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چکیذُ

کؾز ثذٍى خبک ٍ سأهیي ثِ هَقغ ػٌبفز غذایی هَرد ًیبس گیبُ ،عجت افشایؼ ػولکزد ٍ کیفیز هیگزدد .ثذیي
هٌظَر ػْز ارسیبثی سأطیز هٌَدشبعین فغفبر ثز ػولکزد ٍ کیفیز سَرفزًگی رقن( )Parosآسهبیؾی ثب عِ عغح
هٌَدشبعین فغفبر ( 10ٍ 5 ،0هیلیگزم در لیشز) ،ثِ فَرر عزح کبهالً سقبدفی ثب عِ سکزار در ؽزایظ کٌشزل ؽذُ
گلخبًِای ٍ ثِ فَرر کؾز ّیذٍدًَیک در ثغشز دَهیظ اًؼبم دذیزفزٍ .یضگیّبیی ًظیز سؼذاد ثزگ ،قغز گل ،دشبعین
ثزگ ،آًشیاکغیذاى ٍ سؼذاد هیَُ در عَل آسهبیؼ اًذاسُگیزی ؽذًذً .شبیغ ًؾبى داد هحلَلدبؽی هٌَدشبعین فغفبر ثب
غلظز  10هیلیگزم در لیشز ثبػض افشایؼ  34/74درفذ سؼذاد هیَُ ٍ 11/57درفذ قغزگل ًغجز ثِ ؽبّذ ؽذُ اعز.
ّوچٌیي؛ ثبالسزیي هقذار ظزفیز آًشیاکغیذاى ثب سیوبر  5هیلیگزم در لیشز ثِ دعز آهذ .اس ًظز هیشاى دشبعین ثزگ
سفبٍر هؼٌیداری ثیي عغَح هخشلف هٌَدشبعین فغفبر هؾبّذُ ؽذ ٍ غلظز  10هیلیگزم در لیشز ثیؾشزیي دشبعین
ثزگ را ًؾبى داد .سیوبر هحلَلدبؽی هٌَدشبعین فغفبر اطز هؼٌی داری ثز سؼذاد ثزگ ًذاؽز .ثب سَػِ ثِ ًشبیغ ایي
آسهبیؼ هؾبّذُ هیؽَد کِ در اطز هحلَلدبؽی هٌَدشبعین فغفبر ثب غلظز  10هیلیگزم در لیشز ًشبیغ ثْشزی ًغجز
ثِ عبیز غلظزّب ثِ دعز آهذُ اعز.
ٍاژُّای کلیذی :آًشیاکغیذاى ،سَرفزًگی رقن دبرٍط ،هٌَدشبعین فغفبرّ ،یذرٍدًَیک

هقذهِ

سَرفزًگی ) (Fragaria × ananassa Duchیک گًَِ اکشبدلَییذ ( )2n = 8x = 56اس ػٌظ ٍ Fragaria
هشؼلق ثِ سیزُ گلغزخیبى هیثبؽذ ]کبؽی ٍ حکوشی .[1370 ،سیجبیی هیَُ ٍ ثزخَرداری اس ػغز ٍ عؼن خَة اس
ػَاهل افلی هقجَلیز سَرفزًگی هحغَة هیؽَد .سَرفزًگی اس ًظز غذایی دارای ٍیشأهیيّبی ة ،ص ،کب ،آ
ّوچٌیي؛ غٌی اس قٌذ ،علَلش ٍ اهالح دشبعین ،کلغین ،اعیذ فغفزیک ،گَگزد ٍ کلز هیثبؽذ] .کبؽی ٍ حکوشی،
 .[1370اًذاسُ ٍ ٍسى هیَُ سَرفزًگی یک ػبهل هْن اقشقبدی اعز ٍ چَى ایي ػبهل هشأطز اس دٍ ػبهل ؽزایظ
هحیغی ٍ ففبر ارطی اعز ،هی سَاى ثب ػولیبر ثِ ًضادی ٍ یب ثْجَد ؽزایظ هحیغی ثَیضُ سغذیِ گیبّی ثب ػٌبفز
غذایی در سهبى هٌبعت ،ثِ ػولکزد اقشقبدی در سَلیذ دعز یبفز ] .[Webb et al., 1976در عیغشنّبی کؾز
ّیذرٍدًَیک (آة کؾز) ،گیبّبى در هحیغی ثِ غیز اس خبک ،ثِ هٌظَر رعیذى ثِ حذاکظز سزاکن کؾز ،ثْجَد
ػولکزد ،فزفِ ػَیی در هقزف آة ٍ هَاد غذایی ،کبّؼ آلَدگیّبی خبک ٍ هؾکالر ػذة ػٌبفز ،هَرد کؾز
