

. بـاال  شـود فاده استاین محصول بارانی آبیاري  نباید از آب شور در
در لیتـر) نیـز    meq 2تـا   1بودن میزان بر در آب آبیاري (بیش از 

  . گرددزمینی مسمومیت گیاه سیب موجبتواند می

-المللـی سـیب  بر اساس مطالعات انجام شده در مرکز بـین 
به راحتی و بدون افـت چشـمگیر   تواند می این گیاه ،)CIPزمینی (

مـوس را تحمـل کنـد.    لـی می 8/1تا شوري در عملکرد محصول، 
را  علیرغم افت عملکرد تحمل  4زمینی تا هدایت الکتریکی سیب

بـه    8هاي تولیدي در هدایت الکتریکـی  کند ولی کیفیت غدهمی
توجه به  ). با 3 شکلنحوي است که عمالً قابل مصرف نیستند ( 

تـوان بـه   میزان خسارت ناشی از شوري را مـی  ،الذکرمطالب فوق
  برآورد نمود. 2شماره  ی براساس جدولصورت تقریب
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  عملکرد ناشی از شوريمیزان افت  -2 جدول
 هدایت الکتریکی

 EC (ds/m)یا 
  درصد خسارت

١/١  0  
7/1  10  
5/2  25  
9/3  50  
8/5  80  

8  100  
  

  
  هاي تولیدينقش شوري در عملکرد و کیفیت غده -3 شکل

  

  روش آبیاري -
روش  ترینسبمنادر صورت شور نبودن آب و خاك، 

 ايآبیاري قطره سیستم ،خشک نیمه خشک و مناطق در آبیاري
 طور به ظرفیت زراعی حد در رطوبت خاك را توانمی زیرا است

 در که حالی در. کرد گیاه تأمین رشد مراحل تمام در و پیوسته
 بار هر پس از نیز بارانی آبیاري سیستم در حتی ها،روش سایر
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 ریشه توسعه محدوده از آب ثقلی تا دکشطول می مدتی ،آبیاري
در  تبادالت گازي انجام و غذایی عناصر آب، جذب. شود خارج
 .نیست پذیراست امکان شده آب اشباع خاك از که مدتی طول

ها و شکسته شدن امکان سوختگی برگ ،در سیستم آبیاري بارانی
غده  مرحلهگیاه،  رشد مرحله حساسترینساقه ها نیز وجود دارد. 

زمین مورد نظر براي کشت  .می باشد غده ها شدن حجیم و اییز
 ،کشت پس از بالفاصله یا و بودهمرطوب  بایدیا  ،بذري هايغده

 ریشه تولید ،خاك خشکهاي کاشته شده درغده .شود آبیاري
 تأخیر مشکالتی نظیرموجب  مرحله این در تنش آبی .کنندنمی

 پایین ریشه، تولید مبذري، عد هايغده سیدگی پو شدن، سبز در
   گردد.می فت عملکردا نهایتا و بوته در اصلی ساقه تعداد آمدن

  تعداد بوته در هکتار -
زمینی به طور مستقیم تحت تأثیر تعداد بوته سیبعملکرد 

 ،عالوه بر تعداد بوته ،زراعت سیب زمینی دردر هکتار می باشد. 
 .باشدضروري مینیز   "سطح واحد در ساقه تراکم" توجه ویژه به

-محسوب می کامل و مستقل عمالً یک بوته ،اصلی ساقه هر زیرا
 مواد و بوده ریشه نابجا داراي است که ايساقه اصلی ساقه. شود

-در تولید سیب. نمایدمیدریافت  آنها طریق از را آب و غذایی
 حدود ،هکتارهر در گیاه  بوتهمطلوب تعداد زمینی خوراکی، 

در و براي تولید بذري متر) سانتی 25در  75 (تراکمعدد  53000
 3شماره  جدولبه صورت  متفاوت و شت مختلفاهاي کسیستم

  .باشدمی
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  زمینی هاي مختلف کاشت جهت تولید بذر سیبسیستم -3 جدول

  نوع کشت
فاصله 
روي 
  ردیف

 فاصله
بین 

  ردیف

تعداد 
بوته در 

  هکتار
  توضیحات

    74074  75  18  یک ردیف روي پشته

    66667  75  20  ک ردیف روي پشتهی

 بعدي  جويتا  جويفاصله وسط   63131  72  22  دو ردیف روي پشته
  )4متر  (شکل سانتی  144

  83333  20  20  دو ردیف روي پشته
بعدي جوي تا جوي فاصله وسط 

 به صورت کشتمتر، سانتی 120
  ) 5 شکل(زیکزاکی 

  

 
  یک پشتهکشت دو ردیفه روي  -4 شکل
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   روي یک پشته یزیگزاگکشت دو ردیفه  -5 شکل

  
در هکتار به شرح  پائین بودن تعداد بوتهدالیل  ،به طور کلی

   زیر است:
 زمین در واحد سطحغده موردنیاز  استفاده از تعداد مناسبعدم  -
  .)هکتار (
 .رشدشدن غده و یا از بین رفتن بوته در مراحل مختلف نسبز  -
تحت تأثیر عوامل متعددي  ،ساقه در واحد سطح کاهش تعداد -

 می باشد. به شرح ذیل 
 سنگ و کلوخ وجود رطوبت کافی و فقدان :بذر بستر 

 .می گردد اصلی ساقه تعداد باعث کاهش ،در بستر
 افزایش سن با بذري: غده فیزیولوژیکی سن 

یا  ساقه (تعداد اصلی ساقه تشکیل میزان ،فیزیولوژیکی
 .یابدافزایش می بذر واحد در )ساقه سرعت تشکیل

 روي در موجود هايجوانه آسیب دیدگی و شکستن 
-می ساقه افزایش تعداد کاشت باعث زمان در غده

 .گردد
 بیشتري اصلی ساقه تعداد درشت هايغده :غده اندازه 

 .نمایندمی تولید
   تعداد ،گرد هايغده داراي ارقام کلی طور به :رقم 

 .نندکمی تولید بیشتري ساقه
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 مزرعه ابتدا ،سطح واحد در ساقه بوته و تعداد محاسبه براي

 سبز یکنواخت و حوسط داراي که قسمت فرضی چند به را
 ،ضیفرقسمت  هر داخل در و  کرده تقسیم هستند غیریکنواخت

بوته تعداد  و انتخاب متر 10 طول به تصادفی صورت به یک خط
 هاينمونه شود.می شمرده آنها در موجود اصلی هايساقهو 

 خطوط، تراکم فاصله به توجه با و شده جمع سپس باهم مذکور
  :شودمی محاسبه ذیل فرمول با سطح واحد در ساقهبوته و 

  
    ساقه بوته یا تعداد کل

بوته  = تراکم
  مجموع طول خطوط نمونه گیري شده× خطوط فاصله   ساقه یا

  
  :مثال

، 135به ترتیب  ر)مت 10( تعداد ساقه در چهارنمونه تصادفی
 75. در صورتی که فاصله بین بوته ها می باشد 165و  160، 140

  .متر باشد، تراکم ساقه را برآورد نماییدسانتی
600  =165  +160  +140  +135  

  4×  10=  40مجموع طول خطوط    
  متر 75/0      فاصله بین ردیف ها

    600  = 20  ساقه درمتر مربع
  40×  75/0  = تراکم ساقه

تعداد ساقه در مزارع نرمال و مزارع با تراکم به روش فوق 
کاهش تعداد ساقه در متر  درصد ،براساس فرمول زیربرآورد و کم 

  . گرددبرآورد میمربع 
  

  % کاهش تعداد ساقه=   تعداد ساقه در مزرعه مشکل دار  
  تعداد ساقه در مزرعه نرمال
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در در واحد سطح  ساقهکاهش تعداد خسارت ناشی از توجه:
به مراتب بیشتر از کاهش تعداد ساقه در  ،اثر عدم سبز شدن بوته

در صورت یکسان بودن سایر عوامل  سبز شده می باشد.هاي بوته
تفاوت کاهش عملکرد بین مزارع نرمال و غیرنرمال مدیریتی، 

/ ساقه تلقی  تواند به عنوان میزان خسارت ناشی از تعداد بوتهمی
مزارعی که از  درخسارت ناشی از کاهش تعداد ساقه  درصدگردد. 

