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 چکیده

 9های کامل تصادفی با  شده در قالب طرح بلوک خرد بار یک های صورت آزمایش کرت این پژوهش به

کشاورزی بهبهان اجرا شد. ( در ایستگاه تحقیقات 1991ـ  1991سال زراعی )  مدت یک تکرار به

روز و فاکتور فرعی  11 ۀماه به فاصل تا اول دی ماهآذر یازدهمفاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت از 

بندان گیاهان در دو تاریخ  زمینی )سانته، ساواالن، سانتانا و المرا( بود. هنگام وقوع یخ چهار رقم سیب

های  اندام ۀنتیجه کلی که در ای بودند ایی و رشد سبزینهز غده ۀدر مرحل ترتیب به ماهآذر 21و  11کاشت 

ماه گیاهان هنوز از خاک خارج نشده بودند.  ها از بین رفتند ولی در تاریخ کاشت اول دی هوایی بوته

ماه برداشت شدند. در  ها در اواخر اردیبهشت های هوایی قطع و غده یک هفته قبل از برداشت، اندام

ارقام کاهش  ۀکلی هوایی و غده در  خشک اندام ۀبندان، مقدار ماد د از وقوع یخبرداری بع اولین نمونه

نین سرعت ترمیم گیاهان در تاریخ کاشت مچتر از سایر ارقام ترمیم یافت. ه یافت. رقم ساواالن سریع

خشک بوته در دو تاریخ کاشت  ۀتجمع ماد بیشترینبود.  ماهآذر 11تر از تاریخ کاشت  آذر سریع 21

بوته در تاریخ  خشک ۀماد مقدار بودن دلیل بیشتر به رقم ساواالن تعلق داشت. بهماه آذر 21 و 11

تن  99/7آذر ) 21، اختالف عملکرد محصول در تاریخ کاشت رماهآذ 21نسبت به  ماهآذر 11کاشت 

 برتر درصد 5دار  اتن در هکتار( در سطح معن 99/7آذر ) 11در هکتار( در مقایسه با تاریخ کاشت 

عملکرد قابل فروش و  درصد و قابل فروش غده، بندان عملکرد کل ر اثر یخببود. نتایج نشان داد که 

ماه  در مقایسه با تاریخ کاشت اول دی ماهآذر 21و  11دو تاریخ کاشت  متوسط وزن غده در هر

با توجه به دار نبود.  اخشک غده معن ۀماد درصد بندان بر متوسط تعداد غده و کاهش یافت ولی اثر یخ

زمینی در خوزستان از  سیب ۀبندان به کشت زمستان منظور اجتناب از خسارت یخ نتایج این پژوهش به

ترین رقم  مناسب منزلۀ د و رقم ساواالن بهکرماه بایستی اجتناب  کاشت این محصول قبل از اوایل دی

 .شود برای این کشت توصیه می
 

 .فنولوژی زایی، غده ،ی، غدهاندام هوایی، رشد رویش :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

های متعددی  گیاهان در طول حیات خود همواره با تنش

ها، سرماست.کاهش شدید دما در  ند که یکی از آنا مواجه

تحمل گیاه،  ۀتر از حد آستان طول زمستان به پایین

و به افت باشد تواند صدمات شدیدی در پی داشته  می

 ,Fowler & Limin)د شو منجر عملکرد در واحد سطح
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یکی از  (.Solanum tuberosum L)زمینی  . سیب(2004

محصوالتی است که سطح زیر کشت وسیعی در جهان 

این  .را داراستپنجم  ۀو از نظر میزان تولید رتب رددا

 استها غنی  تنها از نظر هیدروکربن ای نه محصول غده

در  .استها نیز  ویتامین بلکه منبع مهم مواد معدنی و

 میلیون نفر از 066یافته حدود  کشورهای توسعه

. (Folgado et al., 2013) کنند زمینی تغذیه می سیب

چه دمای مناسب برای رشد و نمو و فتوسنتز در  اگر

رغم این دمای   بهگراد است  سانتی ۀدرج 76زمینی  سیب

زمینی نسبت به  سیب ةشد نسبتاً پایین، ارقام کشت

دمایی  .(Dwell et al., 1981) هستندبندان حساس   یخ

 ۀشوند بسته به گون زدگی می که در آن گیاهان دچار یخ

های وحشی  گیاهی و رقم متفاوت است. بعضی از گونه

 ۀدرج -0تا  S. commersoniiهمانند  زمینی سیب

 Buchanan etبندان مقاوم است ) گراد نسبت به یخ سانتی

al., 2000ۀ(. این گونه و گون S. acaule ترین  اوممق

بندان هستند. ارقام  در مقابل یخ زمینی های سیب گونه

تجاری این محصول که در بیشتر نقاط دنیا و ایران 

تعلق دارند که  S. tuberosum ۀشوند به گون کشت می

و تنوع ژنتیکی کمی  هستندزدگی حساس  نسبت به یخ

 ,Chen & Liبرای مقاومت در مقابل این پدیده دارند )

زدگی در دمای  عمل یخ S. tuberosum ۀ گون(. در 1980

و در  دهد گراد روی می سانتی ۀتر از صفر درج پایین

گزارش شده  -7/9 تا ـ 1منابع مختلف دمای کشنده بین

. (Palta et al., 2008; Hijmans et al., 2003) است

زدگی در  ر اثر یخبزمینی  کاهش شدید محصول سیب

 ,.Vega et alت )مناطق مختلف دنیا گزارش شده اس

2000; Midmore, 1992) های  که بین سال طوری به

تولید این محصول در  درصد 16معادل  7660تا  1332

(. Venter, 2006) بندان از بین رفت ر اثر یخبجهان 

Hijmans (1993)  از سطح  درصد 70د که کرگزارش

پالنو )واقع در  التی ۀزمینی در منطق زیر کشت سیب

بار در معرض  و بولیوی( هر سه سال یککشورهای پرو 

بندان هستند. اثر خسارت سرما بسته به شدت و  یخ

با  ،کلی طور به  ولی استرشد گیاه و رقم متفاوت  ۀمرحل

از بین بردن و یا کاهش سطح سبز موجب کاهش 

ها  عملکرد و در مواردی موجب افت کیفیت خوراکی غده

به  بندان رت یخمیزان خسا(. Venter, 2006) دشو نیز می

این محصول،که به  به مراحل رشد و نمو ،زمینی سیب

 .شود، بستگی دارد پنج مرحله تقسیم می

 ۀرشد و توسع ۀمرحلبندان در  در صورت وقوع یخ

ها از  زمانی بین کاشت غده و خروج جوانه ۀ، فاصلها جوانه

رشد  ۀمرحلبندان در  یخ اگرخاک طوالنی خواهد شد. 

