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Abstract
In order to investigate the effect of planting date and Mycorrhiza fungi on the
physiological, growth characteristics and yield of three cultivars of potato tuber, the
treatments were planting date as the main plot at three levels (May 15th, June 1st and
June 15th) and the consisted of a factorial combination of three potato cultivars (Agria,
Santhe and Arinda) and two levels with and without mycorrhiza as subplots. The results
showed that the highest yield of potato tuber cultivars achieved with Arinda in the early
cultivating date (May 15th) (38 t ha-1). It was determined that the planting date of May
20th due to the interaction of stages of plant growth (especially flowering) with the
maximum temperature of the region was affected by environmental stresses that had a
negative effect on the physiological characteristics associated with the photosynthetic
pigments. As a result, decreased potato tuber yield in Fereydoun Shahr area. Mycorrhiza
has a positive effect on root development, improves the pigments and increases the dry
weight of the roots, leaves and shoots. It seems that Agria have less tolerance to
environmental stresses due to less production of non-enzymatic (carotenoid) and
enzymatic (catalase, peroxidase and ascorbate peroxidase) anti-oxidant, resulting in
lower tuber yield in all three planting dates in presence or absence of mycorrhiza.
Keywords: Adaptation strategies, Antioxidant enzymes, Number and tuber yield,
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چکیده
به منظور بررسی اثر تاريخ کاشتت و همزيستتی قتار متايکوريزا بتر ويژگتی هتای رويشتی ،فیزيولتویيکی و
عملکرد سه رقم غدة سیبزمینی ،پژوهشی طی سالهای زراعی  8676-79انجام شد .تیمارهتا شتام تتاريخ
کاشت در سه سطح  85ارديبهشت 8 ،و  85خرداد (کرت اصلی) و ترکیب فاکتوريلی سه رقم ستیبزمینتی
(آگريا ،سانته و آريندا) و دو سطح با مايکوريزا و بدون مايکوريزا (کرت فرعی) بودنتد نتتاي نشتان دادنتد
بیشترين عملکرد غدة سیبزمینتی ( 60تتن در هکتتار) بتا کشتت رقتم آرينتدا در زمتان کشتت زودتتر (85
ارديبهشت) نسبت به زمان کاشت راي (اول خرداد) منطقه حاص شد تاريخ کاشت راي به علت هم زمانی
مراحلی از رشد گیاه (بهويژه گلدهی) با حداکثر دمای هوای منطقه دچار تنش های محیطتی شتده و تتأثیری
منفی بر ويژگی های فیزيولویيک مرتبط با دستگاه فتوسنتزکننده (رنگدانه هتای فتوستنتزی) گیتاه گذاشتته و
باعث کاهش عملکرد غدة سیب زمینی در منطقة فريدونشهر شده است مايکوريزا با تأثیر مثبتت بتر توستۀة
ريشه سبب بهبود رنگدانته هتا و افتزايش وزن خشتک ريشته ،بتر

و انتدام هتوايی ستیب زمینتی متیشتود

درمجموع بهنظر میرسد رقم آگريا (رقم راي منطقه) به دلی تولید کمتر سیستم آنتیاکستیدان غیرآنزيمتی
(کاروتنوئید) و آنزيمی (کاتاالز ،پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز) تحم کمتری نسبت به دو رقم ديگر
در مواجهه با تنش های محیطی دارد؛ اين امر به عملکرد کمتر غده در هر سه تاريخ کاشت بتا متايکوريزا يتا
بدون مايکوريزا منجر شده است
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 89388هکتار گزارش شده است و تقريباً  998هزار

بر اساس آخرين گزارش مجمع بین دولتی تغییر

تن از تولید سیبزمینی کشور را شام میشود

اقلیم ،میانگین درجه حرارت جهان تا  58سال آينده

منطقة فريدونشهر با سطح زيرکشت بیش از 9888

 8/3تا  9/5درجة سانتیگراد و تا پايان قرن حاضر

هکتار و میانگین عملکرد غدة  99تن در هکتار يکی

 8/8تا  3/9درجة سانتیگراد افزايش میيابد؛ آثار

از مهمترين مناطق مستۀد کشت سیبزمینی در

منفی اين تغییر در مناطق گرم و خشک بسیار شديد

کشور و قطب تولید سیبزمینی در اصفهان است

خواهد بود (Koocheki and Nassiri-Mahallati,

)(Adavi, 2014

مطالۀههای

تنشهای غیرزيستی ازجمله خشکی آثار

مربوط به تغییر اقلیم طی سالهای اخیر در ايران

نامطلوبی بر رشد و عملکرد غدة سیبزمینی

بروز اين پديده را در کشور تأيید میکنند (Moradi

میگذارند )(Cantore et al., 2014؛ سیبزمینی به

)et al., 2014

کمبود رطوبت خاك بسیار حساس است و حتی با

) 2008; Parrya et al., 2004نتاي

ازآنجاکه تولید محصوالت زراعی مستقیماً به

وجود آبیاری مناسب و کافی ممکن است در مۀرض

شرايط اقلیمی وابسته است ،کشاورزی يکی از

تنش آبی موقت بهويژه در هوای داغ و روزهای

نخستین بخشهايی است که از تغییرات اقلیمی متأثر

آفتابی قرار گیرد؛ در حقیقت ،هنگامی که

میشود اگرچه کشاورزان قادر نیستند شرايط

سیبزمینی در مۀرض تقاضای اتمسفری زياد قرار

اقلیمی را کنترل کنند ،مديريت و تغییر عواملی مانند

گیرد ممکن است بستهشدن روزنه و پژمردگی نسبی

آبیاری ،خاك ،تاريخ کاشت ،رقم محصول،

حتی در خاك مرطوب اتفاق افتد ( Steyn et al.,

فۀالیتها و فناوریهای استفادهشده در کشت

)2007

محصوالت زراعی نقش بسزايی در کاهش آثار

ازجمله آثار تنشهای محیطی (تنش آب و دمای

مضر تغییر اقلیم بر رشد ،نمو و عملکرد محصوالت

زياد) ممانۀت از فتوسنتز ،تغییر محتوای کلروفی و

کشاورزی دارد (Moradi et al., 2014; Ozkan

خسارت به دستگاه فتوسنتزی و تغییرات بیوشیمیايی

)and Akcaoz, 2002

نظیر تجمع گونههای فۀال اکسیژن سمی و بسیار
(Solanum

واکنشپذير است گیاهان برای مقابله با تنش

) tuberosumيکی از مهمترين گیاهان زراعی

اکسیداتیو ايجادشده دارای سیستم دفاعی با کارايی

دنیاست که چهارمین رتبة تولید را پس از ذرت،

زياد هستند که راديکالهای آزاد را از بین میبرد و

(Adavi and Tadayoun,

يا خنثی میکند اين سیستم دفاعی شام افزايش

) 2014مجموع سطح زيرکشت سیبزمینی در سال

مقدار آنزيمهای آنتیاکسیدان (سوپراکسیددسموتاز،

زراعی  8679-8676در استان اصفهان حدود

کاتاالز ،آسکورباتپراکسیداز و گلوتاتیونردوکتاز)

