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بررسی کاربرد فسفر از منابع مختلف کودهای شیمیایی ،زیستی و نانو به همراه
محلولپاشی محرک رشد بر برخی شاخصهای رشد ،قندهای محلول
و نیکوتین توتون ()Nicotiana tabacum L.
یادگار رزاعی جانی ،بابک پاساری*  ،اسعد رخزادی
گروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
تاریخ پذیرش99/3/31:

تاریخ دریافت96/8/32 :

چکیده
بهمنظور بررسی کاربرد فسفر از منابع مختلف کودهای شیمیایی ،زیستی و نانو و محلولپاشی محرک رشد بر
خواص کمی و کیفی توتون آزمایشی در سال زراعی  6931-6931در شهرستان مریوان به اجرا درآمد .آزمایش
به صورت طرح یکبار خرد شده یا اسپلیت پالت در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار
صورت گرفت .در این آزمایش کرت اصلی شامل پنج سطح کودی :شاهد ،سوپرفسفات تریپل ،فسفر بارور،2
نانوفسفر ،میکس ( 15درصد سوپر فسفات تریپل  +فسفربارور +2نانوفسفر) و عامل فرعی محلولپاشی محرک
رشد در دو سطح :عدم کاربرد (آب مقطر) و کاربرد محرک رشد فرسلون در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که
طول پابرگ ،عرض لچه برگ ،وزن خشک کمر برگ ،درصد نیکوتین و درصد قندهای محلول کمربرگ تحت
تاثیر کوددهی اختالف معنیداری نشان دادند .در این آزمایش بیشترین طول پابرگ تحت تاثیر کود فسفر بارور
و بیشترین عرض لچه برگ تحت تاثیر کود فسفربارور و کود نانوفسفر حاصل گردید .همچنین میزان افزایش
وزن برگ در کود فسفر بارور ،سوپر فسفات تریپل ،نانوفسفر و مخلوط کودهای مذکور در مقایسه با شاهد به
ترتیب 3/15 ،65/50 ،66/19 :و  9/33درصد بود .همچنین کمترین درصد نیکوتین و بیشترین درصد قندهای
محلول برگ در کمربرگ و تحت تاثیر کاربرد مخلوط کود سوپرفسفات تریپل ،کود فسفربارور و کود نانو
حاصل گردید .در این آزمایش تعداد برگ ،طول پابرگ و کمربرگ ،عرض لچه برگ ،وزن خشک برگ ،قیمت
برگ و درصد نیکوتین در چینهای پابرگ و لچه برگ و درصد قندهای محلول در چین پابرگ توتون تحت
تأثیر محرک رشد فرسلون افزایش معنیداری نشان دادند.
واژههایکلیدی :توتون ،قندهای محلول ،کود ،نیکوتین ،هورمون.
مقدمه6

ریشه و رشد گیاه ،بهبود رنگ آوری و کیفیهت بهرگ،
تسریع در رسیدگی میگردد .اما مصرف بهیش از حهد

 9/3میلیون هکتار از اراضی دنیا بهه کشهت انهوا
توتون اختصاص یافته که در ایهن بهین  69درصهد بهه

این عنصر ،سبب کاهش کیفیت برگ به دلیهل خشهک

کشت توتون بارلی تعلق دارد ( .)Rojo, 2008مصهرف

شههدن ،تولیههد بههرگهههای خشههن و نههامنظ و تولیههد

متعادل فسفر در گیهاه توتهون ،سهبب افهزایش توسهعه

خاکستر سیاه به جای خاکستر سفید می گهردد .مقهدار
فسفر موجود در برگهها همبسهتگی متبتهی بها میهزان

*نویسنده مسئولbpasary@yahoo.com :
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(Smith, 2009 Ballari, 2005

