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عبارتی  به و داشته برتري عه،و سایر صفات کمی و کیفی مورد مطال غده عملکرد نظر مطالعه از و ارقام مورد هاکلون

ه در این آزمایش، به بهتري نشان داد و در بین ارقام و کلون هاي مورد مطالع سازگاري منطقه هوایی و آب شرایط به

  تواند مورد توجه بیشتري قرار گیرد.عنوان بهترین می

  .برداشتته، شاخص، عملکرد غده، عملکرد نشاستعداد غده سیب زمینی، درصد پروتیین: هاواژه کلید

 



 أ

 

  فهرست مطالب

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  

  مقدمه و مروري بر تحقیقات فصل اول: 

  2  ..................................................................................................................................................................................  مقدمه -1- 1

  5  .....................................................................................................................................  زمینیسیب پیدایش مرکز و تاریخچه -2- 1

  7  ..........................................................................................................................  جهان در زمینیسیب دیتول و زیرکشت سطح -3- 1

  8  .......................................................................................................................................  کشور در زمینیسیب دیتول تیوضع -4- 1

  8  ...............................................................................................................................................................  کشت ریز سطح -4-1- 1

  10  ....................................................................................................................................................................  دیتول زانیم -4-2- 1

  11  ......................................................................................................................................  )هکتار( سطح واحد در عملکرد -4-3- 1

  11  ...........................................................................................................................  لیاردب استان در زمینیسیب دیتول تیوضع -5- 1

  11  .........................................................................................................................................................  ینیزم بیس ياکولوژ -6- 1

  11  ................................................................................................................................................................................  دما -6-1- 1

  12  ................................................................................................................................................................................  نور -6-2- 1

  13  ............................................................................................................................................................................  خاك -6-3- 1

  14  ................................................................................................................................................  ینیزمبیس ياقتصاد تیاهم -7- 1

  15  .....................................................................................................................................................  ینیزمبیس ییغذا ارزش -8- 1

  19  .....................................................................................................................................  زمینیسیب گیاهشناسی خصوصیات -9- 1

  22  ....................................................................................................................................  ینیزمبیس عملکرد بر موثر عوامل - 10- 1

  22  .................................................................................................................................................  مربع متر در بوته تعداد -1 - 10- 1

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................................................  بوته در ساقه تعداد -2- 10- 1

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................................................  ساقه در غده تعداد -3- 10- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................................................................  غده وزن -4- 10- 1

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................................................................  قیتحق سوابق - 11- 1

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................................................  پژوهش اهداف  - 12- 1

  

   پژوهش فصل دوم: مواد روش           

  



 ب

 

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................  طرح ياجرا محل جغرافیایی مشخصات -1- 2

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................................................  زراعی عملیات -2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................................زمین سازي آماده عملیات-2-1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................................................  مزرعه کاشت اتیعمل -2-2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................................................  مزرعه داشت اتیعمل -2-3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................................................  مزرعه برداشت اتیعمل -2-4- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................................  هاآن یابیارز و مطالعه مورد یکم صفات يریگاندازه -3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................................................................  بوته ارتفاع -3-1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................................  بوته در یاصل يساقه تعداد -3-2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................................................  بوته در غده تعداد -3-3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................................  بوته در غده وزن -3-4- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................................................  کل غده عملکرد  -3-6- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................................  يآمار يهاهیتجز - 4- 2

  

  فصل سوم: نتایج و بحث     

  
  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................................  اصلی ساقه تعداد و قطر بوته، ارتفاع -1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................  استولون طول میانگین و استولون و فرعی ساقه تعداد -2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................................  ساقه و برگ خشک و تر وزن -3- 3

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................  کلروفیل شاخص و ییهوا اندام کل خشک وزن -4- 3

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................................................غده عملکرد و تعداد -5- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................  برداشت شاخص و غده خشک وزن غده، هر وزن نیانگیم -6- 3

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................  غده نشاسته و نییپروت عملکرد و درصد -7- 3

  .Error! Bookmark not defined  ........................  غده خشک ماده عملکرد و درصد شده، جذب نیتروژن میزان و درصد -8- 3

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................................................................  یکل يریگجهینت -9- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................................................................  شنهاداتیپ - 10- 3

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................................................  مآخذ و منابع فهرست

  

 

  



 ت

 

  ها فهرست جدول

  صفحه                                                         شماره و عنوان جدول

  

  9  .................  93-94 یزراع الس در هااستان کیتفک به کشور ینیزمبیس) هکتار( سطح واحد در عملکرد و دیتول زانیم سطح، برآورد -1-1 جدول

 18...................)یگرم 150 حدود( پوست يدارا و متوسط ینیزم بیس عدد کی در موجود یمعدندوام وها نیتامیو ریمقاد - 2-1جدول

  19  .....................................................................  میپتاس از یغن ییغذا محصوالت در موجود میپتاس مقدار یفراوان سهیمقا - 3-1 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................  شیآزما ياجرا محل مشخصات یبرخ: 1-2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....................................  شیآزما مورد مزرعه خاك مونهن ییایمیکوشیزیف جینتا - 2-2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................  يریگاندازه مورد صفات انسیوار هیتجز - 3-1 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..............  يریگاندازه مورد صفات رد مختلف هايکلون و ارقام نیانگیم سهیمقا - 3-2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................  يریگاندازه مورد صفات انسیوار هیتجز - 3-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..............  يریگهانداز مورد فاتص در مختلف هايکلون و ارقام نیانگیم سهیمقا - 4-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................  يریگاندازه مورد صفات انسیوار هیتجز - 5-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..............  يریگاندازه مورد صفات در مختلف هايکلون و ارقام نیانگیم سهیمقا - 6-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................  يریگاندازه مورد صفات انسیوار هیتجز - 7-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..............  يریگاندازه ردمو صفات در مختلف هايکلون و ارقام نیانگیم سهیمقا - 8-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................  يریگاندازه مورد صفات انسیوار هیتجز - 9-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............  يریگاندازه مورد صفات در مختلف هايکلون و ارقام نیانگیم سهیمقا - 10-3 جدول

  

  

  

  

  

  

  

  



 ث

 

  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شماره و عنوان شکل

  

  8  ...........................................93-94 یزراع سال در کشور يهااستان در ینیزمبیس محصول سطح عیتوز درصد -1-1 شکل

  10  ....................................93-94 یزراع سال در کشور ياستانها در ینیزمبیس محصول دیتول زانیم عیتوز درصد -2-1 شکل

  



1 

 

  

  فصل اول:

 مقدمه و مروري بر تحقیقات

 

 

 



2 

 

 

 

 

 مقدمه  - 1- 1

سال آینده، عملکرد محصوالت زراعی بایستی بـه   25براي تامین غذاي جمعیت روز افزون دنیا در 

درصد افزایش پیدا کند، در حالی که منابع طبیعی و بالطبع منابع غذایی روز به روز محـدودتر   60میزان 

براي حل مشکل تامین غذا و حفظ سالمت محیط زیست، راهکاري بـه جـز فنـاوري مهندسـی     شوند. می

  ). 1382ژنتیک و بیوتکنولوژي وجود ندارد (فارسی و ذوالعلی، 

م و ضروري براي اکثر کشورها هانتخاب ارقام جدید پرمحصول و با صفات کیفی مناسب یک امر م

با کیفیت باال، زمان رسیدگی  داراي عملکرد مطلوب وباشد. انتخاب ارقامی که از جمله کشور ما می

زودرس تا دیررس و انبارمانی و دوره خواب مناسب، کیفیت خوب براي مصارف مختلف و متحمل به 

نقش به سزایی در انسان  باشند چه از نظر اقتصادي و چه از نظر سالمتهاي زنده و غیرزنده میتنش

باشند. می یالذکر تحت تاثیر شرایط محیط. بسیاري از صفات فوقزندگی مردم و جامعه ایفا خواهد نمود

شود که شرایط محیط کشت مشابه شرایط کشور مبدا که رقم مربوطه حداکثر پتانسیل زمانی حاصل می

   در آن انتخاب شده است باشد.

