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چکیده
تاثیر میكوریزا و محلولپاشی عناصر روی ،بور ،پتاسیم بر خصوصیات زراعی و کیفی توتون ،در سال زراعی
 1351-1359در مزارع توتونکاری روستای بیلو واقع در شهرستان مریوان مورد تحقیق قرار گرفت .آزمایش به صورت
طرح یكبار خرد شده یا اسپلیت پالت در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تكرار بود .کرت اصلی شامل
تلقیح با قارچ میكوریزا (گلوموس اینترارادیسس) در دو سطح شاهد (عدم کاربرد میكوریزا) و تلقیح با قارچ میكوریزا و
عامل فرعی محلولپاشی عناصر کم مصرف و پر مصرف در پنج سطح شامل شاهد (آب مقطر) ،روی ،بور ،پتاسیم،
روی +بور +پتاسیم در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که در کمربرگ صفاتی از قبیل وزن تر و خشک برگ و در لچه
برگ توتون کیفیت یا قیمت برگ تحت تاثیر تلقیح با میكوریزا کاهش معنیداری نشان دادند .حداکثر وزن خشک برگ
تحت تاثیر محلولپاشی با عنصر روی حاصل گردید .همچنین در کمر برگ حداکثر وزن تر بوسیله روی و حداکثر وزن
خشک تحت تاثیر بور بدست آمد .نهایتا در لچه برگ نیز حداکثر وزن خشک برگ وکیفیت برگ بوسیله پتاسیم حاصل
گردید.
واژه های کلیدی :توتون ،عناصر پر مصرف ،عناصر کم مصرف ،محلولپاشی ،میكوریزا
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Abstract
The effect of mycorrhiza and foliar application of Zinc + Boron + Potassium elements on agronomic
characteristics and quality of tobacco was studied at Marivan- Bilo tobacco field during 2014- 2015. The
experiment was split plots based on randomized complete block design with three replications. The main
factor was two levels of inoculation by mycorrhiza (Glumus interaradices) including control (no inoclution)
and inoclution by mycorrhiza and subplots were foliar application of micro and macro elements in 5 levels
including control as distilled water, Zinc, Boron, Potassium, Zinc + Boron + Potassium. The results showed
that in middle leaf of plant some traits such as leaf fresh and dry weight and in upper leaf, leaf cash were
decreased significantly. The maximum value of leaf dry weight were achieved by foliar application of zinc.
Also in middle leaf, the maximum values of leaf dry weight were obtained by Boron and also the maximum
leaf fresh weight by zinc. Finally in upper leaf, the maximum dry weights and leaf cash were affected by
Potassium foliar application.
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 کودهای زیستی به.کودهای شیمیایی رونق یافته است

مقدمه

صورت ماده تلقیح میكروبی با راندمان باال برای تامین

امروزه افزایش عملكرد کمی و کیفی گیاه توتون

 استفاده،یک یا چند عنصر غذایی مورد نیاز گیاه

به عنوان چهارمین محصول وارداتی ایران و به دلیل

میشوند در واقع این کودها میكروارگانیسمهایی هستند

 میلیارد تومان جهت3/1 صرف هزینه روزانه بیش از

 عناصر غذایی خاک را،که قادرند طی یک فرایند زیستی

خرید و مصرف سیگار در ایران گام اساسی در

از شكل غیر قابل استفاده به شكل قابل استفاده برای

.)1335 خودکفایی این محصول به شمار میرود (زمانی

از این

گیاه

 در،به منظور افزایش تولید محصوالت کشاورزی

میگروارگانیسمهای مفید قارچ میكوریزا آرباسكوالر

سالهای اخیر کاربرد دستهای دیگر از کودها با عنوان

میباشد به طوری که میكوریزا رشد ریشه را افزایش

کودهای زیستی یا بیولوژیک به عنوان جایگزین

یكی

.)1003

(آسر

تبدیل کنند
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داده و به دنبال آن ،سیستم گستردهای از ریشه را برای

همكاران  )1001بهبود پارامترهای رویشی و صفات

جذب آب و مواد غذایی فراهم مینماید (فرانک .)1010

عملكردی سویا (تالوت و همكاران  )1001تحت تأثیر

تحقیقات متعدد نشان میدهد که فسفر ،ازت ،پتاسیم،

محلولپاشی با عناصر کم مصرف گزارش گردیده

روی ،مس ،گوگرد ،کلسیم وآهن توسط سیستم

است .با توجه به موارد مذکور این تحقیق به منظور

میكوریزا جذب و به گیاه منتقل میشوند (جوز -میگویل

بررسی امكان افزایش عملكرد کمی و کیفی توتون در

و همكاران 1009؛ پاول1002 ،؛ بریتو و همكاران

اثر تلقیح با میكوریزا و محلولپاشی عناصر کم مصرف

 .)1003همزیستی میكوریزی همچنین سبب افزایش

و پر مصرف در منطقه مریوان که از قطب های مهم

تحمل گیاهان میزبان به دمای زیاد ،آلودگی قارچهای

تولید توتون در ایران می باشد ،صورت گرفت.

