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ABSTRACT
Pesticides consumption, especially in fresh-use crops creates some concerns. The aim of this study is to
investigate the effect of chemical synthesis of essential and quasi-essential elements along with complexing
compounds and their effects on pest control of two spotted spider mite in Strawberry. Treatments included the
combination of virogard commercial fertilizer in two concentrations (2 and 5 per thousand, recommended by
the manufacturer) and protective fertilizer synthesized in this study at a concentration of 10 per thousand
(effective concentration determined in the pre-test) and the combination of protective fertilizer + pesticide (half
permissible concentration) and control treatment (distilled water) in two stages of application of fertilizer
treatments (pre-infested and post-infested plants to mites) with six replications which were performed in
greenhouse conditions. In the growth period after fertilizer application, the death mites percent was estimated
by Henderson-Tilton formula. Also, after three months, the plants were harvested and some morphophysiological and nutritional characteristics were measured. Determination of nutrient concentrations of
potassium, phosphorus and silica in aerial parts of the plant as well as determination of pH and titratable acidity,
Vitamin C, Total Soluble Solids and Antioxidant Levels of Fruit as Postharvest Properties of Strawberries were
also measured. The highest death percentage of mite (79.2%) was due to the protective fertilizer + acaricide
treatment in both stages before and after plant infestation to mite. The synthesized fertilizer had the greatest
effect on fresh and dry shoots weight. Virogard composition at 5/1000 concentrations, It had the greatest effect
on fresh and dry weights. The highest concentration of potassium (29.26 g/kg) was belong to protective
fertilizer+ acaricide and the highest concentration of phosphorus (6.48 g/kg) and silicon (753 mg/kg) was
belong to the synthesized protective fertilizer individually. Considering the efficacy of the compounds used, it
is recommended to use these compounds as inducers of plant resistance in order to reduce the use of pesticides
and improve the product quality.
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اثر کود حفاظتی سيليکات فسفيت پتاسيم بر پاسخهای تغذيهای توتفرنگی ) (Fragaria x ananassaو کنترل
کنه تارتن دونقطهای
3

سيد محسن حسينی ،1بابک متشرعزاده ،* 1جاماسب نوذری ،2پيمان آذرفام

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2گروه گیاه پزشکی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .3مدیر عامل شرکت تولیدات کود و سم زرافشان ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/3/11 :تاریخ بازنگری -1399/6/30 :تاریخ تصویب)1399/7/6 :

چکيده
استفاده از آفتکشها ،بهویژه در محصوالتی که بهصورت تازه مصرف میشوند موجب نگرانی است .هدف از این پژوهش
استفاده از ترکیب شیمیایی سنتز شده از عناصر غذایی در کنار ترکیبات کمپلکس کننده و بررسی اثر آنها بر کنترل کنه
تارتن در گیاه توتفرنگی است .تیمارها شامل ترکیب کود تجاری ویروگارد در دو غلظت ( 2و  5در هزار ) (غلظت توصیه
شده توسط شرکت سازنده) و کود حفاظتی سنتز شده در این پژوهش در غلظت  10در هزار (غلظت موثر تعیین شده در
پیش آزمایش) و ترکیب کود حفاظتی +آفتکش ( نصف غلظت مجاز) و تیمار شاهد (آب مقطر) در دو مرحله اعمال
تیمارهای کودی قبل از آلودگی گیاه به کنه و بعد از آلودگی گیاه به کنه در شش تکرار بود که در شرایط گلخانهای اجرا
گردید .در دوره داشت پس از اعمال تیمارهای کودی ،درصد تلفات کنه متأثر از تیمارهای کودی با فرمول هندرسون-
تیلتون اندازهگیری شد .پس از دوره داشت ،گیاهان برداشت و ویژگیهای ماده تر و خشک ،مساحت سطح برگ بهعنوان
خصوصیات مورفولوژیکی؛ غلظت عناصر غذایی پتاسیم ،فسفر و سیلیسیم در اندام هوایی گیاه و همچنین  pHو اسیدیته
قابل تیتراسیون ) ،(TAویتامین ث ،مواد جامد کل محلول ) (TSSو محتوای آنتیاکسیدان میوه بهعنوان خصوصیات پس
از برداشت میوه توتفرنگی ،اندازهگیری شد .نتایج نشان داد بیشترین درصد تلفات کنه ( 79/2درصد) در تیمار کود
حفاظتی+سم در هر دو مرحله اعمال قبل و بعد از آلودگی گیاه به کنه بود .کود حفاظتی سنتز شده بیشترین اثر را بر روی
وزن تر و خشک شاخساره داشت .بیشترین مقدار پتاسیم ( ،)29/26 g/kgدر کود ویروگارد در غلظت  5در هزار بود و برای
دو عنصر فسفر ( )6/48 g/kgو سیلیسیم ( )753 mg/kgمربوط به کود حفاظتی سنتز شده بهصورت تکی بود .در مجموع،
استفاده از ترکیبات مورد استفاده ،عالوه برکاهش مصرف سموم ،کیفیت میوه توت فرنگی را نیز افزایش داد.
واژههای کليدی :انبارمانی میوه ،توتفرنگی ،کود حفاظتی ،مدیریت تلفیقی آفات ،مقاومت القایی.
سیستم IPM

مقدمه
در طول  50سال گذشته ،حفاظت از محصول به شدت به سموم
شیمیایی دفع آفات متکی بودهاست ،اما اکنون به دلیل قانون-
گزاریهای جدید و تکامل مقاومت آفات در برابر سموم شیمیایی،
استفاده از این ترکیبات محدود شده است .بنابراین ،روشهای
جایگزین مدیریت آفات مورد نیاز است).(Chandler et al., 2011
در این راستا استفاده از سیستم مدیریت تلفیقی

آفات(IPM) 1

راهکاری بهینه تلقی میشود؛ این سیستم ترکیبی از اقدامات
حفاظت از محصوالت در برابر آفات میباشد که برای حفاظت و
نگهداری آفات زیر آستانه اقتصادی معین شده ،طراحی شده است
).(Reuveni and Reuveni, 1998

