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ABSTRACT
The present study was conducted to investigate the effects of culture substrate and silicon on yield and its
components in strawberry cultivar Selva under soilless culture in the greenhouse of the Isfahan Agricultural
and Natural Resources Research Center in 2019. This experiment was performed in split plots as a randomized
complete block design with three replications under greenhouse conditions. The main treatment of culture
substrate at four levels included 50% perlite and 50% peat moss, 70% perlite and 30% peat moss, 50% perlite,
and 50% vermicompost, 70% perlite, and 30% vermicompost and sub-treatment included the application of
silicon at three levels of (0, 50 and 100 mg / l) with plant nutrient solution in strawberry cultivar Selva.
Evaluation of the results showed that the application of vermicompost substrate due to the increased salinity
caused a significant reduction in yield and its components, but the effect of salinity on traits was different.
Application of 50 mg / l of silicon caused the highest yield, total fruit number, number of leaves, chlorophyll
index, vitamin C, and fresh and dry weight of roots as well as the lowest acidity of the fruit and fruitless flowers
compared to the control, (by 7.01, 4.91, 6.33, 3.64, 8.87, 4.9, 9, 10.71, and 4.67% more than the treatment
without application of silicon).
Keywords: Culture Substrate, Soilless Culture, Silicon, Strawberry.
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بررسی تأثير بستر کشت آلی و گياهی و عنصر سيليسيوم بر خصوصيات عملکرد و اجزا آن در توتفرنگی رقم
سلوا ) (Fragaria ×ananassa Duch. cv. Selvaتحت کشت بدون خاک
مهسا عزيزی يگانه ،1علی اصغر شهابی ،*2علی عبادی ،3وحيد عبدوسی

1

 .1گروه علوم باغبانی ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2بخش تحقيقات خاک و آب ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان ،سازمان تحقيقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،اصفهان ،ایران
 .3گروه علوم باغبانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1400/2/27 :تاریخ بازنگری -1400/4/8 :تاریخ تصویب)1400/7/26 :

چکيده
تحقيق حاضر با هدف بررسی تأثير بستر کشت و عنصر سيليسيوم بر عملکرد و اجزا آن در توت فرنگی رقم سلوا تحت
کشت بدون خاک ،در گلخانه مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان در سال  1397انجام شد .آزمایش
در قالب طرح اسپيليت پالت بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در  3تکرار تحت شرایط گلخانه اجرا گردید .تيمار اصلی بستر
کشت در چهار سطح مخلوط حجمی شامل  50درصد پرليت و  50درصد پيت ماس 70 ،درصد پرليت و  30درصد پيت
ماس 50 ،درصد پرليت و  50درصد ورمی کمپوست و  70درصد پرليت و  30درصد ورمی کمپوست و تيمار فرعی کاربرد
سيليسيوم در سه سطح (صفر 50 ،و  100ميلی گرم در ليتر ) همراه با محلول غذایی در پای بوتههای توت فرنگی رقم
سلوا اعمال شد .نتایج نشان داد که بستر ورمی کمپوست به دليل افزایش شوری باعث کاهش معنی دار عملکرد و اجزا آن
شد ولی تأثير شوری روی صفات متفاوت بود .کاربرد سيليسيوم با غلظت  50ميلی گرم در ليتر بيشترین مقدار عملکرد،
تعداد کل ميوه ،تعداد برگ ،شاخص کلروفيل ،ویتامين ث و وزن تر و خشک ریشه و کمترین اسيد ميوه و گل بدون ميوه
را نسبت به شاهد داشت که تأثير آن بهترتيب  4/67 ،10/71 ،9، 4/9 ،8/87 ،3/64 ،6/33 ،4/91 ،7/01درصد بيشتر از
تيمار بدون کاربرد سيليسيوم بود .با توجه به نتایج این آزمایش با کاربرد غلظت  50ميلی گرم در ليتر سيليسيوم در محلول
غذایی کشت بدون خاک توت فرنگی رقم سلوا میتوان بدون کاهش عملکرد به جای استفاده از بستر پيت ماس وارداتی با
پرليت از بستر ورمی کمپوست داخلی با پرليت استفاده نمود.
واژههای کليدی :بستر کشت ،کشت بدون خاک ،سيليسيوم ،توت فرنگی.

مقدمه
وقوع خشکسالی های متوالی و کاهش کمی و کيفی منابع آبهای
سطحی و زیر زمينی ،باعث کاهش عملکرد و کيفيت محصوالت
کشاورزی شده است .از جمله راهکارهای مؤثر در کنترل شرایط
فوق ،افزایش بهروری آب با استفاده از کشتهای گلخانهای،
استفاده از ارقام مقاوم به تنشهای خشکی و شوری و کاربرد
عناصر غذایی مؤثر در کاهش تنشهای فوق از جمله سيليسيوم
در برنامههای تغذیه گياهی میباشد .کشتهای گلخانهای و
هيدروپونيک در سالهای اخير در ایران رشد قابل توجهی داشته
است .توليد مواد غذایی به روش کشت بدون خاک به دليل داشتن
مزایایی نظير کاهش مصرف آب ،افزایش عملکرد و کاهش مصرف
آفتکشها و دوری از بيماریهای خاکزاد( Treftz & Omay,
 ،)2015جذابيت بيشتری نسبت به کشت خاکی و سنتی پيدا
کرده است.
* نویسنده مسئولali.a.shahabi@gmail.com :

توت فرنگی با نام علمی( ( Fragaria ananassaو از تيره
 )Kumar, 2015(Rosaceaeیکی از محصوالت مهم گلخانهای در
ایران و جهان محسوب میشود که به علت طعم خوب ،رنگ و
شکل خاص ،ویتامينها و خواص آنتی اکسيدانی ( ;Van Develde
et al., 2013; Lakshmikanth et al.,2020; Barooah and Datta
 ) Singh et al., 2015 Cerezo et al., 2010 2020که دارد مورد

