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مقدمه
غده هـای تازه برداشت شـده سـیب زمیني به طـور متوسـط حـدود هشـتاد درصـد 
آب و بیسـت درصـد مـاده خشـک دارند. ماده خشـک غـده سـیب زمینی  بخش جامد 
باقی مانـده پـس از خشـک شـدن غده هـا اسـت. ارزش غذایـی صد گرم سـیب زمینی 
بدیـن قـرار اسـت: چربی1/0گـرم، کربوهیدرات15/۹0گـرم، پروتئیـن 1/8۹ گرم، فیبر 
خوراکـی ۲/5 گـرم، کلسـیم ده میلی گـرم، فسـفر پنجـاه میلی گـرم، پتاسـیم 455 
میلی گـرم، آهـن 0/7۳ میلی گـرم، منیزیـم ۲۲ میلی گـرم، منگنـز 0/14 میلی گـرم، 
فسـفر 61 میلی گـرم، روی 0/۳۳ میلی گرم، سـدیم شـش میلی گـرم، ویتامین آ هفت 
واحـد، ویتامین نیاسـین 1/15 میلی گرم، پیریدوکسـین 0/۲4 میلی گـرم، ریبوفالوین 
0/0۳8 میلی گـرم، تیامیـن 0/08 میلی-گـرم، ویتامیـن ث 11/4 میلی گـرم، ویتامین 
کا ۲/۹ میکروگـرم، کاروتـن بتـا چهـار میکروگـرم و زآگزانتیـن )نوعـی کاروتنوئید(۲1 
میکروگـرم. اسـتان اردبیـل بـه سـبب داشـتن شـرایط آب وهوایـی مناسـب، خـاک 
حاصلخیـز و بهره منـدی از نیـروی انسـانی متخصـص، یکـی از مسـتعدترین مناطـق 
کشـاورزی کشـور اسـت. سـیب زمینی یکـی از مهم تریـن محصوالتـی اسـت کـه در 
اسـتان اردبیـل تولیـد می شـود و بنـا بـر آمار موجـود، میـزان تولیـد این محصـول در 
اسـتان اردبیـل بـا فعالیـت 1۲ هـزار بهره بـردار، سـاالنه در حـدود هشـتصدهزار تـن 
اسـت کـه 18 درصـد از کل محصـوالت تولیـدی اسـتان و حـدود 15 تـا ۲0 درصـد 

سـیب زمینی تولیـدی کشـور را شـامل می  شـود.
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جایگاه سیب زمینی در ایران و جهان
ایـران بـا 5/165 میلیـون تـن تولیـد سـیب زمینی و سـهم 1/۳۳ درصـدی، جایگاه 
سـیزدهم را در جهـان داشـته و در آسـیا نیـز پـس از چیـن و هنـد، در رتبـه سـوم 
بزرگ تریـن تولیدکننـدگان قـرار دارد. بر اسـاس آخرین آمـار وزارت جهاد کشـاورزی 
در سـال 1۳۹8، سـطح زیر کشـت سـیب زمینی کشـور حدود 14۲ هزار هکتار، تولید 
آن حـدود پنـج میلیـون تـن و میانگیـن عملکـرد غـده حـدود ۳6 تن درهکتار اسـت.