مقاومت القایی در گیاهان بهعنوان بخشی از
و گزینهای مناسب برای کنترل آفت و بیماریها در نظر گرفته
میشود ) .(Warabieda and Olszak, 2010برخی ترکیبات
طبیعی یا شیمیایی از جمله عناصر غذایی میتوانند پاسخهای
دفاعی را در گیاهان القا کنند .بسیاری از مطالعات نشان میدهد
که مقاومت گیاهان در معرض القا از سایر گیاهان شاهد باالتر بوده
است .با قرار گرفتن این ترکیبات اثرگذار در کنار هم کودهایی با
خاصیت القا کننده مقاومت بوجود میآید که عالوه بر ارتقای
سطح تغذیه گیاهان ،میتواند گیاهان را در برابر آفات و پاتوژنها
محافظت کند) .(Pieterse et al., 2009در بین تمام عناصر غذایی،
مهمترین عنصری که بیماریها و آفات گیاهی را تحت تأثیر قرار
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میدهد پتاسیم است ) .(Amtmann et al., 2008کمبود پتاسیم
دیواره سلولی را نسبت به خروج مواد هیدروکربنه نشتپذیر نموده
و بدین ترتیب شرایط مناسبی را جهت حمله آفات فراهم میسازد
) .(Malakouti et al., 2005فسفر نیز دومین عنصر پرمصرف در
گیاهان است که غلظتهای باالی آن میتواند باعث کاهش شدت-
های بیماری و آفات شود ) .(Dordas, 2008در مطالعهای اثر فسفر
بر آفات گیاه لوبیا چشمبلبلی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیرات
مثبت آن گزارش گردید) .(Asiwe, 2009ترکیب فسفیت نسبت
به فسفات متفاوت است .فسفیت به علت دارا بودن یک اکسیژن
کمتر از فسفات ،سرعت حرکت آن بسیار بیشتر بوده و عالوه بر
تحریک رشد رویشی و زایشی گیاه منجر به کنترل طیف گسترده-
ای از عوامل بیماریزای قارچی و آفات میگردد
).(Machinandiarena et al., 2012; Liljeroth et al., 2016
بر اساس مطالعات دو دهه اخیر ،سیلیسیم ) (Siنیز نقش
موثری در کنترل آفات و بیماریها بر عهده دارد ،بر اساس
اصالحیه تعریف عناصر ضروری توسط پژوهشگران ،سیلیسیم
بهعنوان عنصر شبه ضروری برای گیاهان آلی در نظر گرفته شده
است) .(Epstein and Bloom, 2005چندین سازوکار برای
سیلیس جهت کنترل بیماری در گیاهان پیشنهاد شده که ازجمله
آنها ،ایجاد مانع فیزیکی در سطح برگ و زیر اپیدرم میباشد
که با کاهش ترجیح مصرف و کیفیت هضم ترکیبات باعث کاهش
آلودگی گیاه به آفت میشود (Ranganathan et al., 2006. Frew
) ،et al., 2018همچنین تأثیرگذاری بر سنتز آنزیمها و مسیر
سوختوسازهای مختلف ) ،(Bakhat et al., 2018افزایش غلظت
کلروفیل در واحد سطح برگ ( )Ahmad et al., 2007و ایفای
نقش به عنوان یک عامل فعال کننده برای اکثر آنزیمهای موجود
) (Meharg and Meharg, 2015را میتوان به عنوان سازوکارهای
مرتبط با سیلیسیم برشمرد .عنصر بور نیز نقش مهمی در سنتز
دیواره سلولی ،سوخت و ساز قندها و تنظیم سطح هورمونهای
گیاهی برعهده دارد) ،(Esringü et al., 2011برخی از مطالعات اثر
مثبت عنصر بور را بر کنه قرمز گیاه نخل روغنی ( Rajaratnam
) ،and Hock, 1975و همچنین سفیدک پودری )(Eaton, 1930
در گیاه جو گزارش کردهاند.
توتفرنگی ) (Fragaria x ananassaیکی از خوشمزهترین
و پرطرفدارترین میوههای تازهخور دنیاست ،به علت ارزش غذایی
باال بهخصوص ازلحاظ ویتامین ث و مواد معدنی ،بهمنزله یک منبع
تغذیه بوده و در کشور ما اهمیت زیادی دارد ( Seyedi et al.,
 .)2014کنه تارتن دولکهای 1متعلق به خانواده Tetranychoidea
1. Tetranychus urticae Koch
2. Selva

یک آفت جدی برای بسیاری از محصوالت کشاورزی به شمار
میآید ) ،(Dermauw et al., 2013این کنه در ایران اغلب در
مناطق زیر کشت لوبیا ،گلخانهها ،مزارع توتفرنگی و درختان میوه
یافت میشود ) .(Alizade et al., 2016کنههای تارتن دولکهای از
کلروپالستهای سلول در سطح زیرین برگ تغذیه میکنند،
خسارت شدید موجب خشکیدگی و ریزش برگها میشود و این
امکان هم وجود دارد که گیاه بهطور کامل از تار پوشیده شده و
پیش از رسیدن به مرحله زایشی از بین برود ).(Scopes, 1985
در سالهای اخیر ،مقاومت القایی در گیاهان بهعنوان
جایگزین بالقوه مؤثر برای کنترل کنهها در نظر گرفته شده است
) .(Dahmardeh et al., 2018غالب مطالعات صورت گرفته در این
زمینه به بررسی اثر ترکیبات دو عنصره بر روی آفات و بیماریها
بوده است .در پژوهش حاضر ،مطالعات کتابخانهای در راستای
کشف عناصر القاکننده مقاوت در گیاهان انجام گرفته و هدف آن،
بررسی اثر این ترکیبات بهصورت کمپلکس در کنار هم ،ترکیب
شده با یک آمینواسید آزاد در کنترل کنه تارتن دولکهای در گیاه
توتفرنگی بههمراه بررسی اثر سمیت ترکیب بر روی آفت طراحی
و اجرا گردید.

مواد و روشها
با توجه به اهداف تحقیق و ترتیب روش انجام کار ،ابتدا
نشاءهای توتفرنگی در رقم تجاری سلوا 2از یک گلخانه تجاری
واقع در شهرک گلخانهای هشتگرد در استان البرز تهیه گردید و
سپس نشاءهای کامال هماندازه و یکشکل در اتاقک رشد واقع در
گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران به گلدانهای اصلی با بستر کوکپیت-پرلیت (به
ترتیب به نسبت  )40-60در فروردین سال  1397انتقال داده شد.
رقم سلوا رقمی پر محصول ،روز خنثی و همیشهبار به همراه
مقاومت نسبی در برابر آفات و پاتوژن ها میباشد که این موضوع
باعث گردیده تا این رقم به عنوان یکی از مهمترین رقمهای تجاری
به حساب آید ( Bringhurst and Voth, 1984; Seyedi et al.,
 .)2014همراه با سپری شدن رشد رویشی گیاه ،اقدام به ایجاد
کلنی کنه تارتن دولکهای در گلدانهای لوبیا در اتاقک رشد
دیگری صورت گرفت .همچنین تعدادی گیاه توتفرنگی به عنوان
گیاهان واسط برای سازش و تطابق شرایط تغذیهای کنهها قبل از
انتقال ،کنار گذاشته شد و همچنین به صورت موازی سنتز کود
حفاظتی جدید در آزمایشگاه به اتمام رسیده و در پیشآزمایشی
بر روی دیسکهای برگ گیاه توتفرنگی ،غلظت مؤثر کود تعیین
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گردید و سپس با تهیه کود تجاری ویروگارد ( 1شرکت تولید کود

استفاده از معادله هندرسون-تیلتون محاسبه شد.

