
 

 

 

  ١٣٩٩پائيز و زمستان ،  ٢سال سوم  شماره 

٧٢  

    

  

  

   زمينيهاي تاخيري سيبزراعي در كشتراهبردهاي مديريت به

    * ،١ محمدي عليرضا

 ،سمنان(شاهرود)موزش كشاورزي و منابع طبيعي استان آبخش تحقيقات علوم زراعي و باغي مركز تحقيقات و استاديار پژوهش،  ١

  ، ايران.شاهرودسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، 

  )yahoo.com47mohammadi@( آدرس پست الكترونيك نويسنده مسئول: *
  

   ١٨/٠٨/١٣٩٩تاريخ دريافت: 

    ١٩/١٠/١٣٩٩تاريخ انجام اصالحات: 

  ٢٤/١٠/١٣٩٩تاريخ پذيرش: 

  چكيده 

ن محصول اجتناب ناپذير افزايش توليد اي ،رشد جمعيتروند رو بهبا توجه به  غذايي كشور دارد واي در امنيت زميني جايگاه ويژهسيب

كشاورزان  ،زمينيدليل همپوشاني نياز آبي باغات و زراعت سيبهاخير با توجه به خشكسالي و افت سطح آبهاي زيرزميني و ب است. در ساليان

هاي رشد ناهنجاريموجب طول دوره رشد، تنش خشكي كاهش دليل ها بهدر اين كشت اند.هاي تاخيري اين محصول روي آوردهبه كشت

اي در مزارع نياز . براي افزايش كمي و كيفي محصول در اين شرايط مديريت زراعي ويژهيابدميو نمو در محصول شده و عملكرد كاهش 

زميني  رس و زودرس سيبارقام متوسطاستفاده از  ،زراعيمديريت بهاست تا شرايط بهينه رشد براي محصول پديد آيد. مهمترين راهكارهاي 

عمق كاشت كمتر، كاشت متراكم و به صورت دو رعايت دار، بذور گواهي شده پيش جوانهاستفاده از  ،مطابق شرايط اكولوژيكي منطقه

موعه اين اقدامات تعداد روز كاشت تا سبز شدن، بدين ترتيب با به كارگيري مجرديف بر روي پشته و با آرايش  كاشت زيگزاگي مي باشد. 

درصد پوشش زمين، تعداد ساقه در بوته، تعداد ساقه  يابد. در عوضمي تعداد روز كاشت تا غده بندي و تعداد روز كاشت تا گلدهي كاهش

ان ماده خشك در واحد سطح افزايش در مترمربع، طول ساقه اصلي، ، تعداد غده در متر مربع، درصد غده هاي درشت، ميانگين وزن غده، ميز

  يابد. در نهايت عملكرد محصول  و عملكرد قابل فروش افزايش خواهد يافت .رشد ثانويه غده و درصد ضايعات غده كاهش مي يافته و

  دار، كشت متراكمجوانهزميني،  اقدامات مديريتي، غده پيشآرايش كاشت، ارقام سيبواژگان كليدي: 
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  مقدمه