 40تا  20 بینندارند معموالً ی لحاظ درصد سبز مزرعه مشکل
 4تا  7/1 باشد و خسارت ناشی از آنها نیز حدوددرصد متغیر می

  شود.تخمین زده می درصد 
  

 سن فیزیولوژیکی غده  
هایی براي کشت بذري مناسب هستند که داراي زمینیسیب

سن غده تا بنابراین،  .حله فیزیولوژیکی مشخص و خوبی باشندمر
رشد  .گذاردحد زیادي روي رشد گیاه حاصله از آن تأثیر می

 غده برايبهترین مرحله فیزیولوژیکی  ،)6 (شکل ايچندجوانه
شوند هایی که در این مرحله کشت میباشد. غدهمی کشت بذري

 (پرساقه) و محصول ال(پرپشت)، تعداد ساقه نرم گیاهان تنومند
فاز  ،ايتر تولید خواهند نمود. در اوایل مرحله چندجوانهدیررس

مرحله رشد سریع و  ،تأخیري یا واماندگی قرار دارد و بدنبال آن
هاي خوراکی، غدهشود. ممکن است براي تولید خطی شروع می

کشت در فاز تاخیري بهتر باشد ولی براي تولید غده هاي بذري، 
زنی شود. براي تسریع در جوانهرشد سریع ترجیح داده میمرحله 

ها در فاز تأخیري را ابتدا نوردهی و سپس کشت توان جوانهمی
هاي مورد هاي نوري در غدهتولید جوانه موجب. نوردهی نمود

  گردد.استفاده می
  

  : هاي نوري)(تولید جوانه هادار کردن غدهپیش جوانه
به هاي سفید رنگ، تولید نیشبراي زمینی هاي سیبغده

در هاي چوبی به صورت یک یا دوالیه، هدر جعبمدت یک هفته 
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-نگهداري میگراد درجه سانتی 15-20دماي  تحت تاریکی و
هاي نوري قوي و براي تولید جوانه ،. پس از این مرحلهشوند

در معرض حدود یک ماه ها متر، جعبهسانتی 1-2محکم به طول 
و رطوبت گراد درجه سانتی 15-20و در دماي  نور غیرمستقیم 

شوند. در صورت عدم دسترسی به قرار داده میدرصد  85نسبی 
کف انبار یا محل مورد باید یک ماه قبل از کشت،  جعبه، حدود
با شرایط (دو الیه در هاي بذري حداکثر و غده شده نظر را تمیز

در صورت  داده شوند.روي هم قرار  )دمایی و رطوبتی روش قبل
نسبت به حذف آنها اقدام باید  ،هاي طویل سفید رنگوجود جوانه

د. ندر معرض نور غیرمستقیم قرار گیر ،هاي بذريغده و شده
پوشش نورگیرهاي انبار را برداشته و براي تامین نور غیرمستقیم، 

هاي فلورسنت از المپ ،در صورت عدم امکان تامین نور کافی
-میین درجه حرارت و رطوبت مورد نیاز، متا. براي گردداستفاده 

درجه حرارت  ،روي وسایل گرم کنندهکتري آب با قرار دادن توان 
. براي تامین اکسیژن نمودتامین الزم و نیز رطوبت نسبی انبار را 

ها و موردنیاز انبار، تهویه الزم است. براي مقاوم شدن جوانه
نور انبار را افزایش توان شدت اجتناب از رشد بیش از حد آنها، می

، با گرم) 85-200(هاي بذري در صورت درشت بودن غدهداد. 
توان آنها را تقسیم نمود به می ،رعایت اصول صحیح بهداشتی

گرم و حداقل داراي دو  40بیش از  ،طوري که وزن هر قطعه
جلوگیري از گسترش  براي). 6 چشم در هر قسمت باشد (شکل

کامالً تیز بوده و در هر نوبت باید فاده چاقوي مورد است ،هابیماري
محلول فرمالین  و یا با قراردادن درنموده استریل را برش، چاقو 

از جوانه باید  ،ها. برش غدهنمودضدعفونی ، آن را آب جوش یا
 ،انتهایی به طرف استولون انجام و در قسمت نزدیک به استولون

به مدت یک ، هاي بذري بریده شدهبدون جدا کردن قطعات، غده
گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی 15- 20هفته در درجه حرارت 

روي بر اي بافت چوب پنبهضمن تشکیل تا  گیرنددرصد قرار  85
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از  ، به راحتیقطعات بریده شده ،شتاک در زمان ،سطوح قطع شده
  ).6 (شکل دنگردهم جدا 

  

  
  هاي درشتهاي نوري و نحوه بریدن غدهجوانه -6شکل 

خسارت تواند باعث بروز عدم توجه به مسائل فوق می :نکته
هاي ناشی از بیماري هاي قارچی و کاهش تعداد بوته و تراکم 
کم ساقه در واحد سطح گردد. بنابراین ارزیابی خسارت به صورت 

  گیرد.غیرمستقیم و براساس عوامل یاد شده صورت می
 
 عمق کاشت  

و هوایی شرایط آب عواملی از قبیل تحت  ،عمق کاشت
، اندازه غده و بافت خاك تغییر و برداشت شتامختلف در زمان ک

 می باشد (عموماًمتغیر  سانتی متر 20 تا 7 و عموماً بین نموده

 که مواردي و در ترسبک هايبافت در. )مترسانتی 12 حدود
، غده زیاد است خیلی هوا دماي یا خاك خشک و قسمت سطحی

 که مواردي در عمیق کشت .تکاش ترعمیق توانمی را بذري

 اواخر در شده تولید هايغده زدن یخ احتمال و کوتاه رشد فصل

-می موجب عمیق کاشت است. مفید بسیار دارد وجود رشد فصل
 و شده تشکیل خاك از بیشتري عمق در دختري هايغده گردد

-سیب بید خسارت مهمتر همه از و سوخته آفتاب هايغده درصد
 عوارضی هاغده عمیق کاشت. یابد کاهش مکنم حداقل به زمینی

 تأخیر این. است گیاه شدن سبز در تأخیر آنها مهمترین که دارد نیز

 از استفاده در تأخیر بر عالوه تا گرددمی موجب شدن سبز در

 مورد ، خاك زیر در شده تولید ظریف هايساقه، خورشیدي انرژي
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به رعایت عمق کشت با توجه  .گیرند قرار رایزوکتونیا قارچ حمله
در اکثر مناطق، میزان افت تولید ناشی از عامل مورد بحث در 

 باشد.درصد می 9/0شرایط کنونی کشور عموماً پائین و حدود 
 هاي معمولی در شکلترین محل قرار گیري غده در خاكمناسب

  . خالصه شده است 7

 
    

   

 
              

      

 
 
  
 

 
   

 

   
  

  کشت پس از خاك پشته در بذري قعیت غدهمو -7 شکل
  
   تاریخ کاشت  

زمینی به میزان قابل توجهی تحت تأثیر شرایط آب عملکرد سیب
باشد. آب و هواي گرم در این ها میتشکیل و توسعه غده زمانو هوایی 

بایـد تـاریخ کشـت    تأثیر زیادي در کاهش عملکـرد دارد بنـابراین    ،دوره
مقارن بـا   ،هاتشکیل و حجیم شدن غده که مرحله طوري انتخاب گردد

 از باالتر خاك دماي در می توان را زمینیسیبآب و هواي گرم نباشد. 

 بـراي  ي خـاك دمـا  تـرین مناسب ولی نمود کشت گرادسانتی درجه 7

 در .اسـت  گرادسانتی درجه 20 تا 10 بین زمینی،هاي سیبکاشت غده

 ظریف هايجوانه و شده طوالنی شدن سبز مرحله ،آن از کمتر دماهاي
 قـرار  رایزوکتونیـا  نظیـر  زاخسـارت  عوامـل  تهـاجم  مـورد  خاك زیر در
 غده پوساننده عوامل براي الزم شرایط نیز باالتر دماهاي در .گیرندمی 

در حال حاضر میزان . یابدمی کاهش سبز هايبوته درصد و شده فراهم

  غده

 نوار کود

cm          20   عرض پشته    

cm 20 سطح خاك   ارتفاع پشته 

cm ١٢  

 cm ٥   

ستر
ع ب

تفا
ار
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حـدود  ور افت عملکرد حاصل از عدم رعایت تاریخ کشـت در کـل کشـ   
خطرات ناشی از عدم توجـه بـه تـاریخ کاشـت در      .باشدمیدرصد  4/10

-هاي خارج فصل (پاییزه و زمستانه) میهاي بهاره کمتر از کاشتکشت
هاي زمستانه معمـوالً دي مـاه   در کشتترین تاریخ کاشت مناسبباشد. 

