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 فرنگی ارقام پاروس و سلوا تاثیر کاربرد برگی سولفات روي و سولفات پتاسیم بر جذب عناصر در برگ توت

  
  4، محمدرضا ذاکري3، روح اهللا کریمی2، موسی رسولی*1فرشید مرادي

  .دانشکده کشاورزي دانشگاه مالیر، مالیر کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی گرایش تولید محصوالت باغی، ول ونویسنده مسئ - *و 1
  .ي کشاورزي، دانشگاه مالیر، مالیر دانشکده استادیاران گروه علوم باغبانی و مهندسی فضاي سبز، - 3و  2

  اصالح نباتات زراعت و کارشناسی ارشد - 4
  

× Fragaria(فرنگی  توت  ananassa Duch ( گیاهی از خانوادهRosaceae خوري و هم از باشد که اهمیتی جهانی هم از نظر تازه می
فرنگی تجاري معروف  در پژوهش حاضر از دو رقم توت. هاي که در صنایع غذایی به این میوه وابسته هستند را داردنظر دیگر فرآورده

. هاي تجاري شهر سنندج انجام گرفت پرورش در یکی از گلخانه از کشت و ها بعد ي آنپاروس و سلوا استفاده گردید و آزمایشی رو
اي با فاصله چهار صورت اسپري برگی چهار مرحله ها به درصد روي آن 1و  5/0درصد و سولفات روي  2و  1تیمارهاي سولفات پتاسیم 

داري را با آهن اختالف معنی عناصر، فسفر، روي و تیمارها مقادیر در نتیجه اعمال .هفته بر پایه طرح کامالً تصادفی ساده اعمال گردید
  . شاهد در هر دو رقم نشان دادند

  فرنگی، آهن، فسفر و روي سولفات پتاسیم، سولفات روي، توت: ها کلیدواژه
 

  مقدمه
 .است گرفته قرار تجاري و مهم تولیدات زمره در اخیر هايدهه در که است معتدله مناطق هايریزمیوه ترینمهم از یکی فرنگیتوت
 سال 20 طول در. است شیمصرف آن در جهان در حال افزا زانیکشت و م ریبوده که سطح ز یمهم يمحصول تجار فرنگیتوت

محصول را  برداشت و فصل توسعه را جدید ارقام نوآورانه هايتکنیک با استفاده از محققان و فرنگی توت تولیدکنندگان گذشته،
  )2012، نري وهمکاران( اندهگسترش داد

وسیله عوامل مختلفی ازجمله شرایط آب و هوایی، شرایط فیزیکوشیمیایی خاك، ژنوتیپ و شیوه کشت جذب عناصر معدنی از خاك به
مل آب و ، باید عوافرنگی توتاي براي تولید بهینه هاي تغذیهبه منظور توسعه برنامه .)1992، منگل وکارکبی( گیردتحت تاثیر قرار می

-هوایی و فاکتورهاي چندگانه رشد گیاه که منجر به درك درستی از نقش فیزیولوژیکی هر عنصر که در رشد و توسعه گیاه بازي می

اي را در تولید جایگاه ویژه) هاریز مغذي(عالوه بر کودهاي سنتی، مواد معدنی ماکرو و میکرو . )1990، می وپریتس( کنند برسند
 کیفی و کمی جنبه دو هر. کند بازي چندساله میوه گیاهان در مهمی نقش است ممکن برگی تغذیه. انددست آوردهمحصوالت باغی به

پتاسیم فراوانترین کاتیون غیرعالی  .)1996، براون وهمکاراناست( یافته بهبود مغذي مواد پاشیمحلول طریق از چندساله میوه محصوالت
 نوع آنزیم، 60سازي بیش ازقند، فعال قبیل فتوسنتز،پروتئین و هاي سوخت وسازي ازي ازجنبهبسیار در گیاهان است که نقش کلیدي در
پاشی نشان داد محلول) 2014(نتایج کاظمی  .)2004، چنگ وهمکاران( دتشکیل آوندآبکش دار ها وتنظیم پتانسیل اسمزي، تنظیم روزنه

- تغذیه صحیح در زمان مناسب کیفیت و عملکرد میوه. شودمی فرنگی توت باعث افزایش عملکرد) گرم بر لیترمیلی 150(سولفات روي 

 »سلوا« رقم فرنگی توت میوه کیفیت و عملکرد افزایش و رویشی رشد کاهش هدف با آزمایش یک. دهدرا افزایش می فرنگی توتهاي 
سولفات  پاشیشد و نتایج نشان داد که محلول انجام )گرم بر لیترمیلی 200و  100، 0(روي  هاي مختلف سولفاتغلظت از استفاده با