بعداز گندم، ) .Solanum tuberosum L( زمينيسيب

كه  برنج و ذرت سومين محصول غذايي مهم جهان است

). اين ١٣، ١٥( شودطور مستقيم توسط انسان مصرف ميبه

جهان  نواحي محصول با سازگاري وسيع اكولوژيكي در اكثر

تا  درجه شمالي ٦٥جغرافيايي  عرض محدوده و بيشتر در

 از سطح متر ٣٥٠٠ از بيش ارتفاع تا و جنوبي درجه ٤٥

). سازمان غذا و خواربار كشاورزي ٨شود (مي كشت دريا

زميني اعالم را سال سيب ٢٠٠٨ملل متحد (فائو ) سال 

كرد و به اين محصول، عنوان جواهر پنهان لقب داد. اين 

 اندازدرچشم ان محصولي كليديسازمان آن را به عنو

توسعه مطرح  حال در كشورهاي در ويژهغذايي به امنيت

درصد (سطح  ٢/٠زميني تنها ). در ايران سيب١٤نمود (

هزار هكتار) از كل سطح محصوالت زراعي را  ١٤٨برداشت

درصد از كل توليد  ٩٦/٦به خود اختصاص داده ولي با توليد 

اي در امنيت غذايي كشور محصوالت زراعي، جايگاه ويژه

كيلوگرم  ٥٦زميني در كشور ). مصرف سرانه سيب١دارد (

بوده و با توجه به رشد جمعيت، افزايش توليد اين محصول 

). با توجه به تنوع اقليمي وسيع ٢اجتناب ناپذير است (

كشور اين محصول به صورت كشت بهاره، كشت استمرار 

بهاره )، كشت زمستانه  (توليد زمستانه)، كشت پاييزه (توليد

زميني تابستانه) توليد مي شود. كشت بهاره سيب (توليد

ترين و مهمترين كشت در كشور (توليد پاييزه) با سابقه

زميني به اين كشت درصد از توليدات سيب ٧٠است و 

باشد. اختصاص دارد و باالترين عملكردها را دارا مي

ان، اردبيل، هاي توليدكننده شامل همدمهمترين استان

اصفهان، آذربايجان شرقي، فارس، لرستان، كرمانشاه، 

كردستان، زنجان، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، 

مركزي، آذربايجان غربي، سمنان و خراسان شمالي 

  ).٨و  ١باشند (مي

) سطح كشت محصوالت ١٣٨٧-٩٧در دهه اخير ( 

يزان زميني به مباغباني اغلب در مناطق كشت بهاره سيب

درصد گسترش يافته است. با توجه به خشكسالي و افت  ٢٤

پوشاني نياز آبي باغات دليل همهاي زيرزميني و بهسطح آب

هاي تاخيري و حتي كشت زميني، كشتو زراعت سيب

زميني به عنوان راهبردي با هدف  كم كردن تابستانه سيب

فشار بر ذخاير آبي در مناطق توليدي پيشنهاد شده كه 

). ١١و ١٠، ٧، ١ورد استقبال كشاورزان قرار گرفته است (م

ها بروز تنش خشكي و بروز شرايط نامطلوب در اين كشت

هاي رشد و نمو محيطي در برخي مناطق سبب ناهنجاري

). براي افزايش ٩و  ٣شده و عملكرد كاهش يافته است (

زميني در اين سطح كمي و كيفي و توليد پايدار سيب

اي الزم است تا در و اقدامات زراعي ويژه شرايط مديريت

مزارع اعمال گردد و اثرات نامطلوب شرايط محيطي به 

حداقل برسد و محصول از رشد مطلوب بر خوردار شده و 

  وجود آيد.كمترين كاهش در توليد به

   اهميتضرورت و 

زميني داراي مزاياي هاي تاخيري و تابستانه سيبكشت

ها و مزارع گندم در بهار، كاهش در باغتوزيع بهينه آب 
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زميني در ابتداي فصل، كنترل تنش خشكي محصول سيب

