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   بندان در شرايط مزرعهزميني تحت تاثير يخارقام سيب اجزاي عملكرد و  عملكردبر اثر تاريخ كاشت  بررسي 
   عبدالستار دارابي

  darabi6872@yahoo.com - استاديار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
  چكيده

 اجزاي عملكردعملكرد و بر  آورد تا در اين تحقيق اتر تاريخ كاشت  اي پديدآزمايش شرايط ويژه اين بندان در هنگام اجرايوقوع يخ
يك بارخرد شده هايصورت آزمايش كرتبندان در مزرعه  مورد مطالعه قرار گيرد. اين پژوهش بهزميني تحت شرايط يخارقام سيب

يستگاه تحقيقات كشاورزي بهبهان اجرا ) در ا1390-91سال زراعي (تكرار به مدت يك 3هاي كامل تصادفي با در قالب طرح بلوك
و فاكتور فرعي چهار رقم سيب زميني (سانته، روز  10آذر تا اول دي ماه به فاصله  11شد. فاكتور اصلي شامل سه تاريخ كاشت از 

زايي و رشد حله غدهآذر به ترتيب  در مر 21و  11بندان گياهان در دو تاريخ كاشت در هنگام وقوع يخساواالن، سانتانا و المرا) بود. 
ها از بين رفتند ولي در تاريخ كاشت اول دي ماه گياهان هنوز از خاك خارج هاي هوايي بوتهاي بودندكه در نتيجه كليه اندامسبزينه

ن متوسط وزو  بندان عملكرد كل  و قابل فروش غدهيخ در اثر تيمارهاي آزمايشي نشان داد كه   صفات نتايج مقايسه نشده بودند. 
بندان بر متوسط ولي اثر يخ كاهش يافت %1در سطح آذر در مقايسه با تاريخ كاشت اول دي ماه  21و  11دو تاريخ كاشت  هردر  غده

بندان به كشت با توجه به نتايج اين پژوهش به منظور اجتناب از خسارت يخ دار نبود.تعداد غده و درصد ماده خشك غده معني
ستان از كاشت اين محصول قبل از اوايل دي ماه بايستي اجتناب نمود و رقم ساواالن به عنوان مناسبزميني در خوززمستانه سيب

 باشد.ترين رقم براي اين كشت قابل توصيه مي

 بندانيخ ، عملكرد،زميني، سيبتاريخ كاشت كليدي: كلمات

  
  مقدمه
ر كشت وسيعي در جهان داشته و از نظر ميزان يكي از محصوالتي است كه سطح زي  (.Solanum tuberosum L)زميني سيب

ولي عليگراد است درجه سانتي 20زميني بسيدر  اگر چه دماي مناسب براي رشد و نمو و فتوسنتز  .توليد در رتبه پنجم قرار دارد
ر آن گياهان دچار يخدمايي كه د .)2( باشندبندان حساس ميزميني نسبت به يخرغم اين دماي نسبتاً پايين، ارقام كشت شده سيب

شوند به كه در بيشتر نقاط دنيا و ايران كشت مي اين محصول ارقام تجاري. شوند بسته به گونه گياهي و رقم متفاوت استزدگي مي
 .تعلق دارند كه نسبت به يخ زدگي حساس بوده و تنوع ژنتيكي كمي براي مقاومت در مقابل اين پديده دارند  S. tuberosumگونه 
كه به پنج مرحله تقسيم اين محصول، حل رشد و نمو امربندان ويخو مدت  شدت  زميني بستگي به بندان  به سيبن خسارت يخميزا
  شود، دارد:مي

ها از خاك طوالني خواهد ، فاصله زماني بين كاشت غده و خروج جوانهمرحله رشد و توسعه جوانه هابندان در در صورت وقوع يخ
غده زايي و حجيم  باشد. در مراحل كمتر از دو مرحله بعدي مي ميزان خسارت، روي دهد ايمرحله رشد سبزينهدر بندان يخ اگرشد. 