با توجه به احتمال وقوع یخبندان در صورت کشت زود هنگام، باشد. می
هـاي  کشـت  وجـود دارد. در هـا  خطر سـرمازدگی بوتـه   ،دي و بهمن در

ها بـا دمـاي بـاال مواجـه     بندي و حجیم شدن غدهتاخیري نیز دوره غده
نتیجه عالوه بر کاهش عملکرد، کیفیت محصول نیـز بـه    گردد و درمی

هاي مناسـب  تاریخیابد.  ها کاهش میدلیل رشد ثانویه و گندیدگی غده
  خالصه شده است. 4شماره  جدول درمختلف کشت براي مناطق 

  زمینی براساس نوع عرضههاي مناسب کشت سیبتاریخ ها و محل -4جدول 

مهم ترین استان هاي تولید 
  کننده

تاریخ مناسب   نوع عرضه
  کشت

تاریخ مناسب 
  برداشت

منطقه جیرفت و کهنوج (بیش از 
%) ، خوزستان، فارس، بوشهر و 90

  هرمزگان

طرح استمرار 
رضه (ع

  زمستانه)

 الی   نیمه شهریور
  اواخر مهر

نیمه الی  بهمن 
  اول فروردین

جیرفت و کهنوج، خوزستان، گلستان، 
فارس، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر و 

  سیستان و بلوچستان
اواخر  الی نیمه آذر  بهاره

  دي
نیمه فروردین 

  اواخر خرداد الی

همــدان، اصفهـان، آذربایجان 
، فارس و شرقی، خراسان شمالی

  زنجان
 الیاواخر آذر   تابستانه

  اواخر اسفند
 الیاواخر خرداد 

  اواسط شهریور

اردبیل، همدان، اصفهان، فارس، 
کردستان، آذربایجان شرقی، زنجان، 

چهارمحال و بختیاري،  خراسان 
رضوي ، مرکزي، لرستان، سمنان،  

  تهران و  آذربایجان غربی

  پاییزه
فروردین، 

اردیبهشت و 
  خرداد

 الینیمه شهریور 
  اواسط آبان
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 دهی پاي بوته خاك  
زمینی از اهمیت زیادي بوته در محصول سیب دهی پايخاك

برخوردار است و باید به نحوي انجام شود تا حجم زیادي از خاك در 
 )8 (شکل دهی یک بار به صورت اصولیخاكاطراف بوته قرار گیرد. 

- خاك باشد.می )9 (شکل دهی غیراصولیبهتر از چندین مرحله خاك
 نتیجه از شده و در خاك از هاغده ماندن بیرونمناسب مانع از  دهی
دهی خاك .نمود خواهد پیشگیري ممانعت و آنها بیدزدگی و شدن سبز
که ارتفاع بوته صورت گیرد زمانی و تراکتورهاي چرخ باریک  توسط باید
ه منظور بدهی در زمان خاك دقت در باشد.میمتر سانتی 10- 20

هاي پایینی هاي مختلف گیاه و دفن برگصدمه به قسمت جلوگیري از
   .ضروري می باشد

 عملکرد يدرصد 15 تا 10  باعث افت هابوته پاي خاکدهی عدم
درصد افت عملکرد را به  1/6دهی ضعیف نیز حدود خاكگردد. می کل

 ،غده اندازه غده، تعداد بر نیز بیشتر دهیخاكدنبال خواهد داشت. 
 درگذارد. می تاثیر زدگیو یخ بیدزدگی، درصد سوختگی آفتاب درصد

 از بیرون ،نامناسب دهیخاك دلیل به یا و درشت هاغده که صورتی
 بین از یا و محصول سرزنی از پسممکن است  باشند گرفته قرار خاك
 مستقیم خسارت حداکثرزدگی شوند. دچار یخ هوایی، هاياندام رفتن

که به  بود خواهددرصد  10تا  5 مواردي چنین در هادهغ زدگییخ
  گردد:صورت ذیل برآورد می

100×  
  هکتار در زده یخ غده وزن

  هکتار در زده یخ غده وزن + هکتار در سالم غده وزن  = درصد خسارت
  

  
  دهی مناسب پاي بوتهخاك -8 شکل
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دهی خاك    دهی متوسط،خاك    دهی پاي بوته،خاك -9 شکل

  نامطلوب به دلیل تنظیم نبودن خیش
  

 هرز هايعلف 
 مراحل اولیه در زمینیسیب با هرز هايرقابت علف قدرت

 اولیه مراحل در هرز هايعلف کنترل است لذا زیادتر گیاه رشد

 با زمینیسیب تناوب .دارد اهمیت زیادي زمینیسیب گیاه رشد

 مدیریت در تواندمی یونجه و کلزا جو، گندم،محصوالتی نظیر

گیرد.  قرار استفاده مورد زمینیسیب هرز هايعلف تلفیقی کنترل
 جوانه بعد از(آبیاري قبل از کاشت و شخم عمیق  عواملی مانند

کنترل  در )هرز و قبل از به بذر رفتن آنها هايعلف زنی بذور
 باشد. هاي هرز موثر میعلف

 هاآن کنترل مدیریت نظر از ،سیب زمینی مهم هرز هايعلف

 :شوندمی بنديطبقه اصلی گروه سه به
 خروس، تاج ساله شامل: انواعبرگ یک پهن هرز هايعلف

  .خرفه و عروسک پشت پرده داتوره، تاجریزي، انواع سلمه، انواع
 چاودار ساله شامل: سوروف وباریک برگ یک هرز هايعلف

   .وحشی
 پیچک،   ،از: اویارسالم عبارتند چندساله هرز هايعلف 

 .و مرغ قیاق  خارلته،
 را آن کیفیت و کرده نفوذ غده داخل به قیاق و مرغ هايریزوم

هاي علف این کنترل ،دهند. به دلیل پراکنش ریزوم هاکاهش می
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 هايعلفکش گردد. کاربردتوصیه نمی طریق مکانیکی از هرز

آیش و یا آبیاري و  سال در صورت مکرر به ،سیستمیک مناسب
 هرز چندساله هايعلف کنترل در مکانیکی قبل از کاشت، کنترل

 درصد خاك، ساختمان مانند مختلفی باشند. عواملمی مؤثر بسیار

کش مصرف علف میزان در کاتیونی تبادلو ظرفیت  pHآلی،  ماده
و  تربافت خاك سنگین چه هر معموالً .دارند تأثیر سطح واحد در

 بیشتر کش نیزمصرف علف انمیز باشد بیشتر آن آلی ماده میزان

  بود. خواهد
  

  ها و نحوه مصرف آنهاکشانواع علف
  

 شدن سبز از قبل ،زمان استفاده آن بوزین (سنکور):متري
. اندشده سبز هاغده درصد 20 که است زمانی ،حداکثر و محصول

نفوذ  با هدفآبیاري سبک  ، انجامبارانی آبیاري در سیستم
 زنیجوانه اصلی محل خاك مترينتیسا  5تا  2 علفکش به عمق

 آبیاري صورت عدم وجود  در گردد.توصیه می )هرز هايعلف بذور

-علف جهت مخلوط شدن سمپاشی از قبل نی بارانی، کولتیواتور
  .شودخاك پیشنهاد می کش با
  

 است غیرانتخابی، کشعلف این گراماکسون (پاراکوات):

گرفته و صورت زمینی سیب شدن سبز از قبل ،آن از استفادهو 
 روي بر بنابراین بردمی بین از را شده سبز هرز هايعلف صرفاً

  .ندارد اثري شد خواهد سبز بعداً که بذوري
 سمزمینی نسبت به حساسیت ارقام مختلف سیب توجه:

 نامناسب (بعد زمان در آن کاربرد ، بنابراینباشدمتفاوت می سنکور

است  ممکن شده توصیه دز مصرف بیش از یا و شدن) سبز از
  .برساند محصول به آسیب جدي

هاي نداماي شدن اباعث زرد و قهوه از آن،استفاده نامناسب 
یک هفته پس از معموالً  آنعالیم و  شدهزمینی هوایی سیب
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به دلیل از بین . باشدبه طور وضوح قابل مشاهده میپاشی سم
، نحوه برآورد سم نامناسب مصرف ناشی ازهاي هوایی رفتن اندام

که در  باشدخسارت حاصل از آن همانند خسارات یخبندان می
دستورالعمل ارزیابی خسارت عوامل قهري (موسی پور گرجی و 

براي برآورد  گرددپیشنهاد می. ) آورده شده است1395، همکاران
روز پس از بروز خسارت  20خسارت دیده،  حوسطشدت و مقدار 

(رشد  ران خسارت حاصله توسط گیاهتا در صورت جب شوداقدام 
  مجدد)، میزان آن در برآورد خسارت لحاظ گردد.  

