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ایراهکاریموثردرافزایشبههرهوریآب
).کشتگلخانه 

al., 2007
وامکانکنترلبیشترپخشوتوزیعموادغذاییبرایگیاهاناسهت.
بستر کشتخاکیوغیرخاکیبررشد و تولید محصو تاثرگذاربوده
وانتخابمناسبآنیکیازعوامد موثردرتولیدموفهقمحصهو ت
کشاورزیمهیباشهد(.)Afsharipoor and Roosta, 2010ازجملهه
ویژگیهایمواد بسهترکشهتفرفیهتنگههداریبها یآبومهواد

غذایی،تهویهکافی،زهکشیمناسب،فرفیتتبهادلکهاتیونیبها و
عدمتأثیرمنفیبررشدگیاهاست(.)Majdi et al., 2012استفادهاز
مادهمعدنیپرلیتومادهآلیکوکوپیتجزءبسترهایمتداولکشهت
میباشد.پرلیتمادهمعدنیحاصدازفعالیتسنگآتشفشانیاسهت
کهفاقدقدرتتبادلکاتیونیوموادغذاییبودهوبیشتربرایافزایش
قدرتهوادهیبسترکاشتکاربرددارد(جعفرنیاوهمکهاران.)1397،
ایاسفنجیشبیهپیتماس،بهامنشهاء


کوکوپیتازنظرفیزیکیماده
آلیازپوستهمیهوهنارگیهد،دارایخلهدوفهرزبها ،تهویههخهوب،
فرفیتنگهداریبا یآب،دوامزیادوپایداریفیزیکیمناسباست
( .)Ahmed and Gohnson, 2000
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مطابقگزارشفائوسطحزیرکشتجهانیتوتفرنگهی395844

هکتاروتولیهدآن9223815تهنومیهانگینعملکهردآن23301/7
).سطحزیرکشتتوتفرنگهی

کیلوگرمدرهکتاراست(FAO, 2017
درایران5718هکتاربامیانگینعملکرد11831کیلوگرمدرهکتهارو
تولیدکدکشهور64097تهنمهیباشهدکههاسهتانههایکردسهتان،
مازندرانوگلستانبهترتیببیشترینتولیددرکشوررادارند(احمهدی
وهمکاران.)1397،ازحدود9هزارهکتارگلخانههدرسهطحکشهور،
5/1درصدآن(489/1هکتار)بهکشتتهوتفرنگهیاختصهاصدارد.
توتفرنگیدرگلخانههههایکشهورحهدود21461تهنو
میزانتولید 
عملکردآن43881کیلهوگرمدرهکتهاراسهت(احمهدیوهمکهاران،
فرنگیبهدلیدداشتنسیستمریشههایسهطحی،سهطح

 .)1397
توت
بههرززیههادوآبداربههودنمیههوهبهههحجههمآببهها یینیههازدارد

(.)Klamkowski and Treder, 2006کمبههودآببههاتههأثیربههر
ویژگیهایمورفولوژیک،فیزیولوژیکوبیوشیمیاییمراحهدمختله 
نموگیاهباعثکاهشفتوسنتز،هدایتروزنهای،عملکردمهاده

رشدو
خشکودرنهایتعملکردگیاهمهیشهود(.)Ghaderi et al., 2015
خدامرادیوهمکاران()1398نشان دادندترکیبات آلی،نقهشمهمی
درفراهمکردنموادغهذاییجههتافههزایشرشههدریشههه،ساقهو
عملکردگیاهتوتفرنگیرقمسابرینا1دارد.لوپزدرپژوهشینشانداد
توتفرنگیهایرشدیافتهدربسترهایغیرخاکیمانندپیت،زودرس
وسنگینترهستند(.)Lopez, 2002پورحسینیوهمکهاران()1389

تواناییکوکوپیتدرنگهداشتآبومهوادغهذاییراموجهبافزایش
بوتههاوتعدادبرزهایگیاهتوتفرنگهیدرمقایسههبها
رشدرویشی 
بسترکشتخاکیگزارشنمودند.کوکوپیتباتاثیردراسهیدیته()pH
بسههترکشههت،موجههبجههذبعناصههرغههذاییورشههدمطلههوبگیههاه
تههوتفرنگههیمههیگههردد(دیلمقانیحسنلوییوهمتههی.)1390،نتههایج
آزمایشجعفرلووهمکاران()1395رویاثرتراکمونوعبسترکشهت
توتفرنگیدرکشتهیدروپونیکنشاندادکهبیشهترینوکمتهرین
عملکردبا1/87و1/17کیلوگرمدرمترمربعبهترتیبازبسترکشت
کوکوپیت-پرلیتبهنسبتمساویوبسترپرلیتحاصدشهد.ارسو
آناپالیازبسترهای کشت 100درصدپرلیت10،درصهدخهاک 90
درصدپرلیت20،درصدخاک 80درصدپرلیت30،درصهدخهاک 
70درصدپرلیت40،درصدخاک 60درصدپرلیت50،درصدخاک
درصدپرلیتبرایگیاهتوتفرنگیاستفادهنمود.نتایجآزمهایش

50
آنهانشاندادطولووزنترریشهدربسترهایحاویدرصدبها ی
خاک،بیشتربود( .)Ors and Anapali, 2010
هدفازانجام ایهن پهژوهش ارزیهابیعملکهردمیهوه،بههرهوری
مصرفآبوبرخیمولفههایرشدگیاهتهوتفرنگهی(رقهمسهابرینا)
تحتسطوحمختل آبیاریدربسترهایکشهتخهاکیوغیرخهاکی
1-Sabrina

شامدکوکوپیتوپرلیتدرگلخانهاست .


