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  89جلد سوم، شماره چهارم، زمستان 

215-205  
ejcp.gau@gmail.com   

  

  )گزارش کوتاه علمی(
  هاي بررسی اثرهاي تراکم بوته و سطوح کودي مختلف بر خصوصیت

  K326و عملکرد توتون رقم  زراعی
  

   4زاده ور قلیعبدالغف ،3، مهدي عزیزي2عباس بیابانی*، 1رمضان وزیري
  5عبدالرحیم مهدويو 

 مجتمع آموزش ،استادیار گروه تولیدات گیاهی2 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد، ،زراعتگروه ارشد  دانشجوي کارشناسی1
کز ارشد خاکشناسی، مر کارشناس4منابع طبیعی خراسان رضوي،  ت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي وأعضو هی3عالی گنبد، 

 زراعت، مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاشگروه ارشد  کارشناس5،آموزش توتون تیرتاشتحقیقات و 
  

  1چکیده
هاي زراعی و عملکرد توتون  منظور بررسی اثرهاي تراکم بوته و سطوح کودي مختلف بر ویژگی به
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه   آزمایشی بهK326رقم 

.  اجرا شد1386در سال ) استان مازندران(  بهشهر-آزمایشی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
، کود )بوته در هکتار 000/25 و 000/20، 600/16(تیمارهاي آزمایشی شامل تراکم بوته در سه سطح 

 50(سطح ، کود سوپر فسفات تریپل در دو ) کیلوگرم در هکتار150 و 100(نیترات آمونیم در دو سطح 
)  کیلوگرم در هکتار400 و 300، 200(و کود سولفات پتاسیم در سه سطح )  کیلوگرم در هکتار100و 

هاي طول برگ، عرض برگ، ارتفاع  دست آمده نشان داد که اثر تراکم بوته بر صفت هنتایج ب .بودند
ودي نیترات کنش سطوح ک برهم. دار بود بوته، قطر ساقه، وزن خشک برگ در سطح یک درصد معنی

کنش سطوح  برهمیم بر عرض برگ در سطح یک درصد و آمونیم، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاس
کودي سوپر فسفات تریپل، سولفات پتاسیم و تراکم بوته بر تعداد برگ و ارتفاع بوته در سطح یک 

م بوته و کنش تراک برهم. دار شدند  درصد معنی5درصد و بر صفت قطر ساقه و طول برگ در سطح 
سطوح کودي مختلف بر صفت طول برگ و ارتفاع بوته در سطح یک درصد و بر صفت عرض برگ 

 .دار بودند  درصد معنی5و درآمد خالص در هکتار در سطح 
 

  کمی، عملکردهاي ویژگی توتون، تراکم بوته، سطوح کودي، :هاي کلیدي هاژو

                                                
  abs346@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
) نور و خاكآب، هوا، (کلیه عوامل محیطی تراکم مطلوب بوته تراکمی است که در نتیجه آن 

اي در  اي و برون بوته هاي درون بوته حال رقابت طور کامل مورد استفاده گیاه قرار گرفته و در عین به
). 1995پور،  خواجه(دست آید  هحداقل باشد تا حداکثر مطلوب عملکرد ممکن با کیفیت مناسب ب

می و کافی تمام عناصر غذایی ضروري در ی داخیزي، فراهم نمودن ترین وضعیت حاصل مناسب
وقفه از زمان نشاکاري تا رسیدگی  توتون نیازمند رشد سریع و بی. باشد سرتاسر دوره رشد گیاه می

اندازد و وجود عناصر غذایی بیش  کمبود در هر مرحله، رشد و نمو گیاه را به تاخیر می. باشد کامل می
 ).2005پرات و نارووي، (ی معمولی گیاه جلوگیري خواهد کرد از نیاز در انتهاي فصل رشد از رسیدگ

ترین فاصله کشت و اثر آن بر خواص کمی و کیفی  در بررسی تعیین مناسب) 1989 (حجتیاشکش و 
 گزارش کردند که با کاهش فواصل کشت میزان عملکرد افزایش یافته ولیکن ابعاد برگ 347رقم کوکر 