 .)al., 2009این کودها به دلیل وجود کادمی در سنگ

قنهدهای محلهول دارد

 .)andلذا به منظور تهامین فسهفر خهاک و اطمینهان از

فسفات مورد استفاده جهت استخراج کود ،حاوی ایهن

تولید مطلهوب گیاههان ،سهالیانه  95میلیهون تهن کهود

عنصر هستند که در صورت استفاده در زراعت توتون

فسفره در دنیا مورد استفاده قرار میگیهرد کهه بهیش از

این عنصر بوسیله بهرگههای گیهاه جهذب مهی گهردد

 55درصد آن به دلیل عهدم تحهرک در خهاک و عهدم

( Zaprjanova .)Lugon-Moulin et al., 2006و

López-Bucio et

نمودند که غلظت سرب در

جذب توسط گیاه از دست میرود (

همکاران ( )2565گزار

 .)al., 2000میزان مصرف کودهای فسفره در ایران نیز

برگها و گل آذیهن و غلظهت کهادمی در بهرگهها بها

حدود  055هزار تن است که بخهش انهدکی از آن در

افزایش میزان ایهن عناصهر در خهاک بهه طهور خطهی

داخل و سهالیانه حهدود  055تها  155ههزارتن از ایهن

افزایش مییابد .همچنین  )2561( Bozhinovaافزایش

محصول شهیمیایی از خهارج وارد مهیگهردد .ایهن در

معنیدار فراهمی عناصر نیکهل و مهس را تحهت تهاثیر

حالی است که ههر سهاله بهین  31- 01درصهد فسهفر

کود فسفره گزار

اضافه شده به خاک به دلیل آهکی بودن اکتر خاکهها،

توتون مصرف این کود باید کاهش یابد .لذا به منظهور

اسیدیته باال ،تنش خشکی ،وجهود بهیکربنهات در آب

کههاهش اثههرات زیانبههار کههود شههیمیایی فسههفره در

آبیاری و کمبود مواد آلی موجود در خاک و همچنهین

کشاورزی پایدار ،توجه به سهمت سهایر منهابع تهامین

در اثر ترکیب با یون های کلسهی  ،آلهومینی وآههن در

کننده فسفر در خهاک معطهوف گشهته اسهت (

خاک به صورت رسهوب درمهیآیهد و از حیهز انتقها

 .)Khan et al., 2009از جملهه ایهن منهابع کودههای

بهرای گیهاه خهارج مهیگهردد (.)Rejali et al., 2011

زیستی یا بیولوژیک مهی باشهند .کودههای زیسهتی بهه

استفاده مداوم از کودهای فسفره سبب کهاهش عناصهر

مجموعه مواد نگهدارنده با تعداد زیادی از یک یا چند

کمیاب مانند روی ،آهن ،مس ،منگنز خواهد شهد کهه

میکروارگانیسهه مفیههد خههاکزی و یهها فههرآوردههههای

بههر روی سههالمت گیاهههان و جههانوران و انسههان تههأثیر

متابولیک آنها اطالق میگردد که بیشتر به منظور تأمین

خواهد گذاشت ( Jiao .)Karimian, 2011و همکاران

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و ایجاد شرایط فیزیکی و

( )2562دریافتند که کاربرد درازمدت کودهای فسفره،

شیمیایی مناسب خاک جهت رشد و نمو گیاه مصهرف

مقادیر عناصر سنگین مانند آرسنیک ،کهادمی و سهرب

میشهوند ( .)Weisany et al., 2012کودههای زیسهتی

را در خههاک افههزایش مههیدهنههد .همچنههین بههر اسهها

ارزان قیمت و دوستدار محیط زیسهت بهوده و امکهان

مطالعات اعالم گردیده اسهت کهه مصهرف زیهاد کهود

کاهش مصرف کودهای شیمیایی را فراه مهی نماینهد

فسفره سبب ایجاد مسهمومیت و بهه خهوردن تعهادل

( .)Subhashini, 2013کاربرد باکتریهای محرک رشد

عناصر غهذایی گیاههان ،تجمهع بهور ،کهادمی و سهایر

نقههش مهمههی را در معههدنی شههدن و متحههرک نمههودن

فلزات سنگین در گیاه ،کهاهش جهذب مهس ،آههن و

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه توتهون ایفهام مهینماینهد

سایر ریز مغذیها توسط ریشهه و تخریهب سهاختمان

(.)Subhashini, 2012

خاک میگردد (.)Ghobady et al., 2012

نمود و اعالم نمهود کهه در مهزار

Zaidi

مکانیس فعالیت باکتری ههای محهرک رشهد گیهاه

در کودهای فسفره مخصوصا سوپرفسفات تریپهل،

شهامل :افههزایش تولیههد اکسههین ،جیبههرلین ،سههیتوکنین،

مقادیر زیادی از آرسنیک ،کادمی  ،مس ،کهروم ،نیکهل،

اتهیلن ،حهالل نمهودن فسهفر و اکسیداسهیون گهوگرد،

Molina et

افزایش فراهمی نیترات ،تولید آنتی بیوتیکهای خارج

وانادیوم و روی گهزار

گردیهده اسهت (
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سلولی و آنزیمهای لیتیک ،تولید اسید هیدروسهیانیک،

نانو کودها به منظور رهاسازی تدریجی محتویهات

افهههزایش نفوذپهههذیری ریشهههه ،افهههزایش فعالیهههت

غذایی خود به گونهای که زمان آزادسازی آنها بها نیهاز

آمینوسههیکلوپروپان کربوکسههیلیت دیآمینههاز ،تولیههد

محصول منطبهق باشهد ،طراحهی و سهاخته شهده انهد.

سیدروفورها ،افهزایش تتبیهت بیولهوژیکی نیتهروژن و

استفاده از نانو کودها منجر به افزایش کارآیی مصهرف

افزایش جذب عناصر غذایی ضروری جههت گیاههان

عناصر غذایی ،کاهش سمیت خاک ،به حداقل رساندن

گردیده اسهت ( .)Belimov et al., 2007طهی

اثرات ناشی از مصهرف بهیش از حهد کهود و کهاهش

گزار

تحقیقهههی توسهههط  Subhashiniو همکهههاران ()2561

تعداد دفعهات کهاربرد کهود مهیشهوند (

کاربرد کود زیستی در توتون ،میهزان فتوسهنتز ،تعهرق،

 .)Daneshshahraki, 2013در نانوکودههها بههه عنههوان

وزن اندام ههوایی ،عملکهرد بهرگ و کیفیهت بهرگ در

جایگزین کودهای مرسوم ،عناصرغذایی کود بتدریج و

توتون را افزایش داد .همچنین شاخص ههای کیفهی از

به صورت کنترل شهده در خهاک آزاد مهیشهوند و در

جمله درصد نیکوتین و درصد قندهای محلول بهبهود

نتیجه از بروز پدیده مردابهی شهدن آبههای سهاکن و

یافتند .این محققین بر کاربرد باکتریههای حهل کننهده

همچنین آلودگی آب آشهامیدنی جلهوگیری بهه عمهل

فسفر در شرایط عدم کاربرد کود فسفره یا در صهورت

خواهد آمد .درحقیقت بها بههرهگیهری ازفنهاوری نهانو

مصرف ناکافی عناصر غذایی تاکید نمودنهد .از طرفهی

درطراحی و ساخت نانوکودها ،فرصتههای جدیهدی

 Nourakiو همکاران ( )2561بر روی گیاه ذرت نشان

به منظور افزایش کارایی مصرف عناصهر غهذایی و بهه

دادنهد کههه اثهر تلفیقهی کودههای شههیمیایی فسهفره بهها

حداقل رساندن هزینه های حفاظت ازمحهیط زیسهت،

کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

پیشهروی انسهان گشهوده شههده اسهت (

موثر بوده و عنوان کردند که کاربرد باکتریهها محهرک

 .)Abedi, 2012بها ایهن ههدف ایهن آزمهایش جههت

افهزایش

بررسههی کههاربرد فسههفر از منههابع مختلههف کودهههای

جذب عناصر غذایی شده و در نتیجهه افهزایش میهزان

شیمیایی ،زیستی و نانو و محلولپاشهی محهرک رشهد

فتوسههنتز در گیههاه مههیگردنههد .همچنههین  Motahariو

بر خواص کمی و کیفی توتهون در شهرسهتان مریهوان

نمودند که باکتری ها محرک

که از مناطق عمده تولیدکننده توتهون بهارلی در ایهران

رشد ،با توسعه دادن سطح ریشه خاک باعه

همکاران ( )2566گزار

رشد در جذب آب و عناصر غذایی به ویههه فسهفر و

Naderi and

Naderi and

میباشد ،انجام گرفت.

انتقال آنها به سلولهای گیاهی سهبب بهبهود رشهد و
افزایش فتوسنتز میشوند .از طهرف دیگهر در سهالهای

مواد و روشها

اخیر جهت کاهش مصرف مهواد شهیمیایی در سیسهت

ایههن آزمههایش در شهرسههتان مریههوان بهها طههول

های زراعی ،کاربرد نانو کودهها بهه عنهوان راهکهاری

جغرافیههایی  91درجههه و عههرض  01درجههه شههمالی و

نهانو،

ارتفا  6925متر از سطح دریا در سهال زراعهی 6931

ویهگهههیههههای فیزیکهههی ،شهههیمیایی ،بیولهههوژیکی و

به اجرا در آمد .مریوان با بارندگی ساالنه بیش از 015

فعالیتهای کاتالیزوری آنها را تغییرمی دهد .عالوه بهر

میلیمتر ،از پربارانترین مناطق ایران به شمار مهیرود.

انحاللپذیری بیشتر ،فعالیتههای شهیمیایی و قابلیهت

این میزان بارندگی سبب شده است که تمامی وسهعت

نفههوذ درغشههای سههلولی در ایههن نههانو ذرات پدیههدار

منطقه پوشیده از پوشش گیاهی غنی و متنوعی باشهد.

میگردد (.)Mazaherinia et al., 2010

قبل از انجهام آزمهایش از خهاک مزرعهه و آب مهورد

مفید مطرح گردیده است .تبدیل مواد به مقیها
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مرغوب در آن اندازهگیری گردید (جدول .)6

استفاده جهت آبیاری نمونهبرداری گردید و معیارههای
مورد توجه شرکت دخانیات ایران جهت تولید توتهون

جدول  :1مشخصات شیمیایی خاک مزرعه مورد آزمایش و آب آبیاری
نتایج حاصله

پارامترهای اندازهگیری

عالمت اختصاری

واحد

حد مجاز

نتایج اندازهگیری

هدایتالکتریکی آب آبیاری

EC

DS/m

<5/01

5/950

*

مجمو مواد محلول

TDS

Mg/l

<015

650

*

کلسی

Ca++

Meq/l

-

6/55

*

سدی

Na+

Meq/l

<1

5/53

*

منیزی

Mg++

Meq/l

-

6/25

*

نسبت جذب سطحی سدی

SAR

Meq/l

<9

5/50

*

کلر

Cl-

Meq/l

<2

5/15

*

کربنات

Co3--

Meq/l

-

6/01

*

بی کربنات

HCo3

Meq/l

-

5/30

*

فسفر

H2PO4-

Mlgr/Soil

-

5/0

*

پتاسی

K+

Mlgr/Soil

-

012

*

این آزمایش بصورت کرتهای یکبار خرد شده

متبت

منفی

و  20متر طول بصورت فلوت سیست (شناور در آب)
کشت گردید.

