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  آبادچمنحمیدرضا محمددوستدکتر   : راهنمااناستاد

  فرشته نوراللهی ، مهندسسلیم فرزانهدکتر   :ان مشاوراستاد

  24/10/1397  :دفاعتاریخ

  .ص  72  : اتتعدادصفح

  زراعت و اصالح نباتات  :نامه شماره پایان

  :چکیده

-هاي گذشته موجب تغییر نگرش مدیریت علفها در دههرویه علفکشمشکالت ناشی از کاربرد بی:هدف 

تاثیر تراکم این آزمایش نیز به منظور مطالعه . هاي جایگزین شده استهاي هرز بر مبناي استفاده از روش

  .انجام شد هاي هرززمینی بر کنترل علفکاشت دو رقم سیب

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي و منـابع طبیعـی    1396آزمایش در سال :شناسی پژوهش روش

بوتـه در   10و  5/7، 5(مل سه تراکم کاشـت  فاکتورهاي مورد مطالعه شا. دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد

-آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلـوك . بود) کنبیک و کایزر(زمینی و دو رقم سیب) متر مربع

متر و با فاصله بوته  2هایی بطول زمینی در ردیفهاي سیبغده. تکرار اجرا شدهاي کامل تصادفی در سه 

در . پس از سبز شدن هر پالت به دو قسمت مسـاوي تقسـیم شـد   . متر کشت شدندسانتی 25روي ردیف 

زمینـی، نفـوذ نـور در سـه الیـه      ارتفاع سـیب . هاي هرز در طول فصل رشد کنترل شدندیک قسمت علف

در سـه  . گیـري شـد  زمینی انـدازه باالیی، میانی و سطح خاك در مرحله طویل شدن ساقه و گلدهی سیب

 50×65هاي هرز در کوادراتهایی بـه ابعـاد   زمینی علفبندي سیبساقه، گلدهی و غده مرحله طویل شدن

. زمینی از دو ردیف میـانی برداشـت شـدند   هاي سیبدر انتهاي فصل رشد غده. متر شمارش شدندسانتی

  .ها با آزمون دانکن انجام شدو مقایسه میانگین SPSSافزار آنالیزهاي آماري با نرم

زمینی ارتفاع بوته افزایش یافت که این تغییرات در رقـم  افزایش تراکم سیب بانتایج نشان داد که :ها یافته

. درصد کمتر از رقم کنبیک بود 25هاي هرز در رقم کایزر دهی تراکم علفدر مرحله غده .کایزر بیشتر بود

بـه   هـرز يهـا ازرقابتعلفیافتعملکردناشـ بوته در واحد سطح 5/7زمینی تا سیبشتراکمیباافزادر رقم کنبیک

بوتـه در واحـد سـطح     10در رقم کایزر کمترین افت عملکرد در تـراکم  . افتیکاهش  درصد 20کمتر از 

  .مشاهده شد

زمینی توانایی رقابت متفاوت دارند و واکنش آنهـا  نشان داد که ارقام سیب این تحقیق نتایج:گیري نتیجه

هـاي هـرز در   انـد در مـدیریت علـف   توبه افزایش تراکم در واحد سطح متفاوت است که این موضـوع مـی  

  .هاي کشاورزي پایدار مورد استفاده قرار گیردسیستم

  هاي هرزورزي پایدار، مدیریت علفتوانایی رقابت، کشا:هاي کلیدي واژه
  



  مقدمه - 1-1

 1930ایـن جمعیـت کـه در سـال     . کره زمین پیوسته در حال افـزایش اسـت   جمعیت

 2000میلیارد نفر رسید و در سـال   3/5به  1990میلیارد نفر بود در سال  2میالدي تنها 

مـیالدي بـه    2025شود کـه در سـال   بینی میمیلیارد نفر تجاوز کرد و پیش 6میالدي از 

به اعتقاد کارشناسان کشاورزي، افزایش تولید ).FAO, 1986-2000(میلیارد نفر برسد  5/8

حل مشکل گرسـنگی اسـت، بـویژه در کشـورهاي در حـال توسـعه الزم اسـت تـا         تنها راه

چنانچه قـرار باشـد افـزایش جمعیـت بـه      . گذاري بیشتري در این امر صورت گیردسرمایه

ه تولیدات درصد ب 60سال آینده حداقل 30صورت کنونی انجام شود، این کشورها باید در 

توانـد  بنابراین، توجه بـه تولیـدات کشـاورزي مـی    ). FAO, 1992(کشاورزي خود بیفزایند 

دراین میان نقش اسـتفاده  . نقش مهمی در تضمین امنیت غذایی این کشورها داشته باشد

هـاي  از گیاهان پربازده و بکارگیري عملیـات زراعـی پیشـرفته و اسـتفاده بهینـه از نهـاده      