ه مدت زمان این نک، با توجه به ایهدروی د ای سبزینه

رس  )زودرس، متوسط زمینی دوره در ارقام مختلف سیب

بسته به رقم میزان خسارت  ،یکسان نیسترس(  و دیر

بعدی  ۀارقام کمتر از دو مرحل ۀدر هم استمتفاوت 

بندان  ها، یخ شدن غده زایی و حجیم غده. در مراحل است

واهد شد. در زمینی خ سیب سبب کاهش شدید عملکرد

کاهش عملکرد  ،بلوغ ۀدر مرحل بندان صورت بروز یخ

 ;Khan et al., 2011)نیست  شایان مالحظهزمینی  سیب

Venter, 2006.) خسارت عوامل میزان  برای ارزیابی

 ،طبیعی طور مصنوعی و غیر به ،بندان جمله یخ آور از زیان

این   به ،گیرد صورت می سازی زمینی شبیه در سیب

های هوایی در مراحل  یا مقداری از اندامکه همه  ترتیب

 ,.Jaramillo et al)د شو مختلف رشد و نمو گیاه قطع می

1989.) Hassanabadi et al. (2012) های  قطع میزان با

های مختلف گزارش  های هوایی در زمان متفاوت اندام

کوزیما در  که بیشترین کاهش عملکرد رقم نددکر

هفته بعد از  0های هوایی  ماندا درصد 166تخریب 

فریقای آدر  یشدن مشاهده شده است. در آزمایش سبز

 ۀدر سه مرحل BP1 زمینی داریوس و جنوبی دو رقم سیب

 4و  9مدت  شدن به هفته بعد از سبز 16و  0، 9رشدی 

گراد قرار  سانتی ۀدرج -7ساعت در معرض دمای 

 16کاهش عملکرد در هر دو رقم در  بیشترین. گرفتند

 (. Venter, 2006د )ششدن مشاهده  هفته بعد از سبز

کشور در  ۀزمینی تولیدشده در مناطق معتدل سیب

 خأل آنو بعد از  رسد میپاییز و اوایل زمستان به مصرف 

در  زمینی وجود دارد. با کشت سیب این محصول در بازار

دن کرتوان به پر آن در فصل بهار می ۀمناطق گرم و عرض

گرمسیری  د. یکی از مناطق نیمهکر اقدام این خأل

است استان خوزستان  زمینی مناسب برای کشت سیب

های اخیر مورد استقبال  زراعت این محصول در سال که

ای که سطح  گونه بهاست استان قرار گرفته  این کشاورزان

ـ  1949در سال زراعی  هکتار 962 کشت آن از زیر

( Anonymus, 2011)هکتار  0264اکنون به  هم 1946
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کشت این محصول در خوزستان در یک  رسیده است.

 ماه ماه تا اواخر دی وسیع زمانی از اواخر آبان ةمحدود

بررسی آمار هواشناسی  . از طرف دیگرشود انجام می

ساله نشان داد که احتمال بروز  ده ةاستان طی یک دور

 درصد  06 ماه و اوایل بهمن ماه بندان در اواخر دی یخ

بنابراین گیاهان حاصل از تاریخ  ،(Darabi, 2007) است

در  (ماه ماه تا اواخر دی مزبور )اواخر آبان های کاشت

بندان احتمالی مواجه  مراحل مختلف رشد و نمو با یخ

میزان کاهش عملکرد بسته به تاریخ  نتیجه و در شود می

کنون  چه تا اگر های مختلف متفاوت خواهد بود. کاشت

ترین تاریخ  ن مناسبیارتباط با تعیمطالعات زیادی در 

 ,Sabbagh Shushtery) زمینی در خوزستان کاشت سیب

1992; Darabi, 2000) و در سایر مناطق کشور 

(Hassanpanah et al., 2009; Parvizi et al., 2011 )
اثر  ةبار کنون هیچ گزارشی در کشور در صورت گرفته است تا

ات زراعی یرد و خصوصبندان طبیعی بر میزان کاهش عملک یخ

چند این  هر براین زمینی ارائه نشده است. بنا ارقام سیب

منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد  آزمایش به

با توجه به وقوع ،زمینی طراحی شده بود ارقام سیب

، شرایط استثنایی و 1936 ماه بندان در اوایل بهمن یخ

ریخ کاشت بر اثر تا ۀای پدید آمد که امکان مطالع ویژه

شک، عملکرد و خصوصیات زراعی خ ةروند تجمع ماد

 د.شوفراهم این عامل ثیر أت زمینی تحت ارقام سیب
 

 ها مواد و روش

های  صورت آزمایش اسپلیت پالت )کرت به پژوهشاین 

های کامل تصادفی با سه  شده( در قالب طرح بلوک خرد

در ایستگاه  (1931ـ  1936در سال زراعی ) تکرار

شمالی و  عرض 96ْ : 94 باقیقات کشاورزی بهبهان تح

محل آزمایش اقلیم گرم و  د.شاجرا  شرقی طول 06 :16َْ

. برخی دارد متر از سطح دریا 976خشک با ارتفاع  نیمه

پارامترهای هواشناسی ماهیانه در ضمن انجام آزمایش 

ارائه شده است. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ  1 در جدول

روز و  16 ۀماه به فاصل تا اول دی ماهآذر همیازدکاشت از 

لمرا افاکتور فرعی چهار رقم سانته، ساواالن، سانتانا و 

های کاشت و پرهیز از  بود. با توجه به فواصل زمانی تاریخ

های  ها، غده اثرات احتمالی آن بر سن فیزیولوژیک غده

روز قبل از  66مورد نیاز برای هر تاریخ کاشت حدود 

گراد( خارج  سانتی ۀدرج 6ردخانه )دمای کاشت از س

و بتدا در جعبه  ها ا شدند. بعد از خروج از سردخانه، غده

گراد  سانتی ۀدرج 76ـ  10در محیط تاریک در دمای 

مدت حدود  ها به بزنند. سپس غده جوانهتا  ندقرار گرفت

یک ماه در معرض نورکافی و همان دما قرار داده شدند 

ها از نظر سن  کاشت، غدهکه در زمان  طوری به

زنی معمولی، دارای  فیزیولوژیک در شرایط سنی جوانه

متری بودند. خاک محل  سانتی 0/1ـ  1سبز  ۀجوان 0ـ 9

و  =2/2pHآزمایش دارای بافت سیلتی رسی لومی با 

متر، میزان  موس بر سانتی میلی 9/7هدایت الکتریکی 

ب و فسفر و پتاس قابل جذ درصد 2/6کربن آلی خاک 

گرم در کیلوگرم خاک بود.  میلی 743و  3/2ترتیب  به

 ۀسسؤم ۀاساس نتایج آزمون خاک و توصی مصرف کود بر

تحقیقات خاک و آب صورت گرفت و میزان آن عبارت 

کیلوگرم 166کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و 166بود از

طور  زمین به ۀسولفات پتاسیم در هکتار که هنگام تهی

مخلوط شدند. کود نیتروژن  یکنواخت پخش و با خاک

کیلوگرم اوره در هکتار، نصف آن  906الزم نیز به میزان 

دهی پای بوته در  قبل از کاشت و بقیه هنگام خاک

 ,Melekoti & Tehraniاختیار گیاهان قرار گرفت )