(اسپلیت پالت) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل

پس از آماده سازی زمین اصلی زمانی که ارتفا

تصادفی اجرا گردید .فاکتوراصلی شامل  1سطح:
شاهد(عدم مصرف کود) ،کودسوپرفسفات تریپل ،کود

نشامها به  61تا 25سانتیمتر رسید نشامکاری به

بارور فسفات  ،2کود نانو فسفر ،کود مخلوط (15

صورت دستی در زمین اصلی در اواخر اردیبهشت ماه

درصد فسفات تریپل ،کود بارور فسفات ،کود

( )31/2/25انجام شد .در مرحله انتقال نشام وقبل از

نانوفسفر) و فاکتور فرعی شامل ،محرک رشد در دو

قراردادن در محل کاشت مقدار  655میلیلیتر محرک

سطح شامل :شاهد (عدم کاربرد :آب مقطر) و کاربرد

فرسلون در  65لیتر آب حل و ه چنین مقدار 15گرم

فرسلون در نظر گرفته شد .در این آزمایش هرکرت

کود بارور فسفات در  1لیتر آب حل کرده و ریشهها

شامل  0ردیف کاشت به طول  0متر ،با فواصل 655

و قلمه نشامهای مربوط به تیمار مذکور را در آن
غوطه ور کرده و سپس نشامها کشت گردیدند .کود

سانتیمتر بین خطوط کاشت و 15سانتیمتر بین بوتهها

ریشهزایی و محرک رشد فرسلون حاوی عناصر ماکرو

روی هر ردیف کاشت در نظر گرفته شد .بذور توتون

و ریز مغذی کالته (نیتروژن 0 :درصد ،فسفر6/1 :

مورد استفاده رق بارلی 26پلیت شده و گواهی شده
از مرکز تحقیقات توتون تیرتا

درصد ،پتا  0 :درصد گوگرد 5/1 :درصد ،آهن:

تهیه گردید و حدوداً

 ،6255بر ،6115 :منگنز ،6255 :روی ،6015 :منیزی :

دو ماه قبل از کاشت توسط دستگاه بذرکار پنوماتیک

 ،6555مس ،155 :کبالت 05 :و مولیبدن 55 :پیپیام)

در سینیهای یونولیت و با استفاده از خاک پیت

و ترکیب ویههای از هورمونهای ریشهزایی و محرک

مخصوص بذرگذاری و در خزانه به ابعاد  2متر عرض

رشد گیاهی است که با تحریک رشد ریشه میزان
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تولید را به طور اقتصادی افزایش میدهد و باع

نو توتون میباشند .لذا عرض و طول باالی آن در

کاهش شوک ناشی از انتقال نشام و نهال میشود.

واقع نماد عملکرد باال و داشتن کیفیت مطلوب جهت

عملیات محلولپاشی کود نانو فسفر با غلظت  2در

ساخت سیگارت میباشند .این برگها در باالی

هزار بالفاصله پس از نشامکاری و یک ماه قبل از

پابرگها و در قسمت وسط بوته قرار دارند .لچه

برداشت اولین چین صورت گرفت .همچنین

برگها نیز برگهای انتهایی هر بوته توتون را شامل

محلولپاشی با کود بارور فسفات پس از صاف کردن

میشوند و  65%وزن توتون بوته را تشکیل میدهند.

به نسبت 655گرم در هکتار و محرک رشد فرسلون

پس از مرحله عملآوری و خشکانیدن برگها،

به نسبت  5/1لیتر در هکتار در  2مرحله به مدت 95

برگهای خشک چینهای مختلف جهت کسب

و 15روز پس از نشامکاری انجام شد .سیست آبیاری

رطوبت نرمال به ن خانه منتقل شدند و بعد از 20

آبیاری قطرهای (نوار تیپ) اجرا گردید .اولین

ساعت که برگهای توتون رطوبت کافی را جذب

آبیاری بعد از انتقال نشامها به زمین در تاریخ31/9/6

نمودند ،با ترازوی دیجیتال توزین شده و عملکرد

و آبیاریهای بعدی به مدت یک هفته در میان انجام

برگ خشک هر چین مشخص گردید و در نهایت

گرفت .کودهای پایه مانند نیترات آمونیوم به مقدار

مجمو عملکرد برگ خشک چینهای مختلف به

 255کیلوگرم وسولفات پتاسی به مقدار  955کیلوگرم

عنوان عملکرد یا وزن خشک برگ هر کرت تعیین

نتایج آزمون خاک

گردید .سپس برگها بر اسا

شکل ظاهری توسط

استفاده گردید .همچنین کود سوپر فسفات تریپل به

کارشنا

دخانیات بر اسا

دستورالعمل ،قیمت

میزان  255کیلوگرم درهکتار ( 2/0کیلوگرم فقط در

گذاری و دادههای حاصل ثبت گردید .در نهایت در

کرتهای اصلی مربوطه) به زمین قبل از نشامکاری

این آزمایش جهت بررسی کیفیت برگ صفات درصد

داده شد .در مراحل مختلف اجرای آزمایش

نیکوتین به رو

 )2551( CORESTAو درصد

مراقبتهای الزم از قبیل آبیاری با فواصل منظ و

قندهای محلول برگها به رو

مناسب و مبارزه با علفهای هرز صورت گرفت.

مرکز تحقیقات توتون ارومیه انجام شد .دادههای

به رو

در هکتار درتمام کرتها بر اسا

فهلینگ ( )6503در

در مرحله برداشت برگ توتون از  1بوته وسط هر

مربوط به تمام صفات مورد بررسی پس از اطمینان از

کرت برای تعیین خصوصیات مورد بررسی استفاده

نرمال بودن با استفاده از نرمافزار SASتجزیه واریانس

شد .جهت تعیین تعداد برگ در بوته برگها از پای

و مقایسه میانگین دادهها به رو

دانکن در سطح

بوته به سمت گل آذین در پایان فصل برداشت در1

معنیدار  1درصد انجام گرفت.

بوته شمار

شدند به این نحو که برگهای انتهای

بوته که کمتر از  61سانتیمتر طول داشته و به همین

نتایج

دلیل در صنعت به صورت تجاری برداشت نمیشوند

تعداد برگ :در این آزمایش اثر منابع مختلف کود

منظور نگردیدند .میانگین طول و عرض

فسفره بر تعداد برگ اختالف معنیداری نشان نداد.

پابرگها در هر بوته در هر کرت با متر و دقت در حد

ولی این صفت تحت تاثیر محرک رشد اختالف

میلیمتر ثبت شد .الزم به ذکر است که پابرگها ،اولین

معنیداری نشان داد (جدول .)2همچنان که در جدول

برگهایی هستند که از سمت پایین بوته میرسند و

 9مشاهده میگردد بیشترین تعداد برگ مربوط به

برداشت میشوند و  62درصد وزن توتون بوته را

اعمال تیمار کاربرد محرک رشد با تعداد  23/01برگ

تشکیل میدهند .کمر برگها از برگهای شاخص هر

قابل برداشت میباشد.