  . زایش عملکرد گیاهان انکارناپذیر استکشاورزي، در اف

اي است که نقش مهمی در تغذیه مردم جهان دارد و به از محصوالت غده زمینیسیب

دلیل عملکرد بسیار باال در واحد سطح، انرژي و تعداد پروتئین تولیدي آن در واحد سطح 

ملکرد افزایش ع). 1391؛ شیرمحمدي، 1388پور، خواجه(بیش از گندم و برنج است 

سیب زمینی همانند گیاهان زراعی دیگر یکی از اهداف ضروري جامعه امروزي براي 

پیشرفت و توسعه در کشاورزي فقط از طریق . هماهنگی با افزایش جمعیت جهان است

  .پذیر استشناخت علمی و اصولی اثر عوامل محیطی در رشد و نمو این گیاه امکان

زراعـی از جملـه   دهنده عملکـرد گیاهـان  ي کاهشهاي بیولوژیکی از تنش هرزهايعلف

هـرز  هـاي علیرغم اقدامات مختلفی کـه بـراي کنتـرل علـف    . روندزمینی به شمار میسیب

درصد خسارت به گیاهان زراعی  30تا  15شود، ساالنه هاي کشاورزي انجام میاکوسیستم

هرز یکـی از  هايعلفاز این رو مدیریت ) . Liebman, 2004؛ 1391غفاري؛ (کنند وارد می

ها از عوامل مهمـی  کاربرد علفکش. باشدعوامل اصلی در افزایش عملکرد گیاهان زراعی می

هرز مورد استفاده قرار گرفتـه و امکـان   هايهاي گذشته براي کنترل علفاست که در دهه

هـاي هـرز بـه    ایجاد کشاورزي فشرده را فراهم ساخته است، ولـی افـزایش مقاومـت علـف    

هـا  هاي کشاورزي و نگرانی از اثرات جانبی علفکشها، ضرورت کاهش هزینه نهادهعلفکش

این مسأله ما را مجبور . در محیط موجب اجبار کشاورزان به کاهش مصرف آنها شده است

هـاي جـایگزین از   هاي هرز بر مبناي اسـتفاده از روش هاي مدیریت علفبه بهبود سیاست
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هاي کاشت، براي کنترل آنهـا  رقابت باال و کاهش فاصله ردیفجمله اصالح ارقام با توانایی 

  .نمایدها میو معقول کردن استفاده از علفکش

  هدف - 1-2

- هرز قرار میهايزراعی شدیداً مورد هجوم علفنیز همانند سایر گیاهان زمینیسیب

و نمو،  تواند با تغییر شرایط رشدها نشان داد که عملیات زراعی مینتایج بررسی. گیرد

  :هدف از اجراي این تحقیق. هرز را تغییر دهدهايزراعی و علفتوانایی رقابت گیاه

هـاي مختلـف   هاي هـرز در تـراکم  زمینی با علفمقایسه توانایی رقابت دو رقم سیب -1

  کاشت

  هاي هرززمینی به جهت کنترل علفانتخاب بهترین رقم و تراکم کشت سیب -2





  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  زمینیتاریخچه و خاستگاه سیب- 2-1

که وي پی برد با قرار دادن غده در زمینی توسط انسان زمانی آغاز شد کشت سیب

هاي بعالوه وي از طبیعت، روش. گرددخاك امکان تکثیر و تولید آن بیشتر فراهم می

خاستگاه سیب زمینی ارتفاعات آند در . تکثیر جنسی و غیر جنسی را نیز تقلید کرد

هاي هاي بولیوي، پرو و مناطق گرمسیر بین عرضامریکاي جنوبی در حوالی کوه

متر از سطح  4200تا  2700درجه جنوبی و در ارتفاع  25درجه شمالی و  10افیایی جغر

توسط  1538زمینی در سال سیب). 1387و سیدشریفی،  اذکریاصغري(دریا بوده است 

سپس از . به اسپانیا وارد شد 1570مهاجران سفیدپوست در کلمبیا مشاهده و در سال 

از  16ابتدا به آلمان و در اواخر قرن . به اروپا راه یافت طریق ایرلند و انگلستان و یا ایتالیا

توسط مبلغان  17وارد فرانسه شد، در اواخر قرن  1600آنجا به سوئیس و در حدود سال 

این محصول در ظرف کمتر از صد . مذهبی به هندوستان وارد و از آنجا به چین رسید

شیوع  1846و  1845اي هدر سال. سال به عنوان یک محصول مهم غذایی مطرح شد

سابقه بیماري بالیت سیب زمینی در ایرلند موجب قحطی گسترده در این کشور بی

گردید که حدود یک میلیون نفر جان خود را از دست داده و حدود یک میلیون نفر دیگر 

  ). 1383رضایی و سلطانی، (نیز به ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کردند 

تا  150سال قبل و در ایران از  450ی در دنیا از حدود زمینبه طور کلی کشت سیب

  ). 1388خواجه پور، (سال قبل شروع شده است  200

در جهان زمینی تولید سیبو سطح زیرکشت - 2-2

کشور جهان به زیرکشت رفته و  125امروزه در اراضی کشاورزي بیش از  زمینیسیب

سطحزیر کشت . شودانسان محسوب میي بیش از یک بیلیون نفر غذاي اصلی و روزانه

میلیونتن  368ي آنبیش از میلیونهکتارو تولید سالیانه 5/19ي آندر جهاندر حدود سالیانه



