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ÖN SÖZ 

Ərdəbil əyaləti haqda qisa məlumat. Ərdəbil əyaləti İran 

İslam Respublikasının şimal qərbində yerləşərək 18633 min 

km2 əraziyə malikdir. Əyalət şimal və şimal şərqdən 

Azərbaycan Respulikası, şərq və cənub şərqdə Gilan əyaləti, 

cənubda isə Zəncan əyaləti Miyana şəhəri və qərbdə şərqi 

Azərbaycan əyaləti ilə həmsərhəddir. Əyalətdə 9 şəhər, 17 

şəhər tipli yaşayış məntəqələr, qəsəbə və kəndlər mövcuddur 

ki, bunlarda əyalətin yaşayış fondunu təşkil edir. Burada 

Ərdəbil, Hir, Sərin, Xalxal, Kəlhor, Həştan, Parsabad, 

Aslanduz, Biləsuvar, Qermi, Meşgin, Nəmin və Qivi şəhərləri 

əsas yaşayış mərkəzləri hesab edilir. 

Ərdəbil şəhəri şimaldan Azərbaycan Respublikası, 

şərqdən Talış dağ silsiləsi, Astara və Talış şəhərləri, 

cənubdan Xalxal şəhəri, qərbdən Savalan dqğ silsiləsi və 

Qarasu çayı ilə həmsərhəddir. Ərdəbil şəhəri eyni adlı 

əyalətin mərkəzi olaraq dəniz səviyyəsindən 1350 m 

hündürlükdə yerləşir. Şəhər Qarasu çayının kənarında və 

Savalan dağının şərqində yerləşir. Şəhər Savalan, Talış və 

Bozquş dağları əhatəsindədir. Şəhər eyni adlı çöldə (Ərdəbil 

çölü) 45 km2 ərazini əhatə edir. Şəhərin qərbində 

Azərbaycanda müqəddəs sayılan Savalan dağı yerləşir. 

Savalan dağı dəniz səviyyəsindən 4811 m hündürlükdədir və 
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onun ətrafında olan ərazilərin təbii şəraitinə özünün təsirini 

göstərir.  

Savalan dağında keçmişdə baş vermiş vulkan, dağın 

ətrafındakı əraziyə təsirini göstərmişdir. Belə ki, ətrafda 

çoxlu tibbi əhəmiyyəti olan termal sular, müxtəlif kimyəvi 

tərkibli çeşmələr Sərein və Sardaba məntəqələrində 

mövcuddur. Hər il bu sulardan minlərlə daxili və xarici 

turistlər istifadə edirlər. 

Əyalətin maraqlı şəhərlərindən biridə Xalxal şəhəridir. 

Bu şəhər gözəl Talış dağlarının əhatəsində dəniz 

səviyyəsindən 2000-3000 m hündürlükdə qalın və gözəl 

meşələrin və güllü çiçəkli otlaqların əhatəsindədir. Onun 

ərazisi 3980 km2 təşkil edir.  

Ərdəbil əyaləti ölkənin tarixi yaşayış mərkəzlərindən 

olub tarix yaradan əyalət olmuşdur. Burada çoxlu tarixi bina 

və yadigarlar mövcuddur. Onun tarixinə baxış keçirdikdə 

aydın görmək olur ki, müqəddəs Savalan dağı ətəyində 

yerləşən bu şəhər və əyalət nə qədər əzəmətli tarixə malikdir. 

Bu diyarın təbiəti çox gözəl, göz oxşayan, torpaqları 

bərəkətli iqlimi nisbətən soyuqdur. Burada qış, soyuq və 

uzun müddətlidir, yay isə sərindir. Bu şəhərin ətafında isti su 

mənbələri, termal və kimyəvi tərkibli isti və soyuq suları 

Sərein, Sardaba kimi kurort şəhərciklərinin yaranmasına 
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səbəb olmuşdur. Maraqlı burasıdır ki, bir-birinin 

yaxınlığında yerləşən su mənbələri müxtəlif kimyəvi 

tərkiblidirlər. Ərdəbil əyalətinin tərkibinə bərəkətli və 

əzəmətli Muğan çölü də daxildir. Ölkənin böyük 

qışlaqlarından olan Muğan çölü əyalətin heyvandarlıq 

mərkəzidir. Burada əsasən qoyunçuluq çox inkişaf etmişdir. 

Muğanın strateji mövqeyi tarix boyu onu tarixi və siyasi 

hadisələrin mərkəzinə çevirmişdir.  

Bu diyar təcavüzkar dövlətlərin hücümları, İran 

sərkərdələrinin qoşunlarının müxtəlif əsrlərdə şahidi 

olmuşdur. İran Şahı Nadir burada təpədə taxta çıxmışdır. Bu 

gün Nadirin taxta çıxdığı təpə onun adını daşıyır və 

turistlərin diqqət mərkəzindədir.  

Ərdəbil əyalətində xüsusilə Ərdəbil şəhərində çoxlu və 

əzəmətli tarixi abidələr mövcuddur. Bunlardan Şəyx 

Səfiəddin kompleksini göstərmək olar. Burada çoxlu məscid 

və turbələr mövcuddur. Tarixi sənədlər göstərir ki, Ərdəbil 

hələ Sasanilər dövründən yaşayış mərkəzi olmuşdur. Son 

illərdə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan hələ 

Əşkanilər dövrünə məxsus divarlar aşkar etmişdir. Xarici 

qoşunlar xüsusilə rus qoşunları Rus-İran müharibələri 

dövründə Ərdəbilin tarixi binalarından böyük əhəmiyyət 

kəsb edən tarixi yadigarları aparmışlar və bu gün dünyanın 
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çox muzeylərində onları görmək olar. Buna misal olaraq 

göstərmək olar ki, Rus-İran müharibələri dövründə Rus 

qoşunlarının komandiri general Paskiyeviçin göstərişinə 

əsasən Şeyx Səfi turbəsinin muzeyindən çox böyük 

əhəmiyyəti olan çini qablar kolleksiyasını ölkədən çıxarıb 

Sankt Peterburq muzeyinə göndərilmişdir. Həmin qablar bu 

gün Ermitaj muzeyində saxlanılır. Ərdəbil muzeylərindən 

aparılan saxsı qablar onların 2 min il miladdan əvvəl 

olmasını göstərir. 

Əyalətin yeraltı sərvətlərindən daş kömür, gəc, əhəng, 

mis, kükürd, qızıl, mərmər daşı və başqalarını göstərmək 

olar.  

Əyalət ərazisində fəlakətli hadisə olan eroziya prosesi 

geniş yayılaraq torpaqları, meşələri, otlaqları, ekosistemləri, 

təbii və aqrolandşaftları məhv edərək təbii müvazinəti 

pozduğu, münbit torpaqları kənd təsərrüfarı dövriyyəsindən 

çıxardığı üçün bu fəlakətli hadisənin etiologiyası və törətdiyi 

fəsadlar oyrənilməli və ona qarşı kompleks mubarizə 

tədbirləri tətbiq edilməlidir. Ərdəbil əyaləti son 50 ildə böyuk 

elmi mərkəzə çevrilmişdir hazirda burda Mohəqqiq Ərdəbili 

adına Dövlət Universiteti, Ərdəbil Azad İslam Universiteti, 

Tibb Institutu, Piyame Nur Universiteti, çoxlu elmi tədqiqat 

muəssisələri fəaliyyət edir. 
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İran İslam Respublikasında Ərdəbil əyaləti soyuq kənd 

təsərrüfatı regionu hesab edilir. Bu əyalət əsas kənd 

təsərrüfat reqyonlarından biridir. Burada ildə 800 min 

tondan artıq kartof, bir neçə min ton şəkər çuğunduru 

toxumu (Ərdəbil bütün İranı şəkər çuğunduru toxumu ilə 

təmin edir) istehsal edilir. Əyalətdə taxıl, çox illik ot bitkiləri, 

paxlali bitkilər də kifayət qədər istehsal edilir. Ərdəbil 

özünün ölkə miqyasında şöhrət tapmış üzüm, armud, alma və 

başqa meyvələri ilə də ölkə miqyasında fərqlənir. Müqəddəs 

Savalan dağı ətrafinda güllü-çiçəkli otların olması orada 

dunyada şöhrət tapmış bal istehsalı ildən ilə artır. Artıq balın 

illik istehsalı 25 min tondan artqdır. Burada dünyanın ən 

ləzzətli qaymağı da istehsal edilir. Bu məhsullar İranda və 

eləcədə xarici ölkələrdə yaxşı satış bazarina malikdirlər.  

Ərdəbil əyalətində heyvandarlıq xeyli inkişaf etmişdir. Bu 

onunla izah edilir ki, Savalan və başqa dağ silsilələri 

ətəklərində qidalı və təravətli otlaqlar mövcuddur. 

Munbit Muğan çölu qoyunçuluğun böyuk mərkəzinə 

çevrilmişdir. Ərdəbil özunun çox böyuk tarixi ilə də fəxr edir. 

Aşağıda bu diyarın tarixi haqda qisa məlumatın verilməsini 

məqsədəuyğun hesab edirik.   
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GÖZƏL TƏBĠƏTLĠ ƏRDƏBĠL VƏ TARĠXĠ 

MƏDƏNĠYYƏTĠMĠZ 

Ağsaçlı və əzəmətli Savalan ətəyində yerləşən 

Azərbaycanın qədim və gözəl şəhəri Ərdəbil böyük tarixi və 

mədəni irsə malikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, doğma 

diyarımız Azərbaycan özü qədim tarixə və tarixi mədəniyyətə 

malikdir. 

Onun min illik mədəniyyətinin nümunələri bu gün 

dünyanın böyük muzeylərində görmək olar. Böyük şairlər, 

söz ustaları, memarlar, saz və musiqi ustaları, filosof və 

həkimlər yurdu olan Azərbaycan dünya mədəniyyətinə 

Nizamilər, Xaqanilər, Füzulilər, Möcüz və Şəms Təbrizilər, 

Əcəmi və Tusilər, Qətran, Cavid və Şəhriyarlar təqdim 

etmişdir. Azərbaycan, xüsusilə Təbriz miniatür məktəbi 

dünya mədəniyyətinin fəxri hesab edilə bilər. Azərbaycanın 

xalça ustaları onun şöhrətini artırmış və bu gün dünya muzey 

və saraylarında Təbriz xalçaları tamaşaçıları heyran edir. 

Inanmaq olmur ki, ənənəvi miniatürlərə bəzənmiş xalçaları 

8-10 yaşında qızlar qaranlıq otaqlarda toxumuşlar. 

Büyük vətənin bütün regionlarında biz qədim 

mədəniyyətimizin nümünələrinə və yadigarlarına təsadüf 

edirik. Istəkli və qocaman Təbrizin Ərk qalası və göy 

məscidi, sevimli Bakının Qız qalası və Şirvanşahlar sarayı, 
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şəfalı Şəkinin Xan sarayı, qədim Marağanın rəsədxanası, 

füsunkar Ərdəbilin şeyx Səfiəddin kompleksi, Naxçıvan 

abidələri böyük keçmişimizə və qədim mədəniyyətimizə 

sübutdur. 

Bu məqalədə Azəbaycanın qocaman və qədim 

şəhələrində olan və İran tarixində şanlı səhifə açan Ərdəbil 

şəhəri və onun tarixi abidələri haqda söhbət gedəcəkdir. 

Ağbirçəkli, vüqrlı və həm də müqəddəs Savalan dağının 

ətəyində 1350 m dəniz səviyyəsindən hündür yerləşən Ərdəbil 

şəhəri tarixən böyük kənd təsərrüfatı mərkəzi olmuşdur. 

Ərdəbil səfəvilər dövründə böyük elm və mədəniyyət 

mərkəzinə çevrilmişdir. Özünün təbii və coğrafi mövsümünə 

malikdir. Təmiz hava və göz yaşına bənzər suyu olan bu 

şəhərin meyvə və səbzisi, süd və əti, bal və qaymağı bütün 

İranda məşhurdur. Savalan dağının ətəklərində şöhrətli 

mədən suları Sərein, Sardaba, Qotur suyu, Vilədərə isti və 

buzlu suları onun misilsiz təbii zənginliyinə dəlalət edir. 

Tərkibində Mendeleyev cədvəlindəki bütün elementlər olan 

sular Ərdəbil mahalının zəngin geokimyəvi xüsusiyyətlərə 

malik olmasını göstərir. Hələ yüz illərə müalicə ocağı kimi 

istifadə edilən Şorabil gölü və onun palçığı minlərlə dəri-

zöhrəvi, damar, sinir sistemi və başqa xəstəliklərə düçar olan 

insanlara şəfa gətirmişdir. Savalan dağı ətəklərində qərb, 
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cənub, şərq istiqamətində, əslində bütün istiqamətlərdə belə 

anomal səciyyəli geokimyəvi obyektlərin olması onun 

təbiətinin nə dərəcədə zənginliyini göstərir. 

Azərbaycanın bu gözəl diyarı hələ elmi cəhətdən dərin 

tədqiq edilməmiş və onun çox sirləri üzə çıxmamışdır. 

Ərdəbilin bu zəngin təbiəti hər il 10 minlərlə turistin buraya 

gəlməsinə səbəb olur. Xüsusən yay aylarında sərin və təmiz 

hava almaq üçün İranın isti məntəqələrindən gələn turistlər 

bu diyarı ziyarət edirlər. Turistlər buraya cəlb edən təkcə su, 

hava, dadlı meyvə və ərzaq deyil, həm də Ərdəbilin mədəni 

keçmişidir. 

Bu şəhər İranın qədim şəhərlərindən biri hesab edilir. 

O, öz siyasi tarixində yüz illərlə Azərbaycanın mərkəzi və 

həm də bir dövrdə İranın paytaxtı olmuşdur. Qülləsindən 

vaxtilə od püskürən müqəddəs Savalan Ərdəbilin 40 km-də 

yerləşir. Onun qülləsi vüqarla Ərdəbil öz nəzarəti altında 

saxlayır. Dəniz səviyyəsindən 4811 m hündürlüyü olan 

Savalan əsrlərlə yadelli işğalçılardan Ərdəbili qorumuşdur. 

Ərdəbil düzənliyində 80 min hektar əkinə yararlı torpaq var 

ki, bunun əksər hissəsi kənd təsərrüfatında istifadə olunur. 

Bura hazırda İranın kartof bitkisi əkilən ən böyük məntəqəsi 

hesab edilir. Bu məntəqə qara su və balıqlı çayların olması 

suvarılan əkinçiliyin əlverişli şərait yaradır. Bu çaylar 
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Savalan və Talış dağlarından qidalanır. Ərdəbil əhalisi hələ 

qədim dövrələdən bəri Savalanı müqəddəs və bərəkətli dağ 

adlandırırlar və bu regionda bolluğu Savalan bərəkəti ilə 

izah edirlər. Ərdəbilin İslamdan əvvəlki tarixi hələ geniş 

öyrənilməmişdir və dünya mənbələri tam açılmamışdır. 

Lakin mövcud olan sənədlər göstərir ki, Ərdəbil hələ 

İslamdan çox əvvəl mövcud olmuş və böyük tarixə malikdir.  

Hələ IV əsrdə Sasanilər dövründə Ərdəbil böyük bir 

məntəqənin mərkəzi olmuşdur. Bu məntəqə Xəzər dənizi 

sahilindən qərb və cənub vilayətlərinə qədər ərazini əhatə 

etmişdir. Bəzi tarixi mənbələrdə, o cümlədən Roza Əlsəfa 

kitabında Ərdəbilin hələ Kiyani şahlar dövründə mövcud 

olduğu göstərilir. Bu katabda göstərilir ki, Savalan dağında 

Bəhmən qalası mövcud olmuşdur. Bu qalanın fəth olunması 

Kiyani şahzadələri Fəriborza və Qüdərzə həvalə 

olunmuşdur. Şərt belə idi: kim qalani tuta bilsə, o, şah 

olacaqdır. 

Yaqut Həməvi özünün “Mocəm əlbəladan” kitabında 

Ərdəbili Sasanilər sülaləsindən olan Firuz şaha bağlayır, bu 

isə hicrətdən 163-139 il əvvəl olmuşdur. Bəzi tarixçilər isə 

Ərdəbilin hələ Zərdüşt dövründə olmasından söhbət açırlar. 

Bu nəzəriyyə sahibləri belə hesab edirlər ki, Ərdəbil adı iki 

Zərdüşt kəlməsindən, yəni Arta “müqəddəs” və Vil “şəhər” 
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dən ibarət olmuşdur. Son illərdə Ərdəbil şəhərinin daxilində 

yerləşən təpələrin arxeoloqar tərəfindən öyrənilməsi 

nəticəsində cümə məscidi üzə çıxmışdır. Bu məscid haqda 

belə fikir söylənilir ki, məscid böyük bir atəşgah üzərində 

tikilmişdir. 

Beləlikdə, Ərdəbilin varlığı Əşkanilər dovrünə aid edilə 

bilər. Qazıntıların nəticəsində tapılan saxsı və qeyri qablar 

onların 2 min il tarixdən əvvəlki dövrdə olmasını göstərir. 

Müasir tarixçi cənab Baba Səfəri Ərdəbilin tarixini 3 cilddə 

yazmışdır. Bu tarixi əsər “Ərdəbil tarixin güzərgahında” 

adlanır və bu qədim şəhərimizin tarixinə böyük və dəyərli 

xidmətdir. Bütün bunlar göstərir ki, Ərdəbil Azərbaycanın ən 

qədim şəhərlərindən olmuş və təbiidir ki, böyük tarixə və 

mədəni irsə malikdir. 

Ərdəbilin tək özündə deyil, həm də ətraflında tarixi 

yadigarlara təsadüf etmək olur. Mədəniyyətimizin dəyərli 

yadigarlarından biri Ərdəbilin cümə məscididir. Bu cümə 

məcidi və ya came məscidi də deyilir. Əldə olan məlumatlara 

görə, həmin məscid islam tarixinin müxtəlif dövrlərində belə 

abad və böyük məscid olmuşdur. Xüsusilə Səlcuqlar 

dövründə onun əzəməti daha geniş miqyasda olmuşdur. Bu 

məscid səfəvilər dövrünə qədər öz əzəmətini saxlaya bilmişdir 

(Böyük came, 1990). Aparılan tədqiqatlar (Mahamud, 
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Müsəvi və başqaları) və qazıntılar nəticəsində ehtimal 

olunmuşdur ki, məscid qədim və əzəmətli bir atəşgah 

üzərində inşa edilmişdir. Əsasının kvadrat şəklində olması 

onun hələ İslamiyyətin ilk dövründə tikilməsini göstərir. 

Səlcuqlar və İlxanilər dövründə həmin məscid yenidən 

tikilmiş və əzəmətli forma almışdır. Sonrakı tarixi dövrlərdə 

məscid insanların təcavüzünə məruz qalmış, onun sahəsi işğal 

və ətrafinda binalar salınmış, nəhayət, indiki çox məhdud 

xarabalıqları qalmışdır. Bu məscid İslam dövründə ən 

əzəmətli binalarından biri olmuş və son dəfə Elxanilər 

dövründə təmin edilmişdir. Məscidin bir neçə şəbistanı, 

salonu və çoxlu eyvanları olmuşdur. Əsas salonunun altında 

isə keçidlər olmuşdur ki, onlardan yol kimi istifadə 

edilmişdir. Məscidin əzəmətli günbəzi və tağları, həm də çox 

gözəl minarələri olmuşdur. Bu məscid keçmiş zəlzələlər və 

təbii hadisələr nəticəsində torpaq altında qalmış və təpə 

yaranmışdır. Böyük təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, şəhər 

bələdiyyəsi küçəsalma və abalıq posesində ağır 

buldozerlərdən istifadə etmiş və altında mədəni irsimizin bir 

hissəsini aradan aparmışdır.  

Hazırda Ərdəbilin “Mədəni irs” müəssisəsi tərəfindən 

təpə hasara alınmış və tədqiqatlar aparılır. Ərdəbil şəhəri və 

onun ətrafında aparılan qazıntılar nəticəsində Azərbaycanın 
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qədim tarixinə və mədəniyyətinə aid çoxlu qablar və başqa 

şeylər tapılmışdır ki, onların bəzilərinin yaranması 3 min 

ildən artıq dövrü əhatə edir. Məscidin uzun tarixi dövr 

ərzində uçulub dağılmasına baxmayaraq, o hələ də öz 

əzəmətini saxlayır və göstərir ki, bu diyar böyük və iftixarlı 

tarixə malik olmuşdur. 

Ərdəbil şəhərinə tarixi şöhrət gətirən şeyx Səfiəddin 

bina kompleksi olmuşdur. Bu böyük, gözəl və dəyərli abidə 

Arif Rəbbani şeyx Səfiəddin Ərdəbili adı ilə məşhur 

olmuşdur. Şeyx Səfiəddin Səfəvi şahların babası olmuşdur. 

Abidənin tikilişinə şeyxin vəfatından sonra 735 hicri qədəmi 

ilində onun oğlu Sədrəddin Musa tərəfindən başlanılmışdır. 

Binanın tikintisi uzun müddət aparılmışdır. Məhz Səfəvilər 

dövründə binanın əzəmətli başlanmışdır. Bu onunla izah 

edilir ki, Səfəvi şahlar öz babalarına çox böyük hörmət 

bəsləmişdir. 

 

Elmi rıdaktor 

Coğrafiya elmləri doktoru 

Professor, Nyu-york elmlər 

akademiyasinin akademiki 

B.Q. Şəkuri 
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GĠRĠġ 

 

Son zamanlar təbiətdə qlobal ekoloji dəyişikliklərin baş 

verməsi temperaturun yüksəlməsinə, yağıntıların azalaraq 

əsasən payız-qış aylarında yağmasına və yaz-yay aylarında 

isə kəskin quraqlıq keçməsinə səbəb olmuşdur. Bu isə bir sıra 

bölgələrimizdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin, o cümlədən 

strateji qida məhsulu hesab olunan kartofun və dənli 

bitkilərin məhsuldarlığının azalması ilə nəticələnmişdir.  

Ərdəbil vilayəti İran Dövlətinin şimalında yerləşir. 

Təxminən 85 min hektar əkin sahəsinə malikdir. İranın bu 

ərazisində əkin sahələri əsasən quyu suları vasitəsilə suvarılır. 

İqlim dəyişikləri nəticəsində yağıntıların azalması səbəbindən 

Ərdəbil bölgəsində yeraltı sular sürətlə azalmağa başlamışdır 

(bəzi yerlərdə təqribən 20 metr və daha çox aşağı 

düşmüşdür). Bunun nəticəsində də, Ərdəbil bölgəsinin 

təqribən 40 min hektar ərazisi güclü su qıtlığı ilə üzləşmişdir 

və bu problem il bə il dərinləşməkdədir. Strateji məhsul olan 

kartof burada 23 min hektar sahədə əkilir və ildə 800 min 

tondan artıq məhsul əldə edilir ki, bu göstəriciyə görə Ərdəbil 

İran İslam Respublikasında birinci yeri tutur.  

Nəzərə almalıyıq ki, əkinçilik strategiyası uzun illər 

ərzində kənd təsərrüfatı bitkilərinin istehsalının 

intensivləşdirilməsinə əsaslanaraq kimyəvi vasitələrin 
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fasiləsiz artımına səbəb olmuşdur. Bunun nəticəsində də 

torpaqların pestisitlərlə, ağır metallarla, radionukleotidlərlə 

çirklənməsi, torpaqda humusun və əsas qida elementlərinin 

azalması, fitosanitar şəraitin pisləşməsinə doğru kəskin 

dəyişməsi İran İslam Respublikasının bütün bölgələrinin 

aqroekosistemi üçün böyük təhlükə yaratmışdır. 

Bu baxımdan torpaq və su resurslarını qorumaq şərtilə 

kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını artırmağın 

nəzəri və təcrübi əsaslarını işləmək müasir tədqiqatçılar 

qarşısında duran mühüm məsələdir. Məhz bu xüsusiyyətinə 

görə icra olunmuş dissertasiya işi öz aktuallığı ilə seçilir. 

İnkişafın sürətlənməsini təmin etmək üçün bu işdə 

prinsipcə yeni və əsaslı amillərdən biri də müasir tələbata 

cavab verə biləcək yüksək məhsuldarlıq potensialı və hər cür 

ekstremal şəraitdə sabit məhsul verə bilən ekoloji plastik 

xüsusiyyətlərə malik sortların yaradılıb istehsalata 

tətbiqindən ibarətdir. 

Özlərinin çoxillik elmi təcrübi təhlillərinə əsasən 

tanınmış alimlərdən N.İ.Vavilov (4), C.Ə.Əliyev (2), 

İ.D.Mustafayev (10) və başqaları kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının artırılmasında yüksək məhsuldar bitki sortlarının 

əsaslı əhəmiyyətini qeyd edirlər. Hazırda İran 

Respublikasında becərilən Aqria kartof sortu öz sələflərinə 

nisbətən yüksək məhsuldarlıq potensialına və əhəmiyyətli 
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dərəcədə keyfiyyətli yumurulara malikdir. Bu sortun 

istehsalatda geniş tətbiq edilməsi ilə ümumi kartof məhsulu 

istehsalının artırılmasına və məhsulun keyfiyyətinin 

əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilməsinə nail olunmuşdur. 

Lakin yeni sortların tətbiqi ilə yumuruların keyfiyyət 

göstəricilərinin artırılmasına nail olunsa da, fermerlər 

tərəfindən kompleks becərmə texnologiyasının tam 

mənimsənilməməsi nəticəsində hələlik hektarın 

məhsuldarlığında olan artım müasir dövrün tələbatına cavab 

vermir. Yeni sortların əkin sahələrindən nümunəvi fermer 

təsərrüfatarı suvarma şəraitlərində yüksək aqrotexniki fon 

tətbiq etməklə hektardan orta hesabla 50-100 ton/ha məhsul 

götürə bilirlər. 

Tədqiqat işinin məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatların 

məqsədi əhəmiyyətli morfoloji və aqrobioloji xüsusiyyətlərə 

malik olan kartof sortnümunələrinin seçilməsi, quraqlığa 

davamlığının öyrənilməsi, quraqlığa davamlığının artırılması 

və seleksiyada istifadə etmək məqsədilə başlanğıc material 

kimi tövsiyə olunmuş və aşağıdakı vəzifələrin həll edilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur: 

- Kəmiyyət əlamətlərinin dəyişkənliyinin öyrənilməsi, 

onlarla məhsuldarlıq arasındakı qarşılıqlı əlaqənin 

təyini; 

- Kartof sortnümunələrinin quraqlığa davamlığının 
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öyrənilməsi; 

- Kartof sortnümunələrinin quraqlığa davamlığının 

artırılması; 

- Ümumi azotun miqdarının öyrənilməsi və təyin 

edilməsi; 

- Kalium hummatın tətbiqi ilə böyümə və inkişaf 

proseslərinin gücləndirilməsi, kartofun 

məhsuldarlığının və quraqlığa davamlılığının 

artırılması; 

- Əsas təsərrüfat əlamətlərinin hibridlər vasitəsilə nəslə 

ötürülməsi qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi və 

yeni başlanğıc materialın əldə edilməsi; 

- Ən yaxşı sortnümunələrin morfobioloji və təsərrüfat 

xüsusiyyətlərinin  analizi. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiya işində 65 kartof 

sortnümunələrindən kompleks təsərrüfat qiymətli əlamət və 

göstəricilərinə görə fərqlənən 7 kartof sortnümunələri 

seçilmişdur. İlk dəfə olaraq İran İslam Respublikasında su 

qıtlığı probleminin həlli məsələsi ilə geniş və planlı surətdə 

məşğul olunmuşdur. Quraqlığa davamlı sortların seçilməsi 

üçün 7 kartof sortnümunələrindən (Satina, Santa, Aqria, 

Marfona, Kenebek, Sezer və 397007-9) istifadə edilmişdir. 

İlk dəfə olaraq quraqlıq probleminin aradan qaldırılması və 

quraqlıq şəraitində yüksək məhsul əldə etmək məqsədi ilə 
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ekoloji cəhətdən saf Kalium hummat maddəsindən istifadə 

edilmişdir. Davamlılığın və məhsuldarlığın əsas şərtlərindən 

biri olan fizioloji və biokimyəvi göstəricilərin optimal 

səviyyəsi müəyyən edilmişdir. Ən yaxşı sortnümunələri 

seçilmiş və bunlardan İİR-nin suvarılan şəraitində seleksiya 

məqsədi üçün istifadə edilməsi təklif edilmişdir və seçilmiş 

sortnümunələr arasında çarpazlaşma yolu ilə hibridlər əldə 

olunmuş və həmin hibridlərdə əsas seleksiya əlamətlərinin 

nəslə keçməsi qanunauyğunluqları öyrənilmişdir.  

İşin təcrübi əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəticələrinə əsasən 

müxtəlif müsbət təsərrüfat əlamət və xüsusiyyətləri ilə 

xarakterizə olunan, yəni quraqlığa davamlılığına, yüksək 

məhsuldarlığına və keyfiyyətli yumrulara malik olan 

təcrübədə istifadə oluna bilən perspektiv nümünələr seçilmiş 

və yeni sortların yaradılması üçün başlanğıc material kimi 

tövsiyə olunmuşdur. Kartofun yeni seleksiya sortlarının 

yaradılması məqsədilə ən yaxşı nümunələr hibridləşmə 

prosesinə cəlb edilmiş və nəticədə yüksək kompleks təsərrüfat 

qiymətli əlamətlərə və bioloji xüsusiyyətlərə malik olan yeni 

başlanğıc materiallar alınmışdır. Bununla yanaşı yüksək 

məhsuldar, quraqlığa davamlı və kompleks təsərrüfat 

qiymətli əlamətlərinə görə əhəmiyyətli hesab edilən yeni 

hibrid xətləri yaradılmışdır.  
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Tədqiqatdan alınan nəticələr İran İslam 

Respublikasının universitet və digər tədris müəssisələrində 

kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslaşan tələbələrin nəzəri bilik 

almasında istifadə edilə bilər. Müəyyən edilən quraqlığa 

davamlı sortların kənd təsərrüfatında kartof istehsalında 

istifadəsi ilə yanaşı quraqlığın aradan qaldırılması və yüksək 

məhsulun alınmasında Kalium hummatdan istifadənin kənd 

təsərrüfatı mütəxəssislərinə tövsiyə edilməsi nəzərdə tutulur. 
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I  FƏSĠL. ƏDƏBĠYYAT ĠCMALI 

 

1.1. Kartof  bitkisinin becərilmə tarixi və xalq  

təsərrüfatında əhəmiyyəti 

 

Kartofun becərilmə tarixi təxminən 8 min il bundan 

əvvəl Peru və Boliviya sərhəddi arasındakı, dəniz 

səviyyəsindən 3800 m (12,500 ft) yüksəklikdə yerləşən 

Cənubi Amerikanın And dağları silsiləsində yerləşən 

Titikaka gölü yaxınlığındakı ərazilərdə müşahidə 

olunmuşdur. Ən azı  7 min il bundan əvvəl Cənubi Amerika 

qitəsinə daxil olan ovçular və əkinçilər birlikləri bu göl 

ətrafında çox yayılmış yabanı kartof bitkilərini yetişdirməyə 

başlamışlar (50).  

Yabanı kartofun 200 növü Amerikada tapılmışdır. 

Lakin bu fermerlərin növbəti minilliklər ərzində birinci yerdə 

duran yumru məhsullarının heyrətləndirici növünün seçilib 

təkmilləşdirilməsində müvəffəqiyyət qazandıqları mərkəz 

And dağları ərazisi idi. Həqiqətən də, bizim "kartof" kimi 

tanıdığımız (Solanum tuberosum L.) müəyyən olunmuş kartof 

növləri arasında tapılmış genetik dəyişiklik yalnız bir 

hissəsindən ibarətdir və 5000 kartof növü hələ də And dağları 

ərazisində bitməkdədir (124). 
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Kartofdan ərzaq kimi, yəni onun yumurusundan 

məişətdə geniş sürətdə istifadə edilir. Kartof orqanizmi çox 

əhəmiyyətli qida maddələri ilə təmin edən yağsız, şəfalı 

ərzaqdır. Kartofun tərkibi təqribən 78% su, 22% quru maddə 

(xüsusi ağırlıq qüvvəsi) və 1%-dən daha az yağdan ibarətdir. 

Quru maddənin təxminən 82%-i karbohidratlar təşkil edir 

(71). 

Baxmayaraq ki, kartof sadəcə nisbi olan az miqdarda 

zülaldan (0.6-1.2% quru çəki) ibarətdir ki, onların qidalılıq 

keyfiyyəti dənli bitkilərə və paxlalılara nisbətən daha 

yaxşıdır. Kartof ən azı 12 əsas vitamindən və minerallardan 

ibarətdir və vitamin C, Tiamin, dəmir və Foli turşusu 

mənbəyidir. Bir çox ölkələrdə kartof artıq pəhriz yeməklər 

kimi rol oynayır. Digər lazımi məhsulların enerji 

tələbatlarının ödənilməsi zamanı kartof onları əvəz etmir, 

lakin qidanı vitaminlər, mineral maddələr və yüksək 

keyfiyyətli zülal ilə tamamlayır (Şəkəl 1.1). Kartof  vacib əsas 

qida məhsulu ola bilər, lakin tarazlaşdırılmış qidaların 

tərkibində digər tərəvəzlər və bütün toxum qidaları olmalıdır 

(25).  
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Şəkil 1.1: Hər 100 q bişirilmiş kartofda qida maddələrin miqdarı 

 

1.2. Kartof bitkisinin müasir istehsal vəziyyəti 

 

Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 

dünya kartof sektoru müxtəlif təsirlərə, maniələrə 

baxmayaraq ildən-ilə inkişaf edir. 1990-cı illərin əvvəllərinə 

qədər kartof istehsalı Avropada, Şimali Amerikada və 

keçmiş Sovetlər birliyi ölkələrində sürətlə inkişaf etmişdir. O 

vaxtdan bəri kartof istehsalında dinamik inkişaf Asiya, 

Afrika və Latın Amerikası ölkələrində ona böyük tələbat 

sayəsində olmuşdur. Belə ki, məhsuldarlıq 1960-cı illərin 

əvvəllərindəki 30 milyon tona nisbətən 2007-ci ildə 165 

milyon ton və daha artıq olmuşdur. FAO-nun məlumatında 

göstərilir ki, dünyanın inkişaf edən ölkələrində kartof 

istehsalı 2005-ci illə müqayisədə daha yüksək 
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müvəffəqiyyətlər əldə etmişdir (Cədvəl 1.1) (70). Hal-hazırda 

Çin ən böyük kartof istehsalçısıdır və bütün dünya 

kartofunun təqribən ⅓ -i Çin və Hindistanda becərilir 

(Cədvəl 1.2) (71). 

Cədvəl 1.1 

Dünyanın kartof istehsalı (milyon ton), 1991-2007 

 

Ölkə 1991 1993 1995 1997 1999 

İnkişaf etmiş 183.13 199.31 177.47 174.63 165.93 

İnkişaf edən 84.86 101.95 108.50 128.72 135.15 

Dünya 267.25 301.27 285.97 303.36 301.08 

 

1.1 saylı cədvəlin davamı 
 

Ölkə 2001 2003 2005 2007 

İnkişaf etmiş 166.94 160.97 159.99 155.56 

İnkişaf edən 145.92 152.11 160.12 165.15 

Dünya 312.86 313.09 320.11 321.69 

 



 

 26 

Cədvəl 1.2 

 Dünyada yüksək məhsul istehsal edən ölkələr (2007-ci il) 

 

Ölkələr Ton 

1. Çin 72 000 000 

2. Rusiya 36 784 200 
3. Hindistan 26 280 000 
4. Ukrayna 19 102 300 
5. Amerika 17 653 920 
6. Almaniya 11 604 500 

7. Polşa 11 221 100 

8. Belarusiya 8 744 000 
9. Hollandiya 7 200 000 
10. Fransa 6 271 000 

  

2007-ci ildə dünyada kartof istehsalının 80%-dən çox 

olması əsasən Asiya və Avropa ölkələrinin payına 

düşmüşdür. O zaman həmin dövr üçün Afrika və Şimali 

Amerikada kartofun məhsuldarlığı rekord səviyyəyə yaxın 

idi. Belə ki Şimali Amerika hər hektara 36 tondan daha artıq 

məhsul istehsal edərək açıq-aydın liderlik edirdi (Cədvəl 1.3).  
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Cədvəl 1.3 

Dünya ölkələrində kartof istehsalı (2007-ci il) 

 

Ölkələr İstehsal sahəsi (ha) Məhsul (ton) Orta məhsuli (ton/ha) 

Afrika 1 502 695 16 323 530 10.86 

Asiya/Okeania 8 744 049 137 226 926 15.69 

Avropa 7 492 010 129 395 767 17.27 

Latın Amerikası  971 935 16 124 302 16.58 

ŞimaliAmerika  614 972 22 625 958 36.79 

Dünya  19 325 661 321 696 483 16.64 
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Asiya ölkələri 2005-ci ildə dünya kartof istehsalının 

təqribən yarısını öz üzərinə götürməklə böyük əhali kütləsının 

hər bir nəfəri üçün 25 kq kartof istehsalı düşürdü. Ən çox kartof 

istifadə edən Avropa ölkələrinin vətəndaşlarıdır (Cədvə l.4). 

 

Cədvəl 1.4 

Dünyada kartof  istehsalı (2005-ci il) 

Ölkələr 
Əhalisinin 
sayı 

Sərf edilən 

Qida üçün, 
ton 

hər nəfərə, 
kq 

Afrika 905 937 000 12 850 000 14.18 

Asiya/Okeaniya 3 938 469 000 101 756 000 25.83 

Avropa 739 276 000 71 087 000 96.15 

Latın Amerikası  561 344 000 13 280 000 23.65 

Şimali Amerika  330 608 000 19 156 000 57.94 

Dünya 6 475 634 000 218 129 000 33.68 

 

Asiya və Okeaniya akvatoriyası dünyanın böyük kartof 

istehsalçıları sırasına daxildir, Çin nəinki dünyada kartof əkini 

sahəsinin böyüklüyünə, həm də istehsalına görə 20%-dən daha 

çox paya sahibdir. Bir neçə digər Asiya ölkələri Banqladeş, 

Hindistan, İran İslam Respublikası, Yaponiya və Türkiyə 

həmçinin dünyanın 20 kartof istehsal edən ölkələri sırasında 

iştirak edir. Dünyanın ən yaxşı məhsuldarlığına görə qabaqcıl 

ölkəsi Yeni Zellandiya hesab edilir ki, burda hektardan orta 

hesabla 42 ton məhsul alınmışdır (Cədvə 1.5) (71). 
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Cədvəl 1.5 

İstehsalçı ölkələr (2007-ci il) 

1. Çin 5. Türkiyə 9. Neopal            13. Avstraliya      

2. Hindistan 6. Yaponiya 10. Korea DPR 14. İndoneziya    

3. İran           7. Pakistan 11. Qırğızıstan     24. Yeni Zellandiya 

4. Banqladeş    8. Qazaxıstan   12. Azərbaycan      

 

İran dünyanın kartof istehsal edən ölkələri sırasında 12-ci 

yeri tutur, Asiyada isə Çin və Hindistandan sonra üçüncü yeri 

tutur. 1961-ci ildən bəri istehsalat 15 dəfədən artıq çoxalmışdır. 

2010-cu ildə ölkənin fermerləri orta hesabla 4.11 milyon ton 

kartof istehsal etməyə nail olmuşlar. 2010-cu il də 154 min ha 

kartof sahəsi olan İranın aparıcı kənd təsərrüfatı müəssisələri 

tərəfindən kartof başqa ölkələrə ixrac edilmişdir (72). Kartof 

daha çox Xəzər dənizi ətrafında, Zaqros dağları ərazisində 

suvarılan şəraitdə və cənubda isə dağ ətəklərində yetişdirilir. 

Onu buğda, tərəvəz və şəkər çuğunduru ilə 3-4 il 

növbələşdirməklə əkirlər. Onların mətbəx keyfiyyətləri üçün 

qiymətləndirilən ənənəvi müxtəlif sortları dağlıq şimal 

ərazilərdə geniş sahələrdə əkilir (71). 

Ərdəbil əyaləti İranın bir nömrəli kartof istehsalçısıdır. 

2010-cu ildə Ərdəbil əyaləti 23 min ha əkin sahəsinə malik 

olmaqla 800 min ton kartof istehsal etmişdir. Bu bölgə 

http://www.potato2008.org/en/world/asia.html#koreadpr#koreadpr
http://www.potato2008.org/en/world/asia.html#pakistan#pakistan
http://www.potato2008.org/en/world/asia.html#kyrgyzstan#kyrgyzstan
http://www.potato2008.org/en/world/asia.html#bangladesh#bangladesh
http://www.potato2008.org/en/world/asia.html#azerbaijan#azerbaijan
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məhsulun becərilməsi üçün potensial və əlverişli imkanlara 

malik torpaq-iqlim şəraitinə malikdir.  

Azərbaycan Respublikası 1828-ci ildə Rusiya 

imperiyasının bir hissəsi və 1920-ci ildən 1990-cı ilədək Sovet 

Respublikası olmuşdur. O zaman ərzində ənənəvi olaraq 

Qafqaz dağları ətəklərində yetişdirilən çəltik bitkisi Azərbaycan 

mətbəxində kartof üçün yaxşı imkanlar yaratdı. Bu gün 

Azərbaycan öz kartof istehsalını genişləndirməkdə davam edir. 

Belə ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq 1992-ci ildən bəri  kartofun 

istehsalı iki dəfə, əkin sahəsi 3 dəfə artırılmışdı. Nəticədə, 1990-

cı illərin əvvəllərində Azərbaycan Respublikasında məhsul 

istehsalı 156 min tondan 2007-ci ildə 1,17 milyon tona qədər 

yüksəlmişdir ki, bu da buğda istehsalına nisbətən bir qədər az 

olmuşdur. Kartof bitkisinin orta məhsuldarlığı hər hektardan 

təqribən 17,5 ton, lakin bir sıra bölgələrdə müasir becərmə 

üsullarının və yeni texnikaların tətbiqi sayəsində hektardan 50 

ton məhsul götürülmüşdür. Azərbaycanlılar hər il üçün dövrü 

olaraq adambaşına 82 kq kartof istehsal edir və tələbatın 

ödənilməsi üçün hal-hazırda Rusiya və Türkiyədən idxalı 

gücləndirmişdir (71).  
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1.3. Kartof bitkisinin botaniki təsviri 

 

Taksonomik cəhətdən kartoflar Solanaceae fəsiləsi, 

Solanum cinsi, potatoe yarımnövü (əvvəllər Pachystermonum), 

Petota bölməsi (əvvəllər Tuberarium) və Potatoes (Kartoflar) 

yarımbölməsinə (əvvəllər Hyperbasarthum) aiddir (102). Bu 

yarımbölgü daha sonra becərilmiş yumrusu 2x, 3x, 4x və 5x 

/ploidy/ səviyyələrindən və yabanı yumrusu 2x, 3x, 4x və 6x 

/ploidy/ səviyyələrindən ibarət olan 18 sıralanmaya 

bölünmüşdür.  

Solanum tuberarium, demissum və stoloniferum daxil 

olmaqla 230 növü özündə birləşdirir. Onlar mədəni və yabanı 

olmaqla, morfoloji və fizioloji cəhətdən müxtəlifdirlər. Bu növlər 

yüksək dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ən sadə növlər kimi 

müşahidə edilir. Onun iki növü vardır, Solanum tuberosum  və 

Solanum andigena, növü S. andigena Peru və Kolumbiyada 

aşkarlanmış və sonra Avropaya gətirilmişdir. S. andigena və S. 

tuberosum qruplarında kartof növlərinə əlavə olaraq yumruların 

müxtəlif dövrlərində seçilmiş S. andigena kartoflarına aid Neo-

tuberosum adı verilən yeni bir qrup da əlavə edilmişdir. 

Kartofun yetişdirilməsi və inkişafı üçün ən əlverişli şərait günün 

uzunluğu, normal temperatur və aqrotexniki tədbirlərin 

aparılmasından asılıdır. Səciyyəvi olaraq S. andigena bitkiləri 

yumrunun dolması üçün 12-24 saat vaxt tələb edir, o zaman 
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onların yetişdirilməsi ənənələri həm gün uzunluğuna, həm də 

temperatura cavab verdiyi halda daha uzun gün boyunca S. 

tuberosum bitkiləri yetişdirilərkən temperatur nisbi olaraq aşağı 

olur. Qısa günlər və aşağı temperatur zamanı S. tuberosum 

bitkiləri erkən yetişərək vegetasiyanı zəif başa vurur, çünki 

yumrunun induksiyası həddən artıq möhkəmdir (69). Bu 

şəraitdə S. tuberosum bitkiləri məhsulun aşağı olmasına gətirib 

çıxararaq erkən qüvvəsini itirən kiçik yarpaq sahəsinə malik 

olur (49). Bu formada becərilən bitkilər "uzun gün" kimi tanınır, 

çünki onlar uzun gün müddətində daha yüksək məhsul əmələ 

gətirirlər. Digərləri qısa günlərdə olduğu kimi uzun günlərdə də 

S. tuberosum məhsulu əmələ gətirir və onlar "neytral gün 

bitkiləri" kimi tanınır (69). 

Kartof (Solanum tuberosum) 80-100 sm hündürlüyündə 

şaquli istiqamətdə böyüyən və nişasta ilə zəngin, yumru əmələ 

gətirirən, bir illik bitkisidir. O, qarğıdalı, buğda və düyüdən 

sonra dünyanın dördüncü yerdə duran ən mühüm ərzaq 

məhsuludur (74). Kartof badımcançiçəklilər fəsiləsi bitkilərinin 

Solanaceae və ya çiçək açan bitkilərin "quşüzümü" növünə 

aiddir və pomidor və badımcan daxil olmaqla Solanum cinsinin 

ən azı 1000 növü məlumdur. Solanum tuberosum iki xəfif, 

müxtəlif yarım növlərə bölünür: qısa gün şəraitində qəbul 

edilmiş əsasən dağlar ərazisində becərilən S. andigena növü, 

sonralar dünyanın hər yerində becərilən, daha uzun gün bitkisi 



 

 33 

kimi qəbul edilmiş, S. andigena kartoflarının Avropaya 

gətirildikdən sonra inkişaf səviyyəsi aşağı düşmüş kimi qəbul 

edilən S. tuberosum kartof növləri məlumdur.  

Kartof bitkisi yetişdirildikdə onun tərkibi yeraltı 

stolonların uclarında istehsal edilmiş nişasta yumrularda 

toplanır. Torpağın üst qatına yaxın 20-yə qədər və ya daha çox 

yumru əmələ gəlir. Həqiqi yetişkənliyə çatmış yumrular 

mümkün rütubətlilikdən və torpaqda olan mineral gida 

maddələrindən asılıdır. Yumrular forma və ölçüsünə görə fərqli 

və normal kütləsı 300 qrama qədər ola bilir.  

Vegetasiyanın sonunda bitkilərin yarpaq, budaq və 

gövdələri torpaq səthinə tökülərək çürüyür, yumrular isə 

stolonlardan ayrılır. Yumrular daha sonra qida maddələrinin 

ehtiyat mənbəyi kimi fəaliyyət göstərir ki, bu da bitkinin 

soyuğa, sonralar yenidən əkin və cücərməsinə tab gətirməsinə 

imkan verir. Hər bir yumru üst səthində dalğavari formalı 2-dən 

10-a qədər tumurcuqlara malikdir. Yenidən əlverişli vəziyyət 

yarandıqda əkilən tumurcuqlar cücərərək yeni bitki  əmələ 

gətirir (Şəkil 1.2).  
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Şəkil. 1.2: Kartof bitkisi 

Yumrunun qabıq hüceyrələri iki qatdan ibarətdir: Xarici 

qatı epiderma hüceyrələrin bir sıra laylarda kapilyarlarla uzanması 

isə periderm adlanır (Şəkil 1.3). Periderm qatında olan 

hüceyrələr rəngli kartoflar istehsal edən piqmentdən ibarət ola 

bilər. Periderm qatının alt hissəsindən üst qata qidalı maddələri 

daşıyan damarlı sahə olan qabıqdır. Damarlı sahənin daxilində 

isə özəkdir. Özək kartofun yumrusu üçün bəsit baza sahəsidir. 

Kartof bitkisində əmələ gələn qida maddələri damarlı torlar 
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arasından özəyə daşınır. Hüceyrələrin qida ilə təmin edilməsi 

yumruların ölçüsünün və sayının artımına səbəb olur (24). 

 

 

Şəkil. 1.3: Kartofun yumrularının hissələri 

 

Kartof bitkisinin kök sistemi saçaqlı köklərdən və 

stolonların ucunda yaranmış yumrulardan ibarətdir. Əsas 

gövdədən diageotropik qollar inkişaf edir (yeraltı gövdələr 

botanikada "stolon" adlanır (224). Qolların morfologiyasına və 

yumrusunun inkişafına əsaslanaraq G.E.Kleinkopf (156) 

kartofun böyüməsini 5 aydın mərhələyə bölmüşdür. Bunlar: 

zoğun inkişafı, bitkinin inkişafı, yumrunun yaranması, 

böyüməsi və yetişmə mərhələləri.  

I: Zoğun inkişafı. Bu mərhələdə kartof yumrusu üzərində 

yerləşən gözcüklərdən zoğların böyüməsi başlayır və torpaq 

səthində cücərtilərin əmələ gəlməsilə başa çatır. Bu mərhələ 

ərzində zoğun inkişafı üçün yeganə enerji mənbəyi yumruda 

(toxumda) toplanmış ehtiyat qida maddələridir. 
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II: Bitkinin inkişafı. Bitkilərin bütün orqanları-yarpaqları, 

budaqları, gövdələri və yeraltı köklərinin əmələ gəlib 

formalaşdığı mərhələdən yumruların böyüməyə başlamasına 

qədər davam edir. I və II inkişaf mərhələsi yumruda (toxumda) 

əkin vaxtından, torpağın və havanın temperaturundan, digər 

ətraf mühit amillərindən, yumruların fizioloji yaşından və 

aparılan aqrotexniki tədbirlərin xarakterindən asılı olaraq 30-

70 gün davam edir.  

III: Yumruların yaranması və formalaşması. Yumrular 

stolonların ucunda yaranır və ilk vaxtlar genişlənmir. Bu 

mərhələ təqribən iki həftə davam edir. Bundan sonra 

yumruların dolması və formalaşması başlayır. 

IV: Yumrunun böyüməsi. Yumrunun hüceyrələri qidalandırıcı 

maddələr, karbohidratlar və su yığımı ilə genişlənərək böyüyür. 

