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 1                                                                                               دستورالعمل تولید سیب زمینی گواهی شده

 
  )پیش گفتار(مقدمه  - 1

هاي مختلفی را براي تأمین غذاي خود سپري نموده و متناسب با جمعیت، بشر از ابتداي خلقت تاکنون دوره
اما . هاي متمرکز امروزي را تجربه نموده استگوناگون شکار تا کشتهاي هاي روز از شیوهشیوه زندگی و تکنولوژي

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

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

اورزي را تحت تأثیر خود قرار داد و منجر به بروز دهه گذشته، باورها و تجربیات خردمندانه بشر از طبیعت و کش
رغم توسعه، امنیت غذایی ها به حدي بود که علیهاي ناپایداري اکوسیستمنشانه. هاي متعددي گردیدناپایداري

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

ها همانند کود نهادهل مصرف نادرست شود مواد غذایی کشاورزي بسیاري به دلیدر موارد بسیاري مشاهده می. است
هاي شیمیایی همانند نیترات، ار آلودگی، آلودگی هوا، آلوده بودن منابع خاك و آب و مدیریت نادرست دچو سم

گردد تا جایی که هم اکنون نگرانی از کیفیت نیتریت، فلزات سنگین، باقیمانده سموم و آلودگی میکروبی می
در چنین شرایطی در کشورهاي مختلف . هاي اصلی مردم تبدیل شده استمحصوالت کشاورزي به یکی از دغدغه

توان به عملیات کشاورزي از جمله آنها می. محصوالت کشاورزي تعریف گردیدهاي متنوعی براي گواهی سامانه
در کشور ایران نیز تولید محصوالت گواهی شده در قالب دو استاندارد پیگیري . و ارگانیک اشاره نمود) GAP( 1خوب

صدور گواهی، برچسب الزامات تولید، فراوري، بازرسی و «اول تولید محصوالت ارگانیک که با استاندارد . گردید
-شکل گرفت و دوم تولید محصوالت با نشان حد مجاز آالینده» )11000(گذاري و بازار رسانی مواد غذایی ارگانیک 

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

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

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

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

تهیه و تدوین و دستورالعمل محصوالت گواهی شده به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي واگذار گردید تا 
با مشارکت مؤسسات  هااین دستورالعمل. در قالب کمیته اجرایی مشترکی مورد بررسی و تأیید نهایی قرارگیرد

، مؤسسه تحقیقات تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به ویژه مؤسسه تحقیقات خاك و آب
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه تحقیقات فنی و  مؤسسهپزشکی، گیاه

                                                             
1 Good Agriculture Practice (GAP) 
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اي از دستورالعمل سالمت غذا تهیه و تدوین شد که نسخه زیست ومهندسی کشاورزي و به درخواست دفتر محیط

  . گرددگواهی شده ارائه میسیب زمینی تولید 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

ل، عبارتند از مدیریت اراضی، مدیریت محصو) ICM(اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول  .باشدپایدار می
  ها با بهترین هر یک از این مؤلفه. باشدها و مدیریت مالی میمدیریت عناصر غذایی، مدیریت آفات و بیماري

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

 

  معرفی محصول وشرایط عمومی واختصاصی تولید آن - 4
هاي آند در آمریکاي حنوبی  با خصوصیاتی از قبیل  از کوه  .Solanum tuberosum Lزمینی با نام علمی   سیب

متر ارتفاع از سطح دریا، طول روز کوتاه، شدت نور باال، دماي خنک و رطوبت نسبی  4000تا  2000ارتفاع بین 
 میالدي به طور وسیعی توسعه و به دلیل پتانسیل عملکرد 1800باال منشا گرفته و پس از آن وارد اروپا و تا سال 

میالدي از اروپا  19و  18و کیفیت خوراکی باال به عنوان یک محصول غذایی مهم مطرح و پس از آن طی قرون 

                                                             
1 Certified Crops 
2 Integrated Crop Management 
3 Best Management Practice 
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سطح زیر کشت . به سایر کشورهاي جهان گسترش و به مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري نیز راه یافت

سطح زیر . لیون تن میباشدمی 381میلیون هکتار و میزان تولید کل بیش از  09/19زمینی در جهان حدود  سیب
. میلیون تن میباشد 7/4هزار هکتار و میزان تولید آن به بالغ بر  160زمینی در کشور ایران در حدود  کشت سیب

تن در هکتار و  30تن در هکتار و در ایران در حدود 20زمینی در واحد سطح جهانی در حدود  متوسط تولید سیب
استان همدان با .  ا در بین کشورهاي جهان به خود اختصاص داده استاز نظر مجموع تولید، رتبه سیزدهم ر

، 7/8، اصفهان با 1/14هاي اردبیل با  استان. زمینی در مقام نخست قرار دارد درصد سطح زیر کشت سیب 4/16
 هاي دوم تا پنجم زمینی به ترتیب مقام درصد از سطح زیرکشت سیب 2/6و کردستان با  5/6شرقی با  آذربایجان

کل کشور  زمینی درصد از سطح زیر کشت سیب 9/51پنج استان مزبور جمعاً . اند کشور را به خود اختصاص داده
 . را دارا هستند

  
  مدیریت  قبل از کاشت -5
  تولید محصول گواهی شده هاي مهم در انتخاب محلویژگی -5-1
  اقلیم مناسب -1- 5-1

 20تا  18روزي حدود  که رشد خوبی در دماي شبانهگیاهی سرمادوست و حساس به گرما است زمینی  سیب
درجه . کندهاي پست رشد نمی مرطوب و زمینوهواي  زمینی در مناطقی با آب سیب. گراد دارد درجه سانتی

گراد  درجه سانتی 24تا  10رشد در دماي بین . گراد است درجه سانتی 30تا  6زمینی  حرارت معمول براي سیب
دماي مطلوب خاك . شودگراد جلوگیري می درجه سانتی 27و باالي  10ها در دماي زیر  غدهاز رشد  .مطلوب است

طورکلی هواي سرد به تشکیل  و به 15دماي هواي شب زیر . گراد است درجه سانتی 18تا  15براي تشکیل غده 
.. بیندیاین گیاه در اثر یخبندان آسیب م .دماي زیاد خاك در زمان کشت مناسب نیست. کندغده کمک می

هواي گرم و . شود بارندگی شدید موجب بیماري می. متر در سیکل رشد مورد نیاز است میلی 700تا  300بارندگی 
بطور کلی نیازهاي  .که رطوبت خاك کافی، در دسترس باشد خشک ممکن است باعث پژمردگی شود حتی زمانی

  .آورده شده است 1اقلیمی سیب زمینی در جدول 
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 زمینی سفید نیازهاي اقلیمی براي سیب -  1 جدول

Climatic 
characteristics 

Class, degree of limitation and rating scale 

      S1 S2 S3 N1 N2 

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

Monthly rainfall 
(mm) 

1st month 
      

>60 60-45 45-30 30-20  <20 

2nd month >100 100-80 80-65 65-50  <50 

3rd month >100 100-80 80-65 65-50  <50 

4th month 
70-40 40-20 <20    
70-100 >100     

Mean temp. of 
growing cycle (°C) 

18-16 16-10 10-8 8-6  <6 

18-20 20-24 24-25 25-30  >30 
Average absol. min 
temp.of first month 

(°C) 
>2 2-0 0 to -1 -1 to -2  <-2 

 
Average absol. 

min. temp. 3 other 
months (°C) 

>0 0 to -1 -1 to -2 -2 to -3  <-3 
 

Average temp. 
difference between 

day -night (°C) 
>10 10-5 <5    

   
Average daylength 
growing cycle (h) 

15-16 >16     
15-13 <13     

  
  زمین مناسب - 2- 5-1

- هاي داراي الیهخاك. پسنددتر را میهاي با بافت سبککند ولی خاكها رشد میزمینی در اکثر خاكسیب
تر شده و در نتیجه نیاز به شوند حجم خاك در دسترس گیاه کمکننده، فشرده و سطحی باعث میهاي محدود

شوند و هاي سبک تا متوسط ظرفیت آبگیري کمی دارند، اما بهتر گرم میخاك .عناصر غذایی افزایش یابد
- درصد براي سیب 5تا  2  لوم شنی با ماده آلی هاي شن لومی وبافت. تر استبرداشت محصول در آنها آسان

این ها در ها فاقد مشکالت آب ماندگی بوده و توسعه بیماريشوند، زیرا این خاكآل محسوب میزمینی ایده
هاي متوسط درصد است، بافت 1 از ها غالبا کمتردر شرایط ایران که ماده آلی خاك. ها کمتر استگونه خاك

سنگین و سنگین ظرفیت آبگیري هاي نیمهخاك. رسندشنی مناسب بنظر میرسیسیلتی و لوممانند لومی، لوم
اي شده و به غدد به سهولت کلوخه می دهند وهاي قارچی و باکتریایی را افزایش بیشتري دارند و بروز بیماري

کلی، با ریزترشدن بافت بطور. چسبند و مشکالت برداشت و تمیز کردن غدد از خاك در آنها بیشتر استمی
سیلتی شنی، رسهاي سنگین مانند رسخاك. هاي قطورتري براي کاشت نیاز باشدپشته  خاك، ممکن است به 

خاك باید عمیق و تا . تشکیل سله، چسبندگی وکلوخه اي شدن مطلوب نیستندو رس به دلیل فراوانی رس، 
نیاز . متري بخوبی نفوذپذیر باشدسانتی 35متري فاقد الیه غیرقابل نفوذ بوده و تا عمق سانتی 90عمق حداقل 

دگی، سیب زمینی به نیتروژن زیاد است، اما فراوانی نیتروژن خاك موجب تحریک رشد هوائی، تأخیر در رسی
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زمینی در دامنه وسیعی از سیب .شودها و کاهش شاخص برداشت می، انباشت نیترات در غدههاسبز شدن غده

زمینی خاکی است عمیق، خاك مناسب سیب. شودها اعم از اسیدي و قلیایی در مقیاس تجاري تولید میخاك
خاك عالوه بر آن که محل . شدنبا% 25داراي زهکش مناسب و بدون سنگ وکلوخ که میزان رس آن بیش از 

هاي زیرزمینی گیاه با اتمسفر را باشد، باید شرایط الزم براي تبادالت گازي اندامنگهداري مواد غذایی و آب می
در . بدون وجود اکسیژن، ریشه گیاه کارایی الزم را براي جذب آب و مواد غذایی نخواهد داشت. نیز فراهم کند

شود خاك خوب خاکی است که ضمن داشتن ظرفیت ت دیم کشت میزمینی به صورمناطقی که سیب
نگهداري زیاد،  در زمان بارندگی مدت زمان کمتري به حالت اشباع باقی بماند و بعد از خشک شدن نیز سله 

شود نوع خاك اي براي آبیاري استفاده میدر مزارعی که از آبیاري بارانی و یا قطره. نبندد و تولید کلوخ نکند
توان از اشباع شدن ت کمتري دارد زیرا میزان آب بر اساس نیازگیاه قابل تنظیم است به نحوي که میاهمی

هاي داراي رس زیاد خاك. آب و شستشوي مواد غذایی را مدیریت کردخاك پیشگیري نموده و مشکل روان
خاص و کاشت گیاهان پوششی  هاياي مانند رعایت تناوب زراعی، انجام شخم در زماننیازمند اتخاذ تدابیر ویژه

- افزایش مواد آلی خاك کیفیت غده.  باشند تا حاصلخیزي آنها در دراز مدت حفظ شودها میمانند اکثر لگوم
این مواد بیشتر از طریق کاهش زمان اشباع آب در خاك و افزایش میزان . دهدهاي تولیدي را افزایش می

هاي كخا. گیرداي آنها در درجات بعدي اهمیت قرار میتغذیه برند و نقشهوادهی، کیفیت تولید را باال می
شنی در صورت مدیریت صحیح آبیاري و تغذیه،  ضمن داشتن عملکرد باال  محصول تولیدي آنها از نظر کیفیت 

آنچه که . باشدنوع عملیات زراعی تا حد زیادي تابع نوع خاك می. فرآوري و خوراکی نیز بسیار خوب خواهد بود
شه و در تمام انواع خاك باید رعایت شود مسئله تأمین مداوم رطوب، مواد غذایی و هوا در طول دوره رشد همی

ها و عملیات زراعی براي رسیدن به هدف مذکور به نوع خاك بستگی خواهد بدیهی است که روش. گیاه است
هاي خاکشناسی زمایشگاهتوان از طریق انجام آزمایشات مرسوم در آمیزان حاصلخیزي خاك را می. داشت

میزان آب و مواد غذایی که باید به خاك اضافه شود تابع عوامل مختلفی مانند وضعیت حاصلخیزي . تعیین کرد
بروز  هر نوع اختالل در رشد گیاه، کیفیت . باشدخاك، میزان آب موجود در خاك و عمق توسعه ریشه می

ها زایی و حجیم شدن غدهي دمایی، و آبی در مراحل غدههاتنش. دهدمحصول تولیدي را تحت تأثیر قرار می
زمینی یک گیاه  از نظر شوري خاك، سیب. موجب بدشکلی آنها و پایین آمدن عملکرد قابل فروش خواهد شد

میلی موس باشد به ازاي هر واحد  2حساس محسوب شده  و در خاك هایی که میزان شوري آنها بیش از 
زمینی باید داراي تهویه کافی و  بستر سیب. شود درصد از عملکرد آن کاسته می 25افزایش از آستانه ذکر شده 

 30تا  25در صورت وجود یک الیه نفوذناپذیر در عمق حدود . کامالً نرم و عاري از هر نوع سنگ و کلوخ باشد
بودن عناصر میزان در دسترس . سویلر  جهت زیرشکنی الزامی است متري زمین استفاده از گاوآهن ساب سانتی

میزان فسفر، پتاس و کلسیم قابل  6کمتر از  pHهاي با در خاك. خاك است pHغذایی در خاك تابعی از 
- براي سیب pHترین مناسب.  یابددسترس کاهش و میزان آلومینیوم، آهن، روي، منگنز و مس افزایش می

استفاده افزایش و فعالیت میکربی و در چنین شرایطی میزان فسفر و پتاس قابل .  است 5/6تا  6زمینی بین 
. کندباالتر را نیز به خوبی تحمل می pHزمینی با این حال سیب. رسدتجزیه مواد آلی خاك به حداکثر خود می

است و  پتانسیل تولید این مناطق  5/7حدود  pHکاري کشور داراي زمینیاراضی زراعی اکثر مناطق سیب
تن چندان غیرعادي  100تا  80اسب بودن سایر شرایط، عملکردهاي بین بسیار باال و در صورت مساعد و من



 دستورالعمل تولید سیب زمینی گواهی شده                                                                                      6

 
هاي گیاه معموالً از گوگرد و کودهاي با بنیان اسیدي استفاده خاك در محدوده ریشه pHبراي کاهش . نیست

ر ها را ببندي خاكجدول بعد طبقه. و باالتر داراي مقدار زیادي سدیم هستند  pH  3/8هاي با  خاك.  شودمی
ها  افزودن اسید سولفوریک به خاك به دلیل باال بودن خاصیت بافري خاك. دهدآنها نشان می pHاساس میزان 

به ازاي هر واحد  .است 2زمینی کمتر از  براي سیبEC ترین  مناسب. تنها در دوره کوتاهی مؤثر خواهد بود
  ECبارت دیگر اگر عملکرد یک مزرعه در به ع. یابد از میزان عملکرد کاهش می% 25به باال،  8/1افزایش از 

تن خواهد  5/22عملکرد آن به   EC 8/3تن و در  30عملکرد آن  EC  8/2تن باشد در  40،  در هر هکتار 8/1
. باشد مشکل شوري وجود خواهد داشت% 20سدیم قابل تبادل خاك  بیش از در صورتی که میزان . رسید

استفاده از گچ، عناصر . دهدمیزان سدیم قابل تبادل نشان میجدول بعد میزان شوري خاك را بر اساس 
بطور کلی نیازهاي خاکی  .تواند در اصالح خاك مورد استفاده قرار گیرد گوگردي و یا اسید سولفوریک می

براي استفاده از این جداول دانستن نکات ارائه شده در ذیل الزم .   ارائه شده است  2 زمینی در جدول سیب
 هاي ارزیابی تناسب اراضی براي نباتات گوناگون، نیازهاي آن گیاهان از نظر شرایط اقلیمی و مشخصهدر :است

طور جداگانه براي اقلیم، خاك و  صورت جداولی به این نیازها غالباً به. باشد نما مورد نیاز می خاك و زمین
 .ت زیر تعریف گردیداند و در هر یک از این جداول براي هر گیاه، حاال نما ارائه شده زمین

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

ها تأثیر کمی بر کاهش عملکرد محصول  محدودیت. ها براي رشد گیاه تقریباً مطلوب است مشخصه: محدودیت کم
  ). S1, 1, 85-95(درصد عملکرد مطلوب است  80و عملکرد محصول بیش از  دارند

ها تأثیر متوسطی بر کاهش عملکرد  محدودیت. براي رشد گیاه نسبتاً مطلوب است ها مشخصه: محدودیت متوسط
قبول درصد عملکرد مطلوب است و سودآوري محصول نیز نسبتاً قابل  80تا  40محصول دارند و عملکرد محصول بین 

  ).S2, 2, 60-85(است 
ها تأثیر زیادي بر کاهش عملکرد  محدودیت. براي رشد گیاه کم است ها مطلوبیت مشخصه: محدودیت شدید

و سودآوري محصول خیلی کم  درصد عملکرد مطلوب است 40تا  20محصول دارند و عملکرد محصول بین 
 ).S3, 3, 40-60(است 

ها تأثیر خیلی زیادي بر کاهش عملکرد  محدودیت. براي رشد گیاه نامطلوب است ها مشخصه: محدودیت خیلی شدید
درصد عملکرد مطلوب است و هیچگونه سودآوري براي محصول وجود  20تا 0محصول دارند و عملکرد محصول بین 

  ).N1& N2, 4, 0-40(گردد  ندارد و براي نوع کاربري اراضی مورد نظر توصیه نمی
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 زمینی سفید نما براي سیب خاکی و زمین نیازهاي -2 جدول

 
Land characteristics 

 

Class, degree of limitation and rating scale 
S1 S2 S3 N1 N2 

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

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

Wetness (w)       Flooding Fo - - F1 - F2+ 
Drainage (4) good Moderate imperfect poor and poor but poor not 
  (5) imperfect Moderate Good Aeric drainable drainable 

Physical soil       Characteristics (s)       

Texture/structure L, SCL 
SC, SiL, SiCL, 
CL, Si, SL, Co, 

C<60s 

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

C>60v, LcS, 
C>60s, SiC, 

fS, SiCs 
S, cS Cm, SiCm 

Coarse fragment(vol%) 0-3 3-15 15-35 35-55  >55 
Soil depth(cm) >90 90-60 60-40 40-20  <20 
        CaCO3 (%) 0-20 20-40 40-50 50-60 >60 Primary 
  Secondary 0-6 6-15 15-25 25-35 >35 
Gypsum(%) 0-3 3-6 6-10 10-15  >15 

Soil fertility 
characteristics (f) 

Apparent CEC 
(cmol(+)/kg clay) >24 24-16 <16(-) <16(+) 

Base saturation(%)      65-50 
65-80 

50-35 
80-100 

35-20 
 

<20 
   

Sum of basic cations 
(cmol(+)/kg soil)  >5 5-3.5 3.5-2 <2   
  

pH(H2O)  6.0-5.8 5.8-5.6 5.6-5.2 5.2-4.8 <4.8 

 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-8.0 8.0-8.2  >8.2 
Organic carbon (%) >1.5 1.5-0.8 1.2-0.8 <0.8   Salinity and 

Alkalinity(n)       
EC(dS/m) 0-1 1-3 3-5 5-6 >6  ESP(%) 0-15 15-25 25-35 35-45 >45    

موارد زیر نیز مورد توجـه قـرار    .انتخاب زمین پیشنهاد گردید الزم است  باال براي عالوه بر موارد عمومی که در
  . گرفته و عملیاتی شود

  .با توجه به سوابق کشت و کار در آن حداقل در سه سال گذشته از فاضالب استفاده نشده باشد -1
 .آن فاصله داشته باشدمتر از   50-100هاي اصلی قرار نگرفته باشد و یا حداقل در مجاورت جاده -2

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

هاي باالتر بایستی مدیریت حفاظت خاك به درصد بوده در شیب 8-12شیب عمومی مناسب کمتر از . گرددمی
  .نحوي باشد که فرسایش خاك مشاهده نشود
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  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت - 5-2

ت بـه توصـیه   برداري و تجزیه خـاك و آب نسـب  الزم است ضمن انجام نمونه زمینیسیبقبل از کشت محصول 
بدین منظور نسبت به تهیه نمونه خـاك و آب بـه صـورت زیـر اقـدام      . کودي براي مصرف کودهاي پایه اقدام نمود

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

فهرسـت و   3شوند که در جـدول  گیري واقع میغذایی گیاه و توصیه کودي، فلزات سنگین آالینده نیز مورد اندازه
  . هاي اندازه گیري آن آمده استدوره

  
  برداري خاكروش نمونه - 5-2-1

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

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

  .تر به استانداردهاي مربوط مراجعه شودصورت نیاز به اطالعات کامل
تر از تر، شبیهنزدیکاما مناطق . کنداي به نقطه دیگر تغییر میهاي خاك از نقطهویژگی: برداريالگوي نمونه

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

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

 
  نمونه برداري منظم -1شکل 

  

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

  

                                                             
راهنماي  :دومسازمان ملی استاندارد ایران، قسمت 10962-1هاي نمونه برداري استاندارد راهنماي طراحی، برنامه :کیفیت خاك، قسمت اول ١

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

  

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

  . شوندتعیین می

  
  نمونه برداري تصادفی -3 شکل

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

  . شوندبرداري بطور تصادفی انتخاب میمشخصی از نقاط نمونه

  
  اينمونه برداري تصادفی طبقه - 4شکل 

  

  براي اراضی کشاورزي زراعی . شودمعموالً این عمق با توجه به اهداف موردنظر تعیین می :بردارينمونه عمق
  . شودمتري در نظر گرفته میسانتی 60-90و  30-60، 0- 30ها و براي باغ 60-30، 30-0
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گرم  2000حداقل گرم بوده و در صورت نیاز به ذخیره و نگهداري آن  500حداقل مقدار نمونه  :مقدار نمونه

  . وزن دارد
. در مواردي که الزم است تا متوسط غلظت یک ماده یا یک پارامتر در یک الیه را تعیین کنند :هاترکیب نمونه

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

هاي مرطوب مناسب هاي شنی و خشک و نوع مارپیچی باز براي خاكاي بسته، براي خاكشود که نوع استوانهمی
ستی دقت نمود که بای. توان از بیلچه و یا بیل استفاده کرددر صورت عدم دسترسی به مته نمونه برداري می. باشدمی

  .برداري فاقد هر گونه آلودگی و زنگ زدگی باشدوسیله نمونه
هاي خاك بایستی ضمن استحکام کافی احتمال آلودگی ظروف نگهداري نمونه: هانقل و نگهداري نمونهوحمل

همچنین . باشدبدین منظور استفاده از ظروف پلی اتیلنی دهانه گشاد مناسب می. و تغییر را به حداقل برساند
هاي خاك بایستی بالفاصله نمونه. برداري نیز عاري از هر گونه آلودگی باشدبایستی توجه داشت که خود ظرف نمونه

  . پس از نمونه برداري به آزمایشگاه منتقل شوند
درج  ...هاي خاك بایستی مشخصات محل نمونه برداري، زمان، عمق، نام نمونه بردار وبرروي نمونه :برچسب زنی

گردیده و بر روي ظرف و یا داخل آن قرارداده شود به نحوي که امکان ازبین رفتن یا پاك شدن آنها وجود نداشته 
  پس از انتقال نمونه نسبت به خشک کردن آن و سپس الک نمودن آن اقدام و در اختیار آزمایشگاه قرار . باشد
  .گیردمی

بهترین شرایط نمونه برداري . ي از مزارع یک ماه قبل از کشت استبهترین زمان نمونه بردار :زمان نمونه برداري
زمین . باشدروز پس از گذشت آبیاري می 3-5خاك زمانی است که خاك به اصطالح گاورو شده باشد که معموالً 

خیلی مرطوب به دلیل بروز مشکل در نمونه برداري و رفت و آمد در مزرعه و زمین خیلی خشک به علت مشکل در 
لذا . ریزدهمچنین خاك داخل مته قبل از باال آمدن از داخل چاله بیرون می. رد نمودن مته در زمین سخت استوا

  .زمان مناسبی براي نمونه برداري نیست
  

  برداري آب روش نمونه -5-2-2
گر خصوصیات واقعی منبع اصلی  گیري آب بدست آوردن قسمت کوچکی از آب است که نمایان هدف از نمونه

گیري  گیري، تناوب نمونه گیري، زمان نمونه ترین عوامل براي رسیدن به این مقصود عبارتند از نقاط نمونهمهم. باشد
ذکر شده که براي  2347این موارد در استاندارد ملی ایران به شماره . و حفظ ترکیب نمونه تا زمان اجراي آزمایش

 . شوداما بطور خالصه برخی موارد در زیر اشاره می. ددسترسی به اطالعات کامل بایستی به آن مراجعه نمو

در صورت عدم دسترسی به ظروف . گیري را از قبل با آب مقطر تمیز شسته و خشک نماییدظرف نمونه -
   .اند، استفاده کنیدتوانید از ظروف پالستیکی سفید که از مواد درجه یک ساخته شدهاي میشیشه
  .اما قبل از نمونه برداري ظرف را چندین بار با آب موردنظر شستشو دهید .کندکفایت میحجم دو لیتري براي ظرف  - 
  .برداري آنها برچسب زده و بالفاصله به آزمایشگاه ارسال کنیددرب ظروف را کامالً بسته و با ذکر تاریخ نمونه -
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  آنالیزهاي خاك، آب و گیاه مورد نیاز در  نظام محصوالت گواهی شده -5-2-3

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

باشد نده مورد نیاز و ضروري میعناصر غذایی و شوري و هم براي جلوگیري از باالبودن احتمالی عناصر آالی
  .)4تا  3جدول (

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

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

2 
EC 
pH 

SAR 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  یکبارسال  3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30-0  
  و
60 -30 

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

3 

OC 
P 
K 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu* 

B 
Mo 

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

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

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

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

4 

Cd* 

Pb* 

Ni* 

Hg* 

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

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

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

اندازه گیري در سال اول ضروري  -
  .است

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

  ضروري براي اندازه گیري در سال اول قبل از کشت *      

  
  تولید محصوالت گواهی شدهپارامترهاي مورد نیاز در تجزیه آب آبیاري براي  -4جدول 

 توضیحات تواتر زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

1 
  هدایت الکتریکی

  اسیدیته
  نسبت جذب سدیم

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  ساالنه
  ساالنه
 ساالنه

  
  

 pHدر صورت باال بودن 

2 

 غلظت فلزات سنگین

Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

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

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

 
  اندازه گیري در سال اول ضروري است
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    زمینیسیبسازي و  کاشت مدیریت آماده -6
  زمینیتهیه بستر مناسب براي کاشت سیب - 6-1

زمینی به مفهوم آن تکثیر غیر جنسی سیب. توان به دو شکل جنسی و غیرجنسی تکثیر نمودزمینی را میسیب
هر بوته . شود، تکثیر نمودتوان از تمام و یا بخشی از غده که بذر نامیده میزمینی را میاست که گیاه جدید سیب

براي داشتن یک عملکرد  قابل . مادري هستند کند که از نظر ژنتیکی همانند بوتهغده تولید می 20تا  5معموالً بین 
. ایط و امکانات مناسب تولید اطالع داشته و تا حد ممکن در فراهم کردن آنها تالش کردقبول و اقتصادي باید از شر

خاك، آب، دما، تغذیه و برخی از موارد دیگر که به طور مستقیم در عملکرد غده : مهمترین عوامل تولید عبارتند از
از موارد در اختیار تولید کننده  هر چند که تعیین کیفیت عوامل تولید در برخی. نمایندزمینی ایفاي نقش میسیب
براي یک تولید کننده مواردي نظیر انتخاب . باشد ولی مدیریت عوامل تولید نیز اهمیت زیادي در میزان تولید داردنمی

توان شرایط اي نظیر انتخاب تاریخ کاشت مناسب میاقلیم دشوار و تغییر اقلیم غیر ممکن است ولی با تدابیر ساده
توان به پنج مرحله زمینی را میمراحل رشد سیب. یاز گیاه را با در نظر گرفتن فنولوژي گیاه تأمین کرددمایی مورد ن

مجموع مراحل . ها، رشد علفی، غده زایی، حجیم شده غده ها و مرحله بلوغ یا رسیدن تقسیم نمودرشد و توسعه جوانه
ولی در برخی از . روز است 130تا  120شور حدود زمینی به شرط رعایت تاریخ مناسب کاشت در کپنجگانه رشد سیب

  .  ماه برسد 6تا  5مناطق کشت بهاره این دوره ممکن است به 
- شود عمق ریشه سیبهر چند که گفته می. زمینی داراي سیستم ریشه ضعیف و نسبتاً سطحی استسیب

هاي سبک و مساعد در خاك کند ولی باید گفت که این وضعیت تنهاسانتیمتر در خاك نفوذ می 60زمینی تا 
تواند تا ورزي مناسب میخاك. سانتیمتري عمق خاك قرار دارد 30افتد و اکثر حجم ریشه نیز تا اتفاق می

در مناطق معتدله انجام یک شخم عمیق موجب نفوذپذیري خاك و . حدود زیادي شرایط مناسب را فراهم کند
ها که قبالً آب در چنین شرایطی کلوخ. شودستان میها در معرض یخ زدن در طی فصل زمقراردادن کلوخ

شخم زدن باید در مرحله گاورو بودن خاك . شونداند در اثر سرماي زمستان یخ زده و پوك میجذب کرده
زدن داشته باشد ساختمان آن در اثر وزن تراکتور و  صورت گیرد و اگر خاك رطوبت زیادي در زمان شخم

تواند موجب تشکیل یک الیه نفوذناپذیر هاي زیاد میورزيهمچنین خاك. واهد شدبند تخریب خادوات دنباله
این شخم عالوه بر محاسن ذکر شده موجب دفن بقایاي . در عمق خاك شده و نفوذپذیري خاك را افزایش دهد

و یا با این حال در مواردي که بافت خاك خیلی سبک .  شودگیاهی محصول قبلی و تسریع در تجزیه آنها می
نظر نمود زیرا موجب فرسایش بیشتر مزرعه در مناطق شیبدار قرار دارد بهتر است از انجام شخم پاییزه صرف

آب کاهش در اراضی شیبدار بهتر است شخم بر خالف جهت شیب زده شود تا میزان روان. خاك خواهد شد
صل بهار نیز در صورت لزوم یک در ف. یافته و نزوالت جوي فرصت بیشتري براي نفوذ در زمین داشته باشد

کار بهتر است کود مورد در صورت داشتن غده. شودشخم مجدد زده شده و پس از آن دیسک و لولر زده می
این کار عالوه بر بر کاهش حرکت تراکتور . نیاز در زمان کاشت و به صورت نواري در اختیار گیاه قرار داده شود

در . گیردها قرار میه جویی نموده و کود  کامالً در عمق توسعه ریشهدر مزرعه در میزان مصرف کود نیز صرف
  .  الذکر الزم است کودها توسط دستگاه کودپاش سانتریفیوژي در زمین پخش شودقصورت نداشتن دستگاه فو
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رعایت اصول صحیح تناوب موجب پایداري خاك و نیاز کمتر به کود و سموم و نهایتاً افزایش : تناوب 

- سیب. توان از طریق تناوب کنترل کردهاي هرز را میها، آفات و علفبسیاري از انواع بیماري. شودمی عملکرد
ورزي و زمینی گیاهی است که میزان بقایاي گیاهی به جا مانده پس از برداشت در آن کم و عملیات خاك

اکثر عملیات زراعی نظیر خاکدهی، از آنجا که . آمد تراکتور در آن در مقایسه با سایر محصوالت زیاد استرفت
پاشی و حتی سرزنی و برداشت محصول باید در شرایط گاورو بودن خاك صورت گیرد بنا براین میزان سم

تري در مقایسه با کشت سایر محصوالت صورت فشرده شدن خاك و تخریب ساختمان آن در مقیاس وسیع
اند هایی که کوبیده شدهدر صورت کشت در خاك زمینی بسیار ضعیف است واي سیبسیستم ریشه. گیردمی

هایی به دلیل محدودیت تبادالت خاكدر چنین. عمق توسعه آنها محدود شده و عملکرد را کاهش خواهند داد
همچنین از آنجا که تکثیر . ها فزایش خواهد یافتها و پوسیدگی غدهگازي، عوارضی نظیر شکفتگی عدسک

شود و فسادپذیري غده در مقایسه با بذور حقیقی که درصد آب آنها کم م میزمینی از طریق غده انجاسیب
مضاف بر . هاي آنها را در ابعاد وسیعتري آلوده نمایدها و بوتهتواند غدهاست وجود هر نوع آلودگی در خاك می
و در صورت عدم هاي هرز دامنه میزبانی محدودي دارند ها و حتی علفآن تعداد قابل توجهی از آفات و بیماري

به عکس اگر تناوب رعایت نشود و یا نوع محصول . توانند به خوبی کنترل شوندکشت مداوم یک محصول می
هاي مشترکی داشته باشد زمینی آفات و یا بیماريمورد استفاده در تناوب به نحوي باشد که با گیاه سیب

ل در مناطقی که کرم مفتولی زیاد است قرار به عنوان مثا. کمیت و کیفیت تولید شدیداً کاهش خواهد یافت
زیرا . شود بلکه افزایش نیز خواهد دادزمینی نه تنها موجب کاهش آفت نمیدادن گندم و جو در تناوب با سیب

حشره بالغ آن سوسکی است که عمل تخمریزي خود را فقط در مزارع گندم و جو و تعداد زیادي از گیاهان 
زمینی تعداد قابل توجهی به عکس قرار دادن گندم و جو در تناوب با سیب. دهدام میخانواده آنها انجمرتعی هم
ساز هستند باید از قرار هاي مفتولی مشکلدر مناطقی که کرم. کندها نظیر ورتیسیلیوم را کنترل میاز بیماري

اوب توجه به باقی نکته دیگر در تن. زمینی پرهیز شوددادن محصوالت غالت، شبدر و ذرت درتناوب با سیب
به عنوان مثال در صورت . زمینی استهاي مصرفی در محصول قبل از کشت سیبکشمانده سموم و علف

در . زمینی خودداري کردباید از کشت سیب) مانند مزارع ذرت(کش آترازین در محصول قبلی مصرف علف
ه و این بقایا در صورت داشتن فیبر و برخی از محصوالت میزان بقایاي گیاهی باقی مانده در زمین زیاد بود

براي حل این مشکل . کنندزمینی مشکالتی را ایجاد میسلولز زیاد به خوبی تجزیه نشده و در زمان کشت سیب
باید بالفاصله پس از برداشت محصوالتی نظیر ذرت و گندم بقایاي گیاهی را با دیسک کامالً خرد کرده و به 

در زمین پخش نمود تا نیازهاي ) کیلو کود اوره 12(کیلو ازت خالص  5د ازاي هر تن بقایاي گیاهی حدو
این موضوع در مورد کود دامی نپوسیده و برگرداندن .  کننده تأمین شودهاي تجزیهپروتئینی میکروارگانیسم

تأمین براي تجزیه بقایاي گیاهی عالوه بر ازت، رطوبت نیز مورد نیاز است و باید . کود سبز نیز مصداق دارد
ها دهد ولی هر گاه کنترل بیماريماندن بقایاي گیاهی در سطح زمین میزان فرسایش خاك را کاهش می. شود

همانطور که قبال نیز . اهمیت بیشتري دارد بهتر است که این مواد هر چه سریعتر در زیر خاك مدفون شوند
انواده گرامینه میزان بیماري ورتیسلیوم را ذکر شد قرار دادن محصوالتی نظیر گندم، جو، ذرت و اکثر گیاهان خ

هاي کلتوتریکوم و دهد و استفاده از کود سبز قادر است تا حدود زیادي بیماريزمینی کاهش میدر سیب
استفاده از کود سبز در تناوب عالوه بر . رایزوکتونیا را که دو بیماري مهم قارچی در ایران هستند کنترل نماید
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زا را کنترل کند موجب افزایش ظرفیت نگهداري آب در خاك، کاهش از عوامل بیماري تواند برخیآن که می

. شودفرسایش، کاهش نفوذ نیتروژن به آبهاي زیرزمینی، افزایش نفوذپذیري خاك و نهایتاً افزایش عملکرد می
یک علف هرز در  تواند بهباید توجه کرد که سبز قبل از به بذر رفتن به خاك برگردانده شود و گرنه خود می

در مورد مصرف کودهاي دامی نیز بهتر است که افزودن آن به خاك در سال آیش . محصول بعدي تبدیل بشود
هاي قارچی هاي هرز و برخی از بیماريو یا زراعت محصول قبلی به خاك داده شود زیرا موجب افزایش علف

استفاده از . اله تا حد زیادي کنترل نمودتوان با یک تناوب چهار سزمینی را مینماتد سیب. خواهد شد
این مواد کودهاي سبزي هستند که . هاي کنترل نماتدها استهاي زیستی نیز یکی دیگر از روشتصعیدشونده

مواد مذکور در هنگام تجزیه در خاك گازهایی از خود . کنندآنها را پس از خرد کردن با خاك مخلوط می
شوند مهمترین گیاهانی که به این منظور استفاده می. شوندفتن نماتدها میکنند که موجب ازبین رمتصاعد می

تره زمینی نظیر تاجریزي، تاج خروس و سلمههاي هرز اختصاصی سیبعلف. باشندسورگوم، منداب  و کلزا می
  . را بهتر است با رعایت تناوب و کاشت گیاهان زراعی مناسب کنترل نمود

از مزایاي دیگر آن افزایش . باشدپذیري آن میمواد آلی در خاك افزایش نفوذ مهمترین نقش: مواد آلی خاك
این امر در برخی از واحدهاي تولیدي که مدار آبیاري به دالیل غیرفنی . ظرفیت نگهداري آب در خاك است
هاي با هوادهی خوب و در خاك. هاي با بافت شنی اهمیت بیشتري داردطوالنی است و همچنین در خاك

. یابدها و عوارض غده کاهش میبک غده شکل اصلی خود را حفظ کرده و تعداد قابل توجهی از بیماريس
ها با سهولت بیشتري در اعماق خاك نفوذ کرده و مواد غذایی شود تا ریشهاستفاده از مواد آلی موجب می

هاي خاك و بخشی از عناصر این مواد انرژي الزم براي تکثیر میکروارگانیسم.  موجود در آن را جذب نماید
این امر . درصد است 1میزان مواد آلی در اکثر مناطق ایران کمتر از .  کندغذایی مورد نیاز گیاه را تأمین می

توان با کاشت کود سبز و یا دادن کود مواد آلی را می. هاي ایران استشدید مواد آلی در خاك نشان دهنده فقر
ماشک، شبدر قرمز، شبدر کریمسون و کلزا از مهمترین گیاهان پوششی . ددامی تا حدود زیادي تأمین نمو

برخی از گیاهان دیگر نظیر گندم، جو، ارزن، . توانند به عنوان کود سبز مورد استفاده قرار گیرندهستند که می
سبز باید با کودهاي . توانند به عنوان کود سبز مورد استفاده قرار گیرندچاودار، سویا، ذرت و سورگوم نیز می

کیلوگرم کود  اوره در زمین  15تا  10دیسک و یا ادوات مشابه خرد و قبل از مخلوط شدن با خاك مقدار 
میزان مصرف کود دامی در واحد سطح معموالً . پخش شده و سپس با استفاده از گاوآهن در خاك مدفون شوند

بوده و در محصول قبلی و یا در اوایل فصل  کود دامی باید کامالً پوسیده. تن در هر هکتار است 30بیش از 
در صورت پوسیده نبودن کود دامی . پاییز به زمین داده شود تا فرصت کافی براي تجزیه آنها وجود داشته باشد

توان در فصل بهار و همزمان با تهیه زمین به خاك کود مرغی را می. باید کود نیتروژنه نیز به خاك افزوده شود
قابل ذکر است که مصرف کود دامی در مزارع . تن در هکتار است 3تا  2کود مرغی بین  مصرف. اضافه کرد

تولید بذر باید در محصول قبلی به زمین داده شود زیرا امکان توزیع یکنواخت کود دامی در مزرعه قدري 
ی تازه برخی همچنین کود دام. ها تأثیر منفی بگذاردمشکل است و این امر ممکن است در یکنواختی رشد بوته

  .دهد هاي قارچی مانند اسکب را فزایش میاز بیماري
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  مناسب  ارقام پیشنهاد خصوصیات مختلف ارقام در محصول و - 6-2

زمینی در جهان، نیاز براي تولید ارقام جدید  توجهی از کولتیوارهاي سیب علیرغم در دسترس بودن تعداد قابل
و نیز آفریقا، نیاز براي تولید بیشتر و پایدارتر غذا به واسطه رشد ) هند و چین(در آسیا . همچنان وجود دارد

هاي  باید در شرایط استفاده از نهاده کولتیوارهاي جدید . جمعیت و نیز تاثیرات تغییر اقلیم همچنان باال است
شتري هاي محیطی مانند گرما، سرما، خشکی و شوري عملکرد بی ها و همچنین تنش کمتر، حمله آفات و بیماري

اراقام توصیه . نیز بهبود یابند) البته با اولویت افزایش عملکرد پایدار(هاي سالمتی  و از نظر ارزش غذایی و شاخص
  .باشندبذر جهت تولید محصول سالم سیب زمینی به شرح زیر می شده  مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و

  
  زمینینام و مشخصات ارقام سیب - 5جدول 

  مناطق کشت توصیه شده  رنگ گوشت  نوع مصرف  دوره رشد  نام انگلیسی  منام رق  ردیف
  مناطق کشت بهاره  زرد روشن  تازه خوري و فرنج فرایز  نیمه دیررس  Desiree  دزیره  1

تولید خارج از فصل در مناطق کشت   زرد روشن  تازه خوري  خیلی زودرس    آرکوال  2
  بهاره و زمستانه

  مناطق کشت بهاره  زرد روشن  خاللچیپس و   نیمه دیررس    سونیت  3
  مناطق کشت بهاره بخصوص اردبیل و شاهرود  زرد روشن  تازه خوري و فرنج فرایز  دیررس Baraka  باراکا  4
  اردبیل و سایر مناطق کشت بهاره  زرد  تازه خوري و فرنج فرایز  نیمه دیررس Satina  ساتینا  5
  مناطق زمستانه و استمرار  روشنزرد   تازه خوري و فرنج فرایز  نیمه زودرس    آژاکس  6

دزیره پوست   7
  مناطق کشت بهاره  زرد روشن  تازه خوري و فرنج فرایز  نیمه دیررس White Desiree  سفید

  مناطق کشت بهاره  زرد روشن  تازه خوري  نیمه دیررس Bellini  بلینی  8
  اردبیل  زرد روشن  تازه خوري  نیمه دیررس تا دیر رس    گرانوال  9
  اردبیل و سایر مناطق کشت بهاره  زرد روشن  تازه خوري  زودرس    ایلونا  10
  مغان، مناطق استمرار و زمستانه  زرد روشن  تازه خوري  نیمه زودرس Arinda  آریندا  11
  مناطق کشت بهاره  سفید  نشاسته  دیررس    کوراس  12
  -  زرد روشن  چیپس  نیمه زودرس  Lady Claire  لیدي کالیر  13
  -  زرد روشن  چیپس  نیمه دیررس  Lady Rosetta  لیدي رزتا  14
  مناطق کشت بهاره  زرد روشن  تازه خوري  نیمه زودرس    مارفونا  15
  مناطق کشت بهاره، زمستانه و پاییزه  زرد روشن  تازه خوري و چیپس  نیمه زودرس  Sante  سانته  16
  مناطق کشت بهاره  زرد روشن  تازه خوري  دیررس Mondial  موندیال  17
  مناطق کشت بهاره  زرد روشن  تازه خوري  نیمه زودرس  Almera  آلمرا  18
  مناطق کشت بهاره و سردسیر  زرد  چند منظوره  نیمه دیررس    آئوال  19
  هاي خنک مناطق سردسیر با تابستان  زرد روشن  تازه خوري  نیمه دیررس    دیامانت  20
  زمستانه مناطق کشت بهاره و  زرد روشن  تازه خوري  نیمه دیررس  Picasso  پیکاسو  21
  مناطق استمرار بهاره  زرد روشن  فرنج فرایز و چیپس  خیلی زودرس  Premiere  پرمیر  22
  مناطق کشت بهاره  زرد  فرنج فرایز  نیمه دیررس  Agria  اگریا  23
 مناطق کشت بهاره  زرد روشن  تازه خوري  نیمه دیررس  Marfona  مارادونا  24
 مناطق کشت بهاره  سفید  چیپسفرنج فرایز و   نیمه دیررس  Kennebec  کنبک  25
 مناطق کشت بهاره  سفید  چیپس  نیمه دیررس  Atlantic  آتالنتیک  26
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  نام و مشخصات ارقام سیب زمینی -5ادامه جدول 

  مناطق کشت توصیه شده  رنگ گوشت  نوع مصرف  دوره رشد  نام انگلیسی  نام رقم  ردیف
 مناطق کشت بهاره  زرد  تازه خوري  زودرس    ادسا  27

 مناطق استمرار  زرد روشن  تازه خوري  نیمه زودرس    کنکورد  28

 مناطق کشت بهاره  زرد روشن تا کرم  تازه خوري  نیمه زودرس Draga  دراگا  29

 بهاره  زرد روشن  تازه خوري و خالل  نیمه دیررس    مارال  30

 بهاره  نسبتاً زرد  تازه خوري  نیمه زودرس    اسپیریت  31

  بهاره  زرد  خوريتازه   نیمه زودرس    میلوا  32
 بهاره  نسبتاً زرد  تازه خوري و خالل  میان رس  Burren  بورن  33

 بهاره  سفید تازه خوري  نسبتاً دیررس  Morene  مورن  34

 طرح استمرار  نسبتاً زرد تازه خوري  زودرس    نویتا  35

 مناطق کشت بهاره نسبتاً زرد  تازه خوري و خالل  نیمه دیررس    کایزر  36

 مناطق کشت بهاره نسبتاً زرد تازه خوري  زودرس Arnova  آرنوا  37

 مناطق کشت بهاره  زرد تازه خوري  نیمه دیررس    اکیرا  38

 مناطق کشت بهاره  نسبتاً زرد تازه خوري نیمه دیررس  Banba  بانبا  39

  خراسان زرد  تازه خوري و خالل نیمه دیررس    کلمبوس  40
  همدان -اصفهان  زرد  تازه خوري نیمه دیررس    جولیاته  41
  خراسان زرد  تازه خوري و خالل نیمه دیررس    جلی  42
  همدان زرد تازه خوري نیمه دیررس    فتورا  43
  شاهرود زرد تازه خوري نیمه دیررس    پامال  44
  اردبیل زرد تازه خوري نیمه دیررس    ارال  45
  بهاره زرد تازه خوري  و قبل 40دیررس، دهه    اسالمبولی  46
 بهاره زرد تازه خوري  و قبل 40دههدیررس،     پشندي  47

 بهاره زرد روشن تازه خوري و قبل 50دیررس، دهه    کوزیما  48

 بهاره زرد تازه خوري و قبل 50دیررس، دهه    آلنا  49

          آري  50
 بهاره  زرد روشن تازه خوري  متوسط تا زود رس Bintje  بینچی  51

 بهاره     و قبل 60دیررس، دهه    فاموزا  52

 بهاره     و قبل 60دیررس، دهه    اسپارتان  53

 بهاره  زرد  فرآوري  و قبل، متوسط رس 70دیررس، دهه    ویتال  54

 بهاره زرد  تازه خوري متوسط رس    چاندراموخی  55

 بهاره زرد تازه خوري متوسط رس    گولیات  56

 بهاره زرد تازه خوري متوسط رس    لیزالوتا  57

 بهاره زرد روشن فرآوري  نیمه دیررس  Fontane  فونتانه  58

 بهاره زرد روشن فرآوري  دیررس  Markies  مارکیز  59

 خارج از فصل زرد روشن فرآوري  نیمه دیررس Sinora  سینورا  60

 بهاره، زمستانه و پاییزه  سفید  تازه خوري  نیمه زودرس Daifla  دایفال  61

 زمستانه و پاییزهبهاره،   زرد  تازه خوري و فراوري  نیمه زودرس Oceania  اوشینا  62
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  هاي مختلف کشورزمینی توصیه شده جهت کشت در استانارقا م سیب - 6جدول 

