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تاثیر روش مصرف و غلظت ترکیبات آلی نانو بر صفات توت فرنگی در شرایط گلخانه
2و احمد احمدپور *1علی پرباله

هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي کهنوج و جیرفت-2دانشجوي کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه آزاد واحد جیرفت. -1
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چکیده
-1394به منظور بررسی اثر ترکیبات آلی بیولوژیک نانو بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد توت فرنگی رقم پاروس، در سال زراعی 

این آزمایش بصورت فاکتوریل دو فاکتوره در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان جیرفت اجرا شد. 1393
و ترکیب آلی پاپیتال نانو پارت Aح (محلولپاشی و استفاده در سیستم آبیاري) بعنوان فاکتور در این آزمایش روش مصرف در دو سط

کیلوگرم در هکتار در روش آبیاري) بعنوان فاکتور 2و 1,5، 1در هزار در روش محلولپاشی و صفر،2و 1,5، 1در چهار سطح (صفر، 
Bسایر تیمارها، بهتر بود العمل گیاه نسبت بهدرهزار عکس2ز کود آلی نانوپارت ه ادر نظر گرفته شده اند. نتایج نشان داد که در استفاد

درهزار و سایر تیمارها 5/1درصد از تیمارهاي کودآلی نانوپارت پاپیتال 10-20اي که در این تیمار در اکثر صفات به نسبتبه گونه
جامد کمی و کیفی محصول که شامل عملکرد میوه در مترمربع، مواد، استفاده از این غلظت کودي عالوه برافزایش عملکرد بیشتر بود

هاي جانبی و استفاده بیش از حد سایر کودهاي آلی و شیمیایی را کاهش داده و حتی باشد، هزینهمیثمحلول، اسیدیته و ویتامین 
ین ترکیب براي تولید و پرورش ، بهترلیلظت کود آگردد. در اثر متقابل روش تغذیه و غباعث تقویت گیاه  و حفظ خاك و محیط می

. زیرا باشددر هزار می2رت پاپیتال به غلظت ،استفاده از روش تغذیه برگی یا محلولپاشی توام با کود آلی نانو پافرنگی در گلخانهتوت
. درصد افزایش نشان داد10–20فرنگی نسبت به سایر تیمارها به میزان در این تیمار بیشتر صفات در توت

توت فرنگی، نانو پارت، پاروس، محلولپاشیکلمات کلیدي:
مقدمه
به بسیاري از عرصه هاي علمی و صنعتی،رفع مشکالت و کمبود ها دردر نانو به عنوان یک فناوري بین رشته اي و پیشتاز، فناوري

ابعادبايهاذرهازمخلوطیشاملنانوهايفرآورده. صنایع وابسته آن به اثبات رسانیده استخوبی جایگاه خود را در علوم کشاورزي و
).Monica & Cremonini, 2009(دهند تغییرراخوداولیهموادشیمیاییوفیزیکیخصوصیاتتوانندمیکههستندنانومتر100تا1بین

رشدبرنانوغذاییموادمثبتیرتأثبرمبنییگزارشاتو استگرفتهقرارتوجهمورداخیراًذراتنانوشکلبهشیمیاییکودهايعرضه
.Yang et alاسفناج (), Prasad et al. 2012نخود (), Pandey et al. 2010ینی (زمبادامجملهازگیاهانازبرخی ریحان و)2006

)Peyvandi et al. 2011طولی،جوانه زندرصدافزایشباعثنانوتیمار کودکهدادندنشان) 1387(تمسکنیوصالحی.دارد) وجود
شرایطدربهتر استقرارموجبگیاهچهرشدکودهاي نانو برمثبتیرتأثوگردیدگندماستقراربهبودنهایتدروچه یشهروچهساقه
عملکرد، شاخص هاي کمی و افزایشدرنانوکودهايکاربرددادنشاننیز)1389(مقدمرضوانیوگردید. نتایج فیضیشوريتنش

با توجه به مسائل مطرح شده هدف از این پژوهش بررسی اثرات کود آلی نانو پارت پاپیتال .اثر گذاشتندگیاهرشدبهبودوذرتکیفی 
توت فرنگی استايبر رشد، عملکرد و کیفیت توت فرنگی و یافتن بهترین روش مصرف این کود بر

هامواد و روش
به منظور بررسی اثر ترکیبات آلی بیولوژیک نانو بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد توت فرنگی رقم پاروس، این آزمایش بصورت 

روش مصرف Aفاکتور در این آزمایشفاکتوریل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان جیرفت اجرا شد. 
در 2و 5/1، 1(صفر، بودآلی پاپیتال نانو پارت مقدار مصرف کودBفاکتور ر سیستم آبیاري) وپاشی و استفاده ددر دو سطح (محلول

