
  
  سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان

  معاونت توليدات گياهي
  مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي

  سيب زميني و زمستانه كشت پائيزه
   در سيستان و بلوچستان

  
  حمزه علي احمدي :تحقيق و نگارش

  كارشناس ارشد باغباني
  :  اهميت غذايي و اقتصادي سيب زميني

محصـوالت كشـاورزي اسـت كـه     سيب زمينـي يكـي از مهمتـرين    
پر ارزش انـرژي زا   همانند گندم و برنج به عنوان يك ماده اصلي و

شناخته شده وعالوه بر داشتن نشاسـته، داراي مقـدار قابـل تـوجهي     
مصـرف   در اكثر خانوارهـا بـه طـور    .است مواد معدني و ويتامين ها

 2درصـد نشاسـته،    18سيب زمينـي داراي حـدود   . مي شود روزانه 

حاوي ويتامين هـاي  . درصد چربي دارد/. 1صد پروتئين و در
B  وA   و امالح كلسيم، پتاسيم، فسفر، آهن و غيره است.  

با توجه به سازگاري زياد ارقام مختلف سيب زمينـي و توليـد   
و بـراي  ) برابـر گنـدم و بـرنج در شـرايط مسـاوي        5-8(باال 

يع كاهش فشار بـر روي گنـدم و نـان، و همچنـين تـامين سـر      
غذاي سالم براي اكثر مـردم و جهـت افـزايش مصـرف آن ،     

توسـط سـازمان   ) هجـري شمسـي   1387(ميالدي  2008سال 
ثـروت  ( بـه عنـوان سـال سـيب زمينـي     ) فائو(خواربار جهاني 
  .اعالم شده است  )پنهان در زمين

با افزايش مصرف سيب زميني فشار بر مصـرف گنـدم كمتـر    
مجبـور بـه واردات آن   شده و حتي در شرايط خشكسالي نيز 

  .نخواهيم بود
ميليون تن  5مقدار توليد ساليانه سيب زميني در كشور حدود 

هـزار تـن    500ميليون تن مصرف خـوراكي،   3حدود . است 
. هزار تن براي بـذر و مـابقي ضـايعات اسـت     500در صنايع، 

 40گــرم در روز و  100مصــرف ســرانه آن در ايــران حــدود 
  .كيلوگرم در سال است

ح زير كشت سيب زميني در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان    سط
تن بوده كه حـدود   15000هكتار با توليد حدود  500حدود 

هكتار بـه صـورت    300هكتار در غالب طرح استمرار و  200
  .كشت بهاره است

استمرار شـهريور تـا آذر و برداشـت از آذر تـا      زمان كشت
مينـي  كشـت اسـتمرار سـيب ز   .فروردين ماه انجـام مـي گيـرد   

ــهرهاي  ــتر در ش ــرقند، بيش ــار   قص ــهر و چابه ــه ايرانش و منطق

با توجه به كاهش مصرف آب و خسـارت  . كشت مي گرددسيستان 
كمتــر آفــات و بيماريهــا و مانــدگاري و قيمــت بيشــتر ســيب زمينــي 
توليدي در زمستان ، كشت طرح استمرار در سيستان و بلوچسـتان از  

ر كشــت آن در حــال اهميــت بيشــتري برخــوردار بــوده و ســطح زيــ
  .افزايش است

 و زمان كشت بهاره بهمن و اسفند و برداشت آن در خرداد و تير ماه 
  .عمدتا در شهرستان خاش انجام مي گردد

كشت در اوايل شهريور، براي طرح استمرار و  در منطقه سيستان
كشت در بهمن ماه بـراي برداشـت بهـاره در مزارعـي كـه آب چـاه       

  .صيه استشيرين دارند، قابل تو
، ديامونت،آرينـدا،  سانته: كشت در استان عبارتند ار ارقام مناسب
  .و غيره ميلوا، مارفونا

مشخصات سيب زميني رقم ديامنت توليدي اين منطقه به شرح زيـر  
هكتار ، طـول غـده    تن در 30عملكرد در طرحهاي تحقيقاتي : است

گرم،  70– 100سانتي متر، وزن غده  7/4سانتي متر عرض غده  6/6
سـانتي متـر،    9/1گرم ، طـول اسـتولون    500حداكثر وزن يك غده 

