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پرورش گیاهان غده ای

پودمان 3

در این پودمان سه گیاه غده ای )سیب زمینی، چغندر قند و پیاز( آمده است که تنها پرورش یکی از این 
گیاهان ضرورت دارد. انتخاب گیاه مورد نظر برعهده هنرآموز و مسئولین هنرستان است که بر اساس 

آیش و تناوب توصیه شده برای هر منطقه و سیاست های کالن کشور  صورت می گیرد.
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  سیب زمینی ازنظر میزان مصرف در سطح جهان بعد از گندم و برنج در جایگاه سوم قرار دارد.

  میزان تولید آن در واحد سطح و زمان در مقایسه با سایر محصوالت زراعی باال است. متوسط عملکرد این 

محصول در جهان حدود 20 تن در هکتار است که درصورت تأمین شرایط مناسب تولید تا بیش از یکصد تن 
سیب زمینی در هکتار قابل برداشت است.

  سازگاري این گیاه به شرایط آب و هوایي مناطق مختلف دنیا به گونه ای است که هم اکنون در بیش از 140 

کشور جهان، سیب زمینی تولید می شود.

پرورش سیب زمینی

آیا می دانید 
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جدول 1ـ ترکیبات سیب زمینی
اهمیت و ضرورت کشت سیب زمینی

غده سیب زمینی از نظر غذایی بسیار با ارزش بوده و 
دارای انواع ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه، 

کارتنوئیدها و چربی است. )جدول 1( 
بر اساس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال 
زراعی 94ـ1393، کل سطح زیر کشت سیب زمینی 
در  تولید  میزان  و  هکتار  هزار  ایران حدود 160  در 
میانگین  بود.  تن  میلیون   5/14 سال  این  در  کشور 
عملکرد سیب زمینی در کشت آبی سیب زمینی حدود 

32 تن در هکتار بود.  

شرایط محیطی مناسب رشد و نمو سیب زمینی
ـ خاك: مناسب برای زراعت سیب زمیني، عموماً باید 
داراي درصد تخلخل باال، حاصلخیز، تهویه و زهکشي 
خوب، کمی اسیدی )اسیدیته 5/6 تا 7( و بافت شني 
در  تحمل شوری  آستانه  باشد. حد  لومي  یا  لیموني 
بر  دسی زیمنس   2 سیب زمینی  کشت  برای  خاک 
متر است و به ازای هر واحد افزایش شوری، عملکرد 

حدود 25 درصد کاهش می یابد )جدول2(.
انعطاف  اکولوژیکی،  از لحاظ خصوصیات  سیب زمیني 
زیادي دارد اما در آب و هوای سرد و خشك، بهترین 
رشد را دارد. به همین دلیل، مناطق کوهستاني، بهترین 

نقاط رویش طبیعي این گیاه محسوب می شوند.
ـ نور: یکی از مهم ترین عوامل مورد نیاز برای فتوسنتز و رشد گیاهان نور است. براین اساس میزان رشد تا 
حدود زیادی به مقدار تشعشع دریافت شده توسط گیاه بستگی دارد. به طورکلی در مزرعه سیب زمینی در 

نوع 
ترکیب

مقدار 
نوع ترکیب)درصد(

مقدار
)میلی گرم در 100 

گرم(

ماده 
409ـ34گلوتامین28ـ15خشك

529ـ110آسپارژین18/2ـ12/6نشاسته

209ـ2پرولین0/6ـ0/01گلوکز

441ـ123پلی فنول0/6ـ0/01فروکتوز

2ـ0/05کاروتنوئید0/68ـ0/13ساکارز

0/2ـ0/02تیامین2ـ1فیبر

0/07ـ0/01ریبوفالوین0/2ـ0/075چربی

0/44ـ0/13ویتامین ب 2/16ـ0/6پروتئین

C ـ  8ویتامین   54

E 0/1ویتامین

0/03ـ0/01فلوئیك اسید

جدول 2ـ رابطه بین اسیدیته خاك و میزان کاهش 
عملکرد

میزان کاهش عملکرد غده )درصد(اسیدیته خاك

صفر1/7

2/510

3/825

5/950

10100



172

طول دوره رشد گیاه، جذب تشعشع خورشیدی در چهار مرحله انجام می شود.
در فاز صفر یعنی مرحله کاشت تا سبز شدن، گیاه نوری را جذب نمی کند.

فاز دوم جذب تشعشع خورشیدی، دوره زمانی بین آغاز غده دهی و مرحله ای از رشد را شامل می شود که 
حدود 90 تا 100 درصد ماده خشك حاصل از فتوسنتز به طور روزانه به غده ها اختصاص می یابد.

طول فاز سوم با سرعت پیر شدن برگ ها و رسیدن به مرحله پایان رشد گیاه تعیین می شود.
بیشترین مقدار جذب تشعشع در سیب زمینی زمانی اتفاق می افتد که طول دوره زندگی گیاه با طول فصل 
رشد گیاه زراعی در منطقه هماهنگ باشد. در این رابطه کشاورزان با انتخاب رقم مناسب می توانند بین طول 

دوره رشد گیاه زراعی و طول فصل رشد در منطقه هماهنگی ایجاد کنند.
ـ درجه حرارت: سیب زمینی در مناطق و دوره های رشدی که میانگین روزانه درجه حرارت باالی 5 و کمتر از 
21 درجه سلسیوس است به خوبی رشد می کند. درجه حرارت کمتر خطر سرما یا یخ زدگی را افزایش می دهد 

و درجه حرارت باالتر موجب کاهش میزان انتقال مواد تولیدی گیاه به غده ها می شود.
سیب زمیني به طورکلی در درجات حرارت پایین تر، از رشد مطلوب تري برخوردار است و از این نگاه سرمادوست 
محسوب مي شود. به همین دلیل در مناطق گرم مانند خوزستان کشت سیب زمیني در پاییز و در مناطق سرد 

در بهار انجام مي شود.

دما )درجه سلسیوس(مرحله رشدیدما )درجه سلسیوس(مرحله رشدی
24ـ20فتوسنتز کل گیاه20ـ16تولید جوانه
20تولید ماده خشك25ـ20رشد جوانه
25آغاز تولید استولون25ـ20سبز شدن

25رشد استولون24مرحله اولیه رویش شاخ و برگ
15آماده شدن جهت غده دهی28ظهور برگ

22آغاز غده دهی25رشد اولیه تك برگ
15رشد اولین غده25ـ20توسعه سطح برگ
اختصاص ماده خشك به 25  >رشد طولی ساقه

غده ها
20

22ـ14حجیم شدن غده ها32رشد شاخ و برگ
24فتوسنتز برگ

جدول 3ـ دمای بهینه برای مراحل مختلف رشد سیب زمینی

ویژگی های گیاه شناسی
سیب زمینی ازنظر گیاه شناسی به خانواده سوالناسه1 تعلق دارد که در این خانواده، گیاهان مهم دیگری مانند 

گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل نیز وجود دارند.

