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اثر تراکم و بستر کشت بر صفات کمی و کیفی توتفرنگی رقم سلوا در کشت
هیدروپونیک
عبداله مشهدی جعفرلو ،1مشهید هناره* 2و عباس صمدی

3

 -5کارشناسارشد ،سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانغربی
 -2مربی پژوهشی ،بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
آذربایجانغربی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
 -9استاد ،گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه

(تاریخ دریافت - 5934/53/23 :تاریخ پذیرش)5931/2/7 :

چکیده
به منظور تعیین اثر تراکم و بستر کشت بر رشد ،عملکرد و صفات کیفی توتفرنگی رقم سلوا ،پژوهشی به صورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی
اجرا شد .فاکتورهای مورد مطالعه ،تراکم کشت در دو تراکم  53و  23گیاه در مترمربع و بستر کشت شامل کوکوپیت،
پرلیت ،نسبتهای کوکوپیت و پرلیت ( ،)5:5کوکوپیت و پرلیت ( ،)5:9کوکوپیت و پرلیت ( )9:5بود .نتایج نشان داد که
تعداد برگ ،سطح برگ ،تعداد طوقه ،تعداد گل و تعداد میوه در بوته ،مواد جامد محلول میوه pH ،میوه ،درصد ماده
خشک ریشه و عملکرد بوته در تراکم  53بوته در مترمربع نسبت به تراکم  23بوته افزایش و تعداد روز تا گلدهی
کاهش معنیداری داشتند .عملکرد در مترمربع در دو تراکم کشت اختالف معنیداری نشان نداد .نوع بستر کشت بر
سطح برگ ،تعداد ریشه در بوته ،درصد ماده خشک اندامهای هوایی و ریشه ،مواد جامد محلول میوه ،اسیدیته قایل
تیتر میوه و عملکرد در مترمربع اثر معنیداری داشت .بیشترین و کمترین عملکرد با  5/77و  5/57کیلوگرم در
مترمربع به ترتیب از کوکوپیت خالص و پرلیت خالص حاصل شد.
کلمات کلیدی :پرلیت ،عملکرد ،کشت بدون خاک ،کوکوپیت

* نویسنده مسئول:

Email: mashhid_henareh@yahoo.com
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مقدمه
()Fragaria ananassa Duch.

