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باشد. نتایج نشـان داد  بوزین میسولفورون با متريسولفورون با اگزادیارژیل و ریمکش ریمکش؛ اختالط علفاختالط علف

داري بـر درصـد   هـا تـأثیر معنـی   کـش کش و نوع اختالط علفکش، زمان مصرف علفاختالط علف که فاکتورهاي نسبت
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- سولفورون + متـري خروس در اختالط ریمصحرایی و  وزن خشک تاجکمترین درصد کاهش وزن خشک و تراکم پیچک

زمینـی در اخـتالط   بیشترین درصد افزایش قطر ساقه اصـلی سـیب   .دست آمدزمینی ببوزین و در زمان سبز شدن سیب

زمینی و همچنین بیشـترین درصـد افـزایش    سبز شدن سیب مرحله درصد اگزادیارژیل در 75بوزین + درصد متري 25

درصـد اگزادیارژیـل در زمـان سمپاشـی پـیش کاشـت بـود.         0سولفورون + درصد ریم 100زمینی در ارتفاع ساقه سیب

براي درصد افزایش متوسط تعداد غده و متوسط وزن غده در بـین فاکتورهـاي مـورد بررسـی، بهتـرین تیمـار،       همچنین 
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  مقدمه - 1-1

بوده و از  Solanaceaeي گیاهی یکساله از تیره (.Solanum tuberosum L) زمینی با نام علمیسیب      

- ).  سیب2013رود (فائو، صرف در سراسر جهان به شمار میمنظر تأمین غذایی، چهارمین محصول پر

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

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

هاي مورد نیاز بدن دارد. این ی نقش مهمی در تأمین کربوهیدراتزمین). سیب1385پور، (خواجه

ها و مواد معدنی، در ي ضروري، ویتامینمحصول استراتژیک، از نظر مقدار پروتئین، اسیدهاي آمینه

ي غذایی مردم بسیاري از کشورهاي که در جیرهباشد بطوریي انسان، داراي اهمیت خاصی میتغذیه
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لهستان، اتریش، فرانسه و ... تا حدودي جانشین نان گندم شده و به همراه اکثر  اروپایی مانند آلمان،

 ). 1383شود (حسن پناه و همکاران، غذاها مصرف می

زمینی معرفی نشده است و کش انتخابی براي زراعت سیببا عنایت به اینکه تاکنون در ایران علف

بوزین (سنکور) و پاراکوات (گراماکسون) ريهاي مورد استفاده متکشترین علفدر حال حاضر رایج

-هايباشند، همچنین علفباشند که از لحاظ زمان کاربرد، تعداد و تنوع محل عمل بسیار محدود میمی

هاي گفته شده به کشباشد با علفزمینی میهرز مشکل ساز مزارع سیبهايهرز تابستانه که جزء علف

 توصیهبنابراین  )؛1392و آل ابراهیم و همکاران،  1996کاران، همشوند (رابینسون و خوبی کنترل نمی

کشی در این محصول الزم زمینی جهت رعایت تناوب علفهایی با محل عمل مختلف در سیبکشعلف

 ).1386(زند و همکاران،  رسد.نظر میبه

 دیگر با راهگرم) هم 100گرم در میلی 15 مقدار (به Cویتامین  ویژه ها بهوجود انواع ویتامین

ي غذایی با ارزش زمینی، مصرف آن را به عنوان یک مادههاي ضروري در محصول سیبامالح و پروتئین

ي جمعیت روزانه مصرفی % انرژي2/5و سرشار از کربوهیدرات در جهان، رایج کرده است به طوري که 

یل روند رو به رشد و گرانی ). لذا به دل1383شود (پارساپور و المع، می تأمین زمینیجهان، از سیب

 33ي مصرف زمینی با متوسط سرانهاز تولید سیب حاصل هايفرآورده سایر منابع غذایی و اهمیت

 گرم در سبد غذاییکیلو 54) و 2015رانجان، گرم در سبد غذایی هر نفر در جهان (عباس و سريکیلو

صول در دنیا و کشور، روز به روز در )، مصرف این مح1394هر خانوار ایرانی (زاهدي و همکاران، 

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

- خروس زمینی اردبیل شامل تاجهرز مهم مزارع سیبهاي علف ناپذیر، مفید و ضروري خواهد بود.