سیبزمینی با نام علمی

برن

و گندم دارد
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و سیستم غیرآنزيمی (آسکوربات ،توکوفرول،

ینوتیپ و مديريت نهادهها تأثیر میپذيرد تاريخ

کاروتنوئیدها و ساير ترکیبات ازجمله فالونوئیدها،

کاشت يکی از شاخصهای مهم محیطی در هر

مانیتولها و پلیفنولها) است (Karmakar et al.,

منطقه است و واکنش ارقام مختلف به تاريخ کاشت
يکسان نیست؛ بهطوریکه هر رقم پتانسی

)2014

تولید

 )9889( Adaviگزارش کرد تغییر اقلیم و

زيادی در تاريخ کاشت مطلوب خود دارد ترکیب

گرمشدن زمین (کاهش میزان بارندگی و افزايش

مناسب ینوتیپ و تاريخ کاشت در گیاهان زراعی

میانگین دما در  888سال آينده) در منطقة

يکی از مهمترين عوام مؤثر بر کسب عملکرد

فريدونشهر باعث کاهش تۀداد روز از سبزشدن تا

مطلوب و اقتصادی است در تاريخ کاشت مناسب،

مرحلة گلدهی و کاهش عملکرد غدة سیبزمینی

مراح

رويشی و زايشی گیاه با شرايط مطلوب

میشود

محیطی منطبق و موجب افزايش بازدهی فتوسنتز،

تخفیف و سازگاری دو روش شناختهشده برای

افزايش انتقال و ذخیرة مواد فتوسنتزی در اندام

کاهش آثار منفی تغییر اقلیماند راهکارهای تخفیف

اقتصادی و درنهايت افزايش عملکرد میشوند

به کاهش انتشار گازهای گلخانهای از راه فۀالیتهای

مۀموالً تاريخ کاشت با ساير مديريتهای زراعی

مديريتی مختلف مانند کاهش کاربرد کودهای

(انتخاب ارقام مقاوم ،مديريت نهادهها و غیره) اثر

شیمیايی ) ،(Vergé et al., 2007مکانیزاسیون،

متقابلی در کاهش يا تخفیف آثار منفی تغییر اقلیم

افزايش ترسیب کربن ،کشتوکار گیاهان زراعی با

بر محصوالت کشاورزی نشان میدهد (Bagheri

(Falloon and

) and Blochi, 2013روشهای زيستی مبتنی بر

) ،Betts, 2010حرکت به سمت کشاورزی

ريزجانداران مفید خاکزی در

هدف تولید سوختهای زيستی

ارگانیک ) (Shiferaw et al., 2009و

استفاده از پتانسی

اشاره

برقراری روابط همزيستی با گیاهان ،راهکار مؤثری

دارند .منظور از سازگاری نیز راهکارهايی برای

برای افزايش تحم گیاه نسبت به تنشهای محیطی

تنظیم رشدونمو گیاه است؛ بهطوریکه کمتر در

است ) (Beltrano and Ronco, 2008قار های

مۀرض تغییرات اقلیمی رخداده قرار گیرد

مايکوريزای آربوسکوالر با افزايش جذب آب و

) (Rosenzweig and Tubiello, 2007راهکارهای

عناصر مۀدنی نظیر فسفر که تحرك نسبتاً اندکی در

سازگاری ازجمله تغییر تاريخ کاشت ،تراکم کاشت

خاك دارند حیات گیاه میزبان را بهبود میبخشند

) ،(Trnka et al., 2004استفاده از ارقام مقاوم به

در گیاهان بهويژه آن دسته گیاهانی که سیستمهای

شرايط گرمتر ) ،(Moradi et al., 2013تغییر در

ريشهای محدود و ضۀیف دارند ارتباطهای هیفی

تناوب کاشت ،مديريت آبیاری (Tubiello et al.,

ارتباطی میان ريشه و

) 2002و

بسته به سیستم کشاورزی ،منطقه و

سناريوهای تغییر اقلیمی متفاوت هستند
عملکرد هر گیاه از عوام

مختلف محیطی،

اين قار ها به شک

پ

مکانهای تغذيهای و آب در خاك عم و جذب
آب و عناصر غذايی غیرمتحرك و کمتحرك را
برای سلولهای میزبان تسهی میکنند (Kapoor et
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)al., 2008؛ در پژوهشی نشان داده شده است

عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم غدة سیبزمینی،

مايکوريزا سبب افزايش اندازه ،تۀداد ،وزن و

آزمايشی به شک اسپلیتفاکتوري در قالب طرح

عملکرد غده و نشاستة سیبزمینی میشود (Adavi

بلوكهای کام

تصادفی در  6تکرار انجام شد.

)and Tadayoun, 2014

تیمارهای آزمايشی شام تاريخ کاشت در سه سطح

باتوجهبه روند تغییرات اقلیمی اخیر و گرمشدن

 85ارديبهشت 8 ،و  85خرداد (کرت اصلی) و

هوا و تأثیر آن بر عملکرد محصوالت زراعی ازجمله

ترکیب فاکتوريلی سه رقم مختلف سیبزمینی آگريا

سیبزمینی ،اگر کشاورزان راهکارهای تخفیف و

) ،(Agriaسانته ) (Santehو آريندا ) (Arindaو دو

سازگاری مناسب را در نظر نگیرند کوتاهشدن دورة

سطح با مايکوريزا و بدون مايکوريزا (کرت فرعی)