شامل  مربع متر 96(. هر کرت آزمایشی به مساحت 1999

متر  یسانت 20متر و به فاصلۀ  2خط کاشت به طول  0

متر منظور شد.  سانتی 70ها روی خطوط  بود. فاصلۀ بوته

 هنگام برداشت محصول دو خط وسط هر کرت با حذف

 0/16متر از باال و پایین هر خط و به مساحت  سانتی 06

منظور  د. بهشمربع برداشت و در محاسبات منظور  متر

روز بعد از  10خشک از  ةگیری روند تجمع ماد اندازه

گیاه از  0روز،  10 ۀا هنگام برداشت به فاصلت شدن سبز

ی و غده یهای هوا هر کرت برداشت و وزن خشک اندام

شده با  های برداشت وزن خشک اندام د.شیادداشت 

 ۀدرج 20ها در آون در دمای  دادن این اندام قرار

. هنگامی که شدساعت تعیین  27مدت  گراد به سانتی

استولون  برابر قطر قطر قسمت متورم انتهای استولون دو

 & Ewing) زمان تشکیل غده تلقی شد منزلۀ د بهش

Struik, 1992دمای هوا به ماه (. در تاریخ سوم بهمن 

مدت چهار  بندان به گراد رسید و یخ سانتی ۀدرج -7/9

های  رشد از تعداد بوته ةشب ادامه یافت. در طول دور

 71و  11بندان در دو تاریخ کاشت  ر اثر یخبرفته  بین از
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. یک هفته قبل از برداشت شدبرداری  تاشیادد ماهآذر

ماه  ها در اواخر اردیبهشت های هوایی قطع و غده اندام

برداشت شدند. پس از برداشت عملکرد کل و قابل فروش 

هایی با رشد ثانویه  های ریز، غده منهای غده )عملکرد کل

متوسط  ،عملکرد قابل فروش درصد های گندیده( و غده

وزنی  درصد داد غده در هر بوته، متوسط وزن غده،تع

های  وزنی غده درصد ،)بدشکل( هایی با رشد ثانویه غده

خشک  ةماد درصد ومتر(  میلی 90با قطر کمتر از  )ریز 

شده از  آوری های جمع د. در پایان دادهشغده محاسبه 

واریانس  ۀتجزی MSTATCافزار  گیری صفات با نرم اندازه

ای دانکن مقایسه  دامنه ا به روش آزمون چنده و میانگین

استفاده  Excelافزار  ها از نرم برای رسم شکل و شدند

 شد.
 

 نتایج و بحث
های مختلف کاشت  مراحل فنولوژی گیاهان در تاریخ

 بندان یخوقوع  هنگام

در  ماهآذر 11بندان گیاهان تاریخ کاشت  هنگام وقوع یخ

ماه در  آذر 71شت زایی و گیاهان تاریخ کا غده ۀمرحل

ماه  ای بودند. در تاریخ کاشت اول دی رشد سبزینه ۀمرحل

رشد  ۀو در مرحلبودند گیاهان هنوز از خاک خارج نشده 

بندان و  یخ تدلیل شد ها قرار داشتند. به جوانه ۀو توسع

 های هوایی در اندام ۀمدت چهار شب کلی تداوم آن به

 71و  11 دو تاریخ کاشت در شده ارقام بررسی ۀهم

 ماه از بین رفتند. بین این مشاهدات و گزارش آذر

Venter (2006) زمینی خوراکی  که بیشتر ارقام سیب

حساس هستند و میزان خسارت   بندان نسبت به یخ

بندان بستگی دارد  بندان به شدت و مدت وقوع یخ یخ

های هوایی  هماهنگی وجود دارد. از بین رفتن اندام

 Darabiبندان توسط  یخ بر اثر انزمینی در خوزست سیب

 نیز گزارش شده است. (2007 & 2000)
 

 یافته  های ترمیم بوته درصد

 واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر ۀنتایج تجزی

)در دو تاریخ  نیستدار  ایافته معن های ترمیم بوته درصد

( درصد 20/26و  33/23ترتیب به ماهآذر 71و  11ت شکا

اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر این صفت  ولی اثر رقم و

های  بوته درصد دار بود. بیشترین امعن درصد 1در سطح 

و  به رقم ساواالن تعلق داشت (درصد 0/31یافته ) ترمیم

 شده ارقام بررسی ۀاز نظر این صفت رقم مزبور بر کلی

ه، سانتانا و تترمیم در ارقام سان درصد برتری داشت )

بود(.  درصد 42/22و  12/26، 16/22ترتیب  بهمرا ال

شدن اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بیانگر  دارامعن

 یافته های ترمیم بوته درصد نبودن روند تغییرات یکسان

 ماهآذر 71و  11در دو تاریخ کاشت  شده در ارقام بررسی

 ۀیافت های ترمیم بوتهدرصد  اختالف که حالی . دراست

ا در دو تاریخ کاشت مزبور ارقام سانته، سانتانا و المر

در رقم ساواالن در تاریخ کاشت  دار نبود، این صفت امعن

 1ماه در سطح  آذر 11نسبت به تاریخ کاشت  ماهآذر 71

 (.1 افزایش یافت )شکل درصد

 
 زمینی . برخی از پارامترهای هواشناسی ماهیانه در دورة رشد و نمو سیب1 جدول

 اردیبهشت فروردین سفندا بهمن دی آذر پارامتر هواشناسی

 3/16 10/19 30/11 00/16 9/76 20/97 ( C◦) میانگین دما

 13/76 0/13 3/12 7/71 4/72 2/92 (C◦)میانگین دمای حداکثر 

 4/0 2/4 9/4 3/2 2/19 77 (C◦)میانگین دمای حداقل 

 6/70 4/79 6/76 91 2/99 7/67 (C◦)حداکثر مطلق دما 

 7/7 7 7/9- 7/7 4/6 7/10 (C◦)حداقل مطلق دما 

 6 0/77 3/70 2/47 4/72 2/12 متر( بارندگی )میلی

 

