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مقدمه
سـیب زمینی بـا نام علمـی سـوالنوم تیوبـروزوم1 یکی از 
گیاهـان مهـم زراعی در جهان اسـت. این گیـاه از نظر میزان 
مصـرف در سـطح جهـان بعـد از برنـج و گنـدم در جایـگاه 
سـوم قـرار دارد؛ بـه همیـن دلیـل ایـن گیـاه جـزو گیاهـان 
حافـظ امنیت غذایی محسـوب می شـود. میزان بـاالی تولید 
سـیب زمینی در واحـد سـطح و زمـان در مقایسـه بـا سـایر 
محصـوالت زراعـی موجـب شـده اسـت تا بـه سـیب زمینی 
به عنـوان مـاده غذایـی مهمـی در جهـان توجـه شـود. طبق 
آمـاری کـه سـازمان فائـو در دهه هـای اخیـر ارائـه  کـرده، 
همـه سـاله در جهـان حـدود 385 میلیون تن سـیب زمینی 
تولیـد شـده اسـت کـه متوسـط عملکـرد ایـن محصـول در 
هکتـار حـدود 20تـن بوده اسـت. بااین حال شـواهدی وجود 
دارد کـه در صـورت تأمیـن شـرایط مناسـب تولیـد، تا بیش 
از یک صـد تـن سـیب زمینی در هکتـار می تـوان  برداشـت 
کـرد. ایـن گیـاه بـه شـرایط آب وهوایـی مناطـق مختلـف 
دنیـا سـازگار اسـت، به گونـه ای کـه هم اکنـون در بیـش از 
140 کشـور جهـان، سـیب زمینی تولیـد می شـود. براسـاس 
آخرین آمار وزارت جهاد کشـاورزی در سـال 1394، سـطح 
زیرکشـت سـیب زمینی کشـور 160/21 هـزار هکتـار بـوده 
1. Solanum tuberosum
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اسـت و به طـور متوسـط در ایـن اراضـی 32/191 تـن در 
هکتـار محصـول تولید می شـود.

سـیب زمینی گیاهـی علفـی و چندسـاله اسـت؛ امـا در 
کشـاورزی به عنـوان گیاهـی یک سـاله کشـت می شـود. این 
گیـاه معمـوالً از طریـق غده هـای بـذری تکثیر می شـود و از 
جوانه هـای روی غـده بـذری انشـعابات و اندام هـای هوایـی 
پرایموردیـای روی جوانه هـا  از  ایجـاد می شـود و ریشـه ها 
به وجـود می آینـد. روی ایـن انشـعابات و اندام هـای هوایـی، 
سـاقه، شـاخ وبرگ، اسـتولون، ریشـه، گل آذیـن و نیـز نسـل 
از  سـیب زمینی  البتـه  می گیـرد.  شـکل  غده هـا  بعـدی 
طریـق کشـت سـلول، مریسـتم، بافـت، جوانه، اجـزای غده، 
بـذر حقیقـی، بـرگ یـا برش هـای سـاقه نیـز ممکـن اسـت 
تکثیـر شـود. در همیـن خصـوص بایـد گفـت کـه شـناخت 
ویژگی هـای مختلـف این گیاه زراعـی و چگونگی واکنش آن 
بـه تغییرات اقلیمـی و عوامل مختلف محیطـی، در مدیریت 
تولیـد محصـول می تواند نقش بسـزایی ایفا کنـد. ازاین رو در 
ایـن کتـاب خصوصیـات و ویژگی هـای زراعـی سـیب زمینی 
و نـکات کلیـدی و مهمـی در ارتبـاط بـا چگونگـی مدیریت 
تولیـد آن ارائه شـده که امید اسـت بـدان توجـه و نیز از آن 

شود. اسـتفاده 
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خاستگاه سیب زمینی

براســاس مطالعــات باستان شناســی از حــدود هفــت تــا 
هشــت هزار ســال قبــل، کشــاورزان مناطقــی از کشــور پرو، 
ــد.  ــت می کرده ان ــیب زمینی را کش ــی س ــای وحش گونه ه
بــر ایــن اســاس محققــان، منشــأ ایــن گیــاه را منطقــه آنــد 
در کشــور پــرو اعــالم کرده انــد. در حــال حاضــر گونه هــای 
مختلــف ســیب زمینی از شــیلی تــا جنــوب ایــاالت متحده و 
از ســطح دریــا تــا ارتفــاع 4800 متــری پراکنــده شــده اند؛ 
امــا در ایــن گونه هــا از نظــر مورفولوژیکــی یــا بــه عبــارت 
ــادی مشــاهده  ــوع زی ــرگ، گل و... تن ــاه، ب دیگــر تیــپ گی
ــرن شــانزدهم  می شــود )شــکل 1 و 2(. ســیب زمینی در ق
ــژه  ــد بوی ــه بع ــان ب ــد و از آن زم ــا ش ــالدی وارد اروپ می
ــت.  ــترش یاف ــرعت گس ــم بس ــم و نوزده ــرن هجده در ق
مهاجــران اروپایــی کشــت آن را در آمریــکای شــمالی رواج 
دادنــد. در قــرن نوزدهــم از اروپــا بــه کشــورهای گرمســیری 
ــت  ــر کش ــال های اخی ــد. در س ــیری وارد ش و نیمه گرمس
آن در کشــورهای زیــادی کــه اقلیــم گرم تــر و خشــک تری 
آفریقــای شــمالی،  ازجملــه  انجــام می شــود،  دارنــد، 
هندوســتان، بنــگالدش، پاکســتان، آمریــکای مرکــزی، 

ــرو. ــاحلی پ ــت های س ــه و دش اروگوئ
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در ایران سـیب زمینی اولین بار در دوران سـلطنت فتحعلی 
شـاه قاجار وارد کشـور شـد و تا مدت زیادی سـطح زیرکشت و 
عملکـرد آن بسـیار محدود بود. سـیب زمینی ابتدا در روسـتای 
پشـند در اطراف تهران کاشـته شد و سـپس به فریدن اصفهان 

رفت و بتدریج در سـایر نقاط کشـور کاشـته شد.

شکل 1- گونه وحشی سیب زمینی

شکل 2- خاستگاه اولیه سیب زمینی
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اهلی کردن و اصالح سیب زمینی

پــس از تلقیــح طبیعــی گل هــا توســط حشــرات، 
ــیب زمینی  ــی س ــذر حقیق ــه آن ب ــه ب ــاه ک ــن گی ــذر ای ب
دگرلقاحــی  میــزان  می شــود.  تشــکیل  گفته می شــود، 
طبیعــی در ســیب زمینی تتراپلوئیــد کــه همان ســیب زمینی 
زراعــی اســت، از 21 تــا 74 درصــد و به طــور متوســط 
40 درصــد گــزارش شــده اســت. بااین حــال دگرلقاحــی در 
ــل  ــیب زمینی به دلی ــی س ــد و وحش ــای دیپلوئی ژنوتیپ ه

خودناســازگاری گامتوفیتــی به وجــود می آیــد.

تکثیــر جنســی تنــوع زیــادی را در ســیب زمینی ایجــاد 
می کنــد. بااین حــال گیاهچه هــای منحصــر بــه فــردی 
ــد  ــی را تولی ــذر حقیقــی ایجــاد می شــود، غده های ــه از ب ک
ــذری  ــده ب ــوان غ ــا به عن ــکان کشــت آن ه ــه ام ــد ک می کن
فراهــم اســت. بدیــن ترتیــب کلون هــای مشــخصی را 
ــظ  ــا را حف ــی آن ه ــق غیرجنس ــاد و به طری ــوان ایج می ت
کــرد. کشــاورزان نیــز در گذشــته براحتــی از طریــق انتخاب 
ــوع طبیعــی ایجادشــده در بوته هــای  ــا سلکســیون در تن ی
کرده انــد.  ایجــاد  را  ارقــام  از  بســیاری  ســیب زمینی، 
اهلی کــردن ســیب زمینی هــم بــه همیــن طریــق بــا 
ــمیت  ــه س ــر و درنتیج ــی کم ت ــا تلخ ــای ب ــاب غده ه انتخ
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ــز  ــیر نی ــن مس ــه ای ــت. در ادام ــده اس ــام ش ــر انج پایین ت
سلکســیون بــرای زودرســی محصــول، مدت خواب مناســب 
ــده در مناطــق و  ــده و غیرزن ــای زن ــه تنش ه ــل ب ــا تحم ی
نواحــی متفــاوت آب وهوایــی انجــام شــده اســت. بااین حــال 
اصــالح ســیب زمینی بــه روش جدیــد بــا عمــل دگرلقاحــی 
ــی را  ــانی مصنوع ــق گرده افش ــف از طری ــام مختل ــن ارق بی
اولیــن بــار فــردی بــه نــام نایــت در ســال 1908 میــالدی 
ــه  ــس از آن در نیم ــن روش پ ــام داد. ای ــتان انج در انگلس
دوم قــرن نوزدهــم میــالدی در ســایر کشــورهای اروپایــی و 
همچنیــن آمریــکای شــمالی ادامــه یافــت و بدیــن ترتیــب 
ارقــام جدیــدی از ســیب زمینی بــا ســازگاری بیش تــر 

ــی معرفــی شــد. ــرای مناطــق مختلــف آب وهوای ب

ــرای اصــالح  ــی، ب ــر اقدام ــل از شــروع ه به هرحــال قب
گیــاه ســیب زمینی، الزم اســت مــواد ژنتیکــی از نظــر ارزش 
اصالحــی بــرای صفــات مهــم مدنظــر شناســایی و ســپس 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــر بتوان ــا اصالحگ ــوند ت ــدی ش گروه بن
ــی  ــرای تالق ــر را ب ــن مدنظ ــت آمده والدی ــات به دس اطالع
ــا توجــه  ــر ب ــه اصالحگ ــن مرحل ــس از ای ــد. پ انتخــاب کن
ــا  ــی الزم را ب ــوع ژنتیک ــر، تن ــداف مدنظ ــا اه ــدف ی ــه ه ب
ــد و ســپس  ــاد می کن ــف ایج ــای مختل ــتفاده از روش ه اس
ــد. ــام می ده ــوب را انج ــای مطل ــش ژنوتیپ ه ــل گزین عم



11راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی

مهم تریــن صفاتــی  ایــران  در  محققــان  هم اکنــون 
ــه  ــدان توج ــیب زمینی ب ــی س ــای اصالح ــه در برنامه ه ک
ــا تحمــل  می کننــد، صفاتــی نظیــر این هاســت: مقاومــت ی
ــرگ،  ــی ب ــروس پیچیدگ ــه وی ــت ب ــکی، مقاوم ــه خش ب
 PVY مقاومــت بــه ویروس هــای مهــم ســیب زمینی نظیــر
بــه بیماری هــای فیتوفتــرا،  و PVX و PVA، مقاومــت 
ورتیســیلیوم، پوســیدگی خشــک، اســکب، لکه موجــی، 
ــه آفــات مهمــی نظیــر بیــد  رایزوکتونیــا و نیــز مقاومــت ب
ــک  ــر، سوس ــرم طوقه ب ــی و ک ــرم مفتول ــیب زمینی، ک س
ــز،  ــر آب پ ــوع مصــرف )نظی ــا ن ــط ب ــات مرتب ــرادو، صف کل
ســرخ کرده،  ســیب زمینی  کبابــی،  نشاســته،  چیپــس، 
پــوره و ســاالدی( و کیفیــت خوراکــی غده هــا، طــول دوره 
خــواب و همچنیــن گزینــش و شناســایی منابــع ژنتیکــی از 

ــک. ــد ارگانی نظــر تولی

 عــالوه بــر آن در برنامه هــای اصــالح ســیب زمینی 
ــرای صفــت عملکــرد  ــواد اصالحــی ب ــی م ــران، ارزیاب در ای
ــه  ــود. ازجمل ــام می ش ــز انج ــی نی ــات زراع ــایر صف و س
اصــالح  برنامــه  در  کــه  زراعــی  صفــات  مهم تریــن 
ــوان  ــا توجــه می شــود، می ت ــران بدان ه ســیب زمینی در ای
ــده،  ــدازه غ ــتولون، ان ــول اس ــرد: ط ــاره ک ــا اش ــه این ه ب
ــزان  ــگ گل، می ــد، رن ــادت رش ــد، ع ــرد، دوره رش عملک
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گل دهــی، میــزان تشــکیل ســته، شــدت اتصــال اســتولون 
بــه غــده، جوانه هــای نــوری، رنــگ پوســت، رنــگ چشــم، 
شــکل غــده، عمــق چشــم، ســاختمان پوســت، تعــداد غــده 
در بوتــه، انــدازه غــده، یکنواختــی شــکل غــده، ســبز شــدن 
غده هــا، غده هــای بدشــکل، شــکاف های رشــد، خالــی 
بــودن درون غده هــا، زنــگ داخلــی غــده، طــول دوره 

ــی.  ــت انبارمان ــواب و خاصی خ

ــی  ــت خوراک ــی کیفی ــه ارزیاب ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
غده هــا در برنامه هــای اصــالح ســیب زمینی در ایــران 
ــگ  ــر رن ــی نظی ــی صفات ــا بررس ــری ی ــق اندازه گی از طری
ســیب زمینی سرخ شــده، درصــد مــاده خشــک غــده، 
تیــپ پخــت، اســتحکام بافــت، رنــگ گوشــت، تغییــر رنــگ 
گوشــت غــده خــام، تغییــر رنــگ گوشــت غــده آب پــز، طعم 
غــده آب پــز، وزن مخصــوص غــده، درصــد نشاســته، میــزان 
ــد  ــزان آکریل آمی ــزوم می ــی و در صــورت ل ــای احیای قنده

ــود. ــام می ش انج
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معرفی گیاه سیب زمینی

ــواده  ــد از خان ســیب زمینی1 گیاهــی اســت آتوتتراپلوئی
سوالناســه کــه به صــورت یک ســاله به منظــور تولیــد 
غــده کشــت می شــود. جنــس ســوالنوم تقریبــاً دارای 
ــده دار  ــه غ ــش از 150 گون ــامل بی ــوده و ش ــه ب 2000 گون
اســت کــه 75 درصــد آن هــا دیپلوئیدنــد. اکثــر گونه هــای 
ــیب زمینی از  ــی س ــه زراع ــتند. گون ــه ای هس ــوالنوم بوت س
گونــه ســوالنوم توبروســوم و به صــورت 2n=4x=48 اســت. 
ــن  ــی از باارزش تری ــیب زمینی یک ــی س ــاس جهان در مقی
مهم تریــن  از  و  می شــود  محســوب  غذایــی  مــواد 
محصوالتــی اســت کــه قســمت عمــده ای از نیازهــای 

ــد. ــن می کن ــر را تأمی ــی بش غذای

گیــاه ســیب زمینی از خانــواده Solanaceae جنــس 
Solanum اســت و از 2000 گونــه فقــط 8 گونــه آن کشــت 

می شــود. گونه هــای ســیب زمینی شــامل این هاســت:

ســوالنوم اســتنوتوموم2: اولیــن گونــه از نظر شــکل - 1
ــمت  ــتانی قس ــع کوهس ــی مرتف ــت. در نواح ــری اس ظاه

ــد. ــل می آی ــوی به عم ــور بولی ــز کش ــرو و مرک ــی پ جنوب

1. Solanum tuberosum L. 
2. Solanum stenotomum
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بــا - 2 مناطــق  در  بیش تــر  فورجــا1:  ســوالنوم 
آب وهوایــی گــرم و بــدون خطــر یــخ زدن کشــت می شــود. 
ــه  ــت در دامن ــیون اس ــل سلکس ــه حاص ــول ک ــن محص ای
کوه هــای آنــد و در کشــور اکــوادور کشــت می شــود و 

دارای 24 کرومــوزوم اســت.

ــاوم - 3 ــخ زدن مق ــر ی ــری2: در براب ــوالنوم آجانهی س
ــد. ــرورش می یاب ــوی پ ــمالی بولی ــی ش ــت و در نواح اس

ســوالنوم گونیوکالیکــس3: در کشــور پــرو کشــت - 4
ــت. ــگ اس ــت آن زردرن ــود و گوش می ش

ــاوم - 5 ــی مق ــه یخ زدگ ــی4: ب ــوز پزوک ــوالنوم ج س
ــوی  ــوب بولی ــرو و جن ــزی پ ــمت های مرک ــت. در قس اس

ــت. ــگ اس ــش رن ــود و دارای گل بنف ــته می ش کاش

ســوالنوم چائــوکا5: در قســمت مرکــزی بولیــوی و - 6
ــرو کشــت می شــود. پ

سـوالنوم کورتیلوبـوم6: در مناطـق مرتفـع بولیوی - 7
و پـرو جنوبـی رشـد و نمـو می کنـد و گل های بنفـش دارد.

1 . Solanum phureja
2 . Solanum ajanhiri
3 . Solanum gonio calyx
4 . Solanum jospezuki
5 . Solanum chaucha
6 . Solanum curtilobum
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ســوالنوم توبروســوم1: در سراســر جهــان کاشــته - 8
ــت: ــه اس ــود دارای دو زیرگون ــه خ ــن گون ــود. ای می ش

الــف - ســوالنوم آندی جنــا2: کــه در آمریــکای مرکــزی 
ــی رشــد می کنــد. و جنوب

ب - ســوالنوم توبروســوم3: کــه در سراســر جهــان 
می شــود.  کشــت 

از بیــن ایــن گونه هــا، گونــه توبروســوم در تمامــی 
ــدل  ــی معت ــی آب وهوای ــوص در نواح ــان بخص ــاط جه نق
رشــد می کنــد. در زیــر شــکل ارقــام مختلــف ســیب زمینی 

ــکل 3 و 4(. ــت )ش ــده اس آم

شکل 3- ارقام مختلف سیب زمینی

1 . Solanum tuberosum
2 . Solanum andigena
3 . Soloanum tuberosum
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شکل 4- چیپس تهیه شده از غده ارقام مختلف سیب زمینی
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تولید سیب زمینی در جهان

دو قاره اروپا و آسـیا سـهم یکسانی در تولید سیب زمینی 
در جهـان دارنـد و در مجمـوع نزدیک بـه 82 درصد از تولید 
کشـورهای  داده انـد.  اختصـاص  خـود  بـه  را  سـیب زمینی 
چیـن، روسـیه، هنـد و آمریـکا از عمده تریـن تولیدکنندگان 
سـیب زمینی در جهان محسـوب می شـوند. در سـال 2014 
سـطح برداشت شـده سـیب زمینی در جهـان به بیـش از 19 
میلیـون هکتـار و مقـدار تولید بـه بیـش از 381 میلیون تن 
رسـیده اسـت. میانگین برداشـت در هر هکتار در این سـال 

نزدیـک بـه 20 تن بوده اسـت.

تولید سیب زمینی در ایران

براســاس آمــار ســال زراعــی 1393 تا 1394 کل ســطح 
زیرکشــت ســیب زمینی در ایــران اندکــی بیــش از 160 هزار 
هکتــار بــود. میــزان تولیــد در کشــور در ایــن ســال 5/14 
میلیــون تــن و از نظــر ســطح برداشــت و تولیــد اســتان های 
ــا  ــای اول ت ــب مقام ه ــان به ترتی ــل و اصفه ــدان، اردبی هم
ــن عملکــرد  ــد. میانگی ــه خــود اختصــاص داده ان ســوم را ب
ــش  ــی بی ــیب زمینی اندک ــی س ــت آب ــیب زمینی در کش س

از 32 تــن در هکتــار اســت.
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ارزش غذایی سیب زمینی

ســیب زمینی  اســتفاده  در   کــه  کربوهیدرات هایــی 
می شــوند، بــه شــکل نشاســته1 یــا قندهــای آزاد2 و 
ــای  ــکل فیبره ــه ش ــتفاده ب ــدون اس ــای ب کربوهیدرات ه
ــه  ــته ب ــته بس ــزان نشاس ــوند. می ــاهده می ش ــی3 مش غذای
ــر  ــورد کشــت( و شــرایط محیطــی متغی ــم م ژنوتیــپ )رق
ــدود 10  ــزان آن ح ــط می ــور متوس ــال به ط ــت. بااین ح اس
تــا 20 درصــد وزن تــر غده هاســت. میــزان نشاســته مقــاوم4 
در ســیب زمینی خــام باالســت. هضــم ایــن نشاســته بــرای 
ــر  ــن کم ت ــت. بنابرای ــوار اس ــان دش ــوارش انس ــتگاه گ دس
ــت.  ــام اس ــیب زمینی خ ــرف س ــه مص ــد ب ــی عالقه من کس
ــیب زمینی  ــت در س ــس از پخ ــاوم پ ــته مق ــزان نشاس می

ــود. بســیار کــم و ناچیــز خواهــد ب

ــواع  ــی از ان ــور توجه ــر درخ ــیب زمینی دارای مقادی س
ــی انســان بســیار  ــرای مصــرف غذای ویتامین هاســت کــه ب
مناســب اســت. ویتامیــن C یکــی از ایــن ویتامین هاســت 
ــید  ــکوربیک اس ــرم آل- اس ــه دو ف ــیب زمینی ب ــه در س ک
 )MDHA( و مونــو دی هیــدرو اســکوربیک اســید )L-AA(

1 . Starch
2 . Free sugar
3 . Dietary fiber
4 . Resistant starch
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دیــده می شــود. کارکــرد بیولوژیکــی آل- اســکوربیک اســید 
خــواص آنتی اکســیدانی اســت. در انســان هــر دو فــرم ایــن 
ویتامیــن فعــال هســتند. بااین حــال مونــو دی هیــدرو 
اســکوربیک اســید می توانــد بــه فــرم آل- اســکوربیک 

اســید شکســته شــود.

بعــد از دوره پــس از برداشــت اکثــر مقادیــر آل- 
ــید  ــکوربیک اس ــدرو اس ــو دهی ــید و مون ــکوربیک اس اس
کاهــش می یابنــد؛ زیــرا مولکول هــای مونــو د هیــدرو 
 )DHA( اســکوربیک اســید بــه دهیــدرو اســکوربیک اســید
ــک  ــه 2 و 3 دکتوگلوکونی ــه ب ــوند و در ادام ــل می ش تبدی

ــت. ــال نیس ــر فع ــه دیگ ــود ک ــه می ش ــید تجزی اس

در چنــد ســال اخیــر تحقیقــات زیــادی بــر روی مــاده 
آکریالمیــد1 کــه در محصــوالت تهیه شــده از ســیب زمینی 
ــده می شــود، انجــام شــده اســت.  ــا پختــه دی سرخ شــده ی
ــا  ــپاراژین2 ب ــش آس ــا در واکن ــاً در غذاه ــاده اساس ــن م ای
ــی از  ــوان جزئ ــاده( به عن ــای س ــی3 )قنده ــای احیای قنده
ــاده ای  ــد م ــود. آکریالمی ــاد می ش ــالرد4 ایج ــش می واکن

ــذارد. ــر5 می گ ــر روی اعصــاب تأثی ــه ب ســّمی اســت ک
1  .Acrilamide
2 . Asparagine
3 . Reducing sugars
4  .Millard reaction
5 . Neurotoxic
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در غده های سـیب زمینی مقادیـری از ممانعت کننده های 
فعالیـت آنزیـم پروتئاز وجـود دارد که از فعالیت تریپسـین1، 
کموتریپسـین2 و دیگـر انـواع پروتئازهـا جلوگیـری می کند 
ارزش  و  توانایـی هضـم  کاهـش  موجـب  ترتیـب  بدیـن  و 
می شـود.  معـده  بـه  واردشـده  پروتئین هـای  بیولوژیکـی 
بااین حـال بسـیاری از ایـن گونـه مواد بـا جوشـاندن یا دیگر 

فرایندهـای حرارتـی غیرفعـال می شـوند.

بنابرایـن به طـور خالصه می تـوان گفت که سـیب زمینی 
فوایـد تغذیـه ای متعـدد و فـراوان و در عیـن حـال تأثیـرات 
نامطلـوب کـم و معـدودی دارد کـه متأسـفانه اکثـر مـردم 
آمـوزش  ایـن خصـوص  در  نیسـتند.  آگاه  بدرسـتی  آن  از 
مـردم بـرای اطـالع از نحـوه صحیـح فـراوری سـیب زمینی 
و درنتیجـه افزایـش میـزان مصـرف سـیب زمینی در جهـان 

مفیـد و مؤثر اسـت.

1 .Trypsin
2 . Chymotrypsin
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ترکیبات سیب زمینی

غــده ســیب زمینی از نظــر غذایــی بســیار بــاارزش بــوده 
و دارای انــواع ویتامین هــا، مــواد معدنــی، اســیدهای آمینــه، 
ــیب زمینی در  ــات س ــت. ترکیب ــی اس ــا و چرب کارتنوئیده

جــدول 1 نشــان داده شــده اســت.

جدول 1- ترکیبات سیب زمینی

مقدار )میلی گرم در نوع ترکیبمقدار )درصد(نوع ترکیب
100 گرم(

409-34گلوتامین28-15ماده خشک

529-110آسپارژین18/2-12/6نشاسته

209-2پرولین0/6-0/01گلوکز

441-123پلی فنول0/6-0/01فروکتوز

2-0/05کاروتنوئید0/68-0/13ساکارز

0/2-0/02تیامین2-1فیبر

0/07-0/01ریبوفالوین0/2-0/075چربی

0/44-0/13ویتامین ب 2/16-0/6پروتئین

54-8ویتامین ث

0/1ویتامین ای

0/03-0/01فلوئیک اسید
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درصد ماده خشک سیب زمینی

درصــد مــاده خشــک غــده در ســیب زمینی بویــژه 
ــد  ــوالً ح ــت دارد. معم ــراوری اهمی ــات ف ــرای کارخانج ب
ــیب زمینی  ــن س ــرای تحویل گرفت ــا ب ــه کارخانه ه پذیرفت
بــرای تهیــه خــالل 19/5 و بــرای تهیــه چیپــس 20 درصــد 
ــام  ــوالً از ارق ــوری معم ــارف تازه خ ــرای مص ــا ب ــت؛ ام اس
جدیــد بــا درصــد مــاده خشــک 19 درصــد و باالتر اســتفاده 
کودهــای  از حــد  بیــش  اســتفاده  معمــوالً  می شــود. 
ــده  ــک غ ــاده خش ــد م ــش درص ــث کاه ــروژن دار باع نیت
می شــود. مدیریــت صحیــح اســتفاده از کودهــای مصرفــی 
ــش  ــی در افزای ــش مثبت ــیم( نق ــروژن و پتاس ــژه نیت )بوی

ــده دارد. ــک غ ــاده خش ــد م درص

ریخت شناسی گیاه سیب زمینی

ســیب زمینی دارای برگ هــای مرکــب اســت و به عنــوان 
ــواد  ــد م ــیاری در تولی ــت بس ــه ظرفی ــه کربن ــی س گیاه
غذایــی دارد. گل هــا معمــوالً تبدیــل بــه میــوه نمی شــوند؛ 
ــم  ــی و همچنیــن رق ــه شــرایط آب وهوای ــا توجــه ب ــی ب ول
ــکل  ــه ش ــی ب ــع میوه های ــی مواق ــت در برخ ــن اس ممک
ــاه  ــر روی گی ــر( ب ــاد کوچک ت ــبز )در ابع ــی س گوجه فرنگ
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متورم شــدن  از  ســیب زمینی  غده هــای  شــود.  دیــده 
ــوند.  ــی( ایجــاد می ش ــاقه زیرزمین ــتولون ها )س ــای اس انته
ــت  ــه حمای ــدای رشــد وظیف ــادری( در ابت ــذری )م ــده ب غ
و  به عهــده دارد  را  اندام هــای هوایــی  تولیــد  گیــاه در 

ــکل 5(. ــی رود )ش ــل م ــج تحلی بتدری

شکل 5- بوته کامل سیب زمینی
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جــزو  و  یک ســاله  علفــی،  گیاهــی  ســیب زمینی 
گیاهــان عالــی گل دار و از رده دولپه ای هــا و راســته پیوســته 

ــت: ــر اس ــای زی ــرگان و دارای اندام ه گل ب

1- ریشه
گیاهــاِن حاصــل از بــذر حقیقــی، ریشــه اصلــی ظریفــی 
تولیــد می کننــد کــه بعدتــر به صــورت افشــان در می آیــد. 
گیاهانــی کــه از غده هــای بــذری به وجــود می آینــد، 
سیســتمی از ریشــه های جانبــی افشــان دارنــد کــه معمــوالً 
ــاقه  ــای س ــر روی گره ه ــی ب ــه تای ــای س به صــورت گروه ه
در  ریشــه های جانبــی،  به وجــود می آینــد.  زیرزمینــی 
ــاقه های  ــتم های س ــه و در مریس ــیکل ریش ــی پریس نواح
ــد.  ــد می آین ــی، پدی ــه صفحــه گره ــک ب ــی، نزدی زیرزمین
ــوم  تقســیم ســلولی در پریســیکل، باعــث ایجــاد پریموردی
ــا  ــاالً ب ــا احتم ــی ی ــار مکانیک ــا فش ــه ب ــود ک ریشــه می ش
فعالیــت آنزیمــی، مســیر خــود را از طریــق کورتکــس طــی 
ــاز  ــای ب ــاً زخم ه ــه ها، اساس ــروج ریش ــل خ ــد. مح می کن
ــاری زا  ــل بیم ــرای عوام ــی را ب ــای آلودگ هســتند و محل ه
ــا عمــق  ــد ت ــد. ریشــه ســیب زمینی می توان فراهــم می کنن

ــکل 6(. ــد )ش ــدا کن ــعه پی ــانتی متری توس 60 س
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شکل 6- ریشه سیب زمینی

ــی  ــد و ضعیف ســیب زمینی سیســتم ریشــه ای فیبرمانن
دارد و بــه همیــن دلیــل کارآیــی مصــرف آب و مــواد غذایی 
در ایــن گیــاه معمــوالً پاییــن اســت. بنابرایــن ســیب زمینی 
بــه خشــکی و ســاختمان ضعیــف خــاك حســاس اســت. در 
ــد،  ــاقه ها منشــأ می گیرن ــا از س ــاه ریشــه ها نه تنه ــن گی ای
بلکــه ممکــن اســت روی اســتولون ها و حتــی گاهــی اوقــات 
ــه ها  ــن ریش ــود ای ــوند. وج ــکیل ش ــز تش ــا نی روی غده ه
بــرای تأمیــن مــواد غذایــی غده هــا بویــژه در مرحلــه آغــاز 
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ــراه  ــه ها هم ــد ریش ــش رش ــا کاه ــه ب ــا ک ــدن غده ه پرش
اســت، ضــروری اســت.

2- ساقه
ــوع آن ســاقه  ــک ن ــوع ســاقه دارد. ی ســیب زمینی دو ن
یعنــی همــان غــده ســیب زمینی.  اســت،  زیرزمینــی 
طوقــه  گره هــای  از  حاصــل  اســتولون های  از  غده هــا 
خصوصیــات  تمــام  و  می گیرنــد  منشــأ  ســیب زمینی 
ــی  ــاقه های هوای ــوع دّوم، س ــتند. ن ــاقه را دارا هس ــک س ی
هســتند کــه بــه رنــگ ســبز و دارای ســاقه های بــا مقطــع 
ــب  ــکل مرک ــاوب کنگره ای ش ــای متن ــه گوش و برگ ه س
ــویه  ــرزن دو س ــن گ ــاقه، گل آذی ــای س ــتند. در انته هس
ــز،  ــح موفقیت آمی ــورت تلقی ــه در ص ــود ک ــکیل می ش تش
ــا  ــای مســتقیم ی ــاقه بال ه ــود. س ــوه می ش ــه می ــل ب تبدی
مــوج دار دارد. بخــش تحتانــی ســاقه، گــرد و ســفت اســت. 
ــود  ــذری به وج ــده ب ــتقیم از غ ــور مس ــه به ط ــاقه ای ک س
ــد  ــی می توان ــاقه اصل ــول س ــت. ط ــی اس ــاقه اصل ــد، س آی
ــی حاصــل  ــر برســد. انشــعابات جانبــی تحتان ــک مت ــه ی ب
ــک  ــر ی ــد. اگ ــه می نامن ــی را ســاقه های ثانوی از ســاقه اصل
ــذری، از  ــده ب ــه غ ــک ب ــه ای نزدی ــه، در فاصل ــاقه ثانوی س
ــد و تشــکیل اســتولون دهــد و  ســاقه اصلــی به وجــود بیای
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غــده آن مشــابه ســاقه اصلــی باشــد، در ایــن صــورت ممکن 
اســت ایــن ســاقه ثانویــه را ســاقه اصلــی در نظــر گرفــت. 
ــاقه ســیب زمینی  ــک س ــی، ی صرف نظــر از انشــعابات جانب
ــار  ــن ب ــود، چندی ــد خ ــول دوره رش ــت در ط ــن اس ممک
ــی،  ــاظ مورفولوژیک ــد. از لح ــی کن ــعابات انتهای ــد انش تولی
ــارت از ســاقه جانبــی اســت  اســتولون در ســیب زمینی عب
ــول  ــد. ط ــد می کن ــن رش ــر زمی ــی در زی ــور افق ــه به ط ک
ــیب زمینی  ــم س ــوع رق ــا ن ــی ب ــاط تنگاتنگ ــتولون، ارتب اس
ــوند و  ــورم می ش ــی مت ــمت انتهای ــتولون ها در قس دارد. اس

ــکل 7(. ــد )ش ــده می دهن ــکیل غ تش

 غالبــاً دو تیــپ یــا نــوع ســاقه، یکــی بــا رشــد معّیــن و 
دیگــری بــا رشــد نامعّیــن در ارقــام ســیب زمینی مشــاهده 
می شــود. در نــوع بــا رشــد معّیــن، ارتفــاع ســاقه ها کوتــاه 
ــادی  ــدی زی ــعابات بع ــاقه ها انش ــک از س ــر ی ــت و ه اس
ندارنــد. ایــن نــوع از ارقــام ســیب زمینی معمــوالً دوره 
ــن،  ــا رشــد نامعّی ــام ب ــا در ارق ــد. اّم زندگــی کوتاهــی دارن
ــر  ــددی از ه ــعابات متع ــت و انش ــاد اس ــاقه ها زی ــول س ط
ــیب زمینی  ــام س ــوع از ارق ــن ن ــود. ای ــد می ش ــاقه تولی س
از طــول دوره رشــدی زیادتــری برخوردارنــد. پتانســیل 
ــا  ــام ب ــر از ارق ــوالً بیش ت ــن معم ــام نامعّی ــرد در ارق عملک
ــرای تحقــق آن بایســتی طــول  ــا ب رشــد معیــن اســت؛ ام
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ــیل  ــه پتانس ــل ب ــکان نی ــا ام ــد ت ــاد باش ــد زی ــل رش فص
ــاه فراهــم شــود. ــرای گی عملکــرد ب

 ســاقه ها در بخش هــای زیرزمینــی گیــاه ســیب زمینی 
معمــوالً گــرد و توپُــر هســتند؛ امــا در قســمت های هوایــی 
ــی  ــت توخال ــن اس ــا ممک ــان گره ه ــه می ــاه در منطق گی
گیــاه،  هوایــی  بخش هــای  در  آن  بــر  عــالوه  باشــند. 
ــای  ــه رنگ ه ــتند و ب ــه دار هس ــه دار و زاوی ــاقه ها گوش س
ــوند. ــن اســت مشــاهده ش ــی ممک ــا ارغوان ــز ت ــبز، قرم س

شکل 7- ساقه سیب زمینی
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3- برگ
مرکــب  برگ هــای  جــزو  ســیب زمینی  بــرگ 
تک شــانه ای اســت. بــه عبــارت دیگــر، در انتهــای دم بــرگ 
ــرگ اصلــی  ــده می شــود. دم ب اصلــی هــم یــک برگچــه دی
علفــی و معمــوالً دارای کمــی خمیدگــی و بــه رنــگ ســبز 
روشــن اســت و روی آن 7 تــا 9 برگچــه قــرار دارد. انــدازه 
ایــن برگچه هــا از پاییــن بــه بــاال افزایــش می یابــد. 
ــا  ــه برگچه ه ــم و لب ــی نامنظ ــا تخم مرغ ــکل برگچه ه ش
ــوج دار اســت. رگ برگ هــای  ــی کمــی م ــه، ول ــدون دندان ب
ــبز  ــگ س ــه رن ــا ب ــت و برگچه ه ــخص اس ــا مش برگچه ه
ــه  ــل ب ــرگ آن هــا ســبز مای ــه کبــود و رگ ب ــل ب تیــره مای
ــرگ  ــرك دار و دارای دم ب ــرف ک ــت و در دو ط ــفید اس س

ــکل 8(. ــتند )ش ــاه هس ــیار کوت بس

شکل 8- گل سیب زمینی
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4- غده
ــعه  ــه توس ــت ک ــی اس ــاقه زیرزمین ــی از س ــده بخش غ
ســاقه،  از  بخــش  ایــن  می شــود.  متــورم  و  می یابــد 
ــا ریــزوم نامیــده می شــود. رشــد غــده حــدوداً  اســتولون ی
30 تــا 60 روز پــس از کاشــت، در پایین تریــن گــره 
ــی  ــالب انتهای ــس از ق ــاً پ ــده و دقیق ــتولون های رویی اس
اســتولون های منفــرد آغــاز می شــود. عواملــی ماننــد 
ــی را  ــی غده ده ــت کاف ــب و رطوب ــای مناس ــی، دم تاریک
ــدن  ــه کوتاه ش ــخ ب ــی در پاس ــد. غده ده ــک می کن تحری
طــول روز و دمــای پاییــن شــب آغــاز می شــود. زمانــی کــه 
غده هــا شــکل می گیرنــد، مــواد )کینین هــا( ســریع تر 
ــز  ــی تمرک ــای غده ده ــر فاکتوره ــوند. از دیگ ــد می ش تولی
نشاســته بحرانــی اســت کــه به وســیله اســتولون تشــخیص 
ــش  ــی در واکن ــرات هورمون ــاد تغیی ــا ایج ــود. ب داده می ش
بــه شــرایط محیطــی )بویــژه طــول روز( نشاســته در نــوك 
ــا متورم شــدن ایــن ناحیــه  اســتولون ها جمــع می شــود و ب
مرحلــه نخســت شــکل گیری غــده آغــاز می شــود. در 
قســمت بــاالی غــده در کنــار خــط محــوری کــه از مرکــز 
ــرار  ــتولون ق ــوك اس ــی ن ــتم انتهای ــذرد، مریس ــده می گ غ
دارد. تجمــع پروتئین هــای ذخیــره ای کــه بــه نــام پاتاتیــن 
ــا گلیکوپروتئیــن نامیــده می شــوند، تغییــر بیوشــیمیایی  ی
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ــا در  ــکیل غده ه ــان تش ــه در زم ــت ک ــری اس ــم دیگ مه
ایــن مــواد در زمــان  به وجــود می آیــد.  ســیب زمینی 
ــده  ــر عه ــی را ب ــش مهم ــده نق ــدن غ ــی و سبزش جوانه زن
دارنــد. رشــد و گســترش غــده بــه عواملــی همچــون 
وجــود شــاخ وبرگ کافــی بــرای تولیــد مــواد الزم، آبیــاری 
ــروع  ــه ش ــتگی دارد. چنانچ ــی بس ــواد معدن ــب و م مناس
کافــی  برگ هــای  به وجودآمــدن  از  قبــل  غده دهــی، 
ــد  ــود خواهن ــری به وج ــای کوچک ت ــد، غده ه ــاق بیفت اتف
آمــد. به محــض آغــاز شــکل گیری غــده، رشــد ارگان هــای 
ــب و  ــه مریســتم های غال ــا ب ــد می شــود و غده ه دیگــر کن
ــوند.  ــل می ش ــی تبدی ــواد آل ــرای جــذب م ــینک هایی ب س
وجــود اســید جیبرلیــک )GA( رشــد غــده را پــس از آغــاز 
ــد.  ــف می کن ــته متوق ــع نشاس ــری از تجم ــل جلوگی به دلی
ــکل گیری  ــد ش ــاه می توانن ــد گی ــده رش ــل کندکنن عوام
ــید  ــت اس ــا فعالی ــد ی ــز تولی ــرده و نی ــریع ک ــده را تس غ
ــت  ــد به عل ــی می توان ــد. غده ده ــف کنن ــک را متوق جیبرلی
ــروژن دار  ــای نیت ــتفاده از کوده ــا اس ــگام ی ــاری زودهن آبی
ــدت آن را  ــد و م ــی رش ــدار کل ــا مق ــد، ام ــر بیفت به تأخی
ــدازه قســمت  ــش ان ــرا موجــب افزای ــد؛ زی ــش می ده افزای
ــای  ــوالً غده ه ــود. معم ــداری آن می ش ــاه و پای ــی گی هوای
بیش تریــن وزن  اســتولون ها،  از کوتاه تریــن  تولیدشــده 
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ــده  ــا 30 غ ــدا 20 ت ــت در ابت ــن اس ــاه ممک ــد. گی را دارن
کوچــک تولیــد کنــد، امــا تنهــا 5 تــا 15 غــده بــه مرحلــه 
بلــوغ کامــل می رســند، چــرا کــه گیاهــان در حــال رشــد 
ــد.  ــتفاده می کنن ــا اس ــن غده ه ــده در ای ــواد ذخیره ش از م
ــه  ــند، ب ــوغ می رس ــه بل ــه مرحل ــه ب ــی ک ــداد غده های تع
ــاك بســتگی دارد.  ــود در خ ــی موج ــواد غذای ــت و م رطوب
وقتــی انتهــای اســتولون به صــورت غــده شــروع بــه 
ــه  ــد. الی ــدرم( توســعه می یاب ــد، پوســت )پری ــورم می کن ت
ــوم  ــه کامبی ــدرم اســت، ب ــر اپی ــه مســتقیماً زی ــلولی ک س
قســمت  در  می کنــد.  پیــدا  تغییــر  چوب پنبه ســاز 
ســلول های  تولیــد  چوب پنبه ســاز  کامبیــوم  خارجــی، 
از  بالــغ،  غــده  یــک  پریــدرِم  می کنــد.  چوب پنبــه ای 
ــه  ــت. مجموع ــده اس ــکیل ش ــلولی تش ــه س ــا 15 الی 5 ت
چوب پنبــه ای،  ســلول های  و  چوب پنبه ســاز  کامبیــوم 
ــاوی  ــدرم ح ــه پری ــرگاه الی ــوند. ه ــده می ش ــدرم نامی پری
قرمزرنــگ  ســیب زمینی  باشــد،  قرمــز  رنگیزه هــای 
چوب پنبه ســاز  کامبیــوم  بلــوغ،  زمــان  در  می شــود. 
ــلولی  ــای س ــد و دیواره ه ــف می کن ــود را متوق ــت خ فعالی
بخش هــای  می شــوند.  ضخیم تــر  غــده  پوســت  و  آن 
مختلــف در غــده عبارت انــد از الیــه چوب پنبــه ای بیرونــی 
)پریــدرم(، پارانشــیم ذخیره کننــده درونــی، پارانشــیم 
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ــه  ذخیره کننــده بیرونــی و حلقــه آونــدی. همــه بافت هــا ب
ــت  ــن پوس ــه بی ــتند. فاصل ــل هس ــم ها متص ــک چش تک ت
ــی  ــت؛ ول ــانتی متر اس ــم س ــدوداً نی ــدی ح ــه آون و حلق
ــدی، در محــل چشــم ها و نیــز محــل  پوســت و حلقــه آون
ــک هســتند.  ــاس نزدی ــش در تم اتصــال اســتولون، کم وبی
ــا  ــه ای ب ــه زخم شــدن غــده، بافتــی چوب پنب در واکنــش ب
ــرای  ــرد. ب ــک روز شــکل می گی ــدت ی ــوبرین در م ــام س ن
ــته  ــم، از نشاس ــل زخ ــراف مح ــه در اط ــن الی ــکیل ای تش
محتــوای  درنتیجــه،  می شــود.  اســتفاده  ذخیره شــده 
نشاســته غــده کاهــش می یابــد. ایــن عمــل، الیــه ای مقــاوم 
ــی  ــی و باکتریای ــاری زای قارچ ــل بیم ــر ورود عوام در براب
ــور  ــده به ط ــک غ ــم در ی ــداد چش ــی آورد. تع ــود م به وج
ــده و  ــدازه غ ــه، ان ــون واریت ــی چ ــه عوامل ــمگیری ب چش
شــرایط رشــد بســتگی دارد و متغیــر اســت. ایــن چشــم ها 
ماننــد جوانه هــای کنــاری روی ســاقه، مارپیــچ مخصوصــی 
دربرگیرنــده  غــالف  می آورنــد.  به وجــود  غــده  حــول 
جوانه هــا در چشــم، یــک بــرگ کوچــک اســت. چشــم، در 
واقــع کنــار یــک بــرگ و روی بخشــی از یــک ســاقه واقــع 
شــده اســت. در بســیاری از مــوارد، جوانــه اصلــی در بخــش 
میانــی چشــم قــرار می گیــرد و در هــر طــرف آن جوانـــه ای 
دیگــر وجــود دارد کــه غالبــاً ایــن جوانه هــا بخوبــی توســط 
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گوشــت غــده تفکیــک شــده اند و به صــورت مثلــث در 
ــده  ــی غ ــر در جوانه زن ــن ام ــد. ای ــرار گرفته ان ــم ق ــار ه کن
ــد  ــگام رش ــد. در هن ــا می کن ــی را ایف ــش مهم ــذری، نق ب

ــکل 9(. ــتند )ش ــواب هس ــت خ ــم ها در حال ــده، چش غ

شکل 9- غده سیب زمینی
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5- گل و گل آذین
گل 3 تـا 4 سـانتی متر قطـر دارد و کامـل اسـت. بـه 
عبـارت دیگـر، دارای 4 قسـمت اساسـی گل، کاسـه گل، 
جـام گل، پرچـم و مادگـی اسـت. کاسـه گل بـه رنگ سـبز 
و دارای 5 کاسـبرگ اسـت کـه در قسـمت پاییـن بـه هـم 
متصـل می شـوند. کاسـه گل بـه شـکل زنـگ در زیـر جـام 
گل قـرار می گیـرد. جـام گل 5 گلبرگ دارد و به گل، شـکل 
سـتاره را می دهـد. رنـگ گل برگ هـا سـفید یـا بسـته بـه 
وجـود آنتوسـیانین، ترکیبـی از آبی، قرمـز، ارغوانی و بنفش 
بـا شـدت های مختلف اسـت. اندام نـر گل 5 پرچـم دارد که 
بـا بسـاك هایی بـه طول 5 تـا 7 میلی متـر و به صـورت آزاد، 
مادگـی را احاطـه کرده انـد. بسـاك ها بـه رنـگ زرد روشـن 
تـا نارنجـی پررنـگ دیـده می شـوند. دانه هـای گـرده دارای 
رنـگ قهـوه ای تنـد هسـتند و بـا ضربـه ای، از سـوراخ های 
می ریزنـد.  بیـرون  بـه  آهسـته  بسـاك،  هـر  انتهـای  ریـز 
انـدام مـاده گل شـامل یـک مادگـی دو برچـه ای اسـت کـه 
از کاللـه، خامـه و تخمـدان تشـکیل شـده اسـت. تخمـدان 
برجسـته، کاسـبرگ ها، گلبرگ هـا و پرچم هـا بـه نهنـج )در 
و  سـبزرنگ  عمومـاً  کالله هـا  چسـبیده اند.  زیر تخمـدان( 
باالتـر از بسـاك ها قـرار گرفته انـد. معموالً بسـاك ها کوتاه تر 

از کاللـه هسـتند )شـکل 10(.
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شکل 10- گل سیب زمینی



37راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی

6- میوه
شــبیه  و  ســته  نــوع  از  ســیب زمینی  در  میــوه 
کــروی  معمــوالً  میــوه  شــکل  اســت.  گوجه فرنگــی 
ــا حتــی  ــام، میــوه بیضــوی ی اســت؛ لیکــن تعــدادی از ارق
ــه  ــاً ب مخروطی شــکل نیــز تولیــد می کننــد. میوه هــا عموم
رنــگ ســبز و در بعضــی ارقــام دارای خال هــای رنگیــن یــا 
ســفید یــا نوارهــای رنگیــن ناحیــه ای هســتند )شــکل 11(.