  
 
 تغذیه 

ضعیف   آلی مواد از لحاظ ایران هايخاك اتفاق قریب به اکثر
دیده  آنهادر  نیتروژن درصد) و در نتیجه کمبود 5/0 بوده (حدود

 شود. می
 باشد. از نیتروژن می مراتب کمتر به عناصر سایر محدودیت

 آلی مواد میزان متر،سانتی 15 را عمق خاك زراعی اگر بنابراین

 تن 2000  را مذکور عمق تا خاك موجود وزن ودرصد  1 خاك را

یک  طول در که معدنی نیتروژن میزان فرض کنیم هکتار در هر
 شودخاك آزاد می در موجود آلی نیتروژن محل از زراعی فصل

 غده تن هر ازاي به دیگر سوي از .بود خواهد کیلوگرم 20 حداکثر

 بنابراین شود.می از خاك خارجنیتروژن   کیلوگرم 4 حدود ،تولیدي

زارعین براي حصول به  سایر موارد، و شوییآب گرفتن نظر با در
 نیتروژن کیلوگرم 250 حداقلباید  در هکتار، تن 50 عملکرد

 در شتربی ،نیتروژن کمبود . اثرنمایندمصرف  هکتار هر خالص در

 قابل شودمی سنجیده LAI شاخص با که سبز مزرعه سطح

برگ  سطح شاخص نیتروژن، کمبود داراي زارعم  است. مشاهده
 شروع و شده زرد ،بوته پایین در گیاهان هايبرگ و داشته کمتري

 شدن سبز پس از روز 70 حدود LAI . شاخصدنکنمیریزش  به

  .)10شکل باشد ( 5تا  4 می بایست بین
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  (LAI) تاثیر کود نیتروژن بر شاخص سطح برگ  -10شکل 

  
زمینی می بایست براساس میزان مصرف کود در مزارع سیب

مصرف کود در غیر این صورت، نتایج آزمون خاك صورت گیرد. 
  .صورت گیرد 5شماره  براساس جدول باید
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در براي مصرف  مقدار کودهاي مختلف توصیه شده -4جدول
  زمینی مزارع سیب

  )کیلوگرم( مقدار مصرف در هکتار  نوع کود  ردیف

  200  سولفات پتاسیم  1

  50  سولفات منگنز  2

  50  سولفات روي  3

  40  اسید بوریک  4

  20  سولفات مس  5

  100  اوره  6

  100  سوپرفسفات تریپل  7

پاشی با کودهاي سولفات منگنز، سولفات روي، اسید بوریک، محلول  8
در مرحله اول  (دو در هزار در دو مرحله سولفات مس و اوره با غلظت 

   پاشی مرحله اول. روز بعد از محلول 20مرحله دوم زمان گلدهی و 

  
روز پس از سبز  45تا  30رف در میزان جذب کودهاي پرمص

رسد و در نتیجه براي دستیابی به به حداکثر میزان خود می شدن
 باید ،یاد شده کود موردنیاز در زمان مقدار ،حداکثر پتانسیل تولید

روز به تدریج  45در اختیار گیاه قرار گیرد. میزان جذب پس از 
به صفر  روز پس از سبز شدن تقریباً 80و حدود  یافتهکاهش 

 نسبت ،زمینییه سیبذرسد. نکته قابل توجه در خصوص تغمی
افزایش بیش  بدین صورت کهباشد دهاي موردنیاز در خاك میکو

نتیجه  و در گشتهاز جذب دیگر کودها  از حد برخی کودها مانع
شود. عالیم کمبود در گیاه مشاهده می ،علیرغم وجود کود

آزمون  انجامهاي کارشناسان تغذیه و بنابراین توجه به توصیه
در مراحل مختلف رشد (کودهاي موجود در برگ  مقدار تعیین

گردد. میزان جذب روزانه کودهاي پرمصرف توصیه می )رویشی
  .شده استنشان داده  11شماره شکل در 
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  میزان جذب روزانه مصرف کودهاي پر مصرف  -11شکل 

خسارت مستقیم ناشی  مقداردرخصوص  ارزیابی خسارت:
از عدم استفاده صحیح کود (مصرف کم یا زیاد) اطالعات دقیقی 

هاي صورت گرفته براساس نتایج بر توصیهنیست لذا  دسترس در
    .گردد، تاکید میشرطآزمون خاك به عنوان پیش 

  
  زمینیهاي مهم سیببیماريآفات و 

زیادي به محیط بسـتگی   خاص تا حدآفت یا بیماري اهمیت یک 
ها در تمام نقـاط دنیـا مشـکل سـاز     ویروسبه عنوان نمونه، دارد. 

ورتیسـلیوم و نماتـدها    هـاي فیتـوفترا،   بیماري هستند در حالیکه
زمینـی در نقـاط گرمسـیر    اي باشند. بید سیب ممکن است منطقه

در حالیکه در نقاط سردسیر کشور عمـالً   بودهکشور آفت زیانباري 
 داشـتن صـفت    در خصوص آفات و بیماري ها،مسئله ساز نیست. 

بلکه این صـفت   نبودهدریک رقم کافی تنهایی به  /تحملمقاومت
ترکیـب شـده باشـد. مقاومـت بـه       باید با صفات اقتصادي دیگـر 

از طریق افزایش عملکرد و کاهش هزینـه هـاي   بیماریها و آفات 
مصرف سموم، افـزایش کیفیـت و بـازار پسـندي) و      تولید(کاهش

  .امر تولید بذر اهمیت ویژه اي دارد در تسهیل
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ها،  توان در چهار گروه کلی ویروسزمینی را می هاي سیب بیماري
هـاي   هـا قـرار داد. مهمتـرین بیمـاري     ها، نماتدها و بـاکتري  قارچ

ــ ــامل  ویروس ــارت ش ــزان خس ــب می ــه ترتی  , PVY , PVAی ب
EMDV , PLRV , PVX , PVS , PVM , ALMV  و

  ویروئید هستند. 
هـاي رایزوکتونیــا،   هــاي قـارچی نیـز بیمــاري   مهمتـرین بیمـاري  

  باشند.  فوزاریوم، فیتوفتورا، کلتوتریکوم، آلترناریا و ورتیسیلیوم می
اي،  دگی قهــوههــاي باکتریــایی مهــم عبارتنــد از: پوســی بیمــاري

  (اروینیا)، اسکب یا جرب معمولی و فایتوپالسما. سیاه ساق
هاي مهم نماتدي نیـز شـامل نماتـد مولـد زخـم و نماتـد        بیماري

  .پوسیدگی غده هستند
که مهمتـرین   نوع آفت به سیب زمینی حمله می کنند 75بیش از 

کـرم   کـرم طوقـه بـر،    ، بید سیب زمینی  آنها در کشور عبارتند از
  .از اهمیت بیشتري برخوردار می باشـند  سوسک کلرادو و  ولیمفت

بـه همـه ایـن     رقمی که امکان معرفی با توجه به تعداد زیاد آفت
  .  د وجود نداردباش /متحملآفات مقاوم

بـر  مسـتقیم   بـه صـورت غیـر   هاي سـیب زمینـی    آفات و بیماري
 جدولوارد می نمایند که میزان اهمیت آنها در  خساراتمحصول 

  الصه گردید خ 5
الزم به ذکر است آمار دقیق و مستندي از میزان خسارت ناشی از 

که خود به  نداردزمینی در کشور وجود سیب هاي  بیماري و آفات
براي داشتن برآورد گردد. عنوان یک چالش عمده محسوب می

می توان بیماري هاي مهم سیب زمینی خسارت تقریبی از میزان 
خش تحقیقات سبزي، صیفی و حبوبات بنتایج بررسی هاي  به 

بر  که به صورت میدانی و آبی موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر
(نظرخواهی اساس نتایج پرسشنامه هاي ارسالی به شهرستانها 

صورت و نظریات کارشناسی ازکارشناسان و کشاورزان پیشرو) 
    ).6(جدول گرفت استناد نمود 
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 هاي سیب زمینی و بیماريخسارات غیر مستقیم آفات  -5جدول 
  بر محصول

 عامل بیماري بیماري نوع خسارت

کاهش بازار 
پسندي 
  محصول

شوره سیاه غده سیب 
 R. solani زمینی

 اسکب معمولی
Streptomyces spp. 

-Agriotes spp کرم مفتولی
Omphilus spp 

 نماتد پوسیدگی غده
Ditylenchus spp. 

