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 .داشتند زمینيسیب و اواخر فصل رشد گلدهي های هرز در مرحلهبر تراکم علفداری تاثیر معني هاعلفکش

در دو مرحله گلدهي و  های هرز راعلف تراکم ،در مقايسه با تیمار شاهد با يکديگر بوزينمتریپاراکوات و کاربرد 
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هايي که بقايای گیاهي استفاده شد کاربرد دار بود. در کرتزمیني معنيهای هرز سیبمرحله رشد بر تراکم علف

بوته در  6زمیني را در مرحله گلدهي به کمتر از های هرز سیبکم علفپاراکوات و متری بوزين با يکديگر ترا



اثرات و  درصد 1های هرز در سطح احتمال علف وزن خشکبر  هاکاربرد علفکشتأثیر متر مربع کاهش داد. 

 کاربرد علفکش دار بود.معني درصد 5های هرز در سطح احتمال علف وزن خشککش و بقايا بر علف متقابل
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و عدم  شاهدبه همراه بقايای گندم و کلزا در مقايسه با با يکديگر  بوزينمتریپاراکوات و  کاربرد علفکش. داد

ها و بقايا بر عملکرد غده علفکشأثیر کاربرد تبرابر کاهش داد.  5/6های هرز را علف وزن خشکاستفاده از بقايا 

 دار نبود. زمیني معنيسیب
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 فصل اول

                                                     مروري بر تحقيقات  مقدمه و

 گذشته



 

 مقدمه -1-1

زمیني از اهمیت زيادی در کشاورزی و تغذيه مردم دنیا برخوردار است و برای توجه بیشتر به اين سیب   

ن ای آن، سازمابرداری از پتانسیل تولید باال و ارزش تغذيهمحصول و نقش آن در تغذيه مردم به ويژه بهره

، نامبي) زمیني نامگذاری کرده استمیالدی را به نام سال سیب 2008سال  (FAO) بار جهانيوخوار

جامعه  اصلي و مهمزمیني همانند گیاهان زراعي ديگر يکي از اهداف افزايش عملکرد گیاه سیب. (1386

به جهان  جمعیت افزايش درصد 90امروزی برای هماهنگي با افزايش جمعیت جهان است. بیشتر از 

. شودمي، مربوط هستنددر رنج  ييغذا مواداز کمبود  به شدت يعني مناطقي که ،کشورهای در حال رشد

افزايش يابد تا از کمبودهای  دائمطور ه ب بايددر اين کشورها ذا غاين وضعیت به مفهوم آن است که تولید 

عه در کشاورزی فقط از طريق غذايي انسان در بسیاری از نقاط جهان جلوگیری شود. پیشرفت و توس

 .پذير استامکان ان زراعيدر رشد و نمو گیاه مديريتيشناخت علمي و اصولي اثر عوامل محیطي و 

به دلیل نیازهای مشترك با گیاهان  های هرز نیزاز زماني که بشر کشاورزی را آغاز کرده است علف   

کارآيي زيادی ها اين تالش وليتالش کرده است، برای مبارزه با آنها انسان بوده و  زراعي، همراه آنها

 شد.بااصلي محدودکننده تولید محصوالت کشاورزی مي عوامليکي از های هرز و هنوز هم علفنداشته 

ساالنه  ،شودهای کشاورزی انجام ميهای هرز اکوسیستمت مختلفي که برای کنترل علفاماعلیرغم اقد

های هرز، کاهش عملکرد بین کنند. بدون کنترل علفعي وارد ميدرصد خسارت به گیاهان زرا 20تا 15

. از اين رو مديريت (2003)البرادا؛  درصد است که به قدرت رقابت گیاه زراعي بستگي دارد 100تا  10

 باشد.های هرز يکي از عوامل اصلي در افزايش عملکرد گیاهان زراعي ميعلف

های هرز مورد کنترل علف برایهای گذشته ست که در دههها يکي از عوامل مهمي اکاربرد علفکش   

-هایافزايش مقاومت علف ولي شاورزی فشرده را فراهم ساخته است،و امکان ايجاد ک استفاده قرار گرفته

ها در های کشاورزی و نگراني از اثرات جانبي علفکشها، ضرورت کاهش هزينه نهادههرز به علفکش

به کاهش مصرف آنها شده است. اين مسأله ما را مجبور به بهبود و توسعه  اجبار کشاورزان موجبمحیط 



 

های جايگزين برای کنترل آنها و معقول های هرز بر مبنای استفاده از روشهای مديريت علفسیاست