شکل 11- میوه سیب زمینی
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7- بذر
بــذر ســیب زمینی در داخــل ســته هایی بــه قطــر 1 تــا 
ــاوی 50  ــته ح ــر س ــوند و ه ــکیل می ش ــانتی متر تش 3 س
ــری،  ــل از دورگ گی ــای حاص ــت. میوه ه ــذر اس ــا 400 ب ت
گاهــی بیش تــر از 400 بــذر نیــز دارنــد. وزن یک صــد 
ــرم  ــا 80 میلی گ ــن 52 ت ــیب زمینی بی ــی س ــذر حقیق ب
متغیــر اســت. انــدازه بذرهــا از 1/3 تــا 1/8 میلی متــر 
تغییــر می کنــد کــه از بــذر گوجه فرنگــی کوچک ترنــد 
و  دارد  بــذر ســیب زمینی عمــر طوالنــی  )شــکل 12(. 
درصورتی کــه در جــای خشــک و بــا رطوبــت مناســب 
قــرار گیــرد، قوه نامیــه خــود را بــرای مــدت زیــادی 
بــذر،  نگهــداری  روش  مناســب ترین  می کنــد.  حفــظ 
خشــک کردن آن تــا رطوبــت 3 الــی 8 درصــد و قــراردادن 
آن در ظــروف سربســته و دمــای بســیار کــم اســت. انــدازه 
بــذر حقیقــی )بــذر بوتانیکــی( ســیب زمینی بــه قطــر حدود 
ــرم  ــور متوســط 0/66 میلی گ ــر و وزن آن به ط 1/5 میلی مت
ــن  ــذر گوجه فرنگــی( اســت. ای ــدازه ب ــدازه یــک دوم ان )به ان
ــک  ــکل از ی ــک و متش ــکل و کوچ ــاف، بادامی ش ــذر، ص ب
ــن  ــک جنی ــز ی ــپرم و نی ــی آندوس ــره غذای ــته، ذخی پوس
ــن  ــت. جنی ــکل اس ــن U ش ــوالً جنی ــت. معم ــیده اس رس
دو قطــب مخالــف دارد کــه در یــک قطــب ریشــه چه 
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ــرای تشــکیل ریشــه اصلی( و در قطــب دیگــر ســاقه چه  )ب
ــر  ــع مؤث ــرار دارد. از موان ــرای ظهــور ســاقه( ق دولپــه ای )ب
در تولیــد بــذر حقیقــی در ســیب زمینی می تــوان بــه 
ــا پــس  ــزش غنچه هــا و گل هــا قبــل ی عــدم گل دهــی، ری
ــای  ــردن دانه ه ــدك و تولیدنک ــرده ان ــد گ ــاروری، تولی از ب
ــرد.  ــاره ک ــازگاری اش ــی و خودناس ــده، نرعقیم ــرده زن گ
ــع  ــوان منب ــی به عن ــذر حقیق ــورها، از ب ــی از کش در بعض
ــور  ــاً به ط ــی تقریب ــذر حقیق ــود. ب ــتفاده می ش ــذری اس ب
ــذر حقیقــی  کامــل عــاری از بیمــاری اســت. اســتفاده از ب
ســیب زمینی بــرای تولیــد تجــاری به طــور وســیع در 
کشــورهای چیــن، ســریالنکا، روانــدا، ســاموای مصــر، 
فیلیپیــن، هنــد و بنــگالدش بــه کار گرفتــه شــده اســت، تــا 
جایــی کــه در 34 کشــور مختلــف، در زمینــه بــذر حقیقــی 
ســیب زمینی، تحقیقاتــی در حــال انجــام اســت. اســتفاده از 
بــذر حقیقــی، روش مناســبی بــرای حــل مشــکالت مربــوط 
ــه کنتــرل بیماری هــا، ذخیــره، نگهــداری، حمــل و نقــل  ب
ــی  ــذور حقیق ــد محســوب می شــود. ب ــاد تولی ــه زی و هزین

ــوع اســت: ــر دو ن ب

1- بــذور هیبریــد کــه بــه رشــد گیاهــان برتــر و 
یکنواخت تــر منجــر می شــوند، ولــی تهیــه آن هــا بــه 
ــرایط  ــه ش ــاز ب ــتی، نی ــانی دس ــد گرده افش ــی مانن دالیل
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ــد  ــرای تولی ــی ب ــای اصالح ــام روش ه ــده و انج کنترل ش
ــت. ــه اس ــبتاً پرهزین ــوب، نس ــذور مطل ب

2- بــذور دارای گرده افشــانی آزاد کــه بــرای تولیــد بــه 
ــی  ــای خاص ــه مهارت ه ــد و ب ــاز دارن ــری نی ــه کم ت هزین
ــا را از  ــوان آن ه ــت و می ت ــاز نیس ــا نی ــد آن ه ــرای تولی ب
ســطح مــزارع جمــع آوری کــرد. به دلیــل تتراپلوئیــد 
از  جمع آوری شــده  بــذور  ســیب زمینی،  گیــاه  بــودن 
ــد و  ــوت می دهن ــت هتروزیگ ــک جمعی ــزارع، تشــکیل ی م
ــرن  ــتند. در ق ــن هس ــوع و ناهمگ ــی، متن ــاظ ژنتیک از لح
نوزدهــم کوشــش هایی در رابطــه بــا کاربــرد بــذر حقیقــی 
در برخــی کشــورها به عمــل آمــد، به طــوری کــه در ســال 
1945، در اروپــا و بعــد از شــیوع بالیــت1، بــذر حقیقــی در 
ــادی  ــن بیمــاری، اهمیــت زی ــه ای ــاوم ب ــام مق انتخــاب ارق
پیــدا کــرد. از ســال 1940 میــالدی، در کشــور هندوســتان، 
ــرن  ــت. در ق ــده اس ــاز ش ــی آغ ــه تحقیقات ــن زمین در ای
ــی در  ــذر حقیق ــر ب ــور تکثی ــش هایی به منظ ــر کوش حاض
شــوروی ســابق به عمــل آمــده اســت. در جمهــوری خلــق 
ــی  ــات جامع ــالدی، تحقیق ــال 1959 می ــز از س ــن نی چی
ــذر حقیقــی ســیب زمینی آغــاز شــده اســت. مرکــز  روی ب
بین المللــی ســیب زمینی واقــع در پــرو نیــز از ســال 

1 . Phytophtera infestans
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1977 میــالدی، تحقیقــات خــود را در کشــورهای در حــال 
توســعه، بــرای نشــان دادن تــوان بــذر حقیقــی ســیب زمینی 
آغــاز کــرد. در حــال حاضــر در میــان کشــورهای در حــال 
توســعه تولیدکننــده ســیب زمینی، معــدود کشــوری را 
می تــوان یافــت کــه بــرای حــل تنگناهــا و مشــکالت بــذر 
ســیب زمینی خــود، از بــذر حقیقــی ســیب زمینی اســتفاده 
نکنــد. بــا وجــود ایــن، مزیــت بــارز روش تکثیــر رویشــی در 
ــر توســط  ــه برت ــن اســت کــه در صــورت شناســایی بوت ای
اصالحگــر، می تــوان آن را به عنــوان رقــم اصالح شــده 
معرفــی کــرد و ماهیــت ژنتیکــی اولیــه آن را حفــظ کــرد. 
در ایــران، اســتفاده از بــذر حقیقــی بــرای معرفــی رقــم، از 
ســال 1378 آغــاز شــد و در ســال 1387، اولیــن رقــم ملــی 
بــه نــام ســاواالن، در ســال 1391، دومیــن رقــم ملــی بــه 
نــام خــاوران و در ســال 1395، ســومین رقــم ملــی بــه نــام 

جاویــد معرفــی شــدند.

جنبــه درخــور توجــه در به نــژادی ســیب زمینی، منشــأ 
تتراپلوئیــدی آن اســت کــه مانــع از مطالعــه وراثــت صفــات 
ــات در  ــومیکی صف ــت تتراس ــود. وراث ــی در آن می ش معین
اتوتتراپلوئیدهــا، بســیار پیچیده تــر از وراثــت دی ســومیکی 

در دیپلوئیدهاســت.

در مــواردی همچــون اصــالح خصوصیــات ارقــام و 
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انتقــال ژن، به نــژادی بــرای کیفیــت و تقلیــل میــزان مــاده 
ــی، افزایــش میــزان مــاده  گلیکوآلکالوئیــد، قندهــای احیای
ــی  ــای اصالح ــق روش ه ــت از طری ــت پخ ــک و کیفی خش
ــای  ــر روش ه ــل و دیگ ــای دیال ــتر و تالقی ه ــن × تس الی
ــذر حقیقــی  ــا تولیدمثــل جنســی، از ب اصالحــی مرتبــط ب
ــه  ــر گون ــوع، ه ــود. در مجم ــتفاده می ش ــیب زمینی اس س
و  تولیــد  مســتلزم  ســیب زمینی،  در  به نــژادی  برنامــه 

ــی اســت. ــذر حقیق کاشــت ب

از مزایــای روش اســتفاده از بــذر حقیقــی ســیب زمینی 
می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

ــا - 1 ــدی از آلودگی ه ــای تولی ــودن غده ه ــاری ب ع
ــد  ــان آن ــروس پنه ــا وی ــژه بیماری هــای ویروســی )تنه بوی
و ویــروس T و ویروئیــد دوکی شــکل توســط بــذر حقیقــی 

ــد(؛ ــال می یابن انتق

ضریب تکثیر باال؛- 2

ــه - 3 ــازی ب ــی، بی نی ــذر حقیق ــان ب ــداری آس نگه
ــه  ــذری ب ــای ب ــی در غده ه ــیع و صرفه جوی ــای وس انباره

ــی؛ ــی و صنعت ــارف خوراک ــع مص نف

بــذر حقیقــی ســیب زمینی قــادر اســت قــوه - 4
نامیــه خــود را در شــرایط معمولــی به مــدت 6 تــا 7 ســال 
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ــد؛ ــظ کن ــال حف ــا 20 س ــی ت ــوب، حت ــرایط مطل و در ش

ــا 150 - 5 ــار مقــدار 100 ت ــرای کاشــت یــک هکت ب
ــذر حقیقــی الزم اســت؛ گــرم ب

ارزان بــودن بــذر حقیقــی ســیب زمینی، زیــرا - 6
ــت. ــل آن نیس ــل و نق ــه حم ــازی ب نی

ــرای  ــیب زمینی ب ــی س ــذر حقیق ــتفاده از ب ــب اس معای
اهــداف زراعــی بــه شــرح زیــر اســت:

ــدی از - 1 ــای تولی ــی غده ه ــی و غیریکنواخت هتروژن
ــدازه غــده،  ــگ پوســت و گوشــت، ان نظــر شــکل غــده، رن

ــا؛ ــت غده ه ــت پخ ــک و کیفی ــواد خش م

ــده در طــول - 2 ــوژی خــاص و پیچی ــه تکنول ــاز ب نی
دوره رشــد و لــزوم مراقبــت شــدید از نشــاها هنــگام 

جابه جایــی؛

یــا - 3 جوانه هــا  جابه جایــی  زیــاد  هزینه هــای 
نشــاها و آســیب پذیر بــودن جوانه هــا بــه تنش هــای 

بیماری هــا. و  آفــات 

در ســال اول، عملکــرد بــذر حقیقــی، به دلیــل کوچــک 
بــودن غده هــا در مقایســه بــا ارقــام کشت شــده غــده 
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بــذری، پاییــن اســت. وجــود پــس روی خویش آمیــزی1 در 
ــد  ــذور هیبری ــه ب ــدید ب ــاز ش ــان و نی ــذور آزاد گرده افش ب
بــه ایــن دلیــل اســت کــه بــرای تولیــد آن هــا بــه اطالعــات 
وســیع و تکنیک هــای ویــژه ای نیــاز اســت. پــس روی 
ــرای  ــاه ب ــه گی ــود ک ــاد می ش ــی ایج ــزی زمان خویش آمی
ــوند.  ــر ش ــاروری تکثی ــورت خودب ــی به ص ــل های متوال نس
در ایــن حالــت به دلیــل محــدود بــودن بانــک ژنــی بتدریــج 

ــد. ــروز می کن ــوب ب ــات نامطل صف

شکل 12- بذر حقیقی سیب زمینی

1 . Inbreeding 
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مراحل رشد و نمو سیب زمینی

مرحلــه  پنــج  بــه  ســیب زمینی  رشــدی  مراحــل 
ــه  ــل ب ــن مراح ــک از ای ــر ی ــول ه ــود. ط ــیم می ش تقس
شــرایط اقلیمــی، رقــم و مدیریــت زراعــی مزرعــه بســتگی 
ــه، در  ــر مرحل ــوع ه ــان وق ــیب زمینی و زم ــد س دارد. رش
ــت.  ــم اس ــیار مه ــه بس ــی مزرع ــات زراع ــت عملی مدیری
شــناخت کامــل از مراحــل رشــد و نمــو غــده و اندام هــای 
هوایــی ســیب زمینی در شــکل 13 نشــان داده شــده اســت. 
ــه رشــد ســیب زمینی در کشــور،  ــوع مراحــل پنج گان مجم
بــه شــرط رعایــت تاریــخ مناســب کاشــت، حــدود 120 تــا 
ــاره،  ــت به ــق کش ــی مناط ــی در برخ ــت؛ ول 130 روز اس

ــاه برســد. ــا 6 م ــه 5 ت ممکــن اســت ب
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ب زمینی
شکل 13- مراحل رشد و نمو غده و اندام های هوایی سی
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1- مرحله رشد و توسعه جوانه ها
در ایــن مرحلــه کــه از رشــد جوانــه در چشــم های غــده 
ــم می شــود،  ــور آن در ســطح خــاك خت ــه ظه شــروع و ب
ــرای رشــد  ــرژی ب اندوختــه غذایــی غــده، منبــع تأمیــن ان
ــه  ــه ب ــا توج ــه، ب ــن مرحل ــدت ای ــول م ــت. ط ــاه اس گی
عواملــی چــون وضعیــت فیزیولوژیکــی غده هــا، دمــای 
ــام  ــت و در ارق ــر اس ــت متغی ــخ کش ــوا و تاری ــاك و ه خ
ــا )در  ــا و مارفون ــد آگری ــور مانن ــیب زمینی کش ــی س اصل
ــا 25 روز  ــاره(، حــدود 20 ت ــال کشــت های به شــرایط نرم

ــکل 14(. ــت )ش اس

شکل 14 - مرحله رشد و توسعه جوانه ها
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2- مرحله رشد علفی
در ایــن مرحلــه، کــه از زمــان ســبز شــدن گیــاه شــروع 
می شــود و در ابتــدای غده زایــی پایــان می یابــد، همــه 
اندام هــای رویشــی گیــاه )برگ هــا، انشــعابات ســاقه، 
ــت های  ــوند. در کش ــکیل می ش ــتولون( تش ــه ها و اس ریش
بهــاره، طــول ایــن مرحلــه، بــرای اکثــر ارقــام ســیب زمینی 

ــا 35 روز اســت )شــکل 15(. کشــور حــدود 30 ت

شکل 15 - مرحله رشد علفی

3- مرحله غده زایی
ــه در  ــای اولی ــکیل غده ه ــط تش ــه، فق ــن مرحل در ای
ــدن  ــم ش ــی حجی ــود؛ ول ــاز می ش ــتولون ها آغ ــای اس انته
آن هــا هنــوز شــروع نشــده اســت. ایــن مرحلــه حــدود دو 
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ــده  ــای تشکیل ش ــدازه غده ه ــد و ان ــول می کش ــه ط هفت
ــکل 16(. ــت )ش ــود اس ــک نخ ــد ی ــی آن، در ح در ط

شکل 16 - مرحله رشد علفی

4- مرحله حجیم شدن غده ها
طــی ایــن مرحلــه کــه طوالنی تریــن دوره رشــد گیــاه 
ــع  ــل تجم ــده به دلی ــکیل دهنده غ ــلول های تش ــت، س اس
ــوند و  ــورم می ش ــا مت ــی و کربوهیدرات ه ــواد غذای آب، م
بســته بــه تاریــخ کاشــت و رقــم، ممکــن اســت تــا ســه مــاه 
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طــول بکشــد؛ ولــی در شــرایط مناســب، بــرای اکثــر ارقــام 
موجــود در کشــور، ایــن مــدت بیــن 50 تــا 60 روز اســت 

)شــکل 17(.

شکل 17- مرحله حجیم شدن غده ها

5- مرحله بلوغ یا رسیدن گیاه
در ایــن مرحلــه، شــاخ وبرگ گیــاه شــروع بــه زرد 
شــدن می کنــد و ریــزش برگ هــا آغــاز می شــود. بــه 
ــد و رشــد  ــزان فتوســنتز کاهــش می یاب همیــن دلیــل، می
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ــی از  ــای هوای ــت، اندام ه ــود و درنهای ــم می ش ــا ک غده ه
بیــن می رونــد. ایــن مرحلــه ممکــن اســت در کشــت ارقــام 
دیــررس در نقــاط سردســیر کشــور کــه فصــل رشــد کوتــاه 

اســت، مشــاهده نشــود )شــکل 18(.

شکل 18- مرحله بلوغ یا رسیدن گیاه

غده دهی در سیب زمینی

از  مرحلــه ای  واقــع  در  ســیب زمینی  در  غده دهــی 
ــای ژنتیکــی و  ــر فاکتوره ــالوه ب ــه ع ــاه اســت ک رشــد گی
رقــم، تحــت تأثیــر شــرایط محیطــی نظیــر، دوره نــوری یــا 
ــت در  ــزان رطوب ــاك، می ــط و خ ــرارت محی ــود، ح فتوپری
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ــرار دارد.  ــی ق ــل اقلیم ــایر عوام ــز س ــاه و نی ــترس گی دس
ــه  ــه ب ــی شــامل ســه مرحل ــی به طــور کل ــزم غده زای مکانی

ــر اســت: شــرح زی

الــف- آغــازش: توقــف در رشــد طولی و تقســیم ســلولی 
ســلول های اســتولون؛

تجمــع  از  ناشــی  نشاســته  رســوب  القــا:  ب- 
غــده؛ در  پاتاتیــن  گلیکوپروتئیــن 

ج- تشــکیل: آغــاز تقســیم ســلولی در منطقــه تشــکیل 
غــده و امتــداد ایــن تقســیمات تــا ابتــدای مرحلــه بلــوغ.

وجــود  بــه  غده هــا  نمــو  و  رشــد  کلــی  به طــور 
ــز  ــنتزی و نی ــواد فتوس ــد م ــرای تولی ــی ب ــاخ وبرگ کاف ش
آبیــاری، وجــود مــواد معدنــی مناســب در خــاك و روزهــای 
ــاه و دماهــای پاییــن در شــب وابســته اســت. مســاعد  کوت
شــدن شــرایط بــرای آغــازش غــده باعــث توقــف در طویــل 
ــدا  ــه ابت ــب ک ــن ترتی ــود. بدی ــتولون ها می ش ــدن اس ش
ســلول های منطقــه رأســی اســتولون به دلیــل تقســیم 
ســلولی بــزرگ شــده و ایــن امــر بــه تــورم در ناحیــه رأس 
ــتولون،  ــد اس ــا رش ــان ب ــود. همزم ــر می ش ــتولون منج اس
الیــه چوب پنبه ســاز  بــه  و  می یابــد  توســعه  پریــدرم 
تغییــر شــکل می دهــد. در بخــش خارجــی ایــن کامبیــوم 
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ــان  ــد می شــوند. در زم ــه ای تولی ــز ســلول های چوب پنب نی
ــف  ــود را متوق ــت خ ــاز فعالی ــوم چوب پنبه س ــوغ، کامبی بل
ــم  ــده ضخی ــت غ ــلولی و پوس ــای س ــد و دیواره ه می کن
ــر  ــای دیگ ــد اندام ه ــده، رش ــازش غ ــس از آغ ــوند. پ می ش
کنــد می شــود و بدیــن ترتیــب غده هــا بــه مخازنــی بــرای 
ــا  جــذب مــاده آلــی تبدیــل می شــوند. فراینــد غده زایــی ب
ــع از  ــب و بی موق ــتفاده نامناس ــا اس ــگام ی ــاری زودهن آبی
کودهــای نیتروژنــه به تأخیــر می افتــد. همچنیــن محققــان 
مختلــف گــزارش کرده انــد کــه دمــای پاییــن شــب باعــث 
تولیــد هورمون هــای القاکننــده غده زایــی در برگ هــا و 
ــه  ــه اســتولون ها می شــود و همیــن مســئله ب ــال آن ب انتق
ــد  ــش فراین ــه آن افزای ــس و در نتیج ــزان تنف ــش می کاه
ــع  ــود و به تب ــر می ش ــده منج ــته در غ ــازی نشاس ذخیره س

ــد. ــش یاب ــرد افزای ــود عملک ــث می ش آن باع

سن فیزیولوژیکی غده

ــگ  ــر آهن ــده ســیب زمینی بیانگ ســن فیزیولوژیکــی غ
ــرای  ــا ب ــوه آن ه ــوان بالق ــده و ت ــر غ ــای ه ــو جوانه ه نم
ــواب  ــدن دوره خ ــته ش ــس از شکس ــه پ ــت ک ــد اس رش
ــی  ــن فیزیولوژیک ــد. س ــش می یاب ــان افزای ــت زم ــا گذش ب
ــه ســن  ــر لحظــه از زندگــی آن ب ــده ســیب زمینی در ه غ
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ــان تشــکیل  ــه زم ــده بســتگی دارد و نســبت ب تشــکیل غ
ــد و  ــی دوره رش ــه در ط ــی ک ــن دمای ــا درنظرگرفت آن و ب
ــور  ــت. به ط ــاوت اس ــت، متف ــته اس ــود داش ــارداری وج انب
کلــی ســن فیزیولوژیکــی غــده عبــارت اســت از تغییــرات 
ــره ای رخ  ــت ذخی ــب در باف ــه به طــور مرت فیزیولوژیکــی ک
می دهــد و تأثیــرش در جوانه هــای غــده نمایــان می شــود. 
ــی  ــه رویش ــد جوان ــی تولی ــه توانای ــیاری ب ــان بس محقق
ــرای اندازه گیــری ســن فیزیولوژیــک  ــوان وســیله ای ب به عن
توجــه کرده انــد. ایــن پژوهشــگران در مطالعــات خــود 
دریافته انــد کــه ارقــام مختلــف از نظــر ظرفیــت جوانه زنــی 

ــد. ــا یکدیگــر تفــاوت دارن ب

 در ســیب زمینی ســن فیزیولوژیکــی عاملــی اســت 
کــه بــر کارایــی و نمــو غــده تأثیــر می گــذارد و بــه 
ــر بســزایی دارد.  ــز تأثی ــاه نی ــر عملکــرد گی ــن ترتیــب ب ای
ــد  ــری تولی ــاقه های بیش ت ــوالً س ــن تر معم ــای مس غده ه
ــد  ــس از رش ــوند و پ ــبز می ش ــرعت س ــه به س ــد ک می کنن
ــن غده هــا تعــداد ســاقه  ــد. در ای ــه می میرن و نمــو بالفاصل
زیادتــر بــه افزایــش تعــداد غــده در گیــاه منجــر می شــود. 
ــش  ــل کاه ــده به دلی ــای تولیدش ــدازه غده ه ــه ان درنتیج
ــده در طــول  ــر غ ــه ه ــه ب ــواد فتوســنتزی تخصیص یافت م
ــتفاده از  ــد. اس ــش می یاب ــا کاه ــدن غده ه ــزرگ ش دوره ب
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ــو  ــد و نم ــول دوره رش ــت، ط ــرای کاش ــن ب ــای مس غده ه
ــزرگ  ــان ب ــب زم ــن ترتی ــد و بدی ــش می ده ــاه را کاه گی
شــدن غده هــا کاهــش می یابــد. درنتیجــه بهــره وری و 
تولیــد کل گیــاه نیــز در چنیــن شــرایطی کاهــش می یابــد. 
ــر،  ــذری جوان ت ــای ب ــان حاصــل از غده ه ــل، گیاه در مقاب
ــدام می کننــد کــه  ــه تجمــع مــواد فتوســنتزی اق ــر ب دیرت
ــه  ــدن مرحل ــر ش ــش و کوتاه ت ــب کاه ــوع موج ــن موض ای
ــد  ــول دوره رش ــا ط ــق ب ــژه در مناط ــا بوی ــدی غده ه رش
کوتاه تــر می شــود و بــه ایــن ترتیــب عملکــرد نهایــی 

ــد. ــش می یاب کاه

تیپ رشد سیب زمینی

ــد  ــا، تولی ــدن غده ه ــم ش ــروع حجی ــا ش ــان ب همزم
برگ هــای جدیــد در ارقــام زودرس متوقــف می شــود 
)رشــد محــدود(، ولــی در ارقــام دیــررس تولیــد برگ هــای 

ــکل 19(. ــد )ش ــه می یاب ــدود( ادام ــد نامح ــد )رش جدی
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شکل 19- تیپ رشد سیب زمینی

ــول دوره  ــن اســت از نظــر ط ــام ســیب زمینی ممک ارق
رشــد از خیلــی زودرس تــا خیلــی دیــررس متفــاوت باشــند 
ــی معمــوالً  ــا طــول دوره رشــد طوالن ــام ب )جــدول 2(. ارق
دارای پتانســیل عملکــرد باالتــری نســبت بــه ارقــام زودرس 
هســتند. بــرای هــر منطقــه بایــد بــا توجــه بــه تناوب هــای 
رایــج و طــول دوره رشــد موجــود از رقــم مناســب بــرای آن 
ناحیــه اســتفاده کــرد. کشــت ارقــام زودرس در منطقــه ای 
بــا طــول دوره رشــد طوالنــی بــه معنــی هــدرروی امکانــات 
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ــررس در  ــم دی ــر رق ــن اســت. برعکــس اگ ــرد پایی و عملک
منطقــه ای بــا طــول دوره رشــد کوتــاه کشــت شــود، بخــش 
ــم شــدن را طــی  ــه حجی ــد مرحل ــا نمی توانن اعظــم غده ه
ــش  ــند کاه ــای بازارپس ــدار غده ه ــه مق ــد و درنتیج کنن

می یابد)شــکل 20(.

شکل 20- ارقام سیب زمینی
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جدول 2- تقسیم بندی ارقام سیب زمینی از نظر طول دوره رشد

میانگین دوره رشد )روز( گروه رسیدگی

76 خیلی زودرس

85 زودرس

95 نیمه زودرس

106 نسبتًا دیررس

115 دیررس

134 خیلی دیررس

انتخاب رقم

ــد  ــائل در تولی ــن مس ــی از مهم تری ــم یک ــاب رق انتخ
ــد  ــاوم چن ــم مق ــک رق ــاب ی ــت. در انتخ ــیب زمینی اس س
ــا  ــوری ی ــت )تازه خ ــدف از کاش ــد: ه ــش دارن ــورد نق م
رشــد،  دوره  طــول  فراوری شــده(،  به صــورت  اســتفاده 
مقاومــت بــه آفــات و بیماری هــا، خاصیــت انبــارداری، 
ــه  ــت ب ــه و مقاوم ــود در منطق ــی موج ــای زراع تناوب ه
ــال  ــا و... . به هرح ــی، گرم ــل کم آب ــای محیطــی مث تنش ه
بایــد توجــه شــود کــه هــر رقــم ســیب زمینی کــه مناســب 
تشــخیص داده شــد، بایــد از مراکــز مطمئن خریداری شــود 
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و حداقــل در کالس گواهی شــده قــرار داشــته باشــند. 
ــار ســیب زمینی نســبت  ــذری در هــر هکت ــده ب مصــرف غ
بــه ســایر گیاهــان زراعــی بیش تــر اســت )در حــد 
ــاب  ــی در انتخ ــن بی توجه ــن کوچک تری ــن(. بنابرای چند ت
رقــم مناســب موجــود اتــالف هزینــه زیــاد و افــت عملکــرد 
ــف  ــام مختل ــر ارق ــخصات و تصاوی ــر مش ــود. در زی می ش

ســیب زمینی آمــده اســت )شــکل های 21 تــا 26(.

گردشکل غده

سطحیعمق چشم غده

زردرنگ پوست

زردرنگ گوشت

متوسط دیررسرسیدگی

پابلندارتفاع بوته

بنفشرنگ گل

مقاومت به بیماری 
و آفت

 PVY و PVA نسبت به ویروس های
مقاوم و به ویروس PVX حساس تا 

نیمه حساس

شکل 21- مشخصات رقم ساوان )اولین رقم ملی(
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تخم مرغی کشیدهشکل غده

سطحیعمق چشم غده

کرمرنگ پوست

زرد تیرهرنگ گوشت

متوسط دیررسرسیدگی

پابلندارتفاع بوته

سفیدرنگ گل

بنفشرنگ قاعده جوانه نوری

مقاوم به ویروس پیچیدگی برگ و مقاومت به بیماری و آفت
حساس به بیماری ساق سیاه

شکل 22- مشخصات رقم آگریا
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تخم مرغی کشیدهشکل غده

سطحیعمق چشم غده

کرمرنگ پوست

زرد روشنرنگ گوشت

متوسط دیررسرسیدگی

پابلندارتفاع بوته

سفیدرنگ گل

صورتیرنگ قاعده جوانه نوری

مقاوم به نماتد و پیچش برگمقاومت به بیماری و آفت

شکل 23- مشخصات رقم کایزر
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تخم مرغیشکل غده

سطحیعمق چشم غده

زردرنگ پوست

زردرنگ گوشت

متوسط دیررسرسیدگی

متوسطارتفاع بوته

سفیدرنگ گل

صورتیرنگ قاعده جوانه نوری

مقاوم به بالیت، ساق سیاه، اسکب مقاومت به بیماری و آفت
و رایزوکتونیا

شکل 24- مشخصات رقم جلی
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تخم مرغیشکل غده

سطحیعمق چشم غده

کرم مایل به زردرنگ پوست

زردرنگ گوشت

متوسط دیررسرسیدگی

پابلندارتفاع بوته

سفیدرنگ گل

نسبت به ویروس های PVY ،PVA، مقاومت به بیماری و آفت
PVS و PLRV مقاوم

شکل 25- مشخصات رقم خاوران )دومین رقم ملی(
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تخم مرغی مایل به گردشکل غده

سطحیعمق چشم غده

زردرنگ پوست

زرد روشنرنگ گوشت

متوسط دیررسرسیدگی

پابلندارتفاع بوته

سفیدرنگ گل

مقاوم به ویروس های PVA و PVYمقاومت به بیماری و آفت

شکل 26- مشخصات رقم جاوید )سومین رقم ملی(
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تناوب

رعایــت تنــاوب زراعــی بــرای مــزارع تولیــد بــذر، 
بســیار ضــروری و بــرای مــزارع خوراکــی نیــز مهــم 
متوالــی  کشــت  از  بایــد  تنــاوب،  مبحــث  در  اســت. 
ســیب زمینی بــذری یــا خوراکــی و محصــوالت دارای 
آفــات و بیماری هــای مشــترك نظیــر گوجه فرنگــی و 
بادمجــان در یــک قطعــه زمیــن زراعــی خــودداری شــود. 
تنــاوب ســیب زمینی، غــالت و حبوبــات، مناســب ترین 
ــاوب  ــردن تن ــت. رعایت نک ــیب زمینی اس ــرای س ــاوب ب تن
مناســب، باعــث افزایــش بیماری هــای قارچــی و باکتریایــی 
و اختــالط ارقــام زراعــی می شــود، هرچنــد کــه درخصــوص 
تأثیــر مســتقیم تنــاوب بــر روی افــت عملکــرد محصــوالت 

ــت. ــود نیس ــی موج ــات دقیق ــی، اطالع زراع

ــیب زمینی  ــت س ــی در کاش ــای زراع ــاره تناوب ه درب
ــرد: ــاره ک ــر اش ــکات زی ــه ن ــوان ب می ت

ــی درجــه - 1 ــوان محصــول وجین ســیب زمینی به عن
ــه ســاختمان خــاك بیــش از ســایر گیاهــان زراعــی  اول ب
حســاس اســت و غالبــاً پــس از گیاهــان علوفه ای چندســاله، 
کــود ســبز یــا مصــرف کــود حیوانــی فــراوان )20 تــا 40 تن 

در هکتــار( در ســیکل تناوبــی قــرار می گیــرد.
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ــی - 2 ــه توال ــا و درنتیج ــه بیماری ه ــیب زمینی ب س
کاشــت حســاس اســت و نبایــد کم تــر از 4 ســال یــک بــار 

در یــک قطعــه زمیــن کاشــته شــود.

تنـاوب سـیب زمینی بـا یونجـه، ذرت، گنـدم و جو - 3
در سـیکل تناوبـی از لحاظ جلوگیری از گسـترش بیماری ها 
مطلـوب اسـت. معموالً کشـت غـالت پس از سـیب زمینی با 

افزایـش عملکـرد درخور توجهی همراه اسـت.

در صــورت وجــود و گســترش بیمــاری ناشــی از - 4
قــارچ Pythium sp نبایــد ســیب زمینی بــا لوبیــا در تنــاوب 

قــرار داده شــود.

ســیب زمینی بقایــای گیاهــی کمــی از خــود باقــی - 5
می گــذارد. در نواحــی ای کــه بعــد از ســیب زمینی، زمیــن 
بــه حالــت آیــش فصلــی زمســتانه رهــا می شــود و زیــادی 
بارندگــی ســبب پیدایــش خطــر فرســایش می شــود، الزم 
اســت بعــد از ســیب زمینی از گیاهــان پوششــی مثــل جــو، 

چــاودار، خلــر، شــبدر و... اســتفاده شــود.

خاک مناسب سیب زمینی

خـاك مناسـب بـرای زراعـت سـیب زمینی، عمومـاً باید 
بـاال،  تخلخـل  درصـد  باشـد:  داشـته  را  ایـن خصوصیـات 
اسـیدی  کمـی  خـوب،  زهکشـی  و  تهویـه  حاصل خیـزی، 
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)اسـیدیته 5/6 تـا 7( و بافـت شـنی لیمونـی یـا لومـی.

در اســیدیته 5 تــا 5/5 ســیب زمینی بــه بیمــاری 
اســکب نیــز کم تــر حســاس می شــود. در خاك هــای 
ــد  ــا رش ــی( غده ه ــای رس ــف )خاك ه ــش ضعی ــا زهک ب
ــی مختــل می شــود.  ــد و جــذب عناصــر غذای ــی ندارن خوب
در خاك هــای ســبک کــه مقادیــر کمــی مــاده آلــی دارنــد، 
ــود  ــن ک ــا 65 ت ــوان 25 ت ــاك می ت ــون خ ــاس آزم براس

ــرد. ــار مصــرف ک ــر هکت ــیده در ه ــی پوس دام

حد آسـتانه تحمل شـوری در خاك نیز در سـیب زمینی 
2 دسـی زیمنس بـر متـر اسـت و بـه ازای هـر واحـد افزایش 

شـوری عملکـرد 25 درصد کاهـش می یابد.

خاك هــای ســنگین ماننــد خاك هــای رســی یــا رســی 
ــار  ــه انتش ــاك و درنتیج ــف آب در خ ــث توق ــی باع لیمون
شــدید بیماری هــای قارچــی و باکتری هــای بی هــوازی 
ــط  ــش متوس ــب افزای ــبک، موج ــای س ــوند. خاك ه می ش
عملکــرد می شــود و بــه تولیــد غده هــای درشــت تر منجــر 
ــط  ــنگین، متوس ــای س ــه در خاك ه ــوند؛ درحالی ک می ش
ــوری  ــت. ش ــر اس ــا ریزت ــدازه غده ه ــن و ان ــرد پایی عملک
خــاك موجــب کوتاه مانــدن طــول بوتــه و درنتیجــه 
ــی ســیب زمینی در  ــرد می شــود. به طــور کل کاهــش عملک
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ــه  ــت، به نحوی ک ــوری اس ــه ش ــاس ب ــان حس ــره گیاه زم
عملکــرد محصــول در EC برابــر 5 میلی مــوس حــدود 40 
درصــد و در EC برابــر 10 میلی مــوس تقریبــاً 95 درصــد 
کاهــش می یابــد. گیــاه ســیب زمینی نســبت بــه اســیدیته 
ــاًل  ــد، مث ــان می ده ــی نش ــیت های مختلف ــاك حساس خ
در pH ≤ 7 مقــدار محصــول کــم و در اســیدیته مناســب 
)pH=5/5-6/5( عملکــرد محصــول، بیش تــر و غده هــا 
ــل  ــتانه تحم ــود. آس ــد ب ــندتر خواهن ــت تر و بازارپس درش
ــت.  ــر اس ــر مت ــی زیمنس ب ــیب زمینی 1/7 دس ــوری س ش
ــت.  ــب الزم اس ــد مناس ــرای رش ــر از 2 ب ــس EC کم ت پ
ــبتاً حســاس اســت و  ــاك نس ــوری خ ــه ش ــیب زمینی ب س
بــا افزایــش مقــدار EC عملکــرد آن کاهــش پیــدا می کنــد 

)جــدول 3(.

جدول 3- رابطه بین اسیدیته خاک و میزان کاهش عملکرد

میزان کاهش عملکرد غده اسیدیته خاک
)درصد(

صفر1/7

2/510

3/825

5/950

10100
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تأثیر عوامل محیطی بر رشد سیب زمینی

اکولوژیکــی،  خصوصیــات  لحــاظ  از  ســیب زمینی 
انعطــاف زیــادی دارد و از حــدود دایــره قطبــی تــا نواحــی 
اســتوایی کاشــته می شــود؛ امــا در آب وهــوای ســرد و 
خشــک، بهتریــن رشــد را دارد. بــه همیــن دلیــل، مناطــق 
ــاه  ــن گی ــی ای ــش طبیع ــاط روی ــن نق ــتانی، بهتری کوهس
جوانه هــای  توســعه  بیش تریــن  می شــوند.  محســوب 
درجــه   19 تــا   13 حــرارت  در  ســیب زمینی،  جــوان 
ســانتی گراد خــاك صــورت می گیــرد. نقطــه انجمــاد 
ســیب زمینی، 3- درجــه ســانتی گراد اســت. بنابرایــن، 
یخ بنــدان جزئــی شــب را تحمــل می کنــد. کم تریــن 
درجــه حــرارت بــرای ذخیــره شــدن مــواد غذایــی در غــده 
2 درجــه ســانتی گراد اســت. ســیب زمینی تقریبــاً در تمــام 
اســتان های ایــران )از مناطــق بیابانــی تــا مناطــق مرطــوب 
ــه  ــه ناحی ــی س ــود؛ ول ــزر( کشــت می ش ــای خ ــه دری کران

عمــده تولیــد ســیب زمینی در کشــور عبارت انــد از:

• منطقه البرز	

ــی  ــمال  غرب ــرقی در ش ــان ش ــه، از آذربایج ــن منطق ای
کشــور تــا خراســان در شــمال شــرقی امتــداد دارد و 
ــده  ــز عم ــرگان از مراک ــان و گ ــل، زنج ــتان های اردبی اس
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تولیــد ســیب زمینی در ایــن ناحیــه هســتند.

• منطقه زاگرس	

ــرز به طــرف  ــی حــوزه الب ــه، از قســمت غرب ــن منطق ای
جنــوب شــرقی تا مرکــز ایــران امتــداد دارد. شهرســتان های 
همــدان، اراك، فریــدن و اصفهــان، از مراکــز عمــده تولیــد 

ــه محســوب می شــوند. ــن ناحی ســیب زمینی در ای

ســیب زمینی  مرتفــع،  مناطــق  در  کلــی،  به طــور 
در ارتفــاع بیــن 1000 تــا 2000 متــری ســطح دریــا 
ــت  ــطح زیرکش ــد س ــش از 90 درص ــود. بی ــد می ش تولی
ــق اســت.  ــن مناط ــه ای ــق ب ــیب زمینی در کشــور، متعل س

• منطقه نواحی خشک و کم ارتفاع 	

ــق  ــز متعل ــور نی ــیب زمینی کش ــد س ــی از تولی بخش
ــژه  ــران بوی ــوب ای ــاع جن ــک و کم ارتف ــی خش ــه نواح ب
ــمتی از  ــتان و قس ــزگان، خوزس ــارس، هرم ــتان های ف اس

ــت. ــتان اس ــتان و بلوچس سیس

در گیـاه سـیب زمینی آغـاز غده دهـی یکـی از مهم ترین 
مراحـل رشـدی به شـمار می آیـد که عملکـرد نهایـی به طرز 
چشـمگیری به آن وابسـته اسـت. در این گیاه تعـداد غده ها 
یکـی از اجـزای عملکـرد به شـمار می آیـد کـه افزایـش آن 
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سـیب زمینی  عملکـرد  افزایـش  باعـث  مسـتقیم  به طـور 
می شـود. تعـداد غده هـا اساسـاً به چنـد عامل بسـتگی دارد: 
رقـم مـورد کشـت، سـن فیزیولوژیکـی بـذر، دمـا و رطوبت 
و میـزان مـواد غذایـی خـاك، طـول روز و شـدت تشعشـع 
و  رشـد  تنظیم کننده هـای  و  هورمون هـا  میـزان  محیـط، 
شـدت ابتـال بـه بیماری هـای گیاهـی. به طـور کلـی شـروع 
غده دهـی معمـوالً 5 تـا 7 هفتـه بعـد از کاشـت غده هـای 
بـذری آغـاز می شـود. طـی ایـن مـدت مـواد فتوسـنتزی 
تولیدشـده توسـط اندام هـای سـبز هوایـی گیـاه برای رشـد 
بنابرایـن  می شـود.  مصـرف  غده دهـی  آغـاز  و  اسـتولون ها 
تعـداد غـده زیـاد بـه شـرایط محیطـی مناسـب و مدیریـت 

مطلـوب مزرعـه در ایـن دوره زمانـی نیازمنـد اسـت.

1- تأثیر طول روز و شدت نور
بــرای  موردنیــاز  عوامــل  مهم تریــن  از  یکــی  نــور 
ــر ایــن اســاس میــزان  فتوســنتز و رشــد گیاهــان اســت. ب
رشــد تــا حــدود زیــادی بــه مقــدار تشعشــع دریافت شــده 
توســط گیــاه بســتگی دارد. به طــور کلــی در مزرعــه 
ــاه، جــذب تشعشــع  ســیب زمینی در طــول دوره رشــد گی
ــاز  ــا ف ــه ی ــار مرحل ــی طــی چه خورشــیدی توســط کانوپ

انجــام می شــود.
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 در فـاز صفـر یعنـی مرحله کاشـت تا سـبز شـدن، گیاه 
نـوری را جـذب نمی کنـد و اصـوالً میـزان رشـد جوانه هـا به 
درجـه حـرارت خاك بسـتگی دارد. در این فاز بدیهی اسـت 

کـه ماده خشـک افزایـش پیـدا نمی کند.

ــد  ــدن )50 درص ــبز ش ــن س ــی بی ــاز اول دوره زمان  ف
گیاهــان ســبز شــده اند( تــا آغــاز غده دهــی را شــامل 
می شــود. طــول ایــن مرحلــه یــا فــاز بــه ســرعت نمــو تــا 

مرحلــه آغــاز غده دهــی بســتگی دارد.

فــاز دوم جــذب تشعشــع خورشــیدی توســط کانوپــی، 
ــد  ــه ای از رش ــی و مرحل ــاز غده ده ــن آغ ــی بی دوره زمان
ــاده  ــا 100 درصــد م ــه حــدود 90 ت را شــامل می شــود ک
ــا  ــه غده ه ــه ب ــور روزان ــنتز به ط ــل از فتوس ــک حاص خش
ــبی  ــرعت نس ــه س ــاز دوم ب ــول ف ــد. ط ــاص می یاب اختص
ــاده  ــی تســهیم م ــده چگونگ ــه تعیین کنن ــا ک رشــد غده ه
ــت،  ــاه اس ــای گی ــایر بخش ه ــا و س ــن غده ه ــک بی خش

ــتگی دارد. بس

ــا و  ــدن برگ ه ــر ش ــرعت پی ــا س ــوم ب ــاز س ــول ف ط
ــاه تعییــن می شــود. ــان رشــد گی ــه پای ــه مرحل رســیدن ب

بیش تریـن مقدار جذب تشعشـع در سـیب زمینی زمانی 
اتفـاق می افتـد کـه طـول دوره زندگـی گیـاه با طـول فصل 
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رشـد گیـاه زراعـی در منطقـه هماهنگ باشـد. در ایـن باره 
شـایان ذکـر اسـت کـه کشـاورزان بـا انتخـاب رقم مناسـب 
می تواننـد بیـن طـول دوره رشـد گیـاه زراعی و طـول فصل 

رشـد در منطقـه هماهنگـی ایجـاد کنند.

بــر ایــن اســاس یکــی از مهم تریــن معیارهــای اســتفاده 
ــی  ــوع هماهنگ ــن موض ــررس همی ــا دی ــام زودرس ی از ارق
ــت.  ــه اس ــد منطق ــل رش ــا فص ــاه ب ــد گی ــول دوره رش ط
ــه و  ــا مدیریــت تغذی البتــه میــزان آب در دســترس زارع ی
بهداشــت گیــاه از نظــر مقابلــه بــا آفــات و امــراض نیــز در 

ــر اســت. آن مؤث

 به هرحــال تعــدادی از عوامــل غیرزنــده محیطــی نظیــر 
میــزان دسترســی بــه نیتــروژن و آب و نیــز ســرمای دیررس 
ــدان زودرس در  ــرما و یخ بن ــا س ــد ی ــل رش ــدی فص در ابت
ــاه و کاهــش  انتهــای فصــل رشــد موجــب ازبین رفتــن گی
ــه  ــیب زمینی و درنتیج ــط س ــاك توس ــش خ ــزان پوش می

کاهــش میــزان جــذب تشعشــع خورشــیدی می شــود.

ــی  ــن گل ده ــی و همچنی ــر غده ده ــیب زمینی از نظ س
ــاط  ــن ارتب ــا در ای ــد؛ ام ــمار می آی ــاه به ش ــی روزکوت گیاه
اثــر متقابــل شــدیدی بیــن ژنوتیــپ و محیــط وجــود دارد. 
بــر ایــن اســاس تغییــر در طــول روز از روزهــای کوتــاه بــه 
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روزهــای بلنــد، تغییراتــی را در رشــد گیاه از نظــر مرفولوژی 
ــود )واکنــش  ــان فتوپری ــد. محقق ــی ایجــاد می کن و غده زای
ــاز غده دهــی  ــان آغ ــده زم ــه طــول روز( را عامــل القاکنن ب

در ســیب زمینی دانســته اند.

بــا افزایــش درجــه حــرارت در محــدوده معیــن، 
رشــد و نمــو بوته هــای ســیب زمینی بهبــود می یابــد. 
بــه 16 ســاعت  از 12  روز  افزایــش طــول  بااین حــال 
موجــب به تأخیرافتــادن آغــاز مرحلــه اســتولون زایی و 
ــا  ــداد غده ه ــش تع ــب کاه ــز موج ــی و نی ــاز غده ده آغ
ــه  ــرایطی ک ــول روز در ش ــش ط ــن افزای ــا ای ــود. ام می ش
ــاد باشــد و امــکان افزایــش طــول  طــول فصــل زراعــی زی
ــد موجــب  ــد، می توان ــم باش ــیب زمینی فراه ــد س دوره رش

ــود. ــده ش ــرد غ ــش عملک افزای

رشــد شــاخ وبرگ ســیب زمینی در شــدت های نــور 
کم تــر، تحریــک می شــود و رشــد غــده به تأخیــر می افتــد؛ 
ــاز  ــر آغ ــی زودت ــور، غده ده ــر ن ــدت های باالت ــی در ش ول
ــری  ــذا غده هــای تولیدشــده، وزن خشــک باالت می شــود. ل
ــاالی  ــد. در شــدت های بســیار ب ــری دارن و عملکــرد بیش ت
نــور، گیــاه بســرعت از بیــن مــی رود. بــه همیــن دلیــل، وزن 
ــور  ــدت ن ــالف ش ــن رو اخت ــد. ازای ــش می یاب ــا کاه غده ه
در مناطــق مرتفــع و پســت ممکــن اســت بــر رشــد مؤثــر 
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باشــد. میــزان غده دهــی در شــدت های بیش تــر نــور 
ــش  ــاالی تاب ــدت ب ــد ش ــر می رس ــد. به نظ ــش می یاب افزای
ــور خورشــید، باعــث افزایــش غلظــت کربوهیدرات هــا در  ن

رأس اســتولون شــود.