پسازآن .زمینیدر جهاناستي سیببوده و در حالحاضر، کشورچین،بزرگترینتولید کننده

یزاز نظر ایران ن. اندنیز بهترتیب کشورهاي هند،روسیه،اوکراینوآمریکاقرارگرفته

ي دوازدهمودرمیان زمینیدر میان کشورهایجهان،در رتبهمیزانتولیدسیب

  ). FAO, 2015(یسومقراردارد کشورهایآسیایی،پسازکشورهایچینوهند،در رتبه

  در کشور زمینی تولید سیبوضعیت  - 2-3

  سطح زیر کشت - 3-1- 2

هزار هکتار  21/160حدود  94- 94زمینی کشور در سال زراعی سیب کشتزیر  سطح

درصد از  9/30از کل سطح کشت محصوالت زراعی و  درصد41/1برآورد شده که معادل 

درصد آن متعلق به  44/99از سطوح یاد شده، مقدار . باشدکل سطح کشت سبزیجات می

استان همدان با . استاراضی آبی و بقیه سطح اراضی کشت شده، به صورت دیم بوده 

هاي استان. ي نخست کشور قرار داردزمینی، در رتبهدرصد از سطح کشت سیب 31/16

درصد و  43/6شرقی با درصد، آذربایجان 67/7درصد، اصفهان با  93/13اردبیل با 

-هاي دوم تا پنجم کشور را به خود اختصاص دادهدرصد به ترتیب مقام 31/6کردستان با 

درصد از سطح کشت  94/50پنج استان مزبور جمعاً ). 1-2و جدول  1- 2شکل (اند 

ها کشت درصد بقیه سطح، در سایر استان 35/49زمینی کل کشور را دارا هستند و سیب

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

  ).1395نام، بی(اختصاص داده است 
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نام، بی: منبع(95- 96هاي کشور در سال زراعی زمینی در استانتوزیع سطح محصول سیبدرصد  -1-2شکل 

1396(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ها زمینی کشور به تفکیک استانسیب) هکتار(برآورد سطح، میزان تولید و عملکرد در واحد سطح  - 1- 2جدول 

  95- 96در سال زراعی 
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  میزان تولید - 3-2- 2

میلیون تن برآورد شده است که  14/5زمینی کشور حدود میزان تولید سیب      

درصد از کل تولید سبزیجات  65/29درصد از کل تولید محصوالت زراعی و  67/6معادل 

استان همدان با . درصد آن متعلق به اراضی آبی است 77/99باشد و از این مقدار، می

این محصول را به خود  زمینی، مقام اول کشور در تولیداز تولید سیب% 05/19داشتن 

- درصد، آذربایجان 37/7درصد، اصفهان با  29/14هاي اردبیل با اختصاص داده و استان

درصد از  19/6درصد وکردستان با  26/6درصد، جنوب استان کرمان با  65/6شرقی با 

). 2-2شکل (اند هاي دوم تا ششم کشور را کسب کردهزمینی، به ترتیب رتبهتولید سیب

زمینی کشور را به خود اختصاص درصد از تولید سیب 46/60استان مزبور جمعاً شش 

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

  ).1396نام، بی(باشد کشور می

  

: منبع(95- 96زراعی  هاي کشور در سالزمینی در استاندرصد توزیع میزان تولید محصول سیب -2-2شکل 

  )1396نام، بی

  

  



  عملکرد در واحد سطح - 3-3- 2

کیلوگرم  3/32191زمینی کشور در اراضی زیر کشت آبی، تولید سیب میانگینعملکرد

استان . باشدکیلوگرم در هکتار می 9/13264در هکتار و در اراضی زیر کشت دیم، 

بیشترین و استان البرز با عملکرد کیلوگرم در هکتار  4/38140کرمانشاه با عملکرد 

زمینی آبی کشور را کیلوگرم در هکتار، کمترین میانگین عملکرد تولید سیب 8/13272

کیلوگرم در هکتار بیشترین و استان  3/17595استان تهران با عملکرد . دارا هستند

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

ي بین اختالف قابل توجه ناشی از فاصله). 1396نام، بی(زمینی دیم کشور را دارند سیب

کشورهاي تولیدي در  عملکردمیانگین  بازمینی در ایران متوسط عملکرد محصول سیب

عدم نیز  مین بذر گواهی شده وأناشی ازمسائل بهزراعی، آگروتکنیکی، عدم ت، اروپایی

ل مربوط به ئضمن این که مسا. باشدبا کلیماهاي مختلف میسازگاري ارقام وارداتی 

نیزدراین ) هاي هرزها و علفبیماري ،آفات(زا بهداشت مزرعه، مدیریت عوامل خسارت

  .باشندقابل بحث می ،مقوله

  در استان اردبیل زمینی تولید سیبوضعیت  - 2-4

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

همچنین . باشدزمینی کشور میسطح زیر کشت سیب% 15برآورد شده است که معادل 

تن در هکتار و مجموع تولید،  765/32زمینی در استان، معادل میانگین عملکرد سیب

درصد تولید  32، حدود 1394ل در مجموع، در سا. تن برآورد گردیده است 767223

  ).1396نام، بی(زمینی بوده است محصوالت زراعی متعلق به محصول سیب

  زمینیگیاهشناسی سیب - 2-5

گونه متفاوت است و به است که نحوه رشد آن در درونزمینی یک گیاه علفی سیب

این ). 1374، عمادي(شودخوابیده، نیمه ایستاده و ایستاده دیده میصورت خوابیده، نیمه

، در زبان فرانسه Tratuffoli، در زبان ایتالیایی Kartoffelگیاه به زبان آلمانی به نام