مواد و روشها
اینپژوهشطهیسهالزراعهی1396-97درگلخانههپژوهشهی
دانشگاهبوعلیسهینابهامختصهاتجغرافیهایی34درجههو48دقیقهه
عرضشمالی48،درجهو28دقیقهطولشهرقی و میهانگینارتفهاع
1820مترازسطحدریاانجامشد.اینآزمایشبرایبررسیاثربسهتر
ویژگیهایرشهدوعملکهردگیهاهتهوتفرنگهیرقهم

کشتبربرخی
سابرینابهصورتفاکتوریددرقالبطرحکامالتصادفیبهادوفهاکتور
بسترکشت(کوکوپیتوپرلیتبانسبتهایحجمی30وC30 (70

40،)P70و50،)C40 P60(60و50درصهد()C50 P50وشهاهد
خاک()Soilوسطوحآبیاری(شامدآبیهاریکامهد(،)FIکهمآبیهاری
بهمیزان)DI80(80و60درصدنیازآبهی()DI60در12تیمهارو3
تکرارانجامشد.پارامترهایموردارزیابیگیاهتوتفرنگینیهزشهامد
طولریشه،وزنتروخشکانهدامههوایی،وزنتهروخشهکانهدام
زیرزمینی،تعدادمیوهدربوته،وزنتکمیوه،عملکردمیوهوبهرهوری

آببههود.برخههیویژگههیهههایفیزیکههیوشههیمیاییبسههترخههاکو
هایفیزیکیبسترهایترکیبیدرجداول1ارائهشدهاست .


ویژگی
بافتخاکبسترخاکیمورداستفادهباتوجهبهدرصداندازهذرات
رس(27درصهههد)،سهههیلت(19درصهههد)وشهههن(54درصهههد)،
لومیرسیشنیبودکهبافتیسبکومناسببرایگشهتگلخانههای
گیاهتوتفرنگیاست .زمبهذکهراسهتکههبافهتخهاکبههروش
هیدرومتری(،)Bauycos, 1962قابلیتهدایتالکتریکیواسهیدیته
عصارهاشباعباهدایتسنجمدل،EUTEOHنیتروژنکهدبههروش
کجلدال،فسفرکدبهروشاولسنوسامرز( Olsen and Sommers,

،)1982پتاسیمبهروشاسپکتوفتومتری،رطوبهتفرفیهتزراعهیبها
دسههتگاهصههفحاتفشههاریوجههرممخصههوصفههاهریبهههروش
سیلندرهایفلزیتعیهینشهد.ویژگهیههایفیزیکهیبسهترترکیبهی
کوکوپیتپرلیتنیزمطابقدستورالعمدراویووهمکارانتعیینگردیهد
طبقهبندی
(.)Ravive and Lieth, 2007کیفیتآبآبیاریبراساس 
آزمایشگاهشوریخاکآمریکادرکالسC2S1بود.
بوتههایتوتفرنگیدرمرحلهسهبرگیپسازضهدعفهونیبها
قارچکشرورال2یکدرهزاردرشروعهفتهسوماسفندماه1396بهه
گلدانهایپالستیکیباقطر18وارتفاع15سانتیمترمنتقدشهدند.
درک تمامیگلدانهایک یه3سانتیمتریسنگریزهو4سوراخ
میلیمتریجهتتبادلهواوخروزآباضافیایجهادگردیهد.ازدو
 5
دستهکوداستوکیککیلوگرمیAو،Bحاویعناصرکممصهرفو
پرمصرفبرایرشدگیاه،دربسترکوکوپیتپرلیتبههعنهوانمحلهول
2-Rovral
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غذاییاستفادهشد.پیاچمحلولغذاییبههکمهکاسهیدنیتریهک65
درصددرمحدوده6-6/5تنظیمشد .تیمارههایآبیهاریدرمرحلهه 5
برگی،یعنیششهفتهپسازاستقرارنشاءهااعمالگردید.تامینآب

موردنیاز درتیمار100درصدنیازآبیبراساساخهتالفرطوبهتههر
گلداننسبتبهرطوبتفرفیتزراعیبود.برایتامینمقهدارآبدر
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تیمارهای80و60درصدنیازآبی،مقدارآبآبیهاریبههدسهتآمهده
برایتیمارشاهد(100درصدنیازآبی)رابهترتیبدرضهریب0/8و
0/6ضههربومقههدارحاصههددراختیههارتیمههارهههایذکههرشههدهقههرار
میگرفت .




جدول  -1برخی مشخصات فیزيکی و شیمیايی خاک و مشخصات فیزيکی بسترهای ترکیبی مورد استفاده
بستر

هدايتالکتريکی

خاک 

 dS/m
 21/19

کوکوپیت پرلیت 
 %70 %30
 %60 %40
 %50 %50

اسیدي
ته
( )-
 7/74

هدایتالکتریکی  اسیدیته 
 dS/m
 0/82
 0/91
 1/0

( )-
 6/74
 6/67
 6/61

رطوبت در ظرفیت زراعی جرم مخصوص ظاهری فسفر
 g/cm3
 1/33

(اعشار) 
 0/19
جرممخصوص 
فاهری 

حقیقی 

3

3

 g/cm
 0/154
 0/150
 0/145

()ppm
 13/35

پتاسیم

ازت

()ppm
 189

()ppm
 0/1

نگهداشتآب 
تخلخدکد رطوبتدرفرفیتزراعی فرفیت 

 g/cm
 1/069
 1/022
 0/97

( )%
 85/5
 85/3
 84/7

(اعشار)
 0/121
 0/130
 0/136

()%
 57/92
 67/06
 76/20



پسازرسیدنمحصولوبرداشتتوتفرتگی،وزنمیوههایهر

بوتهوعملکردهرتیماردرتکرارههایمشهابهبهاتهرازویدیجیتهالی
دارایدقت0/01گرماندازهگیریشد.وزنخشهکمیهوهههانیهزبها
برشهایورقهایمیوههاوخشکنمهودنآنههادرآونپهساز48
گراداندازهگیریشد.درنهایهتدر

ساعتتحتدمای72درجهسانتی
روز95امپسازکشتقسمتهواییگیاهازمحدطوقهجهداووزن
تروخشکاندامهواییواندامزیرزمینیتعیینگردیهد.طهولریشهه
متراندازهگیریگردید(خدامرادیو

توسطخطکشدارایدقت 1
میلی

همکاران1396،؛مشفقیوهمکاران .)1393،
)بهمقدارآب
مقداربهرهوریآب()WPازنسبتعملکردمیوه( Y
مصرفی()Igدرقالبرابطه1تعیینشد(جوزیوزارعابیانه .)1394،
Y
 = WP

()1
Ig
کهدرآنWPبرحسبکیلوگرمبرمترمکعبIg،برحسبمتر
برحسبکیلوگرممیباشد .

