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اثر تاريخ كشت و غلظت محلول غذايی بر اجزای عملكرد و برخی خصوصيات كيفی ميوه
توتفرنگی ( ،)Fragaria ananassa Duch.رقم كامارزا در شرايط آب و هوايی اهواز
5

صفدر پورممبینی ،1سید محمد حسن مرتضوی ،*2نوراهلل معلمی ،8علیاکبر مظفری 4و عبداالمیر معزی

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 -*2نويسنده مسئول :دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز )(mortazavi_mh@scu.ac.ir
 -8استاد گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 -4استاديار گروه علوم باغبانی ،دانشگاه کردستان
 -5دانشیار گروه علوم خاك ،دانشگاه شهید چمران اهواز
تاريخ پذيرش1844/00/23 :

تاريخ دريافت1848/01/14 :

چكيده
اين آزمايش با هدف بررسی اثر تاريخ كاشت و غلظت محلول غذذايی هوگلنذد بذر عملكذرد و كيفيذت ميذوه
توتفرنگی رقم كاماروزا در دانشگاه شهيد چمران اهواز اجرا گرديد .آزمايش بهصورت فاكتوريل بذر اايذه طذر
بلوکهای كامل تصادفی با دو فاكتور تاريخ كشذت (در سذه سذ ، ،شذامل  01آذر 01 ،آذر و  01دی) و غلظذت
محلول غذايی هوگلند (در سه س ، ،شامل قدرت كامل ،دو-سوم قدرت و يک-سذوم قذدرت) و در سذه تكذرار
طراحی گرديد .نتايج نشان داد بيشترين تعداد گل و گلآذين در تغذيه بذا محلذول هوگلنذد كامذل در اویذين و
دومين تاريخ كشت به دست آمدند (به ترتيب  02/00و  5/00عدد) .بيشترين درصد تشكيل ميوه ( )% 47/62نيذز در
تغذيه با هوگلند كامل و در تاريخ كشت  01آذر به دست آمد .بيشترين وزن ميوه ( 00گرم) ،تعداد ميوه ( )07/00و
عملكرد بوته ( 040/44گرم) در تغذيه با محلول دو-سوم هوگلند و در تاريخ كشت  01آذر به دست آمد .اگر چه
تغذيه با محلول غذايی كامل هوگلند بيشترين افزايش صفات كيفی ميوه را داشت بهگونهای كذه سذ ب حذداك ر
ميزان ويتامين ث و سفتی بافت ميوه (در تاريخ كشت اول) و حداك ر مواد جامد محلول (در هر سه تاريخ كشت)
گرديد ویی با نتايج بهدستآمده برای محلول غذايی دو-سوم هوگلند در بيشتر صفات اختالف معنذیدار آمذاری
ث ت نگرديد .بر اين اساس و با توجه به هزينه باالی تهيه محلولهای غذايی كشت هيذدرواونيک و كوتذاه بذودن
فصل رشد گياه توتفرنگی در شرايط آب و هوايی اهواز ،برای تویيد توتفرنگی بذا عملكذرد و كيفيذت مناسذب،
تاريخ كشت  01آذر و تغذيه با محلول دو-سوم قدرت هوگلند توصيه میگردد.

كليد واژهها :توتفرنگی ،تاريخ كشت ،عملكرد ،هيدرواونيک و كامارزا

مقدمه

میباشد .تولید خارج از فصل توتفرنگی در شمال استان

تولید محصوالت زودرس و خارج از فصل يکی از

خوزستان از قدمت زيادی برخوردار است (دانشپژوه،

نیازهای اصلی بازار محصوالت باغبانی بهخصوص در

 .)1854در سالهای اخیر تولید اين محصول ،بهعنوان

فصل زمستان محسوب میشود .مناطق جنوبی کشور

يکی از مهمترين ريزمیوهها در استانهای جنوبی کشور

ايران به دلیل برخورداری از زمستانهايی ماليم ،برای

از جمله خوزستان از روند رو به رشدی برخوردار بوده

تولید خارج از فصل بسیاری از محصوالت باغی مناسب

است .بر اساس گزارش کارشناسان جهاد کشاورزی،
[
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سطح زير کشت توتفرنگی در استان خوزستان در سال

باعث عملکرد باالتر ،زودرسی میوه و بهتر شدن کیفیت

 1841بالغ بر  85هکتار بوده است که اين سطح شامل 82

میوه گرديد.