ترین قیمت یک کیلوگرم توتون و ابعاد برگ حاصل  ل کشت بیشاثر عکس داشته و با افزایش فواص
 بوته در هکتار نسبت به تیمارهاي 20000متر با تراکم   سانتی100×50شد در مجموع فاصله کشت 

ثیر نیتروژن و پتاسیم در أدر بررسی خود در رابطه با ت) 1998(لیو و همکاران  .دیگر برتري داشت
اي گزارش دادند  خانه هاي توتون گرم  بر عملکرد و میزان پتاسیم برگاواسط و اواخر دوره رشد توتون
کار  هداري با میزان نیتروژن ب اي همبستگی مثبت و معنی خانه هاي گرم که عملکرد برگ خشک توتون

حداکثر ) 1994( مونتالی هاي پژوهشاساس بر .رفته در اواسط و اواخر دوره رشد توتون داشت
 ماتسی و.  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار حاصل شد200ا مصرف عملکرد با حفظ کیفیت ب

بر روي ) در هکتار) p2o5(کیلوگرم 160  و120، 80، 40(تأثیر مقادیر مختلف فسفر ) 2001(همکاران 
نتایج نشان داد که . را مورد بررسی قرار دادندKS 82 هاي کمی وکیفی توتون ویرجینیا رقم ویژگی

  و همکارانبابار. کیفی نداشت داري روي عملکرد کمی و گونه تأثیر معنی مقادیر مختلف فسفر هیچ
ن را  سال در پاکستا3 اي در خانه هاي گرم تأثیر مقادیر مختلف فسفر روي عملکرد کمی توتون) 1995(

 50با مصرف ) کیلوگرم در هکتار (2456 نشان داد که باالترین عملکرد نتایج. مورد بررسی قرار داد
  .دست آمد هدر هکتار فسفر بکیلوگرم 

در بررسی مدیریت کوددهی فسفر، پتاسیم و منیزیم با استفاده از روش ) 2005(نیکالس 
COMIFERکیلوگرم در 6ترتیب  ترین میزان مصرف فسفر و پتاسیم به  به این نتیجه رسید که مناسب 
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اسمیت و فیشر  .باشد اي می خانه هاي گرم  براي توتونK2O کیلوگرم در هکتار 60 و P2O5هکتار 
پس از بررسی ) ویرجینیا(اي  خانه هاي گرم ترین مقدار فسفر مورد نیاز توتون در تعیین مناسب) 2004(
صورت نواري در زمان  ه بP2O5 کیلوگرم در هکتار 45 ساله به این نتیجه رسیدند که مصرف 3

 45توان   نشاکاري مصرف شود میکه اگر کود فسفر همراه با آب. نشاکاري بهترین نتیجه را داده است
در بررسی اثرات ) 2008(ون و همکاران  لی.  کیلوگرم کاهش داد6 را به P2O5کیلوگرم در هکتار 

اي به این نتیجه رسیدند که  خانه هاي گرم هاي کمی و کیفی توتون کودهاي نیتروژنه روي ویژگی
  .ستتروژن بهترین نتیجه را داده ا کیلوگرم در هکتار نی37مصرف 

هاي مازندران و گلستان در  کاري استان  در مناطق توتونK326با توجه به گسترش کشت واریته 
 و همچنین با توجه Coker347ن نسبت به جایگزینی این واریته با رقم اسطح وسیع و عالقمندي زارع

اکم شناسی این دو واریته ضرورت بررسی در مورد تر هاي ریخت به متفاوت بودن برخی از ویژگی
  .کند  را توجیه میK326بوته و نیاز کودي واریته جدید 

  
  ها روشمواد و 
 زراعی و عملکرد توتون رقم هاي ویژگیمنظور مطالعه اثر تراکم بوته و سطوح کودي مختلف بر  به

326Kتراکم بوته در  عامل،4 با هاي کامل تصادفی صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك  به آزمایشی 
 150 و 100، کود نیترات آمونیم در دو سطح )بوته در هکتار 25000، 20000 ،16600(سه سطح 

، کود سوپر فسفات تریپل در دو سطح ) کیلوگرم نیتروژن در هکتار75/51 و 5/34ترتیب  به (کیلوگرم
 و کود سولفات پتاسیم در سه سطح ) در هکتارP2O5 کیلوگرم 46 و 23ترتیب  به ( کیلوگرم100 و 50