Solanaceae ـ1
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سیب زمینی گیاهی علفی و چندساله است، اما در کشاورزی به عنوان یك گیاه یك ساله مورد کشت و کار 
قرار می گیرد. این گیاه دارای برگ های مرکب است و به عنوان یك گیاه سه کربنه دارای پتانسیل باالیی در 
تولید مواد غذایی است. گل ها معموالً تبدیل به میوه نمی شوند. غده های سیب زمینی از متورم شدن انتهای 
استولون ها )ساقه زیرزمینی( ایجاد می شوند. غده بذری )مادری( در ابتدای رشد وظیفه حمایت گیاه در تولید 

اندام های هوایی را به عهده دارد.
می آیند  وجود  به  بذری  غده های  از  که  گیاهانی 
سیستمی از ریشه های جانبی افشان دارند که معموالً 
ساقه  گره های  روی  بر  سه تایی  گروه های  به صورت 

می آیند. وجود  به  زیرزمینی 
آن  نوع  یك  است.  ساقه  نوع  دو  داراي  سیب زمیني 
و  است  سیب زمیني  غده  همان  که  زیرزمیني  ساقه 
از استولون هاي حاصل از گره هاي طوقه سیب زمیني 
منشأ می گیرند و تمام خصوصیات یك ساقه را دارا 
به  که  هستند  هوایي  ساقه هاي  دّوم،  نوع  مي باشند. 
و  سه گوش  مقطع  با  ساقه هاي  داراي  و  سبز  رنگ 

هستند. مرکب  شکل  کنگره اي  متناوب  برگ هاي 
شکل 1ـ اندام های گیاه سیب زمینی

گل

میوه
برگ

ساقه اصلی

غده مادری

تشکیل غده 
در انتهای 
استولون ها ریشه

باید  سیب زمینی  کشت  برای  زراعی  زمین  آماده سازی  عملیات 
به گونه ای انجام شود که عمق مناسبی از خاک را برای نفوذ ریشه ها 
فراهم نماید و خاک آماده شده از قابلیت زهکشی و تخلخل کافی نیز 
برخوردار باشد. این خاک همچنین باید توانایی تأمین جایگاه مناسبی 
برای رشد و پرورش غده ها را داشته باشد زیرا محصول سیب زمینی یا 

همان غده ها درون خاک رشد نموده و پرورش می یابند. 
ریشه ای  سیستم  گیاهان،  از  بسیاری  با  مقایسه  در  سیب زمینی 
الیه های  در  ریشه  صورتی که  در  دلیل  همین  به  و  دارد  ضعیفی 
نفوذناپذیر یا سخت قرار گیرد، عملکرد آن به شدت کاهش می یابد. 

تهیه بستر کاشت سیب زمینی  معموالً باید در زمانی که رطوبت خاک در حّد گاو رو است انجام شود تا میزان 
برسد. به کمترین مقدار  کلوخه های تشکیل  شده هنگام شخم زمین 

برای کشت سیب زمینی ابتدا زمین موردنظر را شخم می زنند و سپس با کمك دیسك کلوخه های ایجادشده 
را خرد می نمایند. عملیات کاشت نیز پس از ماله کشیدن زمین دیسك خورده توسط بذرکار سیب زمینی 

انجام می شود.

آماده سازی زمین برای کاشت سیب زمینی

شکل 2ـ شخم
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برای تعیین مقدار و نوع کودهای شیمیایی همواره باید از کارشناسان کمك گرفت، به همین منظور ابتدا باید 
از طریق نمونه برداری درست از خاک و ارسال به آزمایشگاه خاک و ارائه نتیجه آن به کارشناسان مربوطه 

دستورات و توصیه های کودی را برای کشت سیب زمینی در زمین موردنظر دریافت و به کار بست.

شکل 4ـ سیکلوتیلرشکل 3ـ دیسک

گفت و گو
امروزه، دستگاه های چندکاره ای که مجموع عملیات آماده سازی زمین و کاشت سیب زمینی را با یك بار 
حرکت بر روی زمین زراعی انجام دهند، تولیدشده است. استفاده ازاین گونه ماشین ها چه مزیت هایی دارد؟

عملیات تهیه زمین

با توجه به امکانات و شرایط، فهرست تجهیزات، وسایل و مواد مورد نیاز را تهیه کنید.
مراحل انجام کار:

با نام و یاد خداوند یکتا، پس از آماده  به کار شدن با استفاده از تجهیزات، وسایل و مواد فهرست شده، 
بستر کشت سیب زمینی را با در نظر گرفتن موارد زیر آماده نمایید.

1   زمان و ویژگی های شخم را قبل از شروع کار آماده کرده به هنرآموز خود تحویل دهید.
2   در صورت نیاز به کود دامی یا کودهای شیمیایی پایه، پس از هماهنگی با هنرآموز خود و تعیین 

مقدار آنها کود دهی را انجام دهید.
3   رعایت نکات ایمنی، بهداشت، حفظ محیط زیست و جلوگیری از هدر رفت نهاده ها )آب، خاک و 
بذر( اصول جدانشدنی از انجام کار است. در تمام مراحل آماده سازی با دقت ویژه به کار گرفته شود.

4   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت



پودمان 3: پرورش گیاهان غده ای

175

ارزشیابی مرحله آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

آماده سازی 
بستر کاشت 
سیب زمینی

زمین زراعی تراکتور، 
گاوآهن، دیسك، لولر، 
کودپاش کود دامی، 

سمپاش، علف کش پیش 
کاشت

باالتر از حد 
انتظار

تنظیم  و  آماده سازی  خاک،  ویژگی های  تعیین 
انتخاب  اجرای شخم،  اولیه،  ماشین های خاک ورزی 
ماشین های خاک ورزی ثانویه، نرم کردن خاک، تسطیح 
زمین زراعی، پخش کود دامی و مخلوط آن با خاک، 

تحلیل اهمیت کم خاک ورزی در کشاورزی پایدار

3

در حد 
انتظار

تنظیم  و  آماده سازی  خاک،  ویژگی های  تعیین 
انتخاب  اجرای شخم،  اولیه،  ماشین های خاک ورزی 
ماشین های خاک ورزی ثانویه، نرم کردن خاک، تسطیح 
زمین زراعی، پخش کود دامی و مخلوط آن با خاک

2

پایین تر از 
حد انتظار

خاک ورزی نامناسب زمین زراعی برای کشت بذر 
1سیب زمینی

کاشت سیب زمینی

انتخاب بذر
دسترسی به بذر خوب و باکیفیت مناسب، یکي از مهم ترین نیازها براي تولید مناسب محصول سیب زمیني است.
در کشور ما، استفاده از بذرهای اصالح شده و مورد تأیید مؤسسات کنترل و گواهی بذر و یا اصالح و تهیه نهال 
و بذر توصیه می شود. بدیهی است که استفاده از چنین بذری، گرچه هزینه های بیشتری در ابتدای کشت 
به تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد، اّما بسیاری از مشکالت ناشی از استفاده از بذرهای نامرغوب را کاهش 
می دهد و افزایش عملکرد نهایی، ضمن پوشش دادن هزینه های اولیه کشت، درآمد بهتری را برای کشاورزان 

تأمین خواهد نمود.
به طورکلی بذرهای خوب و باکیفیت باال دارای برچسب مشخص کننده رقم بذری، رده یا کالس بذر، سال 
البته در برخی موارد ممکن است  تولید و نیز عنوان و مشخصات تولیدکننده یا محل تولید آن می باشند. 
عالوه بر آنچه گفته شد، اطالعات بیشتری مانند سموم و دیگر مواد شیمیایی مورداستفاده برای ضدعفونی و 

یا نگهداری بهتر بذر در انبار بر روی برچسب آن بیان شده باشد.
با این حال زمانی که امکان دسترسی به بذر دارای گواهی مناسب فراهم نباشد، کشاورزان بایستی از توانایی های 
فنی و استانداردهای رعایت شده توسط تولیدکننده بذر سیب زمینی اطالع پیدا نمایند و در صورتی که چنین 
امکانی نیز فراهم نباشد شایسته است از خرید و کاشت بذر بدون شناسنامه اجتناب شود؛ زیرا احتمال بروز 

خسارات فراوان ناشی از کشت این گونه بذرها وجود خواهد داشت.
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پژوهش
پرس وجو کنید در منطقه شما کشاورزان بذر موردنیاز خود را چگونه تهیه می کنند؟

عوامل مؤثر در انتخاب رقم سیب زمینی 
نوع مصرف سیب زمینی: از آنجا که سیب زمینی موارد استفاده متنّوع و فراوانی دارد، تاکنون با توجه به نوع 
مصرف آن، ارقام متفاوتی معرفی و روانه بازار شده است. بر این اساس استفاده از بذر مناسب با هدف از قبل 
تعیین شده مانند استفاده برای تولید چیپس، سرخ کرده و یا آب پز، از ضروریات تولید سیب زمینی به شمار 

می آید که الزم است در هنگام انتخاب بذر برای کشت، موردتوجه کشاورزان قرار داشته باشد.