اگــر در ســیب زمینی ســهم بیش تــری از مــاده خشــک 
ــه غده هــا منتقــل شــود، ســهم برگ هــا  ــه ب تولیــدی روزان
و اندام هــای هوایــی از مــواد فتوســنتزی کم تــر اســت 
ــر  ــیدگی نزدیک ت ــه رس ــه مرحل ــاه ب ــب گی ــن ترتی و بدی
ــک  ــاده خش ــه کل م ــی ک ــورت زمان ــن ص ــود. در ای می ش
تولیــدی روزانــه در گیــاه بــه غده هــا اختصــاص یابــد، رشــد 
برگ هــا متوقــف می شــود و پــس از یــک دوره زمانــی کــه 
بــه درجــه حــرارت بســتگی دارد، اندام هــای هوایــی گیــاه 
ــی  ــاز غده ده ــه آغ ــن درصورتی ک ــد. بنابرای ــن می رون از بی
ــه  ــواد فتوســنتزی ب ــال م ــرا برســد، تســریع انتق ــر ف زودت

ــود. ــی می ش ــاه منته ــر گی ــیدگی زودت ــه رس ــا، ب غده ه

ــاز  ــا آغ ــدن ت ــه سبزش ــول مرحل ــیب زمینی ط در س
ــه تشعشــع و درجــه حــرارت بســتگی  غده دهــی بشــدت ب
تــا  غده دهــی  آغــاز  مرحلــه  طــول  درخصــوص  دارد. 
ــت،  ــه اس ــن گون ــه همی ــت ب ــز وضعی ــا نی ــدن غده ه پرش
ــدت آن  ــن م ــرارت در تعیی ــه ح ــع و درج ــی تشعش یعن
ــه  ــت. در مرحل ــر اس ــش کم ت ــن نق ــا ای ــد؛ ام ــش دارن نق
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ــز  ــه رســیدگی نی ــا مرحل بعــدی یعنــی پرشــدن غده هــا ت
افزایــش درجــه حــرارت و شــدت بــاالی تشعشــع موجــب 

ــود. ــه می ش ــن مرحل ــدت ای ــدن م ــاه ش کوت

طــول روز اثــر درخــور توجهــی بــر رشــد ســیب زمینی 
دارد، به طــوری کــه در روزهــای کوتــاه، ســیب زمینی 
ســریع تر وارد مرحلــه غده دهــی می شــود و عــالوه بــر 
ــر  ــز کوچک ت ــاه نی ــای گی ــاه و اندام ه ــتولون ها کوت آن اس
ــل در روزهــای بلنــد غده دهــی به تأخیــر  می شــود. در مقاب
می افتــد و تعــداد آن نیــز کاهــش می یابــد. در شــدت نــور 
ــاه  ــد و گی ــاق می افت ــریع تر اتف ــی س ــز غده ده ــر نی بیش ت
ــود  ــاع خ ــر ارتف ــه حداکث ــری ب ــی کوتاه ت ــت زمان در فرص
ــور  ــدت ن ــا ش ــاس ب ــرایطی در قی ــن ش ــد. در چنی می رس

کم تــر، عملکــرد بیش تــر می شــود.

2- تأثیر درجه حرارت
ســیب زمینی در مناطــق و دوره هــای رشــدی کــه 
ــر  ــر از 5 و کم ت ــرارت بیش ت ــه ح ــه درج ــن روزان میانگی
ــد.  ــد می کن ــی رش ــت، بخوب ــانتی گراد اس ــه س از 21 درج
درجــات حــرارت کم تــر خطــر ســرما یــا یخ زدگــی را 
افزایــش می دهــد و درجــات حــرارت بیش تــر موجــب 
کاهــش میــزان انتقــال مــاده خشــک بــه غده هــا می شــود.
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سـیب زمینی به طـور کلـی در درجـات حـرارت پایین تر، 
حیـث  ایـن  از  و  اسـت  برخـوردار  مطلوب تـری  رشـد  از 
سرمادوسـت محسـوب می شـود. به همین دلیـل در مناطق 
گـرم نظیـر خوزسـتان کشـت سـیب زمینی در پاییـز و در 
مناطـق سـرد در بهـار انجام می شـود. ایـن گیاه بـه درجات 
حـرارت باال بسـیار حسـاس اسـت. درجه حـرارت 31 درجه 
سـانتی گراد در روز و 29 درجـه سـانتی گراد در شـب، در 
مقایسـه بـا درجـات حرارت 19 درجـه سـانتی گراد در روز و 
17 درجـه سـانتی گراد در شـب، کل مـاده خشـک تولیـدی 
در گیـاه را حـدود 44 تـا 72 درصـد کاهـش می دهـد. وزن 
غده هـا بیش تـر از کل مـاده خشـک، تحـت تأثیـر منفـی 
درجـات حـرارت قـرار می گیـرد. در درجه حرارت بـاال دوره 
رشـد برگ هـا افزایـش می یابد و بنابراین سـهم انتقـال مواد 
فتوسـنتزی بـه غده ها کاهـش می یابـد. در چنین شـرایطی 
سـن فیزیولوژی بـرگ افزایش می یابد و بدیـن ترتیب پیری 
زودرس برگ هـا را شـاهد خواهیـم بـود که درنتیجـه میزان 

تولیـد مـواد فتوسـنتزی نیـز در کانوپـی کاهـش می یابد.

ــده  ــه غ ــتولون ب ــّو اس ــع نم ــاك مان ــاد خ ــای زی  دم
ــر ایــن اســاس زمانــی کــه دمــای خــاك زیــاد  می شــود. ب
ــه  ــد و ب ــد می کنن ــاال رش ــرف ب ــتولون ها به ط ــد، اس باش
ــا  ــاس ب ــت در تم ــن حال ــند. در ای ــاك می رس ــطح خ س
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هــوای خنــک تشــکیل غده هــای هوایــی می دهنــد. عــالوه 
ــا  ــه در غده ه ــد ثانوی ــب رش ــرم موج ــوای گ ــن ه ــر ای ب
می شــود. بدیــن ترتیــب کــه رشــد مجــدد اســتولون از غــده 
ــی نامیــده می شــود،  ــی حرارت طــی فراینــدی کــه جوانه زن
آغــاز می شــود و زمانــی کــه دوبــاره درجــه حــرارت پاییــن 
ــود و  ــکیل می ش ــتولون تش ــای اس ــده ای در انته ــد، غ آم
بــه ایــن ترتیــب تعــدادی غــده بــه شــکل زنجیــر در پــی 
یکدیگــر ایجــاد می شــوند. شــایان ذکــر اســت کــه چنیــن 
ــور  ــاك به ط ــروژن خ ــزان نیت ــه می ــواردی ک ــی در م حالت
متوالــی زیــاد و کــم بشــود نیــز ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد.

ــرگ در  ــنتز ب ــرای فتوس ــوب ب ــرارت مطل ــه ح  درج
و  اســت  ســیب زمینی حــدود 24 درجــه ســانتی گراد 
ــا افزایــش دمــا  ثابــت شــده اســت کــه میــزان فتوســنتز ب
ــد. درجــه حــرارت همچنیــن ســرعت نمــّو  کاهــش می یاب
ســیب زمینی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، به طــوری 
کــه حداکثــر ســرعت نمــو ســیب زمینی در محــدوده بیــن 

ــت. ــده اس ــزارش ش ــانتی گراد گ ــه س ــا 22 درج 14 ت

به عنـوان  اصـوالً  سـرما،  تحمـل  نظـر  از  سـیب زمینی 
گیاهـی حسـاس به سـرما شـناخته می شـود و درصورتی که 
طـی فصـل رشـد در معـرض دمـای 3- درجـه سـانتی گراد 

قـرار گیـرد، بشـدت آسـیب می بینـد.
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درجــه حــرارت مطلــوب رشــد ســیب زمینی بــاال 
نیســت. بنابرایــن طبیعــی اســت کــه گیــاه ســیب زمینی در 
طــی فصــل رشــد، چندیــن بــار بــا تنــش گرمایــی مواجــه 
ــرای  ــوب رشــد ســیب زمینی ب شــود. درجــه حــرارت مطل
ــرای  ــانتی گراد و ب ــه س ــی حــدود 23 درج ــای هوای اندام ه
ــال  ــت. بااین ح ــانتی گراد اس ــه س ــا 18 درج ــد غده ه رش
نســبت مناســب درجــه حــرارت روزانــه بــه شــبانه حــدود 
ــش درجــه  ــا افزای ــه 12 درجــه ســانتی گراد اســت. ب 23 ب
ــوب  ــد مطل ــه رش ــتیابی ب ــور دس ــه، به منظ ــرارت روزان ح
بایــد اختــالف درجــه حــرارت روزانــه و شــبانه زیــاد باشــد. 
ــی  ــای هوای ــد اندام ه ــیب زمینی، رش ــاال در س ــرارت ب ح
شــرایطی  چنیــن  در  بنابرایــن  می کنــد.  تحریــک  را 
ــواد  ــن م ــا، ای ــه غده ه ــواد فتوســنتزی ب ــال م به جــای انتق
بــه اندام هــای ســبز منتقــل می شــود و صــرف رشــد 
ــب  ــن ترتی ــود. بدی ــاه می ش ــس گی ــز تنف ــاخ وبرگ و نی ش

ــویم. ــه می ش ــیب زمینی مواج ــرد س ــش عملک ــا کاه ب

افزایــش درجــه حــرارت بــا تعــداد غــده در ســیب زمینی 
نیــز رابطــه عکــس دارد. بنابرایــن در هــوای خنک تــر 
و شــرایط رطوبتــی مطلــوب، غده هــا بهتــر تشــکیل 
از آن  انجام شــده حاکــی  نتایــج تحقیقــات  می شــوند. 
اســت کــه دمــای مناســب خــاك بــرای غده دهــی حــدود 
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15 تــا 18 درجــه ســانتی گراد اســت. چنیــن درجــات 
حرارتــی در خــاك معمــوالً در دمــای محیطــی 20 تــا 25 

درجــه ســانتی گراد حاصــل می شــود.

ــنتز  ــاال س ــای ب ــات در دم ــج تحقیق ــاس نتای ــر اس ب
جیبرلیــن در جوانه هــا تحریــک شــده و ســپس ایــن مــاده 
بــه اســتولون ها منتقــل می شــود و مانــع شــکل گیری 
ــای  ــه دم ــی ک ــن رو هنگام ــد می شــود. ازای ــای جدی غده ه
ــود،  ــر ش ــانتی گراد بیش ت ــه س ــب از 20 درج ــوا در ش ه
ــد و در دمــای 30 درجــه  میــزان غده دهــی کاهــش می یاب
ســانتی گراد عمــاًل غده دهــی در ســیب زمینی متوقــف 
تاریــخ کاشــت  انتخــاب  ایــن خصــوص  می شــود. در 
ــز از  ــای گری ــن روش ه ــی از مهم تری ــوان یک مناســب به عن

ــت بســیاری دارد. ــاد، اهمی ــای زی گرم

ــاس  ــی حس ــکی و کم آب ــه خش ــوالً ب ــیب زمینی اص  س
ــرد آن در  ــد و عملک ــزان تولی ــر آن می ــالوه ب ــت و ع اس
ــت  ــا مدیری ــد ب ــن رو بای ــت. ازای ــر اس ــک بهت ــوای خن ه
صحیــح بخش هایــی از عوامــل آب وهوایــی کــه در کنتــرل 
بشــر اســت، از قرارگرفتــن گیــاه تحــت شــرایط تنــش آب 
یــا حــرارت محیطــی بــاال خــودداری  شــود. بدیهــی اســت با 
مدیریــت صحیــح تاریــخ کاشــت، تراکــم گیاهــی، مدیریــت 
ــی مراحــل  ــع همزمان ــوان مان ــاه می ت ــه گی ــاری و تغذی آبی
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ــز  ــا دوره هــای خشــکی و تنــش و نی رشــد ســیب زمینی ب
دمــای بــاالی هــوا شــد و بدیــن طریــق می تــوان از کاهــش 

عملکــرد جلوگیــری کــرد.

3- تأثیر رطوبت
ــل  ــی مراح ــب ط ــی مناس ــرای غده ده ــیب زمینی ب س
رشــد بــه رطوبــت کافــی و تخلخــل مناســب خــاك نیازمند 
اســت. زمانــی کــه میــزان آب خــاك در طــول دوره رشــدی 
ــد  ــر از 70 درص ــواره بیش ت ــت هم ــور یکنواخ ــاه به ط گی
کل ظرفیــت نگهــداری آب در خــاك باشــد، عملکــرد 
ــظ  ــاس حف ــن اس ــر ای ــود. ب ــد ب ــاال خواه ــیب زمینی ب س
ــاز  ــان آغ ــژه در زم ــت خــاك در ســطح مناســب، بوی رطوب
غده دهــی در افزایــش تعــداد غــده اهمیــت بســیاری دارد و 
بایــد دقــت شــود تــا گیــاه در ایــن مرحلــه از رشــد تحــت 

تنــش رطوبتــی قــرار نگیــرد.

4- تأثیر مواد غذایی خاک
ــرای  ــی ب ــر غذای ــن عناص ــی از مهم تری ــروژن یک نیت
تولیــد ســیب زمینی اســت. بااین حــال مصــرف بیــش 
ــن و  ــون جیبرلی ــد هورم ــش تولی ــب افزای ــد آن موج از ح
ــب  ــن ترتی ــود. بدی ــید می ش ــد آبسیزیک اس ــش تولی کاه
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نســبت کــم هورمــون آبسیزیک اســید بــه جیبرلیــن 
ــی  ــش غده ده ــاخ وبرگ و کاه ــد ش ــش رش ــب افزای موج

می شــود. ســیب زمینی  در 

5- تأثیر هورمون ها و تنظیم کننده های رشد
بــا مصــرف کلرومکــوات1 یــا B9 بــر روی ســیب زمینی 
در حــال رشــد، از رشــد اندام هــای هوایــی کاســته می شــود 
ــش  ــده( افزای ــداد غ ــده و تع ــدازه غ ــا )ان ــد غده ه و رش
می یابــد. مصــرف مــوادی نظیــر DCIB-Na، TIBA یــا 
ــود،  ــا می ش ــد جوانه ه ــف رش ــب توق ــه موج decano-1 ک

به دنبــال  را  ســیب زمینی  غده هــای  تعــداد  افزایــش 
ــی  ــر غده ده ــی ب ــر منف ــیتوکینین اث ــتفاده از س دارد. اس
ــن  ــید و اتیل ــل سالیسیلیک اس ــیب زمینی دارد و در مقاب س
موجــب تحریــک غده دهــی در ســیب زمینی می شــوند. 
ــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه تولیــد  ــی می ت به طــور کل
ــواره  ــیب زمینی هم ــر س ــی نظی ــف زراع ــوالت مختل محص
ــور،  ــرار دارد. ن ــی ق ــف محیط ــل مختل ــر عوام ــت تأثی تح
درجــه حــرارت و آب ازجملــه مهم تریــن ایــن عوامــل 
هســتند کــه در صــورت کمبــود یــا بیــش از حــد بــودن هــر 
یــک، میــزان تولیــد و کیفیــت محصــول تولیــدی کاهــش 

1 . Chlormequat (CCC)
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ــکی و  ــه خش ــاس ب ــی حس ــیب زمینی گیاه ــد. س می یاب
کم آبــی اســت کــه در شــرایط حرارتــی خنــک طــی فصــل 
ــط  ــب محی ــع مناس ــور و تشعش ــه از ن ــد، درصورتی ک رش
ــن  ــر ای ــی دارد و در غی ــرد مطلوب ــد، عملک ــوردار باش برخ
صــورت بــه میزانــی کــه گیــاه تحــت تأثیــر منفــی شــرایط 
ــر آن واکنــش نشــان می دهــد.  ــرد، در براب ــرار گی تنــش ق
مختلــف  واکنش هــای  تأثیــر  تحــت  ترتیــب  بدیــن 
بیوشــیمیایی یــا فیزیولوژیــک داخلــی گیــاه، عملکــرد 
ــن الزم  ــد. بنابرای ــن می آی ــز پایی ــول نی ــت محص و کیفی
اســت ضمــن جلوگیــری از وارد شــدن تنش هــای مختلــف 
ــال  ــب و اعم ــام مناس ــاب ارق ــا انتخ ــیب زمینی، ب ــه س ب
ــخ کاشــت و  ــوب زراعــی نظیــر تنظیــم تاری مدیریــت مطل
تراکــم گیاهــی مناســب و نیــز مدیریــت آبیــاری و تغذیــه 
گیــاه، شــرایط مناســبی را بــرای رشــد و تولیــد آن فراهــم 
ــزان  ــن می ــواره مطلوب تری ــه هم ــت ک ــی اس ــم. بدیه کنی
محصــول از نظــر کّمــی و کیفــی در بهتریــن شــرایط زراعی 

ــد. ــت می آی ــام به دس ــن ارق ــا برتری و ب
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عملیات زراعی کاشت، داشت و برداشت 
سیب زمینی

1- انتخاب مزرعه و آماده سازی آن
ــوب،  ــرای تولیــد محصــول ســیب زمینی در حــد مطل ب
ــکات مهــم و کلیــدی  انتخــاب زمیــن زراعــی مناســب از ن
اســت کــه همــواره بایــد کشــاورزان و تولیدکننــدگان بــدان 
ــی از  ــاه زراع ــن گی ــه ای ــال ازآنجاک ــد. بااین ح ــه کنن توج
توانایــی ســازگاری نســبتاً خوبــی برخــوردار اســت، امــکان 
کاشــت آن در بســیاری از اراضــی کشــاورزی وجــود دارد. 
ــا  ــرد ی ــرایطی عملک ــن ش ــه در چنی ــی اســت ک ــا بدیه ام
کیفیــت محصــول تولیــدی در حــد مطلــوب نخواهــد بــود.

انتخاب شــده  آماده ســازی زمیــن زراعــی  عملیــات 
ــود  ــام ش ــه ای انج ــد به گون ــیب زمینی بای ــت س ــرای کش ب
ــه ها  ــوذ ریش ــرای نف ــاك را ب ــبی از خ ــق مناس ــه عم ک
فراهــم کنــد و در عیــن حــال خــاك آماده شــده از توانایــی 
زهکشــی و تخلــل کافــی نیــز برخــوردار باشــد. ایــن خــاك 
ــرای  ــبی ب ــگاه مناس ــن جای ــی تأمی ــد توانای ــن بای همچنی
رشــد و پــرورش غده هــا را دارا باشــد؛ زیــرا محصــول 
رشــد  خــاك  درون  غده هــا  همــان  یــا  ســیب زمینی 

پــرورش می یابنــد. و  می کننــد 
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ســیب زمینی در مقایســه بــا بســیاری از گیاهــان، 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــی دارد و ب ــه ای ضعیف ــتم ریش سیس
صــورت مواجهــه ریشــه بــا الیه هــای نفوذناپذیــر یا ســخت، 
ــه  ــد. تهی ــش می یاب ــمگیری کاه ــزان چش ــرد به می عملک
ــه  ــی ک ــد در زمان ــوالً بای بســتر کاشــت ســیب زمینی معم
ــا  ــت خــاك در حــّد مناســبی اســت، انجــام شــود ت رطوب
ــن  ــخم زمی ــگام ش ــده هن ــای تشکیل ش ــزان کلوخه ه می

ــد. ــل ممکــن کاهــش یاب ــه حداق ب

بــرای کشــت ســیب زمینی ابتــدا زمیــن مدنظــر را 
ــا کمــک دیســک  شــخم می زننــد )شــکل 27( و ســپس ب
کلوخه هــای ایجادشــده را خــرد می کننــد )شــکل 28(. 
زمیــن  ماله کشــیدن  از  پــس  نیــز  کاشــت  عملیــات 
انجــام  ســیب زمینی  بــذرکار  به وســیله  دیســک خورده 
ــتگاه های  ــروزه، دس ــه ام ــت ک ــر اس ــایان ذک ــود. ش می ش
ــن  ــازی زمی ــات آماده س ــوع عملی ــه مجم ــد کاره ای ک چن
ــر روی  ــت ب ــار حرک ــک ب ــا ی ــیب زمینی را ب ــت س و کاش
ــار  ــده و در اختی ــاخته ش ــد، س ــام دهن ــی انج ــن زراع زمی
کشــاورزان کشــورهای مختلــف قــرار گرفته اســت. اســتفاده 
ــت و  ــی در وق ــن صرفه جوی ــین ها ضم ــه ماش ــن گون از ای
هزینه هــای کشــت، خســارات واردشــده بــه زمیــن زراعــی 
و نیــز محیــط زیســت را کاهــش می دهــد. در زیــر تصویــر 
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مربــوط بــه مرحلــه آماده ســازی زمیــن بــا دســتگاه 
ــکل 29(. ــت )ش ــده اس ــیکلوتیلر آم س

شکل 27- انجام شخم

شکل 28- مرحله خردکردن کلوخ ها با دیسک
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شکل 29- مرحله آماده سازی زمین با دستگاه سیکلوتیلر

خاك ورزی هـای مرسـوم بـا انتقاداتـی مثل صـرف انرژی 
زیـاد، کلوخـه ای شـدن زمیـن، تخریـب سـاختمان خـاك، 
فرسـایش آبـی و بـادی، کاهش مـواد آلی خـاك و ایجاد الیه 
نفوذناپذیـر در کـف الیه شـخم مواجه هسـتند. بـه این دلیل 
امروزه بر روی سـامانه های خاك ورزی حفاظتی )سامانه هایی 
بـا حفـظ حداقـل 30 درصـد بقایـای گیاهی بر روی سـطح( 
تأکیـد می شـود. اسـتفاده از سـیب زمینی کار اتوماتیـک دو 
ردیفـه، سـه ردیفـه و چهـار ردیفـه توأم بـا کـودکار با نصب 
پیش برهـای دیسـکی مـواج در جلـوی واحدهـای کاشـت 
حفاظتـی  خاك ورزی هـای  در  بقایـا  خردکـردن  به منظـور 
توصیـه می شـود. سیسـتم های مدیریتـی خـاك ورزی بـه دو 

صـورت بـه شـرح زیـر انجام می شـود:
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1- خــاک ورزی ســنتی: ترکیبــی از خــاك ورزی اولیه 
ــاختن  ــرای فراهم س ــه ب ــه ک ــاك ورزی ثانوی ــخم( و خ )ش

ــرد. ــذر انجــام می گی بســتر ب

ــن  ــه ای ــوان ب ــنتی می ت ــاك ورزی س ــکالت خ از مش
ــر  ــاك، وقت گی ــدن خ ــه ای ش ــرد: کلوخ ــاره ک ــوارد اش م
ــاد، تخریــب ســاختمان  ــرژی و هزینــه زی ــودن، صــرف ان ب
خــاك، به هــم زدن تســطیح زمیــن، مصــرف زیــاد آب، 
ایجــاد فرســایش بــادی و آبــی، کاهــش مــواد آلــی خــاك، 
ــه  ــاد الی ــوا و ایج ــی ه ــی، آلودگ ــای گیاه ــوزاندن بقای س

ــخم. ــه ش ــخت در کف س

2- خــاک ورزی حفاظتــی: هــر گونــه تــالش بــرای 
کم کــردن شــدت عملیــات خــاك ورزی، سســت کردن 
خــاك بــدون برگردانــدن آن و پوشــش حداقــل 30 درصــد 
ــی  ــاك ورزی حفاظت ــی، خ ــای گیاه ــا بقای ــاك ب ســطح خ
ــاك ورزی و  ــامل کم خ ــن روش ش ــود. ای ــوب می ش محس

بی خــاك ورزی اســت.

ــب  ــات برحس ــل عملی ــاک ورزی: حداق 2-1- کم خ
ــا عمـــــق  ــوع گیــاه و میــزان بقایــای محصــول قبلــی ت ن
کــــافی بــرای قــراردادن کــود و بــذر و مخلوط کــردن بقایــا 

ــرد. ــام می گی ــه ســطحی انج ــا الی ب
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2-2- بی خـاک ورزی: هیـچ نـوع عملیات خـاك ورزی 
صـورت نمی گیـرد و فقـط ماشـین کاشـت کـود و بـذر را با 
ایـن  در  قـرار می دهـد.  در خـاك  به هم خوردگـی  حداقـل 

روش بقایـای گیاهـی در سـطح خـاك رهـا می شـوند.

براسـاس نتایـج به دسـت آمده در منطقـه اردبیـل عملکرد 
غده در این سیسـتم 43/5 تن در هکتار )افزایش 24 درصدی 
نسـبت به متوسـط اسـتان اردبیل( بود. در این روش عملیات 
خـاك ورزی اولیـه و ثانویه حذف می شـود و نگهـداری رطوبت 
خـاك، مـواد آلی خـاك و حفاظت از سـطح خاك با اسـتفاده 
از بقایـای محصـوالت افزایش می یابـد. در زیـر تصاویر مربوط 
بـه مرحلـه کاشـت غده، سـبز شـدن و غده هـای تولیـدی در 

سیسـتم خاك ورزی آمده اسـت )شـکل های 30، 31 و 32(.

شکل 30- مرحله کاشت غده ها



راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی90

شکل 31- مرحله سبز شدن بوته ها

شکل 32- غده های تولیدی یک بوته در سیستم کم خاک ورزی
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2- انتخاب بذر با کیفیت مطلوب
دسترسـی بـه بـذر خوب و بـا کیفیـت مناسـب، یکی از 
مهم تریـن نیازهـا برای تولید مناسـب محصول سـیب زمینی 
نبـودن  به دلیـل در دسـترس  امـا در حـال حاضـر  اسـت. 
چنیـن بـذری، عملکـرد و کیفیـت محصـول در بسـیاری از 
مـزارع سـیب زمینی، پایین تـر از حـد انتظـار اسـت. بنابراین 
ازآنجاکـه حـدود 40 تـا 50 درصـد کل هزینه هـای تولیـد 
سـیب زمینی بـه بـذر مربـوط می شـود، اطمینـان از کیفیت 
بـذر مـورد اسـتفاده از نکاتی اسـت کـه همواره بایـد مدنظر 

قرار داشـته باشـد.

سـیب زمینی،  کارشناسـان  و  محققـان  کشـورمان،  در 
همـواره کشـاورزان را بـه اسـتفاده از بـذور اصالح شـده و 
مـورد تأییـد مؤسسـات کنتـرل و گواهـی بـذر یـا اصـالح 
و تهیـه نهـال و بـذر ترغیـب می کننـد. بدیهـی اسـت کـه 
اسـتفاده از چنیـن بـذری، هزینه هـای بیش تـری در ابتدای 
کشـت بـه تولیدکننـدگان تحمیـل می کنـد؛ اما بسـیاری از 
مشـکالت ناشـی از اسـتفاده از بـذور نامرغـوب را کاهـش 
می دهـد و افزایـش عملکـرد نهایـی، ضمـن پوشـش دادن 
هزینه هـای اولیـه کشـت، درامد بهتـری را برای کشـاورزان 

تأمیـن می کنـد.
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ــاال دارای  ــت ب ــا کیفی ــوب و ب ــذور خ ــی ب ــور کل به ط
برچســب مشــخص کننده رقــم بــذری، رده یــا کالس بــذر، 
ــا  ــده ی ــوان و مشــخصات تولیدکنن ــز عن ــد و نی ســال تولی
محــل تولیــد آن هســتند. البتــه در برخــی مــوارد ممکــن 
ــری  ــات بیش ت ــد، اطالع ــر ش ــه ذک ــر آنچ ــالوه ب ــت ع اس
ــتفاده  ــورد اس ــیمیایی م ــواد ش ــر م ــموم و دیگ ــر س نظی
بــرای ضدعفونــی یــا نگهــداری بهتــر بــذر در انبــار بــر روی 

برچســب آن ذکــر شــده باشــد.

ــذر ســیب زمینی دارای برچســب گواهــی  اســتفاده از ب
ــم  ــاورز فراه ــرای کش ــان را ب ــن اطمین ــد، ای ــورد تأیی م
ــا  ــق ب ــذری مطاب ــن ب ــد چنی ــل تولی ــه مراح ــد ک می کن
ــرب  ــان مج ــر کارشناس ــر نظ ــن و زی ــتانداردهای معی اس
ــکان  ــه ام ــی ک ــال زمان ــت. بااین ح ــیده اس ــام رس ــه انج ب
دسترســی بــه بــذر دارای گواهــی مناســب فراهــم نباشــد، 
کشــاورزان بایــد از توانایی هــای فنــی و اســتانداردهای 
ــه  ــیب زمینی ب ــذر س ــده ب ــط تولیدکنن ــده توس رعایت ش
ــن  ــه چنی ــد. درصورتی ک ــدا کنن ــق ممکــن اطــالع پی طری
امکانــی نیــز فراهــم نباشــد، شایســته اســت تــا حــد امــکان 
از خریــد و کاشــت بــذر بــدون شناســنامه خــودداری کنند؛ 
زیــرا احتمــال بــروز خســارات فــراوان ناشــی از کشــت ایــن 

ــود. ــذور کــم نخواهــد ب ــه ب گون



93راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی

1- طبقات مختلف بذری سیب زمینی

ــذری  ــه 3 گــروه ب ــی غــده ســیب زمینی ب از دیــد جهان
تفکیــک شــده اســت. ایــن 3 گــروه بــه 7 طبقــه بــذری بــه 
ــران طبقه بنــدی  ــی در ای ــر تقســیم می شــوند؛ ول شــرح زی
ــه  ــط مؤسس ــه ضواب ــه ب ــا توج ــت و ب ــاوت اس ــدری متف ق
تحقیقــات ثبــت و گواهــی بــذر انجــام می شــود )جــدول 4(.

جدول 4- طبقات مختلف بذری سیب زمینی

طرز تهیهطبقه بذری

هسته اولیه سیب زمینی بذری
:)S1( 

حاصل 2 تا 5 سال انتخاب بوته یا کشت 
بافت

سیب زمینی بذری مادری
:)3E 2 وSE( 

حاصل از کشت هسته های اولیه در مزارع 
موردتایید

سیب زمینی بذری گواهی شده4
:)C و B ،A( 

حاصل از کشت سیب زمینی بذری مادری 
با ضوابط

ــت و  ــات ثب ــررات مؤسســه تحقیق ــط و مق ــق ضواب طب
گواهــی بــذر و نهــال فاصلــه ایزوالســیون در مــزارع تولیــد 
و تکثیــر طبقــات هســته اولیــه و مــادری 400 متــر و بــرای 
طبقــه گواهی شــده 100 متــر از ســایر منابــع آلوده کننــده 
1. Super (S)
2. Super Elite (SE)
3. Elite (E)
4. Certified
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)مـزارع یونجـه، کلـزا، سـیب زمینی خوراکـی، صیفی جـات، 
درختـان هسـته دار و دانـه دار( اسـت. حداقل فاصله مناسـب 
بـرای مـزارع تکثیری ارقـام مختلـف از یکدیگر حداقل سـه 
ردیـف نکاشـت اسـت. براسـاس ضوابـط مرحلـه اول بازدید 
ایـن مـزارع بـرای توصیه هـای آفـات، بیمـاری و علف هـای 
هـرز قبـل از آغـاز گلدهـی انجام می شـود و بازدید دوم سـه 

هفتـه پـس از بازدیـد اول انجام می شـود.

2- تهیه غده برای کشت سیب زمینی

• ــل 	 ــد دارای حداق ــده بای ــذری استفاده ش ــده ب غ
ــد. ــده باش ــی ش کالس گواه

• از نوع رقم خریداری اطمینان حاصل شود.	
• ــا 	 ــد )4 ت ــی باش ــد کاف ــی بای ــذر مصرف ــدار ب مق

ــار(. ــن در هکت 6 ت
• غده های بذری نباید دوره خواب داشته باشند.	
• غده هــای ارقامــی ای اســتفاده شــوند کــه از نظــر 	

طــول دوره رشــد بــا منطقــه تناســب داشــته باشــند.

3- خواب غده سیب زمینی

ممکــن  برداشــت  از  پــس  ســیب زمینی  غده هــای 
ــد  ــا چن ــه ت ــد هفت ــم از چن ــوع رق ــه ن ــه ب ــا توج ــت ب اس
باشــند. غده هایــی کــه در  داشــته  مــاه دوره خــواب 



95راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی

ــواب  ــز دارای خ ــوند نی ــداری می ش ــردخانه( نگه ــار )س انب
ــوند،  ــت ش ــی کش ــن غده های ــه چنی ــتند. درصورتی ک هس
مزرعــه ای تنــک و بــا درصــد ســبز ضعیــف خواهیــم داشــت 

ــکل 33(. )ش

شکل 33- خواب غده سیب زمینی

ــا،  ــت غده ه ــس از برداش ــام پ ــی ارق ــاً در تمام تقریب
جوانه هــای ســطح آن در یــک دوره خــواب ذاتــی یــا 
حقیقــی1 قــرار دارنــد. ایــن دوره چنــد هفتــه طــول 
ــه ســبز شــدن نیســتند.  ــادر ب می کشــد و در آن غده هــا ق
ــت و  ــخ برداش ــم و تاری ــه رق ــته ب ــه بس ــن مرحل ــول ای ط

1 . Innate Dormancy
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میــزان رســیدگی غده هــا در زمــان ورود بــه انبــار و شــرایط 
انبــارداری متفــاوت اســت. پــس از شکســتن ایــن خــواب یا 
اتمــام طبیعــی آن، دوره خــواب القایــی1 آغــاز می شــود. در 
ــای  ــودن جوانه ه ــال ب ــم فع ــا علی رغ ــواب غده ه دوره خ
ــی  ــرایط محیط ــرل ش ــا کنت ــد، ب ــرای رش ــیب زمینی ب س
ــانتی گراد،  ــه س ــا 4 درج ــرارت 2 ت ــه ح ــر درج ــار نظی انب

جوانه هــا را ســبز نمی کننــد.

ــداد  ــر تع ــف از نظ ــن مختل ــا س ــای ب ــوالً غده ه معم
ــدی  ــرد تولی ــن عملک ــه و همچنی ــدی در مزرع ــاقه تولی س
ــی  ــرای مناطق ــدام ب ــر ک ــد و ه ــمگیری دارن ــاوت چش تف
ــط  ــتند. رواب ــب هس ــاص مناس ــد خ ــل رش ــول فص ــا ط ب
مختلــف در ایــن بــاره در جــدول 5 نشــان داده شــده اســت.

1 . Induced Dormancy
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ب غده و رابطه آن با عملکرد غده

ف خوا
جدول 5- انواع مختل

ی غده
ویژگی ها

ک
فیزیولوژی

خواب
غالبت انتهایی

جوانه طبیعی

تولید جوانه
بدون جوانه

ک جوانه
ت

چند جوانه

ط زراعی
شرای

سبز نمی شود یا با تأخیر سبز می شود
ک ساقه

گیاه ت
گیاه چند ساقه

صل کوتاه
عملکرد در طول ف

بدون عملکرد
کم

زیاد

صل بلند
عملکرد در طول ف

خیلی کم
نسبتًا کم

خیلی زیاد
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ب غده و رابطه آن با عملکرد غده
ف خوا

ادامه جدول 5- انواع مختل

ی غده
ویژگی ها

ک
فیزیولوژی

جوانه طبیعی
پیری

نابودی

تولید جوانه
چند جوانه دارای انشعاب

جوانه ضعیف
بدون جوانه

ط زراعی
شرای

گیاه چند ساقه از هر غده
ساقه ضعیف

بدون ساقه

صل کوتاه
عملکرد در طول ف

زیاد
عملکرد ناچیز

بدون عملکرد

صل بلند
عملکرد در طول ف

نسبتًا زیاد
عملکرد ناچیز

بدون عملکرد
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4- غالبیت انتهایی غده

جوانه هــای  حضــور  از  ناشــی  انتهایــی  غالبیــت 
رشــدیافته بــر روی غــده می توانــد بــر تعــداد و انــدازه غــده 

ــکل 34(. ــد )ش ــذار باش ــرد تأثیرگ ــن عملک و همچنی

بدون غالبت انتهاییغالبت انتهایی اندکغالبت انتهایی کامل

چند جوانهچند جوانهیک جوانه

چندین ساقهچند ساقهتک ساقه

شکل 34- تأثیر نوع غده های بذری انتخابی بر تعداد ساقه و اندازه نهایی 
غده های تولیدشده

5- رشد اولیه غده سیب زمینی

ــده ســیب زمینی بســتگی  ــای غ ســرعت رشــد جوانه ه
ــا  ــای 7 ت ــدوده دم ــاك دارد. در مح ــای خ ــه دم ــل ب کام
21 درجــه ســانتی گراد رابطــه خطــی بیــن ســرعت رشــد 
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جوانه هــا )و طبیعتــاً اســتقرار اولیــه( و دمــای خــاك وجــود 
ــا  ــه همیــن دلیــل در مناطقــی کــه کاشــت غــده ب دارد. ب
دماهــای پاییــن مواجــه شــود، طــول مــدت ســبز شــدن و 

ــود. ــی می ش ــه طوالن ــتقرار اولی اس

6- آماده سازی غده برای کاشت سیب زمینی

حـدود یـک ماه قبل از کشـت، کـف انبار یا محـل مدنظر 
تمیـز شـود و غده های بذری، حداکثـر در دو الیه روی هم قرار 
داده شـوند. در صـورت وجـود جوانه هـای طویـل سـفیدرنگ، 
غده هـای مربوطـه حـذف شـوند. الزم اسـت غده هـای بذری، 
بـرای تولیـد جوانه هـای نـوری قـوی و محکـم )به طـول 1 تا 
2 سـانتی متر(، در معـرض نور غیرمسـتقیم قـرار گیرند. بدین 
منظور باید پوشـش نورگیرهای انبار برداشـته شود. در صورت 
فلورسـنت  از المپ هـای  نـور کافـی می تـوان  تأمین نشـدن 
اسـتفاده کـرد. بـرای تنظیـم درجـه حـرارت انبـار )15 تا 20 
درجـه سـانتی گراد( بـا رطوبـت نسـبی 85 درصد، می تـوان از 
کتـری آب و وسـایل گرم کننده اسـتفاده کرد تـا ضمن تأمین 
درجـه حـرارت الزم، رطوبـت نسـبی انبـار نیـز تأمیـن شـود. 
برای تأمین اکسـیژن مـورد نیاز، تهویه انبار ضروری اسـت. در 
طـول ایـن مـدت، همه جوانه هـای موجـود روی غده هـا فعال 
و جوانه هـای رنگـی قـوی تولیـد می شـود. بـرای مقاوم شـدن 
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جوانه هـا و اجتنـاب از رشـد بیش از حد آن ها، می توان شـدت 
نـور انبـار را افزایـش داد. در صـورت درشـت بـودن غده هـای 
بـذری، می تـوان بـا رعایـت اصـول صحیـح بهداشـتی، آن هـا 
را تقسـیم کـرد، به طـوری کـه وزن هـر قطعـه بیـش از 40 
گـرم و حداقـل دارای دو چشـم در هر قسـمت باشـد )شـکل 
35(. به منظـور جلوگیـری از گسـترش بیماری هـا، چاقـوی 
مـورد اسـتفاده بایـد کامـاًل تیـز باشـد و در هـر نوبـت بـرش، 
اسـتریل شـده یـا توسـط آب جـوش، ضدعفونـی شـود. برش 
غده هـا، از جوانـه انتهایـی به طـرف اسـتولون انجـام می گیـرد 
و در قسـمت نزدیـک به اسـتولون، بـدون جداکـردن قطعات، 
غده هـای بـذری، بـرش داده شـوند و به مـدت یـک هفتـه، در 
درجـه حـرارت 15 تـا 20 درجه سـانتی گراد و رطوبت نسـبی 
85 درصـد قـرار گیرنـد تـا بافـت چوب پنبـه ای، روی سـطوح 
بریده شـده تشکیل شـود. در موقع کاشـت، قطعات بریده شده 
بایـد از هـم جـدا شـوند )شـکل 35(. تکنیک جوانـه دار کردن 

در شـرایط زیـر بـه کار می رود:

ــه طــول فصــل رشــد محــدود باشــد و  ــواردی ک 1- م
بخواهیــم از ارقــام متوســط رس یــا دیــررس اســتفاده کنیــم 

)زودرســی محصــول(؛

2- یکنواختی رویش در ابتدای فصل رشد؛
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3- فرار از خسارت شوری در اوایل رشد )حساس به شوری(؛

4-کاهــش بیماری هایــی مثــل شــانکر باکتریایــی و 
ــا؛ رایزوکتونی

5- صرفه جویی در آب مصرفی.

شکل 35- پیش جوانه دار کردن غده ها
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3- تاریخ کاشت مناسب
ــرد  ــزان عملک ــب در می ــت مناس ــخ کاش ــاب تاری انتخ
ــت آن  ــن کیفی ــیب زمینی و همچنی ــول س ــی محص نهای
ــن  ــح همچنی ــت صحی ــخ کاش ــزایی دارد. تاری ــش بس نق
می توانــد بــه بهبــود کیفیــت و مــاده خشــک ســیب زمینی 
نیــز کمــک کنــد. تجربیــات نشــان داده اســت کــه انتخــاب 
ــتقرار  ــیب زمینی، در اس ــرای س ــب ب ــت مناس ــخ کاش تاری
بوته هــا در مزرعــه و تأمیــن تراکــم گیاهــِی مناســب نقــش 
ــیب زمینی  ــت س ــاس کش ــن اس ــر ای ــری دارد. ب انکارناپذی
در زمــان مناســبی کــه بتوانــد دمــای مطلــوب بــرای رشــد 
ــت  ــز اهمی ــد، حائ ــن کن ــا را تأمی ــای روی غده ه جوانه ه
در  اســت  ممکــن  مختلــف  ارقــام  بااین حــال  اســت. 
ــخ کاشــت به طــور یکســان و یکنواخــت  ــه تاری ــش ب واکن

عمــل نکننــد.

ــب  ــخ مناس ــیب زمینی از تاری ــت س ــه کش ــی ک زمان
آن به تعویــق می افتــد، انتظــار مــی رود عملکــرد غــده 
ــد.  ــش یاب ــد کاه ــول دوره رش ــدن ط ــاه ش ــل کوت به دلی
ــن  ــیب زمینی در اولی ــت س ــد کش ــر می رس ــن به نظ بنابرای
فرصــت بعــد از گــرم شــدن هــوا در بهــار، امــکان اســتفاده 
ــد و  ــم کن ــر فراه ــاه، زودت ــرای گی ــی را ب ــع محیط از مناب
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ــت  ــن اس ــام ممک ــر ارق ــرای بیش ت ــق و ب ــر مناط در اکث
مناســب باشــد.

کشــت  در  تأثیرگــذار  و  مهــم  عوامــل  از  یکــی 
ــر  ــت. ب ــب اس ــت مناس ــخ کاش ــاب تاری ــیب زمینی انتخ س
ــم ممکــن  ــرای هــر رق ــه و ب ــن اســاس در هــر منطق همی
اســت تاریــخ کاشــت مجزایــی در نظــر گرفتــه شــود، زمــان 
ــوع  ــیب زمینی، ن ــم س ــل، رق ــوای مح ــه آب وه ــت ب کاش
ــازار بســتگی دارد. امــا  خــاك، تنــاوب زراعــی و تقاضــای ب
ــه اینکــه ســیب زمینی محصــول فصــل خنــک  ــا توجــه ب ب
ــرد: ــه ک ــه ارائ ــن زمین ــی در ای ــوان توصیه های ــت می ت اس

• در اســتان های سردســیر )مشــابه اردبیــل( بــا 	
توجــه بــه نــوع رقــم استفاده شــده تاریــخ کاشــت می توانــد 

اردیبهشــت و خــرداد باشــد.

• )مشــابه 	 مالیــم  زمســتان  دارای  مناطــق  در 
ــه  ــدام ب ــل زمســتان اق ــز و اوای ــر پایی ــتان( در اواخ خوزس
کشــت می کننــد و در ایــن صــورت در بهــار و قبــل از گــرم 

شــدن هــوا غده هــا را از زمیــن خــارج می کننــد.

• در نواحــی معتــدل )شــبیه اصفهــان( تاریــخ 	
ــود. در  ــه می ش ــر گرفت ــن در نظ ــفند و فروردی ــت اس کاش
ــخ  ــدن( تاری ــن اســتان ها )شــبیه فری مناطــق سردســیر ای



105راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی

ــت. ــور اس ــیر کش ــتان های سردس ــابه اس ــت مش کاش

تاریخ کاشت دیرهنگام باعث موارد زیر می شود:

• احتمال ایجاد اختالل در تناوب؛	

• همزمانی رسیدگی با سرمای پاییز و زمستان؛	

• کاهش عملکرد بازارپسندی و افت محصول.	

تاریخ کاشت زودهنگام باعث موارد زیر می شود:

• ــا 	 ــا ب ــدن غده ه ــم ش ــی حجی ــال همزمان احتم
ــول؛ ــت محص ــاال و اف ــای ب دم

• توسعه برخی از آفات و بیماری ها؛	

• وقــوع ســرما در ابتــدای فصــل رشــد و خســارت 	
بــه محصــول.