 ارقام فعلی مورد کشت هاي  استان ردیف

 آگریا، مارفونا، فونتانه، آریندا، سانته، اسپریت، میلوا آذربایجان شرقی  1
 آگریا، سانته، ساتینا، کایزر، اسپریت، ساواالن اردبیل 2
 آگریا، مارفونا، فونتانه، آریندا، سانته، ساتینا، کایزر، بورن، اسپریت، جلی، ساواالن، بامبا، میلوا اصفهان 3
 آریندا، اسپریت، جلی، بامبا، میلوا، راموس جنوب کرمان 4
 ساواالن، بامبا، میلواآگریا، مارفونا، فونتانه، آریندا، سانته، ساتینا، کایزر، بورن، اسپریت، جلی،  چهارمحال و بختیاري 5
 آگریا،  فونتانه، سانته خراسان رضوي 6
 آگریا، آریندا، سانته، ساتینا،  بورن، اسپریت، جلی، ساواالن، بامبا، میلوا خوزستان 7
 آگریا، مارفونا، فونتانه، آریندا، سانته، ساتینا، کایزر، بورن، اسپریت، جلی، بامبا، میلوا زنجان 8
 فونتانه، آریندا، سانته، باراکاآگریا،  سمنان 9

 آگریا، مارفونا، فونتانه، آریندا، سانته، ساتینا، کایزر، بورن، اسپریت، جلی، بامبا، میلوا فارس 10
 آگریا، مارفونا، فونتانه، سانته، اسپریت، جلی، بامبا، گرانوال کردستان 11
 آگریا، فونتانه، سانته، بورن، بامبا، میلوا کرمانشاه 12
 آگریا، مارفونا، فونتانه، آریندا، سانته، ساتینا، بورن، اسپریت، جلی، میلوا گلستان 13
 آگریا، مارفونا، سانته، ساتینا، اسپریت، جلی، میلوا لرستان 14
 آگریا، مارفونا، فونتانه، آریندا، سانته، ساتینا، بورن، اسپریت، جلی، بامبا، میلوا مرکزي 15
 مارفونا، فونتانه، آریندا، سانته، ساتینا، بورن، اسپریت، جلی، بامبا، میلوا، راموسآگریا،  همدان 16

  
  روش معمول کاشت -6-3

هاي دختري خاك ها و غدهها، ساقهها به این مفهوم است که ریشهکاشت عمیق غده: عمق مناسب کشت
هرچه . بذري بستگی دارد اندازه غدهعمق کاشت بیش از هر عامل به بافت خاك و . بیشتري را در اختیار دارند

در مواردي که قسمت سطحی خاك خشک و یا . تر کاشتبذري را عمیقتوان غدهتر باشد میبافت خاك سبک
وضعیت اخیر در مناطق جنوبی که در زمان . تر کشت شوندها عمیقشود غدهدماي هوا خیلی زیاد است توصیه می

زمینی کاشت عمیق در مناطقی از کشور که سیب.  ت بیشتر کاربرد داردکشت به طور معمول هوا بسیار گرم اس
شود قابل توصیه است زیرا از یخ در زمستان و با هدف عرضه محصول در تابستان به صورت انتظاري کشت می

- زدن غده کشت عمیق در مواردي که فصل رشد کوتاه و احتمال یخ. هاي بذري پیشگیري خواهد شدزدن غده
هاي دختري گردد غدهکاشت عمیق موجب می. ید شده در اواخر فصل رشد وجود دارد بسیار مفید استهاي تول

زمینی هاي آفتاب سوخته و از همه مهمتر خسارت بید سیبدر عمق بیشتري از خاك تشکیل شده و درصد غده
- حد زیادي گیاه را از تنشتر خاك، تا هاي عمیقباالتر بودن میزان رطوبت در بخش. به حداقل ممکن کاهش یابد

ها موجب تأخیر در سبز شدن گیاه و در نتیجه این تأخیر کاشت عمیق غده. کندهاي گرمایی و رطوبتی حفظ می
هاي ظریف تولید شده در زیر خاك مورد حمله عالوه بر کاهش دوره زمانی استفاده از انرژي خورشیدي، ساقه

ته به نوع خاك و شرایط محیطی در زمان کاشت و برداشت معموالً عمق کشت بس. قارچ رایزوکتونیا قرار گیرند
  .  متر استسانتی 10متر متغیر و در اکثر موارد حدود سانتی 20تا  7بین 
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زنی  زمینی اغلب باعث جوانههاي بذري سیبرسیدگی فیزیولوژیک غده :هاي بذري مناسب استفاده از غده

قابل (در صورتی که کمبود آب آبیاري در انتهاي فصل رشد قابل انتظار . شودتر غده در گیاه می و توسعه سریع
هاي بذري که از طریق گرمادهی در حین انبارداري باشد، تحریک توسعه غده از طریق کشت غده) بینیپیش

ه را تواند کاهش عملکرد ناشی از فقدان آبیاري اولیاین روش می. تواند مفید واقع شوداند، میدچار رسیدگی شده
یک موضوع بسیار . دهد) تخفیف(از طریق کامل کردن مرحله حجیم شدن غده پیش از وقوع تنش آبی تقلیل 

دار باشند و از  ها حتماً در زمان کشت جوانهزمینی این است که این غدههاي بذري سیبمهم در خصوص غده
هاي بذري در زمان کشت باعث ر بودن غدهجوانه دا. اند، اجتناب شود زنی نرسیدهکشت بذوري که به مرحله جوانه

به ویژه در (دهد که از رطوبت و نزوالت آسمانی ابتداي فصل رشد تسریع رشد آنها شده و به آنها این امکان را می
دار باعث افزایش تعداد ساقه در واحد سطح شده و  هاي جوانه ضمن اینکه کشت غده. استفاده نمایند) کشت بهاره

  .ان تعداد غده کمتري کشت نمودتو به تبع آن می
زمینی در ایران و  ترین مشکالت تولید سیبعوامل ویروسی یکی از مهم: هاي بذري گواهی شده کشت غده

زمینی  توجهی به محصول سیب هاي قابل تنهایی یا به صورت ترکیبی، خسارت این عوامل به. روند جهان به شمار می
زمینی در مزرعه تقریباً غیرممکن است، بنابراین بهترین راه  هاي سیب با ویروس که مقابله از آنجایی. نمایند وارد می

افزایش عملکردي . گیرد مبارزه با آنها پیشگیري است که این عمل از طریق کشت بذور عاري از ویروس صورت می
از مهمترین بنابراین یکی . درصد از طریق استفاده از غدد بذري عاري از ویروس گزارش شده است 40معادل 

زمینی، کشت  وري مصرف آب در زراعت سیب راهکارهاي افزایش تولید در واحد سطح و در نتیجه افزایش بهره
  .هاي بذري سالم و گواهی شده است غده

  
  هاتراکم مناسب بوته -6-4

تر به جاي تراکم بوته صحیح "تراکم ساقه در واحد سطح"زمینی شاید استفاده از اصطالح ر زراعت سیبد
اي است که داراي ساقه اصلی ساقه. شودباشد زیرا هر ساقه اصلی عمالً یک بوته مستقل و کامل محسوب می

توان با دانستن تعداد ساقه در واحد سطح می. داردریشه نابجا بوده و مواد غذایی و آب را از طریق آنها دریافت می
هاي تولیدي افزایش و با کاهش تراکم ساقه اندازه غده.  زد ها را تخمینهاي تولیدي و تعداد غدهاندازه نهایی غده

هاي پایین ساقه، تعداد با این حال در تراکم. یابدهاي تولیدي کاهش میبه عکس با افزایش تراکم ساقه، اندازه غده
تعداد یابد ولی میزان این افزایش در حدي نیست که بتواند کاهش غده تولید شده به ازاي هر ساقه افزایش می

با افزایش تراکم ساقه در واحد سطح تعدا غده تولید شده در .  غده به دلیل کاهش تراکم ساقه را جبران نماید
آید زیرا ضریب تکثیر به مفهوم تعداد غده تولید شده به ازاي هر واحد سطح افزایش و ضریب تکثیر گیاه پایین می

اقه اصلی تولید شده در واحد سطح شامل بستر بذر ، سن عوامل مؤثر بر تعداد س. باشدواحد بذر کشت شده می
هر چه بستر بذر کلوخ و سنگ کمتري داشته و رطوبت . باشدفیزیولوژیکی، اندازه غده، رقم و تراکم کاشت می

کافی داشته باشد تعداد ساقه اصلی تولید شده افزایش خواهد یافت همچنین با افزایش سن فیزیولوژیکی و یا 
هاي موجود در روي غده در زمان کاشت میزان تشکیل ساقه اصلی در واحد بذر دیدگی جوانهشکستن و آسیب

کنند و هاي گرد تعداد ساقه اصلی بیشتري تولید میهاي درشت و ارقام داراي غدهبطور کلی غده. یابدافزایش می
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اندازه و تعداد غده . یابدمینهایتا هرچه تراکم کشت بیشتر باشد تعداد ساقه اصلی در واحد سطح نیز افزایش 

البته . شوندهاي تولیدي محسوب میبذري کشت شده  در واحد سطح دو عامل اصلی در تعیین متوسط اندازه غده
. عوامل دیگري مانند طول دوره رشد، کولتیوار، آبیاري، تغذیه، دماي هوا  و نوع خاك در اندازه نهایی غده مؤثرند

 20ها در روي خطوط در مزارع بذري بوته متر و فاصلهسانتی 75فاصله بین خطوط در ایران جز در موارد نادر 
کلیه ادوات کاشت، داشت و برداشت نیز بر این . شودمتر در نظر گرفته میسانتی 25سانتیمتر و در مزارع خوراکی 

عداد ساقه اصلی، تعداد غده در هاي هر رقم مانند تها باید از ویژگیقبل از تعیین فاصله بوته. انداساس تنظیم شده
هاي کولتیوارهایی که تعداد ساقه اصلی کمتري دارند معموالً غده. بوته و طول دوره رشد اطالع حاصل نمود

ها را پسندد بهتر است فاصله بوتههاي خیلی بزرگ را نمیکننده غدهکنند و اگر سلیقه مصرفتري تولید میدرشت
گردند تا ها موجب میها نظیر رایزوکتونیا از طریق از بین بردن استولونبیماري بعضی از. در مزرعه کمتر گرفت

در مواردي که طول فصل رشد کوتاه . هاي با اندازه بزرگ افزایش یابدتعداد غده در بوته کاهش یافته و درصد غده
ها بر روي ردیف را افزایش هتوان فاصله بوتها میغده و ارقام موردکشت دیررس باشند  به منظور افزایش اندازه

هاي با اندازه بذري ها بر روي خطوط زمانی مطلوب است که هدف از تولید افزایش غدهکاهش فاصله بوته. داد
با . ها وجود نداشته باشدباشد و یا اینکه محدودیتی از نظر طول فصل رشد، رطوبت و مواد غذایی براي رشد غده

هاي بدشکل و داراي شکاف رشد نیز افزایش اي شدن داخل غده، غدهحفرهفزایش اندازه غده، عوارضی نظیر 
ها را در بین دو ردیف کاشت تعیین ها عمالً فاصله بوتهزمینی تنظیم فاصله بین ردیفدر زراعت سیب.خواهد یافت

- بوتهها بیشتر باشد عرض پشته بیشتر شده و خاك بیشتري جهت خاکدهی پاي هرچه فاصله بین ردیف. کندمی
شود ها از خاك که موجب سبز شدن و بیدزدگی آنها میها وجود خواهد داشت و این امر از بیرون ماندن غده

هاي شود آب بیشتري در خاك ذخیره شده و تنشعث میها باهمچنین پهن بودن پشته. کردگیري خواهد پیش
اصل آبیاري آنها طوالنی است تا حد زیادي گرمایی و رطوبتی را به ویژه در آن دسته از واحدهاي تولیدي که  فو

ها مانع از رسیدن آبیاري نشتی و بافت خاك شنی و یا سبک باشد زیاد بودن عرض پشتهاگر روش. کنترل نماید
  .ها خواهد شدرطوبت به وسط پشته

  
  تاریخ مناسب کاشت -6-5

د این محصول در دماي فوق گراد و بدین معنی است که رشدرجه سانتی 7زمینی صفر فیزیولوژیکی سیب
ترین مناسب. گراد کشت نموددرجه سانتی 7زمینی را باید در دماي خاك باالتر از بنابراین سیب. شودمتوقف می

درچنین دمایی ضمن آن که شرایط مناسب رشد . گراد در خاك استدرجه سانتی 20تا  10دما براي کاشت بین 
در دماهاي کمتر از آن مرحله سبز . رسددر زیر خاك به حداقل میهاي بذري بهتر است میزان پوسیدگی غده

در . گیرندهاي ظریف در زیر خاك مورد تهاجم عوامل خسارتزا نظیر رایزوکتونیا قرار میشدن طوالنی شده و جوانه
- ایش میهاي سبز نشده افزشود و درصد بوتهدماهاي باالتر نیز شرایط الزم براي عوامل پوساننده غده فراهم می

از آنجا که دماي هوا از هر منطقه به منطقه دیگر به ویژه در مناطق کوهستانی بسیار متغیر است بنا براین . یابد
به طور کلی هر گاه پس از سبز شدن محصول حداقل . تاریخ مناسب کشت هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است

توان این محصول را وجود داشته باشد می) گرادیدرجه سانت 30تا  7( زمینیروز دماي مناسب رشد سیب 90
رسد درجه نیز می 35هاي پاییزه در مناطق گرم که دماي هوا در اوایل مهرماه تا با این حال در کشت. تولید کرد
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در چنین شرایط گرمی به شرط آن که غده بذري در سن فیزیولوژیکی . زمینی را کشت نمودتوان سیبمی

برگی  5زمینی تا مرحله زیرا گیاه سیب. خاك مرطوب کشت شود غده به خوبی سبز خواهد شدمناسب باشد و در 
زایی آنچه اهمیت دارد وجود دماي مناسب از مرحله غده. کندهتروتروف بوده و از مواد غذایی غده بذري تغذیه می

زمینی در بازار بر قیمت سیبعالوه بر مسائل فنی عوامل دیگري مانند . ها استتا اواخر مرحله حجیم شدن غده
زمینی کننده،  عرضه سیببه عبارت دیگر در چنین شرایطی هدف تولید. گذارندزمینی تأثیر میتاریخ کشت سیب

مهرماه، در  15ترین تاریخ کاشت در بوشهر بر اساس تحقیقات انجام شده مناسب. در گرانترین فصل سال است
اردیبهشت، در منطقه جلگه رخ خراسان دهم تا بیستم  15تیاري بهمن ماه، در چهارمحال و بخ 15مغان 

تاریخ . باشداي گرگان اواخر دي تا اوایل اسفند میاردیبهشت، در خوزستان پانزدهم مهرماه و در منطقه جلگه
  .آورده شده است 7زمینی در سایر مناطق کشور در جدول  کشت سیب
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  تاریخ تقویم کاشت و برداشت محصول سیب زمینی در کل کشور به تفکیک فصول مختلف سال -7جدول 

 استان
 پاییزه تابستانه بهاره )طرح استمرار(زمستانه 

 تاریخ برداشت تاریخ کاشت برداشتتاریخ  تاریخ کاشت تاریخ برداشت تاریخ کاشت تاریخ برداشت تاریخ کاشت

     آذربایجان شرقی
اسفند الی نیمه اول 

نیمه دوم شهریور الی نیمه اول  اردیبهشت الی نیمه اول خرداد نیمه دوم تیر الی مرداد فروردین
 آبان

       آذربایجان غربی
نیمه دوم  فروردین الی 

 اردیبهشت
نیمه دوم شهریور الی نیمه اول 

 آبان

       اردبیل
نیمه دوم  فروردین الی 

 نیمه دوم شهریور الی مهر اردیبهشت

لی نیمه نیمه دوم خرداد ا بهمن الی اسفند     اصفهان
 مهر الی آبان اردیبهشت الی نیمه اول خرداد اول مرداد

نیمه دوم فروردین الی نیمه  آذر   ایالم
     اول اردیبهشت

       البرز
نیمه دوم  فروردین الی 

 اردیبهشت
نیمه دوم شهریور الی نیمه اول 

 آبان

ه دوم بهمن الی نیمه اول نیم نیمه دوم شهریور الی مهر بوشهر
     فروردین الی اردیبهشت آذر الی دي فروردین

 مهر الی آبان اردیبهشت الی  خرداد تیر اسفند     تهران

 نیمه دوم مهر الی آبان اردیبهشت الی  خرداد       چهارمحال و بختیاري

     خراسان شمالی
اسفند الی نیمه اول 

 فروردین
مرداد الی نیمه اول 

 مهر الی نیمه اول آبان اردیبهشت الی نیمه اول خرداد شهریور

       خراسان رضوي
نیمه دوم  فروردین الی نیمه اول 

 مهر الی نیمه اول آبان خرداد

 مهر فروردین       خراسان جنوبی

نیمه دوم بهمن الی نیمه اول  نیمه دوم شهریور الی مهر خوزستان
نیمه دوم فروردین الی نیمه  آذر الی دي فروردین

     اول خرداد

نیمه دوم شهریور الی نیمه اول  اردیبهشت الی نیمه اول خرداد خرداد الی نیمه اول تیر نیمه دوم دي الی بهمن     زنجان
 آبان

 مهر الی آبان نیمه دوم  فروردین الی خرداد       سمنان

           سیستان و بلوچستان
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  تاریخ تقویم کاشت و برداشت محصول سیب زمینی در کل کشور به تفکیک فصول مختلف سال - 7 ادامه جدول

 استان
 پاییزه تابستانه بهاره )طرح استمرار(زمستانه 

 تاریخ برداشت تاریخ کاشت تاریخ برداشت کاشتتاریخ  تاریخ برداشت تاریخ کاشت تاریخ برداشت تاریخ کاشت

بهمن الی نیمه اول  نیمه دوم شهریور الی مهر فارس
اردیبهشت الی نیمه اول  آذر الی دي فروردین

 مهر الی آبان اردیبهشت الی نیمه اول خرداد تیر الی مرداد بهمن الی اسفند خرداد

 نیمه دوم مهر الی آبان اردیبهشت الی خرداد خرداد الی نیمه اول تیر بهمن     قزوین

 مهر اردیبهشت       قم

 نیمه دوم شهریور الی آبان نیمه دوم فروردین الی خرداد       کردستان

نیمه دوم خرداد الی نیمه  فروردین     کرمان
نیمه دوم شهریور الی نیمه اول  اردیبهشت اول شهریور

 آبان

   کرمانشاه
نیمه دوم آذر الی نیمه اول 

 بهمن
نیمه دوم اردیبهشت الی 

نیمه دوم فروردین الی نیمه اول  تیرماه و مردادماه نیمه دوم بهمن و اسفند خرداد
 نیمه دوم شهریور الی مهر اردیبهشت

 نیمه دوم شهریور الی مهر اردیبهشت       ه و بویراحمدکهگیلوی

نیمه دوم اردیبهشت الی  آذر الی بهمن   گلستان
 نیمه دوم شهریور الی مهر فروردین الی اردیبهشت   نیمه اول تیر

       گیالن
فروردین الی نیمه اول 

 شهریور الی مهر اردیبهشت

 مهر الی آبان اردیبهشت الی نیمه اول خرداد خرداد الی تیر بهمن الی اسفند     لرستان

نیمه دوم  فروردین الی  تیر الی مرداد بهمن الی نیمه اول اسفند     مازندران
 شهریور الی مهر اردیبهشت

 نیمه دوم مهر الی آبان اردیبهشت الی خرداد       مرکزي

نیمه دوم فروردین الی  آذر الی دي   هرمزگان
     اردیبهشت

   نیمه دوم تیر الی شهریور اواخر بهمن ماه     همدان
 نیمه دوم مهر الی آبان فروردین الی اردیبهشت       یزد

نیمه دوم دي الی نیمه اول  نیمه دوم شهریور الی مهر جنوب کرمان
نیمه دوم فروردین الی  آذر الی دي فروردین

     اردیبهشت
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 آبیاري هنگام کاشت -6-6

یکی از عوامل مهم در تعیین ) یا بالفاصله پس از کاشت(در زمان کاشت  زمینیسیبتأمین رطوبت مناسب براي 
آبیاري  هاي آبی زمان کاشت را زمان اولینمعموالً در زراعت. باشدعملکرد نسبی گیاه به دلیل وضعیت سبز بذر می

سیب زنی به دلیل نقش آن در جوانه زنی، سبز شدن و استقرار گیاه زراعت آبیاري اول براي جوانه. گیرنددر نظر می
وضعیت به نوعی (زنی تأخیر در آبیاري اول به دلیل تأخیر در جوانه. باشداز اهمیت بسیار باالیی برخوردار می زمینی

  . گرددباعث کاهش نسبی عملکرد می و نیز غیریکنواخت) تأخیر در زمان کشت
  

  مدیریت داشت محصول -7
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه -7-1
  و تجزیه آن برداري گیاهنمونه - 7-1-1

دهد که برنامه تجزیه برگ امکان می. هاي ارزیابی وضعیت تغذیه گیاه، روش تجزیه برگ استیکی از روش
رشد و  لدا نمونه برگ در زمان مشخصی از فصبتدر این روش ا. تنظیم نمائیمکوددهی محصول را پایش، ارزیابی و 

ها و زمینی بهترین زمان براي تجزیه برگ، مرحله شروع تشکیل غدهیببراي س. شودهاي معین تهیه میاز برگ
بعد از تهیه نمونه . برداري استها از باال بهترین برگ براي نمونهترین برگدرست قبل از شروع گلدهی است و کامل

. ها هستندال نمونهوسیله براي انتقهاي کاغذي بهترین پاکت. ها بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شوندبرگ باید نمونه
هاي مختلفی مانند غلظت بحرانی عناصر، دامنه بحرانی عناصر، روش تلفیقی تشخیص و براي تفسیر نتایج از روش

توان استفاده نمود که ساده ترین و روش تشخیصی چندگانه عناصر غذایی می توصیه کودي ، انحراف از حد بهینه
   . ها غلظت بحرانی عناصر استروش

  
  راهکارهاي مدیریت کمبود عناصر غذایی در محصول و عالئم بیش بود و -7-1-2

هوایی کوچک و  هاي کمبود نیتروژن باعث تولید گیاهانی با رنگ سبز روشن یا رنگ پریده مایل به زرد با اندام
از آنجائی که نیتروژن از عناصر . شود هاي نامناسب و بلوغ زودرس و عملکرد پایین می سیخ و سفت شده با برگ

هاي مسن پائینی شروع که با افزایش شدت کمبود این عالئم  متحرك در گیاه است، عالئم کمبود آن ابتدا از برگ
شود و گاهی  ها شروع می هاي پیر از نوك و حاشیه برگ گی برگرنگ پرید. شودهاي جوانتر نیز دیده میدر برگ

ها سبز  شوند و رگبرگ هاي جوان به رنگ سبز و زرد دیده می برگ. شود هاي پایینی دیده می سوختگی در برگ
در . گردد در کمبود شدید نیتروژن، رشد کم و یا توقف رشد حادث می. شود ها زرد می باقی مانده و بقیه قسمت

هاي  بندي تحت تاثیر کمبود نیتروژن قرار نگرفته است و لیکن عملکرد پایین با غده رسد غده اول به نظر میوحله 
زمینی از نظر  شوند و سیب تر می ها حساس ها به بیماري در این شرایط غده. باشد بسیار ریز از عالئم کمبود آن می

ها نیز  بعضی وقت. وقعیت نامناسب قرار خواهد داشتخشک کم، در مفرآیندهاي تبدیلی به دلیل قند زیاد و ماده 
بنابراین پیشنهاد شده است که کمبود و یا زیادي . شود زا اشتباه می هاي عوامل بیماري هاي عینی با نشانه مشاهده

  .گیري شود هاي گیاه اندازه نیتروژن در بافت
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  عالیم کمبود نیتروژن در برگ سیب زمینی - 5 شکل

  
بندي  مصرف زیادي آن بهنگام غده. شوند ها لوله می حد نیتروژن باعث رشد کم ریشه شده و برگ مصرف زیاده از

مصرف زیاده از حد نیتروژن در اواسط یا اواخر مرحله . بندي و رشد آنها را به تاخیر اندازد ممکن است شروع غده
ها  در این حالت غده. شود هوایی می هاي ها و پیري زودرس اندام ها، سبب تاخیر در رسیدگی غده متورم شدن غده

ها بهنگام برداشت نارس بوده و  غده. گردد هاي طبیعی بوده و افت عملکرد محصول مشاهده می تر از غده کوچک
ها بیشتر  تمایل به ابتالء به بیماري لکه سیاه یا لهیدگی و کبود شدن داخلی و حساسیت به سایر آفات و بیماري

ها ماده خشک کاهش و میزان قندهاي احیاء شده،  از حد نیتروژن هنگام متورم شدن غدهبا مصرف زیاده . شود می
ها و  به طور کلی بدلیل تأثیر منفی مصرف زیاده از حد نیتروژن در تشکیل غده. یابند پروتئین ونیترات افزایش می

و مخصوصاً در اواسط مرحله افزایش  نیترات آن مصرف نیتروژن پس از گلدهی بایستی با مالحظه کامل انجام شود 
زمینی صورت نگیرد تا تعادل بین رشد غده و شاخ و برگ براي تحصیل عملکرد زیاد سوم و مرحله چهارم رشد سیب

  .با کیفیت مناسب حاصل شود
زمینی ممکن  سیب. گردد ها ظاهر می آثار کمبود فسفر بصورت توقف رشد و سبزه تیره یا ارغوانی شدن برگ

هاي آهکی به دلیل  کمبود فسفر در خاك. را در اوایل بهار زمانیکه حرارت خاك کم است نمایان سازداست این آثار 
ها بقدر کافی بزرگ نشده و بصورت مجعد و فنجانی شکل  شود در این حالت برگ تثبیت آن به سهولت مشاهده می

ها به  برگ. یابد ا تشدید کمبود افزایش میها بطرف باال لوله شده و زاویه اتصال برگ به ساقه ب لبه برگ. آیند در می
کمبود شدید با توقف رشد و الغر . افتند هاي پایینی می اي در آمده و برگ هاي احتماال قهوه رنگ سبز تیره با لبه

هایی با حلقه  غده. آیند تر پدید می هاي کمتر و کوچک مقدار ریشه کم شده و استولن. گردد بودن ساقه مشخص می
هاي داراي کمبود فسفر، بسیار کوچک بوده و قند آن زیاد و ماده خشک و  غده. آیند داخل آن پدید می اي در قهوه

زیادي فسفر نیز عمدتاً به شکل کمبود . ها حساس هستند باشند و به بیماري نشاسته آن کم، بیش از حد رسیده می
  .تأثیر زیادي فسفر قرار دارندآهن و روي اولین عناصري هستند که تحت . کند عناصر کم مصرف بروز می
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  .شودکمبود فسفر در سیب زمینی موجب کم رشدي و عدم غده ریزي کافی در بوته می – 6 شکل

  
. گردد ها مشخص می ها و کوتاه شدن فاصله بین گره زمینی با الغر شدن ساقه و شاخه عالئم کمبود پتاسم در سیب

هاي  برگ. شوند اي دیده می ها سبز تیره با حاشیه زرد یا قهوه برگ. ممکن است بوته قبل از حالت رشد کامل از پا بیفتد
هایی که کمبود پتاسیم دارند به آسانی  غده. شود وختگی ظاهر میشوند و در حاشیه آنها س مسن پایینی بوته زرد می

ابتال به بیماري لکه سیاه، ). آید زیر پوست غده به رنگ خاکستري مایل به آبی رنگ پریده درمی(شوند  کبود رنگ می
به تنش آبی  در اثر کمبود پتاسیم مقاومت. باشد دیدگی و کاهش کیفیت انبارداري از دیگر عالئم کمبود آن می آسیب

هاي کربن و گلوسیدها و نیز براي تحلیل این مواد و تجمع آن در بعضی از  پتاسیم براي تولید هیدرات. یابد کاهش می
کنند احتیاج  اي تولید می زمینی الزم است، به همین دلیل گیاهانی که مواد قندي و نشاسته اي سیب اعضاي ذخیره

  . ازیاد محصول موثر باشد بیشتري به کودهاي پتاسیمی دارند که در
  

    
  کمبود شدید پتاسیم بر روي بوته سیب زمینی –7شکل 

  

در حالت . شود هاي پیر مشاهده می هاي برگ زمینی بصورت پریدگی رنگ بین رگبرگ آثار کمبود منیزیم در سیب
با توجه به شرایط . ماند میها سبز باقی  که کناره برگ در حالی. شود شدت کمبود سوختگی بر روي بافت برگ دیده می

- افتد و در مناطقی مانند استان همدان کمبود آن تاکنون در سیبندرت اتفاق میهاي ما کمبود منیزیم خیلی بهخاك
دار درصد عملکرد نیز در اثر مصرف کود منیزیم 10هرچند در برخی منابع افزایش تا . مشاهده نشده است زمینی

  .مشاهده شده است
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  عالیم کمبود منیزیم  بر روي برگ سیب زمینی - 8 شکل

  

    
  عالیم کمبود کلسیم در غده سیب زمینی - 10 شکل  عالیم کمبود گوگرد در سیب زمینی - 9 شکل

  

    
  )ریز برگی، پیچیدگی و کور شدن رخ بوته( عالیم کمبود روي در برگ سیب زمینی -11 شکل

  

    
  غده سیب زمینی عالیم کمبود بور در بوته و - 12شکل
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  زمینیعالیم کمبود آهن در برگ سیب -13 شکل

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

  زمینیحاسبه نیتروژن مورد نیاز سیبم
هاي  هاي ظاهري، خسارت نقصزمینی شامل شکل و اندازه غده، عیب و  هاي کیفی غده سیبترین ویژگی مهم

وارده به غده، درصد ماده خشک، مقدار قندهاي احیایی، بد رنگ شدن پس از پوست کندن، حساسیت به لکه 
و  20زمینی خوراکی  بهترین تعداد براي سیب(تعداد ساقه در مترمربع . باشد سیاه و بد رنگ شدن پس از پخت می

ها تأثیر  و مصرف بیش از حد نیتروژن در شکل و اندازه غده) باشد یعدد در مترمربع م 30زمینی بذري  براي سیب
عموماً عواملی که . گیرد درصد ماده خشک تحت تاثیر عوامل متعددي از جمله مواد معدنی قرار می. گذارند می

دهند و عواملی که رشد غده را تحریک  کنند درصد ماده خشک را کاهش می رشد شاخ و برگ را تحریک می
اند که استفاده نابجا و مناسب نیتروژن  بسیاري از محققین دریافته. دهند د درصد ماده خشک را افزایش میکنن می
که مقادیر زیاد نیتروژن مخصوصاً در  مراحل  تواند میزان ماده خشک موجود در غده را افزایش دهد در حالی می

. گذارد تواند تاثیر منفی بجا می ها میغدهبه دلیل افزایش دوره سبزماندن و کاهش انتقال موادانتهایی رشد به
هاي هوایی بصورت انبوه یا ضعیف باشند مواد خشک موجود غده ندرتاً باال خواهد رفت و  معنی که اگر اندام بدین

مقدار . گیرد هاي هوایی براي ساختن باالترین میزان ماده خشک در بین این دو حد قرار می رشد مطلوب اندام
زمینی سرخ کرده عامل منفی  رود که براي تولید چیپس، سیب یی با افزایش مصرف نیتروژن باال میقندهاي احیا

تالش در جهت حصول رشد   هایی که داراي مقدار کم قندهاي احیایی باشند، براي دستیابی به غده. رود بشمار می
پتاسیم مقدار . یز اهمیت استمنظم و یکنواخت ولی نه خیلی زیاد شاخ و برگ و رسیدگی طبیعی شاخ و برگ حا

زارعین بایستی در ترکیب . گذارد دهد ولی مقدار ماده خشک نیز رو به کاهش می قندهاي احیایی را کاهش می
ترجیح دلیل فسفر باعث افزایش قندهاي احیایی میگردد که این موضوع به. معقولی از عوامل فوق تالش کنند

ترین عوامل در افزایش یکی از مهم .مقایسه با سایر قندها دانستندذخیره گلوکز در شرایط مصرف فسفر در 
در شرایط برداشت زودتر فرصت کافی . باشدزمینی میقندهاي احیایی عدم بلوغ غده و برداشت زودهنگام سیب

شود و در نتیجه میزان قندهاي احیایی غده براي تبدیل قندهاي انتقال یافته در غده به نشاسته فراهم نمی
دهند مثل مصرف مقدار زیادي پتاسیم و نیتروژن  تمام عواملی که مقدار ماده خشک را کاهش می. یابدفزایش میا

زمینی پس از  بد رنگ شدن سیب. هاي نارس، حساسیت به لکه سیاه را نیز کاهش خواهند داد یا برداشت غده
  .یابد اهش میپخت با مصرف زیاده از حد نیتروژن افزایش و با مصرف پتاسیم بیشتر ک
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کیلوگرم ازت خالص  5/4به روزانه ) مرحله سوم و چهارم رشد(زمینی در مرحله پر شدن غده محصول سیب

رسد کیلوگرم نیز می 1500تا  1000زمینی به در هکتار نیاز دارد چرا که در این مرحله میزان تولید غده سیب
ند تراکم ریشه و زمان الزم براي رسیدن غده بستگی البته زمان نیاز به حداکثر نیتروژن به خصوصیات رقم مان

از . زمینی نیتروژن کافی در دسترس گیاه قرار داشته باشدبنابراین الزم است در این مرحله از رشد سیب. دارد
گردد و شدن آن و افزایش صدمات مکانیکی میطرفی نیتروژن اضافی در این مرحله باعث افزایش اندازه غده، سیاه

گیري مناسب و در نتیجه خاصیت انباري محصول تولید شده را به ها را به تأخیر انداخته و پوستغدهرسیدگی 
نیتروژن مورد نیاز . باشدزمینی بسیار ضروري میپس مدیریت صحیح نیتروژن در کیفیت سیب. اندازدتأخیر می

پس از برآورد  نیاز سیب زمینی، براي محاسبه میزان نیتروژن مورد . برآورد شده است 8سیب زمینی در جدول 
درصد کربن آلی موجود در خاك را در ستون اول عمودي از پیدا نموده و عملکرد   عملکرد مورد انتظار مزرعه،

زمینی به کود نیتروژنه برآورد از تقاطع این دو ستون نیاز سیب. نماییم مورد انتظار را در سطر اول افقی انتخاب می
بایستی از مقدار  از کود دامی استفاده شده باشد مقدار نیتروژن موجود در کود دامی می در حالتی که. گردد می

کیلوگرم نیتروژن خالص و هر  2بطور تقریبی، هر تن کود گاوي یا گوسفندي (نیتروژن برآورده شده کسر گردد 
  ).کیلوگرم کود نیتروژن خالص دارد 5تن کود مرغی 

  
  زمینی بر حسب کیلوگرم در هکتار سیببرآورد اوره مورد نیاز   -8 جدول

  )تن در هکتار(عملکرد غده   (%)کربن آلی خاك 
50>  45  40  35  30  25  20  15  10  

1/0=< 400  360  355  355  340  310  280  250  220  
2/0 400  360  355  345  325  295  265  235  205  
3/0 400  360  350  340  310  280  250  220  190  
4/0 400  355  355  325  295  265  235  205  175  
5/0 395  350  340  310  280  250  220  190  160  
6/0 385  345  325  295  265  235  205  175  145  
7/0 380  340  310  280  250  220  190  160  130  
8/0 370  325  295  265  235  205  175  145  120  
9/0 355  310  280  250  220  190  160  130  120  
0/1 340  295  265  235  205  175  145  120  120  
1/1 320  280  250  220  190  160  130  120  120  
2/1   265  235  205  175  145  120  120  120  
3/1   250  220  190  160  130  120  120  120  
4/1   235  205  175  145  120  120  120  120  
5/1   220  190  160  130  120  120  120  120  
6/1   205  175  145  120  120  120  120  120  
7/1   190  160  130  120  120  120  120  120  
8/1   175  145  120  120  120  120  120  120  
9/1   160  130  120  120  120  120  120  120  

0/2=>   145  120  120  120  120  120  120  120  
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هاي  توان به کمک فرمول براي سهولت کار، به جاي نیتروژن خالص، براي کود اوره تنظیم شده است که می  

  .نیتروژنه تبدیل نمودذیل به سایر کودهاي 
  

  مقدار کود اوره به دست آمده از جدول×  2/2= مقدار کود بر حسب سولفات آمونیوم 
 مقدار کود اوره به دست آمده از جدول×  5/1= مقدار کود بر حسب نیترات آمونیوم  

  

از جدول زیر براي مصرف کود نیتروژنه بهتر است از روش نیترات پاي بوته استفاده شود در چنین شرایطی 
  .توان براي توصیه کودي نیتروژن استفاده کردمی
  

  زمینی بر اساس نیترات خاك در کلرادو آمریکا نیتروژن توصیه شده براي سیب -9جدول  
  )تن در هکتار عملکرد 45براي (

  )گرم در کیلوگرم خاك خشکمیلی(غلظت نیترات خاك   کیلوگرم ازت خالص بر هکتار
160  18-0  

150  24-19  

140  30-25  

130  36 -31  

120  36>  

  
  زمینی زمان مصرف کودهاي نیتروژنه در زراعت سیب

که گیاه شاخ و برگ مناسب  گیرد اما جذب آن زمانی مصرف نیتروژن توسط گیاه در تمام طول رشد انجام می
تقریباً (متري رسیده است  سانتی 15- 20شود و این زمانی است که ارتفاع شاخه و برگ به  تر می تولید نمود، سریع

هاي سبک، در شرایط آبیاري سنگین یا وقوع باران  مثالً در خاك(با توجه به خطر آبشویی ). روز پس از کشت 40
دلیل رشد سریع بخش هوایی، مصرف نیتروژن بهتر است به و یا احتمال تخلیه رطوبت و خشکیدگی به) سنگین

هاي تحت سیستم آبیاري بارانی، نیتروژن به مقدار کم و با هر دفعه آبیاري  در زراعت. صورت تقسیط صورت پذیرد
مقداري از نیتروژن را . یابد هفته قبل از بین رفتن شاخ و برگ ادامه می 4رسد، این عمل تا حدود  به مصرف می

نیوم فسفات آمو در این حالت اگر از اوره یا دي. توان با کودهاي قبل از کاشت بصورت نواري مصرف نمود می
در ایالت اورگان امریکا مصرف . کیلوگرم در هکتار تجاوز نماید 45استفاده شود مقدار نیتروژن خالص نبایستی از 

مصرف کود اوره در این مرحله . کیلوگرم نیتروژن خالص بصورت نواري، قبل از کشت توصیه شده است 110-65
در ایران بهتر است یک چهارم کود نیتروژنه قبل . ه استهاي بذري توصیه نشد به دلیل امکان صدمه زدن به غده

، )روز بعد از کشت 30(درصد در مراحل رشد رویشی  20و  45، 35هاي از کاشت مصرف گردد و مابقی به نسبت
- در ارقام دیررس سیب) روز بعد از کشت 89(و مرحله بلوغ غده ) روز بعد از کشت 50(تشکیل و پر شدن غده 
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ها در مراحل فوق فقط در ارقام زودرس با رعایت این نسبت. روز دوره رشد مصرف گردد 120زمینی با حدود 

هاي تقسیط  ترین روش مصرف نیتروژن به همراه آب آبیاري از آسان. تعداد روز بعد از کاشت متفاوت خواهد بود
توان از تجزیه دمبرگ یا  می. باشد زمینی با کمیت و کیفیت مناسب می نیتروژن با راندمان خوب براي تولید سیب

اگر میزان نیتروژن دمبرگ کم باشد و . خاك براي تعیین وضعیت نیتروژن مزرعه در طی فصل رشد استفاده نمود
حداکثر مقدار نیتروژن . توان در آبیاري بعدي نیتروژن مصرف نمود یا مقدار آن باالي متوسط را نشان دهد می

  .کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بیشتر باشد 22مصرفی در هر نوبت آبیاري نبایستی از 
زمینی در سه تا چهار هفته پس از کشت نیاز شدیدي به نیتروژن ندارد، براي  بطور خالصه، از آنجائیکه سیب

هاي سبک، آبیاري سنگین و یا وقوع باران سنگین در این فصل  جلوگیري از آبشویی به ویژه در شرایط خاك
یا (م نیتروژن خالص بصورت نواري از منبع کودي که تمام یا بیشتر آن حاوي آمونیوم کیلوگر 45حداکثر مصرف 

دهی  هفته بعداز سبز شدن بهنگام خاك 5الی  3بقیه کود نیتروژنه بین . گردد باشد بهنگام کشت توصیه می) اوره
بارانی مصرف  هاي تحت سیستم آبیاري در زراعت. ها بصورت جایگذاري یا پخش سطحی مصرف شود پاي بوته

- کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در هر نوبت آبیاري و از زمان سبز 20نیتروژن به همراه آب آبیاري حداکثر تا 
گردد بعد از این توصیه می. شود زمینی توصیه میشدن کامل تا پایان گلدهی و اوایل مرحله پنجم رشد سیب

گیري مصرف نیتروژن بیشتر منجر به تأخیر بلوغ و پوست مرحله از مصرف کود نیتروژنه خودداري شود چرا که
  .گرددغده و افت کیفیت و خاصیت انباري آن می

  

  زمینی  نوع کود نیتروژنه در زراعت سیب 
زمینی به انواع کودهاي نیتروژنه تقریباً مشابه بوده و بین آنها تفاوت  العمل سیب با توجه به اینکه عکس

بنابراین بهترین منبع کودي . کننده باشد تواند عامل تعیین نسبی منبع کودي میشود قیمت  اندکی مشاهده می
براي مثال اگر کمبود نیتروژن در . ترین آنها است مگر آنکه حالت خاصی وجود داشته باشد معموالً اقتصادي

پتاسیم استفاده  مزرعه مشاهده شود بهتر است از کود نیتروژنه حاوي نیترات مانند نیترات آمونیوم و یا نیترات
نوع کود نیتروژنه قبل از کشت یا هنگام کشت، بهتر است . شود تا نیتروژن به سرعت در اختیار گیاه قرار گیرد

بیشتر مطالعات انجام شده مصرف . است ) یا اوره(از منبع کودي باشد که تمام یا بیشتر آن حاوي آمونیوم 
آمونیوم فسفات یا کود کامل را  ند منوآمونیوم فسفات یا ديقسمتی از کود نیتروژنه به همراه کود فسفره مان

  .نمایند توصیه می
غلظت باالتر . زمینی رعایت نسبت مناسب آمونیم به نیترات در دوره رشد بسیار مهم استدر زراعت سیب

نیترات در غلظت باالتر . گرددآمونیم در زمان رشد باعث کاهش اسیدیته خاك و افزایش بیماري رایزوکتونیا می
ها زمان رشد منجر به جذب بیشتر عناصري مانند کلسیم، پتاسیم و منیزیم که براي افزایش وزن مخصوص غده

علت آزاد کردن آمونیاك براي گیاه بسیار سمی است و در غلظت غلظت باالتر آمونیم به. شودضروري هستند می
  .کنددرصد کاهش پیدا می 70میزان زمینی بهموالر آمونیم عملکرد و رشد سیبمیلی 12
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  زمینی هاي کاربرد کودهاي نیتروژنه در زراعت سیبروش

متر از بذر  سانتی 15متري به فاصله  سانتی 15دهد که وقتی سولفات آمونیوم در عمق  مطالعات نشان می
ري ت متري، اثرات نامناسب تیسان 15-20بصورت نواري مصرف شود در مقایسه با پخش سطحی آن با خاك 

در کالیفرنیا تفاوتی بین پخش سطحی و پخش . از نظر اقتصادي نیز پخش سطحی بهتر از پخش نواري بود. داشت
تحقیقات انجام شده در نیویورك نشان داد که وقتی اوره به طریق نواري در فاروها در . نواري مشاهده نشد

نگام را به تأخیر انداخت ولی وقتی نیترات زنی و رشد زود ه ها جایگذاري نمودند جوانه مجاورت و تماس با غده
مطالعات انجام شده در کانادا تاثیر منفی مصرف کود اوره در زیر . آمونیوم با بذر تماس داشت مشکلی بوجود نیامد

بذر را به دلیل آزاد شدن مقادیر زیادي گاز آمونیاك در یک مدت زمان کوتاه در اثر فعالیت بیولوژیکی تبدیل 
بنابراین . هاي تازه جوانه زده عنوان نموده است به نیتروژن آمونیومی و تاثیر سوء آن بر ریشه نیتروژن اوره

متري زیرآن را بصورت نواري و سانتی 7متري کنار و  سانتی 7جایگذاري کود فسفره حاوي نیتروژن در فاصله 
متري بالفاصله قبل از  تیسان 15-20مصرف بقیه کود نیتروژنه قبل از کشت، بصورت پخش سطحی با خاك عمق 

  .گردد کشت توصیه می
پخش نیتروژن در سطح خاك و در معرض نور خورشید براي مدت طوالنی موجب تصعید و در نتیجه اتالف 

-توصیه کلی براي مصرف کلیه کودهائی که در خاك مصرف می. بخش قابل توجهی از نیتروژن مصرفی می گردد
با این روش عالوه بر این که مقدار کمتري . مصرف آنها به صورت نواري است  شوند، از جمله کودهاي نیتروژنه،

بذرکارهاي مناسب  –توان توسط کودکار کودها را می. شود، از تصعید آن نیز جلوگیري می گرددکود مصرف می
در . ر بذر استمتر زیسانتی 7متر کنار و سانتی 7فاصله تقریبی کودها . در عمق و فاصلۀ مناسبی از بذر قرار داد

ست که ا دلیل آن این. انجام داد) کولتیواتور زدن(توان آن را همزمان با  سله شکنی مورد سرك نیتروژن نیز می
دهند و براي تبدیل اوال گیاهان از جمله سیب زمینی فرم نیتراتی نیتروژن را به فرم آمونیومی آن ترجیح می

ثانیا  .  سله شکنی راهی مفید براي تأمین اکسیژن است. ن الزم استنیتروژن آمونیومی به نیتروژن نیتراتی اکسیژ
  . رودها باال میدر نتیجه قابلیت استفاده آن با انجام این عمل کودها در کنار ریشه ها قرار گرفته و

هفته بعد از سبز شدن بصورت جایگذاري یا پخش سطحی به هنگام  5الی  3زمینی حدود  کود سرك سیب
هاي تحت سیستم آبیاري بارانی در هر نوبت آبیاري مقداري  در زراعت. باشد تر می ها مناسب بوته دهی پايخاك

  .شود توصیه می) کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص 20حداکثر (کود نیتروژنه 
  

  زمینیتوصیه فسفر در سیب
فرایندهاي جذب و انتقال سایر فسفر براي توسعه اولیه ریشه و اندام هوایی ضروري است و انرژي الزم را براي 

زمینی به این عنصر مخصوصاً اگر خاك از نظر فسفر فقیر  واکنش عملکرد غده سیب.نمایدعنصر غذایی فراهم می
فسفر در نمو . یابد مصرف فسفر نیز افزایش می. اگر مصرف نیتروژن و پتاسیم افزایش یابد. باشد، قابل توجه است

هاي تولید شده به ازاي هر بوته را  گزارش شده است که فسفر تعداد غده. قش داردبندي زود هنگام ن اولیه و غده
چون ممکن است فسفر میزان آلودگی ویروسی را کاهش دهد، میزان نسبتاً زیادي فسفر به . دهد افزایش می

ط شود بنابراین حتی در شرایفقط فسفر حل شده در محلول خاك جذب می. شود زمینی داده می زراعت سیب
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ها با مانع شدن از انتقال فسفر به فسفر کافی خاك عواملی مانند تنش کمبود آب، دماي پایین خاك و بیماري

در زمان تشکیل . کنندکنند و از توسعه ریشه و کارکرد مطلوب آن جلوگیري میریشه از جذب ان جلوگیري می
زمینی عد از آن ودر مرحله چهار رشد سیبزمینی بسیار ضروري است و بتعداد غده سیبغده فسفر براي افزایش 