 با طرح ) در هکتارK2O کیلوگرم 200 و 150، 100ترتیب  به ( کیلوگرم در هکتار400 و 300، 200
 در مزرعه آزمایشی مرکز 1386 تیمار و سه تکرار در سال زراعی 36هاي کامل تصادفی با  پایه بلوك

 شرقی و 44َ 53ْ این منطقه در طول جغرافیایی . اجرا شدبهشهر - تیرتاش توتونتحقیقات و آموزش
ساله  میانگین سی.  متر از سطح دریا واقع شده است14شمالی به ارتفاع  3  43َ 6ْض جغرافیاییعر

هاي   کرتقبل از اجراي آزمایش از. باشد گراد می  درجه سانتی17متر و   میلی600ترتیب  بارندگی و دما به
د ماده آلی و آهک ، فسفر، پتاسیم، درصنیتروژنمختلف نمونه خاك تهیه کرده و فاکتورهایی از قبیل 

 ).1جدول (گیري شدند  اندازه



 4 شماره 1389) 3(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 208

هاي مختص هر تیمار کودهاي مورد  سازي زمین اصلی نقشه طرح پیاده شد و به کرت پس از آماده
صورت  صورت پایه، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به  کود نیترات آمونیم به3/2نظر که شامل 

صورت  بقیه کود نیترات آمونیم به 3/1. تور انجام شدردن با روتیواپخشی داده شد و عمل مخلوط ک
  .صورت پاي بوته مصرف شد  همراه با آبیاري و بهدر پنج هفته پس از زمان نشاکاريسرك 
  

   نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه تحت آزمایش قبل از کشت-1 جدول

  عمق
 سانتی(

  )متر

هدایت 
الکتریکی 

زیمنس  دسی(
  )بر متر

  اسیدیته
بافت 
  خاك

کل مواد 
خنثی 
شونده 

  )درصد(

  ماده 
  آلی 

  )درصد(

  ازت 
کل 

 )درصد(

فسفر قابل 
دسترس 

گرم  میلی(
  )در کیلوگرم

پتاسیم قابل 
تبادل 

گرم  میلی(
  )در کیلوگرم

سدیم 
گرم  میلی(

در 
  )کیلوگرم

30-0  7/0  90/7  
لوم 
  سیلتی

15  3/1  13/0  10  260  160  

  
ها  داخل واله) ت نشاکاري و آبیاري قبل و بعد از نشاکاريایجاد شیارهایی جه(کشی  پس از واله

هاي مختلف براساس فواصل نشاي  ها با تراکم  عملیات نشاکاري کرت23/2/86آبیاري شد و در تاریخ 
 روز بعد از 10با توجه به اهمیت حفظ تعداد بوته در واحد سطح . متر انجام شد  سانتی60 و 50، 40

 جدید جایگزین، تا تعداد بوته در واحد سطح وسیله نشاء بین رفته بودند بههایی که از  نشاکاري بوته
  .حفظ شود

 زنـی  عملیـات کاسـت  .  چین در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی برداشت شـدند    6هاي توتون در      برگ
شـود و عمـل قـرار     ها در گرمخانه استفاده مـی   دستگاهی است که از آن جهت نگهداري برگ  ،کاست(

و خـشکانیدن  ) گوینـد  زنـی مـی   خانه را کاسـت  داخل این دستگاه قبل از انتقال به گرم    ها در    دادن برگ 
خانـه   ها در گـرم    که توتون  پس از این  ( بندي   عملیات جور و دسته   . بالفاصله پس از برداشت انجام شد     

اساس کیفیت و اندازه برگ ها بر  شده، سپس برگهاي خشک شده به انباري منتقل      خشک شدند توتون  
و پس از آن خریـد   )گویند بندي می ها را جور و دسته    بندي برگ  شوند که این عمل دسته     بندي می  دسته

هـاي تیمارهـاي     صورت گرفت و توتـون )شود اساس کیفیت برگ انجام می    خرید توتون بر   (و ارزیابی 
گذاري شدند و عملکرد وزن خشک، میـانگین قیمـت یـک کیلـوگرم توتـون و درآمـد                    مختلف قیمت 
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کاشـت، داشـت و   (هاي هر یک از تیمارها در کلیه مراحل زراعـی   هکتار پس از کسر هزینهخالص در  
 استفاده Excelو  Mstat. Cها از برنامه کامپیوتري  براي تجزیه و تحلیل داده .محاسبه شدند) برداشت

