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 و درآمد کیفیخصوصیات بر  از بین بردن آن  هنحو و گیاهان پوششی زمستانهکاشت تأثیر 
  )K326( اي خانه توتون تیپ گرم

  
  3نژاد سراجی رضا علی و 2، بهنام کامکار1زاده معصومه رحمت*

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ،ارشد کشاورزي اکولوژیک آموخته کارشناسی دانش1
  ارشد مرکز تحقیقات توتون تیرتاش کارشناس3دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گروه زراعت، دانشیار 2

  7/3/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 3/3/1393تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
توتون تیپ و درآمد کیفی  خصوصیاتشت گیاهان پوششی زمستانه بر امنظور بررسی تأثیر ک به ف:سابقه و هد

در  تکرار 4هاي کامل تصادفی و در  كصورت اسپلیت پالت با طرح پایه بلو بهآزمایشی  )K326اي ( خانه گرم
، ، شبدربرسیمگندم( شاملگیاهان پوششی انجام شد.  1390-1391در سال زراعی  تیرتاشتوتون مرکز تحقیقات 

بر نمودن گیاهان  کش گلیفوسیت، پاراکوات و کف علف(شامل مدیریت مالچ و ) خلرو  اي خوشه ماشک گل
در نظر عنوان فاکتورهاي اصلی و فرعی  ترتیب به به(بدون گیاه پوششی و مدیریت مالچ) و شاهد  )پوششی
  د.دنگرفته ش

  
و میزان بذر مصرفی  گرفتشی در زمین اصلی با دست انجام پوشن شت گیاهاادر آذر ماه ک ها: مواد و روش

کیلوگرم در  200و  25، 50 ،50ترتیب  خلر، شبدر برسیم و گندم به ،اي ماشک گل خوشه گیاهان پوششی براي
از  بر کردن کفکش و روش  با استفاده از علفگیاهان پوششی  4/2/1391در تاریخ  .هکتار در نظر گرفته شد

بذر گیاه توتون در خزانه  1391. در اواخر بهمن سال باقی گذارده شدصورت مالچ بر سطح زمین  بین برده و به
متر رسید به زمین اصلی انتقال داده  سانتی 20تا  15هنگامی که ارتفاع آن به  19/2/1391و در تاریخ  شد هشتاک

چینی انجام گرفت و  ین برگروز بعد از نشا اول 40شد.  ءشد و در میان مالچ حاصل از گیاهان پوششی نشا
  محتوي قند، نیکوتین، پتاسیم، نیتروژن کل برگ، فسفر برگ و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت. 

                                                             
  parnyan1381@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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دار  معنیگیاهان پوششی و مدیریت مالچ بر نیکوتین و نیتروژن کل برگ اثر متقابل نتایج نشان داد که  ها: یافته
و کمترین بیشترین  و داشتدار  معنیاثر مالچ بر محتواي قند برگ  گیاهان پوششی و مدیریت تیمار ترکیبی. نبود

پاراکوات)  ×درصد از تیمار (ماشک  27/11و بر کردن)  کف ×از تیمار (گندم  درصد 95/15 ترتیب به میزان قند
به  برگ پتاسیمبیشترین دار بود.  مدیریت مالچ و گیاهان پوششی بر پتاسیم برگ معنیمتقابل اثر دست آمد.  به

دست آمد.  ز تیمار ماشک بهدرصد) ا 15/2(به میزان برگ  پتاسیمدرصد) از تیمار گندم و کمترین  53/2(میزان 
بیشترین محتواي فسفر برگ از تیمار  داري نشان داد و گیاهان پوششی بر فسفر برگ اثر معنیفاکتور  همچنین
تیمار ترکیبی مدیریت مالچ و  دست آمد. هدرصد) ب 80/0درصد) و کمترین آن از تیمار گندم ( 29/1شبدر (

 داري داشت.  گیاهان پوششی بر قیمت و درآمد توتون تأثیر معنی

  
همراه  بهگیاهان پوششی و مدیریت مالچ کاشت طور کلی  بهنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد  گیري: نتیجه

کیفی توتون و افزایش قیمت و درآمد باال بردن خواص گزین مطلوبی براي  تواند جاي هاي مناسب می مدیریت
هاي شیمیایی در جهت رسیدن به اهداف  گزین مناسبی براي نهاده و جايکاران  حاصل از کشت آن براي توتون

  باشد.کشاورزي پایدار 
  

  اي و خلر خوشه مدیریت مالچ، شبدر، گندم، ماشک گل هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه
 کشتاز جمله مناطق مستعد براي سطح زیر کشت توتون  هکتار 1500با داشتن  استان مازندران  

 زایی اشتغالهاي مثبت این فعالیت در استان از جمله  وجود ویژگیباشد. با توجه به  میاین محصول 
، وجود دانش و تجارب ارزشمند در زمینه کشت، وجود ادارات، کارخانجات فرآوري این توتون

هاي  توتون، جا دارد به گسترش و رشد فعالیتمحصول و بسترهاي طبیعی مناسب براي کشت 
. بدین منظور شناخت مسائل و تنگناهاي کشت توتون و شودتري  کاري در منطقه توجه جدي توتون

). از جمله عوامل تأثیرگذار در 8بسیار مهم است ( ،منظور توسعه کشت کارهاي مقتضی به ارائه راه
هاي اقلیمی  به محدودیتتوان  میاستان مازندران در ) k326(توتون ویرجینیا  زیر کشت کاهش سطح