در هکتار است  P2O5کیلوگرم  100میزان مصرف فسفر اغلب . براي تشکیل انتقال و ذخیره نیتروژن ضروري است
  .باشد ، فسفر به مقدار بیشتري مورد نیاز می)هاي آهکی مانند خاك(هاي با قدرت تثبیت فسفر باال ولی در خاك

شود ولی درست مثل نیتروژن، وقتی که شاخه و برگ رشد سریعی  می جذب گیاه فسفر در سراسر طول رشد
شود ولی با این همه اطمینان از  زمینی بسرعت جذب نمی فسفر در گیاه سیب. دارند سرعت جذب آن بیشتر است 

هاي آهکی قسمت اعظم کودهاي  در خاك. باشد این جهت که این ماده در دسترس گیاه است بسیار مهم می
آیند که به  هاي کلسیم رسوب نموده و به شکل غیر محلول در می فسفره اضافه شده به خاك بصورت فسفات

  .توانند مجدداً به حالت محلول در آمده و قسمتی از نیاز گیاه را برآورده سازند ها می تدریج مقادیري از این فسفات
ط مقدار کمی از فسفر مورد نیاز شود فق زمینی اختصاص داده می هایی که به کشت سیب بیشتر خاك

هاش .قابلیت جذب فسفر در پ. واکنش خاك تاثیر زیادي بر قابلیت جذب فسفر دارد. کنند زمینی را آزاد می سیب
شود و  هاي کلسیم حادث می تثبیت فسفر بصورت فسفات 5/8تا  2/7هاش بیشتر از .در پ. حداکثر است 0/7-5/6

براي کاهش تثبیت . یابد هاي آهن و آلومینیم کاهش می لیل وجود فسفاتقابلیت جذب فسفر بد 0/6هاش .در پ
ـ فسفر را در مقادیر کم و در چند نوبت مصرف نمود تا 1: توان فسفر و افزایش قابلیت جذب آن براي گیاه می

ود هاي فعال وج فسفر را در جائیکه ریشه -3. بایستی سعی کرد تماس کود و خاك کم شود -2. مصرف یکباره آن
  .هاي اسیدي آهک اضافه نمود به خاك -4. دارند جایگذاري نمود

    
  زمینیمحاسبه فسفر مورد نیاز سیب

بهترین روش براي تعیین فسفر مورد . دهد تجزیه خاك پایه و اساس تعیین کاربرد صحیح فسفر را تشکیل می
زمینی در کجا واکنش اقتصادي سیبهمچنین براي تصمیم گیري در مورد اینکه زراعت . نیاز گیاه آزمون خاك است

هاي گیاهی که قبال عالوه بر این تجزیه بافت. به مصرف کود فسفره نخواهد داشت، تجزیه خاك وسیله مفیدي است
تواند به عنوان راهنمایی براي نیاز به مصرف کود فسفره در زراعت بعدي نیز مورد  در آن خاك کشت شده باشد می

ه تجزیه گیاه قبلی در طول فصل رشد مقدار فسفر را در سطح کافی و یا باال نشان دهد نیاز چنانچ. استفاده قرار گیرد
در مدل توصیه کودي براي محاسبه فسفر مورد نیاز سیب زمینی پس از برآورد عملکرد مورد . به مصرف فسفر نیست

ق آنچه در مورد نیتروژن بیان مطاب 10 انتظار در مزرعه و با داشتن میزان فسفر قابل جذب در خاك، از متن جدول
براي سهولت کار بجاي فسفر، براي سوپر فسفات تریپل . گردد گردید میزان فسفر مورد نیاز سیب زمینی برآورد می

  .هاي مندرج در صفحه بعد به سایر کودهاي فسفاته تبدیل نمودتوان با استفاده از فرمول تنظیم شده است که می
درصد نیتروژن خالص است، در صورتی که از کود دي آمونیوم فسفات  18یوم فسفات حاوي نظر به اینکه دي آمون :تذکر

  .شود استفاده شود طبق فرمول زیر مقدار کود نیتروژنه مورد نیاز تعدیل می
  

  5مقدار کود اوره از جدول  –) مقدار دي آمونیوم فسفات مصرفی×  39/0= ( توصیه نهایی اوره
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  )1382خادمی و همکاران، ( برآورد سوپر فسفات تریپل مورد نیاز سیب زمینی بر حسب کیلوگرم در هکتار  – 10جدول 

  فسفر قابل  جذب خاك
)mg.kg-1 ( 

  )تن در هکتار(عملکردغده 
50>  40  35  30  25  20  15  10  

1=< 360  340  320  285  250  215  180  160  
2 360  340  305  270  235  200  170  150  
3 360  325  290  255  220  185  160  140  
4 350  315  280  245  210  175  150  130  
5 340  305  270  235  200  165  140  120  
6 330  295  260  225  190  155  130  110  
7 320  285  250  215  180  145  120  100  
8 300  265  240  205  170  135  110  90  
9 280  245  225  195  160  125  100  80  
10 260  225  210  185  150  115  90  70  
11 240  205  195  175  140  105  80  60  
12 220  185  170  160  125  95  70  50  
13 200  170  155  140  110  85  60  40  
14 180  160  140  120  95  75  50  40  
15 160  140  120  100  80  60  40  50  
16 140  120  100  80  60  50  50  0  
17 120  100  80  60  50  0  0  0  
18 100  80  60  50  0  0  0  0  
19 80  60  50  0  0  0  0  0  
20 60  50  0  0  0  0  0  0  
21  50  0  0  0  0  0  0  0  

22=>  0  0  0  0  0  0  0  0  
  
  

  زمان و روش مصرف کود فسفره
که قبالً بیان گردید براي تماس کمتر کود فسفره با خاك و در مجاورت ریشه گذاشتن آن بهتر است  همانطوري

اي نشان داده است که مصرف کود فسفره  نتایج تحقیقات مزرعه. گرددکود فسفره بصورت نواري در مزرعه توزیع 
بیشترین فایده مصرف نواري زمانی است که خاك آهکی یا اسیدي و . باشد بصورت نواري در زمان کشت موثرتر می

هاي خنثی با میزان فسفر متوسط تفاوتی بین دو روش نواري و پخش سطحی  در خاك. داراي مقدار فسفر کم باشد
نتایج تحقیقات نشان داده است که پخش سطحی براي حالتی که از کشت بدون شخم استفاده  [.شود دیده نمی

ها و محل  تأثیر پخش سطحی بستگی به فعالیت زیاد ریشه. تواند مؤثر باشد شود یا کشت انجام شده است می می
بر دو منظور فوق، تحریک نمودن رشد اولیه هدف از قراردادن کود در ردیف عالوه . تماس بقایاي گیاهی با خاك دارد

مصرف فسفر براي گیاهان یکساله، قبل . این تحریک نمودن ممکن است بر روي عملکرد تاثیر بگذارد یا نگذارد. است
کود سرك پس از کاشت براي گیاهان . باشد می) شود وقتی بصورت نواري مصرف می(از کشت و یا در زمان کشت 

توان از کودهاي کامل محلول موجود در بازار در صورت ضرورت براي مصرف نیست ولی مییکساله معموالً مؤثر 
پخش سطحی فسفر قبل از شخم و مصرف نواري آن بهنگام کاشت نیز توصیه . سرك در شروع گلدهی استفاده نمود

ند زیاد بوده و هایی که داراي فسفر کمی هست شده است در پخش سطحی امکان برخورد کود با ریشه بویژه در خاك
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هاي آهکی با قدرت تثبیت زیاد امکان غیرفعال شدن آن  باشد هر چند در خاك امکان جذب کود فسفره زیاد می

شود کود  مصرف کود فسفره است که توصیه می  مصرف نواري فسفر بعنوان استارتر موثرترین روش. وجود دارد
ار بذر قرار داده شده و مقدار آن بایستی طوري تنظیم شود متري زیر و کن سانتی 7فسفره آمونیوم فسفات در فاصله 

  .کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مصرف نشود 45که بیش از 
 7هایی که داراي مقدار فسفر کم و قدرت تثبیت باال هستند، مصرف کود فسفره به روش نواري حدود در خاك

در خاکهایی که داراي واکنش خنثی هستند و مقدار . بودمتر کنار بذر مفید خواهد سانتی 7سانتیمتر زیر بذر و 
توان کود فسفره را به روش پخش سطحی استفاده و سپس با  باشد می فسفر قابل جذب در آنها در حد کم نمی

زمینی و پر شدن آن بسیار مؤثر از آنجایی که فسفر در افزایش تعداد غده سیب .خاك مخلوط و زیر خاك نمود
مقدار کافی در اختیار گیاه باشد تا هم تعداد کافی زمینی باید فسفر بهه سوم و چهارم رشد سیبباشد در مرحلمی

گردد دوسوم کود فسفره قبل از کاشت و پیشنهاد می. مقدار کافی درشت گردندها بهغده تشکیل گردد و هم غده
با استفاده از ) روز بعد از کشت 80تا  40(صورت نواري مصرف گردد و مابقی در مرحله تشکیل و پرشدن غده به

  .ها و حتی اسیدفسفریک مصرف گرددفسفاتکودهاي محلول مانند مونوآمونیم فسفات، پلی
  

  نوع کود فسفره 
آمونیوم فسفات و مونوآمونیوم فسفات براي  بین مصرف انواع کودهاي فسفره مانند سوپر فسفات تریپل، دي

و تحت تأثیر قرار  2دلیل اسیدیته اولیه نزدیک ولی مصرف مونوآمونیوم فسفات به .شود زمینی تفاوتی دیده نمی سیب
درصد متغیر  46-48هر چند میزان فسفر موجود در آنها بین . باشددادن حجم بیشتري از خاك قابل توصیه می

در ایاالت متحده درصد فسفر  34درصد نیتروژن و  10مصرف یک نوع کود مایع با نام پلی فسفات آمونیوم با . است
شود و مقدار  درصد محلول نیتروژن مخلوط می 28حمل و نقل این کود آسان بوده و به سهولت با . باشد متداول می

از معایب آن عدم اختالط با بعضی از عناصر کم . کمتري از این کود در مقایسه با کودهاي جامد فوق مورد نیاز است
اي بین کودهاي فسفره متداول در کشور که سوپر فسفات  تفاوت عمده .مصرف معدنی مانند سولفات منگنز است

درصد  18درصد فسفر و حدود  46دي آمونیوم فسفات حاوي . تریپل و دي آمونیوم فسفات است وجود ندارد
اند که تغییر کودهاي فسفره به حالت پلیمري، ترکیب با اسید مطالعات اخیر نشان داده. نیتروژن خالص است

  . تواند به جذب بیشتر و افزایش کارایی کودهاي فسفره کمک کنددار مییا پوشش هیومیک و
  

  زمینی توصیه پتاسیم در سیب
زمینی  باشد پتاسیم در مقادیر زیاد بوسیله سیب زمینی شبیه نیتروژن می پتاسیم از نظر تاثیرگذار بر کیفیت سیب

ها غلظت عناصر غذایی در داخل گیاه که براي تنظیم روزنه پتاسیم براي بهبود روابط آبی گیاه و تنظیم. شود جذب می
اگر پتاسیم قابل جذب خاك کم باشد گیاه زودتر از معمول از بین خواهد رفت و موجب وارد . گرددضروري است می

درصد  7الی  3در محصولی که خوب رشد کرده باشد میزان آن احتماالً بین . آمدن خسارت به محصول خواهد شد
هاي هوایی، که مقدار  مقدار پتاسیم مورد نیاز گیاه به هنگام ماکزیمم اندازه اندام. دهد شک گیاه را تشکیل میماده خ

درصد ماده خشک گیاه باشد و ترجیحاً باید تا حدودي باالتر از این  4نیتروژن هم در حد طبیعی است، نباید کمتر از 
کیلوگرم پتاسیم در  350کرده باشد محصول ممکن است بیش از  ترتیب اگر گیاه به طور مناسبی رشد بدین. رقم باشد
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درصد پتاسیم بر اساس وزن خشک  5/1- 5/2هاي رسیده محتوي  غده  در موقع برداشت،. هر هکتار جذب کرده باشد

ها از  کیلوگرم پتاسیم در هر هکتار نیز بوسیله غده 200باشند، بنابراین اگر محصول خوب رشد کرده باشد حدود  می
  .شود که این رقم به طور قابل توجهی کمتر از میزانی است که گیاه در حین رشد جذب کرده است زمین خارج می

زمینی معموالً چند هفته بعد از اینکه سر از خاك در آورده شروع  جذب مقادیر زیادي پتاسیم توسط گیاه سیب
کمی قبل از آن ادامه خواهد داشت و در انتهاي مرحله  هاي هوایی به حداکثر برسد و یا شود و تا زمانی که رشد اندام می

آزمون خاك یکی از بهترین . یابد سپس جذب پتاسیم سریعاً کاهش می. شودچهارم رشد خود جذب آن متوقف می
گردد  زمینی اغلب در اراضی سبک کشت می با توجه به اینکه سیب. هاي تعیین میزان پتاسیم قابل جذب خاك است راه

از طرف دیگر آهکی بودن . سیم براي این محصول محتمل است و نیاز به مصرف کود پتاسیمی بیشتري استکمبود پتا
  .نماید زمینی را دچار اشکال می ها، جذب آن توسط سیب هاي کشور و زیادي کلسیم در این گونه خاك خاك
  

  محاسبه پتاسیم مورد نیاز سیب زمینی 
براي محاسبه میزان . زمینی آزمون خاك است پتاسیمی مورد نیاز سیبکننده میزان کود  بهترین روش تعیین

پتاسیم مورد نیاز سیب زمینی، پس از برآورد عملکرد مورد انتظار در مزرعه و با در دست داشتن میزان پتاسیم قابل 
زمینی برآورد مطابق آنچه در مورد نیتروژن بیان گردید، میزان پتاسیم مورد نیاز سیب  11جذب خاك، از متن جدول 

  . براي کود سولفات پتاسیم تنظیم شده است به جاي پتاسیم،   براي سهولت کار،. گردد می
  

  )1382خادمی و همکاران، (برآورد سولفات پتاسیم مورد نیاز سیب زمینی بر حسب کیلوگرم در هکتار   - 11جدول 
  پتاسیم قابل  جذب خاك

)mg.kg-1 ( 
  )تن در هکتار(عملکرد غده 

45  40  35  30  25  20  15  10  
100=< 360  340  300  280  220  180  140  110  

120 340  320  280  260  200  160  120  100  
140 320  300  260  240  180  140  100  90  
160 300  280  240  220  160  120  90  80  
180 280  260  220  200  140  100  80  70  
200 260  240  200  180  120  80  70  60  
220 240  220  180  160  100  70  60  50  
240 220  200  160  140  80  60  50  40  
260 200  180  140  120  60  50  40  40  
280 180  160  120  100  50  40  40  0  
300 160  140  100  80  40  40  0  0  
320 140  120  80  60  40  0  0  0  
340 120  100  60  40  0  0  0  0  
360 100  80  40  0  0  0  0  0  
380 80  60  0  0  0  0  0  0  
400 60  0  0  0  0  0  0  0  

410=> 0  0  0  0  0  0  0  0  
  .   به نزدیکترین عدد سمت راست همان سطر مراجعه گردد: ـ                           

  



 دستورالعمل تولید سیب زمینی گواهی شده                                                                                    36

 
توان مقادیر کود سولفات پتاسیم محاسبه شده در جداول فوق را با استفاده از فرمول زیر به کود کلرید  می

  :پتاسیم تبدیل نمود
  10 مقدار کود سولفات پتاسیم به دست آمده از جدول÷  2/1= کلرید پتاسیم مقدار کود بر حسب 

  

  نوع، زمان و روش مصرف کود پتاسیمی
زمینی در پاییز، قبل از کاشت و زمان کاشت  تقریباً اکثر محققین با مصرف کودهاي پتاسیمی براي سیب

، نعمتی، 1385اح و همکاران، صب(موافق هستند ولیکن مصرف آن بصورت سرك توسط برخی محققین تأیید 
اي دیگر ممنوع  و توسط عده)  1359، رئیسی راد ، 1378، علیزاده، 1355، مهدوي و خراعی نزاد، 1353و 1351

هاي با بافت متوسط و ریز و بویژه براي مصرف کلرور  مصرف کودهاي پتاسیمی در پاییز فقط در خاك. شده است
باشد و کلر حاصل از مصرف کود  تر می سیم نسبت به سولفات پتاسیم ارزانپتاسیم توصیه شده است زیرا کلرور پتا

مصرف کودهاي پتاسیمی قبل از . زمینی در بهار کاهش یافته است کلرور پتاسیم در پاییز، بهنگام رشد سیب
مصرف کودهاي . گیرد کاشت معموالً بصورت پخش سطحی و مخلوط شدن آن با خاك بوسیله شخم صورت می

در شرایطی که مقدار پتاسیم قابل جذب خاك در حد کم تا . شود بهنگام کاشت بصورت نواري انجام میپتاسیمی 
هاي خیلی فقیر از نظر پتاسیم  در خاك. باشد متوسط باشد مصرف آن بصورت پخش سطحی در روي زمین می

ي عمقی در زمان قسمتی از آن بایستی قبل از کاشت بر روي زمین پخش گردد و قسمتی نیز بصورت جایگذار
کیلوگرم در هکتار  45با توجه به اینکه مصرف نواري کودهاي پتاسیمی به میزان بیش از . کاشت مصرف گردد 

مانده آن بایستی قبل از شخم  بدلیل افزایش شوري خاك مجاور بذر، منع شده است لذا باقی (K2O)پتاسیم 
-بصورت پخش سطحی مصرف شود البته با توجه به نقش غیر قابل انکار پتاسیم در تولید، نقل و انتقال و ذخیره

یت باال در مرحله سازي نشاسته بهتر است قسمتی از کود پتاسه مصرفی مخصوصاً در خاکهاي با ظرفیت تثب
پژوهشگران حامی مصرف کودهاي پتاسیمی بصورت . مصرف گردد) روز بعد از کشت 80تا 40( غدهپرشدن 

کیلوگرم در  40- 60سرك، مصرف آن را بصورت تکمیلی در صورت مشاهده کمبود در طول دوره رشد، به میزان 
. اند م اسیدي و یا نیترات پتاسیم توصیه نمودهاز منابع محلول در آب مانند سولوپتاس، سولفات پتاسی K2Oهکتار 

اگر میزان باالي مصرف کود پتاسه . پاشی توصیه نشده است مصرف پتاسیم در طول دوره رشد گیاه بصورت محلول
و دماي ) تن در هکتار 80در شرایط عملکرد  K2Oکیلوگرم  500(دلیل عملکرد باال و افزایش نیاز گیاه باال بوده به

  . صورت سرك مصرف گرددشدن بههفته بعد از سبز 8تا  6د باشد بهتر است مقداري از آن حتما هوا هم زیا
  

  زمینی نوع کود پتاسیمی براي سیب
قابلیت جذب   پتاسیم را می توان از دو منبع سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم مصرف نمود و هر دو کود تقریباً

درصد  60و کلرید پتاسیم حاوي (K2O) درصد پتاسیم  50سولفات پتاسیم حاوي . مشابه براي سیب زمینی دارند
تر آن کلرید پتاسیم  جهان بدلیل قیمت ارزاندرصد کل کودهاي پتاسه مصرفی در  94بیش از . است) (K2Oپتاسیم

اخیراً سولفات پتاسیم ـ . کودهاي پتاسیمی متداول در کشور شامل سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم است. است
زمینی نشان داده است که  مطالعات انجام شده بر روي سیب. درصد پتاسیم نیز تولید شده است 24منیزیم  با 

کند و مصرف آن فقط در ي سولفات پتاسیم، عملکردي مشابه با سولفات پتاسیم تولید میمصرف کلرور پتاسیم بجا
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هاي غیر شور و آب داراي کلر کم هیچ منعی در خاك. شودشرایط شور و خاك و آب آبیاري با کلر باال توصیه نمی

واالن اکیب آبیاري با یک میلیتر از آکلرور پتاسیم، کلري کم کیلوگرم 300براي کلرور پتاسیم وجود ندارد و مصرف 
از طرف دیگر . دهد عالوه بر آن مصرف کلرور پتاسیم در پاییز تأثیر منفی کلر را کاهش می. کندکلر وارد خاك می

مصرف زیاد کودهاي پتاسیمی ممکن . هاي سبک بافت توصیه نشده است مصرف کلرور پتاسیم در پاییز در خاك
توان از کود سولفات پتاسیم و منیزیم براي رفع کمبود  شود در این حالت می است باعث کمبود  منیزیم در گیاه

  .پتاسیم استفاده نمود
داري بین منابع کلره و سولفاته پتاسیم از نظر تأثیر بر طور کلی در اکثر مطالعات انجام شده تفاوت معنیبه

منبع کلرور پتاسیم باعث کاهش  ها وجود ندارد ولی ممکن استعملکرد، درصد ماده خشک و وزن مخصوص غده
  .مقدار جزئی افزایش دهدها در اثر انبارداري را بهکیفیت چیپس و رنگ آن گردد و کاهش وزن غده

  
  زمینی توصیه منیزیم در نیاز سیب

شود ولی کمبود آن ممکن است به  گرچه منیزیم به مقدار زیاد مورد نیاز نبوده و به مقدار کم جذب گیاه می
. ها جلوگیري کند تواند از رسیدن منیزیم به ریشه خاك تحت شرایطی می. دوره رشد گیاه را کوتاه نمایدطور بارز 

باشد و خاك با بافت سبک نیز معموالً  میزان باالي اسیدیته خاك براي جذب منیزیم توسط گیاه مناسب نمی
عالئم کمبود منیزیم را از ) ات آنمخصوصاً نیتر(معموالً مصرف کودهاي نیتروژنه . سازد جذب آن را محدود می

اگر . شود کلسیم به خاك باعث کمبود منیزیم می) و(گاهی اوقات افزایش مقدار زیادي پتاسیم یا . برد بین می
 22درصد باشد مصرف  22/0گرم بر کیلوگرم و منیزیم بافت گیاه کمتر از  میلی 50مقدار منیزیم خاك کمتر از 

کیلوگرم در هکتار از آن را بصورت پخش سطحی از  110بصورت نواري و یا  (MgO)هکتار منیزیم کیلوگرم در 
  ). 1378منتظري و علیزاده، (شود  درصد منیزیم است توصیه می 11منبع سولفات پتاسیم منیزیم که حاوي 

  

  زمینی گوگرد مورد نیاز سیب 
خالت دارد و قسمتی از برخی گوگرد از عناصر اصلی ضروري براي رشد گیاه است که در سنتز پروتئین د

این عنصر ابتال به بیماري در گیاهان را کاهش . اسیدهاي آمینه از جمله میتونین و سیستئین را تشکیل می دهد
باشند  ها داراي گوگرد کافی می بیشتر خاك. می دهد و در تنظیم و ساخت قند، نشاسته و همی سلولز مؤثر است

هاي شنی با مواد آلی کم  شود هر چند بعضی از خاك گیري نمی رد اندازهو معموالً در تجزیه خاك روتین گوگ
هاي زیرزمینی که براي آبیاري  هاي سطحی و بعضی از آب آب. است نیاز به مصرف گوگرد داشته باشندممکن 

ن هاي زیرزمینی فاقد آ شوند معموالً داراي مقادیر قابل توجهی گوگرد هستند و بعضی دیگر از آب استفاده می
شرطی که شرایط مناسب مصرف گوگرد عنصري ممکن است بتواند در کنترل بیماري اسکب مؤثر باشد به. باشند می

  .  در خاك براي اکسیداسیون گوگرد و اثرگذاري آن بر اسیدیته خاك فراهم گردد
اگر مقدار . دهد هایی که داراي گوگرد بسیار کم باشند به مصرف گوگرد پاسخ می زمینی فقط در زمین سیب

کیلوگرم در  22درصد باشد مصرف  18/0گرم بر کیلوگرم یا گوگرد بافت خاك کمتر از  میلی 7گوگرد خاك کمتر از 
وگرد آلی براي رفع کمبود آن مناسب و در مصرف گوگرد آسیابی، گوگرد کشاورزي و گ. شود هکتار گوگرد توصیه می
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هاي مناطق خشک و نیمه با توجه به غنی بودن خاك. زیادي مصرف گوگرد تاثیر سویی ندارد. باشد دسترس می

 باشد ولی با مصرف گوگرد عنصري و انجام فراینداي گوگرد خیلی مدنظر نمیخشک از آنیون سولفات جنبه تغذیه
یابد و همین کاهش به اصالح طور موضعی کاهش میگوگرد به غدهدر اطراف  خاك pHبر روي آن، اکسیداسیون 

  .گرددمصرف و فسفر و باالبردن کارایی کودهاي مصرفی میخاك، افزایش جذب عناصر غذایی کم
  

  توصیه عناصر کم مصرف در سیب زمینی 
در مقادیر بسیار کم براي تغذیه گیاه عناصر کم مصرف که شامل بر، کلر، مس، آهن، منگنز، مولیبدن و روي است 

در بعضی مناطق تجمع و تراکم . ها داراي عناصر کم مصرف کافی براي رفع نیاز نبات دارند بیشتر خاك. ضروري است
کمبود روي و بر در و کمبود روي و آهن در و کمبود روي . شود  عناصر کم مصرف وجود دارد که باعث افت عملکرد می

  .زمینی دیده شده است هاي تسطیح شده و تا حدودي کمبود بر بر روي سیب و خاك هاي آهکی در خاك
  

  (Zn)زمینی  روي مورد نیاز سیب
هاي آهکی از  زمینی نسبت به مصرف کود سولفات روي به ویژه در خاك هاي به عمل آمده سیب طبق بررسی

مصرف بیش از حد فسفر جذب روي بوسیله زمینی کشور، اغلب بدلیل  در مزارع سیب. دهد العل نشان می خود عکس
گرم بر کیلوگرم  میلی 9/0به طور کلی وقتی روي قابل جذب خاك تا ) 1383همتی، (شود  گیاه دچار اشکال می

 5/5گرم بر کیلوگرم است مقدار  میلی 1-5/1کیلوگرم در هکتار روي خالص و وقتی مقدار روي بین  11است 
گرم بر کیلوگرم تجاوز نماید نبایستی کود روي  میلی 5/1ی مقدار روي خاك از کیلوگرم در هکتار روي خالص و وقت

مقدار سولفات روي آبدار . کند مقدار مصرف با توجه به غلظت روي قابل جذب در خاك تغییر می. مصرف شود
درصد  35درصد روي خالص و سولفات روي خشک حاوي  23توصیه شده را با توجه به غلظت روي خاك حاوي 

در صورتی که . توان به صورت پخش سطحی و هم به صورت نواري مصرف نمود سولفات روي را می. باشد ي میرو
بصورت نواري به همراه کود نیتروژنه مصرف شود راندمان جذب روي افزایش یافته و مقدار کود مصرفی به یک سوم 

پاشی شروع قبل از  له چند نوبت محلولتوان بوسی هم چنین کمبود روي را می. یابد مقادیر ارائه شده کاهش می
 3(کیلوگرم سولفات روي آبدار  3روز کنترل نمود و مقدار مصرف روي در هر هکتار  20دهی به فاصله  مرحله گل

گرم مواد چسبنده  200پاشی به همراه  بهتر است محلول .خواهد بود) کیلوگرم در هزار لیتر آب در یک هکتار
 .لیتر آب انجام شود 1000در ) مویان(
  

  (B)زمینی  مورد نیاز سیب بور 
کیلوگرم بر خالص در هر هکتار بصورت  2/2گرم بر کیلوگرم باشد مقدار  اگر میزان بر خاك کمتر از یک میلی

مصرف زیادي بر سمی خواهد . مصرف بر بصورت پخش نواري توصیه نشده است .شود پخش سطحی مصرف می
شود که بصورت  پاشی بر وقتی انجام می محلول. بود و بهیچ وجه نبایستی بیشتر از مقدار توصیه شده مصرف گردد

ماه شروع از کیلوگرم در هکتار بر خالص در سه نوبت به فاصله یک  2/0پاشی با  محلول. خاکی مصرف نشده باشد
در هزار فراتر  2پاشی با بور باید دقت کافی مبذول گردد و غلظت نباید از در مورد محلول. شود اواخر تیر انجام می

اسید بوریک معمول ترین . دهدگردد و عملکرد گیاه را کاهش میسوزي میرود چرا که غلظت باالتر منجر به برگ
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کیلوگرم در هکتار در صورتی که کمبود بور در خاك  20 -15بوریک بین مصرف خاکی اسید . باشدمنبع بور می

  . گرددوجود داشته باشد توصیه می
  

   (Fe)زمینی  آهن مورد نیاز سیب 
االرض آنها در اثر عملیات  هایی که تحت دارند و یا خاك 8/7هاش باالتر از .هاي آهکی که پ کمبود آهن در خاك

گردد ولی  مصرف خاکی کودهاي سولفات آهن توصیه نمیبطور کلی . محتمل استتسطیح براي آبیاري، ظاهر شده 
زمینی را کیلوگرم در هکتار مشکل کمبود آهن در سیب 5-4به میزان  EDDHAمصرف خاکی کودهاي با بنیان آلی 

به  باشد وشود چرا که یک مولکول درشت میهیچ وجه توصیه نمیبه EDDHAپاشی آهن محلول. سازدمرتفع می
پاشی باید در چندین نوبت  محلول. پاشی آن تأثیري بر رشد گیاه نداردکند و محلولها عبور نمیهیچ وجه از روزنه

براي افزایش تاثیر آن ) مانند آنچه براي روي گفته شد) (مویان(صورت گیرد و مقداري نیتروژن و مایع چسبنده 
گرم بر کیلوگرم  میلی 8کیلوگرم و حد کفایت آن  بر گرم میلی 5حد بحرانی غلظت آهن در خاك . اضافه شود

گرم مایع چسبنده  200کیلوگرم اوره و  2کیلوگرم سولفات آهن و به همراه  3پاشی در چند نوبت با  محلول. باشد می
  . روز انجام شود 20دهی به فاصله   لیتر آب براي یک هکتار شروع قبل از مرحله گل 1000در 

  

  )Mn ،Cu(زمینی  منگنز و مس مورد نیاز سیب
ها کمتر دیده  کمبود منگنز و مس در خاك. زمینی از گیاهان حساس به کمبود منگنز گزارش شده است سیب

کیلوگرم مس و منگنز خالص به ترتیب  5-10در صورت کمبود مس و منگنز به ترتیب مصرف یک و . شده است
-حد بحرانی منگنز در خاك براي سیب. شود بصورت نواري توصیه می از منابع سولفات مس و سولفات منگنز

باشد و در بیشتر از آن کودهاي منگنز و مس دار نباید گرم در کیلوگرم خاك میمیلی 5/0و براي مس  6زمینی 
کیلوگرم در هکتار مس خالص که معادل یک کیلوگرم در هکتار سولفات مس در  25/0پاشی  محلول. مصرف شود

  .شود ت به فاصله یک ماه و شروع از اواخر تیر ماه انجام مینوب 2
  

  توصیه کود آلی در زراعت سیب زمینی  
کودهاي آلی اساساً براي حفظ شرایط مطلوب خاك بخصوص از نظر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ضروري 

دازه کافی موجود نیست، کودهاي در بسیاري از اراضی زراعی که دامپروري وجود ندارد و کود دامی به ان. باشند می
زمینی براي افزایش تولید،  در زراعت سیب. گردد آلی با برگرداندن محصوالت سبز مانند شبدر و علوفه تامین می
تن در هکتار کود دامی  35در فرانسه معموالً . شود مصرف کود دامی پوسیده همراه با کودهاي شیمیایی توصیه می

تن  6/36به  7/27زمینی از  در آزمایشی با مصرف کود مرغی عملکرد سیب. شود می همراه کودهاي شیمیایی مصرف
تن غده  31کیلو نیتروژن خالص 160تن کود دامی به همراه  30در ایران با مصرف . در هکتار افزایش یافت

سط فائزنیا و زمینی تو تاثیر توام کودهاي شیمیایی و آلی بر عملکرد کمی و کیفی سیب. زمینی برداشت گردید سیب
  .درصد کود نیتروژنه مورد نیاز مرحله کاشت از طریق کودهاي آلی تامین گردد 50محمدي بررسی و توصیه شد که 
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اگر چه عناصر پرمصرف و . دهد زمینی بهترین واکنش را به کود حیوانی نشان می در میان گیاهان زراعی سیب

اغلب اثر اصالح کنندگی مواد آلی   خیزي خاك نقش دارند،شوند در حاصل کم مصرف که از طریق کود آلی تأمین می
هاي سبک و افزایش راندمان کود  این اثر بخصوص با افزایش قدرت نگهداري آب در خاك. اهمیت بیشتري دارد
کود دامی باید کامالً پوسیده باشد زیرا کود دامی که تازه بوده و از نظر پوسیدگی ناقص باشد . نیتروژنه همراه است

زمینی فعال شده و ممکن است موجب کاهش ماده خشک غده، از دست رفتن طعم  اواخر فصل رشد سیب در
از طرف دیگر کود تازه . هاي گیاهی شودانبارداري و بروز بیماريزمینی، تاخیر در رسیدگی غده و دشواریهاي  سیب

- 5/2هر تن کود دامی پوسیده به طور متوسط . ممکن است باعث خشک شدن سریع بستر بذر در اوایل رشد گردد
 MgO ،30کیلوگرم  CaO ،7/1کیلوگرم  K2O ،5کیلوگرم  P2O5 ،4کیلوگرم  6/0، )5و  15(کیلوگرم نیتروژن  5/1

برابر کود گاوي یا  2هر تن کود مرغی حدود . کند به خاك وارد می) 15(گرم بر  5گرم مس و  4گرم منگنز، 
  .کند به خاك وارد می) خالصکیلوگرم نیتروژن  5(گوسفندي نیتروژن 

تن کود مرغی در هر هکتار  10یا گوسفندي کامالً پوسیده و یا حداکثر  تن کود دامی گاوي 20بطور متوسط مصرف 
بایست از سرجمع کود  می) طبق برآورد فوق(مقدار نیتروژن حاصل از مصرف کود دامی یا مرغی . شود توصیه می

زمینی با توجه به کربن آلی خاك  مرغی مورد نیاز سیب) یا(کود دامی و  12 در جدول. نیتروژنه مصرفی کسر گردد
  .نشان داده شده است

  

  زمینی برآورد کود دامی یا کود مرغی مورد نیاز سیب -12 جدول
  کربن آلی خاك

  )درصد(
  کود گاوي یا گوسفندي

  )تن در هکتار(
  کود مرغی

  )تن در هکتار(
  )در هکتارکیلوگرم (مقدار نیتروژن تامین شده 

  کود مرغی  کودگاوي یا گوسفندي
0/2>=  10  5  15  20  

8/1  12  6  18  24  
6/1  14  7  21  28  
4/1  16  8  24  32  
2/1  18  9  27  36  
0/1  20  10  30  40  
8/0  22  10  33  40  
6/0  24  10  36  40  
5/0  26  10  39  40  
4/0  28  10  42  40  
3/0<=  30  11  45  44  

 

  
 زراعت سیب زمینیتوصیه کودهاي زیستی در 

 کودهاي زیستی محرك رشد گیاه

آنها  .دهند قادرند نیتروژن اتمسفر را تثبیت و در اختیار گیاه قرار  هاي محرك رشد گیاه،میکروارگانیسم
همچنین با تولید و   هاي آهکی افزایش داده وهمچنین با سنتز و ترشح سیدروفور، قابلیت جذب آهن را در خاك

ها قادر به افزایش رشد گیاهان  ها و سیتوکینینها، جیبرلیناز جمله اکسین) PGRs(رشد  هکنندترشح مواد تنظیم
از طرف دیگر از طریق افزایش حاللیت مواد معدنی جذب عناصر  هاي محرك رشد گیاهمیکروارگانیسم. باشند می
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هاي آمینه، ها، اسیدزیم ها، ویتامینآنها با تولید آن. دهند معدنی از قبیل نیتروژن، پتاسیم و فسفر را افزایش می

   .کنند ها نیز به رشد بهتر گیاه کمک میاگزوپلی ساکاریدها و کاهش سمیت فلزات سنگین و دیگر آالینده
 .زاي گیاهی استهاي محرك رشد گیاه، شامل کنترل زیستی عوامل مضر و بیماري اثرات غیر مستقیم باکتري

زاي هاي باکتریایی قادر به کنترل عوامل مضر و بیماريطریق تولید متابولیتهاي محرك رشد گیاه از  باکتري
زاي گیاهی قادر به حفاظت هاي بیماري ها، نماتدها و باکتريها با اختالل در رشد قارچ این باکتري. باشد گیاهی می

و سیدروفور به  HCNوتیک، در اغلب مطالعات صورت گرفته، تولید آنتی بی. زا هستندگیاه در مقابل عوامل بیماري
هاي غیر مستقیم تحریک رشد گیاه هاي مضر، به عنوان مکانیسم ها یا میکروارگانیسمدلیل کاهش فعالیت پاتوژن

هاي محرك رشد گیاه براي  هاي مورد استفاده باکترياز جمله مکانیسم. اندشناخته شدهها این باکتريتوسط 
هاي سودوموناس با تولید اکثر سویه. باشد گیاهی، تولید آنتی بیوتیک میزاي جلوگیري از تکثیر عوامل بیماري

 2و ) Pyrrolnitrin(، پیرول نیترین )Pyoluteorin(، پیولوتئورین )Phenazines(هایی از قبیل فنازین آنتی بیوتیک
طی تحقیقی نشان داده . هاي قارچی را دارند ، توانایی کنترل بیماري) DAPG(دي استیل فلورگلوسینول  -4 و

با تولید دو آنزیم کیتیناز و المیناراز خارج سلولی،  P. stutzeriهاي محرك رشد از جمله  شد که برخی از باکتري
همچنین این . اندرا متالشی و بدین ترتیب پوسیدگی ریشه گیاه را کنترل کرده Fusarium solaniهاي قارچ هیف

 Rhizoctinia solani ،Sclerotiumهاي گلوکاناز، توانایی کنترل تکثیر قارچ-3و 1بتا  ها از طریق سنتز سممیکروارگانی

rolfii   وPhytium ultimum هاي محرك رشد عالوه بر تولید آنتی بیوتیک و  باکتري. اندرا از خود نشان داده
  . نمایندزاي گیاهی خاکزاد کمک میبیماري سیدروفور از طریق تولید سیانید هیدروژن نیز به کنترل عوامل

هاي مقاومت سیستمیک در گیاهان علیه کنندهبه عنوان القا هااین میکروارگانیسمهاي اخیر استفاده از در سال
موجود در غشاء خارجی سلول ) LPS( ژن لیپو پلی ساکاریدآنتی. زاي بسیاري بکار گرفته شده استعوامل بیماري
به . رونداز عوامل مهم القاء مقاومت سیستمیک به شمار می) SA( سیدروفور و اسید سالسیلیک باکتري، تولید

موجب  P. fluorescens WCS417پلی ساکارید موجود در غشاء باکتري طور مثال مشاهده شده است که لیپو
  .شود می Fusariumالقاء مقاومت گیاه میزبان در مقابل  قارچ 

  
  بیولوژیک محرك رشد گیاهنحوه مصرف کودهاي 

. مقدار و نحوه مصرف کودهاي بیولوژیک محرك رشد گیاه  بستگی زیادي به نوع فرموالسیون آنها دارد
مصرف این کودها براي استفاده در کشت سیب زمینی عموما به شکل مایع توصیه و به دو صورت مورد استفاده 

  .گیرندقرار می
  بذر مال - 1

. زمینی را  داخل ظرف مناسب تمیزي بریزیدهاي بذري سیبمقدار معینی از غدهبراي مصرف بذري ابتدا  
، کود بیولوژیک مایع را به آن اضافه کرده و براي چند دقیقه محتویات ظرف را  سپس متناسب با مقدار بذر مصرفی

ار غده هاي بذري پس از اینک. به خوبی تکان دهید تا از آغشته شدن کلیه بذور به کود بیولوژیک مطمئن شوید
دور از نور (، بذرها را درمکان مناسب تمیزي در صورت آماده نبودن شرایط کاشت .براي کاشت آماده هستند
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ساعت  24نگهداري بذور در این شرایط بیش از . نگهداري نمایید) مسقیم خورشید و ترجیحا هواي سرد و خشک

  .شودتوصیه نمی
 

  کود آبیاري -2
، مقدار معینی از اي و یا بارانیهرگونه آبیاري مانند قطره وجود تاسیسات آبیاري اعم ازدر این روش در صورت 
ها نیز قبل از در سایر آبیاري. هاي اولیه آب تزریق و در کل مزرعه پخش خواهد شدکود در مخازن و یا ورودي

مقدار کود . ل خواهد شداي با آب مخلوط و به زمین منتقورود آب به زمین مقدار معینی از آن در حوضچه
  . مصرفی بستگی زیادي به، سطح زمین، قیمت و جمعیت  میکروارگانیسم موثر موجود در کود دارد

 

 هاي میکوریزيکودهاي زیستی حاوي قارچ

- زمینی، انواع حاوي قارچ هاي میکوریزي میگروه دیگري از کودهاي زیستی با قابلیت کاربرد در کشت سیب
هاي همزیست با گیاه میزبان از طریق افزایش سطح جذب ریشه کارایی مصرف آب و میکروارگانیسماین . باشند

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

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

این امکان . باشدزمینی میها به میزان یک درصد وزن غده بذري براي سیبکشور تولید شده و توصیه مصرف آن
هاي میکوریزي را به هاي محرك رشد و انواع حاوي قارچوجود دارد که کودهاي زیستی حاوي میکروارگانیسم

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

 

  نحوه مصرف کودهاي زیستی میکوریزي
به منظور . باشندکودها براي استقرار بهتر بر روي غده بذري نیازمند به استفاده از یک ماده چسباننده میاین 

با توجه . نیاز را به داخل ظرف مناسب تمیزي منتقل نماییدتلقیح غده بذري با کودهاي پودري ابتداغده هاي مورد
سپس متناسب با . دوار بتون قابل استفاده است هاياي پالستیکی تا بشکهبه مقدار غده، ظرف مناسب از کیسه

پس . ها درون ظرف، مقدار مشخصی از محلول ماده چسباننده را به آن اضافه کرده و به خوبی بهم بزنیدمقدار غده
هاي چسبناك را به ظرف مناسب و تمیز حاوي کود اضافه ها، غدهاز اطمینان کافی از چسبناك بودن کلیه غده

در . ، غده ها قابل کشت می باشندند دقیقه چرخش ظرف در جهات مختلفپس از چ. بهم بزنید کرده و به خوبی
  .نمایدبه کاشت بهتر آنها کمک می) در سایه و در سطح تمیز(ها صورت امکان، اندکی هوا خشک کردن غده

درصد  20، درصد، صمغ عربی 40هاي شود محلولها از مواد متعددي استفاده میبراي چسبناك کردن غده
  . باشنداي از این مواد مینمونه درصد 4درصد انواع مالس، یک درصد پودر شیر، متیل اتیل سلولوز  25شکر، 
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 در محصوالت گواهی شده) نیترات و عناصر سنگین( هامدیریت کاهش آالینده -8

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

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

ذکر . آمده است 13زیست تهیه و ارائه گردیده است که در جدول کاربري کشاورزي توسط سازمان حفاظت محیط
و نه (گرم در کیلوگرم به صورت کل این نکته شایان توجه است که مقدار فلزات سنگین ذکر شده بر حسب میلی

  . گرددهاي مختلفی باعث تغییر غلظت فلزات سنگین در خاك میفعالیت. باشدمی) قابل استفادهبخش 
  

  سازمان حفاظت محیط زیست ها بر اساس  استاندارد حداکثر مجاز فلزات سنگین در خاك - 13 جدول
  ) گرم بر کیلوگرممیلی( 

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

 وانادیوم 200
 روي 500

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

  

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

-نهاده agمنابع کودي،  fهاي اتمسفري، نشست aمواد مادري،  pهاي فلز سنگین و اندیس  Mدر این عبارت 
  . باشدآبشویی می lبرداشت توسط گیاه،  crهاي معدنی، آالینده ipپسماندهاي آلی،  owهاي شیمیایی کشاورزي، 
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چندان که به آنها عناصر . هاي بسیار کمی دارندفلزات سنگین حاصل از هوادیدگی مواد مادري، غلظت

البته در . گفته شده و معموالً در مقادیر سمی نیستند) میلی گرم در کیلوگرم 1000غلظت کمتر از ( 1کمیاب
  .تولوژي آنها داراي غلظت باالیی هستندیبرخی مناطق به دلیل ساختار زمین شناسی و ویژگی ل

بهم زدن تعادل موجود در چرخه عناصر و فلزات، غلظت فلزات سنگین در برخی  هاي انسان والبته در اثر فعالیت
ها به مقداري افزایش یافته که مشکالت متعددي را براي سالمتی انسان، گیاهان و جانوران، اکوسیستم و دیگر خاك

  .نمایدها ایجاد میمحیط
- هاي بشري بیشتراز جریانناشی از فعالیتعالوه بر آن که معموالً افزایش غلظت و انباشتگی فلزات سنگین 

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

  .شودمی
  

گیاهان براي رشد و . رودنظر تاریخ کشاورزي اولین تأثیر مهم انسان بر روي خاك به شمار می از :کودها -1
و کم ) نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد(نمو و تکمیل چرخه زندگی نیازمندند تا عناصر پرمصرف 

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

هر ساله مقادیر قابل توجهی از انواع . پاشی براي گیاه تأمین شوند تا بتواند گیاه سالمی را تولید نمایدمصرف برگ
-پاشی در اراضی کشاورزي مورد استفاده قرار مینیاز گیاهان از طریق خاکی یا برگ کودهاي حاوي عناصر مورد

به عنوان مثال استفاده از کودهاي فسفاتی . باشنداین کودها حاوي مقادیر کمی از فلزات سنگین هم می. گیرد
وامل آالینده آلوده نشوند ها از نظر این عبراي آن که خاك. نمایندمقادیري از کادمیم و سرب را به خاك اضافه می

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

هاي کودها و دوم رعایت غلظت اول تطابق محتوي با برچسب روي بسته. گیرندجهت عمده مورد بررسی قرار می
لذا براي تولید محصوالت گواهی شده الزاماً بایستی کودهاي مورد . مجاز فلزات سنگین در انواع مواد کودي است
و یا ارسال شماره  www.kswir.irاین امر از طریق مراجعه به پایگاه . استفاده داراي شماره ثبت مواد کودي باشند

گردد که استفاده از مواد کودي مجدداً یادآوري می. باشدقابل حصول می 3000646424ثبت به شماره پیامک 
مقدار مجاز فلزات  4 در پیوست. ها خواهد شدفاقد شماره ثبت باعث عدم تأیید و دریافت نشان حد مجاز آالینده

  . سنگین در مواد کودي بر اساس شیوه نامه ثبت مواد کودي آمده است
 
هاي قابل توجه فلزات سنگین بودند استفاده هاي مختلفی که حاوي غلظتکشدر گذشته آفت :هاکشآفت -2

در حال . را ذکر نمودهاي حاوي مس، جیوه، منگنز، سرب و روي در گذشته توان به قارچ کشاز جمله می. شدندمی
-به عنوان قارچ کش استفاده می) آهک+سولفات مس(حاضر نیز سمومی همانند اکسی کلرور مس و محلول برودو 

بهرحال در . شودنمیشد که هم اکنون استفاده البته در گذشته سمومی همانند ارسنات سرب نیز استفاده می. شوند
                                                             
1 Trace elements 
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هاي گیاهی عمل نموده و از هاي مدیریت آفات و بیماريورالعملها بایستی مطابق با دستکشاستفاده از آفت

فهرست سموم  4 در پیوست شماره. رویه و بی تجویز متخصصان خودداري نمودمصرف سموم ممنوع و استفاده بی
  . آمده است زمینیسیبمجاز براي استفاده در محصول 

  

غیراستانداردي همانند انواع لجن فاضالب، کودهاي دامی، مصرف مواد آلی  :کودهاي آلی و لجن فاضالب - 3
اگرچه که . ها در خاك گرددتواند سبب افزایش تجمع فلزات سنگین و سایر آالیندهمی... کمپوست زباله شهري و 

 اما در مواردي که به دلیل استفاده. استفاده از کودهاي دام و طیور در افزایش حاصلخیزي خاك نقش مهمی را دارند
هاي غذایی دام و طیور حاوي روي، مس و نیز به دلیل استفاده از ترکیبات حاوي ارسنیک در کنترل نامناسب مکمل