Yumrunun böyüməsi uzun müddətli inkişaf mərhələsidir. Əkin 

müddətlərindan asılı olaraq yumrunun böyüməsi üç aya qədər 

davam edə bilir. 

V: Yetişkənlik. Kartofun uzun gövdələri və yarpaqları saralaraq 

quruyur, fotosintez tədricən azalır, yumruların böyüməsi 

yavaşıyır və onlar yetişirlər, kollar ölür və bununla da 

vegetasiya başa catır. 
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1.4. Kartofun seleksiyası və toxumçuluğu 

 

 Müasir seleksiya genetika elminə əsaslanmışdır. Genetika 

elmi canlıların irsiyyət və dəyişkənliyindən bəhs edir, yəni 

müəyyən həyat şəraitində bitki öz genotipinə (irsi əsaslarına) 

uyğun olaraq inkişaf edir. Özünə bənzər nəsil verir. Bu irsiyyət 

fərdi inkişaf prosesində mühit şəraitinin, xüsusən seçmə və 

hibridləşmənin təsirindən bitki genotipindən asılı olaraq az və 

ya çox fərqlənə bilər. Bu hadisəyə irsiyyət dəyişkənliyi deyilir. 

Seleksiyaçılar bu dəyişilmiş fərdləri seçir və süni yolla artırırlar. 

Bu dəyişilmiş fərdlərdən yeni sortlar yaradılır (1). 

İrsiyyət və dəyişkənlik müəyyən qanunauyğunluqlara 

əsaslanır. Bu qanunauyğunluqları seleksiyaçı alimlər daim 

müşahidə edirlər. Deməli, seleksiya seçimi nəzəriyyəsinin həm 

nəzəri, həm də təcrübi məsələlərini həll edir (1). 

İrsi göstəricilərin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri bitkidə 

irsi əlamətlərinin ötürülmə göstəricisi ətraf mühit amillərinin 

təsirindən əsas xarakterik göstəricilər səviyyəyə enmişdir. 

Nəticədə, gen dəyişikliyinə müvafiq ətraf mühit müxtəlifliyi 

aşağı səviyyədə olmuşdur. Seçilmiş göstərici üçün xarakter 

xüsusiyyətlər yüksək səviyyədə ehtimal olunur və bu arzu 

olunan sortların erkən mərhələlərdə mükəmməlləşdirir və 

seçilir. Təcrübədə ətraf mühitin amillərinin təsirinə müvafiq 

olaraq irsi göstəricilərin qiymətləndirilməsi yüksək səviyyədə 
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yerinə yetirilmiş və tədqiq edilən sortlar ətraflı öyrənilmişdir. 

Aşkar edilmişdir ki, yüksək irsi əlamətlər, göstərilən becərmə 

şəraitlərində nəsildən-nəsilə ötürülə bilər (1).  

Z.Bugarcic və baş. (48) aldığı nəticələr göstərir ki, irsi 

əlamətlər üçün yüksək qiymətlər tədqiq olunmuş fizioloji, 

morfoloji, məhsuldarlıq və texnoloji xüsusiyyətlər üçün əldə 

edilmişdir. Bitkinin davamlılığı (h2
=98.6%) və nişasta tərkibi 

(h2
=97.9%) möhkəm irsi xüsusiyyətlərə malik olmuşdur ki, onlar 

da sortlar üçün yeni əlamətlərin formalaşması və onlara məxsus 

olan fenotip, ekoloji dəyişikliklərin təsiri altına düşmüşdür. 

Müəyyən edilmişdir ki, məhsuldar yumruların əlamətləri 

(məhsulu və ölçüsü) daha çox ekoloji amillər tərəfindən təsir 

altına düşmüşdür. A.B.Herriott və baş. (127) göstərmişdir ki, 

fərdi əkin sahələrində orta başlanğıc qayıtması nəsildə olan irsi 

əlamətlər 82.5% olmaqla müəyyən edilir. K.G.Haynes və baş. 

(125) yüksək temperatur şəraitində kartofun xüsusi ağırlıq 

qüvvəsinin irsi əlamətlərin yüksək dərəcədə təsiri kimi 0.28 

(0.07-0.77) qiymətləndirmişdir. Geniş məzmunlu irsi əlamətlər 

şaxtaya və soyuq iqlim şəraitinə müvafiq olaraq F1 nəsildə 0.74 

və 0.73, digər xarakterik xüsusiyyət üçün isə F1×cmm 

yerləşməsində 0.85 olmuşdur ki, bu iki xarakterik xüsusiyyət 

yüksək irsi əlamətlərin olmasını göstərmişdir (235). Soyuq 

anbardan sonra çips rəngində olan vacib gen dəyişkənliyi üç 

hibridin yerləşməsi ilə aşkara çıxmışdır. İrsi əlamətlərin 
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qiymətləri 0.42-dən - 0.53-ə qədər sıralanaraq münasib 

olmuşdur və bu yerləşmələrin hər biri soyuq anbardan sonra 

həmin rəng üçün olan seçim ilə əsas artım nümayiş etdirmişdir 

(162). M.F.B.Dale və baş. (53) aldıqları nəticələr göstərir ki, 

qliko-alkaloidi 86-89% və J.K.Kim və baş. (154) göstərmişdir ki, 

kartofun kök yumurusu, quru maddənin miqdarı, bitkinin boy 

və yumruların kütləsi 70%-dan çox irsi əlamətlər olmuşdur.  

Kartofun seleksiyasında başlanğıc material kimi əsasən 

mədəni və yabanı növlərdən, mövcud kartof sortlarından və 

hibridlərindən istifadə edilir. Son vaxtlara kimi belə hesab 

olunurdu ki, kartofun cəmi bir növü (Solanum tuberosum) 

vardır. Keçmiş Sovet İttifaqının alimlərindən N.İ.Vavilov, 

S.M.Bukaşov, S.V.Juçenko və başqaları Cənubi Amerikaya və 

dünyanın başqa ölkələrinə ekspedisiyalardan sonra kartof 

bitkisinin 200-dən artıq mədəni və yabanı növünü tapıb 

gətirmişlər. O vaxtı bu növlər onların iştirakı ilə yaradılmış 

sortlar və hibridlər Ümumittifaq Bitkiçilik İnstitutunda 

saxlanılır, öyrənilir və ittifaqın bütün seleksiyaçılarına 

göndərilirdi (1).  

Azərbaycan Respublikasıda da kartofun seleksiyası 

keçmiş Ümumittifaq Bitkiçilik İnstitutunda toplanmış dünya 

kolleksiyasının öyrənilməsi ilə sıx əlaqədardır. Azərbaycanda 

bu kolleksiya nümunələrinin öyrənilməsinində son dərəcədə 

müxtəlif olan torpaq və iqlim şəraitinə uyğun məhsuldar və 

http://agris.fao.org/?query=%2Bauthor:%22Kim,%20J.K.%22


 

 40 

cırlaşmaya davamlı yeni kartof sortlarının yaradılmasının 

xüsusi əhəmiyyəti vardır (1).  

Kartofun seleksiyasında cinsi hibridləşdirmə üsulundan 

geniş istifadə olunur. Bu zaman yeni nəsil öz başlanğıcını iki 

müxtəlif irsi əsaslara (genotip) malik olan orqanizmlərin cinsi 

hüceyrələrinin (qametalər) qovuşmasının, yəni mayalanmış 

hüceyrələrdən (ziqotadan) alır. Deməli, cinsi çoxalma zamanı 

valideyn ilə nəsil arasında yeganə birləşdirici maddə əsas 

hüceyrədir. Hər iki valideynin irsi əlamətləri onların cinsi 

hüceyrələrində DNT şəklində qeyd edilmişdir.  

Solanum pinnatisectum, S. bulbocastanum, S. paurja və S. 

tuberosum növlərı fitoftoraya xəstəlikinə (41); S. stoloniferum, 

S. chacoense, S. phurja və S. andijena növlərı PVX və PVY virus 

xəstəliklərinə (36); S. brevidems növü PLRV virus xəstəlikinə 

(226); S. acaule, S. boliviense, S. commersonii, S. canasense, S. 

toralapanum, S. brevidens və S. albicans növlərı soyuqa davamlı 

(34); S. acaule, S. tarijense, S. schacoense, S. oinnatisectum, S. 

bulbocastanum və S. microdontum növlərı quraqlıqa davamlı 

(214); S. phureja və S. andijena növləri qısa günə; S. tuberosum 

növü tezyetişən, qısa boy, mexanizasiya uyğunlaşma; S. 

andijena növü keyfiyyət, xəstəliyə qarşı və uyğunluq (219), S. 

sparsipilum növü qliko-alkaloidə daha çox, S. cardiophyllum və 

S. ehrebergii növləri ona  daha az malik kimi (53) müəyyən 

edilmişdir. 
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Kufri-Jyoti, SLB/R-11-10 və SLB/R-9-12 sortları fitoftora 

xəstəliyinə (41); Santa və Corine sortları PVX və PVY virus 

xəstəliklərinə (103); Druf və Irga sortları PLRV virus 

xəstəlikinə (226); Spunta, Lenobe, Nonksack, Desiree, Draga 

və Caeser sortları quraqlıqa davamlı və Veenster və Raste-

Burbank sortları quraqlıqa  həssas seçilmişdir (214).      

İİR və Azərbaycan Respublikasında iqlim və torpaq 

şəraiti üçün yeni kartof sortları yaratmaq məqsədilə seleksiya işi 

əsasən iki istiqamətdə aparılmışdır (1, 119, 120): 

1. Dağlıq və dağətəyi rayonlar üçün tez və orta-yetişən, 

yüksək məhsuldar, fitoftoraya və virus xəstəliklərinə və 

quraqlığa davamlı, yüksək dad keyfiyyəyinə malik, 

mexanikləşdirməyə uyğun sortlar yaratmaq. 

2. Suvarılan aran rayonları üçün tezyetişən, yüksək 

məhsuldar, cırlaşmağa davamlı sortlar. 

Bu istiqamətlərdə seleksiya işi aparmaq yeni kartof 

sortları yaratmaq üçün dünya kartof nümunələri kolleksiyasına 

müraciət edilmiş, kolleksiyadan minə yaxın nümunə seçilmiş, 

İİR və Azərbaycan Respublikasında suvarılan aran, dağətəyi və 

dağlıq bölgələrində çoxillik tədqiqatlar əsasında hərtərəfli 

öyrənilmişdir. Yerli şəraitə uyğun gələnlər müsabiqəli və 

təsərrüfat sınağından çıxarıldıqdan sonra təsərrüfatlarda tətbiq 

edilmiş, həmçinin bu nümunələr əsasında yerli şəraitə uyğun 

yerli sortlar yaratmaq məqsədilə seleksiya işi təşkil edilmişdir. 



 

 42 

Nəticədə, Azərbaycan Respublikası üçün tezyetişən, 

ortatezyetişən və ortayetişən Laymdoto, Radomişlşkiy, 

Nevskiy, Oqanyok, Sevinc və Əmiri 600 kimi sortlar (1) və İİR 

üçün tez yetişən və ortatez yetişən Marfona və Santa, 

ortayetişən Agria, Caeser və Satina sortlar (118, 119) seçilərək, 

yaxud yaradılaraq İİR və Azərbaycan Respublikası üçün 

rayonlaşdırılmışdır.  

İran İslam Respublikasında 1999-cu ildən başlayaraq 

Kərəc və Ərdəbil seleksiya stansiyalarında kartof bitkiləri üzrə 

elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına başlanılmışdır. Aparılan 

tədqiqat işlərində əsas diqqət kartof bitkilərin genofondunun 

toplanmasına və öyrənilməsinə verilmişdir.  

Həmin dövrdə seleksiyaçı H.Hassanabadinin (109) 

rəhbərliyi altında kartof bitkilərinin seleksiyası işinə başlanmış 

və onun tərəfindən kartofun nümunələrindən ibarət kolleksiya 

yaradılmışdır. İranda kartofun genofondunun öyrənilməsi və 

ondan məqsədyönlü istifadə edilməsi sahəsində H.Hassanabadi 

(107,109), H.Hassanabadi və D.Həsənpənah (110), 

H.Hassanabadi və baş. (111, 112, 113), D.Həsənpənah  və 

A.A.Hoseinzadeh (118, 119, 120) və başqaları tərəflərindən çox 

ciddi tədqiqat işləri aparılmışdır. 

İranın rayonlarında əkib-becərmək üçün 1999-cu ildən 

başlayaraq kartofun yeni sort və hibrid xətlərini yaratmaq 

məqsədilə seleksiya işləri H.Hassanabadi (109) tərəfindən 
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aparılmışdır. Tədqiqat nəticəsində 700-dən çox nümunələr 

(Klonlar) alınmışdır (117). Hal-hazırda seleksiya proqramında 

İran Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunda müxtəlif torpaq iqlim 

bölgələri üçün kartof sortlarının yaradılması istiqamətində 

tədqiqat işləri aparılır.  

Son illərdə H.Hassanabadi və baş. (111, 112, 113), 

H.Hassanabadi və D.Həsənpənah  (110), və R.Hajianfar və 

D.Həsənpənah ın (100) rəhbərliyi ilə aparılan tədqiqatlar 

əsasında yüksək məhsuldarlığa, keyfiyyətinə və xarici mühitin 

əlverişsiz amillərinə davamlı kartof sortları yaradılmışdır. Belə 

sortlardan hektardan 10 ton və daha çox məhsul vermək 

qabiliyyətinə malik olan 397009-3, 3970097-2, 3970082-10 və 

3970081-1 sortnümunələrini göstərmək olar (111). 

Beləliklə, H.Hassanabadi və D.Həsənpənah ın (110) 

rəhbərliyi altında həyata keçirilən seleksiya proqramına əsasən 

İran Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Kərəc və Ərdəbil 

təcrübə Stansiyasında yüksək məhsuldarlığa və kompleks 

təsərrüfat qiymətli əlamətlərə malik olan kartof sortlarının 

yaradılması məqsədilə H.Hassanabadi və D.Həsənpənah  (109) 

1999-cu ildən başlayaraq bu istiqamətdə seleksiya işləri aparmış 

və onların nəticəsində 397007-9, 397009-3, 3970097-2, 3970082-

10, 3970081-1 və s. sortnümunələri yaradılmışdır. Onlardan 

Savalan sortu (397007-9) 2009-cu ildə, 397009-3 Klonu 2010-cu 

ildə və 3970097-2, 3970082-10 və 3970081-1 Klonları 2010-cu 
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ildə rayonlaşdırmış və hal-hazırda İranda Ərdəbil, Həmədan və 

Maşhəd bölgələrində geniş yayılmışdır. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq İran şəraitində 

seleksiya yolu ilə yüksək məhsuldarlığa malik olan və kompleks 

təsərrüfat qiymətli əlamətləri özündə cəmləşdirən, keyfiyyəti 

kifayət qədər yaxşı sayılan yeni kartof sortlarının 

yaradılmasında başlanğıc material kimi istifadə ediləcək kartof 

sortnümunələrini seçib aşkarlamaq və başlanğıc material kimi 

istifadə etmək bizim işimizin əsas məqsədlərindən biri hesab 

edilir. 

 

1.5. Kartofun su rejimi  

 

Su bitkinin inkişafı üçün çox əhəmiyyətli 

komponentlərdən biridir. Bir çox fizioloji və biokimyəvi 

proseslərin normal gedişi su ilə təmin olunmadan asılıdır. Digər 

mədəni bitkilərlə müqayisədə kartof daha qısa kök sisteminə 

malik olduğuna görə, suyun təsirinə daha çox həssasdır. 

Yumruların təkmilləşdirilməsi hesabına inkişaf edən quraqlığa 

dözümlüyünün artırılması asan olan sortlar daha əhəmiyyətli 

hesab edilir (142). Lakin, köklərin xarakterik xüsusiyyətlərinin 

həcmcə ölçülməsi, quru kök kütləsının təyini nisbətən çətin və 

vaxt aparır (67, 147). Buxarlanma həddən artıq çox olduqda və 

su təminatı məhdudlaşdırdıqda bitkilər quraqlığı hiss edir (81). 
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Quraqlıq formalaşan yarpaqların sayını və səthini azaldır. 

Yarpaqların böyüməsi zamanı ağızcıqların müqavimətinin 

artması və CO2 daxil olmasının azalması su çatışmazlığının ilk 

proseslərindən biridir (104). Su çatışmazlığı hüceyrələrin 

böyüməsini məhdudlaşdırdığından əmələ gələn yarpaqların 

ölçüsü kiçik olur.  

İstiliyin nəticəsində yaranan quraqlığın təsirindən əmələ 

gələn əlverişsiz ətraf mühit amilləri gövdə və yumruların xarici 

görünüşünə pis təsir edir, kartof yumrularının fizioloji 

qarışıqlığına səbəb olur. Fizioloji qarışıqlıqlar yumrunun 

üzərində çatlar, eybəcərlik, qabıqda yırtıqlar, çuxur, daxili qara 

dəlik, damarların solğunlaşması və s. formasında ola bilir. 

Fizioloji qarışıqlıqlar həmçinin yaşıl, ikinci dərəcəli böyümə, 

genişlənmiş mərci, yaxud da yarımşəffaf ucluqlar formasında 

əmələ gələ bilər. Yüksək temperaturun təsirindən və su 

qıtlığından yumruda yaranan bu nöqsanlarının bəzilərinin su 

təsiri effektlərindən ayırmaq tez-tez çətinləşir. Qısa müddətli 

yüksək temperatur yumrularında çatlar, fəallaşdırılmış ikinci 

dərəcəli böyümə və gövdədə düyünlərin əmələ gəlməsinə səbəb 

olur (163). Yumruların quru torpaqda becərilməsi zamanı 

yüksək torpaq temperaturu daxildəki qara çuxurun artmasına 

səbəb olur və yaxud ölməkdə olan bitkiləri qızdırır və damar 

solğunlaşmasını artırır (128).  
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Fəallaşdırılmış gövdələrin, quraqlıq və temperaturdan asılı 

olaraq yumruların keyfiyyət, göstəricilərinə quru maddəyə, 

şəkər tərkibinə, şəkər və nişastanın paylanmasına, kövrəkliyə, 

teksturaya və rəngə təsir edir (140). Yüksək temperatur və su 

qıtlığı kök sonluqlarında şəkər tərkibinin aşağı düşməsinə səbəb 

olur. Şəkər gövdələrin və həm yumruların uc hissəsində nişasta 

şəklində daxilə doğru yerini dəyişərək şəkərə çevrilməsinə, həm 

də şəkərin toplanması ilə nəticələnir. Gövdələrdə nişastanın 

şəkərə çevilməsi prosesinin zəifləməsi baş verir. Bitkilər 

quraqlığın təsirinə məruz qalan zaman bu yumruların 

keyfiyyətinə də təsir edir (220). 

Başqa Solanaceae fəsilə üzvləri kimi, kartofun yumruları 

α-solanine və α-chaconin formalı qlüko-alkoloidlərlə zəngindir. 

Qlüko-alkoloidlərin yüksək miqdarda sərf edilməsi onların 

ölməsinə səbəb olur (198). F.Papathanasiou və baş. (198) 

göstərirlər ki, quraqlığın təsiri Britaniya krallığında kartofun 

gövdəsində qlüko-alkoloid yığımını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. 

Ən son araşdırma göstərir ki, quraqlığın təsiri kartofun 

gövdələrində qlüko-alkoloid (a-solanine və a-chaconin) 

toplaşmasını quraqlığa dözümlülüyü üçün orta hesabla 43 və 

50% artırır və buna  müvafiq olaraq bitkilərin həyatını təmin 

edir. Qlüko-alkoloidlərin toplanması quraqlığa davamlılıq 

zamanı 52.4-dən 100 mq/kq FW-ya qədər və yoxlamalar 

zamanı 55.6-dan 122.3 mq/kq-a qədər dəyişir. Bu səviyyələr 
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məsləhət edilən qida təhlükəsizliyi standartına 2000 mq/kq-a 

nisbətən daha azdır (83). 

Alçaq temperatur və yüksək duzluluq torpaqdan suyun 

bitki kökləri tərəfindən mənimsənilməsini (228) azalda bilən 

mühüm amillərdəndir. Su qıtlığı bitkinin böyümə və inkişafını 

ləngidir, lakin su yarpaq və kökün inkişafına müxtəlif cür təsir 

edir. Bir çox araşdırmalar göstərdi ki, su çatışmazlığında kökün 

inkişafı, gövdə inkişafına nisbətən daha davamlıdır (31). 

J.Frensch və T.C.Hsiao (82) göstərirlər ki, suvarma 

qurğularına əlavə edilən mannitor ilə birgə azalan su 

ehtiyatlarının kökün inkişafına nisbətən bitkinin gövdə və 

budağın inkişafını daha çox zəiflədir. Bundan başqa 

buxarlanma norması süni şəkildə artırılarsa, kökün 

uzanmasının davam etdiyi halda yarpağın uzanması 

əhəmiyyətli dərəcədə zəifləyir. Digər bitkilərlə müqayisədə 

kartof quraqlığa həssas hesab edilir. Quraqlıq kartof bitkisinin 

şaxələnməsinə, köklərin və yumruların böyüməsinə və 

inkişafına mənfi təsir edir (82).  

P.M.K.Deblonde və J.F.Ledent (55) göstərir ki, onların 

təcrübələri zamanı karbon izotopu ilə aparılan analizlərdə 

quraqlığa dözümlülük əmsalı və kartof məhsulunun quraqlıqla 

uzlaşması arasındakı dəyişikliyə 40% nisbətən daha az və yaxud 

da çox hesablana bilər. Yumru məhsulu seçim prosesinin erkən 

mərhələlərində xüsusi olaraq fərqləndirilməsində başlıca 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T67-41MB0J4-3&_user=1901209&_coverDate=01%2F31%2F2001&_alid=367877456&_rdoc=2&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5023&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_acct=C000055263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1901209&md5=5f57abf016f0ff40f757982c25a7182d#bib3
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məqsədimiz yumru məhsulu ilə əlaqəsi olan morfoloji əmsalları 

və yaxud əlavə xüsusiyyətləri tapmaq olmuşdur. Həqiqətən, 12 

morfoloji əlamət onların böyüməsi zamanı quraqlığın təsirlərini 

bütöv bir şəkildə birləşdirir.  

Su qıtlığı yarpaqların sayını, bitkinin su tutumunu (78), 

quru maddənin və nitratreduktaza fermentinin (51, 54, 78, 145, 

239), nişastanın (198), yarpaq səthinin, kökün böyüklüyünün, 

gövdələrin və yumruların miqdarını, böyumə, inkişafın və 

bunların nəticəsində məhsuldarlığın azalmasına səbəb olan 

başlıca amildir (216).  

Əks olunan əlamətlər biokütlənin və quraqlığın ona 

təsirini, yarpaqda suyun miqdarını (80) və suyun təsirindən (30) 

baş vermiş dəyişiklikləri ölçmək üçün istifadə edilir. Quraqlıq 

zamanı dözümlü kartof sortlarında yüksək nizamlanmış olan 

dözümlü genlərdən istifadə edərək kartofdakı müxtəlif 

dəyişikliklərin araşdırılması üçün təcrübələr aparılmışdır (213). 

Aşkar edilmişdir ki, bir çox genlər quraqlığa uyğunlaşmada 

bitkilərin bir neçə funksiyası suyun təsiri (46) ilə stimullaşdırılır 

və yaxud hüceyrələri osmotik təsirin əks nəticələrindən qoruyur. 

Buna görə də quraqlığa dözümlülük üçün yararlı genlər kimi 

hesab edilə bilər. Bu genlər DREB (170) yaxud ATHB-12 (196) 

kimi olan surət amillərini birləşdirir. Şəkər maddələr 

mübadiləsində fermentləri fəallaşdıran genlər, məsələn amin 

turşusu maddələr mübadiləsindəki şəkər birləşmələri və 
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çevrilmələri, xüsusilə prolinin biosintezində və piy turşusu 

maddələr mübadiləsi zamanı suyun təsiri altında möhkəm 

stimul yaradır və bitkilərdə quraqlığın təsirinə uyğunlaşmada 

fəaliyyət göstərir (56, 143, 246). Nəhayət, fermentləri (158) 

azaldan oksidləşmə təsiri kodlaşdırılmış olan genlər, hüceyrəni 

şaxtadan  qoruyucusu funksiyasını daşıyan zülallar, məsələn, 

zülallarla zəngin rüşeym əmələ gəlməsi (LEA), yaxud suyu 

tükənmişlər "dehidrinlər" adı verilən LEA sortlar yarımqrupu 

quraqlıq təsiri altında stimullaşdırılır (186, 208). Quraqlığa 

dözümlü bitkilər suvarılmış hallarda aşağı buxarlanmaya 

müqavimət və quraqlıq zamanı yüksək stomatol müqavimət 

göstərir (92, 200, 218). İsti hava şəraitində stomatol idarəetmə 

temperaturun nizama salınmasında mühüm əhəmiyyətə 

malikdir (207).  

Sudan səmərəli istifadəsi (SİS) kartof vasitəsilə 

buxarlanmaya sərf olunan suyun hər bir vahidindən əldə 

olunmuş məhsula görə müəyyən olunmuşdur (60). 

Buxarlanmanın azaldılması fotosintezi və sudan səmərəli 

istifadəni SİS-ə nisbətən aşağı salır. Sərt quraqlıq şəraiti sudan 

səmərəli istifadəni və SİS-ni  sonra da məhsulu azaltmışdır (37). 

A.J.Haverkort və baş. (123) göstərmişdir ki, quraqlıq SİS-ni 

aşağı salmasına baxmayaraq yoxlama səmərəsi ilə heç bir 

müqayisəsi olmamışdır. J.L.Wright və J.Stark (238) 

göstərmişdilər ki, müxtəlif şərait üçün SİS, hər mm-ə təxminən 
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50-100 kq/ha əlavə məhsul vermişdir. M.Kelm və baş. (148) 

göstərmişdilər ki, N-un çatışmaması hər bir yarpaq sahəsində 

buxarlanmanın və sudan səmərəli istifadənin azalmasına səbəb 

olmuşdur. F.M.Kiziloglu və baş. (155) və K.Nagaz və baş. 

(190), göstərmişdilər ki, SİS-nin sudan səmərəli istifadə müvafiq 

olaraq 44.1-dən 63.4 kq/ha/mm -ə qədər və 8-14 kq/m3 arasında 

olmuşdur. K.Nagaz və baş. (190) göstərirlər ki, SİS payız, qış və 

bahar fəslində becərilən kartof üçün müvafiq olaraq təqribən 8-

9, 6-8 və 11-14 kq/m3 arasında dəyişir. M.Rashidi və 

M.Gholamiyə (205) görə İranda kartofun sudan səmərəli 

istifadəsi 1.92-5.25 kq/m3 arasında dəyişilir. A.Nasseri və 

R.Baharamloo (192) məhsulun formalaşmasında suyun təsirini 

üç ardıcıl il müddətində əkindən sonra 36 (nəzarətə), 44 (S1), 51 

(S2) və 59 (S3) gün ərzində dörd suvarma norması şəraitindəki 

kartofun Marfona sortunda sudan istifadə səmərəliliyini tədqiq 

etmişdilər. Əvvəlcə bitkilər erkən inkişaf fazalarında suya 

tələbkar olmadığı üçün S2 30.28 ton-dan yüksək məhsul istehsal 

etmişdir. Əkindən sonra 51 (S2) və 59 (S3) gündə dördüncü 

suvarmanın tətbiqi müvafiq olaraq 11.28 (ən yüksək) və 2.50 % 

(ən aşağı) və buna yaxın olan 36 (S1) məhsul vermişdir. 

Həmçinin, əkindən sonra 51 (S2) və 36 gündə dördüncü 

suvarmanın tətbiqi üç məhsul ili üçün ən yüksək (2.79 kq/m3) və 

ən aşağı (2.24 kq/m3) SİS istifadə etmişdir. Nizamlanma 

şəraitinə müvafiq ən yüksək SİS artımı (21.15%) S2 ilə 
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göstərilmişdir. SİS qiymətlərinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, 

Marfona kartof sortu əlverişli su istifadəsi səmərəliliyinə nail 

olmaq üçün əkindən sonra (S3) 59 gündə suvarıla bilər. 

M.Yarnia və baş. (241) bütün sortlarda artan çatışmazlıqlar, 

gərginlik davamlılığın SİS-ni azaltdığını göstərmişdir. Lakin 

sərt təsir SİS-ni mülayim təsirə nisbətən daha çox artırır. Bütün  

mərhələlərdə, təsir səviyyəsinin mülayim şəraitdə müvafiq 

artımı su istifadəsi səmərəliliyini aşağı salır, lakin bundan sonra 

SİS artır. Bütün sortlarda, 40% torpağın suvarılmasındakı 

mümkün su ehtiyatı SİS-ni artırmışdır və bu yumrularda daha 

çox azalmaya səbəb olmuşdur. Aqria sortu ən yüksək SİS 

nümayiş etdirmişdir. Ümumiyyətlə, əlamətlər arasındakı 

qarşılıqlı əlaqələri saflaşdırmaq üçün yol əmsalı təcrübələrinə 

ehtiyac duyulur, çünki, qarşılıqlı əlaqə əmsalları bu 

münasibətləri sadə bir formada təsvir edir. Yol əmsalı 

təcrübələri səbəb komponentlərinin birbaşa və vasitəli təsirinin 

ölçüsünü göstərir. Yol əmsalları göstərilən bir çox tədqiqatlarda 

tədqiqatçılar sonrakı əlamətlərin məhsulu olaraq sərbəst 

olmayan yaxud cavab reaksiyası üzərindən təcrübə təsirlərinə 

müvafiq ilkin nizamlanma dəyişkənlikləri kimi qəbul etmişlər. 
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1.6. Kalium hummat və onun kənd təsərrüfatında rolu 

 

Kalium hummat bataqlıqlarda mövcud olan bitki və 

heyvan qalıqlarından yaranmış təbii mənşəli fəal hormondur. 

Bu material azot, fosfor və kalium makroelementlərindən və 

kalsium, kobalt, mis və maqnezium mikroelementlərindən 

əmələ gəlir (85).  

Kalium hummatı torpaq bərpaedici vasitə kimi üst qata 

verməklə torpağın çatlarında və məsamələrində toplanan qida 

elementlərini saxlama qabilyyətini yüksəldir. Bu ammonium, 

kalium, kalsium, maqnezium və daha vacib olan bir çox əsas 

qrup elementlər kimi qumlu torpaqlarda qida maddələrinin 

təsirini daha da səmərəli edir. Nəticədə torpaqdakı qida 

maddələrinin hərəkət qabiliyyəti artır, bitkilər tərəfindən 

mənimsənilməsi yaxşılaşır və buna görə də, gübrələməyə az 

ehtiyac qalır (22, 237). 

Kalium hummat həmçinin suya qarışdırılmış halda 

torpağa verdikdə möhkəm olan ağır gilli torpaqları da faydalı 

edir. Bu növ torpaqlar soyuq rütubətli fəsil müddətində 

quruluşu korlanır və isti quru fəsil zamanı səmərəliliyi azalmaya 

meylli olur. Hər iki vəziyyət bitki inkişafı üçün əlverişli deyil. 

Torpaqlarda quraqlıq zamanı su molekulları gil hissələr 

arasından çıxır. Suyun belə yerdəyişməsi gil hissələrinin sıx 

birləşməsinə imkan yaradır, həcm və formadakı sıxlıq torpaq 
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səthində çatlar əmələ gətirir. Torpaq səthindəki bu çatlar üzvi 

maddələrin zəifliyi və asılılığı ilə əlaqədar bir prosesdir. Kalium 

hummat bitki mənşəli üzvi maddələrin mövcudluğu mürəkkəb 

qarışıqlı torpaqların əmələ gəlməsinin qarşısını alır, yaxud da 

tədricən quruluşu korlanmış torpaqları yaxşılaşdırır. Kalium 

hummat gil hissələrinə qarşılıqlı təsir edərək isti quru fəsildə 

onların bir-birinə sıx birləşməsinin qarşısını alır. Geniş turşu 

molekulları gil hissələrini ayrıca olaraq elə saxlaya bilir ki, su və 

qida maddələri gil tərkibinə daha asan keçsin və onların 

sıxlaşmasının qarşısını alsın (22).  

Kaliumlar bitki və heyvan qalıqlarının bioloji və kimyəvi 

parçalanması prosesləri zamanı formalaşan üzvi molekulyar 

(20, 22) və geniş yayılmış karbonlu maddələrdir. Turşular dövrü 

quruluş və xüsusi fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlər ilə 

yanaşı mürəkkəb yüksək molekulyar çoxfunksiyalı azotlu üzvi 

birləşmələri ilə fərqlənir (173).  

Kaliumlar inkişaf artımı üçün mineral və üzvi maddələr 

mənbəyi kimi quru qida və yaxud qələvi formasında əkinçilik və 

heyvandarlıq təsərrüfatlarında istifadə edilə bilən əlverişli 

xammaldır. Turşular uzun müddət geniş yayılmış müxtəlif 

xəstəliklərdən ötrü əhali üçün dərman olmuşdur (14).  

Hyumik maddələri təbiətdə geniş yayılmışdır. Onlar 

başlıca olaraq kəskin iyverən torf bataqlıqlarında, həmçinin 

üzvi maddələr və mikroorqanizmlərlə zəngin olan bütün təbii 
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ətraf mühit amilləri ilə əhatə olunan zamanı əmələ gəlir (105). 

Hyumik və fulvik turşuları ilə zəngin palçıq vannaları əsrlərlə 

mövcud olan revmatizm kimi müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi 

üçün istifadə edilir (29). Hyumik turşuları mühitdə həll olmayan 

lakin yüksək pH-da həll edilə bilən hyumik maddələrdir (21). 

Hyumik turşuları duru qələvi məhlullarda həll edilir və məhlul 

turşulaşmağa başlayan kimi çöküntü əmələ gətirir (141). 

Hyumik turşuları karboksilik turşusunun yan halqaları ilə birgə 

çoxətirli və müxtəlifdövrlü kimyəvi birləşmələrin qarışıqları 

olan palçıq və daş kömürün parçalanmış üzvi 

komponentlərindən təbii yolla əmələ gəlir (176). Hyumik 

turşusu qarpız, kələm və kartofda məhsul artımına səbəb olur 

(211). Hyumik turşusu kimyəvi gübrələrin mənfi təsirlərini və 

torpaqdan bəzi kimyəvi maddələrin yerini dəyişməsi və 

azaldılması üçün istifadə edilir. Bitki inkişafında hyumik 

turşusunun başlıca təsiri uzun illərdir ki öyrənilir (106, 223).  

Hyumik turşusu Avropada baytarlıq təcrübələrində ishal 

əleyhinə, ağrıkəsici, immun qüvvətləndirici və mikrobəleyhinə 

olan vasitə kimi istifadə edilmişdir (65).  

Hyumik turşusunun müəyyən şəklini dəyişmiş formaları 

qarayara xəstəliyi ilə əlaqəli damarlı və zəhər əleyhinə (65, 242) 

problemlərin və insan immunçatışmazlığı virusları (157, 236) və 

dəmirov bitkisi virusu əleyhinə olan prosesləri öyrənmək üçün 

istifadə edilmişdir (129). 
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Bu hər hansı pH mühitində suda həll edilməyən hyumik 

maddələr qrupudur. Bu maddələr yüksək molekulyar çəkiyə 

malikdir və onların molekulyar kütləsı təqribən 300,000 kilo 

Dalton ola bilər. Maddədəki oksigen tərkibi aşağıdır və 32-34% 

dərəcəsindən aşağı düşür, bu halda azot tərkibi təxminən 4% 

olmaqla yüksəkdir. Yüksək molekulyar çəkiyə görə onların üst 

səthində olan mənfi qalıq yüklər daha möhkəm qələvi mühitdə 

makromolekulların udulması üçün kifayət qədər deyildir və 

onların torpaqda yüksək hərəkət etmək qabiliyyəti qatılaşmış 

halda çox da əlverişli olmur (141). 

Kalium, kalsium, maqnezium və əsas ağır elementlər (mis, 

kalsium, dəmir və manqan) kimi tətbiqi qida maddələrini tuta 

bilir və bitkinin birləşmələrdə H-ionunun miqdarının 

dəyişdirdiyi zaman, H-ion turşuluğunun azalmasına səbəb olur 

ki, bu da ümumi turşuluğun qarşısını alır. Ümumilikdə çox 

aşağı üzvi maddə ilə təmin olunan  torpaqları 0.25% kalium ilə 

işlənməsinə nisbətən daha az su ilə nəmləndirmək əhəmiyyətli 

dərəcədə asan olur. Kaliumun yoxluğu zamanı su uzun zaman 

ərzində torpağın üstündə qalmağa meyllidir. Kalium ilə qida 

verilmiş torpaq qulluq olunmayan torpaqlara nisbətən 50% 

daha çox su saxlamaq imkanına malikdir. Buna görə də, kalium 

hummat turşusu verilən sahədəki üzüm kollarını suvarılma 

arasındakı uzun dövrlər ərzində daha yaxşı vəziyyətdə 

saxlamışdır (22). Kalium torpaq bərpaedici vasitə kimi ən çox 
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ehtiyac duyulan bitki kökü ətrafında və torpaq altında olan 

kalsiumun mühafizəsini və təsirini çoxaldır. Sitrus, zeytun (22), 

fındıq (44, 45) və üzüm kolları kimi çoxillik bitkilərin sahəsində 

kaliumun istifadəsi, kalsiumun torpaq altındakı kök sahəsinə 

nüfuz etməsini təkmilləşdirir və bitki mənimsəməsi üçün faydalı 

olur (22). Kalium hummatın 11.01 ton/ha miqdarında 

məhsulunun yarpağa çilənməsi, (115), bir bitkidə yumruların 

miqdarını (33) və kök sisteminin kütləsini artırmışdır (85). 

Kalium hummat xlorofilin toplanmasını, şəkərləri və amin 

turşularında azotun istifadəsini xeyli yüksəldir (25). Bir 

hektarda 50% qarğıdalı qıcalarının sayını, kartof toxumlarının 

keyfiyyətini 12% və pomidorun inkişafını xeyli 

yaxşılaşdırmaqla (26), kökün biohəcmini artırmağa səbəb 

olmuşdur (85). Hummat kartof yumrularındakı azotun 

toplanmasını surətləndirir (114) 1mL/1L MS media qarışığı ilə 

Kadostim və mürəkkəb Kalium hummatın birlikdə verilməsi 

bitki şitilinin inkişafını 30 gündən 13 günə qədər kolbadan 

istixanaya köçürməsini azaldır, həmçinin 1mL/1L MS qarışığını 

Kadostim ilə birgə verilməsi bitkinin vegetasiya dövrünü 15 

günə qədər qısaldığı halda 1 və 1.5 mL/1L MS media və Kalium 

hummat qarışığını tətbiq etməklə bitkilərin vegetasiya dövrünü 

22 günə qədər azaldır, bu şəraitdə bitki şitilləri ən yaxşı kök 

sisteminə malik olmaqla bütün sahədə kök sisteminin əmələ 

gəlməsini yaxşılaşdırmışdır  (116).  
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II FƏSĠL. TƏDQĠQATIN APARILDIĞI  YERĠN TORPAQ-

ĠQLĠM ġƏRAĠTĠ, MATERĠALI VƏ METODĠKASI 

 

2.1. Təcrübənin aparıldığı bölgənin torpaq-iqlim Ģəraiti 

 

İran İslam Respublikasının ərazisində dünyada mövcud 

olan iqlimlər qurşağının daha çoxunun mövcud olması hər cür 

torpaq örtüyü və bitki növlərinin zənginliyinə səbəb olmuşdur. 

Tədqiqat işinin aparıldığı İİR Elmi Təqiqat Əkinçilik 

Mərkəzinin şimal-qərbində Ərdəbil Bölgə Təcrübə Stansiyası, 

Villkej təşkilatı istixanası və biotexniki laboratoriya və Ərdəbil 

bölgəsinin Alaroq, Həsənbaroq və Xoşerod ərazilərində 

yerləşir.  

Torpaq. Ərdəbil bölgəsində olan torpaqlar əsasən tünd-

qəhvəyi, açıq-qəhvəyi, boz, boz-qonur və boz-çəmən tipli 

torpaqlardan ibarətdir. Alaroq və Xoşerod ərazisində açıq-

qəhvəyi torpaqlar yayılmışdır. Mexaniki tərkibinə görə bu 

torpaqları çox vaxt orta gilli torpaq tipinə aid edilir. 

Həsənbaroq ərazisində əsasən boz torpaqlar yayılmışdır.  

Alaroq, Xoşerod və Həsənbaroq bölgələrində şum qatında 

ümumi humusun miqdarı müvafiq olaraq 1.10%; 1.45% və 

0.86%, ümumi azotun miqdarı isə 0.14; 0.14 və 0.10%, ümumi 

fosforun miqdarı isə 17.9; 9.20 və 19.4 ppm, Kaliumun miqdarı 

isə 433, 478 və 460 ppm, Kalsiumun miqdarı isə 6.68; 6.60 və 
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78.8 ppm, Maqneziumun miqdarı isə 6.59; 6.40 və 8.3 ppm, SP 

miqdarı isə 51; 46 və 51%, EC miqdarı isə 1.084; 0.52 və 0.867 

mmos  cm-1, pH miqdarı isə 7.80; 7.60 və 8.00 və TNV miqdarı 

isə 8.95; 17.0 və 6.33%  təşkil edir. Torpağın dərin qatına 

getdikcə bu göstərici azalmağa başlayır.  

Bununla əlaqədar olaraq kənd təsərrüfatı bitkilərindən 

yüksək və keyfiyyətli məhsul almaq üçün torpağa mineral və ilk 

nüvbədə azot və fosfor gübrələrinin verilməsi vacibdir. 

İqlim. Ərdəbil bölgəsi mülayim-soyuq, yarımquru və 

mülayim kontinental iqlimə malikdir. Burada otuz illik orta 

yağıntının miqdarı 302.50 mm-ə, minimum,  maksimum və orta 

illik temperaturu isə müvafiq olaraq 3.04; 15.18 və 8.93 o C 

olmuşdur. Orta otuz illik nisbi rütubətə aid məlumatdan 

göründüyü kimi havanın ən çox quruluğu (50-60%) yayda İyul 

və Avqust aylarında və yüksək nəmlik (75-80%) isə Dekabr və 

Yanvar aylarında müşahidə olunmuşdur.  

Tədqiqat işi aparılan bölgədə havanın orta illik 

temperaturu, orta illik yağıntının miqdarı və rütubəti haqqında 

olan məlumat aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır (Cədvəl 

2.1). 
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Cədvəl 2.1 

Ərdəbil bölgəsində havanın temperaturunun və yağıntının 

miqdarı (otuz illik orta) 

Aylar 
Havanın temperaturu [°C] Yağıntı,  

[mm] Minimum Maksimum Orta 
illik 

Yanvar -4.9 3.7 -1.1 23.6 

Fevral -7.2 3.4 -1.4 21.1 

Mart -3.6 7.2 1.7 32.6 

Aprel 1.1 14.8 8.0 37.1 

May  5.2 18.6 11.9 50.2 

İyun 8.2 22.4 15.2 27.2 

İyul 11.1 24.6 17.8 8.2 

Avqust 11.8 25.0 17.5 5.4 

Sentyabr 9.9 23.2 16.0 8.5 

Oktyabr 5.9 18.8 12.1 24.2 

Noyabr 2.1 13.5 7.5 37.3 

Dekabr -3.1 7.0 2.0 27.1 

Vegetasiya 
müddətində  

7.60 21.06 14.07 160.80 

 

Burda qış mülayim keçir, belə ki, ilin ən soyuq ayı olan 

yanvar və dekabrda orta aylıq temperatur -1.1 və -1.4 °C, ən isti 

ay iyul və avqustda isə orta aylıq temperatur +17.8 və +17.5 °C 

olmuşdur. Ərdəbil düzənliyində müsbət temperaturun cəmi 

3359 °C təşkil edir. Ərdəbildə şaxtasız günlərin davamiyyət 

müddəti 270-300 gün arasında dəyişmişdir. Orta otuz illik 

məlumata görə il ərzində düşən yağıntının miqdarı 302.5 mm 

olmuşdur. Havanın nisbi rütubətliliyi yüksək deyildir. İl ərzində 
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orta hesabla 60-85% arasında dəyişir, İyul ayında orta hesabla 

63-71%, il ərzində buxarlanma 400-dən 500 mm-dək təşkil edir. 

Buxarlanma bu qədər olduğu halda atmosfer yağıntılarının 

azlığı bütün kənd təsərrüfatı bitkiləri kimi, Ərdəbil sahələrindən 

də yüksək məhsul almaq üçün mütləq süni vegetasiya 

suvarmalarının aparılması lazımdır. Ayrı-ayrı illərdə kartofun 

yumru vermə müddətində yağıntıların azlığı səbəbindən 

məhsuldarlıq həddindən artıq aşağı düşür.    

Suvarma mənbələri. Ərdəbil vilayətinin əkin sahələri 

əsasən quyu suyu ilə  suvarılır. İqlim dəyişikləri nəticəsində 

yağıntıların azalması səbəbindən Ərdəbil bölgəsində yeraltı 

sular sürətlə azalmağa başlamışdır (bəzi yerlərdə təqribən 20 

metr və daha çox aşağı düşmüşdür). Bunun nəticəsində də, 

Ərdəbil bölgəsinin təqribən 40 min hektar ərazisi güclü su qıtlığı 

ilə üzləşmişdir və bu problem ilbəil dərinləşməkdədir. 

 

2.2. Tədqiqatın aparıldığı illərdə bölgənin aqrometeoroloji 

xarakteristikası 

 

Təcrübə aparılan illər meteoroloji göstəricilərinə görə bir-

birindən fərqli olmuşdur. Havanın orta çoxillik temperaturu 

+15.7 °C olduğu halda vegetasiya dövründə bu göstərici +13.3-

dən +17.7 °C arasında dəyişmişdir (Cədvəl 2.2). 
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Təcrübənin 2009-cu ili temperatur göstəricilərinə görə 

əvvəlki tədqiqat illərdən fərqli olmuşdur. Belə ki, May ayında 

havanın temperaturu orta çoxillik illə müqayisədə +8.75 °C az 

olmuşdur və bu da kartofun yumru vermə müddətinə təsadüf 

etmişdir (Cədvəl 2.2). 2010-cu ildə havanın temperaturu 

sentyabrda +24.1 °C təşkil etməklə çoxillik göstəriciyə nisbətən 

+5.46 °C çox olmuş və bu da kartof yumrusunun böyümə 

dövründə baş vermişdir (Şəkil 2.1).   

Bölgədə ən çox yağıntı May və İyun aylarında müşahidə 

olunmuşdur. Tədqiqat aparılan illər atomosfer çoküntüsünün 

miqdarına görə bir-brindən fərqli olmuşdur (Şəkil 2.2). Kartof 

bitkisinin həyatına təsir edən iqlim amillərindən əsas sayılan 

atmosfer çöküntüsü böyük əhəmiyyət kəsb edir. Stabil yüksək 

məhsul almaqdan ötrü vegetasiya müddətində düşən 

yağıntıların miqdarı, xarakteri və həmçinin bitki üçün səmərəli 

olan vaxtlarda düşməsinin çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

Tədqiqatın birinci ili yağıntıların miqdarına görə sonrakı 

illərdən az da olsa fərqlənmişdir. Belə ki, vegetasiya müddətində 

düşən yağıntının miqdarı 125 mm olmuş, bu da 2007-ci ilə 

nisbətən +15 mm, 2008-ci ilə görə -4 mm, 2009-cu ilə görə -17 

mm və 2010-cu ilə görə +21 mm olmuşdur. Ən çox yağmurlar 

mart (27.8 mm), aprel (49.5) və may (25.7 mm) aylarında 

müşahidə edilmişdir. Bu aylarda həm də havanın temperaturu 

nisbətən aşağı olduğuna görə düşən yağmurlar demək olar ki, 
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əsasən kartofun yumru vermə müddətındə və yumrunun 

böyümə dövründə müşahidə edilmiş və nəticədə məhsuldarlıq 

yüksək olmaqla bu əlamətə görə başlanğıc material seçmək 

imkanı əldə edilmişdir (Cədvəl 2.2).  

Bitkinin həyatında iqlim faktorları içərisində havanın 

nisbi rütbbəti də əsas amillərdən biri hesab edilir. Tədqiqatın 

aparıldığı bütün illərdə ən yüksək temperatura və ən az yağıntı 

iyul, avqust və sentyabr aylarında olduğuna görə həmin 

dövrlərdə havanın nisbi rütubətliyi həddindən artıq aşağı 

olmuşdur. Havanın ən yüksək nisbi rütubəti əsasən oktyabr, 

yanvar, aprel və may aylarında (79.67: 77.20: 75.43 və 74.97%), 

ən az isə iyul və avqust (71.26 və 63.89%) aylarında müşahidə 

edilmişdir. 2006 və 2007-ci illərdə vegetasiya dövründən başqa 

təcrübə aparılan digər illərdə havanın nisbi rütubəti orta 4 illiyə 

nisbətən yüksək olmuşdur.  