توجــه  بایــد  کاشــت  تاریــخ  انتخــاب  در  تذکــر: 
ــه  ــد 25 درج ــاه فصــل رش ــن م ــن گرم تری داشــت میانگی
ســانتی گراد و یــا کم تــر باشــد. دمــای مطلــوب بــرای 
ــان  ــدول 6 نش ــیب زمینی در ج ــد س ــف رش مراحــل مختل

ــت. ــده اس داده ش
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جدول 6- دمای بهینه برای مراحل مختلف رشد سیب زمینی

دما )درجه سانتی گراد(مرحله رشدی

20-16تولید جوانه

25-20رشد جوانه

25-20سبز شدن

24مرحله اولیه رویش شاخ وبرگ

28ظهور برگ

25رشد اولیه تک برگ

25-20توسعه سطح برگ

25 >رشد طولی ساقه

32رشد شاخ وبرگ

24فتوسنتز برگ

24-20فتوسنتز کل گیاه

20تولید ماده خشک

25آغاز تولید استولون

25رشد استولون

15آماده شدن برای غده دهی

22آغاز غده دهی

15رشد اولین غده

20اختصاص ماده خشک به غده ها

22-14حجیم شدن غده ها
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در دماهــای بــاال، مقــدار تنفــس بیــش از مقــدار 
فتوســنتز اســت. ایــن مســئله باعــث کنــدی جذب نشاســته 
ــر، غلظــت  در رأس اســتولون می شــود. در دماهــای پایین ت
کربوهیــدرات انتقال یافتــه بــه رأس اســتولون افزایــش 
محصــول  مقــدار  بیش تریــن  کلــی  به طــور  می یابــد. 
ــه  ــای روزان ــن دم ــه میانگی ــود ک ــل می ش ــی حاص هنگام
ــب،  ــن ش ــای پایی ــد. در دم ــانتی گراد باش ــه س 21 درج
تولیــد  برگ هــا  در  غده دهــی  القــای  هورمون هــای 
ــن  ــد. در ای ــال می یاب ــتولون انتق ــه رأس اس ــود و ب می ش
شــرایط، تنفــس به کنــدی صــورت می گیــرد کــه ایــن خــود 
ــود.  ــده می ش ــته در غ ــازی نشاس ــش ذخیره س ــث افزای باع
اگرچــه ســیب زمینی، محصــول فصــول خنــک ســال اســت، 
ایــن گیــاه نســبت بــه ســرمای شــدید و یخ بنــدان بشــدت 
حســاس بــوده و غــده پــس از یــخ زدن در دمــای 2- درجــه 
ــدار رشــد  ــاز می ایســتد. مق ــاًل از رشــد ب ســانتی گراد، کام
ــتگی  ــاك بس ــای خ ــه دم ــذری، ب ــای ب ــا از غده ه جوانه ه
دارد. رشــد جوانه هــا در دمــای 6 درجــه ســانتی گراد 
بســیار کنــد اتفــاق می افتــد. ایــن رشــد در دمــای 9 درجــه 
ســانتی گراد به آهســتگی صــورت می گیــرد و تقریبــاً در 
ــدار خــود را  ــن مق ــانتی گراد بیش تری ــای 18 درجــه س دم
خواهــد داشــت. دمــای مناســب خــاك بــرای تولیــد غــده، 
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16 تــا 19 درجــه ســانتی گراد اســت. چنانچــه دمــای 
ــد  ــد، رش ــانتی گراد برس ــه س ــش از 20 درج ــه بی ــاك ب خ
غــده کاهــش پیــدا می کنــد. دماهــای بیــش از 30 درجــه 
می شــود.  غده هــا  رشــد  توقــف  باعــث  ســانتی گراد 
ــای  ــده در دماه ــای تولیدش ــداد غده ه ــی، تع ــور کل به ط
پایین تــر نســبت بــه دماهــای باالتــر بیش تــر اســت؛ 
ــا و  ــر غده ه ــد بیش ت ــب رش ــر موج ــای باالت ــرا دماه زی
ــه  ــدی ک ــول رش ــود. در فص ــا می ش ــم آن ه ــش حج افزای
ــر از 35  ــش از 30 روز، بیش ت ــدت بی ــی م ــوا ط ــای ه دم
درجــه ســانتی گراد باشــد، رشــد غــده و کیفیــت محصــول 
ــرای  ــن شــرایط اقلیمــی ب ــد. بهتری بشــدت کاهــش می یاب
ــرد  ــک و س ــوای خش ــیب زمینی، آب وه ــو س ــد و نم رش
ــن  ــتانی، بهتری ــق کوهس ــل، مناط ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــان  ــاه تلقــی می شــود. زم ــن گی ــش طبیعــی ای ــاط روی نق
کشــت ایــن گیــاه، بــه شــرایط آب وهــوای حاکــم در منطقه 
ــر آمادگــی غــده،  ــرای جوانه زنــی، عــالوه ب بســتگی دارد. ب
وجــود دمــای 9 الــی 10 درجــه ســانتی گراد ضــروری 
اســت. بهتریــن درجــه حــرارت روزانــه و شــبانه بــرای رشــد 
ســیب زمینی، به ترتیــب 20 تــا 25 درجــه ســانتی گراد 
دماهــای  در  اســت.  تــا 18 درجــه ســانتی گراد  و 15 
ــه  ــر از 30 درج ــانتی گراد و بیش ت ــه س ــر از 10 درج کم ت
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ــش  ــب کاه ــده و موج ــل ش ــده مخت ــد غ ــانتی گراد رش س
ــن  ــن، ای ــود. همچنی ــول می ش ــرد محص ــی دار عملک معن
ــه ســرما حساســیت دارد، به طــوری کــه در دمــای  گیــاه ب
ــیب زمینی  ــد س ــد. رش ــخ می زن ــانتی گراد ی ــه س 3- درج
ــی و  ــت کاف ــراه رطوب ــه هم ــدل ب ــی و معت ــاِر طوالن در به
مالیــم به حداکثــر می رســد. در حــال حاضــر، زراعــت 
ایــن محصــول، در عرض هــای جغرافیایــی 50 درجــه 
ــت  ــت و کش ــده اس ــی پراکن ــه جنوب ــا 50 درج ــمالی ت ش
آن تــا ارتفــاع بیــش از 4000 متــر از ســطح دریــا صــورت 
ــیب زمینی در  ــت س ــر، زراع ــال های اخی ــرد. در س می گی
ــد  بســیاری از کشــورهایی کــه اقلیــم  گــرم و خشــک دارن
ــروزه در  ــت آن ام ــت. کش ــرده اس ــدا ک ــعه پی ــز توس نی
مناطقــی ماننــد آفریقــای شــمالی، هندوســتان، بنــگالدش، 
پاکســتان، آفریقــای مرکــزی، چیــن و دشــت های ســاحلی 

ــرو اهمیــت یافتــه اســت. پ

ــزان چشــمگیری تحــت  ــه می ــرد ســیب زمینی ب عملک
تأثیــر شــرایط آب وهوایــی و زمــان تشــکیل و توســعه 
ــادی  ــر زی ــن دوره، تأثی ــرم در ای غده هاســت. آب وهــوای گ
ــت  ــخ کش ــد تاری ــن بای ــرد دارد. بنابرای ــش عملک در کاه
ــم  ــکیل و حجی ــه تش ــه مرحل ــود ک ــاب ش ــوری انتخ ط
شــدن غده هــا، مقــارن بــا آب وهــوای گــرم نباشــد. 
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ســیب زمینی را می تــوان در دمــای خــاك بیش تــر از 
ــب ترین  ــی مناس ــرد؛ ول ــت ک ــانتی گراد کش ــه س 7 درج
دمــای خــاك بــرای کاشــت غده هــای ســیب زمینی، 
ــای  ــت. در دماه ــانتی گراد اس ــه س ــا 20 درج ــن 10 ت بی
کم تــر از آن، مرحلــه ســبز شــدن طوالنــی می شــود و 
ــل  ــم عوام ــورد تهاج ــاك م ــر خ ــف در زی ــای ظری جوانه ه
خســارت زا نظیــر رایزوکتونیــا قــرار می گیرنــد. در دماهــای 
ــده  ــاننده غ ــل پوس ــرای عوام ــرایط الزم ب ــز ش ــر نی بیش ت
کاهــش  ســبز  بوته هــای  درصــد  و  می شــود  فراهــم 
ــل  ــرد حاص ــت عملک ــزان اف ــر می ــال حاض ــد. در ح می یاب
از رعایت نکــردن تاریــخ کشــت در کل کشــور حــدود 10/4 
درصــد اســت. خطرهــای ناشــی از توجه نکــردن بــه تاریــخ 
ــر از کاشــت های خــارج  کاشــت در کشــت های بهــاره کم ت
ــخ  ــب ترین تاری ــت. مناس ــتانه( اس ــزه و زمس ــل )پایی فص
ــت.  ــاه اس ــوالً دی م ــتانه معم ــت های زمس ــت در کش کاش
در صــورت کشــت زودهنــگام، بــا توجــه بــه احتمــال وقــوع 
یخ بنــدان در دی و بهمــن، خطــر ســرمازدگی بوته هــا 
ــدی  ــز دوره غده بن ــری نی وجــود دارد. در کشــت های تأخی
ــاال مواجــه می شــود.  ــای ب ــا دم ــا ب ــم شــدن غده ه و حجی
ــر کاهــش عملکــرد، کیفیــت محصــول  درنتیجــه عــالوه ب
ــش  ــا کاه ــی غده ه ــه و گندیدگ ــد ثانوی ــل رش ــز به دلی نی
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ــرای مناطــق  ــد. تاریخ هــای مناســب کشــت ب ــدا می کن پی
ــت. ــده اس ــان داده ش ــدول 7 نش ــف در ج مختل

جدول 7- تاریخ و محل مناسب کشت سیب زمینی

زمان 
کشت

منطقه
تاریخ 
کاشت

تاریخ 
برداشت

ان
ست

تاب
ف 

صر
ی م

برا
ر: 

ها
ر ب

ت د
ش

ک

اردبیل و آذربایجان شرقی

15 اسفند 
تا 15 
فروردین

15 تیر تا 15 مرداد

15 تیر تا 30 مردادهمدان

15 مرداد تا 15 خراسان شمالی
شهریور

مازندران و فارس
15 بهمن تا 

15 اسفند

15 تیر تا 15 مرداد

15 خرداد تا اصفهان و لرستان
15 تیر

1 تا 29 تهران
1 تا 31 تیراسفند

15 دی الی زنجان
15 بهمن

15 خرداد تا 
15 تیر

1 تا 30 قزوین
بهمن

15 خرداد تا 
15 تیر

1 تا 31 کرمان
فروردین

15 خرداد تا 15 
مرداد
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ادامه جدول 7- تاریخ و محل مناسب کشت سیب زمینی

زمان 
کشت

منطقه
تاریخ 
کاشت

تاریخ 
برداشت

یز
پای

ف 
صر

ی م
برا

ن: 
ستا

تاب
در 

ت 
ش

ک

اردبیل، آذربایجان غربی، 
البرز، کردستان، گلستان، 

مازندران، کرمانشاه و گیالن

 15
فروردین 
تا 30 

اردیبهشت

15 شهریور تا 
30 مهر

15 مهر تا 15 آبانخراسان رضوی، سمنان و یزد

آذربایجان شرقی، زنجان

 10
اردیبهشت 
تا 20 خرداد

15 شهریور تا 
30 مهر

اصفهان، تهران، فارس، 
خراسان شمالی، لرستان، 

همدان،
1 مهر تا 15 آبان

چهارمحال و بختیاری، 
15 مهر تا 15 آبانقزوین، مرکزی،

قم
1 تا 31 
اردیبهشت

1 تا 30 مهر
کرمان و کهگیلویه و 

بویراحمد
15 شهریور تا 

30 مهر

ت 
ش

 )ک
یز

پای
در 

ت 
ش

ک
ف 

صر
ی م

برا
 :)

رار
تم

اس
ان

ست
بوشهر، خوزستان، فارس، زم

هرمزگان و جنوب کرمان
1 تا 15 

مهر
1 اسفند تا 10 

فروردین

ن: 
ستا

زم
در 

ت 
ش

ک
هار

ف ب
صر

ی م
برا

ایالم، بوشهر، خوزستان، 
هرمزگان و جنوب کرمان

25 آذر تا 
25 دی

15 فروردین تا 15 
اردیبهشت
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4- کاشت سیب زمینی در مزرعه
روی  بــر  معمــول  به طــور  ســیب زمینی  کاشــت 
ــه  پشــته هایی کــه از یکدیگــر حــدود 75 ســانتی متر فاصل
بارانــی،  به صــورت  آبیــاری  و  انجــام می شــود  دارنــد، 
قطــره ای )تیــپ( یــا به صــورت نشــتی در جوی هــای 
ایجادشــده بیــن ردیف هــای کشــت انجــام می شــود.

ــیب زمینی  ــده کار س ــتگاه غ ــا دس ــت ب ــات کش عملی
ــامانه  ــزن و س ــتگاه دارای مخ ــن دس ــود. ای ــام می ش انج
ــت  ــته کش ــط پش ــا را در وس ــت و غده ه ــوزع غده هاس م

می کنــد )شــکل 36(.

شکل 36- دستگاه غده کار سیب زمینی
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کشــت ســیب زمینی همچنیــن بــر روی پشــته های 
پهنــی کــه وســط آن هــا از یکدیگــر 1/5 متــر فاصلــه دارد 
نیــز انجــام می شــود. در ایــن روش بــر روی هــر پشــته پهن 
تعــداد دو ردیــف کاشــت ســیب زمینی وجــود دارد کــه در 
ــاری محصــول نوارهــای پالســتیکی  ــرای آبی بیــن آن هــا ب
بــه نــام تیــپ قــرار می گیــرد. آبیــاری در ایــن روش 
ــرف آب  ــزان مص ــن می ــت و بنابرای ــره ای اس ــورت قط به ص
ــاری، در  ــن روش آبی ــت. در ای ــن اس ــد ممک ــن ح کم تری
بعضــی مواقــع نوارهــای پالســتیکی تــا عمــق حــدود 3 تــا 
ــانده  ــاك پوش ــا خ ــر از آن ب ــی بیش ت ــانتی متر و گاه 5 س
ــه بهبــود کیفیــت آبیــاری و جلوگیــری از  می شــوند کــه ب
ــت  ــر نش ــر اث ــیب زمینی ب ــت س ــته های کاش ــب پش تخری

ــکل 37(. ــد )ش ــک می کن ــاری کم ــی آب آبی احتمال
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)الف(

)ب(
شکل 37- آغاز مرحله سبز شدن سیب زمینی )الف( مرحله 2 تا 4 برگی 

شدن سیب زمینی )ب(
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5- تراکم گیاهی مناسب
بــرای دســتیابی بــه باالتریــن عملکــرد، انتخــاب تراکــم 
ــه  ــای ســیب زمینی در مزرع ــرای کاشــت غده ه مناســب ب
ــر  ــیب زمینی ب ــای س ــه بوته ه ــادی دارد. فاصل ــت زی اهمی
ــد  ــم از تولی ــدف کاشــت اع ــه ه ــر پشــته بســته ب روی ه
بــذر یــا مصــرف بــازار حــدود 25 تــا 20 ســانتی متر اســت. 
بــر ایــن اســاس تراکــم 53 تــا 66 هــزار بوتــه ســیب زمینی 
به عنــوان تراکمــی مناســب مطــرح اســت. امــا تراکم هــای 
ــه می شــود.  ــع توصی ــز در برخــی مواق ــر نی ــر و بیش ت کم ت
ــه  ــه ازای هــر غــده بســته ب تعــداد ســاقه های ایجادشــده ب
رقــم و شــرایط محیطــی حاکــم متفــاوت اســت. همچنیــن 
ــتگی  ــت بس ــورد کش ــم م ــه رق ــه ب ــاه ک ــد گی ــادت رش ع
دارد، در تعییــن تراکــم کاشــت ســیب زمینی می توانــد 

مؤثــر باشــد.

ــذری،  ــده ب ــدازه غ ــه ان ــیب زمینی ب ــه س ــم بوت تراک
فاصلــه بیــن بوته هــا، تعــداد ســاقه و آرایــش بوته هــا 
بســتگی دارد. در محصــوالت غــده ای فاصلــه ردیف کاشــت، 
ــر  ــالوه ب ــرا ع ــت؛ زی ــوردار اس ــری برخ ــت بیش ت از اهمی
عملکــرد غــده، کیفیــت و بازارپســندی آن هــا را نیــز تحــت 
ــیب زمینی در  تأثیــر قــرار می دهــد. به طــور معمــول س
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ــود  ــته می ش ــانتی متر کاش ــه 75 س ــه فاصل ــی ب ردیف های
ــانتی متر  ــا 25 س ــن بوته ه ــی بی ــف یعن ــه روی ردی و فاصل
اســت )تراکــم 53 هــزار بوتــه در هکتــار(؛ ولــی ایــن فواصل 
در همــه شــرایط لزومــاً بــه معنــی بهتریــن آرایــش و تراکــم 
ــان  ــل نش ــه اردبی ــا در منطق ــتند. پژوهش ه ــت نیس کاش
می دهــد کــه افزایــش تراکــم کاشــت از 80 تــا 114 هــزار 
بوتــه در کشــت های دو ردیفــه، ســه ردیفــه و چهــار ردیفــه 
باعــث افزایــش عملکــرد شــده اســت )جــدول 8(. بــه هــر 
صــورت دســتیابی بــه تراکم هــای دلخــواه مســتلزم وجــود 

ادوات و ماشــین آالت بــرای کشــت اســت.
جدول 8- فواصل ردیف، تعداد بوته در هکتار و عملکرد غده در آرایش 

کاشت مختلف

آرایش 
کاشت

فاصله 
ردیف 

)سانتی متر(

تعداد 
بوته در 

هکتار

آب مصرفی 
)مترمکعب در 

هکتار(

عملکرد 
غده )تن در 

هکتار(

7553333672244/76یک ردیفه

11072727582046/60دو ردیفه

14085714716257/49سه ردیفه

150106667672257/84چهار ردیفه

18088889571063/76چهار ردیفه

75533331085830/19یک ردیفه

-75533337474نیاز واقعی
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1- آرایش کاشت چهار ردیفه با دو نوار تیپ روی 
دو پشته به عرض180 سانتی متر

ویژگی های این روش عبارت است از:

• مجمــوع عــرض چهــار ردیــف روی دو پشــته 	
180 ســانتی متر و عــرض دو ردیــف روی یــک پشــته 

نتی متر؛ 90 ســا

• زیگــزاگ 21/9 	 آرایــش  بــا  بوتــه  دو  فاصلــه 
هکتــار؛ در  بوتــه  هــزار   74 تراکــم  و  ســانتی متر 

• ــرای کاشــت و 	 اســتفاده از تراکتــور چرخ باریــک ب
برداشــت؛

• آبیــاری به صــورت قطــره ای و بــه روش تیــپ 	
و حجــم آب کاربــردی 5710 مترمکعــب در هکتــار در 
ــک  ــار در روش ت ــب در هکت ــا 10858 مترمکع ــه ب مقایس

ــتی؛ ــه نش ردیف

• فاصلــه بیــن درزهــای نــوار تیــپ 20 ســانتی متر و 	
طــول مناســب بــرای اجــرای روش 75 تــا 100 ســانتی متر؛

• بــا 	 ردیفــه  دو  ســیب زمینی کن  بــا  برداشــت 
ســانتی متر؛  90 ردیفــی  فواصــل 

• عملکــرد در شــرایط منطقــه اردبیــل 62/15 تــن 	
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ــار در روش  ــن در هکت ــا 30/15 ت ــار در مقایســه ب در هکت
تــک ردیفــه نشــتی )شــکل 38(.

شکل 38- دستگاه غده کار چهار ردیفه با دو نوار تیپ روی دو پشته به عرض 
180 سانتی متر )باال(، دستگاه سیب زمینی کن به عرض 180 سانتی متر )پایین(
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2- آرایـش کاشـت چهار ردیفـه با دو نـوار تیپ 
روی دو پشـته بـه عرض 150 سـانتی متر

ویژگی های این روش عبارت است از:

• مجمــوع عــرض چهــار ردیــف روی دو پشــته 150 	
ــانتی متر؛ س

• فاصله دو بوته 25 سانتی متر؛	

• ــرای کاشــت و 	 اســتفاده از تراکتــور چرخ باریــک ب
برداشــت؛

• آبیاری به صورت قطره ای و به روش تیپ؛	

• فاصله بین درزهای نوار تیپ 20 سانتی متر؛	

• ــا 100 	 ــرای روش 75 ت ــرای اج ــب ب ــول مناس ط
ســانتی متر؛

• تراکــم 88 هــزار بوتــه و آب کاربــردی در منطقــه 	
اردبیــل 6722 مترمکعــب در مقایســه بــا 10858 مترمکعب 

در هکتــار در روش نشــتی تــک ردیفــه؛

• عملکــرد در شــرایط منطقــه اردبیــل 66/8 تــن در 	
ــار در  ــن در هکت ــا عملکــرد 30/19 ت ــار در مقایســه ب هکت

روش مرســوم نشــتی تــک ردیفــه )شــکل 39(.
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شکل 39- دستگاه غده کار چهار ردیفه با دو نوار تیپ روی دو پشته به 
عرض 150 سانتی متر
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3- آرایش کاشت چهار ردیفه روی دو پشته به 
عرض 150 سانتی متر با آبیاری غرقابی

ویژگی های این روش عبارت است از:

• مجمــوع عــرض چهــار ردیــف روی دو پشــته 150 	
ــانتی متر؛ س

• فاصله دو ردیف روی یک پشته 75 سانتی متر؛	

• ــرای کاشــت و 	 اســتفاده از تراکتــور چرخ باریــک ب
برداشــت؛

• آبیاری غرقابی؛	

• تراکم 88 هزار بوته در هکتار؛	

• بــا 	 ردیفــه  دو  ســیب زمینی کن  بــا  برداشــت 
ســانتی متر؛  75 فواصــل 

• ــن 	 ــل 59/4 ت ــه اردبی ــرایط منطق ــرد در ش عملک
در هکتــار در مقایســه بــا عملکــرد 31/6 تــن در هکتــار در 

روش مرســوم نشــتی تــک ردیفــه )شــکل 40(.
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شکل 40- دستگاه غده کار چهار ردیفه با دو نوار تیپ روی دو پشته به عرض 
150 سانتی متر
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4- آرایش کاشت سه ردیفه با دو نوار تیپ و دو 
ردیف با یک نوار تیپ

ویژگی های این روش عبارت است از:

• فاصلــه عــرض پشــته در روش هــای دو نــوار بــرای 	
ســه ردیــف و یــک نــوار بــرای دو ردیــف کاشــت بــه ترتیــب 

ــانتی متر؛ 150 و 110 س

• فاصله دو بوته 25 سانتی متر؛	

• ــرای کاشــت و 	 اســتفاده از تراکتــور چرخ باریــک ب
برداشــت؛

• آبیاری قطره ای )تیپ(؛	

•  تراکم 88 هزار بوته در هکتار؛	

• عملکــرد در شــرایط منطقــه اردبیــل در روش ســه 	
ردیــف بــا دو نــوار تیــپ 82/14 تــن در هکتــار و در روش 
دو ردیــف بــا یــک نــوار کاشــت 62/8 تــن در هکتــار اســت، 
درحالی کــه در روش مرســوم نشــتی تــک ردیفــه عملکــرد 

41/4 تــن در هکتــار اســت.

• در 	 اردبیــل  شــرایط  در  کاربــردی  آب  حجــم 
روش هــای ســه ردیــف بــا دو نــوار تیــپ، دو ردیــف بــا یــک 
ــب 9252، 7535 و  ــه ترتی ــوم ب ــپ و روش مرس ــوار تی ن
ــکل 41 و 42(. ــت )ش ــار اس ــب در هکت 13335 مترمکع
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شکل 41- آرایش کاشت سه ردیفه با دو نوار تیپ
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شکل 42- آرایش کاشت دو ردیفه با یک نوار تیپ
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6- عمق کاشت
از قبیــل شــرایط  عمــق کاشــت، تحــت عواملــی 
ــدازه  ــان کاشــت و برداشــت، ان ــف در زم ــی مختل آب وهوای
غــده و بافــت خــاك متغیــر اســت. پــس از عملیــات شــخم 
و دیســک در خاك هــای ســرد و خیــس غده هــا روی 
ــانتی متر  ــاع 15 س ــه ارتف ــه و ب ــرار گرفت ــاك ق ــطح خ س
ــر روی آن هــا قــرار می گیــرد. در خاك هــای گــرم  خــاك ب
ــرار داد و  ــاك ق ــر خ ــا را در زی ــوان غده ه ــک می ت و خش
ــه  ــر روی آن خــاك ریخــت. ب ــه ارتفــاع 10 ســانتی متر ب ب
ــر روی  ــل 10 ســانتی متر خــاك ب ــد حداق هــر صــورت بای
ــده  ــای انجام ش ــد. در پژوهش ه ــته باش ــرار داش ــا ق غده ه
 20 تــا   15 کاشــت  عمق هــای  بهتریــن  کشــور  در 
ــق  ــیب زمینی عم ــت س ــت. در زراع ــوده اس ــانتی متر ب س
ــذری و  ــای ب ــدازه غده ه ــه ان ــه ب ــا توج ــا ب ــت غده ه کاش
ــن اســاس کاشــت  ــر ای شــرایط خــاك تعییــن می شــود. ب
ــری از  ــق بیش ت ــکی در عم ــرایط خش ــیب زمینی در ش س
ــوا و خــاك  ــای ه خــاك انجــام می شــود. در شــرایط گرم
ــال  ــود. بااین ح ــر می ش ــا بیش ت ــت غده ه ــق کاش ــز عم نی
چنانچــه میــزان رطوبــت خــاك بــاال باشــد و خطــر خشــک 
شــدن ســطح آن نیــز وجــود نداشــته باشــد، ضرورتــی برای 
افزایــش بیش تــر عمــق کاشــت به نظــر نمی رســد. در 
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ــت  ــق کاش ــت عم ــر اس ــز بهت ــرد نی ــی س ــرایط محیط ش
غده هــا کــم باشــد. بــر ایــن اســاس عمومــاً عمــق کاشــت 
ــا 15 ســانتی متر در مناطــق  غده هــای ســیب زمینی از 6 ت
مختلــف و نیــز بــا توجــه بــه بافــت خــاك متفــاوت اســت 
)شــکل 43(. به طــور کلــی توصیــه می شــود کــه در ابتــدای 
کاشــت عمــق غده هــا خیلــی زیــاد نباشــد تــا ســبز شــدن 
ــا تأخیــر مواجــه نشــود. امــا پــس از ســبز شــدن،  آن هــا ب
ــی دوره  ــده ط ــای سبزش ــی بوته ه ــا خاك ده ــت ب الزم اس
ــای  ــکیل غده ه ــرای تش ــب تری را ب ــرایط مناس ــد، ش رش

جدیــد ایجــاد کنیــم.

شکل 43- عمق کاشت مناسب برای سیب زمینی

ــاه و  ــه فصــل رشــد کوت ــواردی ک ــق در م کشــت عمی
ــل  ــر فص ــده در اواخ ــای تولیدش ــخ زدن غده ه ــال ی احتم
ــق  ــت عمی ــت. کاش ــد اس ــیار مفی ــود دارد، بس ــد وج رش
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ــری  ــق بیش ت ــری در عم ــای دخت ــود غده ه ــب می ش موج
از خــاك تشــکیل شــوند و درصــد غده هــای آفتاب ســوخته 
و از همــه مهم تــر خســارت بیــد ســیب زمینی بــه حداقــل 
ــی  ــا عوارض ــق غده ه ــت عمی ــد. کاش ــش یاب ــن کاه ممک
ــدن  ــبز ش ــر در س ــا تأخی ــن آن ه ــه مهم تری ــز دارد ک نی
گیــاه اســت. ایــن تأخیــر در ســبز شــدن موجــب می شــود 
ــیدی،  ــرژی خورش ــتفاده از ان ــر در اس ــر تأخی ــالوه ب ــا ع ت
ســاقه های ظریــف تولیدشــده در زیــر خــاك مــورد حملــه 

ــد. قــارچ رایزوکتونیــا قــرار گیرن

7- خاک دهی پای بوته
از  یکــی  ســیب زمینی  در  بوتــه  پــای  خاك دهــی 
عملیــات مهــم زراعــی اســت کــه در اکثــر مــزارع ضــرورت 
به طــور  ســیب زمینی  بــرای  مزایــای خاك دهــی  دارد. 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــی ب کل
1- خاك دهی سبب افزایش غده دهی می شود.

ــای در  ــبزینه در غده ه ــاد س ــر آن از ایج ــالوه ب 2- ع
ــد. ــت می کن ــم ممانع ــد ه ــال رش ح

3- به کنترل علف های هرز کمک می کند.
ــت  ــه مقاوم ــود و ب ــه ها می ش ــعه ریش ــب توس 4- موج

ــل خشــکی کمــک می کنــد. ــاه در مقاب گی
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ــم  ــاه ه ــی و ورس گی ــادی از خوابیدگ ــد زی ــا ح 5- ت
ممانعــت می کنــد.

معمــوالً یــک ســاقه اصلــی از غــده ســیب زمینی 
ــد.  ــد می کن ــی را تولی ــاقه های جانب ــود و س ــارج می ش خ
ســاقه های جانبــی نزدیــک زمیــن توانایــی تولیــد اســتولون 
و غــده را دارنــد؛ امــا ســاقه های فرعــی بــا فاصلــه از زمیــن 
چنیــن توانایــی را ندارنــد. ایــن عمــل بــا کمــک تراکتورهای 
چرخ باریــک و کولیتواتــور مزرعــه )پنجه غــازی( در مرحلــه 

ــا 3 برگــی گیــاه انجــام می شــود )شــکل 44(. 2 ت

اگــر خاك دهــی پــای بوته هــا انجــام نشــود، باعــث افــت 
ــی  ــود. خاك ده ــرد کل می ش ــدی عملک ــا 15 درص 10 ت
ضعیــف نیــز حــدود 6/1 درصــد افــت عملکــرد را بــه دنبــال 
دارد. خاك دهــی بیش تــر نیــز بــر تعــداد غــده، انــدازه غــده، 
ــی  ــی و یخ زدگ ــد بیدزدگ ــوختگی، درص ــد آفتاب س درص
ــند  ــت باش ــا درش ــه غده ه ــذارد. درصورتی ک ــر می گ تأثی
ــرار  ــاك ق ــرون از خ ــی نامناســب، بی ــل خاك ده ــا به دلی ی
گرفتــه باشــند، ممکــن اســت پــس از ســرزنی محصــول یــا 
ــوند.  ــی ش ــار یخ زدگ ــی، دچ ــای هوای ــن اندام ه ازبین رفت
ــن  ــا در چنی ــی غده ه ــتقیم یخ زدگ ــارت مس ــر خس حداکث

مــواردی 5 تــا 10 درصــد اســت.
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شکل 44- خاک دهی پای بوته
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ارتباط بین رشد و نمو اندام های هوایی و زیرین خاک

ــای  ــو اندام ه ــن نم ــواره بی ــیب زمینی هم ــاه س در گی
ــف و  ــی ظری ــاك، ارتباط ــن خ ــای زیری ــی و اندام ه هوای
ــای  ــه در اندام ه ــری ک ــر تغیی ــود دارد و ه ــاس وج حس
هوایــی ایجــاد شــود بــا تغییــرات اندام هــای زیریــن خــاك 

ــر مرتبــط اســت: ــل مشــروح زی ــه دالی ــا ب بن

1- پیدایــش پرایموردیــای گل روی ســاقه اصلی موجب 
توقــف رشــد آن و ســپس آغــاز شــاخه دهی جانبــی در زیــر 

جوانــه انتهایــی می شــود.

ــامل  ــیب زمینی ش ــد س ــف رش ــل مختل ــن مراح 2- بی
آغــاز اســتولون زایی، منشــعب شــدن و توســعه اســتولون ها، 
ــا،  ــدن غده ه ــزرگ ش ــپس ب ــه و س ــای اولی ــد غده ه تولی

ارتباطــی متقابــل و دو ســویه وجــود دارد.

3- بعــد از آغــاز غده دهــی در ســیب زمینی، تســهیم و 
حرکــت مــواد فتوســنتزی به ســمت غده هــا خواهــد بــود.

ــی کــه خــود موجــب  4- توقــف رشــد اندام هــای هوای
به وقــوع  می شــود،  گیــاه  رشــدی  دوره  محدودشــدن 

می پیونــدد.
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ــور  ــاه به ط ــی گی ــا زندگ ــد ی ــیب زمینی دوره رش در س
کلــی بــه چنــد مرحلــه شــامل دوره هــای زمانــی بیــن ســبز 
ــه  ــاز مرحل ــی، آغ ــاز غده ده ــی، آغ ــاز گلده ــا آغ ــدن ت ش
پرشــدن ســریع غده هــا، آغــاز توقــف رشــد اندم هــای 
هوایــی و آغــاز مرحلــه پیــری گیــاه تقســیم می شــود کــه 
وقــوع هــر یــک از آن هــا هــم بــه فیزیولــوژی گیــاه زراعــی 
و هــم بــه زمــان بســتگی دارد. امــا مــدت زمــان الزم بیــن 
هــر یــک از ایــن مراحــل بــه ژنوتیــپ، محیــط و اثــر متقابل 

ــود. ــوط می ش ــا مرب آن ه

مختلــف  محیط هــای  و  ژنوتیپ هــا  در  بنابرایــن 
ــاوت  ــل متف ــن مراح ــک از ای ــر ی ــوع ه ــان وق ــا زم نه تنه
ــت.  ــان نیس ــز یکس ــا نی ــوع آن ه ــدت وق ــه ش ــت، بلک اس
ــواد فتوســنتزی  ــر مســیر حرکــت م ــن اســاس تغیی ــر ای ب
ــور  ــی و به ط ــریع و دفع ــت س ــن اس ــده ممک ــرف غ به ط
کامــل صــورت بگیــرد یــا اینکــه بتدریــج اتفــاق افتــد. ایــن 
ــز  ــی نی ــای هوای ــد اندام ه ــف رش ــوص توق ــب درخص مطل

ــادق اســت. ــب ص ــن ترتی ــه همی ب

در ســیب زمینی آغــاز مرحلــه گل دهــی بــا مرحلــه 
ــن  ــل دارد. ای ــاط متقاب ــی ارتب ــروع غده ده ــا ش ــازش ی آغ
ــرای  ــیب زمینی ب ــه س ــت ک ــه اس ــاً پذیرفت ــت عموم حقیق
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ــر  ــت. از نظ ــی اس ــا روزخنث ــاه ی ــی روزکوت ــی گیاه غده ده
گل دهــی نیــز ســیب زمینی گیاهــی روزکوتــاه یــا روزخنثــی 
معرفــی شــده اســت. بااین حــال زمانــی کــه تشــکیل 
ــعابات  ــا انش ــاقه ها ی ــکیل س ــد، تش ــر بیفت ــا به تأخی غده ه
ــا در  ــا و گل آذین ه ــزان گل ه ــد و می ــش می یاب ــی افزای جانب
ــداد  ــن تع ــاط بی ــا ارتب ــود. ام ــر می ش ــیب زمینی بیش ت س
ــا  ــده ب ــداد غ ــتولون و تع ــداد اس ــاقه، تع ــداد س ــه، تع جوان
عملکــرد، و نیــز ارتبــاط بیــن شــروع تشــکیل غــده و تغییــر 
در تســهیم مــاده خشــک و در نتیجــه توقــف رشــد اندام هــای 
هوایــی بــا عملکــرد و محصــول ســیب زمینی، روشــن تر 
ــداد  ــش تع ــا افزای ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــر می رس به نظ
جوانــه، تعــداد ســاقه بیش تــر می شــود و بــه همیــن ترتیــب 
بــا افزایــش تعــداد ســاقه، تعــداد اســتولون و درنتیجــه تعــداد 

ــد. ــش می یاب ــیب زمینی افزای ــرد س ــده و عملک غ

ــتولون زایی  ــه اس ــاال مرحل ــی ب ــای جغرافیای در عرض ه
ــن  ــادی دارد. بنابرای ــانی زی ــی همپوش ــه غده ده ــا مرحل ب
همیشــه تشــکیل غده هــا زمانــی کــه تشــکیل اســتولون ها 
در مرحلــه کمــال و اوج خــود قــرار دارد، آغــاز می شــود؛ امــا 
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه اتمــام مرحلــه اســتولون زایی 
و آغــاز مرحلــه غده دهــی در یــک گیــاه ســیب زمینی 
به صــورت ناگهانــی و در یــک زمــان مشــخص اتفــاق بیفتــد. 
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بــه عبــارت دیگــر در یــک بوتــه کامــل ســیب زمینی اتمــام 
ــک  ــی در ی ــه غده ده ــاز مرحل ــتولون زایی و آغ ــه اس مرحل
زمــان مشــخص و بــه یک بــاره اتفــاق نمی افتــد؛ امــا در یــک 
منطقــه مشــخص از گیــاه، توقــف رشــد طولــی اســتولون ها 

و آغــاز حجیــم شــدن آن هــا مشــاهده می شــود.

8- نیاز آبی سیب زمینی
مهم تریــن مانــع در فراینــد تولیــد محصــوالت کشــاورزی، 
اقلیــم خشــک و نیمه خشــک و محدودیــت منابــع آبی کشــور 
اســت. ســیب زمینی به دلیــل داشــتن ظرفیــت درخــور 
توجــه تولیــد در واحــد ســطح، نیــاز آبــی نســبتاً باالیــی دارد. 
ــوع رقــم،  ــه ن ــا توجــه ب ــی ب عواملــی ماننــد تأمیــن نیــاز آب
ــاری مناســب، مدیریــت سیســتم های  انتخــاب سیســتم آبی
آبیــاری، کمیــت و کیفیــت منابــع آبــی نقــش بســیار مهمــی 
در عملکــرد و کیفیــت محصــول ســیب زمینی دارنــد و بایــد 

قبــل از کشــت بدان هــا توجــه کــرد.

ســیب زمینی بــه کمــی و زیــادی رطوبــت خــاك 
حســاس اســت. تأمیــن رطوبــت مناســب، یکــی از عوامــل 
ــی  ــی می شــود. آب مصرف ــرد تلق ــش عملک ــی در افزای اصل
در مزرعــه، بــه عوامــل مختلفــی ماننــد مرحلــه رشــد گیــاه، 
میــزان تبخیــر و تعــرق، روش آبیــاری و بافت خاك بســتگی 
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دارد. میــزان آب موردنیــاز، معمــوالً بــه عواملــی از قبیل نوع 
ــتگی دارد.  ــاه بس ــد گی ــل رش ــاری و مراح ــم، روش آبی رق
ایــن نیــاز در مراحــل اولیــه کــم و در زمــان حجیــم شــدن 
غــده حداکثــر اســت. مقــدار مصــرف آب در روش آبیــاری 
نشــتی، بیــش از روش هــای قطــره ای و بارانــی اســت؛ زیــرا 
جریــان آب، بایــد مســیری برخــالف جهــت حرکــت ثقلــی 
ــبز  ــال س ــذری در ح ــده ب ــط غ ــه محی ــا ب ــد ت ــی کن ط
شــدن برســد. در سیســتم آبیــاری نشــتی، اختــالف ارتفــاع 
ســطح پشــته بــا کــف فــارو بیــش از 20 ســانتی متر اســت. 
بنابرایــن عمــاًل امــکان مدیریــت توزیــع آب مقــدور نیســت 
ــه  ــا مرحل ــب ب ــرف آب را متناس ــدار مص ــوان مق و نمی ت

ــاه و عمــق توســعه ریشــه ها تنظیــم کــرد. رشــد گی

ــل  ــاظ تحم ــیب زمینی، از لح ــف س ــام مختل ــن ارق بی
ــوع،  ــی درمجم ــود دارد؛ ول ــالف وج ــی اخت ــش آب ــه تن ب
ــی  ــش آب ــه تن ــد ب ــل رش ــی مراح ــیب زمینی در تمام س
حســاس اســت. بنابرایــن توجــه بــه مــوارد زیــر در مدیریــت 

ــاری ضــروری اســت: آبی

1- عمــق توســعه ریشــه ســیب زمینی پــس از اســتقرار 
ــه  ــد ب ــاه، حــدود 60 ســانتی متر اســت و آب بای کامــل گی

ایــن عمــق نفــوذ کنــد.
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ــد  ــه نبای ــاك، به هیچ وج ــود در خ ــدار آب موج 2- مق
کم تــر از 65 درصــد آب موجــود در حالــت ظرفیــت مزرعــه 
باشــد. بــه عبــارت دیگــر، آبیــاری مزرعــه زمانــی بایــد انجام 
گیــرد کــه حداکثــر، 35 درصــد از آب موجــود در مرحلــه 

ظرفیــت مزرعــه تخلیــه شــود.

3- وجــود آب آزاد )بیــش از ظرفیــت زراعــی( در مزرعه، 
ــب  ــد و موج ــش می ده ــد را کاه ــت تولی ــت و کیفی کمی

ــود. ــی می ش ــی و قارچ ــای باکتریای ــش بیماری ه افزای

ــورد  ــدار آب م ــیب زمینی، مق ــاره س ــت به 4- در کش
نیــاز گیــاه، تــا مرحلــه غده زایــی کــم و پــس از آن افزایــش 
ــاز  ــه نی ــز ضــروری اســت ک ــه نی ــن نکت ــر ای ــد. ذک می یاب
آبــی گیــاه تــا مرحلــه نزدیــک بــه رســیدگی غده هــا زیــاد 

ــد. ــاره کاهــش می یاب ــس از آن دوب ــت اســت و پ و ثاب

 کمبــود آب یکــی از عوامــل محدودکننــده تولیــد 
محصــول در مناطــق خشــک و نیمه خشــک اســت. در 
ایــن شــرایط اســتفاده حداکثــر از واحــد حجــم آب الزامــی 
ــه  ــا توجــه ب ــم ب ــدف مه ــن ه ــق ای اســت. به منظــور تحق
محدودیــت منابــع آب دو راه حــل عملــی وجــود دارد کــه 

از: عبارت انــد 
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ــد و  ــت تولی ــردن ظرفی ــاال ب ــره وری و ب ــش به - افزای
ــی؛ ــش بازده افزای

- کاهش آب مصرفی.

در ایــن بــاره شــایان ذکــر اســت کــه به منظــور افزایــش 
ــوان از سیســتم های  ــی مصــرف آب می ت بهــره وری و کارآی
آبیــاری بــا بازدهــی بــاال، اعمــال کــم آبیــاری یــا ترکیبــی 

از ایــن دو اســتفاده کــرد.

ــیب زمینی  ــت س ــد در زراع ــان ش ــه بی ــور ک همان ط
ــا به صــورت  ــی، قطــره ای ی معمــوالً آبیــاری به صــورت باران
ــای کشــت  ــن ردیف ه ــای ایجادشــده بی نشــتی در جوی ه
یــا بــا اســتفاده از نوارهــای پالســتیکی تیــپ در پشــته های 

ــکل 45(. ــود )ش ــام می ش ــه انج دو ردیف

انتخــاب سیســتم آبیــاری بســته بــه شــرایط اقلیمــی هر 
منطقــه، میــزان بادهــای غالــب و ســرعت آن، ویژگی هــای 
مزرعــه ســیب زمینی و بــا توجــه بــه خصوصیــات خــاك و 
ــرد.  ــورت می گی ــاورز ص ــای کش ــات و توانایی ه ــز امکان نی
امــا نکتــه مهــم در ایــن خصــوص آن اســت کــه سیســتم 
ــد مقــدار آب مــورد نیــاز گیــاه را در مراحــل  آبیــاری بتوان
ــا  ــیب زمینی ب ــای س ــه بوته ه ــدون آنک ــد و ب ــف رش مختل

تنــش و کمبــود آب مواجــه شــوند، تأمیــن کنــد.
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ســیب زمینی به عنــوان گیاهــی زراعــی بــا آنکــه از 
ــاً  ــد، عموم ــتفاده می کن ــی اس ــبتاً باالی ــی نس ــا کارآی آب ب
به عنــوان گیاهــی حســاس بــه خشــکی شــناخته می شــود. 
ــد  ــم می توان ــکی ه ــدت خش ــای کوتاه م ــن دوره ه بنابرای
ــوع  ــز از وق ــد. پرهی ــول بکاه ــت محص ــرد و کیفی از عملک
خشــکی وکم آبــی بــرای محصــول ســیب زمینی در مراحــل 
مختلــف رشــد اهمیــت فراوانــی دارد. بااین حــال بیــان ایــن 
نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه آبیــاری بیــش از حــد نیــاز 
ــول،  ــد محص ــای تولی ــش هزینه ه ــر افزای ــالوه ب ــاه ع گی
ــز  ــیب زمینی و نی ــت س ــرد و کیفی ــش عملک ــب کاه موج
افزایــش میــزان ابتــال بــه بیماری هــای گیاهــی و خســارات 
وارده بــه غده هــا در زمــان برداشــت، دوره انبــارداری و 

ــود. ــردخانه می ش س

شکل 45- استفاده از نوار تیپ بعد از کاشت سیب زمینی
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ــه  ــاس ب ــان حس ــه گیاه ــاً ازجمل ــیب زمینی اساس س
کم آبــی اســت و یکــی از دالیــل اصلــی آن توســعه ریشــه 

ــاك اســت )شــکل 46(. ــق ســطحی خ در عم

شکل 46- توسعه ریشه سیب زمینی در خاک

ــه چنــد محصــول دیگــر عــالوه  ســیب زمینی نســبت ب
ــع را  ــر مترمرب ــه در ه ــدار ریش ــن مق ــه کم تری ــر اینک ب
ــه های آن را  ــوع ریش ــد از مجم ــا 21 درص ــت، تنه داراس
ریشــه های موییــن تشــکیل می دهــد. بــا توجــه بــه شــرایط 
ــار مزرعــه ســیب زمینی  اقلیمــی و بافــت خــاك، هــر هکت
در طــول دوره رشــد بســته بــه نــوع ســامانه آبیــاری بیــن 
ــوان  هــزار مترمکعــب آب نیــاز دارد. زمــان آبیــاری را می ت
بــا رســیدن رطوبــت خــاك مزرعــه بــه 65 درصــد ظرفیــت 
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نگهداشــت آب در خــاك )آب ســهل الوصول( تنظیــم کــرد.

زمــان  تعییــن  بــرای  دقیــق  ابــزار  درصورتی کــه 
آبیــاری وجــود نداشــته باشــد، در زمین هــای رســی 
ــر و در  ــاری بیش ت ــه دو آبی ــنگین( فاصل ــای س )خاك ه
ــر  ــر در نظ ــبک( کم ت ــای س ــنی )خاك ه ــای ش خاك ه

ــود. ــته می ش گرفـ

آبیــاری مــزارع در زمین هــای شنـــی معمــوالً بیــن 4 تــا 
ــا 8 روز  ــن 7 ت ــی بی ــای رس ــار و در خاك ه ــک ب 5 روز ی

ــار انجــام می شــود. ــک ب ی

ســامانه آبیــاری تیــپ نســبت بــه روش آبیــاری بارانــی، 
ــق  ــن در مناط ــد. بنابرای ــش می ده ــره وری آب را افزای به
ــن روش  ــد، از ای ــت آب مواجه ان ــا محدودی ــه ب ــکی ک خش

ــود. ــتفاده می ش ــاری اس آبی

در روش آبیــاری تیــپ غــده از نظــر ظاهــری کم تریــن 
آلودگــی بــه بیماری هــای اســکب معمولــی و ریزوکترنیــا را 
نشــان می دهــد. بنابرایــن از ایــن روش آبیــاری در زراعــت 

ســیب زمینی اســتفاده شــود.

در صــورت نبــود محدودیــت آب و نبــود مشــکل وزش 
بــاد شــدید، آبیــاری بارانــی بیش تریــن عملکــرد محصــول 
را داراســت و نســبت بــه آبیــاری جویچــه ای برتــری 

ــدول 9(. ــی دارد )ج محسوس
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جدول 9- مقایسه روش های آبیاری تیپ، بارانی و جویچه ای در منطقه 
معتدل )مترمکعب در هکتار(

آبیاری تیپفاصله زمانی
آبیاری بارانی 

)کالسیک 
ثابت(

آبیاری 
جویچه ای

85418572100اردیبهشت - خرداد

183023852848خرداد - تیر

185722352663تیر- مرداد

572740882مرداد - شهریور

511372178493جمع

بهــره وری آب عبــارت اســت از مقــدار مــاده خشــک یــا 
عملکــرد تولیدشــده بــه ازای هــر واحــد آب مصرفــی توســط 
گیــاه کــه میــزان آن برحســب کیلوگــرم بــر مترمکعــب از 

ــد: ــت می آی ــر به دس ــه زی رابط

حجم آب مصرفی / عملکرد غده  =بهره وری آب

بهــره وری آب در ســامانه های مختلــف آبیــاری متفــاوت 
اســت و بــا توجــه بــه مدیریــت مزرعــه ممکــن اســت اعــداد 

مختلفــی بــرای آن بیــان شــود )جــدول 10(.
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جدول 10- میزان بهره وری آب در آرایش کاشت مختلف با روش آبیاری تیپ 
و غرقابی

آرایش کاشت
آب مصرفی 

)مترمکعب در 
هکتار(

عملکرد غده 
)تن در هکتار(

بهره وری آب 
)کیلوگرم بر 
مترمکعب(

یک ردیفه )تیپ(
75672244/766/65 سانتی متر

582046/608/00دو ردیفه )تیپ(

سه ردیفه )تیپ(
140716257/498/03 سانتی متر

چهار ردیفه 
)تیپ(

150 سانتی متر
672257/848/60

چهار ردیفه 
)تیپ(

180 سانتی متر
571063/7611/17

یک ردیفه 
)غرقابی( 75 

سانتی متر
1085830/192/78

ارقــام مختلــف ســیب زمینی بــا طــول دوره رشــد 
ــی  ــش آب ــه تن ــل ب ــه و تحم ــوذ ریش ــق نف ــاوت، عم متف
متفاوتــی دارنــد. امــا عمــق ریشــه زیادتــر لزومــاً بــه معنــی 
تحمــل بیش تــر بــه شــرایط تنــش رطوبتــی نیســت 
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)شــکل 47(. ارقامــی مثــل کایــزر، اســپیریت، دراگا، کنبک، 
بانبــا، بــورن، آلبــرا، ســاتینا، ســاواالن، خــاوران )متحمــل(، 
ــا )نیمــه متحمــل( و آگریــا )حســاس( بــه  هرمــس، مارفون

کم آبــی هســتند.