گلدهی و طول فص

رشد سبب متأثرشدن

بودند

سیبزمینی از تغییرات اقلیمی و گرمايش زمین

قار ( )Glomus intraradicesاز مجاورت ريشة

میشود و ممکن است عملکرد غده در اين شرايط

گیاه ذرت طی دورة رويشی چهارماهه تهیه شد تیمار

کاهش يابد؛ ازاينرو هدف پژوهش حاضر ،ارزيابی

تلقیح با قار هنگام کاشت به میزان مخلوط 888

راهکارهای سازگاری (تاريخ کاشت و رقم) و

گرم از مادة تلقیح شام قطۀههای ريشة مايکوريزايی

تخفیف (کاربرد مايکوريزا) ناشی از تغییر اقلیم و

ذرت ،خاك و اندام فۀال قارچی (اسپور و هیف) که

بررسی اثر تغییرات ايجادشده بر صفتهای رويشی و

به شک تجاری تهیه شده بود به محیط اطراف ريشه

فیزيولویيک (رنگدانهها و آنزيمهای آنتیاکسیدان)

اضافه شد

و عملکرد و تۀداد غدة سیبزمینی در فريدونشهر
است

هر کرت شام  3خط کشت به طول  5متر بود و
فاصلة بین خطوط و روی خطوط بهترتیب  95و 95
سانتیمتر در نظر گرفته شد غدهها با تراکم 5/66

مواد و روشها

گیاه در مترمربع در اواي بهار کشت شدند در طول

آزمايش حاضر به شک مزرعهای طی سالهای

دوره رشد ،کود اوره ( 93درصد نیتروین) در دو

زراعی  8679-76و  8676-79در شهرستان

نوبت (يکسوم پیش از کاشت و دوسوم در زمان

فريدونشهر واقع در غرب استان اصفهان و  69درجه

گلدهی) به زمین اضافه شد آبیاری بالفاصله پس از

و  53دقیقة عرض شمالی و  58درجه و  9دقیقة

کاشت و پسازآن ،هر  88روز يکبار به شک نشتی

عرض شرقی با ارتفاع  9568متر از سطح دريا انجام

و مبارزه با علفهای هرز در سه نوبت با وجین دستی

شد اقلیم اين ناحیه طی دورة زمانی  95ساله (8700

انجام شد

تا  )9889سرد کوهستانی با میانگین دمای حدود 7/5

برای اندازهگیری میزان کلروفی های  b ،aو

درجة سانتیگراد و بارندگی  388میلیمتر بوده است

کاروتنوئیدها از روش آرنون استفاده شد (Arnon,

ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی خاك در جدول 8

) 1949میزان فۀالیت آنزيمهای آنتیاکسیدانی

نشان داده شدهاند بهمنظور بررسی اثر تاريخ کاشت و

کاتاالز ) ،(Aebi, 1984پراکسیداز )(Koroi, 1989

مايکوريزا بر صفتهای رويشی ،فیزيولویيکی و

و آسکورباتپراکسیداز

(Nakano and Asada,
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) 1981اندام هوايی سیبزمینی سنجیده شد واحد

باقیماندهها اطمینان حاص

فۀالیت تمام آنزيمهای آنتیاکسیدان اندازهگیریشده

دادههای آزمايش با روش ( GLMالگوی خطی

به شک تغییرات جذب به میلیگرم پروتئین در دقیقه

تۀمیميافته) انجام شد میانگین تیمارهای آزمايشی به

بیان شد.

روش آزمون چنددامنهای دانکن ) (DNMRTدر

تمام تجزيههای آماری با نرمافزار آماری SAS

شد تجزية واريانس

سطح  5درصد مقايسه شدند

انجام شدند پیش از انجام عم تجزية واريانس با
استفاده از روش  Univariateاز نرمالبودن توزيع
جدول  -8ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی خاك در منطقة اجرای آزمايش
عمق خاك
()cm
8-68

بافت

EC
)(dS/m

pH

لوم رسی

8 /0

9 /9

نتایج

فسفر

پتاسیم

کربن آلی

نیتروین ک

()mg/kg

(درصد)

(درصد)

()mg/kg

933

8 /0

8/89

5 /5

ارديبهشت) و با مايکوريزا اختالف مۀناداری ندارد

اثر تاریخ کاشت ،مایکوریزا و رقم بر رنگدانهها

کمترين مقدار کلروفی  aدر تاريخ کاشت  8خرداد

(میزان کلروفیلهای کل b ،a ،و کاروتنوئید برگ):

بدون مايکوريزا در رقم آگريا ديده میشود نتاي

تجزية واريانس نشان میدهد آثار اصلی تاريخ

نشان میدهند رقم آگريا در هر سه تاريخ کاشت با

کاشت ،مايکوريزا و رقم بر تمام صفتهای مرتبط

مايکوريزا و بدون مايکوريزا کمترين میزان

با کلروفی و کاروتنوئید در سطح  8درصد مۀنادار

کلروفی  aرا تولید کرده است (جدول )9

هستند همچنین اثر برهمکنش تاريخ کاشت و

کلروفیلهای ،b

کل و کاروتنوئید :جدول

مايکوريزا بر صفت کلروفی ( b ،aو ک ) مۀنادار

مقايسة میانگین اثر برهمکنش مايکوريزا و رقم نشان

از

میدهد بیشترين میزان هر سه صفت (کلروفی های

اثر برهمکنش مايکوريزا و رقم تأثیر میپذيرند؛

 ،bک و کاروتنوئید) با کاربرد مايکوريزا در رقم

عالوهبراين ،اثر برهمکنش تاريخ کاشت ،مايکوريزا

آريندا (رقم زودرس) حاص شده است؛ اين حالت

و رقم فقط بر میزان کلروفی  aمۀنادار است

سبب افزايش  99/6 ،58و  96/3درصدی بهترتیب

است تمام صفتهای مرتبط با رنگدانههای بر

مقايسة میانگین برهمکنش تاريخ کاشت،

رنگدانههای کلروفی های  ،bک

و کاروتنوئید

مايکوريزا و رقم نشان میدهد رقم آريندا بیشترين

نسبت به شرايط بدون کاربرد مايکوريزا در رقم

 aرا در تاريخ کاشت سوم (85

نشان میدهند

میزان کلروفی

آريندا شده است همچنین نتاي

خرداد) با مايکوريزا تولید کرده است که ازنظر

کمترين مقدار هر سه صفت يادشده در شرايط

آماری با تیمار رقم سانته در همان تاريخ کاشت با

بدون مايکوريزا در رقم آگريا (رقم ديررس)

مايکوريزا و رقم آريندا در تاريخ کاشت اول (85

حاص شده است (جدول  )6جدول برهمکنش

زيستشناسی گیاهی ايران ،سال نهم ،شمارة سی و پنجم ،بهار 8679
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تاريخ کاشت و مايکوريزا نیز تأثیر مثبت مايکوريزا