توجه اغلب افراد قرار گرفته است.
بستر پيت ماس مادهای گياهی است که از خزههای
اسفگنوم با تجزیه در شرایط بی هوازی مثل مردابها و باتالقها
تشکيل میگردد .تخلخل باال ،تهویه خوب و ظرفيت نگهداری آب
زیاد دارد و عاری از عوامل بيماری گياهی بوده و منجر به رشد
سریعتر گياه می شود (Mohammadi Ghahsareh and 2012
 .)Samadi,پيت ماس بهطور گستردهای به دليل ویژگیها و
خاصيت فيزیکی مطلوب به عنوان بستر کشت بدون خاک استفاده
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افزایش طول و عرض ميوه و یا افزایش وزن توتها عنوان شد.
سيليسيوم از مواد عمده تشکيل دهنده خـاک است کـه
در کشتهای خاکی بهطور طبيعی در اختيار گياه قرار میگيرد.
اما در توليدات گلخانهای با محيط کشتهای مختلف یا آبکشـت
و محلولهای غذایی متداول ،سيليسيوم موجود نيست .سيليس
عنصر بسيار مفيدی برای کشت بدون خاک توت فرنگی است.
حضور سيليس در محلول غذایی و منطقه ریشه توت فرنگی تحت
کشت بدون خاک ،باعث افزایش مقاومت گياه به شوری ،افزایش
سالمتی گياه ،مقاومت به بيماریها ،بهبود در عملکرد و کيفيت
ميوه میشود ( .)Morgan, 2005سيليسيوم در کشت
هيدروپونيک خيار ،1کاهو ،2توت فرنگی ،3رز ،4خربزه ،5هندوانه 6و

میشود (  .)Abul-soud et al., 2015با وجود تمامی مزایایی که
برای پيت برشمرده شد در بسياری از نقاط جهان جستجو برای
یافتن موادی که جایگزین پيت شوند به شدت دنبال می شود
( .)Papathanasiou et al., 2012از طرفی با توجه به اینکه بستر
غالب کشتهای هيدروپونيک در کشور ما از جمله توت فرنگی از
مخلوط پيت ماس وارداتی و پرليت توليد داخل میباشد ،ضروری
است در جهت توليد و یا جایگزینی نهادههای وارداتی با توليد
داخل ،واحدهای تحقيق و توسعه فعال شوند.
یکی از بستر های آلی توليد داخل که در بخش کشاورزی
بخصوص در توليد محصوالت گلخانهای اهميت پيدا کرده است،
ورمی کمپوست میباشد .ورمی کمپوست حاصل یک فرآیند
بيولوژیکی ساده است که از تجزیه و فروپاشی تمام انواع ضایعات
آشپزخانه ،بازار ،صنایع زیستی وابسته به کشاورزی ،صنایع غذایی
و  ...به دست میآید که بعد از عبور از روده کرم خاکی تبدیل به
یک ماده مغذی و با ارزش برای گياهان میشود ( Adhikary,
 .)2012 ; Singh et al., 2008آنزیم های موجود در ورمی
کمپوست حتی بعد از خروج کرم های خاکی از آن به تجزیه مواد
ارگانيک ادامه میدهند ( .)Olle, 2016ورمی کمپوست بهعنوان
یک اصالح کننده عالی خاک و بستر گلخانه ها استفاده میشود
که تبدیل بسياری از مواد مغذی به فرم های قابل دسترس برای
گياه از ویژگيهای منحصر به فرد آن است ( .)Chanda, 2011ورمی
کمپوست مانند پيت ماس دارای تخلخل زیاد ،تهویه ،زهکشی،
ظرفيت نگهداری آب زیاد و فعاليت زیاد توده ميکروبی است .در
آزمایشی کاربرد ورمی کمپوست عملکرد و کيفيت ميوههای تجاری
توت فرنگی را  %58/6افزایش داده است ) .(Adhikary et al.2012اثر
سه نوع عصاره ورمی کمپوست بر رشد و عملکرد توت فرنگی رقم
چندلر بررسی و مشاهده شد که ورمی کمپوست باعث افزایش سطح
برگ و ماده خشک و همچنين افزایش عملکرد میشود )et al., 2008
 .)Singhدر آزمایشی دیگر ورمی کمپوست رشد و شاخص های
عملکرد توت فرنگی را به ميزان قابل توجهی افزایش داد ،از جمله 37
درصد افزایش در برگ 37 ،درصد در زیست توده گياه سبز40 ،
درصد در تعداد گل 36 ،درصد در تعداد رانرها و  35درصد در وزن
ميوه های قابل فروش ( .)Arancon, 2004در آزمایش ( et al., 2015
 (Singhورمی کمپوست موجب رشد و افزایش عملکرد ميوه توت
فرنگی شد ،این افزایش عملکرد به دليل افزایش تعداد ميوه در بوته،