Beləliklə, tədqiqat illərində aqrometeoroloji göstəricilərin 

nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqli olması kartofun 

sortnümunələrində kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlərinin 

dəyişməsini dərindən öyrənmək, seleksiya işlərində istifadə 

etmək üçün başlanğıc material, həmçinin kompleks təsərrüfat 

qiymətli əlamətlərə görə nümunələr seçməyə imkan yaratmışdır.    
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Cədvəl 2.2 

Kartof bitkisinin vegetasiya müddətində olan aqrometeoroji göstəriciləri 

 

Aylar 

Atmosfer çöküntüsü [mm] Orta 5 
illik 

Havanın nisbi rütubəti [%] Orta 
5 illik 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Yanvar 28.5 12.9 6.70 6.40 17.7 14.4 77.0 76.30 85.35 75.74 71.60 77.20 

Fevral 10.7 27.8 39.9 10.4 23.0 22.4 60.0 81.50 77.71 68.39 77.50 73.02 

Mart 10.8 56.1 17.92 6.2 47.9 27.8 76.5 85.10 60.03 67.46 71.50 72.12 

Aprel 48.6 86.8 12.00 42.2 57.9 49.5 76.8 83.50 63.93 76.40 76.50 75.43 

May 16.2 17.0 29.44 28.2 37.4 25.7 77.6 73.50 75.12 70.61 78.00 74.97 
Iyun 20.4 25.5 1.51 32.7 20.9 20.2 73.9 77.83 75.63 70.60 71.50 73.89 

Iyul 2.00 5.90 2.72 0.00 0.01 2.13 76.6 79.00 61.70 71.00 68.00 71.26 

Avqust 0.00 0.00 2.62 0.00 19.9 4.50 68.1 73.35 50.00 62.00 66.00 63.89 

Sentyabr 5.20 0.00 11.61 0.00 1.28 3.62 77.7 73.00 73.00 75.00 73.00 74.34 

Oktyabr 32.8 5.10 61.20 5.30 8.91 22.7 79.7 73.55 85.10 73.00 87.00 79.67 

Noyabr 21.8 13.1 4.00 51.5 0.0 18.1 77.8 69.19 80.73 77.00 43.0 69.54 

Dekabr 16.3 50.5 9.00 14.9 24.8 23.1 83.6 77.44 77.54 76.17 45.0 71.95 

Vegetasiya 
müddətində  

125 140 121 108 146 128.3 75.8 76.2 69.2 71.2 74.3 73.3 
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2.2 saylı cədvəlin davamı 

 

Aylar 

Orta 5 
illik 

Havanın orta aylıq temperaturu [°C] Orta 5 illik 

2006 2007 2008 2009 2010 

Yanvar 77.20 -4.51 0.20 -10.8 -0.60 1.20 -2.90 
Fevral 73.02 -2.88 1.10 -4.90 -1.45 2.20 -1.19 

Mart 72.12 6.11 3.10 5.20 5.40 7.20 5.40 

Aprel 75.43 11.1 8.00 11.7 6.80 9.50 9.42 

May 74.97 14.9 14.7 13.6 6.15 13.1 12.49 

Iyun 73.89 18.5 17.4 15.1 14.5 19.5 17.00 

Iyul 71.26 18.5 18.7 19.1 16.9 20.2 18.68 

Avqust 63.89 21.7 19.6 19.1 19.0 20.0 19.88 

Sentyabr 74.34 15.9 17.2 18.0 18.0 24.1 18.64 

Oktyabr 79.67 14.1 12.9 11.7 11.5 17.6 13.56 
Noyabr 69.54 3.90 9.80 5.70 3.80 7.45 6.13 

Dekabr 71.95 -2.60 1.10 5.23 7.60 5.41 3.35 

Vegetasiya 

müddətində  
73.3 16.4 15.5 15.5 13.3 17.7 15.7 
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düşən yağıntılar  
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2.3. Tədqiqatın obyekti və metodikası 

 

Tədqiqat obyekti kimi kartofun İranda rayonlaşdırılmış 

sortlarından və Klon mənşəli olan 65 ədəd sortnümunələrindən 

istifadə olunmuşdur. Təcrübədə istifadə edilən 

sortnümunələrinin 4 ədədini Klon və 61 ədədini isə Sortlar  

təşkil etmışdir. Kartof bitkisinin bəzi botaniki və morfoloji 

xüsusiyyətlərini elmi əsaslarla tədqiq etmək məqsədilə çıxış 

yumruların böyüməsi, vegetasiya müddəti ərzində, bitkinin əsas 

gövdənın sayı, bitkinin boyu, yumrularının yetişmə müddəti, bir 

bitkidə yumruların kütləsı və sayı, məhsuldarlıq, əmtəəlik 

yumruların kütləsı və sayı, quru bioloji maddənin miqdarı iki il 

müdətində (2003-2004) öyrənilmışdir.  

Bu təcrübədə bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətlərinə görə 

fərqlənmiş 7 perspektiv  sortnümunə (Satina, Santa, Aqria, 

Marfona, Kenebek, Sezer və 397007-9) seçilmiş və iki il 

müdətində (2005-2006-cı il) sahədə və bir il müdətində (2007) in 

vitro vəziyyətində quraqlığa davamlılığı öyrənilmişdir. 

Seçilmiş 7 perspektiv sortnümunələrin üç suvarma 

normasından istifadə edərək (suvarma normasının 25, 35 və 50 

faizi olmaqla) suvarma rejimi öyrənilmişdir. Təcrübənin 

variantları 3 təkrarda Esplit Plat modelləşdirmə təsadüfi 

blokları əsasında iki il müdətində (2005-2006-cı il) aparılmışdır. 

Hər bir sxemin uzunluğu 6 metr, eni 3.75 metr ölçüdə olan beş 
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sıradan ibarət olub, qida sahələri 75×25 sm olmuşdur. Sxemlər 

arasında məsafələr 1.5 metr qoyulmuşdur. Təcrübənin sxem 

ölçüsü 11.25 m²-ə bərabər olmuşdur  (hər sxemin mərkəzində 5 

m cərgə olmaqla). Birinci suvarma norması bütün variantlar 

üçün ümumi idi, lakin müxtəlif normalar metodikada nəzərdə 

tutulan üsul və normada aparılmışdır. İstifadə edilmiş suyun 

miqdarı hər zaman yığılmış A sinfi suyun buxarlanmasına 

əsasən hesablanır və aşağı tarazlaşdırma əmsalına görə 

müəyyən edilir. 

8.0
CPE

IW
 

IW: Suvarma suyunun miqdarı   

CPE: Buxarlanma əmsalını hesablamaq üçün buxarlanma 

fərqindən istifadə edilmişdir.  

Suvarmanın miqdarı su ölçən cihaz vasitəsilə müəyyən 

edilmişdir. Suvarmanın başlanğıc nöqtəsi A sinfi buxarlanma 

hasilatının 30 mm normasında götürülür. Çöküntü miqdarı 

yağış ölçən cihaz vasitəsilə və gündəlik buxarlanma isə A sinfi 

buxarlanma hasilatı ilə müəyyən edilir. Cücərmədən sonra və 

böyümə zamanı aparılmış tədqiqat işləri aşağıdakılardır:  

Əsas gövdənin sayı, bitkinin hündürlüyü, yumruların 

kütləsı və sayı, ümumi məhsuldarlıq, quru bioloji maddənin 

miqdarı, bir bitkidə əmtəəlik yumruların sayı və kütləsı.  
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Yeddi sortun kök nümunələrindən bitki şitilləri xüsusi 

şəraitdə çoxaldılmışdır. Təcrübə variantları 3 təkrarda 

Faktorial modelləşdirmə metodu əsasında hazırlanmış üsulla 

aparılmışdır. A faktoru yeddi sortun kök hissəsindən 

cücərdilmiş bitki şitilləridir və B faktoru 4 üsulun [0, -1, -2 və -3 

bar/1 L MS olan Poli etilen qlükol] məcmudur (188). Təcrübə 

İranın Ərdəbil əyalətində 2007-ci ildə Villkej təşkilatı 

istixanasında və biotexnologiya laboratoriyasında aparılmışdır. 

Əkindən sonra təqribən 30 gün ərzində 18-22 °C temperaturda 

və 16/8 fotomüddət ilə (16, 172, 244) 5 min lyuks işıq şüasında 

bitki şitilləri yetişdirilmişdir. Transplantasiya kimi bitki 

şitillərinin əkilməsindən sonra kök qüvvəsi və kök törəmələri 

ölçülür. Poli etilen qlükol (PEG) şəraitində genişlənmiş təməl 

metodu vasitəsilə tədqiqata əlavə edilir. Belə ki, ilk olaraq, MS 

becərilməsi PEG ilə birgə ikili qarışıq ilə hazırlanır və sonra 

avtoklava qoyularaq Aqar 9 q/1 L -ilə MS əkilməsi üçün əlavə 

edilir. Bu işdən 24 saat sonra üst maye boşaldılır və MS-

əkilməsinin qalıq hissəsini PEG ilə birlikdə istifadə olunur. 

Sonra bitki şitilləri istixanada 1:1 v/v ilə olan Biolan əkin 

kubiklərində becərilir. 

Təcrübələr 3 təkrarda Faktorial modelləşdirmə metodu 

əsasında hazırlanmış formada aparılmışdır. Bitki şitilləri cərgə 

arası məsafə 10 sm və bitki arası 10 sm qida sahəsində 

yetişdirilir (206). Bitki şitillərinin qidalanması üçün makro və 
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mikro gübrələrdən istifadə edilir. Suvarma, alaq otlarının məhv 

edilməsi, zərərverici və xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri 

bütün böyümə mərhələrində müntəzəm olaraq aparılır. 

Xəstəliklərin yoxlanması və göbələk xəstəliklərinə qarşı 

mübarizə 250 ml/ha hesabilə Konfidordan istifadə etməklə 

aparılır. Kiçik yumrular təqribən iki aydan sonra əmələ gəlir. 

Bu zaman xarakterik bitkilərdə yumruların sayı və orta kütləsı 

müəyyənləşdirilir.   

 Quraqlığa davamlı və ən yaxşı sortnümunələr seçilərək 

çarpazlaşdırılmış və əldə edilmiş hibrid materialları ətraflı 

öyrənilmişdir.  

2007-ci ildə Aprel ayında çarpazlaşdırma yolu ilə 21 

kombinasiya düzünə və əksinə hibridləşmə aparılmışdır. (Sezer 

× 397007-9, Sezer × Kenebek, Sezer × Aqria, Sezer × Satina, 

Sezer × Marfona, Sezer × Santa, 397007-9 × Kenebek, 397007-9 

× Aqria, 397007-9 × Satina, 397007-9 × Marfona, 397007-9 × 

Santa, Kenebek × Aqria, Kenebek × Satina, Kenebek × 

Marfona, Kenebek × Santa, Aqria × Satina, Aqria × Marfona, 

Aqria × Santa, Satina × Marfona, Satina × Santa, Marfona × 

Santa). Cəmi 350 ədəd çiçəkdə tozlama aparılmış və ♂ Sezer × 

♀ 397007-9, ♂ 397007-9 ×  ♀  Sezer, ♂ Sezer ×   ♀ Kenebek,  

♂397007-9 × ♀ Aqria,  ♂ Sezer × ♀ Aqria kombinasiyalardan 

2000 ədəd hibrid toxum əldə edilmişdir. Tozlama axtalamadan 
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40 gün sonra aparılmışdır. Tozlamada H.Hassanabadi (108) 

metodundan istifadə edilmişdir.  

2008-ci ilin Aprel ayında 2000 ədəd hibrid toxumu yaz 

istixanasında hər toxum 25×75 sm ləklərdə əl ilə səpilmişdir. Bu 

mərhələdə 195 Klon seçilmişdir. 

2009-cu ilin Aprel ayında 195 Klon sahəyə əkilmişdir. 

Klonlar müxtəlif xarakterik xüsusiyyətlər üzrə (bitkinin əsas 

gövdələrin sayı, onun boyu, yumruların sayı və kütləsı) 

qiymətləndirilmiş və seçilmişdir və müvafiq olaraq onların 

miqdarı 80 Klona qədər azalmışdır.  

2010-cu ilin Aprel ayında 80 Klonun hərəsi 2-3 m ləklərdə 

və hər 5 xətdən sonra isə nəzarət sortlar əkilmişdir. Klonlar 

müxtəlif xarakterik xüsusiyyətlər üzrə (çıxış-yumruların 

böyuməsi, vegetasiya müddəti ərzində yumruların yetişmə vaxtı, 

bitkilərdə əsas gövdənin sayı, bitkinin hündürlüyü, bir bitkidə 

yumruların sayı və kütləsı, məhsuldarlıq) qiymətləndirilərək 

seçilmişdir, nəticədə onların miqdarı 14 Klona qədər azalmışdır 

(Cədvəl 2.3). 
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Cədvəl 2.3 

Kartof  bitkisinin brinci (F1), ikinci (F2) və üçüncü (F3) nəsil 

hibridlərin sayı 

♂ ♀ 

kartof 
toxumu 
(TPS) (ədəd)  
F1 

Klon 
(ədəd) F2 

Klon 
(ədəd) 
F3 

Sezer Savalan 800 80 56 
Savalan Sezer 350 20 4 
Sezer Kenebek 200 15 5 
Savalan Aqria 250 30 6 
Sezer Aqria 400 50 9 

 

2007-2008-ci illərdə üç kartof sortnümunələr üzərində 

[Aqria (su qıtlıqına həssas), Satina (nisbətən davamlı) və Sezer 

(davamlı)] və dörd suvarma normasında (A sinfi əsasından 30 

mm buxarlanma həddində, Kalium hummat ilə pulverizasiya ilə 

çilənmə və A sinfi əsasından 30 mm buxarlanmadan sonra, 

Kalium hummat ilə pulverizasiya ilə çilənmə və 60 mm 

buxarlanma həddində, və A sinfi əsasında 60 mm buxarlanma 

həddində) su rejimi öyrənilmişdir. Bu tədqiqatlar İranın şimal-

qərbində yerləşən Ərdəbil ərazisinin üç yerində (Alaroq, 

Həsənbaroq və Xoşerod ) aparılmışdır. Təcrübə variantları üç 

təkrarda Esplit Plat modelləşdirmə üsulu əsasında aparılmışdır. 

Sxemlərin hər birində bitkilər 4 cərgə olmaqla bitki arası məsafə 

25 sm, cərgə arası məsafə isə 75 sm olmaqla ləklərin sahəsi 18 

m² təşkil etmişdir və sxemlər arasındakı məsafə 1.5 m olmuşdur. 
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Birinci suvarma ümumi variantlar üzrə eyni olduğu halda, 

sonrakı suvarmalar minimal həddə görə tətbiq edilmişdir. 

İstifadə edilmiş suyun miqdarı hər zaman A sinfi həddində 

buxarlanma əsasında hesablanır. 

8.0
CPE

IW
 

IW: Suvarma suyunun miqdarı  

CPE: Buxarlanma əmsalını hesablamaq üçün toplanmış 

buxarlanma fərqindən istifadə edilmişdir. 

Suvarma üsullarından asılı olaraq suvarmanın miqdarı su 

ölçən cihaz vasitəsilə müəyyən edilmişdir. Suvarmanın başlanğıc 

nöqtəsi A sinfi buxarlanma fərqi 30 mm həddində olmuşdur. 

Çöküntü miqdarı yağış ölçən cihaz vasitəsilə və gündəlik 

buxarlanma A sinfi buxarlanma fərqi ilə müəyyən edilir.  

Kalium hummatının təsirini (250 ml/ha), kartofda 

yumruların əmələ gəlməsinin üç mərhələsində - çıxış-yumruların 

əmələ gəlməsi, 50% yumruların əmələ gəlməsi və yumruların 

böyüməsi zamanı pulverizasiya vasitəsilə çilənmişdir (Cədvəl 

2.4).  

Cücərtilər əmələ gələndən sonra və vegetasiya ərzində 

kartof bitkisinin əsas gövdələrinin sayı və hündürlüyü, bir 

bitkidə yumruların sayı və kütləsı, bir bitkidə əmtəəlik 

yumruların sayı və kütləsı, ümumi məhsuldarlıq və quru 

maddənin miqdarı hesablanmışdır. 
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Qida maddələrindən fosfor gübrəsi (P2O5) hektara 150 kq 

olmaqla şum altına verilmiş, Azot gübrəsinin illik normasının 

150 kq şum altına, 100 kq bitkinin inkişafının ilkin 

mərhələsində və 100 kq yumruların əmələ gəlmə mərhələsində 

verilmişdir. Təcrübə ləklərinin sahəsi 7.5 m² (5 m uzunluğa 

malik hər ləkin mərkəzində 2 cərgə) olmuşdur. Hər zonada hər 

sort üçün orta məhsul müəyyənləşdirmişdir. 
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Cədvəl 2.4 

Kalium hummat qarışıqlarının istifadə normaları 

Mgo K2O P2O5 
N-
NO3 

N-NH4 Potassium 
Fosforus Humid 

Nitroqen  

620  
mq/L 

8600 
mq/L 

890 
mq/L 

890  
mq/L 

460  
mq/L 

10 % 0.4 % 5.0 % 2.8 % 

         
pH Cu Co Mo B Mn Fe S Zn 

8.2    
4.5  
mq/L 

1  
mq/L 

2  
mq/L 

2  
mq/L 

10  
mq/L 

15  
mq/L 

400  
mq/L 

11.5  
mq/L 
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Tədqiqat işi 2008-ci ildə İranın Ərdəbil əyalətində Villkej 

təşkilatı istixanasında və biotexnologiya laboratoriyasında 

aparılmışdır. Dörd kartof sortunun (Aqria, Savalan, Satina və 

Sezer) meristem toxumalarından alınmış şitillər kəsiklər 

şəklində çoxaldılmışdır. Təcrübə variantları üç təkrarda 

Faktorial modelləşdirmə üsulu ilə aparılmışdır. A faktoru dörd 

sortun kök tellərindən alınmış kəsiklərlə və B faktoru; [1-ci  -1.5 

bar /1 L MS olan Poli etilen qlikol qarışığı (PEG), 2-ci Kalium 

hummatın qarışığı (1 mL/1 L MS), 3-cü qarışıq PEG (-1.5 bar) 

və Kalium hummat (1 mL/1 L MS) və 4-cü nəzarət] vardır 

(229). Əkindən sonra bitki şitilləri 18-22 ºC temperaturda və 5 

min lyuks işıq şüası altında 16/8 fotomüddət ərzində təqribən 30 

gün müddətində saxlandıqdan sonra yaxşı inkişaf edir. Şitillər 

transplantasiya edildikdən sonra kök qüvvəsi və kök 

törəmələrində də baş verən dəyişikliklər ölçülür. Daha sonra 

dörd sortun bitki şitilləri istixana şəraitində Biolan əkin 

kubiklərində becərilmişdir. Təcrübələr üç təkrarda Faktorial 

modelləşdirmə üsulu əsasında hazırlanmış formada 

aparılmışdır. Bitki şitillərinin cərgəarası 10 sm, və bitki arası 

məsafə 10 sm götürülmüşdür (206). Makro və mikro gübrələr 

bitki şitillərinin qidalanması üçün istifadə edilmişdir. Suvarma 

və alaq otlarına, zərərverici və xəstəliklərə qarşı mübarizə 

tədbirləri təcrübədə müntəzəm olaraq aparılmışdır. Xəstəliklərə 
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qarşı mübarizə müvafiq olaraq 250 ml/ha Konfidor maddəsi ilə 

aparılır. Yumrular təqribən iki aydan sonra əmələ gəlir.  

Kartof məhsulunda nitratların təyin edilmış 

spektrofotometr vasitəsilə 410 nm-də həyata keçirilmişdir. 

Bütün kartof sortlarından kəsilmiş yumrulardan 0.4 q 

götürülərək 50 ºC-də termostatda qurudulmuşdur. Sonra 0.2 q 

fəal karbon və 40 ml Aliminum Sulfat (0.025 M) qurudulmuş 

kartof tozuna əlavə edilmişdir. Nümunələr 30 dəqiqə müddətinə 

200 rmp-da bölünmüşdür. 0.8 ml Sulfasalsilic turşusu, 0.05% və 

16.7 ml NaOH (2N) 1.5 ml supernatanta əlavə edildikdə 

reaksiyalar sona çatdırılmış və bəzi vaxtlar rəngi inkişaf 

etdirmək üçün bir qədər gözlənilir və sonra nümunələrdəki 

nitratın miqdarı spektrafotometr vasitəsilə 410 nm-da təyin 

edilir. 

Nitratreduktoza fermentinin də fəallıqı öyrənilmişdir. 

Bütün kartof sortlarından kəsilmiş kök, gövdə və yarpaqlarını 

soyuq distillə suyu ilə yaxşı yuyulur. Sonra orta çəki nümunələri 

seçilir və 0.5 q cəkiləri götürülür. Götürülmüş nümunələr 2-3 mm 

ölçülü kiçik hissələrə bölünür. Çəkilmiş nümunələrin içərisində 

K-fosfat buferi  (0.1 М) -pH 7.5 -4 ml; КНО3 (0.1 М) -1 ml; n-

proponol (2%) - 0.1 ml; Mo - 0.05 ml olan sınaq şüşəsinə 

keçirilir. Sınaq şüşələri qara kağızla örtülür.  

Sınaq şüşələri vakuum-eksikatoruna yerləşdirilməlidir. 

Bufer və nitratın bitki toxumasının içərisinə keçməsini 
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yüngülləşdirmək üçün reaksiya qarışıgı üç dəfə eksikatorun 

içərisindəki hava sorularaq yavaş-yavaş yenidən onun içərisinə 

buraxılır.  

Bitki nümunəsi olan məhlul 30 dəqiqə 30 °C-də qaranlıqda 

su hamamında çalxalanaraq inkubasiya olunur. Reaksiya su 

hamamında qarışıgın 10 dəqiqə qaynadılır. Reaksiya qarışıgı 

bitki qalıqlarından süzgəc və ya sentrifuqa vasitəsilə ayrılır (5 

min rpm). Eyni əməliyyatı 5 mm ölçülü yarpaqlarla da 

təkrarlayırıq. 

Sentrifuqa vasitəsilə ayrılmış reaksiya qarışıgında 

nitratları təyin etmək üçün həmin qarışıqdan 3 ml ayırılaraq 

üzərinə 0.5 ml sulfanil turşusu (0.6%) və 0.12% N-1-

naftieletilendiamin (NEDA) əlavə edilir. 30 dəqiqə sonra 

rənglənmiş məhlulda nitratların miqdarı spekrofotometrdə 548 

nm optik sıxlıqda təyin edildi. 

Suyun səmərəliliyi müxtəlif suvarma rejimləri altında ən 

yüksək məhsuldar kartof sortları üçün tətbiq edilmişdir. Bu 

aşağıdakı düsturun istifadəsi ilə hesablanır. 

 

SİS: Suyun səmərəliliyi 

TY: Tam yumrusu məhsulu 

TWN: Tam su istifadəsi 
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Quru maddənin miqdarını təyin etmək üçün 1.5 kq 

yumrusu (60-80 mm diametr) soyulur və 48 saat ərzində 100 ºC 

də termostatda qurudulur. Soyuduqdan sonra tərəzidə 

çəkilərək quru maddənin miqdarı müəyyən edilir (108). 

Kartofda xüsusi ağırlıq qüvvəsi 5 kq yumrunun havada və 

suda çəkilməsi ilə ölçülür. Bu aşağıdakı düsturun istifadəsi ilə 

hesablanır (195). 

ba

a
XAQ


  

XAQ= Xüsusi Ağırlıq Qüvvəsi 

a: Yumruların havada kütləsı  

b: Yumruların suda kütləsı  

Quru maddə miqdarı = 24.182 + 211.04 × (XAQ - 1.0988) 

və nişasta miqdarı = 17.546 + 119.07 × (XAQ - 1.0988) olan 

halda xüsusi ağırlıq qüvvəsi, quru maddə və nişasta miqdarının 

arasında əlaqə vardır.  

Kartof qızartması hazırlamaq üçün hər bir sortdan 20 

yumru (60-80 mm diametr) 10-13  mm dilimlərə bölünür və üç 

dəqiqə ərzində axar suda yuyulur. Dilimlər daha sonra üç 

dəqiqə ərzində 180 ºC-də yağda qızardılır və USDA standart 

rəngli kartları ilə müqayisə edilir. 000-dan 4-ə qədər 7 sinif 

mövcuddur. 3 ədəd 0 ən şəffaf və 4 ən tünd nümunəni bildirir 

(108). 
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Kartof çipsləri hazırlamaq üçün hər sortdan 10 ədəd 

kartof yumrusu (60-80 mm diametr) soyulduqdan sonra 1.25 

mm-lik dilimlərə ayrılır və 2 dəqiqə ərzində suda yuyulur. Daha 

sonra qurudularaq qızardılır. 180 ºC-də yağda 

konservləşdirildikdən 2-3 dəqiqə sonra USDA arayış rəngi 

kartları 1 (tünd)-9 (şəffaf) ölçü ilə müqayisə edilir (108). 

Yüksək məhsuldar kartof əkinlərinin qiymətləndirilməsi 

üçün istifadə edilmiş quraqlığa davamlılıq əmsallar bunlardır: 

Fişer və Murer təsiri əmsalı (SSI), Fernandez dözümlülük 

əmsalı (STI), Rosiele və Hamblin dözümlülük əmsalı (TOL), 

Baron geometrik əmsalı (GMP) və şəklini dəyişmiş davamlılıq 

əmsalı (MSTI) (73, 76, 189, 209).  

İrsiyyət qiymətləri (h2) aşağıdakı tənliklərlə təyin 

edilmişdir: 

δ2g=(msg-mse)/r 

h2=[δ2g × (δ2g +)δ2e/r)] ×100 

C.V.e = (√δ2e / X )× 100 

C.V.g = (√δ2g / X )× 100 

C.V.p =√)δ2g + δ2e) / X ) × 100 

X : orta miqdarı; 

δ2e : Ətraf mühit dəyişiklikləri; 

δ2g : Sortların dəyişiklikləri; 

h2  : Adi irsi qiymətlər; 
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C.V.g : Sortların dəyişilmə qiyməti; 

C.V.e: Ətraf mühit amillərinin dəyişilmə qiymətləri; 

C.V.p : Fenotipik dəyişilmə qiymətləri; 

Hibrid və valideyn formaları ♂-F-♀ sxemi üzrə 

səpilmişdir. G.Biel və P.Atkins (39) tərəfindən təklif edilmiş 

tənliyə əsasən F1 hibridinin kəmiyyət əlamətlərinin dominantlıq 

dərəcələri (hp) aşağıdakı kimi hesablanmışdır. 

mpFı

mpF
hp




 

burada, 

hp – dominantlığın dərəcəsi; 

F –  hibridin orta arifmetikası; 

mp – hər iki valideynlərin orta arifmetikası; 

Fı – daha çox inkişaf etmiş əlamətləri (nişanələri) olan 

valideynlərin orta arifmetikası; 

hp-nin qiymətindən asılı olaraq G.Biel və P.Atkins (39) 

metodikasına əsasən dominantlığın kəmiyyət təsnifatı belə 

verilmişdir. 

hp = 0 – dominantlıq yoxdur ; 

hp = 1.0 – tam dominantlıq ; 

hp > 1.0 – yüksək dominantlıq ; 

hp < 1.0 – depressiya (tənəzzül) ; 

-0.5< hp <0.5 - aralıq dominantlıq ; 

0.5< hp <1.0 – qismən və ya cüzi dominantlıq ; 
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А.А.Сокол (11) tənliyinə əsasən daha yaxşı heterozis (H) 

aşağıdakı tənliklə təyin edilmişdir. 

100



P

PF
H 

burada,  

H – daha yaxşı heterozis ; 

F– hibridlərinin orta arifmetikası ; 

P – daha çox inkişaf etmiş əlamətləri olan valideynlərin orta 

arifmetikası ; 

Tədqiqat nəticəsində alınmış statistik rəqəmləri təhlil 

etmək məqsədilə SPSS  proqramı üzrə А.А.Кудрyaşevanın (8) 

metodundan istifadə olunmuşdur. 

)1(

2





nn

a
m  

m - Orta səhv (Xəta) ; 

±α - Orta məhsuldarlığa ğörə fərq ;  

2a  - Fərqin kvadrati ; 

 2a - Fərqin kvadratının cəmi 

Təcrübənin dəqiqliyi bu tənliklə hesablanmışdır:  

100
M

m
P  

P - Təcrübənin dəqiqliyi 

M – Təkrarlar üzrə orta məhsuldarlıq ; 
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Korrelyasiya asılılığı В.Г.Волфun (5) metodikası kompüter 

proqramı vasitəsilə hesablanmışdır. 

Korrelyasiya əmsalının tapılması ; 

  
YX

SSn

YYXX
r

..

. 
  

Korrelyasiya əmsalının kvadratları səhvinin tapılması ; 

1

1 2






n

r
Sr  

Korrelyasiyanın əhəmiyətini rSr  qaydada yazılması 

qəbul olunmuşdur.  

Orta müqayisə və təcrübənin nəticələri aşağıdakı qaydada 

müəyyən edilmişdir: 

dfepxp SSRSLSR ,  

pLSR Danken testi 


x

S Orta st və art səhv 

r

MS
S e

x
  

eMS Eksperimental səhv fərqi 

r  Təkrar 

SSR əhəmiyyətli diapazon 

Təcrübələrdə Path analizləri D.R.Dewy və K.H.Lu (58) 

tərəfindən irəli sürülmüş üsul əsasında aparılır. Burada bir 
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bitkidə gövdələrin sayı, bitkinin hündürlüyü, bir bitkidə 

yumruların sayı və kütləsı, və quru maddənin miqdarı "AMOS" 

proqram təminatı tərəfindən həyata keçirilmişdir. Path 

analizləri standartlaşdırılmış yarımqayıtma əmsalıdır; bu da bir 

müxtəlifliyin digəri üzərində birbaşa təsirini ölçür və uzlaşma 

əmsalının bölünməsi vasitəsi ilə və vasitəsiz təsir hissələrinə 

ayırır. Baxmayaraq ki, uzlaşma münasib əlaqənin əmələ 

gəlməsini sadəcə olaraq müəyyən edir, Path analizləri isə 

təcrübənin səbəblərini dəqiq müəyyən edir və onların yaxınlıq 

əhəmiyyətini müəyyən edir.  

Vegetasiyanın sonunda orta məhsul hər ərazidə, bir əmsal 

dəyişikliyi üçün qiymətləndirilmişdir və təcrübələr sabitlik 

əmsalları vasitəsilə müəyyənləşdirilmişdir (62, 63, 75, 88, 132, 

133, 134, 135, 136, 137, 165, 167, 168, 192, 199, 232, 233). 
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III FƏSĠL. KARTOF SORTNÜMUNƏLƏRĠNĠN MORFO-

AQROBĠOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ VƏ 

TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMĠYYƏTLĠ ƏLAMƏTLƏRĠNƏ  

GÖRƏ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

3.1. Öyrənilən kartof sortnümunələrinin morfoloji xüsusiyyətləri 

 

Hələ qədim zamanda təbiətisevənlər tərəfindən bitkilərin 

morfoloji əlamətlərinin öyrənilməsinə xüsusi maraq göstərilmiş 

və bunun əsasında da bitkilərin bitib-tükənməyən müxtəlifliyinə 

görə onların təsnifatını vermək mümkün olmuşdur. 

Uzun illərdir ki, botanikada əhəmiyyətinə görə üstünlük 

morfologiyaya verilmişdir. Morfologiya təkcə bitki 

orqnizmlərini təyin etmək üçün vasitə olaraq qalmır, o eyni 

zaman bitkilərin botaniki təsnifatının əsasını təşkil edir. 

Morfologiya bitkinin xarici quruluşunu, bitkinin forma və 

orqanlarını təyin edən bir elmdir. N.İ.Vavilova (4) görə genetik 

şəkildə qəbul edilmişdir ki, bitkinin forması nisbətən xarakterik 

əlamətə malik olduğu üçün bitki aləminin təbii təsnifatının əsası 

və orqanizmlərin filogenetik qohumluğu kimi hesab edilə bilər. 

P.M.Jukovskinin (7) məlumatına görə bitki orqanlarının 

müxtəlif formalarda olmalarına, bitkilərin filogenetik 

inkişaflarına və onların xarici mühitə uyğunlaşma prosesi 

zamanı baş verən dəyişikliklərə morfoloji quruluş təsir edir.  
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Bu əsasları nəzərə alaraq demək olar ki, bu cür proseslərin 

gedişi, bitki orqanizmlərinin genetik qanunauyğunluğuna və ya 

genetik konstitusiyasına söykənir. 

Morfologiya sortların əsas xüsusiyyətlərini özündə 

cəmləşdirən vacib amillərdən biridir. O, sortlar arasındakı fərqi 

dəqiq və konkret şəkildə aşkar etməyə imkan verir, həmçinin 

öyrənilən sortların yararlılığına görə müxtəlifliyini təxmini olsa 

da müəyyənləşdirir. 

Bizim tədqiqat işimizdə kartof sortnümunələrinin 

təsərrüfat qiymətli əlamətlərinin öyrənilməsi ilə yanaşı bəzi 

morfoloji əlamətlərinə yumrunun qabığının və lətinin 

rənglərinin, əsas gövdənin sayı, bitkinin boyu, bir bitkidə 

yumrunun sayı və kütləsı, ümumi məhsuldarlığı, əmtəəlik 

yumruların məhsuldarlığı, yumruda quru maddənin miqdarının 

öyrənilməsinə geniş yer verilmişdir.  

3.1.1. Vegetasiya müddəti. Hər hansı bir bitkini yeni 

torpaq-iqlim şəraitində əkib-becərmək üçün ilk növbədə onun 

bioloji xüsusiyyətlərini və yaranma mənbəyini öyrənmək tələb 

olunur. Bunları elmi əsaslarla tədqiq etmədən bitkinin 

becərilmə texnologiyası haqqında fikir söyləmək qeyri-

mümkündür. Ona görə də bunu nəzərə alaraq kartof bitkisinin 

bioloji xüsusiyyətlərinin əsas hissəsi hesab olunan vegetasiya 

müddətinin öyrənilməsi və təhlili bizim əsas məqsədimiz 

olmuşdur.  
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Vegetasiya müddətinin uzunluğu sortun bioloji və genetik 

xüsusiyyətlərindən və həmçinin xarici mühitin müxtəlif 

amillərinin bitkiyə təsirindən asılıdır (3, 222). Vegetasiya 

müddətinin davamiyyəti havanın orta dəyişkənlik temperaturu 

ilə tərs mütənasib olur, yəni temperatur nə qədər yüksək olarsa 

vegetasiya müddəti də bir o qədər qısalar, yağıntının miqdarı ilə 

düz mütənasib olur, yəni yağıntı nə qədər çox olarsa, vegetasiya 

müddəti də bir o qədər də uzanar (199). 

Vegetasiya müddətinin təyin edilməsində ən böyük 

əhəmiyyət kəsb edən çıxış yumruların əmələ gəlmə və 

yumruların yetişmə dövrüdür ki, bunlardan da ən əsas həlledici 

çıxış-yumruların əmələ gəlmə dövrü hesab olunur. 

Tədqiqat zamanı müəyyən edilmişdir ki, öyrənilən 

sortnümunələrində çıxış yumrular müddətinin uzunluğu 42 gün 

ilə 64 gün arasında dəyişir. Bu göstərici nəzarət Aqria sortunda 

52 gün təşkil etmişdir. Tədqiqat illərində müəyyən olunmuşdur 

ki, sortnümunələrinin əksəriyyəti, yəni 9 ədədi (8.58%-i) tez, 21 

ədədi (41.47%-i) orta-tez, 29 ədədi (42.90%-ni) orta-gec, 3 ədədi 

(4.62%-i) gec və bir ədədi (1.54%-i) çox gec çıxış-yumrular 

dövrünə malik sortlar təşkil etmişdir (Cədvəl 3.1). 
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Cədvəl 3.1 

Vegetasiya müddətindən asılı olaraq kartof sortnümunələrinin çıxış-yumrular müddətinə görə 

qruplaşdırılması 

Sortnümunələrin 

sayı 

Sortnümunələrin çıxış-yumrular müddətləri   

tez 

(40-45 gün) 

orta-tez 

(46-50 gün) 

orta-gec 

(51-55 gün) 

gec 

(56-60 gün) 

çox-gec 

(61-65 gün) 

65 ədəd 9 21 29 3  1 

100%ə 8.58% 41.47% 42.9% 4.62% 1.54% 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Flavia, Marabel, Sleni, Buren, 

Orla, Binela, Elona, Valeta və Pamela tez çıxış-yumrular 

müddətinə (40-45 gün), Akira, Fontana, Şanon, Herta, 

Diamant, Sinca, Pikaso, Serenad, Acaks, Sinora, Virqo, Verdi, 

Provento, Vəantə, Kenebek, Sezer, 397009-7, Odesa, Santa, 

Futura və Dita orta-tez-çıxış-yumrular (46-50 gün), Vital, 

Kozima, Arkula, Almera, Atlas, Milva, Banba, Satina, 

Marfona, Draqa, Kasmos, Bolesta, Famosa, Edol, Mondial, 

Granola, Goliat, Venus, Luta, Aqria, Atlantik, Matador, 

Rencer Raset, 397008-10, 397009-3, 397007-9, Kolombus, 

Belini, Ledi Rozeta və Markis orta-gec çıxış-yumrular (51-55 

gün), Aida, Celi, Anna və Marela gec çıxış-yumrular (56-60 

gün), və Culiana çox-gec çıxış-yumrular (61-70 gün) müddətinə 

malik olmuşdur (Cədvəl 3.2).  

Tədqiqat zamanı öyrənilən 65 kartof yumrularının yetişmə 

müddətinə görə tez-yetişən müddətləri (6 ədədi və ya 9.23%-i), 

orta-tez-yetişən (19 ədədi və ya 29.23%-i), ort-agec-yetişən (36 

ədədi və ya 55.38%-ni) və gec-yetişən (4 ədədi və ya 5.72%-i) 

quruplarına bölünmüşdür (Cədvəl 3.3).  

Apardığımız tədqiqat işindən aydın olmuşdur ki, çıxış-

yumrular və yumrularını yetişmə müddətinə görə 

sortnümunələri nəzərəçarpacaq dərəcədə bir-birindən 

fərqlənmişlər.  
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Qeyd etmək lazımdır ki, kartofun Arkula, Marabel, 

Binela, Elona, Valeta və Odesa sortnümunələri tez-yetişən, 

Almera, Milva, Şanon, Anna, Satina, Marfona, Draqa, 

Kasmos, Serenad, Acaks, Sinora, Goliat, Provento, Atlantik, 

Matador, Pamela, Belini, Edol və Dita sortnümunələri orta-tez-

yetişən, Vital, Aida, Akira, Atlas, Flavia, Celi, Fontana, Sleni, 

Buren, Orla, Banba, Herta, Diamant, Sinca, Pikaso, Bolesta, 

Granola, Virqo, Verdi, Venus, Vəantə, Aqria, Kenebek, Rencer 

Raset, Sezer, 397008-10, 397009-7, 397009-3, 397007-9, 

Kolombus, Santa, Marela, Culiana, Futura, Ledi Rozeta və 

Markis sortnümunələri orta-gec-yetişən və Kozima, Famosa, 

Mondial və Luta sortnümunələri isə gec-yetişən qruplara aid 

olmuşlar (Cədvəl 3.2). 

Öyrəndiyimiz sortnümunələri yumruların yetişmə 

müddətinə görə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənmişlər. Bu 

dövr sortnümunələrin bioloji xüsusiyyətdən asılı olaraq 

suvarma şəraitində 65 gün arasında dəyişmişdir. Belə ki, 

suvarma şəraitində ən tez-yetişən (65-70 gün) yumrular 

qrupuna Arkula, Marabel, Binela, Elona, Valeta və Odesa 

sortnümunələri, gecyetişən (110-130 gün) yumrular qrupuna 

Kozima, Famosa, Mondial və Luta sortnümunələri nəzarət 

Aqria sortu isə gecyetişən (110 gün) qrupa daxil edilmişdir 

(Cədvəl 3.2). 
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3.4 saylı cədvəldən göründüyü kimi, sortların bəzilərində 

vegetasiya dövrünun qısa olması çıxış yumrular, bəziləri isə 

yumruların yetişmə müddətdən asılı olmuşdur.  

Belə ki, Flavia, Marabel, Sleni, Buren, Orla, Binela, 

Elona, Valeta və Pamela sortnümunələrində çıxış-yumruların 

əmələ gəlməsi müddəti digər sortnümunələrinə nisbətən qısa 

olmuşdur. Bununla yanaşı Arkula, Marabel, Binela, Elona, 

Valeta və Odesa sortnümunələrində yumruların yetişmə 

müddəti isə az olmuşdur. 

Tədqiqat illərinin xarici mühit amillərindən asılı olaraq 

eyni bir sortun vegetasiya müddəti müxtəlif olmuşdur. Aparılan 

tədqiqat işi nəticəsində məlum olmuşdur ki, vegetasiya 

müddətinin uzunluğu əksər hallarda həlledici amil hesab oluna 

bilməz. Bunun üçün sortun məhsuldarlığı da nəzərə alınmalıdır. 
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Cədvəl 3.2 

Kartof sortnümunələrinin məhsuldarlığının struktur elementləri 
(iki illik orta)  

 

Yumruların
-yetişmə 
müddəti 

 

x
SX   

Çıxış-
yumrular  

müddəti 
(gün) 

x
SX   

Bitkininhünd
ürlüyü (sm) 

 

x
SX   

Bir bitkidə 
əsas 
gövdələrin 
sayı (ədəd) 

x
SX   

Sortlar No. 

6 5 4 3 2 1 

Orta-gec 2.83 54 1.78 51.46 0.57 3.80 Vital 1 

Gec  1.41 54 4.09 47.89 0.37 5.26 Kozima 2 

Orta-gec 2.83 47 3.42 67.62 0.66 5.27 Akira 3 

Orta-gec 0.00 58 3.11 51.50 0.49 5.24 Aida 4 

Tez  0.00 52 1.34 51.35 0.45 5.32 Arkula 5 

Orta-tez 2.83 55 1.88 54.33 0.33 3.77 Almera 6 

Orta-gec 1.41 52 0.08 60.06 0.81 4.07 Atlas 7 

Orta-gec 1.41 45 2.83 46.00 0.14 3.90 Flavia 8 

Orta-gec 2.83 60 2.66 59.88 0.72 4.49 Celi 9 

Orta-tez 1.41 51 3.85 49.12 0.82 5.58 Milva 10 

Tez  1.41 43 1.70 46.50 0.98 5.59 Marabel 11 

Orta-gec 0.00 48 2.59 61.83 1.30 3.08 Fontanə 12 

Orta-tez 4.24 47 0.96 45.72 0.64 6.25 Şanon 13 

Orta-tez 2.83 60 4.20 56.17 0.85 6.60 Anna 14 

Orta-gec 1.41 44 1.16 49.38 0.06 4.96 Sleni 15 

Orta-gec 2.83 42 2.36 55.33 0.17 4.58 Buren 16 

Orta-gec 4.24 45 2.80 49.02 1.07 4.24 Orla 17 

Orta-gec 1.41 51 0.31 60.78 0.89 5.37 Banba 18 

Orta-tez 1.41 51 0.58 59.61 0.28 3.4 Satina 19 

Orta-tez 1.41 53 0.40 60.28 0.61 6.23 Marfona 20 

Tez  1.41 45 1.56 46.20 0.10 4.27 Binela 21 

Orta-gec 1.41 49 0.47 53.67 0.04 4.03 Herta 22 

Orta-gec 8.49 50 4.71 53.67 0.18 3.87 Diamant 23 

Orta-gec 2.83 49 2.83 53.00 0.00 4.00 Sinca 24 

Orta-tez 4.24 53 0.18 54.87 0.99 4.30 Draqa 25 

Orta-gec 4.24 48 2.29 46.38 0.42 4.20 Pikaso 26 

Orta-tez 1.41 51 2.67 46.11 0.66 4.53 Kasmos 27 

Orta-tez 1.41 48 1.32 47.07 1.09 3.43 Serenad 28 

Orta-tez 1.41 51 0.58 59.61 0.28 3.4 Satina 29 
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3.2 saylı cədvəlin davamı 

6 5 4 3 2 1 

Orta-tez 4.24 47 10.93 53.73 0.52 4.63 Acaks 29 

Orta-gec 2.83 51 0.52 49.47 0.57 4.40 Bolesta 30 

Gec  7.07 55 1.71 45.29 0.24 4.43 Famosa 31 

Orta-tez 2.83 52 0.13 46.91 0.42 5.30 Edol 32 

Orta-tez 1.41 49 2.87 47.07 1.09 3.43 Sinora  33 

Tez  1.41 45 2.83 52.00 0.00 4.00 Elona 34 

Gec  1.41 54 2.57 53.18 0.07 4.20 Mondial 35 

Orta-gec 1.41 54 2.59 50.17 0.34 3.86 Granola 36 

Orta-tez 2.83 52 1.58 52.88 0.57 4.6 Goliat 37 

Orta-gec 5.66 49 8.71 43.94 0.28 2.2 Virgo 38 

Orta-gec 4.24 50 0.79 52.94 0.57 1.6 Verdi 39 

Orta-tez 2.83 50 1.07 52.44 0.42 3.7 Provento 40 

Orta-gec 1.41 55 1.02 43.28 0.99 2.3 Venusz 41 

Gec 1.41 51 0.40 25.72 0.28 1.7 Luta 42 

Tez 2.83 45 9.81 36.06 0.28 3.9 Valeta 43 

Orta-gec 4.24 49 1.67 49.18 0.57 3.3 Vəantə 44 

Orta-gec 2.83 52 1.03 47.27 0.18 4.87 Aqria  45 

Orta-tez 1.41 52 3.56 77.52 0.98 6.51 Atlantik 46 

Orta-tez 2.83 52 3.51 45.72 0.14 2.9 Matador 47 

Orta-gec 2.83 50 9.96 72.96 0.27 3.81 Kenebek 48 

Orta-gec 1.41 53 1.68 63.81 0.33 2.97 Rencer R.  49 

Orta-gec 0.00 50 4.02 77.47 0.00 8.00 Sezer 50 

Orta-gec 2.83 51 0.88 57.42 1.41 6.04 397008-10 51 

Orta-gec 7.07 50 1.03 77.47 0.71 8.00 397009-7 52 

Orta-gec 7.07 52 6.10 72.71 0.85 6.50 397009-3 53 

Orta-gec 7.07 51 0.54 81.62 0.00 6.00 397007-9 54 

Tez  2.83 46 6.84 43.16 0.68 6.72 Odesa 55 

Orta-tez 1.41 45 1.02 60.28 0.04 4.87 Pamela 56 

Orta-gec 2.83 55 1.53 49.78 0.17 4.78 Kolombus 57 

Orta-tez 1.41 54 0.49 58.65 0.85 4.40 Belini 58 

Orta-gec 1.41 50 2.83 53.00 0.28 2.2 Santa 59 

Orta-gec 2.83 60 1.58 62.08 0.86 5.59 Marela 60 

Orta-gec 1.41 64 1.88 54.67 0.03 5.12 Culianə 61 

Orta-gec 2.83 50 0.33 65.97 0.85 5.60 Futura 62 

Orta-gec 1.41 51 3.25 56.80 0.71 4.50 Ladi R. 63 

Orta-tez 1.41 46 1.29 43.39 0.11 3.82 Dita 64 

Orta-gec 4.24 51 5.06 72.42 0.40 6.92 Markis 65 
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3.2 saylı cədvəlin davamı 

Yumruların rəngi Yumrularda quru 

maddənin miqdarı 
(%) 

x
SX   

Sortlar No. 
Lətinin   Qabığının  

5 4 3 2 1 

Tünd-sarı Sarı 0.42 21.15 Vital 1 

Açıq-sarı Sarı 0.65 21.64 Kozima 2 

Sarı  Sarı 0.85 24.00 Akira 3 

Açıq-sarı Sarı 0.83 17.61 Aida 4 

Açıq-sarı Sarı 0.61 23.67 Arkula 5 

Açıq-sarı Sarı 0.57 19.90 Almera 6 

Açıq-sarı Sarı 0.71 19.50 Atlas 7 

Sarı  Sarı 0.08 22.02 Flavia 8 

Tünd-sarı Sarı 0.28 16.00 Celi 9 

Sarı  Sarı 0.49 18.85 Milva 10 

Açıq-sarı Sarı 0.34 22.76 Marabel 11 

Açıq-sarı Sarı 0.99 20.30 Fontanə 12 

Ağ Qırmızı 0.59 18.08 Şanon 13 

Ağ  Sarı 0.86 20.39 Anna 14 

Ağ Sarı 0.31 21.02 Sleni 15 

Açıq-sarı Sarı 0.03 18.02 Buren 16 

Sarı  Sarı 0.10 18.93 Orla 17 

Açıq-sarı Sarı 0.10 19.43 Banba 18 

Açıq-sarı Sarı 0.30 20.21 Satina 19 

Açıq-sarı Sarı 0.42 18.60  Marfona 20 

Açıq-sarı Sarı 0.21 20.15 Binela 21 

Tünd-sarı Sarı 0.98 21.69 Herta 22 

Açıq-sarı Sarı 0.45 23.32 Diamant 23 

Açıq-sarı Sarı 0.14 20.10 Sinca 24 

Ağ  Sarı 0.14 19.30 Draqa 25 

Açıq-sarı Sarı-qırmızı 0.35 20.75 Pikaso 26 

Açıq-sarı Sarı 0.34 20.24 Kasmos 27 

Açıq-sarı Sarı 0.24 22.07 Serenad 28 

Açıq-sarı Sarı 0.28 21.20 Acaks 29 

Açıq-sarı Sarı 0.44 21.81 Bolesta 30 
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3.2 saylı cədvəlin davamı 

5 4 3 2 1 

Açıq-sarı Sarı 0.57 19.60 Famosa 31 

Açıq-sarı Sarı 0.00 20.50 Edol 32 

Sarı  Sarı 0.85 21.80 Sinora  33 

Açıq-sarı Sarı 0.00 20.00 Elona 34 

Açıq-sarı Sarı 0.31 20.28 Mondial 35 

Tünd-sarı Sarı 0.57 21.60 Granola 36 

Ağ- sarı Sarı 0.24 21.23 Goliat 37 

Ağ  Sarı 0.51 18.64 Virgo 38 

Ağ Sarı-qırmızı 0.31 20.72 Verdi 39 

Açıq-sarı Sarı 0.10 21.07 Provento 40 

Açıq-sarı Sarı 0.65 21.96 Venusz 41 

Tünd-sarı Qırmızı 0.20 21.54 Luta 42 

Tünd-sarı Sarı 0.17 21.48 Valeta 43 

Sarı Sarı 0.35 20.15 Vəantə 44 

Tünd-sarı Sarı 0.28 21.50 Aqria  45 

Ağ  Sarı 0.45 23.68 Atlantik 46 

Açıq-sarı Sarı 0.28 19.20 Matador 47 

Ağ  Sarı 0.33 24.77 Kenebek 48 

Ağ Sarı 0.23 22.16 Rencer R.  49 

Açıq-sarı Sarı 0.27 20.81 Sezer 50 

Sarı  Sarı 0.33 19.77 397008-10 51 

Sarı Sarı 0.31 18.92 397009-7 52 

Sarı Sarı 0.42 21.30 397009-3 53 

Tünd-sarı Sarı 0.37 23.26 397007-9 54 

Sarı  Sarı 0.31 17.22 Odesa 55 

Açıq-sarı Qırmızı 0.03 18.98 Pamela 56 

Sarı  Sarı 0.66 23.97 Kolombus 57 

Açıq-sarı Sarı 0.66 20.53 Belini 58 

Açıq-sarı Sarı 0.47 21.33 Santa 59 

Açıq-sarı Sarı 0.17 18.52 Marela 60 

Açıq-sarı Sarı 0.75 25.53 Culianə 61 

Açıq-sarı Sarı 0.57 22.70 Futura 62 

Açıq-sarı Qırmızı  0.68 22.88 Ladi R. 63 

Tünd-sarı Sarı 0.28 20.20 Dita 64 

Tünd-sarı Sarı 0.11 20.92 Markis 65 
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Cədvəl 3.3 

Vegetasiya müddətindən asılı olaraq kartof sortnümunələrinin 

yetişkənliyə görə qruplaşdırılması 
 

Sortnümunələrin 
sayı 

Sortnümunələrin yetişmə müddətləri 

tez 

(65-70 gün) 

orta-tez 

(70-90 gün) 

orta-gec 

(95-110 gün) 

gec 
(110-130 

gün) 

65 ədəd 6 19 36 4 

100%ə 9.23% 29.23% 55.38% 6.16% 

 

3.1.2. Bitkilərdə gövdələrin sayı və bitkinin hündürlüyü. 

Alınan nəticələrdən göründüyü kimi, tədqiq edilən 

sortnümunələrinin bioloji xüsusiyyətlərindən və becərilmə 

şəraitindən asılı olaraq bitkilərdə gövdələrin sayı və bitkinin 

hündürlüyü ölçülərinə görə sortlar bir-birindən fərqli olmuşlar. 