بیماریزا و اسیدیته باالی خاک و همچنین تحمل به
مواد و روشها

خشكی میشود (چن و همكاران .)1001
عناصر کم مصرف برای رشد طبیعی گیاهـان مـورد

این آزمایش به منظور بررسی کاربرد میكوریزا و

نیـاز هسـتند و ضــمن شــرکت در ســاختار بعضــی

برخی عناصر کم مصرف و پرمصرف بر خواص کمی و

واکنشهای

کیفی توتون (رقم بارلی )11در شهرستان مریوان ،در

بیوشیمیایی گیاه دخالت دارند .به عنوان مثال ،عنصر

سال زراعی  1351در روستای بیلو با طول جغرافیایی

روی در تولید هورمونهای رشد (اکسین) و انجـام

 39درجه و عرض  11درجه شمالی و ارتفاع  1311متر

فتوسـنتز ،عنصـر بـر در تقسیم سلولی و آهن در

از سطح دریا به اجرا در آمد .مریوان با بارندگی ساالنه

تشكیل کلروفیل نقـش دارنـد (راوی و همكاران .)1003

بیش از  290میلیمتر ،از پربارانترین مناطق ایران به

در کشورهای پیشرفته  1الی  1درصد از کودهای

شمار میرود .این آزمایش به صورت کرتهای خرد

مصرفی را کودهای حاوی عناصر ریز مغذی تشكیل

شده (اسپلیت پالت) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل

میدهد در حالی که این نسبت در ایران ناچیز بوده و

تصادفی در سه تكرار به اجرا گذاشته شد .عامل اصلی

تقریباً نزدیک صفر است (ملكوتی و تهرانی  .)1331از

شامل شاهد (یا عدم کاربرد میكوریزا) و میكوریزا و

طرف دیگر بیش از  30درصد خاکهای قابل کشت دنیا

عامل فرعی شامل محلولپاشی عناصر کم مصرف و

با مشكل کمبود روی مواجه هستند که به تبع این امر

پرمصرف در  9سطح شامل :شاهد (آب مقطر) ،روی،

گیاهان و محصوالت زراعی که در این خاک ها پرورش

بور ،پتاسیم ،روی +بور +پتاسیم (با غلظت دو در هزار)

مییابند همواره دچار کمبود عنصر روی میباشند

انتخاب گردید .بذور گواهی شده و پوششدار توتون

(حافظ و همكاران  .)1013بهبود خصوصیات کمی و

(رقم بارلی  )11از شرکت دخانیات شهرستان مریوان

کیفی گیاه اسفرزه (رمرودی و همكاران  ،)1350افزایش

تهیه گردید و درخزانه درون گلدانهای فیبری با دستگاه

درصد روغن گلرنگ (راوی و همكاران  ،)1003افزایش

بذرکار پرومستر نیمه اتوماتیک کشت گردید .خزانه

عملكرد دانه کلزا (عزیزی و همكاران 1351؛ یانگ و

مورد استفاده به صورت فلوت سیستم (شناور در آب)

همكاران )1005 ،افزایش عملكرد و جذب مواد غذایی در

طراحی گردید .عملیات مرسوم شامل کوددهی در خزانه

بادام زمینی (آتیا و همكاران  ،)1001افزایش محتوی

و کنترل علفهای هرز در خزانه به صورت وجین دستی

کلروفیل و شدت فتوسنتز برگها ،افزایش تجمع ماده

به طور مرتب انجام گرفت .قبل از انتقال نشاء

خشک در بادام زمینی و بهبود انتقال مواد فتوسنتزی از

آمادهسازی زمین انجام گرفت .با توجه به حساسیت

اندامهای رویشی به اندامهای زایشی (ناسیف و

گیاه توتون به علف هرز انگلی گل جالیز ،زمین زراعی

از

انــدامکهــا،
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مورد استفاده برای اولین بار جهت کشت توتون

با فواصل منظم و مناسب و مبارزه با علف هرز صورت

اختصاص یافت .پس از نمونهبرداری خاک ،مهمترین

گرفت .همچنین در زمین اصلی بعد از آبیاری چهارم و

خصوصیات خاک که مورد نظر شرکت دخانیات ایران

با توجه به مشاهده اولین لكههای علف هرز و بعد از

میباشد ،تعیین گردید (هدایت الكتریكی 0/3 :دسی

خشک شدن جویها ،وجین و سلهشكنی و یک هفته بعد

زیمنس بر متر ،کلر 0/9 :میلی اکی واالن بر لیتر ،درصد

از آن خاک دادن پای بوته انجام گرفت .الزم به ذکر

نیتروژن ،0/109 :کربن آلی ،0/11 :فسفر و پتاسیم به

است در طی فصل رویشی در مزرعه آزمایشی ،بیماری

ترتیب 2 :و  111میلیگرم در کیلوگرم خاک).