افتد که مقادیر زیادي از کودهاي البته این امر در صورتی اتفاق می. تواند سبب تجمع در خاك شودبهداشتی آنها می
   .ستفاده فاقد معیارها و استانداردهاي مناسب باشندنامناسب در سطح کوچکی استفاده شده و کودهاي مورد ا

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

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

. یکروبی و انگلی نیز باشدهاي متواند حاوي آلودگیعالوه بر فلزات سنگین لجن فاضالب می. باشد... مس و 
باشد که داراي بسته بندي و شماره ثبت دفتر استفاده از لجن فاضالب صرفاً در شرایطی قابل استفاده و توصیه می

  .ثبت و کنترل کیفی مواد کودي باشد
  

دارد اي طوالنی در دنیا استفاده از فاضالب براي آبیاري محصوالت کشاورزي سابقه :فاضالب و آب آبیاري -4
این موضوع به ویژه در مراکز و مناطق . شودو هم اکنون نیز در بسیاري از کشورهاي دنیا و حتی ایران استفاده می

ها عالوه بر آلودگی میکروبی و انگلی این فاضالب. خوردکشت و کار در حاشیه و داخل شهرها بیشتر به چشم می
ت سنگین باشد که درصورت استفاده مستمر و بلند مدت توانند بسته به منشاء آن حاوي مقادیري از فلزامی

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

توان به آن نشان حد مجاز آالینده  اختصاص داده نمی زمینیسیبتفاده از فاضالب خام براي تولید در صورت اس
عالوه بر فاضالب مورد استفاده براي آبیاري، منابع آب سطحی و یا زیرزمینی نیز بدلیل شرایط هیدرو . شود

گاهی ساختار زمین  چرا که . اشندها از جمله فلزات سنگین بتوانند حاوي مقادیري از آالیندهژئوشیمیایی می
در این راستا الزم است تا به کیفیت آب نیز توجه . هاي باالي فلزات سنگین هستندشناسی آنها حاوي غلظت

  .در حال حاضر براي آب مورد استفاده براي آبیاري استاندارد زیر وجود دارد. نمود
  

                                                             
1 Sewage Sludge 
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  استاندارد کیفیت آب براي کاربري کشاورزي -14جدول 

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

ها  این نوع خاك. کنند هاي اسیدي محدودیت ایجاد می مقادیر ارائه شده براي پارامترهاي آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط براي آبیاري گیاهان در خاك :1توضیح 
  .خزر  قرار دارنداغلب در محدوده حوضه آبریز دریاي 

با توجه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاري و سایر پارامترهاي ) SAR(براي پارامترهاي غلظت سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم  :2توضیح 
) بار و کشاروزي جهانیهاي سازمان خوارو توصیه(شود در این موارد به مرجع اصلی  با این وجود توصیه می. کیفیت آب، در اینجا حدودي براي آنها تعیین نشده است

  .به عنوان راهنما رجوع شود
  .hookwormsو  Trichurisو  Ascarisهاي  گونه) 1(
  در طی دوره آبیاري) 2(

  .باشد براي منابع تأمین آب کشاورزي براي پارامترهاي متداول و باکتریولوژیک ماهانه و مواد سمی فصلی می برداري حداقل تناوب نمونه :تبصره
  
  

استخراج معدن، آسیا کردن سنگ معادن فلزي و صنایع وابسته آن  :کاري و پسماندهاي صنعتیمعدن -5
-طی استخراج معدن باطله. رود هاي بسیاري از مناطق به شمار میعامل پراکنش و تجمع فلزات سنگین در خاك

ها و طبیعی همانند تاالبهاي به گودال) سازيتر رسوب کرده طی فرآیند شناورتر و یا بزرگقطعات سنگین(ها 
  در بسیاري موارد باعث افزایش غلظت عناصري همانند روي و سرب . یابدتخلیه شده و غلظت آنها افزایش می.... 
گردد که باعث ایجاد ریسک براي سالمتی انسان، محصوالت کاشته شده در آن و مخاطرات زیست محیطی می
هاي حاوي مقادیر باالي فلزات ق خوردن گیاهان روئیده در خاكفلزات سنگین موجود در خاك از طری. گرددمی

  .گذاردسنگین و یا بلع مستقیم آن بر سالمتی انسان تأثیر می
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توانند ها و مواد دارویی نیز میکشعالوه بر معادن، صنایع دیگر همانند نساجی، دباغی، پتروشیمی، تولید آفت

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

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

ها شامل انتشار گرد و غبار یا دودها، گازها و بخارات در منابع هوایی آالینده :هایندهمنابع هوایی آال -6
برخی فلزات  .شوندفلزات معموالً همراه با ذرات موجود در جریان خروجی گازها منتشر می. باشداتمسفر می

. آیدذرات ریز متراکم درمیشوند و به صورت همانند ارسنیک، کادمیم و سرب در فرآیندهاي دماي باال تصعید می
هاي شوند تا به صورت فرونشستها به مناطق وسیعی پراکنده میها از طریق دودکشپس از انتشار آالینده

ها معموالً به دلیل تشکیل در نزدیک زمین در منطقه فرونشست. نشیندمرطوب و خشک بر روي زمین می
ها و چه از طریق فرونشستی که وارد اتمسفر طریق دودکشبهرحال دودها چه از . شوندمحدودتري پراکنده می

کیفیت این آلودگی بستگی به کیفیت . شوندشوند از طریق فرونشست مرطوب و خشک بر زمین وارد میمی
به همین دلیل در مجاورت کارخانجات ذوب فلزات مقدار . باشدمنشاء آن داشته و موضوعی مکان ویژه می

یکی دیگر از منابع . شودهاي بیشتري مواجه میها و گیاهان مجاور آن با غلظتكکادمیم، سرب و روي در خا
باشد که هاي فسیلی به دلیل تترا اتیل سرب میاصلی انتشار سرب در انتشارات گازي حاصل از احتراق سوخت

هاي روغنهمچنین به دلیل سائیدگی و . هاي اصلی می گرددهاي اطراف جادهباعث افزایش غلظت سرب در خاك
ها گاهی تا چندین البته این آلودگی. کندها افزایش پیدا میهاي مجاور جادهروانسازي نیز غلظت کادمیم در خاك

باغ بایستی به این نکته توجه نمود و با توجه به میزان ترافیک و / یابد لذا در انتخاب مزرعه کیلومتر هم انتقال می
ها نه به متري در جاده 100فاصله . را رعایت نمود تا آلودگی پیش نیایدفاصله مناسب ) فرعی/ اصلی(نوع جاده 

دهد زیرا نتایج مطالعات در ایران نشان می. تواند استفاده شودعنوان یک استاندارد بلکه به عنوان یک راهنما می
ورت اندازه در هر ص. رسدر کنار جاده به حداقل خود میمت 100که آلودگی خاك ناشی از ترافیک در فاصله 

  .گیري مقدار فلزات سنگین در خاك و گیاه نبایستی از حدود مجاز آن عبور کند
 

  هایی براي کاهش فلزات سنگین در محصوالت کشاورزيگزینه
سیب تحقیقات بسیاري در دنیا در مورد جذب فلزات سنگین در ارقام مختلف  :انتخاب رقم مناسب

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

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

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

هاي خوبی براي اراضی آلوده به فلزات سنگین گزینه (reed Canary grass)و علف قناري  (Salix)همانند بید 
  ..هستند
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  گزارشات متعددي حاکی از آن است که غلظت کادمیم در گیاهان با مصرف کودهاي روي کاهش  :کوددهی

به احتمال زیاد پاسخ به مصرف . البته برخی گزارشات هم در خصوص عدم تأثیر کودهاي روي بوده است. یابدمی
اشد مصرف آن روي در کاهش جذب کادمیم به وضعیت روي درخاك بستگی دارد و در صورتی که خاك پائین ب

البته این . کندچنین مس با کادمیم براي جذب توسط گیاه رقابت میهم. جذب کادمیم را کاهش خواهد داد
هاي کشت بدست آمده است و در شرایط گلخانه و خاکی در مزرعه شواهد محدودي وجود اثرات غالباً در محلول

   .داشته است
فسفر نقش مهمی . کودهاي فسفاتی مورد توجه قرار گیرددر مزارع با احتمال غلظت باالي آرسنیک مصرف 

در حضور مقادیر کافی فسفر در . در کاهش جذب و انتقال آرسنیک و تعدیل اثرات نامطلوب آن در گیاه دارد
  .شودها منتقل نمیگیاه بخش اعظم آرسنیک در ریشه انباشته شده و به سایر بخش

انند زیست جامدها، کمپوست لجن فاضالب، کودهاي دامی مواد بهسازهاي آلی هم :مواد بهسازهاي آلی
فراهمی ریستی فلزات سنگین در خاك را به دلیل محتوي مواد آلی خود و غلظت باالي مواد آلی و فسفر و 

وارد نمودن مواد آلی به خاك به دلیل نگهداري کادمیم و جلوگیري از جذب توسط گیاه . دهندآهن کاهش می
کود دامی غلظت % 2به عنوان مثال در برخی تحقیقات نشان داده است که مصرف . اشدبو آبشویی مناسب می

تحقیقات دیگري که بر روي اثربخشی . را کاهش داد%) 35(و گندم %) 45(اسفناج %) 30(نیکل در هویج 
درصد کاهش  40افزودن بقایاي گندم بر روي خاك آلوده انجام شد نشان داد که غلظت کادمیم در گندم 

   .فتیا
مواد بهساز شیمیایی بر روي کاهش فراهمی زیستی فلزات سنگین بدلیل ایجاد : بهسازهاي شیمیایی

بسیاري از این مواد محصوالت . بسیار مؤثر هستند pHهاي اتصالی اضافی براي فلزات سنگین و نیز اثرات سایت
برخی مواد بهساز  15در جدول . جانبی صنایع بوده بنابراین کم هزینه و به مقادیر زیادي در دسترس هستند

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

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

- به عنوان مثال در مطالعه. دهندمواد بهساز شیمیایی هستند که انتقال فلزات سنگین به گیاهان را کاهش می
استفاده از ترکیبات . درصد کاهش داده است 41و  81، 72اي مصرف زئولیت تجمع کادمیم، سرب و روي را 

یر متحرك کردن فلزات در مطالعات بسیاري مورد توجه براي غ) همانند آپاتیت یا هیدروکسی آپاتیت(فسفاتی 
  . بوده است
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   سنگین فلزات فراهمی کاهش براي مؤثر صورت به که معدنی شیمیایی بهسازهاي برخی –15جدول 

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

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

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

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

  
  چند نکته در خصوص فلزات سنگین

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pH  خاك براي کاهش قابلیت استفاده، انتخاب گیاهان با حساسیت کمتر نسبت به آلودگی سرب و استفاده از
 .ها بر روي گیاهان از جمله آنهاستها و ممانعت براي تماس فرونشستعایق
  .ایستی از منبع آالینده فلزات سنگین دور نگهداشته شوند و به صورت منظم پایش شوندهاي آبیاري بآب -
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ها و شکنی و هوادهی، خاکدهی پاي بوتههاي هرز، سلههدف از کولتیواتور زدن کنترل علف: کولتیواتور زدن

تعداد دفعات  هاي هرز مزرعه بیشتر باشد معموالًهر چه میزان علف. باشدها میمرتب کردن جوي و پشته
زایی از انجام عملیات کولتیواتور بهتر است که بعد از مرحله شروع غده. کولتیواتور زدن نیز افزایش خواهد یافت

یکی .  هاي هوایی بشودها و تخریب اندامها، ریشهزنی خودداري شود زیرا این کار ممکن است باعث قطع استولون
در هنگام استفاده از کولتیواتور . بند روتوشیپر استشود دنبالهتفاده میاز ادواتی که براي این هدف در ایران اس

شود بلکه باید دقت نمود تا خاك گاورو باشد زیرا در صورت زیاد بودن رطوبت، نه تنها هوادهی خاك مختل می
ها هشود رطوبت خاك در عمق توسعه ریشها باعث میخاکدهی پاي بوته. ساختمان خاك نیز تخریب خواهد شد

  .هاي تشکیل شده در سطح خاك پیشگیري شودسوختگی غدهبهتر حفظ شده و از آفتاب
  

   گواهی شده   زمینیسیبآبیاري براي تولید  مدیریت آب و -9
زمینی ضروري است که شناخت کافی از روابط آب و خـاك  ریزي آبیاري هر نوع گیاه از جمله سیببراي برنامه

براي این که یک زارع برنامه ریـزي  . و سیب زمینی در دسترس باشد تا بتوان به برنامه آبیاري مناسبی دست یافت
آب دسترسـی داشـته و اطالعـاتی از    آب آبیاري و روش هـاي تـامین   آبیاري موفقی داشته باشد الزم است که به  

زمینی در اختیار داشته باشد و با در نظر گرفتن ایـن کـه بـراي    براي تامین نیاز آبی سیب گیاه اك وخروابط آب و
و آب مـورد نیـاز در هـر مرحلـه از     )  عمق آبیاري(در هر آبیاري چه مقدار آب مورد نیاز است؟  زمینیسیبآبیاري 

؟ هر کشاورز بایستی با توجـه  )ر مرحله رشددور آبیاري در ه(زمینی با چه فاصله زمانی به کار برده شود سیب رشد
همـراه بـا    مطلـوب از منـابع آب   وريبهرهریزي الزم را با به منبع آب در دسترس که غالبا محدود می باشد، برنامه

برداري از منابع کشـاورزي بـا کـارآیی و رانـدمان     در نهایت بهره لحاظ نموده و آب در مزارع، هدررفتجلوگیري از 
در این راسـتا بـه اطالعـاتی مربـوط بـه      . برساند منجاابه توسعه کشاورزي پایدار در کشور را در راستاي  آبیاري باال

  .شودها اشاره می روابط آب و خاك و گیاه در رابطه با نیاز آبی و آرایش گاشت غده
قابل اسـتفاده   رطوبت. دهدقرار می گیاهخاك به عنوان مخزنی آب را در خود ذخیره کرده و بتدریج در اختیار 

...) مـق توسـعه ریشـه، مرحلـه رشـد و      ع(و گیـاه  ...) بافت، عمق، میزان مواد آلی و (در خاك به خصوصیات خاك 
 60برابـر  ...) شـنی و  (در یک تخمین کلی میزان آب قابل ذخیره در یک متر خاك بـا بافـت سـبک    . بستگی دارد

سیلتی رسی و رسـی  (متر و در خاك سنگین میلی 140رابر ب...) لوم و لوم سیلتی(متر، خاك با بافت متوسط میلی
معموالً یک تا سه روز پس از خیس شـدن خـاك بـه وسـیله بـاران یـا       . متر برآورد شده استمیلی 180برابر ...) و 

در این حالت منافذ درشـت خـاك آب خـود را از    . رسدآبیاري، رطوبت موجود در خاك به وضع نسبتاً پایداري می
توانند از آن استفاده کنند که این حد از رطوبـت خـاك   لی منافذ ریز هنوز پر از آب بوده و گیاهان میدست داده و

هنگامی که گیاه در اثر کمبود رطوبت موجود درخاك با محدودیت آب مواجه شود . معروف است ظرفیت زراعی به
خود دچار پژمردگی شده و هنگام  هايدر هنگام روز که مقدار مصرف آب بیشتر است به دلیل کاهش آب در بافت

موازنـه برقـرار    هاي هوایی مجدداشب با کاهش دما و مصرف کمتر آب، جذب آب از ریشه ها و مصرف آن در اندام
با جذب تدریجی آب توسط ریشه گیاهان و خروج آن بـه صـورت   . گویندمی حد پژمردگی موقت شود که به آنمی
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در . هـا ظـاهر مـی شـود    خاك کاهش می یابـد و آثـار پژمردگـی در بـرگ    تعرق از سطح خاك، مقدار آب  -تبخیر 

   . شرایطی که گیاه در روز پژمرده و در شب شاداب شود، گیاه به نقطه پژمردگی موقت رسیده است
هرچه میزان رطوبت خاك کمتر باشد گـیاه باید نیـروي بیشـتري بـراي جـذب آب از خـاك مصـرف نمایـد و        

 ادامـه  آب مصـرف  چنانچـه . ژمردگـی باعث کاهش شدید عملکرد محصول می شودکاهش رطوبت خاك تا نقطه پ
ر خاك تامین نشود مقدار آب در خاك به حدي می رسد که امکان تامین آب مـورد نیـاز گیـاه    د موجود آب و یابد

ایـن  در این حالت گیاه در طول شبانه روز در حالت پژمردگی اسـت و در  . حتی در هنگام شب نیز فراهم نمی شود
اختالف بـین رطوبـت خـاك در حـد ظرفیـت مزرعـه و نقطـه         .در نقطه پژمردگی دائم می نامند وضعیت خاك را

الوصول قسمتی از آب قابل دسترس است که بـه  آب سهل. براي گیاه می گویند پژمردگی دائم را آب قابل دسترس
  .شوداز تعیین میباشد و مقدار آن با ضریب تخلیه مجآسانی توسط ریشه گیاه قابل جذب می

بنا بـر تعریـف،   . بنابراین براي بدست آوردن مقدار مطلوب محصول نباید رطوبت خاك از حد معینی کمتر شود
تواند توسط گـیاه مصرف شود بدون این که مقـدار محصـول کـاهش     درصدي از رطوبت قابل استفاده خاك که می

ز بطور عمده به سه عامل نـوع گــیاه، نـوع خـاك و مرحلـه      میزان تخلیه مجا. گـویند یابد را مقدار تخلیه مجاز می
  .رشد گـیاه بستگـی دارد و براي گیاهان مختلف تفاوت دارد

اي بـراي آبیـاري گیاهـانی کـه      بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در ایران و جهان، بکارگیري آبیـاري قطـره  
ولید محصول بیشتر و با کیفیـت مناسـبتر نسـبت بـه     تواند یکی از راهکارها براي ت قابلیت کاشت ردیفی دارند، می

هاي ردیفی در سـطح   اي نواري در زراعت قطره  هاي اخیر بحث استفاده از آبیاري در سال. هاي سطحی باشد آبیاري
گرفته و سطح استفاده از آن در حال گسترش است و بطور قطـع در آینـده    توجه کشاورزان قرار کشور، بیشتر مورد

هـاي مرسـوم در    آرایـش کاشـت  . اي بهره خواهنـد بـرد   هاي قطره ي آبیاري این محصول فقط از روشکشاورزان برا
اي الزم است آرایـش   کشور بر مبناي آبیاري سطحی شکل گرفته است که با تغییر روش آبیاري از سطحی به قطره

  . زمینی نیز تغییر کند کاشت سیب
و باغانی و علوي  1391باغانی، (با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده : ها آرایش کاشت غده

اي، با توجه به هدف تولید غده، دو  زمینی در آبیاري قطره درصد آب مورد نیاز سیب 100با تامین ) 1378. شهري
  . باشد آرایش کاشت زیر  قابل توصیه می

 فاصله(متر  سانتی 25×35آرایش کاشت دو ردیف روي پشته به فاصله : هاي بذري براي تولید غده  -1 
 ، کهمابین آنها) تیپ(آبیاري  و یک نوارروي پشته  متر سانتی 35ردیف و فاصله ردیف متر روي  سانتی 25 کاشت

این روش کاشت در . در هکتار است بوته 64000با تعداد  متر سانتی 125 از یکدیگر ها یا شیارها فاصله لوله
اگر اجراي فاصله نوارها یا همان فاصله بین . شود که ادوات مناسب کاشت در اختیار باشد صورتی اجرایی می

  .  هاي تراکتور مقدور نبود، کمترین مقدار ممکن قابل توصیه است سانتی متر براي فاصله چرخ 35ها به اندازه  پشته
 فاصله(متر  سانتی 25×45آرایش کاشت دو ردیف روي پشته به فاصله  :خوراکیهاي  براي تولید غده -2
فاصله . آبیاري مابین آنها متر روي پشته و یک نوار سانتی 45ردیف فاصله ردیف و متر روي  سانتی 25 کاشت

  . است کتاردر هر هعدد  53300 ها بوته تعداد ومتر  سانتی 150 ها از یکدیگر پشتهیا  اي نوارهاي آبیاري قطره
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هاي فوق، عملکرد کل تولید، عملکرد قابل ارائه به بازار، تعداد غده بذري و کارآئی  طورکلی با آرایش کاشت به

) هاي کاشت در بین ردیف(ها  ها و ریشه مصرف آب آبیاري افزایش یافته و یکنواختی توزیع رطوبت در منطقه غده
متر با  سانتی 25×75(آرایش کاشت مرسوم در آبیاري سطحی  مخصوصا در زمانی که نیاز آبی کم است، نسبت به

  . برتري دارد) یک ردیف نوار آبیاري
براي جلوگیري از جابجا شدن نوارهاي آبیـاري  : زمینی ها و مخصوصا سیب عمق نصب نوارهاي آبیاري در زراعت

گیـرد و مقـداري    آنها قرار مـی  شود و نوارها در داخل ها، شیار کوچکی احداث می توسط باد، همزمان با کاشت غده
  شـود بـه   این امر در مزارعی که عملیات کاشت و نصب نوار با دستگاه انجام مـی . شود هم خاك روي آنها ریخته می

هاي هرز و سـله   زمینی براي انجام عملیات مبارزه با علف عالوه، در زراعت سیب به. گیرد صورت ماشینی صورت می
شـود کـه    شود این عملیات باعث مـی  انجام می) ها طرف بوته از یک(ها  دهی بوته خاكشکنی، معموال دوبار عملیات 

 .متر در زیر خاك قرار گیرند سانتی 5در شرایط مذکور، نوارها حدود 

بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده هرگونه کم آبیاري در زراعت سیب زمینی باعـث افـت عملکـرد و کوچـک     
ها تنش رطوبتی به گیاه وارد شود، چون هـوا رو بـه    گر در زمان شروع تشکیل غدهمخصوصا ا. شود ها می شدن غده

تشکیل مجدد غـده، بـه تـاخیر    ) اواخر تابستان(زایی متوقف شده و تا زمان سرد شدن هوا  باشد، غده گرم شدن می
ـ    غده. خواهد افتاد رسـیدن فصـل   (د هاي تشکیل شده در اواخر تابستان به علت اینکه زمان کافی بـراي رشـد ندارن

  .ها و در نهایت عملکرد پدید خواهد آمد اي در کمیت و کیفیت غده کاهش قابل مالحظه) سرما
  

  زمینینیاز آبی سیب -9-1
میـزان   ،تشعشـع خورشـیدي   ،سیب زمینی بسته به درجه حرارت، رطوبت نسبی هوا هر گیاه از جملهنیاز آبی 

آب مورد نظـر گیـاه بسـته بـه شـرایط آب و       بنابراین بارندگی و نوع رقم مورد کشت متفاوت می باشد ،سرعت باد
قسمت زیادي از آب  جذب شده توسط ریشه گیـاه پـس از    .کند هوائى منطقه، فصل کاشت و نوع خاك تفاوت مى

و  باشـد مـی ه همـان تعـرق   شـود کـ  مـی  هاي برگ به صورت بخار وارد هواهاي گیاهی از طریق روزنهعبور از بافت
تعـرق  گیـاه تحـت     -تبخیـر . هاسـت تعرق  یا  نیاز آبی مجموع آن -قسمتی نیز از سطح گیاه تبخیر شده و تبخیر
شـرایط   تحـت  کـافی در خـاك و   آب وسیع با که در مزارع دارد اشاره شرایط استاندارد، به تقاضاي تبخیر ازگیاهان

  . کنند تولید مشخص را اقلیمی محصول در شرایط حداکثر کرده و رشد مطلوب محیطی و زراعی مدیریت
آب خالص مورد نیاز یا نیاز آبی عبارت است از کل آبی که در طول دوره رشد گیـاه از زمـان کاشـت تـا زمـان      

-از آن .شـود  تعرق مصرف می -به صورت تبخیر ) درصد تولید پتانسیل 100(برداشت براي تولید حداکثر محصول 
با کسر کـردن   سیب زمینی )Ir(نیاز آبیاري پیوندد، ، بارندگی به وقوع میزمینیفصل رشد سیب ایی که در طولج

  .شوداز نیاز آبی گیاه محاسبه می باران موثر
نیاز خالص آب آبیاري، آن قسمتی از نیاز آبی محصول است که باید به وسـیله آبیـاري بـه صـورت خـالص در      

  .آید کردن بارندگی مؤثر از نیاز آبی گیاه به دست میاختیار گیاه قرار داده شود و با کم 
  



 53                                                                                             دستورالعمل تولید سیب زمینی گواهی شده

 
  زمینی در هر نوبتسیب نیاز آبی عمق آب خالص آبیاري یا

در واقع عمق خالص آبیـاري  . کندزمینی مقدار آبی است که در منطقه ریشه نفوذ میعمق خالص آبیاري سیب
  .به مصرف گیاه برسدهمان آب سهل الوصول است که بایستی در منطقه ریشه ذخیره شود و 

زمینی در هر نوبت آبیاري به ظرفیت نگهداري رطوبت در خاك، مقدار مجاز کاهش رطوبت سیب آب مورد نیاز
هرچه ظرفیـت ذخیـره رطوبـت در خـاك و     . زمینی و روش آبیاري بستگی داردسیب خاك با توجه به مراحل رشد

یابـد و در نتیجـه دور   باشد، عمـق آب آبیـاري افـزایش مـی    همچنین درصد آب قابل استفاده از این تبخیر بیشتر 
بر مبناي خصوصیات خـاك و عمـق توسـعه    ) سهل الوصول(آب قابل استفاده خاك . گرددتر میآبیاري نیز طوالنی

بنابراین در هـر نوبـت آبیـاري    . باشدزمینی در هر منطقه متفاوت میریشه و درصد مجاز تخلیه رطوبت براي سیب
  .عادل مقدار محاسبه شده هر منطقه آب مورد نیاز استبطور خالص م

  
  نوبت در هر زمینیسیب عمق آب ناخالص مورد نیاز آبیاري

بخشی از آب آبیاري در ضمن انتقال در کانال، نهر و جوي آبیاري و همچنین در زمان توزیع در سـطح مزرعـه   
کـه   نظـر را ورود بـه خـاك بایـد عمـق مـورد     آب پس از . به صورت نفوذ عمقی و گاه رواناب سطحی تلف می شود

تر آب در عمق خـاك،  به منظور جبران تلفات آب و براي پخش یکنواخت. باشد خیس نمایدمعموال عمق ریشه می
لذا آب مورد نیـاز را بـر ضـریبی بـه نـام رانـدمان       . مورد نیاز گیاه باشد) خالص(الزم است آب آبیاري بیشتر از آب 

شود، ضریب راندمان آبیاري کمتر از یـک بـوده و مقـدار    اري ناخالص مورد نیاز محاسبه میآبیاري تقسیم و آب آبی
نیـاز آب آبیـاري،   بنابر این . آن به سیستم هاي انتقال و توزیع آب و همچنین روش و مدیریت آبیاري بستگی دارد

. اك ناحیه ریشه ذخیره گـردد عبارت از مقدار آبی است که در آبیاري باید مصرف شود تا مقدار آب مورد نظر در خ
باشد و بـا تقسـیم نمـودن نیـاز خـالص آب       این مقدار شامل نیاز خالص آبیاري به عالوه تلفات در حین آبیاري می

کمبودها و نواقص موجود در سیستم آبیاري و بخصـوص تسـطیح    .آید به دست می (Ea)آبیاري به راندمان آبیاري 
لـذا در محاسـبات برنامـه آبیـاري بایـد      . شـود بروز تلفاتی در آب مصرفی میناکافی و عملیات زراعی ضعیف باعث 

 .راندمان آبیاري تخمین زده شود

 150تـا   120زمینی با دوره رشد نیاز آبی سیب) 1979(فائو  33مطابق تحقیقات دورنبوس و کاسام در نشریه 
 میلی متر است که بستگی به اقلیم دارد  700تا  500روز برابر با 

زمینـی در طـول دوره رشـد بسـته بـه شـرایط آب و       نیاز آبی سیب) 2012(گزارش استودوتو و همکاران  طبق
بـراي  )  حاصل تقسـیم عملکـرد بـر آب مصـرفی    (وري آب متغیر است و مقدار بهره مترمیلی 650تا  350هوایی از 

  .بر هکتار متغیراستگرم بر متر مکعب کیلو 11تا  4درصد رطوبت بین  75زمینی داراي غده هاي سیب
متـر مکعـب در هکتـار در     9290تـا   5130را از  سیب زمینـی  آب خالص مورد نیاز) 1376(فرشی و همکاران 

در بـرآورد سـند ملـی آب     آب خـالص مـورد نیازسـیب زمینـی     همچنین. شهرهاي مختلف کشور برآورد کرده اند
 15در جـدول  . کشـور ارائـه شـده اسـت     متر مکعب در هکتـار در منـاطق مختلـف    8370تا  4970، بین )1378(

  .ارائه شده است) 1376(، برآورد فرشی و همکاران سیب زمینیمیانگین استانی مقدار آب موردنیاز خالص 
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در هر استان به متر مکعب در هکتار در طول دوره رشد  زمینیسیبمیانگین برآورد آب موردنیاز خالص  -16جدول 
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آب خالص 
  5027  5177  7760  8090  5995  6903  8213  7840  7821  5540  8995  مورد نیاز

  
  زمینیسیبآبیاري  ریزيبرنامه - 9-2

که از یک طرف گیاهان دچار تنش رطوبتی نشـوند   طوري زمینی بهصحیح و دقیق براي آبیاري سیب مدیریت
  .را پدید نیاورد، از اولویت خاصی برخوردار است آب موجبات هدر رفت آن رویهو از طرف دیگر مصرف بی

باشد که براي تعیین دفعات و زمان آبیـاري و نیـز   ترین راهکارهاي مدیریتی میریزي آبیاري یکی از مهمبرنامه
ریـزي  بـه عبـارت دیگـر هـدف برنامـه     . شـود کیفیت و میزان آبی که در هر آبیاري باید بکار برده شود استفاده می

 هدف برنامـه . باشدبندي دقیق کاربرد آن میکردن مقدار دقیق آب مورد استفاده در مزرعه و زمان آبیاري مشخص
و رساندن رطوبت خاك  گیاهنیاز ردن مقدار دقیق آب موردریزي آبیاري به حداکثر رساندن کارآیی آبیاري با بکار ب

اقلیم وگیـاه   خاك، حاصلخیزي در و فیزیکی ، خصوصیاتآب تابع وضعیت آبیاري اساسا برنامه. به حد مطلوب است
در هـر مرحلـه از رشـد و     زمینـی سیبریزي آبیاري در واقع تعیین دور آبیاري برنامه. است منطقه هر در کشاورزي

  .باشدتعیین مقدار آب مورد نیاز براي آبیاري در هر دور می
-مـی  پایه و ضروري اطالعات از اقلیمی منطقه هر در گیاه هر براي آبیاري مناسب عمق و دور از آگاهی بنابراین

که گیـاه   طوري به، گیاه دلیل اهمیت فراوان تعیین زمان صحیح آبیاري و مقدار آب الزم براي رشد بهینه به. باشد
  دچار تنش رطوبتی نشود و از آبیاري بیش از حد نیاز اجتناب گردد،

گیـري و پـایش    که انـدازه  باشد ضعیت آب خاك میاساس ارزیابی و ریزي آبیاري بربرنامهي هابعضی از روش
در روش اول با تعیین رطوبت و خصوصـیات هیـدرولیکی خـاك    . هاسترطوبت و یا پتانسیل آب خاك از جمله آن

. شـود  ي گیاه تعیـین مـی  منطقه ریشه و نیاز گیاه در مراحل مختلف رشد، زمان و مقدار آب الزم براي رشد بهینه
زمینی هر منطقه از تقسیم مقدار رطوبت ذخیره شـده یـا آب قابـل اسـتفاده     آبیاري سیب در این روش مغموال دور

  .آید بر نیاز آبی روزانه بدست می) سهل الوصول(خاك 
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اي براي گیاهان مختلف، زمان مناسب آبیاري گیري پتانسیل آب خاك و پتانسیل آستانهدر روش دوم با اندازه 

  . شودتعیین می
یـاه از استفاده از وضـعیت آبـی گ. باشد آبیاري، ارزیابی وضعیت گیـاه می براي تعیین برنامههاي دیگر از روش

اینکه  مطـابق مراحـل رشـد هـر      کند و  یا روش دیگرریزي آبیاري کمک میبراي برنامهرگ ـیل آب به پتانسجمل
اي از رشد که بـه تـنش    محققین از طریق تعیین مرحله .گیردمرحله رشد یک یا چند آبیاري انجام می گیاه در هر

 گیري مصرف آب در یک مرحله معین رشد، مراحـل بحرانـی نیـاز آبـی     آب بیشترین حساسیت را دارد و نیز اندازه
  .اند سیب زمینی را مشخص کرده

یـاه، یکـی از   گیري یا تخمین نگهداشت رطوبـت خـاك و نیـاز آبـی گ    ریزي آبیاري بهینه بر اساس اندازهبرنامه
گیـري رطوبـت موجـود در خـاك      آبیاري بر اسـاس انـدازه   مدیریت آب. براي مدیریت آبیاري استها روشبهترین 

آگاهی از رطوبت خاك در هـر مرحلـه بـه مـدیر مزرعـه ایـن امکـان را        . روش متداولی در تولیدات کشاورزي است
زمینـی هـر منطقـه از تقسـیم     دور آبیـاري سـیب   .دهد تا رطوبت موجود در خاك را در حد مورد نظر نگه دارد می

 .آید بر نیاز آبی روزانه بدست می) الوصولسهل(مقدار رطوبت ذخیره شده یا آب قابل استفاده خاك 

تبخیـر از  . باشـد ریزي آبیاري بر اساس تبخیر تجمعی از تشت تبخیر نیز یکی از روش هاي معمـول مـی  برنامه
شـود و  گیـري مـی  هاي هواشناسی به طور روزانـه انـدازه  است که در ایستگاه تشت از جمله پارامترهاي هواشناسی

توانـد مبنـاي   لـذا تبخیـر مـی   . اثرات کلیه عوامل آب و هوایی از جمله دما، باد، رطوبت و تشعشع را نشان می دهد
شـود در صـورتی کـه    بر اساس مطالعات انجام شـده در منطقـه توصـیه مـی    . مناسبی در انتخاب دور آبیاري باشد

باشـد، بـراي   مـی  Aاطالعات تبخیر روزانه در دسترس باشد، از اعداد آن که همان تبخیر تجمعی از تشتک کالس 
ریزي آبیاري بر اساس تعیین مراحل رشد حساس بـه  شود و برنامهتعیین دور آبیاري مناسب هر منطقه استفاده می

اس گیاه بـه تـنش آبـی، یکـی دیگـر از روش هاسـت کـه در        کم آبی و حذف یا کاهش آبیاري در مراحل غیر حس
  .شودشرایط محدودیت آبی اجرا می

  

  به آب در مراحل رشد زمینیسیب حساسیت
 و تعـداد  کـاهش و  عملکـرد  کـاهش در موجب  است ممکن آب کمبود. است آب کمبود به حساس ینیزمبیس

 در آب کـل  از یکل طور به عملکرد، يساز نهیبه يبرا .باشدغده  تیفیک دادن دست جه ازینتدر  و اندازه غده ، هم
 طـول مراحل نخست رشد شـامل زمـان در   در آب کمبود. درصد تخلیه شود 50تا  30خاك نباید بیش از  دسترس

اثـر سـوء را بـر     نیشـتر یب غـده  شـروع  از پـس  وبسـتن   غده شروعیا رشد ساقه زیرزمینی و  استولون يریگ شکل
رشد برگ بسیار حساس به کمبود آب است ولی اگر تنش آبی در حد متوسـط و کوتـاه    چهاگر .یی داردنها عملکرد

  .باشد، آبیاري یا بارندگی بعد از آن، این کمبود را جبران می کند و اثر آن بر کاهش عملکرد جزئی است
بـه  بی در این مرحله آنقدر شدید نیسـت کـه   آمرحله بلوغ و رسیدگی حساسیت کمتري به آب دارد وقوع  کم 

مراحـل   از یدر بخش آب کمبودوجود  ،یکل طور به .مقدار قابل توجهی رشد سبزینگی گیاه را تحت تاثیر قرار دهد
عملکرد را نسبت به کمبود آب در مراحل اولیه رشد کمتر کاهش مـی دهـد     ،رشد دوره اواخر تا اواسطرشد شامل 
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بـه آبیـاري واکـنش بهتـري در مرحلـه اولیـه         ارقام از یبرخ .تواند متفاوت باشدالبته این اثر بسته به نوع رقم می

  .دندهیم نشان واکنش مرحله بهتر آن از دوم بخش در گرید رقاما که یحال دردهند، تشکیل غده می
وجود آب بـراي تولیـد    ترین عوامل کاهش محصول بوده ومهم زمینی معموال کمبود آب یکی ازتولید سیب در

بـر   د غـده شـ رزمینـی از جوانـه زدن بـذر تـا     سـیب  کمبود آب در مراحل مختلف رشد .محصول نقش حیاتی دارد
داراي اثــرات متفــاوت  ،تــنش آبــی در هــر مرحلــه از رشــد کمــی و کیفــی متفــاوت. نهــایی مــوثر اســت عملکـرد 

 زمینی نیـز سیب عالوه بر این در مراحل مختلف رشد .مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی روي گیاهان است
  .در زمان رشد و حجیم شدن غده به بیشترین آب نیاز داردکه  طوريه مقدار آب مصرفی متفاوت بوده ب

درصـورت  (بعد از کشت حداقل یک مرتبه آبیـاري   تامین آب الزم براي سبز شدن گیاه ضرورت فراوان داشته و
آب الزم در ایـن مرحلـه تعـداد     گیاه را افزایش دهد تـامین  الزم است تا سرعت سبز شدن در) عدم وقوع بارندگی

  .کندافزایش تعداد ساقه مقدار غده را در گیاه زیاد می شود را معین کرده وساقه اي که در گیاه تشکیل می
شروع تشـکیل غـده    تعرق از زمان کاشت تاه نشان داده است که زمینی انجام گردیدی که برروي سیباتتحقیق

قبـل از  . یابـد نزدیک به رسیدگی محصول کـاهش مـی   سبتا ثابت مانده وسپس طی این مرحله ن یابد وافزایش می
عملکرد وکیفیت غـده مـوثر    دهی تنش آب برگذارد ولی بعد از غدهرشد رویشی اثر می ها تنش آب برتشکیل غده

  .بزرگ شدن غده است هاي ثانویه وبد شکل ناشی از کمبود آب در طی مراحل تشکیل وافزایش تولید غده .است

ریزي مـدیریت  ، بایستی برنامهزمینیسیبزمانی که بارندگی کاهش یافته و باکاهش این منبع تامین آب براي 
-، تشکیل غده و زمان رشـد غـده  زمینیاي باشد که از هر گونه تنش آبی در موقع تشکیل ساقه زیرآبیاري به گونه

  .ی خودداري شودنیزمبیسهاي 
  ریـ تبخشود و در آبیاري مکانیزه آب مورد نیاز براي جبران عملکرد می توجه قابل نظم موجب افزایشم ياریآب
 هـاي بدشـکل و  نظم و بموقـع نسـبت غـده   مـ  ياریآب .شوده بهتر تامین میروز دو هاي کوتاه یک تا در دوره تعرق

  .  دهدشوند را کاهش میناهنجاري را که در زمان برداشت ظاهر می
تواند و توسط مدیریت آبیاري می دارد یغده بستگ تیفیک به مقدار زیادي بهزمینی سیب ياقتصاد عملکرد

 دهدیم شیافزاهاي دوکی شکل را غده وجود تعداد غده،تشکیل  مرحله لیاوا در آب کمبود .تحت تاثیر قرار گیرد
انجام آبیاري پس از . آیدهاي کروي  به وجود میغده با سهیمقا در ي شکلااستوانههاي غده که بیشتر در ارقام با

ها شده ویا منجر به سیاه شدن داخل خوردگی غدهموجب ترك ،بنديوقوع تنش کم آبی در مرحله شروع غده
کمبود آب پس از تشکیل غده، منجر به کاهش عملکرد محصول قابل عرضه به بازار از . شودزمینی میسیب غده
 .شودمی درصد 50 یحت ای و درصد 70درصد به  90

بیشترین  .ستس احساها گبرن شدوع زرد تا شري بندهغدوع شر مرحلهص از بخصو، طوبتیرمینی به تنش زسیب
  .ه استشد غددوران رسط در اواطوبتی رحساسیت به تنش 

هاي داراي كخا. دهبوس حساك ویه خاتهم عدشرایط ماندابی خاك و مینی به زسیب، یگري دسواز  
  .باشندمیب نامطلوها يرتوسعه بیمابودن شرایط محیطی براي  مساعد لیل دیت تهویه به ودمحد
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  زمینیهاي آبیاري سیبتوصیه

در  زمینینیاز سیبنیاز آب آبیاري، عبارت از مقدار آبی است که در آبیاري باید مصرف شود تا مقدار آب مورد 
و در صـورت  دهنـد   یک نوبت آب مى اگر بارندگی نباشدمعموالً تا زمان سبز شدن  .خاك ناحیه ریشه ذخیره گردد

د تا سبز شدن و رشد سبزینگی به خوبی انجـام  دهن پس از آن یک نوبت آب مىوقوع بارندگی در زمان سبز شدن، 
روز  12حـدود  دور آبیـاري زیـاد و    .گیرد و به علت خنک بودن هوا و کوچک بودن گیاه، مقدار آب مورد نیـاز کـم  

تدریج که  به. هاي با بافت سبک کمتر استنگین بیشتر از این مقدار و در خاكهاي با بافت سباشد که در خاكمی
. مقدار آب موردنیاز نیز بتدریج  در هر آبیاري زیاد شده و دور آبیاري کوتاهتر می شـود شود  گیاه پرشاخ و برگ مى

و و دور آبیـاري   ال رفتـه ، مقـدارنیاز آبـی بـا   گرمتر می شودو نیز هوا  در زمان شروع تشکیل غده از ساقه زیرزمینی
گیـري  ها در حـال شـکل  زمینی که عدهدر زمان گل دادن سیب. روز به پایین می شود 10کمتر و بطور متوسط از 

بـا بـاال رفـتن درجـه     : رشد و حجیم شـدن غـده  مرحله کنیم و ، مقدار آب آبیاري را در هردور زیادتر میباشندمی
در زمان حجیم شدن عـده کـه هـوا گـرم شـده و       شود روز به روز بیشتر میحرارت در این مرحله نیاز گیاه به آب 

روز رسیده و مقدار آب آبیاري نیـز در هـر دور    8گیاه به آب زیادي نیاز دارد، دور آبیاریکوتاهتر و بطور متوسط به 
مطلـوب رشـد   در این مرحله تاکید به آبیاري منظم می شود تا غده هـا بـه طـور    . به بیشترین مقدار الزم می رسد

هاي تیر و مـرداد خیلـی زیـاد باشـد بهتـر اسـت       اگر گرمی هوا در ماه.  کرده و از کیفیت مناسبی برخوردار باشند
در زمان زسیدگی عده هـا کـه قسـمت هـاي     . با مقدار آب بیشتري انجام داد هاي منظم را با دور کوتاهتر وآبیاري

 10روز شده و بهتر اسـت آبیـاري را دسـت کـم      10د و حدود هوایی گیاه کم کم پژمرده می شوند، دور آبیري زیا
دورآبیاري مورد توصیه قبل از غـده  هاي ثقلی توان گفت که در آبیاريبطور کلی می. روز قبل از برداشت قطع کرد

هـاي تحـت فشـار مطـابق طراحـی و      در آبیاري .باشد  روز می 7-10 حدود از غده بستن بعد روز و 10-12بستن 
  .قادیر فوق خواهد بودکمتر از م

  

  توصیه در شرایط کم آبیاري
در . کند گیاه کمتر از نیاز کامل خود آب دریافت می  شود که در آن، آبیاري به مجموعه روش هایی گفته می کم

آبیاري فرض بر این است که درصد کاهش عملکرد محصول، به اندازه درصد کاهش میـزان مصـرف آب آبیـاري     کم
 دهجویی کنیم و در محل دیگري به مصرف برسـانیم، تنهـا    درصد از آب آبیاري را صرفه سیکه  مثالً چنان. نیست

جمله کاهش میـزان مصـرف آب    هاي مختلف ازآبیاري به صورت  مک .شود درصد از میزان عملکرد محصول کاسته 
توانـد  مـی ... از ریشه ویا یا آبیاري قسمتی  و عیر حساس به آب آبیاري در برخی مراحل یا حذف ، در برخی مراحل

  .انجام گیرد
توان محدودیت آبیاري به کار برد و  مقدار آب آبیاري را کاهش دادکـه در ایـن صـورت    در اوایل فصل رشد می

زمان دیگري کـه بـراي اجـراي کـم آبیـاري مناسـب اسـت، موقـع شـروع رسـیدن و           . یابدرشد سبزینه کاهش می
زمینی در این راي استفاده بیشتر از آب ذخیره شده در خاك، آبیاري سیبباشد که بپژمردگی پایان فصل رشد می

در صـورتی کـه   . شـود ها مـی این مدیریت منجر به تسریع رسیدگی و ازدیاد ماده خشک غده .شودمرحله قطع می
 آبیاري را بسته بـه موقعیـت ممکـن اسـت کـاهش      4تا  1مدیریت کم آبیاري در زمان مناسب به کار گیرد، تعداد 

  .دهد
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 ریزي آبیاري در ارتقاء کارایی مصرف آب نقش برنامه

دهـد بـه ازاي هـر واحـد     وري آب است که نشـان مـی  شاخص بهره ،هاي مصرف منابع آبیکی دیگر از شاخص
تولیـد ناخـالص هـر بخـش بـر       ،براي محاسبه آب شـاخص . چه مقدار آب مصرف شده است ،تولید ناخالص داخلی

. گیـرد شود و عدد حاصل به عنوان شاخص مورد استفاده قرار میمقدار آب مصرف شده در بخش مزبور تقسیم می
  .مقدار این شاخص به تبعیت شرایط و ساختار اقتصادي کشورها متفاوت است

است که توسط گیـاه بـه ازاء   کارآیی مصرف آب، معادل مقدار ماده خشکی : کارآیی مصرف آب از دیدگاه زراعی
شده به ازاء هر مترمکعب آب مصرفی در کشـور، برابـر    مقدار ماده خشک تولید. هر مترمکعب آب حاصل می گردد

اي، ذرت محصوالتی مانند ذرت علوفـه . باشدگرم می 800با متوسط کارآیی مصرف آب محصوالت زراعی به میزان 
راهکارهاي زیـر   افزایش کارآیی مصرف آب آبیاري براي. آب باالتري دارندزمینی، پیاز، کارآیی مصرف اي، سیبدانه

  :شود میپیشنهاد 
  افزایش کارآیی مصرف آب در اراضی زراعیاي آبیاري و سازي بهینه -الف
  اصالح ساختار آبیاري سنتی در مزارع -ب
  سطح مزرعه کاهش تبخیر از -ج 
  مدیریت آبیاري به منظور کاهش تلفات آب  هاي مناسباستفاده از روش -د
 انجام کم آبیاري به منظور افزایش کارآیی مصرف آب -ه 

 
  زمینیهاي بهبود آبیاري در سیبراه

هاي پیشرفته به منظور حفظ ذخیره رطوبتی خاك و افزایش ظرفیت روش اعمال مدیریت صحیح و بکارگیري 
بـرداري از منـابع   از جمله اقدامات موثر براي افزایش راندمان آبیاري و در نتیجه بهبود بهره ،نگهداري آب در خاك

یابـد نفـوذ   که ظرفیت نگهداري خـاك افـزایش مـی    به خاك عالوه بر این آلی با افزودن ماده. باشدمحدود آب می
شود و در نهایت کـارایی  ه میهاي سنگین اصالح شده و از میزان تبخیر آب در خاك کاستپذیري آب نیز در خاك

زمینی نیز خـاك دادن پـاي   در کشت سیب. گرددمصرف آب آبیاري افزایش یافته و در مصرف آب صرفه جویی می
منظـور از خـاك دادن   . زمینی اسـت و بهبود رشد سیب افزایش ظرفیت نگهداري آب در خاكهاي بوته یکی از راه