هاي هرز، كاهش مصرف سموم و افزايش كارائي بهتر علف

ها، در برخي مناطق ). ولي دراين كشت٣مصرف آب است (

ممكن است مراحل رشد و نمو محصول با شرايط نامطلوب 

 ترينمهم ). دما٩گردد ( روز و تشعشع مواجهدما، طول 

زميني است. سيب عملكرد و رشد در عامل محيطي مؤثر

زميني محصولي است كه به هواي خنك سازگاري سيب

 براي حرارت درجه ترين ميانگين روزانهداشته و مطلوب

). ١٦است( گرادسانتي درجه ٢٥ تا ١٥رشد اين محصول 

 حرارت شود و درجههاي تاخيري از تيرماه آغاز ميكشت

ها را محدود و درصد رشد جوانهباالي  محيط در اين زمان، 

دهد. بعد از تير ماه درجه حرارت سبز مزرعه را كاهش مي

يابد لذا مجموع درجه حرارت روزانه تدريج كاهش ميبه

شود و فاصله مؤثر كمتري براي رشد محصول تامين مي

دوره زماني بين مراحل نمو بيشتر شده و درحقيقت طول 

- رشد محصول افزايش خواهد يافت. نظر به اينكه در كشت

هاي تاخيري فصل رشد كوتاه است، اين افزايش طول دوره 

ها رشد كامل نداشته و افت شود در پاييز غدهرشد سبب مي

عملكرد پديد آيد و حتي خطر خسارت سرماي زودرس 

پاييزه نيز تشديد گردد. طول روز، عامل مهم اقليمي ديگري 

را ن و غده لتشكيل استوست كه به شدت رشد رويشي، ا

دهي گياهي زميني از نظر گلدهد. سيبتحت تاثير قرار مي

شود. دهي روزكوتاه محسوب ميروز بلند ولي از حيث غده

شود لذا بايد دقت داشت از تيرماه كاهش طول روز آغاز مي

هاي تاخيري با شرايط زميني در كشتمحصول سيب

روز مواجه شده كه ممكن است با بروز ل نامساعد طو

هايي در رشد و نمو سبب كاهش عملكرد ناهنجاري

به محصول شود. تشعشع نيز ديگر پارامتر اقليمي است كه 

. كنديم يينفتوسنتز را تع يلپتانس يريطور چشمگ

روز محصول هاي تاخيري به دليل كاهش طولدركشت

ر سبب افزايش تشعشع كمتري دريافت مي نمايد و اين ام

ها و ديررسي محصول رشد رويشي و تاخير درتشكيل غده

همراه شده كه ممكن است  مشكالت برداشت را در پاييز به

) . بنابراين با توجه به موارد ١٦و  ٨، ٩، ٥داشته باشد (

هاي زميني با چالشهاي تاخيري سيبعنوان شده، كشت

ابزاري  عنوانزراعي به مختلفي روبرو است و مديريت

ها با هدف ايجاد كارآمد و كاربردي براي مقابله با اين چالش

شرايط مطلوب رشد محصول مطرح است. با توجه به 

محيطي در كشور، به بيني گسترش مخاطرات زيستپيش

زميني و به منظور منظور دستيابي به پايداري توليد سيب

هاي تاخيري هاي ياد شده در كشتغلبه بر چالش

هاي زراعي در مزرعه زميني ضرورت دارد مديريتسيب

  بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

  

  نتايج كاربردي

هاي بههاي اين تحقيق، كاربرد مديريتبر اساس يافته

زميني، نتايج كاريردي هاي تاخيري سيبزراعي در كشت

   زير را به همراه خواهد داشت .
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زميني بر زودرس سيبرس و استفاده از ارقام متوسط -١

تواند سبب افزايش اساس شرايط اكولوژيكي منطقه مي

  ) .٩و ٦، ٣تن در هكتار شود ( ٧زميني تا عملكرد سيب

-سيبدار استفاده از بذور گواهي شده و پيش جوانه -٢ 

تن در هكتار خواهد شد  ٣سبب افزايش عملكرد تا زميني 

)١٢، ١١، ٥.(  

 ٦تواند تا متر ميسانتي ١٠رعايت عمق كاشت كمتر از  -٣

  ).٦و  ٤د (شوتن در هكتار سبب افزايش عملكرد 

سيستم آبياري تيپ با آرايش كاشت دو رديفه، سه  -٤

، ١٤رديفه و چهار رديفه قادر است عملكرد را به ترتيب تا  

تن در هكتار نسبت به سيستم كاشت معمولي و  ٣٦و  ٣٢

  ).٤آبياري نشتي ارتقاء بخشد (

 ٥د مزارع متراكم سبب بهبود عملكرد تا بيش از ايجا -٥

  ). ١٢،١٦شود (تن در هكتار مي

هاي زراعي در طور كه اشاره شد كاربرد مديريتهمان-٦

هاي تاخيري با افزايش عملكرد محصول باعث افزايش كشت

درآمد و سود اقتصادي بيشتر كشاورز خواهد شد كه اين امر 

پايداري توليد و ايجاد زميني، عالوه بر ترغيب كشت سيب

   بستري براي دستيابي به امنيت غذايي خواهد بود.
 

  

  دستورالعمل كاربردي

زميني براي هاي تاخيري و حتي تابستانه سيبدر كشت

برداري بهينه از توان بالقوه محيط و دستيابي به بهره

عملكرد مطلوب و ارتقاء توليد محصول باكيفيت موارد زير 

  را بايد مورد توجه قرار داد. 