مکعبوY
همچنینبرایتعیینآبمصرفی()Igدرتیمارشاهد(100درصد
،بهصورتزیراستفادهشد .
نیازآبی)ازرابطه 2
Ig = (θfc − θi) × Drz × A

()2
3
درآنIgعمقآبآبیاریبهرحسهب θfc،mرطوبهتحجمهی
فرفیتزراعیبسترشاهدبرحسباعشاروθiرطوبتحجمهیقبهد
آبیاریبسترشاهدبرحسباعشارA،مساحتگلدانبرحسهبm2و
 Drzعمقگلدانبرحسبمترمیباشد.برایتعیهینرطوبهتخهاک
قبدازآبیاریبایکمیکروآگر(مته)نمونهایازبسترشاهدبرداشته

وسپسباترکیبیازموادمشابهبسترپرمیشدونمونهخاکدرآون
دمای105درجهبهمدت24ساعتخشکمیشد.مقدارآبآبیهاری

تیمارهای80و60درصدنیازآبی،بهترتیب0/8و0/6نیازآبیتیمار
100درصد(شاهد)درنظرگرفتهشد.درنهایتتجزیهآماریدادههها
بااستفادهازنرمافزارSASومقایسه آماریمیانگینپارامترهایمهورد

بررسیازطریقآزمونچنددامنهایدانکندرسطح یکوپنجدرصد

صورتگرفت .


نتايج و بحث
مقدار آب آبیاری

درشههکد1میههزانمصههرفآبآبیههاریطههیفصههدکشههت
توتفرنگیدرتیمارهایمختل آبیارینشاندادهشدهاسهت.نتهایج
شکد1نشانمیدهدکهمقدارآبآبیاریدرتیمارهایDI80،FIو
میلیمتربود .
بهترتیب224،265و 183
 DI60


طول ريشه گیاه

درجدول2نتایجتجزیهواریانساثهرتیمارههایآبیهاریوبسهتر
کشتبرصفاتموردبررسیگیاهتوتفرنگیارائهشدهاسهت.نتهایج
تجزیهواریانسدادهها(جدول)2نشانداداثرتیمارهایبسترکشهت
ونیازآبیاریواثراتمتقابدآنهابرکلیهصفاتبههجهزوزنخشهک

ریشهووزنتکمیوه(درسطوحآبیهاری)اثهرمعنهیداری()P≤0.01
دارد.ارکیسلیوهمکاراننیزاثرگذاریمتفاوتمحهیطههایمختله 
کشت،برصفاترویشیطولریشهتوتفرنگهیووزنتهروخشهک

آنراگزارشنمودند( .)Ercisli et al., 2005
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شکل  -1میزان آب آبیاری طی فصل کشت توتفرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری
جدول  -2نتايج تجزيه واريانس اثر تیمارهای آبیاری بر ويژگیهای رشد و عملکرد توتفرنگی رقم سابرينا در چهار بستر آزمايش
میانگین مربعات ()MS
منابع تغییر

درجه آزادی

طول ريشه

وزن اندام هوايی

وزن ريشه

تعداد میوه در
بوته

وزن تک میوه عملکرد بهرهوری آب

تر خشک
خشک
تر
ns
**
**
172/8
56/02
**0/08 26/53 104/80 533/79** 71/80
3
بسترکشت 
ns
**
26/48
75/44
**0/03ns 82/64** 53/75** 983/86** 230/52
2
سطوحآبیاری 
*61/82
**29/54
**0/13ns 0/85** 2/63** 16/86** 10/97
اثرمتقابدبستروسطوحآبیاری   6
21/71
1/69
0/04 2/44 0/70
0/92
4/67
 24
خطایآزمایشی 
20/03
14/78
15/89 13/61 12/04 3/68
8/68
ضریبتغییر(درصد) 
دارومعنیداردرسطح5و1درصد(P≤0.05و )P≤0.01

دهندهغیر 
معنی


ترتیبنشان
*،nsو** 
به

**

مقایسهمیانگیندادههادرجدول3نشاندادهشدهاستکهه بهر

اساسآن،بیشترینطولریشهدربینتیمارهایبسترکشتمربهو 
سانتیمتهرودربهینتیمارههای
بهتیمارC30 P70بهمیزان 28/11
سانتیمترودرشهرایط
آبیاریمربو بهتیمارDI60بهمیزان 29/66
اثراتمتقابدعامدهایموردبررسهیبههتیمهارC30 P70 × DI60

بهمیزان 36سانتیمتراختصاصیافت.دربینتیمارهایبسترکشهت
کمترینطولریشه،بهمیزان21/33سانتیمتربهتیمهاربسهترخهاک
()Soilتعلقداشهت.دربهینتیمارههایآبیهاری،کمتهرینمقهدارآن
بهمیزان 21/08سانتیمتربهتیمهار FIاختصهاصیافهت.درشهرایط
سانتیمتر)بهتیمار × Soil
اثراتمتقابدنیزکمترینطولریشه( 18
FIاختصاصداشت.مطابقنتایججدول3برهمکنشکهاهشمقهدار
آبآبیاریبابسترکشتموجبافزایشانهدازهطهولریشههگردیهد.
بهگونهایکهدربسترخاکیاندازهطهولریشههاز18سهانتیمتهردر
سطح100درصدنیازآبیاریبه26سانتیمتردرسطح60درصدنیاز
آبیاریافزایشیافت.دربسترهایغیرخاکینیزبهطورمشابهافزایش