گياهان زینتی به کار رفته است ( .)Jana and Jeong, 2014در
توت فرنگی رقم سلوا کاربرد سيليسيوم در محلول غذایی در
شرایط شوری باعث کاهش اثرات منفی حاصل از شوری و افزایش
شاخصهای عملکرد نظير تعداد برگ ،سطح برگ ،وزن تر و
خشک برگ و ریشه شد (  .)Fatemi, 2009عالوه بر این اثر تعدیل
کننده سيليسيوم بر شوری در لوبيا ،8برنج ،9کهور ،10گندم،11
جو ،12خيار 13و گوجه فرنگی 14مورد آزمایش قرار گرفته است ( et
 .)Naseri al., 2011کاربرد ریشهای سيليسيوم با غلظتهای500
و  750ميلی گرم در ليتر در خيار بهترتيب باعث افزایش عملکرد
ميوههای خيار به ميزان  8/60و  5/89درصد شد (.)Jarosz, 2013
نتایج تحقيقات مختلف نشان داده که سيليسيوم ميزان فتوسنتز
خالص ،هدایت روزنه ای ،کارایی مصرف آب را افزایش و ميزان
تعرق را کاهش داده و مقدار ميوه و ميانگين وزن ميوه و عملکرد
را در توت فرنگی باال برده ( ;Li et al., 2015; Liu et al., 2019
 .)Dehghanipoodeh et al., 2018همچنين کاربرد سيليسيوم
طی رشد زایشی و در مرحله گلدهی گياه برنج بيشترین تأثير را در
افزایش وزن هزاردانه ،عملکرد و تعداد سنبله داشت ( Cuong et
 .)al., 2017افزودن  50ميلی گرم در ليتر سيليسيوم به محلول
غذایی سبب افزایش تعداد گل در گل رز شاخه بریده ( Rosa
 )xhybrida Hot Ladyهم در تيمارهای حاوی شوری و هم بدون
تيمار شوری شد (  .)Rizi et al., 2012در آزمایشی اضافه کردن
سيليسيوم ميزان کلروفيل و فعاليت ریبولوز بيو فسفات
کربوکسيالز را در خيارهای رشد کرده در محلول غذایی افزایش

1 - Cucumis sativus L.
2- Lactuca sativa L.
3- Fragaria ananassa
4 - Rosa
5- Cucumis melo L.
6 - Citrullus lanatus Thunb.
7 - Malus domestica

8 - Phaseolus vulgaris
9 - Oryza sativa
10 -Prosopis juliflora
11 -Tritcum aestivum L.
12-Hordeum vulgare
13 -Cucumis sativus L.
14 - Solanum lycopersicum
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داد ) .( Shen et al., 2010نتایج تحقيق (1993) Agarie et al.

نشان داد کـه بـا کاهش مقدار سيليسيوم ،مقدار کلروفيل برگ
برنج کاهش می یابد  .کاربرد  56ميلی گرم در ليتر سيليسيوم بر
روی گوجه فرنگی در شرایط شور باعث بهبود رشد گياه گوجه
فرنگی ،رنگدانه فتوسنتزی و محتوای پروتئن محلول ،ميزان
فتوسنتز خالص و بهبود صفات موفولوژیکی ریشه در شرایط
هيدروپونيک شد ( .)Li et al., 2015در آزمایشی بيشترین مقدار
ویتامين ث در سيب زمينی های تيمار شده با  25تن ورمی
کمپوست و  100درصد  NPKمشاهده شد که علت را اثر افزایش
عرضه عنصر روی از طریق مواد آلی که مانع فعاليت آنزیم اسيد
اسکوربيک اکسيداز ( مسول تخریب اسيد اسکوربيک) می شود
بيان کردند) .)Shambhavi and Sharma, 2008در آزمایش
 ) 2016( Yousefi and Asna Ashariتوت فرنگی ها در غلظت
 60ميلی گرم در ليترسيليسيوم نسبت به دیگر غلظتها دارای
مقدار بيشتر ویتامين ث بودند .تيمار  63ميلی گرم در ليتر
سيليسيوم باعث افزایش ميزان ویتامين ث ميوههای گوجه فرنگی
شد ).(Stamatakis et al., 2003
هدف از این تحقيق این بود که با کاربرد سيليسيوم در
محلول غذایی کشت بدون خاک توت فرنگی رقم سلوا ،شوری
بستر ورمی کمپوست را کاهش داده تا بتوان بهترین نسبت بستر
کشت (ورمی کمپوست /پرليت) را در مقایسه با بستر کشت (پيت
ماس /پرليت) انتخاب و بعنوان جایگزین مناسب برای آن معرفی
کرد .که در این صورت توانسته باشيم وابستگی کشور را از نظر
وارد کردن بستر کشت وارداتی و پر هزینه پيت ماس در سيستم
کشت هيدروپونيک توت فرنگی کاهش داده و بستر کشت ورمی
کمپوست را که به راحتی و کمترین هزینه در داخل کشور قابل
دستيابی است ،جایگزین آن کنيم بطوری که بيشترین عملکرد و
کيفيت محصول را نيز به همراه داشته باشيم.

مواد و روشها
این پژوهش به منظور بررسی تاثير بستر کشت و عنصر سيليسيوم
بر عملکرد و اجزا آن در توت فرنگی رقم سلوا در سال 1397-98
در گلخانه مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان
بهصورت کشت هيدروپونيک انجام شد .در آماده سازی مخلوط-
های حجمی ،بهمنظور رفع شوری احتمالی بستر کشت ورمی
کمپوست آبشویی بر روی این بستر صورت گرفت .روی بستر
کشت پرليت و پيت ماس هيچ گونه عملياتی صورت نگرفت.
نشاهای توت فرنگی از کردستان خریداری شدند .آزمایش در قالب
طرح اسپيليت پالت بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در 3تکرار
1 - Electrical conductivity