مقايسة میانگین اثر اصلی تاريخ کاشتت بتر میتزان

بر میزان کلروفی های  bو ک را نشان میدهد؛

کاروتنوئیتتد نیتتز نشتتان متتتیدهتتد بیشتتترين میتتتزان

بهشکلیکه بیشترين و کمترين مقدار هر دو صفت

کاروتنوئیتتد در تتتاريخ کاشتتت  85ارديبهشتتت تولیتتد

بهترتیب در تیمار تاريخ کاشت  85خرداد با

شتتده استتت و اختتتالف آمتتاری مۀنتتاداری بتتا تتتاريخ

مايکوريزا و تیمار تاريخ کاشت  8خرداد بدون

کاشت  85خرداد ندارد (شک )8

مايکوريزا مشاهده شد (جدول )9
جدول  -9اثر برهمکنش تاريخ کاشت ،مايکوريزا و ارقام بر میزان کلروفی  aبر

و اندام هوايی

و وزن خشک ريشه ،بر

سیبزمینی (حروف مشابه در هر ستون نشاندهندة نبود اختالف مۀنادار بر اساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد
است )
تاريخ کاشت

سطوح

کلروفی ( aمیلیگرم بر گرم

وزن خشک

وزن خشک

وزن تازه بر )

ريشه (گرم)

(گرم)

آريندا

8/99d

8/35f

de

c

ارقام

مايکوريزا
بدون
مايکوريزا

 85ارديبهشت
مايکوريزا

بدون
مايکوريزا
 8خرداد
مايکوريزا

بدون
مايکوريزا
 85خرداد
مايکوريزا

بر

وزن خشک بخش
هوايی (گرم)
95/6f

88/99de

h

de

آگريا

8/69

3/95

9/38

80/9

سانته

8/99d

0/85b

0/88d

68/9de

آريندا

8/99a

88/85a

60/87a

38/9b

آگريا

8/56c

3/09c

0/80d

96/0fg

سانته

8/36b

9/06bc

9/39f

67/8d

آريندا

8/69de

9/97de

89/99cd

99/9fg

ef

f

i

e

آگريا

8/99

8/99

3/88

85/7

سانته

8/69e

6/80e

88/78de

98/9fg

آريندا

8/59c

8/90f

85/96c

58/8bc

آگريا

8/66e

8/09ef

5/98ef

68/9de

سانته

8/96d

9/39de

89/69c

95/9cd

آريندا

8/59c

3/67c

86/09c

38/3b

d

f

de

h

آگريا

8/95

8/99

9/89

87/8

سانته

8/58c

6/88e

0/96d

68/8de

آريندا

8/09a

9/39de

99/85b

38/0b

آگريا

8/33b

5/86d

88/85d

59/6bc

سانته

8/93a

9/99de

89/97cd

08/5a

جدول  -6اثر برهمکنش سطوح مايکوريزا و ارقام بر محتوای کلروفی  ،کاروتنوئید و آنزيمهای آنتیاکسیدان (حروف مشابه در هر
ستون نشاندهندة نبود اختالف مۀنادار بر اساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصدند )
سطوح

ارقام

مايکوريزا

کلروفی

b

کلروفی ک

کاروتنوئید

کاتاالز بر

(میلیگرم بر گرم وزن تازه بر )

پراکسیداز بر

آسکورباتپراکسیداز

(میلیگرم بر گرم پروتئین)

بدون

آريندا

8/89c

8/38c

5/89d

8/899c

8/899d

8/855c

مايکوريزا

آگريا

cd

d

e

c

d

c

8/86

8/97

9/87

8/896

8/898

8/896

بررسی اثر تاريخ کاشت و همزيستی مايکوريزا بر ويژگیهای رويشی ،فیزيولویيک و عملکرد غدة سه رقم سیبزمینی
8/85c

8/59c

9/98e

8/896c

8/893cd

8/853c

آريندا

a

a

a

b

b

b

آگريا

b

سانته

b

سانته
مايکوريزا
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8/69
8/99
8/97

8/89

0/77

c

8/860

c

8/95

b

3/07

b

8/866

b

8/78

a

8/838

9/77

8/899

c

8/866

a

8/838

8/873

b

8/888

a

8/839

جدول  -9اثر برهمکنش تاريخ کاشت و سطوح مايکوريزا بر محتوای کلروفی  ،آنزيمهای آنتیاکسیدان و تۀداد غده در بوته (حروف
مشابه در هر ستون بهمنزلة وجودنداشتن اختالف مۀنادار بر اساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد هستند )
تاريخ کاشت

سطوح مايکوريزا

کلروفی

b

کاتاالز بر

کلروفی ک

(میلیگرم بر گرم وزن تازه بر )
 85ارديبهشت
 8خرداد
 85خرداد

پراکسیداز

تۀداد غده در
بوته

بر

(میلیگرم بر گرم پروتئین)

عدم مايکوريزا

8/85d

8/53d

8/899

8/896

9/39

مايکوريزا

8/99b

8/78b

8/858a

8/856a

0/58b

عدم مايکوريزا

8/88d

8/99e

8/898e

8/890d

3/88c

bc

c

c

c

c

مايکوريزا
عدم مايکوريزا
مايکوريزا

d

d

d

8/99

8/39

8/869

8/863

3/66

8/98c

8/37c

8/899de

8/898d

3/66c

a

a

ab

ab

8/69

8/899

8/88

است

8/890

a

88/89

تمام صفتهای مرتبط با آنزيمهای

آنتیاکسیدان بر

از آثار برهمکنش مايکوريزا و

رقم متأثر هستند
مقايسة میانگین اثر برهمکنش مايکوريزا و رقم
نشان میدهد بیشترين و کمترين مقادير هر سه آنزيم
آنتیاکسیدان بررسیشده بهترتیب در تیمارهای
کاربرد مايکوريزا در رقم سانته و بدون مايکوريزا
شک  -8اثر تاريخهای مختلف کاشت سیبزمینی بر میزان
کاروتنوئید بر
اثر

جدول  6نشان میدهند در شرايط بدون مايکوريزا،

تیمارهای

آنتیاکسیدان

برگ

آزمایشی
(کاتاالز،

بر

آنزیمهای

پراکسیداز

و

آسکورباتپراکسیداز) :تجزية واريانس نشان میدهد
آثار اصلی تاريخ کاشت ،مايکوريزا و رقم (بهجز
اثر تاريخ کاشت بر پراکسیداز در سطح  8درصد) بر
تمام صفتهای مرتبط با آنزيمهای آنتیاکسیدان
بر

