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چکیده 

ـ مینی تیوبــر  )غده چــه( در مزرعــه مرحلــه اي مهــم در تولیــد بــذر  ســیب زمینی مي باشــد. مینی تیوبرهــا دارای جوانــه هــای  کشــ
ضعیــف بــوده و از مــواد غذایــی محــدود برخــوردار هســتند و ســرعـ خــروج آن هــا از خــاک پاییـــ اســـ. لــذا بــه دقـــ بیشــتر در 
تهیــه زمیـــ، مدیریـــ تغذیــه و شــیوه اصولــی و اجــرای دقیــق آبیــاری در مراحـــ اولیــه رشــد نیــاز دارنــد. مشــخص شــده اســـ که 
خــاک مناســب کشـــ مینی تیوبرهــا بایســتی نســبتاً ســبـ باشــد و از مــواد آلــی نســبتاً باالتــری )بیشــتر از 1٪( نیــز برخــوردار باشــد. 
مینی تیوبرهــا در ابتــدا در عمــق کــم کاشــته مي شــوند  و بیشــتر از 70 درصــد از خــاک مــورد نیــاز در مراحـــ بعــدی خاک دهــی  
بــر روی آن هــا قــرار می گیــرد. در عملیــات تهیــه بســتر کاشـــ اســتفاده از ســیکلوتیلر و یــا روتوشــیپر ضــروري می باشــد. شکســتـ 
خــواب مینی تیوبرهــا از اقدامــات مهــم زراعــی در مرحلــه کاشـــ  آن هــا اســـ. مینــی تیوبرهــا در حالـــ کلــی بــا تراکــم بیشــتر و 
حداقـــ 80 تــا 85 هــزار غــده در هکتــار کاشــته مي شــوند . در حــدود 50 درصــد از نیــاز غذایــی، در مراحـــ تهیــه زمیـــ و کاشـــ 
تأمیـــ می گــردد. تقســیط ســه و یــا چهــار نوبتــی کــود نیتروژنــه و کودهــای ریزمغــذی در دوره رویشــی مینی تیوبرهــا ضــروری 
اســـ. مدیریـــ آبیــاری بایــد بــا حساســیـ و دقـــ باال صــورت گیــرد. در دو هفته اول کاشـــ طــول مــدت و دور آبیاری بایســتی 
کوتــاه باشــد )حداکثــر ســه ســاعـ و بــا دور آبیــاری دو و یــا ســه روزه(. از کلــش به عنــوان مالــچ جهـــ جلوگیــری از تبخیــر و هدر 

رفـــ آب و کاهــش ســله ســطحی خــاک اســتفاده شــود.   
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کاشــت، برنامــه دقیــق تغذیــه و آبیــاري و پرهیــز از هــر 
ــه  ــن مقال ــد )1(. در ای ــر نمی باش ــش امکان پذی ــوع تن ن
ــت  ــر و مدیری ــی تیوب ــت مین ــردی کاش ــای کارب روش ه

ــردد.  ــریح می گ ــوب آن تش مطل

ضرورت و اهمیت

ــدم  ــن ق آماده ســازي مناســب بســتر کاشــت، اولی
ــر مي باشــد کــه  در عملیــات مزرعــه اي کشــت مینی تیوب
ــدي  ــول تولی ــي محص ــي و کیف ــرد کم ــد عملک مي توان
ــه  ــخم اولی ــام ش ــد. انج ــرار ده ــود ق ــر خ ــت تأثی را تح
در شــرایط رطوبتــي مناســب باعــث تهیــه بســتري 
یکنواخــت و بــدون کلوخــه و جلوگیــری از فشــرده شــدن 
ــه کاهــش  ــد منجــر ب خــاک خواهــد شــد کــه مــی توان
حجــم و هزینــه عملیــات خــاک ورزي ثانویــه نیــز شــود. 
تهیــه بســتر در شــرایط رطوبتــي مطلــوب مي توانــد 
ــت  ــت یکنواخ ــق کاش ــاري و عم ــر آبی ــت بهت در مدیری
ــم  ــر باشــد و باعــث فراه ــا مؤث ــي تیوبره و مناســب مین
آوردن شــرایط مناســب جهــت رشــد هماهنــگ بوته هــا 
و خــروج جوانه هــا از خــاک گــردد. شــخم مناســب 
باعــث مدیریــت بهتــر علف هــاي هــرز بــه دلیــل پخــش 
ــبب  ــده و س ــه گردی ــا در مزرع ــر علف کش ه یکنواخت ت
کنتــرل آفاتــي ماننــد بیــد ســیب زمینی بــه دلیــل 
جلوگیــري از ایجــاد تــرک روي ســطح پشــته ها و نفــوذ 
ــته ها و  ــکاف پش ــل ش ــه داخ ــا ب ــر الرو و پروانه ه کمت
ــا و در نتیجــه کاهــش خســارت ناشــي  ــزي آن ه تخم ری

ــردد )1 و 4(.  ــی گ ــت م ــن آف از ای

ــزوم  ــی و ل ــع آب ــت مناب ــه محدودی ــه ب ــا توج ب
بهــره وری بهتــر از منابــع آب و کاهــش مصــرف آن، 
ــای  ــری نواره ــره ای و به کارگی ــاری قط ــتفاده از آبی اس
ــت.  ــروری اس ــر ض ــزارع مینی تیوب ــاری م ــپ در آبی تی

مقدمه

ــر  ــه قط ــیب زمینی ک ــز س ــیار ری ــاي بس ــه غده ه ب
ــد  ــر باش ــا 12 میلی مت ــدوده 3 ت ــا در مح ــي آن ه عرض
ریزغــده یــا میکروتیوبــر و غده هــاي ریــز بــا قطــر عرضــي 
12 تــا 35 میلي متــر غده چــه یــا میني تیوبــر گفتــه 
مي شــود )4(. اســتفاده از غده چــه در برنامــه تولیــد 
غــده بــذري ســیب زمینی، داراي مزایایــي همچــون 
ســهولت جابجایــي، امــکان تولیــد در تمــام طــول ســال 
ــاري زا و  ــل بیم ــه عوام ــودن از کلی ــاري ب ــه، ع در گلخان
ــد  ــذر مي باش ــامتي ب ــاالي س ــه ب ــورداري از درج برخ

