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چکیده
 بهصورت، فیزیولوژیکی ریزغدههای سوپرالیت سیبزمینی (آگریا) به تیمارهای مختلف پوششدارکردن-پژوهش حاضر بهمنظور مطالعه پاسخهای مورفو
 فاکتورهای آزمایشی در. انجام شد1397-98 فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال
 کاربرد. کیتوزان و سوپرجاذب بههمراه تیمار شاهد (بدون پلت) بودند،) سوپرفسفات (خاکی و پوششی،)چهار سطح شامل پرکننده ریزغده (زئولیت و کوکوپیت
 تن در هکتار) و3/88  و18/23(  عملکرد غده تر و خشک،) عدد در بوته8/36( کوکوپیت با سوپر فسفات پوششی منجر به تولید بیشترین میانگین تعداد غده
 و19/67  استفاده از کیتوزان در پلیتینگ ریزغده باعث کاهش فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز (بهترتیب. تن در هکتار) شد21/69( عملکرد بیولوژیک
 زئولیت باعث افزایش و کوکوپیت باعث کاهش درصد پروتئین غده در مقایسه با. درصد) شد37/80(  درصد) و افزایش فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز16/37
 استفاده. درصدی عملکرد پروتئین در تیمار زئولیت در مقایسه با شاهد شد32/23  این افزایش درصد پروتئین با افزایش عملکرد غده منجر به افزایش.شاهد شد
 درصدی عملکردی پروتئین در مقایسه با ریزغده30/30 از سوپرفسفات در پوشش ریزغده نیز باعث افزایش درصد پروتئین و از این طریق منجر به باالرفتن
 لیزین و متیونین بود و، شامل صفات عملکرد پروتئین، درصد از تغییرات با آن قابل توجیه بود35  مؤلفه اول که، در تجزیه به مؤلفههای اصلی.دستنخورده شد
 نتایج نشان داد استفاده از، بهطورکلی. لیزین و نیتروژن کل را شامل شد، متیونین، درصد از تغییرات با آن قابل توجیه بود صفات محتوی پروتئین25 مؤلفه دوم که
.سوپرفسفات پوششی و زئولیت بههمراه سوپرجاذب اثرات افزایشی قابلتوجهی بر صفات عملکردی و کیفی داشت
. کیتوزان، فعالیت آنتیاکسیدانی، عملکرد غده، سوپرجاذب، زئولیت، پرولین:کلیدواژهها
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Abstract

This study aims at investigating the morpho-physiological responses of potato superelite mini-tubers to different coating treatments factorial experiment, based on
randomized complete block design with three replications in Research Farm of Mohaghegh Ardabili University between 2018 and 2019. Experimental factors at four
levels include mini-tubers filler (zeolite and cocopeat), superphosphate (soil and pellet application), chitosan, and superabsorbent with control treatment

(without pelleting). Application of cocopeat with superphosphate leads to the highest average number of tubers per plant (8.36), fresh and dry tuber
yield (18.23 and 3.88 tons per hectare), and biological yield (21.69 tons per hectare). The use of chitosan in mini-tuber pelleting decrease the activity
of catalase and peroxidase enzymes (19.67% and 16.37%, respectively), increasing the activity of polyphenol oxidase (37.80%). Zeolite increase and
cocopeat decrease the tuber protein percentage, compared to the control. This increase in protein percentage with increasing tuber yield leads to a
32.23% increase in tuber protein yield in zeolite application, compared to control treatment. The use of superphosphate in mini-tuber pelleting also
increase the protein percentage, thus leading to a 30.30% increase in protein yield, compared to control mini-tuber. In principal component analysis
(PCA), the first component, with which 35% of the changes could be explained, include the yield of protein, lysine, and methionine, and the second
component, with which 25% of the changes could be explained, include the protein, methionine, lysine, and total nitrogen. Finally, the results show
that the mini-tuber pelleting by superphosphate, zeolite, and superabsorbent have had significant additive effects on yield and quality traits.
Keywords: Antioxidant activity, chitosan, proline, superphosphate, tuber yield, zeolite.
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 .1مقدمه