 سولفات اسپري که داد گزارش) 2014( کاظمی .شودمی توصیه فرنگی توت عملکرد و میوه کیفیت افزایش جهت گلدهی از روي قبل
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 عملکرد روي پاشیمحلول که کردند گزارش نیز) 2010( و همکاران مهناز. شودمی فرنگی توت عملکرد افزایش روي موجب
  .دهدمی افزایش را» سلوا«رقم  فرنگی توت

 
  هاروش و مواد

واقع در  فرنگی توت یقاتیگلخانه تحق کیدر  قیتحق نیا يکود يهاماریمراحل پرورش و اعمال ت 1393اوایل پاییز این آزمایش در
 طرح درقالب لیصورت فاکتوربه شیآزما. رفتیانجام پذ ریدانشگاه مال يآن در دانشکده کشاورز یشگاهیآزما يشهر سنندج و کارها

در  میبا سولفات پتاس یپاش فاکتور اول شامل محلول. اجرا شد) یشیسه گلدان در هر واحد آزما(و سه تکرار  ماریبا نه ت یتصادف کامالً
ابتدا  .بود )یک درصد صفر، نیم و(در سه سطح  يرو با سولفات یپاش و فاکتور دوم شامل محلول) درصد دوو یک ، صفر(سه سطح 
 خاكو کود دامی  ماسه،کشت شامل مخلوط طیمح يحاولیتري  ي چهارهادرگلدان را »پاروس« و »سلوا« هايرقم فرنگی توت يهانشاء

چهار هفته . ندمعمول گلخانه قرارگرفت طیدر شرا الزم یپرورش يها، کشت و تحت مراقبت)یک :یک :ی یکبه نسبت حجم( باغچه
 يرو ياهیتغذ عناصر یپاشمحلول دندیرس یکاف رشد به برگ و شاخ لحاظ از هابوته نکهیاز ا لدان، بعدها در گپس از کاشت بوته

  .هاي مربوطه انجام گرفتگیرياندازه ،هفتهچهاربا فاصله  یپاشمرحله محلول چهار اتمام از بعد .شد اعمال ها بوته
   گیري عناصر برگاندازه

بودند،  ساعت خشک شده 48گراد براي مدت درجه سانتی 75هاي برگی که در دماي نمونه ،، روي، آهنفسفر گیري عناصربراي اندازه
- میلی 10براي این منظور به یک گرم پودر گیاه، . انجام شد) 1994 ( و همکاران عبدالشافیبه روش هضم تر  تهیه عصاره .آسیاب شدند

. گرفتند گراد در حمام آب گرم قرارسانتی درجه 65ساعت در دماي  2ه مدت ها بنمونه. افزوده شد) درصد 65( غلیظ نیتریک لیتر اسید
صاف شده و با آب  42ها، با کاغذ صافی واتمن به آنها اضافه شد، پس از سرد شدن نمونه% 20هیدروژن  لیتر پراکسیدمیلی 6/2سپس 

- واریان، فسفر به 220با دستگاه جذب اتمی مدل ن، روي آهعناصرو گیريگیري اندازهاندازه. شدند لیتر رساندهمیلی 50مقطر به حجم 

  .گیري شدنداندازه )ساخت آلمان 100مدل کري(وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر 
 
  بحث ایج ونت

  فسفر
 دنشان دا ،دو رقم پاروس و سلوا فرنگی توتگ تجزیه واریانس اثر تیمارهاي سولفات پتاسیم و روي بر میزان فسفر در برنتایج حاصل از

که بر این . نشان داده شده است 2-3ها نیز در شکل نتایج آزمون مقایسه میانگین داده. باشدمی معنی داردرصد 1که این تیمارها در سطح 
درصد فسفر در رقم پاروس بیشترین مقدار فسفر را در بافت برگ به همراه  069/0درصد سولفات روي با داشتن 1اساس، تیمارهاي 

درصد  5/0در تیمار  بعد از این تیمار،. داري با دیگر تیمارهاي به کار رفته در این رقم نشان داداختالف معنیداشت که این سطح 
بیشترین میزان فسفر . سطح اعمال شده از پتاسیم است 2داري با درصد فسفر در بافت برگ داراي اختالف معنی 061/0سولفات روي نیز 

درصد سولفات پتاسیم با داشتن  2بعد از آن تیمار . درصد روي مشاهده گردید 5/0در تیمار در بافت برگ رقم سلوا ) درصد 055/0(
 LSDدرصد آزمون  5کلی در رقم سلوا اختالف بین تیمارها در سطح طوربه. درصد فسفر بیشترین مقدار را در بافت برگ داشت 053/0
ثبت و مشهود سولفات روي بر درصد فسفر بافت برگ دو رقم به کار قابل استباط است اثر م 1-3آنچه که از شکل . دار نگردیدمعنی