 .)2(

ــر  ــت مینی تیوب ــن آوری کاش ــتفاده از ف ــروزه اس ام
در تولیــد بــذر گواهی شــده ســیب زمینی از اهمیــت 
خاصــي برخــوردار اســت و اولویــت  اول در سیاســت تولید 
بــذر ســیب زمینی در داخــل کشــور مي باشــد. بیشــترین 
ــه  ــا ب ــت مینی تیوبر ه ــدر رف ــه ه ــن زمین ــکل در ای مش
دلیــل قــدرت رشــد پاییــن آن هــا در مراحــل اولیــه رشــد 
و تأخیــر در اســتقرار اولیــه آن هــا مي باشــد. آماده ســازي 
ــا  ــتي ب ــا بایس ــت مینی تیوبر ه ــت کاش ــن و مدیری زمی
دقــت کافــي انجــام گیــرد و کمتریــن ســهل انگاري 
ســبب پوســیدگی غده چــه و حتــی مــرگ گیاهچه هــای 
حاصــل از آن هــا در مراحــل اولیــه مــی شــود و ممکــن 
ــر  ــه میني تیوب ــه در مزرع ــبزي قابل توج ــا بدس ــت ب اس
همــراه باشــد. بنابرایــن کشــت مینی تیوبر هــا در مزرعــه 
و مدیریــت صــورت گرفتــه در مرحلــه کاشــت، به عنــوان 
اقدامــی مهــم در برنامــه تولیــد بــذر از مینی تیوبــر 
مي باشــد. افــزون بــر آن دســتیابي بــه عملکــرد مناســب 
ــگ دارد و  ــاط تنگاتن ــا ارتب ــوب آن ه ــتقرار مطل ــا اس ب
تابعــي از قــدرت رشــد گیاهــان حاصــل از مینی تیوبــر در 
مراحــل اولیــه مي باشــد. حصــول اســتقرار اولیــه مناســب 
در مینی تیوبر هــا بــدون اعمــال صحیــح مدیریــت در 
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همچنیــن مدیریــت صحیــح آبیــاری مزرعــه مینــی تیوبــر 
مهم تریــن بخــش از برنامــه تولیــد آن می باشــد. کنتــرل 
دقیــق آبیــاری از نظــر شــدت و مقــدار و زمــان اجــرای 
آن نقــش قابــل توجهــی در خــروج بــه موقــع  جوانــه هــا، 
ســرعت رشــد اولیــه و زمــان پوشــش کامــل مزرعــه دارد.

انتخــاب فاصلــه مناســب کاشــت میني تیوبرهــا 
از اهمیــت زیــادي برخــوردار اســت و بایــد طــوري 
ــا بیشــترین تعــداد غده هــاي ســایز  ــزي شــود ت برنامه ری
ــود. ــد ش ــر تولی ــد میني تیوب ــر واح ــه ازاي ه ــذري ب ب

تولیــد  مناطــق  اکثــر  بــودن خــاک  ســنگین 
ــاک ورزي  ــات خ ــل عملی ــه دلی ــور و ب ــیب زمینی در کش س
اولیــه و ثانویــه ســنگین تــر مــورد نیــاز کشــت مینــی تیوبرها 
ــد از  ــدازه(، معمــوالً بع ــودن ان ــه کوچــک ب ــا توجــه ب )ب
ــله  ــاد س ــال ایج ــاري احتم ــن آبی ــام اولی ــت و انج کاش
ــت  ــن حال ــت؛ ای ــاد اس ــیار زی ــت بس ــوط کاش روي خط
ــد  ــاد می کن ــه ایج ــادي را در مزرع ــیار زی ــکات بس مش
ــای  ــروج جوانه ه ــدم خ ــگام، ع ــروج دیرهن ــث خ و باع
ضعیــف مینــی تیوبــر زیــر الیــه ســله و گندیدگــي آن هــا 
ــکل  ــن مش ــل ای ــت ح ــود. جه ــت مي ش ــتر کاش در بس
ــد.  ــی باش ــب م ــیار مناس ــش بس ــش کل ــتفاده از پوش اس
اســتفاده از پوشــش کلــش مزایــاي زیــادي دارد به ویــژه در 
ــه دلیــل افزایــش دمــاي  تاریــخ کشــت هاي دیرهنــگام ب
شــدید خــاک ضمــن ســایه اندازي روي ردیف هــاي 
ــه  ــا در منطق ــه دم ــش قابل توج ــث کاه ــده، باع کشت ش
ــن  ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــا مي ش ــن میني تیوبره ــرار گرفت ق
بــا حفــظ رطوبــت بعــد از آبیــاري و جلوگیــری از ایجــاد 
ــد.  ــک می کن ــاک کم ــا از خ ــروج جوانه ه ــه خ ــله، ب س
همچنیــن بعــد از خــروج جوانه هــا از خــاک، الیــه 
ــا  ــده جوانه ه ــل محافظت کنن ــک عام ــوان ی ــش به عن کل
ــر بادهــاي شــدید و کاهــش خســارات مکانیکــي  در براب

ــد. ــل مي کن ــت عم ــن وضعی ــل از ای حاص

ــر  ــزارع میني تیوب ــب در م ــي مناس ــه کودده برنام
یکــي از اقــدام هــای مهــم در ایجــاد مزرعــه اي بــا 
ســرعت رشــد مناســب و هماهنــگ مي باشــد؛ زیــرا 
میني تیوبرهــا در یــک مــاه ابتــداي رشــد و بیــرون 
ــیار  ــد بس ــرعت رش ــاک داراي س ــا از خ ــدن جوانه ه آم
کنــدي هســتند و سیســتم ریشــه اي آن هــا در ایــن دوره 

ــت. ــف اس ــدود و ضعی ــیار مح بس

دستورالعمل کاربردی

بــرای تهیــه زمیــن پــس از انجــام شــخم ابتــدا بــا 
اســتفاده از دســتگاه هاي روتوشــیپر یــا فاروئرکــودکار در 
مزرعــه، جــوی و پشــته ایجــاد می نماینــد و هم زمــان بــا 
ــوان انجــام  ــز مي ت ــواري را نی ــات کوددهــي ن ــن عملی ای
داد. چنانچــه در نظــر اســت میني تیوبرهــا به صــورت 
دســتي و بــا اســتفاده از کارگــر کشــت شــوند، عملیــات 
ــورت  ــوري ص ــد ط ــته بای ــاد پش ــت ایج ــي جه فاروکش