وآفت خاصی مشاهده نگردید .در این آزمایش در زمان

جهت تهیه بستر بذر ابتدا شخم پاییزه صورت

برداشت هر چین صفاتی از قبیل :طول برگ ،عرض

گرفت ،شخم بعدی در اوایل بهار اجرا گردید .سپس با

برگ ،ضخامت برگ ،وزن خشک برگ ،وزن تر برگ و

کمک دیسک کلوخهای خاک خرد شدند .سپس قبل از

قیمت برگ (قیمت بر اساس دستورالعمل اداره دخانیات)

نشاء کاری علف کشهای ارادیكان ( 9لیتر در هكتار) و

محاسبه گردید .الزم به ذکر است که برای اندازه گیری

سوناالن ( 3لیتر در هكتار) به خاک اضافه گردید و

صفات از هرکرت  1بوته در هر سه چین (پا برگ ،کمر

بالفاصله با دیسک و کولتیواتور با خاک مخلوط شد،

برگ و لچه برگ) برداشت شد .جهت اندازه گیری طول

عملیات انتقال نشاء به زمین اصلی بعد از  10روز جهت

و عرض برگ ،در هر چین تعداد  1بوته به طور

جلوگیری از اثر سوء سم بر گیاه بعد از دادن علف کش

تصادفی از هر کرت برداشت شد و پس از اندازه گیری

به زمین انجام گرفت .هر کرت دارای  1خط کاشت به

دقیق طول و عرض تمامی برگها در هر سه چین،

طول چهار متر ،با فواصل  100سانتیمتر بین خطوط

میانگین هر چین ثبت گردید .برای تعیین اندازه ضخامت

کاشت و 10سانتیمتر بین بوتهها روی هر ردیف کاشت

برگها نیز از کولیس استفاده گردید .همچنین برای

در نظر گرفته شد .پس از آماده سازی زمین و سربرگ

تعیین وزن خشک و تر برگ ،تعداد  1بوته به طور

زنی نشاءها ،کشت در زمین اصلی در  51/3/5به

تصادفی از هر کرت برداشت شد و پس از جدا نمودن

صورت جوی و پشتهای انجام گرفت .در مرحله انتقال

کلیه برگها در هر چین ،مجموع وزن کل برگها درهر

نشاء و قبل از قراردادن نشاء در محل کاشت در

سه چین به طور جداگانه به عنوان وزن تر محسوب

تیمارهای مربوطه قارچ میكوریزا از نوع گلوموس

گردید و سپس برگها درون انبار قرار گرفت و پس از

اینترارادیسس )( (Glumus intaradicesتولید شرکت

خشک شدن برگها در هر سه چین برگها مجددا

ارگانیک ایران نماینده شرکت یوتاپان کانادا) در حفره

توزین شدند و دادهها به عنوان وزن خشک برگ ثبت

نشاء ایجاد شده ( 3/33گرم مایه تلقیح به ازای هر نشاء)

گردید .برگهای برداشت شده پس از عملآوری و

چال گردیده و سپس نشاءها کشت شدند.

خشک شدن ،قبل از ورود به بازار فروش توسط

اولین آبیاری بعد از انتقال نشاها به زمین (کشت در

کارشناس دخانیات و بر اساس  39درجه بین المللی که

محل داغاب درون جویهای غرقاب) به فاصله سه روز

در آنها چین ،کیفیت و رنگ برگ مالک ارزیابی

و آبیاریهای بعدی با طول دوره یک هفته انجام گرفت.

میباشد و بر مبنای قیمت مقطوع شرکت دخانیات ایران

عملیات محلولپاشی عناصر کم مصرف و پرمصرف

خریداری میگردد ،تعیین قیمت شدند .الزم به ذکر است

یک ماه قبل از برداشت اولین چین به میزان دو در هزار

درآمد توتون از طریق حاصلضرب قیمت فروش در

در ساعت  10-13بعدازظهر صورت گرفت .در مراحل

وزن خشک برگ بدست میآید .در نهایت پس از

مختلف اجرای آزمایش مراقبتهای الزم از قبیل آبیاری

جمعآوری اطالعات و دادههای ثبت شده و پس از
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اطمینان از نرمال بودن دادهها ،تجزیه واریانس به

بادام زمینی و بهبود انتقال مواد فتوسنتزی از اندامهای

وسیله نرم افزار آماری  SASانجام گرفت .میانگین

رویشی به اندامهای زایشی میشود .همچنین گزارش

تیمارها نیز با آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح %9

شده است که محلولپاشی عناصر بور ،روی ،پتاسیم یا

مقایسه گردید.

منیزیم پارامترهای رویشی و صفات عملكردی سویای
مصرفی را در مقایسه با شاهد بطور معنیداری افزایش