طولریشهدرنتیجهبرهمکنشسطحآبیهاریقابهدمشهاهدهاسهت.
بهعنواننمونهدرسطحآبیاری100درصدازبسهترC30 P70طهول

ریشه22/66سانتیمتراستکهباکاهشنیازآبیهاریبهه60درصهد
سانتیمترافزایشیافت .
طولریشهدرهمینبستربه 36

**

**

33/27
**43/46
**1/07
0/06
3/19

**

666/79
**74/71
**23/54
1/60
3/76

درشههکدهههای2تهها4درصههدتغییههراتطههولریشهههوسههایر
ویژگیهایاندازهگیریشدهگیاهتهوتفرنگهیدربسهترهایمتفهاوت
کشت،تیمارهایمختل آبیهاریواثهراتمتقابهدعامهدههایمهورد
بررسینسبتبهتیمارشاهدنشاندادهشد.کهبرایناساسبیشترین
درصدتغییراتطولریشهنسبتبهتیمارشاهددربسترهایمتفهاوت
کشت،تیمارهایمختل آبیهاریواثهراتمتقابهدعامهدههایمهورد
بررسیبههترتیهببههتیمارههایDI60،C30 P70و × C30 P70
DI60بههههمیهههزان40/7،31/8و100درصهههداختصهههاصداشهههت
(شکدهای2تا.)4خدامرادیوهمکهاران()1398درپژوهشهیروی
گیاهتهوتفرنگهیافههارداشهتندکههموادآلیموجهوددربسهترهای
غیرخههاکیسههببافزایشمتابولیسمریزجانههداران،افههزایشجه هذب
عناصهرغهذایی،بهبودوضهعیتفیزیکیوافههزایشرشههدریشهههو
ساقهمیشوند.درخصوصبیشتربودنمقهدارطهولریشههدرتیمهار
،DI60میتوانافهارداشتکهگیاهتحتتهأثیرکهاهشمقهدارآب
آبیاریبامکانیسمافزایشطولریشهسهعیدرجهذبآبازاعمها 
پایینتررادارد.هریسوکمپبدتغییراتصفتطولریشههاصهلیرا
عمدتاژنتیکیدانستهوعوامدمحیطیازجملهکاهشمقداررطوبهت
رانیزرویآنموثرمیدانند( .)Harris and Campbell, 1989
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جدول  -3مقايسه میانگین برخی ويژگیهای مشاهداتی گیاه توتفرنگی در تیمارهای بستر کشت ،آبیاری و اثرات متقابل آنها
عامل

تیمار

طول ريشه

وزن اندام هوايی
خشک

تر

وزن ريشه
خشک

تعداد میوه در

تر

بوته
-

بستر کشت
نیاز آبیاری
اثر متقابل بستر کشت و تنش رطوبتی

 Soil
 C30 P70
 C40 P60
 C50 P50
 FI
 DI80
 DI60
 Soil×FI
 Soil×DI80
 Soil×DI60
 C30 P70×FI
 C30 P70×DI80
 C30 P70×DI60
 C40 P60×FI
 C40 P60×DI80
 C40 P60×DI60
 C50 P50×FI
C50 P50×DI80
C50 P50×DI60

وزن تک میوه عملکرد بهرهوری آب

 gr
 gr
 gr
 gr
 cm
b
a
c
c
9/73
1/29 14/63
2/04
21/33c
b
a
b
b
b
b
21/13
8/88
10/43
1/30 27/10
7/95
28/11a
29/61a
8/11b
12/76a 1/35a 30/53a 8/91a
24/33b
a
a
a
a
b
a
19/77
12/11
13/14
1/44 31/20
9/24
25/66b
21/71a
11/41a
13/97a 1/26a 33/80a 9/00a
21/08c
b
a
b
b
a
b
23/42
8/58
11/96
1/31 27/80
7/20
23/83b
24/66c
6/42c
8/71c
1/36a 16/00c 4/92c
29/66a
abc
a
e
e
bc
cd
20/78
8/66
12/73
1/26 21/09
2/82
18/00g
23/77bc
6/00e
10/13c 1/29a 15/75g 2/09ef
20/00fg
d
a
h
f
bc
e
23/08
3/67
6/32
1/32
7/06
1/22
26/00bcd
18/90bc
12/00b
13/35cd 1/01a 33/43c 10/86b 22/66def
bc
cde
20/79
8/00
10/17bc 1/61a 28/92d 8/12c
25/67bcd
23/68bc
6/67de
7/23d
1/27a 18/95e 5/54d
36/00a
a
a
bf
a
ab
bc
27/75
10/00
14/84
1/20 38/74 12/21
20/67efg
27/11ab
8/67cd
13/59ab 1/14a 32/83c 9/10bc 24/33cde
a
ef
33/97
5/67
10/54bc 1/28a 20/04ef 6/53d
28/00ab
19/38bc
15/00a
15/26a 1/57a 41/92a 11/86a 23/00def
bc
b
22/01
11/67
13/40ab 1/18a 33/73c 9/47bc 25/33bcd
17/92c
9/67bc
10/74bc 1/58a 17/69f 6/38d
28/66b
درصدمیباشد .