ــد و  ــته باش ــي را داش ــاع نهای  ارتف
2
1 ــا   ت

3
1 ــه  ــرد ک گی

یــک شــیار نســبتاً عمیــق و بــه عمــق 15-12 ســانتی متر 
در رأس پشــته ها ایجــاد شــود، تــا میني تیوبرهــا بــا 
فواصــل و تراکــم موردنظــر در آن قــرار گیرند. بعــد از قرار 
گرفتــن میني تیوبرهــا در داخــل شــیارهاي رأس پشــته، 
بــا اســتفاده از روتوشــیپر یــا فاروئــر کولتیواتــور اقــدام بــه 
ــا مي شــود. در صــورت کشــت  ــر روي آن ه خاک دهــي ب
ــر  ــودکار، کارگ ــده نیمه خ ــتگاه کارن ــا دس ــا ب غده چه ه
به صــورت دســتی غده چــه را داخــل قاشــقک مــوزع 

ــکل 1(.  ــد )ش ــرار می ده ق

میني تیوبر هــا  بــراي  کاشــت  عمــق  حداکثــر 
ــاک  ــت خ ــا و باف ــت جوانه ه ــدازه و وضعی ــه  ان ــته ب بس
مزرعــه بیــن 7-4 ســانتي متر توصیــه مي شــود. عملیــات 
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کاشــت، برنامــه دقیــق تغذیــه و آبیــاري و پرهیــز از هــر 
ــه  ــن مقال ــد )1(. در ای ــر نمی باش ــش امکان پذی ــوع تن ن
ــت  ــر و مدیری ــی تیوب ــت مین ــردی کاش ــای کارب روش ه

ــردد.  ــریح می گ ــوب آن تش مطل

ضرورت و اهمیت

ــدم  ــن ق آماده ســازي مناســب بســتر کاشــت، اولی
ــر مي باشــد کــه  در عملیــات مزرعــه اي کشــت مینی تیوب
ــدي  ــول تولی ــي محص ــي و کیف ــرد کم ــد عملک مي توان
ــه  ــخم اولی ــام ش ــد. انج ــرار ده ــود ق ــر خ ــت تأثی را تح
در شــرایط رطوبتــي مناســب باعــث تهیــه بســتري 
یکنواخــت و بــدون کلوخــه و جلوگیــری از فشــرده شــدن 
ــه کاهــش  ــد منجــر ب خــاک خواهــد شــد کــه مــی توان
حجــم و هزینــه عملیــات خــاک ورزي ثانویــه نیــز شــود. 
تهیــه بســتر در شــرایط رطوبتــي مطلــوب مي توانــد 
ــت  ــت یکنواخ ــق کاش ــاري و عم ــر آبی ــت بهت در مدیری
ــم  ــر باشــد و باعــث فراه ــا مؤث ــي تیوبره و مناســب مین
آوردن شــرایط مناســب جهــت رشــد هماهنــگ بوته هــا 
و خــروج جوانه هــا از خــاک گــردد. شــخم مناســب 
باعــث مدیریــت بهتــر علف هــاي هــرز بــه دلیــل پخــش 
ــبب  ــده و س ــه گردی ــا در مزرع ــر علف کش ه یکنواخت ت
کنتــرل آفاتــي ماننــد بیــد ســیب زمینی بــه دلیــل 
جلوگیــري از ایجــاد تــرک روي ســطح پشــته ها و نفــوذ 
ــته ها و  ــکاف پش ــل ش ــه داخ ــا ب ــر الرو و پروانه ه کمت
ــا و در نتیجــه کاهــش خســارت ناشــي  ــزي آن ه تخم ری

ــردد )1 و 4(.  ــی گ ــت م ــن آف از ای

ــزوم  ــی و ل ــع آب ــت مناب ــه محدودی ــه ب ــا توج ب
بهــره وری بهتــر از منابــع آب و کاهــش مصــرف آن، 
ــای  ــری نواره ــره ای و به کارگی ــاری قط ــتفاده از آبی اس
ــت.  ــروری اس ــر ض ــزارع مینی تیوب ــاری م ــپ در آبی تی

مقدمه

ــر  ــه قط ــیب زمینی ک ــز س ــیار ری ــاي بس ــه غده ه ب
ــد  ــر باش ــا 12 میلی مت ــدوده 3 ت ــا در مح ــي آن ه عرض
ریزغــده یــا میکروتیوبــر و غده هــاي ریــز بــا قطــر عرضــي 
12 تــا 35 میلي متــر غده چــه یــا میني تیوبــر گفتــه 
مي شــود )4(. اســتفاده از غده چــه در برنامــه تولیــد 
غــده بــذري ســیب زمینی، داراي مزایایــي همچــون 
ســهولت جابجایــي، امــکان تولیــد در تمــام طــول ســال 
ــاري زا و  ــل بیم ــه عوام ــودن از کلی ــاري ب ــه، ع در گلخان
ــد  ــذر مي باش ــامتي ب ــاالي س ــه ب ــورداري از درج برخ

