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بررسی اثر تاریخ کاشت بر روند تجمع مادۀ خشک و خصوصیات زراعی
ارقام سیبزمینی تحتتأثیر یخبندان در شرایط مزرعه
عبدالستار دارابی 1و رضا صالحی
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 .1استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان
 .2استادیار گروه علوم باغبانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1992/9/9 :تاریخ تصویب)1999/1/22 :

چکیده
این پژوهش بهصورت آزمایش کرتهاییکبار خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 9
تکرار بهمدت یک سال زراعی (1991ـ  )1991در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد.
فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت از یازدهم آذرماه تا اول دیماه به فاصلۀ  11روز و فاکتور فرعی
چهار رقم سیبزمینی (سانته ،ساواالن ،سانتانا و المرا) بود .هنگام وقوع یخبندان گیاهان در دو تاریخ
کاشت  11و  21آذرماه بهترتیب در مرحلۀ غدهزایی و رشد سبزینهای بودند که درنتیجه کلیۀ اندامهای
هوایی بوتهها از بین رفتند ولی در تاریخ کاشت اول دیماه گیاهان هنوز از خاک خارج نشده بودند.
یک هفته قبل از برداشت ،اندامهای هوایی قطع و غدهها در اواخر اردیبهشتماه برداشت شدند .در
اولین نمونهبرداری بعد از وقوع یخبندان ،مقدار مادۀ خشک اندام هوایی و غده در کلیۀ ارقام کاهش
یافت .رقم ساواالن سریعتر از سایر ارقام ترمیم یافت .همچنین سرعت ترمیم گیاهان در تاریخ کاشت
 21آذر سریعتر از تاریخ کاشت  11آذرماه بود .بیشترین تجمع مادۀ خشک بوته در دو تاریخ کاشت
 11و  21آذرماه به رقم ساواالن تعلق داشت .بهدلیل بیشتربودن مقدار مادۀ خشک بوته در تاریخ
کاشت  11آذرماه نسبت به  21آذرماه ،اختالف عملکرد محصول در تاریخ کاشت  21آذر ( 7/99تن
در هکتار) در مقایسه با تاریخ کاشت  11آذر ( 7/99تن در هکتار) در سطح معنادار  5درصد برتر
بود .نتایج نشان داد که بر اثر یخبندان عملکرد کل و قابل فروش غده ،درصد عملکرد قابل فروش و
متوسط وزن غده در هر دو تاریخ کاشت  11و  21آذرماه در مقایسه با تاریخ کاشت اول دیماه
کاهش یافت ولی اثر یخبندان بر متوسط تعداد غده و درصد مادۀ خشک غده معنادار نبود .با توجه به
نتایج این پژوهش بهمنظور اجتناب از خسارت یخبندان به کشت زمستانۀ سیبزمینی در خوزستان از
کاشت این محصول قبل از اوایل دیماه بایستی اجتناب کرد و رقم ساواالن بهمنزلۀ مناسبترین رقم
برای این کشت توصیه میشود.
واژههای کلیدی :اندام هوایی ،رشد رویشی ،غده ،غدهزایی ،فنولوژی.
مقدمه
گیاهان در طول حیات خود همواره با تنشهای متعددی
مواجهاند که یکی از آنها ،سرماست.کاهش شدید دما در
* تلفن63174367394 :

طول زمستان به پایینتر از حد آستانۀ تحمل گیاه،
میتواند صدمات شدیدی در پی داشته باشد و به افت
عملکرد در واحد سطح منجر شود ( Fowler & Limin,
E-mail: salehir@ut.ac.ir
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 .)2004سیبزمینی ) (Solanum tuberosum L.یکی از
محصوالتی است که سطح زیر کشت وسیعی در جهان
دارد و از نظر میزان تولید رتبۀ پنجم را داراست .این
محصول غدهای نهتنها از نظر هیدروکربنها غنی است
بلکه منبع مهم مواد معدنی و ویتامینها نیز است .در
کشورهای توسعهیافته حدود  066میلیون نفر از
سیبزمینی تغذیه میکنند (.)Folgado et al., 2013
اگرچه دمای مناسب برای رشد و نمو و فتوسنتز در
سیبزمینی  76درجۀ سانتیگراد است بهرغم این دمای
نسبتاً پایین ،ارقام کشتشدة سیبزمینی نسبت به
یخبندان حساس هستند ( .)Dwell et al., 1981دمایی
که در آن گیاهان دچار یخزدگی میشوند بسته به گونۀ
گیاهی و رقم متفاوت است .بعضی از گونههای وحشی
سیبزمینی همانند  S. commersoniiتا  -0درجۀ
سانتیگراد نسبت به یخبندان مقاوم است ( Buchanan et
 .)al., 2000این گونه و گونۀ  S. acauleمقاومترین
گونههای سیبزمینی در مقابل یخبندان هستند .ارقام
تجاری این محصول که در بیشتر نقاط دنیا و ایران
کشت میشوند به گونۀ  S. tuberosumتعلق دارند که
نسبت به یخزدگی حساس هستند و تنوع ژنتیکی کمی
برای مقاومت در مقابل این پدیده دارند ( Chen & Li,
 .)1980در گونۀ  S. tuberosumعمل یخزدگی در دمای
پایینتر از صفر درجۀ سانتیگراد روی میدهد و در
منابع مختلف دمای کشنده بین1ـ تا  -9/7گزارش شده
است (.)Palta et al., 2008; Hijmans et al., 2003
کاهش شدید محصول سیبزمینی بر اثر یخزدگی در
مناطق مختلف دنیا گزارش شده است ( Vega et al.,
 )2000; Midmore, 1992بهطوریکه بین سالهای
 1332تا  7660معادل  16درصد تولید این محصول در
جهان بر اثر یخبندان از بین رفت (.)Venter, 2006
 (1993) Hijmansگزارش کرد که  70درصد از سطح
زیر کشت سیبزمینی در منطقۀ التیپالنو (واقع در
کشورهای پرو و بولیوی) هر سه سال یکبار در معرض
یخبندان هستند .اثر خسارت سرما بسته به شدت و
مرحلۀ رشد گیاه و رقم متفاوت است ولی بهطورکلی ،با
از بین بردن و یا کاهش سطح سبز موجب کاهش
عملکرد و در مواردی موجب افت کیفیت خوراکی غدهها
نیز میشود ( .)Venter, 2006میزان خسارت یخبندان به