در نظر گرفته شد .تيمار اصلی بستر کشت در چهار سطح شامل
مخلوط حجمی  50درصد پرليت و  50درصد پيت ماس (،)S1
مخلوط حجمی  70درصد پرليت و  30درصد پيت ماس (،)S2
مخلوط حجمی  50درصد پرليت و  50درصد ورمی کمپوست()S3
و مخلوط حجمی  70درصد پرليت و  30درصد ورمی کمپوست
( )S4و تيمار فرعی کاربرد سيليسيوم در سه سطح شامل صفر
) 50 ،)Si1ميلی گرم در ليتر ( )Si2و  100ميلی گرم در ليتر ()Si3
همراه با محلول غذایی در پای بوته های توت فرنگی رقم سلوا
اعمال شد .برای کشت گلدان هایی با قطر دهانه  18سانتی متر
استفاده شد .در تاریخ اول آبان سال  1397گلدان ها با نسبت
های ذکر شده بستر کشت پر شدند .برای کاهش سطح تبخير و
تعرق نشاءها در هنگام انتقال و مراحل بعدی فقط برگهای
انتهایی باقيمانده و سایر برگها بریده شد .ریشهها به مدت  2ثانيه
در محلول قارچ کش کاپتان  +مانکوزب قرار گرفت و بالفاصله
تعداد سه نشاء در هر گلدان کشت شد .دمای محيط (حداکثر
دمای گلخانه در روز  25و در شب  18درجه سانتی گراد) تنظيم
و رطوبت اشباع برای تيمارها ثابت در نظر گرفته شد .محلول
غذایی (جدول  )1مورد نياز بوته ها همراه با افزودن سيليسيوم در
غلظت های ذکر شده در بشکه های  100ليتری تهيه و هم زمان
با آبياری روزانه در اختيار بوته ها قرار گرفت .بعد هر مرحله تغذیه
گلدانها هدایت الکتریکی ( 1)Ecزه آب خارج شده از گلدانها در هر
بستر بهوسيله  Ecمتر مدل  CON500بر حسب دسی زیمنس بر
متر اندازهگيری شد .با توجه به هدایت الکتریکی زهآب خارج شده
از بسترها ،تقریباً هفته ای یک بار آبشویی از گلدانها (هم پيت
ماس و هم ورمی کمپوست) انجام میشد .طی فصل رشد همزمان
با ظهور اندامهای مختلف گياه تا توليد ميوه صفات مورد نظر اندازه
گيری شد .برای اندازه گيری وزن کل ميوه ها و وزن تر و خشک
ریشه ها از ترازوی دیجيتال مدل Electronic Compact Scale
 ،SF_400Cشاخص کلروفيل از کلروفيل متر مدل Konica
Minolta SPAD 502 Plusاستفاده شد .تعداد برگ ،ميوه و گل
بدون ميوه شمارش شدند .در اندازهگيری اسيدیته پس از تهيه
عصاره ميوهها ،اسيدیته بهوسيله تيتراسيون با هيدروکسيد سدیم
 0/1نرمال تا رسيدن  pHبه  8/1استفاده شد وطبق فرمول زیر به
صورت درصد اسيد سيتریک بيان گردید( .)Vahdat et al., 2012
مقدار سود مصرفی×0.064

حجم نمونه

= اسيدیته کل

ویتامين ث به وسيله تيتراسيون با یدور پتاسيم طبق
فرمول زیر محاسبه شد.)shafiee, 2010( .

عزيزی يگانه و همکاران :بررسی تأثير بستر کشت آلی و گياهی و 2599 ...

(علمی  -پژوهشی)
×0.88×100یدید پتاسيم مصرفی
حجم آب ميوه

=

ميلی گرم ویتامين𝑐

ميانگينها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج
درصد انجام شد .همچنين برای رسم نمودارها از نرم افزار اکسل
استفاده شد

 100گرم عصاره ميوه

آناليز داده ها با نرم افزار  MSTAT Cانجام و مقایسه

جدول شماره  -1جدول عناصر غذايی کشت بدون خاک توت فرنگی در يک بستر عمومی ()Morgan ,2005
مرحله رشد

رشد سبزینگی
رشد ميوه
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نتايج و بحث

ليتر) میتوان این مقدار را هم جبران کرد.

عملکرد

تعداد کل ميوه

بر اساس نتایج تجزیه واریانس دادهها ،اثر تيمار بستر وکاربرد
سيليسيوم بر عملکرد توت فرنگی رقم سلوا در سطح احتمال یک
درصد معنی دار بود (جدول  .)2با توجه به هدایت الکتریکی
اندازه گيری شده از زهآب خارج شده از گلدانهای کشت،
مخلوطهای حجمی حاوی ورمی کمپوست نسبت به مخلوطهای
حجمی حاوی پيت ماس شورتر (جدول  3و شکل  )4و عملکرد
کمتری داشتند (جدول  .)3کاربرد سيليسيوم به مقدار  50ميلی
گرم در ليتر باعث افزایش معنی دار عملکرد به ميزان  7/01درصد
نسبت به شاهد (غلظت صفر سيليسيوم) شد (جدول  .)4نتيجه
این آزمایش با نتایج سایر محققين مبنی بر اثر معنی دار
سيليسيوم بر عملکرد توت فرنگی ( Dehghani poodeh el al.,
 ،)2018; Fatemi et al., 2009خيار ( ;Mohaghegh et al., 2010
 ،)Mom Rashpour et al.,2018گوجه فرنگی ()Li et al.,2015
در شرایط هيدرونيک مطابقت دارد .نقشهای متعددی را میتوان
به سيليسيوم در افزایش عملکرد نسبت داد از جمله افزایش
عملکرد ناشی از کاربرد سيليسيوم به دليل نقش مفيد این عنصر
بر بهبود پارامتر های رشد و نموی و پتانسيل فتوسنتزی ( Mom
 )Rashpour et al.,2018و یا تأثير سيليسيوم بر عملکرد گياه به
دليل رسوب آن در پهنای برگ ،افزایش استحکام برگها و
افـزایش غلظـت کلروفيـل در واحـد سطح برگ که از این طریـق
توانـایی گيـاه بـرای اسـتفاده مؤثر تر از نور را باال می برد
( )Cherif et al., 1992و یا اثرات مفيد سيليسيوم در بازجذب،
ایجاد تعادل و حرکت مينرالها و مواد مغذی مثل  Mn, Feو K
در درون گياه و کاهش سميت مواد غير مغذی مثل  Naو  Alو
فلزات سنگين ( )Savvas and Ntatsi, 2015می باشد .با اینکه
بسترهای کشت ورمی کمپوست از لحاظ آماری عملکردی کمتر
از بسترهای کشت پيت ماس داشتند لکن این تفاوت به لحاظ
مقدار عددی ناچيز بود و با کاربرد سيليسيوم ( 50ميلی گرم در