بیشتر براى تشکیل تعداد بیشترین غده و در نتیجه افزایش محصـول  زمینی، ایجاد فضاى هر چه  اطراف بوته سیب
وسـیله ماشـین یـا دام و بـا اسـتفاده از خـاك        این منظور در مراحل اولیه رشد گیاه و پیش از گل دادن به به. است

کـه  هـر شـکل    خاك دادن بـه . دهند متر اطراف بوته را خاك مى سانتى 15تا  8هاى آبیارى به ارتفاع  داخل جویچه
بنـابراین خـاك دادن و یـک نوبـت وجـین ناخواسـته       . گردد هرز نیز مى يها بردن علف  انجام شود منجر به از بین

  .شوند همراه با هم انجام مى
 



 59                                                                                             دستورالعمل تولید سیب زمینی گواهی شده

 
  و چگونگی مقابله با آنها زمینیسیبهاي موثر بر معرفی عوامل محیطی و تنش -10

همه فرآیندهایی که در یک گیاه زنده اتفاق . دانندزمینی را محصول هواي خنک میاصوالً  سیب :دما و رطوبت
شوند و همه آنها فعالیتشان با افزایش دما بیشتر و در یک دماي بیشینه ها کنترل میافتد توسط آنزیممی

درجه سانتیگراد  30و نقطه جبرانی آن را حدود   7زمینی را معموالً صفر پایه سیب. شوندمشخص، غیرفعال می
هرچه هواي شب . باشدنکته مهمتر وجود اختالف دماي شب و روز در طی دوره وقوع گرما می. ندگیردر نظر می

تر باشد میزان تنفس در طول شب کاهش یافته و میزان مصرف کربوهیدرتها کمتر شده و در مقایسه با روز خنک
شود و ها میشدن روزنه وجود رطوبت کافی در خاك مانع از بسته. به تبع آن تولید خالص افزایش خواهد یافت

توان گفت که عملکرد در شرایط محیطی طبیعی تابعی از متغرهاي زیاد و از جمله میزان رطوبت خاك و لذا می
درجه معموالً در بهار و اوایل پاییز  30تا  7در مناطق معتدله دماي بین . اختالف دماي شب و روز خواهد بود

زایی و حجیم شدن اي کاشت باید به نحوي تنظیم شوند که مرحله غدههشود و به همین دلیل تاریخمشاهده می
هاي این شرایط در ایران در عرض. ترین زمان رشد گیاه است با تنش دمایی مواجه نشودها که حساسغده

تل زمینی را مخجغرافیایی باال معموالً در فصل بهار تا اواسط تیر ماه است و پس از آن گرماي زیاد رشد گیاه سیب
-شود و در اکثر این مناطق سیبدر این مناطق پس از اواسط تیر ماه تا شهریور مجدداً هوا خنک می. کندمی

در مناطق . توان بعد از جودرو کشت نموده و محصول با کیفیت فرآوري و خوراکی باال تولید نمودزمینی را می
بدیهی است که تأمین . باشدایل زمستان میهاي مناسب معموال در اوایل پاییز و اوجنوب کشور تاریخ کاشت

رطوبت کافی در زمان وقوع گرما به دلیل فراهم کردن آب مورد نیاز براي تبخیر و تعرق زیادتر گیاه ،  قادر است 
در چنین شرایطی بهتر است عملیات آبیاري به ویژه در سیستم آبیاري . تا حد زیادي اثرات سوء آن را کاهش دهد

هاي موجود در روي غده سرعت رشد جوانه. شب هنگام صورت گرفته و فواصل آبیاري کاهش یابدنشتی و غرقابی 
. شودمشاهده میC18°ها در زیر خاك در دماي بیشترین سرعت رشد جوانه. بذري به دماي خاك بستگی دارد

ها کاهش رشد غده درجه به باال 20با افزایش دما از . است C19-°C16°ترین دماي خاك براي غده زایی مناسب
-زایی با دماي زیاد، تعداد غده در بوته را کاهش میمصادف شدن مرحله غده. شودعمالً متوقف می  C 30°و در 
پس از سپري شدن این مرحله و فراهم شدن هواي مناسب، میزان فتوسنتز خالص افزایش یافته و این مواد . دهد

هاي تولیدي بنا براین اندازه غده. یابداند تخصیص میوجود آمده زایی بهبه تعداد معدودي غده که در زمان غده
درجه سانتیگراد باشد عملکرد غده در باالترین حد  21اگر میانگین دماي هواي روزانه حدود . بزرگتر خواهد بود

ها به شرط خنک در چنین شرایطی میزان افزایش عملکرد روزانه در مرحله حجیم شدن غده. خود خواهد بود
خنک . شودتا یک تن در هکتار در روز برآورد می 8/0حدود )تا درجه سانتیگراد 10تا15(بودن دماي هوا در شب 

. ها در غده به حداکثر برسدشود تا میزان تنفس به حداقل رسیده و تجمع کربوهیدراتبودن دماي شب باعث می
تولیدي تابعی از میزان فتوسنتز در واحد زمان، پتانسیل عملکرد یا میزان مواد فتوسنتزي تولید شده در یک واحد 

میزان عملکرد عمالً اختالف بین میزان مواد . دارد) مولد(طول روز، طول دوره رشد و تعداد گیاهان فعال 
ظرفیت . باشدهاي مصرف شده در اثر تنفس میفتوسنتزي تولید شده در طی فرآیند تنفس و میزان کربوهیدرات

هاي هوایی، کندتر و کمتر تحت تأثیر دما قرار گردد تا در مقایسه با اندامك موجب میگرمایی باالي خانهان
این . ها صرف نظر از نوع رقم به میزان نسبی چهار فرآیند فیزیولوژیکی بستگی داردوزن مخصوص غده. بگیرد

شود و به تبع زیادتر می میزان تنفس با افزایش دما. فتوسنتز و آب جذب شده, تنفس، تعرق: فرآیندها عبارتند از
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ها بیش از میزان مواد گاهی اوقات میزان مصرف کربوهیدرات. یابدها افزایش میآن میزان مصرف کربوهیدرات

تر و نیکنند و در صورت طوالها شروع به ریزش میدر چنین شرایطی برگ. باشدفتوسنتزي تولید شده می
در برخی از مناطق مانند چناران در خراسان و . ست خشک شوندها نیز ممکن اشدیدتر شدن تنش گرمایی ساقه

رسد برخی از ارقام درجه سانتیگراد می 35هاي دیگر که که هوا در اواسط تابستان به بیش ازبرخی از دشت
ها معموالً پس از مرتفع شدن دوره گرما این بوته. کنندهاي خود میحساس مانند اگریا شروع به ریختن برگ

هاي دختري تشکیل شده کنند که به مفهوم تخلیه اندوخته غذایی غدههاي جدید میشروع به تولید برگمجدداً 
در صورتی که . تر خواهد بودهایی به مراتب پایینبدیهی است که ارزش فرآوري چنین غده. باشددر زیر خاك می

علت این . زایی انجام نخواهد شددهدرجه سانتیگراد باشد عمل غ 25زایی بیش از دماي شب در مرحله است غده
. هایی هوایی استامر باال بودن تنفس در طی شب است که موجب مصرف کامل مواد فتوسنتزي تولیدي اندام
ارقام دیررس در . میزان کربوهیدرات تولید شده در گیاه بستگی به سرعت فتوسنتز و طول مدت فتوسنتز دارد

همچنین براي یک . نی بودن مدت فتوسنتز معموالً عملکرد بیشتري دارندمقایسه با ارقام زودرس به دلیل طوال
طوالنی شدن فصل رشد . تر باشد میزان تولید نیز بیشتر خواهد بودرقم خاص هر قدر طول فصل رشد طوالنی
بدیهی است که پتانسیل تجمع ماده خشک از هر رقم به رقم دیگر . درصد ماده خشک را نیز افزایش خواهد داد

حداکثر میزان ماده خشک یک رقم زمانی قابل حصول خواهد بود که گیاه فرصت کافی براي رسیدن به . ق داردفر
ها بلوغ فیزیولوژیکی زمانی است که علیرغم وجود شرایط محیطی مناسب، برگ. بلوغ فیزیولوژیکی را داشته باشد

بوته مادري در زیر خاك مدام در حال وزن مخصوص غده متصل به . نمایندشروع به زرد شدن و ریزش کردن می
ها باشد هر گاه میزان آب خارج شده از گیاه در اثر تعرق بیش از میزان آب جذب شده از طریق ریشه. تغییر است

ها به معنی افزایش کاهش میزان آب در غده. ها تخلیه شده و به مصرف تعرق خواهد رسیدآب موجود در غده
هایی حالت نرم و چروکیدگی به خود گرفته ولی چنین غده. ها خواهد بودغدهدرصد ماده خشک و وزن مخصوص 

هاي برگ گیاه خاصیت فشار این وضعیت تا زمانی که سلول. و وزنشان به دلیل از دست دادن آب کمتر خواهد بود
ها برگ، برگهاي از دست دادن فشار تورژسانسی سلول. اند ادامه خواهد یافتتورژسانسی خود را از دست نداده

حال به عکس حالت قبل اگر میزان آب وارد .  گرددشوند و فتوسنتز متوقف میها بسته میپژمرده شده، روزنه
هاي هوایی باشد آب اضافی موجود در گیاه به ها بیش از آب خارج شده از طریق اندامشده به گیاه از طریق ریشه

با توجه به مطالب . تردي و کاهش وزن مخصوص غده خواهد شدها انتقال یافته و موجب افزایش حجم، داخل غده
دار زمینی در مناطق داراي تنش آبی استفاده از بذر سالم، جوانهفوق الذکر در راستاي افزایش راندمان تولید سیب
ته، زودرس و سازگار با مناطق کشور مانند آریندا، مارفونا، سان و گواهی شده، استفاده از ارقام زودرس و نیمه

پریمیر، اسپریت، میلوا، آرنوا، دایفال و اوشنیا ، استفاده از ارقام نسبتاً متحمل به خشکی و سازگار با مناطق کشور 
هاي گیاهی در دسترس مانند کاه و کلش، بقایاي مانند دزیره، مارکیز، بورن، باراکا، ساتینا و بانبا، استفاده از مالچ

دار شده و مراحل اولیه کشت جهت سازگار هاي جوانهخشکی بر غده گیاه، باگاس نیشکر، اعمال تنش خفیف
-درصد بیشتر از مقدار توصیه شده، بهره 50نمودن گیاهان به خشکی،  افزایش مصرف کودهاي حاوي پتاسیم تا 

در روش آبیاري نشتی، کاهش ) روز 3حداکثر (گیري از روش آبیاري متناوب توام با دوره آبیاري کوتاه مدت 
زمینی از لحاظ بندي اراضی مناسب کشت سیبم کشت بسته به شدت تنش تا حد نصف تراکم معمول، پهنهتراک

زمینی در مناطق داراي تنش خشکی، رعایت بافت خاك و تخصیص اراضی لومی و لومی سیلتی به زراعت سیب
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خاکورزي و تردد بی  عمق مناسب و یکنواختی خاك براي توسعه مناسب ریشه در مزرعه و نهایتاً جلوگیري از

  .شودمورد وسایل نقلیه در مزرعه جهت کاهش فشردگی توصیه می
  

  شوري -10-1
با توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک، منابع آب و خاك شور در کشور گسترش باالیی 

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

-زیرا باالبودن شوري آب آبیاري هم بر کیفیت خاك و هم بر تولید محصول تأثیر می. رودکشاورزي به شمار می
هاي توان به سه گروه اصلی خطر شوري، سدیمی شدن و سمیت یونپارامترهاي مهم کیفیت آب را می. گذارد

  . ویژه گروه بندي نمود که در زیر به آن پرداخته شده است
مقدار نمک محلول در آب را . باشدها در آن میترین معیار براي ارزیابی آب، غلظت کل نمکمهم :خطر شوري

  بیان  (me/l)یا میلی اکی واالن در لیتر  (ppm)گرم در لیتر ، میلی1ECمعموالً با واحد هدایت الکتریکی یا 
سنج الکتریکی و مقایسه آن با یک محلول مقاومت محلول با  دستگاه مقاومت ECگیري براي اندازه. نمایندمی

دهد و معموالً بر حسب عکس مقاومت، هدایت را نشان می. گیردشناخته شده در بین دو الکترود انجام می
mmhos/cm  یا در واحدSI  به صورتdS/m  درoC25 براي . باشدهاي آبیاري و محلول خاك میبراي آب  

  .استفاده نمودµS/cm توان از واحد هاي باران و یا با غلظت پایین نمک میآب
اما به دلیل . باشددهنده شوري آب آبیاري میهاي مهم تشکیلسدیم یکی از کاتیون ):قلیائیت(خطر سدیمی 

مصرف آب آبیاري با سدیم باال نسبت . گیرداي قرار میآثاري که بر تخریب ساختمان خاك دارد مورد توجه ویژه
گردد که تخریب ساختمان خاك و ایجاد مشکل نفوذ ها سبب باالرفتن مقدار سدیم تبادلی میبه دیگر کاتیون

هاي مهم آب آبیاري است که با از شاخص نسبت سدیم به کلسیم و منیزیم. آوردپذیري و تهویه را به بار می
با استفاده از رابطه زیر بیان شده است که در آن همه  SARمیزان . شودبیان می 2(SAR)نسبت جذب سدیم 

  :باشدمی(me/l) میلی اکی واالن در لیتر   ها بر حسبغلظت
 

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

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

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

                                                             
1 Electrical conductivity 
2 Sodium Adsorption Ratio  

 
 

2
MgCa

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

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

در صورتی که آب آبیاري حاوي مقادیر باالي کلر باشد، . ها هم منجر شودتواند منجر به ریزش برگباالي کلر می
 4مقدار کلر براي آبیاري سطحی کمتر از . ها گرددسبب سوختگی برگ تواند پاشش آب توسط آبیاري بارانیمی

میلی اکی  10میلی اکی واالن تا حدودي محدودیت دارد و باالتر از  4- 10میلی اکی واالن در لیتر بدون خطر، 
شود  در صورتی که از آبیاري بارانی استفاده. هاي زیادي براي استفاده آن وجود داردواالن در لیتر محدودیت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. شـود در خاك را مسدود نموده و با کاهش هدایت هیدرولیکی خاك مانع رسیدن آب و  عناصر غذایی به ریشه می
  .باشدمی» درصد«واحد سدیم تبادلی خاك 
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ایـن  . دهـد واکنش خاك شاخصی است که میزان اسیدي یا بازي بودن خاك را نشان مـی  :)pH(واکنش خاك 

  .باشد شود و بدون واحد میگیري میاندازه) گل اشباع(شاخص در خاك اشباع شده 
هاي سدیم هاي شور تنوع بسیار وسیعی داشته و ترکیبی از آثار ناشی کل مقدار مواد محلول و ویژگیخاك
سدیمی تقسیم  -هاي متأثر از شوري به سه گروه شور، سدیمی، شورخاك. شوندبندي میهگرو (+Na)تبادلی 

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

ها با مقدار نمک محلول و سدیم تبادلی هاي شور سدیمی خاكخاك. باشدهاي محلول آن کم میمقدار نمک
  . هاي متأثر از شوري آمده استاي از تقسیم بندي خاكخالصه 16در جدول . باشندباالیی می

اي باشد کـه  آن به اندازه (ECe)گردد که میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی اطالق می: خاك شور
عصاره اشباع خاك بیشتر از چهـار   ECeبه عنوان قرارداد، هنگامی که . رشد و عملکرد گیاه را تحت تأثیر قرار دهد

باشد بـه آن   15آن کمتر از  (ESP)ادلی گراد  و درصد سدیم تب درجه سانتی 25در (dS.m-1) دسی زیمنس بر متر 
شـوري خـاك   . کمتر اسـت  5/8ها به طور معمول از  این قبیل خاك (pH)اسیدیته یا واکنش . گویند خاك شور می

  . باشدگیري شوري خاك میبعد از آبیاري مالك اندازه
زیمـنس بـر متـر     کمتر از چهـار دسـی   (ECe)خاکی است که در آن شوري عصاره اشباع خاك  :خاك سدیمی

(dS.m-1)  اسیدیته یا واکنش . باشد 15و درصد سدیم تبادلی آن بیشتر از(pH) بیشـتر    5/8هـا از   این قبیل خاك
  . است

بیشـتر از   (ECe)شود که در آن میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی گفته می :خاك شور و سدیمی
خالصـه مطالـب بیـان    . باشـد  15آن بیشـتر از   (ESP)و درصد سدیم تبادلی  (dS.m-1)چهار دسی زیمنس بر متر 

  .ارائه شده است 17شده در جدول 
  

  (USSL, 1954)هاي متأثر از شوري بندي خاكگروه-17جدول 

گروه خاك متأثر از 
  گروه بندي قدیم  شوري

مقدار هدایت 
الکتریکی عصاره 

  (ECe, dS/m) اشباع

درصد سدیم 
 (ESP)تبادلی

  خطر نفوذپذیري ناشی از سدیم
  نسبت جذب سدیم

(SAR) 

  واکنش خاك
(pH) 

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

  >5/8  ≤12  ≥15  <4  ---   شور سدیمی
  

 (ESP)براي بیان میزان سدیمی شدن خاك وجود دارد درصد سدیم تبادلی  16در بین معیاري که در جدول 
 (ESP)درصد سدیم تبادلی . باشدباشد که با مقدار تخریب ساختمان خاك حاصل از سدیم تبادلی مرتبط میمی

یا  (Cmol/kg)مول بر کیلوگرم باشد که بر حسب سانتیمی (CEC)درصد سدیم بر روي ظرفیت تبادلی کاتیونی 
  .شودبیان می (mel 100g)گرم خاك  100اکی واالن بر میلی
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=
( . )

× 100 
  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك

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

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

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

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

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

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

LR= (ECW×100)÷ (ECe × 5) – ECW)) 
  

. باشدها میحد آستانه تحمل به شوري خاك در ناحیه ریشه  ECeشوري آب آبیاري و  ECWاین معادلهکه در 
  .این اعداد محاسبه شده است 18در جدول 

  
ها با آب آبیاري با در ناحیه ریشه) ECe(براي رسیدن به شوري مطلوب خاك ) بر حسب درصد(نیاز آبشویی  - 18جدول 

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

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

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

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

اك در نزدیکی قسمت فوقانی شوري خ. کندي ریشه را معین میها در سرتاسر ناحیهي ریشه و توزیع نمکمنطقه
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- تر تحت تأثیر کسر آبشویی قرار میباشد اما در اعماق پاییني شوري آب آبیاري میکنندهي ریشه منعکسناحیه
هاي ي ریشه ممکن است خیلی بیشتر از قسمتدر کسر آبشویی کم، شوري خاك در قسمت تحتانی ناحیه. گیرد

بنابراین، در زمان . شودشویی، شوري خاك در قسمت تحتانی کمتر میمحض افزایش کسر آبفوقانی باشد؛ اما به
ي ریشه در شرایط پایین بودن کسر آبشویی نسبتاً باال خواهد استفاده از آب آبیاري با شوري باال، میانگین ناحیه

  . یابدي ریشه کاهش میمحض افزایش کسر آبشویی شوري ناحیهبود ولی به
صورت ي ریشه عبور کرده و بهطور واقعی از منطقهدرصد آب آبیاري است که بهکسر آبشویی در واقع همان 

هاي موجود در آب نه جذب سطحی با فرض ماندگار بودن شرایط و اینکه یون. شودآب زهکشی شده خارج می
زیر  توان با معادلهرا می) LF(شوند، نه ترسیب و انحالل شوند و نه به وسیله گیاه جذب شوند کسر آبشویی 

  :بدست آورد

=  

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

براي این کار . ها منتقل شوندریشهتر و یا خارج از ناحیه بایستی  آبشویی انجام گرفته تا نمکها به اعماق پایین
ها آسیبی به به دلیل آبیاري سنگین و فعال نبودن ریشه. گیردانجام میسیب زمینیآبیاري سنگین قبل از کشت 

البته درصورت نیاز به استفاده مواد بهساز نیز . باشدالبته مزیت دیگر این امر کمتر بودن تبخیر آب می. گیاه نرسد
هاي سنگین باعث زیرا آبیاري سنگین در زمان گلدهی در خاك. در دوره خواب اقدام شودبایستی با آبیاري 

استفاده از آب معمولی براي آبیاري قبل از ذکر این نکته ضروري است که . شودکاهش تولید و آسیب به گیاه می
با شوري باالتر در مراحل هاي ها به ما اجازه استفاده از آبها از ناحیه ریشهکشت به منظور خارج نمودن نمک

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

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

  .از شوري دریافت کند
  استفاده از ارقام متحمل به شوري

براي بیان تحمل . باشندهاي مختلف و نیز بین ارقام مختلف میگیاهان داراي تحمل به شوري متفاوتی در بین گونه
  . شودشود که به صورت زیر بیان میهافمن استفاده می - ها و ارقام مختلف معموال از منحنی ماسگونهبه شوري 

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

ید به ازاي افزایش شوري خاك و درصد کاهش نسبی تول(شیب خط . پذیرداست که صددرصد تولید صورت می
ECe المللی حد آستانه تحمل به شوري بر اساس منابع علمی بین. باشدها میمتوسط شوري خاك در ناحیه ریشه
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این گیاه جزء گیاهان . باشددرصد می 12دسی زیمنس بر متر، و شیب کاهش آن  7/1 گیاه سی زمینی معادل

  . باشدنیمه حساس می
آن  ESPو  pHها، باال در مقایسه با کلسیم در خاك حضور سدیم  :بهسازها ومدیریت حاصلخیزي خاك 

اثرات مضر . گردداي در گیاه میرا افزایش داده و سبب کاهش نفوذپذیري آب و در نهایت سبب عدم توازن تغذیه
همانند (ه از مواد بهساز که حاوي کلسیم توان با استفادها را میسدیم باال در فرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی خاك

 +Ca2خاك  CaCO3اسیدها و یا مواد تولیدکننده اسید همانند اسید سولفوریک که با واکنش با . کاهش داد) گچ
  .  نماینددر محلول خاك اضافه می

  
 

  سیب زمینیها به منظور تولید  و مدیریت آن زا عوامل زنده خسارت معرفی -11
  ها هاي کنترل آندر ایران و شیوهفون آفات محصول  
  زمینی  سیب) سوسک کلرادو(خوار  سوسک برگ 

زمینی و در صورت در  خواري است که به سیب ، حشره برگ)Leptinotarsa decemlineata(سوسک کلرادو 
برآمده، حشرات کامل به شکل بیضی . کند دسترس نبودن، به بادمجان، گوجه فرنگی، فلفل، توتون وتاتوره حمله می

پشت سینه نارنجی با لکه هاي سیاه رنگ و روي . میلی متر است 6به طول حدود یک سانتی متر و عرض آن 
ها است و به  ها به رنگ نارنجی و شبیه تخم کفشدوزك تخم .نوار زرد دیده می شود 5نوار طولی سیاه و  5بالپوش 

روها در ابتدا به رنگ قرمز آجري هستند و در مراحل ال. شود ها قرار داده می طور دسته جمعی در سطح زیرین برگ
  . شود شفیره این حشره به زرد رنگ و در داخل النه شفیرگی در خاك تشکیل می. شوند آخر رشد صورتی رنگ می

 

        
  سوسک کلرادو  حشره کامل، تخم و الرو -14 شکل

 

درجه  35و کمتر از  12حرارت باالتر از . شود این حشره در آب و هواي معتدل مرطوب به سرعت تکثیر می
 . سانتی گراد براي رشد و نمو سوسک مناسب است

  

 خسارت آفت
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خسارت اصلی توسط الروها . کنند زمینی تغذیه می هاي سیب مراحل مختلف الروي وحشره بالغ از برگحشره در 

میزان تغذیه وخسارت به وسیله الروهاي سن چهار ایجاد و تغذیه آفت همراه با دفع فضوالت سیاه رنگ و بیشترین 
  . ماند ها خورده شده وفقط ساقه عاري از برگ باقی می تمامی برگدر صورت باال بودن جمعیت حشره،  .است

 آفت مدیریت

استفاده از ارقام زودرس و برداشت به موقع . زمینی با غالت جمعیت آفت را کاهش می دهد تناوب زراعی سیب
کنترل بیولوژیکی با استفاده از دشمنان طبیعی ازجمله . هاي کنترل زراعی هستند محصول از دیگر روش
کنترل شیمیایی با استفاده از . هاي شکارگر در کاهش جمعیت آفت نقش بسزایی دارند زنبورهاي پارازیت، سن

 .میلی لیتر در هکتار در مراحل الرو توصیه شده است 75مقدار به ) اسپینوساد(حشره کش تریسر 

 

     
  زمینی خوار در سیب عالیم خسارت سوسک برگ -15 شکل

 آفت مدیریت 

استفاده از ارقام زودرس و برداشت به موقع . زمینی با غالت جمعیت آفت را کاهش می دهد تناوب زراعی سیب
کنترل بیولوژیکی با استفاده از دشمنان طبیعی ازجمله . هستندهاي کنترل زراعی  محصول از دیگر روش
کنترل شیمیایی با استفاده از . هاي شکارگر در کاهش جمعیت آفت نقش بسزایی دارند زنبورهاي پارازیت، سن

   .میلی لیتر در هکتار در مراحل الرو توصیه شده است 75به مقدار ) اسپینوساد(حشره کش تریسر 
 آفت مدیریت

استفاده از ارقام زودرس و برداشت به موقع . زمینی با غالت جمعیت آفت را کاهش می دهد زراعی سیب تناوب
کنترل بیولوژیکی با استفاده از دشمنان طبیعی ازجمله . هاي کنترل زراعی هستند محصول از دیگر روش
شیمیایی با استفاده از کنترل . هاي شکارگر در کاهش جمعیت آفت نقش بسزایی دارند زنبورهاي پارازیت، سن

  .میلی لیتر در هکتار در مراحل الرو توصیه شده است 75به مقدار ) اسپینوساد(حشره کش تریسر 
 

  هاي انباري آفات و بیماري
  پوسیدگی خشک فوزاریومی 



 دستورالعمل تولید سیب زمینی گواهی شده                                                                                    68

 
ها پس از برداشت، زاترین بیماريمترین و خسارتهاي قطعات بذري مه هاي خشک غده و پوسیدگی پوسیدگی

در اکثر مناطق تولید این محصول در ایران مشاهده شده و میزان ها  این بیماري. باشند و در زمان کاشت میانبار 
  . درصد برآورد شده است 5-45هاي مختلف ارزیابی شده در حدود   وقوع آن در نمونه

  
  

  عوامل بیماري 
  ها عوامل اصلی پوسیدگی خشک غده. است Fusariumهاي متعلق به جنس عوامل بیماري گونه

F. sambucinum. F. equiseti  وF. solani  ،F. oxysporum توسعه بیماري در رطوبت نسبی . تعیین شده است
  . یابد درجه سانتی گراد به سرعت افزایش می25تا  15دماي و  درصد 70باالي 

  عالئم بیماري
ها ها به ویژه در محل زخم اي روي غده هاي قهوه ها به صورت لکه غدهعالئم معموال یک ماه بعد از انبار کردن 

 .آیند ها به حالت مومیایی در می ها فرورفته و چروکیده شده و غده به تدریج پوست روي لکه .دیده می شوند
  

      
  زمینی عالیم بیماري پوسیدگی خشک سیب - 16 شکل

  

  مدیریت بیماري
ها پس از برداشت مهمترین روش پیشگیري از  در زمان برداشت و ترمیم زخمها  جلوگیري از زخمی شدن غده

از کاشت غده هاي آلوده به بیماري در خودداري و مزارع بذري در مناطق و مزارع عاري از عوامل . وقوع بیماري است
هاي هوایی  زمینی کشت شده و پس از طی دوره رویشی مربوطه، قطع اندامبراساس رقم سیب.  پژمردگی کشت شود

جداکردن . ها ضخیم شود ها فرصت داده شود تا پوست آنروز به غده 15الی  10انجام و به مدت ) هاسرزنی بوته(
تواند  می درجه سانتی گراد 7تا  4تهویه مناسب و حفظ دماي انبار در درجه حرارت و  هاي آلوده از سالم در انبار غده

با استفاده از قارچکش تیابندازول در کاهش  بذريهاي  ی غدهضدعفون. به کاهش گسترش بیماري کمک کند
  . بیماري موثر است

 

  زمینی  بید سیب
ترین آفات سیب زمینی در نقاط معتدل و نیمه گرمسیر  از مهم Phthorimaea operculellaزمینی  بید سیب

از گیاهان تیره بادمجانیان به ویژه  potato tuber mothبا نام عمومی   پره این شب. باشد دنیا از جمله ایران می
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زمینی از مزرعه شروع شده و در انبـار با  خسارت بید سیب. کند ها خسارت وارد می زمینی تغذیه و به آن سیب

در منـاطق گرمسیري، این . شود زمینی تشـدید می هاي سیب الروي داخل غده  هاي ناشی از تغذي ایجاد داالن
  . کند زمینـی وارد می خ و برگ گیاهان سـیبآفت خسارت شدیدي را روي شا

هاي جلویی از  اي است که سطح رویی بال اي به رنگ خاکستري متمایل به قهوه زمینی، شب پره بید سیب
ها و  اي در زیر برگ ها تخم مرغی شکل است و به صورت انفرادي یا دسته تخم. هاي تیره پوشیده شده است نقطه

  .شود ته میزمینی گذاش هاي سیب در غده
 

     
  زمینی حشره کامل و شفیره بید سیب - 17شکل 

  

  
  زمینی عالیم خسارت ناشی از بید سیب - 18شکل 

 مدیریت آفت

هاي شیمیایی به تنهایی در کنترل این آفت  به دلیل مخفی بودن قسمتی از سیکل زندگی حشره آفت، روش
هاي زراعی اهمیت به سزایی در کاهش جمعیت و  روشلذا مدیریت تلفیقی با تمرکز بر . آمیز نیست موفقیت

 :ها به اختصار به شرح زیر است این روش. خسارت آفت دارد

 رعایت تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان مانند گندم، جو، چغندرقند،کلزا، یونجه و آفتابگردان -
ریزي حشره کامل ها حدود پنج تا شش هفته پس از کشت جهت جلوگیري از تخم خاکدهی پاي بوته -

 ها  روي غده
هاي  عملیات مناسب خاك ورزي در شرایط رطوبتی مناسب که در نتیجه از تشکیل سله و ایجاد ترك -

 .شود ها جلوگیري می عمیق روي پشته
 هاي بذري سالم عاري از آلودگی به آفت  کاشت غده - 
 ) مترسانتی12-15حدود (ها در عمق مناسب  کاشت غده - 
 بقایاي گیاهی در مزرعهاز بین بردن  - 
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 اي جهت جلوگیري از ایجاد سله و هاي آبیاري بارانی یا قطرهآبیاري منظم مزرعه و استفاده از سامانه - 

  ها جهت کاهش نفوذ الرو و شب پره ها به داخل خاك جلوگیري از ترك خوردگی سطح پشته
گراد و براي سیب ت انبارداري سانتیدر طول مد) گراددرجه سانتی 4-10زیر (پائین نگه داشتن دماي انبار  - 

 . باشدگراد میدرجه سانتی 4-5زمینی بذري 
 ها از بیرون به داخل انبار هاي انبار جهت جلوگیري از نفوذ شب پرهنصب توري در پنجره - 
 ها هاي فرمونی و نوري در انبار براي شکار پروانه استفاده از تله - 
هاي از کلش یا گیاهان دورکننده مانند برگ  نی در انبار با اليزمی هاي سیب ها یا محموله پوشانیدن کیسه - 

 هاي از گیاه شاهپسند اکالیپتوس و گون
 هاي بذري به منظور کاهش فعالیت حشرات بالغاستفاده از نور ضعیف در فضاي انبار نگهداري غده - 
 زمینی کیلوگرم براي هر یک تن سیب 3به مقدار ) پیرترین(کش اگروترین استفاده از حشره - 

  
  

 ها در ایران به تفکیک مناطق  مختلف هاي کنترل آن هاي مهم محصول و شیوه فهرست بیماري

  زمینیهاي مهم سیب بیماري 
  زمینی  سیاه سیب زمینی و شوره بیماري شانکر ساقه زیر  

ایجاد و در   Rhizoctonia solani Kuhnشانکر ساقه زیر زمینی و شوره سیاه سیب زمینی توسط قارچ  بیماري
این . دهد زمینی در طول فصل زراعی رخ می زمینی در اغلب مناطق کشت سیب هاي زیر زمینی گیاه سیب اندام

زنی غده موجب مرگ گیاهچه زمینی و سطح غده در مراحل جوانههاي زیر بیماري عالوه بر ایجاد  بیماري در ساقه
خسارت ناشی از . کندخسارت فراوانی به مزرعه وارد می هاي دختري با قطع استولون شده و در زمان تولید غده

این بیماري  .برآورد شده است% 5-34شانکر ریزوکتونیایی در مناطق مختلف کشت سیب زمینی حدود   بیماري
خصوص مناطق سردسیري و کشت استمرار ایران از جمله اردبیل، همدان، اصفهان،  در اغلب مناطق کشت به

  .و خوزستان اهمیت زیادي دارد) و کهنوججیرفت (تهران، کرمان 
  عامل بیماري

ها بوده و  جزو بازیدیومیست Rhizoctonia solani Kuhn (teleomorph: Tanatephorus cucumeris)قارچ 
هاي روي غده سیب  از بافت ساقه آلوده به شانکر و یا سختینه R. solani. کند فرم غیر جنسی آن اسپور تولید نمی

  .شود سازي میهاي عمومی جدا زمینی به راحتی در محیط کشت
  عالیم بیماري

شوره عالیم . صورت چشمی و کلینیکی قابل تشخیص است هاي هوایی و زیر زمینی به عالیم بیماري در اندام -
ها دیده  به راحتی با چشم غیر مسلح روي غدهامل بیماري است هاي قارچ ع سیاه غده که مربوط به سختینه

کند ولی عالیم شوره سیاه بازار پسندي محصول را کاهش  ها ایجاد پوسیدگی نمی عامل بیماري در غده. شود می
  . شود افتادن گیاه تشکیل می هاي دختري در اواخر فصل و با از پاي شوره سیاه روي غده. دهد می
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. شوند ها می اي رنگ  در جوانه هاي جانبی تازه تشکیل شده را آلوده و باعث ایجاد شانکر قهوه جوانهقارچ   -

 و تولید تخریب باعث و ببرد بین از را جوان گیاهچه و گرفته فرا را ساقه اولیه دور تا است دور ممکن شانکر

در این صورت مزرعه غیر . شوند می اكخ از ها گیاهچه خروج تأخیر در نهایت موجب که گشته ثانویه هاي ساقه
 .هایی از مزرعه عاري از بوته خواهد بود و بعضاً قسمت یکنواخت

  

  
و عالیم شانکر در جوانه اولیه و قطع ) b(، آلودگی جوانه اولیه به میسلیاي قارچ )a( عالیم شوره سیاه غده - 19 شکل

  ).c(شدن ساقه اولیه 
  

ها به سمت باال و  ها، برگشت برگ یکی از عالئم مهم این بیماري تغییر رنگ انتهایی و ارغوانی شدن لبه برگ
ناشی از    این عالیم ممکن است با عالیم بیماري. باشد هاي هوایی می در صورت شدت زیاد آلودگی تشکیل غده

رفتن پوست ساقه، گیاهان آلوده نسبت به گیاه به علت از بین . ها اشتباه شود کش فیتوپالسما و اثرات سوء علف
 .شود پژمردگی رفع می) صبح هنگام(شوند و در ساعات خنک  تر و در ساعات گرم روز پژمرده می سالم کوتاه

  

  
هاي  و عالیم اولیه شانکر در غده) b(هاي هوایی در گیاه بیمار  ، تشکیل غده)a(عالیم شانکر ساقه زیر زمینی  -20 شکل

 )c(دختري 
  

  مدیریت بیماري
هاي مختلف با هدف مدیریت  باشد ولی با اعمال روش طور کامل امکان پذیر نمی کنترل این بیماري به -

) شوره سیاه(هاي بذري عاري از سختینه قارچ  تهیه غده. توان بروز و شدت بیماري را به حداقل رسانید تلفیقی می
) مرگ جوانه و گیاهچه(وره سیاه جهت کاهش خسارت اولیه هاي بذري به ش آلودگی سطحی غده% 5و یا کمتر از 
ها آلوده به شوره سیاه است باعث کاهش تعداد ساقه  از سطح آن% 5هایی که بیش از  استفاده از غده. الزامی است
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لذا استفاده از بذور گواهی شده و با درنظر گرفتن حدود آلودگی مجاز از اهمیت . شود در واحد سطح مزرعه می

  . ري برخوردار استبسیا
تنها  هاي رنگی نه هاي بذري قبل از کشت زیر نور المپ فلورسنت براي تولید جوانه دار کردن غده پیش جوانه -

. گردد ها نسبت به عامل بیماري می دهد بلکه باعث ایجاد مقاومت در جوانه تعداد ساقه در واحد بذر را افزایش می
کنند که این امر  زمینی و ریشه میمدت زمان کمی تولید ساقه زیردار شده به سرعت و در  بذور پیش جوانه

زیرزمینی و طوقه این   عبارت دیگر قارچ قادر به آلوده کردن ساقه به. شود موجب فرار میزبان از بیماري می
 . ها نخواهد بود گیاهچه

  
  بذري بر مبناي درصد آلودگیهاي  سیاه در سطح غده گیري آلودگی شوره بندي و اندازهمقیاس درجه - 21 شکل

  

      
  دار شده در روشناییجوانه بذري پیش  غده -22 شکل

  

 Pencycuron(قابل تعلیق  هاي مونسرن پودر کش هاي بذري و قطعات بذري با یکی از قارچ عفونی غدهضد - 

WP 25% ( در هزار نسبت وزنی  5/1به مقدار)(، مونسرن گرد )سم به غدهPencycuron DS 12.5% ( 5/2به مقدار 
در هزار به نسبت وزنی، موجب کاهش  4/0به میزان ) SC )Iprodion SC500در هزار نسبت وزنی و یا ایپرودیون 

براي ضدعفونی . زمینی شده و افزایش عملکرد را در پی خواهد داشت گیر بیماري شانکر ریزوکتونیایی سیب چشم
توان قطعات  براي ترمیم محل برش، می. اي شده باشد وب پنبههاي بذري بریده الزم است محل بریدگی چ کردن غده

در شرایط انبار زیر ) بسته به رقم(روز  15-20به مدت % 80درجه سلسیوس و رطوبت  18بذري را در دماي حدود 
 . نور مصنوعی نگهداري کرد
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  )چپ(کش  ضد عفونی شده با قارچ و قطعات بذري ترمیم و) راست(اي شدن محل برش در قطعه بذري  پنبه چوب - 23 شکل

  
 

               
طور کلی بستر کشت  به. روند شمار می زمینی به تهیه زمین، زمان و شیوه کشت از مهمترین مراحل تولید سیب

هاي سنگین و آماده نشده  کشت بذر در خاك. زمینی باید از نوع بافت سبک و داراي هوموس فراوان باشد سیب
هاي سنگین به کندي رشد کرده و مستعد استقرار  ها در خاك جوانه. بیماري را در پی خواهد داشتافزایش شدت 

  .زا استدر این شرایط درصد مرگ گیاهچه محسوس و خسارت. عامل بیماري هستند
) متر سانتی 15کمتر از (بذوري که در عمق کم  .ترین فاکتورها در فراوانی مرگ گیاهچه استعمق کاشت از مهم

کشت شوند قبل از اینکه جوانه و ساقه اولیه مورد حمله عامل بیماري قرار گیرند سر از خاك در آورده و با تشکیل 
  . ها نسبت به بیماري مقاوم خواهند شد رنگیزه در آن

خصوص از نوع گاوي در سبک شدن خاك و افزایش قابلیت نگهداري آب نقش  کودهاي دامی پوسیده به
کودها عالوه بر موارد گفته شده موجب افزایش عوامل میکروبی آنتاگونیست و مفید خاك این . بسزایی دارند

کودهاي نپوسیده دامی و کود سبز در افزایش . شوند که در کاهش جمعیت عامل بیماري تاثیر زیادي دارند می
ه سازي زمین استفاده شود از کود دامی پوسیده و در فصل پائیز در موقع آماد بیماري نقش دارند لذا پیشنهاد می

هایی چون  و قارچ Bacillus subtilisهاي مفید از جمله  همچنین استفاده از مواد بیولوژیک مثل باکتري. شود
Trichoderma harzianum  به همراه مقدار کمی از کودهاي پوسیده دامی در فصل بهار بسیار مفید و کاربردي

هاي آلوده  هاي کاهش جمعیت عامل بیماري در خاك ترین روشاز عوامل زنده بیولوژیک یکی از مهم استفاده. است
  .است

  کشت. سیب زمینی در کاهش آلودگی ثانویه به بیماري نقش دارد - رعایت تناوب مناسب از جمله تناوب غالت
حبوبات، آلودگی ثانویه را به شدت  فرنگی، بادمجان و زمینی پس از گیاهانی چون چغندر قند، یونجه، گوجه سیب

  .دهند افزایش می
کشت بذر در خاك با دماي کمتر از . بهترین تاریخ کاشت بسته به شرایط منطقه مرتبط با دماي خاك است

هاي گرم و خشک موجب  کشت بذر در خاك. شود توصیه نمی) هاي سنگین بخصوص خاك(درجه سلسیوس  10
هاي اولیه  ها و ساقه نتیجه موجب افزایش احتمال استقرار قارچ روي جوانه هاي اولیه و در توقف رشد جوانه

و رطوبت مناسب بستر کشت، زمان کشت ) درجه سلسیوس 12 -18حدود (لذا با توجه به دماي خاك . شود می
  .شود تعیین می
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اري و هاي دختري موجب افزایش حساسیت گیاه نسبت به بیم خصوص در زمان تشکیل غده تنش آبیاري به

همچنین استفاده از کودهاي ازته بیش از نیاز . شود ها می شدت بیماري ثانویه یعنی شانکر ساقه و قطع استولون
خارج شدن کود ازت و کاهش حساسیت گیاه  براي جلوگیري از دسترس. دهد گیاه حساسیت گیاه را افزایش می

صورت سرك در  ي ازته، در چند مرحله و بهشود مقدار توصیه شده کودها نسبت به عامل بیماري پیشنهاد می
براي افزایش تحمل گیاه در برابر . هاي دختري مورد استفاده قرار گیرند مراحل رشد گیاه و قبل از تولید غده

پاشی و از طریق آب آبیاري صورت محلول به) Zn(خصوص روي  بیماري، استفاده از کودهاي ریز مغذي به
براي حصول نتیجه بهتر در استفاده از کودهاي شیمایی و . شود صیه میبخصوص در مراحل اولیه رشد تو

ایی خاك ضروري بوده و مقدار استفاده بر اساس یشیم - بودها، آزمون فیزیکی بودها و بیش جلوگیري از بروز کم
  .توصیه متخصصین امر تعیین شود

ها به شوره سیاه زمان برداشت محصول بسیار  براي جلوگیري از کاهش بازار پسندي و افزایش آلودگی غده
هایی که مدت بیشتري پس از  غده. باید انجام شود برداشت محصول بالفاصله پس تشکیل پوست می. مهم است

روز  15 -20شود  شنهاد میلذا پی. تشکیل پوست برداشت نشوند آلودگی بیشتري به شوره سیاه خواهند داشت
 . هاي هوایی برداشت محصول انجام شود پس از خشک شدن یا قطع اندام

  
  )Early blight(بیماري لکه موجی سیب زمینی 

تر در مراحل شروع و تولید میوه  گیرند و اغلب گیاهان مسن گیاهان جوان و قوي کمتر مورد حمله قرار می
  .شود، وجود داردسراسر دنیا هرجا که سیب زمینی کشت میاین بیماري در . شوند آلوده می

   عامل بیماري
عامل  A. solaniو  Alternaria tenuissima  ،A. alternateهاي هاي متعلق به جنس آلترناریا از جمله قارچ گونه

قارچ عامل  . گیرد زنی اسپور قارچ و ایجاد آلودگی در آب و هواي گرم و مرطوب صورت میجوانه. این بیماري هستند
تحت شرایط استرس . کند گذرانی میدر بقایاي شاخ و برگ باقیمانده در مزرعه و روي غده آلوده زمستانبیماري 

  . شود گیاه مستقر میها و ساقه  عامل بیماري در برگ ناشی از تغذیه ناکافی، زخم، خسارت حشرات، خشکی و
  عالئم بیماري

پایینی گیاه پدید   هايتر در روي قسمت هاي مسن اي تیره و بعضاً زاویه دار روي برگچه هاي کوچک قهوهلکه
هاي متحدالمرکز داخلی می باشد موجب شده است که ها غالباً شکل نامنظم داشته و بعضاً وجود حلقهلکه. آید می

لکه ها به سرعت  .شود ها، هالۀ سبز روشن تا زرد رنگ ایجاد می در اطراف لکه. بنامند این بیماري را لکه موجی
هاي روي غده تیره  لکه .هاي هوایی گیاه حالت سوخته به خود گیرندتوسعه پیدا کرده و ممکن است تمام اندام

و ممکن  اي رنگ هستند قهوهها خشک، چرمی و معموالً رنگ گرد و یا بی شکل بوده و اغلب گوشت زیر این لکه
  . است با بیماري پوسیدگی خشک اشتباه شود
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  زمینی عالیم بیماري لکه موجی سیب -24 شکل

  

  مدیریت بیماري
تواند در کاهش  زمینی از جمله مارفونا در مقایسه با اگریا جهت کاشت میاستفاده از ارقام متحمل سیب

هاي صدمه دیده و آلوده  ها و اجتناب از کاشت غده آوري بقایا و انهدام آنجمع. کند آلودگی به بیماري کمک می
پاشی در مزرعه از هاي محافظتی به صورت محلولکشاستفاده از قارچ. گیري از وقوع بیماري موثر استدر پیش

گرم در  500) نپیراکلواستروبی+بوسکالید(به مقدار یک کیلوگرم و سیگنوم ) ایمنوکتادین تریس(جمله بلکیوت 
  . شود هکتار توصیه می

  
  )Late blight(زمینی  بیماري سفیدکرکی سیب

زمینی در دنیا  ترین بیماري سیبترین و مهمزمینی به عنوان مخرب بیماري سفیدکرکی یا داخلی سیب
مناطق این بیماري در ایران در مناطق مرطوب از جمله حاشیه خلیج فارس و خزر و برخی . شودمحسوب می

  .کند اردبیل بروز می
  عامل بیماري

ها  باشد، که قادر است برگ و شاخ گیاه و حتی غدهمی Phytophthora infestansعامل این بیماري، شبه قارچ 
گاهی و همچنین دماي شبانه ، بارندگی، آبیاري بارانی و شبنم صبح80)%بیش از (رطوبت نسبی باال . را آلوده کند

  . گراد الزمه بروز و گسترش عامل بیماري استدرجه سانتی 15- 24گراد و روزانه درجه سانتی 15-10
  عالئم بیماري

. هاي پایینی گیاه از عالیم اولیه بیماري استشکل روي برگ هاي کوچک آبسوخته، سبز روشن تا تیره بیلکه
و به داخل بافت برگ گسترش  ها شروع ها از نوك یا حاشیه برگ به مرور و در صورت پایداري شرایط مساعد، لکه

آید  اي تیره در می ها گسترش یافته و اغلب به صورت لکه هاي بزرگ قهوهدر شرایط خنک و مرطوب لکه .یابد می
در صورت تداوم شرایط مناسب  .شود ها می ها به یکدیگر پیوسته و موجب سوختگی کامل برگو در نهایت لکه

در  .شوند یافته و گاهی موجب شکستن ساقه می هاي گیاه گسترش قهها و سا ها به سمت دمبرگ اقلیمی، لکه
ها به صورت  آلودگی غده .شود ها مشاهده می شرایط خنک و مرطوب توده سفید رنگی در سطح زیرین برگ

زمینی آلوده، در  هاي سیب پوسیدگی غده .اي متمایل به قرمز است پوسیدگی سطحی و خشکی به رنگ قهوه
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ها را  هاي آلوده حمله ور شده و آنهاي ثانویه به بافت وب انبار توسعه می یابد و میکروارگانیسمشرایط گرم و مرط

  . پوسانند کامالً می
  

  
  

  
  

  زمینی عالیم بیماري سفیدك کرکی سیب -25شکل     
  

  مدیریت بیماري
هاي آلوده  اجتناب از کشت غدهها و  هاي آلوده بخصوص غده گیري از وقوع بیماري، جمع آوري اندام براي پیش