شکل 5  ـ ارقام مختلف سیب زمینی )الف( و چیپس تهیه شده از ارقام مختلف )ب(

مشخصات  کاشت سیب زمینی:  برای  موردنظر  اقلیم 
اقلیمی منطقه از نظر طول فصل زراعی و وقوع اولین 
سرمای پائیزه، تاریخ آماده سازی زمین و کاشت مزرعه، 
آفات  اوج مصرف آب،  آبیاری و دوره های زمانی  نحوه 
انبارمانی  مدت زمان  منطقه،  غالب  بیماری های  و 
سیب زمینی در منطقه، ازجمله مواردی هستند که در 
تعیین رقم سیب زمینی مورد کشت دخالت دارند و الزم 
اساس  این  بر  قرار گیرند.  توجه کشاورزان  است مورد 
تولیدکنندگان می توانند از ارقام مختلف سیب زمینی با 
دوره های رسیدگی متفاوت استفاده کنند )جدول 4(.

جدول 4ـ زمان رسیدگی و طول دوره رشد ارقام 
سیب زمینی

رسیدگي رقمطول دوره رشد )روز(ردیف

زودرس95 – 160

نیمه زودرس125 – 295

نیمه دیررس135 – 3125

دیررس145 – 4135

خیلي دیررس145 >5

تاریخ کاشت مناسب
انتخاب تاریخ کاشت مناسب در میزان عملکرد نهایی محصول سیب زمینی و همچنین کیفیت آن نقش دارد. 
بر این اساس کشت سیب زمینی در زمان مناسبی که بتواند دمای مطلوب برای رشد جوانه های روی غده ها 

)ب()الف(
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را تأمین نماید، اهمیت زیادی دارد. با این حال ارقام مختلف ممکن است در واکنش به تاریخ کاشت به طور 
یکسان و یکنواخت عمل نکنند.

زمانی که کشت سیب زمینی دیرتر از تاریخ مناسب کشت شود، عملکرد غده به دلیل کوتاه شدن طول دوره 
رشد، کاهش می یابد.

در هر منطقه و برای هر رقم ممکن است تاریخ کاشت مجزایی درنظر گرفته شود، زمان کاشت به آب وهوای 
زراعی  تناوب  خاک،  نوع  سیب زمینی،  رقم  محل، 
اینکه  به  توجه  با  اما  دارد؛  بستگی  بازار  تقاضای  و 
می توان  است  خنك  فصل  محصول  سیب زمینی 

کرد: ارائه  زمینه  این  در  توصیه هایی 
در استان های سردسیر )مشابه اردبیل( با توجه به نوع 
رقم استفاده شده تاریخ کاشت می تواند اردیبهشت و 

خرداد باشد.
در مناطق دارای زمستان مالیم )مشابه خوزستان( در 
اواخر پاییز و اوایل زمستان اقدام به کشت می کنند و 
در این صورت در بهار و قبل از گرم شدن هوا غده ها 

را از زمین خارج می کنند.

انتخاب تاریخ کاشت مناسب

تاریخ کاشت

زودهنگامدیرهنگام

ایجاد  باعث  ممکن است 
تناوب شود ـ  در  اختالل 
برخورد زمان رسیدگی با 
  سرمای پاییز و زمستانـ 
افزایش عملکرد غیرقابل 

فروش و افت محصول

احتمال برخورد زمان حجیم 
باال  دمای  با  غده ها  شدن 
توسعه  ـ  محصول  افت  و 
  برخی از آفات و بیماری هاـ 
وقوع سرما در ابتدای فصل 
رشد و خسارت به محصول

تفسیر کنید
با توجه به جدول زیر که دمای بهینه برای مراحل مختلف رشد سیب زمینی را نشان می دهد، علت تعیین 
تاریخ کشت سیب زمینی در منطقه شما که توسط خبرگان و کارشناسان توصیه شده است را توجیه و تفسیر 

نمایید.

دما سلسیوسمرحله رشدیدما سلسیوسمرحله رشدیدما سلسیوسمرحله رشدی
آماده شدن جهت 25 >رشد طولی ساقه20ـ16تولید جوانه 

غده دهی
15

22آغاز غده دهی32رشد شاخ و برگ25ـ20رشد جوانه
15رشد اولین غده24فتوسنتز برگ25ـ20سبز شدن

مرحله اولیه رویش 
شاخ و برگ

اختصاص ماده 20تولید ماده خشك 24
خشك به غده ها

20

آغاز تولید 28ظهور برگ
استولون

حجیم شدن 25
غده ها

22ـ14

24ـ20فتوسنتز کل گیاه25رشد استولون25 رشد اولیه تك برگ

25ـ20توسعه سطح برگ
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آماده سازی غده برای کاشت سیب زمینی
حدود یك ماه قبل از کشت، کف انبار یا محل موردنظر تمیز شود و غده هاي بذري، حداکثر در دو الیه روی هم 
قرار داده شوند. درصورت وجود جوانه هاي طویل سفیدرنگ، غده های مربوطه حذف شوند. الزم است غده هاي 
بذري، براي تولید جوانه هاي قوي و محکم )به طول 2ـ1 سانتي متر(، در معرض نور غیرمستقیم قرار گیرند. بدین 
منظور باید پوشش نورگیرهاي انبار برداشته شود. در صورت امکان نورگیری وجود ندارد، مي توان از المپ هاي 
فلورسنت استفاده کرد. برای تنظیم درجه حرارت انبار )20ـ  15 درجه سلسیوس( با رطوبت نسبي 85 درصد، 
مي توان از کتري آب و وسایل گرم کننده استفاده کرد تا ضمن تأمین درجه حرارت الزم، رطوبت نسبي انبار نیز 
تأمین شود. براي تأمین اکسیژن موردنیاز، تهویه انبار ضروری است. در طول این مدت، کلیه جوانه هاي موجود 
روي غده ها فعال و جوانه هاي رنگي قوي تولید مي شود. براي مقاوم شدن جوانه ها و اجتناب از رشد بیش ازحد 
آنها، مي توان شدت نور انبار را افزایش داد. درصورت درشت بودن غده هاي بذري، می توان با رعایت اصول صحیح 
بهداشتی، آنها را تقسیم کرد، به طوری که وزن هر قطعه بیش از 40 گرم و حداقل داراي دو چشم در هر قسمت 
باشد )شکل 6(. به منظور جلوگیري از گسترش بیماري ها، چاقوي مورداستفاده باید کاماًل تیز و در هر نوبت 
برش، چاقو، استریل و یا توسط آب جوش، ضدعفوني شود. برش غده ها، از جوانه انتهایي به طرف استولون انجام 
می گیرد و در قسمت نزدیك به استولون، بدون جدا کردن قطعات، غده هاي بذري، برش خورده و به مدت یك 
هفته، در درجه حرارت 20ـ  15 درجه سلسیوس و رطوبت نسبي 85 درصد قرار گیرند تا بافت چوب پنبه ای، روي 

سطوح بریده شده تشکیل شود. در موقع کاشت، قطعات بریده شده باید از هم جدا شوند.
فن جوانه دار کردن در شرایط زیر به کار می رود:

کنیم  استفاده  دیررس  یا  دیررس  نسبتاً  ارقام  از  بخواهیم  و  باشد  محدود  رشد  فصل  که طول  مواردی    1
)زودرسی محصول(.

2  یکنواختی رویش در ابتدای فصل رشد
3  فرار از خسارت شوری در اوایل رشد )حساس به شوری(

4  کاهش بیماری هایی مثل شانکر باکتریایی و رایزوکتونیا
5  صرفه جویی در آب مصرفی

پژوهش
رقم های سیب زمینی توصیه شده برای منطقه شما کدام اند؟ ویژگی های هر رقم را بنویسید.

شکل 6ـ پیش جوانه دار
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شکل 7ـ مراحل رشد و نمو غده و اندام های هوایی سیب زمینی

مراحل رشد و نمو سیب زمینی
مراحل رشدی سیب زمینی به پنج مرحله تقسیم می شود. طول هریك از این مراحل به شرایط اقلیمی، رقم 
و مدیریت زراعی مزرعه بستگی دارد. رشد سیب زمینی و زمان وقوع هر مرحله، در مدیریت عملیات زراعی 
اندام هاي هوایی سیب زمینی در شکل  مزرعه بسیار مهم است. شناخت کامل از مراحل رشد و نمو غده و 
7 نشان داده شده است. مجموع مراحل پنج گانه رشد سیب زمینی در کشور، به شرط رعایت تاریخ مناسب 
کاشت، حدود 120 تا 130 روز است ولی در برخی از مناطق کشت بهاره، ممکن است به 5 تا 6 ماه برسد.