عدد ، تعـداد   10سانتي متر، تعداد غده در بوته  10عمق تشكيل غده 
  . سانتي متر 65عدد، ارتفاع بوته  4ساقه 

  



  :كشت سيب زميني 
سيب زميني براي توليد غـده، احتيـاج بـه زمينـي حاصـلخيز، بافـت        

كــود حيــواني كــامال كمپوســت يــا پخــش  .عميــق دارد متوســط و
تن در هكتار و شخم عميـق در افـزايش    20پوسيده به مقدار حدود 

مقدار كود شيميايي  بايستي بـر اسـاس آزمـون    . عملكرد مؤثر است
در صـورت عـدم امكـان تجزيـه خـاك، كـود       . خاك محاسبه شود
گـرم سـوپر    200كيلو گرم سولفات پتاسيم،  250شيميايي به مقدار 

هكتار قبل از كشت با شـخم   كيلو گرم اوره در 50ات تريپل و فسف
 2-3كيلـو گـرم اوره نيـز در     150- 200زير خـاك شـود و مقـدار    

  . مرحله به صورت سرك داخل جوي ها پخش گردد
تسطيح نسبي توسط دستگاه سـيب زمينـي    پس از شخم و ديسك و

در صـورت كشـت دسـتي مزرعـه بـه      . كار، اقدام به كشت مي شود
  سـانتي متـري تبـديل شـده و     60-75ي و پشته هـايي بـه فاصـله    جو

گرمي كه عـاري از آفـات و بيماريهـا هسـتند، بـه       50-60غده هاي 
سـانتي متـر در    10سـانتي متـر وعمـق حـدود      20فاصله بوته حدود 

گردد  منظور از عمق كاشت ، ارتفـاع خـاكي    وسط پشته كشت مي
ت سـطحي تـر ،از   در صورت كش. گيرد است كه روي غده قرار مي

و درصورت كشت عميق تـر،  . گرماي هوا و خشكي صدمه مي بيند
  .ديرتر سبز نموده و در برداشت، تاخير مي شود

  : مراقبتهاي زراعي 
جهــت جلــوگيري از در صــورت وجــود آفــات، پــس از كاشــت ، 

خسارت احتمالي ملخ و اگروتيس ، پاشيدن طعمه مسموم ضـروري  
بـه   مرحله، پخش كود اوره 2 -1ين آبياري بر حسب نياز، وج.است

بـه صـورت سـرك در     ٰكيلوگرم در هكتـار  150-200مقدار حدود 

ــام     3-2 ــا انج ــه ه ــاي بوت ــاك دادن پ ــين خ ــه و همچن مرحل
الزم به ذكر اسـت كـه بـه علـت كوتـاه بـودن دوره       . شود مي

. رشد از خـاك دادن بـيش از حـد بوتـه هـا خـودداري شـود       
ي در قبل از كاشـت،  ضمنا در صورت عدم پخش كود حيوان

 از كـود مرغـي   ٰمي توان در مرحله اي كه بوته ها سبز نمودند
  .استفاده نمود ٰدر داخل جوي

در صورت امكان، آبياري نواري تيـپ، در كـاهش مصـرف    
  .آب و افزايش توليد موثر است

  
  

  : برداشت 
، از زمــان گلــدهي بوتــه، در زيــر خــاك يغــده ســيب زمينــ

مـوقعي كـه برگهـا زرد و    . نمايـد تشكيل و به مرور رشد مـي  
. ساقه روي زمين بخوابد، غده رسيده و قابـل برداشـت اسـت   

البته بر حسب بازار ، در صورت باال بـودن قيمـت، مـي تـوان     
  .زودتر نيز برداشت نمود

در مـزارع بـزرگ توسـط     در سطوح كوچك برداشـت بـا دسـت و   
  . دستگاه برداشت سيب زميني انجام مي شود

تـن در هكتـار    30ر هـر هكتـار در اسـتان حـدود     متوسط عملكرد د
تن  50و در استان تا  100كشاورزان نمونه در كشور ، بيش از . است

  .از هر هكتار سيب زميني برداشت مي نمايند

  
  برداشت سيب زميني رقم آريندا در استان

  

  
  