در شمار
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جدول  :3نتایج تجزیه واریانس صفات رویشی برگ توتون تحت تاثیر سطوح مختلف کوددهی و کاربرد محرک رشد
منابع تغییرات

درجه

تعداد

عرض برگ

طول برگ

آزادی

برگ

پابرگ

کمربرگ

لچه برگ

پابرگ

کمربرگ

لچه برگ

5/6ns

2/550ns

60/1ns

66/609ns

6/55ns

*02/20

*9/00

ns

ns

**

تکرار

2

کوددهی

0

ns

*

5/01

ns

1/19

3/01

ns

0/1

6/01

0/01

0/91

خطای اصلی

5

6/221

6/93

5/1

1/01

2/99

0/10

5/02

محرک رشد

6

**1/19

**20/5

**655/9

65/20ns

3/19ns

2/21ns

**65/90

اثر متقابل

0

5/25ns

*2/03

3/0ns

66/9ns

2/61ns

0/00ns

6/625ns

خطا

65

5/09

5/051

9/31

1/610

0/95

65/20

6/520

-

2/31

6/359

2/19

0/105

5/21

1/10

9/31

ضریب تغییرات

* ** ،و  nsبه ترتیب در سطوح احتمال  1و  6و عدم معنیداری است.

جدول  :2مقایسه میانگین سطوح مختلف کوددهی و محرک رشد بر صفات رویشی اندازهگیری شده در برگ توتون
سطوح

عامل

تعداد

محرک رشد

طول برگ (سانتیمتر)

برگ

پابرگ

کمربرگ

لچه برگ

پابرگ

کمربرگ

لچه برگ

23a

00/06ab

00/36a

19/99a

20/03a

00/55a

20/02b

سوپرفسفات تریپل

25/1a

00/23b

01/31a

12/50a

21/21a

03/10a

20/1b

فسفر بارور

23/99a

01/01a

03/21a

19/59a

21/21a

03/62a

21/11a

نانو فسفر

a

25/59

c

a

a

10/91

a

21/23

a

05/90

a

میکس

a

23/99

a

19/99

a

21/61

a

00/55

a

a

20/05

a

00/31

شاهد
کوددهی

عرض برگ (سانتیمتر)

عدم کاربرد
فرسلون

b

25/19

23/01a

02/39

bc
b

00/10
a

09/1
b

09/61

01/55a

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیداری بر اسا

55

01/09

55/29a

12/5

19/31a

21/36a

05/16a

21/15

ab
b

21/01

20/52

21/93a

آزمون دانکن در سطح پنج درصد ندارند

طول برگ :نتایج تجزیه واریانس اختالف معنهی داری

مربوط به تیمار کاربرد فرسلون بود .مطابق شهکل 6در

را بر روی صفت طهول بهرگ تحهت تهاثیر کهوددهی،

بررسی اثرات متقابل کاربرد محهرک رشهد فرسهلون و

فرسلون و اثر متقابل در پابرگ و کهاربرد فرسهلون در

سطوح مختلف کوددهی بیشهترین مقهدار طهول بهرگ

کمر برگ نشان داد (جدول  .)2همچنان که در جدول

مربوط به اثر متقابل کاربرد محرک رشد و فسفر بارور

 9مشاهده مهیگهردد بیشهترین مقهدار طهول بهرگ در

و کمترین مقدار طول برگ مربوط به اثر متقابهل عهدم

پابرگ در کوددهی مربهوط بهه تیمهار فسهفر بهارور و

کاربرد محرک رشد فرسلون و نانوفسفر ،سوپرفسهفات

کهاربرد محهرک رشهد بههوده اسهت .در ایهن آزمههایش

تریپل و تیمار میکس میباشد.

بیشترین مقدار طول برگ در پا برگ و در کمهر بهرگ

03
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dc dc

a

bc ab

d

d

)سانتیمتر( طول برگ

محرک رشد فرسلون ( یک در هزار)

d cd

cd

15
50
01
45
05
40
91
35
95
30
21
25
25
20
61
15
10
65
15
50

آب مقطر

محلول پاشی محرک رشد
نانو فسفر

میکس

فسفر بارور

سوپر فسفات تریپل

شاهد

شکل :1اثر متقابل کاربرد محرک رشد فرسلون در سطوح مختلف کوددهی بر طول پا برگ

عرض برگ :نتایج تجزیه واریانس اختالف معنیداری

کوددهی در چین کمر برگ نشان داد (جدول.)0

را بر روی صفت عرض برگ تحت تاثیر کوددهی،

همچنان که در جدول  1مشاهده میگردد بیشترین

فرسلون در لچه برگ را نشان داد (جدول  .)2همچنین

مقدار وزن خشک برگ در هکتار مربوط به تیمار

در جدول  9مشاهده میگردد که بیشترین مقدار

کاربرد فرسلون در پابرگ و لچه برگ میباشد .با

عرض برگ در چین لچه برگ در کوددهی مربوط به

توجه به نتایج قسمتهای قبلی به ویهه تاثیر فرسلون بر

تیمارهای نانو فسفر و فسفر بارور و در کاربرد محرک

تعداد ،طول و عرض برگها وقو چنین نتیجهای

رشد مربوط به تیمار کاربرد فرسلون میباشد.

منطقی به نظر میرسد.

وزن خشک برگ :نتایج تجزیه واریانس دادهها

در این آزمایش همچنین بیشترین وزن خشک در

اختالف معنیداری را بر روی صفت وزن خشک برگ

کمربرگ مربوط به تیمار فسفر بارور ،سوپرفسفات

تحت تاثیر محرک رشد در چین پابرگ و لچه برگ و

تریپل و نانو فسفر میباشد.

جدول  :4نتایج تجزیه واریانس وزن خشک و قیمت برگ توتون تحت تاثیر سطوح کوددهی و کاربرد محرک رشد
منابع تغییرات

وزن خشک برگ

درجه
آزادی

تکرار

2

کوددهی

0

قیمت برگ

پابرگ

کمربرگ

لچه برگ

پابرگ

کمربرگ

لچه برگ

162195/2ns

655695/2ns

231210/61ns

*2/63

3/05ns

6/02ns

ns

ns

ns

665519/39

**

6655199/5

095252/12

2/91

ns

9/9

ns

1/50

خطای اصلی

5

025105/10

606313/1

216523/35

0/60

6/52

0/11

محرک رشد

6

**110650/1

615015ns

**965102/01

**1/65

2/5ns

**0/00

اثر متقابل

0

5903/1ns

06063/2ns

90150/26ns

6/61ns

6/50ns

**3/30

خطا

65

21319/62

911165/02

25966/63

1/551

96/00

3/10

-

0/10

1/66

0/55

1/02

6/152

0/35

ضریب تغییرات
* ** ،و

ns

بهترتیب در سطوح احتمال  1و  6و عدم معنیداری است.
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جدول  :5مقایسه میانگین سطوح مختلف کوددهی و محرک رشد بر وزن خشک و قیمت برگ توتون
عامل

کوددهی

محرک رشد

سطوح

قیمت برگ (ریال)