Atlantik, 397009-7, 397009-3, 397007-9, Markis və Sezer 

sortnümunələri suvarma şəraitində nəzarət Aqria sortuna 

nisbətən çox hündür boya və çox gövdə sayına malik 

olmuşdurlar. Bitkinin hündürlüyü və gövdələrin sayı suvarma 

şəraitində müvafiq olaraq 25.72-77.52 sm və 1.6-8.0 ədəd 

arasında dəyişmişdir (Cədvəl 3.2).  

А.Я.Трофимовскаyanın (6) elmi araşdırmalarının 

nəticələrinə görə bitkilərin gövdəsində olan buğumların 

sayından asılı olaraq gövdənin hündürlüyü dəyişir. Tədqiqat 

aparılan müddət ərzində kartof sortnümunələrinin 

gövdələrindəki buğumların sayına və bitkilərin hündürlüyünə 
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görə fərqlənən nümunələrin düzgün seçilməsinə və onlardan 

seleksiya məqsədi üçün istifadə edilməsinə xüsusi fikir 

verilməlidir.  

3.1.3. Yumrunun qabığının və lətinin rəngi. Məlumdur ki, 

kartof sortnümunələrində yumrunun qabığının rəngi sarı və 

qırmızı rəngin müxtəlif çalarlarında olmaqla açıq-sarıdan tünd-

sarı rəngə və açıq-qırmızıdan tünd-qırmızı rəngə və lətinin rəngi 

açıq-sarıdan tünd-sarı rəngə və ağ rəngə kimi dəyişir. 

K.G.Haynes və baş. (126) aldığları nəticələr göstərir ki, kartofun 

sortnümunələrində yumrunun lətinin rəngi arasında əhəmiyyətli 

fərqlər var idi. 

Suvarma şəraitində apardığımız tədqiqat işlərinin 

nəticələrinə görə Pikaso və Verdi sortmüxtəlifliyindən olan 

kartofun qabığının rəngi sarı-qırmızı və Ledi-Rozeta, Şanon, 

Pamela və Luta qırmızı və başqaları sarı rəngə, Virqo, Verdi, 

Kenebek, Rencer Raset, Atlantik, Draqa, Şanon, Anna və Sleni 

sortmüxtəlifliyindən olan kartofun  lətinin rəngi ağ, Goliat ağ-

sarı, Luta, Valeta, Aqria, 397007-9, Herta, Pikaso, Kasmos, 

Serenad, Granola, Vital, Celi, Markis və Dita tünd-sarı, 

Provento, Venus, Satina, Matador, Bolesta, Marfona, Binela, 

Diamant, Sinca, Acaks, Famosa, Edol, Serenad, Elona, 

Mondial, Kozima, Aida, Arkula, Almera, Atlas, Marabel, 

Fontana, Buren, Banba, Belini, Santa, Marela, Culiana , 

Futura, Ledi-Rozeta, Kolombus, Sinora və Sezer açıq-sarı, 
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Vəantə, 397009-7, 397009-3, 397008-10, Akira, Milva, Flavia, 

Orla, Odesa və Pamela sarı rənglərə malikdirlər (Cədvəl 3.2). 

Öyrənilən sortnümunələrinin qabığının və lətinin 

rənglərinə görə qiymətləndirilməsi kollama fazasında 

aparılmışdır. Becərilmə şəraitindən asılı olaraq təcrübə 

aparılmış sortnümunələrinin qabığının əsasən sarı-qırmızı, 

qırmızı və sarı rənglərdə və lətinin əsasən ağ, ağ-sarı, sarı və 

tünd-sarı rənglərdə olmalarına rast gəlinmişdir.  

Beləliklə, alınmış nəticələri nəzərə alaraq bizim 

tərəfimizdən kartof sortnümunələri içərisindən bir sira 

nümunələr bu müsbət əlamətlərə əsasən seçilmiş və başlanğıc 

material kimi istifadə olunması tövsiyə edilmişdir (Cədvəl 3.2). 

3.1.4. Kartof yumruların tərkibində quru maddənin miqdarı. 

Tdəqiqat işlərinin nəticələrindən göründüyü kimi quru 

maddənin miqdarı orta hesabla 17.22-25.53% arasında 

olmuşdur (Cədvəl 3.2). Tdəqiqat dövründə yumruların 

tərkibində quru maddənin miqdarı yüksək olan bir sıra 

sortnümunələri aşkar edilərək seçilmişdir. Akira, Arkula, 

Marabel, Diamant, Atlantik, Kenebek, 397007-9, Kolombus, 

Culiana, Ledi-Rozeta və Futura sortnümunələrində quru 

maddənin miqdarı nəzarət Aqria sortuna nisbətən müvafiq 

olaraq 2.50; 2.17; 1.27; 1.82; 2.18; 3.27; 1.76; 2.47; 4.03; 1.20 və 

1.38% artıq olmuşdur. Bundan başqa quru maddənin 

miqdarının nəzarət Aqria sortuna nisbətən yüksək (1.27-4.03%) 
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olmasına görə fərqlənmiş Akira, Arkula, Marabel, Diamant, 

Atlantik, Kenebek, 397007-9, Kolombus, Culiana, Ledi-Rozeta 

və Futura sortnümunələri bu əsas göstəriciyə malik olduqları 

üçün quru maddənin miqdarı yaxşı olan yeni sortların 

yaradılması məqsədilə praktiki seleksiyada bunlardan qiymətli 

başlanğıc material kimi istifadə etmək çox mühüm rol oynaya 

bilər (Cədvəl 3.5).  

Tədqiqat zamanı məlum olmuşdur ki, bir çox hallarda 

məhsuldarlıq aşağı olan sortnümunələri quru maddənin 

miqdarı, yüksək məhsuldarlığa malik olan sortnümunələrinə 

nisbətən üstünlük təşkil edir və bu da bir sıra tədqiqatçıların bu 

barədə olan fikirləri ilə üst-üstə düşür. Lakin bununla yanaşı 

öyrənilən sortnümunələrinin içərisində yüksək məhsuldarlığa və 

quru maddənin miqdarının çox olmasına görə fərqlənmiş bir 

neçə sortnümunələr (Kenebek, Atlantik və  397007-9) aşkar 

edilmiş və bu da eyni bir sortda həm yüksək məhsuldarlığın və 

həm quru maddənin çox olmasının mümkünlüyünü göstərir 

(Cədvəl 3.5). 
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Cədvəl 3.5 

Quru maddənin yüksək miqdarına görə fərqlənmiş kartof 

sortnümunələri 
 

Quru maddənin 
miqdarı (%) 

Məhsuldarlıq  
(ton/ha) 

Sortlar 

24.77 58.42 Kenebek 
23.68 51.66 Atlantik 
23.26 60.73 397007-9 
23.32 27.17 Diamant 
24.00 38.09 Akira 

23.67 29.24 Arkula 

22.76 28.98 Marabel 
23.97 29.02 Kolombus 

25.53 32.80 Culianə 

22.70 33.24 Futura 
22.88 42.81 Ledi Rozeta 

 

Beləlikdə, ən yüksək məhsuldarlığa malik kartofun 

sortnümunələri dördüncü qrupa aid olmuşdur. Satina, Luta, 

Atlantik, Kenebek, Rencer Raset, Sezer, 397007-9 və Santa üzrə 

məhsuldarlıq nəzarət Aqria sortuna nisbətən müvafiq olaraq 

6.95; 17.36; 4.33; 11.09; 3.33; 13.56; 13.40 və 6.19 ton/ha çox 

olmuşdur. Kenebek, Rencer Raset və Atlantik ən yüksək quru 

maddənin və nişastanın miqdarına malik olmuşdurlar. Adları 

çəkilən kartof sortnümunələrdə qabığının rəngi sarı və açıq-sarı 

və lətinin rəngi isə ağ olmuşdur. 397007-9 və nəzarət Aqria 

sortunda quru maddənin və nişastanın miqdarı çox olmuşdur 

və onların qabığı və lətinin rəngi sarı olmuşdur. Sezer, Satina, 
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Santa, 397009-3 və Luta orta səviyyədə quru maddənin və 

nişastanın miqdarına malik olmuşdurlar. Sezer, Satina, Santa 

və 397009-3 sortnümunələrının qabığının və lətinin rəngi  açıq-

sarıdır və Lutanın qabığının rəngi qırmızı və lətinin rəngi isə 

sarı olmuşdur.  

3.1.5. Məhsuldarlıq və onun struktur elementləri. 

Məhsuldarlıq sortun ən qiymətli və mühüm təsərrüfat 

göstəricilərindən biri hesab edilir. Hər hansı bir seleksiya işinin 

səmərəli olmasının əsas meyarı kompleks təsərrüfat qiymətli 

əlamət və bioloji xüsusiyyətləri ilə səciyyələnən maksimum 

yüksək məhsuldar sortun yaradılması sayılır. Əlbəttə, belə bir 

problem məsələnin həlli üçün insanların bu sahəyə çoxlu əmək 

sərf etməsi tələb olunur. Bununla bərabər məhsuldarlığın 

səviyyəsi bir sıra amillərdən, yəni sortun genetik və bioloji 

xüsusiyyətlərindən, müxtəlif dərəcədə təsir edən çoxlu sayda 

xarici mühit amillərindən və aqrotexniki tədbirlərdən asılı 

olaraq dəyişilir (9). Bu amillərə bitkilərin quraqlığa 

davamlılığını və kifayət qədər qida maddələri ilə təmin 

olunmamasını və s. aid etmək olar. Belə ki, kartofun 

sortnümunələrində məhsuldarlıq orta hesabla 27.17-64.69 

ton/ha arasında dəyişmişdir. Yüksək məhsuldarlığa malik olan 

kartofun Luta, Satina, Kenebek, 397007-9 və Sezer 

sortnümunələrini göstərmək olar. Adları çəkilən kartof 

sortnümunələrində vahid sahədən məhsuldarlıq nəzarət Aqria 
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sortuna nisbətən müvafiq olaraq 17.36; 6.95; 11.09; 13.40 və 

13.56 ton/ha və ya 36.67; 14.68; 23.43; 28.32 və 28.65% çox 

olmuşdur. Adları çəkilən kartof sortnümunələri seçilərək 

seleksiya işlərində istifadə edilmişdir. Aparılan tədqiqatlar 

nəticəsində yüksək məhsuldarlığa və əmtəəlik yumrulara malik 

olan kartofun bir sıra sortnümunələri aşkar edilmişdir. Bu 

əlamətə görə sortnümunələri Luta, Satina, Kenebek, 397007-9 

və Sezer fərqlənmişlər. Adları çəkilən kartof sortnümunələrində 

bir yumrunun kütləsı nəzarət Aqria sortuna nisbətən orta 

hesabla müvafiq olaraq 170.5; 189.2; 240.9; 277.7 və 220.5 q və 

əmtəəlik kütləsı nəzarət Aqria sortuna nisbətən orta hesabla 

239.9, 144.1, 281.9, 314.6 və 182.5 q artıq olmuşdur. Öyrənilmiş 

sortnümunələrinin irsi və bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 

bir bitkidə yumruların sayı 5.3-19.57 ədəd arasında 

dəyişilmişdir. Orta-gec-yetişən və gec-yetişən 

sortnümunələrindən olan bitkilərdə bu əlamətə görə ümumi və 

əmtəəlik yumruların sayı daha çox olmuşdur. Bələ ki, orta-gec-

yetişən və gec-yetişən sortnümunələrində ümumi yumruların 

sayı 7.50-19.57 ədəd və əmtəəlik yumruların sayı 6.60-10.64 

ədəd arasında tərəddüt etmişdir. Tədqiqat zamanı müəyyən 

olunmuşdur ki, suvarma şəraitində ümumi yumruların sayının 

çox olmasına görə fərqlənən 397009-3, Sezer, 397007-9, Satina, 

Vital, Kolombus və Şanon sortnümunələrindən yumruların sayı 

nəzarət Aqria sortuna nisbətən müvafiq olaraq 8.01; 5.9; 2.84; 
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2.84; 2.40; 2.39 və 2.22 ədəd və əmtəəlik yumruların sayının çox 

olmasına görə fərqlənən 397009-3, Sezer, Vital, Kolombus və 

Şanon sortnümunələrində yumruların sayı nəzarət Aqria 

sortuna nisbətən müvafiq olaraq 2.3; 3.74; 2.63 və 1.33 ədəd 

artıq olmuşdur (Cədvəl 3.6).  
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Cədvəl 3.6 

Kartof sortnümunələrinin məhsuldarlığı və onun struktur 

elementləri (iki illik orta) 
 

Bir bitkidə 
qeyri-əmtəəlik 
yumruların 
kütləsı (q) 

x
SX   

Bir bitkidə 
əmtəəlik 
yumruların 
kütləsı (q) 

x
SX   

Bir bitkidə 
yumruların 
kütləsı (q) 

 

x
SX   

Məhsuldarlıq 
(ton/ha) 

 

x
SX   

Sortlar 
 

No. 

6 5 4 3 2 1 

25.41 169.1 5.50 513.89 19.91 683.02 1.15 37.81 Vital 1 

43.23 30.57 52.75 551.90 11.98 582.7 0.75 30.47 Kozima 2 

99.28 102.2 43.13 741.10 56.14 843.3 0.01 38.09 Akira 3 

3.25 14.70 13.58 762.50 16.83 777.2 0.54 30.62 Aida 4 

38.47 102.3 8.34 676.10 46.81 778.4 1.36 29.24 Arkula 5 

48.51 74.40 49.50 825.00 0.99 899.4 0.52 37.73 Almera 6 

121.62 89.50 58.27 858.80 63.36 948.3 0.69 37.89 Atlas 7 

43.42 81.00 56.00 800.40 12.59 881.4 0.70 36.71 Flavia 8 

18.67 129.5 23.33 943.80 42.00 1073.3 0.48 44.44 Celi 9 

10.47 21.60 62.65 944.50 52.18 966.1 1.09 27.33 Milva 10 

2.55 37.80 13.44 960.50 10.89 998.3 0.17 28.98 Marabel 11 

97.58 387.0 0.00 950.00 97.58 1337.0 1.44 46.18 Fontanə 12 

23.03 37.57 1.70 958.80 21.33 996.37 0.20 40.27 Şanon 13 

20.79 34.80 8.34 774.40 12.45 809.2 0.79 42.44 Anna 14 

31.13 107.8 35.48 589.39 4.36 697.22 1.16 31.18 Sleni 15 

130.39 110.5 65.76 932.80 64.63 1043.3 0.01 38.09 Buren 16 

42.14 55.50 11.31 883.10 53.46 938.6 0.96 38.58 Orla 17 

54.59 164.7 63.64 855.00 9.05 1019.7 1.16 43.78 Banba 18 

64.49 123.5 158.25 1110.2 93.76 1233.7 2.66 54.28 Satina 19 

19.78 48.11 33.94 974.10 53.73 1022.2 4.26 42.89 Marfona 20 

30.87 66.51 7.89 506.08 38.76 572.59 0.44 30.11 Binela 21 

4.17 85.25 21.57 497.15 25.74 582.4 1.97 30.79 Herta 22 

4.60 48.43 21.02 493.86 25.61 542.29 1.60 27.17 Diamant 23 

59.84 45.59 4.29 505.73 55.55 551.32 1.00 29.39 Sinca 24 

15.67 85.26 2.94 482.28 18.61 567.54 1.98 28.60 Draqa 25 

7.51 15.71 1.40 529.41 6.11 545.12 0.40 30.72 Pikaso 26 

21.61 126.3 6.60 504.17 28.21 630.45 0.69 33.61 Kasmos 27 

8.06 88.02 2.21 498.44 5.85 586.46 1.36 31.04 Serenad 28 

84.53 73.61 96.21 518.93 11.68 592.54 0.27 30.16 Acaks 29 
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3.6 saylı cədvəlin davamı 

6 5 4 3 2 1 

3.41 109.9 22.97 496.46 26.38 606.25 1.46 32.03 Bolesta 30 

7.85 80.65 33.40 490.98 41.25 571.63 2.23 29.32 Famosa 31 

27.86 47.50 65.66 504.17 37.80 551.67 1.07 28.24 Edol 32 

87.68 102.0 79.34 856.10 8.34 958.1 0.58 36.99 Sinora 33 

18.70 36.22 68.43 526.21 49.74 562.43 1.09 28.93 Elona 34 

56.09 90.10 80.86 533.68 24.78 623.78 1.81 33.32 Mondial 35 

11.20 52.40 52.74 563.23 41.54 615.63 0.72 32.49 Granola 36 

10.32 18.70 137.6 747.70 93.90 766.4 0.45 40.70 Goliat 37 

13.58 13.70 19.09 613.50 32.67 627.2 4.96 33.31 Virgo 38 

1.27 8.20 38.75 657.60 40.02 665.8 2.91 35.66 Verdi 39 

4.95 11.00 17.11 837.60 22.06 848.6 4.95 45.06 Provento 40 

5.09 6.60 6.79 545.20 11.88 551.8 4.10 29.50 Venusz 41 

14.14 10.00 106.1 1205.0 120.2 1215.0 9.77 64.69 Luta 42 

1.13 10.80 17.11 678.10 15.98 688.9 0.55 29.81 Valeta 43 

6.79 14.00 11.60 641.20 18.38 655.2 0.17 35.12 Vəantə 44 

29.13 78.40 33.80 966.1 62.93 1044.5 4.62 47.33 Aqria 45 

6.36 57.50 16.97 685.00 10.61 742.5 3.90 51.66 Atlantik 46 

9.62 11.90 3.25 897.70 12.87 909.6 2.53 48.51 Matador 47 

3.68 37.40 16.97 1248.0 20.65 1285.4 1.16 58.42 Kenebek 48 

13.86 30.30 5.66 824.00 8.20 854.3 0.51 50.66 Rencer R. 49 

13.58 86.40 14.71 1178.6 28.28 1265 0.93 60.89 Sezer 50 

24.32 23.40 7.07 700.00 38.47 723.4 1.60 40.67 397008-10 51 

43.27 70.00 41.01 1029.0 2.26 1099 1.78 42.34 397009-7 52 

130.4 141.8 14.42 1066.2 115.9 1208 2.80 56.88 397009-3 53 

82.73 41.50 85.84 1280.70 31.40 1322.2 0.33 60.73 397007-9 54 

24.04 51.00 22.06 850.60 1.98 901.6 1.05 31.24 Odesa 55 

91.08 101.4 113.8 982.50 22.77 1083.9 0.31 44.22 Pamela 56 

18.67 46.80 13.29 809.40 5.37 856.2 2.09 29.02 Kolombus 57 

64.08 45.61 0.14 900.10 63.94 945.71 2.28 34.09 Belini 58 

79.48 110.8 22.34 1017.8 101.8 1128.6 0.68 53.52 Santa 59 

70.85 27.30 82.17 1098.2 11.31 1125.5 1.57 38.71 Marela 60 

28.28 112.3 49.64 1032.6 77.92 1144.9 0.99 32.80 Culianə 61 

44.41 112.6 67.18 953.50 22.77 1066.1 2.21 33.24 Futura 62 

13.01 92.40 15.56 609.40 2.55 701.8 0.41 42.81 Ladi R. 63 

7.21 31.70 18.38 510.60 11.17 542.3 0.45 22.32 Dita 64 

26.87 100.0 60.81 1043.0 87.68 1143 0.31 46.02 Markis 65 
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3.6 saylı cədvəlin davamı 

5 4 3 2 1 

1.97 5.29 0.24 8.67 2.21 13.96 Vital 1 

0.33 4.43 0.76 7.46 0.44 11.89 Kozima 2 

3.08 2.72 1.73 9.72 1.36 12.44 Akira 3 

1.60 2.83 0.42 9.50 1.17 12.33 Aida 4 

0.28 0.50 1.15 8.39 0.86 8.89 Arkula 5 

1.03 1.27 0.08 9.06 0.95 10.33 Almera 6 

1.41 1.55 0.00 9.00 1.41 10.55 Atlas 7 

0.85 2.40 0.76 9.66 0.08 12.06 Flavia 8 

1.60 3.33 0.03 9.28 1.57 12.61 Celi 9 

1.41 2.61 1.41 10.00 0.00 12.61 Milva 10 

0.04 0.83 1.06 9.45 1.02 10.28 Marabel 11 

1.41 1.40 0.33 9.77 1.74 11.17 Fontanə 12 

0.08 3.56 1.73 10.22 1.81 13.78 Şanon 13 

2.26 4.00 1.46 8.83 3.72 12.83 Anna 14 

2.73 4.03 3.31 7.16 0.58 11.19 Sleni 15 

0.31 0.22 3.38 12.39 3.69 12.61 Buren 16 

0.14 0.50 1.24 10.72 1.10 11.22 Orla 17 

2.87 2.17 5.11 10.61 2.23 12.78 Banba 18 

6.08 7.30 2.69 7.10 3.39 14.4 Satina 19 

0.17 1.10 2.66 8.88 0.00 12.00 Marfona 20 

1.61 3.94 0.20 7.14 1.81 11.08 Binela 21 

1.73 3.22 1.05 7.26 0.68 10.48 Herta 22 

0.74 4.02 1.36 6.54 0.62 10.56 Diamant 23 

2.05 4.25 3.45 6.96 1.40 11.21 Sinca 24 

1.48 4.15 0.14 8.40 1.63 12.55 Draqa 25 

1.73 4.82 0.48 7.06 1.24 11.88 Pikaso 26 

2.36 4.67 1.68 8.11 0.68 12.78 Kasmos 27 

4.14 5.53 2.28 6.79 1.87 12.32 Serenad 28 

4.02 4.54 2.80 7.22 1.22 11.76 Acaks 29 
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3.6 saylı cədvəlin davamı 

5 4 3 2 1 

1.71 4.41 0.01 7.21 1.73 11.62 Bolesta 30 

2.36 3.67 3.22 6.72 0.86 10.39 Famosa 31 

3.96 3.80 3.42 6.58 0.54 10.38 Edol 32 

1.13 2.20 1.17 7.17 0.04 9.37 Sinora 33 

0.07 4.95 1.24 7.12 1.32 12.07 Elona 34 

0.99 4.20 0.25 7.32 0.74 11.52 Mondial 35 

0.64 4.55 0.04 6.47 0.68 11.02 Granola 36 

0.99 1.50 1.84 5.90 0.85 7.4 Goliat 37 

0.14 1.10 0.28 4.20 0.42 5.3 Virgo 38 

0.28 0.80 0.71 5.50 0.99 6.3 Verdi 39 

0.00 0.70 0.28 6.10 0.28 6.8 Provento 40 

0.42 0.70 1.13 5.80 0.71 6.5 Venusz 41 

0.99 0.90 0.28 6.60 0.71 7.5 Luta 42 

0.07 0.85 0.21 6.20 0.14 7.1 Valeta 43 

0.71 1.00 0.42 6.70 0.28 7.7 Vəantə 44 

1.02 3.22 1.64 8.34 0.62 11.56 Aqria 45 

0.82 3.08 0.25 6.32 0.57 9.40 Atlantik 46 

2.69 4.90 1.13 7.20 1.56 12.1 Matador 47 

1.23 1.67 1.15 6.39 0.08 8.06 Kenebek 48 

0.99 1.80 0.48 6.56 0.51 8.36 Rencer R. 49 

0.10 5.38 0.11 12.08 0.01 17.46 Sezer 50 

1.15 1.50 0.16 6.39 1.30 7.48 397008-10 51 

0.14 5.38 0.47 8.33 0.61 9.43 397009-7 52 

0.33 8.93 0.91 10.64 1.23 19.57 397009-3 53 

0.03 6.32 0.88 8.08 0.85 14.40 397007-9 54 

0.16 0.39 0.62 9.44 0.47 9.83 Odesa 55 

0.18 1.67 0.21 10.05 0.40 11.72 Pamela 56 

3.51 2.98 0.38 10.97 3.89 13.95 Kolombus 57 

1.10 0.82 1.26 9.79 0.16 10.61 Belini 58 

1.70 6.90 1.41 5.30 0.28 12.2 Santa 59 

0.51 2.34 0.31 11.22 0.20 13.56 Marela 60 

0.37 3.06 0.25 11.38 0.62 14.44 Culianə 61 

0.18 2.67 0.57 10.00 0.75 12.67 Futura 62 

2.12 5.05 1.19 7.16 0.93 12.21 Ladi R. 63 

1.16 1.18 1.13 6.80 0.03 7.98 Dita 64 

0.64 1.50 0.14 8.90 0.49 10.4 Markis 65 
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3.1.6. Kartof sortnümunələrində fenotipik yaxınlıq 

dərəcəsinin təyini. Ərdəbil bölgəsində aparılan tədqiqat işlərinin 

nəticələrinə əsasən, klaster statistik analizindən istifadə etməklə 

kartof sortnümunələrinin yaxınlıq əlamətləri müəyyən 

edilmişdir.  

Analiz 10 əsas məhsuldarlıq göstəriciləri (bitkilərdə əsas 

gövdənin sayı, bitkinin hündürlüyü, vegetasiya müddəti, bitkidə 

ümumi və əmtəəlik yumruların sayı və kütləsı, məhsuldarlıq və 

quru maddənin miqdarı) əsasında qurulmuşdur. Aparılan klaster 

analizlər nəticəsində 65 kartof sortnümunələrinin arasında, bitkinin 

hündürlüyü, əsas gövdənin sayı, ümumi və əmtəəlik yumruların 

sayı və kütləsı və ümumi məhsuldarlıq üzrə qeyd olunan 

dəyişikliklər göstərilmişdir. Tərtib edilmiş dendroqrammada 65 

kartof sortnümunələri dörd əsas klasterdə qruplaşdırmışdır. Bu 

qrupların hər birini ayrı-ayrılıqda aşağıdakı formada 

səciyyələndirmək olar (Şəkil 3.1): 

Birinci qrupa 25 sortnümunə daxildir. Bu qrup iki 

aşağıdakı qrupa bölünmüşdür: 1. Sinca, Pikaso, Herta, 

Diamant, Draqa, Kasmos, Edol, Acaks, Sinora, Serenad, 

Elona, Belini, Dita, Valeta, Arkula, Marabel, 2. Goliat, 

Provento, 397008-10, Rencer-Raset, Venusz, Bolesta, Verdi, 

Vəantə və Virgo (Şəkil 3.1). Vegetasiya müddətinə görə bu 

sortnümunələrdən 5-i tezyetişən, 7-si ortatezyetişən və 13-ü 

ortagcyetişən nümunələrdir. Dendroqrammadan göründüyü 
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kimi, ikinci qrup 15 sortnümunədən ibarətdir (Aida, Anna, 

Celi, Marela, Buren, Orla, Banba, Marfona, Pamela, Almera, 

Belini, Atlas, Milva, Şanon və Odesa) (Şəkil 3.1). Bu qrupa 1 

ədəd tez, 7 ədəd orta-tez-yetişən və 7 ədəd orta-gec-yetişən 

nümunələr aid olunmuşdur. Üçüncü qrupa cəmi 11 nümunə 

(397009-7, Sezer, 397007-9, Akira, Futura, Satina, Santa, 

397009-3, Markis, Kenebek və Atlantik) daxildir ki (Cədvəl 

3.7), vegetasiya müddətinə görə bunlardan 2-si ortatezyetişən və 

9-u ortagecyetişən nümunələrdir. Dördüncü qrup 14 

sortnümunədən (Granola, Kozima, Mondial, Famosa, Slani, 

Ledi-Rozeta, Vital, Aqria, Flavia, Matador, Kolombus, 

Culiana , Luta və Fontana) ibarətdir (Şəkil 3.1). Bu qrupa 1 

ədəd ortatezyetişən, 8 ədəd ortagecyetişən, 4 ədəd gecyetişən və 

1 ədəd çoxgecyetişən nümunələr aid olunmuşdur. 

Dendroqrammaya əsasən nəzarət Aqria sortun da dördüncü 

qrupa aid olduğu məlum olmuşdur. Nəzarət sortun 

məhsuldarlıq göstəricinin ortagecyetişən nümunəyə uyğunluğu 

ilə əlaqələndirmək olar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dendroqrammada göstərilən 4 

əsas qrup öz növbəsində qrup daxilində kiçik alt qruplara 

bölünür ki, bu da müxtəlif əlamətlərə malik kartof 

sortnümunələrinin fenotipik əlamətlərinin yaxınlığı ilə özünü 

biruzə verir. Məsələn, Sinca, Pikaso, Herta, Diamant, Draqa, 

Kasmos, Edol, Acaks, Sinora, Serenad, Elona, Belini, Dita, 
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Valeta, Arkula və Marabel sortnümunələri bitkilərin 

hündürlüyünə, bitkilərdə əsas gövdənin sayı, bitkidə ümumi və 

əmtəəlik yumruların sayı və kütləsı, yumruların məhsuldarlığı, 

quru maddənin miqdarı və vegetasiya müddətinə görə oxşar 

göstəricilərə malik olmuşlar. Ona görə də bu nümunələr eyni 

qrupa aiddirlər. Bundan başqa, təqdim olunan 

dendroqrammada bəzi istisnalar da müşahidə olunmuşdur. Belə 

ki, ikinci əsas qrupda yerləşən Odesa tezyetişən sortnümunə 

olmasına baxmayaraq, digər struktur göstəricilərinə görə 

ortatezyetişən və ortagecyetişən sortnümunələrlə uyğunluq 

təşkil etmişdir. Ona görə də bu sortnümunələr əsasən 

ortatezyetişən və ortagecyetişən sortnümunələrdən ibarət olan 

ikinci qrupa daxil olmuşdur. Valeta sortnümunənin isə əksinə, 

vegetasiya müddətinə görə tezyetişən sortnümunə olmasına 

baxmayaraq, birinci qrupa aid olduğu məlum olmuşdur. Bu isə 

qeyd olunan sortnümunələrin məhsuldarlıq göstəricilərinə görə 

ortatezyetişən və ortagecyetişən sortnümunələrin daha yaxın 

olmaları ilə səciyyələnir. Beləliklə, alınan nəticələri 

ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki, morfoloji kəmiyyət 

əlamətlərinə görə oxşar olan sortnümunələr heç də hər zaman 

genetik cəhətdən oxşar olmurlar. Lakin, bizim 

tədqiqatlarımızda bir çox kartof sort nümunələrinin həm 

genetik, həm də fenotipik analizlərinin bir-biri ilə uyğunluq 

təşkil etdikləri məlum olmuşdur. 
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Şəkil 3.1 kartof sortnümunələrinin müxtəlif əlamətlərinə görə klaster metodu ilə qruplaşması, 

(iki illik orta) 
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3.1.7. Kartof sortnümunələrinin əsas struktur elementlərinin 

göstəriciləri ilə məhsuldarlıq arasındakı korrelyasiya asılılığı. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlıq elementləri 

arasındakı asılılıq xüsusiyyətlərinə aid öyrənilən 

qanunauyğunluqlar səmərəli hesab edilir. Belə ki, bu asılılğı 

müəyyənləşdirdikdən sonra hibridləşdirmə prosesində valideyn 

cütlərinin seçilməsində proqramlaşdırılmış sortların 

alınmasında sortların məhsuldarlıq elementləri arasındakı 

korrelyasiya əmsalı əsas götürülməlidir. Seleksiya işi etibarı 

düzünə asılılığın güclənməsi, arzu olunan bitkilərin 

məhsuldarlıq elementlər arasındakı mövcud asılılığı 

öyrənməklə, yeni sortlar yaradılarkən bu qanunauyğunluqlara 

əməli seleksiya işinin bütün mərhələlərində diqqət yetirilməsi 

çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu yolla hər cür biotik və 

abiotik amillərin təsiri şəraitində sabit məhsul verə bilən 

sortların yaradılmasına nəzəri mümkünlük ehtimalı yaranmış 

olur. 

Ədəbiyyat məlumatlarına və bu istiqamətdə apardığımız 

çox saylı elmi araşdırmaların nəticəsinə əsasən kartofun 

məhsuldarlıq komponentləri arasında düzünə və yaxud əksinə 

asılılığın müşahidə olunmasına baxmayaraq, yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi, bu göstəricilərin bir-biri ilə hansının zəif və ya 

əhəmiyyətli dərəcədə düzünə və yaxud əksinə asılılığın olması 
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haqqında yekdil məlumat yoxdur. Əksinə, bu sahədə bir-birini 

inkar edən tədqiqat nəticələrinə daha çox təsadüf edilir. 

Bizim apardığımız tədqiqat işinin əsas məqsədlərindən biri 

də öyrənilən kartof sortnümunələrinin məhsuldarlığını müəyyən 

edən komponentlərin qarşılıqlı asılılığını elmi əsaslarla 

öyrənməkdən ibarət olmuşdur. Əldə etdiyimiz elmi nəticələrdən 

göründüyü kimi, tədqiq edilən katof sortnümunələrinin çıxış-

yumrular və yumruların yetişmə müddətləri ilə məhsuldarlıq 

arasında çox zəif korrelyasiya müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 

kartof sortnümunələrində bu iki əlamət arasındakı korrelyasiya 

əmsalı r±Ѕr=0.15±0.118 və r±Ѕr=0.23±0.114 olmuşdur (Cədvəl 

3.7). Bir bitkidə bitkinin hündürlüyü və əsas gövdə sayı ilə 

məhsuldarlıq arasındakı qarşılıqlı asılılıq vacib təsərrüfat 

əlaməti hesab olunur. Bu əlamət sortların bioloji 

xüsusiyyətlərindən, şəraitə uyğunlaşma dərəcəsindən və müxtəlif 

aqrofonda becərilməsindən asılı olaraq praktiki dəyişkənlik 

imkanlarına malikdir. Belə ki, kartof sortnümunələrində bu iki 

əlamət arasındakı korrelyasiya asılılığının qiyməti 

r±Ѕr=0.47**±0.094 və r±Ѕr=0.13±0.118 təşkil etmişdir (Cədvəl 

3.7).  

Qeyd etmək lazımdır ki, bitkidə ümumi və əmtəəlik 

yumruların kütləsı sortun məhsuldarlığını xarakterizə edən ən 

vacib struktur elementlərindən biri hesab olunur və yumruların 

vahid kütləsının çoxluğu məhsulun yüksək olması ilə bilavasitə 
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sıx surətdə bağlıdır. Bu baxımdan kartofun sortnümunələrində 

bir bitkidə ümumi və əmtəəlik yumruların kütləsı ilə 

məhsuldarlıq arasında olan müsbət korrelyasiya olması 

müşahidə edilmişdir. Belə ki, kartof sortnümunələrinin bitkidə 

ümumi və əmtəəlik yumruların kütləsı ilə məhsuldarlıq 

arasındakı korrelyasiya müvafiq olaraq r±Ѕr=0.24*±0.113 və 

r±Ѕr=0.12±0.119 olmuşdur (Cədvəl 3.7).   

Bitkidə ümumi və əmtəəlik yumruların sayı sortun 

potensial gücündən, ekoloji şəraitdən, torpaq-iqlim şəraitinə 

uyğunlaşma səviyyəsindən, aqrotexnikadan və s. amillərin 

təsirindən müxtəlif formada dəyişir. Tədqiqat dövründə məlum 

olmuşdur ki, bitkidə olan ümumi və əmtəəlik yumrularının sayı 

ilə məhsuldarlıq arasındakı qarşılıqlı asılılıq vacib təsərrüfat 

əlaməti hesab edilir. Alınmış nəticələrdən göründüyü kimi 

kartofun sortnümunələrində demək olar ki, əksəriyyətində 

bitkidə olan ümumi və əmtəəlik yumrularının sayı artdıqca 

məhsuldarlığın artması müşahidə olunmuşdur ki, bu da bu iki 

əlamət arasındakı korrelyasiya asılılığın qiyməti 

r±Ѕr=0.74**±0.054 və r±Ѕr=0.75**±0.053 təşkil etmişdir 

(Cədvəl 3.7).  

Beləliklə, əldə olunmuş tədqiqat materiallarının həm elmi, 

həm də riyazi təhlilləri göstərir ki, korrelyativ asılılığın 

qiymətinin kartofun sortnümunələri üzrə müəyyən qədər 

müxtəlif olması yuxarıda qeyd olunduğu kimi, həmin sortların 
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özünəməxsus aqrobioloji xüsusiyyətləri ilə, artım isə tədqiqat 

aparılmış illərdə təbii iqlim şəraitinin təsiri ilə izah oluna bilər.  

                Cədvəl 3.7 

Morfo-aqrobiloloji xüsusiyyətləri ilə məhsuldarlıq arasındakı 

korrelyasiya asılılıqları 

  r  rS  
Çıxış-yumrular müddəti  0.15 0.118 

Yumrularının yetişmə müddəti 0.23 0.114 

Bitkinin hündürlüyü  0.47** 0.094 

Bitkidə əsas gövdənin sayı 0.13 0.118 

Quru maddənin miqdarı   0.06 0.120 

Bitkidə yumruların kütləsı  0.24* 0.113 

Bitkidə əmtəəlik yumruların kütləsı  0.12 0.119 

Bitkidə yumruların sayı 0.74** 0.054 

Bitkidə yumruların sayı 0.75** 0.053 
 

Ümumilikdə, qeyd etmək olar ki, öyrəndiyimiz kartof 

sortnümunələrdən seçilən məhsuldar nümunələrin bəziləri əmələ 

gələn yumruların sayı, bəziləri isə yumruların kütləsı hesabına 

sortlarla müqayisədə yüksək məhsul formalaşdıra bilir və bu 

nəticələrin kartofun seleksiya istiqamətində aparılan tədqiqat 

işlərində istifadəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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IV FƏSĠL. KARTOF SORTNÜMUNƏLƏRĠNĠN 

QURAQLIĞA DAVAMLILIĞA VƏ TƏSƏRRÜFAT 

ƏHƏMĠYYƏTLĠ ƏLAMƏTLƏRĠNƏ GÖRƏ 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

4.1. Kartof sortnümunələrinin məhsuldarlığı, məhsulun keyfiyyəti 

və quraqlığa davamlılığı   

 

4.1.1. Məhsuldarlıq və onun keyfiyyəti. Aparılan analizlər 

nəticəsində illər arasında, bitkinin məhsuldarlığına təsir edən 

aşağıdakı morfoloji və təsərrüfat göstəricilərindən əsasən 

aşağıdakılar: bir bitkidə gövdənin sayı, yumruların sayı və 

kütləsı, <35 mm, 35-55 mm və >55 mm arasında olan 

yumruların sayı və kütləsı; suvarma rejimləri variantlarında 

müşahidə edilən dəyişikliklər yuxarıdakılara müvafiq olaraq 

ümumi və əmtəəlik  məhsula, yumruların sayına və kütləsinə, 

<35 mm və >55 mm arasında olan yumruların sayı və kütləsı; 

sortnümunələr arasında ümumi və əmtəəlik  məhsuldarlıq, 

bitkinin hündürlüyü, əsas gövdənin sayı, yumruların sayı və 

kütləsı, <35 mm, 35-55 mm və >55 mm arasında olan 

yumruların sayı və kütləsı və digər əlamətlər müqayisəli şəkildə 

öyrənilmişdir (Cədvəl 4.1). 

Ən yüksək ümumi və əmtəəlik məhsul, bir bitkidə 

yumruların kütləsı və sayı, <35 mm, 35-55 mm və >55 mm-dən 
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çox olan yumruların sayı  və  kütləsı suvarma şəraitində suyun 

25% təminatından sonra suvarılmış sahədə əldə edilmişdir 

(Cədvəl 4.2). 

397007-9, Sezer və Kenebek sortnümunələri müvafiq 

olaraq 42.97; 41.31 və 40.58 ton/ha olmaqla ən yüksək məhsul 

vermişlər. Ümumi və əmtəəlik məhsul, hər sorta müvafiq 

yumruların kütləsı hər üç suvarmada 397007-9, Sezer və 

Kenebek sortlarında alınmışdır. Sezer sortunda 35 mm-ə 

nisbətən daha az və Santa sortunda isə daha yüksək diametrli 

yumruların miqdar və kütləsınə malik olmuşlar. Sezer və 

Kenebek sortlarında 55 mm diametrdən artıq yumruların sayı 

və kütləsı əldə olunmuşdur. Ən yüksək quru maddənin miqdarı, 

nişasta və xüsusi çəki 397007-9, Aqria və Kenebek sortlarına 

məxsusdur. Buna görə də, 397007-9 və Aqria çips və Kenebek 

nişasta istehsalı üçün tövsiyə edilmişdir. Satina, Marfona, Santa 

və Sezer sortları aşağı miqdarda quru maddəyə malikdir, lakin 

təzə kartof kimi istifadə üçün əlverişli hesab edilir (Cədvəl 4.3). 

Ən yüksək ümumi və əmtəəlik yumru məhsulu, bir bitkidə 

yumruların kütləsı və sayı, bütün suvarma rejimlərində 397007-

9, Sezer və Kenebek sortlarında yaranmışdır (Cədvəl 4.4).  

Ümumi məhsul və əmtəəlik yumruların sayı, bir bitkidə 

yumruların kütləsı, 35-55 mm və >55 mm arasında olan 

yumruların kütləsı və sayı arasında əhəmiyyətli və müsbət əlaqə 

mövcuddur. 
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Aşkar edilmişdir ki, əmtəəlik yumruların artması 35-55 mm 

və >55 mm arasında olan yumruların kütləsı və sayının və ümumi 

məhsuludarlığa müsbət təsir göstərmişdir. Başqa tədqiqatçıların 

məlumatları ilə (90, 144, 149) bizim aldığımız nəticələr üst-üstə 

düşür. Bitkinin çoxalma və inkişafı zamanı baş verən dəyişikliklər 

ətraf mühit amillərinın qarşılıqlı təsiri zamanı əldə olunan nəticələr 

ədəbiyyat məlumatları ilə qismən uzlaşır (28, 38, 40, 99, 179, 227, 

234, 245). H.A.S.Agrama (15), S.A.Mohammadi və baş.  (183), 

G.C.C.Tai və baş. (227), R.Asghari Zakaria və baş. (28) və 

D.Həsənpənah  və baş. (115) və başqa tədqiqatçıların məlumatları 

ilə bizim aldığımız nəticələr çox oxşardır. Alınmış göstəricilər 

məhsulun artırılmasında mühüm rol oynayan bir çox vasitələrin bir 

başa təsiri və tətbiqi nəticəsində alınmışdır (17, 18, 149, 150, 151). 