دهندهعدماختالفمعنیداردرسطح5


مشابهدرهرستونوگروهتیمارینشان
حروف


6/11c

 gr
22/55b

2

(  )kg/m
4/27d
5/66c
7/44b
8/99a
9/53a
7/75b
5/73c
7/01e
5/51g
3/29h
8/87d
6/27f
5/85g
10/85b
9/15d
6/97e
11/41a
10/09c
6/81e

3

(  )kg/m
22/88d
30/96c
39/73b
41/53a
35/88a
34/42b
31/02c
26/38fg
24/46g
17/80h
33/38e
27/83fg
31/66e
40/83bc
40/60c
37/75d
42/95ab
44/78a
36/87d

شکل  -2درصد تغییرات ويژگیهای اندازهگیری شده گیاه توتفرنگی در بسترهای متفاوت کشت نسبت به تیمار شاهد خاک



وزن تر و خشک اندام هوايی گیاه

مقایسهمیانگیندادههادرجهدول3نشهاندادبیشهترینمقهادیر
وزنتروخشکاندامهواییدربینتیمارهایبسترکشهتبههتیمهار

ترتیببهمیزان31/2و9/24گرماختصاصیافهتودر

 C50 P50
به
بینتیمارهایآبیاریبهتیمارFIبهترتیببهمقدار33/8و9/0گهرم
اختصاصداشت.بیشهترینمقهادیرایهنپارامترههادرشهرایطاثهرات
متقابدعامدهایموردبررسیبههتیمهارC50 P50 × FIبههترتیهب
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بهمیهزان41/92و11/86گهرماختصهاصیافهت.همچنهیندربهین
تیمارهایبسترکشتکمترینمقادیروزنخشکوترانهدامههوایی،
بهترتیببهمیزان2/04و14/63گرمبهتیماربسترخاک()Soilودر
بینتیمارهایآبیاریبهترتیببهمقدار4/92و16/00گرمبهتیمهار
DI60اختصاصیافت.درشهرایطاثهراتمتقابهدعامهدههایمهورد
بررسیکمترینمقادیروزنخشکوتراندامهواییبهترتیببهمیزان
7/06،1/22گرمبههتیمهار،Soil × DI60اختصهاصیافهت.نتهایج


حاصدنشانمیدهدمقداروزنتروخشکاندامههواییبهاافهزایش
مقدارکوکوپیت،افزایشوبهازایکهاهشمقهدارآبآبیهاریکهاهش

مییابد.دراینراستاازجدول3مالحظههمهیگهرددکههمقهداروزن
خشکوتراندامهواییدرتیمار100درصدنیازآبیاریازبستر C30
P70بهترتیهباز10/86و33/43گهرمبهه5/54و18/95گهرمدر
تیمارDI60کاهشیافت .

شکل  -3درصد تغییرات ويژگیهای اندازهگیری شده گیاه توتفرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری نسبت به تیمار شاهد ()FI

شکل  -4درصد تغییرات ويژگیهای اندازهگیری شده گیاه در شرايط اثرات متقابل تیمارها نسبت به اثر متقابل FI × Soil

براساسنتایجشکدهای 2تا،4بیشهتریندرصهدتغییهراتوزن
خشکاندامهواییدربسترهایمتفهاوتکشهت،تیمارههایمختله 
آبیاریواثراتمتقابدبههترتیهببههتیمارههایDI60،C50 P50و
C40 P60 × FIبههمیهزان-45/3،352/9و333درصهداختصهاص
داشت.همچنینبیشهتریندرصهدتغییهراتوزنتهرانهدامههواییدر
بسترهایمتفاوتکشت،تیمارهایمختله آبیهاریواثهراتمتقابهد

بهمیزان
بهترتیببهتیمارهایDI60،C50 P50و C50 P50 × FI

-52/7،113/2و99/8درصداختصاصیافت.کاهشوزنتهرانهدام
هواییدرگیاهانتحتشرایطکمبودآببهعلتعدمتوسهعهورشهد

سلولیناشیازفشارتورژسانساست.کاهشوزنخشکاندامهوایی
نیزبهعلتکاهشرشدگیاه،بستهشدنروزنهها،کهاهشفتوسهنتزو
هامیباشد( Abd El-Mageeda and Semida,
پیریزودرسبرز 


ارزیابي عملكرد و بهرهوري مصرف آب گياه توتفرنگي گلخانهاي تحت سطوح مختلف آبياري در بسترهاي کشت خاکي و غيرخاکي

.)2015قادریوسیوسهمرده()1390وگرانتوهمکارانمواردی
ازکاهشوزنتروخشکاندامهواییدرشرایطکمبودآبراگزارش
نمودهاند(.)Grant et al., 2010وزنخشکاندامهواییمههمتهرین

شاخصموردارزیابیازاثراتکمبودآببرویژگیهایمورفولهوژیکی
گیاهاست.ازآنجاییکهدرشرایطکمبودآب،دهیدراسهیونوکهاهش
حجمسلولیدرشاخههاوبرزهابیشترازریشهرخمیدهدلذارشهد
هاتحتتأثیرکمبودآبقرارمیگیرند.


دامهواییبیشترازرشدریشه
ان
برخیازگیاهاندرپاسخبهکمبودآب،میزانجهذبآبراازطریهق
حفظنسبیرشدریشهافزایشمیدهندوبدینترتیبگسهترهجهذب
).همانطهور

رطوبتیخودراافزایشمیدهند(Kirnak et al., 2001

ذکرشدکمبودآبباعثتوسعهریشهبهبخشهای

کهدربخشقبد
عمیقترومرطوبترخاکمیشهودوبهاجلهوگیریازتوسهعهبهرز،
میزانمصرفکربنوانرژیرادرانهدامههایههواییکهاهشدادهو
سهمبیشتریازموادفتوسنتزیگیاهدرریشهتوزیعمیگرددکهایهن
امرسببافزایشتواناییریشهدرجذبآبوموادمعهدنیمهیشهود
(گلدانیوهمکاران.)1387،رضویوهمکارانگزارشکردندکمبهود
آبسببکاهشتعدادبرز،سطحبرزووزنخشکانهدامههوایی
فرنگیمیگردد( .)Razavi et al., 2008


توت

وزن تر و خشک ريشه گیاه

مقایسهمیانگیندادههادرجهدول3نشهاندادبیشهترینمقهادیر
وزنتروخشکریشهگیاهتوتفرنگیدربینتیمارهایبسترکشهت
ترتیببهمیزان13/14و1/44گهرماختصهاص

