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بخش تحقیقات و توسعه شرکت فرآوردههای طیف سبز
مقدمه
در جنگ جهاني اول طي سالهاي  1930تا  1940ميالدي ،كشورهاي اياالت متحده آمريكا و آلمان غربي به علت
كمبود عناصر معدني فسفره و به كارگيري آنها در صنايع جنگي ،نخستين بار از منابع فسفيت به عنوان جايگزين كودهاي
شيميايي فسفاته استفاده كردند .با معرفي تركيبات متنوع فسفيت پتاسيم در اواسط دهه  1990ميالدي محققين پي بردند كه
اين تركيبات موجب پيدايش تاثيرات چشمگير كمي و كيفي در محصوالت كشاورزي ميشوندكه مهمترين موارد عبارتند از:
 .1افزايش تعداد گل و تعداد ميوه
 .2افزايش تعداد برگ و ميزان فتوسنتز گياه
 .3افزايش وزن و گسترش ريشه
 .4افزايش وزن و اندازه ميوه
 .5زودرسي محصول
 .6بهبود و افزايش قابليت انبارداري محصول
فسفيت پتاسيم ،سمي سيستميک عالي عليه عوامل بيماريزاي قارچي و باكتريايي خاكزاد و هوازاد بوده كه به صورت
دو طرفه از باال به پايين و از پايين به باال حركت كرده و داراي خاصيت پيشگيري ،ايمن سازي و مداوا كنندگي ميباشد.

فسفيت به علت دارا بودن يک اكسيژن كمتر از فسفات ،سرعت حركت آن بسيار بيشتر بوده و طي مدت زمان كوتاهي ،در
سرتاسر اندام گياهي انتشار مييابد .تركيبات حاوي فسفيت موجب اختالل در متابوليسمهاي فسفر و تجمع پلي فسفات و
پيرو فسفات درون عامل بيماريزا ميگردند كه مهمترين عامل موثر در برهم ريختن واكنشهاي آنابوليستي پيروفسفوريالز و
تجمع پيرو فسفات ميباشد .تجمع فسفيت مانع از فعاليت چندين آنزيم در مسير فرايند توليد گليكوتيک پنتوز فسفات و
اكسيداتيو پنتوز فسفات ميشود .فسفيت مشابه انگيزندههاي بيمارگر اجزاي ديواره سلولي قارچي ،از طريق مسير شيكميک
اسيد گياه را تحريک به توليد مواد دفاعي فيتو الكسين بر عليه عوامل بيماريزاي گياهي ميكند .فيتوالكسينها تركيبات ضد
ميكروبي با وزن ملكولي پايين هستند كه به مقدار قابل توجه و تنها پس از تحريكات ناشي از عوامل بيماريزا و زخمهاي
ناشي از عوامل فيزيكي و شيميايي توسط سلولهاي سالم مجاور سلولهاي مرده و آسيب ديده پديد ميآيند .مقاومت زماني
عليه عامل بيماريزا هنگامي پديد ميآيد كه غلظت فيتو آلكسين به اندازه اي برسد كه از رشد و توسعه بيمارگر ممانعت كند.

مواد و روشها
تحقيق حاضر به بررسي و مقايسه اثر سه محصول فسفيت پتايسم با درصد متفاوت عناصر تشكيل دهنده در
گلخانههاي خيار ورامين در سال زراعي  1393-1392پرداخته است .بدين منظور گلخانهاي با مساحت  2000مترمربع
انتخاب شد و فضاي آن به  3قسمت مساوي تقسيم بندي شد .در هر قطعه تعداد  10بلوک  10مترمربعي مشخص و انتخاب
شد .بعد از كاشت بذور و در مرحله  2برگي تعداد  10گياه از هر قطعه انتخاب و نشاندار گرديد .سه محصول تكفوس-كا
( ،)20-30-0محصول مشابه يک ( )25-28-0و محصول مشابه دو ( )26-29-0براساس دوزهاي توصيه شده مورد استفاده
قرار گرفتند .گياهان هر هفته پايش شده و دادههاي مورد نظر ثبت گرديد .داده براساس طرح هاي تكرار شونده در واحد
زمان توسط نرم افزار  SAS ver. 9.1و در قالب رويه ميكس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .براي مقايسه بازارپسندي
(طعم و بافت خيار) آزمايش پنل توسط  15فرد انجام گرديد و داده هاي ثبت شده توسط آزمون فريدمن توسط نرم افزار
 Graphpad Prism 5تجزيه و تحليل شدند.