ت کشاورزي ي روز افزون جمعیت و افزایش مصرف مواد غذایی، نیاز به تولید بیشتر محصوالتوسعه      

افزایش خواهد داد. البته این افزایش بایستی بدون افزایش در سطح زیر کشت  2050در جهان را تا سال 

هاي کشاورزي صورت گیرد. بنابراین به ناچار، افزایش عملکرد محصوالت و نیز مصرف اضافی نهاده

ي کشاورزي همراه باشد. ادهي گیاه و مصرف کمتر نهي افزایش عملکرد هر بوتهکشاورزي باید به واسطه

لذا آگاهی از شناخت عوامل موثر در افزایش عملکرد هر گیاه و تأثیر آن بر افزایش عملکرد گیاهان زراعی، 

ي مواد ي اخیر، مصرف ساالنهدر سه دهه). براي مثال، 2016گردد (لی و همکاران، امري مهم تلقی می

سال آینده، باید مقدار تولید  25وردهاي موجود، تا افزایش یافته و بر اساس برآ %20غذایی حدود 
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ها باشد (مهدوي دامغانی و بیشتر از تولید فعلی آن %70محصوالت غذایی در کشورهاي در حال توسعه، 

  ها باشد. ) تا بتواند همگام با جمعیت رو به رشد حرکت کرده و جوابگوي نیازهاي آن1387کامکار، 

اهمیت اقتصادي خاصی بوده و امروزه در بخش صنعت،  زمینی داراياز این جهت، سیب

ي غذایی نیز تقاضاي روزافزون به این مادهشماري براي این محصول، شناخته شده است. کاربردهاي بی

کند. هاي کشورهاي موفق را براي رسیدن به تولید انبوه اثبات میریزي و استفاده از تجربهضرورت برنامه

ي تارهاي زراعی این محصول، مبتنی بر انجام مطالعات دانشگاهی است که نتیجهتغییرات الزم در ساخ

به  زیادي از تحقیقات، به همین جهت، حجمقطعی، آن امنیت غذایی مردم این کشورها خواهد بود. 

). 2005، 1است (گروزا و همکاران یافته زمینی اختصاصاز محصول سیب آمد حاصلو در تولید افزایش

ي درجه 45ي شمالی تا درجه 65ي عرض جغرافیایی در اکثر نواحی جهان و در محدوده زمینیسیب

-کشت می متر از سطح دریا (با توجه به عرض جغرافیایی) 3500جنوبی و از سطح دریا تا ارتفاع بیش از 

ي و گیاهی یکساله از تیره .Solanum tuberosum L). نام علمی آن 1385پور، شود (خواجه

ceaeSolana رود مصرف در سراسر جهان به شمار میبوده و از نظر تأمین غذایی، چهارمین محصول پر

هاي مورد نیاز بدن دارد. این محصول زمینی نقش مهمی در تأمین کربوهیدرات). سیب2015، 2(فائو

ي غذیهها و مواد معدنی، در تي ضروري، ویتامیناستراتژیک، از نظر مقدار پروتئین، اسیدهاي آمینه

ي غذایی مردم بسیاري از کشورهاي اروپایی باشد به طوري که در جیرهانسان، داراي اهمیت خاصی می

مانند آلمان، لهستان، اتریش، فرانسه و ... تا حدودي جانشین نان گندم شده و به همراه اکثر غذاها مصرف 

گرم میلی 15 مقدار (به Cویتامین  ژهوی ها به). وجود انواع ویتامین1383شود (حسن پناه و همکاران، می

زمینی، مصرف آن را به عنوان هاي ضروري در محصول سیبامالح و پروتئین دیگر با گرم) همراه 100در 

 انرژي %2/5ي غذایی با ارزش و سرشار از کربوهیدرات در جهان، رایج کرده است به طوري که یک ماده

). لذا به دلیل روند 1383شود (پارساپور و المع، می تأمین یزمیني جمعیت جهان، از سیبروزانه مصرفی

- زمینی با متوسط سرانهاز تولید سیب حاصل هايفرآورده رو به رشد و گرانی سایر منابع غذایی و اهمیت

                                                
1-Groza et al. 
2-F.A.O. 
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گرم در کیلو 54) و 2015، 3رانجانگرم در سبد غذایی هر نفر در جهان (عباس و سريکیلو 33ي مصرف 

)، مصرف این محصول در دنیا و کشور، روز به روز 1394خانوار ایرانی (زاهدي و همکاران، هر  سبد غذایی

گونه اقدامی در جهت افزایش تولید بیشتر این محصول، امري اجتناب در حال افزایش بوده و انجام هر 

   ناپذیر، مفید و ضروري خواهد بود.

 يسالیانه و تولید هکتار میلیون 5/19حدود  در جهان در زمینیي سیبسالیانه زیرکشت سطح

 در زمینیي سیبتولیدکننده بزرگترین چین، حاضر، کشور تن بوده و در حال میلیون 368بیش از  آن

(فائو،  اندقرار گرفته آمریکا و اوکراین روسیه، ترتیب، کشورهاي هند، آن نیز به از است. پس جهان

ي سابقه هر چند است. بیشتر مراتب به زمینیسیب غذایی اهمیت توسعه، در حال درکشورهاي). 2015

 سردسیر و مناطق معتدله در بیشتر حاضر، در حال است ولی کوتاه نسبتاً در ایران زمینیسیب کشت

در  جهان، درمیان کشورهاي زمینیسیب تولید از نظر میزان ایران شود.می کاشته بهاره صورت کشور، به

دارد  قرار سوم يهدر رتب هند، و چین کشورهاي از پس آسیایی، هايمیان کشور در و دوازدهم يرتبه

هزار هکتار و  21/160زمینی در کشور، حدود ، سطح برداشت سیب93-94در سال زراعی ). 2015(فائو، 

متوسط  با ،مقدار اینکه البته  )1395نام، میلیون تن برآورد شده است (بی 14/5میزان تولید حدود 

زراعی، آگروتکنیکی، عدم مسائل به ناشی ازو  داشتهاختالف قابل توجهی  ،اروپاییعملکرد کشورهاي 

ل یباشد. ضمن این که مساکلیماهاي مختلف می هعدم سازگاري ارقام وارداتی ب مین بذر گواهی شده وأت

 ،ولهاین مق در هاي هرز) نیزها و علفبیماري ،مربوط به بهداشت مزرعه، مدیریت عوامل خسارتزا (آفات

هاي امیدبخش براي تازه خوري، صنعت فرآوري لذا بررسی کلون   ).1380، پژوهندهباشند (قابل بحث می

هاي پیشرفته بررسی باشد که در این آزمایش کلوناز جمله چیپس و خالل، نگهداري در انبار ضروري می

در بهار کشت می گردد با توجه به اینکه سیب زمینی یک گیاه منطقه سردسیري است که .  خواهد شد

که در اردبیل وجود شرایط ذکر شده نیاز بررسی انواع مختلف سیب زمینی و انتخاب بهترین ژنوتیپ ها 

  صیه به زارعین از اهمیت اصلی این پژوهش می باشد.توبراي 

                                                
1-Abbas & Sri Ranjan 
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 زمینیتاریخچه و مرکز پیدایش سیب -2- 1

ي آمریکاي جنوبی بوده و احتماالً از مناطق ي غربی در منطقهزمینی جزو گیاهان بومی نیمکرهسیب      