 .)2(

ــر  ــت مینی تیوب ــن آوری کاش ــتفاده از ف ــروزه اس ام
در تولیــد بــذر گواهی شــده ســیب زمینی از اهمیــت 
خاصــي برخــوردار اســت و اولویــت  اول در سیاســت تولید 
بــذر ســیب زمینی در داخــل کشــور مي باشــد. بیشــترین 
ــه  ــا ب ــت مینی تیوبر ه ــدر رف ــه ه ــن زمین ــکل در ای مش
دلیــل قــدرت رشــد پاییــن آن هــا در مراحــل اولیــه رشــد 
و تأخیــر در اســتقرار اولیــه آن هــا مي باشــد. آماده ســازي 
ــا  ــتي ب ــا بایس ــت مینی تیوبر ه ــت کاش ــن و مدیری زمی
دقــت کافــي انجــام گیــرد و کمتریــن ســهل انگاري 
ســبب پوســیدگی غده چــه و حتــی مــرگ گیاهچه هــای 
حاصــل از آن هــا در مراحــل اولیــه مــی شــود و ممکــن 
ــر  ــه میني تیوب ــه در مزرع ــبزي قابل توج ــا بدس ــت ب اس
همــراه باشــد. بنابرایــن کشــت مینی تیوبر هــا در مزرعــه 
و مدیریــت صــورت گرفتــه در مرحلــه کاشــت، به عنــوان 
اقدامــی مهــم در برنامــه تولیــد بــذر از مینی تیوبــر 
مي باشــد. افــزون بــر آن دســتیابي بــه عملکــرد مناســب 
ــگ دارد و  ــاط تنگاتن ــا ارتب ــوب آن ه ــتقرار مطل ــا اس ب
تابعــي از قــدرت رشــد گیاهــان حاصــل از مینی تیوبــر در 
مراحــل اولیــه مي باشــد. حصــول اســتقرار اولیــه مناســب 
در مینی تیوبر هــا بــدون اعمــال صحیــح مدیریــت در 
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خاک دهــي روی مینــی تیوبرهــا بایــد طــوري انجــام شــود 
ــود. در  ــظ ش ــته ها حف ــي رأس پش ــت فرورفتگ ــه حال ک
عملیــات خــاک ورزي ثانویــه جهــت تهیــه بســتر مناســب 
کاشــت اســتفاده از ســیکلوتیلر و روتوشــیپر ضــروري بــه 

ــد )1(. ــر می رس نظ

غــده کار  دســتگاه های  اخیــر  ســال های  در 
جهــاد  وزارت  توســط  مینی تیوبــر  کاشــت  مناســب 
ــذر  ــدگان ب ــار تولیدکنن ــداری و در اختی کشــاورزی خری

ایــن دســتگاه ها  در  اســت.  قرارگرفتــه  ســیب زمینی 
ــام  ــودکار انج ــًا خ ــورت کام ــر به ص ــت مینی تیوب کاش
ــذاری آن در  ــر و جاگ ــتن مینی تیوب ــود و برداش ــی ش م
ــام  ــتگاه انج ــود دس ــط خ ــذر توس ــزن ب ــقک از مخ قاش
ــاال  ــا ب ــی اولیــه ب مــی شــود. خاک دهــی محــدود و جزئ
ــم دســتگاه توســط دیســک های دســتگاه  ــردن و تنظی ب
ــا  ــیپر و ی ــه روتوش ــت ب ــن اس ــرد و ممک ــام می گی انج
فاروئــر کولتیواتــور جهــت خاک دهــی اولیــه نیــاز نباشــد 

ــکل 2(.  )ش

4 

اورزي خريداري و در اختيار كشجهاد تيوبر توسط وزارت كاشت مينیمناسب  كارغده هايهاي اخير دستگاهدر سال

و  شودمینجام ا خودكار كاملاً صورتبهتيوبر كاشت مينیها است. در اين دستگاه قرارگرفتهزمينی بيكنندگان بذر ستوليد

 یجزئمحدود و  یدهخاك. شودانجام میخود دستگاه  توسطاز مخزن بذر قاشقك  درو جاگذاري آن تيوبر مينی نبرداشت

اروئر كولتيواتور فروتوشيپر و يا  ممكن است بهو گيرد میهاي دستگاه انجام توسط ديسكو تنظيم دستگاه  بالا بردناوليه با 

 . (2)شكل  نباشداوليه نياز  یدهخاكجهت 

 

 

  زمینیسیبتیوبر کاشت مینی خودکارتمامدستگاه کارنده -2شکل 

 

و  اياستفاده از آبياري قطره ،وري بهتر از منابع آب و كاهش مصرف آنبا توجه به محدوديت منابع آبی و لزوم بهره

 تيقابل باتيوبر دستگاه تلفيقی كاشت مينی . بدين منظوراستتيوبر ضروري نوارهاي تيپ در آبياري مزارع مينی يريكارگبه

اوليه بر روي  یجزئ یدهخاكو  قرقرهتيپ در داخل شيارهاي كاشت با استفاده از مطلوب نوارهاي آبياري گذاشتن 

 (.3است )شكل  قرارگرفته مورداستفادهتيوبرها مينی

3 

تهيه زمين  براي(. 4و  1) گرددمی آفت اين از ناشی خسارت كاهش جهينت در و هاآن ريزيتخم و هاپشته شكاف داخل

 و دنماينجوي و پشته ايجاد می ،مزرعه در فاروئركودكار يا روتوشيپر هايدستگاه از استفاده با پس از انجام شخم ابتدا

 اب و دستی صورتبه تيوبرهامينی است نظر در چنانچه. داد انجام توانمی نيز را نواري كوددهی عمليات اين با زمانهم

 كه گيرد صورت طوري بايد پشته ايجاد جهت فاروكشی عمليات شوند، كارگر كشت از استفاده
3
2 تا 1

 را نهايی ارتفاع 1

 و فواصل با تيوبرهامينی شود، تا ايجاد هاپشته رأس در متریسانت 12-13 عمق به و عميق نسبتاً شيار يك و باشد داشته

 يا شيپرروتو از استفاده با پشته، رأس شيارهاي داخل در تيوبرهامينی گرفتن قرار از گيرند. بعد قرار آن در موردنظر تراكم

ارگر ، كخودكارمهينها با دستگاه كارنده چهدر صورت كشت غده. شودمی هاآن بر روي دهیخاك به اقدام فاروئر كولتيواتور

 . (1دهد )شكل چه را داخل قاشقك موزع قرار میدستی غده صورتبه

 

 

  زمینیسیب خودکارمهینتیوبرها با استفاده از کارنده کاشت مینی -1شکل 

 مترسانتی 4-7 بين مزرعه خاك بافت و هاجوانه وضعيت و اندازه به بسته هاتيوبرمينی براي كاشت عمق حداكثر

. ودش حفظ هاپشته رأس فرورفتگی حالت كه شود انجام طوري بايدتيوبرها روي مينی دهیخاك عمليات. شودمی توصيه