 زده  های یخ عملکرد کل تاریخ کاشت

تن در هکتار( در  34/2آذرماه ) 71عملکرد تاریخ کاشت 

تن در هکتار( در  93/2آذرماه )  11مقایسه با تاریخ کاشت 

برتری داشت. علت افزایش عملکرد تاریخ  درصد 0سطح 

توان به تفاوت  آذرماه را می 11آذرماه نسبت به  71شت کا

بندان نسبت  در مراحل فنولوژیکی گیاهان هنگام وقوع یخ

ماه هنگام وقوع  آذر 71و  11داد. گیاهان دو تاریخ کاشت 

ای قرار  زایی و رشد سبزینه ترتیب در مرحلۀ غده بندان به یخ
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قصد قوی یک م منزلۀ زایی، غده به داشتند. در مرحلۀ غده

کند و سبب  بیشتر مواد غذایی را به سمت خود جذب می

 ,Venterهای هوایی خواهد شد ) کاهش قدرت ترمیم اندام

زمینی بر اثر وقوع  بودن کاهش عملکرد سیب (. بیشتر2006

زایی نسبت به مرحلۀ رشد  بندان در مرحلۀ غده یخ

و در  Shields & Wyman (1984)ای توسط  سبزینه

 .Hassanabadi et alسازی توسط  شبیه های آزمایش

 Venterنیز گزارش شده است. مطابق گزارش  (2012)

نتیجه کاهش  در این بررسی نیز میزان خسارت و در (2006)

یکسان نبود. بیشترین عملکرد  شده عملکرد ارقام بررسی

تن در هکتار( به رقم ساوالن مربوط بود و از  79/11کل )

بر سایر ارقام  درصد 1در سطح نظر این صفت رقم مزبور 

تن  2و 07/4، 30/0ترتیب  در ارقام سانته، سانتانا و المرا به )

بودن روند تغییرات  دلیل یکسان در هکتار( برتری داشت. به

آذرماه اثر  71و  11در دو تاریخ  شده عملکرد ارقام بررسی

دار نبود.  متقابل رقم و تاریخ کاشت از نظر این صفت معنا

 71ن عملکرد کل به رقم ساواالن در تاریخ کاشت بیشتری

آذرماه تعلق داشت و عملکرد کل رقم مزبور برکلیۀ 

جز عملکرد همین رقم در تاریخ  به شده تیمارهای مطالعه

(. 7 )شکل برتری داشت درصد 1آذرماه در سطح  11کاشت 

بردن به روند ترمیم و دلیل تفاوت میزان خسارت  برای پی

 71و  11و دو تاریخ کاشت  شده ام مطالعهزدگی به ارق یخ

های مختلف  آذرماه روند تجمع مادة خشک در بوته و اندام

 شود. آن تشریح می

 

 
 یافتههای ترمیممقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت و رقم بر درصد بوته .1شکل 

 

 
 . مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد کل غده7شکل 

 

 های هوایی دامنخشک ا ۀع مادروند تجم

 ماهآذر11تاریخ کاشت 

خشک در  ة، میزان مادشدن سبزروز بعد از پانزده 

های هوایی ارقام سانته، ساواالن، سانتانا و المرا  اندام

گرم در  9/17و  22/11، 73/11، 19/11ترتیب  به

روز بعد از  4و  شدن سبزروز بعد از  96مربع بود.  متر

خشک ارقام سانته، ساواالن،  ةمقدار مادبندان  یخ  پایان

ترتیب  روز بعد از خروج به 10در مقایسه با  سانتانا و المرا

روز بعد از  46 % کاهش یافت. تا34و  24، 26، 23

 10خشک اندام هوایی این ارقام از  ةخروج، مقدار ماد
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روز بعد از خروج،  20 روز بعد از خروج کمتر بود ولی در

ندام هوایی ارقام سانته، ساواالن و خشک ا ةمیزان ماد

ی این ارقام یخشک اندام هوا ةبا مقدار ماد تقریباً سانتانا

بعد از خروج برابر شد ولی در این هنگام،  روز 10در 

خشک اندام هوایی رقم ساواالن در مقایسه  ةمقدار ماد

بود که دلیلی بر  بیشتر درصد 24روز بعد از خروج  10با 

ساواالن در مقایسه با سایر  رقم ترمیم بودن قدرت باالتر

خشک اندام هوایی  ةماد بیشترین. شده است ارقام بررسی

روز قبل از  10ارقام )به استثنای رقم سانته( در  ۀدر کلی

علت  برداری به هنو در آخرین نمو شدبرداشت مشاهده 

ها و تجمع بیشتر مواد غذایی در  شدن برگ پیری و مسن

های  (. کاهش مادة خشک اندام9 شکلها کاهش یافت ) غده

 & Darabiهوایی در اواخر دورة رشد و نمو گیاه توسط 

Eftekhari (2012)  نیز گزارش شده است. در این تاریخ

 64/40کاشت بیشترین میزان مادة خشک اندام هوایی )

  .مربع( به رقم ساواالن مربوط بود گرم در متر

 

 
 آذر 11های هوایی ارقام مورد بررسی در تاریخ کاشت . روند تجمع ماده خشک اندام9شکل 

 

 ماهآذر 11تاریخ کاشت 

شدن گیاهان، مقدار مادة خشک  روز بعد از سبز 10

های هوایی در ارقام سانته، ساواالن، سانتانا و المرا  اندام

مربع  گرم در متر 0/2و  16/3، 64/17، 20/10ترتیب  به

روز بعد از پایان  16روز بعد از خروج و  96بود. در 

های هوایی ارقام مزبور  بندان مقدار مادة خشک اندام یخ

 24، 30، 20ترتیب  روز بعد از خروج به 10در مقایسه با 

کاهش یافت که در مقایسۀ میزان کاهش  درصد 24و 

 11های این ارقام در تاریخ کاشت  وزن خشک اندام

مادة شدن مقدار  روز بعد از سبز 46آذرماه بیشتر بود. 