I II III IV V

1  مرحله رشد و توسعه جوانه ها: در این مرحله که از رشد جوانه در چشم هاي غده آغاز و با آشکار شدن 
در سطح خاک پایان می یابد اندوخته غذایی غده، منبع تأمین انرژي براي رشد گیاه است. طول مدت این 

مرحله، با توجه به عواملی چون وضعیت فیزیولوژیکی 
غده ها، دماي خاک و هوا و تاریخ کشت متغیر است و 
در ارقام اصلی سیب زمینی کشور مانند آگریا و مارفونا 
)در شرایط نرمال کشت هاي بهاره(، حدود 20 تا 25 

روز است )شکل 8(.
شکل 8 ـ مرحله رشد و توسعه جوانه ها

2  مرحله رشد علفی: در این مرحله که از زمان سبز 
پایان  غده زایی  ابتدای  در  و  می شود  آغاز  گیاه  شدن 
می یابد، کلیه اندام هاي رویشی گیاه )برگ ها، انشعابات 
ساقه، ریشه ها و استولون( تشکیل می شوند. در کشت هاي 
بهاره، طول این مرحله، براي بیشتر رقم های سیب زمینی 

کشور حدود 30 تا 35 روز است )شکل 9(.

شکل 9ـ مرحله رشد علفی
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مرحله،  این  در  غده زایی:  مرحله    3
انتهاي  اولیه در  فقط تشکیل غده هاي 
حجیم  ولی  می شود  آغاز  استولون ها 
این  است.  نشده  آغاز  هنوز  آنها  شدن 
می کشد  طول  هفته  دو  حدود  مرحله 
و اندازه غده هاي تشکیل  شده در طی 
آن، در حد یك نخود است )شکل 10(.

شکل 10ـ مرحله غده زدایی

طی  غده ها:  شدن  حجیم  مرحله    4
رشد  دوره  که طوالنی ترین  مرحله  این 
تشکیل دهنده  سلول هاي  است.  گیاه 
غده به دلیل تجمع آب، مواد غذایی و 
کربوهیدرات ها متورم می شوند و بسته 
به تاریخ کاشت و رقم، ممکن است تا سه 
ماه طول بکشد ولی در شرایط مناسب، 
براي بیشتر رقم های موجود در کشور، 
است  روز   60 تا   50 بین  مدت  این 

)شکل 11(.

شکل 11ـ مرحله حجیم شدن غده ها

در  گیاه:  رسیدن  یا  بلوغ  مرحله    5
این مرحله، شاخ و برگ گیاه شروع به 
زرد شدن می کند و ریزش برگ ها آغاز 
می شود. به همین دلیل، میزان فتوسنتز 
کاهش می یابد و رشد غده ها کم می شود 
بین  از  هوایی  اندام هاي  نهایت،  در  و 
می روند. این مرحله ممکن است درکشت 
رقم های دیررس در نقاط سردسیر کشور 
که فصل رشد کوتاه است مشاهده نشود 

شکل 12ـ مرحله بلوغ یا رسیدن گیاه)شکل12(.

روش های کاشت سیب زمینی
کاشت سیب زمینی به طور معمول بر روی پشته هایی که از یکدیگر حدود 75 سانتی متر فاصله دارند انجام 
می شود و آبیاری به صورت بارانی، نوار تیپ و یا به صورت نشتی در جوی های ایجادشده بین ردیف های کشت 

انجام می شود )شکل13(.
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شکل 13ـ کشت یک ردیفه سیب زمینی بر روی پشته

شکل 14ـ کشت دو ردیفه بر روی پشته های پهن با آبیاری نواری

کشت سیب زمینی همچنین بر روی پشته های پهنی که وسط آنها از یکدیگر 1/5 متر فاصله دارد نیز انجام 
می شود. در این روش بر روی هر پشته پهن تعداد دو ردیف کاشت سیب زمینی وجود دارد که در بین آنها برای 
آبیاری محصول نوارهای پالستیکی به نام تیپ قرار می گیرد )شکل14(. آبیاری در این روش به صورت قطره ای 
است و بنابراین میزان مصرف آب در حداقل ممکن خواهد بود. در این روش آبیاری، در بعضی مواقع نوارهای 
پالستیکی تا عمق حدود 3 تا 5 سانتی متر و گاهی بیشتر از آن با خاک پوشانده می شوند که به بهبود کیفیت 

آبیاری و جلوگیري از تخریب پشته های کاشت سیب زمینی براثر نشت احتمالی آب آبیاری کمك می کند.

پژوهش
از منابع معتبر و کارشناسان کشاورزی، ویژگی هریك از روش های کاشت سیب زمینی را پرس وجو کرده 

و در گزارشی به هنرآموز خود تحویل دهید.

تراکم گیاهی مناسب 
برای دست یابی به باالترین عملکرد، انتخاب تراکم مناسب برای کاشت غده های سیب زمینی در مزرعه اهمیت 
زیادی دارد. بر این اساس تراکم 53 تا 66 هزار بوته در هکتار به عنوان یك تراکم مناسب مطرح است. اّما 
تراکم های پایین تر و یا باالتر نیز در برخی موارد توصیه می شود. تعداد ساقه های ایجادشده به ازای هر غده که 
بسته به رقم و شرایط محیطی حاکم متفاوت خواهد بود و همچنین عادت رشد گیاه که به رقم مورد کشت 
بستگی دارد در تعیین تراکم کاشت سیب زمینی می تواند مؤثر باشد. فاصله بوته های سیب زمینی بر روی هر 

پشته بسته به هدف کاشت اعم از تولید بذر و یا مصرف بازار حدود 20 تا 25 سانتی متر خواهد بود.
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فاصله ردیفآرایش کاشت
عملکرد غدهتعداد بوته در هکتار)سانتی متر(

)تن در هکتار(
755333344/76یك ردیفه )آبیاری با نوار تیپ(
1107272746/60دو ردیفه )آبیاری با نوار تیپ(
1408571457/49سه ردیفه )آبیاری با نوار تیپ(

15010666757/84چهار ردیفه )آبیاری با نوار تیپ(
1808888963/76چهار ردیفه )آبیاری با نوار تیپ(

755333330/19یك ردیفه )آبیاری سطحی(

عمق کاشت 
در زراعت سیب زمینی عمق کاشت غده ها با توجه به اندازه غده های بذری و شرایط خاک تعیین می گردد. براین 
اساس کاشت سیب زمینی در شرایط خشکی در عمق بیشتری از خاک انجام می شود. در شرایط گرمای هوا و 
خاک نیز عمق کاشت غده ها بیشتر خواهد بود. با این حال چنانچه میزان رطوبت خاک باال باشد و خطر خشك 
شدن سطح آن نیز وجود نداشته باشد، ضرورتی برای افزایش بیشتر عمق کاشت به نظر نمی رسد. در شرایط 
محیطی سرد نیز عمق کاشت غده ها بهتر است زیاد باشد. براین اساس عموماً عمق کاشت غده های سیب زمینی 
از 6 تا 15 سانتی متر در مناطق مختلف و نیز با توجه به  بافت خاک متفاوت است. به طورکلی توصیه می شود که 
عمق کاشت غده ها خیلی زیاد نباشد تا سبز شدن آنها با تأخیر مواجه نشود. اّما پس از سبز شدن، الزم است با 
خاک دهی پای بوته های سبز شده طی دوره رشد، شرایط مناسب تری را برای تشکیل غده های جدید ایجاد نماییم.

جدول 5ـ فواصل ردیف، تعداد بوته در هکتار و عملکرد غده در آرایش کاشت مختلف

گفت و گو
برای  از کاشت  بذر کمتر  تولید  برای  بر روی هر پشته  بوته های سیب زمینی  فاصله  توضیح دهید چرا 

است؟ خوراکی  مصرف 

گفت و گو
در خاک های سرد و خیس غده ها روی سطح خاک قرارگرفته و به ارتفاع 15 سانتی متر خاک بر روی آنها 
می ریزند. در خاک های گرم و خشك می توان غده ها را در زیر خاک قرارداد و به ارتفاع 10 سانتی متر بر 

روی آن خاک ریخت. )شکل 15( دالیل تفاوت عمل را در کالس بیان کنید.