و سم زرافشان) تیمارهای کودی تکمیل شد.

عمليات داشت

سنتز ترکيب حفاظتی

بر

اساس بررسی کتابخانهای (Amtmann et al., 2008; Dordas,

2008; Machinandiarena., 2012; Liljeroth et al., 2016; Jeer
;et al., 2017; Manoza et al., 2017; Frew et al., 2018
) Yaghubi et al., 2019از یک سو و تأکید بر تأثیر معنیدار برخی

عناصر غذایی بر مقاومت القایی در گیاه و برخی نتایج پیشآزمون،
عناصری از قبیل سیلیسیم) ،(Siپتاسیم) ،(Kفسفیت)،(PO33-
بور) (Bو آمینواسید لیزین) (Lysineبرای سنتز فرموالسیون
جدید کودی در کنار ترکیب تجاری موجود استفاده شد .برای
سنتز فرموالسیون جدید ،از سیلیکات پتاسیم مایع برای تأمین
سیلیسیم و پتاسیم ،از اسید فسفروس جهت تأمین فسفیت ،اسید
بوریک برای تأمین بور ،همچنین از آمینواسید لیزین و عامل کالت
کننده  EDTAنیز استفاده گردید (جدول .)1
جدول  -1غلظت عناصر غذايی در کود حفاظتی سنتز شده

نام ترکیب

درصد ()%

نام ترکیب

درصد ()%

SiO2

4 - 4/5
7-8
2

P2O5

6
1/5
2

K2O
Lysine

B
EDTA

جدول  -2غلظت عناصر غذايی در کود ويروگارد

نام ترکیب

درصد ()%

نام ترکیب

SiO2

4/5 – 5
12 - 13

P2O5

K2O

اسید سالیسیلیک

درصد ()%
2

5/5 – 6
4

تعيين غلظت موثر کود حفاظتی

در اين راستا برگهای همشکل و هماندازه گیاه بهعنوان دیسک-
های برگی تهیه شد؛ سطح پشتی دیسکهای برگی به سمت باال
و سطح رویی در تماس با اسفنج مرطوب داخل پتریدیش (قطر
 9و ارتفاع  1/5سانتیمتر) قرار داده شدند .سطح آب در پتری-
دیشها همسطح با اسفنجها نگه داشته شد .تعدادی کنه ماده و
نر بالغ به هر دیسک اضافه شد و بعد از  24ساعت کنههای بالغ
حذف گردیده و تخمها نگهداری شدند ،سپس  10عدد پوره ماده
همسن تا مرحله بالغ شدن در اتاقک رشد نگهداری شد ،ازآنپس
تیمارهای کودی شامل کود حفاظتی سنتز شده در غلظتهای
 5 ،2/5و  10در هزار به همراه تیمار شاهد (آب مقطر) در 12
تکرار بر روی نمونهها استفاده گردید .پس از اسپری کردن
تیمارهای کودی بر روی سطوح دیسکهای برگی ،بعد از گذشت
 24ساعت جمعیت کنهها سرشماری گردید و درصد تلفات با
1. Virogard

این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی پایه-
ریزی شد .فاکتور اول شامل کود تجاری ویروگارد با ترکیب
مشخص در دو غلظت  2و  5در هزار ،کود حفاظتی سنتز شده با
غلظت  10در هزار بهتنهایی و کود حفاظتی سنتز شده با غلظت
ده در هزار ترکیب با غلظت  0/25در هزار (نصف غلظت استاندارد)
سم پروپال ( ،Azocyclotin 25% WPاز گروه ارگانوتین) به همراه
شاهد (آب مقطر) در  5سطح؛ و فاکتور دوم ،دو مرحله اعمال
تنش زیستی (کنه) بر روی گیاه بود؛ مرحله اول :اعمال تیمارهای
کودی قبل از آلودگی گیاه به کنه تارتن دولکهای جهت بررسی
اثر کودها در مقاومسازی گیاه به آفت ،به این شکل که گلدانها
با تیمارهای مربوطه ابتدا بهنحویکه سطح و زیر برگ بهخوبی
خیس شوند محلولپاشی شدند ،سپس چهار روز بعد از اعمال
تیمارهای کودی ،بهوسیله یک برس به تعداد  30عدد کنه ماده
بالغ بر روی هر گلدان انتقال داده شد؛ کنهها از گیاهان توتفرنگی
واسط انتخاب گردیدند؛  72ساعت بعد از آلودگی گیاهان به کنه
جمعیت کنهها سرشماری و سه عدد از تکرارها برای اندازهگیری
پارهای از صفات برداشت شدند .سه تکرار باقیمانده جهت میوه-
دهی تا پایان مرحله رشد نگهداری شدند و در انتها برخی
خصوصیات میوه در مرحله پس از برداشت نیز اندازهگیری شد.
مرحله دوم :اعمال تیمارهای کودی بعد از آلوده کردن گیاه به کنه
تارتن دولکهای در جهت بررسی اثر کشندگی و سمیت ترکیب
برای آفت مورد نظر صورت گرفت ،در این آزمایش گیاهان به شیوه
مرحله اول به کنه آلوده شدند ،سپس  24ساعت بعد از اعمال
کنهها ،تیمارهای کودی روی سطح برگ گیاهان محلولپاشی
شدند بهنحویکه سطح و پشت برگ کامالً خیس شد و  48ساعت
بعد تعداد کنهها سرشماری گردید و سه تکرار از نمونهها برای
اندازهگیری برخی از خصوصیات برداشت شدند
).(Aghamohammadi et al., 2016کود حفاظتی سنتز شده پس
از انجام پیش آزمایش و تعیین غلظت مؤثر آن بر روی گیاهان
اصلی در اتاقک رشد اعمال گردید .در مجموع  60گلدان شامل
 10تیمار (پنج تیمار کودی و دو مرحله اعمال بر روی گیاه) به
همراه شش تکرار که سه عدد از تکرارها بعد از اعمال تیمار حذف
شدند و سه عدد از آنها تا میوهدهی نگه داشته شدند ،وجود
داشت .در گلدانهای نگهداشته شده تا میوهدهی ،دو مرحله
کوددهی صورت گرفت ،بهنحوی که مرحله دوم اعمال تیمارها،
 15روز بعد از اعمال مرحله اول تیمارها صورت گرفت و چهار روز
2. Salicylic Acid
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پس از آن میوه گیاهان برداشت شد .همچنین در آزمایشی دیگر،
اثر تغذیهای این تیمارها بر روی گیاه توتفرنگی بدون تنش
زیستی (کنه تارتن دولکهای) نیز مورد بررسی قرار گرفت ،در این
آزمایش  15گلدان برای بررسی اثر تغذیهای کودها تهیه شد (پنج
تیمار کودی به همراه سه تکرار) و بر روی آنها تنها تیمارهای
کودی اعمال شدند و گیاهان از هرگونه آفت یا تنشهای زیستی
و غیر زیستی دیگر مصون نگه داشته شدند .در نهایت  60گلدان
در یک اتاقک رشد و  15گلدان در اتاقک رشد مجزا با همان
شرایط محیطی استقرار داده شدند.
برداشت