كاهش عملكرد  ،در مرحله بلوغ بندان . در صورت بروز يخزميني خواهد شدسيب عملكرد شديد بندان سبب كاهش يخ ،هاشدن غده
زميني در ترين تاريخ كاشت سيبين مناسبيتاكنون مطالعات زيادي در ارتباط با تع اگر چه ).4( باشدنمي قابل مالحظهسيب زميني 

دان طبيعي بر ميزان كاهش عملكرد  ارقام سيبنبولي تاكنون هيچ گزارشي در باره اثر يخ ،صورت گرفته است و كشور خوزستان
زميني ور بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد ارقام سيباين آزمايش به منظ هر چند كه ارائه نشده است. بنا براين در كشور زميني 

 بر تاريخ كاشتكه امكان مطالعه اثر   ورداي پديد آماه، شرايط استثنايي و ويژهبندان در اوايل بهمنطراحي شده بود ولي  وقوع يخ
  فراهم گردد.اين عامل  تاثير تحت زميني ارقام سيب اجزاي عملكردعملكرد و 
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  اهمواد و روش
در سال  هاي كامل تصادفي با سه تكرار هاي خرد شده) در قالب طرح بلوكاين تحقيق به صورت آزمايش اسپليت پالت (كرت

آذر تا اول دي ماه به  11فاكتور اصلي شامل سه تاريخ كاشت از  .اجرا شد ايستگاه تحقيقات كشاورزي بهبهان در )1390- 91زراعي (
خط  5متر مربع شامل  30ر كرت آزمايشي به مساحت هبود. لمرا اسانته، ساواالن ، سانتانا و ار رقم روز و فاكتور فرعي چه 10فاصله 

متر منظور گرديد. هنگامي كه قطر سانتي 25 كاشت متر بود. فاصله بوته ها روي خطوطسانتي 75متر و به فاصله  8كاشت به طول 
 - 2/3بهمن دماي هوا به  3در تاريخ  .د به عنوان زمان تشكيل غده تلقي شدقسمت متورم انتهاي استولون دو برابر قطراستولون گردي

 اواخر در هاقطع و غده ييهوا هايهفته قبل از برداشت اندام كي .بندان به مدت چهار شب ادامه يافتگراد رسيد و يخدرجه سانتي
هايي با هاي ريز، غده(عملكرد كل  منهاي غده ل و قابل فروشكعملكرد بر روي  پس از برداشت  ماه برداشت شدند.  بهشتاردي

 MSTATCبا نرم افزار متوسط تعداد غده در هر بوته، متوسط وزن غده و درصد ماده خشك غده  ،هاي گنديده)رشد ثانويه و غده
  .ها به روش آزمون چند دامنه اي دانكن مقايسه شدندو ميانگينانجام تجزيه واريانس 

 
 نتايج و بحث

بندان و تداوم آن به مدت به دليل شديد بودن يخ آذر ماه 21و  11هاي هوايي در همه ارقام مورد بررسي  دردو تاريخ كاشت امكليه اند
نيز گزارش شده ) 1( دارابي بندان توسط يخ اثر در در خوزستان ينزميبيس ييهوا هايرفتن اندام نياز ب چهار شب از بين رفتند.

تن در هكتار)  در مقايسه با  96/7آذر ( 21آذر مشخص نمود. عملكرد تاريخ كاشت  21و  11اريخ كاشت مقايسه عملكرد دو ت .است
آذر  11آذر نسبت به  21برتري داشت. علت افزايش عملكرد تاريخ كاشت   %5تن در هكتار) در سطح  39/7آذر (  11تاريخ كاشت 

آذر ماه در  21و  11دو تاريخ كاشت  در بندان نسبت داد. گياهانم وقوع يختوان به تفاوت در مراحل فنولوژيكي گياهان در هنگارا مي
زايي، غده به عنوان يك مقصد قوي اي قرار داشتند. در مرحله غدهزايي و رشد سبزينهترتيب در مرحله غدهبندان بههنگام وقوع يخ

. بيشتر بودن  كاهش )4(هاي هوايي خواهد شد مبيشتر مواد غذايي را به سمت خود جذب نموده و سبب كاهش قدرت ترميم اندا
نيز   )3( 1منشيلدرز و واياي توسط زايي نسبت به مرحله رشد سبزينهبندان در مرحله غدهزميني در اثر وقوع يخعملكرد سيب

اثر  ها قرار داشتند.در تاريخ كاشت اول دي ماه گياهان هنوز از خاك خارج نشده و در مرحله رشد و توسعه جوانه گزارش شده است.
بندان سبب در مقايسه سه تاريخ كاشت مشخص گرديد كه يخ  .دار بودمعني %1در سطح  تاريخ كاشت و رقم  بر عملكرد كل  غده

كاشت اول دي ماه  آذر در مقايسه با تاريخ 21و  11ميزان كاهش عملكرد دو تاريخ كاشت  .دار عملكرد كل غده گرديدكاهش معني
حداكثر عملكرد كل  را توليد نمود. افزايش عملكرد دار بود. رقم ساواالن معني %1در سطح  اين تفاوت درصد و 40و  45به ترتيب 