شکل 15ـ مقایسه عمق قرار گرفتن غده ها در شرایط گوناگون

خاك سرد و خیس

15 سانتی متر
10 سانتی متر

خاك گرم و خشک

غده سیب زمینی



پودمان 3: پرورش گیاهان غده ای

183

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

کاشت 
سیب زمینی

زمین زراعی، قپان )ترازو(، 
غده کار سیب زمینی، بذر 

سیب زمینی

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین تاریخ کاشت، 
کاشت،  ماشین  تنظیم  آماده سازی  کاشت،  روش  تعیین 
اجرای عملیات کاشت، تحلیل دالیل انتخاب روش کاشت

3

در حد انتظار
انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین تاریخ کاشت، 
تعیین روش کاشت، آماده سازی و تنظیم ماشین کاشت، 

اجرای عملیات کاشت
2

پایین تر از حد 
1کاشت غیر یکنواخت سیب زمینیانتظار

خاك دهی پای بوته 
خاک دهی در سیب زمیني یکی از عملیات مهم زراعی است که در بیشتر مزارع ضرورت دارد. معموالً یك 
ساقه اصلی از غده سیب زمینی خارج شده و تولید ساقه های جانبی را می نماید. ساقه های جانبی نزدیك زمین 
توانایی تولید ساقه های زیرزمینی )استولون( و غده را دارند اما ساقه های فرعی با فاصله از زمین چنین توانایی 

نگهداری مزرعه سیب زمینی

عملیات کاشت سیب زمینی

با توجه به امکانات و شرایط، فهرست تجهیزات، وسایل و مواد موردنیاز را تهیه کنید.
مراحل انجام کار

با نام و یاد خداوند یکتا، پس از آماده به کار شدن با استفاده از تجهیزات، وسایل و مواد فهرست شده، 
کشت سیب زمینی را با درنظر گرفتن موارد زیر انجام دهید.

1   زمان، روش کاشت، عمق کاشت و چگونگی آرایش بوته را قبل از شروع کار آماده کرده، به هنرآموز 
خود تحویل دهید.

2   اقدامات الزم برای آماده به کارکردن دستگاه کارنده و تنظیمات الزم را انجام دهید.
3   وارسی های هنگام کاشت برای مطمئن شدن از درستی کار را انجام دهید.

4   رعایت نکات ایمنی، بهداشت، حفظ محیط زیست و جلوگیری از هدر رفت نهاده ها )آب، خاک و بذر( 
اصول جدانشدنی از انجام کار است. در تمام مراحل کاشت با دقت ویژه به کار گرفته شود.

5   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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را ندارند؛ بنابراین هدایت خاک بر روی ساقه های فرعی نزدیك به سطح خاک می تواند تبدیل به ساقه های 
زیرزمینی )استولون( شود که تولید غده می نمایند.

این عمل که برخی اوقات از آن با نام هیلینگ یاد می شود با کمك تراکتورهای چرخ باریك و کولیتواتور مزرعه 
)پنجه غازی( در مرحله 3ـ2 برگی گیاه انجام می شود )شکل16(.

پژوهش
زمان خاک دهی پای بوته سیب زمینی و تعداد دفعات آن را در منطقه خود پرس وجو کنید، سپس ضمن 

ارائه در کالس، دالیل خود را بیان کنید.

مزایای خاک دهی برای سیب زمینی به طورکلی به شرح ذیل است.
1  خاک دهی سبب افزایش غده دهی می شود.

2  از ایجاد سبزینه در غده های در حال رشد جلوگیري می کند.
3  به کنترل علف های هرز کمك می کند.

4  موجب توسعه ریشه ها شده و به مقاومت گیاه در مقابل خشکی کمك می کند.
5  تا حد زیادی از خوابیدگی و ورس گیاه هم جلوگیري می نماید.

شکل 17ـ از راست به چپ آغاز مرحله سبز شدن و 4ـ2 برگی شدن سیب زمینی

شکل 16ـ عملیات خاك دهی پای بوته های سیب زمینی در سمت راست و نقش آن در تولید غده 
بیشتر در سمت چپ

غده بذری

ساقه اصلی
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آبیاری
کمبود آب یکي از عوامل محدودکننده تولید محصول در مناطق خشك و نیمه خشك است. در این شرایط 
استفاده بهینه از آب بسیار ضروری است. برای دستیابی به این هدف مهم با توجه به محدودیت منابع آب دو 

راه کار عملي وجود دارد که عبارت اند از:
1  افزایش بهره وري و باال بردن ظرفیت تولید و افزایش راندمان

2  کاهش آب مصرفي
برای باال بردن راندمان و کارایي مصرف آب استفاده از سیستم هاي آبیاري با راندمان باال، اعمال کم آبیاري و 

یا ترکیبي از این دو مي تواند مورد استفاده قرار گیرد.
همان گونه که بیان شد در زراعت سیب زمینی معموالً 
آبیاری به صورت بارانی، قطره ای و یا به صورت نشتی 
یا  و  کشت  ردیف های  بین  ایجادشده  جوی های  در 
با استفاده از نوار های پالستیکی تیپ )شکل18( در 

انجام می شود. پشته های دو ردیفه 
انتخاب سیستم آبیاری به شرایط اقلیمی هر منطقه، 
میزان باد های غالب و سرعت آن، ویژگی های مزرعه 
امکانات  نیز  یا به ویژگی های خاک و  سیب زمینی و 
در  مهم  نکته  دارد.  بستگی  کشاورز  توانایی های  و 
این  ارتباط آن است که سیستم آبیاری ضمن اینکه 
موجب استفاده بهینه از آب می شود می بایست مقدار 

شکل 18ـ استفاده از تیپ بعد از کاشت برای آبیاری قطره ای 
سیب زمینی

عملیات خاك دهی

با توجه به امکانات و شرایط، فهرست تجهیزات، وسایل و مواد مورد نیاز را تهیه کنید.
مراحل انجام کار

با توکل به آفریدگار هستی، پس از آماده شدن )لباس کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی( با 
با در نظر  از تجهیزات، وسایل و مواد فهرست شده، خاک دهی پای بوته های سیب زمینی را  استفاده 

گرفتن موارد زیر انجام دهید.
1   زمان، روش کار و تعداد دفعات خاک دهی را قبل از شروع کار آماده کرده، به هنرآموز خود تحویل دهید.

2   آماده به کارکردن دستگاه و تنظیمات اولیه آن را انجام دهید.
3   رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی در تمام مراحل خاک دهی با دقت ویژه به کار گرفته شود.

4   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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آب مورد نیاز گیاه را در مراحل مختلف رشد و بدون آنکه بوته های سیب زمینی با تنش و کمبود آب مواجه 
بنابراین دوره های  شوند، تأمین نماید. سیب زمینی به عنوان یك گیاه حساس به خشکی شناخته می شود؛ 
با کاهش مواجه کند. اهمیت پرهیز از وقوع  کوتاه مدت خشکی هم می تواند عملکرد و کیفیت محصول را 
خشکی و کم آبی برای محصول سیب زمینی در مراحل مختلف رشد بسیار زیاد است )شکل 19(. با این حال 
بیان این نکته نیز ضروری است که آبیاری بیش ازحد نیاز گیاه عالوه برافزایش هزینه های تولید محصول، 
موجب کاهش عملکرد و کیفیت سیب زمینی و نیز افزایش بیماری های گیاهی و خسارات وارده به غده ها در 

زمان برداشت، دوره انبار داری و سردخانه خواهد شد.