اهمیت اقتصادی و انواع فراورده های سیب زمینی 
سـاالنه به طور متوسـط از هشـتصدهزار تن تولید سیب زمینی اسـتان اردبیل، حدود 
۲50 هـزار تـن در داخل اسـتان مصرف می شـود و باقی مانده به مقدار حـدود 550هزار 
تـن، به صـورت خام فروشـی روانـه بازارهـای داخلـی و خارجـی )کشـورهای هم جـوار( 
می شـود. ازآنجاکـه خام فروشـی سـیب زمینی تضمینـی بـرای سـودآوری نبـوده و بازار 
همیشـگی نیسـت، ضـرورت فراوری سـیب زمینی در این حـوزه، بیش ازپیش  احسـاس 
می شـود. محصـوالت کشـاورزی پـس از فراینـد تولیـد، تبدیـل بـه  مـاده خـام بـرای 
کشـاورزی می شـوند. اگـر ایـن ماده خـام فراینـد صنعتی را سـپری کند، بـه محصولی 
بـاارزش بـرای عرضـه بـه بـازار تبدیـل می شـود. فـراوری سـیب زمینی از خام فروشـی 
جلوگیـری کـرده، ثـروت و اشـتغال پایـدار تولیـد می کنـد و در بهبـود رشـد اقتصادی، 
تـداوم کشـاورزی و تضمیـن مـواد غذایـی تاثیـر می گـذارد. فراورده هـای سـیب زمینی 
شـامل خـالل یـا فرنـچ  فرایـز )سـیب زمینی سرخ شـده منجمد آمـاده طبـخ(، چیپس، 
پـودر، پـوره، نشاسـته، گرانـول، پرک، نـان، سـوخاری، بخارپـزی و جز این ها می  شـود. 

ایـن فراورده هـا بیـش بـر 100  تـا۲00 درصـد ارزش افـزوده ایجـاد می کنند. 

تاریخچه کشت ارقام سیب زمینی
در طـی سـی سـال اخیـر، ارقـام مختلـف سـیب زمینی در کشـور معرفـی شـده 
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اسـت. بیشـترین سـطح زیـر کشـت سـیب زمینی در دشـت اردبیـل مربـوط بـه ارقام 
آگریـا و جلـی اسـت. سـایر ارقـام تجـاری سـیب زمینی نیز براسـاس نیـاز بـازار تولید 
می شـوند. هفـت رقـم ملّـی سـیب زمینی شـامل ارقـام خـاوران، سـاواالن، جاویـد، 
آنوشـا، آتوسـا، رونـا و تکتـا بوده کـه مراحـل سالم سـازی گیاهچه های آن هـا در حال 
اجـرا اسـت و در آینـده نزدیـک، وارد چرخـه تولیـد می شـوند. شـکل غـده در ارقـام 
سـاواالن و رونـا گـرد، در ارقـام آنوشـا، آتوسـا و مارفونـا تخم مرغـی، در ارقـام جلـی، 
جاویـد و تکتـا گردتخم مرغـی و در ارقـام آگریـا و کایـزر تخم مرغـی کشـیده اسـت. 
رنـگ گوشـت غـده در ارقـام آگریـا و آتوسـا زرد تیـره بـوده و در ارقـام جلـی، جاویـد، 
سـاواالن، رونـا، تکتـا، آنوشـا، کایـزر و مارفونـا زرد اسـت. رنـگ پوسـت غـده ژنوتیـپ 
سـیب زمینی آداهـو قرمـز، ژنوتیـپ کوینگشـو۹  قرمـز تیـره، ژنوتیـپ شـیدا6 بنفش 
تیـره، ژنوتیپ هـای کایـزر، ولیـو5 و زد - پـی- ام زرد روشـن، ژنوتیپ هـای رونا و تکتا 
کرمـی سـرخابی و ژنوتیپ هـای جلـی، ۹05675، 55-8707، ۹01575 و 8707-۲6 
زرد کرمـی و ژنوتیپ هـای جلـی، جاویـد، سـاواالن، آگریـا، 700۹-۳، 870۲-8004، 
 ،۹0575 مارفونـا،  آتوسـا،  آنوشـا،   ،۹05675  ،۹01۳75  ،8707-۲۹  ،870۲-۲76
5 و  فنـگ   ،6 لیپوتیتـو   ،8707-۲6  ،۹01575  ،8707-55  ،۹81۲0  ،8707-11۲
سـیب زمینی آمریـکا زرد اسـت. سـیب زمینی های بـا گوشـت رنگـی، افـزون بـر مواد 

مغـذی معمولـی، سرشـار از آنتوسـیانین اسـت.