در رقم آگريا مشاهده میشود (جدول  )6نتاي

مۀنادار هستند اثر برهمکنش تاريخ کاشت و

مايکوريزا بر صفتهای کاتاالز و پراکسیداز مۀنادار

اختالف آماری مۀناداری بین ارقام مختلف
سیبزمینی وجود ندارد نتاي

جدول مقايسة

میانگین اثر برهمکنش تاريخ کاشت و مايکوريزا
نشان میدهند بیشترين مقدار کاتاالز و پراکسیداز
بر

در تیمار تاريخ کاشت  85ارديبهشت با

مايکوريزا حاص

شده است و اختالف آماری

مۀناداری با تیمار کاشت در  85خرداد با مايکوريزا
ندارد؛ کمترين مقدار کاتاالز و پراکسیداز در تاريخ
کاشت  8خرداد بدون مايکوريزا مشاهده میشود

زيستشناسی گیاهی ايران ،سال نهم ،شمارة سی و پنجم ،بهار 8679
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(جدول  )9نتاي جدول  9نشان میدهند کاربرد

( 85ارديبهشت) با مايکوريزا و در رقم آريندا

مايکوريزا در تمام تاريخهای کاشت سبب افزايش

حاص

شده است و نسبت به شرايط بدون

میزان هر دو آنزيم کاتاالز و پراکسیداز شده است

مايکوريزا در همین تاريخ کاشت سبب افزايش

مقايسة میانگین اثر اصلی تاريخ کاشت بر میزان

 06/3و  96درصدی بهترتیب وزن خشک ريشه و

آسکورباتپراکسیداز نشان میدهد بیشترين میزان

شده است در بیشتر ترکیبهای تیماری

(8/8

میلیگرم

بر

گرم

بر

پروتئین)

تاريخ کاشت ،رقمهای آريندا (زودرس) و آگريا

آسکورباتپراکسیداز در تاريخ کاشت 85

(رقم ديررس) بهترتیب بیشترين و کمترين وزن

ارديبهشت تولید شده است و اختالف آماری

خشک بر

مۀناداری با میزان آسکورباتپراکسیداز (8/87

نتاي

را تولید کردهاند (جدول )9
جدول  9تأيید میکنند رقم آگريا در

میلیگرم بر گرم پروتئین) در تاريخ کاشت 85

تاريخ کاشت  8خرداد و بدون کاربرد مايکوريزا

خرداد ندارد (شک )9

کمترين ( 85/7گرم) وزن خشک اندام هوايی را
تولید کرده است
اثر تیمارهای آزمایشی بر صفتهای تعداد و

عملکرد غدۀ سیبزمینی :تجزية واريانس دادهها
نشان میدهد هر دو صفت تۀداد و عملکرد غدة
سیبزمینی از تمام آثار اصلی تیمارهای آزمايشی
تأثیر پذيرفتهاند اثر برهمکنش تاريخ کاشت و
مايکوريزا فقط بر تۀداد غده در بوته ،اثر
شک  -9اثر تاريخهای مختلف کاشت سیبزمینی بر میزان

برهمکنشهای تاريخ کاشت با رقم و برهمکنش

آسکورباتپراکسیداز بر

مايکوريزا با رقم تنها بر صفت عملکرد غدة

اثر تیمارهای آزمایشی بر صفت وزن خشک

ریشه ،برگ و اندام هوایی :تجزية واريانس نشان
میدهد صفت وزن خشک ريشه ،بر

و اندام

هوايی از تمام آثار اصلی ،برهمکنشهای دوگانه و
سهگانه تأثیر میپذيرد (بهجز وزن خشک ريشه که
از برهمکنش رقم و مايکوريزا متأثر نمیشود)
مقايسة میانگین اثر برهمکنش تاريخ کاشت،

سیبزمینی مۀنادار است
جدول مقايسة میانگین اثر برهمکنش تاريخ
کاشت و مايکوريزا بر تۀداد غده نشان میدهد
بیشترين تۀداد غده در شرايط کاربرد مايکوريزا در
تاريخ کاشت  85خرداد حاص شده است در زمینة
صفت تۀداد غدة سیبزمینی ،برتری با تیمار کاربرد
مايکوريزا در هر سه تاريخ کاشت است (جدول )9
و بیشترين و کمترين تۀداد غده بهترتیب در رقمهای

مايکوريزا و رقم (جدول  )9نشان میدهد بیشترين

آريندا و آگريا مشاهده میشود (شک  )6جدول

در تاريخ کاشت زودتر

مقايسة میانگین اثر برهمکنش تاريخ کاشت و رقم

وزن خشک ريشه و بر

بررسی اثر تاريخ کاشت و همزيستی مايکوريزا بر ويژگیهای رويشی ،فیزيولویيک و عملکرد غدة سه رقم سیبزمینی
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نشان میدهد کمترين عملکرد غدة سیبزمینی در

تولید منطقهای ضروری به نظر میرسند .پژوهشگران

تاريخ کاشت  8خرداد در رقم آگريا ( 87تن در

گزارش کردهاند راهکارهای مختلف مديريتی بايد

هکتار) تولید شده است بیشترين و کمترين عملکرد

برای تۀدي

آثار منفی تغییر اقلیم بر عملکرد

غدة سیبزمینی در هر سه تاريخ کاشت بهترتیب در

محصوالت زراعی (تغییر تاريخ کاشت ،رقم مناسب

رقمهای آريندا و آگريا حاص شده است (جدول

و استفاده از نهادههای زيستی) در آينده در نظر گرفته

)5

شوند ) (Moradi et al., 2014پژوهشگران در
ارزيابی روشهای سازگاری به شرايط اقلیمی آينده
نشان دادهاند تغییر تاريخ کاشت و اصالح ارقامی از
گندم با دامنة مقاومت بیشتر به گرما در مرحلة
گلدهی تأثیر چشمگیری در بهبود عملکرد خواهند
داشت

(Koocheki and Nassiri-Mahallati,

)2008
 -6اثر ارقام مختلف سیبزمینی بر تۀداد غدة

شک

زمان کاشت به علت تغییر طول روز ،دما و
رطوبت نسبی تأثیر بسزايی در رشد ،نمو و تولید گیاه

سیبزمینی

طی فص
جدول  -5اثر برهمکنش تاريخ کاشت و ارقام بر عملکرد
غدة سیبزمینی (حروف مشابه در هر ستون نشاندهندة نبود
اختالف مۀنادار بر اساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطح
احتمال  5درصد هستند )
تاريخ کاشت
 85ارديبهشت