سیبزمینی ،به مراحل رشد و نمو این محصول،که به
پنج مرحله تقسیم میشود ،بستگی دارد.
در صورت وقوع یخبندان در مرحلۀ رشد و توسعۀ
جوانهها ،فاصلۀ زمانی بین کاشت غده و خروج جوانهها از
خاک طوالنی خواهد شد .اگر یخبندان در مرحلۀ رشد
سبزینهای روی دهد ،با توجه به اینکه مدت زمان این
دوره در ارقام مختلف سیبزمینی (زودرس ،متوسطرس
و دیررس) یکسان نیست ،میزان خسارت بسته به رقم
متفاوت است در همۀ ارقام کمتر از دو مرحلۀ بعدی
است .در مراحل غدهزایی و حجیمشدن غدهها ،یخبندان
سبب کاهش شدید عملکرد سیبزمینی خواهد شد .در
صورت بروز یخبندان در مرحلۀ بلوغ ،کاهش عملکرد
سیبزمینی شایان مالحظه نیست ( ;Khan et al., 2011
 .)Venter, 2006برای ارزیابی میزان خسارت عوامل
زیانآور ازجمله یخبندان ،بهطور مصنوعی و غیرطبیعی،
در سیبزمینی شبیهسازی صورت میگیرد ،به این
ترتیب که همه یا مقداری از اندامهای هوایی در مراحل
مختلف رشد و نمو گیاه قطع میشود ( Jaramillo et al.,
 (2012) Hassanabadi et al. .)1989با قطع میزانهای
متفاوت اندامهای هوایی در زمانهای مختلف گزارش
کردند که بیشترین کاهش عملکرد رقم کوزیما در
تخریب  166درصد اندامهای هوایی  0هفته بعد از
سبزشدن مشاهده شده است .در آزمایشی در آفریقای
جنوبی دو رقم سیبزمینی داریوس و  BP1در سه مرحلۀ
رشدی  0 ،9و  16هفته بعد از سبزشدن بهمدت  9و 4
ساعت در معرض دمای  -7درجۀ سانتیگراد قرار
گرفتند .بیشترین کاهش عملکرد در هر دو رقم در 16
هفته بعد از سبزشدن مشاهده شد (.)Venter, 2006
سیبزمینی تولیدشده در مناطق معتدلۀ کشور در
پاییز و اوایل زمستان به مصرف میرسد و بعد از آن خأل
این محصول در بازار وجود دارد .با کشت سیبزمینی در
مناطق گرم و عرضۀ آن در فصل بهار میتوان به پرکردن
این خأل اقدام کرد .یکی از مناطق نیمهگرمسیری
مناسب برای کشت سیبزمینی استان خوزستان است
که زراعت این محصول در سالهای اخیر مورد استقبال
کشاورزان این استان قرار گرفته است بهگونهای که سطح
زیر کشت آن از  962هکتار در سال زراعی 1949ـ
 1946هماکنون به  0264هکتار ()Anonymus, 2011
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رسیده است .کشت این محصول در خوزستان در یک
محدودة وسیع زمانی از اواخر آبانماه تا اواخر دیماه
انجام میشود .از طرف دیگر بررسی آمار هواشناسی
استان طی یک دورة دهساله نشان داد که احتمال بروز
یخبندان در اواخر دیماه و اوایل بهمنماه  06درصد
است ( ،)Darabi, 2007بنابراین گیاهان حاصل از تاریخ
کاشتهای مزبور (اواخر آبانماه تا اواخر دیماه) در
مراحل مختلف رشد و نمو با یخبندان احتمالی مواجه
میشود و درنتیجه میزان کاهش عملکرد بسته به تاریخ
کاشتهای مختلف متفاوت خواهد بود .اگرچه تا کنون
مطالعات زیادی در ارتباط با تعیین مناسبترین تاریخ
کاشت سیبزمینی در خوزستان ( Sabbagh Shushtery,
 )1992; Darabi, 2000و در سایر مناطق کشور
()Hassanpanah et al., 2009; Parvizi et al., 2011
صورت گرفته است تا کنون هیچ گزارشی در کشور دربارة اثر
یخبندان طبیعی بر میزان کاهش عملکرد و خصوصیات زراعی