Sortlar arasındakı məhsuldarlıq fərqlərinin orta müqayisə nəticələri 

göstərdi ki, kartofun 397007-9, Sezer və Kenebek sortlarının 

məhsuldarlığı yüksək olmaqla yanaşı aşağı becərmə şəraitində 

başqalarına nisbətən daha yüksəkdir. Becərilmə şəraitinə görə 

məhsulun azalma dərəcəsi müxtəlifdir. Yüksək aqrotexniki 

tədbirlərin tətbiqi ilə müqayisədə normal şərait altında 397007-9, 

Sezer və Kenebek sortlarında məhsulun daha kiçik azalması 

müşahidə edilmişdir və quraqlığa davamlı olmuşlar. Bu sortlar 

bütün hallarda bir bitkidə daha yüksək yumru kütləsı istehsal edə 

bilir. Orta və yüksək quraqlıq hallarında məhsulun azalması 

müvafiq olaraq 4.34 və 7.77 ton/ha olmuşdur. 
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Cədvəl 4.1 

Kartofun məhsuldarlıq göstəricilərinə su rejimlərinin təsiri (iki ilik orta) 

 

Variasiya 
mənbəyi 

Azadlıq 
dərəcəsı 

Ümumi 

məhsuldarlı
q 

Əmtəəlik 

məhsuldarlı
q 

Bitkinin 

hündürlüy
ü 

Bir bitkidə əsas 
gövdələrin sayı 

Bir bitkidə 

yumruların 
kütləsı 

Bir bitkidə 

yumruların 
sayı 

ill (Y) 1 1529.65 ** 210.88 565.79 2.57 * 239953.94 * 10.858 ** 

Səhv a 4 556.94 354.25 186.17 7.43 143354.04 15.385 

Suvarma rejimləri (A) 2 637.01 ** 542.58 * 52.44 0.97 222939.42 * 11.73 ** 

Y×A 2 34.54 6.49 2.17 0.167 7839.56 0.649 

Səhv b 8 92.09 87.99 125.93 0.528 33358.03 1.279 
Sort (B) 6 256.40 ** 215.86** 735.69 ** 7.935 ** 109099.04 ** 28.897 ** 

Y×B 6 27.32 * 33.52 ** 74.38 * 0.071 5956.53 0.312 

A×B 12 19.34 * 15.99 * 42.72 1.146 13682.12** 1.752 

Y×A×B 12 11.76 + 8.35 + 14.15 0.083 5688.79 0.209 

Səhv c 72 8.39 7.15 32.89 0.646 7747.87 1.287 

Təcrübənin dəqiqliyi 
(%) 

- 
11.20 12.80 12.75 17.48 12.74 13.85 

 
+, * və ** : əhəmiyyətli 10%, 5% və 1%-də münasib ehtimal yüksəkliyi 
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4.1 saylı cədvəlin davamı 
 

Variasiya 

mənbəyi 

Azadlıq 

dərəcəsı   

Bir bitkidə yumruların sayı Bir bitkidə yumruların kütləsı 

<35 mm 35-55 mm >55 mm <35 mm 35-55 mm >55 mm 

ill (Y) 1 3.85 ** 1.14 0.069 714.39 ** 84275.33 * 29867.019 * 

Səhv a 4 3.09 5.60 0.100 72.83 25342.71 53971.89 

Suvarma rejimləri (A)  2 1.15 ** 3.55 0.681 ** 797.99 ** 17156.88 101736.75 ** 

Y×A 2 0.055 0.45 0.102 98.02 143.43.74 1292.55 

Səhv b 8 0.07 1.54 0.055 76.72 16351.14 5886.50 

Sort (B) 6 13.84 ** 12.20 ** 0.993 ** 2179.74 ** 55349.85 ** 63260.85 ** 

Y×B 6 0.05 0.33 0.034 87.01 2271.17 2876.80 

A×B 12 0.56 0.93 0.088 145.88 4047.08 4363.88 

Y×A×B 12 0.04 0.14 0.027 32.49 2104.41 2120.59 

Səhv c 72 0.29 0.72 0.071 146.63 4317.54 3803.65 

Variasiya əmsalı % -       

             
 * və ** : əhəmiyyətli 5% və 1%-də münasib ehtimal yüksəkliyi 
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Cədvəl 4.2   

Suvarma rejimlərinin  kartofun məhsuldarlıq göstəricilərinə təsiri (ikiillik orta) 

 

Suvarma rejimləri 

Ümumi  
məhsuldarlıq 

(ton/ha) 

Əmtəəlik   
məhsuldarlıq 

(ton/ha) 

Bitkinin 

hündürlüyü 
(sm) 

Bitkidə əsas 
gövdənin sayı 

(ədəd) 

Bir bitkidə 
yumruların  
kütləsı (q) 

Bir bitkidə 
yumruların 
sayı (ədəd) 

Yararlı suyun 25 faiz 
azalmasından sonra suvarma 

42.31 a * 36.07 a 45.46 a 4.57 a 758.6 a 8.77 a 

Yararlı suyun 35 faiz 
azalmasından sonra suvarma 

37.97 ab 32.12 ab 45.77 a 4.66 a 700.1 ab 8.06 b 

Yararlı suyun 50 faiz 
azalmasından sonra suvarma 

34.54 b 28.90 b 43.70 a 4.57 a 613.8 b 7.74 b 

 

Suvarma rejimləri 

 

Bir bitkidə yumruların sayı (ədəd) 

 

Bir bitkidə yumruların kütləsı (q) 

<35 mm 35-55 mm >55 mm <35 mm 35-55 mm >55 mm 

Yararlı suyun 25 faiz 
azalmasından sonra suvarma 

2.12 a + 5.57 a 1.08 a 48.49 a 436.5 a 273.6 a 

Yararlı suyun 35 faiz 
azalmasından sonra suvarma 

1.81 b 5.16 a 1.09 a 42.01 b 414.3 a 243.7 a 

Yararlı suyun 50 faiz 
azalmasından sonra suvarma 

1.86 b 5.01 a 0.87 b 40.19 b 396.1 a 177.5 b 

 
* : Hər sütunda fərqli əlamətin əhəmiyyəti 5% -də münasib ehtimal yüksəkliyi 
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Cədvəl 4.3   

Kartof sortlarının məhsuldarlıq göstəriciləri (ikiillik orta) 
 

Sortlar 
Ümumi  

məhsuldarlıq 
(ton/ha) 

Əmtəəlik   
məhsuldarlıq 

(ton/ha) 

Bitkinin 
hündürlüyü 

(sm) 

Bir bitkidə 
gövdələrin 
sayı (ədəd) 

Bir bitkidə 
yumruların  
kütləsı (q) 

Bir bitkidə  
yumruların sayı 

(ədəd) 

Satina 38.75 bc + 32.96 bc 46.92 b 5.27 a 724.2 ab 8.08 b 

397007-9  42.97 a 35.84 a 40.47 cd 4.81 a 766.0 a 9.79 a 

Aqria 36.88 cd 30.94 cd 42.47 c 5.06 a 673.0 b 7.88 b 

Sezer 41.31 ab 35.72 a 50.53 b 4.25 b 767.8 a 7.78 b 

Marfona 32.12 e 26.75 e 40.11 cd 3.64 c 566.5 c 6.99 c 

Kenebek 40.58 ab 34.86 ab 38.50 d 3.92 bc 728.0 ab 6.77 c 

Santa 35.31 d 29.47 de 55.86 a 5.25 a 610.1 c 10.02 a 

 
 

Sortlar 

 
Bir bitkidə yumruların sayı (ədəd) 

 
Bir bitkidə yumruların kütləsı 

(q) 

Keyfiyyət göstəriciləri  
İstifadə 

məqsədləri  Quru 
maddənin 

miqdarı 
(%) 

 Xüsusi 
ağırlıq 
qüvvəsi 

Nişasta 
(%) 

Bişirmək 
növü 

<35 mm 35-55 mm >55 mm <35 mm 35-55 mm >55 mm 

Satina 1.86 bc 5.06 bc 1.17 a 44.27 bc 413.7 bcd 266.2 b 20.00 1.079 
15.19 

Bc Təzə halında  

397007-9  2.19 b 6.63 a 0.96 b 49.64 b 511.6 a 204.8 c 24.30 1.100 17.69 C Çips 

Aqria 1.41 de 5.49 b 0.97 b 37.43 cd 427.7 bc 207.9 c 21.69 1.086 16.02 BC Qızartmaq  

Sezer 1.16 e 5.38 b 1.23 a 33.15 d 449.4 b 285.2 ab 21.00 1.085 15.90 B Təzə halında 

Marfona 1.73 cd 4.50 cd 0.77 c 38.55 cd 340.2 e 187.7 cd 18.60 1.072 14.35 B Təzə halında  

Kenebek 1.39 de 4.08 d 1.30 a 36.66 cd 373.7 de 317.7 a 25.00 1.103 18.05 BC Nişasta 

Santa 3.76 a 5.59 b 0.69 c 65.25 a 393.2 cd 151.6 d 20.50 1.081 15.43 BC Təzə halında 

+ : Hər sütunda fərqli əlamətin əhəmiyyətli 5% -də münasib ehtimal yüksəkliyi  

BiĢirmək növü: A= Möhkəm ; B= Nisbətən möhkəm ; C= un kimi ; D= Çox un kimi 
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Cədvəl 4.4 

 Suvarma rejimlərinin müxtəlif kartof sortlarının məhsuldarlıq göstəricilərinə təsiri (ikiillik orta) 

Suvarma 
rejimləri 

Sortlar 
 

Ümumi  
məhsuldarlıq 

(ton/ha) 

Əmtəəlik   
məhsuldarlıq 

(ton/ha) 

Bir bitkidə 
gövdələrin 
sayı (ədəd) 

Bitkinin 
hündürlüyü 

(sm) 

Bir bitkidə 
yumruların  
kütləsı (q) 

Bir bitkidə 
yumruların sayı 

(ədəd) 

Yararlı suyun 25 
faizi 
azalmasından 
sonra suvarma 

Satina 42.96 bc 35.67 bc 5.00 47.75 779.8 bcde 8.04 

397007-9  48.47 a 41.33 a 5.17 39.00 903.0 a 10.71 

Aqria 40.72 bcde 33.58 cde 4.58 39.17 681.6 efghi 8.17 

Sezer 44.52 ab 39.08 ab 4.42 52.08 824.7 ab 8.42 

Marfona 34.14 ghijk 28.84 efg 3.92 41.00 577.9 jk 7.33 

Kenebek 43.20 bc 37.83 abc 3.67 39.75 819.8 abc 7.56 

Santa 42.18 bcd 36.18 bc 5.25 59.50 723.3 cdefg 11.15 

Yararlı suyun 35 
faizi 
azalmasından 
sonra suvarma 

Satina 39.80 bcdef 33.33 cde 5.00 46.42 713.2 defg 8.23 

397007-9  42.87 bc 35.46 bcd 5.17 41.83 784.7 bcd 10.18 

Aqria 35.33 fghij 30.79 def 5.42 46.67 703.6 defgh 7.76 

Sezer 40.80 bcde 34.80 bcd 4.33 47.75 771.3 bcde 7.89 

Marfona 32.92 hijk 27.36 fgh 3.75 40.50 600.3 ijk 7.07 

Kenebek 41.57 bcde 35.96 bc 3.67 41.50 732.8 bcdef 6.45 

Santa 32.52 ijk 27.16 fgh 5.25 55.75 594.6 ijk 8.84 

Yararlı suyun 50 
faizi 
azalmasından 
sonra suvarma 

Satina 33.51 hijk 29.90 ef 5.83 46.58 679.6 efghi 7.98 

397007-9  37.58 defgh 30.73 def 4.08 40.58 610.4 hijk 8.47 

Aqria 34.60 ghij 28.45 fgh 5.17 41.58 633.9 fghij 7.71 

Sezer 38.62 cdefg 33.29 cde 4.00 51.75 707.4 defgh 7.12 

Marfona 29.30 k 24.04 h 3.25 38.83 521.3 k 6.59 

Kenebek 36.98 efghi 30.80 def 4.42 34.25 631.4 ghij 6.31 

Santa 31.22 jk 25.06 gh 5.25 52.33 512.4 k 9.99 

LRD 5% 6.811 4.928 4.766 0.9250 6.600 101.3 

+ : Hər sütunda fərqli əlamətin əhəmiyyətli 5% -də münasib ehtimal yüksəkliyi  
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4.4 saylı cədvəlin davamı 

Suvarma rejimləri 
Sortlar 
 

Bir bitkidə yumruların sayı (ədəd) Bir bitkidə yumruların kütləsı (q) 

<35 mm 35-55 mm >55 mm <35 mm 35-55 mm >55 mm 

Yararlı suyun 25 
faizi azalmasından 
sonra suvarma 

Satina 1.70 5.06 1.29 47.39 419.1 313.3 

397007-9  2.64 6.99 1.07 54.52 568.0 280.5 

Aqria 1.31 5.97 0.89 41.46 441.7 198.5 

Sezer 1.49 5.58 1.35 33.47 464.9 326.3 

Marfona 2.02 4.52 0.78 39.89 328.3 209.7 

Kenebek 1.51 4.61 1.43 43.74 400.5 375.5 

Santa 4.14 6.28 0.73 78.95 432.8 211.5 

Yararlı suyun 35 
faizi azalmasından 
sonra suvarma 

Satina 1.99 5.04 1.20 44.51 403.7 265.1 

397007-9  2.36 6.83 0.98 52.64 527.8 204.2 

Aqria 1.46 5.17 1.13 37.16 426.2 240.3 

Sezer 0.95 5.56 1.28 34.86 454.3 282.2 

Marfona 1.32 4.85 0.89 35.14 354.0 211.2 

Kenebek 1.32 3.94 1.19 34.86 366.4 331.6 

Santa 3.27 4.72 0.95 54.93 368.1 171.5 

Yararlı suyun 50 
faizi azalmasından 
sonra suvarma 

Satina 1.88 5.08 1.02 40.90 418.3 220.3 

397007-9  1.58 6.08 0.81 41.76 439.0 129.7 

Aqria 1.47 5.36 0.88 33.68 415.3 184.9 

Sezer 1.06 4.99 1.07 31.11 429.0 247.3 

Marfona 1.83 4.12 0.63 40.62 338.5 142.3 

Kenebek 1.33 3.69 1.29 31.39 354.1 245.9 

Santa 3.86 5.76 0.36 61.87 378.6 71.91 

LRD 5% 0.8444 0.6241 0.9766  0.3067 13.94 75.63 

+ : Hər sütunda fərqli əlamətin əhəmiyyətli 5% -də münasib ehtimal yüksəkliyi  
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4.1.2. Təsərrüfat qiymətli əlamətlərə görə fərqlənmiş kartof 

sortnümunələrin əsas struktur elementlərinin və məhsuldarlığının 

Path analizləri. Path analizləri göstərir ki, bir bitkidə 

yumruların kütləsı və orta ölçüləri məhsuldarlığa birbaşa təsir 

edir. Bu araşdırmada aşkar edilmişdir ki, bir bitkidə yumruların 

kütləsı məhsuldarlığa daha çox birbaşa müsbət təsir göstərir 

(Şəkil 4.1 və Cədvəl 4.5). Bu nəticələr bir çox tədqiqatçıların 

nəticələri ilə üst-üstə düşür (90, 144, 149).  

Kartof bitkisinin böyümə və inkişafına və ətraf mühit 

amillərinin təsirindən baş verən variasiya əvvəlki göstəricilərə 

qismən uyğundur (28, 38, 40, 99, 179, 227, 234, 245).  

S.Maity və B.N.Chattarzee (179), E.Gunel və baş.  (99), 

J.Gopal və baş. (95), M.B.Yıldırım və baş. (245), 

R.R.Bhagowati və Saikia (38). H.A.S.Agrama (15), 

S.A.Mohammadi və baş. (183), G.C.C.Tai və baş. (227), 

R.Asghari Zakaria və baş. (28) və D.Həsənpənah  və baş. (115) 

fikirlərinə görə Path analizinin tətbiq edilməsi məhsuldarlıq və 

məhsulun formalaşmasında iştirak edən orqanların xarakterik 

əlamətləri bir-birinə uyğun gəlir. Bu rəqəm həmçinin 

məhsuldarlığın inkişafında xarakterik xüsusiyyətlərin birbaşa və 

dolayı yolla köməyini aşkar etmişdir (17, 18, 149, 150).  
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Şəkil. 4.1: Suvarma rejimlərinin kartof sortnümunələrinin 

məhsuldarlığına təsirinin Path analizi metodu ilə qurulmuş 
diaqramması  

 
Cədvəl 4.5 

Path analizi metodu ilə suvarma rejimlərinin kartof 
sortnümunələrinin məhsuldarlığına təsiri (ikiiillik orta) 

Göstəricilər 
Birbaşa 
təsiri 

Korrelyasiya 
əmsalı 

Əmtəəlik məhsul (X1) 0.87 0.98 ** 

Bir bitkidə əsas gövdənin sayı (X2) -0.13 0.07 

Bitkinin hündürlüyü (X3) 0.14 -0.10 

Bir bitkidə yumruların kütləsı 
(X4) 

6.43 0.93 ** 

Hər bitkidə yumruların sayı (X5) -0.50 0.37 

Yumruların orta ölçüsü (X6) -6.42 -0.05 

        Y= Ümumi məhsuldarlıq 
Artıq təsiri = 0.32 
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4.1.3. Ümumi irsiyyətçilik tarifi (h2). 4.6 Cədvəldə kartof 

bitkisinin yeddi sortu üzərində müxtəlif göstəricilərin ətraf 

mühitlə, genotipik və fenotipik əlamətlərə görə müşahidə edilən 

dəyişiklikləri verilmişdir. Alınan nəticələr göstərmişdir ki, 

normal şəraitdə baş vermiş dəyişikliklər, aşağıdakı əlamətlərə 

görə ümumi və əmtəəlik məhsuldarlıq, bir bitkidə yumruların 

sayı və kütləsı, bitkinin hündürlüyü, bir bitkidə əsas gövdələrin 

sayı və 35-55 mm arasında olan yumruların sayı və kütləsı daha 

az və 35 mm-dən nisbətən kiçik və 55 mm-dən daha böyük olan 

yumruların sayı və kütləsı daha yüksək olmuşdur. Normal 

becərmə şəraitində göstərilən əsas əlamətlərə görə və əmtəəlik 

yumruların məhsulundakı dəyişiklik, bir bitkidə yumruların 

sayı və kütləsı, bitkinin hündürlüyü, bir bitkidə əsas gövdənin 

sayı, 35-55 mm arasında olan yumruların sayı və kütləsı daha 

az, 35 mm-dən daha kiçik yumruların sayı və kütləsı və 55 mm-

dən daha böyük yumruların sayı və kütləsı daha yüksək 

olmuşdur. Lakin quraqlıq şəraitində aparılan analizlər və 

müşahidələr yuxarıda göstərilən əlamətlərə müvafiq olaraq 

aşağı düşmüşdür. Dəyişikliklərin tam müxtəlifliyi üçün yuxarıda 

qeyd olunmuş ətraf mühit amillərinin göstəriciləri, genotipik və 

fenotipik dəyişikliklər mühüm rol oynamışdır. Bütün əlamətlər 

üzrə baş verən irsi uyğunluq 74-99% arasında qiymətlənmişdir. 

Bir bitkidə yumruların sayı və kütləsının xarakterik əlamətləri, 

bitkinin hündürlüyü, diametri 35 mm-dən aşağı və 35-55 mm 
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arası və 55 mm-dən artıq yumruların sayı və kütləsı, müvafiq 

olaraq, sortnümunələri üzrə 90.92; 85.03; 91.57; 99; 83.01; 

84.99; 94.02; 81.99 və 88.34% nisbətində normal qidalanma 

şəraitində ən yüksək, ümumi və əmtəəlik məhsuldarlıq və bir 

bitkidə əsas gövdənin sayı, müvafiq olaraq, ən aşağı irsi 

göstəricilərdə 75.89; 77.15 və 74.04% nisbətində olmuşdur.  

Ümumi yumrulara müvafiq xarakterik əlamətlərin bir çox 

irsi göstəriciləri-bir bitkidə yumruların sayı, əsas gövdənin sayı, 

diametri 35 mm-dən aşağı və 35-55 mm arası yumruların sayı və 

kütləsı, müvafiq olaraq 84.88; 90.58; 84.04; 87.65; 99.20 və 

88.74% göstəricisi və ən aşağı əmtəəlik məhsul, bir bitkidə 

yumruların kütləsı, bitkinin hündürlüyü, 55 mm-dən daha artıq 

yumruların sayı və kütləsı, və 35 mm-dən daha az yumruların 

kütləsı, müvafiq olaraq, 74.81; 80.55; 78.61; 72.26; 60.43 və 

73.73% göstəricisi orta becərmə şəraitlərində mümkün 

olmuşdur. İrsi göstəricilər 35-55 mm arasında olan yumruların 

kütləsı istisna olmaqla bütün xarakterik əlamətlər quraqlıq 

şəraitində yüksək olmuşdur (Cədvəl 4.6).  

İrsi göstəricilərin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri bitkidə 

irsi əlamətlərin ötürülmə göstəricisi ətraf mühit amillərinin 

təsirindən əsas xarakterik göstəricilər səviyyəsinə enmişdir. 

Nəticədə, gen dəyişikliyinə müvafiq ətraf mühit müxtəlifliyi 

aşağı səviyyədə olmuşdur. Seçilmiş göstərici üçün xarakter 

xüsusiyyətlər yüksək səviyyədə ehtimal olunur və bu arzu 
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olunan sortların erkən mərhələdə mükəmməlləşdirir və seçilir. 

Təcrübədə ətraf mühit amillərinin təsirinə müvafiq olaraq irsi 

göstəricilərin qiymətləndirilməsi yüksək səviyyədə yerinə 

yetirilmiş və tədqiq edilən sortlar ətraflı öyrənilmişdir. Aşkar 

edilmişdir ki, yüksək irsi əlamətlər, göstərilən becərmə 

şəraitlərində nəsildən-nəsilə ötürülə bilər. Z.Bugarcic və baş. 

(48) aldığı nəticələr göstərir ki, irsi əlamətlər üçün yüksək 

qiymətlər tədqiq olunmuş fizioloji, morfoloji, məhsuldarlıq və 

texnoloji xüsusiyyətlər üçün əldə edilmişdir. Bitkinin davamlılığı 

(h2
=98.6%) və nişasta tərkibi (h2

=97.9%) möhkəm irsi 

xüsusiyyətlərə malik olmuşdur. 
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Cədvəl 4.6  
 

 Müxtəlif su rejimlərindən asılı olaraq kartof məhsulunun struktur göstəricilərinin dəyişilməsi 
(iki illik orta) 

Şərai
t 

Dəyişil
mə 
tarifi 

Ümumi 
məhsuld
arlıq 
(%) 

Əmtəəli
k  
məhsuld
arlıq 
(%) 

Bir 
bitkidə 
yumrul
arın 
sayı 
(%) 

Bir 
bitkidə  
yumrula
rın  
kütləsı 
(%) 

Əsas 
gövdəl
ərin 
sayı 
(%) 

Bitkinin 
hündürl
üyü (%) 

 

Bir bitkidə 
yumruların sayı (%) 

Bir bitkidə yumruların 
kütləsı (%) 

<35 
mm 

35-
55 
mm 

>55 
mm 

<35
mm 

35-55 
mm 

>55  
mm 

Normal 
su 
rejimi 

 h2 75.89 77.15 90.92 85.03 74.04 91.57 99.00 83.01 84.99 94.0 81.99 88. 

 C.V.g 8.71 10.01 23.12 13.88 20.90 16.77 47.05 15.90 24.96 30.2 16.13 24.9 

 C.V.e 12.03 13.34 13.26 13.88 19.04 16.77 11.58 17.63 25.69 18.6 18.52 24.9 

 C.V.p 14.85 16.68 13.26 19.90 23.12 20.90 48.45 23.74 35.82 35.5 24.56 33.4 

Mülayi
m su 
rejimi  
şəraiti 

 h2 84.88 74.81 90.58 80.88 84.04 78.61 87.65 99.20 72.26 60.4 88.74 73.7 

 C.V.g 11.09 10.27 15.13 9.96 15.68 10.76 43.58 17.17 12.53 18.6 14.57 19.5 

 C.V.e 11.47 14.60 11.95 11.86 16.74 13.75 40.07 3.77 19.02 36.9 12.71 28.5 

 C.V.p 15.95 17.85 19.28 15.49 22.94 17.46 59.20 17.58 22.78 41.4 19.33 34.6 

Sərt 
şəraiti- 

  
quraqlıq 

 h2 84.48 89.57 85.35 83.48 88.95 89.27 94.58 83.17 85.39 85.1 59.47 88.9 

 C.V.g 8.87 10.40 16.00 10.20 19.24 13.98 49.96 16.38 34.42 26.0 7.54 34.8 

 C.V.e 9.31 8.69 16.24 11.11 16.61 11.87 29.28 18.05 34.87 26.6 15.24 30.2 

 C.V.p 12.86 13.55 22.80 15.08 25.42 18.34 57.91 24.38 49.00 37.2 17.01 46.1 

h2  : Ümumi genetik qiymət 
C.V.g: Sortların dəyişilmə qiyməti 
C.V.e : Ətraf mühitin dəyişilmə qiyməti 
C.V.p : Fenotipik dəyişilmə qiyməti 
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4.1.4. Təsirə dözümlülük əmsalları. Məhsulun azalması 

normal vəziyyətə yaxın olan mülayim becərmə şəraitin 

(SI=0.10) və quraqlığın təsirindən (SI=0.18) müvafiq olaraq 10 

və 18%-ə bərabər olmuşdur (Cədvəl 4.7 və 4.8). 

MP, GMP, STI və MSTI nəticələri çox diqqətə layiqdir və 

397007-9, Sezer və Kenebek kartof sortları bütün mülayim və 

quraqlıq şəraitdə (suvarma və quraqlığın təsiri şəraiti altında) 

başqa sortlara nisbətən ən yüksək məhsula malik olmuşdur. 

Belə ki, bu sortnümunələr müxtəlif su rejimlərinə dözümlüdür və 

Ərdəbil ərazisi üçün çox əlverişlidir. TOL mülayim və quraqlıq 

şəraitdə Satina və SSI, Sezer və Satinanin daha yaxşı sort 

olmaları müəyyən edildi (Cədvəl 4.7 və 4.8).  
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Cədvəl 4.7 

Müxtəlif kartof sortlarının mülayim su rejimi şəraitində sudan istifadə əmsalları (SI = 0.10) 
Sortlar YP YS SSI GMP MP TOL STI MSTI 
Satina 42.96 39.8 0.72 41.35 41.38 3.16 0.96 1.05 
Savalan 48.47 42.87 1.13 45.58 45.67 91.34 1.16 1.48 
Aqria 40.72 35.33 1.29 37.93 38.03 76.05 0.80 0.70 
Sezer 44.52 40.8 0.81 42.62 42.66 85.32 1.01 1.17 
Marfona 34.14 32.92 0.35 33.52 33.53 67.06 0.63 0.47 
Kenebek 43.2 41.57 0.37 42.38 42.39 84.77 1.00 1.20 
Santa 42.18 32.52 2.23 37.04 37.35 74.70 0.77 0.56 

 
Cədvəl 4.8 

Müxtəlif kartof sortlarının quraqlıq şəraitdə sudan istifadə əmsalları  (SI = 0.18) 

Sortlar YP YS SSI GMP MP TOL STI MSTI 
Satina 42.96 33.51 1.20 37.94 38.24 9.45 0.80 0.76 

Savalan 48.47 37.58 1.22 42.68 43.03 86.05 1.02 1.20 

Aqria 40.72 34.6 0.82 37.54 37.66 75.32 0.79 0.79 

Sezer 44.52 38.62 0.72 41.47 41.57 83.14 0.96 1.20 

Marfona 34.14 29.3 0.77 31.63 31.72 63.44 0.56 0.40 

Kenebek 43.2 36.98 0.78 39.97 40.09 80.18 0.89 1.02 

Santa 42.18 31.22 1.41 36.29 36.70 73.40 0.74 0.60 

YP: Məhsuldarlıq normal becərmə şəraitində         YS: Məhsuldarlıq sərt becərmə şəraitində 
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SI: Vurğu İndeksi 
SSI: Quraqlıq Vurğusinə həssas İndeksi (Fischer və Maurer 
təsiri əmsalı)  
STI: Vurğu davamlılıq İndeksi (Fernvəez dözümlülük əmsalı)  
TOL: Davamlılıq İndeksi (Rosiele və Hamblin dözümlülük 
əmsalı)  
GMP: Geometrik orta istehsalı (Baron geometrik əmsalı)  
MSTI: Şəklini dəyişmiş vurğu davamlılıq İndeksi  

 

Ətraf mühitin təsirinin, sortnümunələrinin 

dözümlülüyünün və həssaslığının qiymətləndirilməsi 

əmsallarının analiz edilməsi göstərdi ki, bu əmsalların 

səmərəliliyi bir çox sortnümunələrinin məhsuldarlıq üzrə 

göstəricilərinin qiymətləndirməsində və analizində mühüm 

əhəmiyyətə malikdir.  

Fişer və Murer əmsalı (SSI) sortları quraqlığa davamlı, 

yaxud həssas olmalarına təsadüf edir. Onlar hesab edirlər ki, bu 

əmsal sortların dözümlü, yaxud həssas olmalarını təyin edə bilir, 

onların məhsuluna və struktur göstəricilərinə diqqətlə nəzər 

yetirərək qiymətləndirməsini aparmaq mümkündür. TOL şərti 

səmərəliliyə malikdir, lakin sortların bərabər TOL-a təsnif 

etdikdən sonra, biz  müqavimət göstərən sortları MP-ilə seçə 

bilərik. Müxtəlif qruplarda bərabər TOL tapmaq çox çətindir. 

TOL və MP-roluna olan diqqətə əsasən, yüksək MP-yə malik 

sortları ən kiçik TOL-qruplarında ola bilməzlər və sortları 

seçmək çətin ola bilərdi. Təzyiq, qeyri-təzyiq və orta həndəsi 
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vəziyyətlərdə məhsul istifadələrinin göstəricisi Fernandez əmsalı 

adlanır. Burada bir problem vardır. O da təbii olaraq 

müxtəlifliyə malik qoşalaşan rəqəmin həndəsi bərabərliyidir. 

Bütün İran əyalətlərində ətraf-mühit dəyişiklikləri gözə çarpmır. 

Əlverişli və əlverişsiz şəraitlər üçün KSTI hesablanması ilə hər 

bir ərazi üçün yüksək məhsuldar sortların seçilməsinə görə 

faydalıdır. 

4.1.5. Sudan səmərəli istifadə gostəriciləri (SİS). 397007-9, 

Sezer və Kenebek kartof sortnümunələrinin 25% su 

təminatından sonra sortlara müvafiq olaraq 7.80; 7.17 və 6.96 

kq/m3, 35% su təminatında 7.92; 7.54 və 7.68 kq/m3 ilə və 50% 

su təminatında isə 8.88; 9.12 və 8.74 kq/m3 ilə ən yüksək sudan 

səmərəli istifadəyə (SİS) malik olmuşdur (Cədvəl 4.9). Bu 

tədqiqatda əldə edilmiş nəticələr SİS ilə sınaqdan keçirilmiş 

arpa sortları arasında da mövcud olmuşdur (27). Kənd 

təsərrüfatında həyata keçirilən proqram və layihələrdə nəzərdə 

tutulan əsas amil sudan səmərəli istifadə əmsalının 

yüksəldilməsidir. Həmçinin aydın məsələdir ki, hər hansı bir 

əlamətin səmərəliliyi bitki becərilən mühitdə hesaba alınmalıdır. 

Xarici mühit amilləri bir şəraitdə yüksək məhsul ilə əlaqələnə 

bilər, lakin başqa mühitdə təsirsiz və yaxud hətta ziyanlı ola 

bilər (52). 

C
ə 
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Cədvəl 4.8 
Kartof sortnümunələrinin becərmə şəraitindən asılı olaraq 

sudan səmərəli istifadə göstəricilərinə təsiri 
Sortlar Normal Mülayim Sərt 

Satina 6.92 7.36 7.92 

397007-9  7.80 7.92 8.88 

Aqria 6.56 6.53 8.17 
Sezer 7.17 7.54 9.12 
Marfona 5.50 6.08 6.92 
Kenebek 6.96 7.68 8.74 
Santa 6.79 6.01 7.37 

 

4.1.6. Sabitlik analizləri. Bitki seleksiyaçıları tez-tez ətraf 

mühitdən çox növlərin və ya öz məhsullarını nümayiş etdirmək 

üçün ətraf mühitin (G×E) sabitlik statistikasına istinad edirlər. 

Bu statistikalar G×E tərkibinə hər bir sortun əlamətlərinin 

qiymətləndirilməsinə və seçmə aparılmasına imkan verir. 1917-

ci ildə Roemerdən bəri (98), təklif olunan saysız əmsalların bir 

çoxu tədricən çoxalmışdır. Belə ki, seleksiyaçılar hər biri “tünd 

(qara) sahələrin digərləri tərəfindən doldurulmasını 

lahiyələşdirmək” üçün yeni fikirlər irəli sürürdülər (77). Necə 

müəyyən olunmasından və ya ölçülməsindən asılı olmayaraq 

sabitlik əmsalı üçün ən tənqidi məsələlərdən biri onun genetik 

olmasıdır (166). Keçmişdə, bu sabitlik əmsallarının bəzi irsləri 

(qalıqları) kəmiyyətli genetik üsullardan istifadə edərək 

yoxlanılmışlar (166, 197). Bu üsullar sabitlik statistikasına görə 

iki əsas qrupa bölünə bilərlər: təknövlü və çoxnövlü (168). 
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Çoxnövlü üsullar arasında, əlavə olaraq əsas təsir və çoxalan 

qarşılıqlı təsir analizləri (AMMI) G×E tədqiqatları üçün geniş 

istifadə olunurlar. Bu üsulun çox səmərəli olduğu göstərilmişdir, 

çünki o sahənin G×E həcminin böyük bir hissəsini əldə edir, bu 

açıq-aşkar müxtəlif növlərin kənd təsərrüfatı tədqiqatlarında 

nümayiş etdirmək üçün əsas verir və bu nümunələr tez-tez 

rəqəmlərin mənalı izahatını aqronomik surətdə təmin edir (61). 

AMMI-analizlərinin nəticələri xüsusi uyğunlaşma və ətraf 

mühitin seçimi kimi çoxaltma prosesində faydalıdır (87, 89). 

           Yaxşı çoxnövləri seçərkən G×E qarşılıqlı əlaqələri 

yaradan qarışıq xətləri azaltmaq üçün, G×E ətraf mühit 

komponentlərini başa düşmək və onları nəzərə almaq vacibdir 

(66), (ii) G×E qarşılıqlı əlaqəsini biometrik cəhətdən yoxlamaq 

üçün (75, 168, 240), və (iii) sabitlik əmsalının daxil olduğu 

seçmə strategiyalarını inkişaf etdirmək üçün bir çox cəhdlər 

edilmişdir (178). C.S.Lin və M.R.Binns (166) nəticə 

çıxarmışdılar ki, I növ (ətraf mühit müxtəlifliyi; ətraf mühit 

müxtəliflik əmsalı) və IV (müxtəliflik yerləşməsi daxilində) irsi 

və seçimə üçün xüsusi idi; lakin II növ (Finlay və Wilkinson 

əmsalı) və III (Eberhart və Russel əmsalı) əmsalları irsi və seçim 

üçün xüsusi deyildi.  

Bizim təcrübədə, Kartofun Sezer və Kenebek 

sortnümunələri isə ən çox davamlı və yüksək sabitliyə [ətraf 

mühit amillərinin sortların dəyişkənliyinə (Si²); hər bir sorta 
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məxsus əlamətlərin dəyişiklik əmsalını (C.V.) (79); Finly və 

Wilkinson (bi-qiymətləri) (75); Eberhart və Rusel (S2di) (62); 

Lin və Bins əmsalları (166) nəzərdən] malik olmuşdur (Cədvəl 

4.10).  

D.Həsənpənah, M.B.Khorshidi Benam (121), 

M.B.Khorshidi Benam və D.Həsənpənah (152) kartofun 

müxtəlif sortlarının sabitliyini qiymətləndirmişdilər.  

Cədvəl 4.10 
Müxtəlif  kartof sortlarının statistik sabitlik əmsallarının 

qiymətləndirilməsi (ikiillik orta)                                                                                                              

Sortlar Si² C.V.  bi S2di 
Lin və Binns 
əmsalı  

C.V.e 

Satina 28.81 13.57 0.012 4011.98 3.09 7.90 

397007-9  62.44 18.39 0.119 4675.30 3.95 9.05 

Aqria 32.61 15.48 -0.037 5621.23 1.49 7.94 

Sezer 21.73 11.29 0.069 3677.66 1.18 5.54 

Marfona 82.76 28.33 -0.157 5294.42 0.85 4.79 

Kenebek 29.20 13.32 0.054 3019.64 1.39 4.88 

Santa 71.46 23.94 -0.073 5045.77 4.78 14.87 

Si²: Ətraf mühit amillərinin sortların dəyişkənliyinə 
C.V.: Variasiya əmsalı 
bi-qiymətləri: Finlay və Wilkinson əmsalı 
S2di: Eberhart və Russel əmsalı 
C.V.e: Ətraf mühit variasiya əmsalı 

  
Çoxnövlü sabitlik statistikaları (AMMI analizlər). Bitki 

seleksiyasında sortların, çoxamilli təcrübələrdə ətraf mühitdən 

yeni əlamətlərin əmələ gəlməsinə nəzarət etmək və xüsusi 

mühitlərdə ən keyfiyyətli növləri seçmək üçün qiymətləndirilmə 

aparılmalıdır. G×E formuluna əsaslanan seçim təcrübələrində 

fenotipik əlamətlərdə baş verən dəyişiklik seleksiya üçün başlıca 
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komponentidir (101). Ətraf mühit araşdırmaları müəyyən 

edilmiş bitkilərin məhsuldarlığını artırmaq üçün istifadə edilən 

əsas ətraf mühit amilləri ilə sortlar arasında sınağın 

səmərəliliyini artırmaq məqsədilə təbii ehtiyatların 

məhdudlaşmasını istqamətləndirmək üçün istifadə edilir (185). 

Məhsuldarlığın AMMI nümunələrində aparılan 

analizlərin nəticələri göstərdi ki, müşahidə edilən variasiya ətraf 

mühitlə sortnümunələrin qarşılıqlı əlaqəsi AMMI 1 komponenti 

üçün (Cədvəl 4.11) əhəmiyyətli olmuşdur (P<5%). Nəticələr 

göstərdi ki, 397007-9, Sezer və Kenebek kartof 

sortnümunələrində suvarma rejimlərinin tətbiqi nəticəsində 

yüksək məhsul alınmışdır (Cədvəl 4.12).  

Hər bir ətraf mühitdəki yumruların məhsudarlığının 

sabitliyinə qayıtma əmsalı 4.13-cü cədvəlində göstərilmişdir. 

Digər sortnümunələri arasında Sezer daha az çirklənməyə və 

məhsul itkisinə malik olmuş və ən davamlı sortdan biri 

olmuşdur (Cədvəl 4.13). 

Cədvəl 4.11  
Variasiya analizlərinin AMMI modeli 

Variasiya mənbəyi Azadlıq 
dərəcəsı   

S.S. M.S. 

Sort (S) 6 513.11 85.52 

Əkin yerində (Ə) 5 957.93 191.59 

S×Ə 30 179.01 5.67 

S×Ə.Reg. 6 52.88 8.81 

Deviations 24 86.13 3.42 * 
Total 41 1650.04  
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Cədvəl 4.12 
AMMI modeli ilə sortun əkin şəraiti ilə qarşılıqlı qiymətləri 

 
Sort  Orta 

miqdarı  
Normal 
şərait 

Mülayim 
şərait 

Quraqlıq 
şərait 

Satina 38.75  42.96 39.80 33.51 
397007-9  42.97 48.47 42.86 37.58 
Aqria 36.88 40.72 35.33 34.59 
Sezer 41.31 44.51 40.81 38.62 
Marfona 32.11 34.14 32.92 29.29 
Kenebek 40.58 43.20 41.56 36.97 
Santa 35.30 42.18 32.51 31.22 

Orta Sahə 
miqdarı 

38.27 42.31 37.97 34.54 

 
Cədvəl 4.13 

Kartof sortnümunələrində məhsuldarlığın orta göstəricilərinin  
sabitlik dərəcələri (ikiillik orta) 

  
Sort Orta  Slope  S.E. MS-

TXL  
MS-
REG 

MS-
DEV 

Satina 38.75   1.194 0.314 2.06 1.14 2.98 
397007-9  42.97 1.396 0.070 2.46 4.77 0.15 
Aqria 36.88 0.808 0.291 1.84 1.12 2.57 
Sezer 41.31 0.763 0.061 0.91 1.70 0.11 
Marfona 32.11 0.609 0.219 3.05 4.64 1.46 

Kenebek 40.58 0.783 0.273 1.84 1.43 2.26 
Santa 35.30 1.446 0.524 7.18 6.04 8.32 

 
MS-TXL: MS daxili əlaqəsinə hər bir əkinçinin töhfəsi 

MS-REG: Sortnümunələrin qarşılıqlı əlaqəsi ilə tətbiq edilənlərin 
qayıtma  
komponentinə hər bir əkinçinin töhfəsi 

MS-DEV: Qarşılıqlı əlaqə komponentinin qayıdışından yayınmalar  
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4.2 şəkilin boş qrafikləri 1 və 4 kvadratda az məhsul verən 

sortlara ətraf mühitin təsiri, 2 və 3 kvadratda isə yüksək məhsul 

verən sortlara ətraf mühit amillərinin təsirini əks etdirən 4 

kvadrata bölünmüşdür.  

Sezer, Kenebek və Satina 3 kvadratda yerləşməsi göstərdi 

ki, onlar digər sortnümunələrə nisbətən geniş ətraf mühitə qarşı 

kifayət qədər yaxşı uyğunlaşmaya malikdir. Yalnız PCA1 

dərəcələrini hesablayarkən aydın oldu ki, Sezer, Kenebek və 

Satina ən davamlı sortlardır, onlar faydalı olan ətraf mühitə 

davamlı və yüksək məhsul verən sahələrə kifayət qədər yaxşı 

uyğunlaşmışlar. Sezer, Kenebek və Satina mülayim becərmə 

şəraitində (yararlı suyun 35% azalmasından sonra suvarmada) 

onların məhsul sabitliyinə və iqtisadi səmərəliliyinə əmin olmaq 

təcrübələrlə sübuta yetirilmişdir. Fermerlər böyümə şəraiti 

altında ardıcıl olaraq yüksək məhsul istehsal edən sortlar ilə çox 

maraqlanmışlar və həmin sortlar bu ehtiyacları ödəməyə 

qadirdir (187).  

Bu nəticələr göstərir ki, Sezer, Kenebek və Satina davamlı 

sortlar olmamışdır, lakin mülayim becərilmə şəraitində (yararlı 

suyun 35% azalmasından sonra suvarmada) daha yüksək 

məhsul verməyə uyğunlaşmışdılar. 397007-9 sortu isə normal 

(yararlı suyun 25% azalmasından sonra suvarmada) Aqria və 

Marfona sortnümunələri quraqlıq şəraiti (yararlı suyun 50% 

azalmasından sonra suvarmada) yaxşı uyğunlaşmışdılar (Şəkil 
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4.2). Sezer, 397007-9 və Kenebek sortnümunələrindən ən 

yüksək məhsul əldə edilmişdir, Santa və Marfona 

sortnümunələri isə aşağı məhsul vermişlər (Cədvəl 4.12). 

Buna əsasən tez-tez ön plana çəkilən əlamətlərdən 

yumruların sayı və kütləsı, bitkinin hündürlüyü və böyük ölçülü 

yumruların miqdarıdır. Təbii amillərin analizləri əlamətlərin 

çarpaz qarşılıqlı əlaqəsində öz təsirini göstərir. Halbuki, əgər 

üstün faktorlar qüvvədə olarsa (onlar fizioloji mənbələrə və 

təyin olunmalara əsasən etibarlıdır), seleksiyaçılar yumruların 

yüksək miqdarına və hər bitkidə yumruların kütləsı və bitkinin 

hündürlüyü yüksək olan kartof bitkilərini seçə bilərlər. 

AMMI analizləri (i) METs-də G×E çoxalan amillərini, (ii) 

çoxalan qarşılıqlı əlaqənin təsirləri, artan məhsul qiymətlərinin 

istifadə üsullarını və (iii) növbəti böyük faydalı sortların 

müəyyən edilməsinin mümkünlüyünün artmasını təmin edə 

bilər.  

AMMI 1 komponentlərinin ətraf mühit amillərinin 

sortlara təsirindən əmələ gələn ikili nəticələr G×E və ətraf mühit 

və sortların məhsuldarlığının müəyyən edilməsinə imkan verər. 

Bu sxemdə göstərilir ki, Sezer, Kenebek və Satina kartof 
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sortnümunələri geniş əkinlərdə becərilmək üçün yararlıdır. 

 

Şəkil. 4.2: Suvarma rejimləri×sort qarşılığı AMMI 1 biploti 

 

4.1.7. Klaster analizləri. Klaster nəticələri göstərdi ki, 

yeddi sort normal şəraitdə üç qrupa bölünürlər. Birinci qrupda 

Sezer, Kenebek, Satina və Aqria, ikinci qrupda 397007-9 və 

Santa və nəhayət üçüncü qrupda isə Marfona sortu yer 

tutmuşdur (Şəkil 4.3). 
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Şəkil. 4.3: Normal becərmə şəraitində kartof sortnümunələrinin  

müxtəlif əlamətlərinə görə dendroqramması  
 

Yeddi sortnümunələri mülayim becərmə şəraitində üç 

qrupa bölünmüşlər. Birinci qrupda Marfona və Santa, ikinci 

qrup iki aşağı qrupa bölünmüşdür: 1. Sezer və Kenebek; 2. 

Satina və Aqria, üçüncü qrupda 397007-9 yerləşdirlmişdir (Şəkil 

4.4).  

 
Şəkil. 4.4: Mülayim becərmə şəraitində kartof sortnümunələrınin 

müxtəlif əlamətlərinə görə dendroqramması 
 

Yeddi sort quraqlıq şəraitində iki qrupa bölünmüşdür: 

Birinci qrup iki aşağı qrupa bölünmüşdür: 1. Satina, Aqria və 
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397007-9 ; 2. Sezer və Kenebek,  ikinci qrupa Marfona və Santa 

sortları aid edilmişdir (Şəkil 4.5). 

 
Şəkil. 4.5: Quraqlıq  şəraitində kartof sortnümunələrinin 

müxtəlif əlamətlərinə görə dendroqramması 
 
 

Cədvəl 4.14 
Kartof sortlarının becərilmə səviyyəsi və müşahidə olunan 

dəyişikliklər 
MS 

Azadlıq 
dərəcəsı   

Variasiya 
mənbəyi 

Kiçik yumrularının 

Orta ölçüsı Kütləsı Sayı 

84.61 ** 717.44 ** 34.57 ** 3 Səviyyə 
12.94 ** 147.71  ** 7.64  ** 6 Sort (B) 

7.92 ** 40.85 ** 2.02  ** 18 A×B 

0.21 1.65 0.05 56 Səhv 

20.93 21.75 16.97 - 
Təcrübənin 
dəqiqliyi (%) 

  
** : əhəmiyyətli 1%-də münasib ehtimal yüksəkliyi 
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4.2. İn vitro mühitində şitillərdən və xırda yumrulardan 

yetişdirilən bitkilərin quraqlığa davamlılıqı, məhsuldarlıqı və 

onun keyfiyyəti   

 

Kartofun (Solanum tuberosum L.) quraqlığa davamlılıqını 

tez müşahidə etmək mexanizmini K.C.Bansal və baş. (32) və 

U.K.J.Suharjo (225) öyrənmişlər. Ψ -0.04 MPa Poli etilen qlikol 

6 min lyuks işıgın tətbiqi şəraitində yarpaq lövhəcikləri distilə 

edilmiş su ilə yuyulmuş lövhəciklər ilə müqayisə edilir. Bu sadə 

sürətlə və zərərli olmayan texnika sübut etmişdir ki, sortların 

quraqlığa müqaviməti haqqında məlumat ümumi uzlaşmada 

yaxşı nəticələr verə bilir. Məsələn: Desiree quraqlığa davamlı 

sortların yalnız 18% inkişaf zəifliyini göstərdiyi halda, Kufri 

Kunda quraqlığa həssas sortların 73% inkişaf zəifliyi 

göstərmişdir. A.L.Demagante və baş. (57) qalxan yataqlarda 

zirvəli kəsiklərin istifadəsi ilə kartofdakı quraqlığa davamlılıqı 

göstərmək üçün digər bir üsul istifadə etmişdi. A.L.Demagante 

və baş. (57) quraqlığa dözümlülüyünü göstərmək üçün zirvəli 

kəsiyin etibarlı üsul olduğunu öyrənmək üçün 10 sortda bitkinin 

inkişafının normadan aşagı düşmüş dərəcəsindən istifadə 

etmişdir. Sınaqdan keçirilmiş 10 sort arasında Berolina I 

quraqlıqın təsiri altında daha çox zəifləmiş və P-7 isə yüksək 

davamlılığ qabiliyyəti göstərmişdir. Bu nəticələr Berolinanın 

həssas sort olması və S. tuberosum × S. andegina 
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hibridləşməsindən alınmış P-7 quraqlığa davamlı sort olması 

subut edilmişdir (57). Bununla yanaşı göstərilir ki, yüksək və 

aşağı becərilmə şəraitlərində alınmış göstəricilərlə bitkinin, 

yumruların və onlarda quru maddənin miqdari sahə 

təcrübələrdə alınmış nəticələr arasında mühüm əlaqə vardır. Bu 

zirvəli kəsiyin quraqlığın kartofa təsirini göstərmək üçün 

istifadə edilən üsul kimi kifayət qədər etibarlı olduğunu göstərir. 

U.K.J.Suharjo (225) göstərirdi ki, Poli etilen qlikol (PEG) 

əlaqələri öyrənmə zamanı tətbiq edilən bütün təcrübələrdə 

suyun təsirinin səmərəliliyini saxtalaşdırır. Quraqlığa davamlı 

sort kimi tanınan Kenebek əkilmiş əksər sortlara nisbətən daha 

az inkişaf zəifliyini göstərirdi, bu zaman, quraqlığa həssas kimi 

tanınan yaxşı bir sort bunun tam əksini göstərmişdir. 

Təcrübələr göstərmişdir ki, yeganə buğum kəsiyi təcrübəsində 

kök uzunluğunun çox olması və kökün quru kütləsının azalması 

və yarpaq lövhəciyi təcrübəsində yarpağın inkişaf zəifliyi 

quraqlığa davamlılıq üçün kartof sortlarını seçmək üçün istifadə 

edilə bilər.  

Kartof sortlarının tarla qiymətləndirilməsi ilə 

əlaqələndirilən problemlərin aradan qaldırılması üçün şüşə 

kolbanın tətbiqi alternativ vasitə ola bilər. Kartof müxtəlif 

təsirlərə yüksək dərəcədə meyllidir (68) və mikrobölünmə, 

mikro yumrulaşma, toxum istehsalı, eləcə də rüşeym 

plazmasının qoruyucu vasitəsi və dəyişikliyi üçün tez inkişaf 
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edən cücərtilər alınmasının öyrənilməsi üsulları olduqca 

əhəmiyyətlidir (93, 94, 97, 204). Bu üsulların səmərəliliyi 

yumruların xüsusiyyətlərinə daxil olan məhsuldarlıq (97), 

yetişkənlik (161), xəstəlik və quraqlığa davamlılığa görə (201, 

202) seçmə aparılmasını asanlaşdırmaqda çox əhəmiyyətlidir.  

Yüksək temperatur və quraqlığa davamlılıq təyin etmək 

üçün kartof şüşə kolbada becərməklə qiymətləndirilmişdir. 

Duzluluğa davamlılıq üçün şüşə kolbadakı göstərici haqqında 

bir çox ədəbiyyat məlumatları mövcuddur (153, 247).  

Poli etilen qlikol (PEG) molekulyar çəkiləri yüksək olan 

polimerdir. 1970 və 1980-cı illər ərzində yüksək molekulyar 

çəkili PEG (4 min – 8 min) qida mühiti şəraitində sınaqdan 

keçirilmiş quraqlıq təsirini stimullaşdırmaq üçün fizioloji 

təcrübələrdə istifadə edilir (43, 184). 

Sadə üsul şüşə kolbada möhkəmləndirici kök kəsiklərini, 

kökün üc hissələrini, yaxud da PEG 0.003 ilə birgə 1% duz 

məhlulunda olan mikro  yumrulaşmasını asılı vəziyyətə salmaq 

üçün istifadə edilmişdir (153, 247). Bitkinin inkişafında NaCl 

iştirakı artma azalma səviyyəsinin artımı kimi baş verir, lakin, 

şüşə kolba göstəricisindəki effektivlik üçün əlverişlı olan dürüst 

səviyyəyə aid ədəbiyyatda bir-birinə zidd fikirlər vardır. Bir sıra 

tədqiqatçılar güman edilən nəticələri əldə etmək üçün duzluluq 

səviyyələri sırasında qiymətləndirmə tövsiyə edirlər. NaCl, 

Manitol, Sorbitol və PEG osmotik məhlulları şüşə kolbadakı 
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(in vitro) təsirli amillər kimi, həmçinin bir neçə başqa 

məhsullarda duzluluğa və quraqlığa dözümlü sortların seçilməsi 

üçün tətbiq edilmişdir (42, 96). Başqaları isə ayrı-ayrı bitkilərə 

uyğun mühütün yaradılması, məsələn: buğda (19) və günəbaxan 

toxumunun böyüməsi üçün (203), şaftalı və badamda (160) 

rüşeymin inkişafı üçün, tut ağacında (231) qarayoncada (59), 

ağacfırının inkişafı, tropik (193) bitkinin qalın köklərindən 

alınmış kəsiklərindən əsas köklərin inkişafı üçün istifadə 

etmişlər. Baxmayaraq ki, kartofdakı mikrobölünmə və mikro 

yumru istehsalında müxtəlif amillərin səmərəsi barəsində geniş 

ədəbiyyat məlumatı mövcuddur, lakin, şüşə kolbada kök 

inkişafı barəsində  məlumat çox azdır. NaCl ilə aparılmış 

tədqiqatlar kartofda ilk dəfə olaraq kök inkişafındakı təsirin 

öyrənilməsində mühüm addımdır (247). Buğdada quraqlığa 

davamlı sortlar şüşə kolbada PEG üzərindən keçirilmiş suyun 

təsiri nəticəsində yaxşı inkişaf etmiş kök sisteminə malik 

olmuşlar (243).  

Sortnümunələri arasında qarşılıqlı müqaisə hər bitkidə 

yumruların orta ölçüsü, kiçik yumrularının kütləsı və sayı üzrə 

alınmış dəyişikliklər 4.14 saylı cədvəldə göstərilmişdir. Normal 

becərmə şəraitində (0 bar) bir bitkidə kiçik yumrularının sayına 

(3.0 ədəd), kütləsınə (13.57 q) və orta ölçüsınə (4.66 q) və -2 bar 

səviyyə ən aşağı məhsula malik olmuşdur. -3 bar səviyyə heç bir 

kiçik yumru əmələ gəlməmişdir (Cədvəl 4.15). Sezer sortu başqa 
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sortnümunələrlə müqayisədə kiçik yumruların sayına görə daha 

yüksək olmuşdur. Belə ki, bu sortda kiçik yumruların sayı 2.67 

ədəd, kütləsı 12.18 q və orta ölçüsü 3.43 q olmuşdur. Tədqiqat 

aparılan sortlar arasında ən aşağı məhsul Aqria və Santa kartof 

sortuları vermişdir (Cədvəl 4.15). Normal şəraitdə (0 bar) və -1 

bar səviyyədə Sezer və 397007-9 kartof sortnümunələrı və -2 bar 

səviyyədə Sezer və Kenebek sortnümunəları ən yüksək, bir 

bitkidə kiçik yumrularının kütləsınə və sayına malik olmuşdur. 

-3 bar səviyyədə heç bir sortda kiçik yumrular alınmamışdır 

(Cədvəl 4.16).  

Ətraf mühit amillərinin təsiri halları üçün davamlılıqın və 

həssaslığın qiymətləndirilməsi əmsallarının analiz edilməsi 

göstərdi ki, bu əmsalların səmərəliliyi məhsulda müxtəlif 

sortların dəyişikliyinə səbəb olmuşdur. Quraqlıq və su ilə orta 

təminatlı şəraitdə bir bitkidə kiçik yumruların sayının 

azalmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, quraqlıq şəraitində 

SI=0.76; mülayim becərmə şəraitində isə SI=0.52 olmuşdur. 