ا خرداد

 85خرداد

ارقام

رشد دارد و يکی از مهمترين عوام

مديريتی مؤثر در تولید تمام محصوالت در راستای
کاهش آثار منفی تنشهای محیطی است (Khichar
)and Niwas, 2006

پاسخهای ريختشناختی و فیزيولویيکی ارقام

عملکرد(تن در هکتار)

آريندا

a

آگريا

c

99/88

سانته

97/86b

60/88

آريندا

b

آگريا

d

سانته

cd

آريندا

ab

آگريا

c

99/85

سانته

99/96b

99/95
87/88
98/00
68/66

گیاهی پاية شناسايی تأثیر تنش بر عملکرد نهايی آنها
هستند شناخت سازوکار رويارويی با تنشهای
محیطی و تشخیص تأثیر تنش بر فرايندهای
فیزيولویيکی و سوختوسازی گیاه از گامهای
نخست اصالح گیاه سیبزمینی هستند (Bagheri et

) al., 2014میزان تجمع کلروفی در بافتهای سبز
گیاهی از مهمترين صفتهای فیزيولویيکی است که
رابطة مستقیمی با میزان فتوسنتز و مادة خشک گیاهی

بحث
راهکارهای افزايش سازگاری به شرايط تغییر
اقلیم بهمنظور کاهش آثار منفی تغییر اقلیم و ثبات

دارد و میزان آن در شرايط تنش بهواسطة افزايش
فۀالیت آنزيمهای اکسیداز و کلروفیالز بهشدت
کاهش میيابد )(Baghbani- Arani et al., 2017
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در پژوهش حاضر ،گیاه سیبزمینی در تاريخ 8

فتوسنتز میشوند ) (Krishna et al., 2005آنها
ک

را در گیاه

خرداد به علت همزمانی زمان گلدهی با بیشترين

افزايش غلظت کلروفی

دمای منطقه ) (Adavi, 2014با تنش محیطی مواجه

 viniferaهمزيست با چند گونه قار

شده و میزان رنگدانهها کاهش بیشتری يافته است

گزارش کردند

Vitis

مايکوريزا

 Najaf Zadehو  )9889( Ehsanpourگزارش

تولید گونههای فۀال اکسیژن مانند سوپراکسید،

کردند مقدار کلروفی و کاروتنوئید در سیبزمینی

پراکسیدهیدروین و راديکال هیدروکسی

در

در اثر تنش محیطی (خشکی) کاهش میيابد؛

کلروپالست و میتوکندری يکی از مهمترين تغییرات

همچنین آنها نشان دادند میزان کلروفی و کاروتنوئید

بیوشیمیايی ايجادشده در گیاهان بر اثر تنشهای

در اين گیاه از رقم متأثر میشود و کاهش بیشتر

غیرزيستی است که تنش اکسیداتیو را ايجاد میکند

محتوای کلروفیلی در رقم  Concordممکن است

) (Karmakar et al., 2014گیاهان برای مقابله با

بهدلی حساسیت بیشتر ،ناسازگاری و مقاومت اين

خسارت سلولی يادشده از سیستم آنتیاکسیدانی

رقم به تنش خشکی باشد در موافقت با نتاي

پیچیدهای شام آنزيمهای کاتاالز ،آسکوربات و

پژوهش حاضر ،در پژوهشی نشان داده شده است

پراکسیداز استفاده میکنند که نقش کلیدی در مقابله

میزان کلروفی های  aو bو کاروتنوئید از آثار اصلی

با تنش اکسیداتیو بازی میکند (Karmakar et al.,

تاريخ کاشت ،رقم و همزيستی قار مايکوريزا و

)2014؛ آسکوربات نخستین آنتیاکسیدان مهمی

آنها در گیاه رازيانه تأثیر میپذيرد؛

است که بهطور مستقیم با پراکسیدهیدروین،

در تمام ارقام و

راديکالهای هیدروکسی  ،سوپراکسید و اکسیژن

تاريخهای کاشت به افزايش میزان رنگدانهها منجر

يکتايی واکنش میدهد و نقش مهمی در حفاظت

میشود ) (Barzegar et al., 2013در پژوهشها

کلروپالست سلولهای گیاهی در برابر آسیب

نشان داده شده است مايکوريزا سه منفۀت جذب

اکسیداتیو ايفا دارد (Smirnoff and Wheeler,

فسفر و ساير مواد مغذی ،افزايش مقاومت به

) 2000در پژوهشی نشان داده شده است فۀالیت

تنشهای غیرزيستی و مقاومت به بیماریها برای گیاه

آنزيم آسکورباتپراکسیداز بهمنظور جلوگیری از

خواهد داشت )(Sharma et al., 2008

آسیبهای واردشده به گیاه و حفظ هوموستازی

آثار متقاب

بهشکلیکه اعمال تیمار قار

 Rahmatzadehو همکاران ( )9886نشان دادند

افزايش میيابد )(Yong Kim et al., 2005

محتوای رنگیزههای فتوسنتزی شام کلروفی های a

پژوهشگران در پژوهشی دربارة گیاه زوفا نشان دادند

و bدرگیاه پروانش در تیمارهای مايکوريزايی بیشتر

بهطور کلی گونههای مايکوريزا با خنثیکردن آثار

از نمونههای شاهد غیرمايکوريزايی است؛ قار های

راديکالهای آزاد ،افزايش پايداری غشای سلولی و

مايکوريزا با افزايش جذب عناصر ضروری در

میزان فۀالیت آنزيمهای آنتیاکسیدان (کاتاالز،

بیوسنتز کلروفی ها شام منیزيم و آهن سبب افزايش

سوپراکسیددسموتاز و آسکوربات پراکسیداز) در

ساخت اين رنگیزهها و درنهايت ،افزايش میزان

تنش کمبود آب مؤثر هستند (Soleymani

تۀدي

بررسی اثر تاريخ کاشت و همزيستی مايکوريزا بر ويژگیهای رويشی ،فیزيولویيک و عملکرد غدة سه رقم سیبزمینی

)and Pirzad, 2015; 2016

آنزيمهای آنتیاکسیدان در ارقام متحم

در اين راستا Heshmati ،و همکاران ()9883
گزارش کردند استفاده از کود زيستی فسفر بارور9 -