درآمد توتون در  و بودن عملکرد آوري توتون، پایین ویژه کمبود آب، هزینه باالي زراعت و عمل به
کاري اشاره کرد  عدم تمایل نسل جدید به توتون همچنین مقایسه با سایر مناطق کشت در کشور و

برداري زراعی موجود و  هاي بهره اصالح ساختار نظاممنظور  به). 2013(گزارش شرکت دخانیات، 
تواند پاسخ مناسبی براي حل مشکالت فعلی  رهایی از وضعیت ناپایداري، توسعه پایدار کشاورزي می

  . )8(کشاورزان در این ارتباط باشد 
عنوان عامل مهم در کشاورزي پایدار از  گیاهان پوششی براي بهبود حاصلخیزي خاك به کاشت  
از مورد توجه بوده است. تثبیت نیتروژن توسط بقوالت و یا جذب بقایاي نیتروژن مصرف شده در دیرب

تواند قسمت اعظم و یا حتی  باشد که می گیاهان زراعی قبلی، مزیت کلیدي کشت گیاهان پوششی می
زایش مواد ). گیاهان پوششی باعث اف17زراعی را برآورده سازد ( هاي سامانهتمام نیاز نیتروژن برخی از 

 با هستند وها  شوند که منبع عظیمی از عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، گوگرد و ریزمغذي آلی خاك می
اغلب نیکوتین برگ  ،با افزایش نیتروژن ).17( ندگیر شدن تدریجی در اختیار گیاه بعدي قرار می معدنی

ها را کوچک، ضخیم،  برگ شود. کمبود نیتروژن زیاد، قند کم و دود سیگار قوي، تند و زننده می
طعم  بدونرا هایی   دود ناشی از چنین برگدر نتیجه ، قند را افزایش و آلکالوئیدها را کاهش کمرنگ،
شدت تحت تأثیر مقدار و موازنه عناصر غذایی خاك و  . کمیت و کیفیت برگ توتون به)6( کرد خواهد

افزایش عملکرد گیاه گردد، اما از طریق گیرد. زیادي نیتروژن خاك ممکن است موجب  گیاه قرار می
  ).9کاهش کیفیت برگ گردد (افزایش نیکوتین و تیرگی برگ موجب ها،  کاهش کربوهیدرات

، فسفر و پتاسیمزیر خاك نمودن بقایاي گیاهی به مرور زمان از طریق افزایش عناصر غذایی خاك (  
شود  زایش محصول گیاهان زراعی میروي)، افزایش مواد آلی و بهبود فضاي توسعه ریشه، سبب اف

 .باشد می اصلی گیاه براي غذایی عناصر دسترسی قابلیت افزایش پوششی، گیاهان اثرات ). از1(
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 تجزیه خاك در اند شده خشک کش علف با یا و شده درو موور وسیله به که پوششی گیاهان باقیمانده
 قرار اصلی زراعی گیاه اختیار در و شده ادآز زمان طول در تدریج به آنها پیکره غذایی عناصر و شده
). 14( داشت خواهد دنبال به را عملکرد افزایش و بخشد می بهبود را گیاه رشد نتیجه در که گیرد می

 شده خشک هاي کرت در توتون عملکرد بین داري معنی تفاوت که هیچ داد نشان) 2002(باب پیرس 
که  کردند بیان تحقیق این در ایشان همچنین. )13است ( نشده مشاهده گراماکسون و رانداپ با

داري  معنی کاهش بود افتاده تأخیر به پوششی گیاه خشکاندن که تیمارهایی در توتون هاي برگ عملکرد
 نشان) 2007( انگ. است اندك توتون کیفی عملکرد بر پوششی گیاهان اثر زمینه در ها گزارش. داشت

(بدون گیاه پوششی)  شاهد به نسبت درصد 132 را ونتوت عملکرد ماشک پوششی گیاه کشت داد
 و کمی عملکرد بر اثري چاودار پوششی گیاه مالچ کرد بیان) 1986( دون همچنین. )12( داد افزایش

 داد نشان) 2001( الیس زمینه همین در. )2( نداشت) پوششی گیاه بدون( شاهد به نسبت توتون کیفی
 در) 2002( باب پیرس. )4( شتندا تأثیري توتون برگ کیفیت بر هرز هاي علف کنترل و شخم  نحوه

 بقایاي میان در شخم بدون سیستم صورت به دار شیب اراضی در توتون کاشت نمود بیان تحقیقی
 براي و شود حفظ تري طوالنی مدت براي خاك وري بهره تا شود می موجب پوششی، گیاهان

 توتون، کیفیت در جا که از آن. )13( شود راهمف دار شیب اراضی در بیشتر کشت امکان کشاورزان
 و پتاسیم درصد کل، خاکستر درصد کل، نیتروژن درصد نیکوتین، درصد قند، درصد چون فاکتورهایی

 خاك سطح در موجود پوششی گیاهان بقایاي برخوردارند، تجزیه باالیی اهمیت از کنی پر قابلیت
 سودمندي اثرات نیاز  مورد نیتروژن تأمین طریق از ندتوا می خاك فیزیکی هاي ویژگی اصالح بر عالوه

  .)4باشد ( داشته زراعی گیاه کیفی و کمی عملکرد افزایش بر
 توتون کیفی خواص بهبود با هدف شناسایی گیاهان پوششی زمستانه مناسب دراین تحقیق   