قزار هیگیزًذ ]ثٌشَى ػًَش .[1385 ،درفذ ػذة ػٌبفز غذایی اس عزیق سغذیِ ثزگی (هحلَلدبؽی) در حذٍد 95
درفذ ٍ در رٍػ ػذة اس عزیق ریؾِ ثغشِ ثِ ؽزایظ ؽیویبیی ٍ فیشیکی خبک ثغیبر هشغیز ٍ در حذٍد دُ درفذ
هیثبؽذ ] .[Moraditochaee et al., 2012
فغفز ثؼذ اس ًیشزٍصى هْن سزیي ػٌقز غذایی هَرد ًیبس گیبُ اعز فغفز قغوز ضزٍری سؼذادی اس قٌذّبی فغفبسی
درگیز در فشَعٌشش ،سٌفظ ٍ دیگز دزٍعِّبی هشبثَلیغن هیثبؽذ ّوچٌیي؛ قغوشی اس ًَکلئَسیذّبٍ DNA ،RNA ،
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فغفَلیذیذّبی هَػَد در غؾبی علَلی هیثبؽٌذ ] .[Salisbury and Ross, 1986کوجَد فغفز کوشز اس ًیشزٍصى ٍ
دشبعین در عیغشنّبی آثکؾز ثِ چؾن هیخَرد اهب ایي کوجَدّب هیسَاًذ ػولکزد ٍ رؽذ گیبُ را ثِ ؽذر کبّؼ دّذ
ٍ عجت کبّؼ سقغین علَلی ،عیغشن رؽذ ،ارغَاًی ؽذى ثزگّبی دیز هیؽَد ]سْزاًی فز ٍ ٍحذسی .[1389 ،دشبعین
در فشَعٌشش ،سٌظین حزکبر رٍسًِ ای ٍ ،اًجغبط علَلی ًقؼ دارد ]عالیی.[1377 ،
آلَا ٍ ّوکبراى ]  [2006گشارػ کزدًذ کِ کبرثزد دشبعین ثِ فَرر هحلَلدبؽی ٍ خبکی ثبػض افشایؼ ٍسى
دزسقبلّبی ارقبم ٍالٌغیب ٍ ّبهلیي ،افشایؼ ػولکزد ٍ کیفیز ػقبرُ هیَُ گزیخ فزٍر ٍ کبّؼ  23درفذی سزکیذگی
هیَُ دزسقبل رقن ٍالٌغیب ًغجز ثِ درخشبى ؽبّذ ؽذُ اعز.
هًََ دشبعین فغفبر یک ًوک هقزٍى ثِ فزفِ ٍ قبثل دعشزط ثَدُ کِ ثِ راحشی در آة حل ؽذُ ٍ در ثیي
ًوکْبی فغفزُ ٍ دشبعِ کِ ثزای هحلَلدبؽی ثِ کبر هیرًٍذ دارای کوشزیي ؽبخـ ؽَری اعز .ثٌبثزایي ثزای ثغیبری
اس هحقَالر قبثل اعشفبدُ هیثبؽذ ] .[Barranco, et al., 2012افشایؼ غلظز عَلفبر دشبعین ثِ ػٌَاى هٌجغ دشبعین
( 5سب  10هیلی هَل) ،ػولکزد ٍ سؼذاد هیَُ سَر فزًگی را افشایؼ هی دّذ ].[Khayyat, et al., 2007
هَاد ٍ رٍشّا

ػْز دعشیبثی ثِ اّذاف دضٍّؼ حبضز ،آسهبیؼ هَرد ًظز در آثبى هبُ عبل  1396در گلخبًِ سحقیقبسی
ّیذرٍدًَیک داًؾکذُ ػلَم کؾبٍرسی داًؾگبُ ؽبّذ فَرر گزفز .سیوبرّب ؽبهل  3غلظز هخشلف هحلَلدبؽی
فغفز(هًََدشبعین فغفبر) ( 10 ،5 ،0هیلیگزم در لیشز) ثَد ثغشز کؾز هَرد اعشفبدُ در ایي آسهبیؼ درٍى کیغِّبیی
(ثبلؾشک) اس ػٌظ کبهذَسیز ثِ فَرر هکؼت هغشغیل ثِ عَل  45عبًشیهشز ٍ ػزك  35عبًشیهشز اس دَهیظ دز
ؽذ .در ّز کیغِ عِ ػذد خزاػ ثِ فَرر ضزثذری ایؼبد ؽذ ٍ ًؾبءّبی عزهب دیذُ سَرفزًگی ثِ ثغشز کؾز اًشقبل