TerrerPommede  و در زبان انگلیسیPotato شود، که از واژه اسپانیایی نامیده می

Patata هاي زیر داردزمینی دو زیر گونه با ویژگیسیب. گرفته شده است:  

1-AndigenumSolanumtuberrosum ssp. :هاي متفاوت است گیاهی روزکوتاه، با شکل

  . کهدر مقابل بیماري سفیدك داخلی پایداري کمتري دارد



هرز هايبر کنترل علف زمینییبتراکم کاشت دو رقم س یرتاث  12

2 -S.tuberrosum ssp. Tuberosum : 48(گیاهی است تتراپلوئید =x ،4 =n2 ( که به

تواند در از این رو می. تفاوت استمدت زمان تابش متوالی نور براي ساخت غده، بی

 ,Beukema(زمینی معمولی معروف استاین گیاه به سیب. مناطق وسیعی کشت شود

and vanderzaag, 1990 .(  

زمینی و با نام علمی تیره سیب ،Solanumزمینی گیاهی است، یکساله از جنس سیب

Solanumtuberosum . گیاه . گونه آن زراعی است 8گونه دارد، که  2000تیره سوالناسه

هاي زیرزمینی متراست، که ساقهسانتی 100-30ی، شاخه دار و با ارتفاع زمینی علفسیب

 45تا  5هاي خزنده زیرزمینی به طول مشخصه آن وجود ساقه. مانند داردمتورم غده

-هاي هوایی منشأ میهاي پایینی و از قسمت زیر خاك ساقهمتراست که از گرهسانتی

در معرض نور قرار بگیرند، تبدیل به ساقه هاي فلسی و کوچک دارد که اگر برگ. گیرند

هاي بزرگ و برگ. دار هستندهاي هوایی ضخیم، مستقیم و زاویهساقه. شوندهوایی می

پور، خواجه(شود آذین گرزن دیده میمرکب دارد که به طور متراکم در انتهاي ساقه با گل

1388.(  

میوه آن از . گینی استگشن و دانه گرده آن بسیار سنزمینی گیاهی است خودسیب

به . گراد استدرجه سانتی 5زمینی صفر گیاهی سیب. نوع سته و شبیه گوجه سبز است

زمینی سیب. کندزمستانه عمل می -سرما مقاوم و در مناطق گرم به عنوان گیاه پاییزه 

70زمینی است و هر بوته تا زیراستفاده آن ساقهاندام مورد .نیمه مقاوم به خشکی است

ذکریا و سیدشریفی، ؛ اصغري1391شیرمحمدي، (کند غده حاوي نشاسته تولید می

  ).1388پور، ؛ خواجه1387

ساقه - 5-1- 2

این . دهدزنی و شروع تشکیل غده رخ میها در فاصله زمانی شروع جوانهتولید استولون

اصل دهد و وضعیت حزنی رخ مییک پدیده بیولوژیک و خاص رقم است که جدا از جوانه

هاي هاي اصلی داخل خاك و بین غدهها بر روي ساقهریشه و استولون. پذیر استبرگشت

بنابراین اعضاي رشد رویشی باید به قدر کافی . یابندبذري و سطح خاك گسترش می

. ها در عمق مناسب شکل گیرندعمیق کاشته شوند تا اجازه داده شود ریشه و استولون

هاي ها ساقهاستولون. متر و حتی بیشتر نیز باشدسانتی 10-5تواند ها میطول استولون

هاي عمودي در زیر خاك هاي موجود در ساقهجانبی هستند که به طور افقی از جوانه