ارقام مناسب سیب زمینی برای تولید چیپس
در ژنوتیپ هـای سـاواالن، رونـا، آنوشـا، ۹81۲0، ولیـو 5، فنـگ 5، کوینگشـو ۹، 
55-8707 و ۲76-870۲ غـده گـرد و گردتخم مرغـی )انـدازه غـده 60-40 میلی متر( 
اسـت و درصـد مـاده خشـک بـاال )بیشـتر از ۲۲ درصـد(، بافـت بسـیار آردي، میـزان 
ویتامیـن ث و درصـد پروتئیـن بیشـتری دارد. در ایـن ارقـام، میـزان قنـد احیاکننده و 
میـزان جـذب روغـن پایین تر اسـت و بـرای تولیـد چیپس مناسـب هستند)شـکل1(.  
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شکل 1- چیپس سیب زمینی

ارقام مناسب سیب زمینی برای تولید خالل
در ژنوتیپ هـای آگریـا، خـاوران، آتوسـا، فونتین، چلنجـر و لیپوتیتو 6، شـکل غده 
تخم مرغـی کشـیده )انـدازه غـده بزرگ تـر از پنجـاه میلی متـر( بـوده و درصـد مـاده 
خشـک غـده بیـن ۲1 تـا ۲1/۹۹ اسـت. بافـت غده ایـن ژنوتیپ هـا،  آردي و مناسـب 

بـرای بـرای مصـارف خـالل )فرنچ فرایـز( و سـرخ کردنی است)شـکل۲(. 

شکل ۲- خالل سیب زمینی
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ارقام مناسب سیب زمینی برای تولید نشاسته
درصـد نشاسـته در غـده ژنوتیپ های سـاواالن، آنوشـا، آتوسـا، رونـا، فونتین،الس، 
کـوراس، 870۲-۲76، ۹01۳75، ۹05675، ۹0575، ۹01575، ۹81۲0، 8707-55، 
8004-870۲، لیپوتیتـو 6، ولیـو 5، فنـگ و کوینگشـو ۹ بیشـتر اسـت. از نشاسـته 
سیب  زمیني)شـکل۳( در صنایع کاغذسـازي، صنایع نسـاجي و صنایع غذایي اسـتفاده 
مي   شـود. ضایعات مجموعه فرایند نشاسـته سـیب  زمیني بیشـتر حاوي مواد فیبري و 
سـلولزي پوسـت  سـیب زمینی اسـت. ایـن ضایعـات را  پـس از پـرس کـردن و کاهش 

درصـد رطوبـت آن ها، بـرای خـوراک دام اسـتفاده می کنند.

شکل ۳- نشاسته سیب زمینی

ارقام مناسب سیب زمینی برای تهیه پودر
ژنوتیپ هـای سـاواالن، خاوران، آنوشـا، آتوسـا، آگریا،رونـا، فونتین،چلنجـر، ۲76-

870۲، ۹81۲0، 55-8707، لیپوتیتـو 6، ولیـو 5، فنـگ 5 و کوینگشـو ۹ بـرای تهیـه 
پـودر مناسـب هسـتند. مقدار فیبـر غـده ژنوتیپ هـای آگریـا، 870۲-۲76، ۹81۲0، 
۹01575، ولیـو 5 و کوینگشـو ۹ بیشـتر از دیگـر ژنوتیپ هـا اسـت. مقادیر بـاالی فیبر 
برای سـالمت دسـتگاه گوارش مناسـب اسـت. پودر سـیب زمینی )شـکل4( برای تهیه 
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سـوخاری، اسـنک، سوسـیس، همبرگـر، الویـه، کتلت، کوکـو، خمیر پیتـزا، برگر مرغ، 
گوشـت و ماهـی بـه کار مـی رود. پـودر تهیه شـده از سـیب زمینی های بنفـش، افـزون  

بـر مـواد مغذی معمولی، سرشـار از آنتوسـیانین اسـت. 

