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در تیمارهاي آبیاري21بر عملکرد توتون بارلی A200نقش سوپرجاذب

4و اسماعیل نامور رضایی3، سوران شرفی*2سلیمان محمدي، 1مهرداد مولوي

چکیده 
صورت هبیآزمایش، 21بر عملکرد و درآمد توتون بارلیسوپرجاذبسطوح آبیاري و هايمنظور بررسی اثرهب
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مقدمه
توتون یکی از محصوالت با ارزش کشاورزي و 

در ییصنعتی است که در شرایط مختلف آب و هوا
Namvar(شودکشور دنیا کشت می100بیش از 

Rezaie et al., کشت توتون در دنیا سطح زیر .)2006
ساالنهتولید ،گزارش شده استمیلیون هکتار77/4
در ایران و برآورد شده استمیلیون تن10/7آن

گزارش شده هکتار5458توتون کشتسطح زیر 
Namvar Rezaie(است et al., کمبود آب ). 2006

نده ترین عوامل محیطی محدود کنیکی از اساسی
يهانیدرصد زم10فقط ،تولیدات کشاورزي است

26در در معرض تنش قرار ندارند و ا یدنيکشاورز
محدودکننده عملکرد یت رطوبتیدرصد تنش محدود

,Aniol(باشد یم 2002(.
ترین مرحله در توتون حساسگزارش شده است

دهی، ریشه(به تنش خشکی در بین مراحل رشدي 
Smit(دوره رشد سریع است ) رشد سریع و رسیدگی

et al., کمبود شدید رطوبت خاك در دوره ). 2001
ي هارشد سریع سبب کاهش کمیت و کیفیت برگ

,Layten and Nielesen(شود میتوتون 1998.(
,Whitty and Chambliss(وایتی و چامبلیس 2005(
توتونرشديهمرحلترینحساسگزارش نمودند 

يهمرحلاز قبلهفته3الی2آبیکمبهنسبت
از نشاکاريبعدروز65الی50حدودیعنیگلدهی

نیاز توتون بینموردآبحداکثرمرحلهایندرواست
نتایج تحقیق سه .استروزمتر درمیلی4/6الی 6/5

,Cakir and Cebi(ساله سکیر و سبی  بر روي ) 2006
که همهه استتوتون ویرجینیا در ترکیه نشان داد

صفات رویشی از جمله فرآیند تجمع ماده خشک 
تنش آبی در مراحل ابتداي وسیلهداري بهطور معنیبه

چنین آنها هم. رشد تحت تأثیر قرار گرفته بودند
گزارش نمودند که تنش آبی شدید در طول مرحله 

هاي تشکیل عملکرد، ارتفاع رشد رویشی سریع و دوره

Biglouei(ارانبیگلویی و همک. بوته را کاهش داد et

al., 2010a ( گزارش کردند که آبیاري انتهاي گلدهی
دسترس، درصد آب قابل100و کشت دیم نسبت به 

درآمد ودرصد59و 27ترتیب قیمت محصول را به
. درصد کاهش داده است74و 29ترتیب کشاورز را به

آبی روي کاهش اثرات کممنظور هامروزه ب
چون هاي گوناگونی هم، از روشگیاهان زراعی و باغی

، کاربرد مواد آنحفظ رطوبت و مدیریت خاك
گردداستفاده میهاسوپرجاذبمصرفضدتعرق و

)Barvenik, در سوپرجاذبکاربرد پلیمرهاي ). 1994
دلیل نقش این مواد در افزایش ظرفیت کشاورزي به

آبی نگهداري و جذب آب در خاك، مقابله با شرایط کم
آبی از اهمیت زیادي برخوردار اثرات سوء کمو کاهش 

Bouranis(است  et al., چندینمواداین).1995
درکنند، مینگهداريو جذبراآبخودوزنبرابر

تدریجبهپلیمرداخلآب،محیطشدنخشکاثر
وطوالنیمدتبهخاكترتیببدینوشودمیتخلیه
Wu(دمانمیمرطوبمجدد،آبیاريبهنیازبدون et

al., 2008; Widiastuti et al., تحقیقیکدر). 2008
کاربردارزیابیخصوصدرایراندرگرفتهصورت

پتانسیلونگهداشتظرفیتبرسوپرجاذبپلیمرهاي
پلیمرکاربرداند کهگرفتهنتیجهخاكنوعسهبرآب

PR3005Aخاكکیلوگرمدرگرم8و6سطوحدر،
برابر3تا5/1ترتیببهراتفادهاسقابلرطوبتمقدار 
,Abedi Kohpaee and Sohrabi(استدادهافزایش

گزارش شده در یک تحقیق بر روي چمن.)2004
در گرم6میزانبهسوپرجاذبازاستفادهاست با 
بهلومیشنیبافتباهايخاكبرايخاك،کیلوگرم