نتایج و بحث

میدهد (تالوت و همكاران  .)1001نتایج تجزیه واریانس

 -1طول برگ

دادهها همچنین نشان داد که اثر متقابل میكوریزا ×

نتایج تجزیه واریانس اختالف معنیداری را بر

محلولپاشی در سطح احتمال پنج درصد بر طول پابرگ

روی صفت طول برگ تحت تاثیر تلقیح با میكوریزا

تاثیر معنیدار دارد (جدول  .)1با توجه به شكل 1

نشان نداد (جدول .)1هر چند طول برگ در پابرگ اندکی

بیشترین طول برگ تحت تاثیر اثر متقابل میكوریزا با

افزایش ولی در کمربرگ اندکی کاهش یافت .به نظر

آب مقطر و عدم کاربرد میكوریزا با محلولپاشی روی

میرسد با توجه به تشكیل زودتر برگهای پابرگ و

به ترتیب به طول  11/33و  11/32بدست آمد .با توجه

نزدیكی این برگها به ریشههای گیاه تاثیر تلقیح با

به نتایج میتوان نتیجه گیری نمود که احتماال میكوریزا

میكوریزا در آنها نمایان گردیده است .از طرفی در

از طریق توسعه سیستم ریشهای گیاه و در نتیجه

برگهای لچه به نظر میرسد چون مرحله تشكیل این

افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی زمینه تامین عناصر

برگها با فرا رسیدن روزهای خنک و آفتابی اواخر

مورد نیاز گیاه به ویژه عناصرکم مصرف و پرمصرف

تابستان و اوایل پاییز مصادف میگردد تاثیر میكوریزا

را فراهم نموده است .بنابراین تحت شرایط عدم تلقیح

در تامین آب و مواد غذایی این برگها بیشتر بوده است.

افزایش طول برگ تحت تاثیر روی مشاهده میگردد.

در این آزمایش اثر محلولپاشی عناصر نیز بر طول

ابوقالیا و خلف اهلل ( )1003اعالم کردند که در شرایط

برگ معنیدار نبود .هر چند در پابرگ حداکثر طول برگ

تنش ،گیاهان تلقیح شده با میكوریزا به طور معنیداری

تحت تاثیر عنصر بور و در کمربرگ و لچه برگ تحت

غلظت نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،منیزیم ،منگنز و روی

تاثیر تیمار روی +بور +پتاسیم حاصل گردید .طی

بیشتری در درون دانه نسبت به گیاهان شاهد داشتند.

تحقیقاتی که عزیزی و همكاران ( )1351در شرایط

شكری و مدی ) )1005طی تحقیقاتی به این نتیجه

اقلیمی خرم آباد در خاک لوم سیلتی انجام دادند به این

رسیدند که میكوریزا با افزایش جذب عناصری چون

نتیجه رسیدند که با افزایش روی و بور در برگ عملكرد

فسفر ،منیزیم ،پتاسیم ،کلسیم ،روی ،منگنز و نیتروژن

دانه کلزا به شدت افزایش یافت .همچنین این محققان

توسط ریسههای خود ،نقش مهمی در تعادل یونی

اعالم کردند که به وجود این دو عنصر غذایی در

گیاهان ایفا میکند .همچنین در آزمایشی گلخانهای

خاکهای آهكی جهت تغذیه مناسب گیاه باید توجه

توسط اصالنی کتولی ( )1011مشخص شد که گونههای

زیادی نمود .از طرفی ناسیف و همكاران ( )1001اعالم

میكوریزایی تحت شرایط خشک نسبت به شاهد (بدون

نمودند که کاربرد بور باعث افزایش محتوی کلروفیل و

میكوریزا) بیوماس بیشتری تولید کردند.

شدت فتوسنتز برگها ،افزایش تجمع ماده خشک در
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جدول -1نتایج تجزیه واریانس صفات رویشی توتون تحت تاثیر میکوریزا و محلولپاشی عناصر کم مصرف و پر مصرف
منابع تغییر

طول برگ

درجه

عرض برگ

آزادی

پا

کمر

لچه

پا

بلوک

1

2/21ns

12/93ns

1/15ns

9/55ns

1/53ns

میكوریزا

1

3/12ns

0/111ns

0/921ns

0/12ns

11/1ns

خطای اصلی

1

ns

ns

ns

ns

محلولپاشی

1

ns

اثر متقابل

1

*

1/11

خطا

11

ضریب تغییرات%

1/11
0/23

11/11

9/99

ns

1/91

ns

3/12

ns

9/13

ns

1/39

ns

5/99

ns

1/11

0/221

ضخامت برگ

کمر

لچه
2/31ns

1/13ns

0/13ns

1/33ns

2/31

ns

3/12

ns

3/15

پا

ns

1/33

1/02

ns

ns

1/11

3/31

ns

ns

5/11

0/199

کمر

لچه

3/03ns

1/01ns

1/19ns

3/93ns

ns

1/5

ns

1/3

ns

1/11

1/13
ns

2/33

ns

1/11

1/53

5/12

9/91

1/59

1/93

1/19

1/35

1/19

1/09

3/11

9/33

1/1

9/25

9/35

9/11

3/32

3/1

1

*و** و  nsبه ترتیب معنیدار در سطوح احتمال  9و  1درصد و عدم معنیداری می باشد.

ab

ab ab

b

a

ab a ab ab ab

30

روی

20

بور

10

پتاسیم
روی بور پتاسیم

طول برگ (سانتیمتر)

شاهد

40

0
میكوریزا

عدم میكوریزا

شکل -1طول پا برگ در ترکیبات تیماری کاربرد قارچ میکوریزا و سطوح مختلف محلولپاشی

 -2عرض برگ

در این آزمایش از نظر محلولپاشی نیز علیالرغم

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها در جدول1

عدم وجود اختالف معنیدار حداکثر عرض برگ در

نشان داد که هیچكدام از فاکتورهای آزمایشی و اثرات

پابرگ و کمربرگ تحت تاثیر پتاسیم ایجاد گردید.