MP, GMP, STI və MSTI Sezer-ı və 397007-9-ı, TOL Sezer-ı və 

SSI Sezer-ı, 397007-9-ı və Kenebek-ı mülayim becərmə 

şəraitində seçilmişdir. MP, GMP, STI, TOL, SSI və MSTI 

Sezer-ı və Kenebek sortu isə quraqlıq becərmə şəraitində 

seçilmişdir (Cədvəl 4.17). 
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Cədvəl 4.14 
Kartof sortlarının becərilmə səviyyəsi və müşahidə olunan 

dəyişikliklər 
MS 

Azadlıq 
dərəcəsı 

Variasiya 
mənbəyi 

Kiçik yumruların 
Orta 
ölçüsı 

Kütləsı Sayı 

84.61 ** 717.44 ** 34.57 ** 3 Səviyyə 
12.94 ** 147.71  ** 7.64  ** 6 Sort (B) 

7.92 ** 40.85 ** 2.02  ** 18 A×B 

0.21 1.65 0.05 56 Səhv 

20.93 21.75 16.97 - 
Təcrübənin 
dəqiqliyi (%) 

** : əhəmiyyətli 1%-də münasib ehtimal yüksəkliyi 
 

Cədvəl 4.15 
İstixana şəraitinın müxtəlif səviyyədə katof sortnümunələrınin 

kiçik yumrularına təsiri 

Kiçik yumruların 
Səviyyə  

Orta ölçüsı Kütləsı Sayı 

4.66 a 13.57 a 3.00 a + 0 bar (nəzarət) 
2.79 b 6.913 b 1.43 b -1 bar 
1.27 c 3.110 c 0.71 c -2 bar 
0.00 d 0.000 d 0.00 d -3 bar 

Kiçik yumruların  

Sortnümunəları Orta ölçüsı Kütləsı Sayı 

3.43 a 12.18 a   2.67 a Sezer 
3.56 a 7.440 b 1.58 b Kenebek 
2.56 b 6.646 b 1.33 c Satina 
0.99 e 2.408 c 0.63 d Marfona 
1.96 c 6.855 b 1.75 b 397007-9  
1.45 d 3.204 c 0.54 d Aqria 
1.28 de 2.563 c 0.50 d Santa 

+ : Müxtəlif hərflər hər sütunda fərqli əlaməti əhəmiyyətli 5% -də  

münasib ehtimal yüksəklik 
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Cədvəl 4.16 
Kartof sortlarının kiçik yumrularına müxtəlif səviyyələrin təsiri 

 
Kiçik yumruların 

Sortnümunəları Səviyyələr 
Orta ölçüsı Kütləsı Sayı 

4.39 cdef 20.44 a 4.67 a Sezer 

0 bar 

(nəzarət) 
 
 

4.65 cde 10.59 de 2.33 de Kenebek 

4.81 bc 15.77 b 3.33 c Satina 
3.96 ef 9.63 e 2.50 d Marfona 

3.88 f 15.52 b 4.00 b 397007-9  

5.79 a 12.82 c 2.17 de Aqria 

5.13 abc 10.25 de 2.00 e Santa 

5.41 ab 16.23 e 3.00 c Sezer 

-1 bar 

4.72 bcd 9.44 e 2.00 e Kenebek 

5.41 ab 10.82 cde 2.00 e Satina 

0.00 g 0.00 f 0.00 f Marfona 

3.97 ef 11.90 cd 3.00 f 397007-9  

0.00 g 0.00 f 0.00 f Aqria 

0.00 g 0.00 f 0.00 f Santa 

4.01 bc 12.04 cd 3.00 c Sezer 

-2 bar 

4.87 bc 9.73 e 2.00 e Kenebek 

0.00 g 0.00 f 0.00 f Satina 

0.00 g 0.00 f 0.00 f Marfona 

0.00 g 0.00 f 0.00 f 397007-9  

0.00 g 0.00 f 0.00 f Aqria 

0.00 g 0.00 f 0.00 f Santa 
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Cədvəl 4.17 

Quraqlıq və orta su təminatı (mülayim) şəraitində kartof sortlarının indeksləşdirilməsi 
 

Sortlar SSI GMP MP TOL STI MSTI 

M S M S M S M S M S M S 
Sezer 0.68 0.47 3.74 3.74 3.84 3.84 1.67 1.67 1.56 1.56 3.77 3.77 
Kenebek 0.27 0.19 2.16 2.16 2.17 2.17 4.33 4.33 0.52 0.52 0.31 0.31 
Satina 0.76 1.31 2.58 0.00 2.67 1.67 5.33 3.33 0.74 0.00 0.91 0.00 
Marfona 1.91 1.31 0.00 0.00 1.25 1.25 2.5 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
397007-9 0.48 1.31 3.46 0.00 3.50 2.00 7.00 4.00 1.33 0.00 2.37 0.00 
Aqria 1.91 1.31 0.00 0.00 1.09 1.09 2.17 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 
Santa 1.91 1.31 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mülayim şəraitində SI = 0.52              
Sərt şəraitində SI  = 0.76 
M: Mülayim    
S: Sərt               
SI: Vurğu İndeksi 
SSI: Quraqlıq Vurğusinə həssas İndeksi (Fischer və Maurer təsiri əmsalı)  
STI: Vurğu davamlılıq İndeksi (Fernvəez dözümlülük əmsalı)  
TOL: Davamlılıq İndeksi (Rosiele və Hamblin dözümlülük əmsalı)  
GMP: Geometrik orta istehsalı (Baron geometrik əmsalı)  
MSTI: Şəklini dəyişmiş vurğu davamlılıq İndeksi  
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V FƏSĠL. BĠOMORFOLOJĠ ƏLAMƏTLƏRĠN HĠBRĠDLƏR 

VASĠTƏSĠLƏ NƏSĠLƏ VERĠLMƏSĠ 
 

5.1. Hibridləşdirmə məqsədi üçün valideyn formalarının 

seçilməsi  

 

Çarpazlaşdırma məqsədi ilə valideyn formalarının düzgün 

seçilməsi seleksiya işində çox mühüm rol oynayır. 

Çarpazlaşmada qarşıya çıxan ən çətin məqam onunla bağlıdır 

ki, valideyn formalarının orqanizmində olan əlamət və 

xüsusiyyətlərin özlərindən sonra gələn nəsillərə onlar tərəfindən 

istənilən vaxtda bilavasitə ötürülməsi və yaxud da ötürülməsi 

mümkün olmur. Çünki hibridləşmə elə bir mürəkkəb prosesdir 

ki, o, xarici mühit şəraitinin mütəmadi olaraq dəyişməsi ilə 

əlaqədar olur, yeni bitki formalarının və ya genotiplərinin 

yaranmasına gətirib çıxara bilir. Bununla əlaqədar olaraq, 

kompleks təsərrüfat qiymətli əlamətləri, yəni yüksək 

məhsuldarlığa, yumrularının keyfiyyətinə, xəstəlik, 

ziyanvericilərə və quraqlığa qarşı davamlılığa malik olan yeni 

kartof sortlarının yaradılması məqsədi ilə çarpazlaşmada 

istifadə ediləcək valideyn formalarının sortnümunələrin 

içərisindən düzgün seçilməsi hesabına daha çox yaxşı nəticələr 

əldə etmək mümkündür. Hibridləşmə aparmaq üçün seçilmiş 

bütün sortnümunələr yüksək məhsuldarlığa və quraqlığa qarşı 

davamlılığa malik olmaqla yanaşı, bir çox müsbət əlamət və 

xüsusiyyətlərə mənsubdurlar (Cədvəl 5.1).  



 

 153 

Cədvəl 5.1 
 

Hibridləşdirmədə istifadə edilən valideyn formalarının əsas biomorfoloji əlamətləri 
 

Valideyn  
formaları 

Məhsuldarlıq 
(ton/ha) 

Bitkinin 
Hündürlüyü 
(sm) 

Yumruların Yetişmə  
müddətləri 

Quru 
maddənin 
miqdarı  

Kütləsı 
(q) 

 Sayı 
(ədəd) 

Satina 42.96 47.75 779.8  8.04 Orta-tez Orta 
397007-9 48.47 39.00 903.0 10.71 Orta-gec Çox 
Aqria 40.72 39.17 681.6  8.17 Orta-gec Çox 
Sezer 44.52  52.08 824.7  8.42 Orta-gec Orta 
Marfona 34.14 41.00 577.9  7.33 Orta-tez Az 
Kenebek 43.20 39.75 819.8  7.56 Orta-gec Çox 
Santa 42.18 59.50 723.3  11.15 Orta-tez Orta 
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 Beləliklə, bütün bunları nəzərə alıb yuxarıda qeyd edilən 

təsərrüfat qiymətli əlamət və xüsusiyyətləri özlərində 

cəmləşdirən kartofun bir sıra Satina, 397007-9, Aqria, Sezer, 

Marfona, Kenebek və Santa sortnümunələri valideyn formaları 

kimi istifadə etmək üçün seçilmişdir. Çarpazlaşdırma yolu ilə 21 

kombinasiya (Sezer × 397007-9, Sezer × Kenebek, Sezer × 

Aqria, Sezer × Satina, Sezer × Marfona, Sezer × Santa, 397007-

9 × Kenebek, 397007-9 × Aqria, 397007-9 × Satina, 397007-9 × 

Marfona, 397007-9 × Santa, Kenebek× Aqria, Kenebek × 

Satina, Kenebek × Marfona, Kenebek × Santa, Aqria ×  Satina, 

Aqria × Marfona, Aqria × Santa, Satina × Marfona, Satina × 

Santa, Marfona × Santa) təşkil edilərək seleksiya işi 

aparılmışdır.  

Cəmi 350 ədəd çiçəkdə tozlama aparılmış və ♂ Sezer × ♀ 

397007-9, ♂ 397007-9 × ♀ Sezer, ♂ Sezer × ♀ Kenebek, ♂ 

397007-9 × ♀ Aqria, ♂ Sezer × ♀ Aqria kombinasiyadan 2000 

ədəd hibrid toxumu əldə edilmişdir. Düzünə və əksinə aparılmış 

kombinasiyalar nəticəsində çiçəklərin fertilliyi orta hesabla 82.5 

və 17.5% olmuşdur. Alınmış hibridlərdə ən yüksək kartof 

toxumu (TPS) əmələgəlmə ♂Sezer×♀397007-9 (800 ədəd və ya 

40%), ♂397007-9×♀Sezer (350 ədəd və ya 17.5%), 

♂Sezer×♀Kenebek (200 ədəd və ya 10%), ♂397007-9×♀Aqria 

(250 ədəd və ya 12.5%) və ♂Sezer×♀Aqria (400 ədəd və ya 20%) 
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müşahidə olunmuşdur. 2000 ədəd hibrid toxumundan üç il 

müddətində 80 Klon seçilmişdir  

397007-9 saylı Klon 2008-ci ildən İran İslam 

Respublikasının ilk milli kartof sortu kimi Savalan adı verilərək 

becərilməyə başlanılmışdır.   

 

Cədvəl 5.2 

Kartof  bitkisinin birinci (F1), ikinci (F2) və üçüncü (F3) nəsildə 
hibridlərin sayı 

♂ ♀ 
Kartof toxumu 
(TPS)  
F1 

Klon 
(ədəd)  
F2 

Klon 
(ədəd) 
F3 

Sezer Savalan 800 80 56 
Savalan Sezer 350 20 4 
Sezer Kenebek 200 15 5 
Savalan Aqria 250 30 6 
Sezer Aqria 400 50 9 

Cəmi 2000 195 80 

 

5.2. Kartof bitkisində biomorfoloji əlamətlərin hibridlər 

vasitəsilə nəsilə ötürülməsi 

  

Seçilmiş valideyn formalarının iştirakı ilə aparılmış düzünə 

və əksinə hibridhəşmə kombinasiyalardan alınmış hibridlərin 

vasitəsilə valideyn formalarında olan əsas əlamət və 

xüsusiyyətlərin, yəni vegetasiya müddətinin, bitkilərin boyunun 

və yumruların məhsuldarlıq əlamətlərinin nəsilə verilməsinin 

qanunauyğunluqları öyrənilmişdir.  
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Vegetasiya müddəti seleksiyanın ən aparıcı əlamətlərindən 

və sortun genetik xüsusiyyətlərindən biri olub, xarici mühit 

amilləri ilə sıx surətdə bağlıdır. Vegetasiya müddətinin 

uzunluğunun valideyn formalarından hibridlərə irsən keçməsi 

barədə aparılmış elmi araşdırmalarda müxtəlif fikirlər 

mövcuddur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bizim tədqiqat işlərimizdə 

valideyn formalarının vegetasiya müddəti 105-115 gün arasında 

olduğu halda, hibridlərdə isə bu müddət 90-110 gün arasında 

dəyişmişdir (Cədvəl 5.3).  

Bizim təcrübələrdə hibridlərin vegetasiya müddətlərinin 

uzunluğunun irsiliyi onların müxtəlif tipli olması ilə 

xarakterikdir. Belə ki, hibrid kombinasiyalarının əksəriyyətində 

(97.5%) irsiliyin əsasən depressiya (tənəzzül) dominantlıq tipi 

təşkil etmişdir. 1.25% hibridlərində orta-gec yetişkənliyə görə 

tam dominantlıq və 1.25% yüksək dominantlıq müşahidə 

olunmuşdur. 97.5% hibridlərində ortatez yetişkənliyə görə 

depressiya (tənəzzül) dominantlıq müşahidə olunmuşdur. 

Müxtəlif kombinasiyalardan alınmış hibridlərdə (2.5%) ortagec 

yetişkənliyə valideyn formalarına nisbətən vegetasiya müddəti 

uzun olmuşdur (Şəkil 5.1). Tez yetişkənlik üzrə depressiya 

dominantlıq ♂ Sezer ×  ♀ Savalan və ♂ Sezer × ♀ Kenebek və 

gec yetişkənlik üzrə tam və yüksək dominantlıq ♂  Savalan × ♀ 

Sezer kombinasiyalarda qeydə alınmışdır. Bu 
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kombinasiyalardan alınmış hibridlərin vegetasiya müddəti 

tezyetişən valideyn formaları ilə müqayisədə 20 gün az 

olmuşdur. Beləliklə, ♂ Sezer × ♀ Savalan və ♂ Sezer × ♀ 

Kenebek kombinasiyalarında tez yetişən yeni sortların 

yaradılması üçün seleksiya işində başlanğıc material kimi 

istifadə olunması tövsiyə edilir (Cədvəl 5.3). 



 

 158 

Cədvəl 5.3 

Kartof bitkisinin hibridlərində və valideyn formalarında vegetasiya müddətləri 

Hibridlər  Vegetasiya müddəti (gün) 

♂ F3 ♀ Heterozis (%) Hp 

1 2 3 4 5 6 7 

♂Sezer×♀Savalan 

01 105 115 110 4.55 3.00 

02 105 90 110 -18.18 -7.00 

03 105 90 110 -18.18 -7.00 

04 105 90 110 -18.18 -7.00 

05 105 90 110 -18.18 -7.00 

06 105 90 110 -18.18 -7.00 

07 105 90 110 -18.18 -7.00 

08 105 90 110 -18.18 -7.00 

09 105 110 110 0.00 1.00 

010 105 90 110 -18.18 -7.00 

011 105 90 110 -18.18 -7.00 

012 105 90 110 -18.18 -7.00 

013 105 90 110 -18.18 -7.00 

014 105 90 110 -18.18 -7.00 

015 105 90 110 -18.18 -7.00 

016 105 90 110 -18.18 -7.00 

017 105 90 110 -18.18 -7.00 

018 105 90 110 -18.18 -7.00 

019 105 90 110 -18.18 -7.00 

020 105 90 110 -18.18 -7.00 

021 105 90 110 -18.18 -7.00 

022 105 90 110 -18.18 -7.00 

023 105 90 110 -18.18 -7.00 

024 105 90 110 -18.18 -7.00 

025 105 90 110 -18.18 -7.00 

026 105 90 110 -18.18 -7.00 

027 105 90 110 -18.18 -7.00 

028 105 90 110 -18.18 -7.00 

029 105 90 110 -18.18 -7.00 

030 105 90 110 -18.18 -7.00 

031 105 90 110 -18.18 -7.00 

032 105 90 110 -18.18 -7.00 

033 105 90 110 -18.18 -7.00 

034 105 90 110 -18.18 -7.00 

035 105 90 110 -18.18 -7.00 

036 105 90 110 -18.18 -7.00 

037 105 90 110 -18.18 -7.00 

038 105 90 110 -18.18 -7.00 

039 105 90 110 -18.18 -7.00 

040 105 90 110 -18.18 -7.00 

041 105 90 110 -18.18 -7.00 

042 105 90 110 -18.18 -7.00 
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5.3 saylı cədvəlin davamı 
 

1 2 3 4 5 6 7 

♂Sezer×♀Savalan 

043 105 90 110 -18.18 -7.00 

044 105 90 110 -18.18 -7.00 

045 105 90 110 -18.18 -7.00 

046 105 90 110 -18.18 -7.00 

047 105 90 110 -18.18 -7.00 

048 105 90 110 -18.18 -7.00 

049 105 90 110 -18.18 -7.00 

050 105 90 110 -18.18 -7.00 

051 105 90 110 -18.18 -7.00 

052 105 90 110 -18.18 -7.00 

053 105 90 110 -18.18 -7.00 

054 105 90 110 -18.18 -7.00 

055 105 90 110 -18.18 -7.00 

056 105 90 110 -18.18 -7.00 

♂Savalan×♀Sezer  

0201 110 105 105 -18.18 -1.00 

0202 110 105 105 -18.18 -1.00 

0203 110 105 105 -4.55 -1.00 

0204 110 105 105 -4.55 -1.00 

♂Sezer×♀Kenebek 

0301 105 90 110 -4.55 -7.00 

0302 105 90 110 -4.55 -7.00 

0303 105 90 110 -18.18 -7.00 

0304 105 90 110 -18.18 -7.00 

0305 105 90 110 -18.18 -7.00 

♂Savalan×♀Aqria 

0401 110 90 115 -18.18 -9.00 

0402 110 90 115 -18.18 -9.00 

0403 110 90 115 -21.74 -9.00 

0403 110 90 115 -21.74 -9.00 

0405 110 90 115 -21.74 -9.00 

0406 110 90 115 -21.74 -9.00 

♂Sezer×♀Aqria 

0501 105 90 115 -21.74 -4.00 

0502 105 90 115 -21.74 -4.00 

0503 105 90 115 -21.74 -4.00 

0504 105 90 115 -21.74 -4.00 

0505 105 90 115 -21.74 -4.00 

0506 105 90 115 -21.74 -4.00 

0507 105 90 115 -21.74 -4.00 

0508 105 90 115 -21.74 -4.00 

0509 105 90 115 -21.74 -4.00 

 
tez 

(65-70 gün) 

orta-tez 

(70-90 gün) 

orta-gec 

(95-110 gün) 

gec 

(110-130 gün) 
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Bizim apardığımız tədqiqat işinin nəticəsinə görə kartof 

bitkisinin hibridlərində bitkilərin hündürlüyü irsiliyin tam 

dominantlıq (11.25%), yüksək dominantlıq (38.75%), aralıq 

dominantlıq (8.75%) və qismən dominantlıq (41.25%) tiplərə 

malik olması müəyyən edilmişdir. 50% hibridlərdə isə bitkilərin 

hündürlüyü alçaq boylu valideyn formasının boyu ilə eyni 

hündürlükdə və ya ona yaxın olmuşdur (Şəkil 5.1). 

 

Şəkil 5.1. Əsas təsərrüfat qiymətli əlamət və xassələrin 

nəsilə keçməsi 

Bunun da əsas səbəbi həmin kombinasiyalarda hündür 

boylu valideyn formalarının iştirak etmələri olmuşdur. Belə bir 

əlamətə malik olan ♂ Sezer × ♀ Savalan 02, 011, 014, 027, 030, 

035, 040, 045, 052 və 054, ♂ Savalan × ♀ Sezer 0201,  ♂ Sezer × 
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♀ Kenebek 0301, 0302 və 0303,  ♂  Sezer ×  ♀ Aqria 0504, 0507, 

0508 və 0509 kombinasiyalarından alınmış hibridləri göstərmək 

olar (Cədvəl 5.4). Lakin orta boylu valideyn formalarının 

iştirakı ilə aparılmış ♂ Sezer × ♀ Savalan 04, 024, 036, 048, 051 

və 053,  ♂ Savalan × ♀ Aqria 0405 və  ♂ Sezer × ♀  Aqria 0505 

kombinasiyalarda heterozisin köməkliyi sayəsində valideyn 

formalarına nisbətən yenə də hündür boylu hibridlər özünü 

büruzə vermişlər (Cədvəl 5.3). Qisa boylu hibridlər isə 

kombinasiyalarda alınmışdır. 

Bizim apardığımız tədqiqat işinin nəticəsinə görə kartof 

bitkisinin hibridlərində gövdələrin sayı əlaməti üzrə irsiliyin 

dominantlığı yoxdur (3.75%), tam dominantlıq (5%), yüksək 

dominantlıq (33.75%), depressiya (tənəzzül) (35%), aralıq 

dominantlıq (12.5%) və qismən (cüzi) dominantlıq (10%) tiplərə 

malik olması müəyyən edilmişdir. 38.75% hibridlərində isə 

bitkinin əsas gövdələrinin sayı çox olmuşdur (Şəkil 5.1). Belə ki, 

valideyn formalarında bir bitkidə əsas gövdənin sayı 3.50-4.75 

ədəd olduğu halda, hibridlərdə isə bu miqdar 2.25-8.75 ədəd 

arasında tərəddüd etmişdir.  

Ən yüksək heterozislik səviyyəsi olmasına görə fərqlənmiş 

♂Sezer×♀Savalan 08, 013, 014, 019, 025, 026, 027, 034, 035, 

039, 041, 045, 050, 052 və 054, ♂Savalan×♀Sezer 0203, 

♂Sezer×♀Kenebek 0301, 0302, 0303, 0304 və 0305, 
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♂Sezer×♀Aqria 0503, 0504, 0505, 0506, 0507 və 0508 

kombinasiyalarını göstərmək olar (Cədvəl 5.5). 

Cədvəl 5.4 

Kartof  bitkisinin hibridlərində və valideyn formalarında 
hündür və orta boylu əlamətlər 

 

Hibridlər  
Bitkinin hündürlüyü (sm) 

♂ F3 ♀ Heterozis 
(%) 

Hp 

Hündür boylu 

♂Sezer×♀Savalan  

02 53 71.50 62.50 +14.40 1.29 

011 53 73.25 62.50 +17.20 1.34 

014 53 70.40 62.50 +12.64 1.25 

027 53 73.00 62.50 +16.80 1.34 

030 53 78.00 62.50 +24.80 1.50 

035 53 71.50 62.50 +14.40 1.29 

040 53 69.50 62.50 +11.20 1.22 

045 53 68.75 62.50 +10.00 1.20 

052 53 81.00 62.50 +29.60 1.59 

054 53 69.00 62.50 +10.40 1.21 

0201 62.5 71.00 53.00 +13.60 1.24 

♂Sezer×♀Kenebek  

0301 53 63.25 55.00 +15.00 1.30 

0302 53 61.50 55.00 +11.82 1.24 

0303 53 68.75 55.00 +25.00 1.50 

♂Sezer×♀Aqria  

0504 53 74.25 63.25 +17.39 1.35 

0507 53 75.25 63.25 +18.97 1.38 

0508 53 82.75 63.25 +30.83 1.62 

0509 53 74.75 63.25 +18.18 1.36 

 Orta boylu 

♂Sezer×♀Savalan  024 53 65.00 62.50 +4.00 1.08 

 

048 53 68.00 62.50 +8.80 1.18 

04 53 66.25 62.50 +6.00 1.12 

051 53 68.50 62.50 +9.60 1.19 

036 53 66.75 62.50 +6.80 1.14 

053 53 67.00 62.50 +7.20 1.14 

♂Savalan×♀Aqria  0405 62.5 66.00 63.25 +4.35 1.09 

♂Sezer×♀Aqria  0505 53 68.75 63.25 +8.70 1.17 
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Cədvəl 5.5 
Kartof  bitkisinin hibridlərində və valideyn formalarında əsas 

gövdələrin sayı 
 

Hibridlər  

Bitkinin əsas gövdələrinin sayı 

♂ F3 ♀ Heterozis 
(%) 

Hp 

♂Sezer×♀Savalan  

08 3.50 7.00 4.75 47.37 4.60 

013 3.50 5.00 4.75 5.26 1.40 

014 3.50 6.00 4.75 26.32 3.00 

019 3.50 5.25 4.75 10.53 1.80 

025 3.50 5.75 4.75 21.05 2.60 

026 3.50 5.75 4.75 21.05 2.60 

027 3.50 6.50 4.75 36.84 3.80 

034 3.50 6.75 4.75 42.11 4.20 

035 3.50 8.00 4.75 68.42 6.20 

039 3.50 8.75 4.75 84.21 7.40 

041 3.50 5.00 4.75 5.26 1.40 

045 3.50 6.50 4.75 36.84 3.80 

050 3.50 5.50 4.75 15.79 2.20 

052 3.50 5.75 4.75 21.05 2.60 

054 3.50 5.50 4.75 15.79 2.20 

♂Savalan×♀Sezer  0203 4.75 5.50 3.50 15.79 2.20 

♂Sezer×♀Kenebek  

0301 3.50 4.75 3.00 35.71 6.00 

0302 3.50 4.25 3.00 21.43 4.00 

0303 3.50 6.25 3.00 78.57 12.00 

0304 3.50 5.75 3.00 64.29 10.00 

0305 3.50 6.25 3.00 78.57 12.00 

♂Sezer×♀Aqria  

0503 3.50 4.75 3.75 26.67 9.00 

0504 3.50 4.00 3.75 6.67 3.00 

0505 3.50 5.00 3.75 33.33 11.00 

0506 3.50 6.00 3.75 60.00 19.00 

0507 3.50 4.50 3.75 20.00 7.00 

0508 3.50 4.50 3.75 20.00 7.00 

 

Məhsuldarlıq elementlərinin hibridlər vasitəsilə nəsilə 

verilməsi haqqında ədəbiyyatlarda müxtəlif fikirlər mövcuddur. 

Bir qrup müəlliflər göstərirlər ki, bitkidə məhsuldarlıq 
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elementlərinin əsasını təşkil edən yumruların sayı, kütləsı və 

orta kütlələri hibridlər vasitəsilə nəsilə verilməsi irsliyi yüksək 

dominantlıq tipinə, digərləri isə qeyd edirlər ki, bu əlamət 

irsiliyə görə aralıq tipinə və ya başqa dominantlıq tipinə 

mənsubdur (6, 13). 

Bizim tədqiqatların nəticələrinə görə 51.25% hibridlərdə 

yumrularının sayı irsiliyə əsasən yüksək dominantlıq, 2.5% 

hibridlərdə dominantlıq yoxdur, 6.25% hibridlərdə tam 

dominantlıq, 32.50% hibridlərdə depressiya (tənəzzül), 6.25% 

hibridlərdə aralıq dominantlıq və 1.25% qismən (cüzi) 

dominantlıq tipi müşahidə olunmuşdur (Şəkil 5.1). 

Belə ki, valideyn formalarında bir bitkidə yumruların sayı 

6-9 ədəd olduğu halda, hibridlərdə isə bu göstəricisi 3.0-13.5 

ədəd arasında dəyişilmişdir. Ən yüksək heterozislik səviyyəsi 

olmasına görə fərqlənmiş  ♂ Sezer×♀Savalan 04, 05, 07, 08, 010, 

011, 012, 015, 016, 017, 018, 020, 023, 026, 028, 030, 032, 033, 

034, 035, 040, 041, 043, 045, 046, 050, 051, 052, 054 və 056,  

♂Savalan×♀Sezer 0201, 0202 və 0204, ♂Sezer×♀ Kenebek 

0303, 0304 və 0305, ♂Savalan×♀Aqria 0402 və 0404, 

♂Sezer×♀Aqria 0503, 0505, 0507 və 0508 kombinasiyalarını 

göstərmək olar (Cədvəl 5.6). 
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Cədvəl 5.6 

Kartof  bitkisinin hibridlərində və valideyn formalarında yumruların sayı 
 

Hibridlər  
Yumruların sayı (ədəd) 

♂ F3 ♀ Heterozis (%) Hp 

1 2 3 4 5 6 

♂Sezer×♀Savalan 

04 8 12 9 33.33 7 

05 8 9.75 9 8.33 2.5 

07 8 10 9 11.11 3 

08 8 12 9 33.33 7 

010 8 10 9 11.11 3 

011 8 10 9 11.11 3 

012 8 12 9 33.33 7 

015 8 9.5 9 5.56 2 

016 8 10 9 11.11 3 

017 8 12 9 33.33 7 

018 8 9.3 9 3.33 1.6 

020 8 12 9 33.33 7 

023 8 12 9 33.33 7 

026 8 11 9 22.22 5 

028 8 12 9 33.33 7 

.6 saylı cədvəlin  

030 8 11.5 9 27.78 6 

032 8 12 9 33.33 7 

033 8 10.5 9 16.67 4 

034 8 12 9 33.33 7 

035 8 13.5 9 50.00 10 

040 8 12 9 33.33 7 

041 8 13.5 9 50.00 10 

043 8 9.38 9 4.22 1.76 

045 8 10 9 11.11 3 

046 8 11.25 9 25.00 5.5 

050 8 10.5 9 16.67 4 

051 8 11.25 9 25.00 5.5 

052 8 10 9 11.11 3 

054 8 10.5 9 16.67 4 

056 8 12 9 33.33 7 

♂Savalan×♀Sezer  

0201 9 12.5 7 38.89 4.5 

0202 9 11.25 7 25.00 3.25 

0204 9 12 7 33.33 4 

♂Sezer×♀Kenebek  

0303 8 9.75 7 21.88 4.5 

0304 8 10.83 7 35.38 6.66 

0305 8 13.5 6 68.75 6.5 

♂Savalan×♀Aqria  
0402 9 12.38 6 37.56 3.25 

0404 9 8.5 6 -5.56 0.67 

♂Sezer×♀Aqria  

0503 8 9.75 6 21.88 2.75 

0505 8 13.5 6 68.75 6.50 

0507 8 8.5 6 6.25 1.50 

0508 8 10.5 6 31.25 3.50 
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Apardığımız təcrübələrdə kombinasiyalardan alınmış 

hibridlərdə yumrularının kütləsındə 32.50% heterozislik 

müşahidə olunmuşdur. 3.75% hibridlərdə tam dominantlıq, 

26.25% hibridlərdə yüksək dominantlıq, 63.75% hibridlərdə 

depressiya dominantlıq, 3.75% hibridlərdə isə aralıq 

dominantlıq və 2.5% hibridlərdə qismən vəziyyəti qeydə 

alınmışdır (Şəkil 5.1). 

Belə ki, valideyn formalarında bir  yumrunun kütləsı 790-

930 q olduğu halda, hibridlərdə isə bu miqdar göstəricisi 360-

2100 q arasında olmuşdur. Alınmış nəticələri bir-biri ilə 

müqayisə etdikdə ən yüksək effektli heterozislik 

♂Sezer×♀Savalan 01, 04, 08, 012, 020, 022, 023, 035, 049, 051 

və 054, ♂Savalan×♀Sezer 0201, ♂Sezer×♀Kenebek 0303, 

♂Savalan×♀Aqria 0401, 0402, 0403, 0404 və 0405, 

♂Sezer×♀Aqria 0501, 0502, 0503, 0504, 0506, 0508 və 0509 

kombinasiyalarında alınmışdır (Cədvəl 5.7). 
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Cədvəl 5.7 
Kartof  bitkisinin hibridlərində və valideyn formalarında 

yumruların kütləsı 
 

 Hibridlər  
Bir bitkidə yumruların kütləsı (q) 

♂ F3 ♀ Heterozis 
(%) 

Hp 

♂Sezer×♀Savalan 

01 790 975 930 4.84 1.64 

04 790 1050 930 12.90 2.71 

08 790 1200 930 29.03 4.86 

012 790 1005 930 8.06 2.07 

020 790 1725 930 85.48 12.36 

022 790 1800 930 93.55 13.43 

023 790 1650 930 77.42 11.29 

035 790 2100 930 125.81 17.71 

049 790 937.5 930 0.81 1.11 

051 790 1560 930 67.74 10.00 

054 790 907.5 930 -2.42 0.68 

♂Savalan×♀Sezer  0201 930 955 790 2.69 1.36 

♂Sezer×♀Kenebek 0303 790 825 820 0.61 1.33 

♂Savalan×♀Aqria 

0401 930 300 680 -55.88 4.04 

0402 930 558.75 680 -17.83 1.97 

0403 930 375 680 -44.85 3.44 

0404 930 455 680 -33.09 2.80 

0405 930 240 680 -64.71 4.52 

♂Sezer×♀Aqria 

0501 790 240 680 -64.71 9.00 

0502 790 660 680 -2.94 1.36 

0503 790 592.5 680 -12.87 2.59 

0504 790 300 680 -55.88 7.91 

0506 790 420 680 -38.24 5.73 

0508 790 600 680 -11.76 2.45 

0509 790 457.5 680 -32.72 5.05 

 

Bizim təcrübələrin təhlili zamanı aydın olmuşdur ki, 

aparılmış kombinasiyalardan alınmış hibridlərin əksəriyyətində 

(80%) yumruların orta kütlələrinə görə irsiliyin əsasən 

depressiya (tənəzzül) dominantlıq tipi, 13.75% hibridlərdə 
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yüksək dominantlıq, 3.75% hibridlərdə aralıq dominantlıq və 

2.5% qismən (cüzi) dominantlıq tipi müşahidə olunmuşdur 

(Şəkil 5.1). Belə ki, valideyn formalarında bir yumrunun orta 

kütləsı 98.75-136.67 q olduğu halda, hibridlərdə isə bu göstərici 

29.29-300 q arasında olmuşdur.  

Heterozisin nisbətən yüksək səviyyədə olması ♂ 

Sezer×♀Savalan 01, 014, 020, 022, 023, 024, 029, 035, 049 və 

051, ♂Savalan×♀Aqria 0406 və ♂Sezer×♀Aqria 0502 

kombinasiyalardan alınmış hibridlərdə müşahidə olunmuşdur 

(Cədvəl 5.8). 

Cədvəl 5.8 
Kartof  bitkisinin hibridlərində və valideyn formalarında 

yumruların orta kütləsı 
 

Hibridlər  
Bitkidə yumruların orta kütləsı (q) 

♂ F3 ♀ Heterozis 
(%) 

Hp 

♂Sezer×♀Savalan 

01 98.75 185.71 103.33 79.72 36.95 

014 98.75 112.50 103.33 8.870 5.00 

020 98.75 143.75 103.33 39.11 18.64 

022 98.75 300.00 103.33 190.32 86.82 

023 98.75 137.50 103.33 33.06 15.91 

024 98.75 150.00 103.33 45.16 21.36 

029 98.75 113.33 103.33 9.670 5.36 

035 98.75 155.56 103.33 50.54 23.79 

049 98.75 113.64 103.33 9.970 5.50 

051 98.75 138.67 103.33 34.20 16.42 

♂Savalan×♀Aqria 0406 103.33 400.00 113.33 252.94 58.33 

♂Sezer×♀Aqria 0502 98.75 110.00 113.33 -2.940 0.54 

 
Yeni sortların yaradılmasında seleksiya məqsədi üçün 

istifadə ediləcək başlanğıc materialın seçilməsində məhsuldarlıq 
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ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən  göstəricilərdən biri hesab 

olunur. Bir sıra tədqiqatçılar göstərirlər ki, bu əlamətin 

hibridlər vasitəsilə irsən nəsilə verilməsi kifayət qədər çox 

mürəkkəb bir proses olub, yumruların sayı və kütləsının artması 

hesabına heterozisin baş verməsi tez-tez müşahidə edilir. 

Tədqiqat zamanı məlum olmuşdur ki, 30% hibrid 

bitkilərində məhsuldarlığın nəsilə keçməsi irsiliyin əsasən 

yüksək dominantlıq, 67.75% hibridlərdə isə depressiya 

(tənəzzül) və 1.25% hibridlərdə aralıq dominantlıq tipinə aid 

olması müşahidə edilmişdir (Şəkil 5.1). Belə ki, valideyn 

formalarında məhsuldarlıq 38-48 ton/ha olduğu halda, 

hibridlərdə isə bu göstərici 10.87-91.43 ton/ha arasında 

olmuşdur.  

Ən yüksək heterozislik səviyyəsi olmasına görə fərqlənmiş 

♂Sezer×♀Savalan 01, 04, 08, 012, 020, 022, 023, 035, 049, 051 

və 054, ♂Sezer×♀Kenebek 0303, ♂Savalan×♀Aqria 0406 və 

♂Sezer×♀Aqria 0505 kombinasiyalarını göstərmək olar (Cədvəl 

5.9). 

Beləlikdə, müsabiqəli sort sınağı pitomnikində tədqiqat 

nəticəsində əldə edilmiş bütün hibrid xətlərindən hal-hazırda 

İİR-nin Kənd Təsərrüfatı Elmi Tədqiqat Əkinçilik Məkəzinin 

Ərdəbil Bölgəsində seleksiya məqsədi üçün istifadə edilir. Yeni 

sortların xarakteristikalarının verilməsini məqsədəuyğun hesab 

edilmişdir.  
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01. kartofun ♂ Sezer və  ♀ Savalan sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Bir bitkidə 

yumruların sayı 12 ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 6 ədəd 

üstələyir. Yumrularının orta kütləsı 975 q olmuşdur ki, bu da 

nəzarət Aqria sortu ilə müqayisədə 295 q çoxdur. Orta-gec 

yetişəndir və vegetasiya müddəti 115 gün olub nəzarət Aqria 

sortuna nisbətən 5 gün gec yetişir. Məhsuldarlığı 51.68 ton/ha 

təşkil etmişdir ki, bu da nəzarət Aqria sortundan 13.68 ton/ha 

çoxdur. Qısa boylu, yumrusunun qabığının və lətinin rəngi 

sarıdır.    

04. kartofun ♂ Sezer və  ♀ Savalan sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Yumrularının 

orta kütləsı 1050 q olmuşdur ki, bu da nəzarət Aqria sortu ilə 

müqayisədə 370 q çoxdur. Orta-tez yetişəndir və vegetasiya 

müddəti 90 gün olub nəzarət Aqria sortuna nisbətən 20 gün tez 

yetişir. Məhsuldarlığı 55.65 ton/ha təşkil etmişdir ki, bu da 

nəzarət Aqria sortundan 17.65 ton/ha çoxdur. Qısa boylu, 

yumrusunun qabığının və lətinin rəngi sarıdır. 

   08. kartofun ♂ Sezer və  ♀ Savalan sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Yumrularının 

sayı 12 ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 6 ədəd üstələyir. 

Yumrularının orta kütləsı 1200 q olmuşdur ki, bu da nəzarət 

Aqria sortu ilə müqayisədə 520 q çoxdur. Orta-tez yetişəndir və 

vegetasiya müddəti 90 gün olub nəzarət Aqria sortuna nisbətən 
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20 gün tez yetişir. Məhsuldarlığı 63.60 ton/ha təşkil etmişdir ki, 

bu da nəzarət Aqria sortundan 25.6 ton/ha çoxdur. Qısa boylu, 

yumrusunun qabığının və lətinin rəngi sarıdır.    

012. kartofun ♂ Sezer və  ♀ Savalan sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Yumrularının 

sayı 12 ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 6 ədəd üstələyir. 

Yumrularının orta kütləsı 1005 q olmuşdur ki, bu da nəzarət 

Aqria sortu ilə müqayisədə 325 q çoxdur. Orta-tez yetişəndir və 

vegetasiya müddəti 90 gün olub nəzarət Aqria sortuna nisbətən 

20 gün tez yetişir. Məhsuldarlığı 53.27 ton/ha təşkil etmişdir ki, 

bu da nəzarət Aqria sortundan 15.27 ton/ha çoxdur. Qısa 

boylu, yumrusunun qabığının rəngi sarı və lətinin rəngi isə açıq-

sarıdır. 

020. kartofun ♂ Sezer və  ♀ Savalan sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Yumrularının 

sayı 12 ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 6 ədəd üstələyir. 

Yumrularının orta kütləsı 1725 q olmuşdur ki, bu da nəzarət 

Aqria sortu ilə müqayisədə 1045 q çoxdur. Orta-tez yetişəndir 

və nəzarət Aqria sortuna nisbətən 20 gün tez yetişir. 

Məhsuldarlığı 91.43 ton/ha təşkil etmişdir ki, bu da nəzarət 

Aqria sortundan 53.43 ton/ha çoxdur. Qısa boylu,  

yumrusunun qabığının və lətinin rəngi açıq-sarıdır. 

 022. kartofun ♂ Sezer və  ♀ Savalan sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Yumrularının 
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orta kütləsı 1800 q olmuşdur ki, bu da nəzarət Aqria sortu ilə 

müqayisədə 1120 q çoxdur. Orta-tez yetişəndir. Məhsuldarlığı 

51.68 ton/ha təşkil etmişdir ki, bu da nəzarət Aqria sortundan 

13.68 ton/ha çoxdur. Qısa boylu,  yumrusunun qabığının və 

lətinin rəngi sarıdır. 

023. kartofun ♂ Sezer və  ♀ Savalan sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Yumrularının 

sayı 12 ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 6 ədəd üstələyir. 

Yumrularının orta kütləsı 1650 q olmuşdur ki, bu da nəzarət 

Aqria sortu ilə müqayisədə 970 q çoxdur. Orta-tez yetişəndir. 

Məhsuldarlığı 87.45 ton/ha təşkil etmişdir ki, bu da nəzarət 

Aqria sortundan 49.45 ton/ha çoxdur. Qısa boylu, yumrusunun 

qabığının rəngi açıq-sarı və lətinin rəngi isə tünd-sarıdır. 

035. kartofun ♂ Sezer və  ♀ Savalan sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Yumrularının 

sayı 13.5 ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 7.5 ədəd üstələyir. 

Yumrularının orta kütləsı 2100 q olmuşdur ki, bu da nəzarət 

Aqria sortu ilə müqayisədə 1420 q çoxdur. Əsas gövdənin sayı 8 

ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 4.25 ədəd üstələyir. Orta-tez 

yetişəndir. Məhsuldarlığı 88.30 ton/ha təşkil etmişdir ki, bu da 

nəzarət Aqria sortundan 50.30 ton/ha çoxdur. Hündür boylu, 

yumrusunun qabığının və lətinin rəngi sarıdır. 

049. kartofun ♂ Sezer və  ♀ Savalan sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Yumrularının 
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orta kütləsı 937.5 q olmuşdur ki, bu da nəzarət Aqria sortu ilə 

müqayisədə 257.5 q  çoxdur. Orta-tez yetişəndir. Məhsuldarlığı 

49.69 ton/ha təşkil etmişdir ki, bu da nəzarət Aqria sortundan 

11.69 ton/ha çoxdur. Qısa boylu, yumrusunun qabığının və 

lətinin rəngi sarıdır. 

051. kartofun ♂ Sezer və  ♀ Savalan sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Yumrularının 

sayı 11.25 ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 5.25 ədəd üstələyir. 

Yumrularının orta kütləsı 907.5 q olmuşdur ki, bu da nəzarət 

Aqria sortu ilə müqayisədə 227.5 q çoxdur. Orta-tez yetişəndir. 

Məhsuldarlığı 82.68 ton/ha təşkil etmişdir ki, bu da nəzarət 

Aqria sortundan 44.68 ton/ha çoxdur. Qısa boylu, yumrusunun 

qabığının və lətinin rəngi açıq-sarıdır. 

054. kartofun ♂ Sezer və  ♀ Savalan sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Yumrularının 

sayı 10.5 ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 4.5 ədəd üstələyir. 

Yumrularının orta kütləsı 1560 q olmuşdur ki, bu da nəzarət 

Aqria sortu ilə müqayisədə 880 q çoxdur. Əsas gövdənin sayı 

5.5 ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 1.75 ədəd üstələyir. Orta-

tez yetişəndir. Məhsuldarlığı 48.10 ton/ha təşkil etmişdir ki, bu 

da nəzarət Aqria sortundan 10.1 ton/ha çoxdur. Hündür boylu, 

yumrusunun qabığının və lətinin rəngi açıq-sarıdır. 

0303. kartofun ♂ Sezer və ♀ Kenebek sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Yumrularının 
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sayı 9.75 ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 3.75 ədəd üstələyir. 

Yumrularının orta kütləsı 825 q olmuşdur ki, bu da nəzarət 

Aqria sortu ilə müqayisədə 145 q çoxdur. Əsas gövdənin sayı 

6.25 ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 2.5 ədəd üstələyir. Orta-

tez yetişəndir. Məhsuldarlığı 43.73 ton/ha təşkil etmişdir ki, bu 

da nəzarət Aqria sortundan 5.73 ton/ha çoxdur. Hündür boylu, 

yumrusunun qabığının rəngi açıq-sarı və lətinin rəngi isə ağdır. 

0406. kartofun ♂ Savalan və ♀ Aqria sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Orta-tez 

yetişəndir. Məhsuldarlığı 88.12 ton/ha təşkil etmişdir ki, bu da 

nəzarət Aqria sortundan 50.12 ton/ha çoxdur. Qısa boylu, 

yumrusunun qabığının və lətinin rəngi açıq-sarıdır. 

0505. kartofun ♂ Sezer və  ♀ Aqria sortunun iştirakı ilə 

aparılmış hibrid kombinasiyasından alınmışdır. Yumrularının 

sayı 13.5 ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 7.5 ədəd üstələyir. 

Əsas gövdənin sayı 5 ədəd olub nəzarət Aqria sortunu 1.25 ədəd 

üstələyir. Orta-tez yetişəndir. Məhsuldarlığı 75.13 ton/ha təşkil 

etmişdir ki, bu da nəzarət Aqria sortundan 37.13 ton/ha 

çoxdur. Orta boylu, yumrusunun qabığının və lətinin rəngi 

açıq-sarıdır. 
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VI FƏSĠL. KARTOF SORTNÜMUNƏLƏRĠNĠN 

QURAQLIĞA DAVAMLIĞINA VƏ KALĠUM HUMMATIN 

TƏSĠRĠNƏ GÖRƏ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

6.1. Müxtəlif becərmə şəraitinin kartof sortnümunələrinin 

məhsuldarlığına, keyfiyyətinə və quraqlığa davamlılığına 

təsiri  

 

Aparılan müşahidə və analizlər göstərdi ki, illər (Y), əkin 

yeri (L), suvarma rejimləri (A), sortlar (B) və onların ümumi 

qarşılıqlı əlaqəsi Y×L, Y×A, L×A, L×Y×A, L×B və A×B ilə 

ümumi və əmtəəlik məhsul və bir bitkidə əmtəəlik yumruların 

kütləsı ilə, L×Y×B qarşılıqlı əlaqələri, ümumi və əmtəəlik 

yumruların məhsuldarlığı, bitkinin hündürlüyü, əsas gövdələrin 

sayı, bir bitkidə ümumi yumrularının kütləsı və sayı və bir 

bitkidə əmtəəlik yumruların sayı ilə, Y×A×B qarşılıqlı əlaqələri, 

yumrularının ümumi məhsulu, bir bitkidə yumrularının kütləsı 

və quru maddənin miqdarı ilə, L×A×B qarşılıqlı əlaqələri, 

ümumi yumruların məhsulu, əsas gövdənin sayı, bir bitkidə 

əmtəəlik yumruların kütləsı arasında əhəmiyyətli fərqlər 

müşahidə edilir (Cədvəl 6.1).  

2007-ci ildə yüksək dərəcədə ümumi və əmtəəlik məhsul, 

bitkinin hündürlüyü, hər bitkidə ümumi yumruların kütləsı və 

sayı və əmtəəlik yumruların kütləsı təhlil edilmişdir (Cədvəl 6.2). 

Bu göstəricilərin azalmalarının səbəbi müxtəlif amillərin artıb 
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azalmasından, quraqlığın və istiliyin 2008-ci ildə yumruların 

əmələ gəlməsinə təsiri ilə əlaqədar olmuşdur.  

Xoşerod və Alaroq əkin sahələrində ən yüksək ümumi və 

əmtəəlik məhsul, bitkinin hündürlüyü, bir bitkidə ümumi və 

əmtəəlik yumruların kütləsı və sayı və həmçinin quru maddənin 

miqdarı təhlil edilmişdir. Bu göstəricilərin artmasının səbəbi 

becərmə şəraitinin və keyfiyyətli torpaqla əlaqədar olmuşdur. 