ارقام سیبزمینی ارائه نشده است .بنابراین هرچند این
آزمایش به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد
ارقام سیبزمینی طراحی شده بود،با توجه به وقوع
یخبندان در اوایل بهمنماه  ،1936شرایط استثنایی و
ویژهای پدید آمد که امکان مطالعۀ اثر تاریخ کاشت بر
روند تجمع مادة خشک ،عملکرد و خصوصیات زراعی
ارقام سیبزمینی تحتتأثیر این عامل فراهم شود.
مواد و روشها
این پژوهش بهصورت آزمایش اسپلیت پالت (کرتهای
خردشده) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه
تکرار در سال زراعی (1936ـ  )1931در ایستگاه
تحقیقات کشاورزی بهبهان با  96ْ : 94عرض شمالی و
َ 06 ْ:16طول شرقی اجرا شد .محل آزمایش اقلیم گرم و
نیمهخشک با ارتفاع  976متر از سطح دریا دارد .برخی
پارامترهای هواشناسی ماهیانه در ضمن انجام آزمایش
در جدول 1ارائه شده است .فاکتور اصلی شامل سه تاریخ
کاشت از یازدهم آذرماه تا اول دیماه به فاصلۀ  16روز و
فاکتور فرعی چهار رقم سانته ،ساواالن ،سانتانا و المرا
بود .با توجه به فواصل زمانی تاریخهای کاشت و پرهیز از
اثرات احتمالی آن بر سن فیزیولوژیک غدهها ،غدههای
مورد نیاز برای هر تاریخ کاشت حدود  66روز قبل از
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کاشت از سردخانه (دمای  6درجۀ سانتیگراد) خارج
شدند .بعد از خروج از سردخانه ،غدهها ابتدا در جعبه و
در محیط تاریک در دمای 10ـ  76درجۀ سانتیگراد
قرار گرفتند تا جوانه بزنند .سپس غدهها بهمدت حدود
یک ماه در معرض نورکافی و همان دما قرار داده شدند
بهطوریکه در زمان کاشت ،غدهها از نظر سن
فیزیولوژیک در شرایط سنی جوانهزنی معمولی ،دارای
9ـ 0جوانۀ سبز 1ـ  1/0سانتیمتری بودند .خاک محل
آزمایش دارای بافت سیلتی رسی لومی با  pH=2/2و
هدایت الکتریکی  7/9میلیموس بر سانتیمتر ،میزان
کربن آلی خاک  6/2درصد و فسفر و پتاس قابل جذب
بهترتیب  2/3و  743میلیگرم در کیلوگرم خاک بود.
مصرف کود براساس نتایج آزمون خاک و توصیۀ مؤسسۀ
تحقیقات خاک و آب صورت گرفت و میزان آن عبارت
بود از166کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و 166کیلوگرم
سولفات پتاسیم در هکتار که هنگام تهیۀ زمین بهطور
یکنواخت پخش و با خاک مخلوط شدند .کود نیتروژن
الزم نیز به میزان  906کیلوگرم اوره در هکتار ،نصف آن
قبل از کاشت و بقیه هنگام خاکدهی پای بوته در
اختیار گیاهان قرار گرفت ( Melekoti & Tehrani,
 .)1999هر کرت آزمایشی به مساحت  96مترمربع شامل
 0خط کاشت به طول  2متر و به فاصلۀ  20سانتیمتر
بود .فاصلۀ بوتهها روی خطوط  70سانتیمتر منظور شد.
هنگام برداشت محصول دو خط وسط هر کرت با حذف
 06سانتیمتر از باال و پایین هر خط و به مساحت 16/0
مترمربع برداشت و در محاسبات منظور شد .بهمنظور
اندازهگیری روند تجمع مادة خشک از  10روز بعد از
سبزشدن تا هنگام برداشت به فاصلۀ  10روز 0 ،گیاه از
هر کرت برداشت و وزن خشک اندامهای هوایی و غده
یادداشت شد .وزن خشک اندامهای برداشتشده با
قراردادن این اندامها در آون در دمای  20درجۀ
سانتیگراد بهمدت  27ساعت تعیین شد .هنگامی که
قطر قسمت متورم انتهای استولون دو برابر قطر استولون
شد بهمنزلۀ زمان تشکیل غده تلقی شد ( & Ewing
 .)Struik, 1992در تاریخ سوم بهمنماه دمای هوا به
 -9/7درجۀ سانتیگراد رسید و یخبندان بهمدت چهار
شب ادامه یافت .در طول دورة رشد از تعداد بوتههای
ازبینرفته بر اثر یخبندان در دو تاریخ کاشت  11و 71
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آذرماه یادداشتبرداری شد .یک هفته قبل از برداشت
اندامهای هوایی قطع و غدهها در اواخر اردیبهشتماه
برداشت شدند .پس از برداشت عملکرد کل و قابل فروش
(عملکرد کل منهای غدههای ریز ،غدههایی با رشد ثانویه
و غدههای گندیده) درصد عملکرد قابل فروش ،متوسط
تعداد غده در هر بوته ،متوسط وزن غده ،درصد وزنی
غدههایی با رشد ثانویه (بدشکل) ،درصد وزنی غدههای
ریز (با قطر کمتر از  90میلیمتر) و درصد مادة خشک
غده محاسبه شد .در پایان دادههای جمعآوریشده از
اندازهگیری صفات با نرمافزار  MSTATCتجزیۀ واریانس
و میانگینها به روش آزمون چنددامنهای دانکن مقایسه
شدند و برای رسم شکلها از نرمافزار  Excelاستفاده
شد.
نتایج و بحث
مراحل فنولوژی گیاهان در تاریخهای مختلف کاشت
هنگام وقوع یخبندان

هنگام وقوع یخبندان گیاهان تاریخ کاشت  11آذرماه در
مرحلۀ غدهزایی و گیاهان تاریخ کاشت  71آذرماه در
مرحلۀ رشد سبزینهای بودند .در تاریخ کاشت اول دیماه
گیاهان هنوز از خاک خارج نشده بودند و در مرحلۀ رشد
و توسعۀ جوانهها قرار داشتند .بهدلیل شدت یخبندان و
تداوم آن بهمدت چهار شب کلیۀ اندامهای هوایی در
همۀ ارقام بررسیشده در دو تاریخ کاشت  11و 71
آذرماه از بین رفتند .بین این مشاهدات و گزارش

 )2006( Venterکه بیشتر ارقام سیبزمینی خوراکی
نسبت به یخبندان حساس هستند و میزان خسارت
یخبندان به شدت و مدت وقوع یخبندان بستگی دارد
هماهنگی وجود دارد .از بین رفتن اندامهای هوایی
سیبزمینی در خوزستان بر اثر یخبندان توسط Darabi
) (2000 & 2007نیز گزارش شده است.
درصد بوتههای ترمیمیافته

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر
درصد بوتههای ترمیمیافته معنادار نیست (در دو تاریخ
کاشت  11و  71آذرماه بهترتیب 23/33و  26/20درصد)
ولی اثر رقم و اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر این صفت
در سطح  1درصد معنادار بود .بیشترین درصد بوتههای
ترمیمیافته ( 31/0درصد) به رقم ساواالن تعلق داشت و
از نظر این صفت رقم مزبور بر کلیۀ ارقام بررسیشده
برتری داشت ( درصد ترمیم در ارقام سانته ،سانتانا و
المرا بهترتیب  26/12 ،22/16و  22/42درصد بود).
معنادارشدن اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بیانگر
یکساننبودن روند تغییرات درصد بوتههای ترمیمیافته
در ارقام بررسیشده در دو تاریخ کاشت  11و  71آذرماه
است .درحالیکه اختالف درصد بوتههای ترمیمیافتۀ
ارقام سانته ،سانتانا و المرا در دو تاریخ کاشت مزبور
معنادار نبود ،این صفت در رقم ساواالن در تاریخ کاشت
 71آذرماه نسبت به تاریخ کاشت  11آذرماه در سطح 1
درصد افزایش یافت (شکل.)1

جدول  .1برخی از پارامترهای هواشناسی ماهیانه در دورة رشد و نمو سیبزمینی
پارامتر هواشناسی
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عملکرد کل تاریخ کاشتهای یخزده

عملکرد تاریخ کاشت  71آذرماه ( 2/34تن در هکتار) در
مقایسه با تاریخ کاشت  11آذرماه (  2/93تن در هکتار) در
سطح  0درصد برتری داشت .علت افزایش عملکرد تاریخ

کاشت  71آذرماه نسبت به  11آذرماه را میتوان به تفاوت
در مراحل فنولوژیکی گیاهان هنگام وقوع یخبندان نسبت
داد .گیاهان دو تاریخ کاشت  11و  71آذرماه هنگام وقوع
یخبندان بهترتیب در مرحلۀ غدهزایی و رشد سبزینهای قرار

دارابی و صالحی :بررسی اثر تاریخ کاشت بر روند تجمع مادة خشک و خصوصیات زراعی ...

