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 صفات رشد و همچنین عملکرد سیبزمینی،بهمنظور بررسی اثر مواد سوپرجاذب رطوبتی و قارچ میکوریز بر کاهش مصرف آب
 درصد نیاز آبی50 و75 ،100(  در این تحقیق مقدار آب آبیاری در سه سطح.آزمایشی بصورت طرح استریپ فاکتوریل به اجرا درآمد
 کیلوگرم80  با دو سطح (با مقادیر صفر وTrawat200A بر اساس تبخیر و تعرق) در کرتهای افقی و فاکتور استفاده از سوپر جاذب
.) در کرتهای عمودی قرار گرفتندGlomus etunicatum در هکتار) و میکوریز در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح با میکوریز گونه
نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد اثر میزان آبیاری و استفاده از میکوریز و سوپرجاذب در اغلب صفات رویشی و همچنین عملکرد
 اما این کاهش در، مقایسه میانگینها نشان داد که با اعمال کم آبیاری صفات رویشی و عملکرد کل کاهش پیدا کردند.معنیدار شد
 در شرایط تنش متوسط و شدید استفاده توأم از.شرایط تلقیح با میکوریز و با کاربرد پلیمر سوپر جاذب به طور معنیداری کمتر بود
. درصد افزایش داد10/15  و9/5 میکوریز و سوپر جاذب عملکرد کل را در مقایسه با عدم استفاده از آنها به ترتیب حدود
. مواد جاذب رطوبت، کاهش مصرف آب، قارچ همزیست، سیبزمینی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to investigate the effect of superabsorbent and mycorrhizal fungi on reducing water consumption, growth
traits and potato yield, an experiment with strip-factorial design was performed. In this study, the amount of irrigation
water at three levels (100, 75 and 50% of water requirement based on evapotranspiration) in horizontal plots and the
use of Trawat200A super absorbent with two levels (0 and 80 kg / ha) and mycorrhiza on two levels (inoculation and
non-inoculation with Glomus etunicatum) were placed in vertical plots. The results of combined analysis of variance
showed that effect of irrigation and the use of mycorrhiza and superabsorbent were significant in most vegetative
traits as well as yield. Means comparison showed that vegetative traits and total yield decreased by application of low
irrigation, but this decrease was significantly less in mycorrhizal inoculation conditions and with the application of
superabsorbent polymer. Under moderate and severe stress conditions, the combined use of mycorrhiza and
superabsorbent increased the total yield compared to non-consumption (control) by about 9.5% and 10.15%,
respectively.
Keywords: Moisture absorbing material, potato, reduce water consumption, symbioic fungi.
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مقدمه
با توجه به محدودیت ریزشهای جوی استان همدان
(متوسط بارندگی سالیانه  313میلی متر) و نیز
نامناسب بودن توزیع و پراکنش زمانی آن و از طرفی
نیاز باالی آبی محصول سیبزمینی که جزو مهمترین
محصوالت زراعی استان میباشد ،ناگزیر میبایستی
روشهایی اتخاذ شود که هم بهرهوری مطلوب از منابع
آبی موجود حاصل شده و همچنین به پایداری تولید
این محصول که قابلیتهای باالیی در کشت و تولید
آن در استان وجود دارد ،خدشه و صدمهای وارد نشود.
سیبزمینی محصولی حساسی به تنش خشکی بویژه
در مرحله غدهزایی میباشد .مدیریت صحیح آبیاری در
مزرعه نقش مهمی در افزایش کارایی مصرف آب
داشته و همچنین با جلوگیری از کاهش عملکرد از
میزان آلودگی به بیماری کاسته و کیفیت غدههای
تولیدی نیز ارتقاء مییابد .در این راستا استفاده از
سوپرجاذبهای رطوبتی و تلقیح با قارچ میکوریز از
ابزارهای مناسب مدیریت آب میباشد که ضمن
بهرهوری بهینه از منابع آب و خاک ،با ایجاد قدرت
رشد مطلوب ،قدرت رقابتی محصول را افزایش داده و
میتوانند با ایجاد رشد مطلوبتر و اجتناب از برخورد
با تنش در مراحل بحرانی رشد ،منجر به افزایش کمی
و کیفی محصول بشوند سوپرجاذبها از نظر
ساختمانی شبکهای از مواد پلیمری هیدروکربن و
آبدوست میباشند .ضریب جذب آب در این مواد بسیار
باال بوده و بیش از  500برابر جرم خود آب جذب
میکنند .تخلیه آب در این مواد تدریجی بوده و در اثر
خشک شدن خاک به تدریج صورت میگیرد .بنابراین
محیط خاک و ریشه به مدت طوالنی در حد ظرفیت
زراعی باقیمانده و بدون نیاز به آبیاری مجدد آب الزم
را در اختیار گیاه قرار میدهد (.)Monning, 2005
 )2013( Jahan et al.با بررسی اثر مواد سوپرجاذب
رطوبتی در کاهش اثر تنش خشکی در ذرت با دو دور
آبیاری هفت و چهارده روزه ،نتیجه گرفتند که ارتفاع
بوته ،درصد ماده خشک و عملکرد به صورت معنی
داری تحت تأثیر تیمارهای سوپرجاذب قرار گرفت و با
مصرف هر دو سطح  40و  80کیلوگرم در هکتار
سوپرجاذب صفات رشد به طریقی معنیدار در دور

)2011( Mao et al.

