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  مقدمه 1-1

 مطالعه موردي کشاورزي توسط محققین زیادي هاي گذشته کاربرد پردازش تصویر در حوزهدر دهه

 بر اساسبندي قهبازتاب و طب بر اساسبندي است. تطبیق شکل، تفکیک بر اساس رنگ، رده قرارگرفته

هاي . در بخشاندقرارگرفته ادهاستف موردتوسط محققین  درگذشتههاي معمولی هستند که روش ،بافت

 از شیپردازیم. پدر این پژوهش می بحث موردمرتبط با موضوعات  شدهانجامزیرین به بررسی تحقیقات 

اهی به پس نگائه کرده و سار در خصوص مفاهیم، اصطالحات و تعاریف این حوزه الزم است اطالعاتی نیا

  ها داشته باشیم.تاریخچه این فعالیت

  و اهمیت آن خچهیتار زمینی،سیب 2-1

، پرو و شیلی يویو مرکزي است، ارتفاعات آند، بول یجنوب يکایزمینی در آمرسیب أو منش أمبد 

براي اولین بار توسط  ینیزمبیاست، س شدهیها کشت مزمینی در آناولین مناطقی بودند که سیب

 ینیزمبیس .آن نیز راه یافت يهابه اروپا آورده شد و از طریق اسپانیا و ایرلند به سایر قسمت هایائیاسپان

 يدر تمام کشورها ینیزمبیبراي اولین بار در زمان فتحعلی شاه قاجار از آمریکا وارد ایران شد. امروزه س

 .است که نقش مهمی در تغذیه مردم جهان دارد يات غدهگیاه از محصوال نیا .شودیجهان کشت م

مقدار تولید  نظر اززیادي هست و این گیاه چهارمین گیاه زراعی  دراتیداراي کربوه ینیزمبیس يغده

گرم کربوهیدرات  21گرم آب  75آن حدود  يگرم از غده 100بعد از گندم، ذرت و برنج است که در 

 يهانیتامیزمینی مقدار زیادي و، در سیبباشدیو امالح م هانیتامیهم و و مقداري نیگرم پروتئ 2حدود 

c،1B،2B  وA .يکه یک ماده ؛باشدیسوالنین م ،زمینی وجود دارددیگري که در سیب يماده وجود دارد 
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هاي سبز سمی سوالنین نسبت به ارقام مختلف متفاوت بوده که در غده يمقدار ماده .سمی است

امروزه در ایران  ممکن است موجب مسمومیت شود.آن زمینی مقدار آن بیشتر است که خوردن سیب

 يدکنندهیتول نیترو خراسان و فارس مهم یشرقجانیاردبیل، اصفهان، همدان، آذربا يهااستان

  1.باشندیاز نوع کشت دیم م نیترو گلستان مهم النیمازندران، گ ياهزمینی آبی و استانسیب

  یشناساهیخصوصیات گ 1-2-1

 یفرنگاز تیره گوجه سالهیک) گیاهی است Solanum tuberosum( یبانام علم ینیزمبیس

)Solanaceaeجنس گرددیزیرزمینی آن کشت م ي) که براي استفاده از غده .Solanum يهاداراي گونه 

. ندینمایو تعداد بسیار محدود دیگري هستند که تولید غده م tuberosumزیادي بوده ولی تنها گونه 

در خاك  ماندهیباق يها. ولی غدهرودیقسمت هوایی این گیاه در اثر سرماي زمستان خشکیده و از بین م

 يهاازنظر ساقه ینیزمبیاین سزده و گیاه جدیدي را تولید نماید؛ بنابردر بهار سال بعد جوانه توانندیم

هاي هوایی و گیاهی است دائمی؛ ولی ازنظر ساقه .شوندها تشکیل میها غدهزیرزمینی که در انتهاي آن

و طول دوره  رسدیسانتیمتر م 60-150زمینی به ساله است، ارتفاع بوته علفی ایستاده سیبها یکبرگ

سانتیمتر  5- 45نی وجود ساقه خزنده زیرزمینی به طول زمی. مشخصه سیبباشدیماه م 6الی  3رشد آن 

هاي خزنده زیرزمینی . این ساقهردیگیهاي هوایی منشأ مساقه رخاكیپایینی و ز يهااست که از گره

هاي هوایی تبدیل و چنانچه در معرض نور قرار گیرد به ساقه هاي کوچک و فلسی شکل استداراي برگ

. پس هر گرددیزمینی تبدیل مخزنده زیرزمینی متورم گشته و به غده سیبهاي . رأس هر ساقهگرددیم

به نام چشم  ياجانبی آن در نقاط فرورفته يهاتغییر شکل یافته است که جوانه يازمینی ساقهغده سیب

 ییهافلس لهیوسجوانه ساقه است که به 3تا  2زمینی داراي حداقل هر چشم سیب است. متمرکز گردیده

ساقه با قرار گرفتن در شرایط مساعدي از رطوبت و حرارت رشد نموده و هر  يهاگشته است. جوانه احاطه

                                                
1 http://farhadbayat.persianblog.ir/post/27 



      15 

  

بوده و  دارهیزمینی ضخیم، مستقیم و زاوهاي هوایی سیبساقه .دینمایجوانه تولید یک ساقه هوایی م