کاهش درصد و 
قدرت جوانه 

هاي  دهزنی غ
  بذري

  

 Colletotrichum خال سیاه
coccodes 

 پوسیدگی خشک
Fusarium spp. 

 ویروس برگ قاشقی
PLRV 

اي پوسیدگی قهوه  Ralstonia 
solanacearum 

 اسکب معمولی
Streptomyces spp 

 فیتوپالسما
Phytoplasma 

افت سریع وزن 
  ها در انبار غده

 پوسیدگی خشک
Fusarium spp. 

سیاهخال   Colletotrichum 
coccodes 

 نماتد زخم و پوسیدگی غده
Pratylenchus spp. 

 پوسیدگی نرم باکتریایی
Pectobacterium 

عامل اولیه در  
بروز ضایعات  
  بعدي محصول

 پوسیدگی خشک
Fusarium spp. 

 بید سیب زمینی
Pthorima opercullela 

 نماتد زخم و پوسیدگی غده
Pratylenchus spp. 

-Agriotes spp کرم مفتولی
Omphilus spp 
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هاي سیب زمینی در کشور و  درصد پراکنش بیماري -6جدول 
  خسارت ناشی از آنها

  بیماري
پراکنش 
  بیماري

%  

کاهش 
عملکرد 

(Kg/Ha)  
  توضیح

  بیماریهاي قارچی
  این بیماري در حال گسترش است  368  10-70  لکه برگی

سفیدك  ٭
  دروغی

(بیماري 
  اتژیک)استر

30-0  5/273  
این بیماري در اردبیل و گلستان  ٭

کند  هکتار را تهدید می 12000حدود 
  شود اپیدمی می یو گاه

شانکر 
ریزوکتونیایی 
  ساقه و استولون

شوره سیاه در کالس بذر نیز   بیماري  2/1178  90-10
  اهمیت دارد

    588  5-50  خال سیاه

در کالس بندي بذر نیز   این بیماري  2/245  10-90  پژمردگی قارچی
  اهمیت دارد

پوسیدگی خشک 
    6/28  5-50  غده

و  پوسیدگی تر
    2/24  0-30  غده صورتی

  بیماریهاي باکتریایی

کاهش بازار پسندي در نظر گرفته   7/56  0-70  اسکب معمولی
  نشده است

ساق سیاه و 
پوسیدگی نرم 

  باکتریایی
در کالس بندي بذر نیز   این بیماري  5/146  50-2

  اهمیت دارد

پوسیدگی 
ایی(بیماري  قهوه

  ستراتژیک)
در کالس بندي بذر نیز   این بیماري  5/187  50-0

  اهمیت دارد

    9/18  0-50  فیتوپالسما
  بیماریهاي ویروسی

ویروس برگ 
قاشقی 

(PLRV)   

در کالس بندي بذر نیز   این بیماري  3/144  30-3
  اهمیت دارد

کالس بندي بذر نیز در   این بیماري  M  30-1  4/12ویروس 
  اهمیت دارد
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در کالس بندي بذر نیز   این بیماري  Y 90-4  3/336ویروس 
  اهمیت دارد

در کالس بندي بذر نیز   این بیماري  X 30-1  6/31 ویروس
  اهمیت دارد

در کالس بندي بذر نیز   این بیماري PVA  30-1  4/37ویروس
 اهمیت دارد

کالس بندي بذر نیز  در  این بیماري  PVS   30-1  7/11ویروس
 اهمیت دارد

ویروس کالیکو 
)AMV(  

50-3  8/21    

ویروس پژمردگی 
منقوط گوجه 

  فرنگی

30-0  6/7    

    6/67  0-30  ویروس کوتولگی
  بیماریهاي فیزیولوژیک

این بیماري بیشتر از نظر بازار   10  0-50  رشد ثانویه
  پسندي اهمیت دارد

ز نظر بازار این بیماري بیشتر ا  1/16  0-50  شکاف غده
  پسندي اهمیت دارد

خالی شدن مغز 
 غده

30-0  1/23    

    9/5  0-30 قلب سیاه
    3/12  0-30 پوسیدگی ژله اي

  بیماریهاي نماتدي
        نماتد گره ریشه
 اثر متقابلبا بعضی عوامل بیماریزا   320  0-50  نماتد زخم ریشه

  دارد
نماتد پوسیدگی 

  غده
و  بعضا موجبات پوسیدگی خشک  32  50-0

  کند را مهیا می نرم
  

 ,S, X, Yهاي  ویروسدرخصوص تاثیر  انجام شده بررسی هاي 
) نشـان داد  Salazar, 1996در هلنـد ( رقم بینچی  بر  PLRVو 

هـاي رقـم مـذکور بـه طـور همزمـان بـه         که اگـر تمـامی بوتـه   
% و در 10آلوده شـوند میـزان افـت عملکـرد      Sو  Xهاي  ویروس

و   Yاراي آلودگی مرکب به دو ویـروس  ها د صورتیکه تمامی بوته
PLRV  میـزان افـت    % خواهد بـود. 50داشته باشند افت عملکرد



38 
 

 1عملکرد ناشی از ویروس هاي مختلف براساس نظـرات سـاالزار  
  خالصه شده است 12شکل ) در 1992(

  

  
  عملکرد افتزمینی بر  هاي مهم سیب اثر ویروس - 12شکل 

  
بـار   ان میادین عرضه میوه و ترهمطالعه انجام شده توسط سازم در

ــیدگی  شـــهرداري تهـــران خســـارت ناشـــی از بیمـــاري پوسـ
پوســیدگی خشــک   و  پوســیدگی تــر  ،)Ralstoniaاي( قهــوه

 ، 37/0 بـه ترتیـب   فوزاریومی در عرضـه تابسـتانه ایـن محصـول    
  برآورد گردید.  درصد 95/0و  42/3

ر زمینـی د  خسارت بید سـیب  نتایج بررسی همچنین نشان داد که
 29/2درصـد، کـرم مفتـولی     34/1عرضه تابستانه این محصـول  

  .باشد می  درصد 94/0و کرم سفید ریشه و حلزون   درصد
آنها  درصد پراکنش آفات سیب زمینی در کشور وخسارت ناشی از

براساس مطالعات صورت گرفته در بخش تحقیقات سبزي، صیفی 
 7شرح جدول به  و حبوبات آبی موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر

  می باشد

                                                             
1 Salazar 

 درصد آلودگی

کرد
عمل

ت 
اف
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سیب زمینی در کشور و خسارت  آفاتدرصد پراکنش  -7جدول 
  ناشی از آنها

  
پراکنش   آفت

آفت در 
  % کشور

کاهش 
عملکرد 

)Kg/Ha(  
  توضیح

جزء آفات مشترك غده واندامهاي   2/503  5-70  بید سیب زمینی
  دباش هوائی می

    7/261  5-50  کرم مفتولی

    6/320  10-30  کرم طوقه بر

    1/55  0-70  وسک کلرادوس

    5/3  0-30  مینوز

بیشتر به عنوان ناقل بیماریهاي   3/28  0-50  شته 
  ویروسی اهمیت دارد

بیشتر به عنوان ناقل بیماریهاي   3/139  0-90  زنجرك
  ویروسی اهمیت دارد

    6/29  10-70  کنه

  
  

  زمینیهاي مهم سیببیماري
  

 زمینیسفیدك دروغی سیب  
-از مهمترین بیماري ١زمینیسیببیماري سفیدك دروغی 

شک در اکثر نقاط مناسب کشت زمینی است و بیهاي سیب

                                                             
1 . Late blight 
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زمینی در درجه اول اهمیت قرار دارد. در شرایط سرد و سیب
مرطوب مانند آب و هواي اروپاي غربی و شرقی، ایاالت متحده 
آمریکا و کانادا اهمیت بیشتري دارد. این بیماري در ایران از 

(آذربایجان غربی)، دزفول، نواحی جنوبی دریاي شهرهاي خوي 
این  1376زمینی گزارش شده است. در سال خزر بر روي سیب

زمینی کاري شهرستان بیماري به صورت اپیدمی در مناطق سیب
هکتار از  5000اردبیل ظاهر گردید که موجب از بین رفتن حدود 

  زمینی کاري این منطقه شد.مزارع سیب
کند. زمینی حمله میرگ، ساقه و غده سیباین بیماري به ب

اي هاي آب سوختهدر شرایط آب و هوایی سرد و مرطوب لکه
باشند ها در ابتدا سبز روشن میآید. لکهها به وجود میروي برگ

ها همچنین ممکن است آیند. لکهاي در میکه بعداً به رنگ  قهوه
ته باشند. چنان اي به رنگ سبز متمایل به زرد داشحاشیه یا هاله

هاي سفید قارچی درسطح زیرین چه هوا مرطوب باقی بماند حلقه
  برگ و در مجاورت لکه ها به وجود می آید.