اثر بستر های کشت به کار رفته بر تعداد کل ميوه ها در سطح
احتمال پنج درصد و تأثير کاربرد سيليسيوم در سطح احتمال یک
درصد معنی دار بود (جدول  .)2مخلوط های حجمی حاوی ورمی
کمپوست شوری بيشتری نسبت به مخلوطهای حجمی حاوی
پيت ماس داشتند (جدول  3و شکل  )4لذا بيشترین تعداد ميوه
در بستر های حاوی پيت ماس مشاهده شد .با کاهش ميزان ورمی
کمپوست در نسبت حجمی  70درصد پرليت و  30درصد ورمی
کمپوست نسبت به  50درصد پرليت و  50درصد ورمی کمپوست
و کاهش شوری در این نسبت نيز تعداد ميوه افزایش یافت (
جدول  .)3کاربرد  100ميلی گرم در ليتر سيليسيوم به طور معنی
داری نسبت به شاهد و کاربرد  50ميلی گرم در ليتر سيليسيوم
دارای مقدار ميوه کمتری بود .در کاربرد سيليسيوم به ميزان 50
ميلی گرم در ليتر در محلول غذایی تعداد کل ميوه ها با اینکه از
نظر آماری تفاوت معنیداری با شاهد نداشت ولی در حدود 4/91
درصد بيشتر از شاهد بود (جدول  .)4نتيجه این آزمایش با نتایج
محققين دیگر که نشان دادند سيليسيم باعث افزایش تعداد ميوه
در توت فرنگی( ،)Miyake and Takahashi,1986تعداد دانه در
خوشه در برنج ) Cuong et al., 2017و تعداد گل در گل رز شاخه
بریده  )Rizi et al., 2012( Rosa xhybrida Hot Ladyمی شود
مطابقت دارد .تعداد ميوه بوته ها نيز یکی دیگر از اجزای عملکرد
و مرتبط با ميزان فتوسنتز که متابوليسم اوليه گياه است و انرژی
الزم برای رشد و نمو از جمله توليد ميوه را فراهم می کند ،است
که در این آزمایش تحت تأثير کاربرد سيليسيوم قرار گرفت.
پاسخهای مثبت فتوسنتز به منبع سيليسيوم یا از نقش محافظتی
سيليسيوم در کلروپالست یا افزایش غلظت رنگدانههای مربوط به
جذب نور و یا هر دو آنها نشأت می گيرد Savvas and Ntatsi,
) .)2015بهعالوه حفظ تعادل مطلوب آب و مواد مغذی توسط
سيليسيوم ( (Liu et al., 2019از دیگر عوامل افزایش تعداد ميوه
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محسوب می شود .در این آزمایش غلظت زیاد سيليسيوم (100
ميلی گرم در ليتر) در برخی صفات رشدی بی اثر و یا مانند
صفت تعداد ميوه دارای کمترین اثر رشدی بود که دليل آن ایجاد
حالت قليایی زیاد در غلظت های باالی سيليسيوم است که با
نتيجه تحقيق ( )Rizi et al.,2012یکسان است.
تعداد برگ

اثر مخلوطهای حجمی بر تعداد برگ بوتهها در سطح احتمال پنج
درصد و اثر سيليسيوم بر تعداد برگ بوتهها در سطح احتمال یک
درصد معنی دار شد (جدول  .)2بوتههای کشت شده در مخلوط-
های حجمی حاوی پيت ماس دارای تعداد برگ بيشتری نسبت
به بوته های کشت شده در مخلوطهای حجمی حاوی ورمی
کمپوست بودند ( جدول  )3که ناشی از اختالف شوری این دو
بستر بود .اندازهگيری هدایت الکتریکی زهآب خارج شده از گلدان-
های کشت نشان داد که مخلوطهای حجمی حاوی ورمی
کمپوست نسبت به مخلوطهای حجمی حاوی پيت ماس شوری
بيشتری دارند (جدول  3و شکل  .)4کاربرد سيليسيوم به ميزان
 50ميلی گرم در ليتر باعث افزایش تعداد برگ شد ولی از نظر
آماری تفاوت معنیداری با شاهد نداشت (جدول  .)4این ميزان
افزایش در تعداد برگ  6/33درصد بيشتر از تعداد برگها در شاهد
بود .کاربرد سيليسيوم در افزایش ميزان فتوسنتز ( Li et al.,
 )2015; Liu et al., 2019; Dehghanipoodeh et al., 2018و به
دنبال آن افزایش رشد رویشی و توليد تعداد برگ امری واضح
است .اثر مثبت سيليسيوم در افزایش رشد رویشی در خيار
هيدروپونيک( ،)Mohaghegh et al., 2010توت فرنگی
( )Hajiboland et al., 2017و افزایش تعداد و سطح برگ در توت
فرنگی ( )Fatemi et al., 2009گزارش شده است .سيليسيوم با
افزایش محتوای کلروفيل ،افزایش کارایی فتوشيميایی PSII
موجب افزایش ميزان فتوسنتز خالص و بهبود رشد رویشی می
شود ( .)Li et al., 2015عالوه بر این افزایش تعداد برگها ممکن
است مربوط به بهبود وضعيت آب بوتهها باشد که میتوان به نقش
سيليسيوم در افزایش گسترش ریشه و افزایش جذب آب که باعث
افزایش هدایت هيدروليکی ریشه میشود و مرتبط با افزایش
فتوسنتز است ،نسبت داد ) )Savvas and Ntatsi, 2015که در
نهایت منجر به افزایش رشد رویشی از جمله افزایش در تعداد
برگ میشود.
شاخص کلروفيل