هکتار کشت در فضای آزاد و بیش از سه هکتار کشت

انتخاب زمان مناسب کاشت يکی از مهمترين مراحل

در گلخانهها میباشد (جعفری .)1842 ،بر اساس آمار

تصمیمگیری برای تولید توتفرنگی است .کشت

هواشناسی (جدول  ،)1هوای مناطق جنوبی در فصل بهار

توتفرنگی ارقام کاماروزا و تودال 0در شرايط آب و

بسیار سريع گرم میشود .بیشتر ارقام توتفرنگی در سه

هوای سیسیل ايتالیا نشان داد عملکرد اولیه هر دو رقم

ماه اول کشت ،در فاز رويشی به سر میبرند و پس از

تحت تأثیر تاريخ کشت قرار گرفت بهطوریکه ارقام

ورود به فاز گلدهی و میوه دهی ،دمای هوا تأثیر زيادی

کاشته شده در  25سپتامبر ( 8مهر) بهطور معنیداری

بر طول دوره رشد ،عملکرد بوته و همچنین کیفیت و
اندازه میوه میگذارد .بیشتر ارقام توتفرنگی دماهای
بیش از  80درجه سانتیگراد را تحمل نمیکنند
(هانکوك .)2000 ،1بر اين اساس زمان کاشت به دلیل
تأثیر بر طول دوره رشد رويشی و زايشی و درنهايت
عملکرد و کیفیت محصول توتفرنگی ،از اهمیت
بسزايی برخوردار است .مقايسه اثر تاريخهای مختلف
کاشت بر کمیت و کیفیت محصول توتفرنگی از جمله
تحقیقات کاربردی و مؤثری است که مورد توجه
محققان و تولیدکنندگان توتفرنگی میباشد .بر اساس
گزارش رعیتپیشه ( ،)1840کاشت توتفرنگی ارقام
پاروس 2و کوئینالیزا 8در سه تاريخ کشت  10و  80آذر
و  20دی در شرايط آب و هوای اهواز نشان داد بیشترين

عملکرد اولیه کمتری نسبت به دو تاريخ کاشت 5
آگوست ( 14شهريور) و  15اکتبر ( 28مهر) داشتند
(ديانا و همکاران .)2008 ،2بررسی نتايج اثر تاريخ کاشت
و سرمادهی نشاء توتفرنگی ارقام روزکوتاه داگالس و
چاندلر 3در شرايط آب و هوای پرتغال نشان داد عملکرد
میوه در بوتههای کاشته شده در اواسط نوامبر (اواخر
آبان) نسبت به اواسط اکتبر (اواخر مهر) و اوايل نوامبر
(اواسط آبان) بیشتر بود (پالها و همکاران.)2000 ،4
بنابراين با توجه به زمان مورد نیاز برای تکمیل فصل رشد
و نمو گیاه و برداشت بهموقع آن ،تاريخ کشت بايد
بهگونهای تنظیم شود تا محصول مورد نیاز در زمان
مناسب وارد بازار فروش شده و از نظر اقتصادی سودآور

عملکرد از بوتههای رقم پاروس کاشته شده در

باشد .از جمله ديگر عوامل بسیار مهم و تعیینکننده در

کوکوپیت در تاريخ کشت  10آذر بهدستآمد.

رشد و نمو و میوهدهی گیاه توتفرنگی ،تغذيه گیاه

بررسیهای عباسپور ( )1841نشان داد کاشت خاکی

میباشد .تغذيه صحیح توتفرنگی میتواند به تولید

توتفرنگی رقم کاماروزا 4در منطقه دزفول در تاريخ 10

میوههای بیشتر ،درشتتر و با کیفیت مرغوبتر منجر

آبان در مقايسه با دو تاريخ کشت  25آبان و  10آذر از

شود (مورگان .)2000 ،10هنگامیکه دما و رطوبت،

نتايج بهتری برخوردار بود .بر اساس گزارش سینگ و

عوامل محدودکننده رشد برای گیاه توتفرنگی نباشند،

همکاران ،)2002( 5تاريخ کشت  10سپتامبر (25

تعداد خوشههای گل ،تعداد گلها و اندازه میوهها به

شهريور) نسبت به دو تاريخ کشت  12اکتبر ( 25مهر) و

وضعیت مواد غذايی موجود در گیاه و همچنین به

 12نوامبر ( 25آبان) به عنوان بهترين تاريخ کشت

وضعیت تقويت بستر رشد در زمان میوهدهی وابستهاند

توتفرنگی در منطقهی نیمهخشک هند معرفی شد ،زيرا

(پورحسینی و همکاران.)1833 ،

1- Hancock
2- Paros
3- Queen Elisa
4- Camarosa
5- Singh et al.

6- Tudla
7- D'Anna et al.
8- Douglas &Chandler
9- Palha et al.
10- Morgan
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جدول  -0آمار دما و رطوبت نس ی شهرستان اهواز طی دوره هفت ماهه ارورش توتفرنگی
ماه

رطوبت (درصد)

دما (سانتیگراد)
میانگین حداقل

میانگین حداکثر

میانگین حداقل

میانگین حداکثر

آبان

13/28

80/00

23

24

آذر

11/48

14/40

54

41

دی

10/32

20/00

55

45

بهمن

10/30

21/50

84

38

اسفند

15/02

22/20

28

20

فروردين

13/40

81/54

21

00

ارديبهشت

21/30

82/85

10

54

مسئله تغذيه برای کشتهای گلدانی و هیدروپونیک

 .)2000علیرغم گستردگی مناطق تحت کشت

از حساسیت بیشتری برخوردار میباشد و انتخاب

توتفرنگی کشور و تنوع ارقام تولید شده ،در زمینه

نسبتهای مناسب عناصر در محلول غذايی پايه به علت

تغذيه کودی آنها اطالعات زيادی وجود ندارد.