  

زمینی عالئم اولیه بیماري سفیدك دروغی سیب -13شکل 
  روي برگ سیب زمینی
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  زمینی روي غدهعالئم بیماري سفیدك دروغی سیب -14شکل 

  
  

  

هاي سفید قارچ در سطح زیرین تشکیل حلقه -15شکل 
  زمینیبرگ سیب

  
  گیري و کنترل بیماري: هاي پیشروش
 هاي آلوده به بیمارياجتناب از کشت غده -1
 زمینی در عمق مناسبهاي بذري سیبکشت غده-2
دهی پاي بوته موجب کاهش گسترش آلودگی از خاك -3
 شود.ها میهاي هوایی به غدهقسمت
بایست زمانی که شاخ و برگ کامال از یها مبرداشت غده -4

هفته فاصله زمانی بین  2بین رفتند انجام گیرد و باید حداقل 
 ها رعایت شود.ها و برداشت غدهسرزنی بوته
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ها قبل از انبارداري هاي آلوده و خشک کردن غدهحذف غده
 ها در انبارهاي سرد و با تهویه مناسب الزم است.داري غدهو نگه

زمینی نسبت به بیماري مصونیت ز ارقام سیبهیچ یک ا
 ندارند ولی برخی از ارقام نسبت به سوختگی شاخ و برگ و

 آلودگی غده تا حد باالیی مقاومت دارند.
مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم تماسی و قبل از وقوع  -7

بیماري باید انجام گیرد. زمان وقوع بیماري از طریق سیستم پیش 
شود و تکرار سمپاشی نیز بستگی به شرایط ن میآگاهی تعیی

که بیماري در مزرعه ایجاد شده  محیطی منطقه دارد. در صورتی
باشد معموال از سمومی که خاصیت سیستمیک دارند استفاده می

  شود. 
 
 شوره و ریزوکتونیایی ساقه شانکر بیماري 

  زمینیسیاه غده سیب
 است زمینیسیب هايبیماري مهمترین از یکی رایزوکتونیا

 و ریشه روي شانکر (زخم) تشکیل و گیاهچه باعث مرگ که
 هايغده بر روي همچنین. شودمی رشد حال در گیاهان ساقه
بیماري  این آورد.وجود می به را رنگی سیاه هايدانه زمینیسیب

 موجب کاهش تراکم گیاه در واحد سطح، عملکرد و کیفیت
 اثر زمینیسیب هايغده اهرظ و اندازه، شکل بر و محصول شده

-سیب جا هر و احتماال داشته جهانی انتشار بیماري این. گذاردمی
 و آب که مناطقی در آن دارد. خسارت وجود شودمی کشت زمینی
یکی از  این بیماري .باشدمی شدیدتر دارد مرطوب و سرد هواي
زمینی بوده و به دلیل عدم آشنایی هاي سیبترین بیماريمهم
ساله خسارت کمی (مرگ گیاهچه و ورزان با بیماري همهکشا

هاي سیاه تشکیل شانکر روي ساقه و ریشه) و کیفی (تشکیل دانه
 دو شامل بیماري کند.زمینی وارد میروي غده) به محصول سیب

  :باشدمی مجزا مرحله
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 شانکر آمدن پدید با رشد حال در گیاهان آلودگی -1
  ریزوکتونیایی 

 وسیله به تولید شده (دختري) هايغده یسطح آلودگی -2
  .قارچ بیماري رنگهاي سیاهدانه

-سیب هايبوته در است ممکن بیماري مرحله دو هر یا یک
 مهم اقتصادي نظر از مرحله دو هر و باشد داشته وجود زمینی

   .باشندمی
  : بیماري عامل
 زيخاك باشد کهمی ١ریزوکتونیا سوالنی قارچ بیماري عامل

 یب غده سطح در رنگهاي سیاهدانه صورت به تواندو می بوده
  .زمینی باقی بماند

 حمله مورد را هاجوانه رویش، فصل اوایل در بیماري عامل
 هاي دیگرجوانه مجدد رویش و آنها رفتن بین از باعث و قرار داده

 کاشته بذري هايغده زنیجوانه در تاخیر موجب امر این شود.می
 همچنین. شودمی آلوده گیاه رویشی فصل شدن کوتاه و شده

 حمله مورد را گیاه زیرزمینی هايقسمت است قادر بیماري عامل
-قسمت این در رنگ ايقهوه هايلکه تشکیل موجب و قرار داده

 صورت به هوایی هايقسمت در از آن ناشی عوارض که شود ها
 واییه هايغده تشکیل و ها، کوتولگیبرگ پژمردگی و پیچیدگی

 انتقال امر در اختالل اثر بر هابرگدم و هاشاخه انشعاب محل در
    .آیند وجود به نشاسته

 به یا تعداد کم به و بدشکل ناصاف، اغلب هاغده است ممکن
 اغلب هاغده این گونه. شوند تشکیل کوچک ولی زیاد تعداد

 نور معرض در معموال چون و شده تشکیل خاك سطح به نزدیک
شانکر  ایجاد اثر بر آیند. اغلبمی در سبز رنگ به گیرندقرار می

 نیز هاریشه. یابدمی کاهش مقدار محصول هااستولون روي (زخم)
  .گیرد قرار قارچ این حمله مورد است ممکن
  

                                                             
1. Rhizoctonia solani 
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زمینی آلوده به سیب هايگیاهچه برروي تشکیل شانکر -16شکل 

  بیماري
-سیاه به متمایل ياقهوه هايدانه نیز رویشی فصل اواخر در

 پوست سطح در مجتمع یا و منفرد صورت به) سختینه( رنگ
 شسته غده سطح از راحتی به که شودمی تشکیل حاصله هايغده
 . شوندنمی

  
 شانکر بیماري به آلوده ساقه برروي شانکر تشکیل -17شکل 

  ریزوکتونیایی

  
 رشانک بیماري اثر در هااستولون روي شانکر ایجاد -18شکل 

  ریزوکتونیایی
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 غده بر روي رنگ قارچهاي سیاهدانه تشکیل -19شکل 
  زمینیشوره سیاه سیب بیماري به آلوده

         

  
 غده روي بر قارچ رنگهاي سیاهدانه تشکیل -20شکل 

  زمینیسیب هاي
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  :بیماري کنترل
 که آیدمی عمل  به بیماري کنترل در متعددي اقدامات

  :از عبارتند
  زراعی اقدامات -الف
 کاشت از قبل عمیق شخم از اجتناب 
 در  بذري هايغده هنگام زود کشت از خودداري

 خنک و سرد شرایط
 جوانه از قبل بوته پاي دهیخاك و آبیاري از اجتناب-

 زنی
 آلوده بذري هايغده از استفاده عدم 
 آیش و زراعی تناوب 
 شیمیایی کنترل-  ب
 ها قارچکش از استفاده با بذري هايغده ضدعفونی 
  بیولوژیکی کنترل-  ج
 نظیر  قارچی و باکتریایی بیولوژیکی عوامل از استفاده

 تریکودرما ، سودوموناس و باسیلوس
 زاغیربیماري هايجدایه از استفاده 
  
 زمینیبیماري پژمردگی فوزاریومی سیب  

زمینی هاي مهم سیب بیماري پژمردگی فوزاریومی از بیماري
ي بذري قابل انتقال  ري از طریق غدهاست. عامل این بیما

باشد. این بیماري پراکندگی زیادي دارد و در جاهایی که سیب می
شود و یا زمانی که زمینی در دماي نسبتاٌ باالي محیط کشت می

باشد شدت بیماري باالتر است. این فصل رشد گرم و خشک می
  .شودزمینی میبیماري باعث ایجاد خسارت به مزارع کشت سیب

هاي باالیی گیاه هاي پایینی، کم رنگ شدن برگزردي برگ
باشد، که غالبا منجر به پژمردگی از عالئم مهم این بیماري می

دهد و شود. بافت آوندي ساقه و غده تغییر رنگ میگیاه نیز می
همچنین در غده انواع مختلفی از تغییر رنگ داخلی و خارجی نیز 
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وز نکروز قهوه اي رنگ در محل به چشم می خورد. براي مثال بر
اي شکل هاي غده یا پوسیدگی دایرهاتصال استولون و یا چشم

هاي هوایی گیاه و داخل غده همچنین ارغوانی شدن قسمت
باشد. ها از عالئم بیماري میهاي هوائی در محور برگظهور غده

