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  اثر بسترهاي مختلف کشت بر عملکرد و کیفیت میوه رقم سلوا در کشت بدون خاك

 
  3، میثم ایرانپور3، امیر کیلدشتی2، جمالعلی الفتی2نژاد ، محمود قاسم*1محمد آتشکار

  mohamad_atashkar@yahoo.com. نویسنده مسئول و دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیالن، رشت - *و 1
  .به ترتیب دانشیار و استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیالن، رشت - 2

 دانشجویان کارشناسی، گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیالن، رشت - 3

 
بنابراین، در این پژوهش، اثر بسترهاي مختلف بر عملکرد . باشد ع بستر کشت مناسب در کشت بدون خاك بسیار مهم میانتخاب نو

تیمار و چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي  10در قالب طرح کامالً تصادفی با  ʻسلواʼفرنگی رقم و کیفیت میوه توت
% 50کوکوپیت و % 50 -2، )نسبت حجمی(پرلیت % 25کوکوپیت و % 75 -1اي کشت شامل بستره. دانشگاه گیالن بررسی گردید

پرلیت و % 50 - 7پامیس، % 50کوکوپیت و % 50 -6پرلیت، % 100 -5کوکوپیت، % 100 -4پرلیت، % 75کوکوپیت و % 25 -3پرلیت، 
گیاهان . پرلیت بودند% 50پیت و % 25پیت، کوکو% 25 - 10شن و % 50پرلیت و % 50 -9شن، % 50کوکوپیت و % 50 -8پامیس، % 50

خصوصیات گلدهی در طول دوره آزمایش همچنین در پایان عملکرد و برخی از . با محلول غذایی یک سوم قدرت هوگلند تغذیه شدند
% 50در بستر آذین و تعداد گل و باالترین عملکرد نتایج نشان داد که بیشترین تعداد گل. گیري شدند خصوصیات کیفی میوه اندازه

 پامیس% 50پرلیت و % 50ترین اسید قابل تیتر در بستر دست آمد، اما بیشترین میزان مواد جامد محلول و بیششن به% 50و کوکوپیت
فرنگی در کشت هیدروپونیک به مقدار زیادي بستگی به نوع در مجموع، نتایج نشان داد که خصوصیات کمی و کیفی توت. مشاهده شد

  . دبستر کشت دار
  .فرنگی، کشت بدون خاك، بستر کشت، مواد جامد محلول، اسید قابل تیترتوت: ها کلیدواژه

  
  مقدمه

و محتویات سرشار از  یکی از مهمترین ریزمیوه مناطق معتدله است که به دلیل عطر و طعم Fragaria ananassaفرنگی با نام علمی توت
ایران در حال  ).2014، آخاتو و فرناندز(ها نفر پیدا نموده است در رژیم غذایی میلیوناه مهمی را ویتامین به خوبی شناخته شده و جایگ

 فرنگی به خود اختصاص داده استکشور تولیدکننده توت 76مقام نوزدهم را در بین  فرنگیتوت هزار تن 32ساالنه با تولید حاضر 
هاي آتی، با افزایش امید است در سال. باشدچندان مناسب نمی گاهبا توجه به شرایط اقلیمی مساعد در کشور این جای. )2012فائو، (

 فرنگی تبدیل شودکننده توتترین کشورهاي تولیدسطح زیر کشت و رعایت اصول باغداري جایگاه ایران بهبود یابد و به یکی از مهم
م طول سال در یک سیستم کنترل شده تا حدودي تولید با کیفیت بهتر و عملکرد بیشتر در تما عالوههب .)2006 ،طباطبائی و همکاران(

هاي خاکزي، همچنین به دلیل وجود آفات و بیماري. هاي غذایی جدید پاسخ دهدتواند به نیازهاي جمعیت روبه رشد جهان و عادتمی
زم و هاي خاکی را نداشته باشد الهاي هرز و مشکل کمبود آب وجود یک سیستم بدون خاك که مشکالت سیستممشکل علف