داشتند .در مرحلۀ غدهزایی ،غده بهمنزلۀ یک مقصد قوی
بیشتر مواد غذایی را به سمت خود جذب میکند و سبب
کاهش قدرت ترمیم اندامهای هوایی خواهد شد ( Venter,
 .)2006بیشتربودن کاهش عملکرد سیبزمینی بر اثر وقوع
یخبندان در مرحلۀ غدهزایی نسبت به مرحلۀ رشد
سبزینهای توسط  (1984) Shields & Wymanو در
آزمایشهای شبیهسازی توسط Hassanabadi et al.
) (2012نیز گزارش شده است .مطابق گزارش Venter
) (2006در این بررسی نیز میزان خسارت و درنتیجه کاهش
عملکرد ارقام بررسیشده یکسان نبود .بیشترین عملکرد
کل ( 11/79تن در هکتار) به رقم ساوالن مربوط بود و از
نظر این صفت رقم مزبور در سطح  1درصد بر سایر ارقام
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(در ارقام سانته ،سانتانا و المرا بهترتیب  4/07 ،0/30و 2تن
در هکتار) برتری داشت .بهدلیل یکسانبودن روند تغییرات
عملکرد ارقام بررسیشده در دو تاریخ  11و  71آذرماه اثر
متقابل رقم و تاریخ کاشت از نظر این صفت معنادار نبود.
بیشترین عملکرد کل به رقم ساواالن در تاریخ کاشت 71
آذرماه تعلق داشت و عملکرد کل رقم مزبور برکلیۀ
تیمارهای مطالعهشده بهجز عملکرد همین رقم در تاریخ
کاشت  11آذرماه در سطح  1درصد برتری داشت (شکل.)7
برای پیبردن به روند ترمیم و دلیل تفاوت میزان خسارت
یخزدگی به ارقام مطالعهشده و دو تاریخ کاشت  11و 71
آذرماه روند تجمع مادة خشک در بوته و اندامهای مختلف
آن تشریح میشود.

شکل  .1مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت و رقم بر درصد بوتههای ترمیمیافته

شکل  .7مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد کل غده
روند تجمع مادۀ خشک اندامهای هوایی
تاریخ کاشت 11آذرماه

پانزده روز بعد از سبزشدن ،میزان مادة خشک در
اندامهای هوایی ارقام سانته ،ساواالن ،سانتانا و المرا
بهترتیب  11/22 ،11/73 ،11/19و  17/9گرم در

مترمربع بود 96 .روز بعد از سبزشدن و  4روز بعد از
پایان یخبندان مقدار مادة خشک ارقام سانته ،ساواالن،
سانتانا و المرا در مقایسه با  10روز بعد از خروج بهترتیب
 24 ،26 ،23و  %34کاهش یافت .تا  46روز بعد از
خروج ،مقدار مادة خشک اندام هوایی این ارقام از 10
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روز بعد از خروج کمتر بود ولی در  20روز بعد از خروج،
میزان مادة خشک اندام هوایی ارقام سانته ،ساواالن و
سانتانا تقریباً با مقدار مادة خشک اندام هوایی این ارقام
در  10روز بعد از خروج برابر شد ولی در این هنگام،
مقدار مادة خشک اندام هوایی رقم ساواالن در مقایسه
با  10روز بعد از خروج  24درصد بیشتر بود که دلیلی بر
باالتربودن قدرت ترمیم رقم ساواالن در مقایسه با سایر
ارقام بررسیشده است .بیشترین مادة خشک اندام هوایی

در کلیۀ ارقام (به استثنای رقم سانته) در  10روز قبل از
برداشت مشاهده شد و در آخرین نمونهبرداری بهعلت
پیری و مسنشدن برگها و تجمع بیشتر مواد غذایی در
غدهها کاهش یافت (شکل .)9کاهش مادة خشک اندامهای
هوایی در اواخر دورة رشد و نمو گیاه توسط & Darabi
 (2012) Eftekhariنیز گزارش شده است .در این تاریخ
کاشت بیشترین میزان مادة خشک اندام هوایی (40/64
گرم در مترمربع) به رقم ساواالن مربوط بود.

شکل  .9روند تجمع ماده خشک اندامهای هوایی ارقام مورد بررسی در تاریخ کاشت  11آذر
تاریخ کاشت  11آذرماه

 10روز بعد از سبزشدن گیاهان ،مقدار مادة خشک
اندامهای هوایی در ارقام سانته ،ساواالن ،سانتانا و المرا
بهترتیب  3/16 ،17/64 ،10/20و  2/0گرم در مترمربع
بود .در  96روز بعد از خروج و  16روز بعد از پایان
یخبندان مقدار مادة خشک اندامهای هوایی ارقام مزبور
در مقایسه با  10روز بعد از خروج بهترتیب 24 ،30 ،20
و  24درصد کاهش یافت که در مقایسۀ میزان کاهش
وزن خشک اندامهای این ارقام در تاریخ کاشت 11
آذرماه بیشتر بود 46 .روز بعد از سبزشدن مقدار مادة
خشک اندام هوایی رقم ساواالن حدود  14درصد نسبت
به 10روز بعد از سبزشدن افزایش نشان داد ولی میزان
مادة خشک اندام هوایی سایر ارقام از مقدار مادة خشک
اندامهای هوایی در  10روز بعد از خروج کمتر بود .در
 20روز بعد از سبزشدن مقدار مادة خشک اندامهای
هوایی همۀ ارقام در مقایسه با  10روز بعد از سبزشدن
بیشتر بود .بنابراین ،میتوان نتیجهگیری کرد که بهرغم
آسیب شدیدتر یخبندان به گیاهان در تاریخ کاشت 71
آذرماه قدرت ترمیم گیاهان این تاریخ کاشت در مقایسه