  . درصد انجام گرفت5ها با آزمون دانکن در سطح  شد و مقایسه میانگین
  

  نتایج و بحث
ترین میزان طول برگ در تیمار کودي سـولفات پتاسـیم            ها بیش  ایج مقایسه میانگین داده   اساس نت بر
نتـایج مقایـسه میـانگین    ). 3جدول (متر بود   سانتی2/60 کیلوگرم در هکتار حاصل شد که معادل        400

 8/60 بوتـه در هکتـار بـا    16600گیري شده نشان داد که تراکم   هاي اندازه  هاي مختلف بر صفت    تراکم
  ترین طول برگ، عـرض بـرگ و قطـر سـاقه      ترتیب بیش متر به  میلی6/23متر و     سانتی 3/26متر،   سانتی

   بوتـه و عملکـرد بـرگ خـشک     هـاي ارتفـاع   بـرعکس نتـایج فـوق، صـفت     . را به خود اختصاص داد    
تـرین   ترتیب بـیش   کیلوگرم در هکتار به4659متر و     سانتی 161  بوته در هکتار با    25000هاي   در تراکم 

  گیـري کـرد    تـوان نتیجـه   به این ترتیب می). 4جدول (ارتفاع بوته و عملکرد برگ خشک را دارا بودند     
که صفات طول برگ، عرض برگ و قطر ساقه با افزایش تراکم بوته نسبت عکس، ولی صفات ارتفـاع     

  قطـر سـاقه    عـرض بـرگ و    افـزایش طـول بـرگ،     . مستقیم دارنـد   بوته و عملکرد برگ خشک نسبت     
  هـا در جـذب آب و    باشد که باعث کـاهش رقابـت آن       دلیل فواصل زیاد بوته می     هاي پایین به    در تراکم 

  همچنـین فواصـل   . ها و ابعاد برگ بـه انـدازه کـافی خواهـد بـود             مواد غذایی شده در نتیجه رشد بوته      
 .گـردد  ها مـی  ها و همچنین باعث بزرگ شدن و ضخیم شدن برگ یشهزیاد بوته باعث توسعه و رشد ر      

  هـا در جـذب    دلیـل رقابـت بوتـه      هـاي پـایین بـه      هاي باال نسبت به تراکم     افزایش ارتفاع بوته در تراکم    
  افزایش وزن سـبز    ). 1999لیتون و نیلسون،    (باشد    ها به طرف نور خورشید می      نور خورشید و رشد آن    

  باشـد   دلیل افزایش تعداد بوتـه در هکتـار مـی     وزن خشک توتون در تراکم باال به      و متعاقب آن افزایش     
  که با افزایش تعداد بوته، تعداد برگ استحصالی افـزایش یافتـه و در نتیجـه وزن سـبز و وزن خـشک                    

  ) 1989( حجتـی    که این نتایج با نتـایج آزمـایش انجـام گرفتـه توسـط اشـکش و                . یابد نیز افزایش می  
  .مطابقت دارد
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نیترات آمونیم، ( سطوح کودي مختلف کنش برهممقایسه میانگین صفت عرض برگ در تیمارهاي 
 کیلوگرم نیترات 100دهد که تیمار سطوح کودي  نشان می) سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم

 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار با تیمار سطوح 400 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و 50آمونیم، 
  کیلوگرم سولفات پتاسیم400 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و 100 کیلوگرم نیترات آمونیم، 150ي کود

طبق نتایجی که توسط شامل رستمی ). 6جدول ( برتري داشت در هکتار نسبت به تیمارهاي دیگر
 100 را 347ارائه شده بود میزان کودهاي شیمیایی مورد نیاز توتون ویرجینیا رقم کوکر ) 1997(
 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار 300 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و 100یلوگرم نیترات آمونیم، ک

اعالم کرده بود که نتایج حاصل از این بررسی از نظر میزان کود نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم 
ی ما توتون تواند به نوع رقم بستگی داشته باشد که رقم مورد بررس که این تفاوت می. تفاوت دارد