 غیرمستقیم و مستقیم طوربه کشت بستر عنوانبه استفاده مورد مختلف مواد خصوصیات). 1389رخسار، طاووسی وشاهین(ضروري است 
 کشت بستر خاك،انتخاب کشت بدون سیستم یک ایجاد در عوامل ازمهمترین یکی ،بنابراین. دارد اثر محصول تولید و گیاه رشد بر

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:mohamad_atashkar@yahoo.com
http://www.sid.ir


 پوستر     دانشگاه بوعلی سینا -1395شهریور   هاي ریز اولین سمپوزیوم ملی میوه

228 

 

 کشت بسترهاي از استفاده و ايگلخانه هايکشت افزون روز گسترش به توجه با ).1390حسنلویی و همتی،  دیلمقانی( باشدمی مناسب
 کشت در سلوا رقم فرنگیتوت کیفی و کمی خصوصیات بر کشت مختلف بسترهاي اثر مطالعۀ هدف با حاضر پژوهش ها،گلخانه در

  .گرفت صورت خاك بدون
  

  هامواد و روش
گیالن در یک دوره کده کشاورزي دانشگاه دانش تحقیقاتی درگلخانه تکرار چهار و تیمار ده با تصادفی کامالً طرح قالب در پژوهش این

 رطوبت درجه سلیسیوس و 18سلسیوس و در شب در حدود  درجه 23در حدود در روز  هنگلخا دماي طی این دوره. اجراشد شش ماهه
% 50کوکوپیت و % 50 -2، )نسبت حجمی(پرلیت % 25کوکوپیت و % 75 -1مل شا شامل کشت بسترهاي. بود درصد 70-50نیز  نسبی

پرلیت و % 50 - 7پامیس، % 50کوکوپیت و % 50 -6پرلیت، % 100 -5کوکوپیت، % 100 -4پرلیت، % 75کوکوپیت و % 25 -3پرلیت، 
- بلوك. پرلیت بودند% 50پیت و % 25کوکوپیت، % 25 - 10شن و % 50پرلیت و % 50 -9شن، % 50کوکوپیت و % 50 -8پامیس، % 50

همچنین پرلیت نیز به . شوند حجیم و باز تا کامالً شدند خیسانده آب در ساعت 24مدت استفاده به از قبل کوکوپیت شده فشرده هاي
براي . م نشدگونه عملیاتی انجاها قبل از استفاده هیچروي سایر بستر. ساعت در آب قرار گرفت تا به مقدار الزم آب جذب کند 24مدت 

ها از یکدیگر روي فاصله گلدان. استفاده شد) 4گلدان سطح (مترسانتی 5/15متر و ارتفاع سانتی 16هایی با قطر دهانه کشت از گلدان
 7 روز در درماي 14مدت تهیه و به مهر 20ها در تاریخ نشا. متر در نظر گرفته شدانتیس 35ها از یکدیگر متر و فاصله ردیفسانتی 5/17

 94ساعت قرار گرفتند، سپس با استفاده از قارچکش بنومیل ضدعفونی شده و در تاریخ چهار آبان سال  10درجه سلیسیوس و طول روز 
محلول غذایی در . ها در هر گلدان یک دریپر قرار داده شد تا آب و مواد غذایی مورد نیاز گیاه تامین شودبراي آبیاري بوته. کشت شدند

مدت دوهفته با آب ها بهبراي جلوگیري از تنش شوري بوته. لیتري تهیه و به طور مساوي در اختیار گیاه قرار داده شدند 100هاي تانک
 و A ،B ،Cهاي براي تهیه محلول غذایی ابتدا محلول. تغذیه شدندبود  1جدول  که مطابق آبیاري شدند سپس با استفاده از محلول غذایی

D لیتر محلول غذایی برداشته می 100هاي پایه به مقدار مورد نیاز براي تهیه ند سپس از هرکدام از این محلولطور جداگانه تهیه شدبه-

 .بستر با استفاده از آب آبشویی شدبراي جلوگیري از تجمع شوري در بستر در انتهاي هر هفته . شد