محیطی ،پوششدارکردن بذر 1است .سهولت جایگذاری

سیبزمینی ( )Solanum tuberosum L.بهطور گسترده در

بذر در خاک و کارکرد آن را میتوان بهوسیله تغییر شکل

سراسر جهان بهدلیل کشت آسان ،غنیبودن از مواد مغذی

بذر یا قراردادن ترکیبات شیمیایی روی پوسته بذر افزایش

و تولید باال کشت میشود و رتبه چهارم محصوالت

داد که این امر موجب بهبود و تنظیم جوانهزنی و افزایش

Wang et

رشد میشود .اغلب دو نوع پوشش بذر برای کاربرد

 .)al., 2020سیبزمینی مهمترین گیاه غدهای است که

تجاری مورداستفاده قرار میگیرد که شامل حبهکردن یا

منبع سرشاری از کربوهیدرات ،پروتئین و اسیدهای آمینه

پلتکردن 2و پوششدادن بذر است (

ضروری انسان میباشد .لیزین و متیونین از اسیدهای آمینه

 .)2018در روش پوششدادن بذر ،بدون این که تغییری

ضروری برای انسان میباشند که در بدن سنتز نمیشوند و

در شکل بذر ایجاد شود الیه نازکی از مواد مختلف مانند

باید از منابع دیگر تأمین شود و سیبزمینی یکی از منابع

سموم آفتکش ،مواد تنظیمکننده رشد ،کودها ،رنگ و

میباشد ( Aghighi Shahverdi

عناصر غذایی بههمراه مواد چسباننده به سطح خارجی بذر

 .)et al., 2012براساس آخرین آمارنامه جهاد کشاورزی،

اضافه میشود که سبب بهبود جوانهزنی و کارایی آن

سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد سیبزمینی در

میشود .پلتکردن از روشهایی است که در آن عالوه بر

کشور بهترتیب  148441هکتار 5142891 ،تن و 34646

ضدعفونی بذر مواد موردنیاز دیگر از جمله افزودن مواد

کیلوگرم ثبت شده است .استان اردبیل دومین رتبه تولید

غذایی به بذر و گردکردن آن نیز صورت میگیرد

این محصول را بعد از استان همدان بهخود اختصاص داده

( .)Mandal et al., 2015پلتکردن بذر بهمنظور بهبود

است ( .)Agriculture Statictics, 2018از دالیل برتری

ساختار بیرونی دانه و یکنواختشدن آن انجام میشود که

استان اردبیل به دمای پایین ،نور کافی و تفاوت زیاد دمای

موجب کاشت دقیق بذر میشود .همچنین پرایمینگ دانه

روز با شب که برای رشد مطلوب این گیاه الزم است،

و پلت بذر با هم میتواند موجب افزایش کیفیت بذر

میتوان اشاره کرد ( .)Song et al., 2014میزان تقاضا این

شود ،از اینرو موجب بهبود قدرت رویش گیاهچه و

محصول عالوه بر بسیاری از فاکتورها ،به پویایی مواد

کاهش هزینه میشود (.)Szerement et al., 2014

زراعی بعد از گندم ،برنج و ذرت را داراست (

غنی از این اسیدهای آمینه

Taghizoghi et al.,

مغذی موجود در خاک و ظرفیت جذب مواد مغذی در

ریزغدههای سیبزمینی که در شرایط  in vitroتولید

Martins et al.,

میشوند ،اندازهای در محدوده  0/1تا  10گرم یا بیشتر،

 .)2018افزایش روزافزون جمعیت منجر به باالرفتن تقاضا

قطر  4تا  7میلیمتر و طول  10تا  12میلیمتر دارند .از

این محصول و فرآوردههای آن در دنیا شده است .بههمین

اینرو ،هزینه این غدههای برای کشت از حد متعارف

دلیل ،توجه بیشتر به نوآوری در تولید سیبزمینی بهمنظور

باالتر میباشد .یکی از روشهای افزایش اندازه این

افزایش ویژگیهای کمی و کیفی آن ،امری اجتنابناپذیر

ریزغدهها برای قابلقبولبودن کشت در شرایط مزرعه

است (.)Orsji & Tanha-Khaje, 2018

پلتکردن آنها با استفاده از مواد مغذی ،تنظیمکنندههای

خاک توسط محصول بستگی دارد (

یکی از مفیدترین روشهای بهبود جوانهزنی بذر و

رشد و مواد بیاثر میباشد (

Ravichandran et al.,

بهدنبال افزایش رشد گیاهچه بهویژه در شرایط تنشهای
1. Seed coating
2. Seed pelleting
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مطالعه پاسخهای عملکردی ،مورفو-فیزیولوژیکی و کیفی ریزغدههای سوپرالیت سیبزمینی به پوششهای مختلف بذر

 .)2015این روش نهتنها منجر به افزایش وزن و حجم

افزایش صفات کمی همراستا با صفات کیفی شود ،از

ریزغده میشود ،بلکه اندازه بذر را نیز استاندارد میکند

اهمیت قابلتوجهی برخوردار است .هدف از پژوهش

( .)Rykaczewska, 2016پژوهشهای بسیار اندکی در

حاضر مطالعه پاسخهای مختلف رشدی ،عملکردی،

مورد پلتکردن ریزغدهها سیبزمینی صورت گرفته است

فیزیولوژیکی و کیفی ریزغدههای سیبزمینی به تیمارهای

و کشورهای توسعهیافته از انتشار ترکیبات مؤثر یا

مختلف پلتکردن با ترکیبات مختلف از چسب سلولزی،

روشهای آن ،خودداری میکنند .در پژوهشی پلتکردن

صمغ عربی ،زئولیت ،کوکوپیت ،سوپرفسفات تریپل،

دو رقم ریزغده سیبزمینی با استفاده از ترکیبات مختلف

کیتوزان و سوپرجاذب و مقایسه آنها با تیمار شاهد

صورت گرفت و نتایج نشان داد که استفاده از پودر برگ

(بدون پلتکردن) بود.

اقاقیا منجر به افزایش شاخصهای جوانهزنی ،رشد و
عملکردی از جمله تعداد غده شد ( Ravichandran et al.,

 .2مواد و روشها

 .)2015پلتکردن با ترکیب کیتوزان منجر به افزایش

بهمنظور بررسی پاسخهای رشدی ،عملکردی ،فیزیولوژیکی

محتوی کلروفیل ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان همچون

و کیفی ریزغدههای سوپرالیت سیبزمینی (سالم و بدون

Kheiri et al.,

ویروس) به تیمارهای مختلف پلتکردن در شرایط

 .)2016در پژوهشی پوشش بذر بادامزمینی با ترکیب اسید

مزرعهای ،آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای

سالسیلیک منجر به افزایش صفات کمی و کیفی

کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقات کشاورزی

بادامزمینی با افزایش فعالیتهای آنزیمهای مختلف شد

و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی (با ارتفاع  1350متر

( .)Dong et al., 2019استفاده اسیدسالسیلیک و اتیلن

از سطح دریا ،طول جغرافیایی  48درجه و  20دقیقه و

بهمنظور پوششدارکردن و حبهدارکردن باعث بهبود

عرض جغرافیایی  38درجه و  15دقیقه) در طی سال

شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاه چغندرقند شد

زراعی  1397-98انجام شد .فاکتورهای آزمایشی در چهار

( .)Pirasteh-Anosheh & Emam, 2019با توجه به

سطح شامل پرکننده ریزغده (زئولیت و کوکوپیت)،

افزایش سرانه غذا و مصرف کالری تالش برای تولید

سوپرفسفات (کاربرد خاکی و پوششی) ،کیتوزان و

بیشتر محصوالت کشاورزی در جهان و بهویژه در

سوپرجاذب بههمراه تیمار شاهد (بدون پلت) بودند .در

کشورهای در حال توسعه امری اجتنابناپذیر است.

این پژوهش از رقم آگریا استفاده شد .این رقم از تالقی بین

سیبزمینی در جهان از نظر اهمیت غذایی مهمترین منبع

ارقام  Quarta×Semloبهدستآمده که دارای ویژگیهای

دولپهای بهدلیل وجود اسیدآمینههای مهم ،ویتامینها و

دیررس ،عملکرد خیلی خوب ،غدهها دراز ،درصد ماده

مواد معدنی در حد مطلوب ،در تغذیه انسان میباشد

خشک نسبتاً زیاد ،مناسب برای تهیهی چیپس ،توسعه شاخ و

( .)Aghighi Shahverdi et al., 2012با توجه به الگوی

برگ سریع ،ارتفاع زیاد ،پوشش خوب ،حساس به بالیت

توزیع متنوع سیبزمینی این محصول بهعنوان گیاه

غده و مقاوم به ویروس ( )Yسیبزمینی میباشد .طول دوره

استراتژیک در جهان و کشور بهویژه در مناطق محروم

رشدی رقم آگریا  120تا  130روز میباشد.

باعث تأمین امنیت غذایی شده است .از اینرو،

بهمنظور تهیه محلول کیتوزان (شرکت

کاتاالز و پراکسیداز در فلفل دلمهای شد (

نوآوریهای مبتنی بر علم کاشت سیبزمینی که منجر به

Sigma-Aldrich

آمریکا) ابتدا محلول یک درصد (حجمی /حجمی) اسید
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استیک تهیه شد و روی همزن مغناطیسی قرار گرفته و

آزمایشی به غدههای فاقد پوشش سوپرفسفات ،در مرحله

سپس محلولهای پنج گرم بر لیتر کیتوزان تهیه شد.