اثر مخلوط های حجمی بر شاخص کلروفيل در سطح احتمال پنج
درصد معنی دار بود ولی اثر عنصر سيليسيوم بر این صفت معنی
دار نشد .همچنين اثرات متقابل تيمارهای فوق بر ميزان شاخص

کلروفيل در سطح احتمال پنج در صد معنیدار شد (جدول .)2
مقایسه ميانگين اثر متقابل بستر و کاربرد سيليسيوم بر روی
ميزان شاخص کلروفيل گياه توت فرنگی نشان داد که کاربرد
سيليسيوم در سطح  50ميلی گرم در ليتر در مخلوط حجمی 50
درصد پرليت و  50درصد پيت ماس بيشترین شاخص کلروفيل را
داشت (شکل  )1که مقدار  3/64درصد بيشتر از شاهد در همين
بستر بود .در این صفت نيز ورمی کمپوست تا حدی نزدیک به
پيت ماس بود ( شکل  .)1اثر مثبت ورمی کمپوست بر روی
محتوای کلروفيل احتماالً به دليل مواد مغذی قابل دسترس P ،N
 Fe ،Mg ،در ورمیکمپوست میباشد که نقش مهمی در شکل
گيری کلروفيل و دستگاه فتوسنتزی بازی میکند که et al., 2012
 Papathanasiouو  Olle, 2016نيز همين نظر را دارند .این موضوع
در نتایج تحقيقات مربوط به ليليوم ) )Mirakalaei et al., 2013و
خيار ( )Azarmi et al., 2009نيز قابل مشاهده است .در اثر متقابل
وجود سيليسيوم در کاربرد  50ميلی گرم در ليتر سيليسيوم باعث
افزایش ميزان شاخص کلروفيل شد که با نتایج محققين دیگر
مبنی بر اثر مثبت سيليسيوم بر ميزان فتوسنتز در گوجه
فرنگی )،(Haghighi and Mozafariyan,2012; Liu et al., 2019
خيار ( )Mom Rashpour et al., 2018و توت فرنگی
( )Dehghanipoodeh et al., 2018همخوانی داشت .علت آن
ممکن است ناشی از نقش سيليسيوم در افزایش کارایی مصرف
آب و بهبود محتوای رطوبت نسبی برگ در اثر افزایش فشار
تورژسانس ،افزایش اندازه برگ و افزایش ميزان فتوسنتز باشد.
ويتامين ث

اثر مخلوط های حجمی بر ميزان ویتامين ث در سطح احتمال
پنج درصد معنی دار شد .کاربرد سيليسيوم بر روی این صفت اثر
معنی داری نداشت .اثرات متقابل تيمار های فوق بر ميزان
محتوای ویتامين ث ميوه توت فرنگی در سطح احتمال پنج درصد
معنی دار شد( جدول  .)2بررسی اثر متقابل کاربرد بسترها و عنصر
سيليسيوم نشان داد که کاربرد  50ميلی گرم در ليتر سيليسيوم
در مخلوطهای حجمی حاوی ورمی کمپوست بيشترین مقدار
ویتامين ث را داشت که این مقدار در مخلوط حجمی  70درصد
پرليت و  30درصد ورمی کمپوست در حدود  8/8درصد و در
مخلوط حجمی  50درصد پرليت و  50درصد ورمی کمپوست در
حدود  13/65درصد بيشتر از شاهد بود(شکل  .)2نتيجه آزمایش
حاضر با نتایج محققين دیگر مبنی بر افزایش ویتامين ث در بستر
ورمی کمپوست در گوجه فرنگی ( Ahirwar and Hussain al.,
 ،)2015سيبزمينی ) )Shambhavi and Sharma,2008همخوانی
دارد .اسيد اسکوربيک فرم فعال زیستی ویتامين ث است که
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محتوای آن میتواند با شرایط رشد و ذخيره سازی و ژنتيک رقم
تغيير کند ( )Van De Velde et al., 2013همچنين محتوای
ویتامين ث متأثر از تغذیه گياه ،فراهم بودن آب و شدت نور است
( .)Zaller, 2007ورمی کمپوست محيط وسيعی را برای حفظ مواد
غذایی و فعاليتهای ميکروبی فراهم می آورد و بيشترین مواد
مغذی و قابل دسترس نظير نيترات ،فسفات ،کلسيم و پتاسيم
تبادلی را در اختيار گياه قرار میدهد ) .)Singh et al., 2008دارا
بودن عناصر ميکرو مثل آهن ،روی ،مس و منگنز و همچنين
ظرفيت باالی نگهداری آب و مواد غذایی ) ،(Tabatabai, 2013در
آن را می توان از دالیل باال بودن ميزان ویتامين ث در این بستر
دانست .مطابق نتيجه آزمایش حاضر در آزمایشاتی کاربرد
سيليسيوم باعث افزایش ميزان ویتامين ث در ميوه های گوجه
فرنگی ) (Stamatakis et al., 2003و توت فرنگی ( Yousefi and
 )Asna Ashari, 2016شد .اثر مثبت سيليسيوم در افزایش
ویتامين ث در ميوه های توت فرنگی احتماالً به دليل افزایش
کربوهيدراتها و بيشتر شدن ذخایر کربوهيدراتی و در نتيجه
تشکيل بيشتر ویتامين ث می باشد( Yousefi and Asna Ashari,
.)2016
وزن تر و خشک ريشه