 باشد.می 6تلخه و 5بیانشیرین، 4، کنگرصحرایی3شور، علف2تره، سلمه1قرمزریشه

هاي هرز با حساسیتهايها براي کنترل طیف وسیعی از علفکشدر این میان اختالط علف

هاي کاربرد هرز و کاهش هزینههايهاي مقاوم علفمتفاوت، براي به تأخیر انداختن گسترش بیوتیپ
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). دالیل 1998(استریبیگ و همکاران، ها امروزه بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد کشاثرات جانبی علف

هرز، ممانعت از هاي علفها عبارتند از: گسترده کردن طیف کنترل گونهکشاختالط علفاستفاده از 

جویی مالی و کاهش مصرف مواد شیمیایی با استفاده از کش، صرفههرز مقاوم به علفهايگسترش علف

مواد شیمیایی وارده به محیط  کاهش میزان ، کاهش دفعات سمپاشی و7هاي تشدید کنندهمخلوط

  ).1390(موسوي و همکاران، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
l. Amaranthus retroflexus      
. Chenopodium album   

  3. Salsola sp  

4. Cirsium arvensis      

  5.Glycyrrhiza glabra 
6. Acroptilon repnse

  

7. Synergistic mixtures
  

 
 

 زمینی در جهاننگاهی بر وضعیت تولید و کشت سیب - 2- 1

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

 در جهان، 2013آن در سال زیر کشت  سطحشود. ي بیش از یک بیلیون نفر انسان محسوب میو روزانه

 کشورحاضر،  تن بوده و در حال میلیون 368بیش از  ي آنو تولید سالیانه هکتار میلیون 5/19در حدود 

 روسیه، ترتیب کشورهاي هند، آن نیز به از پس است. در جهان زمینیي سیبتولید کننده بزرگترین چین،

در  ان،جهـ  در میـان کشـورهاي   زمینیسیب تولید از نظر میزان ایران نیز. اندگرفته قرار آمریکا و اوکراین

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

  ). 2013(فائو، 

 زمینی در ایراننگاهی بر وضعیت تولید و کشت سیب - 3- 1
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زمینی در ایران از دو قرن پیش مرسوم گردیده و به تدریج  توسعه یافته است. در اوایل کشت سیب

هکتار بوده است، ولی در طول سه دهه اخیر  23000شمسی سطح زیر کشت این محصول  50دهه 

). تولید ساالنه بیش 2013نام، اي در سبد تغذیه مردم کشور پیدا کرده است (بیزمینی جایگاه ویژهسیب

 میلیون تن در کشور، این محصول را در ردیف مهمترین مواد غذایی قابل مصرف بعد از گندم 5/3از 

کیلوگرم در سال است. مصرف آن روز به  45زمینی در ایران قرار داده است. متوسط سرانه مصرف سیب

روز در حال افزایش بوده و با توجه به روند جمعیت و گرانی سایر منابع غذایی نیاز به تولید بیشتر این 

اسکندري و است (ناپذیر محصول با در نظر گرفتن اقلیم خشک و نیمه خشک کشورمان اجتناب

  ).1390همکاران، 

  

  سطح زیر کشت -1- 3- 1

هزار هکتار برآورد شده  159زمینی کشور حدود ، سطح زیر کشت سیب1392-93 زراعی سال در

 برداشت سطح کل از درصد 81/31 و زراعی محصوالت برداشت سطح کل از درصد 34/1که معادل 

 اراضی برداشت سطح هم درصد 2/0 و بیآ کشت با اراضی آن سهم درصد 65/99 و باشدمی سبزیجات

 قرار نخست مقام در کشور زمینیسیب اراضی سهم درصد 8/17 با استان همدان .است بوده دیم کشت با

 7/6آذربایجان شرقی با سهم  درصد، 4/10 سهم با اصفهان درصد، 15 با سهم اردبیل هاي استان دارد.

 پنجم تا دوم هايمقام ترتیب به زمینیشت سیبزیر ک سطح از درصد 7/6درصد و کردستان با سهم 

 زمینیسیب برداشت از سطح درصد 38/56 جمعاً مزبور استان پنج اند. داده اختصاص خود به را کشور

 با یزد استان .است شده برداشت ها استان سایر در سطح بقیه درصد 62/43 و هستند دارا را کشور کل

 داده اختصاص خود به را کشور زمینیسیب زیر کشت سطح نکمتری زمینیسیب سطح هکتار 48 داشتن

 .)1393نام، است (بی
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  میزان تولید -2- 3- 1

 از درصد 73/6 معادل که شده برآورد تن میلیون 99/4 حدود کشور در زمینیسیب تولید میزان

 آن ددرص 85/99 و باشدمی سبزیجات تولید میزان کل از درصد 8/30 و زراعی تولید محصوالت میزان

 کشور زمینیسیب تولید از درصد 30/21 سهم داشتن با همدان استان .است آبی کشت با اراضی سهم

 درصد، 6/15 سهم با اردبیل هاياستان و اختصاص داده خود به را محصول این تولید در اول مقام

و جنوب  ددرص 9/6 سهم کردستان با درصد، 1/7 سهم با آذربایجان شرقی درصد، 3/9 سهم با اصفهان

 شش .اندهکرد کسب را ششم تا دوم هايرتبه ترتیب به کشور زمینیسیب تولید از درصد 4/5 با کرمان

 با یزد اند. استانداده اختصاص خود به را کشور زمینیسیب تولید از درصد 6/65 جمعاً مزبور استان

 ).1393 نام،باشد (بیمی کشور زمینیسیب تولید کننده تن کمترین 977 تولید

 