و همکاران .)2335 ،بستر کشت بعنوان نگهدارنده گیاه

در دامنه وسیعی از آب و هوا ،از مناطق معتدله تا

و محافظ ریشهها ،نقش مهم و تامین کننده مواد

گرمسیری رشد میکند (رسولزادگان .)5973 ،از

غذایی و اکسیژن را برای فعالیتهای گیاهی دارد،

لحاظ ارزش غذایی منبع بسیار خوبی از ویتامین ،C

بطوریکه روی تولید سیستم ریشهای اثر مستقیم

پتاسیم و سلولز است .به علت وجود آنتیاکسیدانهایی

داشته ،لذا تغذیه آب و مواد معدنی گیاه را تحت تاثیر

از جمله اسید فولیک و فالونولها در این میوه و نقش

قرار میدهد و بدنبال آن فعالیتهای متابولیکی کل

این گروه از مواد غذایی در پیشگیری از بیماریهای

گیاه تحت تاثیر قرار میگیرند (جبارزاده.)5974 ،

خطرناک مانند سرطانها ،ارزش مصرف این میوه را

امروزه در کشت هیدروپونیک از مواد آلی و معدنی

چندین برابر نموده است (مارینو 5و همکاران.)2359 ،

مختلفی بعنوان بستر کاشت به صورت تکی و یا

تنوع اقلیمی متفاوت در کشور و امکان کشت و پرورش

مخلوط با یکدیگر استفاده میگردد .هر یک از این

گلخانهای ،قابلیت تولید این محصول در تمامی فصول

مواد دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند .بطور

سال را امکانپذیر نموده است .با استفاده از امکانات و

کلی ،موادی که بعنوان بستر کاشت مورد استفاده قرار

تکنولوژی گلخانهای میتوان اقدام به پیش رسی و

میگیرند باید از ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی

تولید خارج از فصل محصول نمود (کاشی و حکمتی،

باال ،تهویه کافی ،زهکشی مناسب و ظرفیت تبادل

.)5973

کاتیونی باال برخوردار بوده و همچنین نباید هیچگونه

توتفرنگی زراعی

کشت هیدروپونیک به علت داشتن مزایای زیاد به

تاثیر سوء و مضری برای گیاه داشته باشند (مجیدی 1و

سرعت در حال توسعه میباشد .وجود مزیتهایی نظیر

و همکاران .)2352 ،خصوصیات مواد مختلف مورد

کنترل تغذیه گیاه ،امکان افزایش تراکم کاشت ،کاهش

استفاده به عنوان بستر کشت ،اثرات مستقیم و غیر

بروز بیماریها و آفات و افزایش کمیت و کیفیت

مستقیمی روی رشد و تولید محصول میگذارد و

محصول نسبت به کشت خاکی موجب رویکرد

انتخاب بستر مناسب یکی از مهمترین عوامل موثر در

تولیدکنندگان محصوالت باغبانی به استفاده از این

موفقیت تولید در کشت بدون خاک است (افشاریپور

4

و روستا .)2353 ،از بسترهای کشت که به وفور مورد

روش شده است (افشاریپور 2و روستا2353 ،9؛ توزل

استفاده قرار میگیرند میتوان به کوکوپیت و پرلیت
1. Marinou
2. Afsharipoor
3. Roosta
4. Tüzel

5. Majdi
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اشاره نمود .کوکوپیت دارای منشاء آلی ،خلل و فرج و

رنگ میوه اثر معنیداری نداشت (آداک و گوبوک،2

تهویه عالی ،ظرفیت نگهداری آب باال ،دوام زیاد و

 .)2351در مطالعهی بسترهای کشت پرلیت ،پرلیت و

پایداری فیزیکی باال و  pHمناسب است (احمد و

پیت ماس به نسبت ( ،)5:5پرلیت و ورمیکولیت به

گوهنسون .)2333 ،5این ماده از این جهت که میتواند

نسبت ( ،)5:5روی رشد و عملکرد گوجهفرنگی،

کاتیونها را جذب سطحی کرده و تثبیت کند از

مشاهده شد که بستر کشت بر روی صفات وزن میوه،

ظرفیت نگهداری مواد غذایی باالیی برخوردار میباشد.