ها در محدوده معینی از ریشه هاي کوتاه دارند، غدهارقامی که استولون. یابندرشد می



زمینی در انجام و امکان ماندن سیبشوند و کار برداشت به سهولت زمینی جمع میسیب

هاي زیرزمینی در سطح خاك قرار گیرند ساقه عمودي اگر ساقه. شوددل خاك کمتر می

- ؛ اصغري1391شیرمحمدي، (کنند هوایی برخوردار از شاخ و برگ معمولی تولید می

؛ رضایی و سلطانی، 1388پور، خواجه؛ 1375پور، ؛ خواجه1387ذکریا و سیدشریفی، 

سیستم . زیرزمینی خواهد بودروز به عهده غده ساقه 15-30کار تغذیه این ساقه ).  1383

بوته ایجاد شده از بذر . زیرزمینی و غده استهوایی، ساقهزمینی شامل ساقهساقه سیب

ها چند ساقه اصلی در صورتی که غده. زمینی فقط یک ساقه اصلی داردحقیقی سیب

-هاي جانبی، ساقهده از مجاور برگ ممکن است ساقههاي رشد کرتولید کنند جوانه

-؛ اصغري1391شیرمحمدي، (هاي هوایی تولید کنند آذین و یا گاهی غدهزیرزمینی، گل

  ).1388پور، خواجه؛ 1387ذکریا و سیدشریفی، 

  برگ - 5-2- 2

هاي ذخیره شده در طی دوره قبل از سبز شدن، رشد گیاه با استفاده از کربوهیدرات

زایی کرده و هنگامی که سرعت برگپس از ظهور گیاهچه گیاه به. گیردصورت میغده 

اي مرحله خودکفایی سبزینهمترمربع رسید، بهسانتی 400تا  200سطح برگ به حدود 

. یابداي از غده بذري تا فساد یا تخلیه کامل غده ادامه میالبته صدور مواد ذخیره. رسدمی

، بزرگ و مرکب بوده که به طور متناوب و به صورت زمینی کرکدارهاي سیببرگ

اند و داراي تعداد زیادي هاي ساعت برروي ساقه قرار گرفتهمارپیچی در جهت عقربه

هاي کوتاهی ها به طور مستقیم بوسیله پایهبرگچه. باشدهاي مختلف میبرگچه با اندازه

بالغ مرکب شامل دمبرگ، برگ . شوندبرگچه به رگبرگ اصلی و ساقه متصل میبنام دم

هاي ثالثه است هاي ثانویه و گاهی برگچههاي جانبی، برگچه انتهایی، برگچهبرگچه

زمینی تک ها در سیببرگ). 1387ذکریا و سیدشریفی، ؛ اصغري1391شیرمحمدي، (

در . شودهاي متعدد انتهاي برگ اصلی به برگچه تبدیل میاي هستند و فرورفتگیشانه

شود و به علت وجود ماده سمی هایی دیده میبرگ به ساقه گوشوارهمحل اتصال 

؛ رضائی و سلطانی، 1388پور، خواجه(شوند ها در مصرف دام توصیه نمیسوالنین، برگ

  ).1375پور، ؛ خواجه1383

  آذینگل - 5-3- 2

زمینی گرزن دوسویه یا چندسویه است که هر یک از انشعابات به یک آذین سیبگل

گل کامل دو جنسی با پنج کاسبرگ متصل در قاعده، پنج گلبرگ، پنج پرچم و یک 
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پایه گل هر یک از انشعابات داراي یک بند و یا مفصل است که . گرددمادگی منتهی می