شکل 47- میزان نفوذ ریشه در ارقام زودرس و دیررس

ــود  ــزان ک ــه می ــیب زمینی ب ــاز س ــزان آب موردنی می
ــه و  ــم بوت ــاد، تراک ــا، وزش ب ــاك، دم ــوع خ ــی، ن مصرف
ــتگی  ــد بس ــول دوره رش ــی و ط ــای زراع ــاقه، روش ه س
دارد. ســیب زمینی بــه آب نســبتاً زیــادی نیــاز دارد. در 
زمین هــای بــا درصــد رس زیادتــر فاصلــه بیــن دو آبیــاری 
بیش تــر و در خاك هــای شــنی کم تــر در نظــر گرفتــه 
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ــوب  ــه حــد مطل ــرای رســیدن ب ــی ب ــور کل ــود. به ط می ش
ــور  ــاك به ط ــت خ ــیب زمینی رطوب ــاه س ــرد در گی عملک
ــت زراعــی  ــا 70 درصــد ظرفی ــن 60 ت ــد بی یکنواخــت بای
ــش  ــه تن ــاه ب ــود. مراحــل حســاس رشــدی گی ــن ش تأمی

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 48 نش ــی در ش آب

تنش آبی در مرحله حجیم 
شدن غده ها با ایجاد 

غده های کوچک موجب 
افت عملکرد می شود

رشد استولون 
و تشکیل غده ها 

حساس ترین مرحله 
به کم آبی با کاهش 

تعداد غده

شکل 48- مراحل حساس رشدی گیاه به تنش آبی

ــی،  ــه کم آب ــیب زمینی ب ــاه س ــیت گی ــت حساس به عل
ــوب  ــط مرط ــذری در محی ــده ب ــد غ ــت بای ــد از کاش بع
قرار گیــرد و خــاك مرطــوب نیــز نیش هــا را احاطــه کننــد 
تــا رشــد جوانــه و ســبز شــدن بخوبــی صــورت گیــرد. بــر 
ــود  ــنهاد می ش ــوم پیش ــای مرس ــاس در آبیاری ه ــن اس ای

کشت
توسعه رشد

رشد رویتی
آغاز غده دهی رسیدگی 

برداشت 
حجیم شدن غده
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ــاری  ــرد. آبی ــورت پذی ــت ص ــل از کش ــاری قب ــن آبی اولی
ــا  ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ــنی دارد ک ــت محاس ــل از کاش قب
ــت  ــل از کاش ــاری قب ــی، آبی ــور کل ــود. به ط ــاره می ش اش

ــت مهــم دارد: ســه مزی

- ســبز شــدن یکنواخــت غده هــا بــا تأمیــن یکنواخــت 
رطوبــت الزم در اوایــل دوره رشــد تســریع می شــود.

- آبیــاری قبــل از کشــت باعــث خــرد شــدن کلوخه های 
ــرای  ــبی ب ــتر مناس ــده و بس ــذری ش ــای ب ــراف غده ه اط

ــود. ــم می ش ــا فراه ــد غده ه ــی و رش جوانه زن

- بــا آبیــاری قبــل از کاشــت، بذرهــای علف هــای هــرز 
موجــود در خــاك جوانــه می زننــد و امــکان کنتــرل آن هــا 
ــاك  ــطح خ ــیب زمینی در س ــه س ــور گیاهچ ــل از ظه قب

وجــود دارد.

1- تنش آب در سیب زمینی

ــون  ــی چ ــه عوامل ــیب زمینی ب ــاز س ــدار آب موردنی مق
مقــدار کــود مصرفــی، نــوع خــاك، دمــا، ســرعت وزش بــاد، 
تراکــم بوتــه و ســاقه، روش هــای زراعــی و همچنیــن طــول 
دوره رشــد بســتگی دارد. ســیب زمینی بــه آب نســبتاً 
ــن دو  ــه بیـ ــای رســی، فاصل ــاز دارد. در زمین ه ــادی نی زی
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ــر در  ــنی کم ت ــای ش ــر و در خاك ه ــد بیش ت ــاری بای آبی
ــد هــر  نظــر گرفـــته شــود. آبیــاری خاك هــای شنـــی بای
ــا  ــر 10 ت ــی ه ــای رس ــار و در خاك ه ــک ب ــا 7 روز ی 6 ت
12 روز یــک بــار انجــام شــود. به طــور کلــی، نیــاز آبــی هــر 
ــا  ــه ســیب زمینی در طــول دوره رشــد، 10 ت ــار مزرع هکت
13 هــزار مترمکعــب و برحســب شــرایط آب وهوایــی و بافت 
ــن رشــد و نمــو ســیب زمینی  ــر اســت. بهتری خــاك، متغی
ــاك  ــت خ ــدار رطوب ــه مق ــرد ک ــورت می گی ــی ص هنگام
مزرعــه، معــادل 60 تــا 80 درصــد رطوبــت نگهــداری 
آب در خــاك باشــد. تعــداد دفعــات آبیــاری محصــول 
ســیب زمینی در مناطــق مختلــف، بــه نــوع خــاك و 
ارقــام مــورد کشــت بســتگی دارد. در زمین هــای ســبک و 
شــنی، آبیــاری در دفعــات بیش تــر و بــا مقــدار کــم انجــام 
ــدار متوســط و  ــه مق ــنگین ب ــای س ــرد و در خاك ه می گی
در دفعــات کم تــری صــورت می گیــرد. آب به هیچ وجــه 
ــد؛  ــف کن ــه توق ــای بوت ــنگین پ ــای س ــد در زمین ه نبای
ــی  ــی و باکتریای ــای قارچ ــیوع بیماری ه ــث ش ــون باع چ
ــان(،  ــرایط زارع ــادی )ش ــت ع ــرایط زراع ــود. در ش می ش
ــوع  ــه ن ــتگی ب ــان آن بس ــاری و زم ــات آبی ــخیص دفع تش
ــی، عمــق گســترش ریشــه و رشــد  ــرایط اقلیم خــاك، ش
و نمــو گیــاه دارد و انجــام دفعــات ثابــت و معیــن آبیــاری 



راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی148

ــرای تمامــی مناطــق، منطقــی نیســت. کشــاورز مجــرب  ب
ــه  ــه ب ــت خــاك مزرع ــن رطوب ــا تعیی ــی ب به صــورت تجرب
روش لمســی می توانــد زمــان آبیــاری ایــن گیــاه را تعییــن 
ــار  و در صــورت دسترســی بــه آب کافــی، هفتــه ای یــک ب
آن را آبیــاری کنــد )مقــدار کــم در دفعــات زیــاد(. در 
ــاری  ــذری، آبی ــده ب ــر غ صــورت خشــک شــدن خــاك زی
بایــد انجــام شــود. در زراعــت پیشــرفته معمــوالً از دســتگاه 
ــی  ــش آب ــیومترها مک ــود. تانس ــتفاده می ش ــیومتر اس تانس
ــترش  ــاورت گس ــاً در مج ــد حتم ــد و بای ــان می دهن را نش

ــوند. ــب ش ــه ها نص ریش

ــاه  ــن گی ــی ای ــاز آب ــیب زمینی، نی ــد س ــل رش در اوای
بــرای ســبز شــدن، به دلیــل وجــود آب مــورد نیــاز در غــده 
ــطحی،  ــه ای س ــتم ریش ــت سیس ــی به عل ــت؛ ول ــاد نیس زی
ــی در ســطح  ــه آب کاف ــر محصــول، ب ــرای تولیــد حداکث ب
ــاز اســت. در شــرایط کنترل شــده، تنــش  ــی خــاك نی روی
خشــکی در محیــط اســتولون، تشــکیل اســتولون و غــده را 
تســریع می کنــد. امــا تنــش قبــل از تشــکیل غــده، بشــدت 
ــت  ــده اس ــت ش ــود. ثاب ــداد آن می ش ــش تع ــب کاه موج
ــی  ــد رویش ــر رش ــده، ب ــکیل غ ــل از تش ــکی قب ــه خش ک
ــت  ــرد و کیفی ــر عملک ــه، ب ــن مرحل ــس از ای ــکی پ و خش
غده هــا تأثیــر می گــذارد. مرحلــه تشــکیل اســتولون 
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ــا  ــادف ب ــاً مص ــه تقریب ــده ک ــکیل غ ــروع تش ــه ش )مرحل
ــه  ــه ب ــاه اســت(، حســاس ترین مرحل ــه گل دهــی گی مرحل
تنــش کم آبــی اســت و تأثیــر آن بــر تعــداد غــده، بیش تــر 

ــدازه غــده اســت. از ان

کمبــود آب، یکــی از معمول تریــن انــواع تنــش در 
زراعــت ســیب زمینی و جــزو عوامــل مهــم در کاهــش 
عملکــرد و کیفیــت غــده اســت. حساســیت محصــول 
ــر کمبــود آب و تفــاوت تحمــل ارقــام  ســیب زمینی در براب
مختلــف ایــن گیــاه در ایــن خصــوص، نشــان دهنده نقــش 
مهــم عامــل »فراهــم بــودن آب کافــی« در افزایــش کّمــی 
و کیفــی محصــول ســیب زمینی اســت. گیــاه ســیب زمینی 
ــه  ــد، ب ــول دوره رش ــت و در ط ــاس اس ــکی حس ــه خش ب
ــیت  ــن حساس ــاز دارد. بیش تری ــاك نی ــی خ ــت کاف رطوب
ســیب زمینی بــه خشــکی زمانــی اســت کــه غــده در حــال 

رشــد ســریع اســت.

ــد موجــب کمبــود اکســیژن و  ــاد آب می توان مقــدار زی
ــا  ــذری شــود. در بعضــی از خاك ه ــای ب پوســیدگی غده ه
کــه بــه فشــردگی حســاس هســتند، نــزول بــاران یــا انجــام 
آبیــاری بارانــی شــدید، موجــب فشــردگی خــاك یا مســدود 
شــدن منافــذ آن و تأخیــر در ســبز شــدن غده هــا می شــود. 
بدیــن ترتیــب، تأمیــن آب در مرحلــه بعــد از کاشــت و قبــل 
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ــد  ــت و تولی ــدِن یکنواخ ــبز ش ــرای س ــدن، ب ــبز ش از س
ــی دارد. ــت فراوان ــر، اهمی ــاقه های بیش ت س

ــا  ــبز شــدن ت ــول دوره س ــش از حــد در ط ــاری بی آبی
ــه ای  ــتم ریش ــد سیس ــه تولی ــی، ب ــد غده ده ــروع رش ش
ــت.  ــار اس ــاه زیانب ــرای گی ــود و ب ــر می ش ــطحی منج س
ــا توســعه شــاخ وبرگ و  ــد متناســب ب ــاری بای ــن آبی بنابرای
سیســتم ریشــه ای انجــام شــود. گیــاه بــرای دســتیابی بــه 
عملکــرد بــاال در مرحلــه رشــد غــده، بــه مقــدار زیــادی آب 

ــاز دارد. نی

ــت آن  ــه کیفی ــده، بلک ــرد غ ــا عملک ــود آب نه تنه کمب
ــه  ــرای رســیدن ب را نیــز کاهــش می دهــد. به طــور کلــی ب
ــت  ــیب زمینی، رطوب ــاه س ــرد در گی ــوب عملک ــد مطل ح
ــد  ــا 70 درص ــن 60 ت ــت بی ــور یکنواخ ــد به ط ــاك بای خ
ــه  ــم آب، ب ــن نامنظ ــود. تأمی ــن ش ــی تأمی ــت زراع ظرفی
رشــد نامنظــم غــده منجــر می شــود و ممکــن اســت 
ــر  ــرك ب ــاد ت ــکل و ایج ــای بدش ــکیل غده ه ــب تش موج
ــا  ــوأم ب ــکی ت ــدید خش ــای ش ــود. دوره ه ــا ش روی غده ه
دمــای بــاال، به ویــژه در اوایــل دوره رشــد غــده کــه خــاك 
ــب  ــت، موج ــیده نیس ــرگ پوش ــاخ ب ــل از ش ــور کام به ط

ــود. ــه می ش ــد ثانوی رش



151راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی

ــکاف های  ــر ش ــی نظی ــوارض فیزیولوژیک ــیاری از ع بس
ــده، لکــه ســیاه،  ــی غ ــده، نکــروز داخل رشــد، بدشــکلی غ
حفــره ای شــدن مرکــز غــده، کولتوتریکــوم، کاهــش کیفیت 
فــراوری و عمــر انبــاری و... بــه کمبــود رطوبت و دمــای زیاد 
هــوا و اثــر متقابــل آن دو بســتگی دارد. کمبــود آب آبیــاری، 
زردی و قهــوه ای شــدن برگ هــا و رســیدگی زودتــر از موعد 
را نیــز به دنبــال دارد )شــکل 49(. زیــادی آب آبیــاری 
ــه  ــراف ریش ــیژن در اط ــزان اکس ــش می ــث کاه ــز باع نی
ــال دارد.  ــوازی را به دنب می شــود و مشــکالت تنفــس غیره
ــورم  ــت، مت ــک های روی پوس ــرایط، عدس ــن ش ــت ای تح
و ســفیدرنگ شــده )شــکل 50( و امــکان ورود عوامــل 
ــی  ــود. تمام ــم می ش ــا فراه ــل غده ه ــه داخ ــاری زا ب بیم
عــوارض ذکرشــده درنهایــت باعــث کاهــش کّمــی و کیفــی 
ــود و  ــی از کمب ــرات ناش ــود. تأثی ــدی می ش محصــول تولی
ــه  ــیب زمینی ب ــد س ــف رش ــل مختل ــادی آب در مراح زی

شــرح جــدول 11 اســت.
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شکل 49- تأثیر تنش آبی بر روی اندام هوایی سیب زمینی

شکل 50- عدسک های متورم شده بر اثر زیادی آب
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جدول 11- اثر تنش آبی در مراحل مختلف رشد

زیادی آبکمبود آبمرحله رشد

کاشت تا سبز 
شدن

جلوگیری از ترمیم سطح 
غده های بذری قاچ شده، 

تأخیر در سبز شدن و سبز 
غیریکنواخت، کاهش رشد 

اندام های هوایی

افزایش پوسیدگی غده های 
قاچ خورده و کاهش تراکم

سبز شدن تا 
غده زایی

کاهش رشد و نبودن امکان 
استفاده از عناصر غذایی

تخریب ریشه های موجود 
گیاه

غده زایی
کاهش تعداد غده 

تشکیل شده، افزایش اسکب 
و بدشکلی غده

قهوه ای شدن مرکز غده 
بویژه در دماهای کم تر از 
12 درجه سانتی گراد خاک

حجیم شدن غده

کاهش رشد شاخ وبرگ 
و تسریع در پیری گیاه، 

کوچک ماندن غده ها افزایش 
اسکب، حفره ای شدن، لکه 
قهوه ای، شکاف های رشد، 

بدشکلی و رشد ثانویه

آب شویی نیتروژن خاک، 
رشد غیرضروری شاخ وبرگ، 

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

بلوغ )رسیدگی(
ازدست دادن آب غده ها، 
تغییر بافت آوندی )در 

صورت ازبین بردن اندام های 
هوایی به صورت مصنوعی(

شکفتگی عدسک ها، تأخیر 
در رسیدگی و پوست بندی 
غده ها، افزایش قندهای 
احیایی و کاهش کیفیت 
سرخ شده سیب زمینی، 
افزایش علف های هرز

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

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

در انبار



راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی154

2- شوری آب در سیب زمینی

حــد آســتانه تحمــل شــوری آب آبیــاری کــه در مقادیــر 
باالتــر از آن کاهــش عملکــرد ســیب زمینی آغــاز می شــود، 
2 دســی زیمنس بــر متــر اســت و شــیب کاهــش عملکــرد 
بــه ازای هــر واحــد افزایــش شــوری معــادل 12 درصد اســت.

ســیب زمینی جــزو گیاهــان حســاس بــه شــوری اســت. 
شــوری خــاك و آب بــه روش هــای مختلــف بــر روی نیــاز 
ــا افزایــش شــوری،  ــد. ب غذایــی ســیب زمینی اثــر می گذارن
ــد و  ــش می یاب ــیب زمینی کاه ــه س ــم ریش ــول و حج ط
ــن  ــود. همچنی ــم می ش ــه ک ــذب ریش ــطح ج ــه س درنتیج
بــا افزایــش شــوری، جــذب آب توســط ســیب زمینی 
ــد و به علــت خشــکی فیزیولوژیکــی، میــزان  کاهــش می یاب
فتوســنتز در گیــاه کاهــش پیــدا می کنــد و درنتیجــه 
باعــث  عملکــرد کاهــش می یابــد. شــوری همچنیــن 
کاهــش رشــد، کوتولگــی، کاهــش مــاده خشــک و کیفیــت 
ــوری آب  ــه ش ــیب زمینی، ب ــای س ــود. برگ ه ــده می ش غ
ــرف  ــتند. مص ــیب پذیر هس ــاس و آس ــیار حس ــاری بس آبی
کلــر و ســدیم بــرای گیــاه ســّمیت دارنــد و بــه ســوختگی 
ــیت  ــن حساس ــود. بیش تری ــر می ش ــا منج ــیه برگ ه حاش
ــی  ــه غده زای ــه شــوری، در مرحل ــای ســیب زمینی ب برگ ه
ســیب زمینی،  برگ هــای  حساســیت  به دلیــل  اســت. 
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به هیچ وجــه نبایــد از آب شــور در آبیــاری بارانــی ایــن 
محصــول اســتفاده شــود. باال بــودن میــزان بــور در آب آبیاری 
)بیــش از 1 تــا 2 میلی گــرم در لیتــر( نیــز می توانــد موجــب 
ــات  ــاس مطالع ــود. براس ــیب زمینی ش ــاه س ــمومیت گی مس
 ،1)CIP( انجام شــده در مرکــز بین المللــی ســیب زمینی
ــمگیر در  ــت چش ــدون اف ــی و ب ــد براحت ــاه می توان ــن گی ای
ــل  ــوس را تحم ــوری 1/8 میلی م ــا ش ــول، ت ــرد محص عملک
ــت  ــا هدای ــرد ت ــت عملک ــم اف ــیب زمینی علی رغ ــد. س کن
ــای  ــت غده ه ــی کیفی ــد؛ ول ــل می کن ــی 4 را تحم الکتریک
ــه نحــوی اســت کــه در  تولیــدی در هدایــت الکتریکــی 8 ب

ــرد.   ــرف ک ــوان آن را مص ــل نمی ت عم

آبیاری سیب زمینی در شرایط شوری

در شــرایط شــوری متوســط تــا زیــاد، حساســیت برخی 
مراحــل رشــد ســیب زمینی بیش تــر از مراحــل دیگــر 
ــده اســت،  ــام ش ــاره انج ــه دراین ب ــی ک اســت. در تحقیقات
ــیب زمینی در  ــاری س ــرای آبی ــی ب ــتراتژی های متفاوت اس
شــرایط شــور بررســی شــده اســت. بــر ایــن اســاس زمانــی 
کــه آبیــاری بــا آب شــور یــک هفتــه پــس از ســبز شــدن 
ــاه  ــی گی ــای هوای ــو اندام ه ــاه انجــام شــود، رشــد و نم گی

1 . International Potato Center
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به تعویــق می افتــد و هنگامــی کــه در آغــاز غده دهــی، 
ــری  ــه پی ــه مرحل ــر ب ــاه زودت ــرد، گی ــورت گی ــاری ص آبی
ــاری  ــن آبی ــد. همچنی ــش می یاب ــرد کاه ــد و عملک می رس
ــا حــدودی  ــزرگ شــدن غده هــا ت ــا آب شــور در زمــان ب ب
رشــد و نمــو اندام هــای هوایــی گیــاه را تحــت تأثیــر قــرار 
می دهــد و بــا پیــری زودرس گیــاه، موجــب می شــود 

ــد. ــش یاب ــیب زمینی کاه ــای س ــت غده ه کیفی

شــرایط  در  ســیب زمینی  تولیــد  در  کلــی  به طــور 
ــژه ای  ــت وی ــاری از اهمی ــح آبی ــور، انتخــاب روش صحی ش
ــاری  ــای آبی ــتفاده از روش ه ــه اس ــت. البت ــوردار اس برخ
ســطحی در چنیــن شــرایطی امکان پذیــر اســت؛ امــا 
ــوری  ــش ش ــرد و افزای ــش عملک ــا، کاه ــوختگی برگ ه س
ــب  ــور از معای ــر از آب ش ــتفاده بیش ت ــل اس ــاك به دلی خ

این گونــه روش هــای ســطحی اســت.

3- روش آبیاری در سیب زمینی

ــب ترین  ــاك، مناس ــودن آب و خ ــور نب ــورت ش در ص
روش آبیــاری در مناطــق خشــک و نیمه خشــک، سیســتم 
آبیــاری قطــره ای اســت؛ زیــرا می تــوان رطوبــت خــاك را در 
حــد ظرفیــت زراعــی به طــور پیوســته و در تمــام مراحــل 
ــا،  ــایر روش ه ــه در س ــرد. درحالی ک ــن ک ــاه تأمی ــد گی رش
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ــار  ــر ب ــس از ه ــز پ ــی نی ــاری باران ــتم آبی ــی در سیس حت
آبیــاری، مدتــی طــول می کشــد تــا آب ثقلــی از محــدوده 
توســعه ریشــه خــارج شــود. جــذب آب، عناصــر غذایــی و 
ــاك از آب  ــه خ ــی ک ــول مدت ــادالت گازی در ط ــام تب انج
اشــباع شــده اســت، امکانپذیــر نیســت. در سیســتم آبیــاری 
بارانــی، امــکان ســوختگی برگ هــا و شکســته شــدن 
ســاقه ها نیــز وجــود دارد. حســاس ترین مرحلــه رشــد 
گیــاه، مرحلــه غده زایــی و حجیــم شــدن غده هاســت. 
ــد  ــا بای ــذری، ی ــای ب ــت غده ه ــرای کش ــر ب ــن مدنظ زمی
مرطــوب باشــد یــا بالفاصلــه پــس از کشــت آبیــاری شــود. 
ــه  ــد ریش ــک، تولی ــاك خش ــده در خ ــای کاشته ش غده ه
نمی کننــد. تنــش آبــی در ایــن مرحلــه موجــب مشــکالتی 
نظیــر تأخیــر در ســبز شــدن، پوســیدگی غده هــای بــذری، 
تولیــد نشــدن ریشــه، پایین آمــدن تعــداد ســاقه اصلــی در 

ــود. ــرد می ش ــت عملک ــاً اف ــه و نهایت بوت

ــرل  ــز کنت ــاری قطــره ای آب از مرک در ســامانه های آبی
ــای  ــق لوله ه ــود و از طری ــان می ش ــای آب رس وارد لوله ه
ــد. از  ــه ها می رس ــراف ریش ــا و اط ــه قطره چکان ه ــی ب فرع
ــوارد  ــن م ــه ای ــوان ب ــاری قطــره ای، می ت ــای روش آبی مزای
اشــاره کــرد: افزایــش کارآیــی مصــرف آب تــا 90 درصــد، 
ــازی،  ــه آماده س ــش هزین ــطیح، کاه ــات تس ــذف عملی ح
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ــای  ــد علف ه ــدن رش ــدود ش ــاك، مح ــب خ ــه مناس تهوی
هــرز، کاهــش روانــاب و فرســایش خــاك و افزایــش عملکرد 
)گاهــی بیــش از 30 درصــد(. از معایــب ایــن روش مســدود 
ــا ذرات جامــد  ــا رســوبات نمکــی ی شــدن قطره چکان هــا ب
ــا  ــداد، قطره چکان ه ــورت انس ــت. در ص ــق در آب اس معل
بایــد تعویــض شــده یــا بــا آب اســید )اسیدســولفوریک، 
ــوند.  ــو ش ــک( شست وش ــا هیدروکلری ــفریک ی اسیدفس
ــت  ــده اس ــپ( آم ــره ای )تی ــاری قط ــر روش آبی در زی

ــکل 51(. )ش

شکل 51- روش آبیاری قطره ای )تیپ(
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9- مدیریت مصرف کود
خاك هــای ایــران از لحــاظ مــواد آلــی ضعیــف هســتند 
)حــدود 0/5 درصــد( و درنتیجــه کمبــود نیتــروژن در آن هــا 
به مراتــب  دیــده می شــود. محدودیــت ســایر عناصــر 
کم تــر از نیتــروژن اســت. بنابرایــن اگــر عمــق خــاك 
ــاك را 1  ــی خ ــواد آل ــزان م ــانتی متر، می ــی را 15 س زراع
درصــد و وزن خــاك موجــود تــا عمــق مذکــور را 2000 تن 
در هــر هکتــار فــرض کنیــم، میــزان نیتــروژن معدنــی کــه 
در طــول یــک فصــل زراعــی از محــل نیتــروژن آلــی 
ــرم  ــر 20 کیلوگ ــود، حداکث ــاك آزاد می ش ــود در خ موج
ــدی،  ــده تولی ــن غ ــر ت ــه ازای ه ــر ب ــوی دیگ ــت. از س اس
ــود.  ــارج می ش ــاك خ ــروژن از خ ــرم نیت ــدود 4 کیلوگ ح
بنابرایــن بــا درنظرگرفتــن آب شــویی و ســایر مــوارد، 
ــار،  ــن در هکت ــه عملکــرد 50 ت ــرای دســتیابی ب ــان ب زارع
ــر  ــص در ه ــروژن خال ــرم نیت ــل 250 کیلوگ ــد حداق بای
ــر  ــروژن، بیش ت ــود نیت ــر کمب ــد. اث ــرف کنن ــار مص هکت
ــزارع دارای  ــود. م ــاهده می ش ــه  مش ــبز مزرع ــطح س در س
ــد  ــری دارن ــرگ کم ت ــاخص ســطح ب ــروژن، ش ــود نیت کمب
و برگ هــای گیاهــان در پاییــن بوتــه، زرد می شــوند و 

ــد. ــزش می کنن ــه ری ــروع ب ش
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ــت  ــای غلظ ــر مبن ــد ب ــی می توان ــع غذای ــرف مناب مص
عناصــر در گیــاه، خــاك یــا براســاس مقــدار مــواد غذایــی 

ــد. ــن باش ــده از زمی خارج ش

ــت  ــاس غلظ ــی براس ــی غذای ــر اصل ــتفاده عناص 1- اس
در اندام هــای هوایــی: غلظــت نیتــروژن و پتاســیم )60 روز 
پــس از کشــت( نبایــد کم تــر از 6 درصــد و غلظــت فســفر 

ــر از 0/6 درصــد باشــد. ــد کم ت نبای

ــون  ــاس آزم ــی براس ــی غذای ــر اصل ــتفاده عناص 2- اس
خــاك: حــد آســتانه فســفر 15 تــا 18 پی پــی ام و پتاســیم 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــی ام در نظ 300 پی پ

ــدار  ــاس مق ــی براس ــی غذای ــر اصل ــتفاده عناص 3- اس
ــی  ــا برخ ــن: در تناوب ه ــده از زمی ــی خارج ش ــواد غذای م
اوقــات مبنــای اســتفاده از عناصــر غذایــی را مقــدار خــروج 
ــاه  ــاز گی ــه نی ــا توجــه ب ــد. ب ــرار می دهن ــی ق عناصــر غذای
غذایــی، مصــرف کودهــای  عناصــر  بــه  ســیب زمینی 
شــیمیایی و دامــی در مزرعــه نمــود خوبــی دارد و نتایــج آن 
در عملکــرد و کیفیــت محصــول تولیدشــده دیــده می شــود. 
ازایــن رو طبیعــی اســت کــه کمبــود عناصــر غذایــی موجب 
کاهــش عملکــرد و کیفیــت محصــول تولیــدی شــود. 
ــه چگونگــی  ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــه ای ــا توجــه ب ام
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اســتفاده از کودهــای شــیمیایی و آلــی شــامل روش و زمــان 
مصــرف آن هــا بــر کارآیــی جــذب عناصــر غذایــی توســط 

ــر دارد. ــاه تأثی گی

میـزان مصرف کود در مزارع سـیب زمینی باید براسـاس 
نتایـج آزمـون خـاك صـورت گیـرد. در غیـر ایـن صـورت، 

مصـرف کـود بایـد براسـاس جـدول 12 صـورت گیرد.

جدول 12- مقدار کودهای مختلف توصیه شده برای مصرف در مزارع 
سیب زمینی

مقدار مصرف در هکتار )کیلوگرم(نوع کود

سولفات پتاسیم
200

50سولفات منگنز

50سولفات روی

40اسیدبوریک

20سولفات مس

100اوره

100سوپرفسفات تریپل

روی،  منگنــز، ســولفات  کودهــای ســولفات  بــا  محلول پاشــی 
اســیدبوریک، ســولفات مــس و اوره بــا غلظــت دو در هــزار در دو 
ــد از  ــه دوم 20 روز بع ــی و مرحل ــان گلده ــه اول در زم ــه )مرحل مرحل

اول(. مرحلــه  محلول پاشــی 
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میــزان جــذب کودهــای پرمصــرف در 30 تــا 45 روز 
پــس از ســبز شــدن بــه حداکثــر میــزان خــود می رســد 
و درنتیجــه بــرای دســتیابی بــه حداکثــر پتانســیل 
تولیــد، مقــدار کــود موردنیــاز در زمــان یادشــده بایــد در 
اختیــار گیــاه قــرار گیــرد. میــزان جــذب پــس از 45 روز 
ــد و حــدود 80 روز پــس از ســبز  بتدریــج کاهــش می یاب
ــه  ــه درخــور توج ــر می رســد. نکت ــه صف ــاً ب شــدن تقریب
کودهــای  نســبت  ســیب زمینی،  تغذیــه  درخصــوص 
ــش  ــه افزای ــورت ک ــن ص ــت. بدی ــاك اس ــاز در خ موردنی
بیــش از حــد برخــی کودهــا مانــع از جــذب دیگــر کودهــا 
می شــود و درنتیجــه علی رغــم وجــود کــود، عالئــم 
ــه  ــن توجــه ب ــاه مشــاهده می شــود. بنابرای کمبــود در گی
ــه و انجــام آزمــون تعییــن  توصیه هــای کارشناســان تغذی
ــف  ــرگ )در مراحــل مختل ــای موجــود در ب ــدار کوده مق

ــود. ــه می ش ــی( توصی ــد رویش رش

امــروزه بــرای توزیــع کــود در مــزارع ســیب زمینی 
ــا  ــود. ام ــتفاده می ش ــی اس ــات متفاوت ــا و امکان از روش ه
ــودکار  ــتفاده از ادوات ک ــد اس ــف معتقدن ــان مختل محقق
فاصلــه  در  نــواری  به صــورت  را  کــود  به نحوی کــه 
5 ســانتی متری کنــار ردیف هــای کاشــت و 5 ســانتی متری 
زیــر غده هــا قــرار دهنــد، بهتریــن شــرایط را بــرای جــذب 
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ــد. ــم می کن ــیب زمینی فراه ــاه س ــه های گی ــط ریش توس

ــاری و  ــق آب آبی ــیمیایی از طری ــای ش ــرف کوده  مص
ــت و  ــر اس ــز امکانپذی ــره ای نی ــاری قط ــاص آبی ــور خ به ط
بــدان  توصیــه می شــود. بااین حــال هنــگام اســتفاده از 
کــود در ایــن روش میــزان فشــار آب بایــد در حــد مناســب 
ــپ  ــوار تی ــوراخ ها در ن ــی س ــداد و گرفتگ ــا انس ــد ت باش

ایجــاد نشــود.

آزمــون خــاك، بــرای شناســایی نــوع ســاختمان خــاك 
و تعییــن میــزان کــود مــورد نیــاز مزرعــه، ضــروری اســت. 
ــورت  ــن ص ــازی زمی ــل از آماده س ــد قب ــاك بای ــون خ آزم
ــان  ــاز در زم ــورد نی ــای م ــاس آن، کوده ــا براس ــرد ت گی
ــج  ــتفاده از نتای ــا اس ــود. ب ــه ش ــاك اضاف ــه خ ــب ب مناس
آزمــون خــاك، کارشــناس صنــدوق بیمــه، قــادر بــه تطبیق 
نــوع، زمــان و میــزان کــود مصرفــی توســط زارع و مقادیــر 

ــت. ــگاه اس ــط آزمایش ــده توس توصیه ش

سـیب زمینی گیاهـی نوردوسـت اسـت و بـرای تولیـد 
موفـق آن حداقـل 6 سـاعت نـور در هـر روز نیـاز اسـت. در 
مناطـق ابری عملکرد سـیب زمینی کاهـش می یابد. مدیریت 
مصـرف نیتروژن در زراعت سـیب زمینی بسـیار اهمیت دارد 
و بایـد به گونـه ای باشـد کـه بـه تولیـد شـاخ وبرگ کافی در 
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مراحـل تشـکیل و حجیم شـدن غده هـا منجر شـود. کمبود 
نیتـروژن باعـث کاهش عملکـرد و زیادی آن بویـژه در اواخر 
دوره رشـد باعـث رشـد رویشـی زیـاد )کاهـش عملکـرد( و 

افـت خاصیـت انبارداری می شـود )شـکل 52(.

شکل 52- رابطه بین پوشش گیاهی، دریافت نور و میزان مصرف نیتروژن

اگــر غلظــت عناصــر دم بــرگ مــالك تغذیــه ســیب مینی 
باشــد. بایــد دم بــرگ چهارمیــن بــرگ )از بــاال( بــرای ایــن 
کار اســتفاده شــود. معمــوالً 50 تــا 60 دم بــرگ بــرای ایــن 
کار اســتفاده می شــود. حــد بحرانــی روی 1، منگنــز 6 
ــون در  ــر 0/5 قســمت در میلی ــس و ب ــن 0/2، م ــا 8، آه ت
خــاك اســت. مقایســه میــزان مصــرف نیتــروژن در دو بوتــه 
در شــکل 53 آمــده اســت. و در جــدول 13، حــد کفایــت، 

حــد مــرزی و کمبــود عناصــر غذایــی آمــده اســت.
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شکل 53- مقایسه میزان مصرف نیتروژن در دو بوته
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جدول 13- حد کفایت، حد مرزی و کمبود عناصر غذایی

کمبودحد مرزیحد کفایتنوع ماده غذایی

نیتروژن نیتراتی 
PPM15000-2000010000-1500010000 کم تر از

کم تر از 0/220/17-0/17بیش از 0/22فسفر )درصد(

کم تر از 87-7بیش از 8پتاسیم )درصد(

کم تر از 0/60/4-0/4بیش از 0/6کلسیم )درصد(

کم تر از 0/30/15-0/15بیش از 0/3منیزیم )درصد(

کم تر از 0/20/15-0/15بیش از 0/2گوگرد )درصد(

PPM کم تر از 2010-10بیش از 20روی

PPM کم تر از 4020-20بیش از 40منگنز

PPM کم تر از 5020-20بیش از 50آهن

PPM کم تر از 42-2بیش از 4مس

PPM کم تر از 2010-10بیش از 20بر
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ــدن  ــخص ش ــس از مش ــروژن دار: پ ــای نیت کوده
ــر  ــاك حداکث ــون خ ــق آزم ــاز از طری ــود موردنی ــدار ک مق
یک چهــارم کــود قبــل از کاشــت اســتفاده شــود و مابقــی 
ــد  ــل رش ــد در مراح ــبت های 35، 45 و 20 درص ــه نس ب
رویشــی، تشــکیل و پــر شــدن غــده، و مرحلــه بلــوغ غده هــا 
اســتفاده شــود. به هرحــال در مراحــل انتهایــی رشــد بایــد 
ــامانه های  ــد. در س ــل برس ــاك به حداق ــروژن خ ــدار نیت مق
آبیــاری تحــت فشــار بهتــر اســت نیتــروژن در طــول دوره 
رشــد و در مقادیــر کــم )در هــر نوبــت( مصــرف شــود. در 
ــروژن  ــدار نیت ــت مق ــن اس ــا ممک ــدن غده ه ــر ش ــان پ زم
خالــص مصرفــی در روز بــه 5/4 کیلوگــرم در هکتــار برســد.

کودهــای فســفره و پتاســیم دار: ایــن نــوع کودهــا 
قبــل از کاشــت بــه زمیــن اضافــه می شــود. مصــرف 
ــر  ــانتی متر زی ــواری )7 س ــورت ن ــفردار به ص ــای فس کوده
ــن  ــت، بیش تری ــان کش ــده( در زم ــار غ ــانتی تر کن و 7 س
تأثیــر را در بــر دارد. در صــورت نیــاز در مرحلــه هیلینــگ 
کودهــای  از  می تــوان  نیــز  بوتــه(  پــای  )خاك دهــی 
ــر  ــر تصاوی ــرد. در زی ــتفاده ک ــفره اس ــا فس ــیم دار ی پتاس
ــروژن، فســفر، پتاســیم،  ــود کودهــای نیت ــه کمب ــوط ب مرب
منگنــز، منیزیــم، روی و بــور آمــده اســت )شــکل های 54، 

55، 56، 57، 58، 59 و 60(.
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شکل 54- عالئم کمبود نیتروژن
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شکل 55- عالئم کمبود فسفر

شکل 56- عالئم کمبود پتاسیم
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ادامه شکل 56- عالئم کمبود پتاسیم
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شکل 57- عالئم کمبود منگنز
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شکل 58- عالئم کمبود منیزیم 
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شکل 59- عالئم کمبود روی

شکل 60- عالئم کمبود بر
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ــرات در  ــاالی نیت ــدار ب ــه مق بســیاری از پژوهشــگران ب
ــته  ــاد داش ــه ی ــد. ب ــه کرده ان ــیب زمینی توج ــول س محص
باشــید حــد مجــاز نیتــرات مصرفی بســتگی به رژیــم غذایی 
ــد از  ــان می ده ــا نش ــی پژوهش ه ــرد دارد. برخ ــی ف مصرف
ــرد  ــک ف ــرای ی ــی در روز ب ــرات مصرف ــرم نیت 93 میلی گ
ــبزیجات  ــیب زمینی، س ــه س ــوط ب ــد مرب ــغ، 33 درص بال
برگــی ســبزرنگ 21 درصــد، ســایر ســبزیجات 15 درصــد، 
نوشــیدنی ها 8/5 درصــد، محصــوالت گوشــتی 4/2 درصــد، 
غــالت متفرقــه 2/1 درصــد، نــان 1/6 درصــد و ســایر مــوارد 
5/1 درصــد اســت. کمیســیون غذایــی اتحادیــه اروپــا مقــدار 
ــرد را براســاس وزن  ــر ف ــرای ه ــرات ب ــه نیت جــذب پذیرفت
ــرم  ــدار آن را 3/65 میلی گ ــرده و مق ــرد مشــخص ک ــر ف ه
ــه  ــرده اســت. ب ــالم ک ــدن اع ــرم وزن ب ــر کیلوگ ــه ازای ه ب
یــاد داشــته باشــید جوشــاندن غده هــای ســیب زمینی 
می توانــد مقــدار نیتــرات آن را تــا 23 درصــد کاهــش 
ــدار آن  ــد مق ــیب زمینی می توان ــرخ کردن س ــا س ــد؛ ام ده
ــش  ــد افزای ــا 220 درص ــدار آب( ت ــش مق ــل کاه را )به دلی
دهــد. بــا توجــه بــه اینکــه مصــرف ســرانه ســیب زمینی در 
کشــور 45 کیلوگــرم در ســال اســت، عــدد 200 میلی گــرم 
ــوان  ــیب زمینی به عن ــر س ــرم وزن ت ــر کیلوگ ــرات در ه نیت

ــد. ــر می رس ــی به نظ ــدد مطلوب ــرات ع ــاز نیت ــد مج ح
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10- مدیریت علف های هرز
ســیب زمینی  بــا  هــرز  علف هــای  رقابــت  قــدرت 
ــن،  ــت. بنابرای ــر اس ــاه زیادت ــد گی ــه رش ــل اولی در مراح
ــاه  ــد گی ــه رش ــل اولی ــرز در مراح ــای ه ــرل علف ه کنت
ــیب زمینی  ــاوب س ــادی دارد. تن ــت زی ــیب زمینی اهمی س
بــا محصوالتــی نظیــر گنــدم، جــو، کلــزا و یونجــه می توانــد 
در مدیریــت تلفیقــی کنتــرل علف هــای هــرز ســیب زمینی 
اســتفاده شــود. عواملــی ماننــد آبیــاری قبــل از کاشــت و 
شــخم عمیــق )بعــد از جوانه زنــی بــذور علف هــای هــرز و 
قبــل از بــه بــذر رفتــن آن هــا( در کنتــرل علف هــای هــرز 

مؤثــر اســت.

ــت  ــر مدیری ــیب زمینی، از نظ ــم س ــرز مه ــای ه علف ه
ــوند: ــدی می ش ــی طبقه بن ــروه اصل ــه ســه گ ــرل ب کنت

ــواع  ــامل ان ــاله ش ــرگ یک س ــرز پهن ب ــای ه 1- علف ه
داتــوره،  تاج ریــزی،  انــواع  انــواع ســلمه،  تاج خــروس، 

ــه؛ ــرده و خرف عروســک پشــت پ

شــامل  یک ســاله  باریک بــرگ  هــرز  علف هــای   -2
ــی؛ ــاودار وحش ــوروف و چ س

اویارســالم،  شــامل  هــرز چندســاله  علف هــای   -3
پیچــک، خارلتــه، قیــاق و مــرغ.
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ریزوم هـای مـرغ و قیـاق بـه داخـل غـده نفـوذ می کنند 
پراکنـش  به دلیـل  می دهنـد.  کاهـش  را  آن  کیفیـت  و 
ریزوم هـا، کنتـرل ایـن علف هـای هـرز از طریـق مکانیکـی 
سیسـتمیک  علف کش هـای  کاربـرد  نمی شـود.  توصیـه 
مناسـب، به صـورت مکـرر در سـال آیـش یـا آبیـاری تأثیـر 
دارد. همچنیـن کنتـرل مکانیکـی قبل از کاشـت، در کنترل 
عوامـل  هسـتند.  مؤثـر  بسـیار  چندسـاله  هـرز  علف هـای 
 pH ،مختلفـی ماننـد سـاختمان خـاك، درصـد مـاده آلـی
تبـادل کاتیونـی در میـزان مصـرف علف کـش  و ظرفیـت 
در واحـد سـطح تأثیـر دارنـد. معمـوالً هرچـه بافـت خـاك 
سـنگین تر و میـزان مـاده آلـی آن بیش تـر باشـد، میـزان 
جـدول 14  در  می شـود.  بیش تـر  نیـز  علف کـش  مصـرف 
مهم تریـن علف هـای هـرز مـزارع سـیب زمینی آمـده اسـت.

محققـان بهتریـن زمـان مبـارزه مکانیکـی بـا علف هـای 
هـرز مـزارع سـیب زمینی را حدود 11 روز پس از سـبز شـدن 
گیـاه زراعـی )دوره بحرانـی( اعـالم کرده انـد کـه ایـن زمان با 
توجه به رقم سـیب زمینی، موقعیت جغرافیایی و سـایر عوامل 
منطقـه ای، کمـی متغیر اسـت. اسـتفاده از روش هـای تلفیقی 
بـرای کنتـرل علف هـای هرز شـامل اسـتفاده از علف کش ها و 
اسـتفاده از ادوات مکانیکـی موجـب کاهش جمعیت علف های 

هـرز و درنتیجـه افزایـش عملکرد سـیب زمینی می شـود.
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جدول 14- مهم ترین علف های هرز مزارع سیب زمینی

خانواده گیاهینام علمیعلف هرز

Solanum nigrumSolanaceaeتاج ریزی

-Amaranthus retrofتاج خروس
lexusAmaranthaceae

Cyperrus rotundusCyperaceaeاویارسالم

Cynodon dactylonPoaceaeپنجه مرغی

Alhagi sp.Fabaceaeخارشتر

Acroptilon repensAsteraceaeتلخه

-Polygonumavicهفت بند
ularePolygonaceae

Chnopodium سلمک
albumChenopodiaceae

-Sorghum halepقیاق
ensePoaceae

Datura sp.Solanaceaeتاتوره

Malva neglectaMalvaceaeپنیرک

Sonchus asperAsteraceaeگاوچاق کن

Lactuca scariolaAsteraceaeکاهوی وحشی

Cirsium arvenseAsteraceaeکنگر صحرایی
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ــه اینکــه محصــول ســیب زمینی به صــورت  ــا توجــه ب ب
ــور  ــرای حض ــی ب ــای کاف ــود، فض ــت می ش ــی کش ردیف
علف هــای هــرز )بیــن و روی ردیــف( فراهــم اســت. به طــور 
کلــی روش هــای کنتــرل علف هــای هــرز در ایــن محصــول 

ــرد: ــد دســته تقســیم ک ــه چن ــوان ب را می ت

1- روش مکانیکی

ــوك و نرم کــردن خــاك بیــن خطــوط کشــت  ــرای پ ب
ــای  ــا علف ه ــارزه ب ــت و مب ــف کش ــاك دادن روی ردی و خ
هــرز )در مرحلــه خاك دهــی پــای بوتــه( از دســتگاه 

ــود. ــتفاده ش ــور اس کولیتوات

2- مبارزه شیمیایی

الف: قبل از کاشت

- علف کش EPTC به میزان 4 تا 6 لیتر در هکتار؛

- پندی متالین به میزان 2/5 تا 3 لیتر در هکتار.

ب: پس از کاشت و قبل از سبز شدن بوته ها

- پاراکوات به میزان 3 لیتر در هکتار.

ج: پس رویشی

- ستوکسیدیم )نابواس( به میزان 2 تا 3 لیتر در هکتار؛
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- سـنکور )اختصاصـی سـیب زمینی( به میـزان 0/5 تا 1 
کیلوگـرم در هکتـار در مرحلـه 2 تا 3 برگی سـیب زمینی.

ــا 40 روز  ــز 20 ت ــگل گل جالی ــرز ان ــف  ه ــرای عل د: ب
ــولفورون  ــش سولفوس ــتفاده از علف ک ــش اس ــس از روی پ
ــتفاده از  ــا اس ــار ی ــرم در هکت ــا 50 گ ــزان 35 ت ــه می ب
ــا  ــزان 50 ت ــه می ــر ب ــای فوق الذک ــیت در زمان ه گالیفوس

ــار. ــاری در هکت ــاده تج ــر م ــی لیت 100 میل

ــرز  ــای ه ــی علف ه ــه برخ ــوط ب ــر مرب ــه تصوی در ادام
ــا 71(. مــزارع ســیب زمینی آمــده اســت )شــکل های 61 ت

)Chenopodium album( شکل 61- سلمه تره
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 )Amaranthus retroflexus( شکل 62- تاج خروس

)Convolvulus arvensis( شکل 63- پیچک صحرایی
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)Sorghum halepense( شکل 64- قیاق

)Portola oleracea( شکل 65- خرفه
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)Solanum spp.( شکل 66- انواع تاج ریزی

)Echinochloa crus-galli( شکل 67- سوروف
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)Conches oleraceus( شکل 68- شیر تیغی

)Xanthium strumarium( شکل 69- توق
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(Capsella bursa-pastoris( شکل 70- کیسه کشیش
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)Orobanche spp.( شکل 71- گل جالیز
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11- بیماری های مهم سیب زمینی
ــرد ســیب زمینی در واحــد  ــزان عملک ــودن می ــن ب پایی
ــا  ــده ی ــی زن ــف محیط ــل مختل ــه عوام ــوالً ب ــطح، معم س
ــوی  ــه نح ــدام ب ــر ک ــه ه ــود ک ــوط می ش ــده مرب غیرزن
ــد.  ــرار می دهن ــر خــود ق محصــول تولیدشــده را تحت تأثی
ــدگان ســیب زمینی  ــان و تولیدکنن ــواره محقق ــن رو هم ازای
ــه بیماری هــای مختلــف ویروســی، قارچــی، باکتریایــی و  ب

مایکوپالســمایی در ســیب زمینی توجــه کرده انــد.