وزن خشک برگ (کیلوگرم در هکتار)
پابرگ

کمربرگ

لچه برگ

پابرگ

کمربرگ

لچه برگ

شاهد

9962/1a

3621b

9509/02a

11999a

50999a

10110a

سوپرفسفات تریپل

9102/32a

65506/0a

9090/1a

15110a

52110a

11110a

فسفر بارور

9106/55a

65600/6a

9119/19a

05999a

03155a

02555a

نانو فسفر

9165/02a

65555a

9552/55a

02555a

00155a

02555a

a

a

a

میکس

9195/26a

3053/1ab

9999/99a

10555

35999

10555

عدم کاربرد

9052/55b

3136/0a

9905/29b

11555b

50510a

11155b

فرسلون

9100/55a

3506/0a

9109/01a

06999a

00510a

06999/9a

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیداری بر اسا

آزمون دانکن در سطح پنج درصد ندارند

قیمت برگ :نتایج تجزیهه واریهانس داده هها اخهتالف

شکل 2در بررسی اثرات متقابل کهاربرد محهرک رشهد

معنیداری را بر روی صفت قیمت بهرگ تحهت تهاثیر

فرسلون و سطوح مختلف کوددهی در چین لچه برگ

محرک رشد در چهین پهابرگ و لچهه بهرگ نشهان داد

باالترین قیمت یهک کیلهوگرم توتهون مربهوط بهه اثهر

(جدول .)0همچنان که در جدول  1مشاهده میگهردد

متقابل کهاربرد محهرک رشهد و شهاهد ،سوپرفسهفات

بیشههترین قیمههت مربههوط بههه تیمههار کههاربرد فرسههلون

تریپل ،فسفر بارور نانو فسهفر و کمتهرین قیمهت یهک

میباشد .در این آزمایش اثهر متقابهل محهرک رشهد و

کیلوگرم توتون مربهوط بهه اثهر متقابهل عهدم کهاربرد

کوددهی بر قیمهت لچهه بهرگ معنهیدار بهود .مطهابق

محرک رشد فرسلون و شاهد میباشد.
55555
05555
15555
15555
05555
95555
25555
65555
5

شکل  :3اثر متقابل کاربرد محرک رشد فرسلون در سطوح مختلف کوددهی بر قیمت لچه برگ

نیکوووتی  :نتههایج تجزیههه واریههانس دادهههها اخههتالف

کوددهی در چین کمر برگ نشان میدههد (جهدول.)1

معنههیداری را بههر روی صههفت نیکههوتین تحههت تههاثیر

همچنان که در جدول  0مشهاهده مهیگهردد بیشهترین

محرک رشد در چین پابرگ و لچه برگ و تحت تهاثیر

مقدار نیکوتین در چین پابرگ و لچه برگ مربهوط بهه
05
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تیمار کاربرد فرسلون و کمتهرین آن مربهوط بهه عهدم

کمر برگ نشان می دههد (جهدول .)1همچنهان کهه در

کاربرد محرک رشد بوده است .از طرفی کمترین مقدار

جدول  0مشهاهده مهیگهردد بیشهترین مقهدار درصهد

نیکوتین در چین کمر بهرگ مربهوط بهه تیمهار بهارور

قندهای محلول در چهین کمربهرگ مربهوط بهه تیمهار

فسفات  2و تیمار مخلوط کودها میباشد.

میکس و تیمار فسفر بارور میباشهد .در چهین پهابرگ

درصد قندهای محلول :نتایج تجزیه واریهانس دادههها

نیز کاربرد محرک رشد فرسلون سبب افهزایش درصهد

اختالف معنیداری را بر

قندهای محلول در برگ گردیده است.

روی صفت درصد قندهای محلول تحت تاثیر محرک
رشد در چین پابرگ و تحت تهاثیر کهوددهی در چهین
جدول  :6نتایج تجزیه واریانس صفات کیفی توتون تحت تاثیر سطوح مختلف کوددهی و محرک رشد
نیکوتین برگ

درجه

منابع تغییرات

قندهای محلول برگ

آزادی

پابرگ

کمربرگ

لچه برگ

پابرگ

کمربرگ

لچه برگ

تکرار

2

*6/11

5/555ns

**5/51

5/613ns

5/555ns

5/516ns

کوددهی

0

ns

**

ns

ns

*

5/251

ns

خطای اصلی

5

5/90

5/559

5/519

5/651

5/516

5/509

محرک رشد

6

**5/11

5/590ns

**5/213

**5/255

5/560ns

5/59ns

اثر متقابل

0

ns

ns

ns

ns

5/90

5/569

6/11

5/525

5/05

5/526

5/651

ns

5/551

5/56

ns

5/61

5/529

خطا

65

5/506

5/529

5/569

5/561

5/596

5/519

ضریب تغییرات

-

3/03

1/36

0/9

60/15

99/59

60/10

* ** ،و  nsبه ترتیب در سطوح احتمال  1و  6و عدم معنیداری است.

جدول  :9مقایسه میانگین سطوح مختلف کوددهی و محرک رشد بر صفات کیفی توتون
سطوح

عامل

محرک رشد

نیکوتین برگ ()%
پابرگ

کمربرگ

لچه برگ

پابرگ

کمربرگ

لچه برگ

6/5a

2/35a

2/15a

5/19a

5/91bc

5/10a

سوپرفسفات تریپل

2/555a

2/30a

2/15a

5/02a

5/15ab

5/13a

فسفر بارور

2/00a

2/50b

2/01a

5/35a

5/15a

5/30a

نانو فسفر

a

2/61

a

a

2/03

a

6/52

c

5/92

a

5/10

میکس

a

6/33

a

a

5/35

a

5/09

a

5/00

عدم کاربرد

b

5/160

a

5/15

فرسلون

2/29a

5/11a

5/01a

شاهد
کوددهی

قندهای محلول برگ ()%

6/39

2/30

b
a

6/33
b

2/12

2/11a

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیداری بر اسا

2/0

2/13

2/00a

b

5/05

5/31a

a

آزمون دانکن در سطح پنج درصد ندارند

ارز

بحث

تجاری دارند برداشت گردیده است و برگهای

در این آزمایش اثر متبت منابع مختلف کود فسفره

کوچکتر در اندازه گیری و ثبت تعداد برگها به شمار

بر تعداد برگ مشاهده نگردید .از آنجایی کهه در ایهن

نیامدهاند ،احتمال میرود که کهوددهی سهبب افهزایش

آزمایش فقط بهرگ ههای بزرگتهر از  61سهانتیمتر کهه

تعداد این برگ ها که رشد کافی ننمودهانهد و بنهابراین
00

بررسی کاربرد فسفر از منابع مختلف کودهای شیمیایی ،زیستی و نانو به همراه...

برداشت نشده اند ،گردیده باشهد .اصهل مهمهی کهه در

بیماریزایی میکروارگانیس های دیگر ،از طریق تولیهد

کشت و کار توتون وجود دارد این اسهت کهه کیفیهت

انوا مواد آنتیبیوتیک و سهیدروفورها سهبب افهزایش

برگ در توتون بسیار مهمتر از تعداد آن است .لذا یک

رشد گیاهان شده و عملکرد گیاههان زراعهی را بهبهود

بوته با تعداد برگ ک و انهدازه بزرگتهر بهرگ از نظهر

مهیبخشهند ( .)Darzi et al., 2008در ایهن آزمهایش

عملکرد برگ سبز و کیفیت برگ مطلهوب تهر خواههد

بیشترین مقدار طول برگ در پا برگ و در کمهر بهرگ

بود Karaivazoglou .و همکاران ( )2550بیان کردنهد

مربوط به تیمار کاربرد فرسلون بود .از آنجهایی کهه در

که افزایش کود فسفر تا  15کیلوگرم در هکتار تهاثیری

ابتدای فصل رشهد امکهان دارد رشهد و نمهو ریشهه و

بر تعداد بهرگ نهدارد و در اثهر مصهرف  05کیلهوگرم

درنتیجه امکان جذب عناصر غذایی به میزان مورد نیاز

فسفر در هکتار تعداد برگ توتهون افهزایش مهی یابهد.