ط آب و هوایی در شرایزیست و کشاورزي پایدار  و همچنین رسیدن به سالمت محیط K326 ویرجینیا
  صورت گرفت. مازندران

  
  ها مواد و روش

 جاده 15 کیلومتر در واقع مازندران استان در تیرتاش توتون آموزش و تحقیقات مرکز در طرح این  
 دقیقـه  46 و درجـه  53 محـل  جغرافیایی طول. گردید انجام 1390-91در سال زراعی  گرگان -بهشهر
 متـر،  14 دریـا  سـطح  از ارتفـاع . باشـد  می شمالی دقیقه 45 و درجه 36 آن جغرافیایی عرض و شرقی

 .باشـد  می گراد سانتی درجه 16 آن متوسط حرارت درجه و متر میلی 600 محل سالیانه بارندگی متوسط
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هاي کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام گرفـت.   صورت اسپلیت پالت با طرح پایه بلوك آزمایش به
و گنـدم) و  برسـیم  اي، خلر، شـبدر   (ماشک گل خوشه که شاملصلی عنوان فاکتور ا گیاهان پوششی به

بر نمودن گیاهان  کش گلیفوسیت، پاراکوات و کف علف(که شامل عنوان فاکتور فرعی  مدیریت مالچ به
همان محل سطح زمین در  برعنوان مالچ  . سپس از بقایاي گیاهان پوششی بهدر نظر گرفته شد )پوششی

تکـرار در   4بـا  (بدون گیاه پوششی و مدیریت مالچ) تیمار شاهد  ،مقایسه همچنین جهت استفاده شد.
  متر کاشته شد. 8 × 4 به ابعاد ییها کنار آزمایش اصلی، در کرت

ماه همان سال شخم زده شد و قبل از کاشت گیاهان پوششی در آذرماه، جهـت   زمین طرح، در مهر  
زمان با آن بر اسـاس آزمـایش    زده شد. همها دو مرحله دیسک در خالف جهت هم  خرد کردن کلوخه

کیلـوگرم   300( پتاسیم، سولفات کیلوگرم در هکتار) 100توصیه شده ( تجزیه خاك، تمامی کود فسفر
کیلـوگرم در   33که برابر با کیلو گرم در هکتار)  100(توصیه شده درصد از کود اوره  30و در هکتار) 
در مرحلـه  ن داده شد. باقیمانده کود اوره در طی دو نوبت زمیصورت پایه به  بهباشد همزمان  هکتار می

مصرف گردیـد. کاشـت   در گیاه شاهد (بدون گیاه پوششی) تنها صورت سرك  هبهفتگی توتون  6و  4
اي،  رفت و میزان بذر مصرفی بـراي ماشـک گـل خوشـه    گیاهان پوششی در آذرماه با دست صورت گ

 هاي خزانه کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد. 200و  25 ،50، 50ترتیب  به و گندم برسیم خلر، شبدر
 سـطح  و شـد،  ایجـاد  یکـدیگر  از متر سانتی 80 تا 60 فواصل به متر 10 طول و متر یک عرض به نشا

 2ی، اصـل  یننشا در زم کاشت يبراشد.  انتخاب زمین سطح از باالتر متر سانتی 20 الی 5 حدود خزانه
توتـون   يهـر مترمربـع خزانـه بـرا     ي. مقـدار بـذر الزم بـرا   بـود  یـاز ن  مورد خزانه یمترمربع 10قالب 

درون خزانـه   یمـاه بذرپاشـ   بهمـن  اخردر او در نظر گرفته شد.گرم  15/0تا  k326 (1/0( اي خانه گرم
آبیاري رطوبت الزم جهت سبز شدن بذور و رشد کامل هر روز  ینمأمنظور ت به پاشیبعد از بذرانجام و 

 یاهـان توتـون، گ  يروز قبـل از انتقـال نشـا    15و  1391مـاه سـال    یبهشتارداسط او در. انجام گرفت
 قرار داده شدند.بر سطح خاك برده شد و در همان محل  یناز ب یرز يها با روش یپوشش

براي از بین بردن لیتر در هکتار  6میزان  به )SL 41%(راندآپ، کش گلیفوسیت  استفاده از علف -الف
  گیاهان پوششی.

 .یپوشش یاهانبردن گ یناز ب يبرالیتر در هکتار  5میزان  به) SL 20%(گراماکسون، اکوات پار -ب
  بر سطح خاك.ها  آن یايگذاردن بقا یو باق یپوشش یاهانکف بر کردن گ -ج
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 19/2/1391 تـاریخ  در رسـید،  متر سانتی 20 تا 15 به آن ارتفاع که هنگامی ها نشا شدن سبز از پس  
 و شـخم  بـدون  سیسـتم  روش بـه  نشا، چوب وسیله به کاشت عمل. شدند منتقل اصلی زمین به نشاها
 متر نیم اي، حاشیه اثر بردن بین از براي. گرفت انجام متر سانتی 100×  50 فواصل با کلش و کاه درون

 پـاش  آب وسیله به نظر مورد محل کاري، نشا از قبل. شد گرفته نظر در کشت بدون کرت سوي دو هر از
 واکاري عمل کاري نشا از بعد هفته یک .گیرد قرار خاك در راحت توتون جوان هاي ریشه تا شد خیس
 از بعـد  اول آبیـاري . گرفـت  صورت آبیاري مرحله 3 تا بود پوششی گیاه بدون که شاهد شد. در انجام