Ən yüksək ümumi və əmtəəlik məhsul, bitkinin hündürlüyü, əsas 

gövdələrin sayı, bir bitkidə yumruların kütləsı və bir bitkidə 

əmtəəlik yumruların kütləsı 2007-ci ildə, bir bitkidə əmtəəlik və 

qeyri-əmtəəlik yumruların sayı və quru maddənin miqdarında 

2008-ci ildə Xoşerod və Alaroq sahələrində artım müşahidə 

edilmişdir.  
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Cədvəl 6.1 

Torpaq şəraitinin və suvarma rejimlərinin kartof sortlarının məhsuldarlığına və onun struktur 
elementlərinə təsiri 

Variasiya 
mənbəyi 

Azadlıq 
dərəcəsı 

Ümumi 
məhsuldarlı
q 

Əmtəəlik  
məhsul 

Bitkinin 
hündürlüyü 

Əsas 
gövdələrin 
sayı 

Bir bitkidə 
yumruların 
kütləsı 

Bir bitkidə 
yumruların 
sayı 

1 2 3 4 5 6 7 8 

İl (Y) 1 31.3922** 2657.80** 5144.50** 29.40** 1012657.09** 11.50 

Əkin yeri (L) 2 16622.91** 12236.89** 3261.85** 1.88 5831226.80 ** 1669.50** 
Y×L 2 152.36** 159.98** 494.87** 4.27* 33619.09 * 45.89** 
R(LY) 12 68.13 72.103 88.58 0.624 23851.04 18.34 

Suvarma rejimləri (A) 3 5189.88** 5002.07** 231.49* 4.761** 1775369.46** 45.85** 

Y×A 3 78.32* 148.92* 127.63 11.50** 19990.36 ** 21.49** 

L×A 6 643.98** 558.58** 245.02** 2.19+ 236229.50 ** 15.89* 

Y×L×A 6 136.85** 182.12** 184.70* 1.55 55774.75 ** 5.90 

Səhv a 36 21.63 58.069 75.37 1.03 6886.97 ** 4.85 

Sort (B) 2 135.80** 229.73** 136.86* 0.612 54632.14** 14.42** 

Y×B 2 6.807 10.202 70.74 0.679 1858.74 0.666 
L×B 4 44.006** 146.68* 96.33 2.664** 14741.44** 27.0** 

 Y×L×B  4 31.032* 81.38+ 65.35+ 3.774** 10870.25* 3.443+ 

 A×B  6 95.60** 102.84* 63.28 1.01* 29518.80** 5.298* 

 Y×A×B  6 29.005* 55.79 48.85 0.318 9682.36* 2.017 

 L×A×B  12 34.52** 65.45 31.60 1.10** 13432.92** 4.855 

 Y×L×A×B  12 8.654 45.74 32.17 0.579 3548.67 1.799 
 Səhv b  96 11.57 42.55 45.81 0.445 3533.009 2.318 

Təcrübənin dəqiqliyi (%)  -  9.94 21.47 12.96 18.79 9.25 14.98 

+, * və ** : əhəmiyyətli 10%, 5% və 1%-də münasib ehtimal yüksəkliyi 
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6.1 saylı cədvəlin davamı  
1 2 3 4 5 6 7 

 İl (Y)  1 317.60** 214.16** 880562.06** 4521.97 64.99 ** 

 Əkin yeri (L)  2 173.56** 814.62** 4289862.4** 200409.45** 74.35 ** 

 Y×L  2 379.49** 341.14** 16085.55 84381.09** 29.43 * 

 R(LY)  12 7.46** 7.13 24993.60 7706.93 7.39 

 Suvarma rejimləri (A)  3 43.40** 3.19 1677761.13** 23347.55 17.43 

 Y×A  3 17.04** 1.89 56555.80* 18532.53 21.90+ 

 L×A  6 8.09* 4.85 201316.98** 15401.88 19.78+ 

 Y×L×A  6 2.53 2.33 68093.93** 15284.68 8.14 

 Səhv a  36 2.48 3.75 19157.59 13395.17 9.34 
 Sort (B)  2 3.90* 2.65 93226.23** 13356.71 25.31+ 

 Y×B  2 5.42** 2.06 6317.33 6642.93 14.31 

 L×B  4 9.85** 4.85** 48989.22* 12696.75 41.57 ** 

 Y×L×B  4 5.92** 0.98 26963.46 7225.54 10.32 

 A×B  6 1.95 1.77 34706.23* 12374.68 8.90 

 Y×A×B  6 1.45 0.71 18790.22 11397.54 20.64* 

 L×A×B  12 1.59 2.13+ 23502.55 + 12024.95 7.55 

 Y×L×A×B  12 1.25 0.70 15891.56 11087.31 12.58 

 Səhv b  96 1.10 1.29 14513.82 10087.211 9.83 

Təcrübənin dəqiqliyi 
(%) 

 -    15.66 29.68 21.10 29.80 14.66 

+, * və ** : əhəmiyyətli 10%, 5% və 1%-də münasib ehtimal yüksəkliyi 
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Cədvəl 6.2  

Müxtəlif göstəricilərin iki ildə orta qiyməti 

İllər 

Ümumi   
məhsuldarlı
q 
(ton/ha) 

Əmtəəlik 
yumruların  

məhsulu 
(ton/ha) 

Bitkinin 

hündürlü
yü (sm) 

Bir bitkidə  
əsas 

gövdələrin 
sayı (ədəd) 

Bir bitkidə  
yumruları

n kütləsı 
(q) 

Bir bitkidə  

yumruların  
sayı (ədəd) 

2007 38.05 a + 33.89 a 57.10 a 3.92 a 710.9 a 9.93  a 

2008 30.42 b 26.88 b 47.34 b 3.18 a 574.0 b 10.39 a 

Orta miqdarı 34.23 30.39 52.22 3.55 642.45 10.16 

Stvəard Deviation 0.45 0.73 0.84 0.10 7.99 0.21 

 
6.2 saylı cədvəlin davamı  

İllər 

Bir bitkidə 
əmtəəlik 
yumruların 

sayı (ədəd) 

Bir bitkidə 
qeyri-əmtəəlik 
yumruların sayı 

(ədəd) 

Bir bitkidə  
əmtəəlik 
yumruların  

kütləsı (q) 

Bir bitkidə qeyri-

əmtəəlik 
yumruların kütləsı 
(q) 

Yumrular
da quru 
maddə 
miqdarı 
(%) 

2007 5.49 b + 4.47 a 634.7 a 76.09 a 20.84 b 

2008 7.91 a 2.48 b 507.0 b 66.94 a 21.94 a 

Orta miqdarı 6.70 3.48 570.85 71.52 21.39 

Stvəard 
Deviation 

0.15 0.19 13.32 11.14 0.29 

+ : Müxtəlif hərflər hər sütunda fərqli əlaməti əhəmiyyətli 5% -də münasib ehtimal yüksəkliyi 
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Bu göstəricilərin artma səbəbləri Xoşerod və Alaroq 

sahələrində yüksək becərmənin və qida maddələri ilə zəngin 

keyfiyyətli torpaqla əlaqədar olmuşdur.  

Bir bitkidə ümumi və əmtəəlik yumruların sayı və kütləsı, 

bitkinin hündürlüyü, ümumi yüksək və aşağı suvarma şəraitində 

tətbiq edilən hummatların təsirindən artmasına və yüksək quru 

maddənin miqdarının alınmasına səbəb olduğu halda quraqlıq 

şəraitdə hummatların tətbiqi nəticəsində, aşağı suvarma və 

quraqlıq şəraitlərinə nisbətən ən yüksək məhsul göstəricisinə 

malik olmuşdur.  

Ən yüksək ümumi və əmtəəlik məhsul, bitkinin 

hündürlüyü, bir bitkidə əmtəəlik yumruların kütləsı 2007-ci ildə  

bir bitkidə əmtəəlik yumruların sayı və quru maddənin miqdarı 

2008-ci ildə quraqlıq şəraitində hummatların təsirindən xeyli 

çoxalmışdır. 

Ümumi və əmtəəlik məhsulun göstəriciləri, bitkinin 

hündürlüyü, bir bitkidə yumruların kütləsı və sayı, bir bitkidə 

əmtəəlik və qeyri-əmtəəlik yumruların sayı və kütləsı və quru 

maddənin miqdarı və ən yüksək məhsul göstəriciləri Xoşerod və 

Alaroq sahələrində yaranmışdır.  

Ümumi və əmtəəlik məhsul, bitkinin hündürlüyü və bir 

bitkidə yumruların kütləsı 2007-ci ildə yüksək olduğu halda, 

2008-ci ildə bir bitkidə yumruların sayı Xoşerod və Alaroq əkin 

sahələrində quraqlıq şəraitində hummatların tətbiqi 
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variantlarında orta göstəriciyə malik olmuşdur. Ancaq quru 

maddənin miqdarı 2008-ci ildə Həsənbaroq sahəsində quraqlıq 

şəraitində aşağı miqdarda olmuşdur. 

Sezer kartof sortunda ümumi və əmtəəlik yumru məhsulu, 

bitkinin hündürlüyü, bir bitkidə əmtəəlik yumruların kütləsı 

göstəriciləri yüksək olduğu halda, Aqria sortunda isə ən aşağı 

göstəricilərə malik olduğu qeydə alınmışdır. 

Ümumi və əmtəəlik yumruların məhsulu, bir bitkidə 

əmtəəlik yumruların kütləsı bütün suvarma rejimlərində Sezer 

kartof sortunda ən yüksək göstəricilərə malik olmuşdur.  

Kartofun Sezer sortu 2007-ci ildə bütün becərmə 

şəraitlərində əmtəəlik yumruların sayına, bitkinin hündürlüyünə 

və bir bitkidə əmtəəlik yumruların kütləsınə görə digər 

sortlardan üstün olmuşdur.  

Aqria sortu normal becərmə şəraitində ümumi və əmtəəlik 

məhsul, bir bitkidə ümumi və əmtəəlik yumruların kütləsınə, 

Sezer sortu isə quraqlıq şəraitində hummatların təsirindən 

yüksək məhsuldarlığa malik olmuşdur (Cədvəl 6.3).  

D.R.Lynch və G.C.C.Tai (175) göstərirlər ki, sortların 

həm yumrulara üzvi maddələrin axını və yumruların böyümə 

mərhələlərində rütubətə çox həssasdırlar. Bu təsirə əks cavab 

verən sortlar arasında yumrularn ölçülərindəki müxtəlifliyə görə 

Jemseq, Acadia Ruset və Kenebek sortları daha yüksək 

həssaslıq göstərirlər. Şepodi, Ruset Burbank və Sable 
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yumruların formalaşmasında daha güclü həssaslıq 

göstərmişdilər.  

Normal və quraqlıq şəraitində hummatların tətbiq 

edilməsi normal şəraitlərdə (A sinfi təməlindən 30 mm 

buxarlanmadan sonra) Sezer sortunda məhsulun 1.86; 8.35 və 

17.99 ton/ha azalmasına səbəb olduğu halda, Satina üçün 1.06, 

15.66 və 25.1 ton/ha və Aqria üçün isə müvafiq olaraq 1.36, 6.79 

və 15.58 ton/ha olmuşdur (Cədvəl 6.4).  
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Cədvəl 6.3 

Müxtəlif suvarma rejimlərində kartof sortlarının əsas göstəriciləri 

Suvarma 

rejimləri 
Sortlar 

Ümumi   

məhsuldarlıq 

(ton/ha) 

Əmətəəlik  

məhsul  

(ton/ha) 

Bitkinin 

hündürlüyü 

(sm) 

Bir bitkidə  

əsas gövdənin 

sayı (ədəd) 

Bir bitkidə 

yumruların 

kütləsı (q) 

Bir bitkidə 

yumruların 

sayı (ədəd) 

Normal 

Sezer 41.93 a + 38.69 abc 56.04 a 4.17 a 788.1 ab 9.97 cd 

Satina 38.93 a 35.71 bc 55.25 a 3.71 abc 727.4 c 10.45 cd 

Aqria 43.76 a 40.61 a 50.71 a 3.63 bcd 810.0 ab 10.38 cd 

Normal + 

Kalium 

hummat 

Sezer 43.79 a 40.24 ab 55.67 a 3.61 bcd 825.7 a 11.61 ab 

Satina 40.29 a 37.46 abc 52.61 a 3.50 bcd 767.8 b 10.34 cd 

Aqria 42.70 a 34.33 cd 53.75 a 3.40 cd 795.8 ab 11.83 a 

Quraqlıq+ 

Kalium 

hummat 

Sezer 33.58 b 30.46 de 49.40 a 3.54 bcd 632.7 d 9.45 de 

Satina 32.16 bc 29.31 f 53.13 a 3.96 ab 605.9 d 10.26 cd 

Aqria 28.10 cd 24.74 f 49.67 a 3.62 bcd 529.5 e 10.64 bc 

Quraqlıq 

Sezer 23.94 de 19.48 g 52.05 a 2.91 e 449.0 f 8.33 f 

Satina 22.35 ef 18.65 gh 49.86 a 3.38 cd 423.8 f 8.85 ef 

Aqria 18.66 f 14.92 h 48.53 a 3.18 de 354.2 g 9.85 cde 

+ : Müxtəlif hərflər hər sütunda fərqli əlaməti əhəmiyyətli 5% -də münasib ehtimal yüksəkliyi 
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6.3 saylı cədvəlin davamı  

Suvarma rejimləri Sortlar 

Bir bitkidə 
əmtəəlik 
yumruların 
sayı (ədəd) 

Bir bitkidə 
qeyri-əmtəəlik 
yumruların 
sayı (ədəd) 

Bir bitkidə  
əmtəəlik 
yumruların  
kütləsı (q) 

Bir bitkidə 
qeyri-əmtəəlik 
yumruların 
kütləsı (q) 

Yumrulard
a quru 

maddə 
miqdarı 
(%) 

Normal 

Sezer 6.88 a + 3.20 a 729.0 a 59.09 a 21.00 a 

Satina 7.04 a 3.41 a 671.8 ab 55.52 a 20.00 a 

Aqria 7.23 a 3.14 a 757.9 a 52.11 a 21.69 a 

 

Normal + Kalium 

hummat 

Sezer 7.80 a 3.82 a 751.3 a 73.85 a 21.98 a 

Satina 7.14 a 3.20 a 699.9 ab 67.89 a 20.83 a 

Aqria 7.54 a 4.28 a 634.0 bc 161.7 a 21.26 a 

 

Quraqlıq + Kalium 

hummat 

Sezer 6.32 a 3.19 a 573.8 c 58.87 a 22.71 a 

Satina 7.03 a 3.23a 552.1 c 53.77 a 22.46 a 

Aqria 7.15 a 3.48 a 466.0 d 63.50 a 21.41 a 

Quraqlıq 

Sezer 5.07 a 3.26 a 375.3 e 73.73 a 22.31 a 

Satina 5.27 a 3.63 a 356.2 ef 67.62 a 19.98 a 

Aqria 5.92 a 3.88 a 283.7 f 70.49 a 21.04 a 

+ : Müxtəlif hərflər hər sütunda fərqli əlaməti əhəmiyyətli 5% -də münasib ehtimal yüksəkliyi 
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Kalium hummatın istifadəsi kartofun bitkisinin məhsul 

əmələ gətirmə gücünü və bir bitkidə yumruların sayını (22) 14.4-

dən 22.6-ya qədər artırmışdır. Bitkidə Kalium hummatın 

hektara 250 ml miqdarında tətbiqindən 3-6 həftə müddətində 

zoğların surətlə böyüməsini, yumruların kütləsıni 12-36 q 

artırmaqla yarpaqlarda və gövdələrdə nitratın toplanmasının 

azalmasına səbəb olmuşdur. 

Aparılan fenoloji müşahidələr və analizlər göstərdi ki, 

Kalium hummatın tətbiqi nəticəsində müəyyən təbəqə əmələ 

gətirməklə su qıtlığına qarşı davamlılığının və yarpaqların 

sayının artmasına, bitkidə su ehtiyatının çoxalmasına, yarpaq 

səthinin artırmasına, gövdənin hündürlüyünün (81), yumrunun 

böyüməsinə, bitkinin böyümə və inkişafına müsbət təsir göstərir.  

Ancaq radiasiyanın təsiri çox kiçik dərəcədə iqtisadi 

səmərəliliyə, yumru məhsulunun, quru maddənin miqdarı (216) 

və nitratreduktoza fermentinin zəiflətməsinə səbəb oldu (51, 54, 

78, 145, 216, 239). Kartofun yumrularında şəkərin azalmasını 

(64), yumruların çatlayaraq eybəcərləşməsinə, dərin boşluğa, 

qara nöqtələrin yaranmasına, damar solğunluğuna, 

boşalmalara, yumrularda  nişastanın parçalanmasını (64, 128) 

və ümumi alkoloid toplanmasını artırdı (198).  

Bizim tədqiqat işimizdə kartofda yüksək quru maddənin, 

nişasta və xüsusi çəkinin miqdarı Aqria, Satina və Sezer 

sortlarında müşahidə edilmişdir. Buna görə də, Aqria sortunun 
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keyfiyyət göstəriciləri nəzərə alınaraq çips üçün məsləhət 

görülmüşdür (Cədvəl 6.5). Əgər soyuq şəraitdə şəkər artımının 

qarşısını almaq mümkün olarsa, azalmış tənəffüs prosessinə 

görə onlar az quru maddə itkisinə səbəb olacaq ki, bu da 

bitkinin inkişafına əngəl törədən proseslərin qarşısını almaq 

üçün yararlı vasitə ola bilər. Ancaq şəkər ehtiyatı çips 

istehsalında qara çipsdən daha az itkiyə şərait yaradır. Aqria 

sortunun quru maddəsi, nişastası və xüsusi kütləsı Satina və 

Sezer sortlarına nisbətən daha yüksəkdir, buna görə də Aqria 

çips üçün məsləhət görülmüşdür (122). Satina və Sezer az quru 

maddə miqdarına malik olduğu üçün təzə halında istifadəyə 

daha əlverişli hesab edilmişdir. 6.5 saylı cədvəldə verilmiş 

sortların əmətəəlik məhsulu, bitkinin hündürlüyü, əsas gövdənin 

sayı, bir bitkidə yumruların kütləsı, bir bitkidə əmtəəlik və  

qeyri-əmtəəlik yumruların sayı və kütləsı arasında mühüm və 

müsbət qarşılıqlı əlaqə olmuşdur. Ümumi məhsulu ilə əmətəəlik 

məhsul arasında, bitkinin hündürlüyü, əsas gövdənin sayı, quru 

maddənin miqdarı, bir bitkidə yumruların kütləsı, əmətəəlik və 

qeyri-əmtəəlik yumruların kütləsı və sayı arasında müsbət və 

mühüm qarşılıqlı əlaqə aşkar edilmişdir. 
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Cədvəl 6.4 

Normal və quraqlıq şəraitlərində Kalium hummatın kartofun məhsuluna təsiri 

Normal suvarmaya nisbətən azalma 

Quraqlıq 
(ton/ha) 

Quraqlıq 
+  
Kalium 
Hummat 
(ton/ha) 

Normal 
 + 
Kalium 
Hummat 
(ton/ha) 

Normal 
(ton/ha) 

Sortlar Quraqlıq 
(ton/ha) 

Quraqlıq + 
Kalium 
hummat  
(ton/ha) 

Normal  
+ Kalium 
hummat 
(ton/ha) 

17.99 8.35 1.86 23.94 33.58 43.79 41.93 Sezer  

16.58 6.787 1.36 22.35 32.16 40.29 38.93 Satina  

25.1 15.66 1.06 18.66 28.10 42.70 43.76 Aqria  

-19.89 -10.26 +1.43 21.65 31.28 42.26 41.54 Orta  

 
Cədvəl 6.5 

Kartofun keyyfiyyət göstəriciləri və istifadə istiqamətləri  

Sortlar Quru maddə 
(%) 

Xüsusi kütləsı Nişasta (%) Bişirmək 

növü 

Münasib üçün 

Sezer  20.00 1.079 15.19 B Təzə istehlakı 

Satina  21.69 1.086 16.02 B Təzə istehlakı 

Aqria  21.00 1.085 15.90 C Çips  

       Bişirmək növü: A= Möhkəm ; B= Nisbətən möhkəm ; C= un kimi ; D= Çox un kimi 
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6.1.1. Təsirə davamlılıq əmsalları və həssaslıq. Ətraf 

mühitin təsirinə davamlılıq və həssaslığın qiymətləndirilməsi 

əmsallarının analiz edilməsi göstərdi ki, bu əmsalların 

səmərəliliyi sortların məhsuldarlıq qiymətlərinin dəyişkənliyinə 

görə bir-birindən fərqlənir.  

Quraqlıq şəraitində məhsulun azalması (SI=0.478) və 

normal suvarma şəraitdə olan quraqlıq təsirlər zamanı Kalium 

hummatın verildiyi variantlarda (SI=0.198) müvafiq olaraq 

47.8 və 19.8% olmuşdur (Cədvəl 6.6 və 6.7). Kalium hummatın 

istifadəsi  quraqlığın sərt təsirlərinin 26% azalmasına səbəb 

olmuşdur.  

Quraqlıq və normal suvarma şəraitlərində məhsulun 

azalması hummatların təsiri (SI=0.484) və həmçinin normal və 

quraqlıq şəraitlərində hummatların təsiri (SI=0.208) altında 

müvafiq olaraq 48.4 və 20.8% olmuşdur (Cədvəl 6.8, 6.9). 

Kalium hummatın istifadəsi quraqlıq təsirlərinin 27.6% 

azalmasına səbəb olur. MP, GMP, STI, MSTI, TOL və SSI 

üzrə Sezer sortu fərqlənmişdir (Cədvəl 6.6, 6.7, 6.8 və 6.9). 

Həssas mərhələlərdə Sezer sortu üzərində aparılan fenoloji 

müşahidələr göstərdi ki, kənd təsərrüfatında və təcrübə 

variantlarında strateji üsulların tətbiqinə ehtiyac vardir. 

D.Həsənpənah və M.B.Khorshidi Benam (121) quraqlığa 

davamlılıq əmsalından istifadə edərək əkinləri qiymətləndirmək 

üçün istifadə etmişlər. Onlar belə nəticəyə gəlmişdilər ki, Aqria 
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digər sortlardan müstəsnalıq təşkil edir. Müəlliflər göstərmişlər 

ki, dəyişilmiş təsirlərə davamlılıq əmsalı kartofun Sezer, Vital, 

Elona, Mondial, Draqa kimi sortlarında suvarmaya qarşı 

yüksək davamlılıq göstərmişlər.  

Fişer və Murer əmsalı (SSI) sortları davamlılığa yaxud 

həssaslığa görə təsnif etmişlər. Müəlliflərin fikrincə bu əmsal 

sortların davamlılıq yaxud həssas olmasını qəbul edə bilir və 

onlarda məhsul itkisinə müqavimət göstərən  sortların 

seçilməsində yaxşı səmərə verə  bilər.  

TOL şərti səmərəliliyə malikdir, lakin sortların bərabər TOL-

a təsnif etdikdən sonra, biz müqavimət göstərən sortların MP-ilə 

seçə bilərik. Müxtəlif qruplarda bərabər TOL tapmaq çox çətindir. 

TOL və MP-roluna görə əsasən, yüksək MP-yə malik sortları ən 

kiçik TOL-qruplarında ola bilməzlər və yüksək məhsuldar sortları 

seçmək çətin ola bilərdi. Yüksək, aşağı və orta həndəsi 

vəziyyətlərdə məhsulun toplanmasını Fernandez əmsalı ilə 

müəyyən edirlər. Burada bir problem vardır ki, bu da təbii 

müxtəlifliyə malik qoşalaşan rəqəmin həndəsi bərabərliyidir. Bütün 

İran əyalətlərində ətraf-mühit dəyişiklikləri gözə çarpmır. Əlverişli 

və əlverişsiz şəraitlər üçün KSTI hesablanması ilə hər bir ərazi 

üçün yüksək məhsuldar sortların seçilməsinə görə böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. MSTI nəticələri çox nəzərə çarpmır. 
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Cədvəl 6.6 

Kartof sortlarının normal və quraqlıq şəraitlərində quraqlığa davamlılıq indekslərinin göstəriciləri (SI=0.478) 

MSTI STI TOL MP GMP SSI Ys Yp Sortlar 

0.71 0.58 17.99 32.94 31.68 0.89 23.94 41.93 Sezer  

0.54 0.50 16.58 30.64 29.50 0.89 22.35 38.93 Satina  

0.35 0.47 25.10 31.21 28.58 1.19 18.66 43.76 Aqria  

Yp = normal şəraitdə məhsulun orta miqdarı ; Ys = quraqlıq şəraitdə məhsulun orta miqdarı 
SI: Vurğu İndeksi 
SSI: Quraqlıq Vurğusinə həssas İndeksi (Fischer və Maurer təsiri əmsalı)  

STI: Vurğu davamlılıq İndeksi (Fernvəez dözümlülük əmsalı)  
TOL: Davamlılıq İndeksi (Rosiele və Hamblin dözümlülük əmsalı)  
GMP: Geometrik orta istehsalı (Baron geometrik əmsalı)  

MSTI: Şəklini dəyişmiş vurğu davamlılıq İndeksi  
Cədvəl 6.7 

Kartof sortlarının hummatların quraqlıq şəraitində quraqlığa davamlılıq indekslərinin göstəriciləri 

(SI=0.198) 
MSTI STI TOL MP GMP SSI Ys+h Yp Sortlar 

1.96 0.82 8.35 37.76 37.52 0.41 33.58 41.93 Sezer  

1.60 0.73 6.77 35.55 35.38 0.36 32.16 38.93 Satina  

1.20 0.71 15.66 35.93 35.07 0.75 28.10 43.76 Aqria  

Yp = normal şəraitdə məhsulun orta miqdarı  
Ys +h =quraqlıq şəraitdə hummatla məhsulun orta miqdarı  
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Cədvəl 6.8 
Kartof sortlarının hummatların normal su rejimi şəraitində quraqlığa davamlılıq indekslərinin göstəriciləri 

(SI=0.484) 
 

MSTI STI TOL MP GMP SSI Ys Yp+h Sortlar 

0.74 0.61 19.85 33.87 32.38 0.94 23.94 43.79 Sezer  

0.56 0.52 17.94 31.32 30.01 0.93 22.35 40.29 Satina  

0.34 0.46 24.04 30.68 28.23 1.17 18.66 42.70 Aqria  

Yp+h = normal şəraitdə hummatla məhsulun orta miqdarı  
Ys = təzyiqi şəraiti məhsuluna orta miqdarı  

 

Cədvəl 6.9 
Kartof sortlarının hummatlarla normal su rejimi və quraqlıq şəraitində quraqlığa davamlılıq 

indekslərinin göstəriciləri (SI=0.208) 
 

MSTI STI TOL MP GMP SSI Ys+h Yp+h Sortlər 
2.05 0.85 10.21 38.69 38.35 0.49 33.58 43.79 Sezer  

1.66 0.75 8.13 36.23 36.00 0.42 32.16 40.29 Satina  

1.17 0.70 14.60 35.40 34.64 0.71 28.10 42.70 Aqria  

Yp+h = Məhsulun orta miqdarına normal becərmədə hummatın təsiri 
Ys+h = Məhsulun orta miqdarına quraqlıq ilə hummatın təsiri 
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6.1.2. Statistik analizlər. Apardığımız tədqiqat işlərinin 

nəticələri ətraf mühit amillərinin təsirinin becərmə şəraitindən 

asılılığı 6.10 saylı cədvəldə verilmişdir. Normal (Cədvəl 6.11) və 

normal su rejimi şəraitində hummatın tətbiqi (Cədvəl 6.12) 

bitkilərə təsiri öyrənilmişdir. Bunlarla yanaşı quraqlıq (Cədvəl 

6.13) və quraqlıq şəraitində hummatın tətbiqi (Cədvəl 6.14) 

müşahidə olunan dəyişikliklər müqayisəli şəkildə tədqiq 

edilmişdir. Dəyişiklik əmsalı, Finly və Wilkinson, Eberhart və 

Rusel, Lin və Bins və Ətraf mühit dəyişikliyi əmsalı ilə müəyyən 

edildi ki, Aqria sortu normal su rejimi şəraiti üçün, Sezer sortu 

isə yüksək davamlılığına, orta kəmiyyət göstəricilərinə görə ən 

yüksək məhsula malik sortlar hesab olunmuşdular.  

Məhsulun AMMI nümunələri üçün analiz cədvəllərindən 

göründüyü kimi, ətraf mühitin sortlarla qarşılıqlı əlaqəsi 

(Cədvəl 6.15) əhəmiyyətli olmuşdur (P<1%). 

Nəticələr göstərir ki, Aqria və Sezer sortları müxtəlif 

suvarma rejimlərində bütün sahələrdə və iki illik orta rəqəmlərə 

əsasən yüksək məhsula malik olmuşlar. Sezer və Aqria sortları 

normal su rejimi şəraitində hummatın tətbiqi ilə Sezer və Satina 

sortları isə hummatın quraqlıq şəraitində Alaroq və 

Həsənbaroq sahələrində, Aqria sortu normal su rejimi və Sezer 

sortu isə normal su rejimi hummatların tətbiqindən və quraqlıq 

şəraitində Xoşerod sahəsində yüksək məhsul alınmışdır. 
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6.1 və 6.2-ci şəkillərdə həm ətraf mühit və həm də sortlar 

üçün PCA1 dərəcələri yumrular, ətraf mühit və sortlar üçün 

sxemləşdirilmişdir. 6.1 və 6.2 şəkillərinin 1-ci və 4-cü kvadratlar 

az məhsul verən sortların ətraf mühitdən asılılığı, 2-ci və 3-cü 

kvadratlar isə yüksək məhsul verən sortların ətraf  mühitədən 

asılılığı göstərilmişdir. 6.1 şəkili müxtəlif mühitlərdə kartof 

sortlarının məhsulunu göstərir. Aqria sortu 2 kvadratda 

yerləşməklə göstərdi ki, onlar digər sortlara nisbətən ətraf 

mühitə qarşı kifayət qədər yaxşı uyğunlaşmağa malikdir. Yalnız 

PCA1 dərəcələrini hesablayarkən aydın oldu ki, Aqria ən sabit 

sortlardan olmaqla, faydalı olan ətraf mühit amillərinə, yaxud 

yüksək məhsul verən sahələrə kifayət qədər yaxşı 

uyğunlaşmışdır. Alınan nəticələr göstərir ki, Satina sortu sabit 

sort olmuşdur, lakin Həsənbaroq sahəsinə daha çox 

uyğunlaşmışdır, Aqria sortu Xoşerod sahəsinə və Sezer sortu isə 

Alaroq sahəsinə yaxşı uyğunlaşmışdır. Aqria və Sezer 

sortlarından ən yüksək məhsul (45.59 və 42.37 ton/ha) əldə 

edilmişdir, Satina isə ən aşağı məhsula (38.52 ton/ha) malik 

olmuşdur (Şəkil 6.1).  

Aqria sortu Alaroq sahəsində məhsul sabitliyinə və 

iqtisadi səmərəliliyinə görə daha əlverişli olmuşdur. Fermerlər 

böyümə şəraitlərinə görə davamlı və yüksək məhsuldar sortlarla 

çox maraqlanırlar və onların ətraf mühitə tələbatını ödəməyə 

çalışırlar (187). 
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Sezer sortunun normal su rejimi şəraitində hummatın 

təsiri altında yüksək məhsul verməsi və iqtisadi baxımdan 

səmərəli olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Aqria sortu isə normal 

su rejimində və Satina sortu quraqlıq şəraitində hummatın təsiri 

ilə digər sortlara nisbətən az məhsuldar və iqtisadi səmərəliliyi 

aşağı olmuşdur (Şəkil 6.2).  

AMMI analizləri (i) METs-də G×E əlamətlərini, (ii) 

çoxalan qarşılıqlı əlaqə təsirləri üçün dəqiq məhsul 

qiymətlərindən istifadə üsullarını və (iii) növbəti yüksək faydalı 

sortların müəyyən edilməsinin mümkünlüyünü təmin edə bilər. 

Üç kartof sortunun altı növ ətraf mühit amilləri ilə qarşılıqlı 

əlaqəsi ətraf mühit və sortların əsas komponenti əvvəldə qeyd 

edilmişdir. Nəhayət, AMMI 1 komponentlərinin ətraf mühit 

amillərinin və irsi dəyişkənliyin əmələ gətirdiyi ikili nəticələri 

G×E və ətraf mühit və sortların fəaliyyətinin ümumi 

mənzərəsinə nəzər salmaqla sortların seçilməsinə köməklik edə 

bilər (146, 180, 230). 
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Cədvəl 6.10 

Kartof sortlarının sabitlik əmsalının statistik göstəriciləri 
 

Sortlər Si 2 C.V. bi S2di Wi2 Lin və Binns C.V.e 

Sezer 13.79 40.28 0.048 190.10 0.153 13.13 38.35 
Satina 13.00 37.97 -0.017 168.94 0.249 12.51 36.52 
Aqria 12.34 36.04 -0.031 152.15 0.791 11.63 33.96 

Si²: Ətraf mühit amillərinin sortların dəyişkənliyinə 
C.V.: Variasiya əmsalı 
bi-qiymətləri: Finlay və Wilkinson əmsalı 
S2di: Eberhart və Russel əmsalı 
C.V.e: Ətraf mühit variasiya əmsalı  

 

Cədvəl 6.11 
Kartof sortlarının normal şəraitdə sabitlik əmsalının statistik göstəriciləri 

 

Sortlər Si 2 C.V. bi S2di Wi2 Lin və Binns C.V.e 

Sezer  16.15 36.36 -0.043 260.88 6.805 9.23 26.03 
Satina  16.55 40.32 -0.055 273.85 10.915 12.34 33.80 
Aqria  18.27 44.51 2.655 333.73 0.483 11.24 29.50 
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Cədvəl 6.12 

Kartof sortlarının normal becərmə şəraitində hummatların təsirinin   
sabitlik əmsallarının statistik göstəriciləri 

Sortlar Si 2 C.V. bi S2di Wi2 Lin və Binns C.V.e 

Sezer  17.75 41.94 0.0217 315.01 0.006 12.39 32.81 
Satina  16.19 38.25 -0.0202 262.08 1.441 12.40 33.39 
Aqria  15.29 36.12 -0.0016 233.72 1.637 11.08 28.97 

 
Cədvəl 6.13 

Kartof sortlarının quraqlıq şəraitində hummatların sabitlik əmsallarının statistik göstəriciləri 

Sortlar Si 2 C.V. bi S2di Wi2 Lin və Binns C.V.e 

Sezer  12.61 39.24 0.114 158.98 0.749 11.65 35.12 
Satina  12.84 39.95 0.009 164.76 4.159 11.18 38.55 
Aqria  10.02 31.17 -0.123 100.32 1.378 9.20 35.57 

 
Cədvəl 6.14 

Kartof sortlarının quraqlıq şəraitində sabitlik əmsalının statistik göstəriciləri 

Sortlər Si 2 CVi Bi S2di Wi2 Lin və Binns C.V.e 

Sezer  9.82 43.14 0.135 96.39 7.192 4.45 16.07 
Satina  8.97 39.43 0.027 80.55 2.243 3.24 13.17 
Aqria  7.63 33.53 -0.162 58.23 17.467 4.74 22.72 
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Cədvəl 6.15 

Dəyişiklik analizlərinin AMMI modeli 
 

S.O.V. D.F. S.S. M.S. 
Sort (S) 2 150.50 75.25 

Əkin yerində (Ə) 5 7456.41 1491.28 ** 

S×Ə 10 412.08 41.210** 

S×Ə×Reg. 2 153.37 76.68** 

Deviations 8 258.71 32.34 

AMMI Tərkib 1 6 397.48 66.250** 

AMMI Tərkib 2 4 14.604 3.6500 

Tam 17 8018.98  
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Şəkil. 6.1:  Kartof sortlarının və əkin yerlərinin qarşılıqlı 
əlaqəsinin AMMI 1 modeli 
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Şəkil. 6.2: Suvarma rejimlərinin və kartof sortlarının qarşılıqlı 
əlaqəsinin AMMI 1 modeli 

 
 

M.Huehn (132) qeyd edir ki, G×E qarşılıqlı əlaqənin 

öyrənilməsi və sortların uyğunlaşmasını müəyyən etmək üçün 

iki əsas yanaşma var. İlk və ən sadə yanaşma sortların, ətraf 

mühitə əsasən və G×E ilə qarşılıqlı təsirləri barədə paylaşan 

qəbul etmələrə istinad edən xarakterik vasitələrdir. İkinci əsas 
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yanaşma qeyri-əmsalı və ya ətraf mühit amilləri və xüsusi 

modelləşmə şəraitində biotik və abiotik ətraf mühit amilləri ilə 

əlaqələnən sortları və ətraf mühit amilləri ilə əlaqələndirilən 

analitik toplanmış yanaşmadır. Əmsali sabitlik üsulları 

səhvlərin normal paylaşması və qarşılqlı əlaqə təsirləri kimi 

müəyyən statistik toplaşmalar altında yaxşı xüsusiyyətlərə 

malikdir; əgər bu toplaşmaların nizamı pozularsa onlar yaxşı 

fəaliyyət göstərə bilməzlər (133). Bu o deməkdir ki, müxtəlifliyin 

əhəmiyyəti üçün əmsali sınaqlar və müxtəlif növ əlaqəli ölçülər 

bəhs edilən toplaşmalara qarşı çox həssas ola bilərdilər. Belə ki, 

qeyri-əmsali ölçülər kimi adi toplaşmalardan olan 

kənarlaşmalara daha möhkəm olan seçmə yanaşmalarını 

araşdırmaq məqsədəuyğundur (136, 191). V.M.Huehn (137) və 

R.Nassar və M.Huehn (191) 4 qeyri-əmsali ölçüləri təklif 

etmişdilər : (1) n-ətraf mühitlə sortların mütləq sıra fərqlərinin 

mənası Si¹, (2) n-ətraf mühit amilləri arasındakı dəyişiklik Si², 

(3) Si³ və (4) Si
(6) müvafiq olaraq orta dərəcəyə uyğun hər gen 

növü üçün dərəcə sahələrinin miqdarı və mütləq kənara 

çıxmaların miqdarıdır. K.Thennarasu (232) hər bir mühitdə 

sortların orta uyğunlaşdırılmış kateqoriyalarına əsaslanan 

NPi
(1), NPi

(2), NPi
(3) və NPi

(4) qeyri-əmsali statistikalar sabitlik 

ölçüləri kimi təklif etmişdir və göstəriciləri təyin edilmiş bir sıra 

mühitlərdə digərləri ilə əlaqədə dəyişilməz qalan vəziyyəti 

olduğu kimi sabit sortlarda göstərilmişdir. 

http://crop.scijournals.org/cgi/content/full/46/3/1100#BIB18
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Təcrübələrdən alınmış məhsuldarlıq göstəriciləri qeyri-

əmsali statistik kateqoriyalar əsasında hesablanmış 

Thennarasunun üsuluna əasaslanaraq 6.16 saylı cədvəldə 

göstərilmişdir. NPi¹, NPi², NPi3, NPi4 və NPi5 üsullarına 

müvafiq olaraq, kartofun Satina və Sezer sortları davamlı, 

Aqria isə davamsız sort olmuşdur və aşağı qiymətə malik 

olmuşdur (Cədvəl 6.16). 

Satina sortu 6.17 saylı cədvəldən göründüyü kimi NPi¹, 

NPi², NPi3 və NPi4  kateqoriyalar əmsalında sabit sort kimi 

müəyyən edildiyi halda normal şərait altında Sezer sortu NPi5 

müəyyən edilmişdir. Müvafiq olaraq NPi¹, NPi² və NPi3, Satina 

sortu və NPi4 və NPi5, Sezer sortu normal şəraitdə hummatın 

tətbiq edilməsindən, NPi¹, NPi², NPi3 və NPi5 Sezer və Aqria 

sortları quraqlıq şəraitində hummatların tətbiq edilməsindən 

NPi¹, NPi² və NPi3, Aqria sortu NPi4 və NPi5, Satina və Sezer 

sortları isə quraqlıq şəraitində davamlı sortlar hesab edilmişdir 

(Cədvəl 6.17).  

S1
(1) qiymətləri hər bir sort üçün mühit amillərindən bütün 

mümkün kateqoriya müxtəlifliyinə əsaslanır, halbuki S2
(2) mühit 

amillərinə görə hər bir sort üçün kateqoriyalar müxtəlif 

dəyişkənliyə əsaslanır (35, 147, 191, 217). 

Üç kartof sortunun müxtəlif əkin sahələrində 

məhsuldarlığına və məhsulun dərəcələrinə görə ən yüksək sort 

Sezer olmuşdur ki, bu da 3, 2; 3, 3; 3, və 2 bal dərəcə ilə ən 
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yüksək səviyyədə olmuşdur. Satina sortu isə altı əkin sahəsi üzrə 

1, 1; 1, 1; 2 və 1 dərəcələrdə yerləşməklə aralıq yeri tutur. 

 Sezer sortu normal su rejimi şəraitində 3, 3 və 1 məhsul 

sıraları ilə ən yüksək dərəcəli, Aqria sortu normal su rejimi 

şəraitində hummatın təsiri altında 2, 2 və 3 məhsul sıraları ilə və 

Sezer quraqlıq şəraitində hummatın təsiri altında 3, 3 və 3 

məhsul sıraları ilə və quraqlıq şəraitdə isə 3, 2 və 3 məhsul 

sıraları ilə dərəcələnməklə yüksək davamlı sort olmaları 

müəyyənləşdirilmişdir.  
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Cədvəl 6.16 

Kartof sortlarının yumruların dərəcələri əsasında quruplaşdırılması 

 

Sort 

Ümumi  

məhsuldarlıq  

(ton/ha) 

Həqiqi  

məhsul  

(ton/ha) 

Orta 

dərəcə 

Orta  

Səhv 

Standart 

səhv  
NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 

Sezer 42.37 42.60 1.17 0.21 0.52 0.119 0.110 0.060 0.057 0.040 

Satina 38.52 34.90 2.83 0.17 0.41 0.158 0.167 0.091 0.086 0.033 

Aqria 45.59 49.00 1.83 0.30 0.75 0.002 0.001 0.001 0.001 0.033 
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Cədvəl 6.17 

Kartof sortlarında məhsulun su rejimlərindən asılı olaraq dərəcələrə görə qiymətləndirilməsi 

Suvarma 
rejimləri 

Sort 
Ümumi  
məhsuldarlıq  
(ton/ha) 

Həqiqi 
məhsul 
(ton/ha) 

Orta 
rütbəsi 

Orta 
Səhv 

Standart 

səhv  
NPi

(1) NPi
(2) NPi

(3) NPi
(4) NPi

(5) 

Normal 

Sezer 41.93 42.32 1.67 0.67 1.15 0.055 0.000 0.000 0.000 0.167 

Satina 38.93 36.31 2.67 0.33 0.58 0.224 0.167 0.100 0.164 0.017 

Aqria 43.73 45.91 1.67 0.33 0.58 0.055 0.000 0.000 0.000 0.017 

Normal 
+ 
Kalium 
hummat 

Sezer 43.78 45.09 1.67 0.33 0.58 0.055 0.006 0.000 2.001 0.170 

Satina 40.92 39.38 2.67 0.33 0.58 0.224 0.089 0.015 1.970 0.170 

Aqria 
42.70 42.93 1.67 0.67 1.15 0.055 0.006 0.000 2.001 0.170 

Quraqlıq 
+ 
Kalium 
hummat 

Sezer 33.58 35.88 1.00 0.03 0.06 0.500 0.383 0.240 1.550 0.006 

Satina 32.16 33.04 2.00 0.03 0.06 0.000 0.000 0.000 2.001 0.006 

Aqria 
28.10 24.91 3.00 0.03 0.06 0.500 0.382 0.239 1.551 0.052 

Quraqlıq 

Sezer 23.94 26.23 1.33 0.33 0.58 0.225 0.090 0.015 1.970 0.063 

Satina 22.34 23.04 1.67 0.33 0.58 0.055 0.006 0.000 2.001 0.057 
Aqria 18.66 15.67 3.00 0.00 0.00 0.500 0.382 0.239 1.551 0.034 
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Təcrübədə nəzərə alınan amillərə görə, S1
(1) əmsalına əks 

S2
(2) üstün olmuşdur. S1

(1) sabitlik əmsalını hesablamaq çox 

aşkar, aydın və münasib şərh edilir. Bundan başqa, zəruriliyin 

təsirli sınaqdan keçirilməsi mümkündür (133, 146).   

Hər bir sort üçün, Z1
 (1) və Z2 

(2) alınan məhsulun 

rəqəmlərinə əsasən hesablanır və Z qiymətlərinin əldə 

edilməsinə görə nəticə çıxarılır. Z1 (1) məbləği=34.08 və Z2 (2) 

məbləği=11.24. Bu statistikaların hər ikisi χ2 0.05, 3=7.81 

qiymətindən artıq olduqda, sıra sabitliyindəki müxtəlifliklər altı 

əkin sahəsində üç sort arasında müqayisə edilmişdir. Normal su 

rejimi şəraitində hummatın təsiri altında müvafiq Z1
(1) 

məbləği=2.38 və Z2
(2) məbləği=27.62 olmuşdur. Bu 

statistikaların hər ikisi χ2 0.05, 3=7.81 qiymətlərdən daha artıq 

olduqda, sıra sabitliyindəki müxtəlifliklər altı əkin sahəsində üç 

sort arasında aparılmışdır.  

Fərdi Z qiymətlərini nəzərdən keçirərkən məlum oldu ki, 

heç bir sort digərlərinə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə davamlı 

olmamışdır, çünki kəskin χ2 qiyməti ilə müqayisədə, onlar kiçik 

Z qiymətlərini göstərdilər. P=0.01 səviyyəsi təqribən 0.05 

düzgün olmayan sıra müqayisəsinə uyğundur (146, 174). 

Orta məhsulu (ton/ha) vs. S1
(1) və S2

(2), qiymətləri və 

yüksək orta məhsul hər iki fiquru dörd hissəyə bölür; 1-ci hissə 

sortların yüksək məhsula və kiçik S1
(1) və S2

(2) qiymətlərinə 

malik olmasına aiddir, 2-ci hissə sortların yüksək məhsula və 
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geniş S1
(1) və S2

(2) qiymətlərinə, 3-cü hissə sortların aşağı 

məhsula və geniş S1
(1) və S2

(2) qiymətlərinə və 4-cü hissə sortların 

aşağı məhsula və kiçik S1
(1) və S2

(2) qiymətlərinə malik olmasını 

göstərir. Bu formalara müvafiq olaraq, birinci hissədəki sortlar 

sabit hesab edilir. 1-ci hissə, göstərir ki, Sezer sortu yaxşı 

uyğunlaşma qabiliyyətinə malik olub bütün əkin sahələrində ən 

sabit sort hesab edilir. Aqria sortu əkin sahəsinə yüksək 

həssaslıq göstərən və yüksək məhsul verən əkin sahələrinə 

uyğunlaşaraq yüksək tələbkar olan sortlar kimi təsvir edilən 

S1
(1) 2-ci hissədə mövqe tutmuşdur. 3-cü hissə  bütün əkin 

sahələrinə zəif uyğunlaşmış sortlara, S2
(2)-də Satina sortuna 

aiddir. S1
(1)-də 4-cü hissəyə ətraf mühit amillərinə yüksək 

müqavimət göstərən və bunun üçün də aşağı məhsul verən və 

əkin sahələrinə uyğunlaşmış Satina sortu aid edilmişdir.  

Sezer və Aqria sortları S1
(1) və S2

(2)-də və normal su 

rejimində, Sezer və Aqria S1
(1)-də və Sezer və Satina S2

(2)-də və 

normal su rejimi ilə hummatın təsiri altında, Sezer və Satina 

S1
(1)-də və Satina S2

(2)-də və quraqlıq şəraitdə hummatın təsiri 

altında, Sezer və Satina S1
(1) və S2

(2)-də təsiri şərait altında, 1-ci 

hissədə göstərilmişdir və ümumi uyğunlaşma qabiliyyətinə 

malik bu sortlar bütün əkin sahələrinə yaxşı uyğunlaşmış və ən 

sabit sortlardan olmuşdular.  

Bölmənin əvvəlində göstərildiyi kimi, hər bir əkin 

sahəsində becərilən sortlar geniş məlumata malik olmaqla 
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kifayət qədər həlledicidir. Orta məhsulun (ton/ha) və S1
(1) 

qiymətləri göstərilmişdir. Orta məhsulun (ton/ha) və S2
(2) 

qiymətləri yüksək dərəcədə münasib olmuşdur. Müqayisədə, 

Sezer ən sabit və əkin sahələrinə yaxşı uyğunlaşan sort 

olmuşdur. Sezer sortu ən yüksək sıraya və məhsula, lakin Satina 

ən aşağı sıraya və məhsula malik olmuşdur.  

Korrelyasiya Spearman's dərəcəsi qeyri-əmsali sabitlik 

ölçülərinin hər bir cütlüyü arasında sortla qarşılıqlı əlaqələr 

nəzərə alınmışdır və NPi¹, NPi², NPi3, NPi4, NPi5, S1
(1) və S2

(2) 

və yumruları arasında çox mühüm (P<0.01) qarşılıqlı əlaqə 

aşkar edilmişdir. S1
(1) əmsalı kartof məhsulu (r=0.99**) ilə 

müsbət dərəcədə qarşılıqlı sıx əlaqədə olur. NPi
(1), NPi

(2), NPi
(3), 

NPi
(4), NPi

(5) və S2
(2) əmsalı məhsul (r=-0.99**) ilə mənfi 

dərəcədə əlaqədə olur. Cəm dərəcələri və orta kartof məhsulu 

(r=0.50ns) ilə müsbət korrelyasiya əmsalına malik olmuşdur. Bu 

tədqiqatda G×E qarşılıqlı əlaqələri qeyri-əmsali sınaqların 

istifadəsi (ANOVA) əmsali üsulu ilə ekvivalentlik təşkil edir. 

B.Truberg və M.Huehn (233) və N.Saboghniaa və baş. (217)-

nin aldığı nəticələr oxşar olmuşdur. Dərəcələrə əsaslanan 

sabitlik üçün qeyri-əmsali ölçülər, mütləq rəqəmlərə əsaslanan 

hazırda istifadə edilmiş əmsali ölçülərə alternativlik göstərir. 

Bundan başqa qeyri-əmsali və əmsalı sabitlik statistikalarının 

bəzi üstünlüklərinə malikdir (134, 147). Beləliklə, müxtəlif əkin 

sahələrində becərilən sortların qeyri-əmsali sabitlik 
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statistikalarının qiymətləndirilməsi üçün S1
(1) və S2

(2) qeyri-

əmsali statistikalarının istifadəsi, sıralarla birlikdə, sortların 

ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinə əsasən alınan sortlar Ərdəbil 

bölgəsində tətbiq üçün tövsiyə edilə bilər. Əlavə olaraq, S1
(1) 

əleyhinə (ton/ha) orta məhsulun və S1
(1) qiymətləri əleyhinə 

(ton/ha) və orta məhsul vasitəsilə təchiz edilmiş sxemlər seçilmiş 

əyani şəkildə səmərəliliyini artırmaq sahəsində əlverişli 

olmuşdur. 

Təcrübələrmizdə, V.M.Huehn (137), M.Huhn (134), 

Y.Kaya və S.Taner (147)-yə məxsus (S1
(1)) qeyri-əmsali 

statistikaları təsdiq etdik. Bu metod sortların oxşar nümunədə 

davamlı, yaxud davamsız olması təsnif edir. S1
(1) sabitlik əmsalı 

(P<0.01) yumrular ilə müsbət və əhəmiyyətli dərəcədə uzlaşır.  

R.Nassar və M.Huehn (191); F.Flores və baş., (77); C.A.Scapim 

və baş., (212); N.Sabaghniaa və baş., (210) da müsbət qarşılıqlı 

əlaqələr aşkar etmişdilər.  

Qeyri-əmsali sabitlik ölçüləri eynilik və dəyişkənliyin 

normallığı barəsində heç bir qərar qəbul etməyə ehtiyac 

duyulmur. Onların təqdim etdiyi bölgünün uzlaşması, sortların 

sabitliyini, dinamikliyini, müəyyən edə bilən bir seçim ilə sıx 

əlaqələnir. Nəticədə, qeyri-əmsali sabitlik ölçüləri ölçülərə qarşı 

faydalı uyğunluq göstərir, baxmayaraq ki, onlar sortların 

uyğunlaşması barəsində məlumat əldə etmirlər. Bəzi səbəblərə 

görə, təcrübələrimizdə qeyri-əmsali sabitlik nümunələrinin 

http://crop.scijournals.org/cgi/content/full/46/3/1100#BIB28
http://crop.scijournals.org/cgi/content/full/46/3/1100#BIB28
http://crop.scijournals.org/cgi/content/full/46/3/1100#BIB28
http://crop.scijournals.org/cgi/content/full/46/3/1100#BIB9
http://crop.scijournals.org/cgi/content/full/46/3/1100#BIB31
http://crop.scijournals.org/cgi/content/full/46/3/1100#BIB31
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istifadəsinə üstünlük verilir. Birincisi, bu metodlar əlavə xərclərə 

səbəb olan meyilliklərin qarşısını alır və müşahidələr barədə heç 

bir müdaxilələrə ehtiyac qoymur. İkincisi, bu metodlar istifadə 

və şərh üçün əlverişlidir; bunun üçün də sabitliyin 

qiymətləndirilməsi üçün münasib yanaşma hesab edilir. Bir çox 

əmsali və qeyri-əmsali sabitlik ölçüləri ədəbiyyatda təqdim 

edilmiş və müqayisə edilmişdir (77, 168, 217). Bu əmsallar 

arasındakı yaxın əlaqəni araşdırmaq üçün və müxtəlif sabitlik 

nümunələrinə görə onların qüvvəsi müqayisə edilsin. 