نقش اساسی آنها در واکنشهای بیوشیمیايی گیاه

همچنین مقايسه تاريخهای مختلف کشت در مناطقی

میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم سبب افزايش

مانند مرکز و جنوب استان خوزستان که کشت

عملکرد و ارتقاء کیفی محصول شود (مورگان.)2000 ،

توتفرنگی در آنها نسبتاً جديد میباشد ،حائز اهمیت

بر اساس گزارش کاسترو و همکاران)2004( 1

زيادی است .اين پژوهش بهمنظور يافتن مناسبترين

توتفرنگیهای پرورش داده شده در ماسه و تغذيه شده

تاريخ کشت و نیز اثر تغذيه با غلظتهای مختلف محلول

با محلول غذايی هوگلند به کمبود عناصر پرمصرف و

غذايی بر خصوصیات کیفی میوه و نیز اجزای عملکرد

کممصرف حساسیت نشان دادند و مصرف نیتروژن در

میوه توتفرنگی رقم کامارزا در شرايط آب و هوايی

زمان رشد رويشی ،رشد اندام سبزينهای را در گیاه تسريع

اهواز صورت پذيرفت.

نمود و از تشکیل گل جلوگیری کرد .مقايسه اثر دو

مواد و روشها

غلظت يک-دوم و قدرت کامل هوگلند روی کاهو نشان

اين پژوهش در فاصله زمانی آبان ماه  1833تا

داد که محلول هوگلند کامل بیشترين تأثیر را روی

ارديبهشت ماه  1834در مجتمع گلخانهای و آزمايشگاه

صفات رشد رويشی و میزان نیتروژن ،فسفر و پتاسیم

تجزيه کیفی گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران

داشت (کريمائی و همکاران .)2004 ،2بر اساس يافتههای

اهواز انجام گرديد .نشاهای توتفرنگی رقم کامارزا در

يافتههای تورکووسکی و همکاران )2001( 8کمبود مواد

اوايل آبان ماه از استان کردستان خريداری و پس از

غذايی باعث کاهش تعداد برچه ،اندازه خوشه و گل در

انتقال به اهواز ،در گلدانهای ده لیتری پر شده با مخلوط

توتفرنگی شد و با افزودن نیتروژن به محیط کشت،

مساوی کوکوپیت ،پراليت و ماسه شسته  1:1:1کشت

تعداد گل افزايش يافت .همچنین گزارش گرديده است

گرديد .آزمايش بهصورت فاکتوريل بر پايه طرح

تأمین میزان مطلوب مولیبدن ( 1-8میلیگرم در لیتر)

بلوكهای کامل تصادفی با سه تاريخ کشت (شامل 10

سبب بهبود کیفیت میوه توتفرنگی ،افزايش مقدار

آذر 80 ،آذر و  20دی) و سه غلظت محلول غذايی شامل

ويتامین ث و قند میوه گرديد (شارما و يامداگنی،4

هوگلند کامل (جدول  ،)2دو-سوم قدرت هوگلند و

1- Castro et al.
2- Karimaei et al.
3- Tworkoski et al.
4- Sharma & Yamdagni

يک-سوم قدرت هوگلند در سه تکرار طراحی شد .برای
هر تکرار 4 ،گلدان در نظر گرفته شد .پس از کاشت ،به
مدت يک هفته گیاهان تنها با آب آبیاری با هدايت
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الکتريکی کمتر از  1/0میلیزيمنس بر سانتیمتر آبیاری

قرار گرفت و برای گیاهانی که با قدرت کامل هوگلند

شدند و از هفته دوم به بعد (پس از ظهور ريشههای

تغذيه شده بودند حداکثر بود ( 5/88عدد در گیاه) .در

جديد) تا پايان آزمايش ( 80ارديبهشت) ،تغذيه بوتهها

آخرين تاريخ کشت ،صرفنظر از نوع تغذيه،

هر روز با  250میلیلیتر از محلولهای غذايی ادامه يافت.

گلآذينهای کمتری تولید شد و کمترين تعداد

بهمنظور تهیه محلولهای غذايی ،ابتدا محلول پايه هر

گلآذين ( 8عدد در گیاه) در بوتههای تیمار شده با

نمکهای عناصر ماکرو و میکرو (مرك 1آلمان) به

قدرت کامل هوگلند ثبت گرديد .درصد گلهای تبديل

ترتیب با غلظت  100و  1000برابر در آزمايشگاه آماده

شده به میوه (تشکیل میوه) در سطح  5درصد تحت تأثیر

گرديد و در زمان تغذيه ،با آب مقطر به نسبت رقیق شد.