شکل 19ـ اهمیت کم آبی در مراحل مختلف رشد سیب زمینی

فکر کنید
با توجه به )جدول 6( در صورت موجود بودن امکانات، شما کدام روش آبیاری را برای کشت سیب زمینی 
در منطقه خود توصیه می کنید؟ دالیل خود را در کالس بیان کنید. درصورتی که روش موردنظر شما در 

منطقه اجرا نمی شود عامل محدودکننده چیست؟
جدول6  ـ مقایسه روش های آبیاری تیپ، بارانی و جویچه ای در یک منطقه معتدل

 )اعداد برحسب مترمکعب در هکتار(

فاصله زمانی آبیاری جویچه ای آبیاری بارانی )کالسیک ثابت( آبیاری تیپ

اردیبهشت ـ خرداد 2100 1857 854
خرداد ـ تیر 2848 2385 1830
تیرـ مرداد 2663 2235 1857

مرداد ـ شهریور 882 740 572
جمع 8493 7217 5113

تنش آبی در مرحله حجیم شدن 
غده ها با ایجاد غده های کوچک 

موجب افت عملکرد می شود.

رشد استولون و تشکیل غده ها 
حساس ترین مرحله به کم آبی 

با کاهش تعداد غده

کشتتوسعه رشدرشد رویشیآغاز غده دهیحجیم شدن غدهرسیدگیبرداشت
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مدیریت مصرف کود
با توجه به نیاز گیاه سیب زمینی به عناصر غذایی، مصرف کود های دامی و شیمیایی در مزرعه سبب افزایش 
عملکرد و کیفیت محصول خواهد شد. ازاین رو طبیعی است که کمبود عناصر غذایی موجب کاهش عملکرد 

و کیفیت محصول تولیدی شود.
تصاویر مربوط به کمبود کودهای نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منگنز، منیزیم، روی و بور، در شکل های 20 تا 26 

آورده شده است.

شکل 20ـ عالیم کمبود نیتروژنشکل 21ـ عالیم کمبود فسفر

شکل 22ـ عالیم کمبود پتاس

آبیاری مزرعه 

پس از تعیین روش آبیاری با توجه به امکانات و شرایط هنرستان، مزرعه را در مراحل مختلف رشد 
پایش نمایید و زمان آبیاری را تعیین کرده، پس از تأیید هنرآموز آبیاری مزرعه را انجام دهید و جدول 

زیر را تکمیل کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

تاریخ کاشت: بافت خاك:
.........سومین آبیاریدومین آبیاریاولین آبیاری

فعالیت
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شکل 23ـ عالیم کمبود منگنز

شکل 24ـ عالیم کمبود منیزیم

شکل 25ـ عالیم کمبود روی

شکل 26ـ عالیم کمبود بور
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اّما توجه به این نکته ضروری است که چگونگی استفاده از کودهای شیمیایی و آلی شامل روش و زمان مصرف 
آنها بر کارایی جذب عناصر غذایی توسط گیاه تأثیر خواهد داشت.

امروزه برای توزیع کود در مزارع سیب زمینی از روش ها و امکانات متفاوتی استفاده می شود. اّما، استفاده از 
ادوات کود کار که کود را به صورت نواری در فاصله پنج سانتی متری کنار ردیف های کاشت و پنج سانتی متری 
زیر غده ها قرار می دهند، بهترین شرایط را برای جذب توسط ریشه های گیاه سیب زمینی فراهم خواهد نمود.

روش مصرفزمان مصرف )مرحله رشد(نوع کود

کود نیتروژِن
یك چهارم قبل از کاشتـ  مقدار باقی مانده به نسبت های 
35، 45 و 20 درصد در مراحل رشد رویشی، تشکیل و 

پر شدن غده و مرحله بلوغ غده

قبل از کاشت به صورت نواری با کودکارـ 
در مراحل رشد همراه آب آبیاری )به ویژه 

با نوار تیپ(
به صورت نواری با کودکارپایه یك دوم قبل از کاشت + یك دوم با خاک دهی اولفسفِر
به صورت نواری با کودکارپایهپتاِس

هنگام کاشت + بعد از کاشتریزمغذی
هنگام کاشت به صورت نواری با کودکار ـ 
در مراحل رشد همراه آب آبیاری )به ویژه 

با نوار تیپ( و محلول پاشی

مصرف کود های شیمیایی از طریق آب آبیاری و به ویژه آبیاری با نوار تیپ نیز امکان پذیر و قابل توصیه است. 
با این حال هنگام استفاده از کود در این روش میزان فشار آب باید درحد مناسب باشد تا گرفتگی سوراخ ها 

در نوار تیپ ایجاد نشود.
مصرف کود های شیمیایی از طریق آبیاری بارانی و نیز به صورت محلول پاشی توسط دستگاه های متصل به 

تراکتور و یا ماشین های خودکششی امکان پذیر است.

توجه
باید به توصیه کارشناسان در مورد چگونگی ترکیب انواع کود با یکدیگر، سرعت و جهت باد و نیز میزان 

تابش خورشید توجه شود.

عالوه بر موارد باال استفاده از کود های دامی و سبز در مزارع سیب زمینی برای دست یابی به بیشترین عملکرد 
ضروری است. مصرف کود های دامی و سبز عالوه بر تأمین بخشی از نیازهای سیب زمینی به عناصر غذایی، 
موجب اصالح بافت خاک مزرعه و افزایش قابلیت نگهداری آب در خاک می شود که در زراعت سیب زمینی 

به عنوان یك گیاه غده ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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علف های هرز، آفات و عوامل بیماری زای مهم مزارع سیب زمینی
آفات، عوامل بیماری زای گیاهی و علف های هرز به عنوان عوامل زنده ایجادکننده تنش، می توانند بر رشد و 
نمو گیاه سیب زمینی اثر نامطلوب داشته باشند و عملکرد گیاه را کاهش دهند. در ادامه مجموعه ای منتخب 

از مهم ترین علف های هرز، آفات و بیماری ها در مزارع سیب زمینی بیان شده  است.

علف های هرز 
تاج ریزی، تاج خروس، اویارسالم، پنجه مرغي، خارشتر، تلخه، هفت بند، سلمك، قیاق، تاتوره، پنیرک، گاوچاق کن، 

کاهوي وحشي و کنگر صحرایي مهم ترین علف های هرز مزارع سیب زمینی به شمار می آیند.
بهترین زمان کنترل مکانیکي علف هاي هرز مزارع سیب زمینی حدود 11 روز پس از سبز شدن گیاه زراعی )دوره 
بحراني( است. این زمان با توجه به رقم سیب زمیني، موقعیت جغرافیایي و سایر عوامل منطقه ای، کمي متغیر 
خواهد بود. استفاده از روش های تلفیقي برای کنترل علف های هرز شامل استفاده از علف کش ها و استفاده از 

ادوات مکانیکي می تواند موجب کاهش جمعیت علف هاي هرز و درنتیجه افزایش عملکرد سیب زمیني شود.
براي کنترل شیمیایي استفاده از سم علف کش متریبوزین )سنکور( به مقدار 750 گرم در هکتار در خاک هاي 
سبك و یك کیلوگرم در خاک هاي سنگین، زمانی که 50 درصد بوته هاي سیب زمیني سبز شده اند نیز توصیه 

شده است.

تغذیه گیاه سیب زمینی

با توجه به امکانات و شرایط، فهرست تجهیزات، وسایل و مواد موردنیاز را تهیه کنید.
مراحل انجام کار

با امید به روزی دهنده یگانه، پس از آماده شدن )لباس کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی(، 
مشاوره با کارشناسان و دریافت توصیه های کودی در مراحل مختلف رشد مزرعه سیب زمینی با در نظر 

گرفتن موارد زیر اقدام به کوددهی نمایید.
1   زمان کوددهی، روش کوددهی، تعداد دفعات کوددهی و نوع کود را قبل از شروع کار آماده کرده به 

هنرآموز خود تحویل دهید.
2   آماده به کارکردن دستگاه کودکار و تنظیمات اولیه آن یا آماده کردن سم پاش و تنظیمات آن را انجام 

دهید.
3   رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی در تمام مراحل کوددهی با دقت ویژه به کارگرفته شود.