دادُ ؽذًذ .عِ ػذد ًؾب رقن دبرٍط در ّز کیغِ کؾز ؽذ .دهب ٍ رعَثز ًغجی گلخبًِ ثِ فَرر رٍساًِ سَعظ
دهبعٌغ (در رٍس  25-20درػِ عبًشیگزاد ،در ؽت  20-18درػِ عبًشیگزاد) ٍ رعَثز عٌغ سؼجیِ ؽذُ در گلخبًِ،
اًذاسُگیزی گزدیذ در عَل دٍرُ رؽذ غلظزّبی هخشلف هحلَلدبؽی فغفز دظ اس ثبس ؽذى  80درفذ گلّب فقظ یک
ثبر رٍی ثَسِّبی سَرفزًگی اػوبل ؽذ .ثزخی خقَفیبر رٍیؾی ،سایؾی ٍ فیشیَلَصیکی هَرد ارسیبثی قزار گزفز .ایي
آسهبیؼ ثِ فَرر عزح کبهال سقبدفی در عِ سکزار اػزا ؽذ .سؼشیِ ٍ سحلیل دادُّب سَعظ ًزمافشار  ٍ SASهقبیغِ
هیبًگیي ثب اعشفبدُ اس آسهَى چٌذ داهٌِای داًکي اًؼبم ؽذّ .وچٌیي ػْز کؾیذى ًوَدارّب اس ًزم افشار  Exelاعشفبدُ
ؽذ.
ًتایج ٍ بحث

ًوَدار هقبیغِ هیبًگیي اطز هحلَلدبؽی هٌَدشبعین فغفبر ثز سؼذاد هیَُ (ؽکل ً )1ؾبى داد کِ غلظز  10هیلی-
گزم در لیشز هٌَدشبعین فغفبر دارای ثیؾشزیي سؼذاد هیَُ اعز ّوچٌیي؛ کوشزیي سؼذاد هیَُ هزثَط ثِ سیوبر ؽبّذ
هیثبؽذً .وَدار هقبیغِ هیبًگیي اطز هٌَدشبعین فغفبر ثز ؽبخـ ظزفیز آًشیاکغیذاى کل (ؽکل ً )1ؾبى داد کِ
هیشاى ایي ؽبخـ در سیوبر  5هیلیگزم در لیشز هٌَدشبعین فغفبر ثبالسز ثَدُ اعز عغَح دیگز هحلَلدبؽی
هٌَدشبعین فغفبر ،ؽبخـ آًشیاکغیذاى را سب حذی کبّؼ دادُ اعز .اس ًظز سؼذاد ثزگ سفبٍر سیبدی ثیي سیوبر ؽبّذ
ٍ هحلَلدبؽی هٌَدشبعین فغفبر هؾبّذُ ًؾذ (ؽکل ً .)2وَدار هقبیغِ هیبًگیي قغز گل (ؽکل ً )3ؾبى داد کِ در
غلظز  10هیلی گزم در لیشز هٌَدشبعین فغفبر ثیؾشزیي هیشاى قغز گل ٍػَد داؽشِ اعزّ .وچٌیي؛ در ایي غلظز
ثیؾشزیي دشبعین ثزگ هؾبّذُ ؽذ ٍ کوشزیي آى در غلظز  5هیلیگزم در لیشز هحلَلدبؽی هٌَدشبعین فغفبر ثَد.
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دبٍى ٍ ّوکبراى ] [1986در سحقیقبر خَد ًؾبى دادًذ کِ کَد ًیشزٍصى ٍ فغفز ثِ هقذار هغبٍی  80کیلَ گزم در
ّکشبر در هقبیغِ ثب عغح ففز ایي دٍ کَد سأطیز هؼٌیداری ثز رؽذ ٍ ًوَ ،ػولکزد ٍ هقذار هبدُ هؤطزُ گیبُ هبریشیغبل
دارد .هحوذ ٍ ّوکبراى .[2011] ،اطز فغفز ،رٍی ٍ اطزار هشقبثل خقَفیبر رؽذ رٍیؾی ،ػولکزد ٍ کیفیز هیَُ سَر
فزًگی را هَرد ثزرعی قزار دادًذ .آًبى در ایي هغبلؼِ ًشبیغ ًؾبى دادًذ کِ خقَفیبر عغح ثزگّ ،چٌیي سؼذاد گل
ّبٍ سؼذاد هیَُ ثِ عَر هؼٌی داری در گیبُ ثب افشایؼ عغَح فغفز ٍ رٍی در ّز دٍ فقل رؽذ افشایؼ یبفز.