با توجه به منابع و شرایط آزمایش ،سه تکرار از نمونه ها پس از
 70روز و سه تکرار باقیمانده در زمان میوهدهی ( 90روز بعد از
انتقال نشاء) برداشت شدند) (Yaghubi et al., 2019پس از هر
مرحله برداشت ،برخی از خصوصیات مورفولوژیکی  ،غلظت عناصر
غذایی و درصد تلفات کنه اندازهگیری شد و همچنین تعدادی
خصوصیات پس از برداشت در تکرارهای نگهداشته شده تا مرحله
میوهدهی اندازهگیری شد .درصد تلفات کنه به روش هندرسون-
تیلتون ) (Henderson and Tilton, 1995محاسبه گردید.
) × 100

𝑎𝑇×𝑏𝐶
𝑏𝑇×𝑎𝐶

Corrected % = (1 −

 =Corrected %درصد تلفات کنه =Cb ،جمعیت کنه در
شاهد قبل از اعمال تیمار =Ta ،جمعیت کنه در تیمار بعد از اعمال
تیمار = Ca ،جمعیت کنه در شاهد بعد از اعمال تیمار=Tb ،
جمعیت کنه در تیمار قبل از اعمال تیمار
پس از برداشت پارامترهایی مانند وزن تر و خشک ریشه و
اندام هوایی  ،طول ریشه ،سطح برگ گیاه نیز با دستگاه Leaf
 Area Meter C1-202اندازهگیری شد و غلظت پتاسیم اندام
هوایی به روش هضم با استات آمونیوم استخراج و توسط دستگاه
فلیم فتومتر ) (Ryan et al., 2001اندازه گیری شد .فسفر اندام
هوایی از روش زرد (مولیبدو وانادات) ) ،(Kuo, 1996غلظت
سیلیسیم موجود در گیاه با روش رنگسنجی و با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد (Elliott and Snyder,

) .1991; Moyer et al., 2008در میوههای برداشت شده نیز
آبمیوه با دستگاه  pHمتر دیجیتالی ،اسیدیته قابل تیتراسیون
) (TAاز روش تیتراسیون با سود ،ویتامین ث میوه به روش
تیتراسیون با ید و مقدار مواد جامد محلول توسط رفرکتور دستی
مدل  PR-32 Palette, AtagoCo., Japanبا دمای اتاق اندازهگیری
شد .همچنین ظرفیت آنتیاکسیدانی با استفاده از ماده DPPH
اندازهگیری گردید) .(Faniadis et al., 2010آنالیز تمامی دادهها
با استفاده از نرمافزار  SASورژن  9.4انجام گردید .از آنالیز
واریانس یکطرفه) (ANOVA one-wayبرای بررسی تفاوت
تیمارهای مختلف استفاده شد ،بهمنظور مقایسه میانگین
تیمارهای مختلف برای درصد تلفات کنه از آزمون توکی و برای
مابقی صفات از آزمون دانکن با سطح احتمال یک درصد
) (p<0.01استفاده گردید.
pH

نتايج و بحث
در طول دوره رشد در اتاقک رشد نیازهای محیطی موردنیاز
گیاهان توتفرنگی بهصورت مصنوعی تأمین گردید و شرایط برای
تمام نمونههای آزمایش بهصورت یکسان و به دور از تنشهای
زیستی و غیر زیستی تا انتهای آزمایش ،مهیا گردید ،سپس صفات
مورد نظر اندازهگیری شد.
ويژگیهای مورفولوژيکی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )3صفات مورفولوژیکی
اندازهگیری شده روشن ساخت که برای این صفات بین تمامی
تیمارها در فاکتور کود تحت تنش زیستی اختالف معنیدار در
سطح یک درصد) (p<0.01وجود دارد .فاکتور زمان اعمال تنها در
برخی از صفات از قبیل مساحت سطح برگ ،وزن تر ریشه و وزن
خشک ریشه و همچنین اثر متقابل کود شیمیایی و زمان اعمال
کود در غالب صفات در سطح احتمال یک درصد معنیدار شدند
و فقط در صفت وزن خشک ریشه اختالف معنیداری مشاهده
نگردید.

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس اثر تيمارهای کودی و زمان اعمال تيمار بسته به تنش زيستی (کنه تارتن دولکهای) بر خصوصيات مورفولوژيکی گياه توتفرنگی

منبع تغییرات

درجه آزادی

کود
زمان اعمال
کود ˟ زمان اعمال
خطا
ضریب تغییرات

4
1
4
20

وزن تر اندام هوایی
**

36/8
1ns
**8/74
0/96
6/74

* معنیداری در سطح  5درصد).(p<0.05

وزن تر ریشه

وزن خشک اندام هوایی

وزن خشک ریشه

6/77
**14/86
**7/01
0/63
8/11

5/69
0/05ns
**2/63
0/22
9/38

1/08
**0/97
0/11ns
0/06
17/09

**

**

**

** معنیداری در سطح یک درصد )(p<0.01

مساحت سطح برگ
**

45059/6
**27749/1
**30572
911/3
6/36
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جدول  -4نتايج تجزيه واريانس اثر تيمارهای کودی بر خصوصيات مورفولوژيکی گياه توتفرنگی بدون تنش زيستی