نتایج
براساس نتايج بدست آمده مشخص گرديد كه در زمان پايان آزمايش تفاوت معني داري بين سطح پهنک برگ در
بين تميارها وجود دارد)( (P=0.001شكل .)1-گياهان تيمار شده با هر سه محصول تفاوت معني داري بين تعداد برگ
نيز نشان ندادند )( (P=0.45شكل .)2-همانطور كه در شكل 3-نشان داده شده است تفاوت معني داري بين ارتفاع
بوتهها وجود نداشت ) .(P=0.19بر اساس نتايج بدست آمده مشخص گرديد كه بين قطر طوقه گياهان تيمار شده تفاوت
معني داري وجود دارد )( (P=0.034شكل .)4-همانطور كه در شكل 5-نشان داده شده است مشخص گرديد كه بين
تعداد گل بوتهها تفاوت معني داري وجود نداشت ) .(P=0.34بين وزن هر ميوه نيز تفاوت معني داري مشاهده شد
)( (P=0.027شكل .)6-براساس نتايج بدست آمده مشخص گرديد كه بافت و طعم ميوه گياهان تيمار شده با تكفوس
داراي بيشترين بازرپسندي بوده و تفاوت معني داري مشاهده گرديد )( (χ2=0.08, P=0.779شكل.)7-

شكل 1-سطح پهنک برگ گياهان مورد مطالعه
*حروف متفاوت نشانه تفاوت معني دار در سطح  0/05ميباشد.

شكل 2-تعداد برگ گياهان مورد مطالعه
*حروف متفاوت نشانه تفاوت معني دار در سطح  0/05ميباشد.

شكل 3-ارتفاع گياهان مورد مطالعه
*حروف متفاوت نشانه تفاوت معني دار در سطح  0/05ميباشد.

شكل 4-قطر طوقه گياهان مورد مطالعه
*حروف متفاوت نشانه تفاوت معني دار در سطح  0/05ميباشد.

شكل 5-تعداد گل در گياهان مورد مطالعه
*حروف متفاوت نشانه تفاوت معني دار در سطح  0/05ميباشد.

شكل 6-ميانگين وزن هر ميوه
*حروف متفاوت نشانه تفاوت معني دار در سطح  0/05ميباشد.

شكل 7-بازارپسندي گياهان مورد مطالعه (بافت و طعم ميوه)

نتیجه گیری
 باالتر بودن سرعت رشد رويشي در محصوالت مشابه كه در نهايت باعث ابتالي سريع تر گياه به آفات ميشود.
 مصرف منابع غذايي براي رشد رويشي و در نتيجه ضعيفتر شدن گياهان در طول دوره رشدي به دليل توليد تعداد
بسيار زياد گل در ابتداي رشد.
 تعداد برگ توليدي بيشتر در تيمارهاي مشابه كه در نهايت باعث افزايش حساسيت نسبت به آفات مانند كنهها
ميشود.
 سرمايه گذاري منابع غذايي توسط گياه براي فازهاي زايشي در تيمارهاي تكفوس با توليد تعداد برگ كمتر و
افزايش سطح پهنک برگ.
 قطور شدن طوقه گياه در تيمار تكفوس كه باعث افزايش مقاومت گياه در برابر پوسيدگي و بيماريهاي خاكزاد
ميشود.
 خوش خوراكي بيشتر ميوهها در تيمار تكفوس بعد از انجام آزمايش پنل تست.
 يكنواختي و سفتي بيشتر بافت ميوه كه باعث افزايش ماندگاري و انبارداري ميوه ها گرديدد.
الزم به ذكر است كه در تمام گياهان تيمار شده با محصوالت برپايه فسفيت پتاسيم هيچگونه نشانهاي از وجود بيماريهاي
خاكزاد و هوازاد مشاهده نگرديد!