 در هکتار عملکرد -3- 3- 1

کیلوگرم در هکتار و در  31422زمینی کشور در اراضی زیر کشت آبی، سیب میانگین عملکرد

کیلوگرم  37999باشد. استان کرمانشاه با عملکرد کیلوگرم در هکتار می 13509اراضی زیر کشت دیم، 

- سیب تار، کمترین میانگین عملکردکیلوگرم در هک 13631در هکتار بیشترین و استان گیالن با عملکرد 

کیلوگرم در هکتار بیشترین و استان  18494زمینی آبی کشور را دارا هستند. استان گیالن با عملکرد 

زمینی دیم کیلوگرم در هکتار، کمترین میانگین عملکرد تولید سیب 12486مازندران نیز با عملکرد 

ي بین متوسط عملکرد محصول ). اختالف قابل توجه ناشی از فاصله1393نام، کشور را دارند (بی

مسائل بهزراعی،  ناشی از، کشورهاي اروپاییتولیدي در  عملکردمیانگین  بازمینی در ایران سیب

- عدم سازگاري ارقام وارداتی با کلیماهاي مختلف مینیز  ذر گواهی شده ومین بأآگروتکنیکی، عدم ت
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ها و بیماري ،زا (آفاتل مربوط به بهداشت مزرعه، مدیریت عوامل خسارتئکه مساباشد. ضمن این

  ).1380، پژوهندهباشند (قابل بحث می ،این مقوله در هرز) نیزهايعلف

 زمینی و اهمیت آنسیب - 4- 1

ي آمریکاي جنوبی بوده و احتماالً از مناطق ي غربی در منطقهگیاهان بومی نیمکره وزمینی جزسیب

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

توان به عنوان بانک ژن طبیعی وفور وجود دارد چنان که کشور پرو را میزمینی بههاي وحشی سیب

 اتفاق قاجاریه يدوره در ایران، به زمینیسیب گیاه اولین ).  ورود1999 ،زمینی تلقی کرد (آنونیبس

به  ایران، نقاط جنوب از در بعضی این که به توجه نیست. با مشخص دقیقاً آن و چگونگی سال ولی افتاد

 سفیر -  ملکم جانسر که دانعقیده این بر پژوهشگران از بسیاري شود،می گفته "آلوي ملکم"زمینی سیب

 تحفه، عنوان به را گیاه بار، این اولین براي آمد، ایران به شاهفتحعلی يدوره در که انگلستان وقت دولت

صادر کرد (وزین افضل و  پشند در روستاي را آن کشت قاجار، دستور شاه و داد هدیه شاهفتحعلی به

  ).1391اعظمی ساردویی، 

 و برنج گندم، از بعد غذایی، اهمیت نظر از(.Solanum tuberosum L)  علمی نام با زمینیسیب      

زمینی در تن سیب میلیون 368ي بیش از سالیانه تولیدبوده و  در دنیا توزیع ترینگسترده ذرت، داراي

گویاي اهمیت اقتصادي این  تن در هکتار 100بیش از پتانسیل عملکرد ) و داشتن 2013جهان (فائو، 

 کشور 100از  بیش که شودمی کشور جهان کشت 125بیش از  در زمینیسیبباشد. امروزه می محصول

- درکشور مناطق معتدله، در تولید بیشترین هنوز اما اندهشد واقع گرمسیرينیمه و گرمسیري مناطق در آن

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

زمینی هر چند در اوایل در ایران نیز سیب). 1390شود (مدنی و همکاران، می تولید کشورهاي آسیایی



9 
 

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

) به طوري 1377بادي، یکی از محصوالت مهم زراعی در سطح کشور تثبیت نموده است (نیلی احمد آ

تولید محصوالت زراعی  ششم يرتبه که امروزه، بعد از گندم، ذرت، نیشکر، گوجه فرنگی و یونجه،

  ).1393نام، است (بی داده اختصاص خود % از کل تولیدات زراعی کشور، به73/6کشور را با 

 به ور عمده،ط و به بوده متفاوت زمینی،مختلف سیب ارقام موجود در شیمیایی ترکیبات 

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

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

 Cویتامین  .)2000عفریان، باید در نظر گرفت (ج نیز را انبارداري يدوره در طی غده شرایط نگهداري

بدین  نماید.میاکسیدان در بدن عمل به عنوان یک آنتیبوده و  محلول در آبموجود در سیب زمینی، 

- سالمت لثه همچنین در کرده وهاي آزاد محافظت هاي بدن در مقابل خسارت رادیکالاز سلول ترتیب،

 و (گروپر استدرت دفاعی بدن، موثر تقویت ق ها، افزایش جذب آهن توسط بدن وها، التیام زخم

از  زمینی، به طرز قابل توجهی، بیش از محصوالت غنیعنصر پتاسیم موجود در سیب). 2013اسمیت، 