، کمترآبمصرفباتوانمیپاکلوبوترازولهمراه
Ahlami(آوردوجودهبرامطلوبیچمن et al.,

سوپرجاذببررسی تاثیر مقادیر پلیمر تایج ن). 2011
)Tarawat A200 ( و سطوح تنش خشکی بر عملکرد و
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عملکرد صفاتنشان داده است اجزاي عملکرد سویا 
اصلی،شاخهدرغالفتعداددانه،صدوزندانه،

پروتئیندعملکروپروتئیندرصدروغن دانه،عملکرد
قرارسوپرجاذبمقادیر مختلفتأثیرتحتدانه

Yazdani(گرفتند et al., گزارش شده است . )2007
وزن،سوپرجاذبپلیمر هکتاردرکیلوگرم20کاربرد

داريمعنیطوربهگندم رادانهعملکردوخشک گیاه
Stern(دادافزایش et al., پلیمرکاربرد.)1992

درشاخهبوته، تعدادارتفاعیشافزاموجبسوپرجاذب
گیاهماده خشکدرصدوبوتهدرگلتعدادبوته،
Boatright(روغنی گردیدکتان et al., در . )1997

در توتون ویرجینیا سوپرجاذببررسی استفاده از 
گزارش شده است که فاکتور آبیاري، براي صفات وزن 
خشک برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک کل بوته 

دار داشته است و درصد اختالف معنی5در سطح
براي وزن کل بوته سوپرجاذبفاکتور مقادیر مختلف 

Shamel(دار شددرصد معنی5در سطح احتمال  et

al., زمان با غربی همدر استان آذربایجان).2002
نشاءکاري توتون بارندگی کاهش یافته و با افزایش 

ز به آبیاري دماي محیط همه گیاهان زراعی و باغی نیا
فاصله بین دو آبیاريشود که دارند و این امر سبب می

براي این گیاه طوالنی باشد و به عملکرد کمی و کیفی 
بررسی این پژوهشهدف از . توتون خسارت وارد شود

واکنش توتون بارلی به تأخیر در آبیاري و مصرف 
.بودسوپرجاذب

هامواد و روش
بر A200سوپرجاذببررسی اثر منظور به

در تیمارهاي مختلف 21عملکرد کمی توتون بارلی 
صورت فاکتوریل با طرح پایه آزمایشی به، آبیاري
زراعیسالهاي کامل تصادفی در چهار تکرار دربلوك

ترکیبات .انجام گردیدمهابادشهرستاندر90-1389
160و 120، 80(سطح 3آبیاري در شامل يتیمار
سوپرجاذب و)Aک کالس تر تبخیر از تشتممیلی

A200 گرم در 15و 10، 5صفر، (سطح 4در
محل آزمایشموقعیت جغرافیایی. بودند)مترمربع

ارتفاع متر 1358باشرقی45°43´،شمالی46°36´
، خشکنیـمهرژیم رطوبتیداراي ،سطح دریااز 

بافت در سال، مترمیلی354میانگین نزوالت آسمانی 
عملیات . بود=5/7pH-8و لومی خاك از نوع سیلتی 

انجام 1389متر در پاییز سانتی30شخم به عمق 
بندي و کرتآماده سازي زمین،بهارسپس در گرفت، 

هر .صورت گرفتن خطوط براي کاشت نشاءها یتعی
فاصله بینمتر، 4طول هخط ب4کرت آزمایشی شامل 

هاي روي بوتهفاصله بین،مترسانتی110دو خط
بوته در هکتار،20000، تراکم مترسانتی45ردیف 

متر 3متر و بین دو تکرار 2فاصله بین دو کرت 
تیمارهاي سوپرجاذب در عمق .در نظر گرفته شد

جهت ذخیره و حفظ متري زیر نشاءسانتی15-10
موقع نشاءکاري در زمین اصلیبراي هر بوته رطوبت 

. شدانجامبرابر بروشور استفاده از سوپرجاذب
قابل استفاده براي مصارف A200سوپرجاذب

6-5کشاورزي، دانه سفید درشت و مقدار رطوبت 
گرم بر 4/1-5/1د، بو و سمیت ندارد، دانسیته درص

نشاء و ،6-7دیته محلول آبی یمتر مکعب، اسسانتی
رشد وHead cut leavesتوتون پس از انجام عمل 

ها و در تهروي پشمتري سانتی15- 20کافی در ارتفاع 
اولین آبیاري پس از .کشت شدندبآمحل داغ

روز 10نشاءکاري صورت گرفت و سپس آبیاري دوم 
بر بعديهايآبیاري انجام شد و آبیارياولین پس از 

اداره Aمیزان تبخیر از تشتک کالس اساس
به روش کنترل شده شهرستان مهابادهواشناسی

اتیلن براي هر توسط موتور پمپ و با هدایت لوله پلی
صورت هتیمار آبیاري در هر تکرار به مقدار یکسان ب

انجام ) ايپشته-جوي(حجمی و روش آبیاري نشتی
عملیات . و قبل از برداشت آبیاري قطع گردیدگرفت