آبیاری  14روزه افزایش پیدا کرد.
نتیجه گرفتند که در ذرت تعداد دانه در بوته با کاربرد
حداقل مصرف سوپرجاذب تحت تأثیر واقع نشد ،اما در
سطوح متوسط و باالتر مصرف سوپرجاذب ،به ترتیب
 31و  45درصد تعداد دانه در بوته افزایش پیدا کرد.
 )2019( Banedj Schafiee & Rahbarنشان دادند
کاربرد پلیمر نوازورب ( Aتولید پژوهشگاه پلیمر
ایران) ،بر پدیدههای رویشی ،موفقیت و خوشهدهی
گیاه شورزیست ارزن پادزهری ( Panicum antidotale
 )Retzدر سه نوع خاک سبک ،متوسط و سنگین،
سبب تسریع رویش بذرها در خاکهای سبک شده و
تعداد خوشههای ظاهر شده روی هر بوته را 85/5
درصد افزایش میدهد )2014( Rashidi et al. .به
بررسی تأثیر ماده سوپرجاذب  Trawat Aبهمراه
سطوح مختلف کود شیمیایی و آلی ( کود مرغی،
کمپوست ،ورمیکمپوست و کود دامی بر عملکرد و
شاخصهای رشد سیبزمینی پرداختند .نتایج آزمایش
مشخص کرد اثر سوپر جاذب بر تعداد ساقه در بوته و
عملکرد کل معنیدار شد ،اما بر تعداد غده در مترمربع
معنیدار نبود .همچنین اثر متقابل کود آلی و ماده
سوپرجاذب در صفات ارتفاع بوته ،تعداد ساقه در بوته
و عملکرد کل تفاوت معنیدار نشان داد .در پژوهشی
دیگر ( )Bigdelinasab et al., 2020اثرات بکارگیری
سوپرجاذب نانوکامپوزیت در سه سطح (صفر 2 ،و 5
گرم در خاک گلدان) با سه سطح محلولپاشی اسید
هیومیک (صفر 250 ،و  500میلیگرم در لیتر) و دو
سطح از تنش خشکی ( 50و  100درصد ظرفیت
مزرعه) در گیاه چمن و بر میزان رنگ ،ارتفاع چمن،
وزن تر وخشک و همچنین میزان نشت یونی و مقدار
پرولین مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان
داد که سوپرجاذب و اسید هیومیک قادر به افزایش
وزن تر و تراکم چمن شده و میزان نشت یونی و مقدار
پرولین را کاهش دادند .در مجموع سوپرجاذب و اسید
هیومیک در شرایط تنش خشکی قادر به عبور گیاه
چمن از اثرات سوء تنش شدندBagheri et al. .
( )2019به بررسی تأثیر ماده سوپرجاذب در ترکیب با
تلقیح بیولوژیکی باکتری ازتوباکتر و میکوریز بر
شاخصهای رشد در عدس ایرانی پرداختند .تیمارهای
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آزمایشی شامل کاربرد مجزای ماده سوپرجاذب و
ترکیب دوگانه و سه گانه آنها در  6سطح با باکتری
ازتوباکتر و قارچ میکوریز بود .نتایج آزمایش نشان داد
کاربرد ترکیب ماده سوپرجاذب با باکتری ازتوباکتر
بیشترین تأثیر بر شاخصهای رشد داشت .همچنین
تفاوت معنیداری در کاربرد ماده سوپرجاذب و نیز
تمامی تیمارهای تلقیح بیولوژیکی با شاهد آزمایش در
شاخص های رشد ایجاد شد .همچنین قارچهای
میکوریز بوسیله افزایش هدایت هیدرولیکی خاک،
افزایش نسبت تعرق ،کاهش مقاومت روزنهای بوسیله
تغییر در تعادل هورمون های گیاه ،روابط آبی گیاه را
افزایش میدهند ( ;Amerian & Stewart, 2001
) .)Souri & Hatamian, 2019کاهش اثرات تنش
خشکی توسط مایهزنی گیاهان زراعی با قارچ میکوریز
آربوسکوالر در گیاهانی مانند پیاز ،ذرت و گندم توسط
برخی از محققان گزارش شده است ( Subramanian et
.al., 2008; Bolandnazar et al., 2009; Alkaraki et
Boomsma & Vyn
.)al., 2004; Auge, 2001
( )2008گزارش کردند کاربرد قارچ میکوریز آربوسکوالر
با استفاده از تغییر روابط آب گیاه و کاهش اثرات
ناشی از تنش خشکی و همچنین افزایش زیست
فراهمی عناصر غذایی در شرایط حاصلخیزی پایین
خاک میتواند باعث افزایش عملکرد در ذرت گردد.
همچنین در مطالعات دیگر اثرات قابل توجه میکوریز
در تحمل به خشکی به نقش آن در افزایش جذب
فسفر ،تحریک سنتز سیتوکینین و افزایش راندمان
فتوسنتز نسبت داده شده است ( Goicoechea et al.,
Gaurav et al. .)1997; Busse & Ellis, 1984
( )2010به ارزیابی صفات رشدی ،عملکرد و کیفیت
غدههای تولیدی در  34رقم سیبزمینی تحت شرایط
تنش با استفاده از سیستم آبیاری سورس الین ( Line
 )sourceو در تلقیح با میکوریز پرداختند .نتایج نشان
داد در رقمهای مختلف در شرایط تنش و در تلقیح با
قارچ میکوریز سطح برگ در مقایسه با شاهد (تنش و
عدم تلقیح) تفاوت معنیدار نشان داد .متوسط افزایش
سطح برگ در رقمهای مختلف در شرایط تنش و
تلقیح با میکوریز نسبت به شاهد از  20تا  36/6درصد
متغیر بود.
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 )1999( Duffy et al.با بررسی تأثیر گونه
 G. mosseaeاز قارچ آربوسکوالر مایکوریز بر
گیاهچه های سیب زمینی در شرایط گلخانه نتیجه
گرفتند گیاهچه های مایه زنی شده با دو جدایه
تجاری قارچ نسبت به تیمارهای شاهد تفاوت
معنی داری در تعداد گره ،ارتفاع گیاه و وزن تر ریشه
و ساقه و نیز وزن خشک نشان دادند .در آزمایش
دیگری اثرات تلقیح غدههای سیب زمینی با دو گونه
قارچ میکوریز  Glomus mosseaeو Glomus
 intraradicesبه صورت جداگانه و در مخلوط با هم
و با چهار سطح تنش خشکی ( حفظ رطوبت خاک
در حد ظرفیت مزرعه 60 ،80 ،و  40درصد ظرفیت
مزرعه ) در خاک لوم شنی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر تنش خشکی و
تلقیح با میکوریز بر عملکرد و اجزای آن و نیز میزان
عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در برگ و
غده سیب زمینی معنی دار شد .تنش خشکی عملکرد
و اجزای آن و همچنین غلظت عناصر غذایی در
برگ و غده را کاهش داد .اما در مقابل هر دو گونه
قارچ میکوریز موجب افزایش عملکرد و جذب عناصر
غذایی شده و قادر به کاهش اثرات سوء ناشی از
تنش خشکی شدند (.)Abedi et al., 2018
نتایج تحقیقات مختلف در رابطه با اثر اندومیکوریز
بر عملکرد و راندمان تولید محصول در سیبزمینی
بسته به نوع رقم و ایزوله انتخابی از قارچ متفاوت بوده
است )1996( Graham .دریافت که تلقیح سیبزمینی
با سویه قارچ  Glomus fasciculatumعملکرد را
افزایش داد ،در حالیکه گونه  G. mosseaeقادر به
افزایش معنیداری در عملکرد نبودParvizi et al. .
( )2017با بررسی اثر دو گونه قارچ میکوریزG. ،
 mosseaeو  G. etunicatumدر تلقیح گیاهچههای
سیبزمینی با دو رقم سانته و آگریا در محیط کشت
بافت و شرایط گلخانه نتیجه گرفتند که از بین دو
گونه مورد مطالعه ،گونه  G. etunicatumقابلیت
بیشتری در کلونیزه شدن و ایجاد رابطه همزیستی با
گیاهچههای سیبزمینی داشت و درتیمارهای تلقیح
شده با این گونه نسبت به گونه  G. mosseaeتولید
ریزغده به صورت معنیداری افزایش پیدا کرد.
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مواد و روشها
این آزمایش بصورت طرح نواری خرد شده به مدت دو
سال در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
به اجرا در درآمد .در این تحقیق مقدار آب آبیاری در سه
سطح ( 75 ، 100و  50درصد تبخیر تجمعی از تشت
تبخیر کالس  )Aدر کرتهای اصلی قرار گرفته و کرتهای
فرعی شامل؛ الف) سوپر جاذب  Trawat 200 Aبه نسبت
 80کیلوگرم در هکتار ،ب) تلقیح با میکوریز گونه
 ، Glomus etunicatumج) مصرف توأم سوپرجاذب و
میکوریز د) عدم مصرف سوپرجاذب و قارچ میکوریز
(شاهد) بود .تعداد سطوح فاکتور در داخل هر پالت اصلی
 4و تعداد کل کرتها در هر بلوک آزمایشی  12عدد بود.
لذا طرح با  36پالت آزمایشی انجام شد .هر کدام از
کرتها به طول  10متر و عرض  4/50متر بودند .در هر
پالت آزمایش  6خط کاشت وجود داشت و نوار آبیاری در
وسط هر دو خط کاشت غدهها به صورت پشته تلفیقی
( 50×150سانتی متر) با تراکم کاشت  56000غده در
هکتار انجام گرفت .رقم مورد نظر جهت کشت رقم
تجاری مرسوم در منطقه (آگریا) بود .ماده سوپرجاذب
رطوبتی در هنگام کاشت غدهها در مجاور غده و در
شیارهای کشت توزیع شد .در تیمارهای تلقیح با میکوریز
از زادمایه مورد نظر با جمعیت فعال قارچ به تعداد 120
عدد در هر گرم و به صورت بذرمال در هنگام کاشت
غدهها با آنها آغشته شد .الزم به ذکر اینکه در این
تحقیق هیچ نوع ضد عفونی شیمیائی در هنگام کاشت
غدههای بذری مورد استفاده قرار نگرفت.
قبل از کاشت نمونه خاک از محل آزمایش تهیه و در
هوا خشک شده و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
آن از جمله فسفر قابل جذب بهروش Olsen et al.
( )1954و اندازهگیری با دستگاه جذب اتمی ،بافت به
روش هیدرومتری ( ،)Gee & Bauder, 1986پتاسیم قابل
جذب با عصارهگیری با استاتآمونیوم یک نرمال
( )Nelson & Sommers, 1982و واکنش و هدایت