منبع تغییرات

درجه آزادی

کود
خطا
ضریب تغییرات

4
10

وزن تر اندام
هوایی

وزن خشک اندام
هوایی

وزن تر ریشه

وزن خشک ریشه

مساحت سطح
برگ

*21/33
4/57
16/4

*3/37
0/18
10/62

1/05ns
0/48
9/83

137ns
0/04
25/3

*39278/7
836
7/9

** معنیداری در سطح یک درصد )(p<0.01

* معنیداری در سطح  5درصد).(p<0.05

نتایج تجزیه واریانس تیمارهای کودی بدون تنش زیستی
(جدول  )4نشان داد که بین تیمارهای کودی در صفات مساحت
سطح برگ ،وزن تر و خشک اندام هوایی در سطح پنج درصد
اختالف معنیدار وجود دارد ،بدینصورت که بیشترین مقدار وزن
تر و خشک اندام هوایی در تیمار کود حفاظتی سنتز شده ترکیب
با غلظت  0/25در هزار سم پروپال مشاهده گردید و بیشترین
مقدار مساحت سطح برگ مربوط به کود حفاظتی سنتز شده به
صورت تنهایی بود .در مطالعهای با بررسی اثر سیلیکات پتاسیم
در گیاه توتفرنگی تحت تنش شوری مشاهده گردید که اعمال
سیلیکات پتاسیم میتواند مقدار ماده خشک ازدسترفته گیاهان
در تنش شوری را بازیابی کند ،از طرفی افزایش مقدار ماده خشک
گیاه میتواند شرایط تغذیه را برای آفات مکنده و گیاه خوار سخت
کند ) ،(Yaghubi et al., 2019همچنین اعمال سیلیسیم در گیاه
دارویی هواچوبه 1نشان داد که میزان رشد و بهتبع آن وزن تر و
خشک اندام هوایی و ریشه در این گیاه افزایش یافت ،همچنین
گزارش گردید استفاده از سیلیسیم توانسته میزان بیوماس،
عملکرد و کیفیت رشد را در تعداد زیادی از گیاهان از جمله تک
و دولپهای ،افزایش دهد ).(Koolabadi et al., 2019
مکانیسم دقیق تأثیر سیلیسیم بر افزایش میزان وزن تر و
خشک ریشه و اندام هوایی و شاخصهای رشد گیاه هنوز کامالً
بهخوبی شناخته نشده است ،بااینحال گزارش شده است که

سیلیسیم باعث افزایش کشیدگی سلول و قابلیت انبساط دیواره
سلولی در برنج میشود ) (Frew et al., 2018همچنین اثر مفید
کاربرد سیلیسیم در بیوسنتز سیتوکینین منجر به تأخیر در پیری
برگ در آرابیدوپسیس و سورگوم شده است (Markovic et al.,
) .2017از طرف دیگر سیلیسیم با جذب سایر عناصر مغذی ارتباط
داشته و با ایجاد تعادل بین نسبتهای عناصر و افزایش جذب
عناصر کممصرف میتواند اثر مثبتی را در رشد گیاه داشته
باشد).(Wang and Galletta, 1998
مقدار عناصر غذايی در اندام هوايی گياه
فسفر و پتاسيم اندام هوايی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )5مقدار عناصر غذایی بافت
گیاهان ،روشن ساخت که برای این صفات بین تیمارهای مختلف
کودی در سطح یک درصد ) (p<0.01اختالف آماری وجود دارد.
بهنحویکه بیشترین مقدار پتاسیم را تیمار کود ویروگارد در غلظت پنج
در هزار و بعد از آن تیمار کود حفاظتی داشته و با شاهد در سطح یک
درصد ) (p<0.01اختالف معنیداری نشان دادند (شکل)2؛ همینطور
جدول تجزیهواریانس اثر تیمارهای کودی بدون تنش زیستی بر مقدار
پتاسیم اندام هوایی (جدول  )6نشان داد که تیمارهای کودی بر میزان
پتاسیم اندام هوایی بدون حضور تنش زیستی (کنه) در سطح احتمال
یک درصد ) (p<0.01اثرگذار بودهاند.

جدول  -5نتايج آزمون تجزيه واريانس اثر تيمارهای کودی ،زمان اعمال تيمار بسته به تنش زيستی و زمان برداشت گياه بر مقدار عناصر فسفر و پتاسيم در گياه
توتفرنگی
درجه آزادی

پتاسیم

فسفر

کود

4

**75/7

**

منبع تغییرات

2/37

زمان اعمال

1

**153

**8/22

زمان برداشت

1

** 69/66

**5/04

کود ˟ زمان اعمال

4

7/56ns

0/35ns

کود ˟ زمان برداشت

4

**75/92

**3/18

زمان اعمال ˟ زمان برداشت

1

**82/36

0/81 ns

کود ˟ زمان اعمال ˟زمان برداشت

4

3/46ns

0/44ns

40

4/62

0/23

9/7

10/6

خطا
ضریب تغییرات
* معنیداری در سطح  5درصد).(p<0.05

1 .Onosma dichroanthum Boiss

** معنیداری در سطح یک درصد )(p<0.01
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جدول  -6نتايج آزمون تجزيه واريانس اثر تيمارهای کودی بر ميزان عناصر فسفر و پتاسيم گياه توتفرنگی بدون تنش زيستی

منبع تغییرات

درجه آزادی

کود
خطا
ضریب تغییرات

4
10

فسفر

پتاسیم
**

**

74/25
3/57
8/1

* معنیداری در سطح  5درصد).(p<0.05

6/27
0/58
14/6

** معنیداری در سطح یک درصد )(p<0.01

35

ab

ab

Fm

F

a

a

Fm

F

25
bc
c

20
15
10
5

مقدار پتاسيم در اندام هوايی گياه )(g/kg

a

30

0
V5

V2

C

7
6
5
b

b

V2

C

4
3
2

1

مقدار فسفر در اندام هوايی گياه )(g/kg

a

0
V5

شکل  1و  -2اثر سطوح مختلف کودی بدون تنش زيستی بر مقدار فسفر (شکل  )1و پتاسيم (شکل  )2اندام هوايی در گياه توتفرنگی :C .کنترل؛  :V2ويروگارد
دو در هزار؛  :V5ويروگارد پنج در هزار؛  :Fکود حفاظتی سنتز شده در پژوهش؛  :Fmکود حفاظتی سنتز شده ترکيب با نيمدز سم پروپال .ستونهای دارای حداقل
يک حرف مشترک انگليسی ،فاقد اختالف آماری معنیدار هستند.

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )5نشان داد که اثر ساده کود
و همینطور اثر ساده زمان اعمال تیمار کودی بسته به اعمال تنش
زیستی (کنه) بر مقدار فسفر اندام هوایی گیاه در سطح احتمال
یک درصد ) (p<0.01معنیدار شد .بدینصورت که مقدار فسفر
اندام هوایی گیاه در گلدانهای تیمار شده با کود ویروگارد و
حفاظتی ،بیشترین مقدار بوده و تنها در تیمار کود ویروگارد در
غلظت دو در هزار اختالف معنیداری مشاهده نشد( شکل .)1
همچین اثر متقابل تیمارهای کودی و زمان برداشت گیاهان نیز