  ). 2013نووسکی،  پتاسیم مانند موز، پرتقال، قارچ خوراکی و .... است (دریو

نشاسته است که در برابر باشد. نشاسته مقاوم نوعی ي مقاوم میزمینی همچنین داراي نشاستهسیب

کند. این ماده به طور طبیعی، در محصوالت ي کوچک مقاومت میهاي موجود در رودههضم آنزیم

ي شود. نشاستهزمینی و غالت یافت مینارس)، سیب و ها، موز (به ویژه موز سبزکشاورزي از قبیل لگوم

بیوتیک آنتیو داراي نوعی فیبر با خاصیت  شودي بزرگ تخمیر میمقاوم طبیعی، نامحلول بوده و در روده

زمینی به روش مصرف آن بستگی دارد. براي مثال، پختن و ي مقاوم موجود در سیباست. مقدار نشاسته

(راتز و همکاران،  دهدبرابر افزایش می 2زمینی را تا ي مقاوم سیبزمینی، مقدار نشاستهکردن سیب سرد

2016.(  
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  ینیزمشناسی سیبگیاه - 5- 1

 2از جنس سوالنوم 1ي سوالناسهتیرهها، از ايي دولپهزمینی گیاهی یکساله و علفی، از ردهسیب      

بوده و خویشاوندي نزدیکی با دیگر گیاهان زراعی مهم مانند توتون، گوجه  31ي توبروسومو گونه

 180الی  160بین  این جنس، يي شناخته شدهگونه 2000فرنگی، بادنجان و فلفل دارد. از تعداد 

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

مورد ي توبروسوم به صورت گسترده در سطح جهانی، شوند اما فقط گونهمنابع غذایی پرورش داده می

-گردد. ارتفاع بوتهزمینی آن کشت میي زیرغدهاین گیاه براي استفاده از کشت و تولید قرار گرفته است. 

ماه است  6الی  3سانتیمتر رسیده و طول دوره رشد آن  60تا  50زمینی، به ي سیبي علفی و ایستاده

زیرزمینی است که ي ساقه ،یک نوع آن باشد.میزمینی داراي دو نوع ساقه سیب. )1385پور، (خواجه

هاي هوایی به وجود  ساقه ،خاك و زیرپایینی هاي ست و از گرههاي کوچک و فلسی شکل اداراي برگ

چنانچه در و باشد خصوصیات یک ساقه را دارا می یتمام. این نوع ساقه، )1994(هاوکس،  آیدمی

  .)1385(خواجه پور،  شودمیهاي هوایی تبدیل  معرض نور قرار گیرد به ساقه

زمینی را ي سیبگردد. غدهزمینی تبدیل میي سیبغدهزمینی، متورم گشته و به ي زیررأس هر ساقه

ایی و تولید مثل، سازش سازي مواد غذتوان به عنوان بخشی از ساقه در نظر گرفت که براي ذخیرهمی

گوش و هاي با مقطع سهو داراي ساقه بوده  هاي هوایی هستند که به رنگ سبزساقه ،نوع دومیافته است. 

 ). 1994(هاوکس،  باشندمرکب میو اي شکل هاي متناوب کنگرهبرگ

                                                
1. Solanaceae 
2. Solanum 
3. Tuberosum 
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محسوب زمینی اي در سیباندام اصلی ذخیره اي تغییر شکل یافته است کهزمینی، ساقهي سیبغده 

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

پور، اند (خواجهاي به نام چشم، متمرکز گردیدهرفتهنقاط فرو هاي جانبی آن، درجوانه .شودحاصل می

متغیر است  ،غده و شرایط رشد يبر حسب رقم، اندازه ،زمینیسیب يتعداد چشم در یک غده). 1385

هایی ي فلسي ساقه است که به وسیلهزمینی، داراي حداقل سه جوانهسیب هر چشم ).1996(برتون، 

هاي ساقه با قرارگرفتن در شرایط مساعدي از نظر رطوبت و دما رشد نموده و هاحاطه گشته است. جوان

زمینی، هاي بزرگ و مرکب سیببرگ). 1385پور، نماید (خواجهي هوایی میهر جوانه، تولید یک ساقه

یک برگچه  ،یعنی در انتهاي دمبرگ اصلیاي هستند به طور متناوب بر روي ساقه قرار گرفته و تک شانه

هاي کرکدار بودن، داراي تعداد زیادي برگچه با اندازه ها عالوه بر. برگ)1375شود (طباطبائی،  ده میدی

 يلبهبوده و  مرغی نامنظم ها تخم شکل برگچه). 1381باشند (حسن پناه و حسین زاده، مختلف می

ها کبود و رگبرگ آنمایل به  يها سبز تیره برگچهاست. رنگ  دارها بدون دندانه ولی کمی موج برگچه

ها دو ). گل1375دار، با دمبرگ بسیار کوتاه است (طباطبائی، کدر دو طرف کر و سبز مایل به سفید

 و متراکم در انتهاي ساقه با گل آذین گرزن قرار گرفته و اي خوشه، متنوع و با دمگل بلند، به طور جنسی