 زا بعـد  مـاه  یـک  فاصـله  بـه  سوم آبیاري و اول آبیاري از بعد روز 10 فاصله به دوم آبیاري کاري، نشا
  .نگرفت صورت آبیاري هیچ پوششی گیاهان درون شده کاشته نشاهاي در .شد انجام کاري نشا
. شد انجام شاهد تیمار در شکنی سله و وجین عملیات فوکا از استفاده با کاري نشا از پس روز 20 حدود  

 شـاهد  مـار تی در سـرك  صـورت  بـه  خـاك  آزمون از باقیمانده اوره کودکیلوگرم  33 مرحله این در همچنین
 هـاي  نگردیـد. بـرگ   مصـرف  سرکی کود هیچ پوششی گیاهان مالچ درون شده کاشته تیمار در. شد مصرف
روز پـس از   40، حدود صنعتی رسیدگی مرحله در کردند رسیدن به شروع بوته پایین از تدریج به که توتون

 هـاي  بـرگ شـدند.   داشـت برنوبـت   پنج طیچین در روز پس از اولین  20هر تاریخ کاشت به فاصله زمانی 
 یـین جهـت تع  ها برگ تر شده و وزن ینابتدا توز زنی، بعد از حمل به سالن سوزن یندر هر چ برداشت شده

 شده قرار دادهکاست  1هاي مخصوص سینی توسط کارگران داخل سپس. یدگرد یادداشتعملکرد برگ سبز 
 گیري شد. ها اندازه آننجام وزن خشک سرامنتقل شدند.  یدنو خشکان يآور خانه جهت عمل و به درون گرم

). 10شـد (  تعیـین  فتومتر فلیم دستگاه با پتاسیم ) و میزان10( اتوآنالیزر دستگاه توسط نیکوتین و محتواي قند
 یـه منظور تجز ). به10تعیین گردید ( 2کرستاهمچنین میزان نیتروژن کل برگ و محتواي فسفر آن نیز با روش 

هـر   هـاي  یـانگین م یسـه مقا يبـرا  ینهمچن ).18( استفاده شد )9.2(  نسخه SAS ارافز از نرم يآمار یلو تحل
  .یدگرداستفاده  درصد 5در سطح احتمال LSD صفت از روش 

  

 نتایج و بحث
تأثیر نوع نباتات : محتواي نیکوتین و نیتروژن کل برگبر و مدیریت مالچ تأثیر گیاهان پوششی 

 جدول( ا بر محتوي نیکوتین و نیتروژن کل برگ یکسان بوده پوششی، مدیریت مالچ و اثر متقابل آن
همبستگی  +)53/0(**نیکوتین  و )- 46/0(** قندمحتوي  نیتروژن کلنتایج نشان داد بین همچنین  ).1

  ).4 داري وجود دارد (جدول معنی
                                                             
1- Cosset 
2- Coresta 



 1395)، 2( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد نهم

 

25 

و  مدیریت مالچ) ×محتوي نیکوتین و نیتروژن کل برگ بین تیمار ترکیبی (گیاهان پوششی مقایسه   
استفاده از تیمار ترکیبـی گیاهـان پوششـی و مـدیریت      که طوري بهداري نشان داد.  اثر معنیتیمار شاهد 

و گلیفوسـیت)   ×ترتیـب در تیمـار (شـبدر     درصد بـه  16الی  2از مالچ سبب کاهش نیتروژن کل برگ 
 × ترتیـب در تیمـار (شـبدر    درصـد بـه   30الـی   10بـرگ از  نیکـوتین  پـاراکوات) و کـاهش    ×گندم (

پاراکوات)  ×پاراکوات) و (ماشک  ×کف بر)، (خلر  ×پاراکوات)، (خلر  ×تیمار (گندم  4گلیفوسیت) و 
توان بیان کرد تیمار ترکیبی گیاهان پوششـی و   بنابراین می .)3(جدول  نسبت به تیمار شاهد شده است

تواند  ت. این نتیجه میمدیریت مالچ در مقایسه با شاهد قادر به افزایش کیفیت توتون سیگارت بوده اس
صورت سرك در تیمار شـاهد تـأثیر بیشـتري بـر میـزان       بیانگر این مسأله باشد که مصرف کود اوره به

در کیفیت توتون فاکتورهـایی چـون درصـد قنـد،     نیتروژن برگ نسبت به گیاهان پوششی داشته است. 
در توتـون سـیگارت خـوب    ). 11ژن کل و درصد پتاسیم از اهمیت باالیی برخوردارند (روت، نینیکوتین

  ). 6دارند ( متوسطتا کم ، نیکوتین کم، قند باال و نیتروژن کل متوسطتا  نازكها ضخامت  معموالً برگ
همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از مالچ گیاهان پوششی در کوتاه مدت بـراي تـأمین     

اده از این منبع نیتروژنی در بلند مـدت قابـل توجیـه    صرفه نبوده و استف نیاز گیاه مقرون به نیتروژن مورد
شدن نیتروژن زمانی آغـاز   خواهد بود. بدین معنی که در شرایط استفاده از مالچ گیاهان پوششی، معدنی

شـک   بـی  .)15( نیاز به نیتروژن عبور کرده و قادر به جذب نیتـروژن نیسـت    شود که گیاه از مرحله می
اق شروع معدنی شدن نیتروژن با زمان تقاضاي گیاه بـراي اسـتفاده بهینـه از    هنگام براي انطب استفاده به