 رسدمی نظره ب ضروري روتوشيپر و سيكلوتيلر از استفاده كاشت مناسب بستر تهيه جهت ثانويه ورزيخاك عمليات در

(1). 
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ــداد  ــا تع ــراي ارقامــي کــه در آن ه ــی ب ــه  طورکل ب
ــورن  ــانته، ب ــام س ــد ارق ــت مانن ــاال اس ــاقه ب ــده در س غ
در  بوتــه   75000 حــدود  تراکم هــاي  دیامانــت،  و 
ــن منظــور فواصــل  ــراي ای ــه ب ــار مناســب اســت ک هکت
 17-18 حــدود  کاشــت  خطــوط  روي  میني تیوبرهــا 
ســانتي متر خواهــد بــود. بــراي ارقامــي کــه اصــوالً تعــداد 
غــده کمتــري بــه ازاي هــر ســاقه تولیــد مي کننــد 
ــري  ــم باالت ــت تراک ــر اس ــا بهت ــا و مارفون ــد اگری مانن
جهــت کاشــت در نظــر گرفتــه شــود. کــه در ایــن 
حالــت تراکم هــاي حــدود 83000 تــا 95000 بوتــه 
ــن  ــود. بنابرای ــنهاد مي ش ــار پیش ــر در هکت ــا میني تیوب ی
 16-14 بیــن  بایــد  میني تیوبرهــا  کاشــت  فواصــل 

ســانتي متر تنظیــم شــود )1 و 3(.

بــراي ایجــاد شــرایط مناســب جهــت خــروج 
اســتفاده  خــاک،  از  جوانه هــا  هماهنــگ  و  به موقــع 
ــر روي  ــش ب ــل کل ــب از قبی ــچ مناس ــا مال ــش ی از پوش
ــه  ــت ب ــد از کاش ــیارها بع ــل ش ــت و داخ ــوط کاش خط
ــی،  ــود )1(. درروش کلش ده ــه مي ش ــر توصی ــق زی طری
ــا اســتفاده از  ــد از کاشــت ب شــیارهاي رأس پشــته ها بع

یــک الیــه کلــش پوشــیده مي شــوند و ســپس آبیــاري 
انجــام مي شــود )شــکل 3(. 

ــه  ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــی بای ــود ده ــه ک برنام
کلیــه عناصــر غذایــي ماکــرو )نیتــروژن، فســفر و 
ــور و  پتاســیم( و میکــرو )ماننــد آهــن، روي، منگنــز، ب
مــس( در همــان مراحــل اولیــه رشــد در اختیــار ریشــه 
قــرار گیــرد. بنابرایــن میــزان کودهــاي شــیمیایي 
ــد  ــم از عناصــر پرمصــرف و کم مصــرف بای ــي اع مصرف
بیش تــر از حــد موردنیــاز اعام شــده بــر اســاس نتایــج 
ــر  ــه باشــد. ب ــه خــاک مزرع ــه آزمایشــگاهي نمون تجزی
تجربیــات ســال هاي گذشــته حداقــل 25  اســاس 
ــه  ــر گرفت ــگاه در نظ ــه آزمایش ــتر از توصی ــد بیش درص
شــود. بعــد از تعییــن مقــدار کودهــاي شــیمیایي ماکــرو 
و میکــرو و اختــاط کامــل آن هــا بــا همدیگــر 50 درصد 
به صــورت پخــش در ســطح مزرعــه و اختــاط بــا خــاک 
ــا روتیواتــور و 50 درصــد بقیــه  به وســیله ســیکلوتیلر ی
هم زمــان بــا کاشــت و بــا اســتفاده از دســتگاه هاي 
ــواري و  ــه واحــد کــودکار به صــورت ن ــده مجهــز ب کارن
ــتر  ــر بس ــاک و زی ــانتیمتري خ ــدود 5 س ــق ح در عم
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 و توزیع نوار تیپتیوبر دستگاه تلفیقی کاشت مینی -3شکل 

رين ريزي شود تا بيشتتيوبرها از اهميت زيادي برخوردار است و بايد طوري برنامهانتخاب فاصله مناسب كاشت مينی

 اقهس در غده تعدادها در آن كه ارقامی براي یطوركل بهتيوبر توليد شود. هاي سايز بذري به ازاي هر واحد مينیتعداد غده

 منظور اين براي كه است مناسب هكتار در بوته 73777 حدود هايتراكم ،ديامانت و بورن سانته، ارقام مانند است بالا

 به كمتري غده تعداد اصولاً كه ارقامی براي. بود خواهد مترسانتی 17-11 حدود كاشت خطوط روي تيوبرهامينی فواصل

 حالت اين رد كه. شود گرفته نظر در كاشت جهت بالاتري تراكم است بهتر مارفونا و اگريا مانند كنندمی توليد ساقه هر ازاي

بايد  يوبرهاتمينی كاشت فواصل بنابراين. شودمی پيشنهاد هكتار در تيوبرمينی يا بوته 03777 تا 13777 حدود هايتراكم

 .(3و  1شود ) تنظيم مترسانتی 11-14 بين

 ثانويه و اوليه ورزيخاك عمليات دليله ب در كشور و زمينیسيب توليد مناطق اكثر خاك سنگين بودن به توجه با

 احتمال يآبيار اولين انجام و كاشت از بعد معمولاً ،(اندازه بودن كوچك به توجه با)تيوبرها كشت مينی ازيموردنتر سنگين

 جخرو باعث و كندمی ايجاد مزرعه در را زيادي بسيار مشكلات حالت اين ؛است زياد بسيار كاشت خطوط روي سله ايجاد

 اين لح براي. شودمی كاشت بستر در هاآن گنديدگی و سله لايه زيرضعيف مينی تيوبر  يهاجوانه خروج عدم ديرهنگام،

از قبيل  مناسب مالچ يا پوشش از استفاده ،خاك از هاجوانه هماهنگ و موقعبه خروج جهت مناسب شرايط ايجاد و مشكل

 شيارهاي ،دهیكلش درروش .(1) شودمی توصيهبعد از كاشت به طريق زير  شيارها داخل و كاشت خطوط رويبر كلش 