بهتیمار C50 P50
به
یافتودربینتیمارهایآبیاریبیشهترینمقهادیروزنتهرریشههبهه
تیمارFIبهمیزان13/97گرمووزنخشکریشهبهتیمارDI60بهه
مقدار1/36گرماختصاصداشت.درشرایطاثراتمتقابدعامدههای
موردبررسی،بیشترینمقداروزنترریشهبهتیمهارC50 P50 × FI
بهمیزان15/26گرمووزنخشهکریشههبههتیمهار × C30 P70
DI80بهههمیههزان1/61گههرماختصههاصیافههت.همچنههیندربههین
تیمارهایبسترکشتکمترینمقادیروزنخشکوترریشه،بهترتیب

بهمیزان1/29و9/73گرمبهتیماربسترخاک()Soilتعلقداشهت.
دربینتیمارهایآبیاریکمترینمقادیروزنترریشهبهتیمارDI60
بهمقدار8/71گرمووزنخشکریشهبهتیمهارFIبههمقهدار1/26
گرماختصاصداشت.درشرایطاثراتمتقابدنیزکمترینمقادیروزن
بهمیهزان6/32گهرمووزنخشهک
ترریشهبهتیمار Soil × DI60
بهمیزان1/01گرماختصهاصیافهت.
ریشهبهتیمار C30 P70 × FI
براساسنتایجشکدهای2تا4نیهز،بیشهتریندرصهدتغییهراتوزن
خشکریشهنسهبتبههتیمهارشهاهددربسهترهایمتفهاوتکشهت،
تیمارهایمختل آبیاریواثراتمتقابدبهترتیببهتیمارههای C50
DI60،P50وC30 P70 × DI80بهههمیههزان7/9،11/6و27/8
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درصداختصاصداشت.همچنینبیشهتریندرصهدتغییهراتوزنتهر
نیزبهترتیببههتیمارههایDI60،C50 P50وSoil × DI60
ریشه 
بهمیزان-37/7،35/1و-50/4درصداختصاصیافت.افهزایشوزن
تروخشکریشهدربسترهایغیرخاکیدرمقایسههبهابسهترخهاکی
تواندناشیازتهویهبهتروتوزیعمناسبتررطوبتومهوادغهذایی

می
درکدناحیهریشهبهواسطهوجودکوکوپیتبامنشاءآلیدرترکیببا
پرلیههتباشههد.ازطرفههیمطههابقجههدول1بسههترC50 P50دارای
بیشترینمیزانرطوبتدرفرفیتزراعیوبیشهترینمقهدارفرفیهت
نگهداریآب(76/2درصد)درمقایسهبادوبسهترغیهرخهاکیدیگهر
استکهاینامرمیتواندبهافزایشوزنتروخشکریشهبیانجامد .


تعداد میوه در بوته و وزن تک میوه

مقایسهمیانگیندادههادرجدول3نشهانداددربهینتیمارههای
بسترکشت،بیشترینمقادیرتعدادمیوهدربوتهه()12/11ووزنتهک
میهوه(29/61گهرم)بههترتیهببههتیمهارC50 P50و C40 P60
اختصاصیافتودربینتیمارههایآبیهاریبیشهترینمقهادیرآنهها
بهترتیببها11/41و24/66گهرمبههتیمارههایFIوDI60تعلهق
داشتدرشرایطاثراتمتقابدعامدهایموردبررسی،بیشترینتعداد
میوهدربوتهبهتیمارC50 P50 × FIبهتعداد15عهددووزنتهک
میوهبهتیمارC40 P60 × DI60بهمیهزان33/97گهرماختصهاص
یافت.براساسنتایجشکدهای2تا،4بیشتریندرصدتغییراتتعهداد
میوهدربوتهنسهبتبههتیمهارشهاهددربسهترهایمتفهاوتکشهت،
تیمارهایمختل آبیاریواثراتمتقابدبهترتیببهتیمارههای C50
DI60،P50وC50 P50 × DI80بههمیهزان-43/7،98/2و73/2
درصداختصاصداشت.همچنینبیشتریندرصهدتغییهراتوزنتهک
نیزبهترتیهببههتیمارههایDI60،C40 P60و × C40 P60
میوه 
DI60بهمیزان13/6،31/3و63/5درصداختصاصیافت(شهکد2
تا .)4باتوجهبهنتایججدول،3تعدادمیوهدربوتهووزنتهکمیهوه
دربینتیمارهایبسترکشتبهاافهزایشنسهبتکوکوپیهت،تغییهرات
منظمینداشتامادربینتیمارههایآبیهاریبهاکهاهشکهاربردآب
آبیاری،تعدادمیوهدربوتهکاهشووزنتکمیوهافزایشیافت .

عملکرد میوه

مقایسهمیانگیندادههادرجدول3نشانمیدهدکهبیشهترینو
کمترینمقادیرعملکردمیوهتوتفرنگیدربینتیمارهایبسترکشت
بهترتیهببههتیمارههایC50 P50وSoilبهامقهادیر8/99و4/27

کیلوگرمبرمترمربعودربینتیمارههایآبیهارینیهزبههترتیهببهه
تیمارهای FIوDI60بامقادیر9/53و5/73کیلوگرمبرمتهرمربهع
اختصاصداشت.درشرایطاثراتمتقابدعامهدههایمهوردبررسهی،
بهترتیببهتیمارههای C50
بیشترینوکمترینمقادیرعملکردمیوه 
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بهمیزان11/41و3/29کیلوگرمبرمتهر
P50 × FIو Soil × DI60
مربعاختصاصیافت.براساسنتایجشکدهای2تا،4بیشتریندرصد

تغییراتعملکردمیوهنسبتبههتیمهارشهاهددربسهترهایمتفهاوت
کشت،تیمارهایمختل آبیهاریواثهراتمتقابهدعامهدههایمهورد
بررسیبهترتیببهتیمارههایDI60،C50 P50وC50 P50 × FI