الکتریکی خاک در عصاره گلاشباع تعیین شد (جدول.)1
از صفات مرحله داشت شامل زمان کسب  50درصد
جوانه زنی ،تاریخ سبز کرد کامل و تاریخ پوشش کامل
(با همپوشانی گیاهان بین ردیفهای کاشت) ،میزان
کلروفیل ،طول ساقه ،طول میانگره ،تعداد گره ،تعداد و
طول استولون ،سطح برگ ،وزن تر و خشک ریشه و
ساقه ،زمان رسیدگی و نیز درصد کلونیزاسیون ریشه
اندازهگیری بهعمل آمد .جهت اندازهگیری وزن خشک
ساقه و ریشه در زمان رسیدن به پوشش کامل بوته در
روی ردیف ( حدوداً  40روز پس از کشت) بهصورت
تصادفی و با رعایت حاشیه  1ردیف از هر کرت و 1
متر از ابتدا و انتهای هر کرت به صورت تصادفی دو
بوته انتخاب و به طور کامل برداشت شدند.
برای اندازهگیری میزان کلروفیل ،در هنگام
اندازهگیری سطح برگ  0/5گرم برگ تازه (برگهای
کامال توسعه یافته) انتخاب شده و کامال در یک آون
چینی با پنج میلیلیتر استون  80درصد خرد و مخلوط
شده و سانتریفیوژ شدند ( 3000دور در دقیقه) .پس از
سانتریفیوژ محلول روئی برداشته و با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر ،میزان جذب آن در طول موجهای  645و
 663نانومتر خوانده شد .در نهایت غلظت کلروفیلهای a
و  bو کل بر حسب میلیگرم در گرم وزن تازه برگ و با
استفاده از روابط زیر محاسبه شدند (.)Gross, 1991

Chl mg. g1   11 . 64   A 663  2 .16  
A 645 
a
1
Chl mg.g  20 .97   A 645   3 . 94  A 663 
b
 mg.g1   Chl
Chl
Chl
total
a
b

که در این روابط  A645و  A663به ترتیب میزان
جذب در طول موجهای  645و  663نانومتر میباشد.
برای تعیین شدت کلونیزاسیون قارچ میکوریز از
روش رنگآمیزی ریشه ارائهشده توسط & Phillips
 )1970( Haymanاستفاده شد .درصد کلونیزاسیون
ریشهها براساس روش  )1990( Gonigle et al.محاسبه
گردید.

جدول  .1خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک قبل از کاشت در دو سال اجرای آزمایش.
Table 1. Physicochemical properties of soil before planting in two years of experiments.
Organic
)carbon (%
0.50
0.70

Nitrogen
)(%
0.38
0.35

Available K
)(mg kg-1
356.4
338.6

Available P
)(mg kg-1
4.2
3.8

pH
7.8
7.6

EC
)(ds m-1
1.6
1.8

Soil texture

Year

clay loam
clay loam

2018
2019
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رکوردگیری در مرحله برداشت به صورت انتخاب
واحدهای  1متر مربعی و به صورت تصادفی در  2نقطه از
تیمار و تکرار مربوطه انجام شد .در محصول برداشتی
غدهها بر اساس اندازه آنها در گروههایی با اندازه
کوچکتر از  35-55 ،35و بزرگتر از  55میلی متر تقسیم
بندی و توزین و شمارش شدند .کارایی مصرف آب به
وزن غده تولید شده بر حسب کیلوگرم به ازاء مصرف هر
متر مکعب آب در تیمارهای مختلف تعیین گردید.
برای تعیین درصد ماده خشک غده ،برشهای
نازک از  4غده متوسط ( 40-80میلیمتر) از هر رقم
تهیه شده و به صورت جداگانه در داخل آون به مدت
 48ساعت و در دمای  75درجه سانتیگراد قرار داده و
از طریق فرمول زیر اندازهگیری شد:
= درصد ماده خشک
( ×100وزن غده اولیه /وزن غده پس از خشک شدن)
کارایی مصرف آب به شرح ذیل محاسبه شد.
WUE = TY / TWU
در این معادله:
 :WUEکارایی مصرف آب (کیلوگرم بر مترمکعب آب)
 :TYعملکرد غده (کیلوگرم در هکتار)
 :TWUکل آب مصرف شده توسط سیبزمینی (متر
مکعب در هکتار)
بر روی کلیه دادههای حاصل از آزمایش شامل
صفات رشد و همچنین عملکرد تجزیه واریانس ساده و
مرکب صورت گرفت .آزمون  Fبراساس امید ریاضی
میانگین مربعات انجام شد .جهت آنالیز دادههای
حاصله از صفات مختلف و تجزیه و تحلیل آنها از
نرمافزار  SAS 9.1استفاده شد .مقایسه میانگین صفات
اندازهگیری شده با استفاده از آزمون دانکن در سطح
احتمال  5درصد محاسبه گردید.
نتایج و بحث
صفات رشد