ــزارع ســیب زمینی  ــای م ــن بیماری ه ــه مهم تری ازجمل
ســیب زمینی،  موجــی  لکــه  بیمــاری  از  عبارت انــد 
ــی  ــانکر ریزوکتونیای ــی، ش ــک فوزاریوم ــیدگی خش پوس
)ســیاه دانه( ســیب زمینی، بیمــاری باکتریایــی پوســیدگی 
ــد غــده  ــرم و ســاق ســیاه ســیب زمینی، نماتدهــای مول ن
ــک  ــیدگی خش ــد پوس ــه، نمات ــم ریش ــد زخ ــه، نمات ریش
ــای  ــیب زمینی. بیماری ه ــی س ــد طالی ــیب زمینی، نمات س
ســیب زمینی  مهــم  ویروس هــای  توســط  ایجادشــده 
نظیــر PVY، PVX و PVA هــم از بیماری هــای مهــم 

می آینــد. به حســاب 
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1- سفیدک دروغی سیب زمینی

ــن  ــی ســیب زمینی1 از مهم تری بیمــاری ســفیدك دروغ
بیماری هــای ســیب زمینی اســت. ایــن بیمــاری بــه بــرگ، 
ــکل های  ــد )ش ــه می کن ــیب زمینی حمل ــده س ــاقه و غ س
ــوب  ــرد و مرط ــی س ــرایط آب وهوای 72، 73 و 74(. در ش
ــد.  ــود می آی ــا به وج ــوخته ای روی برگ ه ــای آب س لکه ه
لکه هــا در ابتــدا ســبز روشــن هســتند کــه بعــداً بــه رنــگ 
قهــوه ای درمی آینــد. لکه هــا همچنیــن ممکــن اســت 
حاشــیه یــا هالــه ای بــه رنــگ ســبز متمایــل بــه زرد داشــته 
ــای  ــد، حلقه ه ــی بمان ــوب باق ــوا مرط ــه ه ــند. چنانچ باش
ــاورت  ــرگ و در مج ــن ب ــطح زیری ــی در س ــفید قارچ س

به وجــود می آیــد. لکه هــا 

کنترل این بیماری از طرق زیر صورت می گیرد:

1- کشت نکردن غده های آلوده به بیماری؛

2-کشــت غده هــای بــذری ســیب زمینی در عمــق 
ــب؛ مناس

3- خاك دهی پای بوته؛

4- برداشــت غده هــا بایــد زمانــی کــه شــاخ وبرگ 
کامــاًل از بیــن رفتنــد، انجــام گیــرد و بایــد حداقــل 2 هفتــه 

1 . Late blight
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ــا  ــت غده ه ــا و برداش ــرزنی بوته ه ــن س ــی بی ــه زمان فاصل
رعایــت شــود؛

5- حــذف غده هــای آلــوده، خشــک کردن غده هــا 
ــرد  ــای س ــا در انباره ــداری غده ه ــارداری، نگه ــل از انب قب

ــه مناســب؛ ــا تهوی و ب

6- قبــل از وقــوع بیمــاری از ســموم تماســی و بعــد از 
وقــوع بیمــاری از ســموم سیســتمیک اســتفاده شــود.

شکل 72- عالئم اولیه بیماری سفیدک دروغی سیب زمینی روی برگ 
سیب زمینی
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شکل 73- عالئم بیماری سفیدک دروغی سیب زمینی روی غده

شکل 74- تشکیل حلقه های سفید قارچ در سطح زیرین برگ سیب زمینی
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2- بیماری شانکر ریزوکتونیایی ساقه و شوره 
سیاه غده سیب زمینی

بیماری هـای  مهم تریـن  از  رایزوکتونیـا1 یکـی  بیمـاری 
سـیب زمینی اسـت کـه باعـث مـرگ گیاهچـه و تشـکیل 
شـانکر )زخـم( روی ریشـه و سـاقه گیاهـان در حـال رشـد 
می شـود. همچنیـن بـر روی غده های سـیب زمینی دانه های 
سـیاه رنگی به وجـود مـی آورد. ایـن بیمـاری موجـب کاهش 
تراکـم گیـاه در واحـد سـطح، عملکـرد و کیفیـت محصـول 
می شـود و بـر انـدازه، شـکل و ظاهـر غده های سـیب زمینی 

اثـر می گـذارد )شـکل های 75 تـا 79(.

ــورت  ــر ص ــیوه های زی ــه ش ــاری ب ــن بیم ــرل ای کنت
می گیــرد:

- عمق و تاریخ کاشت مناسب؛

- اســتفاده از غده هــای بــذری ســالم و ضدعفونــی 
ــا؛ آن ه

1 . Rhizoctonia solani
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شکل 75- تشکیل شانکر در گیاهچه

شکل 76- تشکیل شانکر در ساقه
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شکل 77- تشکیل شانکر در ساقه

شکل 78- ایجاد شانکر روی استولون ها
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شکل 79- تشکیل دانه های سیاه رنگ قارچ بر روی غده



راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی194

3- پوسیدگی حلقوی غده

ــده زاد  ــری غ ــی باکت ــده1 نوع ــوی غ ــیدگی حلق پوس
اســت کــه پراکنــش اولیــه آن در طــول مراحــل بــرش غــده 
و کاشــت آن هــا صــورت می گیــرد )شــکل 81(. در فراینــد 
ــده  ــک غ ــت از ی ــادر اس ــه ق ــی اولی ــا، آلودگ ــرش غده ه ب
آلــوده بــه 30 تــا 100 غــده دیگــر انتقــال یابــد. از اواســط 

ــود. ــرده می ش ــا پژم ــد برگ ه دوره رش

کنترل این باکتری به شیوه های زیر صورت می گیرد:

- استفاده از بذر سالم و گواهی شده؛

- امحای بقایای آلوده؛

- سم پاشی با قارچ کش های آلی.

شکل 80- عالئم بیماری پوسیدگی حلقوی غده سیب زمینی

1 . C. michiganensis subsp. sepdonicus
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4- بیماری سـاق سـیاه، پوسیدگی سـاقه هوایی و 
نرم غده پوسـیدگی 

سـاق سـیاه و پوسـیدگی سـاقه هوایـی، آوندهـا1 را در 
طـی فصـل رشـد تحت تأثیـر قـرار می دهد و در پوسـیدگی 
نـرم غـده در درون مزرعـه و مراحـل جابه جایـی و انبارداری 
تأثیرگـذار اسـت. باکتری های عامل پوسـیدگی نـرم غده در 
عدسـک ها، زخم هـا و سـطح غده هـا یافـت می شـود. عالئـم 
بیمـاری شـامل زخم هـای کوچـک آب سـوخته در قاعـده 
سـاقه تـا زخم هـای گسـترده کـه از قاعـده به سـمت بـاالی 

گیـاه توسـعه می یابـد )شـکل 81(.

کنترل این بیماری به شیوه های زیر صورت می گیرد:

- استفاده از بذر مناسب و رعایت بهداشت مزرعه؛

- انبارداری در شرایط مناسب.

شکل 81- عالئم بیماری روی ساقه

1 . Erwinia
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5- پوسیدگی قهوه ای

ــث  ــی باع ــی باکتریای ــا پژمردگ ــوه ای1 ی ــیدگی قه پوس
ــوع  ــک ن ــاه می شــود و ی پژمردگــی، زردی و کوتولگــی گی
بیمــاری خــاك زاد اســت. در ابتــدا ممکــن اســت یک ســاقه 
گیــاه عالئــم بیمــاری را نشــان دهــد؛ ولــی بتدریــج بیماری 
ــوند؛  ــرده می ش ــوده پژم ــای آل ــد. برگ ه ــترش می یاب گس
ــی  ــبز باق ــا س ــیه آن ه ــدن، حاش ــک ش ــان خش ــا زم ام

ــکل 82(. ــد )ش می مان

بـــرای کنتـــرل ایـــن پوســـیدگی راهکارهـــای زیـــر 
می گیـــرد: صـــورت 

بـــرش  وســـیله  غده هـــا،  بـــرش  صـــورت  در   -
شـــود؛ ضدعفونـــی 

- ایــن بیمــاری بــا حضــور نماتدهــا در مزرعــه توســعه 
ــاری  ــش بیم ــا در کاه ــرل نماتده ــن کنت ــد. بنابرای می یاب

مؤثــر اســت.

 

1 . Ralstonia solanacearum
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شکل 82- عالئم بیماری پوسیدگی قهوه ای غده سیب زمینی

6- بیماری پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی

ــای  ــدن برگ ه ــگ ش ــی، کم رن ــای پایین زردی برگ ه
باالیــی گیــاه از عالئــم مهــم بیمــاری پژمردگــی فوزاریومی1 
اســت کــه غالبــاً بــه پژمردگــی گیــاه نیــز منجــر می شــود. 
بافــت آونــدی ســاقه و غــده تغییــر رنــگ می دهــد و 
همچنیــن در غــده انــواع مختلفــی از تغییــر رنــگ داخلــی 
ــوان  ــال می ت ــرای مث ــز به چشــم می خــورد. ب و خارجــی نی
ــتولون  ــال اس ــل اتص ــگ در مح ــروز قهوه ای رن ــروز نک از ب
ــا پوســیدگی دایره ای شــکل داخــل  ــده ی ــا چشــم های غ ی
ــمت های  ــدن قس ــی ش ــن ارغوان ــرد. همچنی ــام ب ــده ن غ
هوایــی گیــاه و ظهــور غده هــای هوایــی در محــور برگ هــا 
از عالئــم بیمــاری اســت. ایــن بیمــاری باعــث مــرگ 

1 . Fusarium spp
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زودهنــگام گیــاه می شــود )شــکل های 84، 83 و 85(.

کنترل این بیماری با شیوه های زیر صورت می گیرد:

1- کاشت غده های بذری سیب زمینی سالم؛

2- مدیریت صحیح آبیاری؛

ــا  ــده ب ــذری بریده ش ــات ب ــردن قطع ــی ک 3- ضدعفون
قارچ کش هــای تماســی قبــل از کاشــت؛

4- تناوب بلندمدت؛

5- خودداری از زخمی شدن غده ها؛

6- برداشــت نکردن غــده در دمــای زیــر 7 درجــه 
د؛ ســانتی گرا

7- ترمیم غده های زخمی قبل از ورود به انبار.

شکل 83- عالئم بیماری روی برگ سیب زمینی
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شکل 84- تغییر رنگ بافت آوند ساقه سیب زمینی در اثر بیماری پژمردگی 

فوزاریومی
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شکل 85- تغییر رنگ بافت آوندی غده سیب زمینی در اثر بیماری پژمردگی 
فوزاریومی
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7- بادزدگی )بالیت(1

بادزدگــی احتمــاالً مهم تریــن و گســترده ترین بیمــاری 
ســیب زمینی اســت. تمــام اندام هــای گیــاه بــه ایــن 
ــوه ای  ــای قه ــد. زخم ه ــان می ده ــیت نش ــاری حساس بیم
منفــرد بــر روی برگ هــا و ســاقه ها از عالئــم بیمــاری 
ــج نکــروزه می شــوند. آلودگــی غــده  اســت. زخم هــا بتدری
ــا چنــد ســانتی متر  ــج ت ــی بتدری ابتــدا ســطحی اســت؛ ول

عمــق پیــدا می کنــد )شــکل های 86 و 87(.

ــورت  ــر ص ــیوه های زی ــه ش ــاری ب ــن بیم ــرل ای کنت
می گیــرد:

- استفاده از غده سالم؛

- سم پاشی روی پشته ها در زمان ظهور گیاهچه؛

- ازبین بردن علف های هرز؛

- سوزاندن غده های آلوده؛

- کشت ارقام مقاوم؛

- استفاده از قارچ کش مناسب.

1 . Late blight
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شکل 86- عالئم بیماری روی برگ غده سیب زمینی

شکل 87- عالئم بیماری روی غده سیب زمینی

8- بیماری اسکب )جرب( معمولی

ــیب زمینی،  ــی س ــم باکتریای ــای مه ــی از بیماری ه یک
بیمــاری جــــــــرب یــا اســکب سیب زمینــــــی1 اســت. 
ــی را  ــاه عالئم ــی گی ــمت های هوای ــاری در قس ــن بیم ای

1 . Streptomyces scabies
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به وجــود نمــی آورد و در اغلــب مناطقــی کــه ســیب زمینی 
کشــت می شــود، بیمــاری غــده محســوب می شــود و تنهــا، 
ــب  ــد و موج ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــده را تح ــت غ کیفی
پایین آمــدن بازارپســندی آن می شــود )شــکل های 88 
ــدارد.  ــی ن ــی در عملکــرد محصــول تأثیــر چندان و 89(، ول
هویــج، چغندرقنــد، تربچــه و کلــم میزبانــان ایــن بیمــاری 
ــه ســه  ــم، بیمــاری اســکب ب ــوع عالئ هســتند. براســاس ن
دســته اســکب معمولــی یــا برجســته، اســکب فرورفتــه یــا 
عمیـــق و اســکب سطحـــی تقســیم می شــود. در اســکب 
ســطحی انــدازه لکه هــا متغیــر اســت. ایــن لکه هــا ممکــن 
اســت بــه هــم متصــل شــوند و لکه هــای بزرگ تــر ناصافــی 
را بــه رنــگ متمایــل بــه قهــوه ای کــه حالــت چوب پنبــه ای 
ــن اســت مختصــری  ــا ممک ــد. لکه ه ــود آورن ــد، به وج دارن
ــه ای  ــند. چوب پنب ــته باش ــی داش ــا فرورفتگ ــتگی ی برجس
ــاع  ــر دف ــی در اث ــکب معمول ــاری اس ــت در بیم ــدن باف ش
گیــاه در برابــر باکتــری و تولیــد مکــرر الیــه چوب پنبــه ای 
ــه  ــا نتیج ــره و فرورفتگی ه ــکیل حف ــود. تش ــل می ش حاص
ــام  ــه ن ــمی ب ــد س ــر تولی ــاه در اث ــلول های گی ــرگ س م

فیتوتوکســین توســط عامــل بیمــاری اســت.

ــورت  ــر ص ــیوه های زی ــه ش ــاری ب ــن بیم ــرل ای کنت
می گیــرد:
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ــردن  ــذری ســالم و ضدعفونی ک ــای ب 1- کاشــت غده ه
بــا ســموم کاپتــان و مانکــوزب؛

2- در هنـگام متورم شـدن اسـتولون ها رطوبـت باید در 
یـک دوره 4 تـا 6 هفتـه ای در حـد ظرفیت مزرعه باشـد؛

3- رعایــت تنــاوب زراعــی 3 تــا 4 ســاله و کشــت نکردن 
ــرب،  ــد، ت ــر چغندرقن ــکب نظی ــه اس ــاس ب ــان حس گیاه

ــا ســیب زمینی؛ ــاوب ب ــلغم در تن ــج و ش هوی

4- پرهیز از کاربرد مواد آهکی؛

5- پایین نگه داشـتن اسـیدیته خاك در حدود 5 تا 5/2 
بـا اسـتفاده از کودهای اسـیدی یا سـولفور )اسـتفاده نکردن 

از مـوادی که اسـیدیته را افزایـش می دهد(.

شکل 88- عالئم بیماری اسکب معمولی روی غده ها
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الف- سطحی

ب- برجسته

ج - حفره ای یا عمیق

شکل 89- درجات مختلف آلودگی غده های سیب زمینی به باکتری اسکب 
معمولی سیب زمینی
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9- صورتی شدن چشم های سیب زمینی

توســعه مناطــق صورتــی و پف کــرده اطــراف جوانه هــای 
غــده )چشــم ها( مشــاهده می شــود. عالئــم اولیــه بالفاصلــه 
پــس از برداشــت  مشــاهده می شــود؛ امــا در شــرایط انبــار 
ــا 5  ــوخته 1 ت ــاط آب س ــای آن را نق ــی رود و ج ــن م از بی

ــکل 90(. ــرد )ش ــری می گی میلی مت

بــرای کنترل کــردن ایــن ضایعــه راهکارهــای زیــر 
می شــود: پیشــنهاد 

ــل از  ــه قب ــت در مرحل ــش رطوب ــودداری از افزای - خ
ــت؛ برداش

- خودداری از کشت ارقام حساس به ورتیسیلیوم.

شکل 90- عالئم بیماری صورتی شدن چشم های سیب زمینی
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10- بیماری نقطه سیاه

نشــانه های بیمــاری نقطــه ســیاه1 در اواخــر فصــل رشــد 
ــم  ــا عالئ ــم بیمــاری ممکــن اســت ب ظاهــر می شــود. عالئ
ــیلیومی و  ــای ورتیس ــی و پژمردگی ه ــای بادزدگ بیماری ه
ــر روی  ریزوکتونیایــی اشــتباه شــود. وجــود نقــاط ســیاه ب
ــاری  ــم بیم ــی از عالئ ــای هوای ــتولون و اندام ه ــده، اس غ
اســت )شــکل 91(. عامــل بیمــاری بــر روی غــده و بقایــای 

ــد. ــتان گذرانی می کن ــه زمس ــی در مزرع گیاه

ایــن بیمــاری در شــرایط تهویــه نامناســب خاك توســعه 
ــای  ــروز تنش ه ــد از ب ــاری بای ــرل بیم ــرای کنت ــد. ب می یاب
ــرد. جراحــات  ــاب ک ــه اجتن ــه ای در مزرع ــی و تغذی رطوبت
ناشــی از علف کــش متری بیوزیــن )ســنکور( باعــث شــدت 

ــود. ــاری می ش بیم

 شکل 91- عالئم بیماری روی ساقه سیب زمینی

1 . Colletotrichum coccodes
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11- پوسیدگی زغالی1

بیمــاری پوســیدگی زغالــی2 در مناطقــی کــه رطوبــت 
درجــه ســانتی گراد  از 28  بیــش  دمــا  و  بــاال  خــاك 
باشــد، اتفــاق می افتــد و خســارت بیمــاری اقتصــادی 
ــاق  ــبیه س ــی ش ــه و عالئم ــی بوت ــی ناگهان اســت. پژمردگ
ــم  ــی از عالئ ــای هوای ــرم در بافت ه ــیدگی ن ــیاه و پوس س
بیمــاری اســت. غده هــای آلــوده منبــع آلودگــی محســوب 
ــگ  ــه رن ــرم ب ــوده بافــت آبکــی و ن می شــوند. غده هــای آل
ســفید یــا زرد پیــدا می کننــد )شــکل 92(. عامــل بیمــاری 

ــد. ــده بمان ــی زن ــای گیاه ــل بقای ــد داخ می توان

ــورت  ــر ص ــیوه های زی ــه ش ــاری ب ــن بیم ــرل ای کنت
می گیــرد:

ــرم  ــل از گ ــت قب ــام زودرس و برداش ــتفاده از ارق - اس
شــدن خــاك؛

- آبیاری به موقع مزرعه؛

- استفاده از غده بذری سالم؛

ــاد  ــری از ایج ــک و جلوگی ــای خن ــارداری در دم - انب
ــده؛ ــراش روی غ خ

1 . Charcoal Rot
2 . Macrophomoina phaseolina
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- تناوب با محصوالت غیرمیزبان.

شکل 92- عالئم بیماری روی غده سیب زمینی

12- بالیت زودرس1

ــیب زمینی  ــت س ــق کش ــام مناط ــاری در تم ــن بیم ای
روی  متعــدد  زخم هــای  ایجــاد  می شــود.  مشــاهده 
شــاخ وبرگ و کاهــش ســطح بــرگ از عالئــم اصلــی بیمــاری 
ــوده و  ــوه ای ب ــگ قه ــه رن ــرگ ب ــای روی ب ــت. لکه ه اس
ــکل 93(.  ــد )ش ــگ باش ــیه آن زردرن ــت حاش ــن اس ممک
ــود  ــر می ش ــن ظاه ــای مس ــاری روی برگ ه ــم بیم عالئ
ــد.  ــعه می یاب ــی توس ــای باالی ــمت برگ ه ــج به س و بتدری

ــتند. ــاس تر هس ــاری حس ــه بیم ــام زودرس ب ارق

1 . Early Blight
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کنترل این بیماری از طرق زیر انجام می شود:

- استفاده از قارچ کش مناسب در چندین نوبت؛

- استفاده از غده بذری سالم؛

- کاهش تنش های مزرعه ای و تغذیه مناسب؛

- ســرزنی شــاخ وبرگ قبــل از برداشــت به منظــور 
ــده. ــر روی غ ــم ب ــته ضخی ــاد پوس ایج

شکل 93- عالئم بیماری روی برگ سیب زمینی
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13- ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی1

برگ هــا  و  دارنــد  آلــوده رشــد عمــودی  گیاهــان 
ــه  ــوده کوتول ــان آل ــد. گیاه ــچ می خورن ــاال پی ــمت ب به س
شــده )کوتولگــی زرد( و رشــد آن هــا متوقــف می شــود. در 
ــه رنــگ صورتــی  ــا غــده قرمزرنــگ برگ هــا نیــز ب ارقــام ب
ــفیدرنگ  ــای س ــا غده ه ــام ب ــد. در ارق ــز در می آین و قرم

برگ هــا زرد می شــوند )شــکل 94(.

ــر  ــای زی ــروس راهکاره ــن وی ــردن ای ــرای کنترل ک ب
توصیــه می شــود:

- استفاده از غده عاری از ویروس؛

- کنترل ناقالن و شته های موجود در مزرعه.

شکل 94- عالئم بیماری روی برگ سیب زمینی

1 . Potato Leafroll Virus (PRLV)
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1PVA 14- ویروس

ارقـام  از  ایـن ویـروس دامنـه جهانـی دارد و بسـیاری 
شـامل  بیمـاری  عالئـم  می کنـد.  آلـوده  را  سـیب زمینی 
موزاییـک مالیـم یـا ابلقـی شـدن بـرگ اسـت کـه می تواند 
لکه هـای زردرنـگ درون بافـت سـبز برگ ایجاد کند )شـکل 
95(. عامـل بیمـاری، تنها گیاهان خانواده سوالناسـه را آلوده 
می کنـد. ایـن ویروس از طریـق مکانیکی نیز انتقـال می یابد؛ 
امـا روش معمـول انتقـال انـواع خاصـی از شـته ها هسـتند.

ــر  ــای زی ــروس راهکاره ــن وی ــردن ای ــرای کنترل ک ب
می شــود: پیشــنهاد 

- استفاده از غده های بذری سالم؛
- کنترل شته ها با سموم سیستمیک؛

- کشت ارقام متحمل.

شکل 95- عالئم بیماری روی برگ سیب زمینی

1 . Potato Virus A (PVA)
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1PVY 15- ویروس

ایـن ویـروس نیز دامنـه جهانـی دارد و بسـیاری از ارقام 
سـیب زمینی را آلـوده می کنـد. عالئـم بیمـاری شـامل زرد 
شـدن برگچه هـا، ریـزش برگ هـا و مـرگ قبـل از رسـیدن 
محصـول اسـت. نکـروز شـاخه و سـاقه و بـرگ و همچنیـن 
غده نیز ممکن اسـت مشـاهده شـود )شـکل های 96 و 97(. 
ایـن ویـروس از طریـق مکانیکـی نیـز انتقـال می یابـد؛ امـا 

روش معمـول انتقـال شـته ها هسـتند.
ــر  ــای زی ــروس راهکاره ــن وی ــردن ای ــرای کنترل ک  ب

پیشــنهاد می شــود:
- استفاده از غده های بذری سالم؛

- کنترل شته ها با سموم سیستمیک؛
- حذف گیاهان آلوده از مزرعه؛

- ضدعفونی وسایل برش.

شکل 96- عالئم بیماری روی برگ سیب زمینی

1 . Potato Virus Y
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شکل 97- عالئم بیماری روی غده سیب زمینی

16- ویروس سرجارویی1

ــم  ــه ک ــاقه و فاصل ــدن س ــظ ســرجارویی از کوتاه مان لف
ــاری در  ــانه های بیم ــت. نش ــده اس ــه ش ــا گرفت میان گره ه
ارقــام مختلــف متفــاوت هســتند. در حالــت شــدید بیمــاری 
ــاد  ــده ایج ــروزه درون غ ــره و نک ــوه ای تی ــای قه کمان ه
ــراق و نشــانه های  ــر روی برگ هــا نقــوش زرد ب می شــود. ب

V شــکل ایجــاد می شــود )شــکل 98(.

ــر  ــیوه های زی ــروس از ش ــن وی ــردن ای ــرای کنترل ک ب
ــود: ــه می ش ــره گرفت به

- استفاده از غده سالم و عاری از ویروس؛

- کنترل ناقالن و شته های موجود در مزرعه؛

- رعایــت بهداشــت مزرعــه و جلوگیــری از انتقــال ادوات 

1 . Potato Mop-top Virus (PMTV)
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آلــوده بــه قســمت های مختلــف مزرعــه.

شکل 98- عالئم بیماری روی برگ سیب زمینی

PVX 17- ویروس 

ــژاد  ــم ســیب زمینی و ن ــاه برحســب رق ــم روی گی عالئ
ویــروس متغیــر اســت. ایــن بیمــاری را عمدتــاً می تــوان از 

طریــق تهیــه ارقــام مقــاوم کنتــرل کــرد )شــکل 99(.

شیوه های کنترل کردن این ویروس عبارت اند از:

- استفاده از غده عاری از ویروس؛

- کنترل ناقالن بیماری های ویروسی در مزرعه؛

- رعایــت بهداشــت مزرعــه و جلوگیــری از انتقــال ادوات 
آلــوده بــه قســمت های مختلــف مزرعــه.
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شکل 99- عالئم بیماری روی برگ سیب زمینی

12- مدیریت آفات مهم سیب زمینی
ــا  ــرد ی ــه عملک ــد ب ــات می توانن ــی از آف ــواع گوناگون ان
ــه در  ــد ک ــارت بزنن ــیب زمینی خس ــول س ــت محص کیفی
ــارت  ــن خس ــزان ای ــح، می ــردن صحی ــورت کنترل نک ص
ــوالً  ــات معم ــن آف ــت. ای ــر اس ــد متغی ــا 70 درص از 30 ت
ــیره  ــدن ش ــه آن، مکی ــارت ب ــا خس ــرگ ی ــه از ب ــا تغذی ب
ــه  ــیب زمینی ب ــده س ــه و غ ــه از ریش ــز تغذی ــی و نی گیاه
گیــاه آســیب وارد می کننــد. همچنیــن برخــی آفــات 
ــر خســارتی کــه به طــور مســتقیم  نظیــر شــته ها عــالوه ب
ــیب زمینی وارد  ــاه س ــه گی ــی ب ــیره نبات ــدن ش ــا مکی ب
می کننــد، در نقــش ناقــل ســایر عوامــل بیمــاری زا نظیــر 

ویروس هــا نیــز عمــل می کننــد.
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ــرك،  ــو، زنج ــبز هل ــته س ــر، ش ــرم طوقه ب ــس، ک تریپ
ــرم  ــه، ک ــد، کن ــوز، کک، بی ــس مین ــرادو، مگ ــک کل سوس
ازجملــه  پنبــه  عســلک  سفیدریشــه،  کــرم  مفتولــی، 

هســتند. ســیب زمینی  آفــات  مهم تریــن 

آفــات ســیب زمینی بــه اندام هــای هوایــی و زیرزمینــی 
ــت  ــردن و مدیری ــورت کنترل نک ــد و در ص ــه می کنن حمل
ــر روی  ــا و تأثی ــه از اندام ه ــن تغذی ــا، ضم ــح آن ه صحی
ــش ارزش  ــث کاه ــه، باع ــی مزرع ــرد نهای ــد و عملک تولی
تولیــدی  محصــول  ســالمت  و  بازارپســندی  تجــاری، 
ــا  ــده و ب ــوق مصرف کنن ــت حق ــور رعای ــوند. به منظ می ش
ــای  ــا روش ه ــل را ب ــن عوام ــد ای ــت بای ــظ محیط زیس حف
ــن  ــی از مهم تری ــرد. بعض ــرل ک ــت و کنت ــب مدیری مناس
ــی، سوســک  ــرم مفتول ــد از ک ــات ســیب زمینی عبارت ان آف

ــت. ــد سیس ــیب زمینی و نمات ــد س ــرادو، بی کل

1- کرم مفتولی

ــا تغذیــه از غده هــای ســیب زمینی ضمــن  ایــن آفــت ب
ایجــاد خســارت از نظــر کّمــی و کیفــی، ارزش بازارپســندی 
ــودن  ــاد ب را کاهــش می دهــد. ضمــن آنکــه در صــورت زی
ــایر  ــروز س ــال ب ــت، احتم ــن آف ــه ای ــی ب ــزان آلودگ می
ــت  ــورد به عل ــن م ــد. ای ــش می یاب ــز افزای آلودگی هــا نی
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ــوذ  ــرایط نف ــدن ش ــم ش ــده و فراه ــم روی غ ــاد زخ ایج
ــه  ــوری ک ــده اســت، به ط ــه داخــل غ ــاری زا ب ــل بیم عوام
در برخــی مواقــع به طــور عملــی غده هــای آلــوده بــه 
ــای  ــا آلودگی ه ــزارع، ب ــده از م ــی و برداشت ش ــرم مفتول ک
ــار )در  ــول دوره انب ــی، در ط ــاری باکتریای ــه بیم ــبی ب نس
صــورت رعایت نکــردن مســائل فنــی( خســارت جــدی وارد 
ــات  ــش ضایع ــث افزای ــاًل باع ــب عم ــن ترتی ــود. بدی می ش
ــذری ســیب زمینی  ــی و ب می شــود کــه از نظــر ارزش غذای

بســیار مهــم اســت.

ــل  ــه داخ ــری ب ــس از جفت گی ــاده پ ــک های م سوس
خــاك نفــوذ می کننــد و در آنجــا تخــم خــود را روی ریشــه 
میزبــان قــرار می دهنــد. تخم هــا پــس از چنــد روز تفریــخ 
می شــوند. دوره تکاملــی الرو طوالنــی بــوده و ممکــن 
اســت 3 تــا 5 ســال طــول بکشــد. الروهــا در برابــر خشــکی 
بســیار حســاس هســتند. مرحلــه شــفیرگی نیــز در داخــل 
ــا شــفیره  ــا به صــورت الرو ی خــاك ســپری می شــود. آن ه

زمســتان گذرانی می کنــد )شــکل 100 و 101(.

ــنهاد  ــر پیش ــای زی ــت راهکاره ــن آف ــرل ای ــرای کنت ب
می شــود:

- استفاده از تله های فرمونی و نوری؛
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- تناوب صحیح زراعی؛

- استفاده از آیش در تناوب؛

- انجــام عملیــات زمســتانه مثــل شــخم، دیســک، یــخ 
آب و خشــکی دادن بــه زمیــن در شــرایط آیــش؛

 - اســتفاده از دیازینــون گرانــول 10 درصــد بــه میــزان 
ــی. ــورت طعمه پاش ــار به ص ــرم در هکت 10 کیلوگ

 
شکل 100- الرو و سوسک کامل کرم مفتولی

 شکل 101- خسارت آفت کرم مفتولی روی غده
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2- سوسک کلرادو1

حشـره کامل )شـکل 102( و الروهای )شـکل 103( آن 
بـا تغذیـه از برگ های سـیب زمینی موجـب کاهش محصول 
بـه  و جابه جایـی  پـرواز  به طریـق  آفـت  انتشـار  می شـوند. 
همـراه سـیب زمینی انجـام می گیـرد. حشـرات کامـل بـه 
شـکل بیضـی برآمـده، بـه طـول حـدود یـک سـانتی متر و 
عـرض 6 میلی متـر اسـت. پشـت سـینه نارنجی بـا لکه های 
سـیاه رنگ و روی بال پـوش 5 نـوار طولی سـیاه و 5 نوار زرد 
دیـده می شـود. تخم هـا )شـکل 104( نارنجی رنـگ و شـبیه 
تخـم کفشدوزك هاسـت کـه به طور دسـته جمعی در سـطح 
زیریـن بـرگ قـرار دارنـد. الروهـا کامپیودئی فـرم، بـا بدنـی 
درشـت و خمیـده و قرمزرنگ هسـتند که 2 ردیـف لکه های 
سـیاه در  دو طـرف بـدن آن ها دیده می شـود. کپسـول سـر 
و پاهـا نیـز تیره رنـگ هسـتند. شـفیره زردرنـگ اسـت و در 
داخـل گهـواره کم وبیـش کروی شـکل کـه از خاك سـاخته 

می شـود، مشـاهده می شـود.

زمســتان را به صــورت حشــره کامــل در داخــل خــاك 
ــار  ــل به ــد. در اوای ــف آن ســپری می کن و در اعمــاق مختل
کــه حــرارت خــاك در بســتِر سوســک بــه حــدود 12 درجه 
ــارج  ــتان گذران خ ــای زمس ــید، از محل ه ــانتی گراد رس س
1 . Leptinotarsa decemlineata
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ــتان  ــد. در شهرس ــت می کن ــه فعالی ــروع ب ــود و ش می ش
ــر  ــوالً از اواخ ــتانه معم ــک های زمس ــروج سوس ــل خ اردبی
فروردیــن تــا اوایــل اردیبهشــت مــاه اســت. سوســک ها در 
ــتراحت  ــاك اس ــطح خ ــا 3 روز در س ــروج 2 ت ــدای خ ابت
ــه  ــروع ب ــی ش ــرم و آفتاب ــوای گ ــپس در ه ــد. س می کنن

ــد. ــرواز می کنن ــت و پ فعالی
از روش هــای مبــارزه بــا آفــت فــوق می تــوان بــه مــوارد 

ــر اشــاره کرد: زی
ــه  ــدور ب ــم کنفی ــتفاده از س ــیمیایی )اس ــرل ش ـ کنت

مقــدار 250 میلی لیتــر در هکتــار(؛
ـ کنترل مکانیکی )حذف بقایای آلوده(؛

- کنترل زراعی )تناوب زراعی(؛
- کنترل بیولوژیکی )استفاده از دشمنان طبیعی(.

شکل 102- حشره کامل سوسک کلرادو
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شکل 103- خسارت الرو سوسک کلرادو

شکل 104- تخم های سوسک کلرادو
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3- بید سیب زمینی

کشـور  سـیب زمینی  آفـات  مهم تریـن  از  یکـی  بیـد 
بـه  انبارهـا  در  و  مـزارع  در  سـیب زمینی  بیـد  اسـت. 
سـیب زمینی خسـارت می زنـد. ایـن آفـت در مرحلـه الروی 
از گیاهـان خانـواده بادمجانیان تغذیه می کند )شـکل 105(. 
میزبان هـای زراعـی ایـن آفـت بـه ترتیـِب اهمیـت تنباکـو، 
علف هـای  اسـت.  گوجه فرنگـی  و  سـیب زمینی  بادمجـان، 
 Solanum هـرز میزبـان آفـت در ایران محـدود به تاج ریـزی
حشـره  اسـت.   Datura stramonium داتـوره  و   nigrum

زمسـتان را به صـورت الرو در داخـل غده هـای سـیب زمینی 
می گذرانـد و در اوایـل بهـار تبدیـل بـه شـفیره می شـود. 
و  جفت گیـری  شـفیره،  از  خـروج  از  پـس  کامـل  حشـره 
تخم ریـزی می کنـد. تخم ریـزی پراکنـده و انفـرادی اسـت و 
در اندام هـای هوایـی گیاه میزبـان صورت می گیـرد. در بوته 
سـیب زمینی، تخم ریـزی پروانـه بـا گیاهـان زراعـی میزبـان 
دیگـر تفـاوت دارد. بدیـن معنی کـه در ابتـدای رویش گیاه 
تـا ظهـور گل سـیب زمینی، تخم ریـزی در اندام هـای هوایی 
گیـاه و پـس از تشـکیل غده هـا در خـاك، در کنار چشـمک 
روی غـده دیـده می شـود. در اندام هـای هوایـی گیـاه، الرو 
پـس از خـروج از تخـم در پشـت بـرگ، کنـاره رگ بـرگ را 
سـوراخ می کنـد و بـه داخـل پهنـک بـرگ مـی رود و مـواد 
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سـبزینه موجـود در حـد بیـن دو بََشـره فوقانـی و تحتانـی 
بـرگ را می خـورد. برگ هـای آفـت زده، لکه هـای سـفیدی 
شـبیه به تـاول دارنـد. در غـده سـیب زمینی صدمـات الرو 
در  اسـت.  متفـاوت  بـرگ  بـا  مقایسـه  در   )106 )شـکل 
غـده، الرو زیـر پوسـت مـی رود و داالن مسـتقیم یـا پیـچ 
و خـم دار می سـازد و بتدریـج کـه الرو بـه سـنین باالتـر 
مـی رود، داخـل داالن را بـا فضوالت و مواد جویده شـده پر 
می کنـد. داالن پرشـده از فضـوالت رنگـی قهـوه ای شـبیه 
داخـل غـده هـم  بـه  دارد. الروهـای درشـت  چوب پنبـه 
می رونـد و از محتویـات داخـل غـده تغذیـه می کننـد. این 
حشـره پنج سـِن الروی دارد. در سـن پنجـم الروی اندازه 
و قطـر بـدن الرو بسـرعت بـزرگ می شـود و در خاتمـه 
دوره الروی از غـده خـارج می شـود. ایـن الرو کامل اسـت 
و در سـطح خـاك یـا در اندام هـای هوایـی گیـاه میزبـان 
پیلـه ابریشـمی می تنـد و در داخل آن به شـفیره و سـپس 
پروانـه تبدیـل می شـود. در موقـع تنیدن پیلـه، الرو کامل 
روی پیلـه را بـا مخلوطـی از فضـوالت و مـواد زائد یا خاك 
آغشـته می کنـد و می پوشـاند. در برخـی مواقـع الرو پـس 
از رشـد کامـل همـراه بـا غـده بـه انبـار منتقل می شـود و 
روی کیسـه یـا قفسـه های داخـل انبـار بـه شـفیره تبدیل 
مزرعـه  از  را  خـود  بیـد سـیب زمینی خسـارت  می شـود. 
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شـروع و بـه انبـار ختـم می کنـد. ایـن حشـره در سـال 6 
نسـل دارد کـه فاصلـه نسـل ها در تابسـتان یـک مـاه، در 
زمسـتان 4 مـاه و در بهـار و پاییـز 2 ماه اسـت. در اسـتان 
برخـی  سـیب زمینی  هوایـی  اندام هـای  خسـارت  فـارس 
اوقـات بـه 90 درصـد می رسـد. این آفت برخالف سوسـک 
کلـرادو مرحلـه ای از زندگـی خـود را در قسـمت داخلـی 
سـاقه و غـده می گذرانـد و ضمـن تغذیـه، باعـث خسـارت 
جـدی می شـود. بنابرایـن از این نظر اسـت که این حشـره 
قسـمتی از دوره زندگـی اش را درون غـده سـیب زمینی یـا 

می گذرانـد. سـیب زمینی  سـاقه های  داخـل 

بــا توجــه بــه ایجــاد زخــم و داالن هــا در داخــل غــده، 
احتمــال نفــوذ عوامــل بیمــاری زا بــه داخــل غــده فراهــم 
وارد می کنــد. ضمــن  می شــود و خســارت هنگفتــی 
ــه  ــاد، احتمــال خســارت ب اینکــه در صــورت آلودگــی زی
دیگــر  از  ســیب زمینی  چشــم  اصطالحــاً  و  جوانه هــا 
ــه اهمیــت ایــن آفــات در تولیــد و  مــواردی اســت کــه ب

ــد. ــذری می افزای ــر ب تکثی
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شکل 105- شکل الرو و پروانه بید سیب زمینی

شکل 106- صدمات الروها روی و داخل غده
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زیــر  شــیوه های  بــا  حشــره  ایــن  کنترل کــردن 
اســت: امکانپذیــر 

الف- مزرعه

ــاه  ــفند م ــط اس ــیب زمینی در اواس ــت س ــر کش 1- اگ
شــروع شــود و برداشــت در اواخــر خــرداد مــاه خاتمــه یابد، 

خســارت آفــت ضعیــف و آلودگــی غده هــا کــم اســت.

2- پنــج تــا شــش هفتــه بعــد از کشــت پــای بوته هــای 
ــادر  ــل ق ــره کام ــه حش ــود ک ــاك داده ش ــیب زمینی خ س
ــن  ــکنی در اولی ــود. سله ش ــا نش ــزی روی غده ه ــه تخم ری ب
زمــان ممکــن پــس از آبیــاری انجــام گیــرد؛ چــون در هنگام 
ــایش  ــته ها فرس ــوی پش ــت اول پهل ــوص نوب ــاری بخص آبی
ــا  ــن ترك ه ــود. ای ــاد می ش ــی ایج ــد و ترك خوردگ می یاب

ــد؛ ــهیل می کنن ــا را تس ــه غده ه ــا ب ــی پروانه ه دسترس

3- ازبین بردن بقایای گیاهی؛

4- کشت ارقام زودرس؛

5- شخم عمیق پس از برداشت؛

6- عمق مناسب کاشت؛

7- استفاده از روشنایی ضعیف در انبار؛

8- رعایت بهداشت در مزرعه؛

9- تناوب زراعی صحیح.
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ب- انبار

1- شیوه انبارداری صحیح؛

ــا  2- کــم نگه داشــتن درجــه حــرارت یعنــی بیــن 4 ت
ــانتی گراد؛ ــه س 6 درج

3- انتقال ندادن غده های آلوده به انبار؛

4- اســتفاده از تله هــای فرمونــی و نــوری در انبــار 
بــرای شــکار پروانه هــا؛

مثــل  دورکننــده  گیاهــان  بــرگ  از  اســتفاده   -5
انبــار؛ در  شاه پســند  و  اکالیپتــوس 

6- کــم نگه داشــتن دمــای انبــار در کم تــر از 10 
ســانتی گراد؛ درجــه 

7- استفاده از آفت کش های فسفره و کاربامات ها.
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4- نماتد سیست1

نماتــد سیســت2 یــا نماتــد طالیــی، در سرتاســر جهــان 
ــا(  ــابه تنش ه ــه )مش ــی بوت ــت. زرد و پژمردگ ــده اس پراکن
در وســط روز از عالئــم بیمــاری اســت )شــکل 107(. پــس 
ــره او  ــم در پیک ــا 500 تخ ــاده 200 ت ــد م ــرگ نمات از م
تخم هــا  حــاوی  کیســت های  و  می شــود  نگهــداری 

ــد. ــده بمان ــال زن ــا 20 س ــد ت می توان

برای کنترل این آفت راهکارهای زیر صورت می گیرد:

- توسعه قوانین قرنطینه؛

- تناوب 2 تا 4 ساله برای تراکم های کم نماتد؛

- تناوب های 7 ساله در تراکم های زیاد نماتد؛

- استفاده از نماتدکش های تدخینی و غیرتدخینی؛

- کشت ارقام مقاوم.

1 . Potato Cyst Nematodes
2 . Globodera spp.
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شکل 107- عالئم خسارت نماتد طالیی روی غده سیب زمینی

13- بیماری های مهم فیزیولوژیک سیب زمینی
محصـول  در  نیـز  غیرزنـده  محیطـی  مختلـف  عوامـل 
سـیب زمینی عـوارض ایجـاد می کننـد کـه ضمـن کاهـش 
عملکـرد غـده، کیفیـت و بازارپسـندی محصـول تولیـدی را 
نیـز تحت تأثیـر منفـی خـود قـرار می دهنـد و بدیـن ترتیب 
خسـارات هنگفتـی را بـه کشـاورزان و تولیدکننـدگان و نیز 
دسـت اندرکاران صنایـع تبدیلی سـیب زمینی وارد می کنند. 
ایـن دسـته از بیماری هـای سـیب زمینی را اصطالحاً عوارض 

یـا بیماری هـای فیزیولوژیکـی می نامنـد.
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قهــوه ای شــدن و خالــی بــودن درون غــده و نیــز بــروز 
ــن  ــه مهم تری ــیب زمینی ازجمل ــدی روی س ــای رش ترك ه
به شــمار می آیــد  فیزیولوژیکــی ســیب زمینی  عــوارض 

)شــکل های 108، 109 و 110(.

شکل 108- قهوه ای شدن درون غده

شکل 109- خالی بودن درون غده

شکل 110- ایجاد ترک های رشدی در غده سیب زمینی
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تأمیــن نامنظــم آب باعــث رشــد نامنظــم غــده می شــود 
ــرك  ــاد ت ــکل و ایج ــای بدش ــکیل غده ه ــب تش ــه موج ک
ــای  ــا دم ــوأم ب ــکی ت ــای خش ــود. دوره ه ــده می ش روی غ
ــل دوره رشــد غــده کــه خــاك به طــور  ــژه در اوای ــاال بوی ب
ــب  ــد موج ــت می توان ــیده نیس ــاخ وبرگ پوش ــل از ش کام
ــده را  ــکیل غ ــه تش ــرایطی ک ــر ش ــود. ه ــه ش ــد ثانوی رش
به تأخیــر بینــدازد، باعــث طویــل شــدن ســاقه و اســتولون 
می شــود و رشــد ثانویــه غــده را تحریــک می کنــد )شــکل 
ــاده  ــر روی درصــد م ــه ممکــن اســت ب 111(. رشــد ثانوی
خشــک اثــر بگــذارد. غده هــا ممکــن اســت غده هــای 
ــد  ــای جدی ــن غده ه ــد و ای ــدی به وجــود آورن ــه جدی ثانوی
ــای  ــته غده ه ــاخ وبرگ، نشاس ــب ش ــد از تخری ــد بع قادرن
اولیــه را خــارج ســازند. نتیجــه ایــن امــر شیشــه ای شــدن 

ــت. ــه اس ــای اولی غده ه
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شکل 111- ایجاد رشد ثانویه در غده
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14- مدیریت برداشت و انبارداری سیب زمینی

1- سرزنی سیب زمینی

ــن  ــیب زمینی، راه  یافت ــارداری س ــکالت انب ــی از مش یک
برخــی از غده هــای نــارس اســت کــه معمــوالً هــم آمادگــی 
الزم بــرای آلــوده شــدن بــه بیماری هــا را دارد و هــم 
ــت در  ــا و رطوب ــاد گرم ــث ایج ــاال باع ــس ب ــل تنف به دلی
ــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل می تــوان  انبــار می شــود. ب
انجــام  تأخیــر  بــا  را  ســیب زمینی  آخــر  آبیاری هــای 
ــذف  ــه ح ــت ب ــل از برداش ــا 15 روز قب ــل 10 ت داد و الاق
اندام هــای هوایــی گیــاه اقــدام کــرد تــا پوســت غــده شــکل 
بگیــرد. ســرزنی به صــورت مکانیکــی بــا ماشــین آالت یــا از 
ــتفاده از علف کش هــا انجــام  ــیمیایی و بــا اس ــق ش طری
ــه  ــد توج ــش بای ــتفاده از علف ک ــورت اس ــود. در ص می ش
کــرد رطوبــت خــاك در حــد ظرفیــت مزرعــه باشــد و هــوا 
گــرم نباشــد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت غده هــا 

ــه اســتولون ســیاه شــوند. در محــل اتصــال ب

شــاخ وبرگ  قطــع  یــا  ســرزنی  و  ازبین بــردن 
ســیب زمینی در اواخــر دوره رشــد، بــر میــزان نقــاط تیــره 
ــا  ــدن غده ه ــته ش ــزان پوسته پوس ــز می ــده و نی و ضرب دی
ــام  ــان در ارق ــن زم ــت. ای ــر اس ــت مؤث ــگام برداش در هن
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ــر  ــه کم ت ــی ک ــال هنگام ــت. بااین ح ــاوت اس ــف متف مختل
مزرعــه  در  ســیب زمینی  شــاخ وبرگ  از  درصــد   40 از 
به طــور طبیعــی زرد و خشــک شــده باشــد، بــرای ســرزنی 
مناســب اســت. پــس از ســرزنی حــدود 2 تــا 3 هفتــه تــا 
ــا فرصــت  ــا غده ه ــان الزم اســت ت برداشــت محصــول، زم
ــیت  ــند و حساس ــته باش ــت گیری داش ــرای پوس ــی ب کاف
ــش  ــدن کاه ــرد ش ــدن و خ ــته ش ــه پوسته پوس ــا ب آن ه

ــکل 112(. ــد )ش یاب

شکل 112- سرزنی سیب زمینی

2- زمان برداشت

ــد از  ــه 95 درص ــود ک ــام می ش ــی انج ــت زمان برداش
ــه  ــه مرحل ــاه ب ــان گی ــن زم ــند. در ای ــیده باش ــا رس غده ه
ــگ هســتند.  ــک می رســد و برگ هــا زردرن ــوغ فیزیولوژی بل
ــار  ــر فش ــا حداکث ــده ب ــت غ ــیده، پوس ــای رس در غده ه



راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی236

ــن  ــر ای ــود و در غی ــدا نمی ش ــده ج ــت از غ ــت دس انگش
صــورت غده هــا نــارس اســت )شــکل 113 و 114(. برخــی 
ــی  ــازار و شــرایط آب وهوای ــل قیمــت ب ــی مث ــات عوامل اوق
ــود. ــارس می ش ــورت ن ــیب زمینی به ص ــت س ــث برداش باع

شکل 113- غده نارس

شکل 114- غده پوست بندی شده
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گیــاه  در  فتوســنتزی  مــواد  رشــد  فصــل  طــی 
ــه ها و  ــز ریش ــی و نی ــای هوای ــن اندام ه ــیب زمینی بی س
ــوالً  ــا تســهیم می شــود. برداشــت ســیب زمینی معم غده ه
زمانــی انجــام می شــود کــه بیش تریــن ســهم مــواد 

فتوســنتزی در غده هــا تجمــع یافتــه باشــد.