بهمیزان-39/9،110/5و62/8درصداختصاصداشت.نتایجشهکد
2نشانمیدهدعملکردمیوهبهطورمتوسط72درصهددربسهترهای
ترکیبیکوکوپیتوپرلیتنسبتبهبسترخاکافزایشیافتهاسهتو
هیچکاهشیبهواسطهاسهتفادهازدومهادهآلهیکوکوپیهتومعهدنی
پرلیتمشاهدهنشد.لذابیشترینمقدارعملکهردمیهوهبههبسهترهای
غیرخاکیتعلقدارد.تاثیرگذاریبستربرصفاترشدیوبهرعملکهرد
میوهدرراسهتاینتهایجلهوپز،آناگنوسهتووهمکهارانوتهرانهیفهرو
همکارانمهیباشهد( ;Lopez, 2002; Anagnostou et al., 1995
.)Tehranifar et al., 2007آنانرشدرویشیبیشتروعملکردبا تر
بهخاطرتوانههایینگهداریآبوعناصرغذاییدراثرفرفیت
میههوهرا 
تبادلکاتیونیبا ی بسترکوکوپیتدانستهاند.همچنهیننتهایجذکهر
شدهپژوهشحاضرنشانمیدههدکههکهاهشمولفههههایرشهددر

مواجههباآبکمتراحتما ًبهدلیدکاهشرطوبتقابددسترسگیاه،
کاهشجذبدیاکسیدکربنبهدلیدبستهشدنروزنههههادرشهرایط
خشکیودرنتیجهکاهشمیزانفتوسنتزوکربوهیهدراتههایتولیهد
شدهطیفرآیندفتوسنتزباشد( .)Gavili et al., 2018


بهرهوری مصرف آب

مقایسهمیانگیندادهههادرجهدول3نشهاندادکههبیشهترینو
کمترینمقادیربهرهوریمصرفآبدربینتیمارههایبسهترکشهت
بهترتیببهتیمارهایC50 P50وSoilبهامقهادیر41/53و22/88

کیلوگرمبرمترمکعبودربینتیمارهایآبیهارینیهزبههترتیهببهه
تیمارهایFIوDI60بهامقهادیر35/88و31/02کیلهوگرمبهرمتهر
مکعباختصاصداشت.درشرایطاثهراتمتقابهدعامهدههایمهورد
بررسینیزبیشترینوکمتهرینمقهادیربههرهوریآببههترتیهببهه
تیمارههایC50 P50 × DI80وSoil × DI60بههمیهزان44/78و
17/80کیلههوگرمبههرمتههرمکعههباختصههاصیافههت.براسههاسنتههایج
شکدهای2تا،4بیشتریندرصدتغییهراتبههرهوریآبنسهبتبهه
تیمارشاهددربسترهایمتفاوتکشت،تیمارههایمختله آبیهاریو
اثراتمتقابدعامدهایموردبررسیبههترتیهببههتیمارههای C50

DI60،P50وC50 P50 × DI80بههمیهزان-13/6،81/5و69/8
درصداختصاصداشت .
براساسنتایجشکد،2تمامیمولفهههایمهوردانهدازهگیهریاز
جملهبهرهوریآب(بهطورمتوسط63درصهد)دربسهترهایترکیبهی
کوکوپیتوپرلیتنسبتبهبسترخاکافزایشداشتوهیچکاهشی

بهواسطهاستفادهازدومادهآلیکوکوپیهتومعهدنیپرلیهتمشهاهده
نشد.لذابیشترینمقداربهرهوریآببهبسهترهایغیهرخهاکیتعلهق
دارد.افزایشبهرهوریمصرفآب،مطلوببهودنبسهترغیرخهاکیرا
دهدومبیناستفادهمناسبترازآبدر

نسبتبهبسترخاکینشانمی
شرایطمحدودیتآببرایکشتگلخانهاست.آبازعوامداصلیو
تاثیرگههذاربههرمولفههههههایرشههداسههتوکمبههودآنموجههبکههاهش
مولفههایرشدوبهتبعکاهشمقادیرعملکردوبهرهوریمصرفآب
شدهاست(شکد2تا.)4درهمینراستانتایجشکد3نشانمیدهد
بیشترینتغییراتکاهشیبرایتمامیصفات،مربو بهتیمارآبیهاری
DI60میباشدهرچندگیاهسعیداشتهتهابهاافهزایش13درصهدی
طولریشهدرتیمهارDI80وافهزایش41درصهدیدرتیمهارDI60
مانعازکاهشمولفههایرشدوعملکردمیوهگیاهگردد.لیکننتهایج
شکد3نشانمیدهدکهافزایشطولریشهبههتنههاییدرافهزایش
عملکردوعوامدوابستهبهآبموثرنیستوبهرایداشهتنعملکهرد
مناسبعالوهبرآببایستیبسترکشهتمناسهببهرایجهذبآبو
موادغذایینیهزدر اختیهارگیهاهباشهد.درتاییهدایهنموضهوعنتهایج
نشانمیدهددرصدافهزایشطهولریشههدربسهتر

شکدهای2و3
کشتC30 P70حدود32درصداستکهازدرصهدرشهدریشههدر
تیمارآبیاری13(DI80درصد)بیشهتراسهت،لهیکنبراسهاسنتهایج
جدول3مقدارعملکردآن(5/66کیلوگرمبرمتهرمربهع)ازعملکهرد
تیمارآبیاری7/75(DI80کیلوگرمبرمترمربع)کمتراست.کوکوپیت
بهدلیدفرفیتتبادلکاتیونیبا (دیلمقانیحسنلوییوهمتی)1390،
وذخیرهبیشترموادغذایی(طاووسیوشاهینرخسهار)1389،موجهب

مدیریتبهترآبشدهوافزایشسطحکوکوپیتاز30درصهدبهه50
درصدنیزافزایشبیشترعملکردوبهرهوریمصهرفآبرابههدنبهال
داشتهاست .
میتهوان
وشکدهای2تا 4