شکل 4- پودر سیب زمینی

ارقام مناسب سیب زمینی برای تهیه پرک 
پـوره   نوعـی  سـیب زمینی و  خشک شـده  فراورده هـای  جـزو  سـیب زمینی  پـرک 
خشک شـده  سـیب زمینی اسـت. بـرای تهیـه پـرک، سـیب زمینی ها را پختـه و به شـکل 
پـوره در می آورنـد. سـپس پـوره را تـا رسـیدن بـه میـزان رطوبـت نهایـی مطلـوب، بـا 
خشـک کن غلتکی سـریع خشـک می کننـد و سـرانجام، ورقه هـای پرک)شـکل5( را در 
اندازه های مناسـب شکسـته و آماده بسـته بندی می  کننـد. پرک سـیب زمینی برای تهیه 
کتلـت، الویـه، سـوپ، کوکـو، خمیر کیـک و نان بـه کار مـی رود. ژنوتیپ های سـاواالن، 
رونا، آنوشـا، ۹81۲0، ولیو 5، فنگ 5، کوینگشـو ۹، 55-8707 و ۲76-870۲  از درصد 
مـاده خشـک غـده بـاال )بیشـتر از ۲۲ درصـد( برخـوردار هسـتند. در ایـن ژنوتیپ هـا، 
بافـت غـده بسـیار آردي اسـت و ویتامین ث و درصـد پروتئین بیشـتری دارد. میزان قند 

احیاکننـده پایین تـر، ایـن ژنوتیپ هـا را بـرای تهیه پرک مناسـب سـاخته اسـت. 
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شکل 5- پرک سیب زمینی

ارقام مناسب سیب زمینی برای تهیه نان
تولیـد نـان سـیب زمینی بـا هـدف کاهش ضایعـات و کاهش وابسـتگی بـه گندم و 
بـه سـبب هزینـه پایین تولید و سـود اقتصادی بیشـتر، اهمیـت و ارزش غذایـی باالیی 
دارد. نـان سـیب زمینی )شـکل6( بـا بافتـی نـرم و اسـفنجی، نانـی کامل از نظـر مواد 
غذایـی بـوده و در شـهرهای قوچان، نیشـابور و بجنورد بسـیار معمول و مرسـوم اسـت. 
ژنوتیپ هـای سـاواالن، خـاوران، آنوشـا، آتوسـا، آگریـا، رونـا، فونتیـن، چلنجـر، ۲76-

870۲، ۹81۲0، 55-8707، لیپوتیتـو 6، ولیـو 5، فنـگ 5 و کوینگشـو ۹ بـرای تهیـه 
نان هـای مختلف مناسـب هسـتند. 

شکل 6- انواع نان سیب زمینی



ارقام مناسب برای تولید فرآورده های سیب زمینی
16

 ادامه شکل 6- انواع نان سیب زمینی

ارقام مناسب سیب زمینی برای تهیه کوکو و آبگوشت
ژنوتیپ های سـاواالن، خاوران، آنوشـا، آتوسـا، آگریـا، رونا، فونتیـن، چلنجر، ۲76-

870۲، ۹81۲0، 55-8707، لیپوتیتـو 6، ولیـو 5، فنـگ 5 و کوینگشـو ۹ بـرای تهیـه 
کوکو و آبگوشـت مناسـب هستند)شکل7(.

شکل 7- انواع کوکو و آبگوشت سیب زمینی

ارقام مناسب سیب زمینی برای تهیه پوره
پوره سیب زمینی)شکل8( یکی از غذاهای راحت و خوش مزه است. سیب زمینی هایی 
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که مخصوص بخارپز کردن هستند و میزان نشاسته بیشتری دارند، موارد مناسب برای 
تهیه پوره سیب زمینی هستند. ژنوتیپ های ساواالن، آنوشا، آتوسا، رونا، فونتین، الس، 
کوراس، 870۲-۲76، ۹01۳75، ۹05675، ۹0575، ۹01575، ۹81۲0، 8707-55، 
8004-870۲، لیپوتیتو 6، ولیو 5، فنگ 5 و کوینگشو ۹ برای تهیه پوره مناسب هستند. 