  
  و بحثیج انت

- و پیت) 50:50(کوکوپیت به نسبت حجمی مساوي -شنبیشترین عملکرد و تعداد گل در بستر ها نشان داد که نتایج مقایسه میانگین
کوکوپیت و پیت  ).2جدول (مشاهده شد %) 100(دست آمد و کمترین مقدار عملکرد در بستر پرلیت هب) 25:50:25(کوکوپیت  -پرلیت

کند، در نتیجه سبب ایط رشد بهتري را براي گیاه فراهم میظرفیت بیشتري براي نگهداري آب حاوي مواد غذایی دارند که این امر شر
باشد که این امر سبب شوند، همچنین ظرفیت نگهداري آب در پرلیت و پامیس از سایر بسترها کمتر میافزایش خصوصیات کمی می

اثر چهار بستر پرلیت، ) 1389(سی وشاهین رخساروطاو ).1391محمدي قهساره و صمدي، (کاهش خصوصیات کمی در آنها می شود 
فرنگی بررسی کردند آنها نیز مشاهده را روي خواص کمی وکیفی توت) 1:1نسبت (خرده چوب -کوکوپیت، خرده چوب و پرلیت

ن نتایج حاصل از ای .کردند که بیشترین خصوصیات کمی در بستر کوکوپیت و کمترین این خصوصیات در بستر پرلیت مشاهده شد
، آنها نیزکمترین مقدار تولید باشدهاي قبلی در خصوص تاثیر نوع بستر بر عملکرد میوه هاي مثل خیار موافق میپژوهش با نتایج گزارش
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و ) % 50:50( شنهمچنین بیشترین تعداد گل آذین در بستر کوکوپیت و ). 2007پیوست و همکاران، ( را در بستر پرلیت مشاهده کردند
 دست آمده با نتایج آزمایش دیلمقانی حسنلویی و همتینتایج به). 2جدول (مشاهده شد ) %100(آذین در بستر پرلیت لکمترین تعداد گ

یابد و کمترین تعداد آذین افزایش میآنها نیز مشاهده کردند که با فزایش مقدار کوکوپیت در بستر تعداد گل .مطابقت دارد) 1390(
جامد محلول  موادبیشترین مقدار  که دادنشان بسترهاي هاي اثر نوع میانگینمقایسه  .ه کردندمشاهد) %100(در بستر پرلیت  را آذینگل

- پرلیت بستر). 1شکل(مشاهده شد ) %100(کوکوپیت و کمترین مقدار در بستر ) %100( پرلیتو ) %50:50(پامیس -پرلیتدر بسترهاي 
بستر در مقایسه با این تر ت که همین مسئله منجر به خشک شدن سریعکمترین ظرفیت نگهداري آب را دارا اس%) 50:50(س پامی

منظور غلبه بر پتانسیل از طرف دیگر خشکی بستر موجب کاهش تجمع آب در میوه و افزایش مواد جامد محلول به. شودکوکوپیت می
در  TSSشترین مقدار یهده کردند که بنیز مشا) 1389(طاووسی و شاهین رخسار ). 2008تزوتزاکسی و اکونوماکسی، ( شوداسمزي می

پامیس -همچنین بیشترین اسید قابل تیتر نیز در بسترهاي کوکوپیت .بستر پرلیت و کمترین مقدار آن در بستر کوکوپیت مشاهده شد
   ).2شکل (مشاهد شد ) %25:75(پرلیت-و کمترین مقدار آن در بستر کوکوپیت) %50:50(پامیس -و پرلیت) 50:50%(

