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  فرنگی رقم پاروس و سلوا بررسی اثر گرد و خاك بر برخی صفات فیزیولوژیکی توت

 
  3، تیمور جوادي2، ناصر قادري*1هیوا ندیمی

  nadimihiva@gmail.com. گروه باغبانی، دانشگاه کردستان، سنندج نویسنده مسئول و دانشجوي کارشناسی ارشد، - *و  1
  .استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه کردستان، سنندج - 2
  .استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه کردستان، سنندج - 3

 
فرنگی در طول رشد سالیانه براي  هاي توت بوته. شود کشت می هاي مهم است که در استان کردستان فرنگی ازجمله ریز میوه توت

با توجه به . هایی عاري از آلودگی جهت انجام فتوسنتز و عملکرد مطلوب نیاز دارند تولید بهینه به شرایط آب و هوایی مناسب و به برگ
ه، پرداختن به مشکالت به وجود آمده که اخیراً گردوخاك در غرب و جنوب غرب کشور و در سطح استان کردستان فراگیر شد این

و درنهایت  شدهاي و رشد  آلودگی گردوخاك منجر به کاهش جذب نور، کاهش فتوسنتز، فعالیت روزنه. است ناشی از گردوخاك
صورت  فرنگی، آزمایشی به ي اثر گردوخاك بر خصوصیات فیزیولوژیکی توتبراي مطالعه. داشتخواهد را به دنبال کاهش محصول 

پاروس  دو رقم( 2و فاکتور ) با گردوخاك: 2خاك، سطح  و شاهد بدون گرد: 1سطح ( 1فاکتور شامل فاکتور  2کامالً تصادفی با  طرح
و  ، کلروفیل کل)RWC( خاك باعث کاهش محتواي نسبی آب برگ و نتایج نشان دادند که گرد. تکرار اجرا شد 3در ) و سلوا
 هاي کربوهیدراتافزایش  .ندخاك افزایش یافت و در اثر گرد و میزان پرولین هاي محلول کل کربوهیدرات. شد هاي محلول کل پروتئین
  .مشاهده شددر رقم سلوا بیشتر  کل محلول

  .خاك، محتواي نسبی آب برگ و هاي محلول کل، گرد هاي فتوسنتزي، کربوهیدرات رنگیزه: ها کلیدواژه
 

  مقدمه
 در خصوص به خشک نیمه و خشک مناطق در جهان سرتاسر در گسترده طور به که ندهست طبیعی رویدادهاي گردوغبار هاي طوفان
 نوار در و آسیا غرب جنوب در ایران که آنجا از). 1385اسماعیلی، ( افتند می اتفاق شدید یسال خشک تحت و گرمسیري نیمه هاي عرض
یک تغییر در  عنوان بهتواند  جهانی است و می آلودگی هوا یک مشکل حاد .است مواجه مسئله این با است شده واقع جهان خشک

 طور بهها  روي برگ گرد و خاكوجود  .)2007تریپاتی و گاوتوم، ( شرایط ثابت اتمسفري که در اطراف بشر وجود دارد تعریف شود
نفوذ نور، کاهش کاهش . ، سطح برگ و شرایط آب و هوایی داردگرد و خاكبندد و این بستگی به میزان  می  ها را  فیزیکی روزنه

گیاهان مختلف . )2007نانوس و ایلیاس، (دهند  انگیزي تحت تأثیر آلودگی هوا روي می ها و کاهش گل فتوسنتز، تغییر عملکرد روزنه
روي  گرد و خاك آور زیاناثرات . )2001بریوسگیم و همکاران، ( دهندهاي متفاوتی نشان مینسبت به آلودگی هوا حساسیت

ها ظاهر شده است که میزان آسیب به  برگ و تغییر در رنگ برگ ي ا کاهش در اندازه، نکروزه شدن، آسیب حاشیهمورفولوژي برگ ب
افزایش در درجه حرارت  غبار سبب و جذب اضافی تابش خورشید توسط پوشش گرد. )2009اگباري، ( حساسیت گیاه بستگی دارد