در بررسي اثر متقابل رقم و تاريخ كاشت مشخص  .)1(جدول  دار بودمعني %1در سطح  ساير ارقام مورد مطالعهاين رقم در مقايسه با 
اتد) در مقايسه با بندان مواجه شدهآذر (كه با يخ 21و  11ام مورد بررسي در دو تاريخ كاشت عملكرد ارقگرديد كه ميزان كاهش 

باشد. بيشترين و كمترين ميزان كاهش عملكرد در دو بندان روبرو نشده است) يكسان نميماه (كه با يخ عملكرد تاريخ كاشت اول دي
ترتيب به رقم سانته و ساواالن مربوط بود. اختالف عملكرد رقم تاريخ كاشت اول دي ماه بهآذر در مقايسه با  21و  11تاريخ كاشت 

در تاريخ كاشت اول دي ماه، از جمله رقم ساواالن در مورد بررسي آذر نسبت به عملكرد همه ارقام  21ساواالن در تاريخ كاشت 
معني %1ر بين كليه تيمارهاي آزمايشي توليد نموده بود، در سطح تن در هكتار) كه بيشترين عملكرد را د 29/17تاريخ كاشت مزبور (

 يافت كاهشمتوسط تعداد غده در بوته بندان در اثر يخاگر چه  .باشدكه دليلي بر باال بودن مقاومت اين رقم نسبت به سرما مي دار نبود
حداكثر متوسط تعداد غده توسط رقم  دار بودمعني %1در سطح  متوسط تعداد غده در بوته اثر رقم بر .دار نبودمعني اين كاهشولي 

و  اثر تاريخ كاشت .)1(جدول  برتري داشت %1رقم مزبور فقط بر رقم ساواالن در سطح  ،شد ولي از لحاظ اين صفت توليدسانته 
                                                 
. Shields and Wyman1 
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و در اثر  تصاص داشتوزن غده به تاريخ كاشت اول دي ماه اخ متوسط حداكثر. معني دار بود %1ميانگين وزن غده در سطح  بر رقم 
درصد و در  25 و  33 آذر در مقايسه با تاريخ كاشت اول دي ماه به ترتيب 21 و 11دو تاريخ كاشت  غده  وزن متوسط بندان يخ

بر ساير ارقام مورد  مزبوررقم  و از لحاظ اين صفت بيشترين متوسط وزن غده به رقم ساواالن تعلق داشت .كاهش يافت %1سطح 
همانند عملكرد كل، بيشترين عملكرد قابل فروش به تاريخ كاشت اول دي ماه و رقم . )1(جدول  برتري داشت %1ح بررسي در سط

بيانگر بر عملكرد قابل فروش غده، )  %5(در سطح  معني دار شدن  اثر متقابل تاريخ كاشت و رقم   .)1(جدول ساواالن تعلق داشت
هاي مورد مطالعه بوده است. در بين كليه ش ارقام مورد بررسي در تاريخ كاشتيكسان نبودن روند تغييرات عملكرد قابل فرو

تن در هكتار) را به خود اختصاص  86/14ماه حداكثر عملكرد قابل فروش ( تيمارهاي آزمايشي رقم ساواالن در تاريخ كاشت اول دي
ترين علت بروز آن گرما و خشكي مي است كه مهم يكي از اجزاء مهم تشكيل دهنده عملكرد غير قابل فروش غده رشد ثانويه .داد

كاهش يافت. با  %1آذر مشاهده و با به تعويق افتادن تاريخ كاشت اين صفت در سطح  11باشد. بيشترين رشد ثانويه در تاريخ كاشت 
كاشت در مقايسه با تاريخ هاي هاي حاصل از ساير تاريخزايي ديرتر شروع شده و در نتيجه غده، غدهبه تعويق افتادن تاريخ كاشت

  آذر ماه به مدت كمتري  در  11كاشت 
  

   ،مقايسه ميانگين  عملكرد كل و قابل فروش،  درصد عملكرد قابل فروش، اجزاي عملكرد - 1جدول 
 ها و ارقام  مورد بررسيدر تاريخ كاشت درصد ماده خشك غده  درصد وزني رشد ثانويه و