4   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

نگهداری 
مزرعه 

سیب زمینی

مزرعه سیب زمینی، 
کولتیواتور مرکب 
کودکار، سمپاش، 
تجهیزات آبیاری، 

هر باریم علف های هرز، 
کود

باالتر از 
حد انتظار

آبیاری  عملیات  اجرای  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین 
تعیین زمان و اجرای خاک دهی پای بوته، تعیین نوع 
انجام عملیات کوددهی،  کود سرک و روش کوددهی، 
مزرعه  علف های  کنترل  زمان  تعیین  و  شناسایی 
کنترل  عملیات  اجرای  و  روش  تعیین  سیب زمینی، 
علف های هرز مزرعه سیب زمینی، تحلیل دالیل انتخاب 

سیب زمینی مزرعه  نگهداری  روش های 

3

در حد 
انتظار

تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری، تعیین 
زمان و اجرای خاک دهی پای بوته، تعیین نوع کود سرک 
انجام عملیات کوددهی، شناسایی و  و روش کوددهی، 
تعیین زمان کنترل علف های مزرعه سیب زمینی، تعیین 
مزرعه  هرز  علف های  کنترل  عملیات  اجرای  و  روش 

سیب زمینی 

2

پایین تر از 
1نگهداری نامناسب مزرعه سیب زمینیحد انتظار

کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی

آفات 
انواع گوناگونی از آفات می توانند به عملکرد و یا کیفیت محصول سیب زمینی خسارت بزنند که در صورت کنترل 
نکردن، میزان این خسارت از 30 تا 70 درصد متغیر خواهد بود. این آفات معموالً با تغذیه از برگ، مکیدن شیره 

کنترل علف های هرز

   مزرعه را در مراحل مختلف رشد مورد پایش قرار دهید. نمونه هایی از علف های هرز مزرعه را با رعایت 

نکات ایمنی و بدون آسیب رساندن به گیاه زراعی جمع آوری کرده و ضمن معرفی ویژگی های این 
علف های هرز، چگونگی کنترل آنها را نیز در کالس ارائه دهید.

   پس از آماده به کار شدن در زمان های تعیین شده به روش های هماهنگ شده با هنرآموز کنترل علف های 

هرز را انجام دهید.

فعالیت
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سوسک کلرادو: حشره کامل سوسك کلرادو و الروهاي 
کاهش  برگ هاي سیب زمیني موجب  از  تغذیه  با  آن 
محصول مي شوند. انتشار آفت با پرواز و جابه جایی به 

همراه سیب زمیني انجام مي گیرد.

پژوهش
از خبرگان و کارشناسان محلی پرس و جو کنید مهم ترین آفات سیب زمینی در منطقه شما کدام اند؟ در 

کدام مرحله از رشد خسارت می زنند؟ روش های کنترل آنها چگونه است؟

شکل 27ـ حشره بالغ و الرو سوسک کلرادوی سیب زمینی

با روش هاي زیر مي توان این آفت را کنترل نمود:
  کنترل شیمیایي )استفاده از سموم کنفیدور به مقدار 250 میلی لیتر در هکتار(

  کنترل مکانیکي )حذف بقایاي آلوده(

  کنترل زراعی )تناوب زراعی(

  کنترل بیولوژیکی )استفاده از دشمنان طبیعی(

سیب زمیني  غده هاي  از  مفتولي  کرم  مفتولي:  کرم 
از جفت گیري  تغذیه مي کند. سوسك هاي ماده پس 
به داخل خاک نفوذ و در آنجا تخم خود را روي ریشه 
میزبان قرار مي دهند. تخم ها پس از چند روز تفریخ 
مي شوند. الروها در برابر خشکي بسیار حساس هستند. 
داخل خاک سپري مي شود.  در  نیز  مرحله شفیرگي 

به صورت الرو یا شفیره زمستان گذرانی مي کند.

روش هاي کنترل 
  استفاده از تله های فرمونی و نوری

  تناوب صحیح زراعی

  استفاده از آیش در تناوب

شکل 28ـ الرو و سوسک کامل کرم مفتولی

گیاهی و نیز تغذیه از ریشه و غده سیب زمینی به گیاه آسیب وارد می کنند. همچنین برخی از آفات مانند شته ها 
عالوه بر خسارتی که به طور مستقیم با مکیدن شیره نباتی به گیاه سیب زمینی وارد می کنند، در نقش ناقل سایر 

عوامل بیماری زا مانند ویروس ها نیز عمل می نمایند.
تریپس ها، کرم هاي طوقه بر، شته سبز هلو، زنجرک ها، سوسك کلرادو، مگس هاي مینوز، کك ها، بید سیب زمینی، 

کنه ها، کرم هاي مفتولي، کرم هاي سفید ریشه، عسلك پنبه از مهم ترین آفات سیب زمینی به شمار می آیند.
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  انجام عملیات زمستانه مثل شخم، دیسك، یخ آب و خشکی دادن به زمین در شرایط آیش

  استفاده از سموم )دیازینون گرانول 10 درصد به میزان 10 کیلوگرم در هکتار به صورت طعمه پاشی(

بید سیب زمیني: بید یکي از مهم ترین آفات سیب زمیني کشور است. بید سیب زمینی در مزارع و در انبارها به 
سیب زمینی خسارت می زند. این آفت در مرحله الروی از گیاهان خانواده بادمجانیان تغذیه می کند )شکل 30(. 
میزبان های زراعی این آفت به ترتیب اهمیت تنباکو، بادمجان، سیب زمینی و گوجه فرنگی است. علف های هرز 

میزبان آفت در ایران محدود به تاجریزی و داتوره است.
در ابتدای رویش گیاه تا آشکار شدن گل 
اندام های  در  تخم ریزی  سیب زمینی، 
تشکیل  از  پس  و  است  گیاه  هوایی 
غده ها در خاک، در کنار چشمك روی 
غده دیده می شود. در اندام های هوایی 
در  تخم  از  خروج  از  پس  الرو  گیاه، 
سوراخ  را  رگ برگ  کناره  برگ،  پشت 
می کند و به داخل پهنك برگ می رود 
دو  بین  درحد  موجود  سبزینه  مواد  و 
بشره فوقانی و تحتانی برگ را می خورد 
لکه های سفیدی  آفت زده،  برگ های  و 

دارند. تاول  به  شبیه 

کنترل 
الف( مزرعه:

1  اگر کشت سیب زمینی در اواسط اسفندماه آغاز و برداشت در آخر خردادماه پایان یابد خسارت آفت ضعیف 
و آلودگی غده ها کم است.

به  قادر  کامل  حشره  که  شود  داده  خاک  سیب زمینی  بوته های  پای  کشت  از  بعد  هفته  تا شش  پنج    2
انجام گیرد. چون در هنگام  آبیاری  از  اولین زمان ممکن پس  تخم ریزی روی غده ها نشود. سله شکنی در 
ترک ها  این  می شود.  ایجاد  ترک خوردگی  و  می یابد  فرسایش  پشته ها  پهلوی  اول  نوبت  به خصوص  آبیاری 

می کنند. آسان  را  غده ها  به  پروانه ها  دسترسی 
3  از بین بردن بقایای گیاهی

4  کشت رقم های زودرس
5  شخم عمیق پس از برداشت

6  عمق مناسب کاشت
7  رعایت بهداشت در مزرعه

8  تناوب زراعی درست

شکل 29ـ الرو و پروانه بید سیب زمینی

شکل 30ـ خسارت الوهای بید سیب زمینی روی غده
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ب( انبار
1  شیوه انبارداری درست

2  پایین نگه داشتن درجه حرارت بین 4 تا 6 درجه سلسیوس
3  انتقال ندادن غده های آلوده به انبار

4  استفاده از تله های فرمونی و نوری در انبار برای شکار پروانه ها
5  استفاده از برگ گیاهان دورکننده مثل اکالیپتوس و شاه پسند در انبار

6  پایین نگه داشتن دمای انبار در کمتر از 10 درجه سلسیوس
7  استفاده از آفت کش های فسفِر و کاربامات ها

پژوهش
از خبرگان و کارشناسان محلی پرس و جو کنید مهم ترین بیماری های سیب زمینی در منطقه شما کدام اند؟ 

در کدام مرحله از رشد خسارت می زنند؟ روش های کنترل آنها چگونه است؟

شکل 31ـ عالیم بیماری لکه موجی سیب زمینی روی برگ، گیاه و غده

بیماری ها 
پایین بودن میزان عملکرد سیب زمیني در واحد سطح، معموالً به عوامل مختلف محیطي زنده یا غیرزنده مربوط 
مي شود که هرکدام به گونه ای محصول تولیدشده را تحت تأثیر خود قرار مي دهند. ازاین رو بیماري هاي مختلف 
ویروسي، قارچي، باکتریایي و مایکوپالسمایي در سیب زمیني همواره موردتوجه تولیدکنندگان سیب زمیني بوده 

است.
بیماری لکه موجی سیب زمینی، پوسیدگي خشك فوزاریومي، شانکر ریزوکتونیایي )سیاه دانه( سیب زمیني، 
بیماري باکتریایي پوسیدگي نرم و ساق سیاه سیب زمیني، نماتدهای مولد غده ریشه، نماتد زخم ریشه، نماتد 
پوسیدگی خشك سیب زمینی، نماتد طالیی سیب زمینی و نیز بیماری های ایجادشده توسط ویروس های مهم 

سیب زمینی از مهم ترین بیماری های مزارع سیب زمینی به شمار می آیند )شکل های31 تا 37(.