کاشت بهازای هر ریزغده حدود  0/2گرم سوپرفسفات

اضافهکردن پودر کیتوزان بهآرامی و در دمای  60درجه

تریپل در خاک اضافه شد .در ادامه ریزغدهها در محلول

سانتیگراد صورت گرفت و پس از همزدن بهمدت پنج

کیتوزان خیسانده شدند و سپس سوپرجاذب بهصورت

الی شش ساعت (تا حلشدن تمامی ذرات کیتوزان و

خشک براساس تیمارهای آزمایشی روی ریزغدهها اضافه

شفافشدن محلول) بهاندازه  25درصد وزن پودر کیتوزان

شد و بدینصورت عمل پلتکردن به اتمام رسید ،پس از

مصرفی ،گلیسرول بهعنوان پالستی سایزر به محلول اضافه

اطمینان از خشکشدن ،ریزغدههای پلتشده جهت

شد .از صمغ عربی بهعنوان عامل چسبانده در آزمایش

کاشت به مزرعه انتقال یافت .وزن هر پلیت حدوداً  0/1تا

استفاده شد .بهمنظور تهیه محلول صمغ عربی ،ابتدا 1/5

 0/2گرم در نظر گرفته شد .کوددهی براساس آزمون خاک

لیتر آب را به دمای  70درجه سانتیگراد رسانده و سپس

(جدول  )1برمبنای  180کیلوگرم نیتروژن در هکتار در دو

بهازای هر لیتر آب  50گرم صمغ عربی که کامالً در

مرحله از منبع اوره 120 ،کیلوگرم فسفر در هکتار از منبع

دستگاه هاون پودر شده و الک شد به محلول اضافه شد و

پنتاکسید فسفر در هنگام کاشت و  150کیلوگرم پتاسیم در

روی همزن مغناطیسی قرار گرفت و بهمدت نیم ساعت

هکتار از منبع سولفات پتاسیم صورت گرفت .کاشت

هم زده شد تا صمغ بهطور کامل با آب حل شده و غلیظ

به صورت جوی پشتهای با فاصله بین بوتهها 25

شد (.)Shaddel et al., 2018

سانتی متر ،فاصله بین ردیف  75سانتیمتر و عمق

ریزغدههای سیبزمینی از شرکت دشت زرین استان

کاشت  15سانتی متر در پنج ردیف کشت (کرت 3×2

اردبیل تهیه و بهمدت یک هفته در انبار روشن در دمای

مترمربع) در  10اردیبهشت ماه انجام شد .پس از کاشت،

 24درجه سانتیگراد قرار داده شد تا پیشجوانهدار شوند

عملیات داشت عالوه بر کودپاشی ،شامل آبیاری و

و مواد برای پلتکردن بر روی آنها اعمال شد.

مبارزه با علف های هرز (به صورت دستی) ،حشرات و

بدینصورت که نخست ریزغدههای تحت تیمار به صمغ

آفات بود .آبیاری با توجه به نیاز گیاه و در مجموع

عربی آغشته شدند و سپس با زئولیت یا کوکوپیت

هشت بار آبیاری صورت گرفت .مبارزه با علف های

پوشانده و بهمدت یک روز در محیط آزمایشگاه و دمای

هرز چهار بار و یک بار هم همراه با خاک دهی پای

اتاق حدود  25درجه سانتیگراد قرار داده شد تا خشک

بوته ها به صورت مکانیکی صورت گرفت .بهمنظور

شود .سپس روز بعد ،پس از اطمینان از خشکشدن

مبارزه بر علیه آفت برگخوار سوسک کلرادو نیز یک بار

غدهها ،با استفاده از همزن برقی غدهها با پودر

سم پاشی با سم زولون به نسبت دو لیتر در هکتار75 ،

سوپرفسفات تریپل پوشانده شدند و براساس تیمارهای

روز پس از کاشت صورت پذیرفت.

جدول  .1نتایج تجزیه فیزیکو -شیمیایی خاک مزرعه محل آزمایش
درصد اجزای بافت خاک

بافت خاک

EC

 0-30سانتیمتری

شن

رس

سیلت

dS.m-1

لومی شنی

52

26

22

2/68

pH

7/09
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کربن آلی

نیتروژن

()mg.kg-1

()%
1/17

فسفر

پتاسیم

0/056

6/1
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بعد از مرحله گلدهی ،شاخص کلروفیل بهوسیله دستگاه

 .3نتایج و بحث

کلروفیلمتر دستی (مدل  SPAD 502 PLUSکشور

نتایج نشان داد که اثرات اصلی پرکننده فقط بر شاخص

Leaf area meter

سطح برگ و محتوای پرولین از بین صفات رشدی،

انگلستان) و شاخص سطح برگ با دستگاه

(مدل  CI202کشور امریکا) انجام شد .بهمنظور اندازهگیری

عملکردی و فیزیولوژیکی معنیدار بودند .همچنین اثر

صفات محتوی پرولین ( )Bates et al., 1973و فعالیت

تیمارهای مختلف سوپرفسفات بر تعداد برگ در بوته

آنزیمهای آنتیاکسیدان پلیفنل اکسیداز ،پراکسیداز و کاتاالز

معنیدار بهدست آمد .نتایج نشان داد که استفاده از

( ،)Chance & Maehly, 1955نمونهگیری تصادفی بعد از

پرکنندههای زئولیت و کوکوپیت در پلیتینگ ریزغدهها در

مرحله گلدهی از برگهای جوان و انتهایی انجام و به فریزر

مقایسه به ریزغده شاهد (دستنخورده) افزایش  19/78در

 -80درجه سانتیگراد انتقال داده شد .در طول فصل رشد و

میانگین شاخص سطح برگ و افزایش  12/56و 8/74

قبل از خشکشدن اندام هوایی ،اندازهگیری صفات رشدی و

درصدی در میانگین محتوای پرولین داشت (جدول .)2

مورفولوژیک از سه ردیف وسط با حذف اثر حاشیهای با

استفاده از سوپرفسفات بهصورت پوششی و خاکی نیز

انتخاب  10بوته بهطور تصادفی ،صفات ارتفاع بوته ،تعداد

افزایش معنیدار تعداد برگ در بوته (بهترتیب  13/48و

ساقه ،تعداد برگ ،تعداد غده ،عملکرد غده تر ،عملکرد غده

 17/41درصد) را در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند

خشک (دمای  70درجه سانتیگراد بهمدت  48ساعت) و

(جدول  .)2بررسی مقایسه میانگین اثر اصلی هر چهار

عملکرد بیولوژیک محاسبه و اندازهگیری شدند .برداشت در

فاکتور مورد آزمایش نشان میدهد که اکثر سطوح تیماری

تاریخ  14مردادماه صورت گرفت .اندازهگیری صفات کیفی

تفاوت معنیدار آماری در مقایسه با تیمار شاهد در مورد

غده شامل درصد پروتئین (ماده تر) ،لیزین و متیونین بهروش

صفات رشدی ،عملکردی و فیزیولوژیکی نداشت ،اما در

پیشنهادی  )2012( Aghighi Shahverdi et al.انجام شد.