گسترده در استان کردستان  طور بهفرنگی  توت .)1995هیرانا و همکاران، ( ددهکاهش میفتوسنتز را و به تبع آن میزان  شودبرگ می
ي اخیر به  در چند دهه گرد و خاكبه دلیل ورود . مناسب و عاري از آلودگی است وهواي آبشود و براي تولید بهینه نیازمند  کشت می
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روي خصوصیات فیزیولوژیکی  گرد و خاكاثر بررسی  با هدف این پژوهشفرنگی،  استان کردستان و تأثیر آن بر تولید توت
  .صورت گرفتدر شرایط آب و هوایی استان کردستان  ها و پاسخ آن فرنگی رقم پاروس و سلوا توت

  هامواد و روش
فرنگی پاروس و  نشاهاي دو رقم توت. ي کشاورزي دانشگاه کردستان انجام گرفتآزمایش در گلخانه و آزمایشگاه فیزیولوژي دانشکده

صورت  آزمایشی به. بود 1:1ت بي ریز و درشت با نس کشت هیدروپونیک شامل پوکهمحیط. هاي سیمانی کشت شدند وا در شاسیسل
دو رقم ( 2و فاکتور ) گرد و خاكبا : 2، سطح گرد و خاكشاهد بدون  :1سطح ( 1فاکتور شامل فاکتور  2طرح کامالً تصادفی با 

یکنواخت  صورت بهشده توسط پنکه  تهیه گرد و خاك. فرنگی بود ي توت بوته 10ر تکرار شامل ه. تکرار اجرا شد 3در ) پاروس و سلوا
گیاهان در موقع اعمال تیمار . مترمربع سطح برگ بود گرم در هر سانتی 0025/0شده  اعمال گرد و خاكمیزان . ها پاشیده شد روي بوته

در طول رشد رویشی از  تیمارها. تغذیه شدند) لیتر به ازاء هر بوته 1(روز با آب و یک ) لیتر به ازاء هر بوته 1(دو روز با محلول هوگلند 
برداشت شده و به آزمایشگاه فیزیولوژي گروه علوم  هاي برگینمونه، گرد و خاكدوره اعمال  3بعد از . بهار تا پاییز اعمال شدند

گیري صفاتی  هاي برگی براي اندازه نمونه. گراد نگهداري شدند انتیي سدرجه -80گیري، در فریزر باغبانی منتقل شدند و تا زمان اندازه
محتواي نسبی آب برگ  .مورد استفاده قرار گرفتند محتواي نسبی آب برگ و میزان کلروفیلهاي محلول کل،  کربوهیدرات نظیر

)RWC ( و همکاران  گالمسبا استفاده از روش)میزان )1992(و همکاران  گونایریهاي محلول کل با روش  ، کربوهیدرات)2007 ،
روش لیچتن تایلر و کلروفیل طبق ) 1976( برادفوردهاي محلول کل براساس روش  ، پروتئین)1973(و همکاران  بیتسپرولین طبق روش 

ر سطح د LSDو مقایسه میانگین با روش  MSTATCو  SASافزار  ها با استفاده نرم آنالیز داده. گیري شدند اندازه) 2001(و باسچمن 
  .صورت گرفت Excel 2013افزار  رسم نمودارها با استفاده از نرم .انجام گرفت% 5احتمال 
  

  نتایج و بحث
  هاي محلول کلو کربوهیدرات )RWC(محتواي نسبی آب برگ 

دو رقم نیز  بین .شدآن سبب کاهش  گرد و خاكرا دارا بوده و تیمار  RWCترین میزان  نتایج مقایسه نشان داد که تیمار شاهد بیش
گزارش  Jatropha gossypifoli و Adhatoda vasicaدر  در اثر گرد سیمان RWCکاهش  ).1شکل ( داري مشاهده نشد تفاوت معنی