پس از انجام آزمون نرمال بودن دادهها و تست
اشتباهات آزمایشی بر روی دادههای حاصل از صفات
مورد بررسی براساس آزمون بارتلت ،تجزیه واریانس
مرکب انجام و میانگین مربعات نیز براساس امیدریاضی
مورد آزمون قرار گرفت .نتایج تجزیه واریانس مرکب
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صفات رشد نشان داد اثر هیچکدام از تیمارهای
آزمایشی (سال ،سطوح آبیاری و کاربرد سوپرجاذب و
میکوریز) بر زمان الزم تا کسب  50درصد جوانه زنی و
نیز سبزکرد کامل معنیدار نشد .همچنین تفاوت
معنیداری در اثر سالهای آزمایش بر اغلب صفات
رشد ایجاد نشد .اما اثر سطوح آبیاری و استفاده از
میکوریز و سوپرجاذب و نیز اثر متقابل آنها بر سایر
صفات رشد شامل زمان رسیدن به پوشش کامل،
ارتقاع گیاهان در گلدهی ،تعداد و طول استولون،
میزان کلروفیل ،شاخص سطح برگ و وزن تر و خشک
ریشه و ساقه معنیدار شد .همچنین شدت
کلونیزاسیون قارچ میکوریز در تیمارهای مختلف
آبیاری تفاوت معنیدار داشت .با مقایسه میانگین
دادههای حاصل مشخص شد طوالنیترین زمان ممکن
تا پوشش کامل در تیمار آبیاری با  50درصد تبخیر
تجمعی روزانه از تشت تبخیر و با عدم کاربرد
سوپرجاذب و میکوریز ایجاد شد .همچنین ارتفاع
گیاهان در گلدهی در این تیمار نسبت به سایر تیمارها
کمترین مقدار را داشت و از نظر آماری نیز تفاوت
معنیدار با سایر تیمارها نشان داد ( .)p≤0.05کاربرد
جداگانه سوپرجاذب و میکوریز و همچنین ترکیب
آنها در شرایط آبیاری نرمال تأثیر معنیداری بر
ارتفاع گیاهان در گلدهی و نیز زمان رسیدن به پوشش
کامل نداشت ،اما در هر دو شرایط کم آبیاری استفاده
از میکوریز و سوپرجاذب زمان رسیدن به پوشش کامل
را کاهش داده و ارتفاع گیاهان در گلدهی را به طریق
معنیداری افزایش دادند .این میزان کاهش در طول
زمان رسیدن به پوشش کامل و افزایش در ارتفاع
گیاهان در گلدهی در سطح  50درصد نیاز آبی به
میزان بیشتری ملموس بود (جدولهای  2و .)3
با این نتایج مشخص شد کاربرد میکوریز و
سوپرجاذب در شرایط آبیاری نرمال اثرات مثبتی در
افزایش ارتفاع بوته و میزان کلروفیل گیاهان
سیبزمینی نداشته است و با تأمین آب کافی گیاه
سیبزمینی از حداکثر ظرفیت فتوسنتزی استفاده
کرده و بکارگیری کود زیستی و سوپرجاذب عمال قادر
به افزایش این ظرفیت نبوده است .ولی با کاهش
میزان آبیاری و افزایش شدت تنش بدلیل اینکه از
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پرویزی :تأثیر مواد سوپرجاذب رطوبتی و میکوریز بر رشد و عملکرد سیبزمینی در شرایط کم آبیاری

ظرفیت فتوسنتزی گیاهان کاسته میشود ،رشد و
ارتفاع گیاهان نیز کاهش مییابد .به نظر میرسد که
تنش متوسط و با شدت باالتری تنش شدید موجب
تسریع در مرحله رویشی و تسریع در غدهزایی و
کاهش ارتفاع بوته سیبزمینی میشود .بنابراین
قابلیت میکوریز و سوپرجاذب در افزایش جذب آب و
کاهش اثرات تنش با باال رفتن درجه تنش آبی بیشتر
نمود پیدا کرده و استفاده از هر دو باعث افزایش
ظرفیت فتوسنتز و در نتیجه افزایش ارتفاع ساقه ،وزن
تر و خشک ساقه و ریشه گردیده است .ضمن اینکه
کاربرد توأم آنها با افزایش شدت تنش در گیاه
سیبزمینی اثر هم افزایی باالتری داشته است.
 )2005( Allahdadi et al.و همچنین Jahan et al.
( )2013در بررسی تأثیر پلیمر سوپر جاذب بر
خصوصیات رشد ذرت علوفهای دریافتند که مصرف
سوپر جاذب اثرات مثبتی بر ارتفاع بوته و تجمع ماده
خشک در شرایط کم آبیاری داشته است.
استفاده از سوپرجاذب و میکوریز در هر دو شرایط
آبیاری نرمال و تنش منجر به افزایش در تعداد
استولون گردید .با این تفاوت که در شرایط تنش
تفاوت معنیدار با تیمار شاهد ایجاد شد .و با کاربرد
توأم آنها تعداد استولون به میزان بیشتری افزایش
پیدا کرد .تفاوت معنیداری در طول استولون در عدم
کاربرد میکوریز و سوپرجاذب با کاربرد جداگانه و
تلفیقی آنها ایجاد نشد .اما در تیمارهای تنش و بویژه
در کمترین سطح آبیاری ( 50درصد نیاز آبی) با
کاربرد میکوریز و سوپرجاذب طول استولون افزایش
معنیدار پیدا کرد (جدول  .)2در آبیاری نرمال و
همچنین در تنش مالیم ( 75درصد نیاز آبی) استفاده
از میکوریز و سوپرجاذب و همچنین تلفیق آنها تأثیر
معنیداری بر میزان کلروفیل نداشت ،اما در شرایط
تنش شدید کاربرد میکوریز و سوپرجاذب و همچنین
ترکیب آنها به صورت معنیداری سبب افزایش میزان
کلروفیل شدند (جدولهای  4و .)5
طول استولون در سیبزمینی اگرچه ارتباط
نزدیکی با ریخته ارثی رقم دارد ،اما تأثیر عوامل
محیطی بر آن قابل توجه میباشد .تامین مقادیر کافی
عناصر غذایی از جمله نیتروژن از عوامل مؤثر بر رشد

