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  فرنگی رقم کاماروسا پاشی برگی گلوکز بر برخی صفات کیفی و رویشی توت اثر محلول

  

4و داریوش طالعی 3، یاور شرفی2، سید جالل طباطبایی*1مینا موالیی
  

 mmolaie59@yahoo.com.  ارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي، گروه علوم باغبانی، دانشگاه شاهد، تهراننویسنده مسئول و دانشجوي ک - *و  1

  .عضو هیات علمی دانشکده کشاورزي، گروه علوم باغبانی، دانشگاه شاهد، تهران- 3و 2

  .ت گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهرانعضو هیات علمی دانشکده کشاورزي، مرکز تحقیقا - 4

  

هاي کیفی و رویشی  بر ویژگی) گرم بر لیتر 4و  2بدون تیمار، (ي پژوهش حاضر، بررسی اثر گلوکز در سه سطح  هدف عمده

سنج میزان دما و رطوبت نسبی گلخانه روزانه توسط دماسنج و رطوبت . فرنگی رقم کاماروسا تحت شرایط کشت هیدروپونیک بود توت

. فرنگی اعمال گردید هاي توت پاشی بر روي بوته در ادامه طول دوره رشد، تیمارها در دو مرحله محلول. گیري شد تعبیه شده اندازه

وزن تر، وزن خشک و (صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامالً تصادفی اجرا شد و برخی از خصوصیات رویشی  آزمایش به

نتایج حاصل . مورد ارزیابی قرار گرفت) pHواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، شاخص طعم و م(و فیزیولوژیکی ) مساحت برگ

طوري که با افزایش غلظت گلوکز شاخص  ها شد بهنشان داد که سطوح مختلف گلوکز نسبت به تیمار شاهد موجب بهبود این شاخص

سطوح مختلف گلوکز . بهترین اثر را داشت pHو  TSSتر گلوکز بر گرم بر لی 2همچنین تیمار . طعم و سطح برگ افزایش پیدا کرد

  .گردید TAموجب کاهش 

 فرنگی، هیدروپونیک  گلوکز، شاخص طعم، صفات رویشی، توت: ها کلیدواژه

 

  همقدم

 باشدوري تولید محصوالت و باالرفتن کارآیی آب میهاي افزایش بهرهاز راهکار) هیدروپونیک(هاي کشت بدون خاك روش

وجود تقاضا در . فرنگی یکی از مهمترین محصوالت باغبانی است که ارزش اقتصادي باالیی داردتوت). 1392صبا و وجگانی، کوشش(

- توان با سرمایهگردد که میزایی میافزون بر این، موجب اشتغال. موجب افزایش سطح زیر کشت آن در ایران شده است تمام طول سال

لو و همکاران، توحید(رآوري وابسته در کنار کشت و کار آن، ارزش افزوده محصول تولیدي را افزایش داد گذاري در ایجاد صنایع ف

1388.(  

گیرد، بنابراین نقش مهمی در گلوکز از محصوالت مهم فتوسنتزي است که در مراحل بعدي سوخت و ساز گیاه مورد استفاده قرار می

باشد تحت تاثیر مقدار نور و دماي موجود میساز برخی مواد دیگر در سلول است ود پیشتولید گلوکز که خ. رشد و نمو گیاهان دارد

فرنگی طعم و هاي کیفیت توتاز آنجایی که یکی از مهمترین شاخص. شودکه براساس شدت، کیفیت و طول مدت تابش نور تعیین می

اکافی، محتوي قند پائینی دارند که دلیل آن کاهش میزان فتوسنتز هاي خارج از فصل، اغلب به دلیل دریافت نور نمزه میوه است، در میوه

محتوي ). 1389فر و وحدتی، تهرانی(یابند مسئله محتوي قند پایین را دارند هاي که در مناطق بانور کم رشد میمیوه. در گلخانه است

-شوند دراي با طعم اسیدي در زمستان تولید میاي گلخانههباشد و بنابراین در شرایط کمبود نور میوهاسید مانند قند تحت تاثیر نور نمی

 .مزه بودن میوه به دلیل حداقل بودن این ترکیبات استباشد در نتیجه بیموجود نمی که میزان قند الزم براي تعدیل طعم اسیديحالی

ها موجب تامین سریع عناصر قند پاشی برگی عناصر معدنی وگزارش کردند که محلول) 1994(جاسوانت و همکاران ). 1991کدر، (
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عالوه بر گلوکز اثر . تر از جذب آنها توسط ریشه از بستر استشود چرا که در این روش عناصر غذایی سریعمورد نیاز گیاهان عالی می