سطح برگ ،قطر ساقه ،ارتفاع گیاه ،شاخص کلروفیل،

ولی به دلیل عدم تولید در کشور و واردات آن ،قیمت

وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه اثر معنیداری

آن مقداری باال میباشد .پرلیت مادهای معدنی و خنثی

داشته است (حاجی آقاییکامرانی

بوده و دارای ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی پایین،

.)2359

9

و همکاران،

تخلخل باال و در نتیجه تبادالت هوایی و گازی را برای

تراکم مناسب ،موجب برخورداری بهینه از فضای

ریشه گیاه به سهولت ایجاد میکند (نلسون،

کافی جهت گسترش شاخ و برگ برای دریافت نور

 .)5974مخلوط این دو بستر در کشت هیدروپونیک

شده و حجم مناسب ریشهها در بستر ،دریافت مواد

میتواند مواد غذایی ،آب و تهویه را بطور مطلوب در

غذایی و آب را تسهیل میکند (وردنک 4و همکاران،

اختیار ریشه قرار دهد و در نتیجه رشد رویشی و

 .)5372مخصوصاً رعایت تراکم کشت در فصل پاییز و

عملکرد گیاه را بهبود نماید .با توجه به نوع بستر

زمستان به علت کاهش شدت نور از اهمیت زیادی بر

کشت و یا ترکیب آن در گیاهان نتایج متفاوتی حاصل

خوردار میباشد .در پژوهشی توت فرنگی رقم سلوا در

شده است .در پژوهشی اثر بسترهای کاشت کوکوپیت،

شرایط آب و هوایی کرج در سه تراکم  51 ،52و 23

پیت ،نسبتهای کوکوپیت و سنگ آتشفشانی (،)5:5

بوته در مترمربع در سیستم هیدروپونیک در دو فصل

پیت و سنگ آتشفشانی ( ،)5:5پیت و کوکوپیت

پاییز و زمستان کشت شد .عملکرد در مترمربع در هر

( ،)5:5بر برخی صفات کمی و کیفی توت فرنگی رقم

دو فصل در تراکم باالتر بیشتر بود (سیدمرغکی و

کاماروسا مطالعه شد .نتایج نشان داد که بیشترین قطر

همکاران .)5932 ،در پژوهش دیگر اثر هشت تراکم

طوقه ،تعداد برگ در بوته ،سفتی میوه ،مواد جامد

مختلف توتفرنگی (،51/3 ،54 ،52/7 ،55/7 ،53/7

محلول و عملکرد از بستر کشت کوکوپیت و سنگ

 23 ،57/9و  22بوته در مترمربع) در کشت زمستانه

آتشفشانی به نسبت ( )5:5حاصل شد ،اما بستر کشت
بر عملکرد ،زودرسی ،ویتامین ث ،اسیدیته قابل تیتر و

2. Adak and Gubbuk
3. Hajiaghaei Kamrani
4. Verdonck

1. Ahmed and Gohnson
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بررسی شد .نتایج نشان داد که بین تراکمهای  53/7تا

 21×21سانتیمتر و حجم  9/1لیتر از اواسط شهریور

 51/3بوته در مترمربع از نظر عملکرد اختالف

ماه تا اواخر فروردین سال بعد در گلخانه مرکز

معنیداری وجود ندارد ،در حالی که در تراکمهای

تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی آذربایجانغربی

 57/9تا  22بوته در مترمربع با افزایش تراکم ،عملکرد

انجام گرفت .حداقل و حداکثر دمای داخل گلخانه 51

بصورت خطی افزایش یافت (پارانجپ 5و همکاران،

و  93درجه سانتیگراد به ترتیب و رطوبت نسبی 13

 .)2339aدر کشت بدون خاک فلفل ،با افزایش تراکم

الی  73درصد بود.

کشت ،عملکرد در متر مربع افزایش و بریکس میوه

تهیه بسترهای کشت

کاهش یافت (مابوکو 2و همکاران.)2352 ،

کوکوپیت استفاده شده ،محصول کشور تایلند بود

هدف از اجرای این پژوهش تعیین مناسبترین

که قبل از مصرف به وسیله آب تمیز شستشو داده شد

نوع بستر کشت ،مشخص نمودن تراکم مناسب کشت

و به صورت تودهای نرم قابل استفاده درآمد .بدلیل

توتفرنگی رقم سلوا با توجه به محدودیت شدت و

اینکه کوکوپیت در مقایسه با سایر پیتها سدیم و

مدت نور در فصل پاییز و زمستان در منطقه

پتاسیم باالیی دارد ،در نتیجه شستشو اولیه آن برای

آذربایجانغربی و بررسی اثرات متقابل این دو فاکتور

کاهش مقادیر سدیم الزم است و آبشویی آن تا

جهت نیل به عملکرد و کیفیت مطلوب بود.

رسیدن به  ECبرابر یک میلیموس بر سانتیمتر ،انجام
شد (نوگوئرا 9و همکاران .)2333 ،همچنین از پرلیت

مواد و روشها

با دانههای ریز استفاده گردید که پس از شستشوی

نوع و محل اجرای آزمایش

اولیه (برای کاهش فلورید) بکار برده شد .بعد از
اختالط بستر با نسبتهای مشخص ،خصوصیات

این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب
طرح کامالً تصادفی با فاکتورهای نوع بستر کاشت

فیزیکی آنها اندازهگیری شد (جدول .)5

شامل کوکوپیت ،پرلیت ،نسبتهای کوکوپیت و پرلیت

تهیه محلولهای غذایی و سیستم تغذیه

( ،)5:5کوکوپیت و پرلیت ( ،)5:9کوکوپیت و پرلیت

محلولهای غذایی با عناصر ماکرو و میکرو با

( )9:5و تراکم کاشت در دو تراکم  53و 23بوته در

غلظت نهایی طبق جدول ذیل بر حسب  ppmتهیه

متر مربع با  4تکرار انجام شد .آزمایش روی رقم سلوا

شد (پارانجپ و همکاران .)2339b ،محلول پایه در

به صورت کشت در گلدانهای یونولیتی به ابعاد

1. Paranjpe
2. Maboko

3. Noguera
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جدول  -5خصوصیات فیزیکی بسترهای مورد استفاده
بستر

وزن مخصوص ظاهری
(گرم بر سانتیمتر)

