
 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش    پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
 

١

  بررسي امكان كشت سيب زميني بعد از برداشت جو در منطقه اردبيل    
  

  2و حسن حسن آبادي 1*داود حسن پناه
 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل -1

  موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر -2
*D_Hassanpanah@yahoo.com 

 
  چكيده

مارفونا، سـينورا،  (جهت بررسي امكان كشت سيب زميني بعد از برداشت جو، با دوازده رقم سيب زميني از گروه زودرس اين پژوهش 
براساس طـرح بلـوك هـاي    ) لوتا، آگريا، ساواالن وكايزر(و گروه ديررس ) ساتينا، ماركيز و آركونا(، گروه ميان رس )فونتانه، اوشينا و  ناتاشا

در ايسـتگاه  ) 1389و  1388(و طـي دو سـال   ) كشت بهاره و كشت بعد از برداشت جو(تصادفي در سه تكرار  در دو آزمايش جداگانه كامل 
نتايج تجزيه واريانس حاصل از اندازه گيري صفات مورد مطالعه نشان داد بين نوع كشـت،  . تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اردبيل اجرا  شد

نـوع  ×نـوع كشـت، رقـم   ×آنها از لحاظ صفات عملكرد غده كل و قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته، بين اثر متقابل سال ارقام و اثرمتقابل
رقم از لحاظ صفات متوسط اندازه غده و بين ارقام از لحاظ صفات ارتفاع بوته و تعـداد سـاقه اصـلي در    ×نوع كشت×رقم و سال×كشت، سال

ارقام لوتا، ساواالن، آگريا، ساتينا، ماركيز، كايزر و فونتانه در كشت بهاره و ارقام لوتا، ساواالن و آگريـا در  . بوته اختالف معني دار مشاهده شد
  . كشت بعد از برداشت جو داراي بيشترين عملكرد غده كل و قابل فروش بودند

  كشت بهاره، كشت بعد از برداشت جو، عملكرد غده، سيب زميني :كليديواژگان 
  

  مقدمه
جنبه تغذيه اي، اجتماعي و اقتصادي ايـن گيـاه مهـم    . ه سيب زميني يكي از گياهان نوپا در بين محصوالت زراعي جهان استگيا
زميني از نظر اهميت غذايي سومين محصول پس از گندم و بـرنج   سيب). 1985پاول، (هاي اخير جالب و قابل توجه بوده است  طي سال

سيب زميني از لحاظ شرايط ممتـاز     ه قابليت ها و استعدادهاي دشت اردبيل به طور خاص در توليد نگاه ب. رود در كشور ما به شمار مي
آب و هوا، خاك و وجود دوره زماني طوالني براي رشد و نمو سيب زميني در اين دشت كه از اوايل فرودين لغايـت آخـر شـهريور مـاه     

كشت دوم مـي   .)1386و همكاران،  حسن پناه(مي سازد     را ميسر ) ريمخصوصاً با هدف توليد غده بذ(امكان كشت دوم سيب زميني 
تواند براي افزايش درآمد كشاورزان، افزايش درآمد ملي، كاهش خروج ارز از كشور، پايـدار كـردن كشـاورزي كشـور، ايجـاد اشـتغال و       

كشاورزان را افزايش مي دهـد، ايـن اقـدام    كشت دوم درآمد اقتصادي ). 1389، راهب(بسياري موارد ديگر يك فرصت طاليي تلقي شود 
عالوه بر جلوگيري از خالي ماندن مزارع، از فرسايش خاك اين مزارع نيز جلوگيري خواهد كرد و باعث احياء و حاصل خيزي خاك نيـز  

ت كيفـي و  و بررسـي صـفا   بررسي امكان كشت سيب زميني بعد از برداشت جوهدف از اين تحقيق بررسي ). 1389، بي نام(خواهد شد 
  . در منطقه اردبيل مي باشد كشت بعد از برداشت جوكمي ارقام مختلف سيب زميني در كشت بهاره و 
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  و روش ها مواد 
به عنوان (و در دهه سوم تيرماه بالفاصله پس از برداشت جو ) به عنوان كشت متداول(اين آزمايش در دهه دوم ارديبهشت ماه 

ساتينا، ماركيز و (، گروه ميان رس )مارفونا، سينورا، فونتانه، اوشينا و  ناتاشا(ميني از گروه زودرس با دوازده رقم سيب ز) كشت دوم
در . براساس طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار كشت و بررسي  شدند) لوتا، آگريا، ساواالن وكايزر(و گروه ديررس ) آركونا

سي سي در هكتار در دو نوبت و براي كنترل بيماري  250سم كنفيدور به مقدار آزمايش كشت بهاره براي كنترل سوسك كلرادو از 
براي مبارزه با علف هاي هرز در دو نوبت قبل . قارچي فيتوفترا و آلترناريا از سم مانكوزب به مقدار يك كيلوگرم در هكتار استفاده گرديد