اکثر صفات موردمطالعه کاربرد تیمارهای مختلف بهمنظور

همچنین عملکرد پروتئین ،عملکرد لیزین و متیونین از طریق

پلیتینگ ریزغدهها منجر به افزایش عددی در مقایسه با

حاصلضرب عملکرد خشک غده در درصد پروتئین ،لیزین

تیمار شاهد شدند ،که این افزایش عددی در مورد صفات

و متیونین محاسبه شد .اندازهگیری محتوی نشاسته (ماده

ارتفاع بوته ،تعداد برگ ،تعداد غده ،عملکرد غده تر و

خشک) بهروش ،)2005( Yaghbani & Mohammadzadeh

خشک ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص سطح برگ ،محتوی

Aghighi

پرولین و فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز قابل مشاهده است.

 )2019( Sahverdi et al.صورت گرفت .در نهایت بعد از

از طرف دیگر ،تیمارهای مورد آزمایش منجر به کاهش

جمعآوری و نرمالسازی دادههای آزمایشی ،تجزیه واریانس

عددی میانگین تعداد ساقه در بوته ،شاخص کلروفیل و

و مقایسه میانگین دادهها بهروش آزمون چند دامنهای دانکن

فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و کاتاالز شد (جدول .)2

محتوی نیترات و نیتروژن کل بهروش پیشنهادی

در سطح  5درصد با استفاده از نرمافزار آماری ( SASنسخه

در این راستا )2015( Bahador et al. ،گزارش کردند

 )9/2انجام شد .همبستگی ساده بین صفات با استفاده از

که کاربرد زئولیت منجر به افزایش رطوبت در دسترس

نرمافزارهای ( SASنسخه  )9/2و ( Microsoft Excelنسخه

بذر میشود که این افزایش رطوبت خاک ،منجر به

 )2013انجام شد .تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAبا

باالرفتن رشد ریشه و افزایش سرعت جذب و انتقال مواد

استفاده از نرمافزار آماری ( Minitabنسخه  )19انجام شد.

نیتروژنه میشود .پژوهشگران بیان داشتند که پلیمرهای
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سودا قاسمی گرمی ،مرتضی برمکی ،سلیم فرزانه ،ماندانا امیری

سوپرجاذب بر میزان نفوذ آب در خاک ،وزن مخصوص

مواد مغذی زیادی دارد که خاک بهتنهایی قادر به فراهمی

ظاهری و ساختمان خاک و نیز میزان تبخیر از سطح خاک

عناصر موردنیاز گیاه نمیباشد (.)Fernandes et al., 2017

اثر گذاشته و از این طریق منجر به تغییرات

استفاده از کود آلی و معدنی میتواند تأثیر مهمی بر

مورفوفیزیولوژیکی در گیاه میشود (

عملکرد سیبزمینی داشته باشد .فسفر یکی از

& Gholinezhad

 .)Eivazi, 2019در پژوهشی نشان داده شد که اثر زئولیت

محدودترین عناصر زیستتوده میباشد که در خاکهای

روی ارتفاع بوته ،تعداد برگ و وزن خشک گیاه کلزا

مناطق مختلف بسته به اقلیم به میزان کمتر از یک درصد

معنیدار است و منجر به افزایش میانگین این صفات شد

بهصورت محلول در خاک وجود دارد (

Alemayehu et

( .)Valadabadi et al., 2013بهنظر میرسد ،کاربرد

 .)al., 2020پوشش ریزغدهها با سوپرفسفاتتریپل منجر

همزمان زئولیت و سوپرجاذب ،منجر به بهبود نفوذ آب و

به افزایش میانگین صفات عملکرد و اجزای عملکرد شد.

تهویه فیزیکی خاک شده و افزایش رشد رویشی در پی

بهنظر میرسد ،تأمین فسفر متعادل میتواند منجر به

داشته است .استفاده بیشینه از منابع و شرایط بهینه رشدی

افزایش عملکرد و همچنین جذب فسفر در گیاه سیب-

بهدلیل برخورداری از منابع میتواند عامل اصلی در

زمینی شود ( .)Soratto & Fernandes, 2016عالوه بر

افزایش پارامترهای رشدی و مورفولوژیکی بهشمار آید

این ،فراهمی فسفر بر جذب و غلظت سایر عناصر ماکرو

(.)Saadat et al., 2015

و میکرو تأثیرگذار است که میتواند عملکرد را تحت

کاربرد همزمان تیمارهای پرکننده (زئولیت و کوکوپیت)

تأثیر قرار دهد ( .)Fernandes et al., 2017کاربرد پوششی

و سوپرفسفات (پوششی و خاکی) منجر به تغییر معنیدار

سوپرفسفاتتریپل در مقایسه با کاربرد خاکی آن از نظر

تعداد برگ در بوته ،تعداد غده در بوته ،عملکرد غده تر و

صفات عملکرد و اجزای عملکرد دارای برتری معنیدار

خشک ،عملکرد بیولوژیک و شاخص کلروفیل در سطح

بود .بهنظر میرسد جذب آب بیشتر توسط بذر و

احتمال  5درصد شدند (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگین اثر

دسترسی به عناصر از عوامل برتری پوشش در مقایسه با

متقابل نشان داد که کاربرد کوکوپیت بههمراه سوپرفسفات

کاربرد خاکی سوپرفسفات باشد (.)Kheiri et al., 2016
نتایج تجزیه دادههای حاکی از اثر معنیدار متقابل سهگانه

( 8/36عدد) ،عملکرد غده تر و خشک ( 18/23و  3/88تن

پرکننده ،سوپرفسفات و کیتوزان بر میانگین ارتفاع بوته ،تعداد

در هکتار) و عملکرد بیولوژیک ( 21/69تن در هکتار)

ساقه در بوته و میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز بودند

گردید .از طرف دیگر ،کاربرد زئولیت بههمراه سوپرفسفات

(جدول  .)2پلیتینگ ریزغدهها با ترکیب زئولیت و عدم

در خاکی ریزغده دارای باالترین عملکرد ماده خشک غده

کاربرد کیتوزان بههمراه کاربرد خاکی سوپرفسفات ترتیپل

( 3/70تن در هکتار) بود .نتایج نشان داد که تیمار شاهد

منجر به تولید باالترین ارتفاع بوته ( 63/5سانتیمتر) شد که

دارای کمترین میانگین صفات تعداد برگ در بوته ،تعداد غده

در مقایسه با تیمار شاهد افزیش  21/97درصدی داشت.