اثرات متقابل محلول غذايی و تاريخ کاشت قرار گرفت

پهاش محلولها با استفاده از اسیدکلريدريک و سود 1

و حداکثر درصد تشکیل میوه ( )%24/30از بوتههای

نرمال در حد  5/2تنظیم شد (تقوی و همکاران.)1834 ،

کاشته شده در  80آذر و تغذيه شده با قدرت کامل

در طول دوره رشد ،خصوصیات مرتبط با عملکرد شامل

هوگلند به دست آمد (جدول .)8

تعداد گلآذين ،تعداد گل ،درصد تشکیل میوه و تعداد

وزن تر ،حجم ،طول و ق،ر ميوه

میوه اندازهگیری و وزن تجمعی میوهها در طول دورهی

در هر سه تاريخ کشت ،گیاهان تغذيه شده با محلول

رشد گیاه بهعنوان عملکرد در نظر گرفته شد .میوهها پس

دو-سوم قدرت هوگلند ،میوههای با وزن بیشتری تولید

از رنگگیری کامل برداشت شده و به آزمايشگاه منتقل

کردند و از میان آنها ،باالترين وزن میوه ( 12گرم) در

شدند .طول و قطر میوهها با کولیس ديجیتال ،حجم میوه

گیاهان کاشته شده در تاريخ  10آذر و تغذيه شده با

به روش جابجايی آب ،سفتی بافت میوه برحسب نیوتن با

دوسوم قدرت هوگلند به دست آمد .کمترين وزن تر

دستگاه سفتیسنج ديجیتال لوترن (مدل  )FG-5020با

میوه ( 4/52گرم) مربوط به گیاهان تغذيه شده با محلول

قطر پروب  5میلیمتر اندازهگیری شد .بهمنظور تجزيه

يک-سوم قدرت هوگلند بود که در  80آذر کاشته شدند

کیفی 10 ،گرم از گوشت میوه با آب مقطر عصارهگیری

(جدول .)4

شده و پس از سانتريفیوژ به مدت  15دقیقه با  0000دور

بر اساس نتايج تجزيه واريانس دادهها ،اثر تاريخ

در دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد ،بخش روشناور

کاشت معنیدار نبود .از نظر حجم میوه نیز الگوی مشابهی

آن برای تعیین خصوصیت کیفی مورد استفاده قرار

ديده شد بهگونهای که بوتههای تغذيه شده با محلول دو-

گرفت.

سوم قدرت هوگلند از باالترين حجم میوه برخوردار
بودند ،در صورتیکه بوتههای کاشته شده در هر سه

نتايج
تعداد گل ،گلآذين و درصد تشكيل ميوه

تاريخ کاشت با هم اختالف معنیداری نداشتند.

مقايسه میانگین دادهها (جدول  )8نشان میدهد که

نتايج همچنین نشان میدهد که بین اثرات متقابل

گیاهان کشت شده در تاريخ  10آذر و تغذيه شده با

تیمارها اختالف معنیداری وجود داشت بهطوریکه

کامل هوگلند ،تعداد گل بیشتری نسبت به ساير تیمارها

بیشترين میزان حجم میوه با  18/11و  18/10سانتیمتر

داشتند ( 20/88عدد در گیاه) .در گیاهان کشت شده در

مکعب از بوتههای تغذيه شده با دو-سوم قدرت هوگلند

 80آذر و  20دی ،تعداد گلها تحت تأثیر غلظت محلول

و به ترتیب کاشته شده در  10آذر و  20دی به دست

غذايی قرار نگرفت .تعداد گلآذينهای هر بوته فقط در

آمد .بیشترين طول میوه ( 84/84میلیمتر) از بوتههای

گیاهان کشت شده در  80آذر تحت تأثیر محلول غذايی

کاشته شده در تاريخ کاشت  20دی و تغذيه شده با

1- Merck

محلول يک-سوم قدرت هوگلند به دست آمد .بوتههای
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کاشته شده در اولین تاريخ کاشت که با محلول دو-سوم

هوگلند که در  10آذر کاشته شدند به دست آمد .نتايج

قدرت هوگلند تغذيه شدند دارای کمترين طول میوه

نشان میدهد کمترين قطر میوه ( 24/32میلیمتر) در

بودند .همچنین میوههای با باالترين قطر ( 88/02میلیمتر)

گیاهان کاشته شده در تاريخ  10آذر و تغذيه شده با دو

از بوتههای تغذيه شده با محلول يک-سوم قدرت

سوم قدرت هوگلند به دست آمد (جدول .)4

جدول  -0نس ت عناصر غذايی در محلول غذايی هوگلند (هوگلند و آرنون )0551 ،مورد استفاده برای تغذيه توتفرنگی
عناصر پرمصرف

غلظت (میلیگرم درلیتر)

عناصر کممصرف

غلظت (میلیگرم در لیتر)

نیتروژن

224

بور

0/22

پتاسیم

285

منگنز

0/11

فسفر

02

روی

0/18

کلسیم

100

مس

0/08

گوگرد

82

مولیبدن

0/05

منیزيوم

24

آهن

8

جدول  -0اثر متقابل محلول غذايی و تاريخ كاشت بر اجزاء عملكرد توتفرنگی رقم كاماروزا
درصد تشکیل میوه
تعداد گلآذين در بوته
تعداد گل در بوته
تاريخ کشت
محلول غذايی
يک سوم قدرت هوگلند