در سطح یک درصد ) (p<0.01معنیدار شد (جدول  )5که می-
توان اینگونه استنباط کرد فاکتور زمان حداقل در یکی از تیمارها
توانسته اثر معنیداری بر روی مقدار دو عنصر مذکور در گیاه
داشته باشد.
فسفیت ) (H3PO3غالباً بهعنوان قارچکش و یک ترکیب
محرک زیستی در کشاورزی فعلی بهحساب میآید ،فسفیت بسیار
راحتتر از ترکیب فسفات ) (H3PO4توسط ریشه جذب شده و در
آوندهای چوبی و آبکش به تمام بخشهای گیاه انتقال مییابد .هر
دو میزان بیشترین و کمترین درگیری پمپهای فسفاته در جریان
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نهتنها میزان فسفر گیاه را کنترل میکند بلکه مزیتهای زیادی
اضافه بر خاصیت تغذیهای این ترکیب وجود دارد که استفاده از
آن را برای گیاهان بسیار کارآمد میسازد).(Heuer et al., 2017
مشاهده گردید که با اعمال فسفیت پتاسیم در گیاه گوجهفرنگی
محتوای پتاسیم گیاه نیز افزایش یافت (Munns and Tester.,

جذب فسفیت در گیاه گزارش گردیده است .بااینحال اطالعات
کمی در رابطه با نقش و فعالیت ترکیبات خانواده فسفاته زمانی
که گیاه تحت تیمار ترکیبات فسفیت میباشد به دست آمده
است) .(Achary et al., 2017بهتازگی بهخوبی مشخص گردیده
است که استفاده از فسفیت یک روش ویژهای برای افزایش میزان
فسفر گیاه و بهتبع آن افزایش رشدونمو گیاه میباشد .این ترکیب
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شکل  3و  -4اثر تيمارهای مختلف کودی و زمان برداشت گياه بر مقدار فسفر (شکل  )3و پتاسيم (شکل  )4در گياه توتفرنگی :C .کنترل؛  :V2ويروگارد دو در
هزار؛  :V5ويروگارد پنج در هزار؛  :Fکود حفاظتی سنتز شده در پژوهش؛  :Fmکود حفاظتی سنتز شده ترکيب با نيمدز سم پروپال :H. A. Fruiting .برداشت بعد
از زمان ميوهدهی :H. A. Treatment ،برداشت بعد از اعمال تيمارهای کودی .ستونهای دارای حداقل يک حرف مشترک انگليسی ،فاقد اختالف آماری معنیدار
هستند.

حسينی و همکاران :اثر کود حفاظتی سيليکات فسفيت پتاسيم بر 2795 ...

تیمارها و یا در انتهای آزمایش ،تأثیر معنیداری در سطح احتمال
پنج درصد) (p<0.05بر مقدار سیلیسیم برگ داشته است.
همچنین نتایج آزمون تجزیه واریانس (جدول  )7نشان داد که
مقدار سیلیسیم برگ گیاه توتفرنگی بهصورت معنیداری
) (p<0.05از تیمارهای کودی در شرایط بدون تنش زیستی تأثیر
پذیرفته است.

سيليسيم اندام هوايی

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )6نشانگر آن است که اعمال
تیمارهای کودی توانسته اثر معنیداری در سطح احتمال یک
درصد ) (p<0.01را بر روی مقدار سیلیسیم برگ گیاه توتفرنگی
داشته باشد؛ اثر متقابل فاکتورهای زمان اعمال تیمارهای کودی
نسبت به تنش زیستی (کنه) و زمان برداشت گیاه در بعد از اعمال

جدول  -7نتايج تجزيه واريانس اثر تيمارهای کودی ،زمان اعمال تيمار بسته به تنش زيستی (کنه تارتن دولکهای) و زمان برداشت گياه بر مقدار سيليسيم اندام
هوايی در گياه توتفرنگی

منبع تغییرات

درجه آزادی

کود
زمان اعمال
زمان برداشت
کود*زمان اعمال
کود*زمان برداشت

4
1
1
4
4

منبع تغییرات

سیلیسیم
**

304748
29539ns
53655 ns
8472/8 ns
105442 ns

درجه آزادی

زمان اعمال* زمان برداشت
کود*زمان اعمال*زمان برداشت
خطا
ضریب تغییرات

* معنیداری در سطح  5درصد).(p<0.05

سیلیسیم
*

250430
39540 ns
43156
37/2

2
4
20

** معنیداری در سطح یک درصد )(p<0.01

جدول  -8نتايج تجزيه واريانس اثر تيمارهای کودی بر ميزان سيليسيم اندام هوايی گياه توتفرنگی بدون تنش زيستی (کنه تارتن دولکهای)

منبع تغییرات

درجه آزادی

کود
خطا
ضریب تغییرات

4
5

* معنیداری در سطح  5درصد).(p<0.05

پس از جذب سیلیسیم ،انتقال این عنصر در گیاه از طریق
آوند چوبی و بهوسیله جریان تعرق از ریشه به شاخساره انجام
می شود ،بنابراین غلظت آن در ساقه بیشتر از ریشه است و در
نهایت بهصورت سیلیکاتهای بیشکل (اوپال ،ژل سیلیکا یا
فیتولیتها) در قسمتهای گیاه مانند دیواره سلولی ،فضای بین
سلولی ،ریشهها ،برگها و اندامهای تولیدمثلی رسوب میکند.

سیلیسیم
*

44207/5
8445
14/99

** معنیداری در سطح یک درصد )(p<0.01

استفاده از ترکیبات سیلیکات پتاسیم بهصورت خاکی و محلول-
پاشی در مرکبات نشان داد که مقدار سیلیسیم برگ در هر دو
تیمار خاکی و محلولپاشی افزایش یافت به این نحو که مقدار
تجمع سیلیسیم در تیمارهای برگی بیشتر از تیمارهای خاکی بود
).(Ramírez-Godoy et al., 2018
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شکل  -5اثر سطوح مختلف کودی تحت تنش زيستی بر مقدار سيليسيم اندام هوايی در گياه توتفرنگی :C .کنترل؛  :V2ويروگارد دو در هزار؛  :V5ويروگارد پنج
در هزار؛  :Fکود حفاظتی سنتز شده در پژوهش؛  :Fmکود حفاظتی سنتز شده ترکيب با نيمدز سم پروپال .ستونهای دارای حداقل يک حرف مشترک انگليسی،
فاقد اختالف آماری معنیدار هستند.
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غلظت مؤثر کود حفاظتی

درصد تلفات کنه

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )9در پیش آزمایش مربوط به تعیین
غلظت موثر کود سنتز شده بر روی کنه تارتن دولکهای ،نشان داد
که سطوح مختلف تیمار کود حفاظتی سنتز شده اختالف آماری
معنیداری در سطح یک درصد ) (p<0.01بر روی درصد تلفات
کنه داشته است .این در حالی است که غلظت ده در هزار کود
موردنظر توانست بیشترین اثر را بر روی درصد تلفات داشته و
اختالف معنی داری در سطح یک درصد ) (p<0.01با دو تیمار
دیگر ایجاد کند .ازاینرو این غلظت از کود برای انجام آزمایش
گلخانهای انتخاب گردید و ازآنجاییکه یکی از اهداف پژوهش
حاضر کاهش مصرف سم در محصوالت کشاورزی (بهصورت
موردی در اینجا توتفرنگی) میباشد ،تصمیم بر آن شد تا کود
حفاظتی سنتز شده ترکیب با غلظت  0/25در هزار (نصف غلظت
مجاز) سم کنهکش پروپال که یکی از رایجترین سموم مورد
استفاده در کنترل کنه تارتن دولکهای میباشد ،بهصورت یکی از
تیمارهای کودی مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به نتیج تجزیه واریانس (جدول )10میتوان نتیجه گرفت
اعمال تیمارهای کودی در گیاه موردنظر توانسته میزان تحمل