هاي پیش آگاهی و رصد وقوع بیماري از اهمیت  براي مبارزه شیمیایی استفاده از سیستم. است  به بیماري الزامی
+ پروپامو کارب هیدروکلراید(کش محافظتی و سیستمیک از جمله اینفینیتو  سموم قارچ. خاص برخوردار است

لیتر،  5/2به مقدار ) سیموکسانیل+ پروپامو کارب هیدروکلراید(وکسانیل لیتر، پر 2/1به مقدار ) فلوپیکولید
+ متاالکسیل(لیتر، رزاالکسیل میلی 200) سیازوفامید(کیلو گرم، رانمن  2) مانکوزب+ دیمتومورف(آکروبات ام زد 

سترش بیماري یک کیلو گرم در هکتار قابل توصیه بوده و قبل از گ) اکسید مس(گرم، نوردوکس کیلو 3) مانکوزب
با توجه به این که برخی از نژادهاي عامل بیماري ممکن است به ترکیبات سیستمیک و . بایست استفاده شود می

بایست استفاده  هاي مختلف در یک فصل زراعی می کش برخی از سموم محافظتی مقاومت نشان دهند، لذا از قارچ
  . شود

  

  زمینیخال سیاه سیب
هاي  زاد است که عامل بیماري بافتهاي خاك آنتراکنوز ریشه وغده نیز یکی از بیماري یابیماري خال سیاه 

بیماري عالوه بر کاهش عملکرد محصول در مزرعه کیفیت را . دهد ریشه و ساقه زیرزمینی را مورد حمله قرار می
  .دهند هاي آلوده در انبار به سرعت آب خود را از دست می دهد و غده نیز کاهش می

  ل بیماريعام
و   هاي شنی در خاك: زا از جمله عامل این بیماري بوده و در شرایط تنش Colletotrichum coccodesقارچ 

 .دهد هاي آبیاري ریشه و ساقه زیر زمینی را مورد حمله قرار می سبک، دماي باالي خاك، زهکشی نامناسب و تنش
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  شناسی عامل بیماريریخت -26 شکل

  
  بیماريعالئم 

ها در ساعات گرم هاي فوقانی بوتهعالیم بیماري در مزرعه به صورت پژمردگی و زردي شاخ و برگ و قسمت
بیماري در این مرحله مشابه عالئم پژمردگی ناشی از ورتیسلیوم و فوزاریوم بوده و تشخیص عامل . شودظاهر می

-اي رنگ شده و در نهایت از بین می اي آلوده قهوهه با پیشرفت بیماري، بوته. بیماري به سختی قابل تفکیک است
هاي کورتکس این بافت .شود تعداد زیادي سختینه سیاه رنگ بر روي بافت ساقه زیرزمینی آلوده نمایان می. روند

هاي  آید و سختینهریزي شده و بافت آوند چوبی گیاه کامالً نمایان و به رنگ ارغوانی در میقسمت معموالً پوست
  .گرددنگ قارچ در سطوح داخلی و خارجی ساقه چوبی تشکیل میسیاه ر

  

        
  زمینی عالیم بیماري خال سیاه سیب -27 شکل

  

  مدیریت بیماري
استفاده از بذر سالم و عاري از آلودگی، رعایت تناوب زراعی با غالت و عدم استفاده از گیاهان خانواده بادمجانیان 

براي کاهش خسارت . هاي پیشگیري از بروز بیماري هستند از تنش آبیاري از روش زمینی، اجتناب در تناوب با سیب
-درجه سانتی 10کمتر از (و دماي مناسب ) درصد 75بیش از (هاي انبار شده، حفظ رطوبت  عامل بیماري در غده

  .نقش اساسی دارد) گراد
  

 زمینیسیب) جرب معمولی(اسکب معمولی 

هاي خنثی تا  هاي استرپتومایسس است که بیشتر در خاك اشی از باکتريزمینی بیماري ن جرب معمولی سیب
کمی قلیایی، با بافتی شنی و سبک و به خصوص در مزارع همراه با تنش آبیاري و در آب و هواي خشک بروز 
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 پیاز،که در گیاهان چغندر، شلغم، کلم، هویج، بادمجان،  ها دامنه میزبانی وسیع دارند بطوري این باکتري. کند می

رزش این بیماري با تأثیر بر خصوصیات کیفـی محصول باعث کـاهش ا. کنند اسفناج و ترب هم ایجاد بیماري می
 . شـودیاقتصـادي و بازارپسندي آن م

 عامل بیماري

شود که توسط چندین  زمینی در ایران محسوب می هاي مهم در اکثر مزارع سیب جرب معمولی یکی از بیماري
 ،S. acidiscabies ،S. stelliscabies ،S. scabiesهاي  گونه .ایجاد می شود Streptomyces از جنسگونه باکتري 

S. europaeiscabies ،S. aurofaciens  وS. turgidiscabies  از ایران به عنوان عوامل ایجاد بیماري گزارش
  . اند شده

بهترین دما براي توسعه بیماري  .کنند رشد میگراد  درجه سانتی 38تا 10هاي باکتري در حرارت بین  اغلب گونه
زمینی با رطوبت باالي خاك در خالل وقوع جرب در سیب .باشدگراد میدرجه سانتی 24- 19اسکب معمولی دماي 

عامل بیماري از طریق انتقال خاك آلوده، آب  .یابددوره تشکیل غده و چندین هفته پس از آن، به شدت کاهش می
   .شودوسایل مکانیکی آلوده منتقل میآبیاري، بذر 

  

       
 عامل بیماري اسکب معمولی -  28 شکل

  

 عالئم بیماري

شود و  ها دیده می در غدهخسارت آورد و اثر  هاي هوایی گیاه عالئمی را به وجود نمی عامل بیماري در قسمت
و در صنایع غذایی موجب افزایش ضایعات  کیفیت غده را تحت تاثیر قرار داده و موجب پائین آمدن ارزش بازار پسندي

ها اغلب اولین  بافت) اي شدنقهوه(آلودگی به صورت نکروز عالیم  .شود، ولی در عملکرد محصول تاثیر چندانی ندارد می
اي در اطراف و  هاي چوب پنبه اي تیره با زوایاي نامنظم و تشکیل الیه اي تا قهوه هاي قهوه لکه .عالئم این بیماري است

ها بوجود آمده به زیر سطح پوست غده توسعه  زخم .زمینی استهاي آلوده سیب مرکز لکه از عالیم بارز بیماري در غده
متر در غده دیده میلی 5تا  1هایی به عمق  اي برداشته می شود، فرورفتگی یابد و هنگامی که بافت چوب پنبه می
هاي سطح  هاي روي غده به هم پیوسته و بیشتر قسمت هلکدر صورت مهیا بودن شرایط گسترش بیماري،  .شود می

  .گیرند غده را فرا می
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  زمینی عالیم بیماري اسکب معمولی سیب -29 شکل

  
 

  مدیریت بیماري
ها، ضد عفونی ماشین آالت کشاورزي و کاشت  هاي آلوده و امحاء آن آوري غدهبهداشت زراعی از جمله جمع

تناوب زراعی با استفاده از غالت و تنظیم دور . گواهی شده از اهمیت خاصی برخوردار استهاي بذري سالم و  غده
چوب  عدم مصرف کودهاي تازه حیوانی، خاکستر. آبیاري و اجتناب از تنش آبیاري در پیشگیري از بیماري موثر است

زمینی زراعی  زراعی با سیب در تناوب. و کودهاي مرغی حاوي آهک در کاهش احتمال بروز بیماري نقش زیادي دارد
استفاده از کود سبز گیاهانی . شلغم اجتناب شود از کشت گیاهان حساس به اسکب نظیر چغندرقند، ترب، هویج و

کننده خاك نظیر اصالح استفاده از مواد. دهد مثل چاودار، ارزن و جو دوسرجمعیت این بیمارگر را کاهش می
  .زمینی در پیشگیري از بروز اسکب معمولی موثر است حین کاشت سیبسولفور، ژیپس و سوپر فسفات قبل و در 

 
 زمینیسیب اي یا پوسیدگی قهوهپژمردگی باکتریایی 

هاي باکتریایی  ترین بیماري ترین و شایعاي یکی از مهم زمینی یا پوسیدگی قهوهبیماري پژمردگی سیب
 .شود مناطق سرد نیز دیده میزمینی در مناطق گرم و مرطوب و معتدل است هر چند در  سیب

 عامل بیماري

زمینی  هاي آلوده سیب هاي غده این باکتري در آوند. است Ralstonia solanacearumعامل بیماري باکتري 
 . هاي بذري قابل انتقال است شود و از طریق غده مستقر می

  عالئم بیماري
هاي  گاهی در اندام. شدن کل بوته استهاي این بیماري، پژمردگی و سبز خشک  ترین مشخصیکی از مهم

چنانچه غده . شود ها به صورت کمون مشاهده می شود ولی عامل بیماري در غده هوایی عالئمی بارزي دیده نمی
در ناحیه همچنین  .ودش آلوده برش داده شود، ترشحات باکتري به صورت قطرات سفید رنگی از آوندها خارج می

  .شود می نده باعث چسبیدن خاك به محل آلودگیها ترشحات چسب هاي غده جوانه
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  عالیم بیماري - 30 شکل

  

 مدیریت بیماري

شده در زمین هاي غیر آلوده   زمینی در مزارع مسبوق به آلودگی و کاشت بذر سالم و گواهی  اجتناب از کشت سیب
ها از اهمیت زیادي در کاهش جمعیت  هاي آلوده و امها آن حذف بوته. گیري از بیماري است مهمترین استراتژي پیش

  . عامل بیماري در مزارع آلوده دارد
 

 نرم باکتریایی سیب زمینی ساق سیاه و پوسیدگی

شود و خسارت  زمینی اعم از مناطق سردسیر و گرمسیر دیده می این بیماري در اغلب مناطق کشت سیب
زمینی  عامل بیماري موجب پوسیدگی نرم غده و سیاه شدن ساقه سیب. بیماري در مناطق مرطوب بیشتر است

 .فصل رویش استبیشترین خسارت ناشی از این بیماري در ابتداي . شود می

 عامل بیماري

هاي آلوده و خاك  بقاي عامل بیماري در غده. است Pectobacterium carotovorumعامل بیماري باکتري 
 . باشد مزرعه می

 عالئم بیماري

ها به سمت باال از عالیم اولیه بیماري است و پس از گسترش آن در شرایط مساعد، بیماري  اي شدن برگ لوله
ها از بین  در نهایت ساقه. شود شدن ساقه در قسمت تحتانی و هم سطح با خاك مشاهده میبه صورت سیاه 

غده هاي سیب زمینی پس از کاشت و یا قبل از برداشت و در زمان . افتد روند و پژمردگی کل بوته اتفاق می می
ها به صورت  ه در غدهالئم اولیع .انبارداري ممکن است به بیماري آلوده شده و پوسیدگی نرم غده ایجاد شود

هاي آلوده ممکن است سالم به نظر برسد  سطح خارجی غده. شوند هاي کوچک بوده و به تدریج بزرگ شده می لکه
  . شود اي نرم و لزج تبدیل می ولی داخل آن به توده
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  زمینی سیاه و پوسیدگی نرم باکتریایی سیب عالیم بیماري ساق -31 شکل

  

  

  بیماريمدیریت 

هاي آلوده به منظور  ها، حذف بوته هاي آلوده و امحاء آن آوري غدهاعمال بهداشت زراعی از جمله جمع
. آالت کشاورزي اهمیت خاصی برخوردار استهاي سالم و ضد عفونی ماشینجلوگیري از گسترش آلودگی به بوته

سالم و گواهی شده و تنظیم دور آبیاري و اجتناب از هاي بذري  تناوب زراعی با استفاده از غالت، استفاده از غده
  . گیري از بیماري حائز اهمیت استآبیاري زیاد در پیش

  

 زمینیاي شدن برگ سیبلوله

هاي ویروسی  ترین بیماري ترین و مهم زمینی یکی از قدیمی اي شدن برگ سیببیماري برگ قاشقی یا لوله
زمینی است  هاي ویروسی سیب ترین بیماريرین و از نظر اقتصادي مهمت این بیماري از گسترده. زمینی است سیب

آلودگی به این ویروس باعث کاهش کمیت و . باشد شود، شایع می زمینی کشت می و در اغلب مناطقی که سیب
 .اند میلیون تن در جهان تخمین زده 13خسارت ناشی از ابتال به این ویروس را ساالنه تا . شود کیفیت محصول می

ها قابل انتقال نیست ولی در صورت وقوع  زمینی به وسیله شته عامل دوکی شدن غده سیب) ویرویید(شبه ویروس 
به این صورت که ویروئید دوکی . ها را کسب میکند توام با ویروس برگ قاشقی، قابلیت انتقال بوسیله شته  آلودگی

کند و باعث  ابلیت انتقال با شته را پیدا میگیرد و قشدن غده، در درون پوشش ویروس برگ قاشقی قرار می
  .شود گسترش این شبه ویروس در سطح وسیع می

 
 عامل بیماري

ویروس متعلق به . باشد می Potato leafroll virus=PLRVزمینی، ویروس  عامل بیماري برگ قاشقی سیب
اي  اي و تک رشته.ان.نوع آراست و ماده ژنتیکی این ویروس از  Loteoviridaeاز خانواده  Polerovirusجنس 

این . شود و محدود به آوندهاي آبکش گیاه می) ایزومتریک(این ویروس چند وجهی ) هاي پارتیکل(ذرات . است
یعنی براي انتقال ویروس توسط شته . شود غیر تکثیري منتقل می) گردشی(ها به طریقه پایا  ویروس توسط شته

پس از کسب ویروس، شته . اقل از بافت آبکش گیاه آلوده تغذیه نمایدناقل به میزبان جدید الزم است تا شته ن
سپري شود که طی این ) دوره نهان(ناقل بالفاصله قادر به انتقال آن به گیاه جدید نیست و الزم است مدت زمانی 

دش دستگاه گر(مدت ویروس وارد دستگاه گوارش ناقل شده سپس از دیواره روده پشتی آن وارد سیستم همولنف 



 دستورالعمل تولید سیب زمینی گواهی شده                                                                                    82

 
ویروس به همراه همولنف در داخل بدن ناقل گردش نموده و نهایتاً از راه غده فرعی بزاقی . شود حشره می) خون

کشد ولی درون بدن ناقل تکثیر  ساعت طول می 10شود که این مدت حداقل  وارد کانال بزاقی حشره می
حداقل مدت زمان الزم براي انتقال . گردد تغذیه شته حامل ویروس از گیاه جدید موجب انتقال می. شود نمی

شود ولی به وسیله  این ویروس توسط غده بذري و پیوند منتقل می. ویروس به گیاه جدید حدود یک ساعت است
 .تواند انتقال یابد عصاره گیاهی نمی

 عالئم بیماري

ی سال دوم یا ثانویه که و آلودگ) از طریق شته(با توجه به اینکه دو نوع آلودگی یعنی آلودگی سال اول یا اولیه 
عالیم آلودگی اولیه ): سال اول(آلودگی اولیه . باشد، عالیم نیز متفاوت است هاي بذري آلوده می ناشی از کشت غده

هاي باالیی رنگ پریده و حالت راست  برگ. شود ها که آلودگی درآن ایجاد شده شروع می در قسمتی از برگ
عالیم آلودگی ناشی از ): سال دوم(آلودگی ثانویه . خورند داخل پیچ میگیرند وبه سمت به خود می) ایستاده(

هاي  شود و برگ ظاهر می) هاي پایینیبه ویژه برگ(ها  خوردگی شدید برگهاي آلوده به صورت پیچ کشت غده
ارقام  در برخی. ها اغلب کوتوله، راست و رنگ پریده هستند این بوته. کنند آلوده حالت چرمی و شکننده پیدا می

  . ها قابل مشاهده است حساس بافت آوندي تغییر رنگ یافته در غده
 

         
  زمینی عالیم بیماري برگ قاشقی سیب - 32 شکل

 
 مدیریت بیماري

ها جهت کاهش  هاي آلوده و از بین بردن آن هاي سالم گواهی شده وعاري از ویروس و حذف بوته کاشت غده
هاي سیستمیک که قابلیت جذب از  کشکنترل حشرات ناقل با استفاده از حشره .منبع آلودگی بسیار اهمیت دارد

ها در مقابل  طریق ریشه مانند ایمیداکلوپراید یا تیامتوکسام به صورت بذر کاربرد قبل از کاشت جهت حفاظت بوته
اولیه جلوگیري   هاي زرد رنگ محتوي آب قابل توصیه و از آلودگی ها در مزرعه و تله ها و کاهش جمعیت آن شته
  . کند می
 

 زمینی سیب Yویروس 

. است Potyviridae در خانوده Potyvirus ، عضوي از جنس(Potato virus Y =PVY) ویروس واي سیب زمینی
چندین گونه مهم از خانواده سوالناسه، از جمله سیب زمینی، تنباکو، گوجه فرنگی و فلفل را آلوده این ویروس 
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ویروس . شود آلوده شدن به ویروس منجر به کاهش کمی و کیفی محصول می. فراگیر است کند و داراي توزیع می

 .همچنین از طریق تلقیح مکانیکی، پیوند و قلمه هم قابل انتقال است. توسط شته و به صورت ناپایا منتقل می شود

  عالیم بیماري
همچنین عالیم تحت . تغیر استزمینی م زمینی بسته به سویه ویروس و ارقام سیب عالیم بیماري در سیب

حتی زمان آلودگی گیاه یعنی . قرار دارد) سن گیاه( تاثیر عوامل میحطی نظیر دما و شدت نور، شرایط فیزیولوژیک
هاي  این عالیم شامل موزاییک متوسط تا خفیف، نکروز برگ و ساقه و لکه. اول یا اوخر فصل زراعی متفاوت است

ها، پیچیدگی و تاولی  همچنین کوتولگی بوته .کند زمینی تظاهر میارقام سیبریز در سطح برگ در بسیاري از 
این بیماري معموال روي غده عالئمی ایجاد نمی کند ولی در .شود در آلودگی شدید مشاهده می شدن سطح برگ

روشن در  هاي تیره وهاي این ویروس روي غده عالئم مانند ایجاد ترك، بد فرم شدن و بروز حلقهبرخی از سویه
  . شود سطح یا داخل گوشت غده مشاهده می

 

    

  
  زمینی عالیم بیماري ویروس واي سیب -33 شکل

 

  
 مدیریت بیماري

زمینی  ها داراي عالئم بیماري در مزارع تولید بذر سیب کاشت غده هاي بذري سالم و عاري از ویروس، حذف بوته
  . هاي پیشگیري از بیماري است از موثرترین روش
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  )سموم بیولوژیک، مبارزه زراعی و مکانیکی مالچ،(هاي هرز هاي کنترل علفشیوه

  زمینی هاي هرز سیب مدیریت علف
هاي هرز در  میزان خسارت علف. کنند زمینی رقابت می هاي هرز بر سر نور، آب، مواد غذایی و فضا با سیب علف

هرز ضمن خسارت مستقیم به محصول،  هايعلف. درصد متغیر است 76تا  16زمینی بسیار متفاوت و بین  سیب
طور مستقیم هاي هرز بهبرخی از علف. ها و حتی نماتدها باشندهایی براي انواع آفات، بیماريممکن است میزبان
، که باعث ضعف شدید گیاه و در نتیجه کاهش )انگل سس و گل جالیز(کنند  زمینی تغذیه می از خود بوته سیب

  .شوندمی درصد 100محصول تا 
  

  ها پیش از کاشتکش ستفاده از علفا
پاش بومدار پشت تراکتوري در سطح مزرعه پاشیده ها به صورت یکنواخت و با استفاده از سمکشاین علف

هاي هرز در ابتداي فصل رشد کشی سم مورد استفاده، مانع از رویش برخی از علفشده و براساس طیف علف
-متري(زمینی توصیه شده در سیبرایج با توجه به کاربرد پیش رویشی علف کش  البته. سیب زمینی خواهند شد

گردد، معموال استفاده پیش کاشت از علف زمینی استفاده می، که پس از کاشت و قبل از رویش سیب)بیوزین
استوکلر کش از علف. شودزمینی رایج نیست و فقط در مزارعی با شرایط خاص توصیه میکش در مزارع سیب

ها و به خصوص  کش بیشتر گرامینه این علف. گرددقبل از کاشت به صورت مخلوط با خاك استفاده می نیز،
لیتر در  4-5مقدار مصرف آن . ها سلمک و خرفه هم اثر خوبی داردکند، بر روي تاج خروسسوروف را کنترل می

   .هاي هرز مصرف شودبایست پیش از رویش علفهکتار است که می
  

 رعایت تناوب زراعی

هاي هرزي هاي مدیریت تلفیقی براي جلوگیري از افزایش تراکم علفترین روشتناوب زراعی یکی از مهم
هاي هرز داراي نیازهاي مشابه و مشترکی با بعضی از علف. اند زمینی تطابق یافته است که با محصول سیب

هاي هرز در مزارع آن دارند، به همین خاطر، این علفزمینی هستند و دوره رشد و چرخه زندگی یکسانی با  سیب
در مجموع، موفقیت . خروس و تاجریزي مثل علف هرز سلمک، انواع تاج. شوند تر یافت میسیب زمینی فراوان

هرز موجود در مزرعه و هاي هاي هرز، بستگی به توانایی کنترل مطلوب علفتناوب زراعی در مدیریت تلفیقی علف
شود، اما ممکن  هرز در مزرعه میشدن یک گونه علف  تناوب زراعی باعث جلوگیري از غالب. دارد در آن محصول

تناوب زراعی در مناطق مختلف کشور . گردد هاي هرز در همان مزرعه نیز هاي علف است باعث ایجاد تنوع در گونه
است در تناوب سعی شود از  بسته به شرایط اقلیمی و تنوع کشت محصوالت آن منطقه متفاوت است ولی بهتر

هاي هرز هاي متفاوت، از استقرار و غلبه علفکشمحصوالت پهن برگ و نازك برگ استفاده شود تا با کاربرد علف
بهترین توصیه تناوبی براي سیب زمینی استفاده از غالت مثل گندم، جو و ذرت و . خاص در مزرعه جلوگیري شود

زمینی ها از لوبیا در تناوب با سیبهت جلوگیري از شیوع برخی بیماريبهتر است ج. از حبوبات، یونجه است
  .استفاده نشود
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  رعایت تاریخ کاشت مناسب

زمینی به شرایط اقلیمی منطقه، رقم مورد استفاده، تناوب زراعی مزرعه و اهداف تولید  تاریخ کشت سیب
مساعد بودن شرایط محیطی، کشت زودتر با درصورت . ، بستگی دارد)تولید بذري، خوراکی یا صنعتی(محصول 

در زراعت . استفاده بیشتر محصول از مولفه هاي دماي مناسب و بارندگی موثر، با تولید بیشتر محصول همراه است
هاي هرز، مثل انگل گل جالیز را به تواند خسارت بعضی از علف است که کشت زودتر می زمینی ثابت شده سیب
زمینی با  زمینی در ابتداي فصل، قدرت رقابت سیب دلیل دماي مناسب رشد سیببه چشمگیري کاهش دهد و نحو

هایی از لحاظ کنترل بعضی زمینی داراي محدودیتکشت زودهنگام سیب. یابد سایر علف هاي هرز نیز افزایش می
بازاریابی محصول  هاي هرز تابستانه در انتهاي فصل و مواردي نظیر بحث انبارداري وهاي هرز خصوصا علفاز علف

شده و افزایش هزینه  لیدهاي تو گیري کمتر از مؤلفه از سوي دیگر تأخیر در کشت، سبب بهره. نیز در پی دارد
مسئله قابل توجه این است که نبایستی در هنگام کشت غده هاي سیب زمینی دماي . دنبال داردهاي تولید را به

بر این اساس و بر پایه آزمایشات انجام شده بهترین تاریخ کاشت . درجه سانتی گراد باشد 10خاك پایین تر از 
مهرماه و زمان کشت  22شهریور تا  22، )طرح استمرار(سرد، اردیبهشت و در کشت پاییزه بهاره در مناطق 

  . باشدزمستانه در مناطق گرم، نیمه دوم دي ماه می
  

  وجین دستی
-ترین راه براي حذف علف ترین و مطمئن ابزارهاي دیگر، از انتخابیکندن علف هاي هرز با دست، بیل، فوکا و 

ورزي  کنی روي پشته ها به همراه عملیات خاك ترکیب انجام عملیات علف. زمینی است هاي هرز در محصول سیب
-هاي کشت سیب زمینی در مزارع نه چندان گسترده نیز امري قابل اجرا میمثل انجام کولتیواتور در بین پشته

با ورود وجین کن هاي موتوري و دستی، کارایی این روش خصوصا در مدیریت علف هاي هرز مزارع با تولید . اشدب
  .  محصوالت سالم و ارگانیک، رو به افزایش است

  

 خطوط کاشت سیب زمینیدهی و خاك ورزي سطحی بین  خاك

-هاي هرز استفاده می کنترل علفشکنی و ورزي سطحی به منظور سلهکولتیواتورهاي ردیفی، که جهت خاك
این دو عملیات با توجه به تقارن . روند دهی در پاي بوته به کار می ، که به منظور خاك)فاروئرها(ها  ده شوند و خاك

، )هفته پس از رویش سیب زمینی 6تا  4( و انطباق زمانی با دوره بحرانی خسارت علف هاي هرز در سیب زمینی
پس از انجام عملیات کولتیواتور . هاي هرز این زراعت هستندمدیریت غیرشیمیایی علفمهمترین ابزار موثر در 

- ردیفی بین خطوط کاشت که با هدف مبارزه با علف هاي هرز مزارع سیب زمینی و سله شکنی خاك انجام می
عملیات بهتر این . شود، باید با انجام خاکدهی، نسبت به بازسازي جوي ها و افزایش خاك پشته ها اقدام نمود

 . است قبل از همپوشانی بوته هاي سیب زمینی و امکان تردد ماشین آالت در بین ردیف هاي کشت انجام گیرد
  

  کنترل شیمیایی 
ها در بین عوامل کنترلی و آثار مخربی که استفاده کش در این روش می بایست، با آگاهی از جایگاه ویژه علف

. زیست ایجاد نمایند سعی در استفاده صحیح آن در تولید محصول داشتها ممکن است در محیط نادرست از آن
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هرز شایع در سطح مزرعه، بافت خاك، میزان ها می بایست به عواملی نظیر گونه هاي علفکشدر انتخاب علف

  . و تناوب زراعی توجه نمود )PH(خاك  مواد آلی خاك، اسیدیته
  
  زمینی توصیه شده براي زراعت سیب هايکش علف

  )گراماکسون( پاراکوات  -
میزان مصرف آن . شود هاي هرز مصرف میرویشی علف ، و به صورت پس)غیر انتخابی(کش، عمومی  این علف

زمینی هاي سیبدرصد سبز بوته 15تا  10لیتر در هکتار، در مراحل اولیه رشد علف هرز و حداکثر  3تا  5/2
زمینی جزئی است و به سرعت  هاي سیب پاشی خسارت وارده به بوتهدر این مرحله از سم. باشدمیداخل مزرعه 

هاي هرز یک ساله هاي هرز رویش یافته در مزرعه، مثل علفتواند تمام علف کش می این علف. شود جبران می
هرز چند ساله مثل  هاي، علف)هوایی(ریزي و قوزك و قسمت هاي رویشی سلمه تره، تاج خروس وحشی، تاج

، دارند به دلیل تراکم )ثقلی( هایی که آبیاري سنتی کش در زراعتاین علف. پیچک صحرایی و قیاق را نابود سازد
بزرگترین . هاي هرز در ابتداي فصل، کارایی بیشتري از خود نشان داده استباال و رویش زود هنگام علف

  . کش، سمیت باالي آن استمحدودیت مصرف این علف
  )سنکور(متري بیوزین   -

. ترین نام تجاري آن سنکور استشود ولی اصلیهاي تجاري مختلفی در بازار ایران یافت میکش با ناماین علف
اخیرا دو فرم غیر پودري از این  .باشددرصد می WP(70( بیوزین داراي فرموالسیون پودر قابل حل در آبمتري

کش غالبا  این علف. درصد وارد بازار شده است 48درصد و  SC( 60(علفکش با فرموالسیون سوسپانسیون غلیظ 
کش، انجام براي حصول بهترین نتیجه در کاربرد پیش رویشی این علف. شود رویشی استفاده می به صورت پیش

. گرددهاي هرز در مزرعه توصیه میزمینی و علف قبل از سبز شدن سیب پاشی بعد از کاشت و آبیاري اول وسم
گرم  1000تا  750پاش بومدار پشت تراکتوري به میزان کش باید به صورت یکنواخت با استفاده از سماین علف

در صورتی که از فرم تجاري سوسپانسیون . ، مصرف گردد)درصد 70پودر وتابل (در هکتار از فرم تجاري 
پاشی علفکش در پس از سم. درصد این سم، به صورت پیش رویشی استفاده شود 48درصد و یا  SC( 60(ظغلی

 . روز، سطح خاك خشک باشد، لذا نباید مزرعه آبیاري یا بارندگی موثر اتفاق بافتد 2- 3سطح خاك، باید حداقل 

  ) پرول(پندي متالین  -
براي  1395فرموالسیون جدید سوسپانسیون کپسوله در سال پندي متالین با نام تجاري پرول و کشعلف

کش براي زنبور عسل بالغ غیر سمی و خطر زیستی کمی براي این علف. زمینی کشور ثبت شدمزارع سیب
هاي هرز دو لپه و تک لپه در کاربرد آن به صورت پیش رویشی به منظور کنترل علف. هاي آبی دارداکوسیستم

آفتابگردان، پنبه، سبزیجات، درختان میوه مثل انگور، کلزا، ذرت، گیاهان زینتی و چمن محصوالت مختلفی مثل 
از نظر سازگاري قابل اختالط با علف . زمینی توصیه شده استدر ایران براي گندم و سیب. به ثبت رسیده است

  . باشدنیز می) سنکور(کش متریبوزین 
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  )گاالنت سوپر(  هالوکسی فوپ ـ آرـ متیل -

گونه تاثیر سوئی روي محصوالت پهن برگ ، هیچ)تا یک لیتر در هکتار 75/0( این سم در میزان توصیه شده  
، است و سریعاً از طریق )جذبی(انتخابی و سیستمیک  .ها و پرندگان سمیت زیادي ندارد نداشته و براي ماهی

در زمان مصرف  .یابد ها انتقال میومها به نوك ریشه و ریزگردد و بالفاصله از برگ کوتیکول گیاه جذب می
کشی تر نرود زیرا به شدت اثر علفگراد پاییندرجه سانتی 8ساعت از  24علفکش، دماي محیط حداقل به مدت 

  .کندآن را کم می

  )فوکوس( سیکلوکسیدیم  -
درصد  EC (10( ، از گروه سیکلوهگزان اکسیم با فرموالسیون امولسون)جذبی( علفکش انتخابی، سیستمیک

از طریق اندام هاي هوایی جذب گیاه شده و به قسمت . شود که مانع سنتز اسیدهاي چرب و تقسیم میتوز می
هاي پایینی و باالیی علف هرز منتقل می شود و موجب پژمردگی، زردي برگ، جلوگیري از رشد ریشه و ساقه و 

لیتر و درصورت رشد  5/1ان مصرف آن یک تا میز. شودهفته موجب خشکیدگی علف هرز می 4تا  3نهایتاً پس از 
 . برگی علف هرز بارك برگ است 5تا  4بهترین زمان کاربرد آن . لیتر هم استفاده می شود 2بیشتر علف هرز تا 

  
  مدیریت برداشت و پس ازبرداشت   -12
  زمان رسیدگی فیزیولوژیکهاي مرتبط با شاخص محصول و -12-1

رسیدگی یک فرایند پیچیده فیزیولوژیکی و . رسیدگی آن انجام شودتکمیل از  بعدزمینی باید   برداشت سیب
. هاي محیطی قرار داردمورفولوژیکی است که تحت تاثیر رقم، محیط، مدیریت مزرعه، تغذیه، آب و هوا و تنش

  .مالك عمل قرار گیرد زمینی سیبتواند در تشخیص درست زمان رسیدگی  عالئم زیر می
   سن مزرعه . توجه شود) کاشت تا برداشت تاریخ فاصله بین( سن مزرعهمتناسب با نوع رقم کشت شده به

هرچند متناسب . روز است 120و  95،  80زمینی به ترتیب حدود  براي ارقام زودرس، میان رس و دیررس سیب
 .این مدت کمی قابل تغییر خواهد بود ،با عوامل ذکر شده

  تشکیل شده و به ضخامت مناسب رسیده  هایی که پوست آنها کامالً غده. تکمیل شودگیري غده  پوست
همچنین ماندگاري آنها . هاي مکانیکی زمان برداشت و حمل و نقل دارند باشند، مقاومت بیشتري در برابر آسیب

مون سایش قابل زمینی از طریق آز گیري مناسب و کامل غده سیب تشخیص پوست. در انبار بسیار بهتر خواهد بود
گیري  چنانچه پوست. زمینی بکشید براي این کار، انگشت شست را با فشار مالیم روي غده سیب. سنجش است

 . شود غده در وضعیت مناسبی باشد، پوست از الیه گوشتی زیرین جدا نمی

  قدار قندرسیده م هاي کامالً در غده. زمینی در کمترین مقدار باشد میزان قند محلول در آب غده سیب 
 .درصد است 15/0کمتر از ) مجموع قندهاي گلوکز، فروکتوز و یا ساکارز(محلول غده  
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 زمینیبرداشت محصول سیبنکات و عوامل حین  - 12-2

پس از اطمینان از رسیدگی کامل محصول سیب زمینی، باید نسبت به تعیین زمان مناسب براي برداشت اقدام 
هاي سیب زمینی در هنگام برداشت شده و  برداشت باعث آسیب دیدگی کمتر غدهانتخاب زمان مناسب براي . کرد

   .در تعیین زمان مناسب براي برداشت به نکات زیر توجه کنید. کند به ماندگاري بهتر محصول در انبار کمک می
  10  ریک این کار باعث تح. روز قبل از زمان برداشت نسبت به انجام عملیات سر زنی اقدام کنید 15تا
 . شود ها و  تکمیل پوست گیري آن ها می غده

   خیس . باشد) گاو رو(تاریخ برداشت را طوري انتخاب کنید که رطوبت خاك  در شرایط ظرفیت مزرعه اي
بودن  یا خشک بودن بیش از اندازه خاك باعث میشود برداشت محصول با مشکالت و وارد آمدن آسیب زیاد به 

 . غده همراه باشد

   در فصول گرم سال بهتر است زمان برداشت محصول سیب زمینی را به ساعات خنک صبحگاهی موکول
 . کنید

   به دلیل دارا بودن بافت سفت تر،  بیشتر در معرض )  درصد 21بیشتر از (ارقام داراي ماده خشک باال
ن ارقام ، نسبت به مناسب پس در صورت مواجهه با ای. سایش و آسیب هاي مکانیکی هنگام برداشت قرار دارند

 . بودن رطوبت خاك مزرعه در هنگام برداشت و گاو رو بودن آن توجه بیشتري داشته باشید

 4  استفاده از کود اوره در اواخر فصل . تغذیه گیاه با کود اوره را متوقف کنید ،هفته قبل از برداشت 6تا
همچنین افزایش قند احیا و . همچنین. اندازد میتاخیر را به رسیدگی فیزیولوژیکی غده  ،زمینی رشد گیاه سیب

زمینی را به هاي سیب کاهش وزن مخصوص غده  از دیگر مشکالت آن است که کاهش کیفیت ماندگاري غده
 .  دنبال دارد

تر محصول کمک در کنار تعیین تاریخ مناسب براي برداشت سیب زمینی، رعایت نکات زیر به برداشت سالم
  : میکند

هایی  به ویژه بخش(هاي مختلف آن ل از شروع برداشت، از تمیز بودن اداوات برداشت و عاري بودن بخشقب 
 .  اطمینان حاصل کنید...  از روغن و گریس و ) که در تماس مستقیم با محصول است

تنظیم نبودن دستگاه برداشت . بخش هاي مختلف دستگاه برداشت را به خوبی تنظیم و بازبینی کنید 
ماندن درصد  هاي آسیب دیده، برداشت محصول با خاك زیاد و یا باقیمشکالتی از قبیل ایجاد  افزایش درصد غده

 . را به دنبال دارد) هاي برداشت نشدهغده(بیشتري از محصول در زیر خاك 

 .انجام اصول بهداشت و ایمنی کار را به کارگران یادآوري و بر رعایت آنها نظارت کنید 

..)  گونی هاي توري، پالت هاي چوبی یا پالستیکی و ( سالم بودن ظروف و ضد عفونی انواع وسایل تمیز و 
در صورت نیاز به استفاده مجدد و چند . مورد استفاده براي حمل و جابجایی محصول برداشت شده رعایت شود

ستفاده آنها را به دقت تمیز کنید و از باره از این وسایل براي انتقال محصول از مزرعه به محل انبار، پس از هر بار ا
 .  سالم بودن آن مطمئن شوید
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هرگز ظروف مورد استفاده براي نگهداري و جابجایی محصول را براي حمل ضایعات، زائدات و بقایاي گیاهی، 

 . سموم دفع آفات و حتی  وسایل شخصی کارگران به کار نگیرید

. با خاك مزرعه جلوگیري کنید) گونی، کارتن، پالت(بندي محصول  المقدور از تماس مستقیم ظروف بسته حتی 
 .کند این کار به کنترل و کاهش انتقال آلودگی از مزرعه به انبار کمک می

هنگام برداشت، در صورت برخورد با قطعات برنده و تیز مانند بطري شیشه اي شکسته، قطعات فلزي جدا  
 .آنها را از سطح مزرعه جمع آوري کنید... شده از ماشین آالت و 

 .استفاده کنید)  قابل شرب(براي شستشوي وسایل و ادوات از آب سالم و تمیز عاري از کلیفرم  

زمینی زمانی است که گیاه به مرحله بلوغ فیزیولوژیکی که  برداشت سیب :زمینی سرزنی و برداشت سیب
با این حال هر زمانی که که عملکرد قابل قبولی تولید شده . باشد رسیده باشد ها می همزمان با زرد شدن برگ

ه در چنین بدیهی است ک. توان پانزده تا بیست روز قبل از برداشت اقدام به سرزنی نموده و برداشت کرد باشد می
توان به صورت مکانیکی و یا با استفاده از  عمل سرزنی را می. شرایطی میزان ماده خشک غده پایین خواهد بود

ها باید دقت کرد که در زمان  کش در استفاده از علف. هاي تماسی انجام داد کش مواد شیمیایی مانند علف
م نباشد زیرا در چنین شرایطی احتمال سیاه شدن کاربردآنها رطوبت خاك در حد ظرفیت زراعی بوده و هوا گر

همچنین ارقامی که داراي ماده خشک باالیی هستند باید در . غده در محل اتصال به استولون وجود خواهد داشت
درجه سانتیگراد برداشت نشوند زیرا حساسیت آنها به صدمات مکانیکی در چنین شرایطی  10تا  7دماي کمتر از 

شود تا بندي خوب باعث میپوست. بندي غده استها تسریع در عمل پوستهدف از سرزنی بوته. یابد افزایش می
هاي هوایی در برخی موارد اندام. حساسیت غده به ضربات مکانیکی کاهش یافته و عمر انباري آن افزایش یابد

هاي ولی در مورد کشت روندزمینی به دلیل سرما و یخبندان و یا به صورت طبیعی خشک شده و از بین میسیب
هاي دیررس که داراي رشد نامحدود بوده و به صورت طبیعی تأخیري مانند کشت بعد از برداشت جو و واریته

هاي اي براي مدیریت اندازه غدهدر امر تولید بذر نیز امر سرزنی وسیله. شوند باید اقدام به سرزنی نمودخشک نمی
جمعیت ناقلین معموالً با . باشدها میل توسط ناقلین بیماري به ویژه زنجركهاي قابل انتقابذري و کنترل بیماري

هاي هاي ویروسی معموالً تاریخیابد و براي پیشگیري از آلودگیخنک شدن هوا در اواخر فصل رشد افزایش می
فاصله بین   .کنند که مزرعه را قبل از به اوج رسیدن جمعیت ناقلین سرزنی نمایندکشت را به نحوي تنظیم می

سرزنی . ها، نوع رقم و روش سرزنی بستگی داردسرزنی تا برداشت به عوامل مختلفی مانند سن فیزیولوژیکی بوته
یکی از ادوات مورد استفاده در سرزنی مکانیکی که در . گیردمعموالً به دو روش مکانیکی و شیمیایی انجام می

ها به بیرون در هنگام سرزنی مکانیکی باید دقت کرد که غده .است) Topper(شود دستگاه سرزن ایران تولید می
هاي از یکی دیگر از روش. ها خواهد شداز خاك نیفتند زیرا این کار باعث آفتاب سوختگی و تولید سبزینه در غده

و میزان فاصله بین سرزنی تا برداشت بسته به درجه شادابی . افکن استهاي هوایی استفاده از شعلهبین بردن اندام
هاي از هاي تماسی مانند پاراکوآت نیز یکی دیگر از روشکشاستفاده از علف. باشدروز می 20تا  15کانوپی بین 

در این روش باید دقت کرد تا از مرگ سریع گیاه و تغییر رنگ حلقه آوندي در . هاي هوایی استبین بردن اندام
کش، زمین از وقوع این عارضه باید در زمان کاربرد علف براي پرهیز. غده پیشگیري شود) قاعده(محل پاشنه 

کش باید طوري انتخاب شود همچنین زمان پاشیدن علف. داراي رطوبت کافی یعنی در حد ظرفیت زراعی باشد
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تغییر رنگ حلقه آوندي موجب تیره شدن و . پاشی در هنگام غروب آفتاب صورت گیردکه هوا ابري و یا محلول

هایی به عنوان بذر مورد استفاده قرار گیرند تأثیري در کیفیت آنها اگر چنین غده. شودي میافت کیفیت فرآور
ندارد ولی از آنجا که عالئم این عارضه با عالمت آلودگی به فوزاریوم و ورتیسیلیوم یکی است ممکن است از نظر 

کش در ر باید از کاربرد علفبراي کاهش عارضه مذکو. صدور گواهی سالمت و بازاریابی با مشکل مواجه شود
کش را در هواي گرم و خشک بودن خاك مزارع هاي خشک خودداري، دوز علفروزهاي گرم و به ویژه در خاك

هایی که گیاه را سریع کشپاشی در هنگام غروب آفتاب صورت گیرد همچنین باید از علفکاهش و عمل محلول
 . کشند استفاده نمودنمی

اگر غده را در دست گرفته و . بندي شده باشندها کامالً پوستعموالً زمانی است که غدهزمینی مبرداشت سیب
توان برداشت با فشار انگشت شست پوست غده به راحتی کنده نشود به مفهوم آن است که غده رسیده است و می

استفاده از کمباین برداشت  .هاي دو ردیفه استفاده نمودکنتوان از غدهها  میدر ایران براي برداشت غده. نمود
صرف نظر نوع دستگاه . زمینی به دلیل سنگین بودن بافت خاك و سنگالخی بودن اراضی قدري مشکل استسیب

شوند بهتر است خاك ها میهاي خاك که باعث زخمی کردن غدهبرداشت کننده غده، به منظور کاهش کلوخ
ها در از برداشت غده. هاي رسی اهمیت بیشتري داردر خاكاین امر به ویژه د. مزرعه رطوبت کافی داشته باشد

. چسبد اجتناب شودها میزمانی که خاك مزرعه رطوبت زیادي دارد و درحدي است که به صورت گل به غده
-ها میاي که رطوبت زیادي دارد ضمن تغییر ساختمان خاك مزرعه، از بازار پسندي غدهحرکت تراکتور در مزرعه

رطوبت مناسب خاك براي برداشت . گرددهاي انباري و به ویژه فوزاریوم میافزایش بیماري کاهد و مموجب
ارقام داراي داراي ماده خشک . درصد ظرفیت زراعی باشد 80تا  60زمینی رطوبتی است که میزان آن بین سیب

ي پایین از برداشت در دماها. تر هستنددیدگی حساسباال نسبت به ارقام با ماده خشک پایین نسبت به ضرب
ارقامی که داراي ماده خشک باالیی هستند اجتناب شود زیرا هر چه دماي غده کمتر باشد میزان حساسیت آن به 

و در . گراد استدرجه سانتی 15تا  10دماي مناسب غده براي برداشت بین . یابدصدمات مکانیکی افزایش می
بیشترین دماي هوا . گراد اجتناب کرددرجه سانتی 7از  صورت امکان باید از برداشت محصول در دماي کمتر

بنابراین در . بعد از ظهر است 6ها حدود ساعت و بیشترین دماي خاك در محدوده عمق غده 3معموالً در ساعت 
ها را بعد از ظهر و ترجیحاً از است غده باشد بهترها زیاد میدیدگی غدهمناطقی که هوا سرد و احتمال خطر ضرب

- گراد میدرجه سانتی 7به طور کلی در مناطقی که دماي شبانه به زیر . بعدازظهر به بعد برداشت نمود 3ت ساع
 20زمینی در دماهاي باالي برداشت سیب. صبح به بعد شروع شود 11رسد بهتر است عملیات برداشت از ساعت 

در مناطقی که برداشت در فصل تابستان . ددههاي پوساننده غده را افزایش میگراد نیز میزان بیماريدرجه سانتی
شود بهتر است برداشت در اوایل صبح صورت گرفته و محصول برداشت و یا به طور کلی در فصل گرم انجام می

صبح و  6روز حدود ساعت کمترین دما در طی شبانه. شده بالفاصله به سردخانه و یا انبار خنک منتقل شود
هاي بیش از حد رسیده در مقایسه با غده. صبح است 9ها در زیرخاك حدود هکمترین دماي خاك در محدوده غد

  .هاي داراي درجه رسیدگی کمتر، نسبت به صدمات مکانیکی حساسیت بیشتري دارندغده
 
  ها در محصولوضعیت آالینده -12-3
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  محصوالت ) ...گذاري وسببندي، انبارداري، برچبسته(مدیریت پس از برداشت  -13

 )یا انبار موقت(انتقال محصول از مزرعه به انبار 

بندي شده یا فله از مزرعه به انبار موقت باید بالفاصله پس از برداشت یا در کمترین انتقال محصول بسته
  : براي انجام یک عملیات انتقال صحیح نکات زیر مد نظر قرار گیرد. فاصله زمانی ممکن از برداشت انجام شود

  هاي آسیب دیده، آفت زده هنگام بارگیري و انتقال محصول به داخل کیسه، پالت و یا هر ظرف دیگر، غده
و خاك، کلوخ و اندام هاي هوایی گیاهی برجاي مانده در سطح مزرعه را جدا کرده و از  ورود آنها به داخل کیسه 

 . و پالت و جعبه جلوگیري کنید

 کند  اي جلوگیري می نه تنها از انتقال و انتشار آلودگی احتمالی مزرعهزمینی به شکل تمیز،  بارگیري سیب
 .  کند زمینی در انبار را نیز فراهم می بلکه امکان تهویه بهتر و موثرتر توده سیب

  حداکثر ارتفاع بارگیري . زمینی متناسب با شرایط محصول باشد هاي سیب ها یا بسته ارتفاع بارگیري کیسه
در صورت استفاده از جعبه و . متر است 3تا  5/2زمینی مشروط به سالمت کامل توده  وده سیبقابل تحمل براي ت

 . قابل افزایش استمتر  5تا  ها و تحمل پالتانبار  پالت این ارتفاع بسته به شرایط

نل شود، پرس زمینی توسط نیروي انسانی انجام می هاي پر شده سیب ها یا جعبه چنانچه بارگیري و تخلیه کیسه
ي سطح متر سانتی 40تا  30ها نباید از ارتفاع بیش از  کیسه. سازي محصول توجیه کنیدرا در مورد ارتفاع رها

 .شود ها می هاي مکانیکی در غده سازي از ارتفاع باالتر باعث ایجاد آسیب رها. رها شود زمین یا کیسه زیري

 نور شدید تابشتا محصول از . نتی پوشیده شودشود سطح بار، قبل از ترك مزرعه توسط پارچه برز توصیه می 
 . محافظت شود) از جمله آسیب پرندگان(هاي ناخواسته حین جابجایی  و یا آسیب آفتاب

کند اجتناب  گراد تنزل می زمینی در ساعاتی که دماي هوا به کمتر از صفر درجه سانتی از انتقال توده سیب
سانتی متر  10اي از کاه و کلش به ضخامت  با دقت توسط الیه در صورت الزام به جابجایی، سطح محصول. شود

 . پوشانده شده و روي آن با پارچه برزنتی محافظت شود

براي . شود میزمینی  سیبزیرین هاي  یا کیسه  تردد در مسیرهاي ناهموار باعث وارد آمدن فشار بیشتر به توده
 .ناهموار، ارتفاع بارگیري را کمتر کنید هاي حمل و نقل در مسیرهاي گیتها و کوف کاستن از آسیب

درصورت آلودگی مزرعه به بیماري، قبل از ترك مزرعه توسط وسیله نقلیه، نسبت به ضد عفونی و شستشوي  
در . اقدام شود) درصد کلر آزاد 3حداقل حاوي ( کننده کلردارعفونیهاي وسیله نقلیه با آب تمیز و مواد ضد چرخ

   .هاي سازمان حفظ نباتات کشور رفتار کنید حصوالت این مزارع مطابق دستورالعملمورد نحوه برخورد با م
زمینی در واقع مدیریت رطوبت، دما و تهویه با توجه به شرایط فیزیولوژیکی غده، هدف از انبار انبارمانی سیب

با رطوبت   C˚5- 2دماي  به عنوان مثال انبار کردن غده ها در. باشدهاي انباري میکردن و کنترل آفات و بیماري
رطوبت باالتر . کند زنی را کمتر میها و جوانهدرصد، کاهش وزن ناشی از تنفس، توسعه بیماري 93 – 85نسبی 

. باعث خشک شدن غده ها و پوسیدگی خشک می شود%  85منجر به پوسیدگی و رطوبت نسبی کمتر از % 95از 
زمینی وجود ندارد و نحوه مدیریت عوامل مؤثر بر ت انباري سیببا این حال هیچ دستورالعمل ثابتی براي مدیری

هایی که تازه از مزرعه به انبار میزان تنفس در غده. ها فرق خواهد کردانبارمانی بسته به شرایط و وضعیت غده
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یه،  خروج هدف از تهو. شوددر طی این فرآیند گرماي قابل توجهی نیز تولید می. اند بسیار زیاد استانتقال یافته

انجام تهویه باید به نحوي باشد که میزان رطوبت، . اکسید کربن تولید شده استگرماي ناشی از تنفس و گاز دي
  .زمینی یکسان باشدهاي مختلف توده سیباکسیژن و گرما در قسمت

  مالحظات ساختمان انبار
اي همراه کیفیت قابل مالحظهزمینی با افت زمینی که شکلی که سیبنگهداري بلند مدت محصول سیب

هاي  زمینی باید حداقل ویژگیمحل مناسب براي انبارداري سیب. نباشد نیازمند طراحی درست سازه انبار است
  :  زیر را دارا باشد
  مساحت انبار

را بر عدد ) بر حسب کیلوگرم(، ابتدا وزن توده زمینیبراي محاسبه مساحت مورد نیاز براي انبار کردن سیب
سپس . تقسیم کرده تا حجم توده حاصل شود) زمینی فله برحسب کیلوگرم بر متر مکعبجرم حجمی سیب( 655

شود تا مساحت تئوري مورد نیار به تقسیم می) حداکثر ارتفاع توده برحسب متر( 3حجم به دست آمده بر عدد 
زمینی اضافه بندي سیبجهدرصد براي تهویه و در 10به مساحت بدست آمده از طریق محاسبه، . دست آید

مربع در نظر گرفته متر 53/0زمینی معموال مساحت تقریبی مورد نیاز براي نگهداري هر تن سیب. شود می
  .شود می

  هاي انبار  ، کف، درب و پنجرهدیوارها
ها وارد دیوارهاي انبار باید از استحکام الزم برخوردار باشند، زیرا از سوي توده محصول فشار زیادي بر دیوار

کیلوگرم بر متر مربع  892متر در نظر گرفته شود نیرویی معادل  3 زمینی انبار شدهسیب اگر ارتفاع توده. شود می
براي به حداقل رساندن تبادل حرارت بین داخل و خارج انبار بهتر است دیوارهاي . شود برانتهاي دیوار وارد می

  .  انبار در برابر عبور حرارت عایق باشند
یک درب . شود انبارهاي بزرگ دو درب ورودي در دو سوي انبار براي بارگیري و تخلیه محصول تعبیه میدر 

ها از سمت داخل با عایق پوشش  درب. شود ورودي کوچک نیز براي ورود افراد به درون انبار در نظر گرفته می
  .شود داده می

بادهاي محلی باشند تا در مواقع الزم از وزش هاي تعبیه شده در انبار باید در جهت وزش ها پنجره دریچه
ها دوجداره و  بهتر است پنجره. بادهاي طبیعی براي تهویه هواي انبار و صرفه جویی در مصرف انرژي استفاده شود

بهتر . سطح انبار فراتر روددرصد  10هاي یک انبار نباید از  ها و دریچه مساحت کل پنجره. داراي شیشه مات باشند
متري سطح زمین و  5/1تا  1هاي در نظر گرفته شده براي ورود هواي تازه به داخل انبار در ارتفاع  هاست دریچ

هاي مناسب پوشش داده شوند تا خطر  متري زیر سقف تعبیه و با توري 5/1تا  1هاي خروجی هوا در فاصله  دریچه
  .ها منتفی شود نفوذ جانواران موذي به داخل انبار از آن محل

دارا را در حین حرکت بایست با بتن پوشش داده شود تا توانایی تحمل وزن وسایل حمل محصول  می کف انبار
  .و کنترل نظافت آن نیز به سهولت میسر باشد باشد
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  استفاده از پنجره ها براي تهویه طبیعی هواي انبار در ساعات خنک -34شکل 

  

بایست تهویه شود  فضاي مفید انبار را که هواي آن میدر برخی انبارها با نصب سقف کاذب در زیر سقف اصلی، 
صرفه جویی در مصرف انرژي در سیستم تهویه، به کنترل بهتر دما و رطوبت در  وه براین امر عال. کنند کوچک می

   .شود فضاي انبار کمک می
  سیستم تهویه انبار  

  60و عمق  80تا  70هاي اصلی به پهناي اي از کانال محصول انبار شده مجموعه  در کف انبار و در زیر توده 
 .شود متر حفر تعبیه سانتی 50و عمق  60تا  50هاي فرعی عبور هوا به پهناي سانتیمتر و کانال

   شود متر در نظر گرفته  25/1متر و تا دیوارهاي جانبی انبار  5/2ها از یکدیگر  فاصله مرکز کانال . 