در بوته ،عملکرد غده تر و خشک و عملکرد بیولوژیک بود

مقایسه درصد تغییرات ارتفاع بوته نسبت به تیمار شاهد در

(جدول .)3

تمامی تیمارها به غیر ترکیب کوکوپیت +کاربرد خاکی

پوششی منجر به تولید بیشترین میانگین تعداد غده در بوته

سیبزمینی بهدلیل سیستم ریشهای توسعهیافته برای
تولید عملکرد باال و غدههای بزرگتر و بیشتر نیاز به

سوپرفسفات +عدم کاربرد کیتوزان ،افزایش میانگین این
صفت مشاهده شد (شکل .)1-A, B
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جدول  .2اثر تیمارهای مختلف پلیتینگ ریزغدههای سیبزمینی بر صفات مورفولوژیکی و رشدی
ارتفاع بوته

تعداد ساقه

تعداد برگ

تعداد غده

عملکرد غده تر

عملکرد ماده خشک غده

عملکرد بیولوژیک

()cm

در بوته

در بوته

در بوته

()ton.ha-1

()ton.ha-1

()ton.ha-1

زئولیت

59/04

5/54

57/62

7/65

16/4

3/46

19/49

کوکوپیت

54/83

5/56

52/04

7/39

16/78

3/55

19/94

سوپرفسفات (خاکی)

56/84

5/58

$53/55

7/1

16/27

3/46

19/36

سوپرفسفات (پوششی)

57/04

5/52

$56/10

7/94

16/91

3/55

20/08

()CH

کیتوزان

56/58

5/53

56/03

7/72

16/57

3/48

19/68

()SA

سوپرجاذب

56/33

5/58

52/52

7/44

16/03

3/38

19/05

52/07

7/15

46/33

6/83

15/11

3/07

17/85

NS
NS
NS
NS
NS
NS
*
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
*
NS
NS
NS

*
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

*
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

*
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

*
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

*
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

()F
()SP

شاهد
F×SP
F×CH
F×SA
SP×CH
SP×SA
CH×SA
F×SP×CH
F×SP×SA
SP×CH×SA
F×SP×CH×SA

 :$تفاوت معنیدار در بین سطوح هر فاکتور؛ تیمار شاهد (ریزغده های دست نخورده) برای تمامی چهار فاکتور یکسان در نظر گرفته شد ؛  :NSغیر معنیدار و
* معنیدار در سطح احتمال  5درصد.


میانگین های دارای حروف مشابه در هر ستون ،از نظر آزمون مقایسه میانگین چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری در سطح  5درصد ندارند .میانگینهای

بدون حروف نیز تفاوت معنیدار ندارند.

ادامه جدول  .2اثر تیمارهای مختلف پلیتینگ ریزغدههای سیبزمینی بر صفات مورفولوژیکی و رشدی
شاخص

محتوی پرولین

پلیفنلاکسیداز

پراکسیداز

کاتاالز

سطح برگ

()µmol/g FW

()U/mg protein.min

()U/mg protein.min

()U/mg protein.min

زئولیت

44/24

$2/73

$242/4

4/32

14/46

36/31

کوکوپیت

44/94

$2/73

$232/25

3/88

14/59

42/54

شاخص کلروفیل
()F

سوپرفسفات (خاکی)

44/45

2/71

239/10

4/09

14/17

41/7

سوپرفسفات (پوششی)

44/72

2/75

235/55

4/11

14/88

37/15

)(CH

کیتوزان

44/96

2/73

238/88

4/1

14/86

38/41

)(SA

سوپرجاذب

44/64

2/74

239/01

4/18

14/13

38/34

47/77

2/19

211/94

2/55

17/77

47/82

*
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
*
*
NS
*
NS
*
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
*
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

((SP

شاهد
F×SP
F×CH
F×SA
SP×CH
SP×SA
CH×SA
F×SP×CH
F×SP×SA
SP×CH×SA
F×SP×CH×SA

 :$تفاوت معنیدار در بین سطوح هر فاکتور؛ تیمار شاهد (ریزغده های دست نخورده) برای تمامی چهار فاکتور یکسان در نظر گرفته شد ؛  :NSغیر معنیدار و
* معنیدار در سطح احتمال  5درصد.


میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون ،از نظر آزمون مقایسه میانگین چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری در سطح  5درصد ندارند .میانگینهای

بدون حروف نیز تفاوت معنیدار ندارند.
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جدول  .3مقایسه میانگین اثر متقابل پرکنندههای زئولیت و کوکوپیت در سوپرفسفات بر برخی صفات عملکردی و فیزیولوژیکی
ریزغدههای سیبزمینی
سطوح پرکننده

سوپرفسفات

زئولیت

خاکی
پوشش
خاکی
پوشش

کوکوپیت
شاهد

تعداد برگ
در بوته
53/59b
61/65a
53/52b
50/55b
46/33c

تعداد غده
در بوته
7/78b
7/53b
6/41c
8/36a
6/83c

عملکرد غده تر
()ton.ha-1
17/23b
15/58c
15/32c
18/23a
15/11c

عملکرد ماده خشک غده
()ton.ha-1
3/70a
3/22b
3/22b
3/88a
3/07c

عملکرد بیولوژیک
()ton.ha-1
20/53ab
18/46b
18/20bc
21/69a
17/85c

شاخص
کلروفیل
45/05b
43/43c
43/86c
46/02b
47/77a

میانگین های دارای حروف مشابه در هر ستون ،از نظر آزمون مقایسه میانگین چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری در سطح  5درصد ندارند.

مقایسه میانگین اثر متقابل سهگانه نشان داد که

نفوذپذیری خاک سبب تسهیل حرکت آب در خاک و در

ریزغدههای دستنخورده (شاهد) بیشترین تعداد ساقه در

نتیجه بهبود رشد رویشی و افزایش متابولیت ثانویه در گیاه

بوته را دارند و تمامی تیمارهای اعمال شده منجر به کاهش

آلوئهورا میشود ( .)Yari et al., 2013زئولیتها با ساختاری

میانگین این صفت شد ،بهطوریکه بیشترین کاهش (30/19

بسیار متخلخل و همچنین سطح داخلی بسیار گسترده

درصد) مربوط به ترکیب تیماری کوکوپیت +کاربرد خاکی

موجب تثبیت عناصر غذایی در بین ساختار خود شده و از

سوپرفسفات +عدم کاربرد کیتوزان بود و کمترین کاهش

طریق رهاسازی تدریجی آنها ،فراهمی این مواد غذایی در

( 14/34درصد) در تیمار کوکوپیت +سوپرفسفات پوششی+

درازمدت برای گیاه را فراهم مینماید که نتیجه آن افزایش

عدم کاربرد کیتوزان بهدست آمد (شکل  .)1-C, Dبهنظر

کارایی و توانایی گیاه در مصرف عناصر و در نتیجه افزایش

میرسد که پلیتینگ ریزغده با ایجاد حفاظ در مقابل خروج

عملکرد میباشد ( .)Heydari et al., 2017کاربرد زئولیت

ساقههای فرعی از غده مادری را کاهش میدهد.