غبار نفوذپذیري سلول را افزایش داده و این باعث از دست دادن آب و محلول مواد  و گرد. )2012لوگاناتان و محمد الیاس، (شده است 
در  RWC، کاهش )1393(مریوانی و همکاران  .)2012لوگاناتان و محمد الیاس، (شود ها میپیري زودرس برگ مغذي و درنتیجه

با افزایش دما و کاهش طول و حجم ریشه در درازمدت در گیاه ایجاد  گرد و خاكفرنگی را گزارش کردند و اظهار داشتند که  توت
نتایج مقایسه میانگین  .فرنگی شده است سبب کاهش محتواي نسبی آب در توت تنش کرده و گیاه نتوانسته آب کافی جذب کند و این

بین دو . سبب افزایش مقدار آن در هر دو رقم شد گرد و خاكهاي محلول کمتري را دارا بوده و  نشان داد که تیمار شاهد کربوهیدرات
، )1996( تزوتکوا و کوالروف). 1شکل (ي را دارا بود داري مشاهده شد و رقم سلوا کربوهیدرات محلول بیشتر رقم نیز اختالف معنی

 به دلیل مهار فتوسنتزي یا تحریک گرد و خاكرا در اثر  دیده هاي آسیب با نتایج ما، کاهش در مقدار کربوهیدرات کل برگ مخالف
گرد وجود آمده توسط بههاي محلول کل برگ در پژوهش ما احتماالً به دلیل تنش  افزایش کربوهیدرات. گزارش کردند سرعت تنفس

ها از طریق تنظیم اسمزي بتواند از این طریق به جذب آب از خاك ادامه  باشد که در این شرایط گیاه با افزایش کربوهیدرات و خاك
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کرمی و . )2009عابدي و همکاران، (افزایش میزان قندهاي محلول کل در اثر آلودگی هوا در درخت ابریشم گزارش شد . دهد
  .در انگور را گزارش کردند گرد و خاكهاي محلول کل در اثر  افزایش کربوهیدرات ،)1393(همکاران 

  
  و پرولین هاي محلول کل پروتئین

 در آن میزان کاهش سبب گرد و خاكکل را دارا بود و  محلول هاي شاهد در رقم سلوا بیشترین میزان پروتئین تیمار که داد نشان نتایج
کاهش در  ).2 شکل( بود دارا را بیشتري محلول  پروتئین سلوا رقم و شد مشاهده داري معنی اختالف نیز مرق دو بین. شد رقم دو هر

موجود و یا کاهش سنتز پروتئین جدید باشد  اسیدآمینهپروتئین به  ي پروتئین گیاهان در مناطق آلوده ممکن است به دلیل افزایش تجزیه
 ).2015راي و پاندا، ( گزارش شده است کاهش پروتئین در انجیر معابد ).2000؛ اقبال، 2007؛ تریپاتی و گاوتوم، 2011ساها و پادهی، (

 در گرد و خاك تأثیر تحت پرولین ي اسیدآمینه به ها آن ي تجزیه و کل محلول هاي پروتئین میزان کاهش
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. فرنگی پاروس و سلوا توتدو رقم هاي محلول کل برگ  کربوهیدراتو محتواي نسبی آب برگ روي  گرد و خاكاثر  :1 شکل

  .دار ندارنداختالف معنی% 5هاي داراي حرف مشترك در سطح ستون
  

گرد و  و بوده دارا را کمتري میزان پرولین شاهد تیمار که داد نشان نتایج ).1393 همکاران، و مریوانی( است شده گزارش فرنگی توت
پرولین بیشتري را  پاروس میزان رقم و شد مشاهده داري معنی اختالف نیز رقم دو بین. شد رقم دو هر در آن مقدار افزایش سبب خاك

انگور  و) 1393مریوانی و همکاران، (ی فرنگ توتدر  گرد و خاكافزایش پرولین تحت تأثیر  ).2 شکل( بود دارا گرد و خاكدر تیمار 
طور که مشاهده  همان. ي پروتئین بوده است دلیل افزایش پرولین در این پژوهش احتماالً تجزیه. گزارش شد) 1393کرمی و همکاران، (