با تاریخ کاشت  11آذرماه بیشتر بوده است که دلیل آن
را میتوان به جوانتربودن گیاهان تاریخ کاشت 71
آذرماه هنگام وقوع یخبندان نسبت داد .بین این نتایج و
گزارش  (1996) Rezaee & Soltaniکه قدرت ترمیم
گیاهان جوان در مقابل آسیب یخبندان از گیاهان مسن
بیشتر است هماهنگی وجود دارد .بهدلیل بیشتربودن
قدرت ترمیم گیاهان ،بیشترین میزان مادة خشک
اندامهای هوایی در تاریخ کاشت  71آذرماه در همۀ ارقام
از تاریخ کاشت  11آذرماه بیشتر بود .بنابراین ،بهرغم
نبود اختالف معنادار بین درصد بوتههای ترمیمیافته در
دو تاریخ کاشت  11و  71آذرماه ،تجمع بیشتر مادة
خشک در اندام هوایی گیاهان در تاریخ کاشت 71
آذرماه بهمنزلۀ منبع تغذیهکنندة غدهها ،در مقایسه با
تاریخ کاشت  11آذرماه دلیل افزایش معنادار عملکرد
غده در تاریخ کاشت  71آذرماه میتواند باشد .در این
تاریخ کاشت بیشترین تجمع مادة خشک ( 26/91گرم
در مترمربع) به رقم ساواالن تعلق داشت .در اواخر دورة
رشد و نمو میزان مادة خشک در همۀ ارقام کاهش یافت
(شکل.)6
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شکل  .6روند تجمع ماده خشک اندامهایی هوایی ارقام مورد بررسی در تاریخ کاشت  71آذر
غده
تاریخ کاشت 11آذرماه

در این تاریخ کاشت 96 ،روز بعد از سبزشدن گیاهان در
همۀ ارقام غده مشاهده شد .یعنی در این تاریخ کاشت
دورة رشد سبزینهای  96روز بود(2011) Hassanabadi .
نیز مدت دورة رشد سبزینهای در مناطق معتدل کشور
را 96ـ  90روز گزارش کرد .در اولین نمونهبرداری (96
روز بعد از سبزشدن) میزان مادة خشک غده در ارقام
سانته ،ساواالن ،سانتانا و المرا بهترتیب ،2/02 ،6/92
 6/92و  2/14گرم در مترمربع بود .در دومین

نمونهبرداری ( 60روز بعد از سبزشدن) در مقایسه با
اولین نمونهبرداری میزان مادة خشک غده در ارقام
سانته ،ساواالن ،سانتانا و المرا بهترتیب حدود ،74 ،04
 00و  99درصد کاهش یافت .کاهش وزن خشک غده
بیانگر تأمیننشدن مواد غذایی مورد نیاز غده از سوی
اندامهای هوایی و گرسنگی شدید گیاه در این دوره
است .از  96روز بعد از سبزشدن تا هنگام برداشت روند
تغییرات میزان مادة خشک غده در همۀ ارقام بررسیشده
صعودی بود .بیشترین مادة خشک غده ( 143/26گرم در
مترمربع) به رقم ساواالن تعلق داشت (شکل.)0

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

در این تاریخ کاشت در کلیۀ ارقام بررسیشده  60روز
بعد از سبزشدن غده مشاهده شد .یعنی در این تاریخ
کاشت بهرغم کاهش دما و طول روز که شرایط
مساعدتری برای تشکیل غده در مقایسه با تاریخ کاشت
 11آذرماه فراهم بوده است ( )Ewing, 1997غدهزایی
دیرتر آغاز شده است که دلیل آن وقوع یخبندان در
مرحلۀ رشد سبزینهای بود .بین این نتایج و گزارش

 (1984) Shields & Wymanکه در صورت وقوع
یخبندان در مرحلۀ رشد سبزینهای غدهزایی به تأخیر
میافتد هماهنگی وجود دارد .بهدلیل اینکه غدهزایی در
این تاریخ کاشت تقریباً  76روز بعد از پایان یخبندان و
ترمیمشدن گیاهان صورت گرفت روند غیرعادی در
تجمع مادة خشک (کاهش میزان مادة خشک) در غدهها
مشاهده نشد .هنگام غدهزایی میزان مادة خشک غده در
ارقام سانته ،ساواالن ،سانتانا و المرا بهترتیب ،9/72 ،1/1
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 2/1و  7/71گرم در مترمربع بود .بیشترین مادة خشک
غده در این ارقام بهترتیب به 34/43 ،713/62 ،111 /07
و  116/96گرم در مترمربع رسید (شکل .)4مقایسۀ دورة
رشد خطی (سریع) غده در ارقام بررسیشده نشان داد که
مدت این دوره در رقم ساواالن که بیشترین مادة خشک
غده را تولید کرده است  20روز و در سایر ارقام
بررسیشده  96روز است .وجود ارتباط بین طول دورة
رشد خطی و عملکرد غده توسط (2004) Bohl & Love
نیز گزارش شده است .بهرغم متوقفشدن رشد رویشی و

کاهش وزن اندامهای هوایی در اواخر دورة رشد و نمو
گیاه ،تا هنگام برداشت افزایش مادة خشک غده در ارقام
بررسیشده با سرعت متفاوت ادامه یافت که دلیل آن
میتواند بازجذب مواد ذخیرهشده در آوندها باشد
( .)Klienkopf et al., 2003در چنین شرایطی رقم
ساواالن از توانایی بیشتری برای جذب مواد ذخیرهشده
برخوردار بود و به همین علت میزان تجمع مادة خشک
در اواخر دورة رشد و نمو در این رقم نیز به نحو قابل
مالحظهای از سایر ارقام بیشتر بود (شکل.)4

شکل  .4روند تجمع ماده خشک در غده ارقام مورد بررسی در تاریخ کاشت  71آذر
بوته
تاریخ کاشت  11آذرماه