خلل و فرج آب قابل دسترس هوای قابل دسترس
(درصد حجمی)
(درصد وزنی)
(درصد)

کوکوپیت

3/37

39

13

24

پرلیت
کوکوپیت و پرلیت ()5:5
کوکوپیت و پرلیت ()5:9
کوکوپیت و پرلیت ()9:5

3/51
3/59
3/55
3/54

71
73
35
77

41
17
19
15

43
92
27
91

قالب سه محلول مادری  B ،Aو  Cتهیه شدند .محلول

اندازه گیری صفات و آنالیز دادهها

مادری  Aشامل نیترات کلسیم ،محلول مادری B

صفات مطالعه شده شامل تعداد برگ در بوته،

شامل نیترات آمونیوم ،منو پتاسیم فسفات ،سولفات

تعداد طوقه در بوته ،سطح برگ در بوته ،تعداد گل در

پتاسیم و محلول مادری  Cشامل عناصر میکرو بودند.

بوته ،تعداد میوه در بوته ،طول ریشه ،تعداد روز تا گل

جهت تنظیم  pHاز اسید نیتریک  3/2نرمال استفاده

دهی ،وزن میوه ،شاخص کلروفیل ،درصد ماده خشک

شد pH .در محدوده  1/7و  ECدر محدوده  5/1میلی

اندامهای هوایی ،درصد ماده خشک ریشه ،درصد ماده

موس بر سانتیمتر به کمک  pH/EC/TDSمتر

خشک میوه ،مواد جامد محلول میوه pH ،میوه،

مدل  HANNA-HI9812تنظیم شد.

ویتامین ث میوه ،اسیدیته قابل تیتر میوه ،عملکرد تک

جهت تغذیه از سیستم آبیاری قطرهای استفاده

بوته و عملکرد در مترمربع بود .برای تعیین سطح برگ

شد .حجم محلول مصرفی با توجه به مرحله رشد و

از دستگاه سطح برگسنج (اسکن) لیزری مدل ،ADC

شرایط دمایی و میزان نور از  433تا  733میلیلیتر،

کلروفیل برگ از کلروفیلمتر مدل SPAD-502

برای هر گلدان در روز بود .محلولدهی بصورت

ژاپنی ،بریکس میوه از رفرکتومتر دستی مدل

اتوماتیک روزانه در  9نوبت صورت گرفت .برای

 ATAGO,Brix0-62%استفاده شد .میزان اسیدیته

جلوگیری از تجمع نمک در طول دوره رشد ،هر 53

قابل تیتر به روش تیتراسیون بر حسب درصد اسید

روز یکبار با حدود یک لیتر آب که  pHآن روی 1

سیتریک (اسید غالب در توتفرنگی) و همچنین

تنظیم میشد ،بسترها شستشو میشدند (کیدبلرین 5و

ویتامین ث نیز با روش تیتراسیون محاسبه گردید

همکاران .)5331 ،غلظتهای عناصر غذایی موجود در

(رنجبر و همکاران .)5933 ،تجزیه آماری دادهها

محلولهای غذایی در جدول  2نشان داده شده است.

توسط نرم افزار  MSTATCو مقایسه میانگینها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد.

1. Cid-Ballarin
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جدول  -2غلظت نهایی عناصر غذایی موجود در محلولهای غذایی ()ppm
Mo

Zn

Cu

Mn

B

Fe

S

Mg

Ca

K

P

NH4+

NO3-

3/39

3/2

3/35

3/4

3/1

2/7

11

43

533

71

72

53

11

نمودارها با نرم افزار  Excelرسم گردیدند.