وجود دارد
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به تنش

;(Sairam and Srivastava, 2001

)2002

با کاهش تجمع مقدار مالوندیآلدهید سبب افزايش

در پژوهش حاضر ،انباشت آنزيمهای

آنزيمهای آنتیاکسیدان کاتاالز ،پراکسیداز و

آنتیاکسیدان در تاريخ کاشت اول نسبت به ساير

آسکورباتپراکسیداز در شرايط تنش آبی در گیاه

تاريخهای کاشت احتماالً نشاندهندة قرارگرفتن

آنها نشان میدهند

گیاه در شرايط تنش برای مدت زمان بیشتر و

باکتریهای ح کنندة فسفات میتوانند بهعنوان مواد

فرصت کافی گیاه برای انباشت آنزيمهای

تلقیحی برای کاهشدادن آسیب اکسیداتیو ايجادشده

آنتیاکسیدان بهمنظور مقابله با تنش است در اين

در اثر خشکی استفاده شوند )(Kohler et al., 2008

راستا Dariny ،و همکاران ( )9886در بررسی اثر

افزايش فۀالیت آنزيمهای آسکورباتپراکسیداز

تاريخ کاشت بر میزان پرولین (سیستم دفاع

( ،)Sandhya et al., 2010کاتاالز (Kohler et al.,

آنتیاکسیدان غیرآنزيمی) در گیاه سیبزمینی

) 2008و پراکسیداز ()Gillham and Dodge, 1987

گزارش کردند میزان پرولین در تاريخ کاشت اول

در شرايط تنش خشکی در گیاهچة ذرت تلقیحشده

( 98شهريور) نسبت به ساير تاريخهای کاشت بیشتر

با باکتریهای ح کنندة فسفات نیز مشاهده شده

است؛ آنها علت را در مۀرض تنش قرار داشتن گیاه

است؛ ازاينرو ،نقش آنزيمهای آنتیاکسیدان در

برای مدت بیشتر و داشتن فرصت کافی برای

تحم به تنشهای غیرزيستی بهخوبی شناخته شده

انباشت پرولین بیان کردند

گلرنگ میشود

نتاي

است )(Noctor and Foyer, 1998

به نظر میرسد رقم آگريا به علت تولید کمتر

 Heydariو همکاران ( )9886گزارش کردند

آنتیاکسیدان آنزيمی (کاتاالز ،پراکسیداز و

تنشهای محیطی سبب کاهش میزان کلروفی های a

آسکورباتپراکسیداز) در مواجهه با تنشهای

و  bو افزايش فۀالیت دو آنزيم آسکورباتپراکسیداز

محیطی تحم کمتری نسبت به دو رقم ديگر داشته

و گلوتاتیونپراکسیداز در گیاه دارويی گاوزبان

که به عملکرد کمتر غده در هر سه تاريخ کاشت با

آنها نشان میدهند سیستم

مايکوريزا يا بدون مايکوريزا منجر شده است در

آنزيمی آنتیاکسیدان در گیاه برای مقابله با تولید

پژوهشی گزارش شده است مايکوريزا به علت

راديکالهای آزاد اکسیژن فۀال میشود استفاده از

بهبود جذب فسفر توسط گیاه سبب افزايش اندازه،

هیومیکاسید سبب افزايش سنتز کلروفی های  aو b

تۀداد ،وزن و عملکرد غده و نشاستة سیبزمینی

و افزايش فۀالیت آنزيم آسکورباتپراکسیداز

میشود )(Adavi and Tadayoun, 2014

اروپايی میشوند نتاي

در پژوهش حاضر ،استفاده از مايکويزا در هر

میشود
پژوهشهای مختلف نشان دادهاند ارتباطی قوی

سه تاريخ کاشت و در تمام ارقام سبب افزايش وزن

تنشهای محیطی و افزايش غلظت

و اندام هوايی سیبزمینی شد

بین تحم

خشک ريشه ،بر
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 Rahmatzadehو همکاران ( )9886در پژوهشی