هاي ي کوچکی از شیلی منشأ گرفته است. در این نواحی، گونهمرکزي پرو جنوبی و شمال بولیوي و ناحیه

-توان به عنوان بانک ژن طبیعی سیبزمینی به وفور وجود دارد چنان که کشور پرو را میوحشی سیب

ي گرمسیر در نیمکره آند و همچنین وجود روزهاي کوه رشته عیت). موق1999، 4زمینی تلقی کرد (آنون

 از زمینی به عنوان یکیسیب و بنابراین گیاه شده این بسیار عالی باروري و رشد باعث آمریکا، جنوبی

رفت (وزین افضل و اعظمی می شمار بولیوي به و پرو شیلی، مناطق بومی ي مردمتغذیه اصلی منابع

چنین بومیان نواحی آمریکاي مرکزي، مکزیک و ایالت کلرادو، قبل از اصالح و اهلی ). هم1391ساردویی، 

). 1383اند (شهبازي هومونلو، کردههاي وحشی به عنوان غذا استفاده میهاي خوراکی، از گونهشدن گونه

ي ه قارهشد و کشت آن، صرفاً بي آمریکا، در خارج از این قاره کشت نمیاین گیاه تا قبل از کشف قاره

گیاه مذکور  1537نامیدند محدود بود. در سال می 6که آن را پاپا 5آمریکا و به اقوام سرخپوستان اینکا

توسط فاتحان اسپانیایی، از آمریکاي جنوبی وارد اسپانیا شده و از آنجا به کشورهایی نظیر ایتالیا و سپس 

زمینی ابتدا به عنوان یک ). سیب1376ن اول، سایر نقاط مرکزي اروپا و جهان راه یافت (رحیمیان و بنایا

زمینی به تعدادي سیب -پادشاه اسپانیا -ي درمان کننده مصرف شده است به طوري که فیلیپ دوم ماده

اش مصرف کند. عنوان هدیه، براي پاپ پیوس پنجم فرستاد و از وي خواست که آن را براي درمان بیماري

هاي زمینی را به باغهاي سیبها غدههاي آلمانی داد و آنکاردینالي خود، آن را به پاپ هم به نوبه

گیاهشناسی در وین و فرانکفورت دادند تا کاشته شود. پس از این تغییر و تحوالت، به تدریج کشت سیب

ي اروپا، گسترش یافته و به زمینی افزایش یافت به طوري که در قرن شانزدهم میالدي، در کل قاره

، به صورت غذاي اصلی مردم شمال اروپا به ویژه روسیه، آلمان و ایرلند تبدیل شد تا صورت تدریجی

- میالدي، رژیم غذایی بیشتر جوامع روستایی، به طور موکّد، روي سیب 1700جایی که در اواسط قرن 

                                                
1-Plantard 
2-Inca 
3-Papa 
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 میالدي، کشاورزي ). در قرون شانزدهم و هفدهم1385زمینی و شیر استوار گردید (روشندل و همکاران، 

 ظهوري نوو طبقه کرده پیدا تغییر بزرگ، مزارع به شد. مزارع کوچک عظیم تحوالتی اروپا دچار در

آوردند. در اواخر قرن شانزدهم میالدي،  روي روستاها به کسب سود بیشتر، براي داران،سرمایه و بازرگانان

زمینی بر روي میزهاي رفتن سیباین گیاه به بریتانیا راه یافت و در اوایل قرن هفدهم میالدي، با قرارگ

هاي سلطنتی اروپا، این محصول به عنوان غذاي اشرافی و گران قیمت مطرح شد و سپس پذیرایی در کاخ

به تدریج، به صورت یک محصول غذایی اصلی، به ویژه در روسیه، آلمان و ایرلند درآمد (نیلی احمد 

  ). 1377آبادي، 

زمینی میالدي، سیب 1719ي آمریکا بود ولی در سال زمینی، قارهببا وجود این که مبدأ اصلی سی      

ي آمریکا شد و براي نخستین بار در ها وارد ایاالت متحدهبه عنوان یک محصول زراعی، از طریق ایرلندي

هاي آمریکا توسعه یافت ي ایالتنیوهمشایر آمریکا کشت گردید و سپس به تدریج در همه "الندن بري"

زمینی در ). در قرن هیجدهم و نوزدهم میالدي، سیب1377؛ عادلی، 1374همکاران، (کوچکی و 

گرفت (رضایی و کشورهاي مختلف اروپایی، به طور گسترده براي تولید پوره مورد استفاده قرار می

نزدیک - در لیماي پرو  7زمینیمیالدي، مرکز تحقیقات بین المللی سیب 1971). در سال 1375سلطانی، 

زمینی در کشورهاي در حال و با هدف افزایش کشت و کار سیب - زمینی اهلی شده استکه سیبجایی 

 گیاه اولین ). ورود1383زمینی تأسیس گردید (ارزانی، ي توارثی سیبتوسعه و نگهداري مواد ذخیره

 توجه ت. بانیس مشخص دقیقاً آن و چگونگی سال ولی افتاد اتفاق قاجاریه يدوره در ایران، به زمینیسیب

 از بسیاري شود،می گفته "آلوي ملکم"زمینی به سیب ایران، نقاط جنوب از در بعضی این که به

 به شاهفتحعلی يدوره در که -انگلستان وقت دولت سفیر -  ملکم جانسر که اندعقیده این بر پژوهشگران

 کشت قاجار، دستور شاه و داد هدیه شاهفتحعلی به تحفه، عنوان به را گیاه بار، این اولین براي آمد، ایران

). هر چند که این گیاه در اوایل 1391صادر کرد (وزین افضل و اعظمی ساردویی،  پشند در روستاي را آن

ها، جایگاه خود را به عنوان کشت، بیشتر به عنوان یک گیاه دارویی و زینتی مطرح بود اما با گذشت سال

                                                
1-International Potato Center 
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 1339تا سال ). 1377کشور، تثبیت نمود (نیلی احمد آبادي، یکی از محصوالت مهم زراعی در سطح 

بر روي  ،تحقیقات نهال و بذر يمؤسسه ،شد ولی از آن به بعدارزش چندانی به این گیاه داده نمی ،شمسی

ده  و در کردهارقامی از آلمان، انگلستان، هلند و آمریکا وارد ایران  و تحقیقات وسیعی انجام داد ،این گیاه

ارقام  ،مناطق مختلف ایرانآن زمان، در  ) در1371 پور،(رئیسی و خواجه دادمورد آزمایش قرار  ،منطقه

وزارت کشاورزي  ،هاي موجودهاي ویروسی و قارچی اکثر واریتهشد که به علت آلودگیمختلفی کشت می

و  کوزیما انجام داداقداماتی را در جهت وارد کردن ارقام اصالح شده مثل دراگا، آئوال، دیامانت و  ،وقت

 هایی صورت گرفت که منجربه کشاورزان توصیه ،براي کاشت، داشت و برداشت آن ،با این عمل همزمان

اردبیل، اصفهان،  همدان، هاياستانه به طوري که امروز .زمینی گردیدبه افزایش عملکرد سیب

- مراکز اصلی کاشت سیب ،رمانشاهشرقی، خراسان، خوزستان، فارس، کرمان، لرستان، تهران و کآذربایجان

  ).1382(دانشور،  دنمی باش ایران زمینی در

  

  در جهان  زمینیتولید سیبو سطح زیرکشت  -3- 1

کشور جهان به زیرکشت رفته و غذاي اصـلی و   125زمینی امروزه در اراضی کشاورزي بیش از سیب      

در حدود  در جهان ي آنزیر کشت سالیانه حشود. سطي بیش از یک بیلیون نفر انسان محسوب میروزانه

 چـین،  حاضر،کشـور  تن بوده و در حـال  میلیون 368بیش از  ي آنو تولید سالیانه هکتار میلیون 5/19