عملکرد تراکم  53بوته تقریباً دو برابر عملکرد  23بوته
در مترمربع میباشد ،با توجه به اینکه اجزای عملکرد

نتایج و بحث

تک بوته را تعداد میوه در بوته و وزن میوه تشکیل

نتایج تجزیة واریانس دادهها (جدول  )9نشان داد

میدهد در نتیجه در این مطالعه افزایش عملکرد ناشی

که تراکم کشت ،اثر معنیداری در سطح احتمال %5

از افزایش تعداد میوه بوده نه وزن میوه ،چون وزن

بر تعداد برگ ،سطح برگ ،تعداد طوقه ،تعداد گل و

میوه در دو تراکم اختالف معنیداری با هم نداشته

تعداد میوه در بوته ،تعداد روز تا گلدهی ،بریکس

است .در عملکرد در مترمربع چون عالوه بر اجزای

میوه pH ،میوه ،عملکرد بوته و در سطح احتمال %1

عملکرد تک بوته ،تعداد بوته نیز دخیل بوده است در

بر درصد ماده خشک ریشه داشته است .نتایج جدول

نتیجه دو برابری تراکم بوته در تراکم  23بوته سبب

 4و اشکال  Aتا  Fنشان داد که با کاهش تراکم بوته

افزایش عملکرد در مترمربع شده است ،البته افزایش

از  23بوته به  53بوته در مترمربع ،تعداد برگ ،سطح

عملکرد در مترمربع تراکم  23بوته نسبت به  53بوته

برگ ،تعداد طوقه ،تعداد گل و تعداد میوه در بوته،

معنیدار نبوده است و میانگین این عملکرد برای دو

درصد ماده خشک ریشه ،بریکس میوه pH ،میوه،

تراکم  53و  23بوته به ترتیب  5/44و  5/11کیلوگرم

عملکرد بوته افزایش و تعداد روز تا گلدهی کاهش

در مترمربع ثبت شد .پارانجپ و همکاران ( )2337در

معنیداری نشان دادهاند .با توجه به اینکه آزمایش در

مطالعهی اثر فاصله بین ردیف (13 ،11 ،13 ،41 ،43

طول فصولی با شدت نور کم انجام شد ،در نتیجه

و  11سانتیمتر) و فاصله بین بوته  57/1و 91

کاهش تراکم و افزایش فضای بیشتر باعث جذب بهتر

سانتیمتر) بر توت فرنگی رقم  Sweet Charlieدر

نور شده ،همچنین کاهش تراکم در محیط رشد ریشه،

بستر کشت پوست درخت کاج ،نتیجه گرفتند که

موجب جذب بهتر مواد غذایی شده و مجموعه این دو

عملکرد ،بازارپسندی و تعداد میوه در بوته در فاصله

عامل شدت فتوسنتز را بهبود بخشیده و رشد رویشی،

بین ردیف  43سانتیمتری نسبت به فواصل دیگر

عملکرد و حتی صفات کیفی بریکس و  pHمیوه را

کاهش

تحت تاثیر قرار داده است .نتایج حاصل نشان میدهد
که اختالف عملکرد بوته در دو تراکم بسیار زیاد بوده و

91

معنیداری

داشت.

صفات

زودرسی،
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بازارپسندی ،قطر طوقه و تعداد برگ در بوته در فاصله

میوه در بسترهایی که کوکوپیت وجود داشت ،باالتر

بین بوته  91سانتیمتری بیشتر از فاصله 57/1

بود .همچنین اسیدیته قابل تیتر میوه در بستر

سانتیمتری بود ،عملکرد کل و زودرسی با افزایش

کوکوپیت خالص بیشتر از بسترهای دیگر ثبت گردید.

تراکم کاشت افزایش یافتند.

باالترین عملکرد با  5/77کیلوگرم در مترمربع از

نوع بستر کشت بر سطح برگ ،درصد ماده خشک

کوکوپیت خالص حاصل شد ،هر چند که با ترکیبات

اندامهای هوایی و ریشه ،تعداد ریشه در بوته ،بریکس

کوکوپیت و پرلیت ( )5:5و کوکوپیت و پرلیت ()5:9

میوه ،اسیدیته قابل تیتر میوه ،عملکرد تک بوته و

اختالف معنیداری نداشت .در این مورد میتوان بیان

عملکرد در متر مربع اثر معنیداری داشت .جدول 4

نمود که کوکوپیت به علت داشتن ظرفیت تبادل

نشان میدهد که کمترین سطح برگ در بوته از بستر

کاتیونی باال و نگهداری آب بیشتر ،در جذب مواد

پرلیت خالص حاصل شده است و کاهش معنیداری

غذایی و آب توسط گیاه بهتر عمل نموده و رشد و

نسبت به کوکوپیت و ترکیب این دو داشته است.