در اولین نمونهبرداری ( 10روز بعد از خروج) میزان مادة
خشک بوته در ارقام سانته ،ساواالن ،سانتانا و المرا بهترتیب
 11/22 ،11/73 ،11/19و  17/9گرم در مترمربع بود .در
 96روز بعد از خروج بهعلت وقوع یخبندان و از بین رفتن
اندامهای هوایی ،میزان مادة خشک در همۀ ارقام کاهش

یافت .در  60روز بعد از سبزشدن بهرغم افزایش وزن
اندامهای هوایی (در کلیۀ ارقام به استثنای سانته) بهدلیل
کاهش وزن غده ،روند تغییرات وزن خشک بوته در همۀ
ارقام نزولی بود .از روز  60بعد از خروج تا هنگام برداشت
روند تجمع مادة خشک بوته در کلیۀ ارقام (بهاستثنای
سانتانا) صعودی بود .بیشترین مادة خشک بوته (64/770
گرم در مترمربع) به رقم ساواالن تعلق داشت (شکل.)2

شکل  .2روند تجمع ماده خشک بوته ارقام مورد بررسی در تاریخ کاشت  11آذر
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تاریخ کاشت  11آذرماه

در اولین نمونهبرداری ( 10روز بعد از سبزشدن) میزان مادة
خشک بوته در ارقام سانته ،ساواالن ،سانتانا و المرا بهترتیب
 3/16 ،17/64 ،10/20و  2/0گرم در مترمربع بود .در این
تاریخ کاشت نیز بهدلیل وقوع یخبندان ،وزن خشک بوته در
همۀ ارقام در 96روز بعد از خروج در مقایسه با  10روز بعد
از خروج کاهش یافت .از روز  96بعد از سبزشدن تا 176
روز بعد از سبزشدن وزن خشک در همۀ ارقام افزایش
یافت .در نمونهبرداری آخر ( 190روز بعد از خروج) وزن
خشک بوته در رقم سانتانا و سانته کاهش یافت .کاهش
مادة خشک بوته در اواخر دورة رشد و نمو گیاه توسط
 (2000) Siadat et al.نیز مشاهده شده است .در این تاریخ
کاشت نیز بیشترین مادة خشک گیاه ( 722/27گرم در
مترمربع) در رقم ساواالن مشاهده شد (شکل  .)2میانگین
بیشترین مادة خشک گیاه در این تاریخ کاشت در مقایسه
با تاریخ کاشت  11آذرماه  16درصد افزایش نشان داد.
بنابراین ،بهرغم نبود اختالف معنادار بین درصد بوتههای
ترمیمیافته در دو تاریخ کاشت  11و 71آذرماه ،بیشتربودن
مادة خشک گیاه در تاریخ کاشت  11آذرماه نسبت به تاریخ
کاشت  71آذرماه سبب شد که اختالف عملکرد کل تاریخ
کاشت  71آذرماه در مقایسه با تاریخ کاشت  11آذرماه در
سطح  0درصد معنادار شود.
مقایسۀ صفات کلیۀ تیمارهای بررسیشده

عملکرد غده در واحد سطح بهمنزلۀ شاخص مهم اقتصادی
و درواقع هدف اصلی تولید سیبزمینی است .نتایج این
پژوهش نشان داد که اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد کل
غده در سطح  1درصد معنادار بود (جدول  .)7در مقایسۀ
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سه تاریخ کاشت بررسیشده مشخص شد که یخبندان
سبب کاهش معنادار عملکرد کل غده شد .میزان کاهش
عملکرد دو تاریخ کاشت  11و  71آذرماه در مقایسه با
تاریخ کاشت اول دیماه بهترتیب  60و  66درصد و در
سطح  1درصد معنادار بود .رقم ساواالن بیشترین عملکرد
کل ( 19/70تن در هکتار) را تولید کرد .افزایش عملکرد
این رقم در مقایسه با ارقام سانته ،سانتانا و المرا بهترتیب
 04 ،63و  26درصد و در سطح  1درصد معنادار بود
(جدول .)9در بررسی اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت
مشخص شد که میزان کاهش عملکرد ارقام بررسیشده در
دو تاریخ کاشت  11و  71آذرماه (که با یخبندان مواجه
شدهاند) در مقایسه با عملکرد تاریخ کاشت اول دیماه (که
با یخبندان روبهرو نشده است) یکسان نیست .بیشترین و
کمترین میزان کاهش عملکرد در دو تاریخ کاشت  11و 71
آذرماه در مقایسه با عملکرد تاریخ کاشت اول دیماه
بهترتیب به رقم سانته و ساواالن مربوط بود .اختالف
عملکرد رقم ساواالن در تاریخ کاشت  71آذرماه نسبت به
عملکرد همۀ ارقام در تاریخ کاشت اول دیماه ،در سطح 1
درصد معنادار نبود که دلیلی بر باالبودن مقاومت این رقم
نسبت به سرماست (جدول.)6
بررسی تعداد غده بهمنزلۀ یکی از اجزای مهم
عملکرد مشخص کرد که اگرچه بر اثر یخبندان متوسط
تعداد غده در بوته کاهش یافته است ولی این کاهش
معنادار نبوده است (جدول .)9اثر رقم براین صفت در
سطح  1درصد معنادار بود (جدول .)7بیشترین متوسط
تعداد غده توسط رقم سانته تولید شد ولی از نظر این
صفت رقم مزبور فقط بر رقم ساواالن در سطح  1درصد
برتری داشت (جدول.)9

شکل  .2روند تجمع ماده خشک گیاه ارقام مورد بررسی در تاریخ کاشت  71آذر
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رقم ساواالن بر سایر ارقام بررسیشده در سطح  1درصد
برتری داشت (جدول .)9دلیل باالبودن متوسط وزن غده در
رقم ساواالن را میتوان به پایینبودن تعداد غده در این رقم
و درنتیجه پایینبودن رقابت درونبوتهای نسبت داد.
بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که دلیل باالبودن عملکرد
رقم ساواالن باالبودن متوسط وزن غده است .وجود ارتباط
مثبت بین وزن متوسط غده و عملکرد در سیبزمینی
توسط  (2011) Felenji & Ahmadizadehنیز گزارش شده
است.