رویشی گیاهان و همچنین طویل شدن استولون در
سیبزمینی میباشد ( Menzel, 1985; Souri et al.,
 .)2019; Souri & Hatamian, 2019با پژوهش اخیر
مشخص شد کلونیزه شدن گیاهان سیبزمینی با
میکوریز قادر به کاهش قابل توجه در طول استولون
میباشد .این یافته یک ارزش دو جانبه از حیث کنترل
طول استولون به عنوان یک ناهنجاری فیزیولوژیکی
داشته و در عین حال به عنوان یک عامل در ارتقاء
عملکرد نهایی میتواند محسوب شود .همچنین با
تحقیق  )2002( Yao et al.مشخص شد کلونیزهشدن
گیاهان در سیبزمینی با قارچ میکوریز ،ضمن کاهش
طول استولون و افزایش تعداد آنها زمان ورود به
مرحله آغازیدن غده را کوتاه کرده در عین حال طول
دوره رشد را افزایش میدهد که با نتایج پژوهش اخیر
هماهنگی دارد .با معنیدار شدن اثر متقابل سطوح
آبیاری و تیمار میکوریز و سوپرجاذب میتوان دریافت
که اگرچه قارچ میکوریز اثر قابل توجهی بر کاهش
طول استولون دارد ،اما بسته به سطح آبیاری و شدت
تنش ممکن است این اثر بسیار متفاوت باشد و در
سطوح مختلف آبیاری ممکن است واکنشهای
متفاوتی ایجاد شود.
میزان کلونیزاسیون قارچ میکوریز با تیمار 50
درصد نیاز آبی در باالترین میزان بود (با متوسط
 42/12درصد) که نسبت به کلونیزه شدن آن در دو
تیمار دیگر آبیاری تفاوت معنیدار داشت .شدت
کلونیزاسیون قارچ در تنش مالیم با متوسط 38/87
درصد نسبت به آبیاری نرمال با متوسط 30/04
درصد به طور معنیداری بیشتر بود و از این حیث در
موقعیت دوم قرار گرفت (جدول .)4
شاخص سطح برگ در گیاهان تلقیحشده در
آبیاری نرمال و همچنین در دو سطح تنش نسبت به
گیاهان تلقیحنشده به صورت معنیداری افزایش پیدا
کرد ،اما این افزایش شاخص سطح برگ در نتیجه
تلقیح با میکوریز و همچنین تلفیق آن با سوپرجاذب
در سطح آبیاری  50درصد (تنش شدید) به مراتب
بیشتر از دو سطح دیگر آبیاری بود .به کارگیری
سوپرجاذب در سطوح آبیاری پایین تر اثرات بهتری در
افزایش شاخص سطح برگ در مقایسه با آبیاری نرمال
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داشت .در مجموع در تیمار تلفیق میکوریز و
سوپرجاذب سطح برگ نسبت به کاربرد جداگانه آنها
افزایش قابل توجه داشت .نسبت افزایش شاخص سطح
برگ با کاربرد جداگانه میکوریز و سوپرجاذب در مقایسه
با شاهد به طور متوسط در دو تیمار آبیاری نرمال و 75
درصد نیاز آبی به ترتیب  7/01و  8/6درصد بود که در
مقایسه با میزان آن در کاربرد تلفیقی آنها و در این دو
رژیم آبیاری (متوسط  11/24درصد) پائین تر بوده و در
این خصوص تفاوت معنیداری در سطح  5درصد
مشاهده شد (جدولهای  4و .)5
وزن تر و خشک ساقه و ریشه تحت تأثیر کاربرد
سوپرجاذب و میکوریز قرار گرفت .اثرات مثبت
میکوریز و سوپرجاذب و بویژه تیمار تلفیقی آن ها در
سطح آبیاری  50درصد نیاز آبی بسیار قابل توجه
بود .در آبیاری نرمال تفاوت معنی داری بین کاربرد
سوپرجاذب و نیز میکوریز و کاربرد تلفیقی آنها در
وزن تر و خشک ریشه و ساقه در مقایسه با تیمار
شاهد (عدم کاربرد میکوریز و سوپرجاذب) ایجاد
نشد .متوسط وزن تر ساقه در بوته در تیمارهای
آبیاری  75و  50درصد نیاز آبی و با کاربرد تلفیقی
میکوریز و سوپرجاذب به ترتیب  664/47و
 616/80گرم در بوته حاصل شد که در مقایسه با
عدم کاربرد میکو ریز و سوپرجاذب در همین سطوح
آبیاری تفاوت معنی دار داشتند .در حالی که در
تیمار آبیاری  100نیاز آبی با کاربرد تلفیقی
میکوریز و سوپرجاذب متوسط وزن تر بوته 665/88
گرم حاصل شد که نسبت به تیمار شاهد (متوسط
 653/14گرم در بوته) تفاوت معنی دار نشان نداد
(جدول های  4و  .)5وزن خشک ساقه در دو سطح
آبیاری  100و  75درصد با کاربرد میکوریز و
سوپرجاذب و همچنین تلفیق آنها افزایش معنیدار
نداشت .اما در سطح آبیاری  50درصد استفاده از
سوپرجاذب و میکوریز سبب افزایش معنیدار وزن
خشک ساقه در مقایسه با تیمار شاهد شد .این
اثرات مثبت در افزایش وزن خشک ساقه در تیمار
تلفیقی سوپرجاذب و میکوریز نسبت به استفاده
جداگانه از آن ها بیشتر بود (جدول های  4و .)5
با بررسی تغییرات میزان کلروفیل ،شاخص
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سطح برگ و سایر فاکتورهای رشد در پژوهش
حاضر به خوبی می توان دریافت که افزایش وزن تر
و خشک ساقه ناشی از اثر مستقیم میکوریز در
افزایش میزان کلروفیل ،ارتقاء ظرفیت فتوسنتز و در
نتیجه بهبود رشد نسبی در گیاهچه های تلقیح شده
می باشد (  .)Naiji & Souri, 2018همچنین دلیل
دیگر می تواند ناشی از اثرات غیر مستقیم میکوریز
در افزایش سرعت رشد گیاهچه ها به دلیل نقش آن
در افزایش میزان جذب عناصر غذایی و به ویژه
فسفر باشد که با نتایج پژوهش اخیر حاصل گردیده
است .همچنین میکوریز با مکانیسم های غیر
مستقیم از قبیل کاهش اثر مخرب تنش های زنده و
غیر زنده نیز قادر می باشد محرک رشد رویشی در
گیاهان میکوریزایی باشد ( & Pawlowska
 .) Charvat, 2004افزایش درصد وزن تر و خشک
ساقه در گیاهچه های سیب زمینی در نتیجه تلقیح
با میکوریز در این تحقیق با نتایج پژوهش Duffy et
 )1999 ( al.در سیب زمینی)1998( wright et al. ،
و  ) 2002 ( Feng et al.در ذرت هماهنگی دارد.
همزیستی با قارچ های میکوریز در این آزمایش
سبب افزایش ارتفاع و وزن تر و خشک ساقه و ریشه
و همچنین شاخص سطح برگ گردید که از این نظر
با نتایج تحقیقات مربوطه در سیب زمینی ( & Duffy
 ،)Cassells, 2000در ذرت ( Subramanian et al.,
 ،) 2008فلفل (  )Demir, 2004و نیز در Artemisia
 ) Rapparini et al., 2008( annuaمطابقت دارد.
در تیمارهای کم آبیاری شاخص سطح برگ
سیبزمینی به طریق معنیداری تحت تأثیر استفاده
سوپرجاذب قرار گرفت .اثرات مثبتتر استفاده از
سوپرجاذب با افزایش سطح تنش چشمگیرتر بود.
نتایج مشابهی با کاربرد سوپرجاذب بر سطح برگ ذرت
در شرایط کم آبیاری با پژوهش Moazzen Ghamsari
 )2009( et al.و همچنین  )2013( Jahan et al.حاصل
شده است .افزایش شاخص سطح برگ سیبزمینی
تحت تأثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب در دورهای
مختلف آبیاری ممکن است در نتیجه تداوم پتانسیل
فشاری الزم برای رشد برگها و تقلیل اثر تنش
خشکی در گیاه در نتیجه استفاده از این ماده باشد.