ابستانه سلمه تره و تاج خروس به خاطر جلوگيري از عدم تخريب براي مبارزه با علف هرز ت. از غده زايي وجين دستي صورت پذيرفت
در آزمايش كشت بعد از برداشت جو براي كنترل سوسك كلرادو، بيماري هاي قارچي فيتوفترا و . بوته ها، مبارزه اي صورت نگرفت

در . و هيچ مبارزه اي صورت نگرفتآلترناريا و علف هاي هرز تابستانه سلمه تره و تاج خروس نياز به سم پاشي و وجين دستي نشد 
 طي دوره رشد و بعد از برداشت، صفات تعداد غده در بوته، وزن غده در بوته، متوسط اندازه غده، ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلي در بوته،

دانكن و  اساس آزمونميانگين برات مقايسمركب دو ساله،  تجزيه واريانس. عملكرد كل غده و عملكرد غده قابل فروش اندازه گيري شد
  . محاسبه گرديد SPSSو  MSTATCهمبستگي بين صفات با استفاده از نرم افزار 

  
  نتايج و بحث

نتايج تجزيه واريانس حاصل از اندازه گيري صفات مورد مطالعه نشان داد بين نوع كشت، ارقام و اثر متقابل آنها از لحاظ صفات 
نوع ×رقم و سال×نوع كشت، سال×نوع كشت، رقم×غده كل و قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته، بين اثر متقابل سال عملكرد
رقم از لحاظ صفات متوسط اندازه غده و بين ارقام از لحاظ صفات ارتفاع بوته و تعداد ساقه اصلي در بوته اختالف معني دار ×كشت

ريا، ساتينا، ماركيز، كايزر و فونتانه در كشت بهاره و ارقام لوتا، ساواالن و آگريا در كشت بعد از ارقام لوتا، ساواالن، آگ. مشاهده شد
بيشترين تعداد غده در بوته در كشت بهاره مربوط به ارقام ساواالن، . برداشت جو داراي بيشترين عملكرد غده كل و قابل فروش بودند

ارقام لوتا، ساواالن، آگريا، ماركيز و فونتانه . شت جو مربوط به ارقام لوتا، آگريا و ساواالن بودآگريا، ماركيز و فونتانه در كشت بعد از بردا
بيشترين متوسط اندازه . در كشت بهاره و ارقام لوتا، ساواالن و آگريا در كشت بعد از برداشت جو داراي بيشترين وزن غده در بوته بودند

ساواالن، ساتينا، ماركيز و كايزر و در كشت بعد از برداشت جو مربوط به ارقام لوتا، مارفونا، غده در كشت بهاره مربوط به ارقام لوتا، 
بيشترين تعداد ساقه در . ارقام ساواالن، ساتينا، ماركيز، فونتانه، كايزر، اوشينا و سينورا داراي بيشترين ارتفاع بوته بودند. آركونا و كايزر بود

عملكرد غده كل با  نشان داد كهنتايج حاصل از همبستگي هاي خطي  .واالن،  كايزر، لوتا و ساتينا بودبوته مربوط به ارقام ماركيز، سا
عملكرد غده قابل فروش با تعداد . عملكرد غده قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته و متوسط اندازه غده رابطه مثبت و معني دار دارند

تعداد غده در بوته با وزن غده در بوته و متوسط اندازه غده با . ابطه مثبت و معني دار داشتندو  وزن غده در بوته و متوسط اندازه غده ر
  .تعداد ساقه اصلي در بوته رابطه مثبت و  معني دار داشتند

  
  گيري نتيجه

در ) كشـت دوم ( جوكشت بعد از برداشت و كشت بهاره براي  آگرياو  ارقام لوتا، ساواالن، عملكرد غده كل و قابل فروشبا توجه به 
   . منطقه اردبيل و مناطق مشابه انتخاب شد
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Abstract 

This study to evaluate the possibility of potato cultivation after barley harvest was done with 12 
cultivars of potato in early group (Marfona, Sinora, Fontane, Oshina and Natasha), moderately late 
group (Satina, Markies and Arcona) and late group (Luat, Agria, Savalan and Caesar) on randomized 
complete block design in 3 replicates in two separate experiments (spring cultivation and cultivation 
after barley harvest) during two years (2009 and 2010) in Ardabil Agriculture and Natural Resources 
Research Station. Analysis of variance from measured traits showed between cultivation type, 
cultivars and interaction them in terms traits of total and marketable tuber yield, tuber number and 
weight per plant; interaction between of year × cultivation type, cultivars × cultivation type, year × 
cultivar and year×cultivar × cultivation type in terms traits of tuber size average and cultivars between 
in terms traits of  plant height and main stem number per plant was significant. Lotta, Savalan, Agria, 
Satina, Markies, Caesar and Fontaneh cultivars had high total and marketable tuber yield in spring 
cultivation and Lotta, Savalan and Agria in cultivation after barley harvest.  
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