با تجزیۀ واریانس میانگین وزن غده بهمنزلۀ یکی
دیگر از اجزای عملکرد مشخص شد که اثر تاریخ کاشت
و رقم بر میانگین وزن غده در سطح  1درصد معنادار است
(جدول .)7بیشترین وزن متوسط غده به تاریخ کاشت اول
دیماه اختصاص داشت و بر اثر یخبندان وزن متوسط غده
دو تاریخ کاشت  11و  71آذرماه در مقایسه با تاریخ کاشت
اول دیماه بهترتیب  99و  70درصد کاهش یافت که این
کاهش در سطح  1درصد معنادار بود .بیشترین متوسط
وزن غده به رقم ساواالن تعلق داشت و از نظر این صفت

جدول  .7خالصۀ نتایج تجزیۀ واریانس عملکرد کل و قابل فروش ،درصد عملکرد قابل فروش ،اجزای عملکرد ،درصد وزنی غدههای ریز،
درصد وزنی رشد ثانویه و درصد مادة خشک غده
میانگین مربعات
درجۀ

منابع تغییرات

عملکرد

آزادی

بلوک

7

تاریخ کاشت

7

خطا

6

رقم

9

اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم

4

خطا

12

ضریب تغییرات (درصد)

متوسط

متوسط

درصد وزنی

درصد وزنی

عملکرد

درصد عملکرد

درصد مادة

تعداد

وزن

غدههای

رشد

قابل

قابل فروش

خشک

غده

غده

ریز

ثانویه

فروش

غده

غده

73/904 n. s

6/964 n. s

*

n. s

کل

3/277 n. s 6/702n.s 9/126n.s
**

146/060

n.s

7/623
**

62/636

n.s

6/629

**

1609/026 9/932

6/464
**

0/606

n.s

13/679
**

1/761

039/416

n.s

44/926

6/362n.s
**

23/947

6/391
**

07/229

**

70/263

7/022 n. s 6/666n.s
**

6/310

6/671
**

9/172

**

6/917

**

110/666
9/661

**

66/742

*

104/120
2/262

n. s

69/967

n.s

1/401

1/026
**

69/207

n.s

1/013

4/262

61/764

67/122

6/272

91/020

1/467

6/602

1/306

20/441

6/226

10/40

14/77

17/20

17/27

17/07

12/61

16/96

6/02

* و ** :بهترتیب معنادار در سطح  1درصد و  0درصد :ns .اختالف معناداری ندارند.

جدول  .9مقایسۀ میانگین عملکرد کل و قابل فروش ،درصد عملکرد قابل فروش ،اجزای عملکرد ،درصد وزنی غدههای ریز ،درصد وزنی
رشد ثانویه و درصد مادة خشک غده در تاریخ کاشتها و ارقام بررسیشده
تیمار

روز تا سبز %06

عملکرد کل

متوسط

متوسط

درصد

درصد

عملکرد

درصد

درصد

(تن در هکتار)

تعداد

وزن غده

وزنی

وزنی رشد

قابل فروش

عملکرد

مادة خشک

غده

(گرم)

غدههای ریز

ثانویه

(تن در هکتار)

قابل فروش

غده

تاریخ کاشت
 11آذرماه

70/37b

2/93b

0/19a

94/07b

17/24a

6/43a

4/63b

26/31b

13/64a

 71آذرماه

74/67b

2/34b

0/07a

61/19b

3/34b

7/34b

4/26b

27/40b

13/76a

 1دیماه

06/20a

19/33a

4/12a

06/04a

2/61c

9/77b

11/22a

22/20a

13/24a

رقم
سانته

94/77a

2/31b

4/91a

67/39b

11/02a

9/60b

2/26b

24/46a

76/33a

ساواالن

96a

19/70a

6/42b

00/72a

16/90a

9/29b

11/72a

21/21a

76/06a

سانتانا

99/66a

2/62b

67/70b 0/70ab

4/02b

4/73a

2/6b

26/97a

13/26a

المرا

99/22a

2/62b

90/29b

11/27a

1/69c

4/61b

27/66a

14/17b

4/76a

میانگینها با حروف مشترک در هر ستون اختالف معناداری در سطح  1درصد (بهجز درصد عملکرد قابل فروش که اختالف میانگینها در سطح  0درصد معنادار است) ندارند.

دارابی و صالحی :بررسی اثر تاریخ کاشت بر روند تجمع مادة خشک و خصوصیات زراعی ...
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جدول .6مقایسۀ میانگین عملکرد کل ،درصد وزنی رشد ثانویه ،درصد وزنی غدههای ریز و عملکرد
قابل فروش بر اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم
تاریخ کاشت

11آذر

 71آذر

 1دی

رقم

عملکرد کل
(تن در هکتار)

درصد وزنی رشد
ثانویه

درصد وزنی
غدههای ریز

عملکرد قابل فروش
(تن در هکتار)

سانته
ساواالن
سانتانا
المرا

0/70f
16/61bcdef
4/26def
2/63cdef

0abc
0abc
2/62ab
1/26def

12/99a
10/76ab
2fg
11/73cd

6/97e
2/70cd
4/69de
0/26de

سانته
ساواالن
سانتانا
المرا

4/64def
17/66abcd
4/76def
4/7cdef3

1/66ef
7/26cde
2/46a
6/06f

11/19cde
2/14efg
0/32g
16/06bc

0/23de
16/26bc
0/61de
0/73de

سانته
ساواالن
سانتانا
المرا

16/22ab
12/37a
17/66abc
11/66bcde

6/91cd
9/06cd
6/13bc
6/23f

4/46g
2/67fg
4/62fg
3/36def

19/73ab
16/24a
16/24bc
2/76cd

میانگینها با حروف مشترک در هر ستون اختالف معناداری در سطح  1درصد ندارند.