متقابل از لحاظ عرض برگ اختالف معنیداری با یكدیگر

پتاسیم در افزایش سوزش توتون که از معیارهای

نشان ندادند .به نظر میرسد در صورت اعمال تنش

افزایش کیفیت برگ توتون میباشد˓ اهمیت بسزایی

خشكی و حاصلخیزی پایین خاک نقش مثبت میكوریزا

دارد در حالت کمبود پتاسیم ،عطر و طعم و خاصیت

در این آزمایش محتملتر مینمود .در این خصوص

سوزش برگ کمتر میشود (قلیزاده و همكاران .)1351

اصالنی کتولی ( )1011در آزمایشی گلخانهای مشاهده

تحقیقات نشان میدهد که پتاسیم موجب افزایش

نمود که گونههای میكوریزایی تحت شرایط خشک نسبت

محتوای نشاسته ،کربوهیدراتها ،پروتئینها و افزایش

به شاهد (بدون میكوریزا) بیوماس بیشتری تولید کردند.

سطح کاروتن در برگ ذرت میشود (پیری و همكاران

هر چند مبصر و همكاران( )1353به این نتیجه رسیدند

 .)1011نتایج این تحقیق با نتایج سایر محققان منطبق

که قارچ میكوریزا اثر معنیداری بر روی عرض برگ

بود (کیوچون و همكاران 1011؛ بهمنیار و سودایی

ذرت داشته است.

مشایی 1010؛ حاتمی و همكاران .)1010

اثر میکوریزا و محلولپاشی عناصر روی ،بور ،پتاسیم بر ویژگیهای زراعی و کیفی توتون

 -3ضخامت برگ

27

 -4وزن تر برگ

این صفت تحت تاثیر هیچكدام از فاکتورهای

در اثر کاربرد میكوریزا و محلولپاشی عناصر و

آزمایشی و اثرات متقابل اختالف معنیداری نشان نداد.

همچنین اثرات متقابل آنها اختالف معنیداری در سطح

در این آزمایش حداکثر ضخامت برگ در پابرگ توسط

احتمال یک درصد در رابطه با وزن تر برگ مشاهده

عنصر پتاسیم و در کمربرگ بوسیله بور حاصل گردید.

گردید (جدول  .)1مطابق جدول  3بیشترین وزن تر در

از آنجایی که در زمان محلولپاشی (یک ماه قبل از

هكتار مربوط به تیمار عدم تلقیح با میكوریزا (شاهد)

برداشت پابرگ) کمربرگها در حال رشد سریع بودهاند

میباشد .همچنین مطابق جدول  1بیشترین مقدار وزن

و نظر به تاثیر مثبت بور در افزایش محتوی کلروفیل و

تر برگ در تیمار محلولپاشی در پابرگ مربوط به بور

شدت فتوسنتز برگها ،افزایش تجمع ماده خشک و

در کمربرگ مربوط به روی و در لچه برگ تحت تاثیر

بهبود انتقال مواد فتوسنتزی (ناسیف و همكاران )1001

عنصر پتاسیم مشاهده گردید .به نظر میرسد تفاوت

و افزایش رشد اندامها (موخوپادهیای  )1013این نتیجه

اندازه و مراحل رشد برگها و همچنین نیاز به نوع و

منطقی به نظر میرسد .کریستوبال و همكاران ()1003

مقادیر متفاوت عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد

بیان کردند که بور از عناصر ضروری در گیاهان

برگها سبب تفاوت واکنش نسبت به محلولپاشی عناصر

آوندی است و کمبود آن باعث صدمه به فرآیندهای

گردیده باشد .اثرات متقابل دادههای لچه برگ در جدول

متابولیكی و فیزیولوژیكی میشود ،نقش آن مرتبط با

 1نیز نشان داد که از لحاظ وزن تر برگ اختالف

متابولیسم فنل ،جذب نیترات ،سنتز ساختمان دیواره

معنیداری در سطح  9درصد وجود دارد .در این

سلولی و پایداری غشاء در گیاهان است .این محقق

آزمایش حداکثر وزن تر برگ تحت تاثیر تلقیح با

اعالم نمود که تأثیر محلولپاشی بور ممكن است به

میكوریزا و محلولپاشی روی و همچنین در تیمار عدم

نقش این عنصر در واکنشهای متابولیكی اساسی و

تلقیح با میكوریزا و محلولپاشی مخلوط روی +بور+

تسریع در سنتز پروتئین باشد.