  .(4)شكل  شودمیانجام  آبياري سپس و شوندمی پوشيده كلش لايه يك از استفاده با كاشت از بعد هاپشته رأس
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خاک دهــي روی مینــی تیوبرهــا بایــد طــوري انجــام شــود 
ــود. در  ــظ ش ــته ها حف ــي رأس پش ــت فرورفتگ ــه حال ک
عملیــات خــاک ورزي ثانویــه جهــت تهیــه بســتر مناســب 
کاشــت اســتفاده از ســیکلوتیلر و روتوشــیپر ضــروري بــه 

ــد )1(. ــر می رس نظ

غــده کار  دســتگاه های  اخیــر  ســال های  در 
جهــاد  وزارت  توســط  مینی تیوبــر  کاشــت  مناســب 
ــذر  ــدگان ب ــار تولیدکنن ــداری و در اختی کشــاورزی خری

ایــن دســتگاه ها  در  اســت.  قرارگرفتــه  ســیب زمینی 
ــام  ــودکار انج ــًا خ ــورت کام ــر به ص ــت مینی تیوب کاش
ــذاری آن در  ــر و جاگ ــتن مینی تیوب ــود و برداش ــی ش م
ــام  ــتگاه انج ــود دس ــط خ ــذر توس ــزن ب ــقک از مخ قاش
ــاال  ــا ب ــی اولیــه ب مــی شــود. خاک دهــی محــدود و جزئ
ــم دســتگاه توســط دیســک های دســتگاه  ــردن و تنظی ب
ــا  ــیپر و ی ــه روتوش ــت ب ــن اس ــرد و ممک ــام می گی انج
فاروئــر کولتیواتــور جهــت خاک دهــی اولیــه نیــاز نباشــد 

ــکل 2(.  )ش

4 

اورزي خريداري و در اختيار كشجهاد تيوبر توسط وزارت كاشت مينیمناسب  كارغده هايهاي اخير دستگاهدر سال

و  شودمینجام ا خودكار كاملاً صورتبهتيوبر كاشت مينیها است. در اين دستگاه قرارگرفتهزمينی بيكنندگان بذر ستوليد

 یجزئمحدود و  یدهخاك. شودانجام میخود دستگاه  توسطاز مخزن بذر قاشقك  درو جاگذاري آن تيوبر مينی نبرداشت

اروئر كولتيواتور فروتوشيپر و يا  ممكن است بهو گيرد میهاي دستگاه انجام توسط ديسكو تنظيم دستگاه  بالا بردناوليه با 

 . (2)شكل  نباشداوليه نياز  یدهخاكجهت 

 

 

  زمینیسیبتیوبر کاشت مینی خودکارتمامدستگاه کارنده -2شکل 

 

و  اياستفاده از آبياري قطره ،وري بهتر از منابع آب و كاهش مصرف آنبا توجه به محدوديت منابع آبی و لزوم بهره

 تيقابل باتيوبر دستگاه تلفيقی كاشت مينی . بدين منظوراستتيوبر ضروري نوارهاي تيپ در آبياري مزارع مينی يريكارگبه

اوليه بر روي  یجزئ یدهخاكو  قرقرهتيپ در داخل شيارهاي كاشت با استفاده از مطلوب نوارهاي آبياري گذاشتن 

 (.3است )شكل  قرارگرفته مورداستفادهتيوبرها مينی

3 

تهيه زمين  براي(. 4و  1) گرددمی آفت اين از ناشی خسارت كاهش جهينت در و هاآن ريزيتخم و هاپشته شكاف داخل

 و دنماينجوي و پشته ايجاد می ،مزرعه در فاروئركودكار يا روتوشيپر هايدستگاه از استفاده با پس از انجام شخم ابتدا

 اب و دستی صورتبه تيوبرهامينی است نظر در چنانچه. داد انجام توانمی نيز را نواري كوددهی عمليات اين با زمانهم

 كه گيرد صورت طوري بايد پشته ايجاد جهت فاروكشی عمليات شوند، كارگر كشت از استفاده
3
2 تا 1

 را نهايی ارتفاع 1

 و فواصل با تيوبرهامينی شود، تا ايجاد هاپشته رأس در متریسانت 12-13 عمق به و عميق نسبتاً شيار يك و باشد داشته

 يا شيپرروتو از استفاده با پشته، رأس شيارهاي داخل در تيوبرهامينی گرفتن قرار از گيرند. بعد قرار آن در موردنظر تراكم

ارگر ، كخودكارمهينها با دستگاه كارنده چهدر صورت كشت غده. شودمی هاآن بر روي دهیخاك به اقدام فاروئر كولتيواتور

 . (1دهد )شكل چه را داخل قاشقك موزع قرار میدستی غده صورتبه

 

 

  زمینیسیب خودکارمهینتیوبرها با استفاده از کارنده کاشت مینی -1شکل 

 مترسانتی 4-7 بين مزرعه خاك بافت و هاجوانه وضعيت و اندازه به بسته هاتيوبرمينی براي كاشت عمق حداكثر

. ودش حفظ هاپشته رأس فرورفتگی حالت كه شود انجام طوري بايدتيوبرها روي مينی دهیخاك عمليات. شودمی توصيه

 رسدمی نظره ب ضروري روتوشيپر و سيكلوتيلر از استفاده كاشت مناسب بستر تهيه جهت ثانويه ورزيخاك عمليات در

(1). 
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بــذر و 5 ســانتی متری اطــراف ردیف هــاي کاشــت 
ــرد )1 و 4(. ــرار می گی ــکل 4 ق ــد ش مانن