 تأثیر مواد سوپرجاذب رطوبتی و میکوریز بر رشد و عملکرد سیبزمینی در شرایط کم آبیاری:پرویزی
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. سوپرجاذب و میکوریز بر برخی صفات رویشی سیبزمینی، مقایسه میانگین اثر آبیاری.2 جدول
Overlapping time
(day)

Height of plant in
flowering time
(cm)

Stolon number
per plant

Stolon length
(cm)

100% water requirement
75% water requirement
50% water requirement
Control (no use of superabsorbent and mycorrhiza)
Use of superabsorbent
Use of mycorrhiza
Both mycorrhiza and superabsorbent applications

Complete germination
(day)

Treatments

Time to fifty percent
germination
(day)

Table 2. Mean comparison effect of irrigation, superabsorbent and mycorrhiza on some vegetative traits of potato.

13.04 a
12.95 a
13.04 a
12.77 a
13.00 a
13.16 a
13.11a

18.75 a
19.20 a
19.20 a
18.66 a
19.33 a
19.05 a
19.16 a

40.00 b
42.54 a
42.20 a
44.22 a
40.22 c
41.66 b
40.22 c

56.83 a
55.37 b
51.54 c
51.94 c
55.05 b
54.38 b
56.94 a

7.08 a
7.12 a
8.06 b
6.27 b
6.55 ab
7.05 a
7.16 a

11.20a
10.67a
9.31 b
10.03b
10.62a
10.50a
10.44a

. درصد ندارند5  تفاوت معنیدار در سطح،در هر ستون میانگینهایی با حداقل یک حرف مشترک
In each column means followed by at least a common letter, are not significantly difference at 5% probability level .

. سوپرجاذب و میکوریز بر برخی صفات رویشی سیبزمینی، مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری.3 جدول

Treatments

Time to fifty percent
Germination
(day)

Complete germination
(day)

Overlapping time
(day)

Height of plant in
flowering time
(cm)

Stolon number
per plant

Stolon length
(cm)

Table 3. Mean comparison interaction effect of irrigation, superabsorbent and mycorrhiza on some vegetative traits of
potato.

100% water requirement × control
100% water requirement × superabsorbent
100% water requirement × mycorrhiza
100% water requirement × superabsorbent and mycorrhiza
75% water requirement × control
75% water requirement × superabsorbent
75% water requirement × mycorrhiza
75% water requirement × superabsorbent and mycorrhiza
50% water requirement × control
50% water requirement × superabsorbent
50% water requirement × mycorrhiza
50% water requirement × superabsorbent and mycorrhiza

12.50 a
13.50 a
13.16 a
13.00 a
12.83 a
12.83 a
13.16 a
13.00 a
13.00 a
12.83 a
13.16 a
13.33 a

18.16 b
19.16 ab
18.83 ab
18.83 ab
18.83 ab
19.50 a
19.33 ab
19.16 ab
19.00 ab
19.33 ab
19.00 ab
19.50 a

39.33 g
41.00 def
39.66 fg
40.00 efg
45.50 b
40.00 efg
43.00 c
41.66 cde
47.83 a
39.66 fg
42.33 cd
39.00 g

56.66 ab
55.83 bc
56.50 b
58.33 a
51.66 d
56.83 ab
54.66 c
58.33 a
47.50 e
52.50 d
52.00 d
54.16 c

7.16 a
6.66 ab
7.00 ab
7.50 a
6.66 ab
7.16 a
7.50 a
7.16 a
5.00 c
5.83 bc
6.66 ab
6.83 ab

11.09 a
10.97 a
11.18 a
11.56 a
11.11 a
11.32 a
10.27 b
10.01 b
7.90 c
9.56 b
10.05 b
9.74 b

. درصد ندارند5  تفاوت معنیدار در سطح،در هر ستون میانگینهایی با حداقل یک حرف مشترک

In each column means followed by at least a common letter, are not significantly difference at 5% probability level.

. سوپرجاذب و میکوریز بر برخی صفات رویشی سیبزمینی، مقایسه میانگین اثر آبیاری.4 جدول
Leaf area
index

Shoot fresh
weight
(g)

Shoot dry
weight
(g)

Root fresh
weight
(g)

Root dry
weight
(g)

100% water requirement
75% water requirement
50% water requirement
Control (no use of
superabsorbent and
mycorrhiza)
Use of superabsorbent
Use of mycorrhiza
Both mycorrhiza and
superabsorbent applications

Colonization
percentage

Treatments

Chlorophyll
(mg.g -1 FW)

Table 4. Mean comparison effect of irrigation, superabsorbent and mycorrhiza on some vegetative traits of potato.

2.07a
2.03a
1.91a

30.04c
34.87b
42.12a

4.16a
4.09a
3.70b

662.44a
649.71b
595.91c

99.83a
96.12a
87.20b

261.49a
256.73b
242.16c

25.72a
25.35a
24.32b

1.86c

0.00b

3.71c

611.15c

90.59b

239.92d

22.90c

1.97b
2.12a

0.00b
71.00a

4.04b
3.99b

640.06b
643.81ab

92.30b
96.79a

257.57b
254.93c

25.70b
25.29b

71.72a

4.18a

649.05a

97.85a

261.43a

26.64a

2.07a

. درصد ندارند5  تفاوت معنیدار در سطح،در هر ستون میانگینهایی با حداقل یک حرف مشترک

In each column means followed by at least a common letter, are not significantly difference at 5% probability level
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جدول  .5مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری ،سوپرجاذب و میکوریز بر برخی صفات رویشی سیبزمینی.