بهبود ز موجب گزارش کرد که ساکارو) 1983(داگر  .ها از جمله ساکارز نیز گزارش شده استپاشی برگی دیگر قندمثبت محلول

با توجه به آنچه که . هاي متورم انجام شودها و جوانهگردد و توصیه نمود که محلول پاشی بیشتر بر روي برگهاي زایش گیاه میویژگی

پاشی گلوکز بر روي برخی صفات کیفی و پاشی قندها گفته شد این آزمایش با هدف بررسی اثر محلولدر مورد اثر مثبت محلول

 .انجام گردید "کاماروسا"رقم  فرنگی توترویشی 

  

  هامواد و روش

 1394دانشکده کشاورزي دانشگاه شاهد در سال زراعی  یجهت دستیابی به اهداف این پژوهش، آزمایش مورد نظر در گلخانه آموزش

ز بسترهاي بستر کاشت مخلوطی ا .فرنگی رقم کاماروسا که به صورت هیدروپونیک کشت شده بود، انجام گردیدبر روي گیاه توت

صورت روزانه توسط دماسنج و رطوبت میزان دما و رطوبت نسبی گلخانه به .پومیس بود 75پرالیت و  25هاي پومیس با نسبتپرالیت و 

-محلول. بود) گرم بر لیتر 4و  2بدون تیمار، (ها شامل کاربرد برگی سه سطح گلوکز تیمار .سنج تعبیه شده در طی کشت کنترل گردید

مواد ( و فیزیولوژیکی )وزن تر، وزن خشک و مساحت برگ( اعمال شد سپس برخی از خصوصیات رویشینوبت  2ز در پاشی گلوک

 در قالب طرح پایه کامالًو صورت فاکتوریل آزمایش به. گیري شداندازه) pHجامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، شاخص طعم و 

و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند  SASافزار ها توسط نرمتجزیه و تحلیل داده در این آزمایش،. تکرار انجام شد 3تصادفی در 

  .استفاده شد Exelافزار ها از نرمهمچنین جهت کشیدن نمودار. اي دانکن انجام شددامنه

  

  نتایج و بحث

یتر گلوکز نسبت به تیمار شاهد موجب افزایش گرم بر ل 2دهد که غلظت نشان می) 1شکل ( TSSنمودار مقایسه میانگین اثر گلوکز بر 

دهد که میزان این شاخص نشان می) 1شکل (نمودار مقایسه میانگین اثر گلوکز بر اسیدیته قابل تیتراسیون . مواد جامد محلول شده است

آورده شده  1شکل گونه که در همان. در تیمار شاهد باالتر بوده است و سطوح گلوکز تا حدي موجب کاهش این شاخص شده است

که بیشترین میزان این شاخص از باالترین غلظت طوريبا افزایش غلظت گلوکز افزایش یافته است به) TSS/TA(است شاخص طعم 

مشاهدات ما با اظهارات کدر . آنچه به نظر می رسد این است که گلوکز موجب بهبود طعم میوه گردیده است. دست آمدگلوکز به

  . دمطابقت دار) 1991(
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   فرنگی رقم کاماروسامیوه توت ، اسیدیته قابل تیتر و شاخص طعمTSSاثر مقایسه میانگین سطوح مختلف گلوکز بر : 1 شکل

عصاره میوه  pHافزایش موج دهد که سطوح مختلف گلوکز نشان می) 2شکل (عصاره میوه  pHگلوکز بر شاخص مقایسه میانگین اثر 

مربوط به  pHباالترین میزان . دست آمدبه) سطح صفر گلوکز(پاشی از تیمار بدون محلول pHمیزان  که کمترینطوريگردیده است به

  .گرم بر لیتر گلوکز است 2سطح 

  
  فرنگی رقم کاماروسا عصاره میوه توت pHاثر مقایسه میانگین سطوح مختلف گلوکز بر : 2شکل 
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ها ب بهبود این شاخصدهد که سطوح مختلف گلوکز موجنشان می) 3کل ش(خشک  و وزن ترگلوکز بر مقایسه میانگین اثر نمودار 

نمودار مقایسه میانگین سطح برگ . دست آمدهاي تیمار شده با گلوکز بهبیشترین میزان وزن تر و وزن خشک برگ از بوته. اندشده

)LA) ( رسد که سطوح به نظر می. در هر بوته نیز افزایش پیدا کرده است دهد که با افزایش غلظت گلوکز سطح برگنشان می) 3شکل