روز پس از 20وجین و شکستن سله خاك در 
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هفته پس از وجین 2وجین دوم حدود ونشاءکاري 
بوته شامل پابرگ، هر هايبرگ.اول انجام گرفت

پشت پابرگ، کمربرگ اول، کمربرگ دوم، کمربرگ 
آماده برداشت ،رسیدگیپس اززیرلچه برگ وسوم

تا 7تقریباً توتون به فاصله برگچین 6تعداد . شدند
کشی جهت ند و پس از نخروز برداشت گردید10

به سالن به روش سایه خشک شدن فرآوري و خشک
Namvar Rezaie(نددمخصوص آن منتقل ش et al.,

هاي هر تیمار پس از فرآوري توسط برگ.)2006
هاي داده.گذاري شدندکارشناس دخانیات قیمت

تجزیه MSTATCافزاروسیله نرمحاصل از آزمایش به
مقایسه LSDوسیله آزمون و بهو تحلیل آماري شدند
.میانگین انجام گرفت

نتایج و بحث
ارتفاع بوته

نشان داد که بین هادادهزیه واریانسنتایج تج
% 1سطوح آبیاري از نظر ارتفاع بوته در سطح احتمال 

مقایسه ). 1جدول (داشتدار وجود اختالف معنی
120میانگین سطوح آبیاري نشان داد که تیمارهاي 

) متر35/1(مترمیلی160و ) متر40/1(مترمیلی
) متر55/1) (مترمیلی80(نسبت به تیمار شاهد

جدول (کاهش ارتفاع نشان دادند% 13و % 9ترتیب به
کاهش ارتفاع بوته در تیمارهاي تنش خشکی ). 2

احتماالً به دلیل کمبود آب براي انجام فرآیندهاي 
جمله تولید فتوآسمیالت، تقسیم و رشدي گیاه از

ها باشد که سبب شده است ارتفاع شدن سلولحجیم
Cakir(سکیر و سبیق نتایج تحقی. گیاه کاهش یابد

and Cebi, بر روي توتون ویرجینیا در ترکیه )2006
نشان داد که همه پارامترهاي رویشی از جمله فرآیند 

وسیله تنش داري بهطور معنیتجمع ماده خشک به
. آبی در مراحل ابتداي رشد تحت تأثیر قرار گرفتند

چنین گزارش نمودند که تنش آبی شدید در آنها هم
هاي تشکیل رحله رشد رویشی سریع و دورهطول م

در بررسی شش . عملکرد، ارتفاع بوته را کاهش داد
رقم توتون در دو سطح آبیاري گزارش کردند که 
ارتفاع بوته ارقام توتون در تیمار خشکی نسبت به 

Hassani(متر کاهش یافتسانتی14آبیاري کامل  et

al., Salehzadeh(همکارانوزادهصالح). 2008 et

al., در بررسی اثر نیتروژن در شرایط آبیاري و )2009
آبکمبودگرفتندنتیجهعدم آبیاري بر روي توتون 

آبیاريکاهش.دهدمیکاهشراگیاهارتفاعمیزان
جذب عناصر غذایی، کاهش سطح کاهشسببنیز

فتوسنتز گیاه، کاهش فشار تورگر سلولی و تقسیم و 
ت کاهش ارتفاع گیاه توتون تکثیر سلولی و در نهای

.Sifola and Postiglione(گرددمی بیگلویی ).2003
Biglouei(و همکاران et al., 2010a( در بررسی اثر

آبیاري بر ارتفاع توتون رقم ویرجینیا گزارش نمودند 
کشت دیم نسبت به آبیاري کامل، ارتفاع بوته را به 

.متر کاهش دادسانتی38مقدار 
گوزن خشک بر

نتایج آزمایش نشان داد بین سطوح آبیاري از 
، 2، کمربرگ1نظر وزن پشت پابرگ، کمربرگ

ها در سطح ، زیرلچه برگ و وزن کل برگ3کمربرگ
).2جدول (دار وجود دارد اختالف معنی% 1احتمال 

متر با میلی120مقایسه میانگین نشان داد که تیمار 
کیلوگرم 88/109متر با میلی160و تیمار 69/120

در هکتار وزن خشک پشت پابرگ نسبت به تیمار 
17و 9ترتیب به) کیلوگرم در هکتار8/132(شاهد 
جدول (کاهش عملکرد برگ خشک نشان دادند درصد

199متر با میلی80در تیمار 1وزن کمربرگ). 2
متر با میلی160کیلوگرم در هکتار نسبت به تیمار 

کیلوگرم افزایش 21کیلوگرم در هکتار، 19/169
و 120در تیمار 2وزن کمربرگ. عملکرد نشان داد

20و 7ترتیب متر نسبت به تیمار شاهد بهمیلی160
. کیلوگرم کاهش عملکرد برگ خشک نشان دادند

کیلوگرم در هکتار1/172با 3کمترین وزن کمربرگ
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متر بود و نسبت به میلی160به تیمار مربوط
درصد11و 3ترتیب و شاهد به120تیمارهاي