نسبت  درصد 14خشک اندام هوایی رقم ساواالن حدود 

شدن افزایش نشان داد ولی میزان  روز بعد از سبز10به 

مادة خشک اندام هوایی سایر ارقام از مقدار مادة خشک 

روز بعد از خروج کمتر بود. در  10های هوایی در  اندام

های  شدن مقدار مادة خشک اندام روز بعد از سبز 20

شدن  روز بعد از سبز 10مۀ ارقام در مقایسه با هوایی ه

رغم  گیری کرد که به توان نتیجه بیشتر بود. بنابراین، می

 71بندان به گیاهان در تاریخ کاشت  آسیب شدیدتر یخ

آذرماه قدرت ترمیم گیاهان این تاریخ کاشت در مقایسه 

آذرماه بیشتر بوده است که دلیل آن  11با تاریخ کاشت 

 71بودن گیاهان تاریخ کاشت  تر به جوان توان را می

بندان نسبت داد. بین این نتایج و  آذرماه هنگام وقوع یخ

که قدرت ترمیم  Rezaee & Soltani (1996)گزارش 

بندان از گیاهان مسن  گیاهان جوان در مقابل آسیب یخ

بودن  دلیل بیشتر بیشتر است هماهنگی وجود دارد. به

ین میزان مادة خشک قدرت ترمیم گیاهان، بیشتر

آذرماه در همۀ ارقام  71های هوایی در تاریخ کاشت  اندام

رغم   براین، به آذرماه بیشتر بود. بنا 11از تاریخ کاشت 

یافته در  های ترمیم بوته درصد دار بین نبود اختالف معنا

ماه، تجمع بیشتر مادة  آذر 71و  11دو تاریخ کاشت 

 71اریخ کاشت خشک در اندام هوایی گیاهان در ت

ها، در مقایسه با  کنندة غده منبع تغذیه منزلۀ آذرماه به

دار عملکرد  ماه دلیل افزایش معنا آذر 11تاریخ کاشت 

تواند باشد. در این  آذرماه می 71غده در تاریخ کاشت 

گرم  91/26 تاریخ کاشت بیشترین تجمع مادة خشک )

اخر دورة مربع( به رقم ساواالن تعلق داشت. در او در متر

رشد و نمو میزان مادة خشک در همۀ ارقام کاهش یافت 

  (.6 )شکل
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 آذر 71هایی هوایی ارقام مورد بررسی در تاریخ کاشت روند تجمع ماده خشک اندام .6شکل 

 

 غده

 ماهآذر 11تاریخ کاشت

گیاهان در  شدن سبزروز بعد از  96در این تاریخ کاشت، 

در این تاریخ کاشت  د. یعنیشاهده ارقام غده مش ۀهم

 Hassanabadi (2011)روز بود.  96ای  دورة رشد سبزینه

 کشور ای در مناطق معتدل نیز مدت دورة رشد سبزینه

 96برداری )   در اولین نمونه د.کرروز گزارش  90ـ  96را 

خشک غده در ارقام  ة( میزان مادشدن سبزروز بعد از 

، 02/2، 92/6ترتیب  به المرا سانته، ساواالن، سانتانا و

 دومین  در   بود.   مربع  متر  در   گرم   14/2  و  92/6

 

( در مقایسه با شدن سبزروز بعد از  60برداری ) نمونه

خشک غده در ارقام  ةماد برداری میزان اولین نمونه

، 74، 04ترتیب حدود  سانته، ساواالن، سانتانا و المرا به

ت. کاهش وزن خشک غده کاهش یاف درصد 99 و 00

مواد غذایی مورد نیاز غده از سوی  نشدن مینأبیانگر ت

این دوره  های هوایی و گرسنگی شدید گیاه در اندام

شدن تا هنگام برداشت روند  روز بعد از سبز 96است. از 

 شده تغییرات میزان مادة خشک غده در همۀ ارقام بررسی

گرم در  26/143صعودی بود. بیشترین مادة خشک غده )

 (.0( به رقم ساواالن تعلق داشت )شکل مربع متر

 
 آذر 11. روند تجمع ماده خشک در غده ارقام مورد بررسی در تاریخ کاشت 0شکل 

 

  ماهآذر 11تاریخ کاشت 

روز  60 شده ارقام بررسی ۀدر این تاریخ کاشت در کلی

یعنی در این تاریخ  د.شغده مشاهده  شدن سبزبعد از 

رغم کاهش دما و طول روز که شرایط   بهکاشت 

در مقایسه با تاریخ کاشت  مساعدتری برای تشکیل غده

زایی  ( غدهEwing, 1997فراهم بوده است ) ماهآذر 11

بندان در  رتر آغاز شده است که دلیل آن وقوع یخید

 ای بود. بین این نتایج و گزارش رشد سبزینه ۀمرحل

Shields & Wyman (1984) وقوع  که در صورت

خیر أزایی به ت ای غده رشد سبزینه ۀبندان در مرحل یخ

زایی در  دلیل اینکه غده افتد هماهنگی وجود دارد. به می

بندان و  یخ پایانروز بعد از  76 این تاریخ کاشت تقریباً

عادی در  شدن گیاهان صورت گرفت روند غیر ترمیم

ها  غده خشک( در ةخشک )کاهش میزان ماد ةتجمع ماد

خشک غده در  ةزایی میزان ماد د. هنگام غدهشهده نمشا

، 72/9، 1/1ترتیب  ارقام سانته، ساواالن، سانتانا و المرا به
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 خشک ةماد بیشترینمربع بود.  گرم در متر 71/7و  1/2

 43/34، 62/713، 111/ 07ترتیب به  غده در این ارقام به

 (. مقایسۀ دورة4 شکل مربع رسید ) گرم در متر 96/116و 

نشان داد که  شده رشد خطی )سریع( غده در ارقام بررسی

خشک  ةماد بیشترین که مدت این دوره در رقم ساواالن

روز و در سایر ارقام  20ده است کرغده را تولید 

 ةوجود ارتباط بین طول دور .استروز  96 شده بررسی

 Bohl & Love (2004)رشد خطی و عملکرد غده توسط 

شدن رشد رویشی و  متوقف رغم بهشده است.  نیز گزارش

رشد و نمو  ةهای هوایی در اواخر دور کاهش وزن اندام

ارقام  خشک غده در ةگیاه، تا هنگام برداشت افزایش ماد

 با سرعت متفاوت ادامه یافت که دلیل آن شده بررسی

 باشدشده در آوندها  جذب مواد ذخیره باز تواند می

(Klienkopf et al., 2003) .شرایطی رقم  چنین در

شده  ساواالن از توانایی بیشتری برای جذب مواد ذخیره

خشک  ةبرخوردار بود و به همین علت میزان تجمع ماد

رشد و نمو در این رقم نیز به نحو قابل  ةدر اواخر دور

 (. 4 ای از سایر ارقام بیشتر بود )شکل مالحظه

 

 
 آذر 71ی در تاریخ کاشت . روند تجمع ماده خشک در غده ارقام مورد بررس4شکل 

 