Table 5. Mean comparison interaction effect of irrigation, superabsorbent and mycorrhiza on some vegetative traits of potato
Root dry weight
)(g

Root fresh weight
)(g

Shoot dry weight
)(g

Shoot fresh weight
)(g

Leaf area index

Colonization
percentage

Chlorophyll
)(mg.g -1 FW

24.27def
25.68abc
25.56bcd
25.91abc
23.35f
26.25abc
26.22abc
27.05a
21.08g
25.16cde
24.08ef
26.95ab

258.50bc
263.60a
261.88ab
262.00ab
241.67e
259.75bc
261.01abc
264.51a
219.60f
249.35d
249.91e
257.77c

100.00abc
93.59def
104.92a
100.82abc
88.71fg
95.73cde
97.73bcd
102.32ab
82.06g
87.58fg
87.73fg
90.42ef

Treatments

653.14c
655.01bc
675.73a
665.89ab
614.45de
661.21bc
658.72bc
664.47abc
656.87g
603.97ef
596.98f
616.81d

4.15a
4.19b
4.10bc
4.21ab
3.81e
4.11bc
4.08bc
4.35a
3.19f
3.84de
3.79e
3.99cd

0.00e
0.00e
60.33d
59.83d
0.00e
0.00e
68.33c
71.16b
0.00e
0.00e
84.33a
84.16a

2.03a
2.03a
2.13a
2.09a
1.90bc
2.02ab
2.17a
2.05a
1.66d
1.85c
2.05a
2.08a

100% water requirement × control
100% water requirement × superabsorbent
100% water requirement × mycorrhiza
100% water requirement × superabsorbent and mycorrhiza
75% water requirement × control
75% water requirement × superabsorbent
75% water requirement × mycorrhiza
75% water requirement × superabsorbent and mycorrhiza
50% water requirement × control
50% water requirement × superabsorbent
50% water requirement × mycorrhiza
50% water requirement × superabsorbent and mycorrhiza

در هر ستون میانگینهایی با حداقل یک حرف مشترک ،تفاوت معنیدار در سطح  5درصد ندارند.

In each column means followed by at least a common letter, are not significantly difference at 5% probability level.

عملکرد کل ،درصد ماده خشک غده و کارایی مصرف
آب

تیمار آبیاری  100نیاز آبی و استفاده تلفیقی از
سوپرجاذب و میکوریز بیشترین عملکرد کل غده را
داشت که با متوسط  48/88تن در هکتار تفاوت معنیدار
با سه تیمار دیگر از این سطح آبیاری و نیز سایر تیمارها
داشت .در مجموع استفاده از میکوریز و سوپرجاذب و
همچنین کاربرد توأم آنها سبب افزایش عملکرد نسبت
به تیمار شاهد در هر سه سطح آبیاری شد .اما صرفا در
تیمار ترکیبی میکوریز و سوپرجاذب در مقایسه با تیمار
شاهد تفاوت معنیدار ایجاد شد .استفاده از میکوریز و
سوپرجاذب در دو سطح آبیاری  100و  75درصد اثر
معنیداری بر میزان ماده خشک غده ایجاد نکرد و در هر
دو سطح آبیاری تیمارهای شاهد و میکوریز و سوپرجاذب
و نیز تلفیق آنها ،درصد ماده خشک غده بسیار بهم
نزدیک بود ،.اما در سطح آبیاری  50درصد (اعمال تنش)
افزایش قابل توجه و معنیداری در درصد ماده خشک
غده بین تیمار شاهد و تیمارهای میکوریزایی و نیز
سوپرجاذب ایجاد شد .در سطح آبیاری  50درصد نیاز
آبی و در تیمارهای میکوریز ،سوپرجاذب و نیز تلفیق
آنها ماده خشک غده به ترتیب  20/52 ،20/07و
 20/39درصد بود که در مقایسه با تیمار شاهد در همین
سطح آبی (با متوسط  18/72درصد ماده خشک غده)
تفاوت معنیداری در سطح  5درصد نشان داد
(جدولهای  6و .)7

استفاده از میکوریز و سوپرجاذب و بویژه تلفیق
آنها موجب شد کارایی مصرف آب نسبت به تیمار
شاهد به طور قابل مالحظهای افزایش یابد .این افزایش
با سطوح آبیاری  50درصد چشمگیرتر بود .در مجموع
بیشترین کارایی مصرف آب به میزان  18/01کیلوگرم
بر متر مکعب و در سطح آبیاری  50درصد نیاز آبی و
در استفاده توأم از میکوریز و سوپرجاذب ایجاد شد که
نسبت به سه تیمار دیگر در این سطح آبیاری و سایر
تیمارها تفاوت معنیدار در سطح  5درصد نشان داد.
کمترین کارایی مصرف آب (با متوسط 11/02
کیلوگرم بر متر مکعب آب) با تیمار آبیاری  100درصد
نیاز آبی و بدون استفاده از میکوریز و سوپرجاذب
حاصل شد که صرفا باکاربرد سوپرجاذب در این سطح
آبیاری تفاوت معنیدار نشان نداد ،اما با سایر تیمارها
تفاوتها معنیدار شد (جدولهای  6و .)7
افزایش تعداد کل غده و همچنین عملکرد کل در
این آزمایش هماهنگی کامل با میزان جذب عناصر
غذایی و بویژه فسفر داشت .به گونهای که متناسب با
میزان جذب فسفر و بویژه در تیمار مخلوط
سوپرجاذب و میکوریز تعداد غدهها و به خصوص
غدههای تولیدی با اندزه بذری نیز به صورتی معنیدار
افزایش پیدا کرد .تأثیرات مثبت میکوریز در افزایش
جذب فسفر و در نتیجه تولید تعداد غده بیشتر و در
نتیجه عملکرد کل در سیبزمینی در این تحقیق با
گزارش  )2010( Mutetwa et al.هماهنگی دارد.
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جدول  .6مقایسه میانگین اثر آبیاری ،سوپرجاذب و میکوریز بر عملکرد ،درصد ماده خشک غده و کارایی مصرف آب سیبزمینی.
Table 6. Mean comparison effect of irrigation, superabsorbent and mycorrhiza on yield, tuber dry matter percentage
and water use efficiency of potato.
Water use efficiency
)(kg.m3
11.36 c
12.98 b
16.56 a
12.82 d
13.85 b
13.39 c
14.47 a

Tuber dry
)matter (%
20.49 a
20.41 a
19.92 a
19.82 c
20.64 a
20.20b c
20.43 ab

Total yield
)(ton.ha -1
44.40 a
37.72 b
34.16 b
36.72 b
40.87 a
38.21 ab
39.24 ab

Treatments
100% water requirement
75% water requirement
50% water requirement
)Control (no use of superabsorbent and mycorrhiza
Use of superabsorbent
Use of mycorrhiza
Both mycorrhiza and superabsorbent applications

در هر ستون میانگینهایی با حداقل یک حرف مشترک ،تفاوت معنیدار در سطح  5درصد ندارند.
In each column means followed by at least a common letter, are not significantly difference at 5% probability level .