. مصرف کود آلی نانو پارت در سه مرحله در سیستم آبیاري)کیلوگرم در هکتار در روش2و5/1، 1روش محلولپاشی و صفر،درهزار 
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آزمایش آب و و همچنینگی از منطقه کردستان تهیه شدندتوت فرنهاي. نهالانجام شدمیوه مرحله رسیدگیبرگی، ظهور گل و6
تغذیه برگی ترکیب آلی با استفاده از سمپاش با غلظتهاي معین بر اساس نقشه کاشت محلول گرفت.خاك قبل از انجام عملیات صورت 

هاي سوپر از قطرهاي با استفادهصورت قطرهپاشی شدند و در روش سیستمی با استفاده از آب پاش پاي بوته ها تزریق گردید. آبیاري به
تعداد میوه، طول میوه، قطر میوه، سطح برگ،تعداد شاخه تشکیل شده، تعداد برگ،در طول اجراي پروزه صفات دریپ انجام شد و

میوه اندازه گیري شده ثویتامین و مربع، مواد جامد محلول، اسیدیتهمتوسط وزن تک میوه، عملکرد میوه در بوته، عملکرد میوه در متر 
تجزیه واریانس گردید و میانگین ها به روش آزمون چند دامنه اي دانکن با هم مقایسه SASو داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 

شدند.

نتایج و بحث
تعداد صفات رویشی بوته توت فرنگی مثلروش تغذیه و غلظت کود آلی نانو پارت براثرات متقابلنشان داد تجزیه واریانسنتایج 

بطوریکه حداکثر مقدار . )1جدول شاخه، تعداد برگ، سطح برگ، تعداد میوه، طول میوه، قطر میو و میانگین وزن هر میوه معنی دار (
صفات رویشی در تیمار درهزار کود نانوپارت پاپیتال بدست آمد و کمترین مقدار این 2روش تغذیه برگی با غلظت این صفات در تیمار 

) نیز نشان داد کاربرد کود نانو 1393نتایج دانشور و همکاران ().1روش تغذیه سیستمی بدون کاربرد کود آلی مشاهده شد (جدول 
رتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، طول غالف، اجزاء عملکرد دانه، عملکرد دانه، عملکرد مثل اصفات مورفولوژیکی باعث افزایش 

فات اندازه گیري شده شامل ارتفاع بوته، وزن روي ریحان ص)1389شد. در آزمایش محمدي و عزیزي (شاخص برداشتوبیولوژیک
در اثر محلول پاشی با کود نانو افزایش تعداد شاخه هاي جانبیوتر و خشک اندام هاي هوایی، سطح برگ، تعداد گره، فواصل میانگره

میوه بود.عملکرد میوه، تعداد میوه در بوته، ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، طول و عرضصفات مورد بررسی شامل یافت. نتایج 

مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح روش تغذیه و کودهاي آلی بر صفات رویشی و کمی توت فرنگی-1جدول
متوسط وزن 

)gr(میوه 
قطر میوه 

)cm(
طول میوه 

)cm(
تعداد میوه 

(عدد)
سطح برگ 

)cm2(
تعداد

برگ (عدد)
تعداد

شاخه (عدد)
تیمار

31/16 c 07/2 c 98/2 bc 49/12 cd 61/43 e 91/46 d 18/8 e صفر)× شاهد (تغذیه برگی
93/19 b 12/3 ab 38/3 b 96/15 ab 25/56 cd 86/59 c 52/11 cd 1غلظت × تغذیه برگی
19/21 ab 26/3 ab 87/3 a 82/15 ab 48/65 b 11/74 b 78/12 b 5/1غلظت × تغذیه برگی
21/24 a 40/3 a 07/4 a 93/16 a 41/72 a 60/84 a 42/14 a 2غلظت × تغذیه برگی
74/11 d 38/1 d 11/2 d 86/7 e 69/33 f 54/40 e 92/6 f صفر)× شاهد (تغذیه سیستمی
56/14 cd 34/2 c 78/2 c 73/9 de 77/41 e 67/48 d 52/8 e لیتر1× تغذیه سیستمی
01/16 c 43/2 c 99/2 bc 56/11 cd 36/51 d 43/58 c 69/10 d لیتر5/1× تغذیه سیستمی
38/16 c 66/2 bc 06/3 bc 32/13 bc 73/61 bc 63/69 b 50/12 bc لیتر2× تغذیه سیستمی

داري با هم ندارند.% اختالف معنی5هاي داراي حداقل یک حرف مشترك از نظر آماري بر اساس آزمون دانکن در سطح در هر ستون میانگین