ــود  ــنهاد مي ش ــا پیش ــاري میني تیوبره ــراي آبی ب
ــت  ــگام اســتفاده از سیســتم هاي کاســیک ثاب کــه هن
)12 ×15( یــا رول الیــن فشــار مناســب داخــل سیســتم 
در ســر آب پاش هــا بایــد بیــن 4-3/5 بــار باشــد تــا قطــر 
قطــرات آب نســبتاً ریــز باشــد و از ایجــاد کوبیدگــي و 
ــاري  ــن آبی ــود. اولی ــري ش ــله جلوگی ــاد س ــاً ایج نهایت
ــاعت  ــدود 7-6 س ــه ح ــاک مزرع ــت خ ــه باف ــته ب بس
ــاق  ــه اعم ــد ب ــت بتوان ــا رطوب ــود ت ــی ش ــه م توصی
ــه از  ــد. چنانچ ــوذ نمای ــاک نف ــانتي متري خ 50-40 س
ــا  ــاري دوم، دو ت ــش اســتفاده مي شــود آبی پوشــش کل
ســه روز بعــد انجــام شــود. آبیاري هــاي بعــدي نیــز بــا 
ــرایط  ــاک و ش ــت خ ــه باف ــه ب ــا توج ــه ب ــن فاصل همی
ــاد  ــدت وزش ب ــوا و ش ــاي ه ــد دم ــي مانن آب و هوای
ــد  ــه بع ــاي دوم ب ــان آبیاري ه ــول زم ــود. ط ــام ش انج
ــا  ــاک جوانه ه ــروج از خ ــدن و خ ــبز ش ــان س ــا زم ت
بســته بــه شــرایط یادشــده بیــن 2/5-2 ســاعت توصیــه 

ــش  ــتفاده از پوش ــکان اس ــه ام ــي چنانچ ــود؛ ول مي ش
کلــش در مزرعــه وجــود نــدارد، بعــد از انجــام آبیــاري 
ــرد  ــا ســه روز انجــام گی ــد از دو ت ــاري دوم بع اول، آبی
ــه  ــا توج ــه و ب ــورت روزان ــدي به ص ــاي بع و آبیاري ه
ــگام خــروج از خــاک  ــا هن ــي ت ــه شــرایط ّآب و هوای ب
ــتم  ــار سیس ــورت فش ــود. درهرص ــرار ش ــا تک جوانه ه
آبیــاري نبایــد کمتــر از 4 بــار باشــد تــا از ایجــاد ســله 

ــود )1 و 2(. ــري ش جلوگی

بــه منظــور اجــرای دقیــق و بهتــر سیســتم 
ــر  ــت مینی تیوب ــی کاش ــتگاه تلفیق ــپ دس ــاری تی آبی
ــاری تیــپ  ــوب نوارهــای آبی ــا قابلیــت گذاشــتن مطل ب
ــره و  ــتفاده از قرق ــا اس ــت ب ــیارهای کاش ــل ش در داخ
ــر روی مینی تیوبرهــا مــورد  ــی اولیــه ب خاک دهــی جزئ

ــکل 5(. ــت )ش ــه اس ــتفاده قرارگرفت اس

در کشــت هــای بــا فاصلــه ردیــف75 ســانتی متر، 
ــاری  ــوار آبی ــک ن ــت ی ــف کش ــر ردی ــه ه ــوالً ب معم
قطــره ای )تیــپ( اختصــاص داده مــی شــود کــه 

1 
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 از بعد همچنين. كندكمك می خاك از هاجوانه سله، به خروج ايجاد و جلوگيري از آبياري از بعد رطوبت حفظ با اين بر
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 كند.می عمل وضعيت اين از حاصل مكانيكی
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طــول نوارهــای تیــپ بــر اســاس دبــی قطره چــکان بــا 
ــده  ــرکت تولیدکنن ــط ش ــده توس ــی ارائه ش ــه فن دفترچ
نــوار تیــپ مشــخص می گــردد. در حالــت کلــی پیشــنهاد 
مــی شــود جهــت یکنواختــی توزیــع آب در مزرعــه طــول 
ــا 75 متــر نباشــد، کــه در ایــن  نوارهــا بیشــتر از 60 ت
حالــت فشــار اول خــط حــدود یک بــار در نظــر گرفتــه 

مــی شــود.

نتایج کاربردی

مراقبت هــاي  و  کاشــت  بســتر  آماده ســازي 
ــادي در  ــت زی ــده از اهمی ــته ش ــه کاش ــه از غده چ اولی
زراعــت ســیب زمینی برخــوردار اســت. در ایــن زمینــه 
ــرد: ــرار گی ــه ق ــر موردتوج ــي زی ــکات فن مي بایســت ن

1-  بســتر به صــورت یکنواخــت و بــدون کلوخــه ایجــاد 
ــل  ــه در آن حداق ــاک ورزي ثانوی ــات خ ــود و عملی ش
باشــد. ایــن موضــوع ســبب کاهــش فشــردگي و تراکــم 

خــاک خواهــد شــد.

2- آبیــاري مراحــل اولیــه به صــورت پیوســته و ممتــد 
ــن کار  ــرد و در ای ــورت گی ــاه ص ــای کوت ــا دوره ه و ب

ــد.  ــه عمــل آی ــت دقــت ب نهای

ــاک و  ــت خ ــاف رطوب ــري از ات ــور جلوگی 3- به منظ
تشــکیل ســله و تــرک در ســطح پشــته ها، بهتــر اســت 

در موقــع کاشــت از مالــچ کلــش اســتفاده گــردد.

ــل از  ــاي حاص ــودن گیاهچه ه ــف ب ــل ضعی ــه دلی 4- ب
ــي  ــم و حیات ــه مه ــل اولی ــي در مراح ــه، کودده غد ه چ
می باشــد. در ایــن خصــوص الزم اســت 50 درصــد 
توصیــه کــودي قبــل از کشــت روي ســطح مزرعــه 
ــا  ــور ب ــا روتیوات ــیکلوتیلر و ی ــط س ــده و توس ــش ش پخ

ــود. ــوط ش ــاک مخل خ
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 3 حدود عمق در و نواري صورتبه كودكار واحد به مجهز كارنده هايدستگاه از استفاده با و كاشت با زمانهم بقيه درصد

 .(4و  1گيرد )می قرار 3 شكل مانند كاشت هايرديف اطراف يمتریسانت 3 و بذر بستر زير و خاك متريسانتی

 

 

 

 

 

 
 تیوبرهامینی قرار گرفتن نوارهای کودی در زیر و دو طرف : سطح مقطع پشته و نحوة5شکل 

 

 يوبرهاتمينی آبياري باشد. برايآن می توليدترين بخش از برنامه مديريت صحيح آبياري مزرعه مينی تيوبر مهم

 سر در سيستم داخل مناسب فشار لاينرول يا (13× 12) ثابت كلاسيك هايسيستم از استفاده هنگام كه شودمی پيشنهاد