وزن آخرین . کاهش عملکرد ماده خشک نشان داد
120در تیمار شاهد و ) زیر لچه برگ(برگ برداشتی 

ولی در تیمار ،دار نشان ندادمتر اختالف معنیمیلی
22متر نسبت به تیمار شاهد حدود میلی160

کیلوگرم کاهش ماده خشک در هکتار نشان داد
آبیاريهايها در تیماريوزن کل برگ). 2جدول (

5/866و 3/906ترتیب با متر بهمیلی120و 80
کیلوگرم در هکتار در یک گروه آماري بودند و تیمار 

80کیلوگرم در هکتار، 7/816متر با میلی160
جدول (کیلوگرم در هکتار کاهش عملکرد نشان داد

طوري که در نتایج مشاهده گردید در اولین به). 2
داري اشتی اعمال تیمار آبیاري اثر معنیبرگ برد

آبیاري در مدت زماناست و با افزایش نداشته
طور متوسط در به1هاي پشت پابرگ و کمربرگبرگ

هاي کیلوگرم، در برگ11هر برداشت حدود 
کیلوگرم وزن 16و زیر لچه برگ، 3و 2کمربرگ

خشک برگ نسبت به تیمار شاهد کاهش یافته است 
متر نسبت به میلی160هش در تیمار ولی این کا

کاهش . کیلوگرم بوده است20طور متوسط شاهد به
ها احتماالً به دلیل کاهش دسترسی به آب و وزن برگ

دنبال آن کاهش در تقسیم و تکثیر سلولی، حجم به
سلول، جذب مواد غذایی و نهایتاً کاهش سطح 

که در مجموع منجر به کاهش استفتوسنتز کننده 
ها می شود و این کاهش و عدم دسترسی به برگوزن

آب هر چه بیشتر باشد، مقدار کاهش برگ نیز بیشتر 
طوري که در نتایج دیده شد در تیمار به.خواهد شد

مراتب کمتر از متر مقدار کاهش بهمیلی120آبیاري
و حسنیدر این رابطه. متر بوده استمیلی160تیمار 

Hassani(همکاران et al., 2/22کاهش )2008
آب درصد25درصدي عملکرد برگ خشک در تیمار 

دسترس را آب قابل% 75قابل دسترس نسبت به تیمار 

بیگلویی و همکاراننتایج تحقیق. گزارش نمودند
)Biglouei et al.,.2010b( نشان داده است که کاهش

دسترس گیاه توتون و یا کشت در شرایط دیم آب قابل
دهد، شدت کاهش میتوتون را بهعملکرد برگ خشک 

40طوري که عملکرد ماده خشک برگ در تیمار به
آب قابل دسترس و کشت دیم نسبت به آبیاري درصد

. کاهش نشان داددرصد59و 27ترتیبکامل به
ها نشان داد بین نتایج تجزیه واریانس داده

، 2تیمارهاي سوپرجاذب از نظر وزن کمربرگ
دار ها اختالف بسیار معنیگو وزن کل بر3کمربرگ

ها نشان داد ، مقایسه میانگین)1جدول (وجود دارد
گرم سوپرجاذب نسبت به تیمار شاهد، 15که تیمار 

کیلوگرم افزایش عملکرد خشک برگ در 30
، کمترین 3در کمر برگ. داشته است2کمربرگ

25/171عملکرد برگ خشک مربوط به تیمار شاهد با 
15و 10، 5بود و نسبت به تیمار کیلوگرم در هکتار 
کاهش درصد12و 9، 6ترتیب گرم سوپرجاذب به

وزن کل ). 4جدول (عملکرد برگ خشک داشت 
هاي تولیدي تحت تأثیر مصرف مقدار مختلف برگ

5طوري که تیمارهاي سوپرجاذب قرار گرفته است به
3/873(گرم 10، )کیلوگرم در هکتار854(گرم 

92/908(گرم سوپرجاذب با15و ) کیلوگرم در هکتار
816(نسبت به تیمار شاهد) کیلوگرم در هکتار

10و 7، 4ترتیب به) کیلوگرم در هکتار برگ خشک
اندرا نشان دادهخشکافزایش عملکرد برگدرصد

رسد که نظر میها چنین بهاز نتایج داده). 4جدول (
هاي پابرگ، مصرف سوپرجاذب در ابتدا براي برگ

تأثیري نداشته است و 1ت پابرگ و کمربرگپش
علت است که هنوز گیاه با تنش شدید این احتماالً به 

گیر مواجه نشده و افزایش دماي محیط بسیار چشم
اما با افزایش دما و مواجه شدن گیاه با . نبوده است

و در نهایت وزن کل 3و 2آبی، در کمر برگتنش کم
موجب کاهش نشان داده است که مصرف سوپرجاذب
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تنش خشکی شده است و در واقع با ذخیره رطوبت در 
ها، شرایط را براي نگهداري آب محل تجمع ریشه
در بررسی استفاده از سوپرجاذب . فراهم نموده است