دوسوم قدرت هوگلند

قدرت کامل هوگلند

 10آذر

14/00b

4/00bc

50/25cde

 80آذر

21/88

4/88

01/05

 20دی

14/00

8/02

84/11

 10آذر

20/00b

4/88ab

22/04ab

 80آذر
 20دی

14/88
14/00b

4/00
8/88bc

05/44
83/33fg

 10آذر

20/88a

4/88ab

44/43def

 80آذر

13/00

5/88

24/30

 20دی

12/52

8/00

42/54

ab

ab

bc

b

bc

b

a

b

c

b

bcd
g

abc

a

ef
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جدول  -7اثر متقابل محلول غذايی و تاريخ كاشت بر اجزاء عملكرد و صفات كيفی ميوه توتفرنگی رقم كاماروزا
قطر میوه
طول میوه
حجم میوه
وزن میوه
تاريخ کشت
محلول غذايی
(میلیمتر)
(میلیمتر)
(سانتیمتر مکعب)
(گرم)
25/30cd
 10آذر
82/23b
12/14ab
10/04ab
يک-سوم قدرت هوگلند

دو-سوم قدرت هوگلند

قدرت کامل هوگلند

4/53b

10/22b

84/80b

25/22cd

 20دی

10/30

11/30

84/84

88/02

 10آذر

12/00a

18/11a

82/08b

24/32d

 80آذر

ab

ab

ab

ab

a

b

a

cd

 80آذر

11/41

12/24

82/82

20/58

 20دی

11/80

18/10

84/41

23/24

 10آذر

4/35b

10/04b

82/24b

25/55d

b

d

ab

ab

a

ab

 80آذر

10/20

11/44

 20دی

10/52

11/28

ab

ab

در هر ستون ،میانگینهای دارای حرف مشابه بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  0/05تفاوت معنیدار ندارند.

b

bc

88/05

25/82

85/11

24/82

ab

b
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عملكرد بوته و تعداد ميوه

ويتامين ث

باالترين عملکرد بوته تحت تأثیر محلول غذايی با

بر اساس نتايج مندرج در شکل  ،2چپ ،مقدار

دو-سوم قدرت هوگلند و در گیاهان کاشته شده در 10

ويتامین ث میوه تحت تأثیر تاريخ کاشت گیاه قرار

آذر به دست آمد ( 122/22گرم) .بر اساس شکل ،1

نگرفت ولی با افزايش غلظت محلول غذايی ،افزايش

راست ،اثر متقابل محلول غذايی يک-سوم قدرت

معنیداری يافت بهگونهای که در سه تاريخ کشت 10

هوگلند و تاريخ کشت  20دی باعث ايجاد پايینترين

آذر 80 ،آذر و  20دی مقدار ويتامین ث در گیاهان

عملکرد شد .کشت در تاريخ  20دی منجر به کاهش

تغذيه شده با هوگلند کامل به ترتیب  52/44 ،04/44و

شديد عملکرد بوته گرديد و بهطور متوسط به 24/00

 50/20میلیگرم در  100گرم وزن تر میوه بود .اين

گرم در بوته رسید .تعداد میوه نیز بهعنوان يکی از اجزای

مقادير برای گیاهان تغذيه شده با محلول يک-سوم

اصلی عملکرد تحت تأثیر محلول غذايی و تاريخ کشت

قدرت هوگلند به ترتیب  43/45 ،50/48و 50/00

قرار گرفت .بهطوریکه بیشترين تعداد میوه (14/82

میلیگرم در  100گرم وزن تر میوه بود.

عدد) در بوتههای کشت شده در  10آذر و تغذيه شده

مواد جامد محلول ،اسيديته قابل تيتر و شاخص

با محلول دو-سوم قدرت هوگلند به دست آمد و

طعم

کمترين تعداد میوه ( 0/88عدد) از بوتههای کاشته شده

با افزايش غلظت محلول غذايی ،مقدار مواد جامد

در  20دی و تغذيه شده با محلول يک-سوم قدرت

محلول میوه بیشتر شد(جدول  .)5میوههای مربوط به

هوگلند حاصل شد (شکل  ،1چپ) .بهطورکلی از نظر

گیاهان کاشته شده در  10آذر که با محلول غذايی يک-

تعداد میوه اختالف معنیداری میان دو تاريخ کشت 10

سوم قدرت هوگلند تغذيه شده بودند میوههايی با 2/3

آذر و  80آذر ديده نشد ولی در گیاهان کشت شده در

درصد مواد جامد محلول تولید کردند که بهطور

 20دی ،تعداد میوه تشکیل شده بسیار کمتر بود (بهطور

معنیداری کمتر از ساير تیمارها بود .اثر متقابل تاريخ

متوسط  2/8میوه).