پتاسیم حاصل گردید .که این موضوع بر اساس نتایج

گزارش شده است که محلولپاشی عناصر ریز

صفات مورد بررسی قبلی منطقی به نظر میرسد .از

مغذی بور ،روی ،پتاسیم یا منیزیم پارامترهای رویشی

آنجایی که تلقیح با میكوریزا قابلیت جذب بسیاری از

و صفات عملكردی سویای مصرفی را در مقایسه با

عناصر از خاک را فراهم میآورد لزوم محلولپاشی

شاهد بطور معنیداری افزایش میدهد (تالوت و

احتماال کمتر ضروری به نظر میرسد .ولی در تیمار

 .)1001همچنین در بین عناصر غذایی

عدم تلقیح به دلیل تثبیت عناصر غذایی در خاک و عدم

ضروری گیاهان ،پتاسیم از عناصر پرمصرف میباشد

امكان جذب آنها توسط ریشههای گیاه محلولپاشی

که عالوه بر افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول،

ترکیب عناصر غذایی مطلوب ارزیابی میگردد .شكری و

همكاران

سبب افزایش مقاومت گیاهان به شوری ،کم آبی ،انواع
تنشها ،آفات و بیماریها گردیده و همچنین کارایی
مصرف آب و کود را افزایش میدهد .این عنصر جهت
تشكیل و انتقال کربوهیدراتها ،انجام فتوسنتز و ساخت
پروتئین در گیاه ضروری است (جعفرزاده و همكاران
.)1351
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جدول -2نتایج تجزیه واریانس صفات کمی توتون تحت تاثیر میکوریزا و محلولپاشی عناصر کم مصرف و پر مصرف

منابع تغییر

درجه

وزن تر برگ

آزادی

پا

کمر

وزن خشک برگ
پا

لچه

قیمت برگ

کمر

پا

لچه

لچه

کمر

بلوک

2

003353ns

000015/5ns

3010/4ns

542/0ns

22510ns

1341/5ns

033333ns

202033333ns

30333333ns

میكوریزا

1

425034/0ns

**122201330

3030/0ns

5112/3 ns

**202023/4

300ns

333333ns

10233333ns

**250133333/3

خطای اصلی

2

532115/5

420002/0ns

0000/0

004/0 ns

0200/4ns

2000/5

033333

33033333

4333333/3

محلولپاشی

4

030300/0ns

**30530434/0

4204000/4ns

**5010/1

**401000/4

**43500/0

133333ns

55233333ns

03503333/3ns

اثر متقابل

4

020020ns

**20403504/4

*2004154/0

**23514

**031050/0

**153000/0

333333ns

55233333ns

*00010000/0

خطا

10

500343/5

500033/4

133330

523/0

40332/0

2040/4

300000

55233333

45305333

ضریبتغییرات

-

21/5

4

4/0

4/40

0/32

5

0/0

0/0

11

*و** و  nsبه ترتیب معنیدار در سطوح احتمال  9و  1درصد و عدم معنیداری می باشد.

جدول -3نتایج مقایسه میانگین صفات کمی توتون تحت تاثیر میکوریزا و محلولپاشی عناصر کم مصرف و پر مصرف
عامل

سطح

وزن تر برگ (کیلوگرم در هكتار)
پا

میكوریزا

محلولپاشی

کمر

لچه

وزن خشک برگ (کیلوگرم در هكتار)
پا

کمر

لچه

قیمت (ریال)
پا

کمر

لچه

عدم تلقیح

3400/5a

21353/0a

0000/5a

525/010a

3530/05a

1100/04a

02333a

05033a

03033a

تلقیح

3030/0a

10312/0b

0003/0a

400/030 a

3200/31b

1101/04a

03333a

04333a

50300b

شاهد (آب مقطر)

3005/0a

10250/1b

0005a

533/40a

3303/0a

1100/10a

0333/3a

00333a

50333a

روی

3153/0a

21040/2a

0245a

530/54a

3402/0a

1212/0a

02333a

03333a

01333a

بور

4340/0a

21103/1a

5210 a

524/05ab

3033/0a

1303/54c

02333a

00333a

01333a

پتاسیم

3403/5a

10500/2c

0204a

404/0c

3011/0a

1310/00a

02333a

00333a

00533a

روی +بور +پتاسیم

3502/0a

10300/1c

0041 a

531/34b

2030/2b

1103/10b

5000/0a

04333a

50100a

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانكن در سطح پنج درصد ندارند.
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مدی ) )1005طی تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که

شـاهد بـود .همچنین گزارش شده است که محلولپاشی

میكوریزا با افزایش جذب عناصری چون فسفر ،منیزیم،

عناصر بور ،روی ،پتاسیم یا منیزیم پارامترهای رویشی

پتاسیم ،کلسیم ،روی ،منگنز و نیتروژن توسط

و صفات عملكردی سویای مصرفی را در مقایسه با

ریسههای خود ،نقش مهمی در تعادل یونی گیاهان ایفا

شاهد بطور معنیداری افزایش میدهد (تالوت و

میکند .رمرودی و همكاران ( )1350نیز گـزارش کردنـد

همكاران  .)1001همچنین شایان مهر و همكاران ()1351

کـه تأثیر محلولپاشی عناصر کم مصرف (آهن ،روی و

و مهدوی و قلیزاده ( )1002طی تحقیقی جداگانه تاثیر

منگنز) بـر عملكـرد بیولوژیكی گیاه اسفرزه معنیدار

نیتروژن و پتاسیم را بر قطر ساقه توتون بارلی 11در

بوده و تیمار محلولپاشی با روی بیشترین عملكرد دانه

سطح احتمال یک درصد معنیدار گزارش نمودند.