هاي طور كه بيان شد كشت: همانارقام مناسب كشت -١

عوامل محيطي مواجه بوده شرايط نامطلوب تاخيري با 

فتوسنتزي به سمت بدين ترتيب الگوي توزيع مواد 

ها كاسته كند و از رشد غدههاي هوايي تغيير پيدا مياندام

شده و عملكرد كاهش خواهد يافت. واكنش ارقام دراين 

براي  شرايط متفاوت است. ارقام ديررس نياز دمايي بيشتري

تكميل دوره رشد داشته و در صورت عدم تامين رشد مختل 

- بيشتري به كشتارقام ديررس حساسيت  خواهد شد. لذا

نسبي زودتر نياز  هاي تاخيري دارند. ولي ارقام با رسيدگي

). ١٦برداشت دارند ( مرحله به رسيدن براي دمايي كمتري

به منظور غلبه بر اين تهديدها الزم است بر اساس شرايط 

رس و زودرس اكولوژيكي منطقه براي كشت از ارقام متوسط

توان به ارقامي له ميزميني استفاده نمود كه از آن جمسيب

نظير جاويد، آريندا، سانته، اسپريت، آركونا و ميلوا اشاره 

كرد. همچنين در شرايط تنش خشكي ارقام نسبتاً متحمل 

به تنش خشكي نظير دزيره، ماركيز، بورن، باراكا، ساتينا و 

  ).١١و  ٩توان كشت نمود ( را نيز مي بانبا

عالوه بر استفاده از  ها:دار نمودن غدهپيش جوانه -٢

هاي بذور گواهي شده موضوع بسيار مهم در خصوص غده

ها حتما در زمان كاشت تاخيري بذري اين است كه اين غده

هاي دار بودن غده). جوانه١دار باشند (شكل بايد جوانه

بذري در زمان كاشت باعث تسريع در سبز شدن، افزايش 

تجمع ماده شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، روند 

هاي هوايي و غده، افزايش تعداد ساقه اصلي، خشك در اندام

شود. لذا افزايش تعداد غده در بوته و عملكرد محصول مي

دار نشده يا به مرحله بايد از كشت بذوري كه پيش جوانه

  )١٢و ١١،٥اند اجتناب شود (زني نرسيدهجوانه
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)٣) غده هاي پيش جوانه دار شده (برگرفته از منبع شماره ١شكل   

هاي تاخيري عمالً فصل رشد كوتاه در كشت تراكم كشت:

خواهد بود. براي استفاده از حداكثر تشعشع خورشيد الزم 

تراكم  تر كامل شود. افزايشاست پوشش سبز مزرعه سريع

ويژه در زميني و بهكاشت در مديريت زراعي مزرعه سيب

هاي تاخيري به عنوان روشي كاربردي در افزايش كشت

تواند بكار گرفته شود. لذا بايد فواصل روي شاخ و برگ مي

 ٧) و تراكم را به حدود  ٧٥*٢٠سانتيمتر ( ٢٠رديف را تا 

كاشت به بوته در مترمربع افزايش داد. با تغيير سيستم 

توان رديفه، ميرديفه و چهارصورت كاشت دورديفه، سه

هزار بوته در هكتار افزايش داد. در  ١١٤تا  ٨٠تراكم را به 

هاي كاشت تا سبز شدن و هاي متراكم از تعداد روزكشت

شود. گرچه با افزايش تراكم، بندي كاسته ميكاشت تا غده

ط وزن غده ميزان متوسط تعداد غده در هر بوته و متوس

يابد ولي به دليل افزايش تعداد ساقه اصلي و كاهش مي

تعداد غده در واحد سطح، عملكرد افزايش خواهد يافت. 

                                                           
1Equidistance planting arrangment  

هاي متراكم، رشد ثانويه و درصد ضايعات همچنين دركشت

طور كلي عملكرد قابل فروش افزايش غده كاهش يافته و به

  )١٦و  ١٢، ٤يابد (مي

در محصوالت وجيني آرايش كاشت و سيستم آبياري: 