کاشت و محلول غذايی نشان داد اسیديته بهطور

سفتی بافت ميوه

معنیداری در سطح  5درصد تحت تأثیر قرار گرفت.

همانگونه که در شکل  ،2راست مشخص است ،در

بوتههای تغذيه شده با محلول يک-سوم قدرت هوگلند

هر سه تاريخ کشت ،میوههای تولید شده از گیاهان تغذيه

که در  10آذر کاشته شدند دارای حداکثر میزان اسیديته

شده با محلولهای غذايی يک-سوم و قدرت کامل

( 1/22درصد) بودند .اما کمترين مقدار اسیديته (0/32

هوگلند به ترتیب از کمترين و بیشترين سفتی برخوردار

درصد) از بوتههايی به دست آمد که بعد از کاشته شدن

بودند .نرمترين میوهها از گیاهان کشت شده در  10آذر و

در  20دی با قدرت کامل پرورش يافتند .دو تاريخ

تغذيه شده با محلول غذايی قدرت کامل هوگلند

کشت  80آذر و  20دی برای میوه گیاهان تغذيه شده با

بهدستآمد ( 1/31نیوتن بر میلیمتر مربع) .در مقابل

محلول دو-سوم و قدرت کامل هوگلند از باالترين

میوههای مربوط به گیاهان کشت شده در تاريخ  20دی و

مقادير برخوردار بود و برای تاريخ کاشت  10آذر نیز

تغذيه شده با قدرت کامل هوگلند از باالترين درجه

بیشترين شاخص طعم میوه (نسبت مواد جامد محلول به

سفتی بافت برخوردار بودند ( 2/00نیوتن بر میلیمتر

اسیدتیه) برای گیاهان تغذيه شده با قدرت کامل هوگلند

مربع) .سه تاريخ مختلف کشت از نظر تأثیر بر سفتی

به دست آمد (جدول .)5

بافت میوه اختالف معنیداری نداشتند.
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شكل  -0اثر متقابل تاريخ كاشت و محلول غذايی بر عملكرد بوته (راست) و تعداد ميوه (چپ) توتفرنگی رقم كامارزا
(حروف مشابه بر اساس آزمون  LSDدر س ،احتمال  1/15معنیدار نيستند)

شكل  -0اثر متقابل تاريخ كاشت و محلول غذايی بر سفتی بافت (راست) و ويتامين ث ميوه (چپ) توتفرنگی رقم كامارزا
(حروف مشابه بر اساس آزمون  LSDدر س ،احتمال  1/15معنیدار نيستند)

جدول  -5اثر متقابل محلول غذايی و تاريخ كاشت بر صفات كيفی ميوه توتفرنگی رقم كاماروزا
محلول غذايی

تاريخ کشت

يک-سوم قدرت هوگلند

دو-سوم قدرت هوگلند

قدرت کامل هوگلند

مواد جامد محلول (درصد)

 10آذر

b

 80آذر

ab
ab

2/32
3/88

اسیديته (درصد)

نسبت مواد جامد محلول به اسیديته
b

a

2/42

1/22

b

b

2/38

1/12

b

b

 20دی

3/02

1/11

2/80

 10آذر

3/21ab

1/18b

3/02b

 80آذر

ab

a

a

a

3/52

4/40

1/12

a

c

 20دی

3/30

0/34

4/40

 10آذر

3/48ab

0/41c

4/24a

c

a

 80آذر

a

 20دی

a

3/20
3/34

0/33

c

0/32

4/40

a

10/28
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بحث
همانگونه که در نتايج ذکر گرديد تأخیر در کاشت

سبب کاهش تعداد گلآذين و گل در هر بوته گرديد.
اين کاهش را میتوان به دلیل کوتاه شدن طول دوره

02
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رشد رويشی (قبل از فاز زايشی) بوتههای کاشته شده در