را تولید کرد ،بطوری که عملكرد آن  11درصد بیشتر از
30000
a

b
شاهد

cd
e

e

روی

d

bc

d

20000

f

15000

بور

10000

پتاسیم

روی.بور.پتاسیم

5000

وزن تر برگ ( کیلوگرم در هكتار)

a

25000

0
عدم میكوریزا

میكوریزا

شکل -2وزن تر کمر برگ در هکتار تحت کاربرد قارچ میکوریزا و سطوح مختلف محلولپاشی بر

شاهد

de cd

bc

a

a

روی

fg

bc

ab

8000
ef

g

6000

بور

4000

پتاسیم

2000

روی.بور.پتاسیم

0
میكوریزا
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شکل -3وزن تر لچه برگ در هکتار تحت کاربرد قارچ میکوریزا و سطوح مختلف محلولپاشی بر

 -5وزن خشک برگ

به ریشه ها در گیاهان میكوریزایی این انتقال تاثیری بر

وزن خشک برگ تحت تاثیر تلقیح با میكوریزا

وزن خشک نمیگذارد .این محققین تایید کردند که

کاهش معنیداری نشان داد .آلن و همكاران ()1533

بخشی از فتوسنتز اضافی در گیاهان میكوریزیایی به

بیان داشتند که با وجود انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی

وسیله خود میكوریزا مصرف میشود.
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همچنین تیمار محلولپاشی عناصر تاثیر معنیداری بر

افزایش روی و بور در برگ عملكرد دانه کلزا به شدت

وزن خشک برگ پابرگ کمربرگ و لچه برگ نشان داد.

افزایش یافت .کاربرد مولیبدن و بور بر افزایش عملكرد

به طوری که در پابرگ محلولپاشی عنصر روی در

سویا (گویرتال  )1001محلولپاشی عناصر ریز مغذی

کمربرگ عنصر بور و در لچه برگ عنصر پتاسیم

بور ،روی ،پتاسیم یا منیزیم بر افزایش پارامترهای

حداکثر وزن خشک برگ مشاهده گردید .رمرودی و

رویشی و صفات عملكردی سویا (تالوت و همكاران

همكاران ( ) 1350مشاهده نمودند که در بین عناصر ریز

 )1001افزایش  11/1درصدی عملكرد کلزا با کاربرد

مغذی محلولپاشی با روی بیشترین عملكرد دانه را

بور (یانگ و همكاران  )1005افزایش عملكرد و اجزاء

تولید کرد .همچنین اسـتفاده از محلولپاشی عناصر کم

عملكرد خردل هندی تحت تاثیر بور (ورما و همكاران

مصرف روی و آهن در گیاه بادام زمینـی باعـث

 .)1011افزایش عملكرد دانه و عملكرد زیست توده در

افزایش عملكرد و جذب مواد غذایی در مقایسه با شاهد

سویا تحت تاثیر بور (علی حسین پور و همكاران )1350

گردید (آتیا و همكاران  .)1001روی ،فرایندهای

مثبت گزارش گردیده است .طی مطالعات متعدد نیز

اکسیداسیون را در سلولهای گیاهی کاتالیز میکند و

مصرف کود پتاسیم سبب افزایش عملكرد دانه برنج

برای انتقال کربوهیدراتها ،حیاتی میباشد ،این عنصر

(کیوچون و همكاران 1011؛ بهمنیار و سودایی مشایی

سوختن قند را تنظیم میکند و در تولید کلروفیل و

 )1010افزایش عملكرد غده سیب زمینی (حاتمی و

تشكیل اکسین کمک میکند و همچنین جذب آب را

همكاران  )1010افزایش عملكرد دانه سویا گردیده است.
اثرات متقابل میكوریزا و تیمارهای مختلف

افزایش میدهد (محبوبور رحمان و همكاران .)1011
ناسیف و همكاران ( )1001اعالم نمودند که کاربرد

محلولپاشی در رابطه با وزن خشک برگ اختالف

بور باعث افزایش محتوی کلروفیل و شدت فتوسنتز

معنیداری در سطح احتمال یک درصد نشان داد

برگها ،افزایش تجمع ماده خشک در بادام زمینی و

(جدول .)1مطابق شكل  1در تیمار اثرات متقابل

بهبود انتقال مواد فتوسنتزی از اندامهای رویشی به

میكوریزا با بور به میزان  113/01کیلوگرم در هكتار

اندامهای زایشی میشود .طی تحقیقاتی که عزیزی و

حداکثر وزن خشک پابرگ حاصل گردید.

همكاران ( )1351انجام دادند به این نتیجه رسیدند که با
700
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شکل -4وزن خشک پا برگ در هکتار تحت کاربرد قارچ میکوریزا و سطوح مختلف محلولپاشی بر
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همچنین مطابق شكل  9در تیمار اثرات متقابل میكوریزا

میكوریزا و محلولپاشی عناصر حداکثر وزن خشک

با آب مقطر (شاهد) حداکثر وزن خشک کمربرگ به

برگ در تیمار شاهد حاصل گردیده است .از طرف دیگر

میزان  1111/2کیلوگرم در هكتار مشاهده گردید .در

مطابق شكل  1در تیمار اثرات متقابل عدم میكوریزا با

اینجا نیز به نظر میرسد تلقیح با میكوریزا از طریق

پتاسیم و روی به ترتیب  1351/12و  1351/13کیلوگرم

افزایش جذب عناصر غذایی نیاز گیاه به عناصر مذکور

در هكتار باالترین مقدار وزن خشک بدست آمد.