ها سبز و رنگ جام گل رگرنگ کاسب. ریزش گل ممکن است از همان محل انجام گیرد

عمادي، (سفید، آبی روشن، آبی، قرمز و ارغوانی با شدت هاي مختلف است 

اندام نر پنج پرچم دارد که در میان ). 1375پور، خواجه؛ 1388پور، ؛خواجه1374

اي دارد که به لوله جام گل هر پرچم یک بساك و یک میله. اندها قرار گرفتهکاسبرگ

ها به پرچم. گیرندها به صورت مخروطی مادگی را در بر میل پرچمدر ک. چسبیده است

هاي گرده از طریق منافذي که دانه. شوندرنگ زرد روشن تا نارنجی پررنگ دیده می

؛ 1391شیرمحمدي، (ریزند درانتهاي هر بساك وجود دارد با یک ضربه آهسته بیرون می

، داراي مادگی متعددي است که از اندام ماده گل). 1387ذکریا و سیدشریفی، اصغري

ها ها، گلبرگتخمدان برجسته است و کاسبرگ. کالله، خامه و تخمدان تشکیل شده است

در برش افقی تخمدان دو حفره . ها به نهنج واقع در زیر تخمدان متصل هستندو پرچم

اندشود که تعدادي تخمک در دور تا دور جفت قرار گرفتهسان دیده میمتقارن هم

  .)1388خواجه پور، ؛ 1374عمادي، (

که در درحالی. گیردهاي دیررس تشکیل غده بعد از گلدهی صورت میزمینیدر سیب

بنابراین قسمت هوایی . ارقام زودرس زمان تشکیل گل همزمان با تشکیل غده هاست

در این میان عوامل محیطی . شود که مواد حاصل را به کدام قسمت بفرستدسرگردان می

ها با شروع دوره گلدهی مطابقت متورم شدن استولون. کنندنقش بسیار مهمی را ایفا می

- کنند و در برخی دیگر گلهاي تولید شده بالفاصله ریزش میدر برخی از ارقام گل. دارد

شود ها افزوده میها به عملکرد غدهدر صورت ریزش گل. کنندهاي تولیدي ریزش نمی

ها قطع گردند ها به آرامی خالی شوند و غدهها، پاي بوتهن غدهاگر در مرحله متورم شد

  ).1387ذکریا و سیدشریفی، ؛ اصغري1391شیرمحمدي، (شود تولید گل بیشتر می

  غده - 5-4- 2

شود که براي ذخیره زیرزمینی پس از متورم شدن به غده تبدیل می انتهاي هر ساقه

زمینی ساقه تغییر بنابراین، غده سیب. تسازي مواد غذایی و تولیدمثل سازش یافته اس

اي به نام چشم متمرکز هاي جانبی آن در نقاط فرو رفتهاي است که جوانهشکل یافته

ها هستند که پس ها قسمتی از ساقهغده. کندجوانه تولید می 3هستند، هر چشم حداقل 

هوایی یا زیرزمینی تشکیل هاياند و ممکن است برروي ساقهاز تغییر شکل حجیم شده

هر غده داراي دو انتهاست که از یک طرف به پاشنه استولون و از طرف دیگر به . شوند



ها اند چشمها قرار گرفتهها و عدسکبر روي سطح غده چشم. جوانه انتهایی متصل است

ت صورطور سطحی، متوسط یا عمیقی وجود دارند که بهمانند بنام ابرو بهدر نواحی برگ

جانبی و هاياز رشد آنها ساقه اصلی، ساقه. اندانتهایی ردیف شدهمارپیچ بطرف جوانه

اي که به عنوان غده). 1375پور، خواجه؛ 1374عمادي، (شود زیرزمینی ایجاد می

زیرزمینی با افزایش فاصله شود از تغییر شکل ساقهمحصول گیاه سیب زمینی برداشت می

ها، به هنگام تقسیم ها و یا ریزومها در نوك استولونغده. آیدها به وجود میمیان گره

  ). 1388پور، خواجه(گیرندبافت شکل میسلولی

بهترین دما براي . کندگراد شروع میدرجه سانتی 6الی  5گذاري را در زمینی غدهسیب

- به شود،گذاري بطئی میدر دماهاي باال غده. گراد استدرجه سانتی 22-28گذاري غده

. گردددرجه سانتی گراد قطع می 32گراد به حداقل و در درجه سانتی 30طوري که در 

در این مناطق . زمینی در مناطق گرم محدود استبه همین دلیل است که کشت سیب

گذاري با دماهاي باال مواجه بهتر است تاریخ کاشت طوري تنظیم شود، که مرحله غده

اندازه دما بیشتر باشد به همان اندازه نیز از میزان عملکرد گذاري هر در مرحله غده. نشود

تنش رطوبتی . یابدبرعکس، اگر آب و هوا معتدل باشد عملکرد افزایش می. شودکاسته می

در حجیم شدن غده بیشترین اثر سوء را بر روي عملکرد دارد و بر اثر آن حجیم شدن 

ذکریا و سیدشریفی، ؛ اصغري1388پور، ؛ خواجه1391شیرمحمدي، (یابدغده کاهش می

1387.(  

  ریشه - 5-5- 2

زمینی موقعی که به رشد اصلی خود رسید، یعنی وابستگی به تغذیه از غده از سیب

متري سانتی 40- 60االرض ها بیشتر در قسمت سطحریشه. کندبین رفت، تولید ریشه می

توانند گسترش ها در عمق متوسط خاك میدرصد از ریشه 30خاك پراکنده هستند، 

آید، ولی اگر زمان ریشه به وجود نمیزمینی به صورت غده تکثیر شود، هماگر سیب. یابند

ها نیز ریشه .شودزمان با جوانه اصلی، ریشه نیز تولید میبذر حقیقی تکثیر گردد هم

هاي هوایی و ي پایینی و زیر خاك ساقهزمینی، از ناحیهي زیرهاي خزندههمانند ساقه

گیاه  يریشه. گیردي خزنده منشأ میها در باالي محل اتصال ساقهی باالتر از گرهکم

داراي یک  ،گیاه حاصل از بذر .زمینی ممکن است از بذر حقیقی یا غده رشد کند سیب

کنند  باشد اما در گیاهانی که از غده رشد می هاي جانبی می اصلی باریک با ریشه يریشه

دوانی سیستم ریشه. آیدهاي افشان به وجود می ریشه ،ها در انتهاي هر یک از جوانه
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ضعیف است بنابراین شرایط مناسب  ،در مقایسه با سایرمحصوالت زراعی ،زمینی سیب