کنترل آفات

را  سیب زمینی  مزرعه  آفات  از  نمونه هایی  دهید.  قرار  پایش  مورد  رشد  مختلف  مراحل  در  را  مزرعه 
جمع آوری کنید. ضمن معرفی ویژگی های این آفات، چگونگی کنترل آنها را نیز در کالس ارائه دهید.

فعالیت
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شکل 32ـ عالیم بیماری شانکر ریزوکتونیایی )سیاه دانه( سیب زمینی روی گیاه و غده

شکل 34ـ عالیم خسارت نماتد طالیی شکل 33ـ عالیم بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی روی غده
روی غده

شکل 35ـ عالیم بیماری اسکب روی غده

شکل 36ـ عالیم بیماری ساق سیاه و پوسیدگی نرم
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بیماري هاي مهم فیزیولوژیک سیب زمیني 
عوامل مختلف محیطي غیرزنده نیز در این محصول ایجاد 
عوارضي مي کنند که ضمن کاهش عملکرد غده، کیفیت 
و بازارپسندی محصول تولیدي را نیز تحت تأثیر منفي 
خود قرار مي دهند و بدین ترتیب خسارات قابل توجهی 
وارد  سیب زمیني  تبدیلي  صنایع  و  کشاورزان  به  را 
را  سیب زمیني  بیماري هاي  از  دسته  این  مي نمایند. 
اصطالحاً عوارض یا بیماري هاي فیزیولوژیکي مي نامند.
بروز  نیز  و  غده  درون  بودن  خالی  و  شدن  قهوه ای 
ترک های رشدی روی سیب  زمینی از مهم ترین عوارض 

می آید. شمار  به  سیب زمینی  فیزیولوژیکی 
شکل 38ـ عارضه فیزیولوژیک ایجاد ترك های رشدی در غده 

سیب زمینی

شکل 39ـ عارضه فیزیولوژیک قهوه ای شدن درون غده 
سیب زمینی

شکل 40ـ عارضه فیزیولوژیک خالی بودن درون غده 
سیب زمینی

شکل 37ـ عالیم بیماری های ویروسی سیب زمینی
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

کنترل 
آفات و 

بیماری های 
مزرعه 

سیب زمینی

مزرعه سیب زمینی، 
سمپاش، جعبه 

کلکسیون آفات و 
بیماری ها، سموم 

آفت کش و قارچ کش

باالتر از 
حد انتظار

پایش  رشد،  مختلف  مراحل  در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
مزرعه و شناسایی آفات و بیماری ها، تعیین زمان و روش کنترل آفات و 
بیماری های مزرعه سیب زمینی، اجرای عملیات کنترل آفات و بیماری های 
مزرعه سیب زمینی، استدالل کنترل زیستی آفات و بیماری ها و اهمیت آن 

در تولید غذای سالم

3

در حد 
انتظار

پایش  رشد،  مختلف  مراحل  در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
مزرعه و شناسایی آفات و بیماری ها، تعیین زمان و روش کنترل آفات و 
بیماری های مزرعه سیب زمینی، اجرای عملیات کنترل آفات و بیماری های 

مزرعه سیب زمینی

2

پایین تر از 
1کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی حد انتظار

پایش مزرعه سیب زمینی برای کنترل بیماری ها

را  نمونه هایی  بیماری  مشاهده  درصورت  دهید.  قرار  پایش  مورد  رشد  مختلف  مراحل  در  را  مزرعه 
جمع آوری کنید. ضمن معرفی ویژگی های این آفات چگونگی کنترل آنها را نیز در کالس ارائه دهید.

فعالیت

کنترل آفات و بیماری ها

مراحل انجام کار
1   پس از مشاوره با خبرگان محلی و کارشناسان زراعی برنامه کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی 

خود را تنظیم و به تأیید هنرآموز مربوطه برسانید.
2   پس از آماده به کار شدن، فهرست وسایل موردنیاز را تهیه کرده آنها را تحویل بگیرید.

3   ضمن رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، عملیات کنترل آفات و بیماری های مزرعه را طبق برنامۀ 
ارائه شده انجام دهید.

4   بازدید ماشین های زراعی و آماده سازی آنها، مشارکت در انجام کار و حفظ محیط زیست، جلوگیری 
از هدر رفت منابع و... جزئی جدانشدنی از شایستگی های فنی و غیرفنی است. در رعایت کردن آنها 

بسیار جدی باشید.
5   در پایان کار گزارش کامل آن را آماده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزی اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزی ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازی غده بذری 5ـ انجام عملیات کاشت غده بذری 

سیب زمینی 6ـ انجام آبیاری 7ـ خاک دهی پای بوته ها 8 ـ کوددهی 9ـ کنترل علف های هرز 10ـ کنترل آفات 11ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد: 
آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی را با استفاده از ماشین های تهیه زمین انجام دهد. عملیات کاشت و مراقبت های مورد نیاز پس از کاشت 

در مراحل مختلف رشد تا زمان برداشت را انجام دهد. )مساحت 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهای پایه احتمالی
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی اولیه، اجرای عملیات شخم

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی ثانویه، اجرای عملیات خاک ورزی ثانویه
4ـ انتخاب رقم مناسب، آماده سازی غده برای کاشت

5 ـ انتخاب تاریخ کاشت، انتخاب روش کاشت، آرایش کاشت، انتخاب ماشین های کاشت، تنظیم ماشین های کاشت، اجرای عملیات کاشت
6ـ تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری

7ـ انتخاب زمان خاک دهی پای بوته، روش خاک دهی پای بوته، انتخاب ماشین خاک دهی پای بوته، تنظیم ماشین خاک دهی، اجرای خاک دهی پای بوته ها
ـ  تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی  8

9ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، انتخاب روش کنترل علف های هرز، انتخاب نوع ماشین، تنظیم ماشین، اجرای عملیات کنترل علف های هرز
10ـ پایش آفات در مزرعه در مراحل مختلف رشد سیب زمینی، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات کنترل آفات

11ـ پایش مزرعه برای کنترل بیماری خاص در مراحل مختلف، تشخیص نوع بیماری، تعیین زمان و روش کنترل بیماری، اجرای عملیات کنترل 
بیماری

شرایط انجام کار: ـ 2 هکتار زمین زراعی برای 16 نفر
ابزار و تجهیزات:

تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار(ـ ادوات شخم ـ ماشین های خاک ورزی، ماشین های کاشت، بذرغده ای سیب زمینی، مواد و 
ملزومات مصرفی )قارچ کش،....( ـ ماشین های سمپاش ـ ماشین های غده کار ـ وسایل و تجهیزات آبیاری ـ کودهای معدنی و آلی ـ ماشین کودکار

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر کشت سیب زمینی1
2کاشت سیب زمینی2

کنترل 3 کوددهی،  آبیاری،  شکنی،  سله  و  )خاک دهی  سیب زمینی  مزرعه  نگهداری 
هرز( 2علف های 

1کنترل علف های هرز، آفات و بیماری ها4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: با استفاده 
از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده بهینه از منابع و 

جایگزینی کنترل زیستی به جای کنترل شیمیایی پرورش سیب زمینی را انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی پرورش سیب زمینی