 نمايد. ها ميکردن استفاده از علفکش

 زميني در جهانوضعيت توليد و كشت سيب -1-2

-درصد از کشورهای 79زمیني در سیب ،1386ارت جهاد کشاورزی در سال وز رآمابراساس آخرين    

میلیون هکتار و تولید  19د. سطح زير کشت اين محصول در جهان حدود وشجهان کشت و کار مي

متوسط  .های قبل با کاهش مواجه بوده استمیلیون تن است که نسبت به سال 300جهاني آن بیش از 

ین بودن متوسط تولید جهاني وجود کشورهايي ي. دلیل پااست در هکتار تن 16تولید جهاني در حدود 

در  کنند.تولید مي يزمینین، سیبياست که در مناطق گرمسیری و با آب و هوای نامساعد و تکنولوژی پا

مهمترين کشورهای تولید کننده اين محصول از نظر مقدار تولید به ترتیب کشورهای چین،  2005سال 

اند. همچنین در همین سال از نظر مقدار محصول ا، لهستان و آلمان بودهمريککي، هند، آروسیه، اسلوا

، 46برداشت شده در واحد سطح، کشورهای هلند، بلژيک، آمريکا، آلمان، دانمارك و انگلستان به ترتیب با 

م کشورهای مه 1-1اند. جدول تن در هکتار  بیشترين عملکرد را داشته 40و  40، 41، 41، 44

زمیني، سطح زير کشت و متوسط عملکرد آنها و وضعیت ايران در بین کشورهای تولید تولیدکننده سیب

(. از جنبه تعداد کشورهای تولید کننده در دنیا، سیب 1386نام، يبدهد )زمیني را نشان ميکننده سیب

رنج در جايگاه چهارم قرار زمیني پس از ذرت در جايگاه دوم و از لحاظ مقدار تولید پس از گندم، ذرت و ب

 دارد

شرود. مقردار زيرادی از اصلي در رژيم غذايي مردم سراسر جهران محسروب مري منابعزمیني يکي از سیب

در شرمار ايرن محصرول  گیررد.های آن مورد استفاده قرار ميوردهآزمیني برای مصرف مستقیم يا فرسیب

رژی برای انسان طي سالیان دراز مورد استفاده قرار منبع اصلي تأمین کننده انبه عنوان زيادی از کشورها 

برابرر  2زمیني در واحد سطح در مقايسه با غالت به نسبت مساوی پروتئین و نزديک به سیب گرفته است.

درصرد  2، يرک درصرد امرالح، کربوهیردراتدرصرد  17زمیني دارای سریب کنرد.کربوهیدرات تولید مري

به دسرت زمیني . همچنین در مواردی الکل نیز از سیباستصد فیبر در 6/0درصد چربي و  1/0پروتئین، 



 

هرا، بلکره مقرداری در تغذيره دام ،شرودتغذيه انسران مصررف نمي درتولید شده  زمینيسیب . همهآيدمي

زمیني گیررد. اسرتفاده از سریبتهیه نشاسته مورد استفاده قرار ميمقداری نیز در مقداری به عنوان بذر و 

 (.1375خواجه پور، ) نشاسته در هلند، اروپای شرقي و ژاپن متداول است برای تولید

 زمینيکننده سیبمیزان تولید، متوسط عملکرد و سطح زير کشت کشورهای مهم تولید -1-1جدول شماره 

سطح زير کشت )هزار  )کیلوگرم در هکتار( عملکرد

 هکتار(

 کشور )هزار تن( کل تولید

 چین 65052 4402 14779

 روسیه 53000 ... ...

 اسلواکي 31900 3239 9879

 هند 24000 1410 17071

 آمريکا 21011 517 40673

 لهستان 15442 812 19017

 آلمان 11492 244 40531

... ... ... ... 

 ايران 4837 188 21528

 

 های تولیدمدر کشورهای در حال توسعه بسته به مکان کشت و شرايط بازار تنوع زيادی در سیست      

توسط  به طور معمولزمیني مالیا، سیبیشود. در منطقه آند، آمريکای مرکزی و هديده مي زمینيسیب

، دبرنهکتار زمین را در تعدادی مزرعه پراکنده و کوچک زير کشت مي 2تا  1 کشاورزان بومي که کمتر از

ارزان است، بخش زيادی از محصول زمیني نسبتاً شود. در مناطقي مثل مناطق مرتفع که سیبتولید مي

گیرد. در مناطقي تولید شده به روش بسیار ساده انبار شده و برای مصارف خانگي مورد استفاده قرار مي

زمیني نسبتاً گران قیمت است، کشاورزان بخش شرقي که سیبجنوبو آسیایمرکزی  مثل آفريقای