  شود.این بیماري باعث مرگ زود هنگام گیاه می
  

  
  زمینیري پژمردگی فوزاریومی سیبعالئم بیما -21شکل 

  

  
زمینی در اثر تغییر رنگ بافت آوند ساقه سیب -22شکل 

  بیماري پژمردگی فوزاریومی
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زمینی در اثر تغییر رنگ بافت آوندي غده سیب -23شکل 

  بیماري پژمردگی فوزاریومی

  
  

  زمینی آلوده به بیماري پژمردگی هاي سیبساقه -24شکل 
  

   کنترل بیماري:
هاي عاري از زمینی در زمینهاي بذري سیبکاشت غده -1

  آلودگی به عامل بیماري پژمردگی فوزاریومی
  هاي آلوده به بیماريپرهیز از کاشت غده -2
  جلوگیري از ایجاد تنش خشکی با آبیاري منظم مزرعه  -3
-ضدعفونی کردن قطعات بذري بریده شده با قارچکش -4

  هاي تماسی قبل از کاشت
  
 زمینییماري اسکب معمولی سیبب  

زمینی، بیماري هاي مهم باکتریایی سیبیکی از بیماري
 این بیماري. باشدی میــــزمینسیبیا اسکب رب ــــــج
. در است نون از بسیاري از کشورهاي جهان گزارش گردیدهکتا
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زمینی همدان، خراسان، اصفهان، ایران از مناطق کشت سیب
تهران، فارس و اردبیل گزارش گردیده چهار محال بختیاري، 

هاي هوایی گیاه عالئمی را به وجود است. این بیماري در قسمت
شود به زمینی کشت میآورد و در اغلب مناطقی که سیبنمی

شود و تنها، کیفیت غده را تحت عنوان بیماري غده محسوب  می
ولی  شود،تاثیر قرار داده و موجب پائین آمدن ارزش بازاري آن می

  در عملکرد محصول تاثیر چندانی ندارد. 
  

هاي زیرزمینی گیاهان محدود به اندام این باکتريآلودگی به 
ن عالئم این یها اغلب اولبافتاي شدن) (قهوه بوده و نکروز

ن اهمیت اقتصادي بیماري اسکب ــــبیشتری .باشدبیماري می
د. یآ میزمینی بوجود سیب هاي وي غدهره ـــــعالئمی است ک

اي تیره با داویر نامنظم  اي تا قهوه هاي قهوهکلی لکه طوره ولی ب
        اي در اطراف و مرکز  هاي چین و چروك چوب پنبهو الیه

شود.  زمینی مشاهده میهاي آلوده سیبهاي فرو رفته در غدهکهل
براساس نوع عالئم، بیماري اسکب به سه دسته اسکب معمولی یا 

ی ـــسطح اسکب ق وــــــفرورفته یا عمی اسکب، برجسته
ها متغیر است. این . در اسکب سطحی اندازه لکهگرددتقسیم می

تر ناصافی هاي بزرگها ممکن است به هم متصل شده و لکهلکه
اي دارند به اي که حالت چوب پنبهرا به رنگ متمایل به قهوه

ا ها ممکن است داراي مختصر برجستگی یوجود آورد، لکه
اسکب شدن بافت در بیماري  ايپنبهچوب فرورفتگی باشند.

و تولید مکرر الیه چوب  باکتريدر برابر  گیاه معمولی در اثر دفاع 
 مرگها نتیجه رفتگی تشکیل حفره و فرو شود.اي حاصل میپنبه

فیتوتوکسین توسط عامل سمی به نام  در اثر تولیدگیاه هاي سلول
  باشد.میبیماري 
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هاي عالئم بیماري اسکب معمولی روي غده -25 شکل

 زمینیسیب
 

  
زمینی به هاي سیبدرجات مختلف آلودگی غده -26 شکل

  زمینیباکتري اسکب معمولی سیب
 

  کنترل بیماري:
  زمینیهاي بذري آلوده سیبپرهیز از کاشت غده -1
  نگه داشتن رطوبت خاك در حد ظرفیت مزرعه -2
دم کشت گیاهان حساس به رعایت تناوب زراعی و ع -3

-اسکب نظیر چغندرقند، ترب، هویج و شلغم در تناوب با سیب
  زمینی 
  پرهیز از کاربرد مواد آهکی  -4
با  5-2/5پائین نگه داشتن اسیدیته خاك در حدود  -5

  استفاده از کودهاي اسیدي و یا سولفور 
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 م  سیبزمینی  آفات مه  

زیرزمینی حمله نموده هاي هوایی و زمینی به اندامآفات سیب
ضمن تغذیه از  آنها، مدیریت صحیحکنترل و و در صورت  عدم 

کاهش  باعثنهایی مزرعه، و تأثیر روي تولید و عملکرد  هااندام
می شوند.  يولیدسالمت محصول تبازار پسندي و  ،ارزش تجاري

جهت رعایت حقوق مصرف کننده و با حفظ محیط زیست با ید 
ها ي مناسب مدیریت و کنترل نمود. برخی شاین عوامل را با رو

  زمینی عبارتنداز:از مهمترین آفات سیب
  کرم مفتولی  -

از جهات علمی و  )26 (شکل در کشور ما روي کرم مفتولی
اي انجام نگرفته است. این آفت با اي، تحقیقات عمدهمزرعه

زمینی ضمن ایجاد خسارت از نظر کمی و هاي سیبتغذیه از غده
در ضمن آن که دهد. ارزش بازارپسندي را کاهش میکیفی 

سایر  بروزصورت باال بودن میزان آلودگی به این آفت، احتمال 
. این مورد به علّت افزایش می یابد زاییآلودگی هاي بیماري

ایجاد زخم روي غده و فراهم شدن شرایط نفوذ عوامل بیماري زا 
اقع به طور عملی به داخل غده است به طوري که در برخی از مو

هاي آلوده به کرم مفتولی و برداشت شده از مزارع، با غده
هاي نسبی به بیماري باکتریایی، در طول دورة انبار (در آلودگی

صورت عدم رعایت مسائل فنی) خسارت جدي از باکتري ها بروز 
کرده و عمالً موجب ضایعات به مراتب بیشتري می شود که از 

ري سیب زمینی بسیار مهم می باشد. از بذو نظر ارزش غذایی 
توان به رعایت تناوب صحیح هاي مدیریت آفات فوق میشیوه

 هايزراعی، مبارزة شیمیایی و مبارزة  زراعی اشاره کرد. سوسک

ماده پس از جفت گیري به داخل خاك نفوذ و در انجا تخم خود 
تفریخ ها پس از چند روز دهند. تخممیزبان قرار می را روي ریشه

سال  5تا  3الرو طوالنی و ممکن است  می شوند. دوره تکاملی
حساس هستند. مرحله  طول بکشد. الروها در برابر خشکی بسیار
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 شود. به صورت الرو یاشفیرگی نیز در داخل خاك سپري می

  .شفیره زمستان گذرانی می کند

  
   کرم مفتولی -27شکل 

  سوسک کلرادو  -
آن با تغذیه از  )28شکل ( روهايو ال )27 (شکل حشره کامل

شوند. انتشار زمینی موجب کاهش  محصول میهاي سیببرگ
زمینی انجام جا به جایی به همراه سیب و آفت به طریق پرواز

شکل بیضی برآمده، به طول حدود یک  گیرد. حشرات کامل بهمی
سینه نارنجی با لکه  متر است. پشتمیلی 6متر و عرض سانتی

زرد  نوار 5نوار طولی سیاه و  5پوش رنگ و روي بالهاي سیاه 
نارنجی رنگ و شبیه تخم  )29 (شکل هادیده می شود. تخم

برگ  ینجمعی در سطح زیربه طور دسته است که هاکفشدوزك
درشت و خمیده  قرار داده می شود. الروها کامپیودئی فرم، با بدنی

دن دیده می ردیف لکه هاي سیاه در طرفین ب 2و قرمز رنگ که 
و پاها نیز تیره رنگ می باشند. شفیره زرد رنگ  کپسول سر. شود

بیش کروي شکل که از خاك  گهواره کم و است و در داخل
  .ساخته می شود، مشاهده می گردد

هاي مبارزة با آفت فوق می توان به موارد ذیل اشاره از روش 
  کرد:

                                                         شیمیایی  کنترلـ 
  زراعیو مکانیکی  کنترلـ 
  یبیولوژیک کنترلـ  

  ـ تناوب زراعی
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  سوسک کلرادو حشره کامل -28 شکل