اثر بسترهای کشت بر صفات وزن تر و خشک ریشه معنی دار
نبود .کاربرد سيليسيوم بر روی صفت وزن تر ریشه در سطح
احتمال پنج درصد و در صفت وزن خشک ریشه در سطح احتمال
یک درصد معنیدار شد .همچنين اثرات متقابل تيمارهای فوق بر
وزن تر ریشهای توت فرنگی در سطح احتمال یک درصد معنی
دار بود (جدول  .)2در اثر متقابل کاربرد سيليسيوم در سطح 50
ميلی گرم در ليتر در مخلوط حجمی  30درصد ورمی کمپوست
و  70درصد پرليت بيشترین مقدار را داشت (شکل  )3که مقدار
 4/9درصد بيشتر از شاهد در همين بستر بود .در وزن خشک
ریشه کاربرد سيليسيوم به ميزان  50ميلی گرم در ليتر  9درصد
بيشتر از شاهد بود ( جدول  .)4نتایج مشابه مبنی بر اثر معنی
دار ورمیکمپوست بر افزایش رشد ریشه در گل اطلسی ( et al.,
 )Hamidpour 2012و وزن ریشههای گوجه فرنگی
( )Gholamnejad Nasirabadi et al., 2011گزارش شده است.
نتيجه آزمایش حاضر همچنين با نتایج یافته های سایر محققين
در خصوص اثر معنی دار سيليسيوم بر افزایش وزن تر ریشه توت
فرنگی ) )Dehghani poodeh et al., 2018و وزن خشک ریشه
توت فرنگی ( )et al., 2017 Hajibolandمطابقت دارد .نقش مثبت
ورمی کمپوست دراین مورد را این طور می توان توجيه کرد
گياهانی که در بستر ورمی کمپوست هستند توانایی بيشتری در
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جذب مواد مغذی ماکرو و ميکرو ضروری دارند و منجر به بهبود
می شود .وجود مواد مؤثر در رشد گياهان مانند
رشد ریشه
هورمونهای رشد گياه (اکسين) و اسيدهای هيوميک نيز به عنوان
یک عاملی که میتواند منجر به تکثير و طویل شدن ریشههای
ثانویه و افزایش طول کل سطح ریشه شود نيز در این امر مؤثر
است ( .)Papathanasiou et al., 2012سيليسيوم در شرایط تنش
شوری باعث حفظ یکپارچگی ساختار دیواره سلولهای ریشه و
همچنين باعث القای ریشه های مویين برای جذب مواد مغذی و
معدنی در محيط کشت هيدروپونيک می شود .عالوه بر این بروز
ریشه های مویين به جذب بيشتر آب کمک می کنند( Liu et
.)al., 2019
اسيد ميوه

مخلوط های حجمی بر ميزان اسيد ميوه در سطح احتمال پنج
درصد و کاربرد عنصر سيليسيوم در سطح احتمال یک درصد
معنیدار بود (جدول  .)2کمترین اسيدیته مربوط به ميوههایی بود
که در مخلوط حجمی  70درصد پرليت و  30درصد پيت ماس و
مخلوط حجمی  70درصد پرليت و  30درصد ورمی کمپوست
کشت شده بودند (جدول  .)3کاربرد  50ميلی گرم در ليتر
سيليسيوم کمترین اسيدیته را داشت (جدول )4که این مقدار
کاهش در حدود  10/71درصد نسبت به شاهد بود .کاهش ميزان
اسيدیته ميوه ها ممکن است به دليل افزایش ميزان مواد جامد
محلول و یا عنصر بور که در تبدیل سریع متابوليتها به قند و
مشتقات آن نقش دارد باشد که با نظر Hanumanthaiah et al.,
) (2015که در مورد ميوه موز بيان کرده بودند یکسان است .آنها
همچنين کاهش ميزان اسيدیته به دليل افزایش مواد جامد
محلول را در  Bangalore blue grapesگزارش کردند .ميزان مواد
جامد محلول در آزمایش حاضر با اینکه از نظر آماری معنی دار
نبود ولی از نظر مقدار ،کاربرد سيليسيوم باعث افزایش ميزان TSS
شد که می تواند عامل کاهش اسيدیته در ميوه های توت فرنگی
باشد .محققين دیگر نيز افزایش مواد جامد محلول به واسطه
سيليسيوم را در خيار ( )Jarosz , 2013و گوجه فرنگی
( )Stamatakis et al., 2003اعالم کردند.
گل بدون ميوه

اثر بستر های کشت بر روی صفت گل بدون ميوه در سطح احتمال
یک درصد معنی دار بود .کاربرد سيليسيوم در این صفت معنی
دار نشد (جدول  .)2مخلوط حجمی  70درصد پرليت و  30درصد
ورمی کمپوست کمترین تعداد گل بدون ميوه را نسبت به سه
مخلوط حجمی دیگر داشت (جدول .)3با اینکه کاربرد سيليسيوم
از نظر آماری معنی دار نبود ولی از نظر مقدار عددی کاربرد 50
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ميلی گرم در ليتر سيليسيوم کمترین ميزان گل بدون ميوه را
داشت (جدول .)4محصوالت در طی رشد ممکن است در معرض
چندین تنش غير قابل پيش بينی قرار بگيرند .در توليد گل به
نظر می رسد سيليسيوم بهعنوان یک تقویت کننده ،باعث بهبود
کيفيت گل و ظاهر کلی گياهان زینتی میشود ( Savvas and
 .)Ntatsi, 2015در این آزمایش با اینکه تمام گلدانها تحت
شرایط یکسان از نظر گردافشانی بودند ،بسترهای حاوی ورمی
کمپوست تعداد گلهای به ميوه تبدیل نشده کمتری نسبت به
بسترهای حاوی پيت ماس داشتند .ممکن است گل های
بسترهای حاوی ورمی کمپوست مقدار گرده بيشتر و یا گرده های