 معموالً در . تواند به شکل مرکزي و یا در یک سمت انبار قرار گیرد کانال اصلی هوا بسته به عرض انبار می
شوند، تهویه و  هاي فرعی هوا از دو طرف آن منشعب می انبارهایی که کانال اصلی در و سط قرار داشته و کانال

 . یردگ یکنواختی توزیع هوا  بهتر صورت می
  باشد؛ به طوري که با دور شدن از ) درجه 5-9در حدود( ها داراي شیب مالیمی ها باید به سمت پنکه کانال
این وضعیت تاحد زیادي کم شدن سرعت هوا در بخش انتهائی کانال را جبران . ها کاهش یابد ها عمق کانال پنکه

 . کند تر هوا در سراسر مسیر تهویه کمک می کرده و به حرکت بهتر و یکنواخت
  4تا   3متر که حدود سانتی 10-12هاي حفر شده در کف انبار با تخته هاي چوبی به  عرض  کانال 

ها براي خروج  درصد سطح کانال  35تا  25بطوریکه درحدود . شود پوشانده میسانتیمتر از یکدیگر فاصله دارند 
ها با سطح کف انبار در یک راستا  گیرد  که سطح تخته قرار می  هاي چوبی به شکلی روي کانال تخته. هوا باز باشد

 . قرار گرفته و مانعی براي عبور پرسنل و ادوات در داخل انبار ایجاد نشود

   35شکل (براي عبور بهتر هوا الزم است کف کانال ها هموار و عاري از خاك و خاشاك باشد.( 
 

    
  نماهایی از ابعاد کانال هواي مورد استفاده در کف انبار سیب زمینی -35شکل 
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  شکل  هاي مثلثی  توان به جاي حفرکانال، از لولهمی) متر 2کمتر از (اگر ارتفاع توده چندان زیاد نیست

در ). 36شکل (متر است سانتی 45تا  15معموالً بین  اضالع این مثلث. وده استفاده کردیا گرد و مشبک در زیر ت
 .تواند به دمنده متصل نبوده و جابجایی هوا به شکل طبیعی انجام شود این حالت شبکه تهویه می

  

  
  

  انبار سیب زمینیهاي تهویه سطحی مورد استفاده  هایی از کانال نمونه - 36شکل 
 

  
  زمینینحوه استقرار کانال هواي اصلی و فرعی در انبار سیب - 37شکل 

 

  
  کند می تر زمینی کنترل شرایط انبار را آساناستفاده از سقف کاذب در انبار سیب -38شکل 

 

  

  
   زمینیتهویه مثلثی در سطح انبار سیب هاي نمایی از نحوه استقرار کانال - 39 شکل
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   براي تسهیل توزیع یکنواخت هوا در سراسر توده انبار شده، باید دقت شود که تا حد امکان توده سیب

چرا که در غیر این صورت . زمینی در تماس مستقیم با زمین نبوده و ارتفاع توده در سراسر انبار در یک حد باشد
ت بیشتر در برابر عبور جریان هوا به شکل هایی از توده که ارتفاع بیشتري دارند به دلیل مقاوم گردش هوا بخش
، 40هاي  شکل( شود تر و داراي مقاومت کمتر منحرف می شود و هوا را به سمت مسیرهاي کوتاه کامل انجام نمی

   .)42  و 41
  باعث عدم دسترسی مناسب جریان هوا به   قرار داشتن توده محصول در سطح زمین و نگهداري به شکل فله
هایی  چنین بخش. مانند این نواحی داراي تهویه ضعیف و یا حتی بدون تهویه باقی می. شود ده میهاي عمقی تو بخش

 .زمینی خواهند بودهاي انباري و شروع فساد توده سیب محل مناسبی براي فعالیت آفات و قارچ

 

  
  .شود ارتفاع یکسان توده در انبار باعث تهویه هوا به شکل یکنواخت می -40شکل 

  

  
  

  
  
  
  
  

  .شود هاي مرتفع می یکسان نبودن  ارتفاع توده باعث تهویه هوا نامناسب بخش -41شکل 
    

  
  
  
  
  
  
  

  .کند جدا بودن توده از سطح زمین به تهویه بهتر آن کمک می -42شکل 
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 هوادهی بیش از اندازه . سرعت تهویه هوا و حجم هواي در گردش باید متاسب با نیاز توده به هوادهی باشد

از . ها و پالسیدگی و افت وزنی آنها را به دنبال دارد عالوه باال بردن هزینه انرژي مصرفی، اتالف رطوبت از غده
زایش دماي هواي انبار، تجمع گاز دي اکسید کربن سوي دیگر تهویه با حجم کمتر از مقدار مورد نیاز هم باعث اف

 . ها پیشتر اشاره شد و کاهش اکسیژن محیط خواهد شد که به مشکالت ناشی از هریک از آن

  زمینی که خاك وکلوخه و اندام هوایی کمتري همراه آنها وارد انبار شده باشد با هاي تمیز سیب توده
هاي داراي  در توده. ها باز است زیرا مجاري عبور هوا در البالي غده. شود هاي کمتر هوا به خوبی تهویه می سرعت

بنابراین عبور هوا با دشواري امکان پذیر بوده و . ها تاحدي مسدود شده است مواد خارجی فراوان فضاي البالي غده
  .شدبا در این شرایط تهویه انبار تنها با شدت بیشتر جریان هوا و صرف انرژي بیشتر قابل اجرا می

  ها و  براي جلوگیري پالسیدگی غده. حجم پرشده انبار نیز پارامتر مهمی است که باید مورد توجه باشد
 .حجم انبار توسط محصول پر شده باشد% 65صرفه جویی در فضا و امکانات، بهتر است حداقل 

  

    
  

  انباربندي کیسه و جعبه در نحوه استقرار صحیح سیب زمبنی به شکل بسته -43شکل 
  

  متر مکعب هوا در ساعت به ازاي  145توان هواي الزم براي هوادهی توده سیب زمینی را  به طور تقریبی می
متر ستون میلی 20دمنده باید بتواند حداقل فشار استاتیک معادل . هر تن محصول موجود در انبار در نظر گرفت

توده محصول و عدم وجود موانع فراوان در مسیر   تمیز بودن(به شرط مدیریت مناسب انبار . آب را تامین کند
دور در دقیقه  2200تا  1500با دور موتور) Axial( هاي پره محوريدمنده) هاي تهویه عبور هوا در داخل کانال

 .براي این کار مناسبند

  

      
  

  هاي پره محوري مورد استفاده در کانال هوا در انبارهاي سیب زمینی دمنده - 44شکل 
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  نماي یک انبار سیب زمینی با تهویه مناسب  -45شکل 

  
سیستم تهویه باید به شکلی باشد که کاربر قادر باشد مقدار هواي داخل و خارج انبار را به هر میزان با یکدیگر 

ر د) Loop(اي  ها استفاده از یک ساختار حلقه یکی از مناسب ترین این روش. مخلوط و در داخل انبار به گردش درآورد
در این سیستم به کمک یک دریچه چند حالته میزان اختالط هواي بیرون ). 46شکل ( مسیر گردش هواي انبار است

توان دماي و میزان اکسیژن  هواي انبار را با تنظیم حجم  به کمک این سیستم می. و داخل انبار قابل کنترل است
اضافه کردن گرمکن به این مجموعه و قرار دادن آن در مکانی با . هواي تازه ورودي به انبار در هنگام تهویه کنترل کرد

هاي فرعی توزیع هوا  امکان گرم کردن هواي انبار همزمان با جایگزینی هواي آن با  بعد از دمنده اصلی و قبل از کانل
بار در با استقرار یک دستگاه رطوبت زن در داخل انبار امکان افزایش رطوبت هواي ان. شود هواي تازه میسر می

ها در داخل انبار  است، خطر پالسیدگی و کاهش وزن سیب زمینی% 85هایی که رطوبت داخل انبار کمتر از  زمان
ها آب را به شکل مه پاشی به هواي در حال گردش وارد کرده و افزایش یکنواخت رطوبت  این دستگاه. شود منتفی می

  .شوند هوا در درون انبار را سبب می
  

  
  نماي یک سیستم تهویه هواي انبار سیب زمینی  با دریچه تنظیم هواي متحرك  -46شکل 
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  کننده هواي انبار سیب زمینینمایی از یک دستگاه مرطوب  -47شکل 
  

نی انبار شده هدایت زمیها را به داخل توده سیبهایی که هواي دمیده شده توسط پنکه سطح مقطع کانال
  : شود به شکل مربع باشد زیرا یا باعث تهویه هواي انبار می کند می

 اي  هاي با سطح مقطع مربع نسبت به انواع دایره هاي دمنده، کانال با فرض یکسان بودن قدرت و قطر پره
هاي با مقطع مربع مقاوت و اصطکاك کمتري در راه عبور هوا ایجاد  بنابراین در کانال. وسیع تر هستند% 65حدود 

شود که فشار هواي کمتري بر الکتروموتور دمنده اعمال شده و مصرف برق کمتري  همین امر سبب می. شود می
  . داشته باشد

  هاي با مقطع گرد امکان تنظیم جهت جریان هواي خروجی وجود ندارد و صرف نظر از جهت  در کانال
هاي دمنده، به سمت راست یا چپ  دریچه هاي کانال، هواي خروجی بسته به راست گرد یا چپ گرد بودن پره

این ساختار پیچشی هوا  ها و زوایاي مسیر، باعث تخریب هاي با مقطع مربع، گوشه در کانال. منحرف خواهد شد
شده و در نتیجه هوا به شکل مستقیم و متناسب با جهت پره هاي تنظیم جهت هوا و دریچه خروجی حرکت 

 .در نتیجه امکان توزیع یکنواخت جریان هواي در حال گردش در سراسر انبار مهیا خواهد شد. خواهد کرد

 
  

 
 

  
  
  
  
  

  
  .وضعیت رابطه جهت خروج هوا از دهانه کانال با شکل سطح مقطع کانال  - 48شکل 
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  داريزمینی براي انبارسازي سیبآماده

العمل رقم و مقدار آسیب وارده به غده، زمینی برداشت شده بسته به عکسهر نوع عملیات دستی روي سیب
سازي تا انتقال به محل نگهداري بلند آماده بنابراین هر یک از مجموعه مراحل. دهد قند احیاي آن را افزایش می

هایی که پریدرم آنها  شدت تنفس و تجمع قند احیا در غده. مدت محصول  باید با احتیاط و دقت کافی انجام شود
-داري دوره انبار. هاي مکانیکی دارند هاي پیر نیز حساسیت بیشتري به آسیب غده. دیده باشد باالتر استآسیب

  .اجراي آنها زیر آورده شده است حلی است که در شرح نکات مهمل مرامینی شام
  نظافت انبار

هاي مستقر ادوات و سیستم اندازيزمینی نسبت به بازبینی، تعمیر و راهقبل از شروع برداشت محصول سیب
)  ...و زن ، اداوات سنجش دما و رطوبت و بادسنج هاي انتقال محصول، تهویه، گرمکن، رطوبتسیستم(در انبار 

  . اقدام کنید
را از انبار خارج و نسبت به ضدعفونی ... بقایاي محصوالت سال قبل را همراه با وسایل اضافی و مستعمل و 

  .انبار اقدام کنید
  .اندازي کنید هاي انبار را  به طور آزمایشی راهقبل از ورود محصول به انبار همه سیستم

   ها غده گیري نم
زمینی و انتقال از مزرعه باید عمل خشک کردن به عنوان اولین مرحله انبارداري برداشت سیببالفاصله بعد از 

زمینی و گل چسبیده به آن انجام این عمل به منظور خشک کردن رطوبت موجود در سطح سیب. انجام گیرد
  : مزایاي خشک کردن عبارتند از. شود می

  .جلوگیري از گسترش پوسیدگی نرم -
  . هادر نتیجه عبور بهتر هوا از البالي غده تر خاك چسبیده به محصول وجداسازي آسان -
  . ها و آفات جلوگیري از گسترش فعالیت باکتري -

  : ر الزم است اقدامات زیر اجرا شودبراي این منظو
  8تا  6روز و هر روز به  مدت   6تا  2شرایط آب و هوایی  ها بسته به وضعیت برداشت و زمینیسیب 

 . هاي انبار نگهداري تهویه شوند ها یا باز کردن درب وپنجره ساعت از طریق روشن نمودن پنکه

  هایی انجام شود که هوا داراي رطوبت باالئی بوده و نیز دماي هواي بیرون به دماي  هوادهی در زمان
زمان مناسب براي اجراي این مرحله ابتداي صبح و یا . تر باشد می از آن خنکزمینی نزدیک یا کتوده سیب

هوادهی در ساعات میانی روز به دلیل باال بودن دما و پائین بودن رطوبت نسبی هوا توصیه . اوایل غروب است
  .شود نمی
  افه تخلیه شودهواي به کار رفته براي خشک کردن سیب زمینی را از فضاي انبارخارج کنید تا رطوبت اض.  
  به حد مناسب رسید عملیات ) مترسانتی 45تا عمق (هاي باالي توده  هنگامی که وضعیت رطوبتی قسمت

 .گیري متوقف شود نم
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  دهی التیام

صدمات مکانیکی ایجاد شده بر روي غده  ها و ها انجام شده و سبب بهبود زخم گیري غده دهی بعد از نم التیام
 ها طی دهی کاهش وزن غدهالتیم. شود نقل و همچنین ضخیم شدن پوست غده میودر اثر برداشت و حمل

  :براي اجراي مرحله التیام دهی به نکات زیر توجه کنید. رساند انبارداري را به حداقل می
  درجه  15 -22(زمینی است گیري سیب دهی با هوایی که از نظر دمایی نزدیک به دماي نم التیام

بهتر است هوا در این مدت از انبار خارج نشود؛ براي . ساعت در روز انجام شود 2- 3حداکثر براي و ) گراد سانتی
  .شود هاي خروج هواي انبار  نیست و هوا تنها درون انبار جابه جا می این منظور نیازي به باز بودن دریچه

  گیري،  با در نظر گرفتن دوره نم .یابد زمینی ادامه هفته پس از برداشت سیب 2ها حداکثرتا  دهی غده التیام
  .کشد روز طول می 10تا 6مرحله التیام دهی بین 

   درصورتی که رطوبت یا دماي هواي درون انبار تا حد زیادي باال برود، مجاري ورود هواي تازه به  انبار تا
 .حدامکان باز شده تا اختالف دماي داخل و بیرون انبارکاهش یابد

 
  زمینی در انباررل جوانه زنی سیبکنت

موضوع جوانه . زمبنی در دوره انبارداري  استزنی سیب زمینی در انبار یکی از علل اصلی ضایعات سیب جوانه
عواملی مانند ژنتیک و نوع . شودزمینی مربوط میاي فیزیولوژیک بودهه و به شکستن دوره خواب سیبزنی پدیده

ي نگهداري و مدیریت مزرعه در مرحله داشت همگی وضعیت ، دما)خواب کوتاه یا خواب بلند بودن رقم( رقم
هایی نیز براي کنترل یا  در کنار این عوامل، روش.  دهند زمینی در انبار را تحت تاثیر قرار میزنی غده سیبجوانه

   .زنی سیب زمینی موثر است نکات زیر در کنترل جوانه.  زمینی در انبار وجود داردزنی سیبتوقف جوانه
  ي نگهداري بلند مدت سیب زمینی در انبار از ارقام با دوره خواب بلند استفاده کنیدبرا . 

   شود زمینی در انبار میزنی غده سیب هفته قبل از برداشت سبب تسریع جوانه 6الی   5مصرف کود اوره در. 

   زمینی، دوره خواب غده کیلوگرم کود اوره در هکتار طی دوره داشت سیب 120با افزایش مصرف بیش از
 .     شود تر می سیب زمینی و کیفیت انبارداري آن کوتاه

  ها باعث اختالل در دوره خواب غده هاي آبی آخر فصل و یا آبیاري مزرعه بعد از سرزنی بوتهتنش
 . شود زمینی می سیب

   ن حالت خود قرار تری النیزمینی در طوگراد دوره خواب غده سیبدرجه سانتی 4در دماهاي کمتر از
 . افتدو جوانه زنی تا حد امکان به تاخیر می گیرد می

  از عصاره گیاهان معطر مانند نعنا و انتشار آن از طریق ) هر دوهفته یکبار( اي و مداوماستفاده دوره
 .هفته با تاخیر مواجه نماید 6الی  4ها را تا زنی غدهسیستم تهویه در فضاي انبار میتواند جوانه

   کاربرد ترکیب"CIPC" هاي  زنی غده زمینی، امکان توقف کامل جوانهدر اوایل مرحله انبارداري سیب
 . به کارگیري این ترکیب نیازمند تجربه کافی است. کند سیب زمینی را فراهم می
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  هایی که قرار است پس از خروج از انبار براي  زمینی مقدار مجاز کل مصرف کلروپروفام خالص در سیب

 . گرم به ازاي هر تن است 36صرف خانوار راهی بازار شوند م

 مانند تولید انواع (هایی که به هدف مصرف در کارخانجات صنایع فراوري  زمینی مصرف کلروپروفام در سیب
 .تر مجاز اعالم شده است گرم به ازاي هر تن وزن  64اند تا  انبار شده) چیپس و خالل نیمه آماده و پوره

  زمینی بذري در انبارهایی که در آنها  نگهداري سیب. هاي بذري ممنوع است اي نگهداري غدهاین روش بر
ها را به شدت تحت تاثیر قرار  زنی غده زیرا قوه جوانه. سال ممنوع است 2کار گرفته شده است تا  کلروپروفام به

 . دهد می

 ها، اجتناب کنید غده زنی از به کارگیري کلروپروفام پس از شکسته شدن خواب و آغاز جوانه. 

 هفته پس از آخرین تاریخ  4ها تا  زمینی، مصرف آن براي اطمینان از حذف باقیمانده کلروپروفام در سیب
 . استفاده از کلروپروفام مجاز نیست

 گرم است میلی 10زمینی تازه،  مانده کلروپروفام در هر کیلوگرم سیب بیشینه مقدار مجاز باقی 

 آورده شده است 19برد کلروپروفام در انبار سیب زمینی در جدول مراحل گام به گام کار. 

  
 کارگیري کلروپروفام در انبار سیب زمینی خوراکی خالصه مراحل به -19جدول 

  اقدام  مرحله

  تهیه کلروپروفام و توجه به تاریخ تولید، انقضاء و درجه خلوص  1
  نظافت آنها در صورت نیازبازبینی تاسیسات هوادهی انبار و بازسازي و تعمیرو   2
  ورود محصول به انبار  3
  )هفته  3تا  2( سپري کردن دوره التیام دهی   4
  تهویه هواي انبار  و اطمینان از یکنواخت بودن جریان هوا در سراسر انبار  5
  متر در ثانیه 4تا  2کاهش سطح مقطع دریچه هاي کانال هاي هوادهی و تنظیم سرعت گردش هوا در کانالها به میزان   6
  سرعت%  50فعال نمودن حداقل نیمی از دمنده هاي موجود انبار با   7
  درجه ساتی گراد 15تا  10تنظیم دماي هواي انبار  بین   8
  الزم متناسب با وزن محصول در انبار CIPCدرصد  70یا  100انتشار   9

10  
  تازهساعت بدون جایگزینی با هواي  4ها به مدت حدود  فعالیت تهویه

  تا زمان و شفاف شدن و برطرف شدن کدورت هواي انبار
  بازبینی شبکه توري محافظ پنکه ها و دمنده ها براي اطمینان از عدم انسداد آنها  11
  هفته 1عدم جایگزینی هواي انبار با هواي تازه بیرون حداقل تا   12
  اجراي برنامه عادي تهویه هواي انبار  13
  12تا  5و اجراي مجدد مراحل ) اي  درصورت استفاده از روش دومرحله( باقیمانده کلروپروفام در انبار درصد  20انتشار   14
  اجراي برنامه عادي تهویه هواي انبار  15
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  سرد کردن و کنترل دماي انبار - 1

این کار . نگهداري بلند مدت یا میان مدت سیب زمینی مستلزم کاهش سرعت تنفس و سوخت و ساز غده است
کاهش دماي انبار همچنین سبب کاهش فعالیت آفات انباري و کاهش . شود طریق کاهش دماي انبار انجام می از

  :شود وجه به نکات زیر توصیه میزمینی تبراي سرد کردن اصولی محصول سیب. شود تلفات محصول انبار شده می
  اید اقدام به خنک نمودن توده کردتا سه هفته پس از برداشت نب.  
  بهتر است این عمل در . ساعت انجام شود 6 -7ها با تهویه شبانه هواي انبار به مدت  سرد کردن غده
  .هایی که رطوبت هوا باال است اجرا شود زمان
  درجه  2تا  1ها به آرامی و در هر روز حدود  دماي غده. از سرد کردن سریع و یکباره توده خودداري کنید

  .کاهش داده شود
  هاي باالیی و  ساعت جابه جا شود تا درجه حرارت بخش2الی  1واي داخل انبار براي مدت در هر روز ه

  .در این حالت نیازي به ورود هواي تازه از بیرون به داخل  انبار نیست. پایینی توده یکنواخت  و به هم نزدیک شود
  الزم است دماي انبار براساس الگوي زیر تنظیم شود: 

 7 - 6  هاي خوراکی  زمینیبراي سیبگراد درجه سانتی  
 5 -3  هاي بذري زمینیگراد براي سیبدرجه سانتی  
 10–6 هائی که مصرف صنعتی وتولید نشاسته دارند زمینیگراد براي سیبدرجه سانتی.  

   گراد است تهویه شوددرجه سانتی 3توده نباید با هوایی که اختالف دماي آن با توده محصول بیشتر از.  
  یه باید به طور مرتب کنترل شودزمان هاي تهو.  
   هر روز هواي درون انبار براي چند ساعت جابه جا شود تا اختالف درجه حرارت بخش هاي باال و پایین توده

  .گراد نباشددرجه سانتی 1بیش از 
   گراد در روز باال بروددرجه سانتی 1الی  5/0نباید دماي توده بیش از. 
  

  هوادهی -2
زمینی از انبار و براي تخلیه گاز دي اکسید کربن و حرارت ناشی از تنفس توده سیبطی دورة انبارداري  

  :جایگزینی آن با هواي تازه و خنک، هواي داخل انبار مطابق روش زیر با هواي بیرون تعویض شود
   در صورتی که  قسمت . ساعت انجام شود 5/1الی   1هوادهی یک تا دوبار در هفته و هر بار به مدت

 2بار در هفته و هر بار به مدت  4الی   3زمینی رطوبت باالئی داشته باشد، الزم است هوادهی تا فوقانی توده سیب
  . ساعت انجام شود 5/2تا 

   ها، هواي انبار به صورت  گراد است، به کمک پنکهجه سانتیدر 4-6هنگامی که دماي هواي داخل انبار
  . در این حالت نیاز به وارد کردن هواي بیرون به داخل انبار نیست. مختصر جابجا  شود

   درجه باشد، بهتر است هوادهی انجام نشود یا درصورت نیاز به  5/1اگر دماي هواي محیط کمتر از
 .افزایش دماي هواي ورودي استفاده شود براي) هیتر(هوادهی از دستگاه گرمکن 
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  ) میعان(ن رطوبت بر روي محصول از نشست جلوگیري  -3

به این ترتیب که با افزایش دماي هوا، . میزان رطوبت هواي انبار و دماي آن تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند
عکس این حالت زمانی . کند می ظرفیت نگهداري رطوبت توسط هوا افزایش یافته و رطوبت نسبی هوا کاهش پیدا 

در هواي سرد شده ظرفیت نگهداري رطوبت توسط هوا کاهش یافته و به دنبال آن . دهد که هوا سرد شود رخ می
هرگاه کاهش دماي هوا به میزانی باشد که رطوبت نسبی هوا تا حد باالتر از . یابد مقدار رطوبت نسبی افزایش می

هاي آب از هوا جدا و بر  فزایش یابد، در این حالت مازاد رطوبت به شکل قطرها%) 100رطوبت نسبی ( حالت اشباع
یابد که رطوبت نسبی هوا به کمتر از حد  جدا شدن رطوبت از هوا تا آنجا ادامه می. شود سطح اجسام ظاهر می

شوند، به  می هاي آب بر روي سطوح پدیدار دمایی که در آن رطوبت موجود در هوا به صورت قطره. اشباع بازگردد
شود سبب فراهم  بروز این پدیده که به آن میعان یا کندانس شدن رطوبت گفته می. نقطه شبنم موسوم است

هاي غیر قابل  این پدیده در ساختمان. شود ها در سطح محصول انبارشده می آمدن محیط مساعد براي رشد قارچ
طلوب و دور نگه داشتن دماي محیط از نقطه شبنم براي کنترل این رخداد نام. دهد نفوذ به هوا بیشتر رخ می

  :توجه به موارد زیر مفید است
  در زمان سرد کردن توده سیب زمینی انبار شده، باید هواي مرطوب را از فضاي انبارخارج کرد.  
   درصد و درب هاي ورودي  50هاي خروج هوا تا  اگر دماي هوا تا نزدیک صفر درجه پایین آمده باشد، درب

سپس هواي . درصد براي مدت نیم ساعت باز کرده و هوادهی همزمان با استفاده از گرم کن انجام شود 10ا را ت
 .دقیقه بدون گرم شدن در فضاي انبار جابه جا شود  30تا  20داخل انبار به مدت 

 

 
  مسیر سرد کردن هوا با حفظ رطوبت مطلق بر روي نمودار سایکرومتري  -49شکل 

  
  کردن گرم

درجه در روز  باال برده  3تا   2زمینی از انبارسرد، دماي آن باید به آرامی و حداکثر از خروج توده سیبقبل 
شوند  هائی که در حین حمل و نقل ایجاد می زمینی براي حفظ آن در مقابل زخمگرم کردن توده سیب.شود

زمینی مساعد نباشد، هوا بوسیله تهویه و نیز جابجائی محدود اگر هواي بیرون براي گرم کردن سیب. ضروري است
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با وارد کردن هواي بیرون به داخل انبار، کاهش اکسیژن هواي انبار نیز رفع شده . شود آن در داخل انبار، گرم می
دماي . شود ها که حاصل کمبود اکسیژن الزم براي تنفس محصول است جلوگیري می و از قهوه اي شدن مغز غده

 .گراد گرم نشود درجه سانتی 12الی  8درجه باالتر باشد و توده نیز بیشتر از  20واي دمیده شده نباید ازه
  

  زمینی در فضاي باز نگهداري سیب
زمینی فراهم در مناطقی که امکان دسترسی به انبارهاي مناسب براي نگهداري میان مدت یا بلند مدت سیب

مطابق شکل زیر  . که در شکل زیر نشان داده شده است آماده نگهداري نمودتوان محصول را به ترتیبی نیست، می
پس از انتخاب زمین مناسب براي نگهداري سیب زمینی، سطح آن بسته به دماي محیط با دو یا سه الیه کاه و 

ب عرض توده در مناطق با آ .شود زمینی تمیز شده بر روي آن ریخته میسپس توده سیب. شود کلش پوشیده می
ارتفاع کومه نباید از نصف عرض آن . متر در نظر گرفته شود 5/1متر و در مناطق گرم  3و هواي خنک حداکثر تا 

  . شود بیشتر باشد زیرا کار هوادهی با اشکال مواجه می
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نمایی از نحوه صحیح انبار کردن  سیب زمینی به شکل فله در فضاي خارج از انبار –50 شکل
 

این کانال باید . شود عرض توده انبار شده یک یا دو کانال مشبک تهویه هوا در مرکز توده قرار داده میبسته به 
توده سیب زمینی باید به . در سرتاسر طول توده سیب زمینی امتداد داشته باشد تا امکان هوادهی توده فراهم شود

این کار براي استفاده بهتر از نیروي . ه باشدشکلی قرار گیرد که امتداد آن در راستاي جهت وزش باد غالب منطق
  .متر قابل گسترش است 12الی  10ها تا طول این توده. طبیعی جریان هوا ضرورت دارد

  بندي طراحی بسته
  :بر این اساس طراحی بسته بندي این محصول باید به شکلی باشد که. سیب زمینی یک موجود  زنده محسوب میشود 
   محصول را از قرار گرفتن در معرض نور و روشنایی محافظت کند، در غیر این صورت تجمع ماده سمی و

  .شوند غده هاي حاوي سوالنین غیر قابل مصرف تلقی می. سبز رنگ سوالنین در سطح پوست غده آغاز می شود
  داخل بسته بندي فراهم باشدهاي با ماندگاري میان یا بلند مدت امکان تهویه هواي  براي طراحی بسته بندي. 
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  برچسب زنی سیب زمینی

بندي اعم از  زمینی عرضه شده در قالب هر نوع بستهبه منظور تضمین امکان ردیابی منشاء محصول سیب
هاي کوچک براي مصارف خانگی به بازار مصرف، همه آنها باید ملزم به اتصاق برچسب حاوي کیسه یا بسته

  : اطالعات زیر باشد
  

   نام رقم     حقیقی یا حقوقی( نام تولید کننده (  
  آدرس محل تولید     تاریخ برداشت  
   کالس بذر کشت شده     تاریخ  انقضاء  
   حقیقی یا حقوقی(نام توزیع کننده(    آدرس و  اطالعات تماس با توزیع کننده  
   شماره مجوز تولید :      قیمت براي مصرف کننده  
    گواهی یا نشان هاي سالمت دریافت شده توسط محصول  
   بدون گواهی: ( سطح سالمت محصول        ارگانیک        سالم           (  
   گرم سیب زمینی تازه 100به ازاي هر ( اطالعات تغذیه اي (  

  
  زیستیها و مالحظات محیطتوصیه -14

  کشاورزاندستورالعمل خرید، مصرف، ذخیره سم توسط 
 .پیش از خرید سم، نوع آفت محصول خود را شناسایی نمایید -

 .سموم را فقط به میزان مورد نیاز خریداري نمایید -

  . هاي سم درج شده است، توجه نمایید در زمان خرید سم به تاریخ مصرف سموم که بر روي برچسب قوطی -
 .استفاده نماییدهاي مبارزه تلفیقی آفات  براي کاهش مصرف سم از روش -

هاي خالی نوشابه،  ها به بطري اند را خریداري نمایید و از انتقال آن هایی که در ظروف اصلی پلمپ شده آفت کش
  . ها اجتناب شود ها و بویژه ظروف خالی دیگر آفت کش هاي پالستیکی کوچک، قوطی کیسه

 .هاي سم در زمان خریداري خودداري نمایید از تکان دادن بشکه -

سموم را به میزانی خریداري نمایید که حداکثر در عرض چند هفته مصرف شده تا از انبار نمودن مقادیر قابل  -
 .مالحظه آن خودداري شود

 .پاشی در هواي طوفانی و باد خودداري نمایید از سم -

 .پاشی هوایی براي نابودي آفات محصوالت خودداري نمایید از سم -

ساق پا براي محافظت پاها در زمان سم پاشی اسـتفاده کنیـد و شـلوار بایـد بیـرون از       هاي الستیکی تا از چکمه -
  . ها و روي آنها باشد چکمه

ها از یک ظرف به ظرف دیگر بایـد   کش ها در مقابل ترشحات و ذرات حاصل از انتقال آفت براي محافظت از چشم -
  . از عینک ایمنی و یا محافظ صورت استفاده نمود
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هـاي چشـم نیـز بایـد در      ها باید کامالً شسته شده و همچنین یک سري از شـوینده  استفاده از سم چشمپس از  -

  .دسترس باشد
هاي سبک یک بار مصرف پوشانده  هاي پودري باید توسط ماسک کش دهان و بینی در زمان کارکردن با آفت -

خصوص که نیمی از صورت را هاي م همچنین ماسک. ها پس از استفاده دور انداخته شوند شود و ماسک
  .باشند نیز باید در دسترس باشد پوشانند و داراي صافی بخارات مواد آلی می می

الستیک نیتریـل یـا نئـوپرن     PVCپیشبندها از جنس . باشد هاي محافظتی مفید می پیشبند یکی دیگر از لباس -
پیشبند باید قسمت جلوي بدن از گردن تا زانـو را  . باشد شوند و نوع قابل دفع آن از جنس پلی اتیلن می ساخته می

  . پیشبند نیز باید پس از استفاده کامالً شسته شده و بطور مستمر پارگی یا سوراخ بودن آن بازرسی گردد. بپوشاند
قال ماده از یک ظرف به ظرف دیگر باید از دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی اسـتفاده  در هنگام تخلیه یا انت -

ها باید کامالً اندازه دست و راحت باشد و همچنین از انعطاف خوبی براي برداشـتن ظـروف برخـودار     دستکش. کرد
  .ها باید به اندازه کافی بلند بوده تا حداقل مچ دست را بپوشاند آن. باشد

ها خارج و سـپس داخـل و بیـرون دسـتکش      از پایان کار، ابتدا بیرون دستکش را با آب شسته وآنرا از دستبعد  -
  .ها بخصوص در بین انگشتان باید کامالً مورد توجه قرار گیرد نفوذ آب و پارگی آن. گردد شسته و خشک می

پارگی و آلوده نمـودن پوسـت بـدن    از قسمت   کش لباس محافظ نباید داراي پارگی باشند زیرا موجب ورود آفت -
  .شوند می

ها در محلول آب و صابون و یا هر  ها باید بطور جداگانه از سایر لباس ها و چکمه پس از پایان روز کاري، لباس -
  . شوینده دیگري شسته شوند

 .هاي سم خودداري نمایید از ریختن مواد غذایی، آب و سوخت در ظروف و قوطی -

 .ایان عمر مفید آن استفاده نماییدسموم را پیش از پ -

هاي آلوده به سم به همراه سایر البسه منزل خودداري نموده و از مواد شوینده، دستکش و  از شستشوي لباس -
 .آب گرم براي شستشوي آنها استفاده نمایید

 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید -

 .ي کنیداز تماس مستقیم با سم خوددار -

 .پاشی از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات بپرهیزید در زمان سم -

از مصرف سموم موجود در انبار که احتمال دارد قبل از تاریخ انقضاء غیر قابل استفاده و کهنه شوند، جلوگیري  -
 .نمایید

 .در صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید  -

  .بدن خود را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو دهیدپس از مصرف سم  -
 .شستشو باید دقیق انجام گیرد -

 .هاي دیگر شسته شود هاي آلوده به سم نباید به همراه لباس لباس -
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 .و آبگرم استفاده شود  در هنگام شستشو حتما از دستکش -

 .هاي شسته شده باید در مقابل نور آفتاب خشک شوند  لباس -

هاي غلیظ است و امکان رفع آلودگی آن به سادگی وجود ندارد،  کش ها، آلوده به آفت مقدار زیادي از لباساگر  -
 .باشد  هاي آلوده می ترین شیوه سوزاندن لباس مناسب

 .هاي حاوي سم در مقابل نور آفتاب خودداري نمایید از قرار دان بشکه -

 .کودکان و حیوانات قرار داد ها را باید در محل امن و دور از دسترس آفت کش -

 .ها بایستی به دور از مواد غذایی نگهداري شود آفت کش -

 . ها بایستی دور از آتش و المپ نگهداري شوند آفت کش -

 .ها را نباید در محوطه اتاقهاي نشیمن و خواب قرار داد آفت کش -

تفاده باشند را نسبت به محصوالت جدید توانند قابل اس تر که می در انبارهاي نگهداري سم محصوالت قدیمی -
 .بندي نمایید اولویت

  حداقل جابجایی ظروف به منظور جلوگیري از نشت و یا ریخت و پاش احتمالی -
  .نگهداري در محوطه سرپوشیده جهت جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشید -
  

  امحاء ظروف سم و کود  
 .خودداري نماییدهاي خالی سم وکود  از دفن کردن قوطی -

 .هاي خالی سموم  وکود خودداري نمایید از آتش زدن قوطی -

 .بایستی کامالً شستشو گردد کش و کود ظرف آن می پس از تمام شدن آفت -

 .هاي و کود خشک را باید در حدامکان کامالً خالی نمود ظروف آفت کش -

شده و در جاي امن نگهداري نمایید تا در دسترس آوري  تمامی مواد باقیمانده و ظروف خالی سموم و کود جمع -
 .افراد غیرمجاز و حیوانات قرار نگیرند

 .ظروف خالی سم و کود را پس از شستشو به توزیع کنندگان و یا فروشندگان سم و کود تحویل دهید -

هاي دفن زباله و  ها در محل هاي سموم و کود ، ظروف خالی و اشیاي آلوده به آفت کش از خالی کردن باقیمانده -
 .آوري ضایعات خودداري شود هاي جمع سایر مکان

ها و یا عرضه  آوري و به فروشگاه  مایع و کود باید با نفت، پارافین یا گازوئیل شسته، جمع  کش ظروف حاوي آفت -
 .کنندگان سم و کود تحویل داده شود

نمایید، زیرا مواد حاصل از احتراق آن در  کش فنوکسی اسید خودداري هاي کاغذي حاوي علف از سوزاندن جعبه -
 .دراز مدت بر روي محصوالت کشاورزي اثرات سویی خواهد داشت

 .اي، فلزي و پالستیکی ابتدا باید خرد و سوراخ شوند و سپس ارسال شوند ظروف شیشه -
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مجله . تاثیر مقدار آب مصرفی در سطوح پتاسیم بر عملکرد و در صد پروتئین سیب زمینی. 1383. رضوي، ر
  .103 – 95ص . 1383جلد چهارم شماره دوم، زمستان   پژوهش در علوم کشاورزي

راهنماي کنترل . 1391 .ك.س ،و موسوي. ر.م.س ،موسوي ،.ن ،نظام آبادي ،.پ ،شیمی ،.ع.م ،، باغستانی.ا ،زند
شیمیایی علف هاي هرز محصوالت مهم زراعی و باغی ایران با رویکرد کاربرد صحیح و کاهش مصرف علف کش 

  .، جهاد دانشگاهی مشهد)با تغییرات اساسی(ها، ویراست چهارم 
  .ص  428. انتشارات دانشگاه تهران. حاصلخیزي خاك . 1382. ا.ع ،ساالر دینی

  .انتشارت  جهاد دانشگاهی مشهد. فیزیولوژي گیاهان زارعی. 1368.  ع ،و کوچکی. ع ،سرمد نیا
مقایسه تاثیر آبیاري بارانی بر روي آفات مکنده و بیماریهاي قارچی، . 1382. ع ،مالمیر و .آ ،، جاهدي.ه ،سلطانی
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاه . زمینیهرز و خواص کمی و کیفی ارقام سیب هايعلف

  .874شماره فروست . پزشکی کشور
کتاب نیازهاي رویشی . 1398. الدینی علی و زهرا محمد اسماعیلسیدجاللی سیدعلیرضا، نویدي میرناصر، زین

وزارت جهاد . ، آموزش و ترویج کشاورزيتحقیقاتسازمان . مؤسسه تحقیقات خاك و آب. گیاهان زراعی
 .ص250. انتشارات مؤسسه تحقیقات خاك و آب. کشاورزي

گیري و کنترل بیماري شانکر کش جدید مونسرن در پیشبررسی اثر قارچ. 1385. ب ،و سهیلی. ك ،شریفی
سسه تحقیقات گیاهپزشکی گزارش نهایی، مو. زمینیي سیب ي زیرزمینی و شوره سیاه غده ریزوکتونیایی ساقه

  .کشور
هاي بذري  در سطح غده Rhizoctoniasolaniهاي  بررسی نقش اسکلروت. 1387. م ،و مهدوي امیري. ك ،شریفی

گزارش نهایی، موسسه تحقیقات . هابه بیماري شانکر ریزوکتونیایی ساقه زیر زمینی زمینی در آلودگی بوته سیب
  .گیاهپزشکی کشور

خشک  هاي فوزاریوم، عامل پوسیدگی گونه بررسی. 1387. ا ،ارجمندیان و. ح ،زاده ، زمانی.ر ،، زارع.ك ،شریفی
  .93-113 ، ص76شماره  هاي گیاهی،مجله آفات و بیماري. هاي اردبیل، تهران و همدان زمینی در استان سیب

 زمینی سیاه سیب شورهراهنماي شناسایی و مدیریت بیماري شانکر ساقه زیرزمینی و . 1394. ك،شریفی
)Rhizoctoniasolani .(ص 12 پزشکی کشور، موسسه تحقیقات گیاه، نشریه ترویجی.  

هاي عرضه ها و میوهگیري غلظت نیترات در سبزياندازه. 1389. ب ،و شهبازي .ك ،مجد هاشمی ،.شهباززادگان، س
 . 38-47ص  ،1 شماره ،10 دوره. اردبیل پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله. شده در شهر اردبیل
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هاي هرز مزارع سیب زمینی با افزایش کارایی خاکدهی و مدیریت علف. 1390. و سراجوقی م. ، جاهدي آ.شهبازي ح
  .اهواز. چهارمین همایش علوم علف هاي هرز ایران. علفکش
هاي  ارزیابی کارایی برخی علف کش ها در کنترل علف. 1391 .ر.ع، و رهی. ع.م ،باغستانی ،.ا، ، زند.ك ،شیرمحمدي

مجله پژوهش هاي تولید گیاهی،  .)Solanumtuberosum(هرز پهن برگ و باریک برگ درزراعت سیب زمینی
  .35-52ص  .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان .جلد نوزدهم، شماره دوم

. زمینیبررسی امکان استفاده از شعله افکن به عنوان جایگزین علفکش پاراکوات در مزارع سیب. 1376. پ ،شیمی
  .هاي گیاهیموسسه تحقیقات آفات و بیماري. گزارش وزارت جهاد کشاورزي

دومین . هاي صیفی و سبزياستاندارد حد مجاز آالینده نیترات در آب، خاك و محصول. 1387. صادقی پور مروي، م
  . همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

. منطقـه جیرفـت   در زمینـی سیب غده هاي غلظت نیترات و عملکرد بر نیتروژن منابع و سطوح اثر. 1385. صباح، آ
  .، موسسه تحقیقات خاك وآب، سازمان تحقیقات و آموزش کشاوزي، کرج، ایران1212گزارش نهایی به شمار

تاثیر متقابل آن با فسفر و پتاسیم بر عملکرد و تجمع  اثر مقادیر مختلف اوره و. 1376. ج.م ،و ملکوتی. ج ،طباطبائی
  .، مؤسسه تحقیقات خاك وآب، تهران1، شماره 11مجله علمی پژوهشی خاك و آب، جلد. زمینینیترات در سیب

و  38  ص .وزارت کشاورزي، تهران، ایران. مجله زیتون. عوامل موثر در تجمع نیترات در گیاهان. 1372. عزیزي، م
39 .  