) طول دوره رشد توتون را در جذب نیتروژن خـاك مـؤثر   1978نیز و همکاران ( می است.انیتروژن الز
روز بعـد از   49تـا   21ترتیب در  دانستند و بیشترین درصد جذب و تجمع پتاسیم و نیتروژن برگ را به

  .)11( ندنشا ذکر کرد
 فسفر بر پوششی گیاهانفاکتور  داد نشان نتایج: بر محتواي فسفر برگو مدیریت مالچ تأثیر گیاهان پوششی 

، در تیمار خلر درصد) بیشترین 29/1مقدار فسفر برگ در تیمار شبدر (. )1 جدول( داشتند داري معنی اثر برگ
 ).2رصد) کمترین مقدار بود (جدول د 80/0در تیمار گندم (درصد) و  88/0ماشک ()، درصد 87/0(

مواد آلی خاك (هوموس) نقش مهمی در فراهمی که ) بیان کردند 2009اقدم ( گالشی و خلیلی  
. )5( کند که این مسأله ارتباطی با معدنی شدن فسفر آلی ندارد فسفر براي محصوالت کشاورزي ایفا می

گهداري ضعیف، فسفر را به شکل کودي هاي اتصال خود با قدرت ن ظاهراً هوموس از طریق جایگاه
کنند رابطه  کند. معموالً بین میزان فسفر خاك و میزان فسفر گیاهانی که در آن رشد می جذب می
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مستقیمی وجود دارد. بدین معنی که هر چه فسفر خاك بیشتر باشد به همان نسبت مقدار فسفر گیاه 
نشان داد که تفاوت شاهد  تیمار بایریت مالچ) مد ×. مقایسه تیمار ترکیبی (گیاهان پوششی بیشتر است

   ).3(جدول  در میزان فسفر برگ وجود نداردداري  معنی
نتایج آزمایش نشان داد که بین محتواي فسفر برگ و نیکوتین، قند و نیتروژن کل برگ همبستگی   

، نتایج ) نیز گزارش کرد2008رستمی ( ). در همین راستا شامل 4دارد (جدول نوجود  داري معنی
. بنابراین )16( متناقضی در خصوص اثر فسفر بر آلکالوئیدهاي کل، قند و سایر فاکتورها وجود دارد

آوري شده نداشته و  هاي عمل کاربرد فسفر تأثیر قطعی و ثابتی بر غلظت قند و نیکوتین در برگ
  ها باشد. دالیل شرایط متفاوت محیطی آزمایش اختالف نظرها ممکن است به

 

تجزیه واریانس (میانگین مربعات) قند، نیکوتین، نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم برگ، قیمت و درآمد تحت  -1جدول 
 تأثیر انواع گیاهان پوششی و مدیریت مالچ.

Table 1. Variance Analysis (Mean Square) sugar, nicotine, total nitrogen, phosphorous and 
potassium, price and incom interaction of mulch management and cover crops. leaf. 

 منابع تغییر
Source of variation 

 درجه آزادي

Degree of freedom 

 قند
Sugar 

 نیکوتین
Nicotine 

 کل برگ نیتروژن
Total N 

 پتاسیم
Potassium 

 Replication 3 3.56ns 0.048ns 0.027ns 0.051ns تکرار 

A  )گیاه پوششی( 
Cover crop 

3 0.97ns 0.151ns 0.038ns 0.359** 

 Error a 9 0.92 0.134 0.033 0.113  خطاي

B  (مدیریت مالچ)  
Mulch mangment 

2 50.30ns 0.333ns 0.020ns 0.941** 

A*B 6 10.93** 0.079ns 0.019ns 0.132ns 
 Error b 24 2.276 0.108 0.038 0.093  خطاي

CV (%)  10 5 10 13 
 رمنابع تغیی

Source of variation 
 درجه آزادي

Degree of freedom 
  فسفر

Phosphorous  
 قیمت یک کیلوگرم توتون

Price one Kg 
 در هکتار درآمد میلیون ریال

Incom (mili rials /ha) 
  Replication  3 0.073ns  4420088ns  14977805ns  تکرار

Cover crop   
  *A 3 0.529**  63353143**  39468482  (گیاه پوششی)

Error a   6225956  4441162  0.033 9  خطاي 
Mulch mangment 

  B 2 0.120ns  8509881ns  10520669ns  (مدیریت مالچ)
A*B 6 0.039ns  20792197*  11163903*  

Error b   3627203  6528122  0.052 24  خطاي 
CV (%)  11 8 7  ns درصد. 1سطح  دار در معنی **درصد و  5دار در سطح  معنی *، يدار عدم معنی  

Ns: non significant, *: Significaint at 5% level of probability and **: significaint at 1% level of probability. 
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 .تحت تأثیر انواع گیاهان پوششی و مدیریت مالچ پتاسیمفسفر و  گیري شده اندازهصفات براي مقایسه میانگین  -2جدول 
Table 2. Mean comparison for measured traits of, phosphorous and potassium interaction of mulch 
management and cover crops. 