عملکرد باالتری را سبب شده است .در مطالعهی اثر

بیشترین سطح برگ از بستر کوکوپیت مشاهده شده

چند بستر کشت بر گوجهفرنگی ،ثابت شد که عملکرد

است .با توجه به اینکه سطح برگ در بوته از تعداد

گوجهفرنگی در بسترهای معدنی نسبت به بسترهای

برگ و اندازه سطح هر برگ تشکیل شده است و تعداد

آلی کمتر میباشد (آیکدا 5و همکاران.)2335 ،

برگ اختالف معنیداری نداشته است ،میتوان نتیجه

همچنین در مطالعه دیگر ،عملکرد توتفرنگی در دو

گرفت که بستر کشت بیشتر بر اندازه سطح برگ اثر

بستر کوکوپیت و پوست کاج تفاوت معنیداری نشان

گذاشته است .بستر کوکوپیت به علت داشتن ظرفیت

نداد (کنتالیف 2و همکاران.)2337 ،

تبادل کاتیونی باال و نگهداری آب بیشتر ،رشد بهتری

اثر متقابل تراکم بوته و بستر کشت بر صفات تعداد

را در مقایسه با بستر پرلیت تامین مینماید و در

طوقه در بوته ،درصد ماده خشک اندامهای هوایی،

نتیجه اندازه سطح برگ بزرگ شده است .بیشترین

تعداد ریشه در بوته ،درصد ماده خشک ریشه ،بریکس

مقدار درصد ماده خشک ریشه در پرلیت خالص

میوه و ویتامین ث معنیدار بود .همچنانکه از شکل A

مشاهده شد .با توجه به اینکه پرلیت به عنوان بستر

قابل مشاهده است ،بیشترین تعداد طوقه در بوته از

کشت ،آب قابل دسترس کمتری دارد در نتیجه گیاه

بستر کوکوپیت و کوکوپیت و پرلیت ( )5:5با 53بوته

مجبوراً برای جذب آب ،تولید ریشههای بیشتر و

در متر مربع حاصل شد .بیشترین ماده خشک

سیستم ریشهایی قویتر مینماید و متعاقباً تعداد ریشه
1. Ikeda
2. Cantliffe

و درصد ماده خشک ریشه افزایش مییابد .بریکس
91
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اندامهای هوایی از کوکوپیت و پرلیت ( )9:5با  23بوته

بوته در مترمربع بیشتر از تیماریهای ترکیبی دیگر

به دست آمده است (شکل  .)Bاین ترکیب از درصد

بوده است (شکل  .)Cباالترین درصد ماده خشک ریشه

پرلیت باالیی برخوردار میباشد و با توجه به اینکه

از پرلیت خالص با تراکم  53بوته در مترمربع ثبت

پرلیت مقدار رطوبتی که در اختیار گیاه قرار میدهد،

شده است (شکل  .)Dدر این مورد نیز میتوان بیان

نسبت به کوکوپیت کم میباشد و از طرفی تراکم باالی

نمود که به دلیل ظرفیت کم پرلیت در جذب و

گیاه در این ترکیب تیماری میتواند یکی از علتهای

نگهداری رطوبت و عناصر غذایی و از طرف دیگر

جذب کمتر رطوبت توسط گیاه باشد .در نتیجه

فضای زیاد در بستر رشد به علت تراکم کم گیاه ،گیاه

مجموعه این عوامل باعث کمتر شدن رطوبت و باال

جهت جذب بهتر این عوامل ،سیستم ریشهایی خود را

رفتن درصد ماده خشک در اندامهای هوایی شده

تقویت نموده و متعاقباً درصد ماده خشک ریشه باال

است .در پژوهشی مشابه که توسط آذریان و قزوینی

رفته است .بریکس میوه در بستر کوکوپیت و پرلیت

( )5974انجام شد ،بیشترین وزن خشک اندامهای

( )9:5با تراکم  53بوته در مترمربع و ویتامین ث در

هوایی توتفرنگی در بسترهای پرلیت  +زئولیت با

تیمار پرلیت خالص با تراکم  23بوته در مترمربع

نسبتهای ( )21 : 71و ( )13 : 13بدست آمد .تعداد

بیشتر از تیماریهای ترکیبی دیگر بوده است (اشکال

ریشه در بوته در کوکوپیت و پرلیت ( )9:5با تراکم 53

 Eو .)F

جدول  -9خالصه تجزیه واریانس صفات بررسی شده در توت فرنگی
میانگین مربعات
منابع تغییرات