گیاه را به کنه تارتن دولکهای بهصورت معنیداری در سطح
احتمال یک درصد افزایش دهد ،بهگونهای که تیمار کود-سم و
تیمار ویروگارد در غلظت دو در هزار ،به ترتیب بیشترین و کمترین
مقدار را داشتند (شکل  .)6با بررسی نتایج اثر زمان اعمال
تیمارهای کودی بر روی کنه (شکل  )7میتوان نتیجه گرفت که
اثر مستقیم تیمارهای کودی نسبت به اثر غیرمستقیم آنها در
ایجاد تحمل در گیاه ،از لحاظ آماری به میزان معنیداری بیشتر
بوده است که این موضوع میتواند نشان دهنده اثر سمیت
ترکیبات استفاده شده برای آفت باشد.
جدول  -10نتايج تجزيه واريانس اثر تيمارهای کودی بر درصد تلفات کنه
تارتن دولکهای در گياه توتفرنگی

جدول  -9نتايج آزمون تجزيه واريانس اثر سطوح مختلف کود حفاظتی سنتز
شده بر درصد تلفات کنه تارتن دولکهای بر ديسکهای برگ گياه توتفرنگی
در پتریديش

منبع تغییرات

درجه آزادی

درصد تلفات
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2

**3691/52

خطا

33
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ضریب تغییرات
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3
1
3
40
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494/38ns
350/85
30/7

* معنیداری در سطح  5درصد).(p<0.05
** معنیداری در سطح یک درصد )(p<0.01

* معنیداری در سطح  5درصد).(p<0.05
** معنیداری در سطح یک درصد )(p<0.01
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شکل  -6اثر تيمارهای مختلف کودی بر درصد تلفات کنه تارتن دولکهای در گياه توتفرنگی :C .کنترل؛  :V2ويروگارد دو در هزار؛  :V5ويروگارد پنج در هزار؛ :F
کود حفاظتی سنتز شده در پژوهش؛  :Fmکود حفاظتی سنتز شده ترکيب با نيمدز سم پروپال .ستونهای دارای حداقل يک حرف مشترک انگليسی ،فاقد اختالف
آماری معنیدار هستند.

1. tolerance

حسينی و همکاران :اثر کود حفاظتی سيليکات فسفيت پتاسيم بر 2797 ...
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درصد تلفات کنه ()%
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0
B.mite

A.mite

شکل  -7اثر زمان اعمال تيمارهای کودی نسبت به تنش زيستی (کنه تارتن دولکهای) بر کنترل کنه تارتن دولکهای :B.mite .اعمال تيمارکودی قبل از آلوده
کردن گياه به کنه :A.mite ،اعمال تيمار کودی بعد از آلوده کردن گياه به کنه .ستونهای دارای حداقل يک حرف مشترک انگليسی ،فاقد اختالف آماری معنیدار
هستند.

تاثیر سیلیسیم در کنترل آفات به دو طریق دفاع فیزیکی و
دفاع بیوشیمیایی صورت میگیرد ،سیلیسیم میتواند به عنوان
فیتولیتهای اوپالین 1در گیاهان رسوب کرده و باعث افزایش
سختی و استحکام بافتها شود و در اینصورت مانع از خورده
شدن و نفوذ اندام مکنده به وسیله آفات میشود (Liang et
) .a.,2015این امر میتواند بهدلیل کاهش ترجیح مصرف و
همچنین افت کیفیت هضم ترکیبات برگ برای حشرات ،به دلیل
وجود مقدار سیلیسیم زیاد در اندامهای هوایی گیاهان ،باعث
کاهش جمعیت آفت بر روی گیاه شود (Ranganathan et al.,
).2006
از طرف دیگر شواهد روزافزونی نشان میدهد که تغییرات
بیوشیمیایی ناشی از سیلیسیم در گیاهان باعث کاهش خسارت
ناشی از حشرات در گیاهان شده است .مطالعات جدید همچنین
شواهدی را ارائه دادهاند که نشان میدهد سیلیسیم از طریق تولید
پیشرفته آنزیمهای دفاعی و یا احتماال انتشار مواد فرار در مقاومت
گیاه نقش دارد) .(Liang et al.,2015محققان در گیاهانی که تحت
تیمارهای سیلیسیم بودند ،ترکیبات فالونوئیدها و فنولیک
اسیدهایی که بهطور خاص در الگوهای فیتواالکسیها القاشده
بودند را شناسایی کردند) .(Coskun et al., 2019بررسی تأثیر
برخی از ترکیبات از قبیل فسفیت پتاسیم ،سیدروفورهای زیستی
و آمینواسید؛ بر پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکهای
نشان داد که کمترین مقادیر میانگین زمان رشد و طول عمر برای

کنههای بالغ در تیمارهای فسفیت پتاسیم بعد از تیمار
سیدروفوریک مشاهده گردید ).(Dahmardeh et al., 2018
بهطور طبیعی انباشته شدن سیلیسیم در اندامهای هوایی
گیاه ،پلیمریزاسیون و رسوب آن در فضاهای بین سلولی و زیر
کوتیکول باعث ایجاد مقاومت گیاه در برابر پاتوژنها میشود.
عالوه بر آن سیلیسیم محلول در سیتوسول باعث ایجاد یک مسیر
متابولیکی شده که نتیجه آن تولید جاسمونیک اسید در گیاه
است .ترکیب این فرایندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مقاومت
گیاه را به تنشهای زیستی افزایش میدهد (Bakhat et al.,
).2018
صفات اندازهگيریشده در ميوه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات کیفی پس از برداشت میوه
(جدول  ) 11نشان دهنده آن است که برای این صفات بین تیمارها
در فاکتور کود اختالف معنیداری وجود دارد و فقط در صفت pH
آبمیوه اختالف معنیداری مشاهده نشده است .فاکتور زمان
اعمال تیمارهای کودی بسته به تنش زیستی تنها در بعضی از
صفات از قبیل اسیدیته قابل تیتراسیون و میزان آنتیاکسیدان
میوه در سطح پنج درصد معنیدار شده است .همچنین اثر متقابل
تیمارهای کودی و زمان اعمال تیمارها در غالب صفات اندازهگیری
شده بهغیراز مواد جامد محلول میوه و  pHآبمیوه در سطح یک
درصد ) (p<0.01اثر معنیدار داشتهاند.