. زمینی به منظور کاهش مصرف کودهاي نیتروژنـه استفاده از حد بحرانی نیترات پاي بوته سیب. 1378. علیزاده، ن
  .، موسسه تحقیقات خاك وآب، سازمان تحقیقات و آموزش کشاوزي، کرج، ایران55/78گزارش نهایی به شماره 

ا؛ .ر؛ نطقی طاهري، ح؛ صفري، ع.؛ اطریشی، م؛ پوررحیم، ر؛ گوهرزاد، ف؛ حسنی، ف؛ عبدي، ححب؛ برهان، .غیبی، م
کمیته . زمینی تیوبر سیب ضوابط ملی کشت بافت و فرآیند تولید مینی. 1389. ك؛ پوریانژاد، ف.سهراب عالیی، ع

ی، معاونت امور تولیدات گیاهی، وزارت جهاد دفتر امور سبزي، گیاهان زینتی و داروی. زمینی تیوبر سیب فنی مینی
  .کشاورزي

مرکز تحقیقات . 13/76نشریه فنی شماره . زمینی به نیتروژن، فسفر و پتاسیم بررسی نیاز سیب. 1375. فائزنیا، ف
  ). شاهرود(کشاورزي سمنان 

غلظت نیترات در ترین مقدار کود نیتروژنه به منظور به حداقل رساندن  بررسی مناسب. 1384. فائزنیا، ف
  . مرکز تحقیقات خاك و آب سمنان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. 1224نشریه . زمینی سیب
زمینیدر استان چهارمحال  هاي عامل جرب معمولی سیب بررسی تنوع فنوتیپی استرین. 1395. و جعفري ع. فدایی ع

  .31-41 ص. 30شماره  نشریه حفاظت گیاهان،.و بختیاري
برآورد نیاز آبی گیاهان . 1376. م ،و توالیی .م، شهابی فر ،.ر.م ،قائمی، .ر ،لهیلجارا ،.ر.م ،ریعتیش ،.ا .فرشی، ع

  .ص 629 .نشر آموزش کشاورزي. اولباغی کشور جلد  زراعی و 
  . انتشارات دانشگاه تهران. سبزي کاري عمومی و خصوصی. 1363. کاشی، ع
  .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. فیزیولوژي عملکرد  گیاهان  زراعی. 1373. م ،و بنایان اول. ع ،کوچکی
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واکنش شاخص هاي فیزیولوژیکی رشد . 1386. آ ،و جاهدي. ع ،، سپهري.گ ،، احمدوند.ف ،، مندنی.ف ،گلزردي

ص ، 2 مارهش ،1جلد . مجله پژوهش کشاورزي. هاي هرزسیب زمینی بر تراکم بوته و طول دوره کنترل علف
27-11.  

اثر طول دوره کنترل علف هاي هرز بر . 1387. آ ،و جاهدي. ع ،، سپهري.گ ،، احمدوند.ف ،، مندنی.ف ،گلزردي
ص ، 3، شماره 7لد ج. مجله پژوهش کشاورزي. عملکرد و اجزاي عملکرد سیب زمینی در تراکم بذري و تجاري

127-115.  
زمینی طی  مانده آن در سیب هاي کیفی و باقی وفام بر ویژگیاثر مقدار و زمان مصرف کلروپر. 1395. گودرزي، ف
 .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران. 49285گزارش نهایی شماره . انبارداري

دستورالعمل فنی،  موسسسه . زمینی خوراکی اصول به کارگیري کلروپروفام در انبارهاي سیب. 1398. گودرزي، ف
تهران، . 55438: تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، شماره ثبت

  .   ایران
عیت انبارهاي زارعین بر ضایعات انبارداري و کیفیت بررسی تأثیر وض. 1382. و باقري، ع .م.سسیدان،  ؛گودرزي، ف

: و ترویج کشاورزي، شماره ثبتآموزش  ،سازمان تحقیقات. گزارش پژوهشی. سیب زمینی در استان همدان
  . تهران.  249/82

بررسی خطـرات  تـراکم نیتـروژن  آمونیـومی و نیتراتـی در      . 1378. م ،و ملکوتی. ن ،، صالح راستین.لطف اللهی م
  . کنفرانس محیط زیست و پیامدهاي آلودگی آن، دانشگاه  آزاد اسالمی واحد اردبیل. کهاي  شورخا

افزایش کارآیی نیتـروژن اسـتفاده از اوره بـا پوشـش گـوگردي در      . 1383. ح ،و صفاري. م ،، ملکوتی.لطف اللهی م
. ج. م: تـدوین . چـاپ اول ) مجموعه  مقـاالت (از کتاب روش هاي نوین  تغذیه  گندم  . خاکهایی با بافت سبک

  . 759تا  751 انتشارات  سنا، تهران، ص. خادمی. خوگر و ز. ملکوتی، ز
. فوزاریومی انباري  زمینی از طریق کنترل پوسیدگی کاهش ضایعات غده بذري سیب. 1396. م ،مرادزاده اسکندري

  .ص 72. گزارش نهایی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
نشر ). ویژه احیاي دریاچه ارومیه.(مدیریت تغذیه سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی. 1397.مطلبی فر، ر

  . سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي. آموزش کشاورزي
کشاورزي پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازي مصرف کود در ایران، چاپ سوم، انتشارات سنا، . 1384. م ،ملکوتی

  .تهران
تعاریف و مثال  : ضرورت افزایش کارآیی کودهاي  نیتروژنه  در کشور، قسمت  اول. 1384. م ،و بابا اکبري. م ،ملکوتی

  . ، به سفارش مؤسسه تحقیقات خاك و آب انتشارات سنا، تهران425هاي  کاربردي، نشریه  فنی شماره 
غذایی موثر در خاك، گیاه  و میوه در راستاي  افـزایش   تعیین حد بحرانی عناصر . 1379. ن.م ،و غیبی. م ،ملکوتی

  .نشرآموزش کشاوزي. عملکرد کمی و کیفی  محصوالت  استراتژیک کشور
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ضرورت  افزایش کارآیی  کودهاي  نیتروژنه  در کشور، . 1384. م ،و لطف  اللهی. م ،، طهرانی.م ،، نفیسی.م ،ملکوتی

، به سفارش مؤسسه تحقیقات خاك و 426نشریه  فنی شماره . نهانتخاب مناسب ترین کود نیتروژ: قسمت دوم
  .انتشارات سنا، تهران. آب
نشر انتشـارات   ) برداريشناسایی  و بهره(نگرشی برحاصلخیزي خاکهاي  ایران . 1384. پ، و کشاورز. ج.م ،ملکوتی

  .سنا، تهران
میم گامی ارزنده در تأمین امنیت غذائی تولید محصوالت کشاورزي غاري از نیترات و کاد. 1382، .ج.ملکوتی، م
  .ایران. تهران. انتشارات خانیران. مؤسسه تحقیقات خاك و آب 328نشریه فنی شماره . جامعه
حد مطلوب غلظت عناصر غذائی در خاك و برخی از محصوالت . 1384. ن.م ،و غیبی. ف ،، مشیري.ج.ملکوتی، م

. مؤسسه تحقیقات خاك و آب 407نشریه فنی شماره ). محصوالت سبزي و صیفی: بخش سوم(زراعی و باغی 
 . تهران، ایران. انتشارات سنا

هاي نیترات و هاي نیل به افزایش عملکرد، بهبود کیفیت وکاهش آالیندهروش. 1382. ا ،و باي بوردي. ج.م ،ملکوتی
، 242نشریه فنی شماره . هشدار بهداشتی زمینی و پیاز در راستاي ارتقاء سالمت جامعه وکادمیم غده هاي سیب

  .نشر آموزش کشاورزي، سازمان تات وزارت کشاورزي، کرج مرکز
استفاده از کودهاي آلی و شیمیایی براي افزایش تولید و کنترل غلظت . 1377. ج.س ،و طباطبایی. ج.ملکوتی، م

کشاورزي، معاونت تات، مرکز نشر آموزش  -15نشریه فنی شماره . زمینی در ایران هاي سیب نیترات در غده
 .وزارت کشاورزي، کرج، ایران

چاپ دوم . هاي مناطق خشک و نیمه خشک مشکالت و راه حلهاحاصلخیزي خاك. 1383. م ،و همایی. ج.م ،ملکوتی
  .ص 490با بازنگري کامل، نشر دانشگاه تربیت مدرس،

مصرف بهینه کود گامی مؤثر در افزایش عملکرد، بهبود کیفیت . 1383. ج ،و طباطبائی. ا ،، باي بوردي.ج.م ،ملکوتی
. نشر علـوم کشـاورزي کـاربرد    . و کاهش آالینده ها در محصوالت سبزي و صیفی و ارتقاء سطح سالمت جامعه

  .ص 338
هرز سیب هاي دوره بحرانی کنترل علف. 1386. آ ،و جاهدي. ع ،، سپهري.گ ،، احمدوند.ف ،، گلزردي.ف ،مندنی

  .مشهد. دومین همایش علوم علف هاي هرز ایران. زمینی در تراکم بذري و تجاري در همدان
. زمینـی مقایسه اثرات کودهاي شیمیایی و آلـی در افـزایش محصـول سـیب    . 1355. س ،، خزاعی نژاد.مهدوي، ف

  .زي، کرج، ایران، موسسه تحقیقات خاك وآب، سازمان تحقیقات و آموزش کشاو482گزارش نهایی به شماره
بررسی و شناسایی بیماري شایع لکه برگی سیب زمینی در فریدن، . 1385. ب ،پور و انصاري. م ،نصر اصفهانی
  .ص 213. کرج -پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران. پزشکی ایران کنگره گیاه هفدهمین

در مزارع ) گلوفوزینات آمونیوم( یی علفکش باستابررسی کارا. 1397. ر.ع ،و برجسته. آ ،، جاهدي.ن ،نظام آبادي
  .53975شماره فروست . گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور. سیب زمینی
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بر کنترل ) پرول( بررسی تاثیر علفکش جدید پندي متالین. 1394. پ،و شریفی زیوه. آ ،، جاهدي.ن ،نظام آبادي

شماره . گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور. ینیعلف هاي هرز مزارع سیب زم
  .47778فروست 
بررسی کارایی علفکش متري بیوزین با نام هاي تجاري مختلف . 1397. ر.م ،و کرمی نژاد. آ ،، جاهدي.ن ،نظام آبادي

شماره فروست . گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور. در مزارع سیب زمینی
54396.  

رات فنی انتشا. هاي محیطی نقش پتاسیم در افزایش مقاومت گیاهان به تنش. 1379. ج.م ،پور، ف و ملکوتی نورقلی
  .تهران. وزارت جهاد کشاورزي. معاونت ترویج

 راندمان کشت، الگوي گیاهان، آبی نیاز). کشور آب ملی سند. (1378. کشور هواشناسی سازمان و کشاورزي وزارت

 .تهران آبیاري،

موسسه ، 1161بررسی تاثیر عناصر کم مصرف در زراعت سیب زمینی، گزارش نهایی به شماره . 1383. ا.همتی، ع
  .تحقیقات خاك وآب، سازمان تحقیقات و آموزش کشاوزي، کرج، ایران
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 پیوست

  برخی تعاریف موردنیاز  - 1پیوست 
ماحصل فرایندهایی است که در اثر گذشت زمان معین بر حسب نوع محصول در باغ، مزرعه،  :اورزيشک محصول

  آید که شامل انواع محصوالت زراعی، محصوالت باغی، محصوالت گلخانه و یا مکان خاص تولید بدست می
هاي اي، میوهگلخانهجات محصوالت باغی شامل انواع سبزیجات و صیفی. باشداي و قارچ خوراکی میگلخانه

اي و قارچ ریزها، گیاهان دارویی، گلخانههاي معتدله، سردسیري و خشک، دانهگرمسیري و نیمه گرمسیري، میوه
اي، هاي روغنی، گیاهان علوفههاي غالت، حبوبات، دانهمحصوالت زراعی شامل گیاهانی در گروه. باشدخوراکی می
  . باشداي، گیاهان قندي مین غدهاي، گیاهان لیفی، گیاهاگیاهان ریشه

شود که اجازه استفاده از آن، توسط به نشانی گفته می :ها در محصوالت کشاورزينشان حد مجاز آالینده 
سازمان استاندارد ملی ایران بر اساس فرایندهاي تعریف شده در دستورالعمل و استانداردهاي ملی دستورالعمل 

-ها در محصوالت کشاورزي به متقاضی داده میانه کاربرد نشان حد مجاز آاالیندهصدور، تجدید، تعلیق و ابطال پرو
  .شود

) هاي(شود که عدم مطابقت آنها با حدود مجاز تعیین شده در استاندارداي از مواد گفته میبه دسته :هاآالینده
رات، فلزات سنگین، ها، نیتکشباقیمانده آفت: این مواد شامل. کننده مضر استملی مربوط، براي مصرف

شود و برخی هاي محیطی استفاده میو موادي که براي مقابله با تنش) هاي قارچیسموم و زهرآبه(ها مایکوتوکسین
  .باشندکننده میتنظیم

شود که براي کنترل جمعیت و کاهش زیان ناشی از به ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گفته می :هاآفت کش
  ).کش و غیرهکش، حشرهکش، علفقارچ: مانند(شود، ده استفاده میزاي زنعوامل خسارت

شود که براي تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و افزایش به ترکیبات شیمیایی گفته می :کود شیمیایی
  ).مانند کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه(رود، راندمان تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح به کار می

شود که براي سالمتی انسان و دام زیان بار بوده و اکثراً داراي جرم اتمی به عناصري گفته می :فلزات سنگین 
مانند سرب، قلع، کادمیوم، (ذکر شده است  12968باشند و حد مجاز آنها در استاندارد ملی ایران شماره باالیی می

  ).   آرسنیک و جیوه
ها است و در شرایط ویژه شود که حاصل فعالیت بیولوژیکی برخی از قارچبه سمومی گفته می :هامایکوتوکسین

ها، اکراتوکسین، زیرالنون، داکسی نی مانند آفالتوکسین(باشد، ایجاد شده و براي سالمت انسان و دام زیان بار می
 ...).والنول و

هاي اساس دستورالعمل هاي گیاهی که برهاي تشخیص آفات و بیماريبه آزمایشگاه :گیاهپزشکیکلینیک 
صادره از سوي سازمان حفظ نباتات، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان تأیید صالحیت شده و از سازمان نظام 

  .شودرزي و منابع طبیعی، پروانه دریافت کرده باشند، گفته میمهندسی کشاو
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طابق با قانون اجازه تأسیس شود که مبه آزمایشگاهی گفته می :آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه

ایجاد شده و وظیفه تجزیه خاك، آب و گیاه و تعیین مقدار کود  1371هاي تجزیه خاك و گیاه در سال آزمایشگاه
  . هاي وزارت جهاد کشاورزي را بر عهده داردمورد نیاز بر اساس دستورالعمل

وزارت جهاد کشاورزي که بر اساس  واحدي است مورد تأیید :شرکت خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي
هاي الزم  در زمینه مدیریت و هاي میدانی و یا با استفاده از تجارب کارشناسی، توصیهها و یا بررسینتایج آزمایش

هاي هاي گیاهپزشکی، آزمایشگاهفهرست کلینیک. نحوه بهره برداري از خاك و آب و مواد کودي را ارائه دهد
هاي خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي مورد تأیید وزارت جهاد و گیاه و شرکتخاکشناسی و تجزیه خاك 

 . شودکشاورزي، همه ساله به نحو مقتضی، توسط وزارتخانه مذکور، اعالم می

شخصیت حقیقی است که از طرف متقاضی معرفی و مسئولیت کنترل کیفیت فرآیند و  :مدیر کنترل کیفیت
باشد و طبق آیین نامه تأیید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت مصوب می دارمحصول کشاورزي را عهده

  مدیر کنترل کیفیت . باشدمی داراي پروانه فعالیتسازمان ملی استاندارد ایران، تأیید صالحیت شده و 
حوزه  فرد معرفی شده باید تأییدیه صالحیت فنی در. تواند شخص متقاضی باشد و یا توسط او معرفی شودمی

. ها را از سازمان جهاد کشاورزي استان اخذ و به اداره کل ارائه نمایدمحصوالت کشاورزي داراي حد مجاز آالینده
ضمناً نحوه احراز صالحیت فنی ذیربط، توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزي، ابالغ خواهد 

  .شد
مدیر / مدیر آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه/ پزشکی تواند، مدیر کلینیک گیاه مدیر کنترل کیفیت می

  . شرکت خدمات مشاوره فنی، باشد
شخصیت حقوقی است که داراي گواهی نامه بازرسی از سازمان و یا مرکز ملی تأیید  :شرکت بازرسی کننده

  .صالحیت، باشد
سازمان و یا گواهی نامه تأیید صالحیت آزمایشگاهی است که داراي تأییدیه از  :آزمایشگاه تأیید صالحیت شده

  .از مرکز ملی تأیید صالحیت، باشد
به پروانه صادره از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و سایر مراجع  :پروانه فعالیت

  . شودذیصالح مورد تایید وزارت جهاد کشاورزي براي فعالیت متقاضی، گفته می
هاي  رویکردي جامع نگر در کشاورزي با هدف توازن و تعادل تولید با جنبه :ICM(1( محصولمدیریت تلفیقی 

اقتصادي و محیط زیستی، توسط ترکیبی از اقدامات ازجمله تناوب گیاهی، کشت و کار، ارقام مناسب، استفاده 
  .  باشد می... ) سموم، کود و سوخت و (ها  درست از نهاده

واحد تولیدي و محصول کشاورزي است که توسط سازمان جهاد کشاورزي کد شناسایی  :کد شناسایی محصول
شود و بر اساس آن مشخصات تولید کننده، محصول، کلینیک، آزمایشگاه، شرکت، مبدأ تولید در استان صادر می

-و به منزله تأییدیه سازمان جهاد کشاورزي استان می سطح دهستان، بخش، شهرستان و استان قابل ردیابی است
  .شدبا

  .باشدکشاورز می/واحد تولیدي/ شامل بهره بردار :متقاضی
                                                             
1Integrated Crop Management (ICM) 
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ها در محصوالت کشاورزي طبق استانداردهاي ملی ایران ذیربط حداکثر مجاز غلظت آالینده :هاحد مجاز آالینده

هاي آن متابولیتاقیمانده خود آن آالینده بوده و ها در محصوالت کشاورزي، فقط بمنظور از حد مجاز آالینده. باشدمی
  .    شودرا شامل نمی

شود و این حصار قادر است طبق تعریف مؤسسه بین المللی بسته بندي، پوشش محصول تلقی می :بسته بندي
ظرف باشد، از کاال محافظت و نگهداري نماید، با خریدار ارتباط برقرار کند : ها به شرح ذیل را ایجاد نمایدتا مطلوبیت

  .   او منتقل نماید، کاال را نمایش و سودمندي آن را نشان دهدو اطالعات را به 
  . باشدکلیه محصوالت کشاورزي، قبل از مرحله فرآوري در صنایع وابسته می :محصول خام کشاورزي

  تولید عبارت از یک جریان یا فرآیند است، این عبارت به نحوي در کلیه تعاریف تولید، دیده  :تولید محصول
هاي تولید به کاالها و خدماتی است که براي مصرف یا توان گفت تولید، عمل تبدیل نهادهکلی می بطور. شودمی

ها به شود که عوامل تولید یا نهادهبه عبارت دیگر تولید محصول به جریانی اطالق می. سرمایه گذاري، مورد نیاز است
تر به هر فعالیتی که باعث ایجاد تعبیر کلی به. شوندها، تبدیل میکاالهاي دیگري به نام محصوالت یا ستاده

هایی مثل زمین، کود، آب و بنابراین عمل تبدیل نهاده. شودمطلوبیت در زمان حال یا آینده شود، تولید گفته می
  .  التی مانند گندم یا جو را، تولید محصول گویندوسرمایه به محص
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  هاگردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده -2پیوست 

هاي شگرفی هاي اخیر شاهد پیشرفتکشاورزي به عنوان تأمین کننده اصلی غذاي مورد نیاز انسان در دهه
اطمینان از . بوده و توانسته است با افزایش کمیت تولیدات، سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نماید

هاي اخیر به جد مورد توجه در سال هاي مختلفکیفیت و سالمت محصوالت بویژه با توجه به مصرف نهاده
کیفیت و سالمت . مسئولین و برنامه ریزان بخش کشاورزي و مصرف کنندگان این محصوالت قرار گرفته است

ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده
به عنوان  (crops certified)تواند با تولید محصوالت گواهی شده م میباشد و این مهعلمی قابل دستیابی می

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز «. گامی مهم در این عرصه محقق شود
به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید  »ینده ها در محصوالت کشاورزيآال

ها هاي جهاد کشاورزي استانهاي تخصصی، سازمانبا اخذ نظرات معاونت 1397محصوالت گواهی شده، در سال 
و سازي فرآیندها هاي نوین، سادهو تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تسریع و بهره مندي از سامانه

وري بخش کشاورزي مورد قانون افزایش بهره 2هاي تخصصی موضوع ماده ها و شرکتاستفاده از خدمات رسان
  . ها ذکر شده استدر بخش زیر گردش کار اخذ نشان حد مجاز آالینده. بازنگري مجدد قرار گرفت

نام از طریق لینک بایست براي ثبت ها در محصوالت کشاورزي میمتقاضی اخذ نشان حدمجاز آالینده) 1
 رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرسواقع در پایگاه اطالع» درخواست تولید محصوالت گواهی شده«

cerganic.maj.ir  مراجعه نموده و شناسه و رمز عبور خود را از سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت
  .جهادکشاورزي دریافت نماید

  .بایست انجام گیردناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل زیر میپس از دریافت ش) 2
تصویر پروانه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا (متقاضی، درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارك مورد نیاز ) 3

کمیل و بارگذاري را در سامانه ت) هاي مربوطه، شناسنامه واحد تولیدي و فرم)در صورت دارا بودن(عالمت تجارتی 
  .نماید
  پس از ثبت مدارك، متقاضی نسبت به انتخاب مدیر کنترل کیفیت از بین اسامی مندرج در سامانه اقدام ) 4

  .نمایدمی
رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزي، ضمن بررسی مدارك و مستندات دریافت شده، نسبت به تأیید و یا ) 5

  .نمایدمتقاضی براي طی مراحل بعدي ارسال میعدم تأیید مدارك، اقدام و نتیجه را به 
در صورت تأیید مدارك توسط مرکز خدمات جهاد کشاورزي، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کنترل ) 6

  .نمایدکیفیت معرفی شده در سامانه اقدام می
  . دام نمایدمدیر کنترل کیفیت می بایست نسبت به ثبت اطالعات و بارگذاري مدارك مورد نیاز اق) 7
  .نمایدهاي بازرسی ذیصالح معرفی شده در سامانه اقدام میمتقاضی نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت) 8
آوري و تکمیل مدارك بایست نسبت به بارگذاري قرارداد، جمعکننده پس از عقد قرارداد میشرکت بازرسی) 9

مشخصات بسته بندي،  -فرم گزارش بازرسی و نمونه برداري از محصول ب -الف. زیر در سامانه اقدام نماید
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هاي تکمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفیقی فرم -انبارش، ترابري و عرضه نهایی محصول ج

ارائه حداقل  - تاییدیه روند تولید محصول هـ فرم -حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت د
   ).هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکششامل باقیمانده آفت(ها یک سري نتایج آزمون قبولی آالینده

شامل باقیمانده آفت (ها کننده پس از دریافت حداقل یک سري نتایج آزمون قبولی آالیندهشرکت بازرسی) 10
در صورت انطباق آنها با استانداردهاي ملی به همراه مستندات ) هانگین، نیترات و مایکوتوکسینها، فلزات سکش

  .نمایدمربوطه نسبت به درخواست کد شناسایی از سازمان جهاد کشاورزي استان اقدام می
بایست نسبت به بررسی مدارك و مستندات اقدام و در مسئول محیط زیست و سالمت غذاي استان می) 11

  .صورت تأیید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید
زیست و سالمت غذا با امضاي رئیس سازمان جهاد کشاورزي کد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول محیط) 12

  .گردداستان به شرکت بازرسی و متقاضی جهت ارائه به کمیته صدور عالیم استاندارد اعالم می
شرکت بازرسی کننده پس از اخذ کد شناسایی محصول از سازمان جهاد کشاورزي استان، مدارك و ) 13

  .نمایدمستندات مرتبط را جهت طرح در کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد استان ارسال می
د به شرکت بررسی مقدماتی مدارك توسط اداره کل استاندارد استان انجام و در صورت وجود نقص، موار) 14

شرکت بازرسی کننده موظف است پس از دریافت . بازرسی کننده و سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم خواهد شد
، اقدام و پس از تکمیل آن، براي طرح در )ها(نظرات اداره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیري رفع نقص

  . هاد کشاورزي استان ارسال نمایدکمیته عالئم، به اداره کل استاندارد و سازمان ج
ها توسط نماینده مطلع و تام االختیار سازمان جهاد کشاورزي استان در صورت عدم تأیید مکتوب رفع نقص) 15

ها درمحصوالت کشاورزي، توسط اداره کل استاندارد، در جلسه کمیته عالئم، پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده
  .صادر نخواهد شد

ورت کامل بودن مدارك، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیته عالئم و طرح موضوع در درص) 16
  .کمیته اقدام می نماید

بایست نسبت به عقد قرارداد صدور درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد، متقاضی می) 17
  .کشاورزي با اداره کل استاندارد استان اقدام نمایدها درمحصوالت پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده

درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد در کمیته امور عالئم، اداره کل استاندارد، پروانه ) 18
  .نمایداي از آن را براي سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال میکاربرد را به متقاضی تحویل و نسخه

  .شودمرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطالع رسانی میدر هر ) 19
ها در محصوالت نشان حد مجاز آالینده«رقمی را در ذیل  10دارنده پروانه کاربرد مکلف است شماره پروانه ) 20

  .سته بندي محصول درج نمایدو نیز کد شناسایی اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزي استان را بر روي ب» کشاورزي
ها و یا تغییر متقاضی داراي پروانه کاربرد موظف است در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در اطالعات فرم) 21

  .کشت، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل استاندارد استان اعالم نماید
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اضی باید درخواست تجدید پروانه را به همراه مدارك حداقل دو ماه قبل از پایان اعتبار پروانه کاربرد، متق) 22

  .به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه نماید
ها در در صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی مجاز به استفاده از نشان حد مجاز آالینده) 23

  .باشدزمینه مرتبط با دامنه کاربرد نمی
 48ی پس از وصول ابالغ اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است حداکثر ظرف مدت متقاض) 24

ها در محصول کشاورزي براي همان ساعت نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آالینده
تاندارد استان مراتب را جهت اداره کل اس. محصول و تحویل پروانه ابطال شده به اداره کل استاندارد اقدام نماید

  .نمایددرج در سامانه به سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم می
کننده در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش بازرسی در صورت بروز اختالف بین متقاضی و شرکت بازرسی) 25

معاون ذیربط ایشان  متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و یا) موضوع در کمیته مشترك حل اختالف(
و مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن سازمان و آن اداره 

ضمناً این کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت پنج . گیردمطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم، قرار می(کل 
مسئولیت . ع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم نمایدروز کاري نسبت به تعیین تکلیف موضو

تشکیل کمیته مشترك حل اختالف، بر عهده اداره کل استاندارد استان بوده و نظر کمیته مشترك حل اختالف، 
  . قطعی و الزم االجراست

فارغ : باشدت بشرح زیر میبا توجه به دستورالعمل مذکور نحوه احراز صالحیت فنی مدیران کنترل کیفی) 26
هاي آموزش فنی و توانند در دورههاي کشاورزي واجد شرایط با مدرك کارشناسی و باالتر میالتحصیالن رشته

این افراد پس از . شود شرکت نمایندتخصصی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم می
به عنوان افراد منتخب جهت معرفی به اداره کل استاندارد استان هاي آموزشی و احراز صالحیت فنی طی دوره

ها از طریق سازمان جهاد زمان، مکان و نحوه برگزاري دوره. شوندبراي اخذ پروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی می
  .کشاورزي هر استان اعالم خواهد شد

بایست نسبت به اند، میپروانه شدهافراد داراي پروانه مدیریت کنترل کیفیت که قبال موفق به اخذ ) 27
  .شود شرکت نمایندهاي فنی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم میگذراندن دوره

هاي تجزیه خاك و آب و گیاه در صورت احراز شرایط و هاي گیاهپزشکی، آزمایشگاهمدیران کلینیک )28
توانند به عنوان مدیر دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع، میهاي فنی اعالمی از طرف گذراندن دوره

 .کنترل کیفیت به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند
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با تأکید بر تولید محصوالت گواهی  (ICM)هاي مدیریت تلفیقی محصوالت روش -3پیوست 

 شده

تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع، امنیت و در شرایط کنونی تولید محصوالت کشاورزي و با در نظر گرفتن 
سالمت غذا  عالوه بر سه مرحله کاشت، داشت و برداشت در عملیات مرسوم کشاورزي  باید به  دو مرحله مهم و 

در این پنج ) ICM1(تأثیرگذار قبل از کاشت و پس از برداشت نیز توجه داشت، طرح مدیریت تلفیقی محصول 
ع نیازهاي محصول شامل آب و هوا، خاك، تغذیه و آبیاري مناسب، کنترل آفات، مجمو. شودمرحله خالصه می

نحوه کاشت و برداشت، زمان درست شروع عملیات، میزان دقیق نیازها، مکانیزاسیون، نوع محصول مورد نیاز در 
کشور و خارج از  بازارهاي داخلی و خارجی، نحوه حمل و نقل، نگهداري و انبارداري، توزیع محصول در سطح شهر،

  . شود محصول خوانده می) تلفیقی(کشور، نحوه عرضه و مصرف آن مدیریت جامع 
خیزي عنوان تنها روش قابل اطمینان براي افزایش حاصل هاي شیمیایی به مدت چند دهه به کش کودها و آفت

د این مواد نسبت به درآمد ي کاربر هزینه  خاك و کنترل آفات و در نهایت افزایش عملکرد مورد توجه بودند، زیرا
هاي تولید و با گذشت زمان و به دلیل افزایش هزینه اما .حاصل از فروش محصوالت کشاورزي بسیار کم بود

کنندگان براي مواد غذایی سالم و با کیفیت، توسعه پایدار و کاهش آلودگی منابع خاك و روزافزون مصرف تقاضاي
مدیریت   اجراي .نوان یک روش مدیریتی تاثیرگذار مدنظر قرار گرفتبه ع  ) ICM(آب، مدیریت تلفیقی محصول 

باشد، با کاهش که تضمین کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم می عالوه بر آن) ICM(تلفیقی محصول 
ها و انرژي  مصرف کود و سم منجر به افزایش درآمد کشاورز و  با توجه به سایر ابعاد کاهش مصرف نهاده

   .تواند درآمد واقعی کشاورز را بهبود دهد نیز می  مصرفی
  

  مفاهیم و تعاریف
در این نوع مدیریت، . روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 

هاي مدرن و مناسب ترکیب شده و تولید اقتصادي محصوالت زراعی را با هاي سنتی با تکنولوژيبهترین روش
این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل پیچیده بین محیط . رساندمحیطی مثبت به تعادل میزیستمدیریت 

 .باشدزیست و کشاورزي است و یک رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

د مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت موا: عبارتند از) ICM(اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول 
با ) ICM(هاي مدیریت تلفیقی محصول هر یک از این مولفه. باشدمغذي، مدیریت آفات و مدیریت مالی می

 . پوشانی وجود داردکشاورزي مرتبط بوده و بین اجزاي آن هم) BMP2(هاي مدیریت بهترین روش

جلوگیري از افزایش تواند براي کاهش فرسایش خاك و تحرك مواد مغذي، به عنوان مثال، تناوب در کشت می
 .کننده نیتروژن استفاده شودتر شدن مواد غذایی از طریق استفاده از گیاهان تثبیتآفات و متعادل

تري را ، کشاورزان از منابع موجود در مزرعه استفاده بهتر و مناسب)ICM(از طریق مدیریت تلفیقی محصول 
هاي کشاورزي در مزرعه و کاهش وابستگی به نهادهخواهند داشت و در نهایت، سپس بهبود استفاده از منابع 

                                                             
1 Integrated Crop Management  
2 Best Management Practices 
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هاي مدیریتی ها از طریق ادغام اجزاي مدیریت مزرعه و  اعمال بهترین شیوهها و علف کشمانند کود، آفت کش

وري و به حداقل رساندن آلودگی است که در نهایت منجر به دستیابی به یک استراتژي به منظور افزایش بهره
 .ر براي کل مزرعه خواهد شدبلندمدت و پایدا

کاهش و یا . هاي مزرعه استکاهش یا جایگزینی ورودي) ICM(یکی از اهداف اصلی مدیریت تلفیقی محصول 
جایگزینی ورودي مزرعه بدون کاهش قابل مالحظه در عملکرد امکان پذیر نخواهد بود، اما این امر منجر به 

 .و تنوع زیستی خواهد شدکاهش هزینه تولید و کاهش ضایعات زیست محیطی 

توان به عنوان روشی براي تولید محصوالت کشاورزي در نظر گرفت که را می) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 
)  ICM(بنابراین، مفهوم مدیریت تلفیقی محصول . گیردواسط بین تولید متعارف و تولید آلی محصوالت قرار می

یک نگرش . بین دو نوع نگرش متفاوت در تولید محصول قرار گیردتواند در نهایت به عنوان یک روش سازگار می
محیطی در مقابل نگرش تولید تولید حداکثري محصوالت کشاورزي با استفاده بیشتر از منابع طبیعی و زیست

 .  مقرون به صرفه، اقتصادي و با امنیت کافی براي محصوالت کشاورزي خواهد بود

کند را دشوارتر می)  ICM( سد ولی تعریف دقیق مدیریت تلفیقی محصولراین تعریف گرچه آسان به نظر می
، )IFS2(هاي یکپارچه کشاورزي ، سیستم)IP1(و این موضوع در زمان استفاده از اصطالحاتی مانند تولید یکپارچه 

) IWM5(هاي هرز ، مدیریت یکپارچه علف)IDM4(ها ، مدیریت یکپارچه بیماري)IPM3(مدیریت یکپارچه آفات 
رابطه . دشوارتر نیز خواهد شد)  IWRM7(منابع آب  و مدیریت یکپارچه) INM6(مدیریت یکپارچه حاصلخیزي 

 .نشان داده شده است زیردر شکل ) ICM(بین این اصطالحات و مدیریت تلفیقی محصول 

 
 و اصطالحات مرتبط)  ICM(ارتباط بین مدیریت تلفیقی محصول  -51شکل 

 

IPM / IDM / IWM / INM هاي مدیریت تلفیقی محصول توانند به عنوان مؤلفهمی)ICM ( در نظر گرفته
هاي مدیریتی مواد مغذي و آبیاري، هاي هرز و جنبهها، علفشوند که به طور خاص بر روي مدیریت آفات، بیماري

                                                             
1 Integrated Production 
2 Integrated Farming systems 
3 Integrated Pest Management 
4 Integrated Diseases Management 
5 Integrated Weeds Management 
6 Integrated Nutrient Management 
7 Integrated Water Resource Management 
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 IFS / IPرا پوشش داده و به نوبه خود توسط  IPMبسته ) ICM(بنابراین مدیریت تلفیقی محصول . تمرکز دارند

از لحاظ فنی، اگر دام وجود . شوداشتباه در نظر گرفته می ICMاغلب با  IFSبا این توضیح، . محصور شده است
باید استفاده شود، ولی بدون در نظر گرفتن وجود دام در مزرعه، مدیریت تلفیقی محصول  IPیا  IFSداشته باشد، 

)ICM (تري خواهد بودناسباصطالح م. 
 

 )ICM(راهکارهایی اجرایی مدیریت تلفیقی محصول

کشت و توسعه محصوالت کشاورزي معموال به معناي تمرکز یک محصول مشخص و واحد در یک منطقه 
به جاي آن که عملیات مدیریتی براي یک محصول ) ICM( در مدیریت مدیریت تلفیقی محصول. محدود است

  هاي کشاورزي و مدیریتی براي کل مزرعه به عنوان یک جمعیت واحد به کار برده عملیاتانجام شود، کلیه 
در نظر گرفتن موارد زیر یک شروع مناسب براي مدیریت یکپارچه تولید . شود مانند عملیات کاشت و برداشتمی

  :باشدمحصوالت کشاورزي می
  .باشدمدیریت پس از برداشت محصول می ریزي مناسب شامل بازاریابی، انتخاب نوع محصول وبرنامه -
هاي تولید و مدیریت آفات، از جمله نوع خاك و زهکشی، هاي تولید با توجه به تمام جنبهانتخاب مناسب محل -

  .مشکالت آفات گذشته، مواد مغذي خاك و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
آبیاري و مشکالت زهکشی و همچنین سالمت شناسایی مشکالت تولید محصول شامل فعالیت آفات، نیازهاي  -

  .عمومی محصول در هر مرحله از تولید
آوري آمار و اطالعات در خصوص تاریخچه زمین مورد نظر از جمله مشخصات زمین، نوع و میزان کاربرد جمع -

 .کش و کود، و آفات اصلی موجود در منطقهآفت

 .ات مدیریتی پس از فصل تولید براي بهبود سودآوريپیگیري و بررسی تصمیم :تجزیه و تحلیل سود و هزینه

تواند هاي کاهش مصرف مواد شیمیایی میاستراتژي :هاي تولیدهاي مدیریتی براي کاهش ورودي  به محلگزینه
وري در استفاده از نوع، میزان و افزایش بهره. وري گرددموجب تغییر در مدیریت یکپارچه تولید و افزایش بهره

  ها ها و طراحی مجدد سیستم کاشت و برداشت براي کاهش وابستگی به وروديصحیح ورودي زمان مصرف
  .باشدمی

ها شامل کاهش شخم؛ کاهش وري از وروديهاي مناسب براي به حداکثر رساندن بهرهاستراتژي :هاکارایی ورودي
ستانه اقتصادي براي هر ورودي، هاي تحمل آفات، شناخت آها، استفاده مناسب از آستانهکشمصرف کود و  آفت

بینی وقوع آفت و قدرت عرضه مواد مغذي خاك و حداکثرسازي تعامالت بین خاك و ها براي پیشاستفاده از مدل
هاي ورودي اي در هزینهکاهش کشت تک محصولی باعث صرفه جویی قابل مالحظه. باشدمدیریت محصول می

ا به عنوان ابزاري براي مدیریت آفات کشاورزي توسعه یافته است و در ابتد) ET(هاي اقتصادي شود، آستانهمی
  .ها، کود و آبیاري نیز اعمال شده استهاي هرز و بیماريهاي تولید مانند علفپس از آن به سایر مؤلفه
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براي استفاده در محصوالت گواهی ) کود، بذر و سم( هاي مجازنهاده فهرست مواد و -4پیوست 

  شده
  کودهاي مجاز فهرست -الف

از نظر تطابق ) کودهاي شیمایی، آلی، زیستی، مواد بهساز خاك (براي اطمینان از کیفیت انواع مواد کودي 
ها  هر ماده کودي مورد استفاده حتما بایستی از داراي شماره ثبت محتوي با برچسب و نیز از نظر غلظت آالینده

براي اطمینان از اصالت مواد کودي مورد . باشدممنوع میباشند و استفاده از مواد کودي بدون شماره ثبت 
توان اقدام نمود اول با مراجعه به سایت پایگاه جامع اطالعات مواد کودي کشو مؤسسه استفاده به دو طریق می

روش . کودي را جستجو نمود و درج نام یا شماره ثبت اصالت ماده www.swri.irتحقیقات خاك و آب به نشانی 
خریداران می توانند  شماره ثبت مندرج برچسب روي بسته کود مورد نظر  دوم استفاده از سامانه پیامکی است که

  .پیامک کنند 3000646424را به شماره 
 
  فهرست سموم مجاز -ب

 زمینی به نشریهسیب هاي هرز و سموم مجاز براي مصرف در مزارعها، علفبیماري جهت دریافت فهرست آفات،
هاي توصیه شده جهت هاي هرز مهم محصوالت عمده کشاورزي، سموم و روشها و علففهرست آفات و بیماري "

مراجعه   https://ppo.irکشور به نشانی الکترونیکی  سازمان حفظ نباتاتمندرج در پایگاه الکترونیکی  "کنترل آنها
  . شود
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 آب و گیاه هاي تجزیه خاك،  روش -5پیوست 

  هاي تجزیه خاك، آب گیاه و کودروش -الف
هاي ارائه شده توسط موسسه تحقیقات خاك و آب در نشریات زیر براي تجزیه خاك، آب، گیاه و کود از روش

  . مراجعه گردد www.swri.irبه پایگاه الکترونیکی به نشانی 
  هاي تجزیه گیاهروش - 1
  هاي تجزیه شیمیایی خاك و آبروششرح  - 2
  هاي تجزیه کودروش - 3

  ها براي ارزیابی محصوالت سالم و گواهی شدهکشهاي استخراج و آنالیز باقیمانده آفتروش -ب
به شماره  1392ها در محصوالت کشاورزي در سال کشگیري باقیمانده آفتهاي اندازهاستاندارد ملی براي روش

ها به روش کروماتوگرافی کشگیري میزان باقیمانده آفتاندازه -غذایی با منشا گیاهیمواد  "با عنوان  17026
جداسازي  /سنجی جرمی متوالی پس از استخراجطیف –یا کروماتوگرافی مایع /سنجی جرمی وطیف -گازي

تهیه و تدوین شده   "روش آزمون-روش کچرز- (dispersive SPE)استونیتریلی و پاکسازي با فاز جامد پخشی 
-BS- EN15662- 2008 "لذا این استاندارد که بر اساس استاندارد معرفی شده اتحادیه اروپا با عنوان . است

Foods of plant origin: Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS 
following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE— QuEChERS-

method"  ها از کشسازي روش استخراج باقیمانده آفتترجمه و تدوین شده است به عنوان بهترین مرجع یکسان
هاي آبی و خاك نیز قابل شود بعالوه این استاندارد با کمی تغییرات براي نمونهمحصوالت کشاورزي محسوب می

   :لینک دسترسی به این استاندارد عبارت است از( د می باشدکاربر
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44946( 

  

  آنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده - 20جدول 
 توضیحات تواتر اندام زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

1 
 نیترات
 نیترات

 هنگام برداشت
 هنگام برداشت

 بخش خوراکی
 بخش خوراکی

 هرساله
 هر ساله

با هدف کنترل حد مجاز  آالینده ها 
 در محصول

2 

 فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb 
Cr 

 
 هنگام برداشت
 هنگام برداشت
 هنگام برداشت
 هنگام برداشت

 
 اندام خوراکی
 اندام خوراکی
 اندام خوراکی
 اندام خوراکی

 
 هرساله
 هرساله
 هرساله
 هرساله

با هدف کنترل حد مجاز  آالینده ها 
 در محصول

3 

 عناصر  غذایی ضروري
N 
P 
K 
Ca 
Mg 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu 
B 

زمان توصیه شده براي 
 برگ زدن گیاه

بسته  نیاز بر اساس 
درخواست کارشناس 

 توصیه کودي
هدف مدیریت تغذیه گیاهیبا   
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  امی هماهنگ کنندگان کارگروه اصلیفهرست اس

  آقاي دکتر کامبیز بازرگان  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي
  آقاي دکتر سعید سعادت  دفتر محیط زیست وسالمت غذا
  آقاي مهندس محمد حسین کریمی  دفتر محیط زیست وسالمت غذا

 
  تخصصی موسسات مادريهماهنگ کنندگان و دبیران 

  موسسه تحقیقات خاك و آب 
  آقاي دکتر حامد رضایی

  آقاي مهندس یوسف رضا باقري
  خانم مهندس تبسم قطبی  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
  آقاي دکتر عبداالمیر راهنما 

  خانم دکتر سارا سنجانی
  آقاي دکتر عبدالحمید محبی  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

  ، آقاي دکتر ابوالفضل گلشن تفتیمومن آقاي مهندس رضا فامیل   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 
  
 

  عنوان نگارندگان
 )پیشگفتار(مقدمه   حامد رضایی 

   گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده ها     سعید سعادت

 مدیرت تلفیقی محصول   شهرام امیدواري

 معرفی محصول و شرایط عمومی و اختصاصی تولید آن  حمیدرضا عبدي

   
  میر ناصر نویديو علیرضا سید جاللی سید 

 قبل از کاشت  مدیریت

 ویژگی هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول گواهی شده

  مناسب میاقل
  مناسب نیزم

 حامد رضایی، یوسف رضا باقريمجید بصیرت ، 

  خاك قبل از کشتمدیریت حاصلخیزي 
  روش نمونه برداري خاك

  روش نمونه برداري آب
  آنالیزهاي خاك،آب و گیاه مورد نیاز در نظام محصوالت گواهی شده

  حمیدرضا عبدي
  

  ینیزم بیس کاشت و يساز آماده تیریمد
  ینیزم بیس کاشت يبرا مناسب بستر هیته

 مناسب ارقام شنهادیپ و محصول در ارقام مختلف اتیخصوص

  کاشت معمول روش
  ها بوته مناسب تراکم

  کاشت مناسب خیتار
  آبیاري هنگام کاشت
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  ، فرهاد رجالیدمجید بصیرت و رحیم مطلبی فر 
 

  مدیریت داشت محصول
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

 و تجزیه آن نمونه برداري گیاه

  کلزا و راهکارهاي مدیریت آن عالئم بیش بود و کمبود عناصر غذایی در
 بر دیتاک با اهیگ و خاك آزمون اساس بر يکود هیتوص و جینتا ریتفس

  شده یگواه محصوالت

 حامد رضایی، یوسف رضا باقري
در محصوالت گواهی ) نیترات و عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده

  شده

  ، رقیه رضويجواد باغانی
  تولید محصول گواهی شدهآبیاري براي  مدیریت آب و

  ینیزم بیس یآب ازین
  ینیزم بیس ياریآب يزیر برنامه

  دمجید بصیرت و رحیم مطلبی فر
  

معرفی عوامل محیطی و تنشهاي موثر غیرزنده محیطی بر محصول و 
  چگونگی مقابله با آنها

  يشور

زا زنده محیطی و مدیریت آنها به منظور تولید خسارتمعرفی عوامل زنده   کسري شریفی وشفام، رضا پوررحیم، آژنگ جاهدي ترك
  محصول گواهی شده

 فرزاد گودرزي

  مدیریت برداشت و پس از برداشت
  کیولوژیزیف یدگیرس زمان با مرتبط يها شاخص و محصول

  ینیزم بیس محصول برداشت نیح عوامل و نکات

  محصول در ها ندهیآال تیوضع

 ،يانباردار ،يبند بسته( برداشت از پس تیریمد برداشتمدیریت پس از   فرزاد گودرزي
  محصوالت )...و يگذار برچسب

  توصیه ها و مالحظات زیست محیطی  محسن مروتی 
 پزشکی، مؤسسه، مؤسسه تحقیقات گیاهمؤسسه تحقیقات خاك و آب

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه 
  مهندسی کشاورزيتحقیقات فنی و 

  منابع مورد استفاده

  
  پیوست ها

  سعید سعادت، محمد حسین کریمی
  برخی تعاریف مورد نیاز-1پیوست
  گردش کار دریافت نشان حدمجاز -2پیوست

با تاکید بر تولیدات ) ICM(روشهاي مدیریت تلفیقی محصوالت-3پیوست  شهرام امیدواري
  محصوالت گواهی شده

براي استفاده در ) کود،بذر و سم(فهرست مواد ونهاده هاي مجاز  -4پیوست  آب،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی موسسه تحقیقات خاك و
  محصوالت گواهی شده

  روشهاي تجزیه خاك،آب،گیاه،کود و آفت کش -5پیوست  وحیده مهدوي، حامد رضایی
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