؛ رضایی و 1387ذکریا و سیدشریفی، اصغري(تضروري اس زمینی سیبخاك براي رشد 

  ).1383سلطانی، 

اي با تشکیل یک ریشه اصلی استوانه) بذر حقیقی(زمینی بطریق جنسی تکثیر سیب

ولی در روش تکثیر از طریق غده هاي بذري، ابتدا ریشه هاي . دهدانشعابات جانبی می

ره در قسمتی که ساقه زیر شوند سپس در باالي گنابجا در قاعده هر جست تشکیل   می

نیز ) زیرزمینیساقه(ها بر روي استولون گاهی ریشه. آیدخاك است ریشه بوجود می

ریشه هاي افشان و نابجا ممکن است تا عمق بیشتر از یک متر نیز در . تشکیل می شوند

-سانتی 30- 60درصد فعالیت جذبی ریشه تا عمق  80ولی در حدود . خاك نفوذ کنند

-تر از آن به سرعت کاهش میها در عمق پایینوسعت ریشه. گیردانجام میمتري خاك 

؛ مبصر، 1388پور، خواجه(متري نیز نفوذ کنند سانتی 170ها قادرند تا عمق ریشه. یابد

هاي خزنده زیرزمینی از ناحیه پایینی، ریشه نیز همانند ساقه). 1374؛ عمادي، 1367

باالتر از گره و به صورت هاللی در باالي محل هاي هوایی، کمی قسمت زیرخاك ساقه

هاي ، ریشه1، پیوندگاهی1ايهاي قاعدهانواع ریشه. گیرداتصال ساقه خزنده منشأ می

رضائی و سلطانی، (توان مشاهده کرد زمینی میرا در سیب 3ايهاي غدهو ریشه 2استولونی

 ,Kratzke and Palta؛ 1387ذکریا و سیدشریفی، ؛ اصغري1391؛ شیرمحمدي، 1383

1985 .(  

  زمینیاکولوژي سیب - 2-6

زایی یک گیاه روز کوتاه زمینی محصول مناطق معتدل و خنک است و از نظر غدهسیب

این گیاه به خاك سبک تا متوسط با ). 1383؛ رضایی و سلطانی، 1388پور، خواجه(است 

. اسیدي نیاز دارددرصد ظرفیت نگهداري آب با زهکش خوب و خنثی تا کمی  70حدود

-هاي سنگین با دماهاي کم و تهویه نامناسب موجب کندي رشد گیاه شده و غدهخاك

پس از . روندزمینی دراین شرایط غالباً به خاطر پوسیدگی از بین میهاي بذري سیب

ها نسبت به آب نفوذناپذیر زمینی نیازي به آبیاري نیست، زیرا غدههاي سیبکاشت غده

هنگامی که رطوبت خاك زیاد . زنی، آب وجود داردها، براي جوانهود غدههستند و در خ

                                                                                                                        
1Basal roots
2 Junction roots
4 Stolon roots
5Tuber roots



در شرایط آب و  زمینی بسیار ضعیف شده در نتیجه بعداًاي سیبباشد، سیستم ریشه

؛ 1391شیرمحمدي، (هواي خشک قادر به جذب آب و موادغذائی کافی نخواهند بود 

  ).1387ذکریا و سیدشریفی، اصغري

وان یک گیاه ریشه سطحی و حساس به تنش آب شناخته شده زمینی به عنسیب

زمینی در مناطق گرمسیر، بویژه در طول فصل سرد و خشک درکشت سیب. است

شود، تقاضاي باالي تبخیر نیاز زائی نمیزمستان، یعنی زمانیکه دماهاي شبانه مانع غده

نتیجه کاهش  دهد و به حساسیت محصول به تنش آبی و درآبی محصول را افزایش می

 Swaminatan(شود تر منجر میهاي مشابه در شرایط خنکعملکرد درمقایسه با تنش

and Sawyer, 1983.(  

. متر استمیلی 700-200روزه که حداکثر تبخیر و تعرق بین  150- 120در یک دوره 

7و5تن در هکتار به ترتیب برابر  35و  25زمینی با عملکرد کارایی مصرف آب سیب

 70زمینی حدود رطوبت مناسب براي رشد مطلوب سیب. شودکیلوگرم درمترمکعب می

گراد درجه سانتی 20زمینی دماي درصد است و شرایط حرارتی مساعد براي رشد سیب

درجه، مدت سبز شدن  9تا  7در دماي کمتر از . درجه در شب است 14تا 12در روز و 

  ).Swaminatan and Sawyer, 1983؛ 1375خواجه پور، (شود تر میگیاه طوالنی

دماي باالتر مانع از سبز شدن و سبب به تأخیر افتادن تشکیل غده و تشدید رشد 

در اثر دماي باال رشد ثانویه، سیاه شدن بخش داخلی غده و نکروز شدن . شودرویشی می

 زمانی که گیاه در حال تولید غده و. گرددزمینی تشدید میناشی از حرارت در سیب

عالوه ممکن است یابد، بهباشد، اگر هوا گرم باشد میزان محصول کاهش میتوسعه آن می

؛ کافی و 1387ذکریا و سیدشریفی، ؛ اصغري1388پور، خواجه(غده نیز بدشکل شود 

  ).1379همکاران، 

دماي کم، اثر روز بلندي را بر . گردندها زودتر تشکیل میدر شرایط روز کوتاه غده

زایی بیشتر باشد عملکرد باال زمینی هر چقدر استولونکند در سیبنثی میزایی خغده

تحت تأثیر رقم، مواد نیتروژنه و (روز پس از کاشت  70تا  40ها تشکیل غده. رودمی

بلند و این گیاه از نظر گلدهی روزشروع شده و ارتباطی به گلدهی ندارد، ) عوامل محیطی

ذکریا و سیدشریفی، ؛ اصغري1391شیرمحمدي، (ه است کوتاه بودبندي، روزاز نظر غده

این گیاه جزء محصوالت مناطق ). 1375پور، ؛ خواجه1383؛ رضائی و سلطانی، 1387

درجه  30هاي جغرافیایی باالتر از باشد که به خوبی با عرضمرطوب، خنک و معتدل می
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،ترین ماه فصل رشدحرارت هوا در گرم يدرجه ،در این مناطق. شمالی سازگار شده است