جهت مقابله با تنش خشکی در توتون ویرجینیا، 
,Shamel(شامل نشان دادند که فاکتور ) 2002

گ، وزن خشک آبیاري، براي صفات وزن خشک بر
درصد 5ساقه و وزن خشک کل بوته در سطح 

اختالف آماري داشته است و بین مقادیر مختلف 
5سوپرجاذب براي وزن کل بوته در سطح احتمال 

با توجه به اهمیت اثر ،بنابراین. دار شددرصد معنی
ها بر عملکرد کمی و کیفی ارقام توتون، در سوپرجاذب

ه بیشتر از این مواد،توان هر چشرایط کم آبی، می
20کاربرد.جهت حصول عملکرد بیشتر بهره گرفت

خشک گیاهوزنپلیمر سوپرجاذب،هکتاردرکیلوگرم
دادافزایشداريمعنیطوربهگندم رادانهعملکردو
)Stern et al., Karimi(کریمی و همکاران ).1992 et

al., سوپرجاذب کاربرداثردرگزارش نمودند)2008
) پتاسیموفسفرنیتروژن،(غذاییعناصرجذب،ایگیتا

دراستفادهقابلآبورطوبتنگهداريظرفیتو 
باعثگردید و زیادآبیاريدورنتیجهدروشدهخاك

جلیلی و .شدگیاهپژمردگیزمانانداختنتعویقبه
Jalili(همکاران et al., باگزارش نمودند)2013

درافتایجادبدونتوانمیسوپرجاذب،استفاده از 
.دادافزایشراآبیاريدورز،رهاينهالرشد

شدههاي تولیدقیمت برگ
بین اختالف ها نشان داد که نتایج تجزیه داده

سطوح آبیاري از نظر قیمت در پشت پابرگ، کمر 
دار معنی% 1در سطح احتمال 3برگکمرو1برگ
ایسه ها و مقبررسی قیمت برگ). 1جدول(بود

و 1نشان داد که در پشت پابرگ، کمربرگهامیانگین
هاي با افزایش دوره آبیاري، قیمت برگ3کمربرگ

در پشت پابرگ در . تولیدي کاهش نشان داده است
متر نسبت به تیمار شاهد قیمت هر میلی160تیمار 

تومان کاهش نشان 222کیلوگرم برگ خشک حدود 
و 2برگاین کاهش قیمت در کمر. داده است

جدول (تومان بود250و 631ترتیب هب3کمربرگ
در يبرگ توتون تولیدگرمکاهش قیمت هر کیلو).3

تیمارهاي تحت تنش احتماالً به دلیل افت کیفیت 
باشد که هاي تولیدي تحت شرایط تنش میبرگ

احتماالً از نظر رنگ و کیفیت قابل مقایسه با تیمار 
Reed(انرید و همکار.دنبدون تنش نباش et al.,

دریافتند که تنش آبی شدید فرآیندهاي ) 1994
همچنین تنش آبی . اندازدرسیدن برگ را به تأخیر می

کند و سبب مرحله رشد گیاه توتون را طوالنی می
شود و این امر موجب ها میسوختگی حاشیه برگ

ها نامناسب گردد که عملکرد کمی و کیفی برگمی
هایی که آب ن نمودند که برگاین محققان بیا. باشد

ها رنگ اند، در زمان فرآوري برگکافی دریافت نکرده
گیرند و این امر موجب زردفام مناسب بخود نمی

شود که هزینه خشک شدن افزایش یابد و قیمت می
در بررسی واکنش توتون نسبت به . توتون کاهش یابد

و60، 80آبیاري، گزارش شده است که در تیمارهاي 
آب قابل دسترس و کشت دیم نسبت به درصد40

آبیاري کامل، قیمت هر کیلوگرم برگ خشک رقم 
درصد47و 29، 21، 12ترتیب هب347توتون کوکر 

Biglouei(افت نشان داده است et al., 2010b .( در
بیاري انتهاي گلدهی و کشت دیم آ،یک بررسی دیگر

درصد آب قابل دسترس قیمت 100نسبت به 
کاهش درصد59و 27ترتیب هل توتون را بمحصو

Biglouei(داده است  et al., 2010a.( ثابتی امیرنده و
Sabeti Amirandeh(همکاران et al., در )2012
برخی برازتوباکترونیتروژنکودتاثیربررسی 

گزارش اي گرمخانهتوتونکیفیکمی وخصوصیات
کود نمودند قیمت برگ توتون تحت تأثیر مقادیر

این محققین گزارش . و ازتوباکتر قرار گرفتنیتروژنه
به مقدارتوتونکیلوگرمیکقیمتباالتریننمودند
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ونیتروژنهکتاردریلوگرمک30در تیمارریال9652
یکقیمتترینپایینوازتوباکترهکتاردرکیلوگرم1