درمجموعباتوجهبهنتایججدول3
چنینافهارداشتکهبهترینترکیهببسهترکاشهت،بسهترترکیبهی
کوکوپیتوپرلیتبانسبتحجمی)C50 P50(50:50اسهتکههدر
شرایطعدماعمالکمآبیاریبیشهترینعملکهرد(11/41کیلهوگرمدر

مترمربع)،وبیشترینبهرهوریمصرفآب(42/95کیلوگرمبهرمتهر
مکعب)راداشتهاست.اینافزایشدرحالتاثراتمتقابد C50 P50
× FIدرمقایسهباSoil × FIبرایعملکردوبههرهوریمصهرفآب
بهترتیب62/77و62/81درصداست(شکد.)4همچنیندرصهورت
اعمالکمآبیارینیزترکیبتیماریC50 P50 × DI80باعملکردو

بهرهوریمصرفآببهترتیب10/09کیلوگرمبرمترمربهعو44/78
کیلوگرمبرمترمکعب،مناسبترینبستربرایمقابلهباکمبودآببهه
جهتجبرانرشدگیاهاست.دراینحالتترکیبتیمارآبیاریبابستر
هایگیاهتوتفرنگی(بههجهزوزنخشهک


کشت،مقدارتمامیویژگی
ریشه)نسبتبهتیماراثرمتقابدبسهترخهاکیدرسهطحآبیهاری100
درصدافزایشداشت(جدول3وشکد.)4افزایشمقادیرمولفهههای

ارزیابي عملكرد و بهرهوري مصرف آب گياه توتفرنگي گلخانهاي تحت سطوح مختلف آبياري در بسترهاي کشت خاکي و غيرخاکي

عملکهردوبههرهوریمصهرفآبدرترکیهبتیمهاری × C50 P50

درصدمیباشد

بهترتیب43/94و69/75
DI80نسبتبه Soil × FI
کهازلحاظکاهشآبمصرفیوافزایشعملکردمیهوهقابهدتأمهد
است(شکد.)4بهنظرمیرسدعدمکاهشمقادیرصفاتمربهو بهه
رشدگیاهتوتفرنگیومقادیرمربو بهعملکردگیاهناشهیازوجهود
پرلیتبهعنوانمادهایمعدنیباتخلخدبا ومیزاننگهداشهتکهم
آبدرترکیببامادهآلیکوکوپیتباشدکهسببتوزیعبهتهرانهدازه
منافذ،بهبودوزنمخصوصفاهریوفرفیتنگهداشهتآبوههوا
میشوند( .)Benito et al., 2005


نتیجهگیری
نتایجاینپژوهشنشاندادگیاهتوتفرنگیرشدیافتههدربسهتر
خاککمترینمقدارعملکردودیگرصفاترویشیراداشتواعمهال
کمآبیارینیزموجبکاهشبیشترعملکردوسایرویژگیههایمهورد
اندازهگیریشد.درمقابدبسترهایکشتبدونخهاکبههنهوعیبها
ایفاینقشجاذبهایرطوبتیباعهثنگههداشهتبیشهترآبومهواد
غذاییقابددسترسگیاهدرشرایطکمبودوعدمکمبهودآبآبیهاری
شهدند.درایههنپههژوهشاسهتفادهازمههوادآلههیچهونالیههافنارگیههد
(کوکوپیت)وموادمعدنی(پرلیت)درترکیببسترهایکشت،رشهدو
باوریگیاهراتحتتأثیرقراردادهوبهطورمتوسطباعثافهزایش72
درصدیعملکردمیوهو63درصدیبهرهوریآبشدند.باتوجههبهه
ایجبهدستآمدهدراینآزمایشعملکردبسترC50 P50درسهطح
نت 
آبیاریDI80تاحدودیبهعملکردبسترC50 P50درسطحآبیاری
FIنزدیکبودهودرصورتلزومسطحکهمآبیهاری80درصهدقابهد
دارعملکردوبهرهوری


پیشنهاداست.درتاییدایننتیجهافزایشمعنی
مصرفآب(بهترتیببهمقدار110و81درصد)دربسترکشت C50

P50نسبتبهبسترکشتخاکی()Soilنشاندهنهدهمناسهببهودن
بسترکشتفو است.ازاینروکاربردکوکوپیهتوپرلیهتبههمقهدار
مساوی،درکشتوپرورشتوتفرنگیوتولیداتمحصو تمختل 
درسیستمکشتبدونخاکگلخانهای،باصرفهجهوییدرمقهدارآب
مصرفیحائزاهمیتمیباشد .
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Abstract
In order to investigate the effect of cultivation medium on yield, water productivity and some growth
characteristics of strawberry plant, an experiment was carried out in the greenhouse as a factorial based on a
completely randomized design with two factors of cultivation medium and irrigation levels. Irrigation treatments
at three levels included full irrigation (FI), deficit irrigation at 80 (DI80) and 60% of water requirement (DI60)
and four cultivation media including soil (Soil), cocopeat: perlite with volume ratios of 30:70 (C30 P70), 40:60
(C40 P60) and 50:50% (C50 P50). The results showed that the highest values of fruit yield and water
productivity among cultivation medium treatments were allocated to C50 P50 treatment with 8.99 kg / m2 and
41.53 kg / m3, respectively, and among irrigation treatments were belonged to FI treatment with 9.53 kg / m2 and
35.88 kg / m3 respectively. The highest values of yield and water productivity in the interaction of the studied
factors were 11.41 kg / m2 in C50 P50 composition with full irrigation treatments and 44.78 kg / m3 in C50 P50
composition with 80% water requirement treatments. Based on the results of this study, in case of deficit
irrigation application, C50 P50 medium with deficit application of 80% water requirement can be suggested.
Keywords: Deficit irrigation, Growth characteristics, Sabrina strawberry, Soilless cultivation
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