)بیوکما و  رساننداد غذايي ارزانتر به فروش ميزمیني تولیدی خود را برای خريداری موزيادی از سیب

 (.1990واندرزاگ، 

زمیني از لحاظ مقدار تولید، دومین و از سیب ،در ايران( 1386نام، بيکشاورزی )جهاد آماربر اساس    

متوسط عملکرد اين محصول . رودسومین محصول پس از گندم و برنج به شمار مي ،حیث اهمیت غذايي

در ايران  85-86زمیني در سال زراعي سطح زير کشت سیب تن در هکتار است. 12/27در کشور ما 



 

درصد آن آبي و مابقي به صورت ديم بوده است. میزان  5/98که  است هکتار برآورد شدههزار  161حدود 

زمیني را به درصد تولید جهاني سیب 6/0که حدود  است میلیون تن 3/4کل تولید اين محصول بالغ بر 

 .در رتبه سیزدهم قرار دارد ايران اختصاص داده است و از اين نظر خود

تن  هزار 828 هکتار سطح زير کشت و تولید 23500با  85-86استان اردبیل در سال زراعي    

کیلوگرم در هکتار رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده  35230زمیني و متوسط عملکرد سیب

زمیني کل کشور را زير کشت اين محصول درصد اراضي زير کشت سیب 6/14است. اين استان معادل 

های استان فارس و کردستان در رتبه، های همدان، اصفهان، منطقه جیرفت و کهنوجبرده است. استان

 باشند.زمیني کشور را دارا ميکل اراضي زيرکشت سیب درصد 59که حدود  قرار دارندبعدی 

 زمينيسيبمنشا پيدايش و  تاريخچه -1-3

)کشورهای پرو، بولیوی، کلمبیا و  مريکای جنوبيآزمیني نواحي مرتفع آند در سیب پیدايش منشا   

. بیش از شدميکشت  1پوستان اينکاهای بسیار قديم توسط سرخزراعي از زمان اکووادور( است. اين گیاه

است و  شدهمريکا شناسايي آ مريکای مرکزی، مکزيک و ايالت کلرادویآزمیني در وحشي سیب گونه 150

های وحشي به عنوان غذا از گونه ،های خوراکيبومیان نواحي مذکور قبل از اصالح و اهلي شدن گونه

 (.1990 بیوکما و واندرزاگ،) کردنداستفاده مي

زمیني نخستین بار توسط کارشناسان اسپانیايي در اوايل قرن شانزدهم به اروپا وارد گرديد و در سیب   

اين محصول در ظرف کمتر از صد سال، بعد از ورود به  به ايرلند برده شد. 2توسط والتر رلیج 1586ال س

شیوع  1846و  1845های . در سالشدايرلند و شمال اروپا به عنوان يک محصول مهم غذايي مطرح 

حدود يک  زمیني در ايرلند موجب قحطي گسترده در اين کشور گرديد کهبیماری باليت سیب سابقهبي

میلیون نفر جان خود را از دست داده و در حدود يک میلیون نفر ديگر به اياالت متحده آمريکا مهاجرت 

 (.1375، رضايي و سلطاني) کردند

                                                 
1-  Inca 
2  -Walter Religh 



 

    از گونه  Andigena مريکا به اروپا آورده شد متعلق به زيرگونهآبار از زمیني که برای اولینسیب   

Solanum andigenum  گونه از نظر فتوپريوديسم با روز کوتاهي مناطق پیدايش خود بود. اين 

کند بلکه بر تشکیل غده و رشد که فتوپريوديسم نه تنها مراحل زايشي را کنترل مي به طوری بود،سازگار 

 (. 1377،و همکاران دزفولي)هاشمي گذاردآنها نیز تأثیر مي

 يا مقدار غده تولیدی و نداروپا غده تولید نکرددر شرايط روز بلند منطقه  Andigenaهای گروه تیپ   

هايي بوجود آمدند که بسیار ناچیز بود. در واقع بعد از گزينش در شرايط اقلیمي مناطق معتدله کلون آنها

پذير گرديد. اين تکامل در قرن زمیني از طريق آنها امکانو زراعت سیب کردندشرايط روز بلند را تحمل 

زمیني توانست در مدت کوتاهي در سراسر اروپا توسعه يابد و بعدها در زراعت سیببه وقوع پیوست و  18

مريکا نیز انتشار يافت که منشاء آن شیلي بود و از نظر شرايط طول روز به اروپا شباهت آ منطقه شمال