را تامین نموده است بنابراین تحت شرایط تلقیح با
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شکل -5وزن خشک کمر برگ در هکتار تحت کاربرد قارچ میکوریزا و سطوح مختلف محلولپاشی بر
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شکل -0وزن خشک لچه برگ در هکتار تحت کاربرد قارچ میکوریزا و سطوح مختلف محلولپاشی بر

 -0قیمت یا کیفیت برگ

میكوریزا از طریق افزایش جذب عناصری مانند

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادههای پا برگ

نیتروژن در اواخر فصل که سبب کاهش کیفیت و

و کمربرگ در جدول 1نشان داد که هیچكدام از

عملآوری برگهای توتون میگردد شده باشد .تحقیقات

فاکتورهای آزمایشی و اثرات متقابل از لحاظ محتوای

متعدد نشان میدهد که عالوه بر عناصر متعدد نیتروژن

قیمت یا کیفیت برگ اختالف معنیداری با یكدیگر نشان

یا ازت نیز توسط سیستم میكوریزا جذب میشوند و به

ندادند .در این آزمایش تیمار تلقیح با میكوریزا باعث

گیاه منتقل میشوند (چن وهمكاران  .)1001همچنین

کاهش معنیدار کیفیت برگ گردید .احتمال میرود

ابوقالیا و خلف اهلل ( )1003اعالم کردند که در شرایط
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تنش ،گیاهان تلقیح شده با میكوریزا به طور معنیداری

عدم تلقیح با مایكوریزا و تحت تاثیر محلولپاشی با

غلظت نیتروژن بیشتری در درون دانه نسبت به گیاهان

عناصر حاصل گردیده است .در این آزمایش همچنین

شاهد داشتند .شكری و مدی ) )1005نیز طی تحقیقاتی

در شرایط تلقیح با مایكوریزا حداکثر کیفیت برگ تحت

افزایش جذب عناصری چون فسفر ،منیزیم ،پتاسیم،

تاثیر محلولپاشی با مخلوط عناصر روی  +بور +

کلسیم ،روی ،منگنز و نیتروژن توسط ریسههای

پتاسیم حاصل گردید .به نظر میرسد با توجه به

میكوریزا را گزارش نمودند.

توانایی قارچ مایكوریزا در جذب عناصر از خاک در

نتایج حاصل از اثرات متقابل کیفیت یا قیمت لچه

تیمار عدم تلقیح با مایكوریزا محلولپاشی تاثیر بیشتری

برگ در سطح  9درصد معنیدار گردید و همچنان که در

در افزایش کیفیت برگ به دلیل جذب این عناصر داشته

شكل  2مشاهده میگردد حداکثر قیمت برگ در شرایط

است.
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شکل  -0اثر متقابل کاربرد قارچ میکوریزا در سطوح مختلف محلولپاشی بر قیمت لچه برگ

تأثیرمطلوب محلولپاشی عناصر کم مصرف (آهن،

بر روی شاخصهای مورد نظر بود .از طرف دیگر

روی و منگنز) بـر افزایش عملكـرد موسیالژ اسفرزه

محلولپاشی عناصر اثرات مثبتی بر صفات مورد

(رمرودی و همكاران )1350محلولپاشی روی و منگنز

بررسی داشت .از آنجایی که در گیاه توتون بیشترین

بر افزایش روغن گلرنگ (موحدی دهنوی وهمكاران

وزن و تعداد برگها مربوط به کمر برگ است و این

( )1010محلولپاشی بور بر افزایش درصد پروتئین و

صفت تحت تاثیر محلولپاشی عنصر بور به حداکثر

روغن سویا (علی حسینپور و همكاران)1350

رسید تیمار برتر از نظر عملكرد کمی شناخته شد .از

محلولپاشی عنصر پتاسیم بر افزایش محتوای نشاسته،

نظر کیفی یا شاخص قیمت برگ حداکثر کیفیت تحت

کربوهیدراتها ،پروتئینها و افزایش سطح کاروتن در

تاثیر پتاسیم حاصل گردید .در نهایت از آنجایی که

برگ ذرت (پری و همكاران  )1011همچنین پتاسیم در

درآمد زارعین از طریق حاصلضرب وزن خشک برگ

افزایش عطر و طعم و بهبود خاصیت سوزش برگ که

در قیمت بدست می آید .بنابراین بر اساس نتایج این

از معیارهای افزایش کیفیت برگ توتون میباشد

آزمایش حداکثر درآمد در تیمار محلولپاشی با عنصر

(قلیزاده و همكاران  )1351گزارش گردیده است.

پتاسیم حاصل گردید .همچنین نتیجه گیری گردید که در
صورت عدم استفاده از میكوریزا محلولپاشی عناصر

نتیجه گیری
نتایج این تحقیق بیانگر عدم تاثیر مطلوب و
تاثیرگذار مورد انتظار تحت تاثیر تلقیح با قارچ میكوریزا

تاثیر مثبت بر کمیت و کیفیت توتون خواهد داشت.
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