 بوته

 ماهآذر 11تاریخ کاشت 

روز بعد از خروج( میزان مادة  10برداری ) در اولین نمونه

ترتیب  خشک بوته در ارقام سانته، ساواالن، سانتانا و المرا به

گرم در مترمربع بود. در  9/17و  22/11، 73/11، 19/11

از بین رفتن بندان و  علت وقوع یخ روز بعد از خروج به 96

 کاهش ارقام  همۀ  در   خشکهای هوایی، میزان مادة  اندام

 

رغم افزایش وزن   شدن به روز بعد از سبز 60یافت. در 

دلیل  های هوایی )در کلیۀ ارقام به استثنای سانته( به اندام

کاهش وزن غده، روند تغییرات وزن خشک بوته در همۀ 

تا هنگام برداشت  بعد از خروج 60ارقام نزولی بود. از روز 

استثنای  روند تجمع مادة خشک بوته در کلیۀ ارقام )به

 770/64سانتانا( صعودی بود. بیشترین مادة خشک بوته )

 (. 2 گرم در مترمربع( به رقم ساواالن تعلق داشت )شکل
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  ماهآذر 11 خ کاشتتاری

شدن( میزان مادة  روز بعد از سبز 10برداری ) در اولین نمونه

ترتیب  خشک بوته در ارقام سانته، ساواالن، سانتانا و المرا به

مربع بود. در این  گرم در متر 0/2و  16/3، 64/17، 20/10

بندان، وزن خشک بوته در  دلیل وقوع یخ تاریخ کاشت نیز به

روز بعد  10روز بعد از خروج در مقایسه با  96همۀ ارقام در

 176شدن تا  بعد از سبز 96از خروج کاهش یافت. از روز 

شدن وزن خشک در همۀ ارقام افزایش  روز بعد از سبز

روز بعد از خروج( وزن  190برداری آخر ) یافت. در نمونه

خشک بوته در رقم سانتانا و سانته کاهش یافت. کاهش 

واخر دورة رشد و نمو گیاه توسط مادة خشک بوته در ا

Siadat et al. (2000)  نیز مشاهده شده است. در این تاریخ

گرم در  27/722کاشت نیز بیشترین مادة خشک گیاه )

(. میانگین 2  شکل مربع( در رقم ساواالن مشاهده شد ) متر

بیشترین مادة خشک گیاه در این تاریخ کاشت در مقایسه 

افزایش نشان داد.  درصد 16ه آذرما 11با تاریخ کاشت 

های  بوته درصد دار بین رغم نبود اختالف معنا براین، به بنا

بودن  ماه، بیشتر آذر 71و 11یافته در دو تاریخ کاشت  ترمیم

آذرماه نسبت به تاریخ  11مادة خشک گیاه در تاریخ کاشت 

آذرماه سبب شد که اختالف عملکرد کل تاریخ  71کاشت 

آذرماه در  11ر مقایسه با تاریخ کاشت آذرماه د 71کاشت 

 معنادار شود. درصد 0سطح 

 

 شده تیمارهای بررسی ۀصفات کلی ۀمقایس

شاخص مهم اقتصادی  منزلۀ  عملکرد غده در واحد سطح به

زمینی است. نتایج این  واقع هدف اصلی تولید سیب و در

که اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد کل  پژوهش نشان داد

 مقایسۀ در   (.7  )جدول بود دار  معنا درصد 1سطح غده در 

 

بندان  مشخص شد که یخ شده سه تاریخ کاشت بررسی

سبب کاهش معنادار عملکرد کل غده شد. میزان کاهش 

آذرماه در مقایسه با  71و  11عملکرد دو تاریخ کاشت 

و در  درصد 66و  60ترتیب  ماه به تاریخ کاشت اول دی

. رقم ساواالن بیشترین عملکرد دار بود معنا درصد 1سطح 

تن در هکتار( را تولید کرد. افزایش عملکرد  70/19کل )

ترتیب  بهاین رقم در مقایسه با ارقام سانته، سانتانا و المرا 

دار بود  درصد معنا 1درصد و در سطح  26و  04، 63

(. در بررسی اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت 9 جدول )

در  شده ملکرد ارقام بررسیمشخص شد که میزان کاهش ع

بندان مواجه  آذرماه )که با یخ 71و  11دو تاریخ کاشت 

ماه )که   اند( در مقایسه با عملکرد تاریخ کاشت اول دی شده

رو نشده است( یکسان نیست. بیشترین و  بندان روبه با یخ

 71و  11کمترین میزان کاهش عملکرد در دو تاریخ کاشت 

ماه  لکرد تاریخ کاشت اول دیآذرماه در مقایسه با عم

ترتیب به رقم سانته و ساواالن مربوط بود. اختالف  به

آذرماه نسبت به  71عملکرد رقم ساواالن در تاریخ کاشت 

 1ماه، در سطح  عملکرد همۀ ارقام در تاریخ کاشت اول دی

بودن مقاومت این رقم  دار نبود که دلیلی بر باال درصد معنا

 (.6 نسبت به سرماست )جدول

مهم  یکی از اجزای منزلۀ بررسی تعداد غده به

متوسط  بندان ر اثر یخبچه  د که اگرکرعملکرد مشخص 

ولی این کاهش  تعداد غده در بوته کاهش یافته است

(. اثر رقم براین صفت در 9 دار نبوده است )جدول امعن

متوسط  بیشترین(. 7 دار بود )جدول امعن درصد 1سطح 

این  نظرم سانته تولید شد ولی از تعداد غده توسط رق

 درصد 1صفت رقم مزبور فقط بر رقم ساواالن در سطح 

 (.9 برتری داشت )جدول

 
 آذر 71. روند تجمع ماده خشک گیاه ارقام مورد بررسی در تاریخ کاشت 2شکل 
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یکی  منزلۀ با تجزیۀ واریانس میانگین وزن غده به

اثر تاریخ کاشت د که دیگر از اجزای عملکرد مشخص ش

معنادار است  درصد 1و رقم بر میانگین وزن غده در سطح 

(. بیشترین وزن متوسط غده به تاریخ کاشت اول 7)جدول

بندان وزن متوسط غده  ماه اختصاص داشت و بر اثر یخ دی

آذرماه در مقایسه با تاریخ کاشت  71و  11دو تاریخ کاشت 

کاهش یافت که این  درصد 70و  99ترتیب  ماه به اول دی

معنادار بود. بیشترین متوسط  درصد 1کاهش در سطح 

وزن غده به رقم ساواالن تعلق داشت و از نظر این صفت 

 درصد 1ه در سطح شد رقم ساواالن بر سایر ارقام بررسی

بودن متوسط وزن غده در  (. دلیل باال9 برتری داشت )جدول

داد غده در این رقم بودن تع توان به پایین رقم ساواالن را می

ای نسبت داد.  بوته بودن رقابت درون نتیجه پایین و در

بودن عملکرد  گیری کرد که دلیل باال توان نتیجه این می بنابر

بودن متوسط وزن غده است. وجود ارتباط  رقم ساواالن باال

زمینی  مثبت بین وزن متوسط غده و عملکرد در سیب

نیز گزارش شده  Felenji & Ahmadizadeh (2011)توسط 

 است.