در آسهبیؾی ثیبى کزدًذ کِ کب رثزد عیلیکبر دشبعین در آّبر قغز عبقِ را در قغوز دبیِ ٍ قغز گل را افشایؼ داد .
].[ Kamenidou et al., 2009
خغزٍی هؾیشی ٍ ّوکبراى ] [1394در ثحضّبی خَد رٍی دٍ رقن عبلجی ًؾبى دادًذ کِ هحلَلدبؽی دشبعین
رقن ؽبُ دغٌذ عبلجی ثب ّیچ یک اس سیوبرّب اخشالف هؼٌیداری رٍی سؼذاد ثزگ ًذاؽشِ اعز ٍ سیوبر ثذٍى هحلَلدبؽی
دشبعین سؼذاد ثزگ رقن ؽبُ دغٌذی ثیؾشز ثَدُ اعزَّ .اًگ ٍ ّوکبراى ] [2005ثیبى کزدًذ کِ کبرثزد عیلیکبر
دشبعین در هحلَل غذایی رٍی رس هیٌیبسَری رقن دیٌَچیَ ،کیفیز ٍ ػولکزد (سؼذاد ؽبخِّبی فزػی) را افشایؼ داد ٍ
کبرثزد آى ثِ فَرر هحلَل دبؽی ٍ در هحلَل غذایی ثِ ّوزاُ ّن ،عجت افشایؼ قغز گل ؽذ ٍ اطز هظجز ثز رؽذ ٍ
کیفیز آى داؽز .در آسهبیؼ داٍردٌبُ ٍ ّوکبراى ] ،[1392هحلَلدبؽی کالر آّي ٍ هًََدشبعین فغفبر ثب غلظزّبی
هشفبٍر ثز اًبر هلظ عبٍُ اػوبل ؽذً .شبیغ حبفل ًؾبى داد کِ هحلَلدبؽی هًََ ٍ دی دشبعین فغفبر ثز رٍی غلظز-
ّبی دشبعین ٍ فغفز ثزگ ٍ هیَُ سأطیز داؽشِ ٍلی رٍی غلظز آّي ٍ کلغین ثزگ هؤطز ًجَدُ اعز.
ًتیجِگیری کلی
ًشبیغ دضٍّؼ حبضز ًؾبى داد کِ اعشفبدُ اس غلظز ثْیٌِ هٌَدشبعین فغفبر ثبػض ثْجَد ففبر فیشیَلَصیکی،
ػولکزدی ٍ ػولکزدی هیؽَد .هحلَلدبؽی  5هیلیگزم در لیشز هٌَدشبعین فغفبر هَػت افشایؼ آًشیاکغیذاى کل
هیَُ سَرفزًگی ؽذّ .وچٌیي ثبالسزیي هیشاى سؼذاد هیَُ ،قغز گل ٍ دشبعین ثزگ ثب هقزف  10هیلیگزم در لیشز
هٌَدشبعین فغفبر ثِ دعز آهذ.
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Abstract
Soilless culture and Provide timely elements of the plant's nutritional needs, Increases the
yield and quality of elderly. In order to evaluate the effect of monopatassium phosphate on yeild
and quality of strawberry cultivar (Paros), with three levels of monopatassium phosphate (0, 5
and 10 mg / L), In a completely randomized design with three replications under controlled
greenhouse conditions, hydroponic culture in Pumice bed was performed. Characteristics such
as leaf number, flower diameter, leaf potassium, antioxidant activity and fruit number were
measured during the experiment. The results showed that spray of manopatassium phosphate
with concentration of 10 mg/L increased the 34/74% number of fruits and 57/11% of flower
diameter in comparison with the control. Also, the highest level of antioxidant activity was
obtained by treatment with 5 mg/L. There was a significant difference between levels of leaf
potassium in different levels of monopatassium phosphate and the concentration of 10 mg / l
showed the highest potassium content of leaf. Monopotassium phosphate spray treatment did
not have a significant effect on leaf number. According to the results of this experiment, it is
observed that by spraying monopotassium phosphate at a concentration of 10 mg / L, results are
obtained better than other concentrations.
Keywords: Antioxidants, Parus strawberry, Monopotassium Phosphate, Hydroponics.
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