 روسـیه،  ترتیب کشـورهاي هنـد،   آن نیز به از پس است. در جهان زمینیي سیبتولید کننده بزرگترین

در  جهـان،  در میـان کشـورهاي   زمینیسیب تولید از نظر میزان یزایران ن. اندگرفته قرار آمریکا و اوکراین

دارد  قـرار  سـوم  يدر رتبـه  هند، و چین کشورهاي از پس آسیایی، میان کشورهاي در و ي دوازدهمرتبه

  ). 2015(فائو، 
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   در کشور  زمینیتولید سیبوضعیت  -4- 1

  سطح زیر کشت  -4-1- 1

هزار هکتار برآورد شده که  21/160حدود  94-94ال زراعی زمینی کشور در سسطح زیر کشت سیب      

باشد. از از کل سطح کشت سبزیجات می %9/30از کل سطح کشت محصوالت زراعی و  %41/1معادل 

آن متعلق به اراضی آبی و بقیه سطح اراضی کشت شده، به صورت دیم  %44/99سطوح یاد شده، مقدار 

ي نخست کشور قرار دارد. زمینی، در رتبهسطح کشت سیباز  %31/16بوده است. استان همدان با 

به  %31/6و کردستان با  %43/6شرقی با ، آذربایجان%67/7، اصفهان با %93/13هاي اردبیل با استان

) پنج استان 1- 2و جدول  1-2اند (شکلهاي دوم تا پنجم کشور را به خود اختصاص دادهترتیب مقام

بقیه سطح، در سایر  %35/49زمینی کل کشور را دارا هستند و شت سیباز سطح ک %94/50مزبور جمعاً 

هکتار سطح زیر کشت، کمترین سطح را به خود  35ها کشت شده است. استان یزد با داشتن استان

  ).1395نام، اختصاص داده است ( بی

  

. 93- 94هاي کشور در سال زراعی زمینی در استاندرصد توزیع سطح محصول سیب - 1-1شکل 

  )1395نام، (منبع: بی
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-زمینی کشور به تفکیک استانبرآورد سطح، میزان تولید و عملکرد در واحد سطح (هکتار) سیب -1-1جدول 

  93- 94ها در سال زراعی 
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  میزان تولید  - 4-2- 1

از کل  %67/6میلیون تن برآورد شده است که معادل  14/5زمینی کشور حدود میزان تولید سیب      

آن متعلق به   %77/99باشد و از این مقدار، از کل تولید سبزیجات می %65/29د محصوالت زراعی و تولی

زمینی، مقام اول کشور در تولید این از تولید سیب %05/19اراضی آبی است. استان همدان با داشتن 

شرقی با ربایجان، آذ%37/7، اصفهان با %29/14هاي اردبیل با محصول را به خود اختصاص داده و استان

هاي دوم زمینی، به ترتیب رتبهاز تولید سیب %19/6وکردستان با  %26/6، جنوب استان کرمان با 65/6%

زمینی کشور از تولید سیب %46/60). شش استان مزبور جمعاً 2-2اند (شکل تا ششم کشور را کسب کرده

زمینی در تن، داراي کمترین میزان تولید سیب 472اند و استان البرز نیز با تولید را به خود اختصاص داده

  ). 1395نام، باشد (بیکشور می

  

  

- 94هاي کشور در سال زراعی زمینی در استاندرصد توزیع میزان تولید محصول سیب -2-1شکل 

  )1395نام، . (منبع: بی93
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  عملکرد در واحد سطح (هکتار) - 4-3- 1

کیلوگرم در هکتار و  3/32191شور در اراضی زیر کشت آبی، زمینی کمیانگین عملکرد تولید سیب      

 4/38140باشد. استان کرمانشاه با عملکرد کیلوگرم در هکتار می 9/13264در اراضی زیر کشت دیم، 

کیلوگرم در هکتار، کمترین میانگین  8/13272کیلوگرم در هکتار بیشترین و استان البرز با عملکرد 

کیلوگرم در هکتار  3/17595بی کشور را دارا هستند. استان تهران با عملکرد زمینی آعملکرد تولید سیب

کیلوگرم در هکتار، کمترین میانگین عملکرد تولید  6/12251بیشترین و استان گیالن نیز با عملکرد 

  ). 1395نام، زمینی دیم کشور را دارند (بیسیب

  

   در استان اردبیل  زمینیتولید سیبوضعیت  -5- 1

هکتار برآورد شده  4/34379برابر  1394سطح زیرکشت این محصول در استان اردبیل در سال        

زمینی باشد. همچنین میانگین عملکرد سیبزمینی کشور میسطح زیر کشت سیب %15است که معادل 

تن برآورد گردیده است. در مجموع،  767223تن در هکتار و مجموع تولید،  765/32در استان، معادل 

نام، زمینی بوده است ( بیتولید محصوالت زراعی متعلق به محصول سیب %32، حدود 1394در سال 

1395.(  

  

  زمینی اکولوژي سیب - 6- 1

  دما - 1- 6- 1

- درجه 45ي شمالی تا درجه 65ي عرض جغرافیایی زمینی در اکثر نواحی جهان و در محدودهسیب      

). 1385شود (خواجه پور، متري سطح دریا کشت می 3500ز ي جنوبی و از سطح دریا تا ارتفاع بیش ا

توانند به می باشد. این عواملمیطول روز  ونور، آب، خاك  دما، این گیاه، متأثر از عواملی از قبیلرشد 

زمینی محصولی است که براي رشد سیب را تحت تأثیر قرار دهند. آنرشد توأمان، انفرادي و یا صورت 

) و در 1379ي سانتیگراد) نیاز داشته (کافی و همکاران، درجه 18تا  15اي خنک (مطلوب، به آب و هو

-شود. بهترین رشد سیبیز و در نواحی سردسیري، در فصل بهار کشت میینواحی گرمسیري، در فصل پا
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 25زمینی حدود شود که میانگین دماي گرمترین ماه فصل رشد سیبزمینی در مناطقی حاصل می

ي سانتیگراد کند شده و در درجه 20هاي گرمتر از راد یا کمتر باشد. رشد غده در خاكي سانتیگدرجه

شود. عالوه بر این، دماهاي ذکر شده موجب پوسیدگی ساقه ي سانتیگراد کامالً متوقف میدرجه 30دماي 

ي درجه -2زمینی به یخبندان نیز حساس است و از سرماي گردد. سیبها میو سوختگی داخلی غده

این گیاه جزء محصوالت مناطق مرطوب، خنک و ). 1385بیند (خواجه پور، سانتیگراد یا کمتر آسیب می

شمالی سازگار شده است. در  يدرجه 30هاي جغرافیایی باالتر از باشد که به خوبی با عرضمعتدل می

باشد ا کمتر میسانتیگراد ی يدرجه 25 ،حرارت هوا در گرمترین ماه فصل رشد يدرجه ،این مناطق

  ).1375(رضایی و سلطانی، 

 

  نور -2- 6- 1

- ي فتوپریود است. روزهاي بلند، از رشد طوالنی استولونزمینی به شدت تحت تأثیر پدیدهرشد سیب      

اندازد اما تأثیري بر تعداد ساقه ندارد. زمینی جلوگیري کرده و رشد گیاه را جلو میهاي ارقام سیب

بندي را دهد. همچنین غدهي رشد را افزایش میافشانی را تحریک کرده و طول دورهروزهاي بلند، گرده 

دهد. روزهاي کوتاه، اندازد اما وزن غده را به علت افزایش تولید مواد فتوسنتزي، افزایش میبه تأخیر می

روع گلدهی هاي هوایی را پس از سبز شدن، کند و شها را تحریک کرده، رشد اندامرشد طوالنی استولون