  . رفته در این بررسی است
که با افزایش پتاسیم بدین معنی. عنوان دو عنصري هستند که داراي اثر سینرژیستی بر میزان جذب فسفر هستنددر منابع، پتاسیم و روي به

اثر مثبت پتاسیم بر جذب  .)2001، مالوي( در گیاه نیز قابل پیش بینی استو روي به واسطه اعمال خارجی آنها افزایش سطح فسفر 
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تواند درصدي عملکرد کل می 13همچنین افزایش  درصدي فسفر در سویا در نتیجه اعمال خارجی پتاسیم و 15تواند با افزایش فسفر می
باشد میزان فسفر در بافت ذرت با اعمال روي قابل بحث می اثر افزایشی روي بر میزان فسفر بافت نیز با استناد به افزایش. تایید گردد

ثیر تیمارها و کند تا تاهاي شیمیایی بیشتر از ژنوتیپ تبعیت میاز نظر خصوصیات جذب عناصر و ویژگی فرنگی توت. )1998، اوزي(
افت تاثیري مثبت داشته است ولی در اغلب موارد اعمال سولفات روي بر میزان فسفر ب )2013( س وهمکارانوداردیگر عوامل محیطی 

، همکاران حسنی و( ود روي در گیاهان بروز کرده استهاي از کمبعکس این حالت یعنی اعمال فسفر باعث کاهش روي و حتی نشانه
2012(.  

 

 
داراي هاي ستون. ارقام پاروس و سلوا فرنگی توتاثر تیمارهاي سولفات پتاسیم و روي بر میزان فسفر بافت برگ  :1-3شکل

 .ندارند LSDدرصد آزمون  5داري در سطح حروف مشابه از لحاظ آماري اختالف معنی
 

  روي
اثر تیمارهاي اعمال شده سولفات روي و پتاسیم بر میزان روي در هر دو رقم که قابل مشاهده است،  براساس نتایج تجزیه واریانس

دار بین حاکی از تفاوت معنی2-3ه میانگین نشان داده شده در شکل از نتایج مقایس. دار استدرصد معنی 1پاروس و سلوا در سطح 
گرم بر گرم وزن تر میلی 4/2و  2/2سولفات روي به ترتیب % 1بیشترین مقدار روي در تیمار . تیمارها در هر دو رقم پاروس و سلوا است

دار از لحاظ آماري نسبت به دیگر تفاوتی معنی این سطح از تیمار سولفات روي. برگ در ارقام پاروس و سلوا به همراه داشته است
به ترتیب در ارقام  2و  85/1درصد سولفات روي نیز با  5/0جالب توجه است که در هر دو رقم نامبرده در سطح . تیمارها ایجاد کرد

  .داري با دو سطح سولفات پتاسیم ایجاد کرده استسلوا و پاروس تفاوت معنی
روي انار  نتایج آنالیز ) درصد6/0و  3/0(روي اعمال سولفات روي ) 2012(و همکاران حسنی توسط هاي صورت گرفته در بررسی 

درصد سولفات  6/0دار گردیده که میزان جذب روي در سطح درصد روي میزان جذب روي معنی 3/0عناصر نشان داد که در سطح 
سلطان هاي ذرت در نتیجه اعمال سولفات روي در نتایج بررسی افزایش میزان روي در بافت گیاه. روي نیز باز هم افزایش نشان داد

پتاسیم با داشتن اثر سینرژیستی بر جذب روي باعث افزایش مقدار این عنصر در بافت . گزارش گردیده است )2014(و همکاران  قاضی
-که به) 1982(همکاران  تاویري ودر تحقیقات صورت گرفته توسط  .)1998، اوزي؛ 1999، همکاران اوسترهویس و( گرددگیاه می

صورت روند افزایشی در زمینی صورت گرفت، نتایج نشان داد که روي و پتاسیم هر دو بهمنظور بررسی رفتار روي و پتاسیم در سیب
هاي نتیجه بررسی در. دار نشدحالی بود که تاثیر روي بر میزان پتاسیم معنیاین در. اندتیمارها باعث افزایش روي در بافت گیاه گردیده

، همکاران جات و( دار افزایش یافتدیگري روي گندم، با اعمال سطوح مختلف سولفات روي و پتاسیم میزان روي به شکلی معنی
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هاي حاضردر نتایج بررسی .)2015، همکاران موسی و( و برگ سیب تاثیر منفی نشان داد اعمال پتاسیم بر میزان روي بافت میوه .)2014
  . ش تحقیقات قبلی مطابقت داشترازهاي تحت تیمار پتاسیم با گدر بافت میوه ،ان عنصر رويقسمت میز