- گلبرگ و یک تخمدان دو 5کاسبرگ،  5) و 1381زاده، پناه و حسینسانتیمتر قطر (حسن 4تا  3داراي 

ي متفاوت جام گل بستگی اندازه ).1385پور، (خواجهباشند میدو شاخه  يکالله اي با یک خامه و برچه

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

ي جام ها در لوله آیند. پرچماي شکل در میشده و به صورت لوله ها با یکدیگر متحدباشد. گلبرگ می

ها در دهند. گل ي مخروطی اطراف خامه را تشکیل میگل به هم پیوسته بوده و یک ستون بسته

شوند. هر چند که ممکن است در طول روز هم باز شوند. این  زمینی بیشتر در صبح زود باز می سیب
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ي باد ي آن خیلی سنگین است. تالقی در این گیاه به وسیلهي گردهزیرا دانهافشان است گیاه، خود گرده

فرنگی کوچک بوده و به رنگ ي رسیده، شبیه به گوجهدهد. میوه ندرت توسط حشرات رخ میو خیلی به

ها لعقیمی، تولید بذر نکرده و گباشد. بعضی از ارقام، به دلیل نر سبز یا سبز مایل به ارغوانی تا بنفش می

 ). 1385پور، خواجه؛ 1380رضائی و سلطانی، یابند (ها ریزش  میدر آن

ساعت)، بارندگی کافی  16(حدود  طول روز بلندشرایطی از قبیل به  ،زمینی براي گلدهیگیاه سیب

رشد ي . طول دوره)1379(مصباح،  به طول روز کوتاه نیازمند است ،بنديبراي غدهنیز و و هواي سرد 

 باشد.زمینی مییکی از اهداف مهم اصالح و تولید محصول سیب ،با هم متفاوت بوده و زودرسی ،ارقام

- روز تغییر می 180روز و در ارقام خیلی دیررس تا  80 ، حدودرسیدن در ارقام خیلی زودرس يدوره

نیتروژن ي حرارت پایین، شدت نور باال و کمبود عالوه بر رقم و طول روز، درجه ).1992کند (هاریس، 

ها نیز همانند . ریشه)1385شود (خواجه پور، بندي و زودرسی محصول مینیز موجب تحریک غده

ها در هاي هوایی و کمی باالتر از گرهي پایینی و زیر خاك ساقهزمینی، از ناحیهي زیرهاي خزندهساقه

مکن است از بذر حقیقی یا زمینی م گیاه سیب يریشهگیرند. ي خزنده منشأ میباالي محل اتصال ساقه

باشد اما در  هاي جانبی می اصلی باریک با ریشه يداراي یک ریشه ،گیاه حاصل از بذر .غده رشد کند

آید. سیستم هاي افشان به وجود می ریشه ،ها کنند در انتهاي هر یک از جوانه گیاهانی که از غده رشد می

ضعیف است بنابراین شرایط مناسب خاك  ،ت زراعیمحصوال در مقایسه با سایر ،زمینی دوانی سیبریشه

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

  زمینیمراحل رشد و نمو گیاه سیب - 6- 1

  بندي نمود:توان به چهار مرحله مجزا تقسیمزمینی را میمراحل رشد سیب

  مرحله رشد رویشی اولیه - 1- 6- 1



13 
 

دهی است. این مرحله با رشد جوانه از اه از کاشت تا شروع غدهمرحله اول رشد شامل نمو اولیه گی

ها) در آن ها و استولونها، ریشهها، ساقهه (برگاهاي رویشی گیگردد و تمام قسمتها آغاز میچشم

هاي هوایی کنند. با ظهور ساقهها عمل میاي براي جوانهبه عنوان منبع تغذیه ها نیزگیرند. غدهشکل می

ها طی این مرحله شروع استولونکنند. تشکیل و طویل شدن سرعت توسعه پیدا میي جانبی بههاریشه

گیرد (کوچکی و متري از غده صورت میسانتی 30تا  20ها در خاك در فاصله شود و پراکنش ریشهمی

ها در این مرحله ). دو فاز رشدي سبز شدن و سپس تشکیل و طویل شدن استولون1376همکاران، 

دهی است (اوجاال و ها و شروع غدهشود. پایان این مرحله مطابق با متورم شدن نوك استولونوع میشر

زنی و از رشد ریشه جلوگیري نموده و در ). در این مرحله کشت در خاك مانع جوانه1990همکاران، 

  ).1981لون، نتیجه دوره رویشی کوتاه خواهد شد (ون

  

  

  

  دهمرحله آغازین تشکیل غ - 2- 6- 1

ها) هاي خزنده زیرزمینی (استولونمرحله تشکیل غده با نمو و حجیم شدن قسمت انتهایی ساقه

شوند، ولی اي تولید میها در طی یک بازه زمانی دو هفتهشود. از شروع تشکیل غده بیشتر غدهشروع می