بندي، بلند و از نظر غده). این گیاه از نظر گلدهی روز1374اندازد (کوچکی و بنایان اول، را به تعویق می

 نور باال ، بهبه شدت) و 1386زاده، رحیم؛ 1385پور، ؛ خواجه1995کوتاه بوده (بیوکما و واندرزاگ، روز

زیر درختان و جاهایی که سایه دارند، ممکن  رپس امکان زراعت آن د هزار لوکس) احتیاج دارد 50-40(

 80تا  70ي کامل براي رشد و تولید غده در ارقام خیلی زودرس، دوره ).1374نیست (علیزاده و کوچکی، 

روز است. البته عملکرد این ارقام در مقایسه با ارقام دیررس کمتر است.  90تا  80روز و در ارقام زودرس، 

روز است. ارقام  150تا  130روز و براي ارقام دیررس، 120تا  100رس، متوسط این مدت زمان براي ارقام

زاده، زودرس نسبت به دو رقم دیگر، از کیفیت انبارداري پائینی برخوردار هستند (حسن پناه و حسین
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اً بندي تقریبها با غدهتفاوت بوده و گلدهی در آن). این ارقام از نظر عکس العمل به طول روز، بی1381

ي سانتیگراد یا بیشتر) و ازت فراوان موجب درجه 25همزمان است. روزهاي طویل، هواي گرم (حدود 

گردد. در این میان، روزهایی با طول متوسط، هواي خنک و ازت کافی، هاي هوایی میتوسعه و رشد اندام

  )1385براي حصول حداکثر مقدار غده، مناسب است (خواجه پور، 

ي عملکرد است. حتی زمینی، کمبود آب معموالً یکی از مهمترین عوامل محدودکنندهیبدر تولید س      

میلیمتر بارندگی  60در کشورهایی مثل هلند که در طول فصل رشد، به طور متوسط، ماهانه در حدود 

، افتد (رضایی و سلطانیداشته و توزیع بارندگی نیز نسبتاً یکنواخت است اغلب، کمبود آب اتفاق می

هاي غده، نیازمند ي تشکیل آغازيي کوتاهی بالفاصله قبل و نیز در طول دورهزمینی دوره). سیب1375

توجه خاصی است زیرا گیاه در این مرحله، به عوامل گوناگون به ویژه مقدار آب، بسیار حساس است. این 

یالسیون خالص اثر بگذارند. توانند به طور مستقیم و غیر مستقیم، بر میزان آسیمعوامل و عوامل دیگر می

ها گیرد. تأمین نامنظم آب، به رشد نامنظم غدهاثر غیر مستقیم، از طریق تسریع در پیري برگ صورت می

- ها شود. دورهشکل و ایجاد ترك روي غدههاي بدمنتهی خواهد شد که ممکن است موجب تشکیل غده

ي رشد غده که خاك، به طور کامل از شاخ و ورههاي شدید خشکی توأم با دماي باال به ویژه در اوایل د

  تواند موجب رشد ثانویه شود.برگ پوشیده نیست می

  خاك  -3- 6- 1

دهند عبارتند از شیمی زمینی را تحت تأثیر قرار میخصوصیاتی از خاك که تولید محصول سیب      

ین اجزاء رس، الي، شن هاي محلول و حاصلخیزي ذاتی خاك)، بافت خاك (نسبت بخاك (اسیدیته، نمک

- سیب ،خاك از نظر). 1385و موادآلی) و شرایط فیزیکی به ویژه فشردگی خاك (روشندل و همکاران، 

شنی که بافت متوسط دارند براي آن رسی و رسیهاي سبک یا شنیتوقع بوده و زمینکم گیاهی زمینی

باشد  7تا  5/4بین  هاآن  pHکه هاي خنثی تا کمی اسیدي زمین ،باشند. از نظر اسیدیتهمطلوب می

زخم پوست و سایر امراض قارچی و  انندهاي اسیدي از بروز امراض خطرناك مزیرا خاك شوندتوصیه می
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و شوري  )2015، 8(شی و همکاران زمینی به خشکیسیب .)1382د (کاظمی، نکنباکتریایی جلوگیري می

ها و در نتیجه، باعث ماندن طول بوته. شوري خاك باعث کوتاه حساس است )1393، موسوي(خاك 

، هاي فقیر از نظر مواد غذاییتواند در زمینمیزمینی ). سیب1382گردد (آقازاده، کاهش عملکرد می

محصول موجب تولید  ،استفاده از اراضی حاصلخیز و عمیقهر چند که  آمیزي داشته باشدکشت موفقیت

کند ولی ها رشد میزمینی در طیف وسیعی از خاكسیب ).1390د (قائمی تفرشی، ش خواهد قابل توجهی

لومی لومی، شنیهاي شنیهاي سبک مثل خاكخاك در لذاشود زیر خاك تشکیل می آن چون محصول

و موجب  )1374؛ سبحانی، 1386زاده خویی، (رحیمداشته با مواد آلی باال، تورب و هوموس رشد بهتري 

هاي خاك) در حالی که 1382شود (آقازاده، تر میهاي درشتافزایش میانگین عملکرد و تولید غده

، بازاریابی محصول (کوچکی و )1393، موسوي( برداشت ،نمو ،در رشد ایجاد خللموجب  ،سنگین

هوازي، کاهش میانگین عملکرد و ریز هاي بیهاي قارچی و باکتري)، انتشار شدید بیماري1374همکاران، 

به  ،هاي قلیایی و سنگیندر خاك زمینیسیبزراعت ). لذا 1382(آقازاده،  ددگرها میي غدهشدن اندازه

 ،کودهاي سولفاته) مانندافزودن مواد آلی یا امالح (با آلی خواهد داشت که قبالً ایده شرطی محصول

سنگین نیز هاي نیمهزمینی در خاكتولید سیب ).1393، موسوينسبت به اصالح بافت خاك اقدام شود (

آمیز خواهد بود هاي مناسب کاشت، موفقیترط مناسب بودن ساختمان خاك و بکارگیري روشبه ش

  ). 1374(کوچکی و همکاران، 

  زمینی اهمیت اقتصادي سیب - 7- 1

ذرت،  و برنج گندم، از بعد غذایی، اهمیت نظر از Solanum tuberosumعلمی  نام با زمینیسیب      

زمینی در جهان تن سیب میلیون 368ي بیش از سالیانه بوده و تولید ادر دنی توزیع ترینگسترده داراي

گویاي اهمیت اقتصادي این محصول  9تن در هکتار 100پتانسیل عملکرد بیش از ) و داشتن 2015(فائو، 

 در آن کشور 100از  بیش که شودمی کشور جهان کشت 125بیش از  در زمینیباشد. امروزه سیبمی

                                                
1-Shi et al. 
2-http://www.potato2008.org 
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 هايدرکشور مناطق معتدله، در تولید بیشترین هنوز اما اندهشد واقع گرمسیرينیمه و گرمسیري مناطق

در کشورهاي  توسعه و عمدتاً در حال کشورهاي در محصول، این سوم یک تقریباً است. متمرکز صنعتی

شتر زمینی هر چند در اوایل کشت، بی). در ایران نیز سیب1390شود (مدنی و همکاران، می تولید آسیایی

ها، جایگاه خود را به عنوان یکی از به عنوان یک گیاه دارویی و زینتی مطرح بود اما با گذشت سال

  ). 1377محصوالت مهم زراعی در سطح کشور تثبیت نموده است (نیلی احمد آبادي، 

  زمینیارزش غذایی سیب - 8- 1

خصوصیات  به طور عمده، و به دهبو متفاوت زمینی،مختلف سیب ارقام موجود در شیمیایی ترکیبات      

نظیر کوددهی،  دیگري زیاد اقلیمی بستگی دارد. عوامل شرایط غده و کامل سن، رسیدگی ژنتیکی،