 تیمار
treatment 

 (درصد) فسفر
Phosphorous (%) 

 (درصد) پتاسیم
(%) Potassium 

 ماشک
hairy vetch 

0.88b 2.15b 

 خلر
bitter vetch 

0.87b 2.29ab 

 شبدر
Berseem clover 

1.29a 2.17b 

 گندم
wheat 

0.8b 2.53a 

 مالچ+  کف بر کردن             
Moving+Mulch 

- 2.56a 

 پاراکوات + مالچ
Paraquat+mulch 

- 2.13b 

 گلیفوسیت + مالچ
Glyphosate+Mulch 

- 2.16b 

درصد  5در سطح  LSDون اختالف اعداد هر ستون که داراي یک حروف مشترك باشند از نظر آماري بر حسب آزم
  باشد. دار نمی معنی

Means followed by the same letters in each column are not significantly different (LSD test 5%). 
 

 و مالچ مدیریت اثر که داد نشان نتایج: برگ پتاسیمبر محتواي و مدیریت مالچ تأثیر گیاهان پوششی 
) 53/2( گندم تیمار از برگ پتاسیم میزان بیشترین). 1جدول ( بود دار  معنی برگ پتاسیم بر پوششی گیاهان

علت افزایش پتاسیم ). 2جدول ( آمد دست به) 15/2( ماشک و) 17/2( شبدر تیمار از آن میزان کمترین و
داد که چون تیمار گندم پوشش کافی و متراکم خود را بر نسبت توان به این موضوع  در تیمار گندم را می

سطح خاك تا مراحل پایانی رشد گیاه توتون حفظ کرده، احتماالً با حفظ بیشتر رطوبت خاك در جذب 
گزارش کرد که بین مقدار پتاسیم در  )2008رستمی ( است. در همین زمینه شامل  تر بوده  پتاسیم موفق

) در 1992ت و گل (مارو. )16( اي بسیار قوي وجود دارد برگ توتون و پتاسیم قابل تبادل در خاك رابطه
هاي هوایی صورت  تحقیقی نشان دادند در چهارمین هفته بعد از نشاکاري حداکثر جذب پتاسیم در اندام

دست  . نتایج به)9( ها خواهد شد گیرد، و شرایط مرطوب و بارانی سبب افزایش پتاسیم و قند در برگ می
افزایش پتاسیم باعث نازکی،  ابقت دارد.) مط1992هاي ماروت و گل ( آمده از این تحقیق نیز با یافته
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بخشد که همگی از  و کیفیت دود را بهبود می شود پذیري بیشتر برگ توتون می قابلیت االستیکی و انعطاف
  ).7آیند ( شمار می سازي به صفات مطلوب و مورد پسند کارخانجات سیگارت

شاهد نشان داد مقدار پتاسیم برگ مدیریت مالچ) با تیمار  ×مقایسه تیمار ترکیبی (گیاهان پوششی   
دار  ها از نظر آماري معنی باشد و این تفاوت پوششی و شاهد بسیار به هم نزدیک میگیاهان در تیمار 

گی تنتایج نشان داد که بین پتاسیم برگ با نیکوتین و قند همبسدیگر ). ازسویی 3نیستند (جدول 
  ).4(جدول  داري وجود ندارد معنی
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر : ششی و مدیریت مالچ بر محتواي قند برگگیاهان پو تأثیر

). 2دار بود (جدول  قند در تیمارهاي مورد مطالعه معنی محتويمتقابل گیاهان پوششی و مدیریت مالچ بر 
) پاراکوات × و (ماشک )درصد 9/15( کف بر کردن) بیشترین میزان قند برگ × تیمار ترکیبی (گندم

همچنین مقایسه محتوي قند بین تیمار ). 3 را داشتند (جدول) درصد 2/11(کمترین میزان قند برگ 
). محتواي قند 3 (جدول داري نشان داد مدیریت مالچ) و تیمار شاهد اثر معنی ×ترکیبی (گیاهان پوششی 

ترتیب  یمار شاهد بهکف بر کردن) نسبت به ت × پاراکوات) و (گندم × گلیفوسیت)، (گندم × تیمار (گندم
دلیل میزان  رسد این اختالف به نظر می ). به3 افزایش نشان داد (جدول درصد 22و  درصد 18، درصد 22

کف بر  × رو تیمار ترکیبی (گندم ها باشد. از این تجزیه نشاسته و تبدیل آن به قند و میزان رسیدگی برگ
ها، داراي  آوري برگ قند طی عمل بیشتر نشاسته بهتر و تجزیه  هاي رسیده دلیل دارا بودن برگ کردن) به

ها و  دلیل عدم رسیدگی مناسب برگ پاراکوات) به ×درصد قند بیشتري بوده و تیمار ترکیبی (ماشک 
) 2011زمانی ( ه،ها بوده است. در همین زمین تجزیه کمتر نشاسته به قند، داراي درصد قند کمتري در برگ

ن (گلوسیدها) از عوامل بسیار مؤثر در کیفیت توتون محسوب هاي کرب گزارش کرد که هیدرات
دهند. این گلوسیدها بر  گردند. مهمترین گلوسیدهاي توتون را گلوکز، ساکارز و فروکتوز تشکیل می می

هاي ارقام  ها بیشتر باشد بر کیفیت و مرغوبیت توتون گذارند و هر قدر میزان آن کیفیت توتون اثر مثبت می
شوند.  اي توتون محسوب می . نشاسته نیز از گلوسیدهاي ذخیره)19( گردد اي اضافه می انهخ شرقی و گرم