شده است .اين نتايج منطبق بر يافتههای پاپادوپولوس

تاريخ  20دی دانست .به همین دلیل و فراهم بودن شرايط

( )1432روی تغذيه توتفرنگی میباشد .از نظر تاريخ

محیطی مناسب ،گیاهان کشت شده در اولین تاريخ

کشت نیز همانگونه که انتظار میرفت ،تأخیر در کاشت

کاشت ( 10آذر) بیشترين تعداد گل را تولید نمودند .اين

سبب کاهش تشکیل میوه گرديد .به نظر میرسد با گرم

نتیجه با نتايج سنگ و همکاران )2002( 1در سه تاريخ

شدن هوا و افزايش میانگین دمای شب و روز ،باز شدن

کشت  15سپتامبر ( 25شهريور) 15 ،اکتبر ( 25مهر) و 15

گلها و بساك پرچمها با مشکل مواجه شد ضمن اينکه

نوامبر ( 25آبان) در منطقهی نیمهخشک شمال هند

با کاهش عوامل گردهافشانی بهويژه حشرات ،گردهافشانی

همخوانی دارد که بر اساس آن 25 ،شهريور به خاطر

کاهش يافت .در ارتباط با تعداد میوه در حقیقت تمام

زودرسی و تولید گل و عملکرد بیشتر ،بهعنوان تاريخ
کشت مناسبتر معرفی شد.
بیشتر بودن تعداد گل و خوشه در تاريخهای کاشت  10و
 80آذر مطابق با گزارش هانکوك و همکاران ()2008
در ارتباط با اثر شرايط دمايی زمان کاشت بر گلدهی
توتفرنگی میباشد ،بهطوریکه نشان دادند حداکثر
گلدهی توتفرنگی در دمای  12/5 -13درجه
سانتیگراد اتفاق میافتد .از نظر اثر محلول غذايی بر
تعداد گل و گلآذين ،اختالف معنیداری بین کاربرد
غلظتهای مختلف محلول هوگلند ديده نشد و میتوان
گفت هر يک از نسبتهای يک-سوم و دو-سوم قدرت
هوگلند نیز از پتانسیل الزم برای تأمین میزان عناصر مورد
نیاز جهت گلدهی برخوردار بودند.
نتايج پروسچ و همکاران )2004( 2در ارتباط با تغذيه
توتفرنگی نشان داد کمبود عناصر غذايی کممصرف در
بستر کاشت سبب کاهش تعداد خوشه میشود .نتايج اين
پژوهش همچنین نشان داد که در گیاهان تغذيه شده با
محلول غذايی يک-سوم هوگلند ،کمترين درصد
تشکیل میوه به دست آمد و با بیشتر شدن غلظت محلول

عوامل محیطی و ژنتیکی که تعداد میوه را افزايش
میدهد روی عملکرد میوه مؤثر میباشند .بر اساس نتايج
بهدستآمده ،تعداد میوه در گیاهان کشت شده در 20
دی (آخرين تاريخ کشت) به نحو قابل توجهای کم شده
بود .اختالف اندك تعداد گل در اين گیاهان نسبت به دو
تاريخ کشت اول حاکی از آن است که با تأخیر در
کشت ،درصد تشکیل میوه کاهش يافته است (جدول .)8
دلیل کمتر شدن درصد تبديل گلها به میوه در آخرين
تاريخ کشت را میتوان به کوتاه شدن دوره رشد گیاه و
در نتیجه تولید گلهای ضعیفتر نسبت داد .از طرفی با
گرمتر شدن هوا فعالیت حشرات گردهافشان نیز کاهش
يافت (مرگان.)2000 4
وزن تر میوه بهعنوان يکی از اجزاء اصلی عملکرد
5

بوته در توتفرنگی محسوب میشود (شوکاوا .)2003 ،
بیشترين وزن تر میوه مربوط به مرحله آخر رشد يا قرمز
رسیده میباشد .نتايج نشان داد تغذيه با محلول دو-سوم
قدرت هوگلند در اولین تاريخ کشت سبب تولید
میوههايی با بیشترين وزن تر شد .از جمله عوامل مؤثر بر
وزن میوه توتفرنگی نسبت نیتروژن به فسفر و نسبت

غذايی گلهای بیشتری به میوه تبديل شدند .ازآنجايیکه

پتاسیم به نیتروژن است که هر چه اين نسبتها به ترتیب

تعداد گلهای ظاهر شده تحت تأثیر محلول غذايی قرار

به عدد  1و  1-1/5نزديکتر باشند باعث افزايش وزن

نگرفت ولی درصد تبديل آنها به میوه با بیشتر شدن

میوه خواهند شد (مرگان .)2000 ،حجم میوه همانند وزن

غلظت محلول غذايی بیشتر شد ،میتوان گفت که تغذيه

تر در گیاهان تغذيه شده با محلول دو-سوم قدرت

با قدرت کامل هوگلند منجر به تولید گلهای قویتری
1- Singh et al.
2- Prerusch

3- Papadopoulos
4- Morgan
5- Shokeava
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محلول هوگلند در هر سه تاريخ کشت نسبت به دو تیمار

بود ،اگرچه تفاوت معنیداری در کل عملکرد مشاهده

محلول غذايی ديگر بیشتر بود .افزايش وزن و حجم میوه

نشد .صفات کیفی میوه تحت تأثیر اثرات متقابل تیمارها

در گیاهان کاشته شده در آخرين تاريخ کاشت ( 20دی)