هاي كاشت زميني با كم كردن فواصل بين رديفنظير سيب

و افزايش فواصل روي رديف، آرايش كاشت مستطيلي 

 ١توان به آرايش كاشت خيلي منظم و يكسان(فعلي) را مي

به صورت لوزي (زيگزاگ) و مربعي تغيير داد. در اين آرايش 

ها در مزرعه، فضايي توزيع مناسب بوتهدليل كاشت به

يكسان در اختيار هر بوته در مزرعه قرار خواهد گرفت. در 

توزيع بهتري داشته و كانوپي  ها در ساقهاين شرايط برگ

تر توسعه يافته و پوشش سطح محصول يكنواخت و سريع

زمين كامل خواهد بود؛ بدين ترتيب ميزان جذب نور 

يل وجود رابطه مستقيم بين سرعت دليابد. بهافزايش مي

رشد محصول و ميزان جذب نور، لذا سرعت رشد افزايش 
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خواهد يافت. بايد دقت داشت در كاشت منظم به دليل 

توزيع يكنواخت آب و مواد غذايي رقابت بين بوته ها كاسته 

مي شود. همچنين تبخير از سطح خاك و حتي خسارت 

يب با ايجاد شرايط يابد. بدين ترتهاي هرز كاهش ميعلف

بهينه، رشد محصول بيشتر و عملكرد افزايش خواهد يافت 

  ). ١٦و ١٢(

-هاي آبياري تحت فشار بهدر ساليان اخير توسعه سيستم 

زميني گسترش ويژه استفاده از نوار تيپ در زراعت سيب

رديفه به يافته است كه امكان تغيير سيستم كاشت يك 

سيستم كاشت متراكم دو رديفه و چند رديفه را فراهم 

زميني (با يك لوله نموده است. در كاشت دو رديفه سيب

هاي با بافت سبك تا متوسط تيپ روي پشته) و در خاك

 ٢٢تا  ٢٠ها از نوار تيپ الزم است حداكثر فاصله بوته

 ١٠هاي تيپ ها روي لولهمتر و فواصل روزنهسانتي

متر در نظر گرفته شود و در خاك هاي سنگين نتيسا

متر و سانتي ٣٠ها از نوار تيپ (رسي) حداكثر فاصله بوته

متر انتخاب سانتي ٢٠هاي تيپ ها روي لولهفواصل روزنه

هاي سنگين شود. دبي هر روزنه در نوارهاي تيپ در خاك

ليتر در  ٣/١هاي سبك تا  متوسط و در خاك ١حداكثر 

. طول نوارهاي تيپ )٣و  ٢(شكلنظر گرفته شودساعت در 

متر انتخاب  ٨٠تا  ٧٥در اراضي با شيب متوسط حداكثر 

).١) (جدول ١٢و  ١١، ٤گردد (

 

)١٢و ٤زميني متاسب با  آبياري قطره اي (برگرفته از منبع شمارهآرايش هاي مختلف كاشت سيب -١جدول   

فاصله بين رديف   سيستم آبياري آرايش كشت
 (سانتيمتر)

هكتار تعداد بوته در  توضيحات عملكرد 

١٩/٣٠ ٥٣٣٣٣ ٧٥ نشتي (جوي پشته) يك رديف روي پشته   

٧٦/٤٤ ٥٣٣٣٣ ٧٥ سيستم تيپ يك رديف روي پشته   

٨/٦٢ ٧٢٧٢٧ ١١٠ يك نوار تيپ دو رديفه روي پشته ٢شكل    

٨/٦٦ ٨٨٨٨٩ ١٥٠ با دو نوار تيپ چهار رديفه (زيگزاگي) ٣شكل    

 ٢٠تا  ١٥زميني  بين عمق كاشت سيبعمق كاشت: 

هاي تاخيري عمق متر گزارش شده است. در كشتسانتي

متركاهش داد. بدين سانتي ١٠-١٢كاشت را بايد تا حدود 

ترتيب تعداد روز كاشت تا سبز شدن، تعداد روز كاشت تا 

بندي و تعداد روز كاشت تا گلدهي كاهش يافته و غده

درصد پوشش زمين، تعداد ساقه در بوته، تعداد ساقه در 

متر مربع، طول ساقه اصلي، تعداد غده در بوته، تعداد غده 

در بوته در متر مربع و در نهايت عملكرد محصول افزايش 

  ).  ٦، ١٢يابد (مي
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  )آرايش كاشت دو رديفه با يك نوار تيپ٢شكل 

  

  

   پشته دو روي تيپ نوار دو با رديفه )آرايش كاشت چهار ٣شكل
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