توان گفت که پروتئین به  رقم پاروس پروتئین کمتري را دارا بوده و میزان پرولین آن بیشتر است و می گرد و خاكشود در تیمار  می
  .پرولین تبدیل شده است ي نهیدآمیاس
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. فرنگی پاروس و سلوا توتدو رقم  و پرولین هاي محلول کل برگ پروتئینروي  گرد و خاكمقایسه میانگین مربوط به اثر  :2 شکل

 .دار ندارنداختالف معنی% 5هاي داراي حرف مشترك در سطح ستون
  

  میزان کلروفیل
 رقم دو هر در آن مقدار شکاه سبب گرد و خاك و بوده دارا را بیشتري میزان کلروفیل شاهد تیمار که داد نشان میانگین مقایسه نتایج

اثرات عمومی آلودگی هوا، کاهش کلروفیل همراه با زردي یکی از  ).3 شکل(داري مشاهده نشد  شد اما بین دو رقم تفاوت معنی
دهی به علت رسوب ذرات معلق روي سطح  سایه. )2007جوشی و سوامی، (شود  ها بوده که در نتیجه باعث کاهش فتوسنتز می برگ

ی آن دماي برگ ي آلوده باشد این ذرات سبب انسداد روزنه شده و در ط برگ ممکن است مسئول کاهش غلظت کلروفیل در منطقه
روي سطح برگ سبب کاهش میزان  اي از ذرات همچنین تشکیل الیه. افزایش یافته و در نتیجه ممکن است سنتز کلروفیل به تأخیر بیفتد

تواند به علت آسیب  آلوده می در گیاهان مناطق کاهش در غلظت کلروفیل برگ. )2009جوشی و سوامی، (شود  کلروفیل می
کلروفیل به دلیل رسوب فلزات  ي و یا افزایش تجزیه )1993اسمات، (مهار بیوسنتز کلروفیل  ،)1991همکاران، پاندي و (کلروپالست 

  ).2015راي و پاندا، (ي آلوده در انجیر معابد گزارش شد  کاهش کلروفیل در منطقه. باشد سنگین

 
هاي داراي حرف ستون. فرنگی پاروس و سلوا توتدو رقم کلروفیل کل برگ روي  گرد و خاكن مربوط به اثر مقایسه میانگی :3 شکل

  .دار ندارنداختالف معنی% 5مشترك در سطح 
 

  گیري کلی نتیجه
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لروفیل سبب کاهش محتواي نسبی آب برگ، ک گرد و خاكتوان عنوان کرد که تیمار  ها می براساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین
مزي در این پژوهش هاي اس کننده عنوان تنظیمهاي محلول کل و پرولین به کربوهیدرات. هاي محلول کل شد کل و میزان پروتئین

  .بوده است گرد و خاكها در اثر  ي پروتئین توان ذکر کرد که دلیل افزایش پرولین، تجزیه افزایش یافتند همچنین می
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Effect of dust on some physiological traits in strawberry cvs Paros and selva 
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1-Dept. of Horticultural Science, Kurdestan University, Kurdestan- Iran. 2- Dept. of Horticultural Science, Kurdestan 
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Abstract 
Strawberry is one of the most important small fruits that grown in the Kurdistan province. Strawberry plants for 
growth need suitable environmental conditions and appropriate photosynthesis and adequate yield obtained by leaf 
free from pollution. Dust pollution reduces light absorption, Photosynthesis, stomatal conductance and growth which 
finally lead to yield reduction. Therefore, one completely randomized design experiment performed with two dust 
treatment (control: without dust, Dust) and two strawberry cultivars (Paros and selva) with three replications. Results 
showed that dust application reduced relative water content, chlorophyll and soluble protein. Soluble carbohydrate ad 
proline increased by dust treatment. Higher soluble carbohydrate observed in cv. Paros.  
Keywords: Dust, Photosynthetic pigments, Relative water content, Soluble carbohydrate  
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