قرار گرفت .با افزايش غلظت محلول غذايی هوگلند،

را میتوان به درصد تشکیل میوه کمتر و در نتیجه توزيع

سفتی بافت بهجز در اولین تاريخ کشت تحت تأثیر قرار

مواد غذايی بیشتر بین میوههای کمتر مرتبط دانست .نتايج

نگرفت .عدم وجود اختالف معنیدار بین تیمارهای

نشان داد تحت تأثیر تغذيه با محلول دو-سوم هوگلند،

محلول غذايی نشان میدهد که پايینترين سطح محلول

طول و قطر میوههايی که از وزن و حجم بیشتری

غذايی هوگلند نیز از کارايی الزم برای افزايش سفتی

برخوردار بودند بیشتر بود .عدم اختالف معنیدار بین

بافت میوه برخوردار بوده است ،اگر چه با افزايش غلظت

اندازه میوه گیاهان تغذيه شده با محلول يک-سوم قدرت

عناصر غذايی از يک-سوم قدرت هوگلند به قدرت

هوگلند نسبت به ديگر تیمارهای محلول غذايی حاکی از

کامل هوگلند ،غلظت کلسیم که نقش اصلی را در

آن است که پايینترين سطح محلول غذايی هوگلند نیز
از کارايی الزم برای افزايش کیفیت ظاهری میوه
برخوردار است .میوههای مربوط به گیاهان کاشته شده
در  20دی از بیشترين طول و قطر برخوردار بودند.
ازآنجايیکه اين گیاهان نسبت به گیاهان کاشته شده در
دو تاريخ کاشت ديگر ،میوههای کمتری داشته ولی از
تغذيه مشابهی برخوردار بودند بزرگتر شدن اندازه میوه
را میتوان به دلیل جذب بیشتر عناصر غذايی مؤثر بر
رشد میوه دانست.
عملکرد بوته توتفرنگی تابعی از تعداد میوه و وزن
متوسط هر میوه میباشد .بر اساس شرح باال و بیشتر بودن
متوسط وزن تر میوه در تاريخ کاشت  10آذر ،میتوان
عملکرد باالی بوتههای تغذيه شده با محلول دو-سوم
قدرت هوگلند در تاريخ کاشت  10آذر را توجیه کرد.
همیشه افزايش عناصر در خاك و محلول غذايی منجر به
افزايش عملکرد و افزايش غلظت عناصر برگ و بهبود
کیفیت میوه نمیشود (می و پريتس .)1448 ،1کاهش
عملکرد با تأخیر در تاريخ کاشت منجر به کاهش عوامل
تولید و عملکرد میشود .بررسیهای لوپز-گاالرزا و
همکاران )2004( 2نشان داد عملکرد اولیه در بوتههای
توتفرنگی رقم کاماروزا کاشته شده در  22سپتامبر (81
شهريور) بهطور معنیداری پايینتر از  12اکتبر ( 25مهر)
1- May & Pritts
2- Lopez-Galarza et al.

افزايش سفتی بافت میوه توتفرنگی دارد در محلول
غذايی افزايش يافته است (مرگان .)2000 ،افزايش مقدار
ويتامین ث میوه در سطوح باالی محلول غذايی به خوبی
نشاندهنده اهمیت و نقش غلظت عناصر غذايی بر
فاکتورهای کیفی میوه از جمله ويتامین ث بود.
بررسیهای شارما و يامداگنی ( )2000نشان داد با کاربرد
میزان مطلوب بُر و مولیبدن ،میزان ويتامین ث و مواد
جامد محلول بهطور خطی افزايش يافت.
کاهش قابل توجه اسیديته میوه در گیاهان کاشته
شده در  20دی را میتوان به افزايش دمای هوا و در
نتیجه شکسته شدن بسیاری از متابولیتهای سلولی از
جمله اسیدهای آلی هنگام رشد و برداشت میوهها به دلیل
افزايش نرخ تنفسی دانست .نتايج بررسیهای سینگ و
همکاران ( )2002نشان داد در میوههای توتفرنگی که
در زمان رسیدن مواجه با هوای گرم میشوند ،اسیديته
میوه کم میشود .در اين بررسی با تاخیر در تاريخ کاشت
و با افزايش غلظت محلول هوگلند ،مواد جامد محلول و
شاخص طعم افزايش يافت .بنظر میرسد افزايش جذب
عناصر غذايی با تاخیر در کاشت و افزايش میانگین دما
باعث افزايش غلظت مواد جامد محلول ،تنفس سلولی و
کاهش اسیديته میشود بهطوریکه اين روند باعث
افزايش میزان قند و شاخص طعم میوه نسبت به تاريخ
کاشت  10آذر شد.
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 10و  80آذر از نظر عملکرد بوته وجود نداشت ،ضمن

نتيجهگيری
نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد بیشترين میزان

اينکه باالترين کیفیت و شاخص طعم ،سفتی و اسیديته

عملکرد بوته ،بهطور معنیداری تحت تاثیر محلول غذايی

میوه در تاريخ کشت  80آذر بدست آمد .بنابراين با توجه

دو-سوم قدرت هوگلند و باالترين شاخص طعم ،مواد

به هزينه باالی تهیه محلولهای غذايی و کوتاه بودن طول

جامد محلول ،سفتی بافت ،ويتامین ث و بهطور کلی

دوره رشد توتفرنگی میتوان گفت برای تولید محصول

مشخصات کیفی میوه به طور معنیداری تحت تاثیر

با عملکرد و کیفیت مناسب ،تاريخ کشت  10آذر و

محلول غذايی قدرت کامل هوگلند بدست آمد .همچنین

تغذيه با محلول دو-سوم هوگلند توصیه میگردد.

نتايج نشان داد اختالف معنیداری بین دو تاريخ کشت
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