  
  فرنگیاستفاده شده براي توت غذایی نوع محلول :1 جدول

  )بر حسب گرم( مقدار در یک لیتر محلول ذخیره  ترکیب  نوع استوك

 A استوك
Ca(No3)2.4H2o 82گرم  

KNo3 5/50گرم  

MgSo4.7H2o 123گرم  

  B استوك

KNo3 5/50گرم  

NH4H2Po4  72 گرم  
H3Bo3 5/1گرم  

ZnSo4.7H2o 11/0گرم  

 C استوك
(NH4)6MoO7 05/0گرم  

MnSo4.H2O 77/0گرم  

CuSo4.H2o 25/0گرم  

گرمD  Fe-EDTA 10 استوك  

قابل  اسیدیته دیجیتال و وزن شدند، مقدار مواد جامد محلول با استفاده از رفرکتومتر وسیله ترازوي دیجیتالبه ها برداشت ودر پایان میوه 
  .ندگیري شداندازهنرمال  NaoH  ،1/0روش تیتراسیون با تیتر به
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  رقم سلوا فرنگیاثر بسترهاي مختلف بر خصوصیات کمی میوه توت: 2جدول 
  تعداد گل  تعداد گل آذین  )گرم در بوته(عملکرد  بستر کشت

  c380 bc2 c25/18  %)25:75(پرلیت -کوکوپیت
  cd75/346  bc2   cd25/15  %)50:50( پرلیت -کوکوپیت
  d75/289  b25/2  c20  %)75:25(پرلیت -کوکوپیت
  c75/365  b25/2  c25/19  %)100( کوکوپیت

  e25/185  d1    d75/9  %)100(پرلیت 
  cd323  b25 /2  cd17  %)50:50(پامیس -کوکپیت

  d5/294  c5/1  cd5/15  %)50:50(پامیس -پرلیت
  a5/546  a3  a75/28  %)50:50(شن -کوکوپیت

  b5/484  b25/2  b5/25  %)50:50(شن  -پرلیت
پرلیت -کوکوپیت-پیت

)50:25:25(%  
a5/541  b25/2  a5/28  

  

  
  فرنگی رقم سلوا توت مواد جامد محلول درصداثر بسترهاي مختلف کشت بر : 1شکل 

  
  سلوا فرنگی رقم میوه توت اسید قابل تیتر درصداثر بسترهاي مختلف کشت بر : 2شکل 
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  گیري کلینتیجه
 ،طورکلیهب. داشته باشدفرنگی میوه توتملکرد کمی و کیفی داري روي عتواند تاثیر معنینتایج این پژوهش نشان داد که نوع بستر می

براي  )25:25:50(و همچنین پرلیت، کوکوپیت و پیت ) 50:50(شن ، پرلیت و )50:50( شنتوان گفت که بستر مخلوط کوکوپیت و می
 .رلیت ترجیح داده شودوقیمت پایین آن مخلوط آن با کوکوپیت و پشن ولی با توجه به دسترس بودن  ،این رقم مناسب هستند
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Abstract 
Selecting an appropriate growing substance is very important in hydroponic culture. Therefore, in this study, the 
effect of different growing substrates on fruit yield and quality of strawberry CV Selva was investigated according a 
completely randomized design with 10 treatments and four replications at research greenhouse of University of 
Guilan. Growing media were 1. (75% Coco pit: 25% Perlit), 2. (50% Cocopit: 50% Perlit), 3. (25% Coco pit: 75% 
Perlit), 4. (100% Coco pit), 5. (100% Perlit), 6. (50% Coco pit: 50% Pumice), 7. (50% Perlit: 50% Pumice), 8. (50% 
Coco pit: 50% Sand), 9. (50% Perlit: 50% Sand), 10. (25% Coco pit: 25% pit: 50% Perlit). The plants were fertilized 
with Hoagland nutrient solution. At the end, fruit yield and quality was measured. The flowering characteristics and 
fruit yield and quality were measured during and the end of experiment respectively. The results showed that the 
highest inflorescence and flowers and the highest fruit yield was found at 50% Coco pit: 50% Sand, but the highest 
TSS and TA was observed at 50% Pumice: 50% Perlit respectively. Overall, the results showed that the qualitative 
and quantitative characteristics of strawberry are influenced by growing media type.   
Keywords: Strawberry, Soilless culture, Growth substance, Titrable acid, Total soluble soilds 
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