بر نوع توتون، روش خشکاندن، مناطق کشت، شرایط آب و هوایی، نوع عملیات آبیاري و میزان  عالوه
نشان داد ). نتایج این آزمایش 19باشند ( ویژه قندهاي محلول مؤثر می رسیدگی برگ بر مقدار گلوسیدها به

و تولید توتونی با  توتون برگ بهتر آوري رنگ و قند باال باعث پتاسیمدلیل دارا بودن  که تیمار گندم به
است، که این عوامل از جمله صفات مطلوب براي  طعم و عطر مطلوب نسبت به دیگر تیمارها شده 

وتون توسط ارزیابان باشد و موجب افزایش درجه خرید برگ و قیمت ت سازي می کارخانجات سیگارت
  است و افزایش درآمد توتون کاران را در پی خواهد داشت. خرید شرکت دخانیات شده
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 ریالون و درآمد میلیون یک کیلوگرم توت ، قیمتپتاسیم قند، نیکوتین، نیتروژن کل، فسفر،  مقایسه میانگین - 3جدول 
 ).T-testت مالچ با استفاده از جدول (و اثر متقابل گیاهان پوششی و مدیریبین تیمار شاهد  در هکتار

Table 3. Mean comparison of sugar, nicotine, total nitrogen, phosphorous, potassium, price of one 
kilogram tobacco and income million rials per hectare between control and interaction of mulch 
management and cover crops by using table (T- test). 

  تیمار
 treatment  

 درصد قند
Sugar(%) 

 درصد نیکوتین
Nicotine(%) 

نیتروژن کل 
 برگ درصد

Total N(%) 

 فسفر

 درصد
P(%) 

 پتاسیم

 درصد
K(%) 

قیمت یک 
کیلوگرم 

 توتون (ریال)
Price Kg 

(rial) 

درآمد میلیون 
 ریال در هکتار

Incom 
(milion rials 

/ha) 

  ماشک
)hairy vetch( 

 گلیفوسیت

Glyphosate)( 
12.8** 1.8* 18.8* 0.08ns 2.4ns 27159* 12910ns 

 پاراکوات
(Paraquat) 

11.2** 1.7* 18.3* 0.3ns 2.2ns 27080* 12310ns 

 کف بر کردن
(Moving) 

13.7** 1.5* 17.7* 0.1ns 2ns 26231* 9600 ns 

  خلر
)bitter vetch( 

 گلیفوسیت

Glyphosate)( 
13.7** 1.9* 18.9* 0.1ns 2.2ns 30750* 13640ns 

 پاراکوات
(Paraquat) 

12.9** 1.8* 18.6* 0.1ns 2.3ns 30510* 13530ns 

 کف بر کردن
(Moving) 

13.8** 1.7* 18.6* 0.1ns 2.3ns 30322* 13400 ns 

  شبدر 
)Berseem clover( 

 گلیفوسیت

Glyphosate)( 
14.3** 1.7* 18.7* 0.31ns 2ns 29920* 15330 ns 

 پاراکوات
(Paraquat) 

13.8** 1.5* 17.8* 0.1ns 2.3ns 29130* 14840ns 

 کف بر کردن
(Moving) 

14.4** 1.5* 17* 0.3ns 2.4ns 290730* 14760 ns 

  گندم
 )Wheat( 

 گلیفوسیت

Glyphosate)( 
15.9* 1.7* 17.1* 0.09ns 2.4ns 35591* 16090 ns 

 پاراکوات
(Paraquat) 

15.4* 1.8* 16.3* 0.11ns 2.45ns 34208* 17490 ns 

 کف بر کردن
(Moving) 

15.9* 1.5* 17* 0.08ns 2.45ns 30810* 16810ns 

 شاهد
(Control)  13 2.1 19.3 0.3 2.22 27151 13189 

Ns درصد. 1سطح  دار در معنی ** درصد، 5دار در سطح  معنی*، يدار عدم معنی  
Ns: non significant, *: Significaint at 5% level of probability and **: significaint at 1% level of 
probability. 
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  .توتون برگ فسفر و پتاسیمهمبستگی صفات نیتروژن کل برگ، نیکوتین، قند،  -4جدول 
Table 4. Correlation traits of total nitrogen of leaf, nicotine, sugar, potassium and phosphorus of 
nicotine leaf. 

 فسفر
Phosphorus 

 پتاسیم
Potassium 

 قند
Sugar 

 نیکوتین
Nicitine 

 نیتروژن کل
Total nitrogen 

  

0.18ns - 0.14ns - 0.47** 0.53** 1 
 نیتروژن کل 

(Total Nitrogen) 

0.10ns - 0.19ns - 0.46** 1  
 نیکوتین

(Nicotine) 

0.09ns 0.05ns 1   
 قند

(Sugar) 

0.18ns 1    
 پتاسیم

(Potassium) 

1     
 فسفر

(Phosphorus) 
 ،** ،*nsدار درصد و غیر معنی 1و  5دار در سطح احتمال  ترتیب معنی : به. 

*, ** Significaint at the 5% and 1% probability level respectively and ns: non- signifcant.  
  