30ریال در تیمار 6638به مقدارتوتونکیلوگرم
ازتوباکتر کیلوگرمصفرونیتروژنهکتاردرکیلوگرم

ومعدنیمنبعازکود نیتروژنهافزایش.دست آمدهب
قیمتافزایشموجبمحدوده خاصیتافقطزیستی

توجهباآنبیشترمصرفوگردیدتوتون کیلوگرمیک
قیمتکاهشموجبتوتونکیفیت برگکاهشبه

ش در یک تحقیق دیگر گزار.شدتوتون کیلوگرمیک
قیمت برگ توتون تحت تأثیر زمان است شده 

نشاءکاري در استان مازندران قرار گرفته است و 
فروردین بدلیل 15به تخرداد ماه نسب13نشاءکاري 

هاي مرداد و شهریور برخورد برداشت توتون با بارندگی
به آنقیمتموجب کاهش هابرگو افت کیفیت 

Yaghooby(استشده ریال 1760میزان et al.,

2010.(
درآمد برگ توتون

درآمد گیاه توتون حاصل دو مؤلفه عملکرد برگ 
خشک در هکتار و قیمت هر کیلوگرم برگ خشک 

ها نشان داد که بین نتایج تجزیه واریانس داده. است
، 1سطوح آبیاري از نظر درآمد پشت پابرگ، کمربرگ

برگ و درآمد کل ، زیرلچه3، کمربرگ2کمربرگ
). 1جدول (دار وجود داشته استاختالف معنی

160و 120مقایسه میانگین نشان داد که تیمارهاي 
هزار 82و 42ترتیب متر نسبت به تیمار شاهد بهمیلی

تومان در هکتار کاهش درآمد براي پشت پابرگ 
در صورتی که این مقادیر در همان شرایط . داشت

هزار تومان در 107و 101ترتیب هب1براي کمربرگ
در 2کاهش درآمد کمر برگ). 3جدول (هکتار است

هزار 100متر نسبت به تیمار شاهد میلی160تیمار 
، 3چنین در کمربرگهم. باشدتومان در هکتار می

160و 120آبیاريافزایش دور آبیاري در تیمارهاي
ترتیب همتر بمیلی80آبیاريمتر نسبت به تیمار میلی

و 15000برگ هزار تومان و در زیرلچه120و 45
تومان در هکتار کاهش درآمد نشان داده 50000

کاهش درآمد کل ناشی از افزایش دور آبیاري . است
80نسبت به مترمیلی160و 120تیمارهاي 

2677000(ترتیبهب)تومان2812000(مترمیلی
ده است بودرصد15)تومان2428200(و10)تومان

). 3جدول (
دار بین و درآمد کل اختالف معنی3در کمربرگ

مقایسه . از نظر درآمد وجود داردسوپرجاذبسطوح 
نشان داد که بین سطوح مختلف هامیانگین

مربوط به 3، بیشترین درآمد در کمربرگسوپرجاذب
تومان در هکتار 738000گرم با 15تیمار مصرف 

نسبت سوپرجاذبرم گ15و 10، 5مصرف . باشدمی
103000و 75000، 53000ترتیب به تیمار شاهد به

درآمد . تومان در هکتار افزایش درآمد نشان داده است
قرار گرفته است سوپرجاذبتحت تأثیر مصرف ،کل
گرم 15و 10، 5طوري که در تیمارهاي به

تومان 2475800نسبت به تیمار شاهد با سوپرجاذب
افزایش درآمد را نشان داده درصد13و 8، 7ترتیب به

که دادبررسی نتایج درآمد نشان . )4جدول (است
از طریق افزایش وزن برگ خشک سوپرجاذبمصرف 

و دوم از طریق تأثیر بر 3و 2، 1خصوصاً در کمر برگ
روي کیفیت برگ، موجب افزایش قیمت هر کیلوگرم 

درآمد کشت توتون حاصل . برگ خشک شده است
ل تولید برگ و قیمت هر کیلوگرم برگ ضرب دو عام

است که هر دو عامل در اثر افزایش مدت تولیدي
بلجو و همکاران. کاهش یافته استزمان آبیاري

)Beljo et al., اي در در بررسی توتون گرمخانه)1999
شرایط کشت جوي پشته با عمل هرس کردن و تراکم 

آبیاري شرایطبوته در هکتار، درآمد در 24000
درصد افزایش 25ترتیب نسبت به عدم آبیاري به

بیاري انتهاي گلدهی آگزارش شده است که .نشان داد
درصد آب قابل دسترس 100و کشت دیم نسبت به 
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درصد74و 29ترتیب هدرآمد کشت توتون را ب
Biglouei(کاهش داده است et al., 2010a .( در

، 80تحقیقی دیگر گزارش شده است که تنش آبی 
ب قابل آ% 100کشت دیم نسبت به درصد و60،40

60، 40، 19ترتیب هدسترس، درآمد کشت توتون را ب
Biglouei(درصد کاهش داد71و  et al., 2010b.(