به منظــور  اصــوالً  برداشــت ســیب زمینی  مدیریــت 
کاهــش خســارات و صدمــات وارده بــه غده هــا اعمــال 
ــز  ــت خســارات و آســیب ها نی ــه آن مدیری ــه ب می شــود ک
ــن اســاس کاهــش تنش هــای مکانیکــی  ــر ای ــد. ب می گوین
ــکل  ــت )ش ــگام برداش ــیب زمینی در هن ــای س ــه غده ه ب
115( یکــی از نــکات مهــم و ضــروری اســت کــه بایــد بــا 
ــب  ــدام موج ــن اق ــرد. ای ــه ک ــدان توج ــب ب ــر مناس تدابی
تــا کیفیــت غده هــای ســیب زمینی در دوره  می شــود 
بلندمــدت ذخیره ســازی و انبــارداری محفــوظ باقــی بمانــد.

شکل 115- مزرعه سیب زمینی آماده برداشت



راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی238

ــا دســتگاه های  برداشــت ســیب زمینی ممکــن اســت ب
کششــی کــه در عقــب تراکتورهــا حرکــت می کننــد، 
انجــام شــود. در ایــن حالــت ســیب زمینی ها پــس از الــک 
ــپس  ــد و س ــرار می گیرن ــن ق ــر روی زمی ــاك، ب ــدن خ ش
جمــع آوری می شــوند. در ســطوح زیرکشــت بــزرگ )مثــل 
ــت از  ــن اس ــت ( ممک ــت و صنع ــرکت های کش ــزارع ش م
ــت  ــن حال ــود. در ای ــتفاده ش ــت اس ــای برداش کمباین ه
ــه وســیله نقلیــه مجــاور منتقــل  محصــول برداشت شــده ب
شــده یــا در برخــی از انــواع پیشــرفته تر در مخــزن کمبایــن 

ذخیــره می شــود )شــکل های 116، 117 و 118(.

شکل 116- برداشت سیب زمینی با دستگاه کمباین
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شکل 117- برداشت سیب زمینی با دستگاه غده کن

خســارات و صدمــات واردشــده بــه غــده هنگام برداشــت 
شــامل مــوارد زیر اســت:

• پارگی یا خراشیدگی پوست غده ها؛	

• ایجــاد نقــاط تیــره و ضرب دیــده درون بافــت 	
مینی؛ ســیب ز

• ــر 	 ــدن( ب ــه ش ــا )قطعه قطع ــدن غده ه ــرد ش خ
ــا فشــار؛ ــه ی ــر ضرب اث

• پوست شدن غده ها.	
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شکل 118- غده های یک بوته در اواخر دوره رشد سیب زمینی

غده هــای  بــه  واردشــده  صدمــات  و  خســارات 
بــه: اســت  مربــوط  برداشــت  زمــان  در  ســیب زمینی 

• درجه حرارت محیط و خاك و غده؛	

• عملیات برداشت و سرعت دستگاه برداشت؛	

• ــوع 	 ــاه( و ن ــد گی ــرایط رش ــا )ش ــت غده ه وضعی
ــکل 119(. ــت )ش ــورد کش ــم م رق
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شکل 119- اختالف ظاهری غده های سیب زمینی در دو رقم متفاوت

ــارت وارده  ــزان خس ــش می ــای کاه 3- روش ه
ــت ــگام برداش ــا هن ــه غده ه ب

ــا  ــه غده ه ــده ب ــارات واردش ــزان خس ــه می ــی ک عوامل
می دهــد،  کاهــش  ســیب زمینی  برداشــت  هنــگام  را 

از: عبارت انــد 

 1- مدیریت مزرعه قبل از برداشت؛

 2- مدیریت مزرعه در زمان برداشت؛

 3- مدیریت مزرعه پس از برداشت.

3- 1- مدیریت مزرعه قبل از برداشت

الــف- انتخــاب صحیــح مزرعــه ای کــه مناســب کاشــت 
ســیب زمینی باشــد، از نظــر بافــت خــاك و ســابقه کشــت 
ــاك  ــب )خ ــاك ورزی مناس ــات خ ــام عملی ــپس انج و س
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ســنگالخی نباشــد و عملیــات شــخم هنگامــی انجــام شــود 
کــه خــاك رطوبــت مناســبی داشــته باشــد(.

ــه  ــوری ک ــب به ط ــت مناس ــان کاش ــاب زم ب- انتخ
ــو و  ــد و نم ــرای رش ــی ب ــت کاف ــیب زمینی فرص ــاه س گی

ــد. ــته باش ــب داش ــای مناس ــد غده ه تولی

ج- تغذیــه مناســب گیــاه و اســتفاده بهینــه از کودهــای 
مختلــف طــی فصــل رشــد کــه می توانــد در تولیــد 
ــد.  ــا کن ــی ایف ــش مهم ــیب زمینی نق ــالم س ــای س غده ه
بــرای مثــال مصــرف نامناســب و بیــش از حــد ازت و 
ــا  ــی ب ــد غده های ــب تولی ــه موج ــفر در مزرع ــود فس کمب
ــازك می شــود کــه براحتــی در هنــگام برداشــت  پوســت ن

آســیب می بیننــد.

ــد:  ــر دوره رش ــاه در اواخ ــاخ وبرگ گی ــت ش د- مدیری
زمــان مناســب ازبین بــردن و ســرزنی یــا قطــع شــاخ وبرگ 
ســیب زمینی در اواخــر دوره رشــد، بــر میــزان نقــاط تیــره 
ــا  ــدن غده ه ــته ش ــزان پوسته پوس ــز می ــده و نی و ضرب دی
ــام  ــان در ارق ــن زم ــت. ای ــر اس ــت مؤث ــگام برداش در هن
مختلــف متفــاوت اســت. بااین حــال هنگامــی کــه کم تــر از 
ــور  ــه به ط ــیب زمینی در مزرع ــاخ وبرگ س ــد از ش 40 درص
طبیعــی زرد و خشــک شــده باشــد، بــرای ســرزنی مناســب 
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اســت. پــس از ســرزنی حــدود 2 تــا 3 هفتــه تــا برداشــت 
ــی  ــت کاف ــا فرص ــا غده ه ــت ت ــان الزم اس ــول، زم محص
بــرای پوســت گیری داشــته باشــند و حساســیت آن هــا بــه 

ــد. پوسته پوســته شــدن و خــرد شــدن کاهــش یاب

آبیــاری به موقــع و مناســب  آبیــاری:  ه- مدیریــت 
ــیب زمینی در  ــای س ــری غده ه ــزان آبگی ــد در می می توان
ــا  ــای ب ــد. غده ه ــا کن ــی ایف ــش مهم ــت نق ــگام برداش هن
ــاس اند و  ــدن حس ــه ش ــه قطعه قطع ــب ب ــزان آب مناس می
در مقابــل غده هایــی کــه آب آن هــا کاهــش یافتــه اســت، 
براحتــی دچــار ضرب دیدگــی می شــوند و در بافــت آن هــا 

نقــاط تیره رنــگ ایجــاد می شــود.

ــاك  ــزان آب خ ــر می ــیب زمینی اگ ــرزنی س ــد از س بع
از 60 درصــد آب در دســترس در خــاك کم تــر شــود، 
ــزان  ــم می ــرای تنظی ــت ب ــل از برداش ــه قب ــت ک الزم اس
ــاری  ــن آبی ــود. ای ــام ش ــاری انج ــات آبی ــا، عملی آب غده ه
حداقــل بایــد یــک هفتــه تــا زمــان برداشــت فاصلــه داشــته 
باشــد. همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه آبیــاری ســبک 
قبــل از برداشــت کــه بــرای ایجــاد شــرایط مناســب خــاك 
ــزان  ــم می ــرای تنظی ــرد، ب ــورت می گی ــت ص ــرای برداش ب

ــت. ــی نیس ــا کاف ــری آن ه ــا و آبگی آب غده ه
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3-2- مدیریت مزرعه در زمان برداشت

عواملــی کــه میــزان خســارات واردشــده بــه غده هــا را 
ــد از: ــد، عبارت ان ــش می ده ــت کاه ــگام برداش هن

ــر در مقایســه  ــا حــدودی دیرت ــع و ت - برداشــت به موق
بــا برداشــت زودهنــگام؛

ــه  ــه ب ــا توج ــت )ب ــتگاه برداش ــب دس ــرعت مناس - س
بافــت، درجــه حــرارت، میــزان آب خــاك و نیــز دمــای غده 

و نــوع رقــم مــورد کشــت بایــد تنظیــم شــود(؛

- میزان آب و شادابی غده ها باید در حد مناسبی باشد؛

- دمای غده ها باید در حد مناسبی باشد؛

ــه  ــی مرحل ــازی آن ط ــوع آماده س ــاك و ن ــت خ - باف
ــکل 120(. ــت دارد )ش ــت اهمی ــا برداش ــت ت کاش

شکل 120- غده های سالم برداشت شده سیب زمینی
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3-3- مدیریت مزرعه پس از برداشت

همــه ســاله معمــوالً مقــداری از غده هــای ســیب زمینی 
ــرای  ــوند، ب ــت می ش ــی برداش ــل زراع ــر فص ــه در آخ ک
ــی  ــده خوراک ــا غ ــذر ی ــوان ب ــده به عن ــال آین ــه در س آنک
اســتفاده شــوند، الزم اســت بــه انبارهــا یــا ســردخانه هایی 
ــوند.  ــل ش ــده اند، منتق ــه ش ــور تهی ــن منظ ــه همی ــه ب ک
در  زنــده  به عنــوان موجــودی  نگهــداری ســیب زمینی 
ــق  ــی دقی ــه اصــول فن ــا توجــه ب ــر ب ــرایطی اگ ــن ش چنی
انجــام نشــود، تلفــات و ضایعــات فراوانــی را در پــی دارد. بــر 
ایــن اســاس رعایــت مــواردی کــه در ادامــه خواهــد آمــد، 
در کاهــش میــزان تلفــات و ضایعــات ســیب زمینی در انبــار 

ــر اســت: و ســردخانه مؤث

- شــرایط مزرعــه و نحــوه تولیــد ســیب زمینی ازجملــه 
رقــم مــورد کشــت، مدیریــت آبیــاری، میــزان و نــوع 
ــال  ــرای مث ــورد اســتفاده )ب ــا و ســموم شــیمیایی م کوده
آبیــاری بیــش از حــد یــا مصــرف زیــاد کودهــای نیتروژنــه 
در انتهــای فصــل رشــد می توانــد رســیدگی غده هــا را 
ــا،  ــازك در آن ه ــت ن ــکیل پوس ــا تش ــدازد و ب ــر ان به تأخی

ــد(؛ ــش ده ــول را کاه ــی محص انبارمان

ــیدگی  ــزان رس ــیب زمینی و می ــت س ــخ برداش - تاری
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ــردخانه؛ ــا س ــار ی ــه انب ــان ورود ب ــا در زم غده ه

- میــزان تنش هــای مکانیکــی وارده بــه غده هــای 
ــال آن  ــول و انتق ــت محص ــگام برداش ــیب زمینی در هن س

ــا ســردخانه؛ ــار ی ــه انب ب

ــل  ــاه ســیب زمینی قب ــی گی ــای هوای - ســرزنی اندام ه
از برداشــت محصــول کــه موجــب ضخیم تــر شــدن پوســت 

غده هــا می شــود؛

انبــار  بــه  ســیب زمینی  غده هــای  ورود  از  قبــل   -
یــا ســردخانه الزم اســت پاك ســازی محــل نگهــداری 

ســیب زمینی و ضــد عفونــی آن انجــام شــود؛

- شایســته اســت فقــط غده هــای ســالم و عــاری 
کیســه های  یــا  جعبه هــا  از  اســتفاده  بــا  آلودگــی  از 
ــای  ــال غده ه ــل شــوند و از انتق ــار منتق ــه انب مخصــوص ب

ــود؛ ــاب ش ــوده اجتن آل

- پاییــن آوردن دمــای غده هــا بعــد از برداشــت و انبــار 
کــردن آن هــا در شــرایط مناســب همــراه بــا تهویــه خــوب 

ضــرورت دارد؛

ــا  ــی در ســطح غده ه ــه رطوبت ــت از ایجــاد الی - ممانع
ــاالی  ــا ب ــبی آن ه ــت نس ــه رطوب ــی ک ــل انبارهای در داخ
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ــت؛ ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــت، از اهمی ــد اس 90 درص

- ضدعفونــی غده هــا در انبــار بــا حشــره کش های 
بیولوژیکــی یــا اســتفاده از گیاهــان دورکننــده نظیــر 
ــا  ــرگ اکالیپتــوس و شاه پســند درختــی ی ــاع، ب نوعــی نعن
ــه  ــد ب ــا متیل برومای ــار ب ــل انب ــای داخ ــی غده ه ضدعفون
نســبت 15 گــرم در مترمکعــب به مــدت دو ســاعت توصیــه 

شــده اســت؛

ــداری  ــرای نگه ــوب ب ــرارت مطل ــه ح ــال درج - اعم
ــرای کاهــش  ــکات ضــروری و مهــم ب ــار از ن ــا در انب غده ه

ــت؛ ــول اس ــات محص ــات و ضایع تلف

- اســتفاده از توری هــای ســیمی در محــل در هــا و 
پنجره هــای انبــار به منظــور جلوگیــری از ورود آفــات و 
ــور  ــی به منظ ــا فرمون ــوری ی ــای ن ــتفاده از تله ه ــز اس نی
شــکار پروانه هــا در داخــل انبــار در کاهــش میــزان تلفــات 
ــردخانه  ــار و س ــیب زمینی در انب ــول س ــات محص و ضایع

ــر اســت؛ مؤث

ــا و آســیب دیدگی  ــود زخم ه ــام و بهب  - به منظــور التی
ــای  ــد روزی غده ه ــت چن ــده الزم اس ــای برداشت ش غده ه
ــت  ــانتی گراد و رطوب ــه س ــای 15 درج ســیب زمینی در دم
ــه 5  ــار ب ــرارت انب ــپس ح ــود و س ــداری ش ــط نگه متوس
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ــوه  ــر نح ــر تصاوی ــد. در زی ــش یاب ــانتی گراد کاه ــه س درج
انتقــال و نگهــداری غده هــای ســیب زمینی در انبــار آمــده 

ــکل های 121 و 122(. ــت )ش اس

شکل 121- نحوه انتقال غده های سیب زمینی به انبار و سردخانه
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شکل 122- نحوه نگهداری غده های سیب زمینی در انبار و سردخانه
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ترمیم و آماده سازی غده ها برای انبارداری

ــازه  ــر اج ــل دیگ ــا عوام ــد ی ــل رش ــه فص درصورتی ک
ــت و  ــد پوس ــوان رش ــداد می ت ــده را ن ــل غ ــیدگی کام رس
را  برداشت شــده  ســیب زمینی های  بافت هــای  ترمیــم 
بــا دمــا و رطوبــت مصنوعــی )85 درصــد( کامــل کــرد. در 
ــا  ــرای فراینــد ترمیــم غــده ب جــدول 15 تعــداد روز الزم ب

ــت. ــده اس ــده آم ــه کار گرفته ش ــای ب ــه دم ــه ب توج

جدول 15- تعداد روز الزم برای فرایند ترمیم غده با توجه به دمای 
به کار گرفته شده

کامل شدن 
مرحله 

چوب پنبه ای

آغاز 
چوب پنبه ای 

شدن

تشکیل 
پوست 

کامل
پوست زایی 

جزئی

دما

 )درجه 
سانتی گراد(

28-63 28 21-42 7-14 5/2-5

9-16 7-14 7-14 4 10

5-7 3-5 3-6 1-2 20
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در دمــای کــم )4 درجــه ســانتی گراد( نشاســته موجــود 
در غــده بــه قنــد تبدیــل و اصطالحــاً ســیب زمینی شــیرین 
می شــود. چیپــس تولیــدی در ایــن حالــت بــه رنــگ تیــره 
درمی آیــد و مناســب نیســت. بــرای ســیب زمینی های 
ــش  ــا افزای ــد دم ــارداری بای ــای دوره انب ــی در انته خوراک
یابــد تــا قندهــا بــه نشاســته تبدیــل شــوند و بــرای 
ــار در کل دوره  ــای انب ــد دم ــده بای ــیب زمینی فراوری ش س

ــد. ــانتی گراد باش ــا 10 س 7 ت

شرایط الزم برای انبارداری سیب زمینی

غده هــا،  روی  موجــود  زخم هــای  التیــام  از  پــس 
نگهــداری  مناســب  شــرایط  در  بایــد  ســیب زمینی ها 
شــرایط  در  زنــده  اندامــی  به عنــوان  غده هــا  شــوند. 
ــای  ــی )دم ــار یخ زدگ ــد دچ ــداری می توانن ــب نگه نامناس
ــی از  ــوند. برخ ــاال( ش ــای ب ــدن )دم ــبز ش ــا س ــن( ی پایی
ــه آن توجــه  ــکات کــه در انبــارداری ســیب زمینی بایــد ب ن

از: عبارت انــد  کــرد، 

1- ارتفــاع گونی هــا حداکثــر 5 تــا 6 ردیــف بــه شــکل 
ــا  ــا و پارت ه ــه از دیواره ــت فاصل ــا رعای ــی و ب پارت چین

باشــد )شــکل 123(؛

2- رطوبت نسبِی بین 85 تا 90 درصد رعایت شود؛
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ــیب زمینی های  ــرای س ــارداری ب ــب انب ــای مناس 3- دم
بــذری 2 تــا 4 درجــه ســانتی گراد و بــرای ســیب زمینی های 
خوراکــی 4 تــا 5 درجــه ســانتی گراد و برای ســیب زمینی های 

بــا مصــارف صنعتــی 7 درجــه ســانتی گراد اســت؛

هــر  در  ســیب زمینی  تــن  هــر  تهویــه  بــرای   -4
شــبانه روز 4 تــا 5 مترمکعــب هــوا نیــاز اســت؛

5- بــرای ســیب زمینی بــذری نــور غیرمســتقیم و بــرای 
ســیب زمینی خوراکــی تاریکــی الزم اســت.

شکل 123- ارتفاع و ردیف های پارت چینی گونی های سیب زمینی
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افت وزنی سیب زمینی ناشی از انبارداری

ــش  ــت دارای بی ــس از برداش ــیب زمینی پ ــای س غده ه
از 80 درصــد آب هســتند. از دیــد علمــی هــرگاه رطوبــت 
ــر از 8/97 درصــد باشــد، غده هــا شــروع  هــوای انبــار کم ت
ــه  ــا توج ــا ب ــد. ام ــا می کنن ــت دادن آب بافت ه ــه ازدس ب
بــه اینکــه تأمیــن ایــن رطوبــت می توانــد موجــب افزایــش 
ــا  ــی از انباره ــود، در بعض ــاری ش ــای انب ــی بیماری ه برخ
ممکــن اســت مقــدار رطوبــت کم تــر در نظــر گرفتــه 
ــار، تلفــات ناشــی از  ــت نســبی انب ــا کاهــش رطوب شــود. ب
ــات غده هــای  ــد. تلف ــا افزایــش می یاب هدررفتــن آب غده ه
ــت  ــا پوس ــن ب ــای مس ــه غده ه ــبت ب ــوان نس ــارس و ج ن
ضخیــم بیش تــر اســت و بــه همیــن دلیــل خاصیــت 
انبــارداری غده هــای نــارس بســیار کم تــر از غده هــای 
رســیده اســت. بــرای محاســبه افــت وزنــی در شــرایط انبــار 

ــرد. ــتفاده ک ــدول 16 اس ــوان از ج می ت
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جدول 16- درصد کاهش وزن غده در هر 24 ساعت در رطوبت نسبی و 
دماهای مختلف

درصد کاهش وزن در هر 24 
ساعت در رطوبت نسبی مختلف 

)درصد( دمای انبار
)درجه 

سانتی گراد(
وضعیت 
محصول

80 85 90 95

0/282 0/211 0/141 0/070 5-7
سیب زمینی
)با پوست 
ترمیم نشده(

0/084 0/063 0/042 0/021 7
سیب زمینی
)با پوست 
ترمیم شده(

برخی مشکالت در انبارداری سیب زمینی

1- ایجاد شبنم روی توده سیب زمینی

به صــورت  ســیب زمینی  کــه  مواقــع  برخــی  در 
ــت  ــود، به عل ــار می ش ــوده ای انب ــورت ت ــی و به ص غیراصول
ــمت  ــرم و به س ــوا گ ــوده، ه ــن ت ــود در پایی ــس موج تنف
بــاال حرکــت می کنــد. در قســمت های فوقانــی تــوده، 
ــود  ــام می ش ــی انج ــه فوقان ــت در الی ــر رطوب ــل تبخی عم
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ــه  ــوده، یــک الی ــاالی ت ــودن قســمت ب و به علــت خنــک ب
متراکــم رطوبتــی ایجــاد می شــود. بــه همیــن دلیــل 
ســیب زمینی های ایــن قســمت بــه نظــر خیــس می آیــد. در 
انبارهــای دارای سیســتم تهویــه، چرخــش هــوا مانــع ایجــاد 
ــل  ــوده را به حداق ــای ت ــود و دم ــم می ش ــه متراک ــن الی ای

می رســاند.

2- افزایش دی اکسیدکربن

دی اکســیدکربن محصــول دیگــری از تنفــس اســت کــه 
ــد موجــب ســیاه شــدن  ــه می توان در صــورت فقــدان تهوی
ــوالً  ــن عارضــه معم ــا شــود )شــکل 124(. ای ــز غده ه مرک
ــر  ــه زی ــارداری )کــه دمــا هنــوز ب در 24 ســاعت اولیــه انب
5 درجــه نرســیده( ایجــاد می شــود و در انبارهــای ســنتی 
ــوالً  ــود دارد، معم ــا وج ــز در دیواره ه ــکاف های ری ــه ش ک
ــر از 0/5  ــر اســت )دی اکســیدکربن کم ت ــن مشــکل کم ت ای
ــاز  ــن اســت نی ــر ممک ــای مدرن ت ــی در انباره درصــد(؛ ول

بــه دمیــدن هــوا بــه درون فضــای انبــار باشــد.
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شکل 124- سیاه شدن وسط غده در اثر افزایش دی اکسیدکربن

برنامه تولید بذر

برنامــه تولیــد بــذر شــامل چهــار مرحلــه بــه شــرح زیــر 
: ست ا

مرحلــه اول: تولیــد غده هــای ســالم و عــاری از عوامــل 
بیماری زا؛

مرحله دوم: تولید غده بذری پیش پایه؛

مرحله سوم: تولید غده بذری مادری؛

مرحله چهارم: تولید غده بذری گواهی شده.

بیماری هــای  حذف کــردن  از  پــس  اول  مرحلــه 
ــل  ــد و ســالم قب ــواد جدی ــا، م ویروســی و دیگــر بیماری ه
از انتقــال بــه مزرعــه، در گلخانــه تکثیــر می شــود. فراینــد 
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شــامل  ســیب زمینی  ســالم  بــذری  غده هــای  تولیــد 
ــت: ــر اس ــل زی مراح

1- تولیــد گیاهچــه یــا میکروتیوبــر )ریزغــده( در داخــل 
لوله هــای آزمایشــگاهی در شــرایط کنترل شــده اســتریل؛

2- تولیــد مینی تیوبــر از گیاهچــه یــا میکروتیوبــر 
آزمایشــگاهی در شــرایط گلخانــه ای )نیمه کنترل شــده(؛

3- تولیــد غده هــای بــذری از مینی تیوبرهــا در شــرایط 
ــی  ــوان مانع ــوری )به عن ــظ ت ــتفاده از محاف ــا اس ــه ب مزرع
در مقابــل نفــوذ ناقــالن عوامــل بیمــاری زا ازجملــه ناقــالن 

ــی(. ــای ویروس بیماری ه
در مراحــل دوم، ســوم و چهــارم تکثیــر مزرعــه ای، 
احتمــال آلودگــی مجــدد بــه عوامــل بیمــاری زای ناشــی از 
شــرایط مزرعــه ای و تولیــد و تکثیــر وجــود دارد. بنابرایــن، 
کاهــش تعــداد تکثیــر در مزرعه معموالً ســالمت اســتاندارد 

ــد. ــود می بخش ــذر را بهب ب

تهیه محیط کشت

بـرای به دسـت آوردن گیاهچه هـای سـالم، ابتـدا غده های 
سـیب زمینی را در شـرایط تاریکـی بـا 4 درجـه سـانتی گراد 
و رطوبـت بـاال قـرار می دهنـد تا جوانه هـا 3 تا 5 سـانتی متر 
تهیـه  بـرای  جوانه هـا  از  بعـد،  مرحلـه  در  کننـد.  رشـد 
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گیاهچـه در محیـط کشـت MS 1 اسـتفاده شـود. پـس از 
شست وشـوی جوانه هـا در آِب دو بـار تقطیرشـده اسـتریل، 
به مـدت 30 ثانیـه در اتانـول 70 درصـد قـرار گیـرد. سـپس 
در هیپوکلریت سـدیم به مـدت 20 دقیقه غوطه ور شـده و در 
ادامـه بـا آب مقطـر دو بار تقطیرشـده اسـتریل، شست وشـو 
داده شـود. سـپس جوانه هـای ضدعفونی شـده سـطحی، بـه 
ظـروف  پتـری محتوی کاغـذ صافی مرطوب اسـتریل منتقل 
شـود. محیـط کشـت MS براسـاس جـدول 16 تهیه شـود و 
در یخچـال نگهداری شـود. بـرای حفظ تازگـی آن ها، هریک 
از محلول هـای ذخیـره به میـزان 100 میلی لیتر تهیه شـود. 
بـه ایـن صورت کـه مقادیر وزنی مـواد هر محلـول ذخیره در 
100 میلی لیتـر آب مقطـر اسـتریل حـل شـود. درخصـوص 
تهیـه محلـول ذخیره F باید توضیح داد کـه ابتدا مقادیر الزم 
Na2EDTA و FeSO4 به طـور جداگانـه در 20 میلی لیتر آب 

دو بار تقطیر حل شـود. سـپس محلـول Na2EDTA با هیتر 
گـرم و آنـگاه با محلول FeSO4 مخلوط شـود و پس از سـرد 
شـدن حجـم نهایی بـا آب مقطر بـه 100 میلی لیتر رسـانده 
شـود. سـپس بـا اسـتفاده از محلول هـای ذخیـره، محیـط 

1  .Murashige and Skoog, 1962
 موراشــی و اســکوگ در ســال 1962 محیــط کشــت MS را بــرای اولیــن بــار 
بــرای کشــت بافــت گیــاه تنباکــو ســاختند و از آن اســتفاده شــد. ایــن محیط 
کشــت بــا وجــود اینکــه بــرای تنباکــو طراحــی شــده اســت، در بســیاری از 

گیاهــان دیگــر ازجملــه ســیب زمینی نیــز کاربــرد دارد.
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کشـت MS در مقیـاس یک لیتر تهیه شـود. بـرای تهیه یک 
لیتـر محیـط کشـت MS، پـس از اضافه کـردن محلول هـای 
ذخیـره، مقـدار 100 میلی گـرم در لیتـر میواینوزیتـول، 30 
گـرم در لیتـر سـاکارز و 6 گـرم در لیتـر آگار اضافـه شـود. 
صـورت  در  شـود.  تنظیـم   5/78 در  محلـول   pH سـپس 
اسـیدی بودن از NaOH یـک نرمال و در صـورت قلیایی بودن 
از Hcl یک نرمال اسـتفاده شـود. پس از تنظیم pH محلول، 
در اتـوکالو 121 درجـه سـانتی گراد به مـدت 15 دقیقه و در 
فشـار اتمسـفر 1/5 بـار ضدعفونـی شـود. هـر جوانـه در لوله 
آزمایـش 20 سـانتی متر محتـوی 5 میلی لیتر محیط کشـت 
MS قـرار داده شـوند. گیاهچه هـا در اتـاق رشـد در دمـای 
2 ± 22 درجـه سـانتی گراد، 16 سـاعت روشـنایی و شـدت 
نـور 4000 تـا 5000 لوکـس نگهـداری شـود. گیاهچه هـای 
تهیه شـده از لحـاظ بیماری های مهم ویروسـی سـیب زمینی 
از طریق آزمون 1ELISA بررسـی شـده و گیاهچه های سـالم 
تهیـه شـود. پـس از 20 تـا 25 روز زمانـی کـه گیاهچه ها به 
ارتفـاع 8 تـا 10 سـانتی متر بـا 6 تـا 8 گره رسـیدند، با روش 

قلمـه تک گـره، تکثیر شـوند )جـدول 17(.

1 . Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
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MS جدول 17- محیط کشت

مقدار فرمول شیمیاییمحلول
الزم

افزایش 
غلظت

نیاز به 
غلظت

حجم 
نهایی

ANH4 NO382/550201650

BKNO395/050201900

C

H3BO31/24

2005

6/2
KH2PO434170

KI0/1660/83
Na2MoO4-2H2O0/050/25

CoCl2-6H2O0/0050/025
DCaCl2-2H2O882005440

E

MgSO4-7H2O74

2005

370
MnSO4-H2O3/4517/25
ZnSO4-7H2O1/728/60
CuSO4-5H2O0/0050/025

FNa2EDTA-2H2O7/45
2005

37/25
FeSO4-7H2O5/5727/85

G

Thiamin HCl0/02

2005

0/1
Nicotinic acid0/10/5

Pyridoxine HCl0/10/5
Glycine0/42/0
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کشت مریستم

مریســتم متشــکل از تــوده گنبدی شــکل از ســلول های 
تمایزنیافتــه در حــال تقســیم اســت. ویروس هــا به ســهولت 
در پیکــره گیــاه از طریــق سیســتم آونــدی حرکــت 
می کننــد؛ ولــی در مریســتم ها ایــن سیســتم وجــود 
ــال  ــلول های در ح ــاال در س ــی ب ــت متابولیک ــدارد. فعالی ن
تقســیم مریســتم اجــازه نســخه برداری بــه ویــروس را 
ــی  ــمت های انتهای ــاال در قس ــین ب ــزان اکس ــد. می نمی ده
ــد. ــری کن ــروس جلوگی ــر وی ــد از تکثی ــتم می توان مریس

انــدازه مریســتم: بهتریــن انــدازه مریســتم کــه 
ــا 0/5  ــروس وجــود دارد، 0/3 ت حداکثــر امــکان حــذف وی

میلی متــر اســت )شــکل 125(.

وجـود پریموردیـای برگـی: بـرای تولیـد گــیاه یک یا 
دو پریموردیـای برگـی همراه مریسـتم وجود داشـته باشـد.
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شکل 125- مریستم سیب زمینی

موقعیــت جوانــه: جوانه هــای انتهایــی پتانســیل رشــد 
قوی تــری نســبت بــه جوانه هــای جانبــی دارنــد؛ امــا 
ــی،  ــای انتهای ــدود جوانه ه ــداد مح ــت تع ــال به عل به هرح
ــور حــذف  ــی به منظ ــی و انتهای ــای جانب ــر دوی جوانه ه ه

ــوند. ــتفاده می ش ــیب زمینی اس ــروس در س وی

بــرای  جوانــه:  حــاوی  غــده  ضدعفونی کــردن 
ــا پاك کننــده  ــه ابتــدا ب ضدعفونی کــردن غــده حــاوی جوان
ــی از  ــد خارج ــار و زوائ ــرد و غب ــا گ ــده ت ــو ش شست وش
ــه مدنظــر به مــدت  ــاك شــود. ســپس نمون ســطح آن هــا پ
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30 ثانیــه در اتانــول 70 درصــد قــرار داده شــده و پــس از آن 
بــا هیپوکلریــد ســدیم 2/5 درصــد ضدعفونــی شــود. پــس 
ــتفاده از  ــا اس ــه،  ب ــاوی جوان ــده ح ــردن غ از ضدعفونی ک
بینوکولــر در داخــل اتاقــک رشــد در شــرایط کامــاًل اســتریل 
پوشــش اطــراف جوانــه بــا پنــس و تیــغ تیــز )اســکالپل( بــا 
دقــت تمــام جــدا شــود. ســپس قســمت انتهایــی ســاقه های 
ــر  ــا 6 میلی مت ــول 5 ت ــه ط ــی ب ــه قطعات ــد ب ــال رش در ح
ــد  ــا هیپوکلری ــتریل ب ــرایط اس ــت ش ــده و تح ــیم ش تقس
ســدیم 2/5 درصــد به مــدت 20 دقیقــه ضدعفونــی شــوند. 
ــود و  ــو داده ش ــتریل شست وش ــر اس ــا آب مقط ــار ب ــه ب س
ــود و  ــدا ش ــر ج ــدازه 0/3 میلی مت ــی به ان ــتم انتهای مریس
روی پــل کاغــذی M شــکل )شــکل 126( در 10 میلی لیتــر 

محیــط کشــت مایــع MS قــرار داده شــود.

شکل 126- مریستم برداری و قراردادن آن روی پل کاغذی
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ــی: شــرایط رشــد محیطــی در  ــد محیط ــرایط رش ش
ــور  ــاعت ن ــنایی 24 س ــول دوره روش ــا ط ــد ب ــک رش اتاق
بــا شــدت 5000 لوکــس و دمــای 18 تــا 22 درجــه 
ــت.  ــد اس ــا 75 درص ــبی 65 ت ــت نس ــانتی گراد و رطوب س
ــد  ــس از تأیی ــتم، پ ــد مریس ــل از رش ــای حاص گیاهچه ه
ســالمتی آن هــا بــا انجــام آزمــون ELISA، بــه روش تکثیــر 

می شــوند. تکثیــر  تک جوانــه  قلمه هــای 

محیـط کشـت: بـرای کشـت مریسـتم بهتریـن محیط 
کشـت، محیط کشـت MS به همـراه 2 میلی گرم گالیسـین، 
0/5 میلی گرم اسـید نیکوتینیک، 0/5 میلی گرم پیریدوکسین، 
0/4 میلی گـرم تیامین، 0/1 میلی گرم اسـید جیبرلیک، 0/04 
میلی گـرم کینتیـن و 25 گـرم در لیتـر سـاکارز اسـت کـه 
ایـن محیـط می توانـد بـا 6 گـرم در لیتـر آگار جامـد شـود یا 
به صـورت مایـع همـراه پل کاغذی M شـکل اسـتفاده شـود.

شــرایط رشــد: نــور مطلــوب در مرحلــه ابتدایــی کشــت 

مریســتم ســیب زمینی 100 لوکــس اســت کــه ایــن مقــدار 
تــا 4 هفتــه بعــد بــه 200 لوکــس افزایــش می یابــد. وقتــی 
ــیدند،  ــانتی متر رس ــول 1 س ــه ط ــدیافته ب ــاقه های رش س

شــدت نــور می توانــد بــه 4000 لوکــس افزایــش یابــد.

حذف ویــروس: عمل الکـتروتـــراپی یا کاربـــرد شــوك 



265راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی

ــر روی گـــیاهان آلـــوده سـیب زمـیـنـــی،  الـکـتریـــکی ب
وسـیـلـــه مؤثـری در حـــذف ویـروس هـاست.

از شــیمی درمانی به عنــوان روش جایگزیــن به جــای 
ــورد  ــواد شــیمیایی م ــی اســتفاده می شــود. م حرارت درمان
ــت در  ــا دخال ــت ی ــث ممانع ــن روش باع ــتفاده در ای اس
ــا حرکــت آن در داخــل گیاهــان  ــروس ی نســخه برداری وی
شیمی درمانی شــده می شــوند. ایــن مــواد می تواننــد از 
ــا  ــر روی گیاهــان در حــال رشــد ی ــق محلول پاشــی ب طری
بــا افــزودن بــه محیط هــای کشــت بافــت اســتفاده شــوند. 
ــف  ــه دارای طی ــاده  شــیمیایی اســت ک ــی م ــرازول نوع وی
ــر  ــر ب ــای مؤث ــل DNA و RNA ویروس ه وســیعی در مقاب

ــات اســت. حیوان

ــت های درون  ــا کش ــل ی ــاه کام ــد گی ــی رش ترموتراپ
ــال  ــه آســتانه نرم ــک ب شیشــه ای در درجــه حــرارت نزدی
رشــد اســت. اســتفاده از گرمــا، روش مؤثــری بــرای 
غیرفعــال کــردن بعضــی از ویروس هاســت. عملیــات تیمــار 
ــت  ــا کش ــوان ب ــورت می ت ــه دو ص ــاال را ب ــرارت ب ــا ح ب

مریســتم به منظــور موفقیــت بیش تــر تلفیــق کــرد:

ــتم: در ایــن روش  ــت مریس ــل از کش ــی قب ترموتراپ
ــا  ــرارت 30 ت ــه در ح ــا 6 هفت ــدت 4 ت ــاه را به م ــد گی بای
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ــروس در  ــت وی ــا غلظ ــرار داد ت ــانتی گراد ق ــه س 40 درج
ایــن مــدت کاهــش یابــد. آنــگاه می تــوان بــه جداســازی و 
کشــت قطعــات مریســتمی گیــاه تیمارشــده در حــرارت، بر 

روی محیــط کشــت اقــدام کــرد.

ترموتراپــی پــس از کشــت مریســتم: در ایــن 
ــروس  ــه وی ــوده ب روش پــس از آنکــه مریســتم گیاهــان آل
جداســازی شــد، در محیــط کشــت قــرار می گیــرد. محیــط 
کشــت به مــدت 16 تــا 18 روز در حــرارت 32 درجــه 
ــانتی گراد  ــه س ــرارت 40 درج ــا 5 روز در ح ــانتی گراد ی س
ــرار داده می شــود. البتــه  ــرای کاهــش غلظــت ویــروس ق ب
ــس از 30  ــر پ ــی دیگ ــار حرارت ــک تیم ــوارد، ی ــن م در ای
تــا 40 روز از اولیــن تیمــار حرارتــی الزم اســت کــه ســایر 
ــد،  ــم وجــود دارن ــد ک ــا غلظــت هرچن ــه ب ــا را ک ویروس ه

ــرد. از بیــن بب

کشت گیاهچه ها در شرایط درون شیشه ای

ــای  ــه روش قلمه ه ــای حاصــل از مریســتم ب گیاهچه ه
ــی در  ــد محیط ــرایط رش ــوند. ش ــر می ش ــه تکثی تک جوان
ــول دوره  ــا ط ــد ب ــک رش ــق در اتاق ــل تحقی ــه مراح هم
روشــنایی 24 ســاعت نــور بــا شــدت 5000 لوکــس و 
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ــبی  ــت نس ــانتی گراد و رطوب ــه س ــا 22 درج ــای 18 ت دم
ــد. ــد باش ــا 75 درص 65 ت

تولید گیاهچه و میکروتیوبر

به وســیله  معمــوالً  در ســیب زمینی  تکثیــر ســریع 
تکنیــک قلمــه تک گــره دار انجــام می گیــرد کــه محصــول 

ــر اســت. ــا میکروتیوب ــک گیاهچــه آزمایشــگاهی ی آن ی

الف- تولید گیاهچه

گیاهچه هـای تولیدشـده از مریسـتم یـا انتهـای سـاقه 
می شـوند  تکثیـر  تک گـره دار1  قطعـات  تکنیـک  به وسـیله 
)شـکل 127(. هـر یـک از تک گره ها در محیط کشـت جامد 
به سـرعت  داده می شـوند. جوانه هـای جانبـی  قـرار  آگاردار 
رشـد می کننـد و 4 هفتـه بعـد گیاهچه هایـی بـا بیـش از 4 
تـا 5 گـره برای کشـت در محیط هـای جدید تولید می شـود 
)شـکل 128(. زمانـی کـه تعـداد مناسـبی از گیاهچه هـای 
بـا سیسـتم ریشـه ای خـوب تولیـد شـد، می تـوان آن هـا را 
به منظـور تولیـد مینی تیوبر )غده چـه( به گلخانه انتقـال داد.

1 . Single node cutting propagation
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شکل 127- تکثیر گیاهچه ها به روش تک گره دار

شکل 128- مراحل رشد گیاهچه ها در اتاق رشد

ب – تولید میکروتیوبر

به انــدازه  کوچــک  بســیار  آزمایشــگاهی  غده هــای 
تقریبــی 0/02 تــا 0/7 گــرم یــا بــه قطــر 3 تــا 10 
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می شــود.  نامیــده  )ریزغــده(  میکروتیوبــر  میلی متــر، 
میکروتیوبرهــا غده هــای کوچکــی هســتند کــه تحــت 
شــرایط القــای غــده در تاریکــی و در محیط درون شیشــه ای 
ــای  ــالف گیاهچه ه ــا برخ ــن غده ه ــد. ای ــود می آین به وج
ریزازدیــادی نیــازی بــه دوره هاردنینــگ در گلخانــه ندارنــد. 
بــرای تولیــد میکروتیوبــر بــه محیــط کشــت MS، تیامیــن 
ــرم در  ــر(، سایکوســل )500 میلی گ ــرم در لیت )0/4 میلی گ
ــه  ــر( اضاف ــرم در لیت ــول )100 میلی گ ــر( و میواینوزیت لیت

می کننــد )شــکل 129(.

شکل 129- تولید میکروتیوبرها
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مزایای تولید میکروتیوبر

تکثیــر از طریــق میکروتیوبــر در ســطح وســیعی از 
ــت. در  ــل اجراس ــال قاب ــع از س ــر موق ــا و در ه ژنوتیپ ه
ایــن روش غـــده زایی در مــدت کـــوتاهی انجـــام می شــود، 
اســـتفاده از مــواد گـــیاهی مورد نیاز بـه حداقـــل می رســد، 
ــم  ــال ژرم پالس ــد و انتق ــش می یاب ــروی کار کاه ــه نی هزین

ــر اســت. ــی امکانپذی براحت

عوامل مؤثر بر تولید میکروتیوبر

دمـا: دمـای مطلـوب بـرای غده زایـی 20 تـا 25 درجـه 
سـانتی گراد اسـت. بیـش از 28 درجـه سـانتی گراد و کم تـر 

از 12 درجـه سـانتی گراد مانـع غده زایـی می شـود.

فتوپریــود: تولیــد میکروتیوبــر تحــت شــرایط تاریکــی 
ــرد. ــورت می گی ــریع تر ص س

 BA هورمون هــای رشــد: از ســیتوکنین ها مقــدار
لیتــر،  در  میلی گــرم   5 BAP لیتــر،  در  میلی گــرم   10
زآتیـــن 3 میـلی گـــرم در لـیـتـــر و کینتین 45 میکرومول 
ــر در گیاهچه هــای  ــر بیش ت ــرای تولیــد تعــداد میکروتیوب ب

ریشــه دار اســتفاده شــود.
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از  اســتفاده  رشــد:  بازدارنــده  هورمون هــای 
اکســین ها و جیبرلین هــا اثــر بازدارنــده بــر غده زایــی 
در شــرایط درون شیشــه ای دارد. ترکیبــات بازدارنــده رشــد، 
ــید،  ــیزیک اس ــن، آبس ــد(، کوماری ــه آالر )دامینوزای ازجمل
سایکوســل و آســپرین باعــث تحریــک غده زایــی می شــوند. 
ــی در  ــد ســیتوکنین باعــث افزایــش غده زای ــن مانن کوماری
شــرایط درون شیشــه ای بــا غلظــت 25 میلی گــرم در لیتــر 
ــول باعــث تســریع  ــدار 10 م ــه مق ــد ب می شــود. دامینوزای

می شــود. غده زایــی  در 

ــد  ــع تولی ــاد مان ــروژن زی ــیم: نیت ــروژن و پتاس نیت
ــدازه  ــن ان ــود. بیش تری ــیب زمینی می ش ــر در س میکروتیوب
ــا  ــط الق ــه محی ــد ک ــت می آی ــی به دس ــر زمان میکروتیوب

ــد. ــیم باش ــول پتاس ــاوی 40 میلی م ح

ســاکارز: غلظــت ســاکارز بــر روی تشــکیل میکروتیوبــر 
دارای اهمیــت اســت.

ــه  ــی در درج ــوان در تاریک ــداری: می ت ــرایط نگه ش
حــرارت 18 تــا 20 درجــه ســانتی گراد یــا در شــدت 
نــوری پایین تــر )100 تــا 500 لوکــس( بــا یــک دوره 

ــرد. ــداری ک ــاعته نگه ــوری 8 س ن
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ج- تولید مینی تیوبر از گیاهچه یا میکروتیوبر

ــر  ــا قط ــتند ب ــی هس ــای کوچک ــا غده ه مینی تیوبره
ــه  ــه ای از گیاهچ ــرایط گلخان ــر و در ش ــا 20 میلی مت 5 ت
)شــکل 130( یــا میکروتیوبر )شــکل 131( در حــدود دو ماه 
ــر،  ــر از میکروتیوب ــرای تولیــد مینی تیوب تولیــد می شــوند. ب
بایــد آن هــا را بــا تراکــم بــاال )100 میکروتیوبــر در مترمربع( 
ــر  ــده در براب ــه محافظت ش در بســترهای کاشــت در گلخان
ــوان  ــر می ت ــای مینی تیوب ــرد. از مزای ــت ک ــرات کش حش
ــه و  ــن غده چ ــل، وزن پایی ــی حداق ــریع، فضای ــاد س ازدی

کشــت مســتقیم در مزرعــه را نــام بــرد.