شرایط  دارند. همچنین اثر زمینیسیب يغده شیمیایی نیز آفات، بر ترکیب و هاکشآفت از استفاده

زمینی ). یک عدد سیب2000ر گرفت (جعفریان، باید در نظ نیز را انبارداري يدوره در طی غده نگهداري

میلی گرم پتاسیم (کمی بیش از مقدار  620گرم ) داراي  150متوسط و داراي پوست (با وزن تقریبی 

ي بدن به پتاسیم)، انواع نیاز روزانه %18ي پتاسیم موجود در موز، اسفناج و کلم بروکلی و تأمین کننده

 2/0ي بدن، مورد نیاز روزانه Cویتامین  %45ي ، تأمین کنندهCیتامین گرم ومیلی 27ها (شامل ویتامین

 %6نیاز بدن و مواد معدنی مهم دیگر نظیر فسفر به مقدار  %10يو تأمین کننده 6Bگرم ویتامین میلی

 گرم و سایر امالح و مواد 2گرم، فیبر به میزان  1گرم، قند به مقدار  3مورد نیاز بدن، پروتئین به مقدار 

معدنی شامل تیامین، ریبوفالوین، فوالت، منیزیوم، آهن، روي بوده و فاقد چربی، کلسترول و سدیم است 

موجود در سیب زمینی،  Cویتامین کند. کیلوکالري انرژي در بدن تولید می 110) و فقط 2-1(جدول 

هاي بدن از سلول ب،بدین ترتی نماید.میاکسیدان در بدن عمل به عنوان یک آنتیبوده و  محلول در آب

ها، افزایش ها، التیام زخمسالمت لثه همچنین در کرده وهاي آزاد محافظت در مقابل خسارت رادیکال

عنصر پتاسیم ). 2013، 10اسمیت و (گروپر تقویت قدرت دفاعی بدن، موثر است جذب آهن توسط بدن و

ز پتاسیم مانند موز، پرتقال، قارچ زمینی، به طرز قابل توجهی، بیش از محصوالت غنی اموجود در سیب

                                                
1-Gropper & Smith. 
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فراوانی مقادیر پتاسیم موجود در محصوالت  3- 2). جدول 2013، 1نووسکی خوراکی و .... است (دریو

 6Bزمینی منبع خوبی از ویتامین دهد. سیبها را نشان میي آنمختلف غذایی غنی از پتاسیم و مقایسه

سنتز  ها و پروتئین و نیزمهمی در متابولیسم کربوهیدراتاست. این ویتامین قابل حل در آب بوده و نقش 

از نیاز بدن  %7فیبر مورد نیاز بزرگساالن و تقریباً  %6زمینی بیش از کند. سیبهموگلوبین ایفا می

- از کل انرژي تولیدي توسط سیب %3کند. در حالی که این مقدار فیبر فقط کودکان به فیبر را تأمین می

- زمینی، یک نسبت مطلوب و ایدهشود. بنابراین نسبت فیبر به انرژي تولیدي در سیبزمینی را شامل می

از کل منیزیوم جذب شده  %5زمینی، شود. تحقیقات اخیر نشان داده است که سیبآل محسوب می

ي ). منیزیوم چهارمین ماده2012، 2کند (فریدمن و کیستتوسط بدن ساکنین کشور آمریکا را تأمین می

واکنش نظیر سنتز پروتئین، تولید  300فراوان در بدن انسان است که در متابولیسم بیش از  ي معدنی و

، 3کند (نیلسنانرژي، تقویت اعصاب، تنظیم فشار خون و انقباض عضالت به عنوان کوآنزیم ایفاي نقش می

باشد. نشاسته مقاوم نوعی نشاسته ي مقاوم میزمینی همچنین داراي نشاسته). سیب2010، 3(نیلسن

کند. این ماده به طور طبیعی، در ي کوچک مقاومت میهاي موجود در رودهست که در برابر هضم آنزیما

شود. زمینی و غالت یافت مینارس)، سیب و ها، موز (به ویژه موز سبزمحصوالت کشاورزي از قبیل لگوم

نوعی فیبر با خاصیت  شود و دارايي بزرگ تخمیر میي مقاوم طبیعی، نامحلول بوده و در رودهنشاسته

زمینی به روش مصرف آن بستگی دارد. براي ي مقاوم موجود در سیبپري بیوتیک است. مقدار نشاسته

 دهدبرابر افزایش می 2زمینی را تا ي مقاوم سیبزمینی، مقدار نشاستهکردن سیب مثال، پختن و سرد

ي شفرد و سالههاي دوباشد. نتایج بررسی). این محصول همچنین فاقد گلوتن می2013، 4(راتز و همکاران

مرد و زن  55هاي غذایی فاقد گلوتن توسط تعداد ) در خصوص تأثیر استفاده از رژیم2013( 5و گیبسون

مصرف شامل تیامین، فوالت، منیزیوم، کلسیم و آهن، نشان داد که جذب ناکافی فیبر و عناصر غذایی کم

                                                
1-Drewnowski 
2-Freedman & Keast 
3-Nielsen 
4-Raatz et al. 
5-Shepherd & Gibson 
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زمینی، محصولی فاقد گلوتن بوده است. با توجه به این که سیببه دلیل مصرف مواد غذایی داراي گلوتن 

کند. از این رو است که افراد است به همین جهت، به راحتی، امکان تأمین عناصر ذکر شده را فراهم می

عالوه بر  زمینیزمینی را مصرف کنند. در ضمن، سیبتوانند به راحتی سیب، می1مبتال به بیماري سلیاك

زمینی زرد و (سیب ها شامل کاروتنوئیدهااکسیداناي از آنتیمواد معدنی، داراي مجموعه ها وویتامین

اساس نتایج آزمایشات،  بر). 2004، 2باشد. (براونزمینی قرمز و ارغوانی) می(سیب هاقرمز) و آنتوسیانین

در آب، حین هاي قابل حل اکسیدانموجب کاهش آنتی، تنها روشی است که زمینیپز نمودن سیبآب

براون، گردد (زمینی میهاي سیباکسیدانپخت غده شده و به همین جهت به شدت موجب کاهش آنتی

هاي اکسیدان) در حالی که پخت تنوري و پخت با دستگاه میکروویو، کمترین آسیب را به آنتی2007

یر عناصر غذایی زمینی، موجب تغییر در مقادهاي مختلف پخت سیبسازد. روشزمینی وارد میسیب

  ).  4-2گردد (جدول زمینی میهاي سیبموجود در فرآورده

محصوالت  جزو )،هکتارسطح ( واحد تولیدي در پروتئین میزان انرژي و نظر زمینی ازسیب

باشد میاي دنیا مهمترین غذاي غیرغله زراعی محسوب شده وبین محصوالت  دربا اهمیت  استراتژیک و

ي غذایی مردم بسیاري از کشورهاي اروپایی مانند آلمان، لهستان، اتریش، فرانسه و به طوري که در جیره

پناه و همکاران، ن (حسشود تا حدودي جانشین نان گندم شده و به همراه اکثر غذاها مصرف می ...