برگ ها نبوده اسهت محلهولپاشهی فرسهلون بهه دلیهل

 Ghasem Khanlooو همکههاران ( )2553نیههز اعههالم

فراهمی عناصر غذایی و هورمونهای رشد طول بهرگ

افههزایش

را در گیاه افهزایش داده باشهد .همچنهین ایهن امهر در

انشعابات بوته و در نتیجه افزایش تعداد برگ در بوتهه

لچهبرگ ها به دلیل نزدیک شدن به پایان فصل رویشی

میشود .این محققین اعالم نمودند که این مسئله ناشی

و کاهش شرایط مطلوب محیطی از قبیل نور خورشید

از تاثیر فسهفات بهارور 2-در افهزایش تعهداد بهرگ و

و دما ،امکهان بههره گیهری از محهرک رشهد فرسهلون

سطح فتوسنتز کننده گیاه و بهبود خصوصیات رویشهی

جهت برگها مهیا نبوده اسهت Nouraki .و همکهاران

آنها می باشد .در این آزمایش همچنین بیشترین تعهداد

( )2561با انجهام آزمایشهی روی گیهاه ذرت گهزار

برگ مربوط به اعمال تیمار کاربرد محرک رشهد بهود.

نمودند که کاربرد باکتریها محهرک رشهد ،بها توسهعه

به نظر می رسد کهود محهرک ریشههزایهی فرسهلون از

دادن سطح ریشه خاک باع

افهزایش جهذب عناصهر

طریق افزایش حج ریشه و درنتیجهه افهزایش جهذب

غذایی شده و در نتیجه میزان فتوسنتز در گیاه افهزایش

آب و مواد غذایی و همچنین به دلیل دارا بهودن انهوا

مییابد .مطابق شکل 6در بررسی اثرات متقابل کهاربرد

عناصر ماکرو و ریزمغذی سبب افزایش تولید برگ در

محههرک رشههد فرسههلون و سههطوح مختلههف کههوددهی

توتون گردیده اسهت .همچنهین  Nourakiو همکهاران

بیشترین مقدار طول برگ مربوط به اثر متقابل کهاربرد

( )2561عنوان کردند کهه کهاربرد بهاکتریهها محهرک

محرک رشد و فسفر بارور و کمترین مقدار طول برگ

افهزایش

مربوط به اثر متقابل عدم کاربرد محرک رشد فرسهلون

جذب عناصر غذایی شده و در نتیجه میهزان فتوسهنتز

و نانوفسفر ،سوپرفسفات تریپل و تیمار میکس حاصل

در گیاه افزایش مییابد.

گردید .با توجه به نتایج صفات بعدی به نظر میرسهد

نمودنههد کههه کههود فسههفات بههارور 2-باع ه

رشد ،با توسعه دادن سطح ریشه خاک باعه

همچنین افزایش طول برگ تحت تاثیر تیمار فسفر

تاثیر کودهای مذکور بر عرض برگ موثر بهوده و لهذا

بههارور و کههاربرد محههرک رشههد مشههاهده گردیههد.

طول برگ اندکی کاهش یافته است .همچنین احتمهال

ریزوباکتریها محرک رشد گیاه از مهمتهرین کودههای

دارد که کاربرد تیمارهای کهود فسهفره سهبب افهزایش

بیولوژیکی بوده و با محلول کردن و افهزایش فراهمهی

تجمع فسفر در بهرگهها و در نتیجهه افهزایش درصهد

زیستی عناصهر معهدنی ،بهه طهور مسهتقی بها تزریهق

قندهای محلول شده باشد ،همچنان که در نتایج تهاثیر

نیتههروژن و تولیههد هورمههونهههای رشههد و بههه طههور

کودهای فسفره بر درصد قندهای محلول پهابرگ ایهن

غیرمستقی با کاهش یها پیشهگیری از اثهرات زیهانآور

امهر محقهق گردیهده اسهت .مقهدار فسهفر موجهود در
03
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برگ ها همبستگی متبتی با میزان قندهای محلهول دارد

سلول های گیاهی سبب بهبود رشد و افزایش فتوسهنتز

( .)Smith, 2009; Ballari, 2005طول و عرض بهرگ

میشوند .در نتیجهه در مرحلهه پهر شهدن دانهه ،شهیره

توتون یکی از ویهگیهای مه گیاه است کهه پتانسهیل

پرورده کافی به دانهها منتقل شده و دانههای درشت با

عملکرد ،اختالف ارقام و میزان رشهد گیهاه توتهون را

وزن قابل قبول تولید میگردند و از این رو وزن ههزار

تعیین می کند .از آنجا که برگ ها در ایهن گیهاه بخهش

دانه افزایش مییابد.

اقتصادی را تشکیل میدهند ،بنابراین بهرگههای پههن

وزن خشک برگ بهعنوان مهمتهرین صهفت مهورد

باالیی در بهازار

برگ نقش اساسی در

بزرگ و با کیفیت خوب دارای ارز

بررسی به همراه قیمت یا ارز

است .همچنین اعمال حیهاتی بهرگ از قبیهل فتوسهنتز

زراعت این محصول را ایفام مینماید .بههطهورکلی در

مستقیماً با تولید محصول در ارتباط میباشد .همچنین

گیاه توتون بیشترین طول و عرض برگها و در نتیجهه

گردیده است که سطح برگ دارای همبسهتگی

بیشترین وزن خشهک بهرگ هها مربهوط بهه کمربهرگ

گزار

متبت و معنیداری بها عملکهرد کهل بهرگ مهیباشهد

میباشد .در این آزمایش بیشترین مقهدار وزن خشهک

(.)Perece et al., 2002

برگ مربوط به تیمار کاربرد فرسلون در پابرگ و لچهه
برگ بود .با توجه به نتایج قسمتهای قبلهی بهه ویههه

در این آزمایش بیشهترین مقهدار عهرض بهرگ در
چین لچه برگ مربوط به تیمارهای نانو فسفر و فسهفر

تاثیر فرسلون بر تعداد ،طول و عرض بهرگهها وقهو

بارور و در کاربرد محرک رشد مربوط به تیمار کاربرد

چنین نتیجهای منطقی به نظر میرسد.