Yaghooby(ن یعقوبی و همکارا et al., 2010 (
کشت توتون هکتاردرناخالصدرآمدگزارش نمودند 

باارهکتدرهابرگخشکعملکردضربحاصلاز
. آیدمیدستهبتوتونکیلوگرمیکقیمتمتوسط

خرداد 3فروردین تا 15این محققین گزارش نمودند 
دار از نظر عملکرد برگ خشک نداشتند اختالف معنی

هاي اردیبهشت و خرداد ماه و قیمت برگ کشت
نسبت به کشت فروردین ماه کمتر بود در نتیجه 

ماه بخود خرداد3کمترین درآمد را تاریخ کاشت 
Zamani(زمانی و همکاران. اختصاص دادند et al.,

اهدهـون مشـوتـلف تـرقم مخت10ررسی ـدر ب) 2012
نمودند که بین ارقام از لحاظ عملکرد برگ خشک، 

لحاظازدار وجود دارد و قیمت و درآمد اختالف معنی
وTN90LCارقامتوتون،کیلوگرمیکقیمت

HB4105Pریال13650و13930باترتیببه
بودنباالعلیرغمHB4124Pرقم. بودندارقامبرترین

قیمتترینینیپادارايخشکبرگعملکردمیزان
. بودتوتونکیلوگرمیک

1قیمت(درآمد ریالی در هکتارصفتبراساس
NC3 ,NC6ارقام) برگ خشکعملکرد×کیلوگرم

،NC7،HB4105p،O3FZ13وKY907بیشترین
درآمدترینینیپاوبودندداراهکتار رادرریالیدرآمد 
مربوطپایینقیمتوکمعملکردبهتوجهبانیزریالی

.بود)شاهدرقم(21بارلیبه

کلیگیرينتیجه
آبیاري موجب کاهش مدت زمانافزایش 

عملکرد برگ خشک، قیمت برگ و در نهایت درآمد 
در کمر ها خصوصاً د و این کاهشیگردگیاه توتون 

که در تنش خشکی بودبیشتر مشهود 3و 2، 1برگ
مصرف . بودشدید نسبت به تنش مالیم بیشتر 

موجب ،احتماالً از طریق فراهمی آبسوپرجاذب
افزایش وزن برگ خشک و تأثیر بر کیفیت برگ 

موجب افزایش و3و 2، 1خصوصاً در کمر برگ
عملکرد برگ خشک، قیمت آن و درآمد کشاورز 

از طرفی با توجه به قیمت باالي سوپرجاذب . دیگرد
در بازار، مقدار مصرف و هزینه استفاده از آن با این 

صرفه نیست مگر اینکه به صورت شرایط مقرون به
.انبوه و با قیمت پایین تولید و مصرف شود
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خصوصیات خاك مزرعه آزمایشی- 1جدول 
Table1- Soil characteristics of experimental field

يرابردعمق نمونه

Sampling depth

)مترسانتی(

شدهگیريپارامتر اندازه

Characteristics 30–060–30

SP%درصد اشباع         3846

EC(ds/m)هدایت الکتریکی0.780.51

pHاسیدیته     7.817.85

T.N.V%کربنات کلسیم810

O.C%کربن آلی1.271.02

N%نیتروژن کل        0.130.1

Pفسفر قابل جذب8.053.22 (ppm)

Kپتاسیم قابل جذب255167 (ppm)

Sand%شن               1717

Silt%سیلت6158

Clay%رس                 2225

LomySilty SiLLomySilty SiL  بافت خاكTex.-Soil

تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه-2جدول 
Table 2- Analysis of variance of studied traits

Mean squareمیانگین مربعات

Weightوزن Priceقیمت 

کمر برگ 
1

Cutters
1

پشت پا 
برگ

Lugs

کل
Total

لچه 
برگ
Tips

کمر برگ 
3

Cutters
1

کمر 
2برگ

Cutters
2

کمر 
1برگ

Cutters
1

پشت پا 
برگ

Lugs

پا برگ
Flyings

ارتفاع
Plant

Height

درجه 
آزادي

df

منابع
تغییر

S.O.V

47.58**4.52 *8170*775**883*465 ns349 ns939*260 ns0.14**3
تکرار

Replication

166.5**18.14**32264**1969*1837**1416*3639**2107**324 ns0.16**2
سطوح 
آبیاري

Irrigation

13.36 ns1.85 ns17851**546**1124**2036**322 ns496 ns27 ns0.009ns3
سوپرجاذب

super
absorbent

5.63 ns0.73 ns627 ns884**10.6 ns80 ns627 ns57.3 ns34.8 ns0.01 ns6

× آبیاري
سوپرجاذب

I× S

81.2419864.92313655212891500.0233
يخطا

آزمایشی
Error

94.47517.628.2510.2712.3114.0317.49.97
ضریب تغییرات

CV%

.درصد1و 5دار در سطح احتمال معنیتیب رتبه: **و *

* and ** significant at 5 and 1% probability levels, respectively.
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2ادامه جدول 
Table 2- Continue