 کلی،طوربهگلوکز برگی پاشی  درخصوص محلول .فرنگی شده استهاي توتهاي رویشی بوتهمختلف گلوکز موجب بهبود ویژگی

زنی  مشخص گردید که جوانههاي مختلف قندها براي آغازش ریشه و ساقه ذرت،  در آزمایش تاثیر غلظت. اطالعات کمی وجود دارد

هاي  اسطه غلظتها و ریشه به و میزان رشد ساقه هاي مختلف بهبود یافت و حداکثر وسیله کاربرد فروکتوز، مالتوز و ساکاروز در غلظتبه

). 2011ن، گوچا(ها شدند دهنده پاسخ رشدي خوب ریشه و ساقه هاي مالتوز و ساکاروز نشان همه غلظت. ز بوده استکم مالتوز و ساکار

و همکاران  ریبزینسکی اي توسطشیشه در کشت درون Gentiana kurrooفعالیت فتوسنتزي پژوهشی که در مورد تاثیر ساکاروز بر در 

سیی و . درصد بود 3/0انجام شد، مقدار کارآیی فتوسنتزي عملکرد و واکنش نوري فتوسنتزي زمانی باالتر بودند که ساکاروز) 2007(

به این نتیجه  Melma malabathricumجاسمونات و ساکاروز بر آنتوسیانین و بیوماس گیاه  ، با بررسی تاثیر متیل)2011(همکاران 

، سطوح )1993( هدیدرو  دسجاردینزدر آزمایش . باشدرسیدند که ساکاروز براي افزایش رشد سلول و تولید آنتوسیانین نیز ضروري می

مقدار فتوسنتز و فسفو انول پیرووات در روزهاي . هاي درون شیشه اعمال شد فرنگی روي توت بر) درصد 5و  3، 1، 0(متفاوت ساکاروز 

 10و 5پیرووات در روزهاي  انول درصد و بیشترین فعالیت فسفو 1و  0بیشترین فتوسنتز مربوط به ساکاروز . گیري شد اندازه 28و  10، 5

در آزمایش . فعالیتش کمتر شده است 28هش پیدا کرده و در روز کشت نبوده فعالیتش کاوقتی ساکاروز در محیط. بوده است

بوریک و ساکاروز  پاشی توسط محلول داراي اسید فرنگی نتایج نشان داد که در پی محلول پاشی بور و ساکاروز بر روي توت محلول

. یابدداري افزایش می هم به شکل معنی یابد و با افزایش قندهاي برگ مقدار قندهاي میوه مقدار کلروفیل و قندها در برگ افزایش می

ها با میزان قند کل، گلوگز و ساکاروز  ، کلروفیل کل و محتواي کاروتنویید برگbو  aهمچنین، همبستگی مثبتی بین مقدار کلروفیل 

   ).1391مشایخی و آتشی، (درون برگ، میوه و اسیدآسکوربیک وجود دارد 
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  فرنگی رقم کاماروسا توت چند شاخص رویشی درلف گلوکز بر اثر مقایسه میانگین سطوح مخت: 3شکل 

  

  گیري کلینتیجه

و تا حد زیادي کاهش فتوسنتز  را افزایش دهد طعم میوههاي مرتبط با ویژگی توانسته گلوکزکه  آنچه که مشاهده شده این است که

مختلف تیمار گلوکز نسبت به تیمار شاهد موجب همچنین سطوح . شود را جبران کندناشی از نور پایین که موجب کاهش قندها می

 .هاي روشی گردیده استهبود ویژگیب
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Abstract 

The major purpose of the study was to investigate the effect of glucose on three levels (without treatment, 2 and 4 

grams per liter) on the quality and vegetative characteristics of strawberry cultivar "Camarosa" under hydroponics 

conditions. The greenhouse daily temperature and relative humidity was measured by a thermometer and 

hygrometer. Then, the length of growing season, the treatments were applied in two stages foliar application on 

strawberry plants. The experiment was conducted as factorial in completely randomized design and Then, some of 

vegetative characteristics (fresh weight, dry weight and leaf area) and physiological (total soluble solids, titratable 

acidity, flavor index and pH) were evaluated. The results showed that glucose levels compared to control improve 

these indicators so that, flavor index and leaf area were increased with increasing concentrations of glucose. Also, 

treatment with 2 g of glucose per liter had the best of effect on TSS and pH Glucose levels were reduced TA. 

Keywords: Glucose, Flavor index, Vegetative characteristics, Strawberries and hydroponic 