براساس بررسی منابع صورت گرفته منجر به افزایش عملکرد

پلیتینگ ریزغدهها با ترکیب زئولیت +سوپرفسفات

بسیاری از گیاهان زراعی از جمله سیبزمینی ( 13درصد)،

پوششی +کیتوزان منجر به ایجاد بیشترین فعالیت آنزیم

کلزا ( 33درصد) ،برنج ( 13درصد) و کلزا ( 89درصد) شده

پلیفنلاکسیداز ( 4/93واحد آنزیم بر میلیگرم پروتئین در

است (.)Heydari et al., 2017; Madani et al., 2010

دقیقه) شد و کمترین میانگین این صفت در تیمار شاهد بود.

افزایش میزان کلروفیل در برگ گیاه میتواند

بهبیان دیگر ،تیمار ریزغدهها با ترکیبات مختلف منجر به

پژوهشگران را در تولید گیاهانی با توان فتوسنتز باالتر یاری

افزایش فعالیت آنزیم پل فنل اکسیداز شد (شکل .)1-E, F

کند .به تبعیت از این نکته که محتوی کلروفیل با فراهمی

در پژوهش حاضر کاربرد زئولیت منجر به افزایش

نیتروژن ارتباط تنگاتنگی دارد و با توجه نقش کلیدی عنصر

عملکرد و اجزای عملکرد شد .زئولیتها از جمله کانیهایی

فسفر در ساختمان آنزیمها و همچنین نقش پرکننده

هستند که به مقدار قابلتوجهی در ایران موجود میباشند و

کوکوپیت در کاهش میزان آبشویی عناصر بهویژه نیتروژن

بهدلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود از جمله افزایش

بهعنوان یکی از اصلیترین عناصر در ساختمان کلروفیل،

ظرفیت تبادل کاتیونی و ایجاد پیوستگی انتخابی برای آمونیوم

سنتز کلروفیل در استفاده از کود سوپرفسفات تریپل،

و پتاسیم ،موجب بهبود ساختمان خاک میشوند.

کوکوپیت و پلیمر سوپر جاذب افزایش یافته است ( Heydari

پژوهشگران نشان دادند که افزودن زئولیت به خاک با تغییر

.)et al., 2017
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a
c

cd

cd

""Cتعداد ساقه در بوته

d

bc

b

b

bc

8
7
6
5
4
3
2
1
0

شکل  .1مقایسه میانگین اثر متقابل پرکننده ،سوپرفسفات و کیتوزان بر ارتفاع بوته ( ،)Aتعداد ساقه در بوته ( )Cو فعالیت آنزیم
پلیفنلپراکسیداز ( )Eو میزان تغییرات این صفت در مقایسه با تیمار شاهد ( D ،Bو.)F
( :Zeزئولیت؛  :Coکوکوپیت؛  :PPسوپرفسفات پوششی؛  :SPسوپرفسفات خاکی؛  :CHکیتوزان؛  :Cعدم کاربرد کیتوزان)

نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری بین کاربرد

آنتیاکسیدان دارد .بهاحتمال زیاد مکانیسم عمل کیتوزان با

زئولیت با کوکوپیت از نظر شاخص سطح برگ وجود

ارسال سیگنالهایی بهمنظور سنتز هورمونهای گیاهی

ندارد .نتایج نشان داد وجود سوپرفسفاتترپیل (بهویژه

مانند جیبرلین و اکسین صورت گیرد که منجر به تغییر

بهصورت پوشش) برای افزایش شاخص سطح برگ

صفات فیزیولوژیکی میشود (.)Mahdavi et al., 2013

ضروری است .همچنین ،کیتوزان نقش قابلتوجهی در

در این راستا ،پژوهشگران بیان داشتند که کاربرد کیتوزان

افزایش میانگین صفات فیزیولوژیکی از جمله شاخص

با تقویت مکانیسمهای دفاعی آنزیمی (آنزیمهای

سطح برگ ،محتوی پرولین و فعالیت آنزیمهای

آنتیاکسیدان) و غیرآنزیمی (پرولین ،کارتنوئید و غیره)
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منجر به افزایش پارامترهای رشدی گیاه سیبزمینی شد

در سطح احتمال  5درصد معنیدار بودند .در بین صفات

(.)Muley et al., 2019

کیفی ،اثر متقابل پرکننده در سوپرفسفات در سوپرجاذب

کاربرد تیمارهای مختلف بهمنظور پلیتینگ ریزغده در
مجموع باعث افزایش میانگین عددی محتوی اسید آمینه

بر محتوای نشاسته غده در سطح احتمال  5درصد
معنیدار بهدست آمد (جدول .)4

پرولین در مقایسه با تیمار شاهد شد .اسید آمینه پرولین عالوه

نتایج نشان داد که استفاده از زئولیت باعث افزایش و

بر افزایش پتانسیل سلولی ،منجر به تثبیت ساختار درون

کوکوپیت باعث کاهش درصد پروتئین غده در مقایسه با

سلولی ،پتانسیل ردوکس بافر سلولی و حذف رادیکالهای

شاهد شد .این افزایش درصد پروتئین با افزایش عملکرد

آزاد نقش دارد ( .)Muley et al., 2019همچنین پرولین

غده منجر به افزایش  32/23درصدی عملکرد پروتئین

ممکن است بهعنوان یک هیدروتوپ سازگار با پروتئین عمل

غده در کاربرد زئولیت در مقایسه با تیمار شاهد شد

کرده و اسیدیته سیتوپالسمی را همراه با حفظ نسبتهای

(جدول  .)4استفاده از سوپرفسفات در پوشش ریزغده نیز

 NADP+/NADPHمشخصشده برای مسیرهای متابولیک

باعث افزایش درصد پروتئین و از این طریق منجر به

سلولی را کاهش دهد ( .)Ashraf & Foolad, 2007در

باالرفتن  30/30درصدی عملکردی پروتئین در مقایسه با

پژوهشی کاربرد کیتوزان منجر به افزایش محتوی پرولین در

ریزغده دستنخورده شد (جدول  .)4در مورد سایر

گیاه سیبزمینی شد ( )Muley et al., 2019که با یافتههای

صفات کیفی از جمله درصد و عملکرد اسید آمینههای

پژوهش حاضر مطابقت داشت.