آگريا تولید شده و در هر سه تاريخ کاشت ،برتری

دربارة وزن تر و خشک اندام هوايی گیاه پروانش

در صفت تۀداد غدة سیبزمینی با تیمار کاربرد

در اثر قار

مايکوريزا نشان دادند قار های

مايکوريزا بوده است

مايکوريزا با افزايش جذب عناصر مۀدنی نظیر فسفر

 Mousupour- Gorjiو  )9889( Hasanabadiگزارش

که تحرك نسبتاً کمی در خاك دارند باعث

کردند اثر عوام محیطی و رقم بر عملکرد و اجزای

افزايش رشد گیاهان میشوند؛ اين قار ها بهشدت

عملکرد غدة سیبزمینی مۀنادار است و عوام طی

ريشههای جانبی را در خاك افزايش میدهند و با

سالیان متوالی و حتی با تغییر تاريخ کاشت در

تشکی ريسة شۀاعی برای جذب آب و مواد مۀدنی

يکسال بهشدت بر عملکرد سیبزمینی تأثیر

به گیاه کمک میکنند آغشتگی به قار های

میگذارند آنها در بررسی واکنش ارقام نسبت به

مايکوريزا بسته به نوع میزبان ،مقدار ساير عناصر

تاريخ کاشت نشان دادند واريتهها واکنشهای

غذايی نظیر کلسیم ،مس ،منیزيم و روی را در گیاه

متفاوتی ازنظر عملکرد در تاريخهای مختلف کاشت

افزايش میدهد و به رشد گیاه کمک میکند

دارند و بیتوجهی به تاريخ کاشت مناسب برای

در موافقت با نتاي پژوهش حاضر مبنی بر تولید

هريک از ارقام ،افت عملکرد را در پی خواهد

کمترين وزن خشک اندام هوايی در تاريخ کاشت

داشت میزان افت عملکرد در کشتهای زودهنگام

 8خرداد Mousupour- Gorji ،و Hasanabadi

و کشتهای تأخیری بیشتر است و بنابراين انتخاب

( )9889گزارش کردند روند تغییرات مادة خشک

نوع رقم در اين کشتها اهمیت ويژهای دارد در

بخشهای هوايی گیاه در ابتدای دورة رشد

موافقت کام با نتاي پژوهش حاضر (جدول ،)5

سیبزمینی (تاريخ کاشت  5خرداد) برخالف ساير

آنها نشان دادند روند تغییرات درصد تۀداد غده با

تاريخ کشتها صۀودی نیست بلکه نزولی است؛

اندازة بذر در تاريخ کاشت پنجم ( 98خرداد) شیب

آنها نتیجه گرفتند روند تغییرات مادة خشک گیاهی

تندتری نسبت به ديگر تاريخهای کاشت دارد و

از عوام محیطی تأثیر میپذيرد و احتماالً علت

میزان درصد نهايی آن در مقايسه با آنها بیشتر است و

اصلی اين پديده کام نبودن پوشش گیاهی و

کمترين درصد تۀداد غدهها در تاريخ کاشت 98

زيادبودن دمای محیط در ماههای تیر و مرداد است

ارديبهشت مشاهده میشود مساعدبودن شرايط

پژوهشگران مختلفی دربارة تأثیر دما بر میزان مادة

آبوهوايی در تاريخ کاشت  98خرداد و در نتیجه

تولیدشده در سیبزمینی اظهار داشتهاند افزايش

مساعدبودن شرايط گیاه پس از مرحلة آغازش غده

درجهحرارت باعث افزايش تنفس نوری و در نتیجه

(حدود  98روز) باعث شده است انتقال مواد به

ها میشود (Berry

غدهها نسبت به ديگر تاريخهای کاشت با سرعت

کاهش فتوسنتز خالص بر

)and Björkman, 1980; Timlin et al., 2006

باتوجهبه نتاي

بیشتری انجام شود.

پژوهش حاضر ،کمترين عملکرد

همچنین  Samaeeو همکاران ( )9883گزارش

غدة سیبزمینی در تاريخ کاشت  8خرداد در رقم

کردند اختالف مۀناداری بین ارقام مختلف

بررسی اثر تاريخ کاشت و همزيستی مايکوريزا بر ويژگیهای رويشی ،فیزيولویيک و عملکرد غدة سه رقم سیبزمینی
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سیبزمینی ازنظر تۀداد غده در بوته و عملکرد غده

گیاه سیبزمینی راهبردهای مختلفی برای سازگاری

در واحد سطح در شرايط تنش آبی و بدون تنش آبی

با شرايط تنش محیطی (تنش آبی ،نور ،گرما و )

وجود دارد آنها  85رقم سیبزمینی را ازنظر واکنش

استفاده میکند ،برای نمونه شمار غدة کمتر موجب

و

برقراری تۀادل توزيع مواد پرورده به غدهها میشود و

حساسیت به خشکی و عملکرد در شرايط تنش و

اندازة غدهها بزر

تر میشود (Al-Mahmud et

بدون تنش با در نظر گرفتن 08درصد همسانی در

)al., 2014

به تنش کمآبی بر پاية شاخصهای تحم

چهار گروه طبقهبندی کردند رقم سانته در گروه اول

 Mousupour- Gorjiو )9889( Hasanabadi

و رقم آگريا در گروه دوم تحم به خشکی قرار

بیان کردند عملکرد و اجزای عملکرد سیبزمینی

داشتند آنها بیان کردند ديررس يا زودرسبودن

رقم آگريا (با بیشترين سطح زيرکشت سیبزمینی در

سیبزمینی مۀیار دقیقی برای سنجش تحم اين گیاه

کشور و مصرفهای متۀدد اقتصادی) در تمام طول

به کمآبی نیست و احتماالً ويژگیهای ديگری

دورة رشد گیاه از محیط متأثر هستند تغییر تاريخ

ازجمله نظام ريشة توسۀهيافته و ويژگی اندامهای

کاشت با تغییردادن سرعت رشد محصول باعث تغییر

رويشی مۀیارهای بهتری برای سنجش تحم

روند عملکرد و اجزای آن میشود آنها در موافقت

سیبزمینی نسبت به کمآبی هستند.

کام با نتاي پژوهش حاضر نشان دادند تاريخهای
تنش

کاشت  98ارديبهشت و  98خرداد برای کاشت رقم

 )9886( Baciuدر بررسی تأثیر تحم

محیطی خشکی چهار رقم سیبزمینی گزارش کرد

آگريا در کرج مناسب هستند تغییر تاريخ کاشت به

رقمهای دارای دورة رشد طوالنیتر نهتنها به افزايش

علت تأثیر بر شرايط محیطی باعث تغییر طول دورة

عملکرد در شرايط خشکی منجر نمیشوند بر

رشد ،اختالف در پوشش گیاهی و سطح

رقمهای زودرستر نیز برتری ندارند

فتوسنتزکننده و متۀاقب آن اختالف در میزان جذب

احتماالً آغازش غدههای سیبزمینی در تاريخ
کاشت  8خرداد در منطقة فريدونشهر با حداکثر

تشۀشع میشود که از اصلیترين عوام مؤثر بر تغییر
عملکرد غدة سیبزمینی هستند

دمای تیرماه مواجه و دچار تنشهای محیطی شده
است؛ ازاينرو ،کمترين تۀداد و عملکرد غده تولید

نتیجهگیری کلی

مايکوريزا سبب

باتوجهبه نتاي پژوهش حاضر ،پديدة تغییر اقلیم و

توسۀهيافتن سیستم ريشهای و افزايش جذب آب و

گرمشدن هوا با ايجاد تنشهای محیطی در مراحلی از

مواد غذايی و در نتیجه بهبود عملکرد غده شده است

رشد گیاه (بهويژه گلدهی و آغازش غدهها) بر

 Moamenpooshو همکاران ( )9885گزارش

ويژگیهای فیزيولویيکی مرتبط با دستگاه

کردند تنشهای محیطی در مرحلة تشکی غدهها،

فتوسنتزکنندة گیاه (رنگدانههای فتوسنتزی) تأثیر

تۀداد غده در بوته ،میانگین اندازة غدهها و وزن

منفی داشته و باعث کاهش عملکرد غدة سیبزمینی

مخصوص غدهها را کاهش میدهند؛ از سوی ديگر،

در منطقه فريدونشهر شده است راهکارهای

شده است هرچند تلقیح قار

سازگاری به تغییر اقلیم اين منطقه بايد به شکلی در
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نظر گرفته شوند که کشت ارقام مقاوم (آريندا) در
 خرداد) به68(  ارديبهشت) يا ديرتر85( تاريخ زودتر
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در مواجهه با تنشهای محیطی نسبت به دو رقم ديگر
تحم کمتری دارد؛ اين به تولید کمتر بخشهای
رويشی و تۀداد و عملکرد غده در هر سه تاريخ
مايکوريزا ضمن توسۀة

تلقیح غدهها با قار

سطح ريشة گیاه سبب افزايش جذب عناصر غذايی
 میزان،و آب میشود؛ ازاينرو در پژوهش حاضر
رنگدانههای فتوسنتزی و آنزيمهای آنتیاکسیدان در
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