یکی از عوارض فیزیولوژیکی مهم غده که سبب
کاهش بازارپسندی محصول سیبزمینی میشود رشد
ثانویه است که مهمترین علت بروز آن گرما و خشکی
است ) .(Ewing, 1997اثر تاریخ کاشت و رقم و اثر
متقابل این دو عامل بر درصد وزنی غدههای رشد ثانویه
در سطح  1درصد معنادار داشت (جدول .)7بیشترین
رشد ثانویه در تاریخ کاشت  11آذرماه مشاهده و با به
تعویقافتادن تاریخ کاشت این صفت در سطح  1درصد
کاهش یافت .با به تعویقافتادن تاریخ کاشت ،غدهزایی
دیرتر شروع شده و درنتیجه غدههای حاصل از سایر
تاریخهای کاشت در مقایسه با تاریخ کاشت  11آذرماه
بهمدت کمتری در معرض دمای باال بودهاند و درنتیجه
میزان رشد ثانویه در آنها کاهش یافته است .این نتایج
با گزارش  )2000( Rajabiکه هرچه غدهها بهمدت
طوالنیتری در معرض دمای باال باشند احتمال بروز رشد
ثانویه در آنها بیشتر است مطابقت دارد .همانطور که
توسط پژوهشگران مختلف ازجمله (2007) Darabi
گزارش شده در این بررسی نیز اختالف بین ارقام
مطالعهشده از نظر این صفت معنادار بود .بیشترین و
کمترین میزان رشد ثانویه بهترتیب به ارقام سانتانا و
المرا مربوط بود (جدول .)9بررسی اثر متقابل تاریخ
کاشت و رقم مشخص کرد که بیشترین رشد ثانویه به
رقم سانتانا در تاریخ کاشت  11آذرماه و کمترین رشد

ثانویه به رقم المرا در تاریخ کاشت  71آذرماه اختصاص
داشته است (جدول.)6
یکی دیگر از اجزای مهم تشکیلدهندة عملکرد غیرقابل
فروش در سیبزمینی غدههای ریز است .نتایج تجزیۀ
واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت ،رقم و اثر متقابل این
دو عامل بر درصد وزنی غدة ریز در سطح  1درصد معنادار
بود (جدول .)6یخبندان سبب افزایش معنادار درصد
غدههای ریز شد .کمترین درصد وزنی غدههای ریز (17/24
درصد) به تاریخ کاشت اول دیماه مربوط بود و در دو تاریخ
کاشت دیگر این صفت در سطح  1درصد افزایش یافت
(جدول .)9دلیل این موضوع را میتوان چنین تفسیر کرد
که اندامهای هوایی تولیدکننده و غدهها مصرفکنندة مواد
غذایی هستند .در کلیۀ تاریخ کاشتهای مطالعهشده
اختالف بین میانگین تعداد غده معنادار نبود ولی بین وزن
خشک اندامهای هوایی اختالف قابل مالحظهای وجود
داشت .حداقل وزن خشک اندامهای هوایی به تاریخ کاشت
 11آذرماه مربوط بود و با به تعویقافتادن تاریخ کاشت ،این
صفت به میزان قابل توجهی افزایش یافت .پایینبودن وزن
اندام هوایی در تاریخ کاشت  11آذرماه سبب شد که مواد
غذایی کمتری برای حجیمشدن غدهها (با توجه به نبود
اختالف معنادار بین میانگین تعداد غده در تاریخهای
مختلف کاشت) وجود داشته باشد .به همین دلیل بیشترین
درصد وزنی غدههای ریز به تاریخ کاشت  11آذرماه تعلق
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داشت .افزایش درصد غدههای ریز بهدلیل کاهش اندام
هوایی توسط  (2011) Khan et al.نیز مشاهده است.
بیشترین درصد وزنی غدههای ریز به رقم المرا و سانتانا
اختصاص داشت (جدول .)9بر اثر متقابل رقم و تاریخ
کاشت مشخص شد که بیشترین درصد غدههای ریز توسط
رقم سانته در تاریخ کاشت اول دیماه و بیشترین درصد
غدههای ریز توسط رقم سانتانا در تاریخ کاشت  71آذرماه
تولید شده است (جدول.)6
از نظر عملکرد قابل فروش غده که بهدلیل اهمیت
زیاد در سیبزمینی توسط برخی پژوهشگران ازجمله
 (2011) Parviziمطالعه شده است .اختالف بین
تاریخهای کاشت و ارقام در سطح  1درصد معنادار بود
)جدول .)7همانند عملکرد کل ،بیشترین عملکرد قابل
فروش به تاریخ کاشت اول دیماه ( 11/41تن در هکتار)
و رقم ساواالن (11 /72تن د هکتار) تعلق داشت
(جدول .)9معنادارشدن اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم (در
سطح  0درصد) بیانگر یکساننبودن روند تغییرات عملکرد
قابل فروش ارقام بررسیشده در تاریخ کاشتهای
مطالعهشده بوده است .در بین کلیۀ تیمارهای آزمایشی رقم
ساواالن در تاریخ کاشت اول دیماه بیشترین عملکرد قابل
فروش ( 11/72تن در هکتار) را به خود اختصاص داد
(جدول.)6
میزان مادة خشک غده صفتی ژنتیکی است .به همین
دلیل تغییرات شرایط محیطی (ازجمله یخبندان) طی

دوران رشد و نمو غده تأثیر معناداری بر این صفت نداشت.
ولی اختالف بین ارقام مطالعهشده از نظر درصد مادة
خشک غده معنادار بود (جدول .)7بیشترین درصد مادة
خشک غده توسط رقم ساواالن تولید شد .ولی از نظر این
صفت رقم مزبور فقط بر رقم المرا برتری داشت (جدول.)9
اثر تاریخ کاشت بر درصد عملکرد قابل فروش غده
در سطح  0درصد معنادار بود (جدول .)7بیشترین
عملکرد قابل فروش به تاریخ کاشت اول دیماه مربوط
بود و یخبندان سبب کاهش معنادار این صفت شد.
بهطوریکه درصد عملکرد غیرقابل فروش در دو تاریخ
کاشت  11و  71آذرماه (بهدلیل افزایش غدههای ریز) در
مقایسه با تاریخ کاشت اول دیماه در سطح  1درصد
کاهش یافت (جدول.)9
نتیجهگیری

با توجه به نتایج این پژوهش و احتمال  06درصدی
وقوع یخبندان در اواخر دیماه و یا اوایل بهمنماه در
خوزستان بهمنظور اجتناب از خسارت یخبندان به کشت
زمستانۀ سیبزمینی در منطقه توصیه میشود ،از کشت
این محصول از اوایل دیماه به بعد صورت گیرد .با
عنایت به اینکه رقم ساواالن هم در صورت وقوع و هم
درصورت عدم وقوع یخبندان بیشترین عملکرد را در بین
ارقام مطالعهشده تولید کرد برای کشت زمستانۀ
سیبزمینی در خوزستان توصیه میشود.
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