ترین ضمن این که به دلیل داشتن مواد غذایی گوناگون به ویژه امالح معدنی، به یکی از غنی )1387

الهضم بودن ). این محصول، به دلیل سهل1383ابع غذایی انسان تبدیل شده است (حبیبی و همکاران، من

مصرف و داشتن پروتئین با کیفیت مطلوب، پس از تخم مرغ، به عنوان دومین منبع غذایی ساده و پر

، ذرت 72یا ، سو73زمینی باشد، سیب 96شود. اگر ارزش بیولوژیک پروتئین تخم مرغ جهان شناخته می

  ). 2000؛ جعفریان، 2004نام، شود (بیبرآورد می 53و آرد گندم  54

کیلوگرم بوده  54هر خانوار ایرانی برابر  در سبد غذایی زمینیي مصرف سیبسرانه متوسط

انواع  باشد. وجود) و مصرف آن در دنیا و کشور، روز به روز در حال افزایش می1394(زاهدي و همکاران، 

                                                
1-Celiac disease 
2-Brown 
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ي غذایی با ارزش و زمینی، مصرف آن را به عنوان یک مادهامالح در سیب دیگر همراه ها بهنویتامی

 جمعیت يروزانه مصرفی انرژي %2/5سرشار از کربوهیدرات، در جهان رایج کرده است به طوري که 

 2400ن برابر ي الزم براي انسا). انرژي روزانه1383شود (پارساپور و المع، می تأمین زمینیسیب جهان از

زمینی تأمین شود ژول) است. براي این که نیمی از این نیاز از طریق سیبکیلو 10000کالري (حدود کیلو

  ). 1376باشد (فالحی، زمینی در هر روز نیاز میکیلوگرم سیب 8/1به 

  

  گرمی) 150ت (حدود زمینی متوسط و داراي پوسها و مواد معدنی موجود در یک عدد سیبمقادیر ویتامین - 2- 1جدول

  درصد تأمین نیاز روزانه بدن   مقادیر موجود    

  -  0  چربی (گرم )

  -  0  کلسترول(میلی گرم)

  -  0  سدیم (میلی گرم )

  %18   620  پتاسیم ( میلی گرم )

  %45  27  ( میلی گرم ) Cویتامین 

  6B 2/0  10%ویتامین 

  %8  2  فیبر ( گرم )

  %4  -  مس

  %2  -  روي

  %6  -  منیزیوم

  %6  -  فُالت

  %8  -  نیاسین

  %2  -  ریبوفالوین

  %6  -  فسفر

  %8  -  تیامین

  A -  0ویتامین 

  -  گرم 3  پروتئین

  %2  - کلسیم

  -  گرم 1 قند

  %6  - آهن

  ))2009و همکاران (1(منبع: وودل

  

  

  

                                                
1-Woodell et al. 
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  مقایسه فراوانی مقدار پتاسیم موجود در محصوالت غذایی غنی از پتاسیم - 3-1جدول 

  نام ماده غذایی  وجود (میلی گرم)مقدار پتاسیم م

  گرمی ) 150زمینی ( اندازه متوسط و حدود سیب  620

  کلم بروکلی (یک بوته متوسط)  460

  موز (در اندازه متوسط )  450

  زمینی شیرین (اندازه متوسط )سیب  440

  گوجه فرنگی (اندازه متوسط )  340

  قارچ خوراکی ( پنج عدد در اندازه متوسط )  300

  پرتقال (اندازه متوسط )  250

  طالبی (یک چهارم طالبی با انداز ه متوسط )  240

  گریپ فروت (نصف آن با اندازه متوسط )  160

www.fda.gov/food/labelingnutrition                    منبع :  

  زمینی سی سیبشناخصوصیات گیاه -9- 1

و 2از جنس سوالنوم1ي سوالناسهها، از تیرهايي دولپهزمینی گیاهی یکساله و علفی، از ردهسیب      

بوده و خویشاوندي نزدیکی با دیگر گیاهان زراعی مهم مانند توتون، گوجه فرنگی، 3ي توبروسومگونه

ي آن، گونه 180الی  160ن جنس، بین ای يي شناخته شدهگونه 2000بادنجان و فلفل دارد. از تعداد 

گونه از این جنس، به عنوان منابع غذایی  8باشند. تعداد زمینی میهاي زیرگیاهانی با قابلیت تولید غده

ي توبروسوم به صورت گسترده در سطح جهانی، مورد کشت و تولید شوند اما فقط گونهپرورش داده می

-زمینی آن کشت میي زیر). این گیاه براي استفاده از غده1385قرار گرفته است (روشندل و همکاران، 

 3سانتیمتر رسیده و طول دوره رشد آن  60تا  50زمینی، به ي سیبي علفی و ایستادهگردد. ارتفاع بوته

ي ساقه ،یک نوع آن باشد.میزمینی داراي دو نوع ساقه سیب. )1385پور، (خواجهماه است  6الی 

هاي ساقه ،خاك و زیرپایینی هاي هاي کوچک و فلسی شکل است و از گرهداراي برگزیرزمینی است که 

و باشد خصوصیات یک ساقه را دارا می یتمام. این نوع ساقه، )1994، 4(هاوکس آیدهوایی به وجود می

ي ه. رأس هر ساق)1385(خواجه پور،  شودمیهاي هوایی تبدیل چنانچه در معرض نور قرار گیرد به ساقه

توان به عنوان زمینی را میي سیبگردد. غدهزمینی تبدیل میي سیبزمینی، متورم گشته و به غدهزیر

                                                
1-Solanaceae 
2-Solanum 
3-Tuberosum 
4-Hawkes 
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سازي مواد غذایی و تولید مثل، سازش یافته است (رحیمیان بخشی از ساقه در نظر گرفت که براي ذخیره

هاي با مقطع و داراي ساقه بوده  هاي هوایی هستند که به رنگ سبزساقه ،نوع دوم). 1376و بنایان اول، 

هاي هوایی در ). ساقه1994(هاوکس،  باشندمرکب میو اي شکل هاي متناوب کنگرهگوش و برگسه

ها به حالت این ساقه ،نسبت به زمین حالت عمودي دارند ولی در مراحل بعدي رشد ،اوایل رشد رویشی

- و نسبتاً ضخیم و منشعب می باشند. ساقهبوده علفی  ها سبز رنگ وآیند. این ساقهمایل و خوابیده در می

حالت سبز رنگ بودن  ،زمینی به مرور زمان و بر اثر پیري با تجمع مواد سمی به نام آنتوسیانینهاي سیب

). 1381آیند (ذوالنوریان، اي در مییا سبز مایل به قهوهو خود را از دست داده و به رنگ قرمز، بنفش 

محسوب شده زمینی اي در سیباندام اصلی ذخیره اي تغییر شکل یافته است کهساقهزمینی، ي سیبغده

ها حاصل از متورم شدن استولون ،این اندام .سازش یافته است ،مواد غذایی يبراي تولید مثل و ذخیره و

). 1385ر، پواند (خواجهاي به نام چشم، متمرکز گردیدهرفتههاي جانبی آن، در نقاط فروجوانه .شودمی

، 1متغیر است (برتون ،غده و شرایط رشد يبر حسب رقم، اندازه ،زمینیسیب يتعداد چشم در یک غده

هایی احاطه ي فلسي ساقه است که به وسیلهزمینی، داراي حداقل سه جوانههر چشم سیب ).1982

ما رشد نموده و هر جوانه، هاي ساقه با قرارگرفتن در شرایط مساعدي از نظر رطوبت و دگشته است. جوانه

سی غده یا همان چشم انتهایی، داراي أر يجوانه). 1385پور، نماید (خواجهي هوایی میتولید یک ساقه

کند. با پیرتر شدن غده و افزایش سن ها جلوگیري میسایر چشمي و از رشد جوانه بودهغالبیت انتهایی 

برش غده نیز سبب رفع غالبیت البته  .یابدریج کاهش میانتهایی به تد يفیزیولوژیک آن، غالبیت جوانه

زمینی، به طور متناوب بر روي هاي بزرگ و مرکب سیببرگ ).1381اي، گردد (حمزهانتهایی می يجوانه

شود یک برگچه دیده می ،یعنی در انتهاي دمبرگ اصلیاي هستند ساقه قرار گرفته و تک شانه