تراکم کشت
نوع بستر
تراکم × نوع بستر
اشتباه آزمایشی

درجه تعداد
آزادی برگ در
بوته
5
4
4
93

ضریب تغییرات ()%

سطح برگ

شاخص
کلروفیل

درصد ماده
درصد ماده
تعداد
تعداد ریشه طول
خشک
طوقه در خشک اندام
در بوته ریشه
ریشه
های هوایی
بوته

**572351** 59/24
11335* 9/3ns
57141ns 3/71ns
57191
5/74

91/35* 57/41ns 42/12ns
**27/53** 5/91ns 534/54
**12/55** 4/92ns 14/94
4/77
7/91 59/41

54/7

23/3

3/31ns
3/79ns
5/99ns
5/5

**3/79
3/57ns
*3/27
3/371

9/4ns
**4/93
**11/1
41/1

2/2

23/37

53/34

** و * :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  %5و %1
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54

51/1

 : nsغیر معنیدار

51/2

تعداد
گل در بوته
**3/74
3/34ns
3/331ns
3/325
55/1
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ادامه جدول 9
میانگین مربعات
تعداد
درجه تعداد
آزادی روز تا گل میوه در
بوته
دهی

منابع تغییرات

تراکم کشت
نوع بستر
تراکم × نوع بستر
اشتباه آزمایشی

171/2** 5
73/4ns 4
25/34ns 4
59/14 93

ضریب تغییرات ()%

اسیدیته
درصد
بریکس
وزن
 pHمیوه ویتامین ث قابل
ماده خشک
میوه
میوه
تیتر
میوه

**55/5** 3/351ns 5/59ns 3/74
3/13* 5/73ns 9/37ns 3/34ns
5/1** 2/57ns 3/15ns 3/331ns
3/23
2/92
2/75 3/32
59/4

52/2

24/42

53/7

**3/92
3/327ns
3/325ns
3/327

7/7

عملکرد
بوته

عملکرد
در متر
مربع

3/79** 3/335ns 9/72ns
3/334* 3/323** 5/73ns
*3/355ns 3/331ns 9/33
3/327 3/339
5/91

3/332ns
*3/339
3/352ns
3/327

9/9

4/9

7/9

1/7

1/7

 : nsغیر معنیدار

** و * :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  %5و %1

جدول  -4اثر فاکتورهای مطالعه شده بر میانگین صفات توت فرنگی
طول تعداد تعداد تعداد
تعداد سطح برگ
شاخص
ریشه گل در روز تا میوه در
برگ در بوته
کلروفیل
در بوته ()cm2
) (cmبوته گلدهی بوته

فاکتور
تراکم کشت
 53بوته در متر مربع

a

 23بوته در متر مربع

b

3/7

7/5

a

a

751/3

b

a

174/7

47/7
47/7

a

57/5

a

51/7

a

b

21/5

b

11/1

a

54

14/9

a

57/4

b

3/9

نوع بستر کشت
a

کوکوپیت

3/3

a

پرلیت

7

a

a
b

کوکوپیت و پرلیت (7/7 )5:5

a

a
کوکوپیت و پرلیت (3/5 )9:5

a

a
کوکوپیت و پرلیت (7/7 )5:9

a

47/1

735/3

a

133/5

a

173/9

a

174/4

a

a

171

47/5
47/7
47/9
47/3

a
a
a
a

57/4
57/1
57/2
57/5

a

57

a

a

29

a

a

51/1

a
a
a

13/7

a

22

13/5

a

57/1

a

23/5

14

12/9
13/7

a

51/9

a
a
a
a

55

59/4
54/7
52/9

میانگینها در هر ستون و برای هر فاکتور ،که دارای حرف مشترک نمیباشند ،بر اساس آزمون چند دامنه دانکن تفاوت معنیدار دارند.