 
 های ریز، غده وزنی  درصد عملکرد قابل فروش، اجزای عملکرد، درصد . خالصۀ نتایج تجزیۀ واریانس عملکرد کل و قابل فروش،7 جدول

 مادة خشک غده درصد وزنی رشد ثانویه و درصد

 منابع تغییرات
 درجۀ 

 آزادی

 میانگین مربعات

 عملکرد

 کل

 متوسط

 تعداد

 غده

 وسطمت

 وزن

 غده

  وزنی  درصد

 های  غده

 ریز

 وزنی  درصد

 رشد 

 ثانویه

 عملکرد

  قابل

 فروش

 عملکرد درصد

 قابل فروش

 غده

 مادة درصد

 خشک 

 غده

 n.s126/9 n.s702/6 s n. 277/3 n.s362/6 n.s666/6 s n. 022/7 s n. 904/73 s n. 964/6 7 بلوک

 n.s 932/9 **026/1609 **947/23 **310/6 **666/110 * 120/104 s n. 401/1 060/146** 7 تاریخ کاشت

 026/1 262/2 661/9 671/6 391/6 679/13 464/6 623/7 6 خطا

 s n. 967/69 **207/69 742/66** 172/9** 229/07** 416/039** 606/0** 636/62** 9 رقم

 n.s629/6 n.s761/1 n.s926/44 **263/70 **917/6 *262/4 n.s764/61 n.s013/1 4 اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم

 226/6 441/20 306/1 602/6 467/1 020/91 272/6 122/67 12 خطا

 02/6 96/16 61/12 07/17 27/17 20/17 77/14 40/10  ضریب تغییرات )درصد(

 داری ندارند. : اختالف معناns. درصد 0و  درصد 1دار در سطح  ترتیب معنا : به**و  *

 

وزنی  درصد های ریز، غده  وزنی درصد عملکرد قابل فروش، اجزای عملکرد، درصد میانگین عملکرد کل و قابل فروش،. مقایسۀ 9 جدول

 شده ها و ارقام بررسی در تاریخ کاشت مادة خشک غده  درصد رشد ثانویه و

 عملکرد کل %06روز تا سبز  تیمار

 )تن در هکتار(

 متوسط

 تعداد 

 غده

 متوسط

 وزن غده

 )گرم(

  درصد 

 وزنی 

 های ریز غده

  درصد 

 وزنی رشد

 ثانویه

 عملکرد 

 قابل فروش 

 )تن در هکتار(

  درصد 

 عملکرد 

 قابل فروش

  درصد 

 مادة خشک

 غده

          تاریخ کاشت

 b37/70 b93/2 a19/0 b07/94 a24/17 a43/6 b63/4 b31/26 a64/13 آذرماه 11

 b67/74 b34/2 a07/0 b19/61 b34/3 b34/7 b26/4 b40/27 a76/13 آذرماه 71

 a20/06 a33/19 a12/4 a04/06 c61/2 b77/9 a22/11 a20/22 a24/13 ماه دی 1

          رقم

 a77/94 b31/2 a91/4 b39/67 a02/11 b60/9 b26/2 a46/24 a33/76 سانته

 a96 a70/19 b42/6 a72/00 a90/16 b29/9 a72/11 a21/21 a06/76 ساواالن

 a66/99 b62/2 ab70/0 b70/67 b02/4 a73/4 b6/2 a97/26 a26/13 سانتانا

 a22/99 b62/2 a76/4 b29/90 a27/11 c69/1 b61/4 a66/27 b17/14 المرا

 .دار است( ندارند معنا درصد 0ها در سطح  عملکرد قابل فروش که اختالف میانگین درصد جز به ) درصد 1داری در سطح  ها با حروف مشترک در هر ستون اختالف معنا میانگین



 92 ... بررسی اثر تاریخ کاشت بر روند تجمع مادة خشک و خصوصیات زراعیدارابی و صالحی:  

 های ریز و عملکرد وزنی غده درصد وزنی رشد ثانویه، درصد مقایسۀ میانگین عملکرد کل، .6 جدول

 قابل فروش بر اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم 

 عملکرد کل  رقم تاریخ کاشت

 )تن در هکتار(

وزنی رشد  درصد 

 ثانویه

وزنی  درصد 

 های ریز غده

 عملکرد قابل فروش 

 هکتار( )تن در

 

 آذر11

 f70/0 abc0 a99/12 e97/6 سانته

 bcdef61/16 abc0 ab76/10 cd70/2 ساواالن

 def26/4 ab62/2 fg2 de69/4 سانتانا

 cdef63/2 def26/1 cd73/11 de26/0 المرا

 

 آذر 71

 def64/4 ef66/1 cde19/11 de23/0 سانته

 abcd66/17 cde26/7 efg14/2 bc26/16 ساواالن

 def76/4 a46/2 g32/0 de61/0 انتاناس

 3cdef7/4 f06/6 bc06/16 de73/0 المرا

 

 دی 1

 

 

 ab22/16 cd91/6 g46/4 ab73/19 سانته

 a37/12 cd06/9 fg67/2 a24/16 ساواالن

 abc66/17 bc13/6 fg62/4 bc24/16 سانتانا

 bcde66/11 f23/6 def36/3 cd76/2 المرا
 ندارند. درصد 1داری در سطح  شترک در هر ستون اختالف معناها با حروف م میانگین 

 