بــا اســتفاده از روش برداشــت چنــد مرحلــه ای در مــدت 
ــع  ــر در مترمرب ــدود 1000 مینی تیوب ــوان ح ــاه می ت 3 م
برداشــت کــرد. ایــن روش در مــورد بســیاری از ارقــام 

ــی اســت. ــا اجرای ــم آگری ــم ســاواالن و رق ــه رق ازجمل

شکل 130- تولید مینی تیوبر از گیاهچه
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شکل 131- تولید مینی تیوبر از میکروتیوبر

سیستم هیدروپونیک1

بــا توجــه بــه اینکــه آب یکــی از عوامــل محدودکننــده 
عملکــرد در مناطــق خشــک و نیمه خشــک اســت، یکــی از 
راه هــای بــاال بــردن کارآیــی مصــرف آب و اســتفاده بهینــه، 
ــتم،  ــن سیس ــت. در ای ــک اس ــت هیدروپونی ــتم کش سیس
مشــکالت مربــوط بــه کشــت خاکــی ماننــد ســاختار 
ضعیــف خــاك، نفــوذ نامناســب آب در خــاك، بافــت 
غیریکنواخــت، علف هــای هــرز و عوامــل بیمــاری زا وجــود 
نــدارد. هیدروپونیــک در عمــل بــه معنــی کاشــت گیاهــان 
ــدون اســتفاده از خــاك اســت.  ــی ب ــول غذای در آب و محل
1 . Hydroponic



راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی274

کشــت هیدروپونیــک ایــن امــکان را بــه کشــاورز می دهــد 
ــا  ــی ب ــر، محصول ــت کم ت ــا زحم ــر ب ــان کوتاه ت ــه در زم ک
بــازده بیش تــر تولیــد کنــد. هــر گیاهــی را می تــوان 
به صــورت هیدروپونیــک کشــت کــرد؛ ولــی بعضــی از 
ــد. در  ــتم دارن ــن سیس ــری در ای ــت بیش ت ــا موفقی آن ه
ــای شــیمیایی و آب  ــن شــیوه، مصــرف ســموم و کوده ای

مصرفــی به حداقــل می رســد.

انواع روش های سیستم هیدروپونیک
1- کیسه پالستیکی

ــوص  ــتیکی مخص ــه های پالس ــل کیس ــه در داخ ریش
قــرار دارد و مــواد اطــراف ریشــه هــم شــامل کمپوســت یــا 
پیــت یــا خــاك اره و... اســت. کیســه ها بــا توجــه بــه نــوع 
گیــاه در ارتفــاع اســتاندارد خــاص، یــا بــر روی زمیــن یــا بر 
ــرار می گیــرد و کــود و محلول هــای غذایــی  روی پایه هــا ق
ــرار  ــاه ق ــزا در پای هر گی ــای مج ــیله قطره چکان ه به وس
ــبزی و  ــت س ــرای کش ــب ب ــن روش مناس ــد. ای می گیرن

ــاه اســت )شــکل 132(. ــا طــول دوره کوت صیفی جــات ب



275راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی

شکل 132- تولید مینی تیوبر )غده چه( داخل کیسه پالستیکی

2- روش پشم سنگ1

برخــی  یــا  بازالــت  صخره هــای  ذوب کــردن  از 
مینرال هــای )کانی هــا( دیگــر در دمــای 1500 درجــه 
مشــابه  کــه  می شــود  ســاخته  مــوادی  ســانتی گراد 
فیبرهــای ریــز اســت. ایــن مــواد ویژگی هایــی دارنــد: تهویه 
 EC ،آن عالــی اســت، نگهــداری رطوبــت آن خــوب اســت
ــر  ــا اث ــی ب ــا قلیای ــی ت ــن بســتر پاییــن اســت، pH خنث ای
ــاد دارد و  ــداری بســیار زی کــم در محیــط کشــت دارد، پای
دانســیته آن 264 گــرم در لیتــر اســت. در ایــن نــوع کشــت 
گیــاه درون کیســه های مخصوص حــاوی پشــم ســنگ 
ــاه در  ــوع گی ــه ن ــه ب ــه ها با توج ــود. کیس ــت می ش کش

1 . Rock wool
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ــر روی  ــا ب ــر روی زمیــن ی ــا ب ارتفــاع اســتاندارد خــاص، ی
پایه هــا قــرار می گیرنــد و کــود و محلول هــای غذایــی 
ــرار  ــاه ق ــزا در پای هر گی ــای مج ــیله قطره چکان ه به وس

می گیــرد )شــکل 133(.

شکل 133- تولید مینی تیوبر داخل پشم سنگ

3- کشت مایع

ــرار  ــی ق ــول غذای ــداوم در محل ــور م ــاه به ط ــه گی ریش
دارد و گیــاه از قســمت طوقــه )حــد فاصــل ریشــه و ســاقه( 
بیــرون از مایــع قــرار دارد و بــا پالســتیک و مقــوا و... بــاال 
ــی از  ــم نوع ــه ه ــت درون لول ــود. کش ــته می ش ــه داش نگ
کشــت مایــع اســت. انتقــال بیماری هــا در ایــن روش 
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ــا مدیریــت  ــاد اســت؛ ام ــودن بســتر زی به دلیل یکپارچــه ب
آن آســان اســت )شــکل 134(.

شکل 134- تولید مینی تیوبر داخل محلول غذایی

4- سنگ ریزه

ــر از 3  ــری بیش ت ــه قط ــوادی ک ــان در م ــه گیاه ریش
ــد، مثــل ســنگ خــارا و گــدازه آتشفشــانی  میلی متــر دارن
ــد.  ــرار می گیرن ــر ق ــی دیگ ــاده غیرآل ــر م ــت و ه و بازال
ــود:  ــام می ش ــورت انج ــه دو ص ــاری ب ــن روش، آبی در ای
آبیــاری لولــه ای )زیرزمینــی( کــه مــواد غذایــی در مخزنــی 
ــاری  ــاه پمــپ می شــود و آبی ــه بســتر رشــد گی اســت و ب
ــط  ــطح محی ــق در س ــی رقی ــول غذای ــه محل ــطحی ک س
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ــه آب  ــع ب ــود مای ــوراخ داری )ک ــه س ــیله لول ــد به وس رش
مصرفــی گیــاه در هنــگام آبیــاری اضافــه می شــود( پخــش 

می شــود )شــکل 135(.

شکل 135- تولید مینی تیوبر داخل پرلیت
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5- هواکشت1

ــر گیاهــان وجــود دارد.  ــی پتنســی2 در اکث ــدرت توت ق
ــرای  ــرد ب ــلول منف ــک س ــی ی ــه توانای ــی ب ــی پتنس توت
ــک موجــود  ــز ی ــلول های متمای ــام س ــد تم تقســیم و تولی
ــور  ــه منظ ــت ب ــن خاصی ــر از ای ــود. اگ ــه می ش ــده گفت زن
تولیــد مینی تیوبــر اســتفاده شــود، مســلماً کارآیــی تولیــد 
محصــول بــذری بخصــوص بــذر ســالم را افزایــش می دهــد. 
ــت. در  ــت اس ــک، هواکش ــای هیدروپونی ــی از تکنیک ه یک
ــه ریشــه گیــاه  ایــن روش توزیــع آب و عناصــر ضــروری ب
ــل  ــی مث ــول غذای ــده آب و محل ــایل ریزکنن ــیله وس به وس
مه پــاش و میســت انجــام می شــود. مزیــت ایــن روش 
تهویــه مناســب ریشه هاســت. ایــن روش بــه صورتــی 
طراحــی شــده اســت کــه امــکان اســتفاده مناســب از آب 
ــد  ــن روش بای ــد. در ای و عناصــر ضــروری را فراهــم می کن
ــرد. در  ــرار گی ــه ها ق ــار ریش ــی در اختی ــواد غذای ــاً م مرتب
ــک  ــه ها ی ــای ریش ــت در انته ــتم های هواکش ــر سیس اکث
مخــزن کوچــک آب قــرار داده می شــود تــا ریشــه ها 

ــه آب دسترســی داشــته باشــند.  همیشــه ب

ــه  ــذری کوچکــی هســتند ک ــای ب ــا غده ه مینی تیوبره

1 . Aeroponics
2 . Totipotency
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از گیاهچه هــای تکثیریافتــه در شــرایط درون شیشــه ای در 
گلخانــه تولیــد می شــوند. مینی تیوبرهــای تولیــدی در 
ــی  ــای ویروس ــاری از بیماری ه ــه ای ع ــرایط درون شیش ش
هســتند. بنابرایــن مینی تیوبرهــا در ســطح وســیع تولیــد و 
ــیب زمینی  ــذری س ــده ب ــر غ ــد و تکثی ــای تولی در برنامه ه

بــه کار مــی رود.

ــا  ــد ب ــه می توان ــر بوت ــر در ه ــر مینی تیوب ــداد بیش ت تع
تکــرار یــک یــا چنــد برداشــت طــی فصــل تولیــد، کاشــت 
ــه ای در  ــت چندمرحل ــه ای، برداش ــتر گلخان ــم در بس متراک
شــرایط گلخانــه ای، هیدروپونیــک یــا هواکشــت تولید شــود.

تــا ســال 1990 سیســتم هواکشــت بــرای تولیــد 
ســیب زمینی عــاری از ویــروس فقــط در تعدادی از کشــورها 
انجــام شــده بــود. ایــن سیســتم باعــث کاهــش اثــر عوامــل 
ــده  ــای تولیدش ــر غده ه ــود. بیش ت ــط می ش ــی محی طبیع
در ایــن سیســتم وزنــی کوچک تــر از 10 گــرم داشــتند. از 
ــذر ســالم ســیب زمینی  ــرای تولیــد ب سیســتم هواکشــت ب
ــه  ــی ب ــت دسترس ــتم هواکش ــود. در سیس ــتفاده می ش اس
ــار  ــدون فش ــوا و ب ــه در ه ــت و ریش ــر اس ــه امکانپذی ریش
مکانیکــی رشــد می کنــد و تهویــه ریشــه ها بخوبــی انجــام 
ــن  ــود. در ای ــول می ش ــش محص ــث افزای ــود و باع می ش
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ــرد  ــری ک ــای خــاك زی جلوگی ــوان از بیماری ه روش می ت
و بــا افزایــش ذخیــره آب و مــواد معدنــی در اطــراف ریشــه، 
تولیــد محصــوالت را بهینــه کــرد. در ایــن سیســتم به علــت 
ــه برداشــت  ــوان اقــدام ب ــه ریشــه می ت دسترســی آســان ب
ــا  ــت ب ــن روش کاش ــرد. ای ــده ک ــای تولیدش مینی تیوبره
موفقیــت بــرای تولیــد ســیب زمینی اســتفاده شــده اســت.

تولید مینی تیوبر در سیستم هواکشت

- سالم سازی و تکثیر گیاهچه های سیب زمینی

گیاهچه هــا بــه روش کشــت مریســتم و قلمه هــای 
رشــد  شــرایط  می شــوند.  تکثیــر  گــره دار  تک جوانــه 
ــا  ــد ب ــک رش ــق در اتاق ــل تحقی ــه مراح ــی در هم محیط
طــول دوره روشــنایی 16 ســاعت بــا شــدت 5000 لوکــس، 
دمــای 18 تــا 22 درجــه ســانتی گراد و رطوبــت نســبی 65 

ــا 75 درصــد اســت. ت

- طراحی گلخانه برای سیستم هواکشت

در  مینی تیوبــر  تولیــد  بــرای  تحقیقاتــی  گلخانــه 
ــه  ــر گون ــاری از ه ــه ع ــی ک ــت در زمین ــتم هواکش سیس
درخــت و ســایر محصــوالت بویــژه خانــواده سوالناســه )بــه 
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شــعاع 500 متــری( باشــد، احــداث می شــود.

ــته  ــرایطی داش ــد ش ــتم بای ــن سیس ــرای ای ــه ب گلخان
ــن  ــات در ای ــایر امکان ــی، آب و س ــد. سیســتم الکتریک باش
گلخانــه در دســترس باشــد. بــرای زمیــن گلخانــه پــس از 
ــود  ــتفاده ش ــیمانی اس ــف س ــی، از ک ــی زیرزمین لوله کش
ــول  ــود در ط ــث می ش ــیمانی باع ــف س ــکل 136(. ک )ش
ــذب و  ــادی را ج ــای زی ــرارت و گرم ــی، ح ــای آفتاب روزه
بازتابــش کنــد. در ســقف و درهــا از حفــاظ بــرای جلوگیری 

ــود. ــتفاده ش ــه اس ــه داخــل گلخان از ورود حشــرات ب

شکل 136- کف بتونی و لوله کشی گلخانه
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ــه  ــاع جعب ــر، ارتف ــه 3 مت ــاع گلخان ــت ارتف ــر اس بهت
ــر باشــد.  ــک مت ــر و عــرض آن ی ــک مت کشــت بیــش از ی
ــه دارد. جنــس جعبــه  ــه طــول گلخان طــول آن بســتگی ب
ــن  ــل ای ــود. داخ ــاب ش ــی انتخ ــا پی وی س ــتیک ی از پالس
جعبه هــا طــوری طراحــی شــود کــه در زمــان کار سیســتم 
محلــول غذایــی براســاس جاذبــه از مه پــاش به طــرف 

ــردد. ــاز گ ــی ب ــول غذای مخــزن محل

ــا رنــگ ســیاه و  بهتــر اســت پوشــش داخلــی جعبــه ب
ــود  ــزی ش ــفید رنگ آمی ــگ س ــا رن ــی آن ب ــش خارج پوش
ــه شــود.  ــور به ســمت ریشــه ها گرفت ــت ن ــوی هدای ــا جل ت
بــرای پوشــش باالیــی از فــوم یــا پی وی ســی ســفید 
اســتفاده شــود تــا حــرارت کم تــری تجمــع یابــد و 
ــا و  ــود. پمپ ه ــب تر ش ــاه مناس ــرای گی ــور ب ــش ن پراکن
مخــازن در قســمت بیرونــی جعبــه کشــت شــود و شــیب 
ــود  ــث می ش ــیب باع ــن ش ــد. ای ــازن باش ــمت مخ آن به س
محلــول غذایــی اضافــی براســاس نیــروی جاذبــه به ســمت 
مخــازن برگــردد. بنابرایــن مخــزن پایین تــر از ســطح زمیــن 
ســاخته شــود، به طــوری کــه قســمت پایینــی هــر جعبــه 

ــرد. ــرار گی ــی مخــزن ق ــر از قســمت فوقان باالت

مه پاش هــای تعبیه شــده در داخــل جعبــه کاشــت 
بایــد براحتــی تــا شــعاع 50 ســانتی متر را پوشــش دهنــد.
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ــا و جلوگیــری از حــرارت  ــرای پاییــن نگه داشــتن دم ب
جنــس  از  تــوری  ســایبان  از  گلخانــه  در  خورشــیدی 
آلومیــت1 اســتفاده شــود )شــکل 137(. زمانــی کــه دمــای 
بیش تــر می شــود،  از 22 درجــه ســانتی گراد  گلخانــه 
ســایبان تــوری به صــورت اتوماتیــک فعــال و فضــای بــاالی 

گلخانــه را می پوشــاند.

شکل 137- نصب سایبان

ــی  ــول غذای ــرای محل ــب ب ــای مناس ــن دم درنظرگرفت
ــی  ــول غذای ــای محل ــه دم ــی ک ــت. زمان ــم اس ــی مه خیل
ســانتی گراد(،  درجــه   20 از  )باالتــر  باالســت  خیلــی 
1  .Alumint



285راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی

می تــوان بــا قــراردادن تکه هــای یــخ در ظــروف پالســتیکی 
ــود. ــر آورده ش ــی پایین ت ــول غذای و محل

ــرق هــر ردیــف جعبــه به طــور  بهتــر اســت سیســتم ب
ــز، در  ــه کار نی ــرق آماده ب ــور ب ــک ژنرات ــد. ی ــتقل باش مس
مواقــع قطــع بــرق، مهیــا شــود. براســاس نتایــج تحقیقــات 
تایمرهــای طراحی شــده بایــد در هــر 15 دقیقــه، 15 ثانیــه 

فعــال شــوند.

در هــر جعبــه کاشــت از دو شــیر گازی بیرونی اســتفاده 
ــه  ــی ب ــول غذای ــیر ورود محل ــا، مس ــی از آن ه ــود. یک ش
ــول  ــض محل ــان تعوی ــری زم ــدد و دیگ ــا را می بن جعبه ه
غذایــی بــاز می شــود. در هــر مخــزن مــواد غذایــی نیــز دو 
ــه  شــیر تعبیــه شــود. یکــی از آن هــا، محلــول غذایــی را ب
جعبه هــا هدایــت کنــد و دیگــری محلــول غذایــی مــازاد در 
جعبــه کشــت را بــه مخــزن برگردانــد. بــرای برگشــت مازاد 
محلــول غذایــی بــه مخــزن، لولــه زهکــش در پایین تریــن 

قســمت انتهــای هــر جعبــه قــرار داده شــود.

ــان  ــیله جری ــپ به وس ــتم و پم ــوی کل سیس شست وش
50 لیتــر هیپوکلریــت ســدیم یــا کلســیم 2 درصــد به مــدت 
15 دقیقــه اســت و بــه دنبــال آن 2 تــا 3 بــار شست وشــو 

بــا آب معمولــی ضــروری اســت.
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ــه زهکــش کــه وارد  ــت در انتهــای لول ــی ثاب یــک صاف
مخــزن می شــود، تعبیــه شــود تــا قطعــات ریشــه یــا ســایر 
مــواد جامــد دیگــر جمــع آوری شــوند. یــک مخــزن و یــک 
پمــپ اضافــه بــرای مواقعــی کــه پمــپ یــا مخــزن مشــکلی 

داشــته باشــد، در نظــر گرفتــه شــود.

- محلول غذایی

ــم  ــر رق ــه دارد. ه ــی بهین ــاز غذای ــی نی ــر محصول ه
ســیب زمینی ممکــن اســت نیــاز غذایــی متفاوتــی داشــته 
ــیمیایی آب و  ــت ش ــه کیفی ــن ب ــر همچنی ــن ام ــد. ای باش
مــواد غذایــی مــورد اســتفاده بــرای تهیــه محلــول غذایــی 
ــه  ــه آب اضاف ــی ب ــواد غذای ــه م ــی ک ــتگی دارد. زمان بس
می شــوند، EC آب باالتــر مــی رود. درکل EC آب باالتــر 
ــمیت را  ــکالت س ــانتی متر مش ــر س ــس ب از 2 میلی زیمن
به دنبــال دارد. در سیســتم هواکشــت بایــد از اســتفاده 
کودهــای حــاوی ســدیم و کلــر خــودداری شــود. کودهــای 
ــتند.  ــگ هس ــا EC هماهن ــی ب ــه به خوب ــه و پتاس نیتروژن
نیتــرات  و  اوره  آمونیــوم،  آمونیــوم، ســولفات  فســفات 
آمونیــوم از کودهــای اســیدی و فســفات کلســیم، کربنــات 
پتاســیم، فســفات پتاســیم و نیتــرات پتاســیم از کودهــای 
قلیایــی هســتند. گیاهــان بــرای رشــد طبیعــی بــه عناصــر 
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ماکــرو شــامل نیتــروژن، فســفر، پتاســیم، کلســیم و منیزیم 
ــز،  ــلفور، منگن ــن، سولفورس ــامل آه ــرو ش ــر میک و عناص
مــس، روی، بــور و مولیبــدن نیازمندنــد. ایــن عناصــر بایــد 
در آب حــل شــوند تــا ریشــه گیــاه آن هــا را جــذب کنــد. 
یون هــای مصرفــی در مقایســه بــا کشــت خاکــی براحتــی 
ــا جــذب بهتــر  ــرار می گیــرد و ب در اختیــار ریشــه گیــاه ق
ــد و  ــادی را در رش ــر زی ــک و هواکشــت تأثی در هیدروپونی
ــد  توســعه گیــاه به دنبــال دارد. اســتفاده از کلســیم می توان
شــروع  بــرای  اســتولون ها  نــوك  در  تغذیــه  توانایــی 

ــد. ــش ده ــی را افزای غده زای

ــت،  ــداد برداش ــت، تع ــم کاش ــه، تراک ــال تغذی به هرح
و  نــور  افزایــش شــدت  و  مناســب  برداشــت  فواصــل 
غنی ســازی CO2 باعــث افزایــش تولیــد مینی تیوبــر در 
سیســتم هواکشــت می شــود کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد. 
براســاس نتایــج تحقیقــات محلــول غذایــی معرفی شــده بــا 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــدول 18 نش ــر 6، در ج pH براب
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تمامــی مــواد بــه غیــر از ســوپر فســفات کلســیم 
ــه در مقــدار  ــواد جداگان براحتــی در آب حــل می شــوند. م
کمــی آب کامــاًل حــل شــوند و قبــل از اضافه شــدن 
ــا  ــا ناخالصی ه ــوند ت ــور داده ش ــی عب ــزن از صاف ــه مخ ب
ــیم،  ــفات کلس ــوپر فس ــردن س ــرای حل ک ــود. ب ــذف ش ح
گرانول هــای آن داخــل یــک تــوری گذاشــته و تــوری 
ــود.  ــش داده ش ــرف آب، مال ــک ظ ــت در ی ــیله دس به وس
ــد به طــور کامــل حــل  دانه هــای سوپرفســفات کلســیم بای
شــوند. پــس از ته نشــین شــدن ناخالصی هــا، محلــول 
ــرای هفتــه اول  شــفاف رویــی بــه مخــزن منتقــل شــود. ب
100 لیتــر محلــول تهیــه و بــه حجــم 200 لیتــر رســانده 
شــود )50 درصــد(. بعــد از هفتــه دوم، محلول هــای غذایــی 
به صــورت کامــل در حجــم نهایــی 400 لیتــر تهیــه شــوند. 

ــی تعویــض شــود. ــول غذای ــد محل ــاه بای هــر م

- منبع آب

زمانــی کــه گیاهــان کشت شــده در بســتر خــاك بــا آب 
شــرب آبیــاری می شــوند، کلــر موجــود در آب بــرای آن هــا 
ــا مــواد ارگانیــک ترکیــب می شــود  ــرا ب بی ضــرر اســت؛ زی
ــر  ــان بی خط ــرای گیاه ــه ب ــد ک ــد می ده و تشــکیل کلرای
اســت. در سیســتم هواکشــت، کلــر بــرای گیاهــان از طریــق 
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هــوا در دســترس اســت و بنابرایــن وجــود بیــش از انــدازه 
آن )بــاالی ppm 2( می توانــد مضــر باشــد و ممکــن اســت 
باعــث شــود نــوك ریشــه ها بســوزد. هرچــه غلظــت نمــک 
ــد.  ــز افزایــش می یاب ــت الکتریکــی نی ــر باشــد، هدای بیش ت
ــد  ــه در سیســتم هواکشــت اســتفاده می شــود، بای ــی ک آب
ــته  ــر از Ds/m 1( داش ــی )کم ت ــی پایین ــت الکتریک هدای
باشــد. اســیدیته آب شــاخص مهــم دیگــری اســت. آب بــا 
ــرای اســتفاده در سیســتم هواکشــت  ــاالی 8 ب اســیدیته ب
ــی،  ــدازه کاف ــی به ان ــع آب ــر مناب ــت. بیش ت ــب نیس مناس
بــور )B( دارنــد. گیاهــان بــه مقــدار کمــی بــور نیــاز دارنــد. 
ــه آن اســید بوریــک  ــوان ب ــور باشــد، می ت اگــر آب فاقــد ب
ــیمیایی آن  ــت ش ــا کیفی ــه آب، نه تنه ــرد. تجزی ــه ک اضاف
دقیق تــر  تنظیــم  بــرای  بلکــه  می کنــد،  مشــخص  را 
محتویــات آن نیــز مفیــد اســت. براســاس نتایــج تحقیقــات 
 1/17 )EC( آب تصفیه شــده 7 و هدایــت الکتریکــی pH

ــد. ــب بودن ــانتی متر مناس ــر س ــس ب میلی زیمن

- کاشت گیاهچه ها

در  ریشــه زایی  از  پــس  تولیدشــده  گیاهچه هــای 
در  و  منتقــل  تطابق پذیــری  گلخانــه  بــه  آزمایشــگاه، 
ــا  ــپس گیاهچه ه ــوند و س ــرار داده ش ــت ق ــط هواکش محی
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در روی جعبــه نشــا بــه فاصلــه 20 ســانتی متر از همدیگــر 
ــع( کشــت شــوند. طوقــه گیــاه  )25 گیاهچــه در متــر مرب
به وســیله پنبــه ســیاه رنگ پوشــیده و داخــل منفــذ موجــود 
در فــوم قــرار داده شــود. بعــد به وســیله یــک جفــت پنــس، 
ــا پنبــه را داخــل منفــذ  پنبــه گرفتــه و گیاهچــه همــراه ب
جعبــه بــه حــدی کــه ریشــه ها در معــرض پاشــش محلــول 
ــات  ــه عملی ــی ک ــوند. زمان ــرار داده ش ــند، ق ــی باش غذای
ــه  ــور ب ــذ عبــور ن ــان رســید، مناف کشــت گیاهچه هــا به پای
ــن  ــن در معــرض قرارگرفت ــه بررســی شــود و همچنی جعب
ــول غذایــی کنتــرل شــود )شــکل 138(. ــا محل ریشــه ها ب

شکل 138- کاشت گیاهچه ها و قیم زنی بوته ها
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- عملیات داشت و برداشت

در ابتــدا گیاهــان قادرنــد به مــدت 2 تــا 3 هفتــه ســرپا 
باقــی بماننــد. بعــد از ایــن مــدت رشــد آن هــا ســریع و بــه 
قیــم نیــاز دارنــد. بعــد از گذشــت 15 روز قیم زنــی بوته هــا 

انجــام شــود.

ــک  ــیله ی ــی به وس ــای پایین ــاه، برگ ه ــک م ــد از ی بع
ــوند.  ــذف ش ــتی ح ــول بهداش ــت اص ــا رعای ــز و ب ــغ تی تی
ریشــه  بــاالی  قســمت  در  اســتولون ها  درصورتی کــه 
تشــکیل شــده باشــند، بایــد بوته هــا پایین تــر بــرده شــوند. 
ــام، اســتولون های ســطحی تشــکیل  ــا و ارق برخــی کلون ه
می دهنــد کــه ممکــن اســت داخــل پنبــه تشــکیل شــوند 
و در صــورت رشــد یکــی از غده هــا، بــه ســاقه گیــاه فشــار 
ــی  ــوند. در ط ــاه ش ــرگ گی ــث م ــت باع ــد و درنهای می آی

ــد کنتــرل شــود. مــدت رشــد مرتبــاً ایــن رون

ــاژ و  ــاه توســط پمپ ــه ریشــه گی ــی ب محلول هــای غذای
ــام  ــه انج ــه، 15 ثانی ــر 15 دقیق ــی در ه ــورت مه پاش به ص
شــود و ریشــه ها تــا زمــان برداشــت نهایــی مرتبــاً در 

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــول غذای معــرض پاشــش محل

برداشــت هنــگام صبــح انجــام شــود. بــرای جلوگیــری 
ــاز و  ــه ریشــه ها ابتــدا در بیرونــی ب از وارد شــدن صدمــه ب
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ســپس پــرده داخلــی بــا احتیــاط برداشــته شــود. در ایــن 
مــدت تایمرهــا بــرای مــدت نیــم ســاعت غیرفعــال باشــند.

 WP%35 ــس ــرور م ــش کل ــد از قارچ ک ــی دوره رش ط
ــه  ــل WP%75 ب ــم کلروتالونی ــزار، س ــزان 3 در ه ــه می ب
ــزان 3 در  ــه می ــت ب ــار و آوان ــرم در هکت ــزان 2 کیلوگ می

ــزار اســتفاده شــود. ه

- غده زایی و توسعه مینی تیوبرها

سیســتم  در  مینی تیوبرهــا  توســعه  و  غده زایــی 
ــی  ــر در غده زای ــد. تأخی ــاق می افت ــر اتف ــت دیرت هواکش
زمانــی مشــاهده می شــود کــه در محیــط اطــراف اســتولون 
اســترس مکانیکــی فراهــم نیســت. ایــن حالــت در سیســتم 
هواکشــت مشــاهده می شــود کــه ریشــه ها بــدون مقاومــت 

مکانیکــی هســتند.

- ارتفاع بوته و طول استولون

ــا  ــه ب ــت در مقایس ــتم هواکش ــه در سیس ــاع بوت ارتف
می رســد  به نظــر  اســت.  بیش تــر  معمولــی  سیســتم 
علــت افزایــش ارتفــاع بوتــه در سیســتم هواکشــت اســتفاده 

ــت. ــاه اس ــروری گی ــی ض ــواد غذای ــع از م به موق



راهنمایجامعزراعتنوینسیبزمینی294

ــت  ــتم هواکش ــه ها در سیس ــتولون ها و ریش ــول اس ط
سیســتم  در  اســت.  معمولــی  سیســتم  از  بیش تــر 
هواکشــت برداشــت مینی تیوبرهــا باعــث افزایــش تشــکیل 

می شــود. غده هــا  و  جدیــد  اســتولون های 

- تعداد مینی تیوبر در مترمربع

براســاس نتایــج تحقیقــات، بســته بــه رقــم در مترمربــع 
ــت  ــده اس ــد ش ــر تولی ــا 3000 مینی تیوب ــداد 1600 ت تع

ــکل 139 و 140(. )ش

در سیســتم هواکشــت، در اولیــن مرحلــه برداشــت 
ــن  ــر و در آخری ــر و وزن آن بیش ت ــر کم ت ــداد مینی تیوب تع
ــد  ــر تولی ــر و وزن کم ت ــر بیش ت ــداد مینی تیوب برداشــت تع
می شــود. در ایــن سیســتم، برداشــت مینی تیوبرهــا باعــث 
ــد و مینی تیوبرهــا در  افزایــش تشــکیل اســتولون های جدی

ــود. ــاه می ش گی

تولیــد  بــرای  هواکشــت  سیســتم  در  به هرحــال، 
مینی تیوبــر بــا برداشــت چنــد مرحلــه ای قــادر بــه افزایــش 
وزن و تعــداد مینی تیوبــر در مترمربــع خواهیــم بــود. چنــد 
مرحلــه ای در هــر دو سیســتم معمولــی و هواکشــت باعــث 
افزایــش تعــداد و وزن مینی تیوبــر در مترمربــع می شــود. بــا 
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ایــن تفــاوت کــه در سیســتم هواکشــت، به دلیــل برداشــت 
ــه  ــه ریش ــیب ب ــا از آس ــدد بوته ه ــت مج ــردن و کاش نک
جلوگیــری می شــود. در سیســتم هواکشــت دسترســی 
ــدون  ــوا و ب ــه ها در ه ــت و ریش ــر اس ــه امکانپذی ــه ریش ب
ــه در  ــه ریش ــیب ب ــد و آس ــد می کن ــی رش ــار مکانیک فش
حداقــل اســت و تهویــه ریشــه ها بخوبــی انجــام می شــود و 
ــود.  ــع می ش ــر در مترمرب ــداد مینی تیوب ــش تع ــث افزای باع
ــک برداشــت در سیســتم هواکشــت راحــت اســت و  تکنی
ــا  ــد غده ه ــکان تولی ــه ای ام ــد مرحل ــرار و برداشــت چن تک

ــد. ــر را می ده ــدازه مدنظ در ان
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شکل 139- مراحل تولید مینی تیوبر سیب زمینی در سیستم هواکشت

الف

ب

ج

د
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شکل 140- مینی تیوبرهای تولیدشده در سیستم هواکشت
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- انبارمانی

بــرای افزایــش انبارمانــی، مینی تیوبرهــا ابتــدا در داخــل 
ــا رطوبــت خیلــی جزئــی به مــدت  خــاك ضدعفونی شــده ب
ــا 18  ــرارت 15 ت ــه ح ــا درج ــار ب ــرایط انب ــه در ش 3 هفت
درجــه ســانتی گراد نگهــداری شــده و ســپس بــه ســردخانه 
منتقــل شــدند. در ایــن روش، تمامــی مینی تیوبرهــا ســالم 
ــکل  ــد )ش ــوردار بودن ــری برخ ــت باالت ــد و از کیفی ماندن

.)141

شکل 141- مینی تیوبرهای نگهداری شده در سردخانه پس از دو ماه
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 .1394 ح.  خیــاوی،  کربالئــی  و  د.  حســن پناه، 
ویــروس  بیماری هــای  تشــخیص  فنــی  دســتورالعمل 
ــی،  ــریه فن ــون ELISA. نش ــق آزم ــیب زمینی از طری س
ترویــج کشــاورزی،  هماهنگــی  مدیریــت  شــماره 82، 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل. شــماره ثبــت در 
مرکــز اطالعــات و مــدارك علمــی کشــاورزی بــه 48261-

.1394/9/9

 .1395 ح.  خیــاوی،  کربالئــی  و  د.  حســن پناه، 
ــیب زمینی  ــد س ــرای تولی ــت ب ــش کاش ــب ترین آرای مناس
بــذری بــا روش آبیــاری نشــتی. نشــریه فنــی، شــماره 102، 
ــاد  ــازمان جه ــاورزی، س ــج کش ــی تروی ــت هماهنگ مدیری
کشــاورزی اســتان اردبیــل. شــماره ثبــت در مرکــز اطالعات 
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ــه 1395/6/21-50239. ــاورزی ب ــی کش ــدارك علم و م

ــی  ــا، ب.، حســین پور، ح.ع.، کربالئ حســن پناه، د.، پیرنی
خیــاوی، ح.، خواجــوی، ع.ر. و هنردوســت، ش. 1394. 
ــی، شــماره 72،  ــک. نشــریه فن ــد ســیب زمینی ارگانی تولی
ــاد  ــازمان جه ــاورزی، س ــج کش ــی تروی ــت هماهنگ مدیری
کشــاورزی اســتان اردبیــل. شــماره ثبــت در مرکــز اطالعات 

ــه 1394/8/6-48080. ــدارك علمــی کشــاورزی ب و م

ــاوی،  ــی خی ــن آبادی، ح. و کربالئ ــن پناه، د.، حس حس
ــرگ در  ــی از تگ ــارت ناش ــزان خس ــرآورد می ح. 1394. ب
مراحــل مختلــف رشــد ســیب زمینی رقــم آگریــا در منطقــه 
ــی  ــت هماهنگ ــماره 35، مدیری ــی، ش ــریه فن ــل. نش اردبی
ترویــج کشــاورزی، ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
اردبیــل. شــماره ثبــت در مرکــز اطالعــات و مــدارك علمــی 

ــه 1393/12/12-46755. ــاورزی ب کش

 .1393 م.  حســنی،  و  ف.  حســنی،  د.،  حســن پناه، 
ضوابــط تولیــد و اهمیــت ایزوالســیون در تولیــد بــذر 
ســیب زمینی )هســته اولیــه، بــذور مــادری و گواهــی 
شــده(. نشــریه ترویجــی، شــماره 11، مدیریــت هماهنگــی 
ترویــج کشــاورزی، ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
اردبیــل. شــماره ثبــت در مرکــز اطالعــات و مــدارك علمــی 
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بــه 1393/7/27-46041. کشــاورزی 

حســن پناه، د.، حســنی، م.، اخــوان، ك.، امامــی انــاری، 
و.، پورپیغمبــر، م.ج.، خواجــوی، ع.ر.، جهانــی، ی. و ناطقــی، 
ــت  ــش کاش ــا: آرای ــوت ب ــه پایل ــرای مزرع غ.ع. 1394. اج
ــاری قطــره ای  ــا در آبی ــن آن ه ــوار بی ــک ن ــا ی ــف ب دو ردی
ــریه  ــیب زمینی. نش ــذر س ــد ب ــزارع تولی ــرای م ــپ( ب )تی
فنــی، شــماره 70، مدیریــت هماهنگــی ترویــج کشــاورزی، 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل. شــماره ثبــت در 
مرکــز اطالعــات و مــدارك علمــی کشــاورزی بــه 48069-

.1394/8/6

ــر،  ــوان، ك.، پورپیغمب ــنی، م.، اخ ــن پناه، د.، حس حس
م.ج. و ناطقــی، غ.ع. 1395. آرایــش کاشــت ســه ردیــف بــا 
ــوار تیــپ و مقایســه  ــک ن ــا ی ــف ب ــوار تیــپ و دو ردی دو ن
ــریه  ــیب زمینی. نش ــزارع س ــوم در م ــا روش مرس ــا ب آن ه
فنــی، شــماره 104، مدیریــت هماهنگــی ترویج کشــاورزی، 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل. شــماره ثبــت در 
مرکــز اطالعــات و مــدارك علمــی کشــاورزی بــه 50432-

.1395/7/18

ــادخاطر،  ــری، س.، ش ــنی، م.، اصغ ــن پناه، د.، حس حس
م.، خواجــوی، ع.ر.، روحــی، ح.، موســوی، ل. و اکبــری، ف. 
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1394. کم خــاك ورزی در زراعــت ســیب زمینی. نشــریه 
فنــی، شــماره 71، مدیریــت هماهنگــی ترویــج کشــاورزی - 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل. شــماره ثبــت در 
مرکــز اطالعــات و مــدارك علمــی کشــاورزی بــه 48070-

.1394/8/6

حسـن پناه، د.، حسـنی، م.، اصغری، س.، شـادخاطر، م.، 
خواجوی، ع.ر.، روحی، ح.، موسـوی، ل. و اکبری، ف. 1394. 
کم خـاك ورزی در زراعت سـیب زمینی. نشـریه فنی، شـماره 
70، مدیریـت هماهنگـی ترویـج کشـاورزی، سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان اردبیل. شـماره ثبت در مرکـز اطالعات و 

مدارك علمی کشـاورزی بـه 1394/8/6-48070.

ــی، ر.، خواجــوی، ع.ر.،  حســن پناه، د.، حســنی، م.، زمان
احدی عالــی، ع.ح.، ضیاچهــره، م. و رســتمی، م. 1394. 
دســتورالعمل فنــی افزایــش کّمــی و کیفــی عملکــرد 
شهرســتان  هکتــاری   500 پایلــوت  در  ســیب زمینی 
ــی  ــت هماهنگ ــماره 74، مدیری ــی، ش ــریه فن ــن. نش نمی
ترویــج کشــاورزی، ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
اردبیــل. شــماره ثبــت در مرکــز اطالعــات و مــدارك علمــی 

بــه 1394/8/6-48081. کشــاورزی 

حســن پناه، د.، حســنی، م.، کربالئــی خیــاوی، ح. و 
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نیک شــاد، خ. 1394. فاصلــه ایزوالســیون بــرای تولیــد 
بــذر ســیب زمینی در مناطــق اردبیــل، نمیــن و نیــر. 
نشــریه ترویجــی، شــماره 79، مدیریــت هماهنگــی ترویــج 
ــل.  ــتان اردبی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــاورزی، س کش
شــماره ثبــت در مرکــز اطالعــات و مــدارك علمــی 

.1394/9/24-48329 بــه  کشــاورزی 

ــی  ــاد، خ. و کربالئ ــنی، م.، نیک ش ــن پناه، د.، حس حس
خیــاوی، ح. 1394. دســتورالعمل فنــی کشــت ســیب زمینی 
بعــد از برداشــت جــو در منطقــه اردبیــل. نشــریه ترویجــی، 
ترویــج کشــاورزی،  هماهنگــی  مدیریــت  شــماره 34، 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل. شــماره ثبــت در 
مرکــز اطالعــات و مــدارك علمــی کشــاورزی بــه 46756-

.1393/12/12

حســن پناه، د.، حســین زاده، آ.آ. و ســهیلی، ب. 1393. 
ــه  ــل ب ــول و متحم ــیب زمینی پرمحص ــام س ــی ارق معرف
ــماره 8،  ــی، ش ــریه ترویج ــی. نش ــفیدك دروغ ــاری س بیم
ــاد  ــازمان جه ــاورزی، س ــج کش ــی تروی ــت هماهنگ مدیری
کشــاورزی اســتان اردبیــل. شــماره ثبــت در مرکــز اطالعات 

ــه 1393/6/30-45822. ــاورزی ب ــی کش ــدارك علم و م

حسـن پناه، د.، مصطفایـی، ح.، حسـنی، م.، آقایـی، غ.، 
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غالمی، ر.، خواجوی، ع.ر. و دشـتی، ن.ر. 1394. اسـتفاده از 
خلـر علوفـه ای به عنـوان کـود سـبز در زراعت سـیب زمینی 
در سیسـتم کشـاورزی حفاظتـی. نشـریه ترویجـی، شـماره 
80، مدیریـت هماهنگـی ترویـج کشـاورزی، سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان اردبیل. شـماره ثبت در مرکـز اطالعات و 

مـدارك علمـی کشـاورزی بـه 1394/8/26-48198.

ــاد  ــی. جه ــات صنعت ــد نبات ــور، م. 1373. تولی خواجه پ
دانشــگاهی، دانشــگاه صنعتــی اصفهــان. 251 ص.

رحیمــی، ح. 1387. مدیریــت کنتــرل تلفیقــی مهم ترین 
مــزراع  هــرز  علف هــای  و  زا  بیمــاری  عوامــل  آفــات، 
ــیب زمینی  ــش س ــاالت همای ــه مق ــیب زمینی. مجموع س

ــور. ــام ن ــگاه پی ــده. دانش ــذای آین غ

رضایــی، ع. و ســلطانی، آ. 1375. زراعــت ســیب زمینی. 
جهاد دانشــگاهی مشــهد.

ــیب زمینی.  ــم س ــای مه ــهیلی، ب. 1393. بیماری ه س
ــاد  ــازمان جه ــاورزی، س ــج کش ــی تروی ــت هماهنگ مدیری

ــل. 23 ص. ــتان اردبی ــاورزی اس کش

اثــر  شــجاعی نوفرســت، ك. و کاظمــی، م. 1386. 
ــان انتقــال گیاهچــه هــای حاصــل از  تراکــم گیاهــی و زم
بــذر حقیقــی بــر عملکــرد ســیب زمینی. پنجمیــن کنگــره 
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ــیراز. ــران. دانشــگاه ش ــی ای ــوم باغبان عل

شــجاعی نوفرســت، ك.، محمــدزاده، آ.ر.، کاظمــی، 
ــای  ــرات کوده ــی اث ــهری، ح. 1388. بررس ــوی ش م. و عل
ــی  ــات فیزیولوژیک ــرد و خصوصی ــر عملک ــی ب ــبز و آل س
ــه  ــی مؤسس ــرح تحقیقات ــی ط ــزارش نهای ــیب زمینی. گ س

ــذر. ــال و ب ــه نه ــالح و تهی ــات اص تحقیق

 .1394 ن.  عباســی،  و  ف.  ســهراب،  ف.،  عباســی، 
ــی آن در  ــی و مکان ــرات زمان ــاری و تغیی ــای آبی راندمان ه
ــج کشــاورزی،  ــوزش و تروی ــات، آم ــران. ســازمان تحقیق ای
ــزارش  ــاورزی. گ ــی کش ــی و مهندس ــات فن ــش تحقیق بخ

فنــی. 54 ص.

کافــی، م. و دامغانــی، ع. 1379. مکانیســم های مقاومــت 
ــی  ــگاه فردوس ــارات دانش ــی. انتش ــای محیط ــه تنش ه ب

مشــهد. 468 ص.

ــی،  ــد، آ.، کامــکار ب.، شــریفی ح. و گلدان کافــی، م.، زن
ــاد  ــارات جه ــی. انتش ــان زراع ــوژی گیاه م. 1386. فیزیول

ــهد. 456 ص. ــی مش ــگاه فردوس ــگاهی دانش دانش

کاظمــی، م.، بنایــان اول، م. و قربانــی، ر. 1395. آنالیــز 
ــر  ــوی ب ــان رض ــتان خراس ــی در اس ــت غذای ــی امنی کّم
کاربــردی  پژوهش هــای  ســیب زمینی.  تولیــد  مبنــای 
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ــماره 113. ــی. ش زراع

ــی، ه. و  ــی، ع.ر.، متق ــی، ح.ر.، حاتم ــی، م.، توکل کاظم
ــر  ــاد ب ــای زی ــش آب و گرم ــر تن ــپور، آ. 1387. تأثی عباس
ــیب زمینی  ــش س ــاالت همای ــه مق ــیب زمینی، مجموع س

ــور. ــام ن ــده. دانشــگاه پی غــذای آین

ــادی، ح. 1390.  ــن آب ــی، ح.، و حس ــی، م.، توکل کاظم
مدیریــت تولیــد ســیب زمینی. انتشــارات آمــوزش و ترویــج 

کشــاورزی. 156 ص.

ــی،  ــدادادی، م.، توکل ــن آبادی، ح.، خ ــی، م.، حس کاظم
ــیب زمینی  ــد س ــت تولی ــی، ع. 1387. مدیری ح.، و معصوم
ــه  ــر مجموع ــدی و برت ــه کلی ــای محیطــی. مقال در تنش ه
ــگاه  ــده. دانش ــذای آین ــیب زمینی غ ــش س ــاالت همای مق

پیــام نــور.

کاظمی، م.، حسـن آبادی، ح. و پاسبان، م. 1389. بررسی 
خصوصیـات کلون های پیشـرفته میـان رس به منظور معرفی 
ارقـام جدیـد و کاهـش واردات بـذر سـیب زمینی. چکیـده 
مقـاالت اولین همایش دسـتاوردهای تحقیقاتی و پژوهشـی، 

اسـتانداری خراسان رضوی.

ــی،  ــی، ح.، معصوم ــن آبادی، ح.، توکل ــی، م.، حس کاظم
ــده  ــداد غ ــش تع ــای افزای ــبان، م. 1387. روش ه ع.، و پاس
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کاظمــی، م.، خــدادادی، م.، کریمــی، م.، رســتمی، م. و 
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ــیب زمینی  ــش س ــاالت همای ــه مق ــیب زمینی. مجموع س

ــور. ــام ن ــده. دانشــگاه پی غــذای آین

ــت،  ــجاعی  نوفرس ــی پورگرجی، آ.، ش ــی، م.، موس کاظم
ــرد  ــه عملک ــبان، م. 1387. مقایس ــدی، آ.ر. و پاس ك.، بلن
ارقــام جدیــد ســیب زمینی در منطقــه جلگــه رخ. مجموعــه 
ــگاه  ــده، دانش ــذای آین ــیب زمینی غ ــش س ــاالت همای مق

پیــام نــور.

ــی،  ــی، ح.، کفای ــاز، ص.، تراب کاظمــی، م.، نظــرزاده  اوغ
س. و طالبــی، ق.ع. 1387. بیماری هــای مهــم فیزیولوژیــک 
ســیب زمینی و روش هــای کنتــرل آن هــا. مجموعــه مقــاالت 

همایــش ســیب زمینی غــذای آینــده، دانشــگاه پیــام نــور.

کاظمــی، م.، و میرهاشــمی، س.م. 1396. ســیب زمینی 
)فنــاوری تولیــد و امنیــت غذایــی(. انتشــارات تحقیقــات و 

آمــوزش کشــاورزی. 196 ص.

کاظمــی، م.، و میرهاشــمی، س.م. 1396. اگرواکولوژی 
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انتشــارات تحقیقــات و  نویــن(.  و مباحــث  )ســؤاالت 
ــاورزی. ــوزش کش آم

کشــاورز، پ. 1387. مدیریــت حاصل خیــزی خــاك در 
ــش  ــاالت همای ــه مق ــدی مجموع ــه کلی ســیب زمینی. مقال

ــور. ســیب زمینی غــذای آینــده. دانشــگاه پیــام ن

مالحســینی، ح. و جاللــی، آ.م. 1396. محلول پاشــی 
کــود پتاســیم بــه منظــور کاهــش اثــرات شــوری آب 
آبیــاری در ســیب زمینی. نشــریه پژوهش هــای زراعــی 

.204-215 :15 ایــران. 

بـرآورد   .1387 م.  کاظمـی،  و  ص.،  اوغـاز،  نظـرزاده 
عملکـرد سـیب زمینی بـا اسـتفاده از تصاویـر ماهـواره ای و 
سنسـورهای زمینـی در کشـاورزی دقیق، مجموعـه مقاالت 

همایـش سـیب زمینی غـذای آینـده. دانشـگاه پیـام نـور.

هاشــمی دزفولــی، آ.، کوچکــی، ع. و بنایــان اول، م. 
1374. افزایــش عملکــرد گیاهــان زراعــی. انتشــارات جهــاد 

ــهد. 288 ص. ــگاهی مش دانش

ــاورزی  ــه کش ــاورزی. 1394. آمارنام ــاد کش وزارت جه
ــی.  ــوالت زراع ــد اّول محص ــی 94-1393، جل ــال زراع س
معاونــت برنامه ریــزی و اقتصــادی، وزارت جهاد کشــاورزی، 

مرکــز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات.
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