فرسلون مهیباشهد .کهود ریشههزایهی و محهرک رشهد

عملکرد برگ خشک توتون شامل وزن بهرگههای

فرسلون حاوی عناصر مهاکرو و ریهز مغهذی کالتهه و

عمههلآوری شههده و خشههکانیده شههده بهها رطوبههت 60

ترکیب ویهه ای از هورمونهای ریشههزایهی و محهرک

درصد است و همانند برگ سبز(وزن تازه) تحت تأثیر

رشد گیاهی است که بها تحریهک رشهد ریشهه میهزان

عواملی مانند سطح بهرگ ،وزن بهرگ ،تعهداد بهرگ و

تولید را به طور اقتصهادی افهزایش مهیدههد و باعه

محههیط قههرار مههیگیههرد )2566( Mohsenzadeh .در

کاهش شوک ناشی از انتقال نشام و نهال میشهود .بنها

بررسی  1رق توتون هوا خشک نشان داد که عملکرد،

به اظهارات  )2561( Bayatiعناصر ریز مغذی اگرچهه

همبستگی متبتی با طول ،تعهداد بهرگ و ارتفها گیهاه

به مقدار ک مورد نیاز میباشد اما کمبهود آنهها اثهرات

داشههته اسههت Alijani .و همکههاران ( )2566بهها انجههام

نههامطلوبی بههر فرآینههدهای فیزیولههوژیکی و متههابولیکی

تحقیقی روی گیاه دارویی بابونهه نشهان دادنهد کهه در

گیاهان خواهند داشهت .از سهوی دیگهر کهاربرد ایهن

تیمارهای تلقیح شده با کود بیولوژیک به دلیل افزایش

عناصر به صورت محلولپاشی برگی بهه دلیهل جهذب

مقدار کلروفیل و ساختار فتوسنتزی بهتهر و کارآمهدتر

سریعتر عناصر در اثر تما

باالترین ماده خشک تولید گردید .همچنهین براسها

مستقی با سهطح بهرگ و

عدم واکنش و تتبیت عناصر در خاک نسبت بهه رو

نتایج تحقیقات  Saberو همکاران ( )2569با مصهرف

خاک کاربرد از تاثیرگذاری بیشتری بر عملکرد گیاهان

کودهای بیولوژیک عملکرد دانه گندم بهه میهزان 01/1

زراعی برخوردار است (.)Heidarian et al., 2012

درصههد نسههبت بههه تیمههار شههاهد افههزایش یافههت.

با توجه به نتایج مطالعهات  Motahariو همکهاران

 Rahimzadehو همکاران ( )2551نیهز طهی تحقیقهی

( ،)2566بههاکتریههها محههرک رشههد در جههذب آب و

روی سورگوم علوفهای اعالم کردند کهه کهود زیسهتی

عناصههر غههذایی بههه ویهههه فسههفر و انتقههال آنههها بههه

بیوفسفات بارور 2تأثیر قابل توجهی بر جذب عناصهر
02
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فسفر ،نیتهروژن و میهزان علوفهه تهر و خشهک داشهته

به اثر متقابل عدم کاربرد محرک رشد فرسلون و شاهد

اسههت .نتههایج آزمایشههات  Gholizadehو همکههاران

میباشد .احتمال میرود کاربرد محرک رشد بهه دلیهل

( )2569حاکی از تأثیر متبت کود بیولوژیهک بهارور2-

تامین عناصر ضروری و مورد نیاز گیهاه ،تهاثیر کهاربرد

روی فاکتورهههای قطههر سههاقه ،وزن سههبز ،و عملکههرد

کودهای مختلف را بر کیفیت یا قیمهت بهرگ کهاهش

توتون میباشد .همچنین این محققان اثر متقابل سهوپر

داده باشد چهرا کهه در غیهاب کهاربرد فرسهلون تهاثیر

فسفات تریپل و کود بهارور 2-را بهر افهزایش فهاکتور

کاربرد انوا کودها به ویهه کهود فسهفر بهارور و نهانو

عملکرد بهرگ خشهک و وزن سهبز مطلهوب گهزار

فسفر مشهودتر است .همچنهین انهدک کهاهش قیمهت

نمودند .این محققین بیان داشتند که با افزایش مصرف

برگ که در تیمار میکس مشهاهده مهیگهردد ،احتمهال

کودهای بیولوژیک عملکرد و درآمد ناخالص هکتاری

میرود کاربرد همزمان بهاکتریههای حهالل فسهفر در

نیز افزایش مییابد.

مجاورت کود سوپر فسفات مصرفی ،نقش خود را در

همچنین در این آزمایش بیشترین قیمت یها ارز

جهت حاللیت فسفر تتبیهت شهده در خهاک از دسهت

بههرگ مربههوط بههه تیمههار کههاربرد فرسههلون بههود .کههود

داده و یا به دلیل وجود باکتری های دیگهر در محهرک

ریشهزایی و محرک رشد فرسلون حاوی عناصر ماکرو

رشد فرسلون اثرات آنتاگونیسمی ظاهر شهده باشهد و

و ریزمغههذی کالتههه حههاوی :نیتههروژن ،فسههفر ،پتهها ،

کیفیت برگ را اندکی کاهش داده باشد .عالوه بر ایهن

گوگرد ،آهن ،بر ،منگنز ،روی ،منیزی  ،مهس ،کبالهت و

ممکن است اثرات تجمعی این کودها سهبب افهزایش

مولیبدن میباشد ،لذا به نظر مهی رسهد بها تهامین ایهن

بیش از حد فسفر در برگها و در نتیجه کاهش کیفیت

عناصر در مواقع ضروری و مورد نیهاز سهبب افهزایش

بههرگ شههده باشههند ،همچنههان کههه  )2551( Ballariو

کیفیت برگ و رنگ آوری برگ شده باشد .همچنان که

 )2553( Smithاعالم نمودند که مصرف بیش از حهد

در قسمت نتهایج وزن خشهک بهرگ چنهین نتیجههای

این عنصر ،سبب کاهش کیفیت برگ به دلیهل خشهک

حاصل شده بهود Huang .و همکهاران ( )2565اعهالم

شههدن ،تولیههد بههرگهههای خشههن و نههامنظ و تولیههد

کردند در بسیاری از خاکهای ایران به دلیل باال بودن

خاکستر سیاه به جای خاکستر سفید میگردد.

اسههیدیته و فراوانههی یههون کلسههی ( )Ca2+و منیههزی

در این تحقیق بیشترین مقهدار نیکهوتین در چهین

( )Mg2+حتی با وجود فراوانی برخهی عناصهر غهذایی

پابرگ و لچه برگ مربوط به تیمار کهاربرد فرسهلون و

مانند فسفر و عناصر ک مصرف ،میهزان قابهل جهذب

کمترین آن مربوط به عدم کاربرد محهرک رشهد بهوده

این عناصر در خاک ،کمتر از مقدار الزم بهرای تهأمین

است .به نظر مهیرسهد فرسهلون بها تحریهک رشهد و

رشد مناسب گیاه است .بنابراین محلول پاشهی عناصهر

افزایش جذب عناصر و به ویهه نیتروژن سبب افزایش

می تواند گامی موثر در راستای تامین عناصر مورد نیاز

تجمع نیکوتین برگ ها گردیده است .از طرفی کمترین

گیاه و در نتیجه افزایش کیفیت محصول تولیدی باشد.

مقدار نیکوتین در چین کمهر بهرگ مربهوط بهه تیمهار

در بررسی اثرات متقابل کاربرد محرک رشد فرسلون و

بارور فسفات  2و تیمار مخلوط کودها مهیباشهد .لهذا

سطوح مختلف کوددهی در چین لچه بهرگ بهاالترین

با توجه به اهمیت کاهش نیکوتین در برگها میتهوان

قیمت یک کیلوگرم توتون مربوط به اثر متقابل کهاربرد

به نقش مفید کود زیستی فسفربارور در این خصهوص

محرک رشد و شاهد ،سوپرفسفات تریپل ،فسفر بارور،

تاکید نمود Sabeti Amirhandeh .و همکاران ()2562

نانو فسفر و کمترین قیمت یک کیلوگرم توتون مربوط

در بررسههی تههأثیرکود نیتههروژن و ازتوبههاکتر گههزار
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نمودند کهه مقهادیر ازتوبهاکتر کروکوکهوم بهر درصهد

افزایش درصد قندهای محلول در برگ گردیده اسهت.