- هاي مختلف میکرکدار بودن، داراي تعداد زیادي برگچه با اندازه ه برها عالو. برگ)1375(طباطبائی، 

ها بدون برگچه يلبهبوده و  مرغی نامنظمها تخمشکل برگچه). 1381باشند (حسن پناه و حسین زاده، 

 ها سبز مایل به سفیدمایل به کبود و رگبرگ آن يها سبز تیرهبرگچهاست. رنگ  داردندانه ولی کمی موج

                                                
1-Burton 
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، متنوع و با ها دو جنسی). گل1375دار، با دمبرگ بسیار کوتاه است (طباطبائی، کر دو طرف کرد و

 4تا  3و متراکم در انتهاي ساقه با گل آذین گرزن قرار گرفته و داراي  ايخوشهدمگل بلند، به طور 

اي با برچهگلبرگ و یک تخمدان دو 5کاسبرگ،  5) و 1381سانتیمتر قطر (حسن پناه و حسین زاده، 

ي متفاوت جام گل بستگی به رقم اندازه ).1385(خواجه پور، باشند میدو شاخه  يکالله یک خامه و

باشد. اي میدارد. اختالف رنگ جام گل که از ارغوانی متمایل به سفید متغیر است از خصوصیات واریته

ي جام گل به هم ها در لولهپرچم آیند.اي شکل در میها با یکدیگر متحد شده و به صورت لولهگلبرگ

زمینی بیشتر ها در سیبدهند. گلي مخروطی اطراف خامه را تشکیل میپیوسته بوده و یک ستون بسته

افشان شوند. هر چند که ممکن است در طول روز هم باز شوند. این گیاه، خود گردهدر صبح زود باز می

ي باد و خیلی به ندرت تالقی در این گیاه به وسیلهي آن خیلی سنگین است. ي گردهاست زیرا دانه

فرنگی کوچک بوده و به رنگ سبز یا سبز مایل ي رسیده، شبیه به گوجهدهد. میوهتوسط حشرات رخ می

ها ریزش  ها در آنعقیمی، تولید بذر نکرده و گلباشد. بعضی از ارقام، به دلیل نربه ارغوانی تا بنفش می

شرایطی از به  ،زمینی براي گلدهیگیاه سیب). 1380؛ رضائی و سلطانی، 1385ور، یابند. (خواجه پمی

به طول روز  ،بنديبراي غدهنیز و ساعت)، بارندگی کافی و هواي سرد  16(حدود  طول روز بلندقبیل 

یکی از  ،با هم متفاوت بوده و زودرسی ،رشد ارقامي . طول دوره)1379(مصباح،  کوتاه نیازمند است

 ، حدودرسیدن در ارقام خیلی زودرس يباشد. دورهزمینی میاف مهم اصالح و تولید محصول سیباهد

عالوه بر رقم و طول روز،  ).1992، 1کند (هاریسروز تغییر می 180روز و در ارقام خیلی دیررس تا  80

رسی محصول بندي و زودي حرارت پایین، شدت نور باال و کمبود نیتروژن نیز موجب تحریک غدهدرجه

تر باشد به طول روز، حساسیت بیشتري ). رقم مورد کشت هر چه دیررس1385شود (خواجه پور، می

). 1995گیرد (دماکانت و همکاران، بندي تقریباً همزمان صورت میدارد. در ارقام زودرس، گلدهی و غده

هاي هوایی و کمی زیر خاك ساقهي پایینی و زمینی، از ناحیهي زیرهاي خزندهها نیز همانند ساقهریشه

زمینی ممکن است از گیاه سیب يریشهگیرد. ي خزنده منشأ میها در باالي محل اتصال ساقهباالتر از گره

                                                
1-Harris 
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هاي جانبی اصلی باریک با ریشه يداراي یک ریشه ،گیاه حاصل از بذر .بذر حقیقی یا غده رشد کند

هاي افشان به وجود ریشه ،هانند در انتهاي هر یک از جوانهکباشد اما در گیاهانی که از غده رشد میمی

ضعیف است بنابراین شرایط  ،محصوالت زراعی در مقایسه با سایر ،زمینیدوانی سیبآید. سیستم ریشهمی

  ).1383(یعقوب نژاد،  زمینی ضروري استمناسب خاك براي رشد سیب

  

  زمینیسیب عملکرد عوامل موثر بر - 10- 1

د هر گیاه از اجزاي مختلفی تشکیل شده است. این اجزاء، تحت تأثیر عواملی از قبیل اعمال عملکر     

، محصول عملکرد يعامل اصلی محدود کننده ،زمینیدر سیبگیرند. مدیریت، ژنوتیپ و محیط قرار می

کرد تأثیر زیادي بر روي عمل ،سطح برگ و یا قدرت منبع ،باشد و مثل سایر گیاهانظرفیت مخزن می

زمینی کاهش دهد، باعث افزایش عملکرد ندارد. پس عاملی که بتواند محدودیت مخزن را در گیاه سیب

  .)1387، حسینی( دنباشمی شرح ذیل زمینی بهاجزاي عملکرد سیب .)1382نصراهللا زاده اصل، ( شودمی

Y=A×B×C×D )2 -1                                                          (                                          

Yمربع متر حسب کیلوگرم در = وزن کل غده بر  

Aمربع = تعداد بوته در متر  

Bتعداد ساقه در بوته =  

Cتعداد غده در ساقه =  

D =گرموزن میانگین غده درساقه برحسب کیلو  

  

  مربع تعداد بوته در متر - 1 - 10- 1

ها که موفق بذري کاشته شده و نسبتی از این غده يه دو عامل تعداد غدهب ،تعداد بوته در مترمربع      

هاي بذري مناسب باشد و از شوند وابسته است. در صورتی که کیفیت غدههاي هوایی میبه تولید ساقه

تولید  ،هاي کاشته شدهمطلوب قرار گرفته باشند، تقریباً تمامی غده يدر مرحله ،لحاظ سن فیزیولوژیک

  به غیر از رقابت بین  ،زمینیسیب يدر مزرعه. )1374نیا و رضایی، مهتري( نمایند.هاي هوایی میساقه
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Considering the importance and need of the country for identifying potato varieties and 
introducing high yielding and consistent cultivars to each region's climate, it is necessary 
to evaluate different potato clones in spring and spring, especially Ardebil, in terms of 
yield and yield components and the best varieties to be introduced. So In order to study the 
agronomic and qualitative traits of the advanced potato cultivars and clones in Ardabil 
area, An experiment was conducted with 5 promising clones (Includes: HPS × II / 67-1, 
HPS × II / 67-2, HPS × II / 67-3, HPS × II / 67-4, HPS × II / 67-5) and two control samples 
of Savalan and Agria based on a randomized complete block design with three replications 
in 2016 at Ardebil Agricultural and Natural Resources Research Station. The results 
showed that the cultivars and clones studied in different traits were statistically significant 
difference. Plant height, number of stems per plant, mean stolon length, stem fresh weight, 
starch percentage, tuber protein percentage and tuber nitrogen percentage at 1% probability 
level, traits of diameter and number of main stems, fresh and dry leaf weight, Shoot dry 
weight, number of tubers per square meter, tuber yield, weights of each tuber and starch 
yield were also significant at 5% probability level. Also, stolon number, stem dry weight, 
biological yield, tuber dry weight, harvest index, tuber protein yield, Absorbed nitrogen, 
percentage and yield of dry matter were not significant. Totally Clone No. 1 in Ardebil 

region was superior to other clones and studied cultivars in terms of total yield and tuber 
weight per plant, in other words, the weather conditions of the area are compatible. Agria 
had the lowest yield per unit area, and among the cultivars and clones studied in this 
experiment, it was identified as the best clone. 
Keywords: Tuber number, Tuber yield, Protein percentage, Starch yield, Clone.  
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