 يريجلوگ سله ايجاد تاًينها و كوبيدگی ايجاد از وباشد  ريز نسبتاً آب قطرات قطر تا باشد بار 3/3-4 بين بايد هاپاشآب

 47-37 شود تا رطوبت بتواند به اعماقتوصيه می ساعت 1-7 حدود مزرعه خاك بافت به بسته آبياري اولين .شود

 هاياريآبي. شود انجام بعد روز سه تا دو ،دوم آبياري شودمی استفاده كلش پوشش از چنانچه خاك نفوذ نمايد. متريسانتی

طول  .شود انجام باد وزش شدت و هوا دماي مانند هوايی و آب شرايط و خاك بافت به توجه با فاصله همين با نيز بعدي

 توصيه ساعت 2-3/2 بين ادشدهي شرايط به بسته هاجوانه خاك از خروج و شدن سبز زمان تا بعد به دوم هايآبياري زمان

 دو از بعد دوم آبياري ،اول آبياري انجام از بعد ،ندارد وجود مزرعه در كلش پوشش از استفاده امكان چنانچه ولی ؛شودمی

 اهجوانه خاك از خروج هنگام تا هوايی و آّب شرايط به توجه با و روزانه صورتبه بعدي هايآبياري وگيرد  انجام روز سه تا

 .(2و  1) شود جلوگيري سله ايجاد از تا باشد بار 4 از كمتر نبايد آبياري سيستم فشار درهرصورت. شود تكرار

اختصاص داده  (تيپاي )آبياري قطره به هر رديف كشت يك نوار معمولاً متر، سانتی 73هاي با فاصله رديفدر كشت

يپ نوار ت دكنندهيتولتوسط شركت  شدهارائهبا دفترچه فنی  چكانقطرهطول نوارهاي تيپ بر اساس دبی شود كه می

 نوار کودی

 تیوبرمینی

 نوار کودی
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بــذر و 5 ســانتی متری اطــراف ردیف هــاي کاشــت 
ــرد )1 و 4(. ــرار می گی ــکل 4 ق ــد ش مانن

ــود  ــنهاد مي ش ــا پیش ــاري میني تیوبره ــراي آبی ب
ــت  ــگام اســتفاده از سیســتم هاي کاســیک ثاب کــه هن
)12 ×15( یــا رول الیــن فشــار مناســب داخــل سیســتم 
در ســر آب پاش هــا بایــد بیــن 4-3/5 بــار باشــد تــا قطــر 
قطــرات آب نســبتاً ریــز باشــد و از ایجــاد کوبیدگــي و 
ــاري  ــن آبی ــود. اولی ــري ش ــله جلوگی ــاد س ــاً ایج نهایت
ــاعت  ــدود 7-6 س ــه ح ــاک مزرع ــت خ ــه باف ــته ب بس
ــاق  ــه اعم ــد ب ــت بتوان ــا رطوب ــود ت ــی ش ــه م توصی
ــه از  ــد. چنانچ ــوذ نمای ــاک نف ــانتي متري خ 50-40 س
ــا  ــاري دوم، دو ت ــش اســتفاده مي شــود آبی پوشــش کل
ســه روز بعــد انجــام شــود. آبیاري هــاي بعــدي نیــز بــا 
ــرایط  ــاک و ش ــت خ ــه باف ــه ب ــا توج ــه ب ــن فاصل همی
ــاد  ــدت وزش ب ــوا و ش ــاي ه ــد دم ــي مانن آب و هوای
ــد  ــه بع ــاي دوم ب ــان آبیاري ه ــول زم ــود. ط ــام ش انج
ــا  ــاک جوانه ه ــروج از خ ــدن و خ ــبز ش ــان س ــا زم ت
بســته بــه شــرایط یادشــده بیــن 2/5-2 ســاعت توصیــه 

ــش  ــتفاده از پوش ــکان اس ــه ام ــي چنانچ ــود؛ ول مي ش
کلــش در مزرعــه وجــود نــدارد، بعــد از انجــام آبیــاري 
ــرد  ــا ســه روز انجــام گی ــد از دو ت ــاري دوم بع اول، آبی
ــه  ــا توج ــه و ب ــورت روزان ــدي به ص ــاي بع و آبیاري ه
ــگام خــروج از خــاک  ــا هن ــي ت ــه شــرایط ّآب و هوای ب
ــتم  ــار سیس ــورت فش ــود. درهرص ــرار ش ــا تک جوانه ه
آبیــاري نبایــد کمتــر از 4 بــار باشــد تــا از ایجــاد ســله 

ــود )1 و 2(. ــري ش جلوگی

بــه منظــور اجــرای دقیــق و بهتــر سیســتم 
ــر  ــت مینی تیوب ــی کاش ــتگاه تلفیق ــپ دس ــاری تی آبی
ــاری تیــپ  ــوب نوارهــای آبی ــا قابلیــت گذاشــتن مطل ب
ــره و  ــتفاده از قرق ــا اس ــت ب ــیارهای کاش ــل ش در داخ
ــر روی مینی تیوبرهــا مــورد  ــی اولیــه ب خاک دهــی جزئ

ــکل 5(. ــت )ش ــه اس ــتفاده قرارگرفت اس

در کشــت هــای بــا فاصلــه ردیــف75 ســانتی متر، 
ــاری  ــوار آبی ــک ن ــت ی ــف کش ــر ردی ــه ه ــوالً ب معم
قطــره ای )تیــپ( اختصــاص داده مــی شــود کــه 

1 

 

  کلش از استفاده و پوشش سطح خاک باتیوبر گیاهان حاصل از مینی کاشت هایردیف: 4 شکل
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 لاوهع شود.می تيوبرهامينی گرفتن قرار منطقه در دما توجهقابل كاهش باعث ،شدهكشت هايرديف روي اندازيسايه ضمن
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 ليهك كه باشد ياگونهبه بايد یكود ده برنامه است. ضعيف و محدود بسيار دوره اين در هاآن ايريشه سيستم و هستند

همان مراحل اوليه رشد  در( مس و بور منگنز، روي، آهن، مانند) ميكرو و( پتاسيم و فسفر نيتروژن،) ماكرو غذايی عناصر
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