Mean squareمیانگین مربعات

IncomeدرآمدPriceقیمت 

کمر 
2برگ

Cutters
2

کمر برگ 
3

Cutters
3

لچه 
برگ
Tips

کل
Total

لچه 
برگ
Tips

کمر برگ 
3

Cutters
3

کمر 
2برگ

Cutters
2

کمر 
1برگ

Cutters
1

پشت 
پا برگ
Lugs

پا برگ
Flyings

درجه 
آزادي

df

منابع
رتغیی

S.O.V

44*48.89**9 *21.6**0.15ns2.0**3.6*1.02ns0.901*0.14 ns3
تکرار

Replication

17.33ns25**0.56ns94**1.09*6.13**4.2*5.83*2.7**0.18 ns2
سطوح 
آبیاري

Irrigation

2.22 ns2.22 ns1.5ns28**0.47 ns2.31**2.02 ns1.16 ns0.52 ns0.513ns3
سوپرجاذب

super
absorbent

3.56 ns1.89 ns0.56ns0.52 ns0.21ns0. 5 ns0.25 ns0.18 ns0.3 ns0.18 ns6

× آبیاري
سوپرجاذب

I× S

12.482.951.361.10.320.360.831.10.220.7933
يخطا

آزمایشی
Error

10.344.584.625.9119.298.7214.3317.9315.4117.31
ضریب تغییرات

CV%

ns ،*1و5دار در سطح احتمال، معنیدارترتیب عدم معنیبه** و.%
probability, respectively.ns, *, **: non significant, significant at the 5 and 1%

بررسیموردصفاتاز نظرآبیاري سطوحمیانگینمقایسه- 3جدول
Table3- Mean comparison of irrigation treatments with respect to studied traits

وزن
(Kg/ha) Weight

کل
Total

لچه برگ
Tips

3کمر برگ 
Cutters

1

2کمر برگ
Cutters 2

1کمر برگ
Cutters 1

پشت پا برگ
Lugs

ارتفاع بوته
Plant Height(m)

سطوح آبیاري
Irrigation

levels

906125192.8194.4199132.81.5580 mm

866.5120187.3187.8188120.71.45120 mm

816.7103.8172.1175.8169.2109.91.35160 mm

32.061.59210.9313.7416.4212.230.1017LSD (5%)
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3ادامه جدول 
Table 3- Continue

Price (toman) قیمت هر 
Income)تومان(کیلوگرم (toman) )تومان(در هکتاردرآمد

پشت پا برگ
Lugs

کمر 
2برگ

Cutters2

3کمر برگ 
Cutters 1

پشت پا برگ
Lugs

1کمر برگ
Cutters 1

2کمر برگ
Cutters 2

3کمر برگ 
Cutters 1

لچه برگ
Tips

کل
Total

سطوح 
آبیاري

Irrigation
levels

2600350038753450006520006800007470003160002912000
80 mm

2506306937503040005510006490007030003000002677000120 mm

2388286936252630005440005800007100002650002428200160 mm

0.80102.5411.2350.33740.75440.65530.43160.40490.7544LSD (5%)

مقایسه میانگین سطوح مختلف سوپرجاذب براي صفات مورد مطالعه-4جدول 
Table 4- Mean comparison of super absorbent different levels for studied traits

درآمد Weight (Kg/ha)وزن Income (toman)

2کمر برگ
Cutters2

3کمر برگ 
Cutters1

کل
Total

3کمر برگ 
Cutters 1

کل
Total

سطوح سوپرجاذب

Super absorbent
(g)

16917181663500024758000

18218385468200026582005

194188873710000269810010

199194909739000284500015

15.8712.621.8390.49840.8711LSD (5%)
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The Roles of A200 Super Absorbent Rates on Yield of Burley 21
Tobacco under Different Irrigation Treatments
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Abstract

In order to study the effect of different levels of irrigation and different rates of A200
super absorbent on dry leaf yield of tobacco burley 21, a factorial experiment with four
replications was conducted in RCB, during crop season of 2010. The levels of irrigations (80,
120 and 160 mm evaporation from A pan) and four levels of super absorbent (0, 5, 10 and 15
g.m-1). Increasing irrigation interval length from 80 to 160 mm evaporation from pan
decreased plant height, dry leaf yield and total income by 13, 10 and 15%, respectivly.
Application of 5, 10 and 15 g.m-1 of super absorbent compared to control increased dry yield
of leaf by 4, 7 and 10%, and total income by 7, 8 and 13%, respectively. Results also showed
that application of 1 kg of super absorbent (costed at least 120000 toman/kg) increased total
income by 2580 toman. In general, delayed irrigation decreased quantity and income of
tobacco. On the other hand, application of super absorbent increased quantity, quality and
income of tobacco as compared to the control treatment, since super absorbent is expensive,
its application would not be economical and it is thus not recommended.

Key words: Dry leaf yield, Income, Irrigation, Super absorbent, Tobacco.
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