  .بود K326ویرجینیا رقم 
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  ر سطوح کود سولفات پتاسیمیثأت ن طول برگ تحتی مقایسه میانگ-3 جدول
 )کیلو گرم در هکتار ( سولفات پتاسیمسطوح  )متر سانتی(طول برگ 

ab44/59  200 
b87/57  300 

a2/60  400 

  .باشند  درصد می5مال دار در سطح احت حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی
  

ـ   طول برگ، عرض برگ، ارتفاع بوتـه، قطـر سـاقه و وزن خـشک تحـت               هاي صفت مقایسه میانگین    -4 جدول ثیر أت
  هاي متفاوت بوته تراکم

  وزن خشک
 )گرم در هکتارکیلو(

  قطر ساقه
 )متر میلی(

  ارتفاع بوته
 )متر سانتی(

  عرض برگ
 )متر سانتی(

  طول برگ
  )متر سانتی(

  سطوح تراکم
 )بوته در هکتار(

c4058  a6/23  ab3/156  a3/26  a8/60  16600  
b4406  a1/23  b1/154  b3/25  b04/59  20000 
a4659  b7/21  a161  c5/24  b5/58  250000 

 .باشند  درصد می5دار در سطح احتمال  حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی

  
تعداد برگ تحت تاثر اثر متقابل سطوح  کود نیترات آمونیم و  مقایسه میانگین فاکتورهاي طول برگ و -5جدول

 سولفات پتاسم

 تعداد برگ
 طول برگ

 )متر سانتی(

 سولفات پتاسیم

 )گرم در هکتارکیلو(

 نیترات آمونیم

 )گرم در هکتارکیلو(
ab8/27  c7/58 200 
a5/28  c4/58  300 

ab2/28  a9/60  400 

100  

ab3/28  ab1/60  200 
b4/27  bc3/59  300 
ab8/27  bc4/59  400 

150 

  .باشند  درصد می5دار در سطح احتمال  حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی
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ثیر اثر متقابل سطوح کود نیترات آمونیم، سوپر فسفات تریپل و سولفات أت  مقایسه میانگین عرض برگ تحت-6 جدول
 پتاسیم

 عرض برگ

 )سانتی متر(

 سولفات پتاسیم

 )کیلوگرم در هکتار(

  سوپر فسفات تریپل
 )کیلوگرم در هکتار(

 نیترات آمونیم

 )کیلوگرم در هکتار(
ab62/25  200 
ab77/24  300 
a08/26  400 

50  

ab16/25  200 
ab36/25  300 
ab22/25  400 

100  

100  

ab68/25  200   
ab77/25  300 150  
b26/24  400 

50 

  
ab64/25  200   
ab57/25  300   
a02/26 400 

100 

  
  .باشند  درصد می5دار در سطح احتمال  حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی
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Investigate Effects Plant Density and Different Fertilizer Rates on the 

Agronomic Characteristics and Yield of Tobacco (var. K326) 
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Abstract2 

In order to investigate effects of plant density and fertilizer rates on agronomic 
characteristic and yield Tobacco (Nicotiana tabacum) (cv K326) an experiment was 
conducted in the experimental field of Tirtash Research and Education Center. 
Design of experiment was randomized complete block with factorial arrangement 
with three replications and 36 treatments conducted in 2007 year. Treatments were 
the combination of the levels of Plant density in three levels (16600, 20000 and 
25000 plants/ha) (A), Ammonium nitrate in two levels (100 and 150 kg/ha) (B) 
Triple super phosphate in two levels (50 and 100 kg/ha) (C) Potassium sulfate in 
three levels (200, 300 and 400 kg/ha) (D). The results showed that the effect of 
plant density (A) on the leaf height, leaf width, plant height, stem diameter and Dry 
matter of leaf was significant in %1 level. Interaction of B×C×D factors was 
significant on leaf width in %1 level and also interaction of C×D×A on number of 
leaf and plant height in %1 level and on stem diameter and leaf height in %5 level 
were significant. 
 
Keywords: Fertilizer rates; Plant density; Quantitative characteristic; Tobacco 
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