نیکوتین پابرگ و لچهه بهرگ در سهطح احتمهال یهک

در همههین زمینههه  )2565( Zamaniگههزار

کههرد کههه

درصد و برمقدار نیکوتین کمربرگ در سطح احتمال 1

هیدرات های کربن (گلوسیدها) از عوامل بسهیار مهرثر

درصههد معنههیدار شههده اسههت .نتههایج حاصههل از ایههن

در کیفیههت توتههون محسههوب مههیگردنههد .مهمتههرین

آزمایش نشهان دهنهده اخهتالف بهین تیمارهها از نظهر

گلوسههیدهای توتههون را گلههوکز ،سههاکارز و فروکتههوز

نیکوتین بوده اسهت .در کیفیهت توتهون ،فاکتورههایی

تشکیل میدهند .این گلوسیدها بر کیفیهت توتهون اثهر

چون درصد قندهای محلول ،درصد نیکهوتین ،درصهد

متبت می گذارند و هر قدر میزان آنها بیشهتر باشهد بهر

نیتروژن کل ،درصهد خاکسهتر کهل ،درصهد پتاسهی و

کیفیههت و مرغوبیههت توتههونهههای ارقههام شههرقی و

قابلیهههت پرکنهههی از اهمیهههت بهههاالیی برخوردارنهههد

گرمخانه ای اضافه می گردد .نشاسته نیز از گلوسیدهای

( .)Rustami, 2010نیکهوتین مهاده مهوثر و مخهدر در

ذخیرهای توتون محسوب میشود.

توتون است و جهت تولیهد توتهون مرغهوب ،کهاهش
غلظت آن مدنظر میباشد .از آنجایی که در کمربرگها

نتیجهگیری نهایی

تحهت تهاثیر تیمهار مخلهوط کودهها کهاهش معنهیدار

مطابق بررسی ههای انجهام شهده در ایهن آزمهایش

نیکوتین مشاهده گردید ،می توان نتیجهگیری نمود کهه

مشخص شد که صفات مورد مطالعهه ازجملهه :طهول

کاهش  15درصدی مصرف کود سوپر فسفات تریپهل

پابرگ ،عهرض لچهه بهرگ ،وزن خشهک کمهر بهرگ،

به همراه باکتریهای حل کننده فسهفات و نهانو فسهفر

درصد نیکوتین و درصهد قنهدهای محلهول کمربهرگ

تاثیر متبتی بر این صفت داشته است.

تحت تاثیر کوددهی اختالف معنی داری نشهان دادنهد.

عهالوه بههر ایههن بیشهترین مقههدار درصههد قنههدهای

در این آزمایش بیشترین طول پابرگ تحت تهاثیر کهود

محلول در چین کمربرگ مربهوط بهه تیمهار مهیکس و

فسفر بارور و بیشترین عرض لچه بهرگ تحهت تهاثیر

تیمار فسفر بهارور بهود .احتمهاال ایهن تیمارهها سهبب

کههود فسههفربارور و کههود نانوفسههفر حاصههل گردیههد.

افزایش میزان فسفر در برگها گردیدهاند چهرا کهه بهر

همچنین بیشترین وزن خشک برگ که مهمترین صفت

مطالعههات  )2551( Ballariو )2553( Smith

کمی در توتون به شمار مهیرود در تمهامی تیمارههای

مقدار فسفر موجود در برگ همبستگی متبتی با میهزان

کودی در مقایسه با شاهد افزایش نشهان داد و در ایهن

قنههههدهای محلههههول دارد Sabeti Amirhandeh .و

بین میزان افزایش عملکرد در کود فسفر بارور ،سهوپر

همکههاران ( )2562در بررسههی تههأثیرکود نیتههروژن و

فسفات تریپل ،نانوفسفر و مخلوط کودهای مذکور در

نمودنههد کههه کههاربرد ازتوبههاکتر

مقایسه بها شهاهد بهه ترتیهب 3/15 ،65/50 ،66/19 :و

کروکوکوم اخهتالف معنهی داری بهر قنهدهای محلهول

 9/33درصد بود .از آنجایی کهه ههر سهه کهود فسهفر

کمربرگ ،لچه برگ و قندهای محلول پابرگ نشان داد.

بارور ،سوپر فسفات تریپل و نانوفسفر در یهک گهروه

همچنین  )2561( Mohsenzadehنشان داد که در گیاه

آمهاری قهرار گرفتههانهد مههیتهوان بها در نظهر گههرفتن

توتون کاربرد کود نیتروژن در ارقام مختلهف بهر روی

هزینهههههای تهیهه ،توزیههع و همچنهین اثههرات زیسههت

درصد نیکوتین اختالف معنی داری نداشته است اما بر

محیطی و تتبیت فسفر در خاک در خصوص انتخهاب

درصد قندهای محلول برگها معنیدار بوده اسهت .در

کود مناسب اقدام نمود .با در نظر گرفتن مهوارد فهوق

چین پابرگ نیز کاربرد محهرک رشهد فرسهلون سهبب

الذکر بهترین گزینه کهود فسهفر بارورخواههد بهود .در

اسهها

ازتوبههاکتر گههزار
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 درصد قندهای محلول در،در چین پابرگ و لچه برگ

این آزمایش کمترین درصد نیکوتین و بیشترین درصد

چین پابرگ و متوسط قیمت خرید پابرگ و لچه بهرگ

قندهای محلول برگ نیز که جزو صفات کیفی توتهون

توتون تحت تأثیر کود محرک رشد (فرسلون) اختالف

به شمار می روند در کمربهرگ و تحهت تهاثیر کهاربرد

 مقایسه میانگین صهفات نشهان.معنی داری نشان دادند

 کهود فسهفربارور و،مخلوط کود سوپرفسهفات تریپهل

داد که بیشترین مقدار صفات مذکور مربوط به اعمهال

انتخهاب بهین

 بنههابراین.تیمههار کههاربرد محههرک رشههد فرسههلون بههود

.کودهای مصرفی کاربرد مخلوط آنها توصیه میگهرد د

می توان نتیجهگیری نمود که کاربرد محرک رشد سبب

الزم بههه ذکههر اسههت کههه در تیمههار مخلههوط مصههرف

افزایش مقدار محصول برگ توتون و همچنین افزایش

سوپرفسفات تریپل به نصف کاهش مییابد که از نظهر

 الزم به ذکر اسهت علهی.کیفیت برگ آن گردیده است

هزینه و مسائل زیست محیطهی بسهیار حهائز اهمیهت

الرغ اندکی افزایش در نیکوتین برگها از آنجایی کهه

 در این آزمایش تعهداد بهرگ تحهت تهأثیر کهود.است

درصد قندهای محلول برگها نیز افزایش یافتهه اسهت

.محرک رشد (فرسلون) اختالف معنهیداری نشهان داد

 نسبت قندهای محلهول بهه،و در ارزیابی کیفیت برگ

همچنین صفات طهول بهرگ در چهین ههای پهابرگ و

نیکوتین حائز اهمیت اسهت از ایهن رو کیفیهت بهرگ

 وزن خشهک، عرض برگ در چین لچه برگ،کمربرگ

.توتون بهبود یافته است

 درصد نیکهوتین،برگ در چین های پابرگ و لچه برگ
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