؛ 1990همکاران، هاي دیگري در اواسط فصل نیز تولید شوند (اوجاال و این امکان وجود دارد که غده

هایی هستند که در شوند غدههایی که در زمان رسیدگی برداشت می). اما غده1373کوچکی و همکاران، 

ترین مرحله بندي حساس). مرحله شروع غده1990اند (اوجاال و همکاران، این مرحله تشکیل شده

  ).1378ه ؛ علیزاد1981لون، باشد (ونزمینی نسبت به کم آبی میرشدي گیاه سیب
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 مرحله حجیم شدن غده- 3- 6- 1

مرحله رسیدگی است (کوچکی و ها تا رسیدن بهاین مرحله از رشد شامل افزایش اندازه غده

 120تا 60ها این مرحله از رشد یک دوره ). بسته به طول فصل رشد و حضور پاتوژن1373همکاران، 

برگ این مرحله به حداکثر خود یعنی  ). شاخص سطح1990شود (اوجاال و همکاران، روزه را شامل می

یابد. در ارقام با رشد کاهش می 1هاي مسن تا نزدیک به رسد و سپس با ریزش برگمی 6تا  5/3

  ).1373شوند (کوچکی و همکاران، هاي ریزش یافته میهاي جدید جایگزین برگنامحدود برگ

  مرحله رسیدگی کامل - 4- 6- 1

ها و ساقه مشخص اي هوایی و کاهش همزمان ماده خشک برگهها با پیر شدن بخشرسیدگی غده

ها به حداکثر مطلوب، وقتی که درصد ماده خشک غدهطور ). به1373شود (کوچکی و همکاران، می

روز  24تا  10رسیده و توسعه بافت پریدرم بر روي غده، کامل شد، رسیدگی غده حاصل شده است که 

هاي هوایی به ). در اثر انتقال موادغذایی از بخش1990 و همکاران، گیرد ( اوجاالآخر رشد را در بر می

رسد. البته در ابتداي این مرحله مقداري فعالیت فتوسنتزي ها، این اندام به حداکثر رشد خود میغده

روند. سرعت رشد غده در این مرحله هاي پیرتر به مرور زمان زرد شده و از بین میوجود دارد. برگ

). در این مرحله از رشد، به علت پایین 1373یابد (کوچکی و همکاران، رحله سوم کاهش مینسبت به م

ها به آبیاري بودن تبخیر از خاك و تعرق شاخ و برگ مسن، گیاهان در مقایسه با مرحله بزرگ شدن غده

  ).1990تکمیلی کمی نیاز دارند (اوجاال و همکاران، 

            هاي رقم آگریاویژگی - 7- 1

- میالدي در کانادا گواهینامه 1997اصالح شده است و در سال  Semlo) ×  (Quartaرقم آگریا از تالقی 

-زمینی آگریا داراي بوته). رقم سیب2007؛ نیواپ، 1385را دریافت کرد (شیري،  4577اي به شماره 
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ي، بلند، کلفت، کم هاي قوو ساقه هاي پایدار، ایستاده با رشد قوي و سریع و پوشش خوب، ارتفاع زیاد

هاي گل ها کم، غنچهباشد. گلها کم موج میها سبز تا سبز تیره، حاشیه برگدوام تا متوسط، رنگ برگ

باشد. از نظر طول دوره رشد، نیمه آذین درشت میها به رنگ سفید و گلپایا و بدون رنگیزه، گل

غی شکل و رنگ گوشت زرد تیره با مرها دراز، درشت، تخمزودرس، داراي عملکرد خیلی باال، غده

باشد. عدم اي شکل، به رنگ ارغوانی میها کم عمق، استوانهپوست صاف به رنگ زرد روشن، چشم

باشد. درصد ماده سازي میتغییر رنگ پس از پخت، داراي کیفیت عالی براي پخت، مناسب براي چیپس

 ساس به زنگ برگ، پیچیدگی برگ،خشک، باال و دوره رکود طوالنی و خاصیت انبارداري خوب، ح

 Yn ،X ،Aزمینی و تقریباً حساس به باللیت غده و مقاوم نسبت به پوسیدگی غده و ویروس زگیل سیب

  ).1383است (وزارت جهاد کشاورزي، 

  زمینیاکولوژي سیب - 8- 1

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

شود (خواجه پور، متري سطح دریا کشت می 3500ي جنوبی و از سطح دریا تا ارتفاع بیش از درجه

- می باشد. این عواملمیطول روز  ونور، آب، خاك  دما، این گیاه، متأثر از عواملی از قبیلرشد ). 1385

ینی محصولی است که زمسیب را تحت تأثیر قرار دهند. آنرشد توأمان، انفرادي و یا توانند به صورت 

ي سانتیگراد) نیاز داشته (کافی و همکاران، درجه 18تا  15براي رشد مطلوب، به آب و هواي خنک (

  شود.) و در نواحی گرمسیري، در فصل پائیز و در نواحی سردسیري، در فصل بهار کشت می1379