  
  سوسک کلرادو الرو -29شکل 

  

  
  سوسک کلرادو يهاتخم -30 شکل

  
   زمینیبید سیب -
بید  باشد.زمینی کشور میترین آفات سیبیکی از مهم بید 
ی در مناطق حاره عالوه بر مزارع در انبارها نیز به سیب زمینسیب
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زند. این آفت در مرحلۀ الروي از گیاهان زمینی خسارت می
کند. میزبان هاي زراعی این آفت به خانوادة بادمجانیان تغذیه می

-و گوجه فرنگی میزمینی ترتیب اهمیت تنباکو، بادمجان، سیب
ریزي ران محدود به تاجهاي هرز میزبان آفت در ایعلف .باشد

Solanum nigrum  و داتورهDatura stramonium باشد. می
این آفت یک آفت قرنطینۀ داخلی است و در فارس، خوزستان، 
اصفهان، کرمان، کرج انتشار دارد. زمستان را به صورت الرو در 

گذراند و در اوایل بهار تبدیل به زمینی میهاي سیبداخل غده
 گیري، جفتپس از خروج از شفیره حشره کامل شود.میشفیره 

ریزي پراکنده و انفرادي است و نماید. تخمریزي میو تخم کرده
-گیرد. در بوته سیبهاي هوایی گیاه میزبان صورت میدر اندام

ریزي پروانه با گیاهان زراعی میزبان دیگر تفاوت زمینی، تخم
-هور گل سیبدارد. بدین معنی که در ابتداي رویش گیاه تا ظ

-هاي هوایی گیاه و پس از تشکیل غدهریزي در اندامزمینی، تخم
هاي شود. در اندامها در خاك، در کنار چشمک روي غده دیده می

هوایی گیاه، الرو پس از خروج از تخم در پشت برگ، کنارة رگ 
رود و مواد برگ می پهنکبرگ را سوراخ می کند و به داخل 

برگ را می  بشره فوقانی و تحتانیین دو بموجود در حد سبزینه 
خورد و برگ هاي آفت زده، لکه هاي سفیدي شبیه به تاول 

در مقایسه با ) 30 (شکلد. در غده سیب زمینی صدمات الرو ندار
مستقیم یا  برگ تفاوت دارد. در غده، الرو زیر پوست رفته داالن

تر می پیچ و خم دار می سازد و به تدریج که الرو به سنین باال
رود داخل داالن را با فضوالت و مواد جویده شده پر می نماید. 
داالن پر شده از فضوالت رنگ قهوه اي شبیه چوب پنبه دارد. 

روند و از محتویات داخل الروهاي درشت به داخل غده هم می
سن الروي دارد. در سن پنجم الروي پنج  غده تغذیه می کنند.

ت بزرگ می شود و در خاتمۀ دورة اندازه و قطر بدن الرو به سرع
الروي از غده خارج می شود. این الرو کامل بوده و در سطح 
خاك یا در اندام هاي هوایی گیاه میزبان پیله ابریشمی تنیده و در 
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شود. در موقع تنیدن پیله، داخل آن به شفیره و سپس پروانه می
د و یا الرو کامل روي پیله را با مخلوطی از فضوالت و مواد زای

پوشاند. در برخی موارد الرو پس از رشد خاك آغشته کرده و می
-کامل همراه با غده به انبار منتقل می شود و روي کیسه یا قفسه

هاي داخل انبار به شفیره تبدیل می گردد. با توجه به مطالب 
زمینی خسارت خود را از مزرعه شروع کرده و گفته شده بید سیب

نسل دارد که فاصله  6این حشره در سال  .کندبه انبار ختم می
 2ماه و در بهار و پائیز  4ها در تابستان یک ماه، در زمستان نسل

هاي هوایی سیب باشد. در استان فارس خسارت اندامماه می
رسد. این آفت بر خالف درصد می 90زمینی برخی اوقات به 

اقه اي از زندگی خود را در قسمت داخلی سسوسک کلرادو مرحله
و غده گذرانده و ضمن تغذیه، باعث خسارت جدي می شود و از 

زمینی یا این نظر که قسمتی از دورة زندگی آن درون غده سیب
  زمینی می باشد.هاي سیبداخل ساقه

-اي قدري مشکل میاز نظر تشخیص و اتخاذ تدابیر مبارزة
ابع زمینی در منهاي سیبباشد. گرچه از بابت ارتباط آن با بیماري

گزارش خاصی نشده است. اما، به نظر می رسد با توجه به ایجاد 
ها در داخل غده، احتمال نفوذ عوامل بیماري زا به زخم و داالن

داخل غده را فراهم آورده و خسارت قابل توجهی وارد کند. ضمن 
این که در صورت آلودگی زیاد احتمال خسارت به جوانه ها و 

از دیگر مواردي است که به اهمیت اصطالحاً چشم سیب زمینی 
  این آفات در تولید و تکثیر بذري می افزاید.
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  صدمات الروها روي و داخل غده -30 شکل

  
  بید سیب زمینی کنترل

  مزرعه: -الف
در منطقه فارس اگر کشت سیب زمینی در اواسط اسفند  -1

ماه شروع و برداشت در اواخر خرداد ماه خاتمه یابد خسارت آفت 
  ضعیف و آلودگی غده ها کم می باشد.

پنج تا شش هفته بعد از کشت پاي بوته هاي سیب  -2
زمینی خاك داده شود که حشره کامل قادر به تخم ریزي روي 

پس از آبیاري در اولین زمان ممکن غده ها نشود. سله شکنی 
پهلوي  انجام گیرد. چون در هنگام آبیاري به خصوص نوبت اول

می شود. این و ترك خوردگی ایجاد  یافتهها فرسایش پشته
  کنند.تسهیل میبه غده ها راها دسترسی پروانه هاترك

  از بین بردن بقایاي گیاهی -3
  کشت ارقام زودرس -4
  شخم عمیق پس از برداشت -5

  انبار -ب
  شیوة انبارداري صحیح -1
-درجه سانتی 6تا  4پائین نگه داشتن درجه حرارت بین  -2

  گراد
  هاي آلوده به انبارانتقال غدهعدم  -3
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راي شکار بهاي فرمونی و نوري در انبار استفاده از تله -4
  پروانه ها

  
  زمینی هاي فنی مدیریتی در مراحل رشد سیبتوصیه
آالت و ادوات در انجام هر گونه عملیات زراعی با ماشین -

  مربوطه، بایستی  رطوبت خاك در حد گاورو باشد.
به منظور جلوگیري از فرسایش خاك،  ودر صورت امکان  -

هاي  هرز و .... از شیپر (اتو) سهولت آبیاري، کاهش تراکم علف
  استفاده گردد.

مصرف کودهاي شیمیایی براساس آزمون خاك صورت  -
  گیرد. 
در مناطق معتدل، سردسیر و گرمسیر، عملیات کاشت  -

  انجام گیرد.هاي کارشناسی براساس توصیه
کار زمینیسیب، با استفاده از دستگاه عملیات کاشت -

  انجام گیرد. )2(شکل  با کودکار مأردیفه تو دو اتوماتیک
  متر سانتی 10عمق کشت  -
ت (در غیر این مناسب بودن رطوبت خاك در زمان کش -

نسبت به انجام آبیاري سبک اقدام  ،کشتصورت پس از اتمام 
  گردد).
زمینی(به مقدار از کاشت سیبقبل استفاده از سم پاراکوات  -

هاي هرز در اوایل دوره رشد لیتر در هکتار ) براي مبارزه با علف 3
  (دو برگی).

-در صورت امکان حشره کامل سوسک کلرادو قبل از تخم -
ز رو 15دو ردیف از مزرعه را  این کهیا  و گرددآوري ریزي جمع

کش حشره سمومزودتر به عنوان تله کشت کرده و با استفاده از 
با سوسک مادري  ،مناسب دزبا  (به روش شیمیایی)توصیه شده 
  مبارزه نمود. 

ده از بذر براي جلوگیري از توسعه بیماري خال سیاه، استفا -
  گردد. موقع توصیه میسالم و انجام آبیاري ب
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با توجه به بافت خاك و شرایط اقلیمی هر منطقه، انجام  -
ها زایی تا رسیدن غدهشروع غده از مرحله ،آبیاري مرتب و منظم

  انجام شود).
هاي فیتوفترا در صورت فراهم شدن شرایط اپیدمی بیماري -

آگاهی نسبت به سمپاشی هاي شبکه پیشو آلترناریا، طبق توصیه
  هاي توصیه شده اقدام گردد.کشمزارع با قارچ
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