  ).Beukema and vanderzaag, 1990(باشد سانتیگراد یا کمتر می يدرجه 25

  هرز و نقش آنها در اکوسیستم زراعیهايعلف - 2-7

نظران علوم کشاورزي از جمله متخصصین علوم هرز بوسیله صاحبهايعلف

کنند، ناخواسته رشد میهرز و محققان علوم زراعی بعنوان گیاهی که در شرایط هايعلف

هاي داند که منشأ آنها در محیطهرز را گیاهانی میهايآلدریچ علف. شودتعریف می

طبیعی بوده و در حال حاضر در واکنش به فشارهاي انسان یا شرایط طبیعی، با 

تمامی این تعاریف حاکی از آن . باشندهاي انسان در تداخل میزراعی و فعالیتگیاهان

اي از هرز عالوه بردارا بودن برخی صفات بیولوژیکی مشترك، از درجههايعلفاست که 

لذا این موضوع که . شودنامطلوبی نسبی برخوردارند که سطح آن توسط انسان تعیین می

. هرز است یا نه، به اهداف افرادي که با آن سروکار دارند، بستگی داردآیا یک گیاه، علف

شوند، اما بعلت هاي گیاهی دنیا را شامل نمیدرصد گونه 1هرز بیش ازهاياگرچه علف

ایجاد مزاحمت در تولید غذا، سالمتی، پایداري اقتصادي و آسایش مشکالت متعددي را 

رسانند و مهاجمان ناخواسته و بشدت آنها منابع محیطی را به مصرف می. کنندایجاد می

نمایند و باعث اتالف زارع رشد میاي هستند که بدون بذرافشانی بوسیله کنندهرقابت

نظیري نسبت به شرایط نامطلوب محیط هرز تحمل بیهايعلف. گردندانرژي انسان می

هرز هاياهمیت حضور علف. نماینددارند و روشهاي سنتی کنترل را به خوبی تحمل می

فی آنها روشن نیست، اما بسیاري از اثرات مثبت و من زراعی و طبیعی کامالًدر اکوسیستم

ها و سایر متخصصان علوم هرز، اکولوژیستهايدر هردو اکوسیستم براي محققان علف

هایی نظیر تولید بذر هرز با داشتن ویژگیهايعلف. آشنا است کشاورزي و محیطی، کامالً

، تولیدمثل رویشی، سهولت انتشار )هاها و بسیاري از چندسالهها، دوسالهیکساله(فراوان 

انجامد و رویشی، دوره خفتگی طوالنی بذر که گاهی تا هزاران سال نیز بطول می هاياندام

مقاومت بذر در . نماید، معروفندآنها را قادر به محافظت در برابر عوامل زیانبار محیطی می

شناختی، جابجایی آنها بوسیله برابر هضم شدن توسط حیوانات و سایر رفتارهاي ریخت

چندشکلی بودن بذر، . نمایداطق مختلف جغرافیایی را تسهیل میحیوانات و انتشار به من

این امر، رشد . شاخص عالی از اثر شرایط محیطی و پاسخ به تغییرات محیط اطراف است

. دهد و بنابراین، با حیات این گیاهان، رابطه مثبتی داردو بقاي آنها را تحت تأثیر قرار می

  هرز نسبت به شرایط دشوار رویشی و تحمل علفاین ویژگی، در کنار توانایی تولیدمثل 
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Abstract
Research Aim:The problems caused by the over use of herbicides in past decades 
have changed the attitude of weed management based on the use of alternative 
methods. The present study has counducted in order to studyof effect of planting
density of two potato cultivars on weed control.
Research method:The research was counducted in research field of the faculty of 
agriculture and natural sources in university of Mohaghegh Ardabili in 2017. 
The factors were three planting density (5, 7.5 and 10 plant m-2) and two 
cultivars potato (Kennebek and Caesar). The experiment was established as 
factorill using a randomized complete block design with three repetitions. The 
potato tubers were planted in 2 m rows with distance 25cm on row. After potato 
emergence, plots were divided into two parts. Weeds were completely 
controlled in one of two parts until the end season. Potato height, light 
penetration in one third upper, lower and middle part of canopy was measured at 
stem elongate and flowering stages. At three stages (stem elongate, flowering 
and tuber initiation) weeds were measured basis species in a quadrate 65×50 cm. 
At the season end, potato tubers were harvested by handling from 1m middle 
rows. Analysis was done by SPSS ver.2018 and Dunca,s test was used to 
separate the means.
Findings: Results showed that increasing of potato density increased potato 
height, and thise reaction was higher in Caesar cultivar, so weed density was 
lower to 25% at same cultivar at tuber initiation. Increasing potato density by 
7.5 plant m-2 in Kennebek cultivar reduced yield loss by 20%. In Caeser cultivar, 
low yield loss was observed at 10 plant m-2.
Conclusion:The findings showed differentioal competitive ability of potato 
cultivars and planting density so can be use for weed management in sustainable 
agriculture systems.
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