- ن ماه فصل رشد سیبشود که میانگین دماي گرمتریزمینی در مناطقی حاصل میبهترین رشد سیب 

زمینی را خصوصیاتی از خاك که تولید محصول سیب ي سانتیگراد یا کمتر باشد.درجه 25زمینی حدود 

هاي محلول و حاصلخیزي ذاتی خاك)، دهند عبارتند از شیمی خاك (اسیدیته، نمکتحت تأثیر قرار می



16 
 

کی به ویژه فشردگی خاك و شرایط فیزی) بافت خاك (نسبت بین اجزاء رس، الي، شن و موادآلی

  ).1385(روشندل و همکاران، 

شنی که بافت رسی و رسیهاي سبک یا شنیتوقع بوده و زمینکم گیاهی زمینیسیب ،خاك از نظر 

بین  هاآن  pHهاي خنثی تا کمی اسیدي که زمین ،باشند. از نظر اسیدیتهمتوسط دارند براي آن مطلوب می

زخم پوست و سایر  انندهاي اسیدي از بروز امراض خطرناك مزیرا خاك شوندباشد توصیه می 7تا  5/4

(شی و همکاران،   زمینی به خشکیسیب .)1373د (کاظمی، نکنامراض قارچی و باکتریایی جلوگیري می

ها را روزهاي کوتاه، رشد طوالنی استولون. حساس است )1393، موسوي(خاك و شوري  )2015

اندازد ي هوایی را پس از سبز شدن، کند و شروع گلدهی را به تعویق میهاتحریک کرده، رشد اندام

  . )1373 ،همکاران (کوچکی و

؛ 1995کوتاه بوده (بیوکما و واندرزاگ، بندي، روزبلند و از نظر غدهروز ،این گیاه از نظر گلدهی

کی از مهمترین عوامل زمینی، کمبود آب معموالً یدر تولید سیب. )1386زاده، رحیم؛ 1385پور، خواجه

ي تشکیل ي کوتاهی بالفاصله قبل و نیز در طول دورهزمینی دورهي عملکرد است. سیبمحدودکننده

هاي غده، نیازمند توجه خاصی است زیرا گیاه در این مرحله، به عوامل گوناگون به ویژه مقدار آغازي

طور مستقیم و غیر مستقیم، بر میزان توانند به آب، بسیار حساس است. این عوامل و عوامل دیگر می

گیرد. تأمین آسیمیالسیون خالص اثر بگذارند. اثر غیر مستقیم، از طریق تسریع در پیري برگ صورت می

شکل و هاي بدها منتهی خواهد شد که ممکن است موجب تشکیل غدهنامنظم آب، به رشد نامنظم غده

ي رشد غده ی توأم با دماي باال به ویژه در اوایل دورههاي شدید خشکها شود. دورهایجاد ترك روي غده

  تواند موجب رشد ثانویه شود.که خاك، به طور کامل از شاخ و برگ پوشیده نیست، می

 هاي کشاورزيهرز در اکوسیستمهايجایگاه علف - 9- 1



17 
 

هرز همواره در طول تاریخ به عنوان رقیبی سر سخت در عرصه هايها و علفآفات، بیماري

ترین غفلت بشر از ها را مورد هجوم خود قرار داده و کوچککشاورزي، محصوالت تولیدي انسان

برداري بیشتر از منابع را بدون در نظر گرفتن واقعیت هایی که انسان قصد بهرهها به ویژه زمانحضور آن

ل این عوامل اند. لذا کنتردرصد محصول را از بین برده 100ها داشتند، در مقاطعی تا حضور آن

زاي گیاهی مهم و اقتصادي در کشور ایران بالغ بر ناپذیر است. تعداد عوامل خسارتزا اجتنابخسارت

ها (باکتري، قارچ، نماتد، ویروس، ها و پرندگان)، بیماريها، موشعامل، شامل آفات (حشرات، کنه 607

 25ها درصد، سهم بیماري 28ن عوامل هرز که به ترتیب سهم آفات از ایهايفیتوپالسما و ...) و علف

  ).1392نام، باشد (بیدرصد می 47هرز هايدرصد و سهم علف

در طول تاریخ، بشر همواره به دنبال افزایش غذا از طریق افزایش عملکرد گیاهان زراعی بوده 

هرز یکی از عوامل اصلی کاهش کمی و کیفی محصول هايهاي کشاورزي، علفاست. در اکوسیستم

هاي مهم تولید در هر نظام کشاورزي است. هرز یکی از جنبههايباشند. بنابراین مدیریت علفمی

هرز را به چند گروه تقسیم کرده است: رقابت با گیاهان هايعلف ي خسارت) نحوه1999زیمدال (

رآوري، هاي فهاي تولید، کاهش کیفیت محصوالت زراعی و دامی، افزایش هزینهزراعی، افزایش هزینه