% بر 1نشان داد که کاربرد کود نانو کالت آهن تاثیر معنی داري در سطح احتمال ) 1391آذرپور و همکاران (نتایج حاصل از آزمایش 
.شتتمامی صفات مورد اندازه گیري دا
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بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده در توت فرنگی مشخص شد که اثر متقابل روش تغذیه و غلظت کاربرد کود 
دار معنیTSS/TAو نسبت Cروي عملکرد میوه در بوته، عملکرد میوه در متر مربع، مواد جامد محلول، اسیدیته، ویتامیننانو پارت بر
در هزار کود نانو و کمترین میزان این صفات در 2). بیشترین میزان این صفات در تیمار روش تغذیه برگی توام با محلول 2بود (جدول 

کاربرد کود نانو در روش محلول پاشی نسبت ).2تغذیه از طریق سیستم آبیاري مالحظه شد (جدول تیمار شاهد کود نانو و روش 
TSS/TA را کاهش داد اما کاربرد کود نانو در روش تغذیه سیستمی باعث افزایش نسبتTSS/TA 2میوه توت فرنگی شد (جدول( .

ن سفتی میوه و برخی ترکیبات فرار نیز در طعم میوه نقش دارند . هر چند عواملی چو.این نسبت در حقیقت بیان کننده طعم میوه است
). مشخصه Lankster,2002(از قندها، اسیدهاي آلی و ترکیبات معطر در میوه رسیده است یآلدر واقع ترکیب ایدهمیوهمزه مطلوب 

نشا سته، نرم شدن گوشت و افزایش تولید میوه در حال رسیدن ، افزایش سطح مواد جامد محلول و کاهش در محتواي اسیدها، تجزیه 
).Garsia et al., 2012اتیلن و ترکیبات فرار است (

منابع

، عکس العمل بادمجان به کاربرد نانو کود کالت آهن و مدیریت 1391م.و اشراقی نژاد،، م.بزرگی، م.ك.،م معتمد، ا.،آذرپور.1
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مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح روش تغذیه و غلظت کودهاي آلی روي صفات کیفی میوه توت فرنگی-2جدول 
TSS/TA ویتامین ث 

)mg/100gr(
TA)%( TSS

(درجه بریکس)
عملکرد میوه 

)gr/m2(
عملکرد میوه 

)gr/canopy( تیمار

7/11 a 5/69 b 57/0 d 6/6 bc 7/961 d 0/209 c غلظت صفر)× تغذیه برگیشاهد (
6/9 b 4/85 a 73/0 bc 0/7 b 7/1338 bc 7/287 b درهزار1غلظت × تغذیه برگی
1/9 b 7/85 a 81/0 b 3/7 b 0/1506 b 8/327 b در هزار5/1غلظت × تغذیه برگی
3/9 b 5/96 a 92/0 a 5/8 a 6/1807 a 2/408 a درهزار2غلظت × تغذیه برگی
5/7 c

1/52 c 57/0 d 2/4 d 8/520 f 1/94 e
غلظت × شاهد (تغذیه سیستمی

صفر)
5/8 bc 0/62 bc 69/0 c 8/5 c 8/637 ef 0/148 de لیتر در هکتار1× تغذیه سیستمی
1/9 b 3/64 bc 70/0 c 3/6 bc 5/880 de 1/176 cd هکتارلیتر در 5/1× تغذیه سیستمی
1/9 b 7/64 bc 78/0 bc 1/7 b 7/1099 cd 0/209 c لیتر در هکتار2× تغذیه سیستمی

داري با هم ندارند.% اختالف معنی5هاي داراي حداقل یک حرف مشترك از نظر آماري بر اساس آزمون دانکن در سطح در هر ستون میانگین
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Effects of application method and Nano fertilizer concentration on straw berry in the green house
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Abstract

To evaluate effects of nano-bio-organic compounds on the yield of strawberry, cultivars Paros, a 2factorial
experiment, arranged in completely randomized block design with 3replications in Jiroft region and in crop
year 1393-1394. In this experiment factor A was 2utilizing methods (spraying and adding to irrigation system)
and factor B was 4levels of  nano-part -papital-organic compounds (0, 1/1000, 1.5/1000 and  2/1000 in
spraying treatment and 0, 1, 1.5 and 2 kg/hec in adding to irrigation system treatment). In fact, this experiment
has 8 treatments, 3 replications and 24 plots.
Results showed that the use of organic fertilizer 2/1000, compared to other treatments, was better than other
treatments. Nano-part -papital-organic compounds caused 10% to 20% improve in most characteristics, in
comparison with 1.5/1000. Besides the qualities and quantities increase, this treatment increased fruit yield per
square meter, total dissolved solids, acidity and vitamin C. This treatment decreased extra expenses for
utilizing other chemical and organic fertilizer. It also causes more strong plants and better soil protection. After
studying interaction effects, results showed that the best combination of treatments was spraying this fertilizer
with density of 2/1000. In this treatment, we can see 10% to 20% increases in most of the parameters.

Key words: Nano-part, Paros, Spraying, Strawberry
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