جدول  -11نتايج تجزيه واريانس اثر تيمارهای کودی و زمان اعمال تيمار بسته به تنش زيستی (کنه تارتن دولکهای) بر خصوصيات پس از برداشت ميوه توتفرنگی
منبع تغییرات

درجه آزادی

مواد جامد محلول

اسیدیته قابل تیتراسیون

ویتامین ث

 pHآب میوه

میزان آنتیاکسیدان

کود
زمان اعمال
کود*زمان اعمال
خطا
ضریب تغییرات

4
2
8
15

**6/958
0/171ns
0/973ns
0/879
15/78

**0/044
**0/026
**0/147
0/0038
12/29

**2275/68
350/75ns
**2371/55
108/7
8/15

0/039ns
0/019ns
0/033ns
0/013
3/3

*34/34
**63/60
**59/38
7/99
10/0

* معنیداری در سطح  5درصد).(p<0.05

1. Opaline phytoliths

** معنیداری در سطح یک درصد )(p<0.01
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شکل  8و  -9اثر تيمارهای مختلف کودی و زمان اعمال تيمارها بسته به تنش زيستی (کنه تارتن دولکهای) بر ويتامين ث (شکل  )8و محتوا آنتیاکسيدان کل
(شکل  )9در ميوه توتفرنگی :C .کنترل؛  :V2ويروگارد دو در هزار؛  :V5ويروگارد پنج در هزار؛  :Fکود حفاظتی سنتز شده در پژوهش؛  :Fmکود حفاظتی سنتز
شده ترکيب با نيمدز سم پروپال :B.mite .اعمال تيمارکودی قبل از آلوده کردن گياه به کنه :A.mite ،اعمال تيمار کودی بعد از آلوده کردن گياه به کنه:W.mite ،
اعمال تيمار کودی بدون تنش زيستی (کنه تارتن دولکه) .ستونهای دارای حداقل يک حرف مشترک انگليسی ،فاقد اختالف آماری معنیدار هستند.

همانطور که مشهود است ( شکل  8و  )9بهصورت کلی
محتوا آنتیاکسیدان کل و ویتامین ث میوه نسبت به شاهد در
تمامی تیمارها افزایش یافته است که اثر مثبت عناصر غذایی
تشکیل دهنده ترکیبات کودی را بر این صفات نشان میدهد و
همچنین تجزیه واریانس اثر متقابل (جدول  )9نشان داد که اعمال
تیمار کودی بسته به زمان اعمال تیمار نسبت به تنش زیستی اثر
معنیداری در سطح یک درصد ) (P<0.01بر روی صفت مورد
بررسی داشته است.
در مطالعهای با اعمال تیمار سیلیکات پتاسیم در دو رقم
توتفرنگی پارس و کردستان تحت تنش شوری ،نشان داده شد

که مقدار  TSSدر دو رقم مورد آزمایش با اعمال سیلیکات پتاسیم
افزایش یافت ،این افزایش زمانی که گیاهان تحت تنش نبودند
بیشتر بود) . (Yaghubi et al., 2019در مطالعه دیگری بر روی
گیاه توتفرنگی مشاهده گردید بیشترین مقدار بریکس میوه
توتفرنگی مربوط به نمونه تیمار شده با فسفیت میباشد ،این
گیاهان فسفر موردنیاز خود را بهوسیله ترکیبی از فسفات و
فسفیت بهدست میآورند که در تیمار  30درصد فسفیت،
بیشترین مقدار بریکس در میوه مشاهده شده بود (Estrada-
 .)Ortiz et al., 2012یکی از دالیلی که برای افزایش میزان TA
و  TSSدر میوه مطرح میشود مربوط به تأثیر سیلیسیم بر افزایش
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شده توانست میزان فسفر اندام هوایی گیاه را به بیشترین حد
 همچنین جذب دیگر،)1 نسبت به تیمارهای دیگر برساند (شکل
مواد غذایی در تیمارهای کود حفاظتی سنتز شده زیاد بوده که
احتماال به دلیل ایجاد کمپلکس با اسید آمینه آزاد لیزین و جذب
، بنا به نتایج بدست آمده.بهتر آنها بهوسیله برگها بوده است
استفاده مداوم از اینگونه ترکیبات القا کننده مقاومت در گیاهان
 با افزایش آستانه،میتواند عالوه بر افزایش رشد و عملکرد گیاه
تحمل گیاه توتفرنگی به کنه تارتن دولکهای باعث کاهش
 به نظر.خسارت و همچنین کاهش مصرف آفتکش در گیاه شود
می رسد استفاده از ترکیب کود حفاظتی سنتز شده به دلیل دارا
بودن تعدادی از عناصر غذایی با نقش القا کنندگی مقاوت ازجمله
 توانسته نقش مفیدی در افزایش کیفیت میوه داشته،عنصر بور
باشد و بهصورت کلی باعث بهبود صفات کیفی پس از برداشت
.میوه توتفرنگی شود

سپاسگزاری
.م میباشد/280 این مقاله مستخرج از طرح کاربردی شماره
نویسندگان الزم میدانند از حمایتهای معنوی شرکت تولیدات
.کود و سم زرافشان سپاسگزاری نمایند
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

 زیرا بر اثر این،محتوای کلروفیل برگ و بازده فتوسنتزی میباشد
اقدام تولید قندهای آلی و اسیدهای آلی در برگها افزایش مییابد
(Yaghubi و بهتبع آن این ترکیبها به میوهها منتقل میشوند
 در مطالعهای دیگر اثر برخی ترکیبات حاوی بور بر.et al., 2019)
میزان اسیدیته قابل تیتراسیون میوه مورد بررسی قرار گرفت و
.بیشترین مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون در تیمار روی و بور بود
گزارش گردید که اسیدیته قابل تیتراسیون تحت تأثیر مواد
شیمیایی ممکن است با واکنشهای مربوط به معکوس کردن
مسیر گلیکولیتیک و یا در تنفس و یا اینکه در هر دو مورد به
.(Sau et al., 2018)سرعت به قند و مشتقات آنها تبدیل شود
گزارشهای مختلفی مبنی بر اثر مفید ریزمغذیها در افزایش
محتوا اسید آسکوربیک برخی از میوهها مطرح شده است
 استفاده از ترکیبات شامل عناصر کم.(Srinivas et al., 2015)
مصرف می تواند بر مقدار ویتامین ث (اسید آسکوربیک) اثرگذار
 در آزمایشی نشان داده شد که استفاده از بور توانست میزان،باشد
(Sau اسید آسکوربیک میوه را بهصورت معنیداری افزایش دهد
.et al., 2018)
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