نتایج حاصل از این تحقیق نشـان داد  : ت و درآمد توتونو مدیریت مالچ بر قیمتأثیر گیاهان پوششی 
که قیمت و درآمد توتون تحت تأثیر گیاه پوششی و اثر متقابـل گیـاه پوششـی و مـدیریت مـالچ قـرار       

مدیریت مالچ) با تیمار شاهد نشان داد که  ×همچنین مقایسه تیمار (گیاهان پوششی  ).1 لگرفت (جدو
که تیمار گنـدم    طوري ت به شاهد باعث افزایش قیمت شده است، بهمدیریت مالچ) نسب ×تیمار (گندم 

افزایش  درصد 13و  25، 31(گلیفوسیت، پاراکوات و کف بر کردن) نسبت به شاهد به ترتیب موجب 
  قیمت شده است.

تولید محصول بیشتر اکتفا کرد، بلکه پیوسته باید  باید تنها به  توان و نمی خیزي نمی در مسائل حاصل  
شیمیایی بـرگ در نظـر    و یر عوامل محیطی از جمله افزایش مواد غذایی را در بهبود خواص فیزیکتأث

توان چنین برداشت کرد برگی که درصد قند باالتر، کلروفیـل بیشـتر، االستیسـیته بهتـر،      ). می6داشت (
بیشـتر   باالتري خواهـد بـود و از قیمـت    کیفیتآوري داراي  آفات و امراض کمتر داشته باشد در عمل

گلیفوسیت) بیشـترین قیمـت    ×رو نتایج این تحقیق نشان داد تیمار (گندم  برخوردار خواهد شد. از این
ریال) کمترین قیمت را  27151ریال) را نسبت به سایر تیمارها داشته و تیمار شاهد با قیمت ( 35591(

باشـد. اگـر    ریـال مـی   8440داشته است که این اختالف قیمت در هر کیلوگرم عملکرد مبلغی معـادل  
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تن در هکتار بدانیم این  4الی  3را معادل ) k326(دست آمده از یک هکتار توتون ویرجینیا  عملکرد به
باشد. از ایـن   اي می شود که رقم قابل توجه ریال در هکتار می 33760000اختالف قیمت مبلغی معادل 

  ). 2باشد (جدول  ي توتون میتري برا نظر گندم نسبت به سایر تیمارها گیاه پوششی مناسب
 ،مدیریت مالچ) با شاهد نشـان داد بیشـترین درآمـد    ×(گیاه پوششی  تیمار ترکیبیهمچنین مقایسه   

رو  از ایـن  ).3دسـت آمـد (جـدول     پاراکوات) بـه  ×از تیمار (گندم یون ریال در هکتار لمی 17490مبلغ 
×  گنـدم (ترکیبـی   تیمـار  از آمـده  دسـت  بـه میلیون ریـال در هکتـار)    17490( درآمدترین  باال اختالف

×  ماشـک ( تیماردست آمده از  میلیون یال در هکتار) به 9600( ترین درآمد کم با مقایسه در )پاراکوات
تا  و باشد می توجهی قابل رقم که است شده برآورد هکتار درمیلیون ریال  7890 معادل رقمی) بر کف

دسـت آمـده را در    . همچنین اگر سود بـه نمایداري کشت را هاي ج جبران هزینهتواند  میحدود زیادي 
 سطوح باالتر کشت تعمیم دهیم مبلغ باالیی خواهد شد و درآمد زیادي نصیب کشـاورز خواهـد کـرد.   

کاران   بیشتري نصیب توتون تر است و درآمد مقرون به صرفه عنوان گیاه پوششی گندم به کشت بنابراي
  .شود می اران پیشنهادخواهد کرد و کشت آن به توتون ک

  
  کلی گیري نتیجه

با یک  زیر کشت توتونهاي  زمین شاهد کاهشبا توجه به درك این واقعیت که در استان مازندران 
در بسترهاي طبیعی مناسب براي کشت توتون  وجودروند نزولی مستمر هستیم و از سویی با توجه به 

کاري در منطقه از راه کمک به افزایش  توتون هاي ضرورت توجه به گسترش و رشد فعالیتاین استان 
شود. از سویی با توجـه   بیشتر احساس می ،هاي توتون کاران و ایجاد انگیزه کشت کاهش هزینه ،درآمد

به سیاست اتخاذ شده از سوي وزارت جهاد کشاورزي در راستاي نیـل بـه کشـاورزي پایـدار و بهینـه      
مقابلـه در برابـر    ،محیطـی  هاي زیست کم کردن آلودگیهاي کشاورزي که از جهت  کردن نهاده  مصرف
تـرویج   وکشت گیاهان پوششی ضرورت توجه به مین خودکفایی در کشور اهمیت دارد، أها و ت تحریم

نتـایج ایـن آزمـایش     . با توجه به ضرورت برشمرده شـده، شود احساس می در بین کشاورزان دارد آن
تولیـد  ، توتـون  بـرگ  بهتـر  آوري رنگ و قند باال باعث پتاسیمن دلیل دارا بود نشان داد که تیمار گندم به

اسـت، کـه ایـن عوامـل از جملـه صـفات        توتونی با طعم و عطر مطلوب نسبت به دیگر تیمارها شده 
باشد و موجب افزایش درجه خرید برگ و قیمت توتـون   سازي می مطلوب براي کارخانجات سیگارت

کـه  است و افزایش درآمد توتون کـاران را در پـی خواهـد     توسط ارزیابان خرید شرکت دخانیات شده
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هـاي شـیمیایی در جهـت رسـیدن بـه اهـداف وزارت جهـاد         گزین مناسبی بـراي نهـاده   تواند جاي می
 .شود کاران توصیه می رو کشت آن به توتون و از اینها باشد  کشاورزي در این سال
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