شکل 8- پوره سیب زمینی

ارقام مناسب سیب زمینی برای تهیه گرانول
ایـن محصـول یـک محصـول پایـه بـوده و پرارزش تریـن مـاده اولیـه کاربـردی در 
انـواع صنایـع غذایی اسـت. ژنوتیپ های سـاواالن، خاوران، آنوشـا، آتوسـا، آگریـا، رونا، 
فونتیـن، چلنجـر، ۲76-870۲، ۹81۲0، 55-8707، لیپوتیتـو 6، ولیـو 5، فنـگ 5 و 

کوینگشـو ۹ بـرای تهیه گرانول مناسـب هسـتند )شـکل۹(. 

شکل ۹- گرانول سیب زمینی
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ارقام مناسب برای تهیه سیب زمینی تنوری
 در ژنوتیپ هـای سـاواالن، رونـا، آنوشـا، ۹81۲0، ولیـو 5، فنـگ 5، کوینگشـو ۹، 
55-8707 و ۲76-870۲، درصـد مـاده خشـک غده بـاال )بیشـتر از ۲۲ درصد( بوده و 
میـزان ویتامیـن ث و درصـد پروتئیـن نیز بسـیار اسـت. در ایـن ژنوتیپ ها، غـده  قند 
احیاکننـده کمتـری دارد. اندازه مناسـب غده برای تهیه سـیب زمینی تنـوری 60-80 

میلی متر اسـت )شـکل10(.

شکل 10- سیب زمینی تنوری

ارقام سیب زمینی مناسب برای تهیه کنسرو 
کنسـرو سـیب زمینی به منظـور مانـدگاری طوالنی تـر و صرفه جویـی در وقـت و 
سـیب زمینی های  اسـت.  نیمه پختـه  سـیب زمینی  کنسـرو  می شـود.  تهیـه  هزینـه 
ورقه ورقـه  یـا سـیب زمینی های  سـانتی متر  قطـر 5- ۲/5  بـا  متوسـط  تـا  کوچـک 
بـا پوسـت قرمـز و سـیب زمینی های گـرد زرد روشـن، پوسـت نازک و  یـا خردشـده 
گوشت سـفت کـه نشاسـته کمتـری دارنـد، بـرای تهیه کنسـرو سـیب زمینی مناسـب 
هسـتند. سـیب زمینی هایی کـه بافت سـفت دارنـد، پس از حـرارت دادن، زیـاد حالت 
خمیـری بـه خـود نمی گیرنـد. سـیب زمینی های خردشـده را در ظرف آب سـرد قرار 
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می دهنـد تـا مقـداری از نشاسـته سـطحی حـذف شـده و از تغییـر رنگ سـیب زمینی 
در معـرض هـوا جلوگیـری شـود. سـپس سـیب زمینی ها را به مـدت ده دقیقـه در 
هشـتاد درجـه سـانتی گراد می جوشـانند. کنسـرو سـیب زمینی بـرای تهیـه سـوپ، 
پـوره، سـاالد، گراتـن و مانند این هـا به کار مـی رو د. گراتن سـیب زمینی  یکـی از انواع 
گراتن هـای محبـوب و خوش مـزه اسـت که در نقـاط مختلف جهـان، با مـواد متنوعی 
ازجملـه مـرغ، گوشـت، اسـفناج و بادمجان تهیـه می شـود. ژنوتیپ های کایـزر، آداهو، 
تکتـا، جاویـد، شـیدا 6، ۲۹-8707 و زد- پـی- ام بـا درصد ماده خشـک غـده بین 18 
تـا ۲0 درصـد، بـرای تهیـه کنسـرو مناسـب هسـتند. باتوجه بـه اهمیـت و محبوبیـت 
کنسـرو سـیب زمینی )شـکل و 1۲11( در بیشتر کشـورهای دنیا، نیاز اسـت در کشور 

مـا نیـز سـرمایه گذاری های الزم در نظـر گرفتـه شـود .

شکل 11- کنسرو سیب زمینی کامل و ورقه ورقه و خردشده



ارقام مناسب برای تولید فرآورده های سیب زمینی
20

پورهسوپساالد

آب پزیگراتن سرخ شده
شکل 1۲- انواع غذاهای تهیه شده از کنسرو سیب زمینی )پوره، سوپ، ساالد و سرخ شده( 