ها، ایجاد مشکالت براي سالمت انسان، کاهش ارزش راضی و افزایش ایجاد مشکالت در مدیریت آب

  هاي گیاهان زراعی براي کشت.هزینه

ها روي گیاه زراعی در کوتاه مدت ظاهر مساله مهم این است که خسارت ناشی از آفات و بیماري

گیر نبوده است و در دراز هرز به ظاهر چشمهاير علفباگیرد، ولی آثار زیانشده و مورد توجه قرار می

هرز محسوب هايشود که این دلیل اصلی عدم توجه به کنترل به موقع و مطلوب علفیان میامدت نم

ها نیز ها، خیلی زیاد و کنترل آنیسه با آفات و بیمارياشود. ولی میزان خسارت این گیاهان در مقمی
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هاي تولید ترین جنبههرز یکی از مهمهايکنترل علف وصف،با این  لذا. )2000تر است (گوپتا، مشکل

  در هر نظام کشاورزي است. 

  زمینیهاي هرز در کاهش عملکرد سیباهمیت علف - 1- 9- 1

باشند و عملکرد گیاهان زراعی را هاي کشاورزي میهرز مهمترین محدودیت در سیستمهايعلف

دهند. گیاهانی که داراي توان رقابتی درصد کاهش می 100تا  10 بسته به توانایی رقابتی خود، بین

بینند هرز را کنترل کنند افت عملکرد کمتري میهايتوانند علفتري میباالتري هستند و به نحو مطلوب

هرز در صورتیکه در تمام زمینی بسته به ترکیب علف). عملکرد سیب1994(ویلکولت و ریچبورگ، 

درصد کاهش یابد (تریپاتی و همکاران،  76تا  16تواند مینی کنترل نشود میزي رشدي سیبدوره

1989.(   

هرز قادرند از طریق مصرف منابع موجود در مزرعه مانند آب، نور و مواد غذایی، عملکرد هايعلف

ر ها تأثیي آن) و بر تعداد، اندازه و وزن متوسط غده1990دهند (وانگسل و رنر، زمینی را کاهش سیب

انجام شده در آمریکا نیز  ). مطالعات1998؛ آرنولد و همکاران، 1981گذارند (نلسون و تورسون، می

درصد کاهش  70تا  40زمینی عملکرد غده را هرز مزرعه سیبهاينشان داده است که عدم کنترل علف

  ).1976دهد (دالین، می

درصد برآورد شده است  80تا  20هرز زمینی به علت آلودگی مزرعه به علفتلفات محصول سیب

زمینی را از طریق کاهش هاي سیبهرز کیفیت و کمیت غدهياهلودگی علفآ). 1996(جایزوال و الل، 

) میزان 1381). نوري قنبالنی (1998دهد (آرنولد و همکاران، اندازه، وزن و تعداد غده کاهش می

ش کرد. در بررسی مجد و همکاران درصد گزار 53هرز در اردبیل را هايخسارت ناشی از علف

زمینی را در اردبیل بیش ها عملکرد غده سیبهرز در مقایسه با عدم حضور آنهاي) حضور علف1393(

  درصد کاهش دادند.  8/33از 
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In order to evaluate of Rimsulforon with Oxadiagil and Rimsulforon with Metribuzin 
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University of Mohaghegh  Ardabili at 15 kilometer to Ardabil during 1395. For this 

purpose a factorial experiment was performed in the base of Randomized Complete Block 

Design, in three replication. Experiment factors consist of first factor, mixture percentage 

of herbicides (0, 25, 50, 75 and 100 percent); the second factor, time of hebicide 

application in pre-plant and post-emergence potato growth stages  and the third factor, type 

of hebicide mixture including Rimsulfron + Oxadiargil and Rimsulfron + Metribuzin. The 

results showed that herbicide mixture percentage, time of application and type of herbicide 

mixture had significant effect on density and dry weight decreasment percentage of weeds 

and also on yield and yield attitudes incresment percentage of potato. The result of 

experiment showed that the least density decreased component percentage of Pigweed and 

Lambsquarter in pre-plant stage and the least dry weight decreased percentage of 

Lambsquarter in post-emergence stage which was in Rimsulfron + Oxadiargil mixture. 

Also the least density and dry weight decrease percentage of bind weed and dry weight of 

Pigweed were in Rimsulfron + Metribuzin in post-emergence of potato. The most 

increasment percentage of diagonal average of potato was in 25% Metribuzin + 75% 

Rimsulfron in post-emergence of potato and also the most increase percentage of average 

height was in 100% Rimsulfron + 0% Oxadiargil in pre-plant stage of potato. Also for 

increasing percentage of average tuber number and average tuber weight, between 

experiment factors, the best treatment evaluted 25 % Rimsulfron + 75 % Metribuzin in 

post-emergence of potato. Also for increasing percentage of total tuber yield and yield of 

stem, the best treatment evalute as 75 % Rimsulfron + 25 % Ogzadiargil in pre-plant stage 

of potato. 
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