 (.1377، و همکاران )هاشمي دزفولي داشت

سال قبل از میالد مسیح در مناطق جنوب هزار 5زمیني های بسیار زيادی از سیبگونه به احتمال زياد   

های پرو و گرفته است. کوهستانمريکا توسط سرخپوستان به عنوان منبع غذايي مورد استفاده قرار آ

های د. اولین گونهنشوزمیني محسوب ميمناطق زراعي شدن سیب 3بولیوی در محدوده دريای تیتیکاکا

های اکولوژيکي زيادی ها و تیپوبي انتشار يافت و همچنین فرممريکای جنآهای زمیني در کوهپايهسیب

پذير ها امکانوجود آمدند. البته مصرف آن توسط سرخپوستان بعد از کاهش مواد آلکالوئیدی در غدهه ب

عنوان گیاه دارويي کشت گرديد و  زمیني در اروپا انتشار يافت و در ابتدا بهشد. با کشف آمريکا سیب

 (.1990)بیوکما و واندرزاگ،  ادامه داشت 16ا اواخر قرن انتشار آن ت

گردد که در آن زمان توسط زمیني به ايران به دوران حکومت فتحعلي شاه قاجار برميورود سیب   

از  سال قبل و در ايران 450زمیني در دنیا از حدود به طور کلي کشت سیب. شدسرجان ملکم وارد کشور 

 (.1375، )خواجه پور شده است سال قبل شروع 200تا  150

                                                 
3 -  Titicaca 



 

 زمينيبيشناسي سگياه -1-4

شامل  و tuberosumو گونه  Solanum  جنس  ،Solanaceaeتیره  از زمیني گیاهي يکسالهسیب   

سانتیمتر با طول  60–150علفي ايستاده به ارتفاع  آن زراعي و دارای بوته گونه باشد. هشتمي گونه 200

 = x 4= 48زمیني تتراپلوئید )ترين ارقام سیب(. متداول1375پور، )خواجه باشدماه مي 6تا  3 دوره رشد

n2علمي  ( با نامS. tuberosum ای تغییر زمیني ساقه(. غده سیب1990بیوکما و واندرزاگ، ) است

متمرکز هستند. هر چشم حداقل  ،های جانبي آن در نقاط فرو رفته به نام چشمشکل يافته است که جوانه

های زمیني وجود ساقهسیب هایويژگيهايي احاطه شده است. از وسیله فلسه که ب بودهرای سه جوانه دا

های هوايي منشأ های پايیني و زيرخاکي ساقهمتر است که از گرهسانتي 45تا  5زمیني به طول رخزنده زي

د ندر معرض نور قرار گیرهای کوچک و فلسي شکل دارند که اگر های زيرزمیني برگد. اين ساقهنگیرمي

گردد. د، انتهای هر ساقه زيرزمیني متورم شده و به غده تبديل مينشوهای هوايي ميتبديل به ساقه

 (.1375پور، )خواجه کندهای غده در شرايط مساعد رشد نموده و هر جوانه تولید ساقه هوايي ميجوانه

 ساقه -1-4-1

 ،دار هستند که در برش عرضي عموماً توخاليقیم و زاويهزمیني ضخیم، مستهای هوايي سیبساقه   

)رضايي و سلطاني،  باشدهای مستقیم يا موجدار و بخش تحتاني ساقه گرد و سفت ميدارای بال ،گوشسه

 و ها و ريشه در انتقال موادغذاييو رابط بین برگ بوده (. ساقه عامل ايستادگي و حفظ تعادل گیاه1375

حتي تبادالت  ها، انجام فتوسنتز به عنوان مکمل برگ وها و جوانهولید و استقرار برگت است. همچنین آّب

 (.1977)کولینز،  دهدگازی و تعرق را انجام مي

شود. انشعابات جانبي وجود آيد، ساقه اصلي در نظر گرفته ميه اگر ساقه مستقیماً از غده بذری ب   

اگر يک ساقه ثانويه در فاصله نزديکي به غده  د.نامنويه ميهای ثانتحتاني حاصل از ساقه اصلي را ساقه

بذری از ساقه اصلي به وجود آيد و تشکیل ساقه زيرزمیني و غده آن مشابه ساقه اصلي باشد، در اين 

زمیني به غیر از اين ساقه را به عنوان يک ساقه اصلي در نظر گرفت. يک ساقه سیب توانميصورت 



 

)بیوکما و واندرزاگ،  ست در رشد خود چندين بار تولید انشعابات انتهايي نمايدانشعابات جانبي، ممکن ا

1990.) 