  
هاي داراي ستون. ارقام پاروس و سلوا فرنگی توتاثر تیمارهاي سولفات پتاسیم و روي بر میزان عنصر روي بافت برگ : 2-3شکل

  .ندارند LSDمون درصد آز 5داري در سطح حروف مشابه از لحاظ آماري اختالف معنی
  آهن 

داري اثر تیمارها بر میزان آهن در ارقام پاروس و نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي اعمال شده سولفات پتاسیم و روي حاکی از معنی
م در گرم گرمیلی 32/0درصد سولفات پتاسیم با داشتن  1دار بین تیمار نیز اختالفی معنی 3-3 در شکل. باشددرصد می 1سلوا در سطح 

گرم آهن بیشترین مقدار میلی 31/0درصد سولفات پتاسیم در رقم سلوا با داشتن  1تیمار . گرددوزن تر برگ در رقم پاروس مشاهده می
سطح اعمال شده . ایجاد نموده است LSDدرصد آزمون  5داري را نسبت به سطوح تیماري دیگر در سطح را داشته و اختالف معنی

-این سطح اختالف معنی. گرم در گرم وزن تر برگ بیشترین مقدار را داشته استمیلی 24/0درصد با داشتن 5/0وي دیگر از سولفات ر

درصد  5/0درصد سولفات پتاسیم و  2در رقم سلوا نیز تیمار  3-3داري با سطوح باالي سولفات پتاسیم و روي ایجاد نموده است شکل 
اثر . داري نسبت به سطوح تیماري دیگر نشان ندادندم وزن تر بافت برگ اختالف معنیگرم در گرمیلی 24/0سولفات روي با داشتن 

اي که در بعضی نتایج عامل ایجاد کلروز ناشی از شود به گونهمنفی روي و پتاسیم بر جذب آهن در منابع تحقیقاتی به وفور دیده می
هاي صورت گرفته توسط در بررسی .)2004، علی و محمد؛ 1999 ،همکاران و محمود( شودکمبود آهن به این دو عنصر نسبت داده می

منظور نشان دادن اثر آنتاگونیستی پتاسیم بر جذب آهن صورت گرفت، آنها مشاهده کردند که اثرات که به )2010( همکاران سلیک و
ود را با کلروز ناشی از کاهش منفی پتاسیم بر جذب آهن در ذرت فقط در سطوح باالي پتاسیم اعمال شده قابل مشاهده است که خ

غیرمتحرك  عنصر از سوي دیگر، پتاسیم یک عنصر محرك و آهن یک. دهدجذب آهن و کاهش وزن خشک بافت گیاهی نشان می
زدایی ناشی از جذب زیاد آهن مدنظر است، حتی در مواقعی که سم. گردد و سرعت جذب آن به گیاه و حرکت آن بیشتر استتلقی می

راه غالبی که روي به وسیله آن از  )2001، همکاران لی و ؛2005، آسچ و بیکر( ها هستندعنوان اولین گزینهروي و پتاسیم بهاستفاده از 
  .)1970، همکاران و آمبلر( باشدکند، ایجاد اختالل در جریان جذب آهن میجذب آهن جلوگیري می
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هاي داراي ستون. ارقام پاروس و سلوا فرنگی توتن بافت برگ اثر تیمارهاي سولفات پتاسیم و روي بر میزان آه: 3-3شکل

  .ندارند LSDدرصد آزمون  5داري در سطح حروف مشابه از لحاظ آماري اختالف معنی
 

  گیري کلینتیجه
سلوا  آنالیز عناصر در برگ گیاهان تیمار شده با سولفات روي و پتاسیم که شامل فسفر، آهن، روي، بودند در هر دو رقم پاروس و

  .داري را نسبت به شاهد نشان دادنداختالف معنی
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The effect of foliar application of zinc and potassium sulphate adsorption elements in the leaves of strawberry 

varieties Paros and Selva 
 

F. Moradi1*, M. Rasouli2, R. Karimi3 and M. Zakeri4 

1, *- Masters of Engineering Plant Production Orientations Production of Horticultural Products, of Agricultural 
Science, Malayer Universiti, Malayer, Iran. 2, 3-Assistant Professors Dept. of Horticultural Science and Landscape 

Engineering, Malayer University, Malayer, Iran. 4-Mastrers of Plant Breeding 
 

Abstract 
Strawberry is plant that belongs to Rosaceae family which has globally importance. At the present study, two 

popular commercially cultivars («Paros» and «Selva») were utilized to conduct two experiment at a commercial 

greenhouse in Sannadaj city. Element analysis in treated plants (phosphorus, iron and zinc) compared to control 

exhibited significant difference. 
Keywords: Potassium sulfate, Zinc sulfate, Strawberris, Iron, Phosphorus and Zinc. 
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