ادامه جدول 4
فاکتور

اسیدیته قابل تیتر عملکرد
درصد
میانگین
pH
( درصد سیتریک بوته
وزن میوه ماده خشک
میوه
(گرم)
اسید)
میوه
(گرم)

عملکرد
در متر مربع
(کیلوگرم)

تراکم کشت
 53بوته در متر مربع

a

 23بوته در متر مربع

a

7/1
7/5

a
a

1/2
1/2

a

9/31

b

9/77

a

3/71

a

3/77

a

544/5

b

77/7

a
a

5/44
5/11

نوع بستر کشت
کوکوپیت

a

پرلیت

a

کوکوپیت و پرلیت ()5:5

a

کوکوپیت و پرلیت ()9:5

a

کوکوپیت و پرلیت ()5:9

3/5
7/7
7/4
7/1

a

7

a
a

1/7
1/7

a

1/4

a

1/1

a

1/4

a
a
a
a

9/74
9/77
9/71
9/79

a

9/3

a

3/74

ab
ab
b
b

3/77
3/77

3/72
3/72

a

597/7

c

71/3

abc
ab

553/3

524/9

bc

34

a
c

5/77
5/57

abc
ab
bc

5/43

5/17

5/27

میانگینها در هر ستون و برای هر فاکتور ،که دارای حرف مشترک نمیباشند ،بر اساس آزمون چند دامنه دانکن تفاوت معنیدار دارند.
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اشکال  Aتا  - Fاثر متقابل تراکم و بستر کشت بر تعدادی از صفات مطالعه شده در توتفرنگی

93
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نموده است ،لذا میتوان بیان نمود با توجه به وارداتی

نتیجه گیری کلی
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به

بودن این ماده و قیمت نسبتاً باالی آن در صورت

عملکرد میوه ،افزایش تراکم تا  23بوته در مترمربع به

توجیه اقتصادی به طور خالص یا مخلوط با بسترهای

منظور حداکثر استفاده از فضای گلخانه در آذربایجان

کشت دیگر مورد استفاده قرار گیرد و یا از مواد آلی

غربی در فصول پاییز و زمستان مقدور بوده و افزایش

دیگر که در کشور تولید میشود به عنوان جایگزین

عملکرد را به دنبال خواهد داشت .وجود کوکوپیت در

این ماده استفاده گردد.

بستر کشت افزایش معنیداری را در عملکرد ایجاد

منابع
آذریان ،ح .و قزوینی ،ر .5974 .بررسی وضعیت نوری و دریافت محلول غذایی بر گلدهی توتفرنگی کامروسا در
سیستم عمودی هیدرو پونیک .چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران ،ص .221
جبارزاده ،ج .5974 .بررسی اثرات محلولهای غذایی با ECهای متفاوت در بسترهای مختلف بر کمیت و کیفیت رز
رقم نابلوس در سیستم کشت بدونخاک .پایاننامه کارشناسیارشد باغبانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران 591 ،صفحه.
رسولزادگان ،ی .5973 .میوهکاری در مناطق معتدله .انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان 713 ،صفحه.
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Abstract
In order to study the effected plant density and substrate medium on growth, yield and
qualitative charactersstics of strawberry cv. Selva, an experiment was conducted in greenhouse
of West Azerbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, Iran. This stuay was
conducted in a factorial experiment based on completely randomized design with 4 replications.
Studied factors in this research were included plant density (10 and 20 plants per m2) and
substrate medium contains: coco coir, perlite, coco coir + perlite (1:1), coco coir + perlite (3:1)
coco coir + perlite (1:3). Results indicated that the number of leaves, crowns, flowers and fruits
per plant, leaf area, TSS and pH of fruit juice, dry weight of root and yield per plant in 10 plants
per m2 were higher than 20 plants per m2 and the number of days to flowering showed a
significant decrease. The two plant densities did not have significant difference in yield per m2.
Substrate medium had a significant effect on leaf area, numbers of roots per plant, dry weight of
shoot and root, TSS and TA and yield per m2. The most and least yield per m2 with 1.87 and
1.17 kg were recorded in coco coir and perlite respectively.
Key words: Coco coir, Soilless culture, Perlite, Yield
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