جدول  . 7مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری ،سوپرجاذب و میکوریز بر عملکرد ،اندازه غده ،درصد ماده خشک و کارایی مصرف آب
سیبزمینی.
Table 7. Mean comparison of the interaction effects of irrigation treatment and use of superabsorbent and mycorrhiza
on yield, tuber dry matter percentage and water use efficiency of potato.
Water use efficiency
)(kg.m3
11.20 j
11.38 ij
11.45 i
11.41 i
12.13 h
13.21 f
12.61 g
13.98 e
15.14 d
16.97 b
16.12 c
18.01 a

Tuber dry matter
)(%
20.44 a
20.68 a
20.27 a
20.59 a
20.31 a
20.74 a
20.27 a
20.33 a
18.72 b
20.52 a
20.07 a
20.39 a

Total yield
)(ton.ha -1
42.70 b
43.91 b
43.10 b
46.88 a
35.70 cd
38.79 bc
34.57 cd
39.45 bc
31.77 d
34.95 cd
34.57 cd
36.12 c

Treatments
100% water requirement × control
100% water requirement × superabsorbent
100% water requirement × mycorrhiza
100% water requirement × superabsorbent and mycorrhiza
75% water requirement × control
75% water requirement × superabsorbent
75% water requirement × mycorrhiza
75% water requirement × superabsorbent and mycorrhiza
50% water requirement × control
50% water requirement × superabsorbent
50% water requirement × mycorrhiza
50% water requirement × superabsorbent and mycorrhiza

در هر ستون میانگینهایی با حداقل یک حرف مشترک ،تفاوت معنیدار در سطح  5درصد ندارند.
In each column means followed by at least a common letter, are not significantly difference at 5% probability level.

همچنین افزایش تعداد غده در بوته در
سیبزمینی ،با تأخیر در ورود به گلدهی و افزایش
سطح برگ و ساقه در مرحله استولونزایی تا قبل از
شروع غدهزایی همبستگی مثبت دارد ( Miri et al.,
 .)2008در این پژوهش سوپرجاذب با تأثیر بر صفات
مرتبط با ساقه سیبزمینی ،افزایش شاخص سطح
برگ و سرعت رشد و ایجاد پوشش کامل در مرحله
استولونزایی ،بر تعداد غده و در نهایت عملکرد کل
اثرگذار بود .با نتایج این پژوهش مشخص شد که در
شرایط آبیاری نرمال و تنش شدید استفاده توام از
میکوریز و سوپر جاذب سبب افزایش تعداد غده و
همچنین عملکرد کل نسبت به کاربرد جداگانه
سوپرجاذب و میکوریز و نیز تیمار شاهد شد .به نظر
میرسد که استفاده از سوپرجاذب در شرایط تنش به
استقرار میکوریز کمک کرده و کارایی آن را بویژه در
شرایط تنش افزایش داده است .یا ممکن است در

شرایط عدم تنش سوپرجادب با جذب و تثبیت مواد
غذایی بیشتر به اندوخته مواد غذایی در فضای اطراف
ریشه ( )Rhizosphereکمک کرده و با فراهم نمودن
مواد غذایی بیشتر سبب افزایش ظرفیت جذب در
ریسههای قارچ میکوریز بشود .در همین زمینه گزارش
شده است که استفاده از سوپر جاذب سبب تشدید
فعالیت قارچهای میکوریز میگردد ( & Hadi
.)Kalantar, 2017
ثابت شده است که مقدار ماده خشک غده در
سیبزمینی با فسفر برگ و میزان فسفر خاک
همبستگی مثبت دارد ( .)Ekelof., 2007با توجه به
اینکه فسفر عنصری ضروری برای متابولیسمهای
گیاهی به خصوص در متابولیسم کربوهیدرات است،
تأمین فسفر مورد نیاز گیاه و تقویت انجام
متابولیسمهای الزم باعث افزایش ذخیره کربوهیدرات
غده میشود .چون در غده سیبزمینی بیشترین میزان
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 اثرات مثبت تلقیح با قارچ میکوریز.غدهها نسبت داد
در تجمع ماده خشک غده در این آزمایش با نتایج
)2003( Ryan ) و2007( David et al. گزارشهای
.همخوانی کامل دارد
نتیجهگیری کلی

در مجموع با نتایج این پژوهش مشخص شد که با اعمال
،کم آبیاری و نیز به موازات افزایش شدت تنش آبی
صفات رشد و عملکرد کل در سیبزمینی کاهش پیدا
 اما این کاهش در شرایط تلقیح با میکوریز و با،کردند
.کاربرد پلیمر سوپر جاذب به طور معنی داری کمتر بود
بنابراین اثرات مثبت استفاده از سوپرجاذب رطوبتی و
قارچ همزیست میکوریز بیشتر در شرایط کم آبیاری و به
ویژه در شرایط تنش نمود پیدا کرده و قادر به کاهش
.اثرات سوء ناشی از تنش آبی و تعدیل آن میباشد

 این امر باعث،کربوهیدرات ذخیره نشاسته می باشد
افزایش ماده خشک گیاه و در نتیجه مادة خشک
 همچنین با تجزیه برگی مشخص شد.غدهها میشود
که در گیاهان تلقیح شده سطح جذب عناصر
 روی و منگنز افزایش معنیدار داشته،ریزمغذی آهن
.) است (دادههای دیگر حاصل از انجام این تحقیق
 افزایش،نقش این عناصر در تحریک سنتز کلروفیل
ظرفیت فتوسنتز و در نتیجه کمک به تجمع زیست
 بر این اساس.توده گیاهی کامالً مشخص شده است
میتوان بخشی از دالیل افزایش ماده خشک غده بویژه
در تیمارهای تنش که با درصد باالتری از استقرار و
کلونیزاسیون قارچ میکوریز همراه بودند را به اثرات
مثبت ناشی از تأثیر میکوریز بر جذب این عناصر و
 سرعت اسیمیالسیون،درنتیجه افزایش ظرفیت فتوسنتز
و در نهایت تجمع مواد ذخیرهای کربوهیدرات در
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