 برگ -1-4-2

های ذخیره شده در غده صورت طي دوره قبل از سبز شدن، رشد گیاه با استفاده از کربوهیدرات   

تا  200 دودزايي کرده و هنگامي که سطح برگ به ح، گیاه به سرعت برگگیاهچهگیرد. پس از ظهورمي

ای از غده البته صدور مواد ذخیره .رسدای ميمتر مربع رسید، به مرحله خودکفايي سبزينهسانتي 400

ه زمیني کرکدار، بزرگ و مرکب بوده که بهای سیببرگ. يابدبذری تا فساد يا تخلیه کامل غده ادامه مي

باشد. برگ بالغ های مختلف ميچه با اندازهطور متناوب بر روی ساقه قرار گرفته و دارای تعداد زيادی برگ

 های ثالثه استهای ثانويه و گاهي برگچههای جانبي، برگچه انتهايي، برگچهمرکب شامل دمبرگ، برگچه

 (.1375پور، خواجه؛ 1375)رضايي و سلطاني،  شودهايي ديده ميدر محل اتصال برگ به ساقه گوشوارهو 

 گل -1-4-3

کاسبرگ تشکیل شده است که از قاعده به  5کاسه آن از  است وم و هرمافروديت زمیني منظگل سیب   

هم چسبیده تشکیل يافته و انتهای آن باز و قیفي شکل و ه گلبرگ ب 5اند. جام گل نیز از يکديگر چسبیده

مل . نافه شااندقرار گرفتهنسبت به قطعات کاسبرگ يک در میان  هاکه هر يک از آن استدندانه  5دارای 

ها به و بساك آن باشد که از قاعده به سطح داخلي جام چسبیدهپنج پرچم با میله کوتاه و ضخیم مي

مادگي خارج  شود که از مرکز آن خامهتشکیل مي ایها با هم لولهاز اتصال آن است.يکديگر متصل 

امل زيادی در گردد. مادگي از دو برچه تشکیل شده که در هر کدام چندين تخمک وجود دارد. عومي

و سن غده بذری دهي گیاه نقش دارند که مهمترين آنها عبارتند از: طول روز، درجه حرارت، وزن گل

د که تحت تأثیر فصول و عرض ندار یشتریگیاه. از بین عوامل فوق طول روز و درجه حرارت اهمیت ب

آذين دمگل اصلي به دو در اين نوع گل، زمیني گرزن استآذين سیبد. گلنکنجغرافیايي تغییر مي



 

متر سانتي 2 آنها سبز و از نوع سته بوده که حداکثر قطرها شبیه گوجه میوه، شودقسمت منشعب مي

 .(1375پور، )خواجه باشدمي
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Abstract:  

             Weeds are considered as a major factor decreasing potato production. 

Exceeding usage of herbicides in order to weed control not only had not 

reduced the problem of weed, but also had caused the creation of resistant 

species to herbicides and enviromental contamination. This research was 

conducted in 2007 at Ardabil Agriculture researches station on Alaroug 

village, in order to find a way for control weeds that will be less rely on the 

use of chemical herbicides. The herbicides application was considered in four 

level; application of paraquat herbicide pre planting, application of 

metribuzine (Sencore) as pre emergence, paraquat as pre planting + 

metribuzine as pre emergence and a control ( not herbicide application ) as  

main factor and four plant residual including use of wheat, barley, canola 

residuals and no application of residuals. Experimental treatments had studied 

as split plots at of randomized complete block with three replications. 

Analysis shown that the herbicides application had significant effect  on weed 

density at the flowering and late growth stages. The application paraquat and 

metribuzine together in comparison with control had decreased weed density 

in flowering stage and late growth by 7 and 2/5 times respectively. The use of 

plant residuals in soil surface in comparison with no application decreased 

with density by 2 times at flowering stage, but between different plant 

residuals had not significant effect at this stage on the average of weed 

density. The interaction effects of the herbicides application and residuals 

were significant at two growth stages on weed density. In the plots that were 

used of plant residuals, with application of paraquat and metribuzine together, 

weed density at the flowering stage had decreased under the 6 plants in m2. 

The effect of the herbicides application on dry weight had a significant effect 

at the 1% and interaction effects of herbicide and residuals on the weed dry 

weight at the 5%. The application of paraquat and metribuzine herbicide with 

together had decreased weed dry weight in comparison with control by 4 

times. The use of paraquat and metribuzine together and with wheat and 

canola residuals in comparison with not application of residuals had decreased 

the dry weight of weeds by 6/5 times. The effect of the use of herbicides and 

residuals on the action of potato was not significant. 
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