لیزین و میتونین و همچنین محتوای نشاسته و درصد

کاربرد کیتوزان در پلیتینگ ریزغده باعث کاهش

نیتروژن کل تفاوت معنیدار آماری مشاهده نشد ،اما از

فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز و افزایش فعالیت

لحاظ میانگین عددی پلیتینگ ریزغده با ترکیبات ذکرشده

آنزیم پلیفنل اکسیداز شد .در همین راستا ،پژوهشگران

افزایش عملکرد اسید آمینههای لیزین و متیونین شد

بیان داشتند که استفاده از کیتوزان منجر به افزایش فعالیت

(جدول  .)4هرگونه تغییر بر جذب و سوخت و ساز

آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و پراکسیداز در

نیتروژن ،اثر مستقیم بر سرعت سنتز اسید نوکلئیک و

سیبزمینی میشود ( .)Muley et al., 2019کاتاالز از

پروتئینها دارد .بنابراین ،با توجه به این موضوع که

اولین سدهای مقاومتی گیاه در برابر پراکسید هیدروژن

قابلیت دسترسی به فسفر در خاک بر میزان جذب نیتروژن

میباشد که ماده سمی است و بهطور عمده تحت شرایط

و استفاده گیاه از آن مؤثر میباشد و از سوی دیگر تأثیر

تنش بهوسیله تنفس نوری ،بتا اکسیداسیون اسیدهای

زئولیت بر کاهش میزان آبشویی نیتروژن و افزایش قابل

Al

Heydari et al.,

چرب و غیره در پراکسیزومها تولید میشود (

دسترس گیاه به اثبات رسیده است (

 .)Mahmud et al., 2015پراکسیداز بهطور عمده در

 .)2017; Tavasolee & Aliasgharzad, 2009این

متابولیسم اکسین ،گونههای فعال اکسیژن و گونههای

مکانیسم سبب شد تا پروتئین ریزغده و محتوی اسیدهای

نیتروژن و همچنین سنتز لیگنین ،سابرین ،فیتوآلکسینها و

آمینه لیزین و متیونین با کاربرد سوپرفسفاتتریپل و

غیره دخیل است (.)Almagro et al., 2009

زئولیت افزایش یابد .در این راستا ،پژوهشگران نیز نتایج

نتایج تجزیه و تحلیل دادههای اثرات اصلی نشان داد
که اثر پرکننده و همچنین سوپرفسفات بر عملکرد پروتئین

مشابهی در مورد سایر گونههای گیاهی گزارش کردند
(.)Gholamhoseini et al., 2013
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جدول  .4اثر تیمارهای مختلف پلیتینگ ریزغدههای سیبزمینی بر صفات کیفی

6/0

0/44

15/09

13/91

184/61

0/66

0/46

15/34

14/71

194/27

0/69

0/44

13/61

15/03

189/86

0/68

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
*
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

درصد پروتئین

$158/39

0/18
0/18

6/2
6/32

0/45
0/44

15/48
15/71

14/66
14/09

193/39
186/92

0/69
0/66

عملکرد پروتئین
()kg/ha

درصد میتونین

عملکرد میتونین
()kg/ha

درصد لیزین

عملکرد لیزین
()kg/ha

درصد نشاسته

محتوی نیترات
()mg/kg

درصد نیتروژن کل

0/18
0/18

6/24
6/28

0/45
0/44

15/7
15/49

14/09
14/67

192/21
188/1

0/68
0/67

()F

زئولیت
کوکوپیت

4/27
4/18

$162/91

()SP

سوپرفسفات (پوشش)
سوپرفسفات (خاکی)

4/3
4/15

$137/56

()CH

کیتوزان

4/1

154/83

0/17

()SA

سوپرجاذب

4/32

156/86

0/18

6/12

4/22

110/39

0/18

5/72

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

شاهد
F×SP
F×CH
F×SA
SP×CH
SP×SA
CH×SA
F×SP×CH
F×SP×SA
SP×CH×SA
F×SP×CH×SA

$133/04

Statistical analysis
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

 :$تفاوت معنیدار در بین سطوح هر فاکتور؛ تیمار شاهد (ریزغدههای دست نخورده) برای تمامی چهار فاکتور یکسان در نظر گرفته شد؛  :NSغیر معنیدار
و * :معنیدار در سطح احتمال  5درصد؛



میانگین های دارای حروف مشابه در هر ستون ،از نظر آزمون مقایسه میانگین چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری

در سطح  5درصد ندارند .میانگینهای بدون حروف نیز تفاوت معنیدار ندارند.

در مقایسه میانگین اثر متقابل سهگانه ،بیشترین درصد

لیزین همبستگی مثبت و معنیدار و با صفات درصد پروتئین،

نشاسته ریزغده در استفاده از کوکوپیت ،سوپرفسفات و

درصد لیزین و محتوای نیترات همبستگی منفی و معنیدار

سوپرجاذب در پلیتینگ ریزغده با میانگین  15/80درصد

داشتند .عملکرد اسید آمینههای متیونین و لیزین بهعنوان

بهدست آمد و کمترین محتوای نشاسته مربوط کاربرد

صفات مهم کیفی در سیبزمینی با صفات رشدی و

زئولیت ،سوپرفسفات خاکی و عدم کاربرد سوپرجاذب با

عملکردی همچون ارتفاع بوته ،تعداد شاخه ،تعداد غده،

 12/62درصد بود .میزان تغییرات نشاسته ریزغدههای

عملکرد غده تر ،خشک و بیولوژیک ،درصد و عملکرد

تیمارشده با ریزغده بدون تیمار نشان داد که برخی از تیمار

پروتئین همبستگی مثبت و معنیدار داشتند .نکته قابلتوجه

از جمله زئولیت +سوپرفسفات خاکی +سوپرجاذب و

اینکه ،همبستگی مثبتی بین تمامی پارامترهای کیفی مشاهده

همچنین کوکوپیت+سوپرفسفات پوششی +سوپرجاذب منجر

شد .در مطالعهای روابط بین صفات ارقام و ژنوتیپهای

به افزایش نشاسته در مقایسه با شاهد شد و سایر ترکیبات

مختلف سیبزمینی بررسی و بیان شد که همبستگیهای

تیماری منجر به افت میانگین این صفت شد (شکل.)2

مثبت و منفی بین صفات موردمطالعه وجود دارد و مشخص

نتایج همبستگی ساده بین صفات رشدی ،عملکردی،
فیزیولوژیکی و کیفی در جدول ( )5ارائه شده است .براساس

شد که عملکرد غده با ارتفاع گیاه همبستگی مثبتی دارد
(.)Petros & Zelleke, 2013

نتایج بهدستآمده ،عملکرد تر و خشک غده با صفات ارتفاع

بهمنظور درک بهتر همبستگی بین صفات و تعیین صفات

بوته ،تعداد ساقه ،تعداد غده ،عملکرد پروتئین و عملکرد

مهم ،تجزیه به مؤلفههای اصلی انجام شد که نتایج آن در
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سودا قاسمی گرمی ،مرتضی برمکی ،سلیم فرزانه ،ماندانا امیری

شکل ( )3ارائه شده است .نتایج نشان داد که مؤلفه اول که

کل بود .با توجه به نتایج بهدستآمده مؤلفه اول را مؤلفه

حدود  35درصد از تغییرات با آن قابل توجیه بود شامل

عملکردی و مؤلفه دوم را مؤلفه کیفی میتوان نامگذاری کرد

صفات عملکرد پروتئین ،عملکرد لیزین و عملکرد متیونین

که در مجموع  60درصد از تغییرات را توجیه مینمایند.