راحل رشد بعدي زمینی در ابتدا ساده ولی در مهاي سیب. برگکندیجانبی زیادي م يهاتولید شاخه

طور متناوب بر روي ساقه قرارگرفته است کرك دار و داراي تعداد زیادي صورت مرکب بوده که بهبه

افشان  ياشهیداراي ر دیآیزمینی به وجود مکه از غده سیب يا. بوتهباشدیمختلف م يهابرگچه با اندازه

سفید، قرمز یا ارغوانی  يهاگل کند.و نابجاست که ممکن است تا عمق بیش از یک متر در خاك نفوذ 

. تعداد گل شودیگرزن دیده م نیآذطور متراکمی در انتهاي ساقه و با گلبلند به يهازمینی با دمگلسیب

در برخی دیگر  کهی، درصورتزندیریها قبل از عمل لقاح مها گلدر بعضی از واریته .در گیاه متفاوت است

خورده . کاسه گل از پنج کاسبرگ به هم جوشگرددیعمل لقاح صورت گرفته منجر به تولید میوه و بذر م

خورده با . جام گل از پنج گلبرگ به هم جوشباشدیو به رنگ سبز و کرك دار م شده لیبا پنج لب تشک

گیرند. میله یم بر تخمدان را درخورده پنج لب تشکیل یافته است. پنج پرچم در قاعده به هم جوش

گرده از سوراخی که در انتهاي کیسه گرده به  يها. دانهباشندیگرده طویل م يهاسهیها کوتاه کپرچم

زمینی از دو برچه با یک خامه بلند و یک کالله دوشاخه شوند. تخمدان زیرین سیبآزاد می دیآیوجود م

عقیمی  است. بعضی ارقام به دلیل نر 3ولی خودگشن 2اپلوئیدوتترآتزمینی گیاهی است. سیب شده لیتشک

  .4ابندییها ریزش مها در آنو گل کنندیتولید بذر نم

  بنديغده  2-2-1

. شودیروزهاي کوتاه تولید م ریها و تحت تأثدر برگ يبندهورمون الزم براي تحریک و شروع غده

 ریبندي آن در روزهاي بلندتر به تأختر و غدهباشد نسبت به طول روز حساس ترررسیهر چه رقم د

                                                
2 Autotetraploid 

3 Self fertile 

4 http://farhadbayat.persianblog.ir/post/27 
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زمینی و تحت روزهاي کوتاه ممکن است قبل از گلدهی بندي در کشت پاییزه سیب. غدهافتدیبیشتري م

زمینی به آن نسبت به گلدهی در کشت بهاره سیب ریبندي و تقدم و یا تأخآغاز گردد. زمان غده

معموالً گلدهی و غده بندي در  نسبت به طول روز براي غده بندي و گلدهی بستگی دارد. حساسیت رقم

. عالوه بر رقم و طول روز، افتدیهمزمان اتفاق م باًیطور تقرارقام زودرس تحت شرایط کشت بهاره به

 یرسباال و کمبود ازت موجب تحریک پیدایش غدد و زود عوامل دیگري مانند پایینی حرارت، شدت نور

و از طریق تحریک تجمع قند در  شدهرهی. عوامل اخیر موجب فراوانی مواد فتوسنتزي براي ذخشودیم

  .5گذاردیم ریشکیل غدد تأثترأس ساقه خزنده بر 

  سازگاري 3-2-1

حدود  يروززمینی گیاهی سرمادوست و حساس به گرما است که رشد خوبی در دماي شبانهسیب

، شودیآغاز م يکندبه گرادیدرجه سانت 7- 9دارد. شروع رشد جوانه در دماي  گرادیدرجه سانت 18- 20

. دماي شودیمتوقف م گرادیدرجه سانت 6در حداکثر است و در دماي  گرادیدرجه سانت 18در دماي 

 20است. با افزایش دماي خاك به بیش از  گرادیدرجه سانت 16- 19مناسب خاك براي شروع غده دهی 

درجه  30و رشد غده در دماي خاك حدود  شودیاز سرعت رشد غده کاسته م ،گرادیدرجه سانت

رشد رویشی بیش از  براي تنفس و هادراتیزیرا مصرف کربوه .گرددییا بیشتر عمالً متوقف م گرادیسانت

 .ابدییپوسیدگی ساقه و سوختگی داخل غدد در دماهاي باال افزایش م زانی. مباشدیمیزان فتوسنتز م

 بییا کمتر آس گرادیدرجه سانت - 2رویشی از دماي  يهازمینی به یخبندان نیز حساس است. اندامسیب

در برداشت در نواحی سرد  ریو با تأخ رهنگامی. سرمازدگی غدد ممکن است به دلیل کشت دنندیبیم

. رودیشمار مه روزکوتاه ببندي گیاهی یاهی روزبلند و ازنظر غده، گیدهزمینی ازنظر گلسیب اتفاق افتد.

دهی زودهنگام مناسب شدت نور زیاد براي غده .گرددیهاي کوتاه مروزهاي کوتاه باعث تولید استولن

                                                
5 http://farhadbayat.persianblog.ir/post/27 
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