یکی از عوارض فیزیولوژیکی مهم غده که سبب 

شود رشد  زمینی می کاهش بازارپسندی محصول سیب

ترین علت بروز آن گرما و خشکی  که مهم ثانویه است

. اثر تاریخ کاشت و رقم و اثر (Ewing, 1997)است 

رشد ثانویه های  غده وزنی رصدد متقابل این دو عامل بر

(. بیشترین 7 )جدولداشت دار امعن درصد 1در سطح 

مشاهده و با به  ماهآذر 11رشد ثانویه در تاریخ کاشت 

 درصد 1افتادن تاریخ کاشت این صفت در سطح  تعویق

زایی  ، غده افتادن تاریخ کاشت کاهش یافت. با به تعویق

اصل از سایر های ح نتیجه غده دیرتر شروع شده و در

ماه  آذر 11های کاشت در مقایسه با تاریخ کاشت  تاریخ

نتیجه  اند و در باال بوده مدت کمتری در معرض دمای به

 ها کاهش یافته است. این نتایج میزان رشد ثانویه در آن

مدت  ها به ه چه غد هر کهRajabi (2000 ) با گزارش

وز رشد د احتمال برنتری در معرض دمای باال باش طوالنی

طور که  ها بیشتر است مطابقت دارد. همان ثانویه در آن

 Darabi (2007) جمله مختلف از پژوهشگرانتوسط 

ده در این بررسی نیز اختالف بین ارقام شگزارش 

دار بود. بیشترین و  ااز نظر این صفت معن شده مطالعه

ترتیب به ارقام سانتانا و  کمترین میزان رشد ثانویه به

(. بررسی اثر متقابل تاریخ 9 )جدول وط بودالمرا مرب

انویه به ثد که بیشترین رشد کرکاشت و رقم مشخص 

و کمترین رشد  ماهآذر 11رقم سانتانا در تاریخ کاشت 

ماه اختصاص  آذر 71انویه به رقم المرا در تاریخ کاشت ث

 (.6 داشته است )جدول

دهندة عملکرد غیرقابل  یکی دیگر از اجزای مهم تشکیل

های ریز است. نتایج تجزیۀ  زمینی غده روش در سیبف

واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت، رقم و اثر متقابل این 

دار  معنا درصد  1وزنی غدة ریز در سطح  درصد دو عامل بر

 درصد دار بندان سبب افزایش معنا (. یخ6 بود )جدول

 24/17های ریز ) وزنی غده درصد های ریز شد. کمترین غده

ماه مربوط بود و در دو تاریخ  ( به تاریخ کاشت اول دیدرصد

افزایش یافت  درصد 1کاشت دیگر این صفت در سطح 

توان چنین تفسیر کرد  (. دلیل این موضوع را می9 )جدول

کنندة مواد  ها مصرف های هوایی تولیدکننده و غده که اندام

 شده های مطالعه غذایی هستند. در کلیۀ تاریخ کاشت

دار نبود ولی بین وزن  ف بین میانگین تعداد غده معنااختال

ای وجود  های هوایی اختالف قابل مالحظه خشک اندام

های هوایی به تاریخ کاشت  داشت. حداقل وزن خشک اندام

افتادن تاریخ کاشت، این  آذرماه مربوط بود و با به تعویق 11

 بودن وزن صفت به میزان قابل توجهی افزایش یافت. پایین

آذرماه سبب شد که مواد  11هوایی در تاریخ کاشت  اندام 

با توجه به نبود  ها ) شدن غده غذایی کمتری برای حجیم

های  دار بین میانگین تعداد غده در تاریخ اختالف معنا

 مختلف کاشت( وجود داشته باشد. به همین دلیل بیشترین

آذرماه تعلق  11های ریز به تاریخ کاشت  وزنی غده درصد
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دلیل کاهش اندام  های ریز به غده درصد افزایش داشت.

نیز مشاهده است.  Khan et al. (2011)  هوایی توسط

های ریز به رقم المرا و سانتانا  وزنی غده درصد بیشترین

(. بر اثر متقابل رقم و تاریخ 9 اختصاص داشت )جدول

های ریز توسط  غده درصد کاشت مشخص شد که بیشترین

 درصد و بیشترین ماه تاریخ کاشت اول دیرقم سانته در 

آذرماه  71های ریز توسط رقم سانتانا در تاریخ کاشت  غده

 (.6  تولید شده است )جدول

 دلیل اهمیت از نظر عملکرد قابل فروش غده که به

 جمله از پژوهشگران زمینی توسط برخی زیاد در سیب

Parvizi  (2011)مطالعه شده است. اختالف بین 

 دار بود امعن درصد 1ی کاشت و ارقام در سطح ها تاریخ

(. همانند عملکرد کل، بیشترین عملکرد قابل 7 جدول(

تن در هکتار(  41/11ماه ) فروش به تاریخ کاشت اول دی

تن د هکتار( تعلق داشت 11/ 72و رقم ساواالن )

شدن اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم )در  (. معنادار9 )جدول

نبودن روند تغییرات عملکرد  یکسان( بیانگر درصد 0سطح 

های  در تاریخ کاشت شده قابل فروش ارقام بررسی

بوده است. در بین کلیۀ تیمارهای آزمایشی رقم  شده مطالعه

ماه بیشترین عملکرد قابل  ساواالن در تاریخ کاشت اول دی

هکتار( را به خود اختصاص داد  تن در 72/11فروش )

 (.6 )جدول

ه صفتی ژنتیکی است. به همین میزان مادة خشک غد

بندان( طی  جمله یخ دلیل تغییرات شرایط محیطی )از

داری بر این صفت نداشت.  دوران رشد و نمو غده تأثیر معنا

مادة  درصد از نظر شده ولی اختالف بین ارقام مطالعه

مادة  درصد (. بیشترین7 دار بود )جدول خشک غده معنا

شد. ولی از نظر این  خشک غده توسط رقم ساواالن تولید

 .(9 صفت رقم مزبور فقط بر رقم المرا برتری داشت )جدول

عملکرد قابل فروش غده  درصد اثر تاریخ کاشت بر

(. بیشترین 7دار بود )جدولامعن درصد 0در سطح 

ماه مربوط  عملکرد قابل فروش به تاریخ کاشت اول دی

د. شدار این صفت  ابندان سبب کاهش معن بود و یخ

قابل فروش در دو تاریخ  عملکرد غیر درصد که وریط به

های ریز( در  دلیل افزایش غده به ماه ) آذر 71و  11کاشت 

 درصد 1ماه در سطح  مقایسه با تاریخ کاشت اول دی

 (. 9 کاهش یافت )جدول

 

 گیری  نتیجه

ی درصد  06با توجه به نتایج این پژوهش و احتمال 

ماه در  یا اوایل بهمن و ماه بندان در اواخر دی وقوع یخ

بندان به کشت  منظور اجتناب از خسارت یخ خوزستان به

، از کشت شود توصیه می زمینی در منطقه سیب ۀزمستان

. با به بعد صورت گیردماه  این محصول از اوایل دی

عنایت به اینکه رقم ساواالن هم در صورت وقوع و هم 

در بین  بندان بیشترین عملکرد را درصورت عدم وقوع یخ

 ۀد برای کشت زمستانکرتولید  شده ارقام مطالعه

 شود. زمینی در خوزستان توصیه می سیب
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