بود و مؤلفه دوم که  25درصد از تغییرات با آن قابل توجیه

نتایج مشابهی در مورد گیاه سیبزمینی توسط سایر

بود شامل صفات محتوای پروتئین ،متیونین ،لیزین و نیتروژن

پژوهشگران نیز گزارش شده است (.)Deperi et al., 2018

شکل  . 2مقایسه میانگین اثر متقابل پرکننده ،سوپرفسفات و سوپرجاذب بر محتوی نشاسته و میزان تغییرات این صفت در مقایسه با
تیمار شاهد :Ze( .زئولیت؛  :Coکوکوپیت؛  :PPسوپرفسفات پوششی؛  :SPسوپرفسفات خاکی؛  :SAسوپرجاذب؛  :Cعدم کاربرد سوپرجاذب)
جدول  .5ضرایب همبستگی ساده (پیرسون) بین صفات رشدی ،عملکردی ،فیزیولوژیکی و کیفی ریزغدههای سیبزمینی تحت
تأثیر تیمارهای مختلف پلتکردن
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
0/58
0/34
0/28
0/46
0/47
0/47
0/030/18
0/040/08
0/190/020/060/4
0/05
0/45
0/008
0/43
0/60
0/050/01

2

3

0/2
0/07
0/34
0/34
0/35
0/04
0/24
0/08
0/14
0/250/050/15
0/42
0/19
0/43
0/17
0/43
0/19
0/17
0/17

0/15
0/06
0/07
0/07
0/09
0/07
0/090/005
0/03
0/210/140/005
0/070/03
0/070/03
0/040/110/15-

4

0/57
0/6
0/56
0/27
0/040/15
0/060/02
0/120/120/49
0/10/51
0/130/48
0/210/160/11-

5

0/99
0/99
0/1
0/18
0/20
0/060/010/08
0/20/79
0/180/81
0/180/79
0/10/220/16-

6

0/98
0/15
0/16
0/18
0/050/01
0/08
0/190/81
0/150/83
0/170/81
0/090/210/15-

7

0/11
0/18
0/25
0/070/002
0/08
0/20/78
0/180/8
0/180/79
0/10/220/17-

8

0/22
0/15
0/080/020/040/070/13
0/060/11
0/070/12
0/150/130/05-

9

0/15
0/04
0/120/120/02
0/16
0/16
0/2
0/13
0/21
0/08
0/090/04-

10

0/14
0/020/110/12
0/31
0/17
0/33
0/14
0/32
0/07
0/06
0/1

11

0/260/02
0/17
0/06
0/23
0/07
0/25
0/1
0/09
0/13
0/16

12

0/09
0/160/070/160/070/250/130/090/190/17-

13

0/090/001
0/070/02
0/120/010/110/10/11-

14

0/41
0/89
0/33
0/87
0/33
0/71
0/9
0/93

15

0/38
0/97
0/34
0/94
0/31
0/33
0/41

16

0/41
0/84
0/34
0/71
0/83
0/88

17

0/29
0/93
0/29
0/28
0/36

18

0/42
0/64
0/85
0/8

19

0/27
0/3
0/33

20

21

0/68
0/86 0/72

-1 0/9- 0/8- 0/7- 0/6- 0/5- 0/4- 0/3- 0/2- 0/1- 0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 1
همبستگی مثبت

بدون همبستگی

همبستگی منفی

 -1ارتفاع بوته -2 ،تعداد شاخه -3 ،تعداد برگ -4 ،تعداد غده -5 ،عملکرد غده تر -6 ،عملکرد غده خشک -7 ،عملکرد بیولوژیک -8 ،شاخص
کلروفیل -9 ،شاخص سطح برگ -10 ،پرولین -11 ،پلیفنلاکسیداز -12 ،پراکسیداز -13 ،کاتاالز -14 ،درصد پروتئین -15 ،عملکرد پروتئین-16 ،
درصد متیونین -17 ،عملکرد متیونین -18 ،درصد لیزین -19 ،عملکرد لیزین -20 ،درصد نشاسته -21 ،محتوای نیترات -22 ،درصد نیتروژن کل.
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شکل  .3تجزیه به مؤلفههای اصلی صفات رشدی ،عملکردی ،فیزیولوژیکی و کیفی ریزغدههای پلتشده سیبزمینی

 .4نتیجهگیری

بیشتر ،این دست پژوهشها در کشور بهویژه در مناطق

این پژوهش از اولین پژوهشها در زمینه پلیتینگ ریزغده قبل

اصلی کشت سیبزمینی مورد توجه قرار گیرد.

از کشت در مزرعه بود ،که نتایج قابلتوجهی داشت.
بهطورکلی ،نتایج نشان داد که پلتکردن ریزغدههای

 .5تشکر و قدردانی

سیبزمینی با ترکیبات سوپرفسفات تریپل ،زئولیت،

از پرسنل و اساتید دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع

کوکوپیت ،کیتوزان و سوپرجاذب تفاوت معنیدار آماری در

طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،تشکر و قدردانی میگردد.

خیلی از صفات ایجاد نمیکند ،اما منجر به افزایش عددی
پارامترهای رشدی و عملکردی و کیفی ریزغدهها و باعث

 .6تعارض منافع

تغییر صفات فیزیولوژیکی در گیاه سیبزمینی شد.

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.

بهطورکلی ،مهمترین نتایج بهدستآمده عبارتند از  -1کاربرد
سوپرفسفات تریپل (پوششی یا خاکی) اثر افزایشی بر
صفات کمی و کیفی ریزغدهها داشت؛  -2از نظر صفات
کیفی ،کاربرد خاکی سوپر فسفات تریپل بههمراه زئولیت
و کاربرد پوششی سوپر فسفات بههمراه کوکوپیت نتایج
مطلوبتری داشت؛  -3در مورد صفات فیزیولوژیکی ،اثر
کیتوزان شاخصتر بود و در اکثر موارد منجر به افزایش
میانگین شاخصهای فیزیولوژیک شد؛  -4کاربرد
سوپرجاذب همراه با زئولیت در مقایسه با کاربرد آن
همراه با کوکوپیت در مورد صفات رشدی و عملکردی
نتایج بهتری داشت .پیشنهاد میشود بهمنظور بررسی
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