6.1.3. Kartof yumrularında nitratın toplanmasına su 

rejimlərinin təsiri. Son otuz ildə azot gübrələrinin verilməsi 

məhsul artımına güclü təkan vermişdir. Eyni zamanda, hazırki 

kənd təsərrüfatı və ətraf mühit amilləri göstərir ki, sortların 

nitratlarla çirklənmənin qarşısını almaq üçün azot gübrələrinin 

düzgün norma və nisbətdə verilməsi olduqca aktual və 

əhəmiyyətlidir. Ot bitkiləri qrupuna daxil olan çeşidlərin 

əksəriyyətində bitkinin həyat dövrü iki əsas mərhələyə bölünür. 

Bitkinin böyüməsi mərhələsi zamanı yenicə inkişaf edən kök və 

yarpaqlar zülal birləşmələri və amin turşuları sintez etmək üçün 

qeyri-üzvi minerallara səmərəli təsir edən birləşmələrə ehtiyac 

duyulur. Remobilizasiya mərhələsi zamanı isə yarpaqlar, gövdə, 

soğanaq, yumrular və toxumlar kimi bitki orqanlarında ehtiyat 

qida toplanmasını və yaxud yeni inkişaf edən orqanların 

müvafiq formasını təmin etmək üçün karbon və üzvi 
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molekulların yerini dəyişən başlıca üzvləri kimi özünü biruzə 

verməyə başlayır (181).  

Nitrat, onun azalması və sonrakı qidalanma prosesi 

zamanı nitrat ionlarının mənimsənilməsindən əmələ gələn 

bitkilərin təbii tərkibidir. Bundan başqa, metaqemoqlabin dövr 

etməsindəki artımın toksikoloji araşdırmalarına əsaslanaraq 

qida üçün 3.7 mq/kq ümumi kütləsındəki nitrat normal hesab 

edilə bilər. Nitrat və onun törəməsi olan nitrit, daha çox 

körpələrin həssas olduğu (metaemoqlabinaemia), qanda 

oksigen daşınmasına təsir göstərən xəstəlik ilə əlaqələndirilir. 

Nitrit və nitratın orqanizmdə çoxalması zəhərlənməyə səbəb 

olur ki, bu da adətən oksigen qıtlığını və qan təzyiqinin aşağı 

düşməsilə əlaqəlidir. Daha sonra damar genişlənməsi baş verir. 

Zəifləmə və ürək döyüntüsü, bədən temperaturunun azalması, 

əzələ titrəməsi və halsızlıq nitrat zəhərlənməsinin ilkin 

əlamətləridir (23). Həzm sistemindəki nitratlar ikinci növ amin 

turşuları ilə birləşir və nitrosamin maddəsinə çevrilir. Bu maddə 

zəhərlidir və yaşlılarda xərçəng xəstəliyini artırır (21, 164, 182). 

Bildiyimiz kimi, mineral gübrələr, xüsusilə azot gübrələri, 

əkinçilər tərəfindən geniş istifadə edilir.  

Bu aqronomik araşdırmalara paralel olaraq bəzi 

tədqiqatçılar göstərir ki, azot mənimsənilməsinə cəlb edilmiş 

bəzi fermentlərin azalmış, yaxud çoxalmış fəallıqlarını göstərən 

yeni növləri seçmək və genetik dəyişikliyi aşkar etmək 
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mümkündür (106). Bu maddələr mübadiləsi prosesi ərzində 

qeyri-üzvi azotun mənimsənilməsinə birləşdirilmiş fermentlərin 

saxta fəaliyyəti və nitrat şəkəri, sitosolik Gln birləşməsi və Gln 

dehidrogen kimi yenidən dövr edən maddələr tövsiyə edilmişdir 

(159). 

Nizamlanmış şəraitdə fitoplankton növlərin ferment 

fəallığı haqqında həddən artıq məlumat çoxluğu mövcuddur, 

eləcə də fitoplankton birləşmələrin ferment fəallığındakı 

tədqiqatlar tarla şəraitində yerinə yetirilir (139, 171, 217). 

Nəinki nitrat, hətta bitki orqanlarındakı müxtəlif 

birləşmələr zülal birləşmələri üçün istifadəyə yararsızdır. 

Əlbəttə, nitratın bitki orqanizmində mənimsənilməsi mülayim 

quraqlıq zamanı kəskin quraqlığa nisbətən daha artıqdır. 

Nitratın cəlb olunması mülayim quraqlıq zamanı gecə də 

davam edir. Lakin, yarpaq plazmalarına görə gündüz vaxtı 

işıqda azalır (86, 215). Məhsullar adətən yalnız normal həddə 

duzlaşmaya dözə bilən qeyri-halofit maddələrdir. Nitrat şəkəri 

nitrat azalmasında birinci mərhələni kataloqa daxil edir və 

müxtəlif bitkilərin məhsulu arasında seçim etmək üçün vasitə 

hesab edilir. A.Qədimov və baş. (84) şoran torpaqlarda müxtəlif 

mövsümi bitki  məhsulların (arpa, qarğıdalı, paxla, xiyar və 

noxud) bitkilərdəki nitrat reduktozanın fəallığının müqayisə 

edilməsi məqsədilə analizlər aparmışlar. Onların əmələ gətirdiyi 

duzluluq səviyyəsinin artımı bütün üzvlərdə nitrat şəkərinin 
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fəallığını azaltmış və bitkilərdə duzluluğa davamlılıq 

öyrənilərkən nitratın azalması ilə müşahidə edilən ardıcıllıq 

bunlardır: arpa, qarğıdalı və paxlalı bitkilərdir.  

Suyun olmaması zamanı yarpaqda maksimum əldə edilən 

nitrat şəkərinin fəallığı başqa orqanlarda azalmağa səbəb 

olmuşdur (47). Nitratreduktozanın fəallığının keçən vaxt 

zamanı çevrilmiş olan, nitratreduktozanın köçürülməsi və 

toplanması müəyyən edilmişdir (130, 131). Fosforlaşdırılmış 

nitratreduktazanın zülalının Mg2++
 iştirakı zamanı maneçilik 

törədən zülalla qarşılıqlı təsir göstərən zaman bir-birinə əks olan 

qeyri-fəallıq baş verir (91, 177). 

Tədqiqat işinin çöl təcrübələri üzərində aparılan müşahidə 

və laboratoriya analizləri göstərdi ki, illər, suvarma rejimləri, 

sortlar məhsulda nitrat birləşmələrinin toplanmasına təsir edən 

başlıca amillərdir (Cədvəl 6.18).  

2008-ci ildə ən yüksək həddə toplanmış nitrat birləşmələri 

273.88 mq/kq olsada 2007-ci illə müqayisədə azalmışdır (Cədvəl 

6.19). 

Normal vəziyyətdə ən yüksək nitrat yumruların kütləsınə 

uyğun olaraq 292.6 mq/kq torpaqda yığılmışdır. Ən aşağı 

nitratın miqdarı yüksək becərmə şəraitində tətbiq edildiyi 

variantlarda alınmışdır. Normal su rejimi şəraitində 

hummatların tətbiq edilməsində yumrularda nitrat 

birləşmələrinin miqdarı 255.7 mq/kq olmuşdur (Cədvəl 6.20). 
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Normal su rejimi və quraqlıq şəraitdə Kalium hummatın tətbiq 

edilməsi nitrat birləşmələrinin azalmasına səbəb olmuşdur (36.9 

və 38.6 mq/kq). Nitratın toplanması həmçinin müvafiq olaraq, 

yumruların kütləsınə uyğun 76.1 mq/kq olmaqla normal su 

rejimində və quraqlıq şəraitdə nisbətən azalmışdır. Aqria 

sortunda nitrat toplanmasının miqdarı (336.4 mq/kq) Sezer və 

Satina sortlarından (yumrunun kütləsınə uyğun 209.9 və 217.6 

mq/kq) çox olmuşdur. Ərdəbil əyalətinin Alaroqun əkin 

sahəsində normal su rejimi şəraitində nitrat birləşmələrinin 

miqdarı daha artıq olmuşdur.  

Cədvəl 6.18  

Suvarma rejimlərindən asılı olaraq kartof sortlarında 
nitratların toplanması 

 

Variasiya mənbəyi Azadlıq dərəcəsı   Nitratın miqdarı 

 İl (Y) 1 26566.74** 

 Səhv a 4 1392.37 

 Suvarma rejimləri (A) 3 17407.78** 

 Y×A 3 21634.25** 

 Səhv b 12 499.101 
 Sort (B) 2 12689.62** 

 Y×B 2 1079.018 

 A×B 6 18170.97** 

 Y×A×B 6 2638.06 

 Səhv c 32 5237.54 

Təcrübənin dəqiqliyi (%) - 28.42 

* və ** : əhəmiyyətli 5% və 1%-də münasib ehtimal yüksəkliyi 
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Cədvəl 6.19  
Nitratların miqdarı (iki ildə orta) 

 

Nitratın miqdarı  

(mq/kq yaş cəkisinə görə) 
İllər 

235.46 b 2007 

273.88 a 2008 

254.67 Orta miqdarı 

 

Cədvəl 6.20 
 

Alaroqun əkin sahəsində suvarma rejimlərindən  
asılı olaraq nitrat toplanmasının miqdarı 

 

Nitratın miqdarı 

(mq/kq yaş kütləsınə görə) 
Suvarma rejimləri 

292.6 a Normal 

255.7 b Normal+ Kalium hummat 

254.0 b Quraqlıq + Kalium hummat 

216.5 c Quraqlıq  

 
Bütün suvarma şəraitlərində ən aşağı nitrat toplanması 

Sezer və Satina sortlarında, ən yüksək isə Aqria sortunda 

müşahidə olunmuşdur. Beləliklə, təcrübələr göstərdi ki, Aqria 

sortunda nitratın toplanması Sezer və Satinadan çox olmuşdur. 

Nitratın toplanması normal su rejimi şəraitində daha artıq 

olmuşdur. Bütün suvarma şəraitlərində ən aşağı nitrat Sezer və 

Satina sortlarında və ən yüksək isə Aqria sortunda aşkar 

edilmişdir. Nitrat yığımı normal su rejimi və quraqlıq 

şəraitlərdə Kalium hummatın tətbiqi nəticəsində yumrularda 

nitrat toplanması azalmışdır (Şəkil 6.3).  
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Şəkil. 6.3. Kartof sortlarında suvarma rejimlərindən asılı olaraq 

nitrat birləşmələrinin toplanması 
 

Məlumdur ki, Kalium hummat bataqlıqların daxilində 

olan bitki və heyvan qalıqlarından əmələ gəlmiş fəal təbii 

hormondur. İlk dəfə hummat lobyanın dözümlülük qabiliyyətini 

artırmaq məqsədi ilə sınaqdan keçirilmişdir. Başqa 

tədqiqatlarda isə Kalium hummatın təsiri ilə kartofun 

yumrularında nitratın  miqdarı azalmışdır (22, 86, 194). Bunlar 

bizim elmi nəticələrimizi təsdiq edirlər. 
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6.2. Öyrənilən in vitro və in vivo mühitində yetişdirilən 

şitillərə Kalium hummatın və Poli  etilen qlikolinin təsiri  

 

Yarpaqların sayı və bitkinin hündürlüyü: Aparılan 

analizlərin nəticələri göstərdi ki, yarpaqların sayı və bitkinin 

hündürlüyü göstəriciləri becərmə şəraitindən və sortların bioloji 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyişikliklərə uğramışdır. Yarpaqın ən yüksək sayı normal 

suvama şəraitində Kalium hummatın tətbiq edildiyi 

variantlarda və gövdənin miqdarı quraqlıq şəraitində Savalan 

sortunda (Şəkil 6.4) və bitkinin hündürlüyü normal su rejimi 

şəraitdə Aqria sortunda (Şəkil 6.5) çox olmuşdur. 
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Şəkil. 6.4: Kartof sortlarında müxtəlif becərmə səviyyəsindən  

asılı olaraq yarpaqların sayı 
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Şəkil. 6.5: Kartof sortlarında müxtəlif becərmə səviyyəsindən  

asılı olaraq bitkinin hündürlüyü 
 

Kartofda nitratreduktoza fermentinin rolu. Aparılan 

analizlərin nəticələri göstərdi ki, müəyyən vaxt ərzində MS 

becərilmə səviyyələrindən asılı olaraq (A) sortların (B), A×B, 

S×A×B, yarpaq, kök və gövdə ilə S×A, yarpaq və kök S×B 

arasındakı əlaqələrdə əhəmiyyətli dəyişikliklər olmuşdur 

(Cədvəl 6.21). 

Normal və quraqlıq becərmə səviyyələrində hummatın 

tətbiq edilməsi kartof bitkisinin kök, gövdə və yarpaqlarında 

nitratreduktoza fermentinin göstəriciləri geniş şərh edilmişdir 

(Cədvəl 6.22).  

Quraqlığın təsirinin artması bitkinin bütün orqanlarında 

NAF-ı fəaliyyətini azaltmışdır. NAF-ın miqdarı kartofun bütün 

orqanlarında suyun çatışmaması səbəbindən azalmışdır. 
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Kalium hummatın kartof bitkisinə normal və quraqlıq 

şəraitində tətbiq edilməsi nitratreduktozanın miqdarının 

artmasına səbəb olmuşdur. Kartofun Satina və Sezer sortlarının 

bütün orqanlarında-kökdə, gövdədə və yarpaqlarda 

nitratreduktozanın miqdarı ən yüksək olduğu halda, Savalan və 

Aqria sortlarında ən aşağı miqdarda olmuşdur (Cədvəl 6.23).  

NAF-ın ən yüksək norması bitki şitilləri əkildikdən 30 gün 

sonra əmələ gəlməyə başlayaraq 30-40 gündən sonra bitki 

şitillərinin yarpaq və gövdələri üzərində köklərdə NAF-ın 

yüksək səviyyəsi müşahidə edilmişdir. 

Normal və quraqlıq becərmə şəraitində Kalium hummatın 

tətbiq edilməsindən 30 gün sonra kartof şitillərində 

nitratreduktoza fermentinin əmələ gəlməsi surətlənir. Kartof 

bitkisinin başqa orqanlarına nisbətən yarpaq, kök və gövdədə 

NAF yüksək miqdarda olmuşdur. Kartofun normal və quraqlıq 

şəraitində Kalium hummatın tətbiq olunduğu variantlarında 

əkindən 30 gün sonra şitillərin kökündə nitratreduktoza 

fermentinin miqdarı, yarpaq və gövdəyə nisbətən daha yüksək 

olmuşdur.  

Kartofun bütün sortlarının şitillərində 30 gündən sonra 

aparılan analizlər göstərdi ki, digər orqanlara nisbətən kökdə ən 

çox NAF toplanmışdır. Ancaq Satina sortunun şitillərində 30 

gündən sonra yarpaq və kökdə və NAF-ın ən yüksək miqdarda 

olması müşahidə olunmuşdur.  
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Cədvəl 6.21 

Becərmə şəraitindən asılı olaraq kartofun müxtəlif orqanlarında  

nitratreduktoza fermentinin göstəriciləri 

Variasiya mənbəyi Azadlıq 
dərəcəsı   

Yarpaq Gövdə Kök 

 Mərhələ (S) 1 3.66 ** 2.87 ** 6.417 ** 

 Səhv a 4 0.019 0.019 0.323 

 MS becərilmə səviyyələri (A) 3 1.48 ** 4.576** 1.833 ** 

 S×A 3 0.034 0.578 ** 0.250 + 

 Sort (B) 3 12.94 ** 6.243 ** 5.463 ** 

 S×B 3 0.184 * 0.045 1.633 ** 

 A×B 9 3.226 ** 3.733 ** 1.146 ** 

 S×A×B 9 0.337 ** 0.179 ** 0.453 ** 

 Səhv b 60 0.056 0.049 0.108 

Təcrübənin dəqiqliyi (%) - 23.23 23.29 23.58 

* və ** : əhəmiyyətli 5% və 1%-də münasib ehtimal yüksəkliyi 
 
 
 
 
 



 

 220 

Cədvəl 6.22 

Müxtəlif becərmə şəraitlərinin kartofun əsas orqanlarında nitratreduktoza  

fermerntinin göstəricilərinə təsiri 

MS becərilmə  
səviyyələri 

Yarpaq Gövdə Kök 

Normal 1.003 b + 0.729 c 1.458 b 
Normal+ Kalium hummat 1.366 a 1.580 a 1.736 a 

Quraqlıq + Kalium hummat 0.944 b 0.911 b 1.288 b 

Quraqlıq   0.777 c 0.596 d 1.083 c 

+ : Müxtəlif hərflər hər sütunda fərqli əlaməti əhəmiyyətli 5% -də münasib ehtimal yüksəkliyi 

 
Cədvəl 6.23 

Kartof sortlarında nitratreduktoza fermentinin aktivlik göstəriciləri 
   

Sort 
 

Yarpaq 
 

Gövdə 
  

Kök 
 

Satina 2.110 a + 1.715 a 1.860 a 
Savalan  0.510 c 0.657 b 1.011 b 
Sezer 0.787 b 0.768 b 1.745 a 
Aqria 0.638 b 0.675 b 0.951 b 

+ : Müxtəlif hərflər hər sütunda fərqli əlaməti əhəmiyyətli 5% -də münasib ehtimal yüksəkliki 
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Satina sortu bütün hallarda, yarpaq (Şəkil 6.6), gövdə 

(Şəkil 6.7) və kök (Şəkil 6.8) üzərində NAF-ın ən yüksək 

normasına malik olmuşdur. Nitratreduktoza fermenti, nitritə 

görə nitrat azalmasını kataliz edən bitkilərdə azot metabolizm 

prosesinin əsas fermentidir. Bəzi orqanlar adətən yalnız orta 

həddə duz toplanmasına tab gətirən qeyri-hallofitlər hesab 

edilir. Nitratın azalması bu prosesdə başlanğıc addımı kimi 

fermenlərin aktivliyini artırmaqla müxtəlif bitkilər arasında 

seçim etmək üçün mühüm vasitə hesab edilir (86). NA fəallığı 

MgNO3 fəaliyyəti zamanı analiz edilib təyin edilmişdir. EDTA 

fəaliyyəti zamanı analiz edilən və ümumi fəallıq ilə müqayisə 

edilmiş fermentin fəallığı vəziyyəti müəyyən edilmişdir (131). 

Bundan başqa, NA yüksək stimulverici bünövrə hesab edilir və 

hər hansı bir amil nitratın təsirindən NA fəallığını dəyişdirə 

bilər (138). 

Bu tədqiqatda NAF-ın miqdarı, normal şəraitlə müqayisə 

edilmiş kök, gövdə və yarpaqlarda quraqlıq və normal becərmə 

şəraitində Kalium hummatın təsiri variantlarında az olmuşdur. 

Quraqlıq şəraitinin uzun müddət davam etməsi bütün 

orqanlarda NAF-ı azaltmışdır.  

C.H.Foyer və baş. (78) qarğıdalıda və E.Brewitz və baş. 

(47) pomıdorda göstərirlər ki, yarpaqlarda NAF azalması 

səviyyəsi bitkinin su təminatının zəif olması ilə əlaqədar 

olmuşdur. Ən yüksək nitratreduktozanın katalik fəallığı ən çox 
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qarğıdalı yarpaqlarında su ilə normal təmin edildikdə 

alınmışdır. Kökdə, yarpaqda və gövdədə NAF-ın ən yüksək 

miqdara malik olması su təminatından asılı olaraq artmış, su 

qıtlığı şəraitində isə azalmışdır.  

Kalium hummatın normal və quraqlıq becərmə şəraitində 

NAF-nitratreduktoza fermentinin miqdarının artmasına səbəb 

olmuşdur. Bütün orqanlarda yarpaqda, kökdə və gövdədə 

Satina və Sezer sortlarının nitratreduktozanın aktivliyi ən 

yüksək həddə olduğu halda, Savalan və Aqria sortlarında isə ən 

aşağı miqdara malik olmuşdur. Ən yüksək NAF-miqdarı bitki 

şitillərinin əkinindən 30 gün sonra əmələ gəlməyə başlamışdır. 

NA-fəallığı quraqlıq şəraitində CO2 assimilyasiyası ilə qarşılıqlı 

əlaqəsi zəifləyir (78). Buna görə də, quraqlıq şəraiti altında NA-

fəallığı azalır. Quraqlığa dözümlü sortlarda  bu daha çox nəzərə 

çarpır. NA-fəallığı suyun təsiri altında (54, 78, 145, 239) 

aktivliyin zəifləməsi quraqlığa davamlılıq ilə əlaqələndərilmişdir 

(51, 54). Kartof üçün, D.Balasimha və M.S.Virk (31) quraqlığa 

davamlı sortlarda NA fəallığının 75% həddində olduğunu 

bildirmişdilər. O təcrübələrdə, müşahidə edilmiş azalmalar 50% 

-dən daha artıq olduqda əldə edilmişdir. Kartofun becərilməsi, 

40 gündn sonra ağır quraqlıq şəraiti ilə üzləşdikdə, NA 

fəallığının bütün göstəriciləri azalmamışdır. Bundan başqa, NA 

fəallığı, quraqlıq şəraitində məhsulun formalaşmasında davamlı 

sortların müəyyənləşməsinə imkan vermişdir. NAF-quraqlığa 
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məruz qalmış bitkilərdə çox azalmışdır, lakin aktivliyin 

azalması məhsulun əmələ gəlməsinə mənfi təsir göstərsədə 

davamlı sortlar öz potensial imkanlarını qoruyub saxlaya 

bilmişlər. Amma ümumilikdə yarpaqlar nitrat azalmasının (50-

90%) əsas hissəsini, köklər isə (6-40%) ikinci yeri tutmuşlar. 

Başqa amillərlə yanaşı duzluluğun artması bütün orqanlarda 

NAF-ı azalmasına səbəb olmuşdur. 50 ml/M NaCI məhlulunda 

müşahidə edildikdə NAF aktivliyi ən aşağı miqdarda əmələ 

gəlmişdir. 10 mg NaCI məhlulu soya bitkisinin orqanlarında 

duzluluğun təsirinə yüksək həssaslıq göstərməklə 82% NAF 

azalmasına səbəb olmuşdur. Soya bitkisində NAF yarpaqlarda 

5.2 dəfə, gövdələrdə 2.8 dəfə və köklərdə 4.7 dəfə azalmışdı. Bu 

azalma qarğıdalı və arpada 1.4-2.6 dəfə olmuşdur. Bitkilərin 

öyrənilməsi zamanı nitrat azalmasına diqqət edən duzluluğun 

dözümlülüyü üçün olan ardıcılliq: arpa, qarğıdalı və soya. Nitrat 

azalması orqanların öyrənilməsi zamanı duzluluğun miqdarı ilə 

qarşılıqlı əlaqədə olmuşdur. Yarpaqlarda nitratreduktoza 

fermentinin NA- çevrilməsi NO3 və karbohidratlara qədər 

çevrilməsini təmin edir. Nitrat (NO3) ionunun kəskin artması, 

yaxud onun qıtlığı nitratreduktoza fermentinin aktivliyinin 

dəyişilməsinə, ya da azalması ilə nəticələnə bilər. 
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Şəkil. 6.6: Becərmə şəraitindən asılı olaraq kartof sortlarının 

yarpaqlarında nitratreduktoza fermentinin aktivlik göstəriciləri 
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Şəkil. 6.7: Becərmə şəraitindən asılı olaraq kartof sortlarının 

gövdələrində nitratreduktoza fermentinin aktivlik göstəriciləri 
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Şəkil. 6.8: Becərmə şəraitindən asılı olaraq kartof sortlarının 
köklərində nitratreduktoza fermentinin aktivlik göstəriciləri 

 

Aparılan analizlərin nəticələri göstərdi ki, bir bitkidə 

yumruların kütləsı və sayı becərmə şəraitindən asılı olaraq 

müxtəlif kartof sortlarının struktur elementləri arasında fərqli 

dəyişikliklərin əməmlə gəlməsinə səbəb olmuşdur (Cədvəl 6.24). 

Belə ki kartofda yumruların ən yüksək sayı və kütləsı normal su 

rejimi şəraitində Kalium hummatın verildiyi variantlarda, ən 

aşağısı isə quraqlıq şəraitində olmuşdur (Cədvəl 6.25). Bu 

zaman bir bitkidə yumruların ən yüksək sayı, kütləsı və orta 

ölçüsi Savalan sortunda olmuşdur (Cədvəl 6.26).  

Sortlar üzrə yumruların sayının yüksək olması Savalan və 

Sezerdə (Şəkil 6.9), yumruların kütləsının Savalan və Aqriada 

(Şəkil 6.10) normal və quraqlıq şəraitdə, Kalium hummatın 

tətbiqi variantlarında əldə olunmuşdur. 
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Sortlara müvafiq olaraq yumruların ən yüksək orta ölçüsi 

Savalan və Aqriada quraqlıq şəraitdə və quraqlıq şəraitdə 

Kalium hummatın verildiyi variantlarda qeydə alınmışdır (Şəkil 

6.11). 
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Cədvəl 6.24 

Becərilmə şəraitindən asılı olaraq yumruların sayı və kütləsının göstəriciləri 

Variasiya mənbəyi Azadlıq 
dərəcəsı   

Kiçik 
yumruların 

sayı 

Kiçik 
yumruların 
kütləsı (q) 

Kiçik yumruların 
orta ölçüsi (q) 

 Təkrar 2 0.771 0.271 4.050 

 MS becərilmə səviyyələri (A) 3 1.370 ** 8.014 ** 2.010 

 Sort (B) 3 0.740 ** 49.25 ** 22.32 ** 

 A×B 9 0.125 4.097 * 2.910 * 

 Error 30 0.089 1.715 1.050 

Təcrübənin dəqiqliyi (%) - 20.59 26.64 28.66 

* və ** : əhəmiyyətli 5% və 1%-də münasib ehtimal yüksəkliyi 
 

Cədvəl 6.25 
Müxtəlif becərilmə şəraitin kartofun yumrularının sayına və kütləsınə təsiri 

MS becərilmə  
səviyyələri 

Kiçik 
yumruların 

sayı 

Kiçik 
yumruların 
kütləsı (q) 

Kiçik 
yumruların 

orta ölçüsi (q) 

Normal şərait 1.43 b 4.42 bc 3.19 a 

Normal+ Kalium hummat 1.84 a 5.88 a 3.25 a 

Quraqlıq + Kalium hummat 1.49 b 5.29 ab 3.74 a 

Quraqlıq şərait 1.02 c 4.08 c 4.05 a 
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Cədvəl 6.26 
Kartof sortlarının yumrularının sayına və kütləsınə istixana şəraitinin təsiri 

 

Sort 
Kiçik 
yumruların  
sayı  

Kiçik 
yumruların 
kütləsı (q) 

Kiçik 
yumruların orta 
ölçüsi (q) 

Satina 1.17 c 2.79 c 2.46 b 
Savalan 1.57 ab 7.21 a 4.77 a 
Sezer 1.73 a 3.71 c 2.30 b 
Aqria 1.33 bc 5.96 b 4.70 a 
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Şəkil. 6.9: Becərmə şəraitlərinin bir bitkidə yumruların sayına 

təsiri 
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Şəkil. 6.10: Becərmə şəraitlərinin bir bitkidə yumruların 
kütləsınə təsiri  
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Şəkil. 6.11: Becərmə şəraitlərinin bir bitkidə yumruların orta 
ölçüsünə təsiri  
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ĠQTĠSADĠ SƏMƏRƏLĠLĠYĠ  

 

Kartofun yeni yüksək məhsuldar sortlarını əldə etmək 

məqsədi ilə kolleksiya sortnümunələrinin müxtəlif bölgələrdə 

təsərrüfat bioloji əlamətlərinin öyrənilməsi ilə bərabər, bu bitkinin 

iqtisadi səmərəliliyinə də diqqət etmək vacibdir. Suvarma 

şəraitində, 1 hektar sahədə kartofun becərilməsinə toxum 

materialının və gübrələrin əldə edilməsi ilə bərabər, sahənin 

təmizlənməsi, şumlama, diskləmə, malalama, səpin, gübrələrin 

tətbiqi, suvarma, məhsulun yığılması, təmizlənməsi və s. xidməti 

işləri yerinə yetirmək üçün cəmi 4 min manat vəsait tələb olunur. 

Eyni sahədə kartof toxumu istehsal edilərək, bazar qiyməti ilə (1kq 

× 0.25 man.) satışı təşkil edildikdə, məhsuldarlıqdan asılı olaraq 

müxtəlif sortnümunələrdən təxminən 9250 manat vəsait əldə etmək 

mümkündür. 

- Suvarma şəraitində Sezer və Savalan sortları daha 

məhsuldar olduğundan xalis gəliri 15203 manat 

olmuşdur.  

- Sahədə və in vitro şəraitəndə Sezer sortu digərlərinə 

nisbətən quraqlığa daha davamlı olduğu 

müəyyənləşdirilmişdir. Quraqlıq şəraitində Sezer 

sortu asılı olaraq məhsuldarlıq 4 ton/ha (1000 manat) 

yüksəlir. 
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- Kalium hummat kartof bitkilərinin quraqlığa davamlığını 

artırır və sortundan asılı olaraq məhsuldarlıq 9.63 

ton/ha (2408 manat) yüksəlir. 

- 020 hibrid (♂Sezer×♀Savalan) 91.43 ton/ha daha 

məhsuldar olduğundan xalis gəlirin də yüksək olduğu 

məlum olmuşdur (müvafiq olaraq 22858 manat). Bu 

sortda rentabellik müvafiq olaraq 247.11 % təşkil 

etmişdir. 
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N Ə T Ġ C ƏLƏR 

 

1. Kartof sortnümunələrində ümumi vegetasiya müddəti 

öyrənilərkən məlum olmuşdur ki, öyrənilən sortnümunələrin 

vegetasiya müddəti 65-130 gün arasında tərəddüd etmişdir. 

Tədqiqat obyekti kimi təcrübədə istifadə edilən 65 ədəd kartof 

sortnümunələri arasında yumruları yetişən vaxtına görə 6 ədədi 

(9.23%-i) tez-yetişən, 19 ədədi (29.23%-i) orta-tez-yetişən, 36 

ədədi (55.38%-ni) orta-gec-yetişən və 4 ədədi (5.72%-i) gec-

yetişən qrupa aid edilmişdir.  

2. Öyrənilən sortnümunələrinin arasından yüksək 

məhsuldarlığa, optimal hündürlüyə, yumruların sayı və 

kütləsınə, qabığının və lətinin rənginə, əsas gövdənin sayı və 

vegetasiya müddətinə görə, Satina, Kenebek, 397009-7, Sezer, 

Santa, Marfona və Aqria sortnümunələri seçilmiş və müxtəlif su 

rejimləri və in vitro şəraitlərində müqayisəli şəkildə 

qiymətləndirilmişdir.  

3. Öyrənilən sortnümunələrinin arasından ən yüksək quru 

maddənin miqdarına görə, Atlantik, 397009-3, Kenebek, 

Savalan (397007-9), Aqria sortları seçilmişlər; nişasta üçün 

Atlantik, 397009-3, Kenebek; qızartma və çips üçün isə Aqria, 

Savalan (397007-9) və təzə halda istifadə üçün Satina, Sezer, 

Rencer Raset, Santa, Satina və Marfona sortnümunələri 

seçilmişdir. 
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4. İİR Şimal-Qərbində Alaroq ərazisində və in vitro 

şəraitəndə müxtəlif kartof sortnümunələrdən Sezer, Kenebek və 

Savalan sortlarının, Həsənbaroq və Xoşerod ərazisində isə 

Sezer sortunın digərlərinə nisbətən quraqlığa daha davamlı 

olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Kalium hummat kartof 

bitkilərinin quraqlığa davamlığını artırır və sortundan asılı 

olaraq məhsuldarlıq 0.93 - 9.63 ton/ha yüksəlir. 

5. Quraqlığın təsirindən kartofun ümumi və əmtəəlik 

yumruların miqdarı, bitkinin hündürlüyü, bir bitkidə 

yumruların kütləsı, sayı və digər göstəriciləri aşağı düşmüşdür.  

6. Ərdəbil əyalətinin Xoşerod və Alaroq bölgələrində ən 

yüksək əmtəəlik məhsula, bitkinin hündürlüyünə, bir bitkidə 

ümumi və əmtəəlik yumruların kütləsı və miqdarına, əmtəəlik və 

qeyri-əmtəəlik yumruların miqdarı və kütləsınə və həmçinin 

quru maddənin miqdarına görə münbit ərazilər kimi 

qiymətləndirilmişlər.  

7. MP, GMP, STI və MSTI sortların müqayisəli 

öyrənilməsində digər metodlara nisbətən çox səmərəlidir. MP, 

GMP, STI, MSTI, TOL və SSI daxil olmaqla bu göstəricilərə 

görə Sezer sortu seçilmişdir. Statistik məlumatlara əsasən Sezer 

və Satina sortları ən yüksək məhsuldar və quraqlığa davamlı 

sortlar olmuşlar.  

8. Kalium hummatın tətbiq edilməsi kartofun 

yumrularında nitrat azotunun azalmasına səbəb olmuşdur. 
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Eyni zamanda bu təbii hormonun tətbiqi kartofun ümumi 

məhsulunun və onun əmtəəlik hissəsinin  yüksəlməsinə və 

keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur.  

9. Öyrənilən 65 sortnümunələri içərisindən yüksək 

məhsuldarlığa, optimal hündürlüyə, bir bitkidə yumruların 

sayına, kütləsınə, qabığının və lətinin rənginə, əsas gövdənin 

sayına və vegetasiya müddətinə görə,  Satina, Kenebek, 397009-

7, Sezer, Santa, Marfona və Aqria sortnümunələri seçilmiş və 

praktiki seleksiya işində qiymətli başlanğıc material kimi 

istifadə edilməsi tövsiyə olunmuşdur.  

10. Suvarma şəraitində 1 hektar sahədə kartofun 

becərilməsində 4 min manat vəsait tələb olunur. Kartof toxumu 

istehsal edilərək, bazar qiymətilə (1 kq x 0,25 manat) satış təşkil 

edildikdə, məhsuldarlıqdan asılı olaraq müxtəlif 

sortnümunələrindən təxminən 9250 manat (37 ton/ha) vəsait əldə 

etmək mümkündür. 020 hibrid (♂Sezer♀Savalan) (91,43 ton/ha) 

daha məhsuldar olduğundan, xalis gəlirində yüksək olduğuməlum 

olmuşdur (müvafiq olaraq 22857,5 manat). Bu sortda rentabellik 

müvafiq olaraq 247,11% təşkil edir.   

11.  Çarpazlaşdırmadan alınmış hibridlərdə, vegetasiya 

müddətinə görə hibridlərin əksəriyyətində tez yetişkənliyə görə 

çoxluq təşkil etmişdir. Yüksək dominantlıq ən çox bitkinin 

boyu (38.75%), əsas gövdənin sayı (33.75%), yumruların sayı 

(51.25%) və məhsuldarlıq (30%) üzrə müşahidə edilmişdir. Bu 
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göstəricilər 14-dən artıq perspektiv kartof nümunələrinin və ən 

yaxşı hibrid kombinasiyalardan alınmış hibrid xətlərin 

seçilməsinə  imkan vermişdir. Bu istiqamətdə apardığımız 

seleksiya işlərinin nəticəsində bir perspektiv hibridimiz 

“Savalan“ adlandırılaraq yeni ilk milli sort kimi İİR-də 

rayonlaşdırılmışdır. 

12. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 

kartofun  seleksiyasında əsasən  ♂ Sezer və  ♀ Savalan sortunun 

növmüxtəlifliklərindən istifadə edilməsi daha 

məqsədəuyğundur. 

13. Elmi araşdırmaların nəticələri əsasında müasir 

əkinçiliyin tələblərinə cavab verən və yüksək təsərrüfat 

göstəricilərinə malik olan 01, 04, 08, 012, 020, 022, 023, 035, 

049, 051, 054, 0403, 0506 və 0605 hibrid xətlər əldə edilmişdir 

ki, bunlar da nəzarət Aqria sortuna nisbətən 20 gün tez-yetişən 

və yumruların sayı 4.88 ədəd və kütləsı 783 q, orta-tez-yetişən, 

məhsuldarlığı 29.59 ton/ha artıq məhsul vermişlər. Qısa boylu 

və yumrusunun qabığının və lətinin rəngi sarıdır.  
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YENĠ KARTOF SORTU SAVALAN 

 

Kartof toxumunun əkin əməliyyatları 2000-ci ilin Aprel 

ayında başlanılmışdır və  ümumi əkin sahəsində becərmə işləri 

aparılmışdır. 

Bu mərhələdən sonra klon almaq üçun bitki seçimi 

aparılmışdır. Alınmış 2000 klon sonrakı illərdə müxtəlif 

xarakterik xüsusiyyətlərə görə qiymətləndirilmiş və seçilmişdir, 

nəticədə onların miqdarı 31 klona qədər azalmışdır. Klonlar 

İranın 5 əyalətində 2005 və 2006-cı illərdə müqayisəli 

öyrənilərək qiymətləndirilmişdir. 397007-9 saylı klon üç sortla 

müqayisə edilərək seçilmişdir (Ledi-Rozeta, Aqria və Marfona 

sortları) və onlardan 24-26% artıq məhsula malik olmuşdur. Bu 

klon əsas virus xəstəlikərinə qarşı davamlı olmaqla (PVA və 

PVY virusları) yanaşı, yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malikdir. 

Bu klon Aqria sortundan təqribən 8 ton çox məhsul vermişdir. 

2006-2008-ci illərdə həmin klon quraqlığa davamlılığına görə 

tədqiq olunaraq qiymətləndirilmişdir və orta davamlı sort kimi 

seçilmişdir. Onun fəallığı 9 ildir ki, sabit qalmaqdadır. Klon 

2008-ci ildən kənd Təsərrüfatı Naziri Jihad tərəfindən 

bəyənilmiş və İran İslam Respublikasının birinci milli kartof 

sortu kimi Savalan adı ilə adlandırılaraq becərilməsinə 

başlanılmışdır.  
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Tədqiqatın 2 illik nəticələri göstərdi ki, bu sort quraqlığa 

qarşı orta davamlı olmuş və məhsulunu aşağı su təminatı 

şəraitində təxminən hər hektardan 10 ton, quraqlıq şəraitində 

isə 5 ton artırmışdır. Belə ki, hər hektardan 27 ton orta kartof 

məhsulu götürülərək bu sort ümumi kartof məhsulunun 20%-ni 

təşkil etməklə hər hektardan 8 ton əlavə məhsul artımına səbəb 

olmuşdur.  

İllik istehsal 288 min ton olmaqla dəyəri təxminən 21600 

milyon manat təşkil etmişdir ki, bu da hər 10 kq görə müvafiq 

olaraq 3 manat olmuşdur. Həmçinin, bu sort ən vacib virus 

xəstəliyinə qarşı davamlı olmuşdur. Buna görə də kartof əkin 

sahələrində zərərverici və xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri 

aparmaq üçün 20 manat vəsait xərcləndiyindən illik gəlir 20% 

aşağı düşərək 720 min manat təşkil etmişdir. Qeyd olunan 

əlamətlərə və həmçinin davamlı yüksək kartof məhsulu yaradan 

dərin köklərə malik bu sort xüsusi diqqətə və üstünlüklərə malik 

olmaqla olduqca aktual və əhəmiyyətlidir. 
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TƏTBĠQ ÜÇÜN TÖVSĠYƏLƏR 
 

İİR Şimal-Qərbində Ərdəbil bölgəsində kartof 

sortnümunələrinin öyrənilməsi 3 ədəd quraqlığa davamlı və 14 

ədəd perspektiv sortnümunələri seçilmiş və seleksiya işində 

başlanğıc material kimi istifadə etmək üçün tövsiyə edilir: 

- Yüksək məhsuldar və orta-gec-yetişən 

sortnümunələri: Kenebek, Savalan, Sezer və Aqria 

və orta-tez-yetişən Satina, Santa və Marfona;  

- Quraqlığa davamlı və yüksək məhsuldar 

sortnümunələri: Sezer, Kenebek və Savalan;  

- Kalium hummat kartof sortnümunələrinin 

quraqlığa davamlığını artırır, yumrularda nitrat 

azotunu azaldır, nitratreduktaza fermentinin 

miqdarını çoxaldır, kartofun kiçik  yumrularının 

sayını in vitro və in vivo şəraitində artırır. 

- Tərkibində quru maddələrin yüksək olmasına görə 

Atlantik, 397009-3, Kenebek, Savalan, Aqria;  

- Qızartma və çips üçün  Aqria və Savalan 

sortnümunələri tövsiyə  edilir.  

- Tərkibində yüksək nişasta olmasına görə: Atlantik, 

397009-3, Kenebek; 
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- Təzə halda istifadə üçün Satina, Sezer, Rencer 

Raset, Santa, Satina, Marfona sortnümunələri 

daha əhəmiyyətlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Недостаток воды является наиболее важным фактором в 

снижении доходности картофеля. Оценка генотипов картофеля 

реакция на стресс дефицит воды необходимо, чтобы 

освободить генотипов для регионов под водой, состояние 

дефицита. В этом эксперименте, 65 генотипов картофеля изу-

чались на основе агропромышленных биологических 

характеристик. Семь выбранных генотипов картофеля (Сатина, 

Санта, Agria, Marfona, Кеннебек, Цезарь и Савалан) были 

оценены в три орошения в полевых условиях и в условиях 

лабораторных условиях. Прямого и обратного гибридизации 

были выполнены между выбранными генотипов картофеля с 

высоким выходом и терпимы к дефицита воды и были 

произведены 21 гибридных комбинаций. Три выбранных 

генотипов картофеля (Agria, Сатина и Цезарь) были оценены в 

4 условиях орошения использования гумата калия в полевых 

условиях и четыре лечение за счет применения гумата калия и 

поли-этиленгликоль в пробирке условия. Результаты показали, 

что 65 генотипов картофеля была 9,23% ранней зрелости, 

29,33% средней ранней зрелости, 55,38% среднего созревания 

и 5,72% созревания. Сатина, Лута, Кеннебек, 397009-7 и 

Цезарь генотипов были отобраны высоким выходом и этих 

генотипов был выход сумма 17,36, 6,95, 11,33, 13,4 и 13,56 

тонны га-1 больше, чем в контрольной генотип (Agria). 

Наибольшее количество сухого вещества были связаны с 

Атлантики, 397009-3, 397007-9 Кеннебек и генотипов и самое 
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большое количество крахмала были связаны с Атлантики, 

397009-3 и Кеннебек генотипов. Agria и Савалан генотипов 

были отобраны для жарки и чипсы и Сатина, Цезарь, Raset 

Ranger, Санта и Marfona генотипов были отобраны для 

потребления в свежем виде. Цезарь, Кеннебек и Савалан гено-

типов были более терпимы к воде недостаток по сравнению с 

другими генотипами в полевых и в лабораторных условиях. В 

этом эксперименте, используя гумат калия увеличился 

генотипов толерантности к дефицита воды, урожай клубней 

(0.93-9.63 т/га) и фермент нитратов редуктаза и снижение 

количества нитратов накопления в генотипов. Результаты 

показали, что гибридизация ♂ Цезарь × ♀ Савалан гибридных 

была лучшей комбинации и были отобраны 14 клонов из этого 

соединения. Клоны 01, 04, 08, 012, 020, 022, 023, 035, 049, 051, 

054, 0403, 0506 и 0605 была средняя урожайность клубней 

около 29,5 т / га больше, чем в контрольной генотип (Agria) и 

включена короткая высота растений и их кожа и плоть цвет 

был желтый. В результате получены нами новый сорт 

картофеля «Savalan» и районированы. Проведены 

производственные испытания наилучших новых сортов 

картофеля и внедрены в разных хозяйствах. 
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SUMMARY 

  

Water deficiency is the most important factors for potato yield 

decreasing. The evaluation of potato genotypes reaction to water 

deficiency stress is necessary to release the genotypes for the 

regions are under water deficiency condition. In this experiment, 65 

potato genotypes were studied on the base of their agro biological 

characteristics. Seven selected potato genotypes (Satina, Sante, 

Agria, Marfona, Kennebec, Caesar and 397007-9) were evaluated 

under three irrigation conditions in the field and under in vitro 

condition. The direct and reverse hybridization were performed 

between selected potato genotypes with high yield and tolerant to 

water deficiency and were produced 21 hybrid combinations. Three 

selected potato genotypes (Agria, Satina and Caesar) were 

evaluated under two conditions. One of them was 4 irrigation 

treatments by using of the potassium humate under the field 

condition and the other was four irrigation treatments by using of 

the potassium humate and poly ethylene glycol under in vitro 

condition. Results showed that between 65 potato genotypes, 

9.23% were early maturity, 29.33% medium-early maturity, 

55.38% medium-late maturity and 5.72% late maturity. Satina, 

Luta, Kennebec, 397007-9 and Caesar genotypes were selected as 

high yield genotypes and these genotypes had yield by 17.36, 6.95, 

11.33, 13.4 and 13.56 ton ha-1 more than control genotype (Agria). 
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The highest amount of dry matter were related to Atlantic, 397009-

3, Kennebec and 397007-9 genotypes and the highest amount of 

starch were related to Atlantic, 397009-3 and Kennebec genotypes. 

Agria and Savalan genotypes were selected for frying and chips 

and Satina, Caesar, Raset Ranger, Sante and Marfona genotypes 

were selected for fresh consumption. Caesar, Kennbec and Savalan 

genotypes had more tolerance to water deficiency than other 

genotypes under field and in vitro conditions. In this experiment, 

using potassium humate increased genotypes tolerance to water 

deficiency, tuber yield (0.93-9.63 ton/ha) and nitrate reductas 

enzyme and decreased nitrate accumulation amount in genotypes. 

The results of hybridization showed that ♂Caesar×♀Savalan 

hybrid was the best combination and were selected 14 clones from 

this compound. Clones 01, 04, 08, 012, 020, 022, 023, 035, 049, 

051, 054, 0403, 0506 and 0605 had tuber average yield by 29.5 

ton/ha more than control genotype (Agria) and included short plant 

height. Also their skin and flesh color was yellow. 
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 چکیده

 

سیة زمیىی محسوًب  غذٌ کمثًد آب یکی از مُم تریه عامل کاَش عملکرد 

َوا  سویة زمیىوی وسوث  توٍ توىش کوم آتوی ي         می شًد. تررسی عکس العمل شوًتیو  

ترا  مىاطق تحو  شورایک کمثوًد آب رورير  موی تاشوذ. در ایوه        َا اوتخاب شوًتی 

ی ي تیًلوًشیکی موًرد ملالعوٍ    زمیىی تراساس صواا  زراعو  شوًتی  سیة  65آزمایش، 

زمیىوی اوتخواب شوذٌ تسواتیىا، سواوتٍ، آگریوا، مارفًووا،        قرار گرفتىذ. َا  شوًتی  سیة

ٍ  397007-9کىثک، کایسر ي  ا  ي درين شیشوٍ  ( در سٍ رشیم آتیار  در شورایک مسرعو

َوا  سویة   ا  مًرد تررسی قرار گرفتىذ. َیثریذاسیًن مستقیم ي معکًس تویه شوًتیو   

 21تخاب شذٌ تا عملکرد تاال ي متحمل توٍ توىش کمثوًد آب، او واف گرفو  ي      زمیىی او

زمیىوی اوتخواب شوذٌ تآگریوا، سواتیىا ي      ترکیة َیثریذ  تًلیذ شذ. سوٍ شوًتیو  سویة   

تیموار آتیوار  کوٍ توا      4کایسر( تح  دي شرایک تررسوی گردیوذ. یکوی از ایوه شورایک      

تیموار   4گرف  ي شرایک دیگر،  استاادٌ از ًَما  پتاسیم تح  شرایک مسرعٍ ا  او اف

       ٍ ا  آتیار  کٍ در آن ًَما  پتاسویم ي پلوی اتویله گلیکوًت تحو  شورایک درين شیشو

درصوذ زيدرس،    23/9زمیىوی،  شوًتیو  سویة    65مصرف شذ. وتایج وشان داد کٍ تویه  

درصذ دیررس تًدووذ.   72/5درصذ ویمٍ دیررس ي  38/55درصذ ویمٍ زيدرس،  33/29

َا  توا عملکورد   ي کایسر تٍ عىًان شوًتی  397007-9ا، لًتا، کىثک، َا  ساتیىشوًتی 

، 33/11، 95/6، 36/17َوا دارا  عملکورد  توٍ میوسان     تاال اوتخاب شذوذ. ایوه شوًتیو   

ته در َکتار تیشتر از رقم شاَذ تآگریوا( داشوتىذ. تواالتریه مقوذار موادٌ       56/13ي  4/13

ي  397007-9، کىثوک ي  397009-3َوا  آتنوتیوک،   خشک غذٌ مرتوً  توٍ شوًتیو    

ي کىثوک توًد.     397009-3َوا  آتنوتیوک،   تیشتریه مقذار وشاستٍ مرتوً  توٍ شوًتیو    

َوا  سواتیىا،   َا  آگریا ي ساياالن ترا  مصرف سرخ کردن ي چیپس، شوًتیو  شوًتی 

کایسر، راس  رو ر، ساوتٍ ي مارفًوا ترا  مصورف توازٌ خوًر  اوتخواب شوذوذ. میوسان       
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َوا  کوایسر، کىثوک ي سواياالن وسوث  توٍ سوایر        کمثًد آب در شوًتی  تحمل تٍ تىش

ا  تیشتر تًد. در ایه آزمایش، مصورف  ا  ي درين شیشٍَا تح  شرایک مسرعٍشوًتی 

َا وسث  تٍ کمثًد آب، عملکرد غذٌ ًَما  پتاسیم تاعث افسایش میسان تحمل شوًتی 

رديکتواز گردیوذ. َمیىویه مقوذار     ته در َکتار( ي میسان آوسیم ویتورا    93/0 - 63/9ت

َووا را کوواَش داد. وتووایج َیثریذاسوویًن وشووان داد کووٍ  ت موون ویتوورا  غووذٌ در شوًتیوو 

کلوًن از ایوه ترکیوة     14ساياالن تُتریه ترکیة َیثریذ  تًد ي  ♀ ×کایسر ♂َیثریذ

، 051، 049، 035، 023، 022، 020، 012، 08، 04، 01َیثریذ  اوتخاب شذ. کلًن َا  

توه در َکتوار    5/29دارا  متًسک عملکرد غذٌ توٍ مقوذار    0605ي  0506، 0403، 054

تیشتر از رقم شاَذ تآگریا(  داشتىذ ي دارا  ارتااع تًتٍ کًتاٌ تًدوذ. َمیىیه ایه کلًن 

 َا دارا  روگ پًس  ي گًش  غذٌ زرد تًدوذ.  
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