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويه به ترتيب به معرض دماي  باال بوده اند و در نتيجه ميزان رشد ثانويه در آنها كاهش يافته است. بيشترين و كمترين ميزان رشد ثان
باشد. به همين دليل تغييرات شرايط محيطي (از ميزان ماده خشك غده صفتي ژنتيكي مي ).1(جدول  ارقام سانتانا و المرا مربوط بود

داري بر اين صفت نداشت. ولي اختالف تاثير معني هاي مورد مطالعهگياه در تاريخ كاشتبندان)  در طي دوران رشد و نموجمله يخ
حداكثر درصد ماده خشك غده توسط رقم ساواالن توليد شد ولي  .دار بودارقام مورد مطالعه از نظر درصد ماده خشك غده معني بين

حال با توجه به نتايج اين پژوهش  به منظور اجتناب از . )1(جدول  از نظر اين صفت رقم مزبور فقط بر رقم المرا برتري داشت
زميني در منطقه، از كشت اين محصول قبل از اوايل دي ماه بايستي خودداري نمود. با عنايت نه سيببندان به كشت زمستاخسارت يخ

بندان بيشترين عملكرد را در بين ارقام مورد مطالعه توليد به اينكه رقم ساواالن هم در صورت وقوع و هم درصورت عدم وقوع يخ
  شود.يزميني در خوزستان توصيه منمود براي كشت زمستانه سيب

  عملكرد كل  تيمار
  (تن در هكتار)

ملكرد قابل فروش ع
  (تن در هكتار)

متوسط تعداد 
  غده

 متوسط وزن غده
  (گرم)

درصد ماده 
  خشك غده

       تاريخ كاشت

  b39/7  b09/6  a13/5  b52/36  a06/19  آذر 11
  b96/7  b80/6  a52/5  b13/41  a20/19  آذر 21
  a99/13  a78/11  a18/6  a56/54  a76/19  دي 1

       رقم

  b91/8  b80/7  a31/6  b93/42  a99/20  سانته
  a25/13  a27/11  b68/4  a27/55  a50/20  ساواالن
  b48/8  b4/7  ab25/5  b25/42  a74/19  سانتانا
 b47/8 b41/6 a20/6 b83/35 b12/16  المرا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٤

  و مراجع  فهرست منابع
1. Darabi, A., 2007. Effects of autumn and winter planting and temperature stress on total yield, marketable 
yield  and yield components of  some potato cultivars. Seed and Plant 23 (3): 373-385.  
2. Levy , D.,  Veilleux , R.E., 2007. Adaptation of potato to high temperature and salinity – a review. 
American Journal of potato Research 84 ( 6 ) : 486-506. 
3. Shields, E.J., Wyman J.A.. 1984. Effect of defoliation at specific growth stages on potato yield. Journal 
of  Economic Entomology. 77: 1194-1199.  
4. Venter , C., 2006. Inheritance of freezing stress in south African potato ( Solanum tuberosum) 
germplasm. Submitted in fulfillment of the requirements for the degree Magister Scientae Agriculturae. 
Faculty of Natural and Agricultural Sciences . p. 80. 

 
Evaluation the effect of  planting date on   yield and yield components of potato cultivars  as influenced 

 by frost in field conditions 
Darabi, A. 
Frost occurrence during plant growth created special conditions to evaluate the effects of planting 
date . on   yield and yield components  of potato  cultivars as  influenced by  frost in field conditions 
in this reasearch. A split-plot experiment with three replications was used to compare three planting 
dates, as main plot, from 1 to 21 December with 10 day intervals and four cultivars (Sante, Savalan, 
Santana and Elmera) as sub plot for one year ( 2011-2012) at Behbahan Agriculture  Research 
Station. The treatments were arranged in a randomized complete block design. When frost occurred, 
the phonological stages of plants in planting dates of 1 and 11 Dec. were vegetative growth and 
tuber initiation stages respectively, so that all haulms were killed. However plants in planting date 
of 21 Dec. didn’t emerge. One week before harvesting haulms were defoliated. Tubers were 
harvested at mid-May. The comparison  characteristics of . treatments showed that frost caused  
total and marketable yield,  mean tuber weight of  1 and 11 Dec.  planting dates  were lower  than 
21 Dec. planting date at 1% statistical probability level,  However  the effect of frost on mean tuber  
number and tuber dry matter content was not  significant. In regard to results, Planting of  winter 
potato  should be avoided before late December in Khuzestan province to minimize the risk of yield 
damaged by frost and Savalan cultivar is recommended for winter potato planting in this province.  
Key words: frost, planting date, potato, yield 
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