زایا و زیوای بيشتری نسبت به گل های بسترهای حاوی پيت
ماس توليد کرده باشند که در این خصوص نقش عنصر بور را نمی
توان نادیده گرفت .بور در گياه می تواند به افزایش عمر دانه گرده
و نتيجتاً افزایش مدت زمان گردافشانی مؤثر ،افزایش سرعت در
جوانه زنی دانه گرده ،تسریع رشد لوله گرده و همچنين بهبود
تقسيم سلولی کمک کند ( .)Eeini, 2012در آزمایشی که
) Pant et al.(2012روی ( Pak Choi(Brassica rapaانجام دادند،
نشان دادند که کاربرد ورمی کمپوست باعث افزایش محتوای بور
در بافت های گياه نسبت به شاهد شد.

جدول  -2تجزيه واريانس بستر و عنصر سيليسيوم بر روی برخی صفات توت فرنگی رقم سلوا ( (Fragaria ×ananassa Duch. cv. Selva

عملکرد

تعداد
کل ميوه

تعداد
برگ

شاخص
کلروفيل

ویتامين
ث

وزن تر
ریشه

وزن
خشک
ریشه

تکرار (بلوک)

2

6

129/80ns

2/67ns

2/83ns

1/98ns

1/43ns

68/31ns

6/94ns

بستر

3

6

**297/01

*2/89

*7/47

*3/37

*79/14

32/50ns

سيليسيوم

2

16

**51/35

**2/85

**3/95

0/06ns

5/43ns

*15/24

اثر متقابل

6

16

13/89ns

0/32ns

0/89ns

*

3/70

*47/60

**14/08

ضریب تغييرات

-

-

7%/14

12%/75

7%/47

2%/59

6%/63

5%/42

منابع تغييرات
s.o.v

درجه
آزادی
)(DF

خطا
)(E

اسيدیته

گل
بدون
ميوه

هدایت
الکتریکی بستر
ها

0/005ns

1/65ns

0/01ns

ns

1/41
**3/40
0/83

ns

7%/73

*0/01

**7/48

**0/19

**0/09

0/21ns

0/001ns

0/001ns

0/67ns

**0/01

5%/54

19%/56

5%/37

*معنی دار در سطح ** 0/05معنی دار در سطح  ns 0/01غير معنی دار
جدول  -3مقايسه ميانگين اثر بستر بر برخی صفات توت فرنگی رقم سلوا )(Fragaria ×ananassa Duch. cv.Selva

عملکرد

بستر ها

)(gr

تعداد کل ميوه

تعداد برگ

وزن خشک ریشه
))gr

اسيدیته
))mg/100g

گل بدون ميوه

هدایت الکتریکی بسترها ds/ m

5/59a
5/64a
4/44b
4/97ab

9/44a
8/72ab
7/5b
7/70b

0/96a
1/02a
1/03a
1/07a

0/90a
0/81b
0/86ab
0/81b

4/29ab
5/20a
3/51bc
3/13c

1/29b
1/19c
1/54a
1/36b

39/18a
38/45a
28/78b
28/98b

S1
S2
S3
S4

حروف مشابه نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار
(پرليت  + %50پيت ماس ( ،)S1= 50پرليت  + %70پيت ماس ( ،)S2= %30پرليت  + %50ورمی کمپوست  )S3 =%50و (پرليت  + %70ورمی کمپوست .)S4= %30
جدول  -4مقايسه ميانگين اثر کاربرد سيليسيوم بر برخی صفات توت فرنگی رقم سلوا ((Fragaria ×ananassa Duch. cv. Selva

سيليسيو
م
E1
E2
E3

عملکرد

تعداد کل ميوه

تعداد برگ

33/65b
36/01a
31/89b

5/30a
5/56a
4/62b

8/37a
8/90a
7/75b

حروف مشابه نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار )(E1: Si= 0

وزن خشک ریشه

اسيدیته

)(gr

)(mg/100g

1/00b
1/09a
0/97b

b

0/84
0/75c
0/93a

 ) (E2: Si= 50 ppm)،و( ( E3: Si=100 ppm

گل بدون ميوه
a

4/07
3/88a
4/15a
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(علمی  -پژوهشی)

48

a
ab

ab

abc abc

ab

ab

abc

abc

46

bc

45

c

44

SPAD

bc

47

43
42
S4E1 S4E2 S4E3

S2E1 S2E2 S2E3

S3E1 S3E2 S3E3

S1E1 S1E2 S1E3

Substrate and Si
شکل  -1شاخص کلروفيل توت فرنگی رقم سلوا )  (Fragaria ×ananassa Duch. cv. Selvaدر بستر های کشت مختلف تحت تأثير سطوح مختلف
سيليسيوم
(پرليت  + %50پيت ماس ( ،)S1= 50پرليت  + %70پيت ماس ( ،)S2= %30پرليت  + %50ورمی کمپوست  )S3 =%50و (پرليت  + %70ورمی کمپوست (E1: .)S4= %30

) ) (E2: Si= 50 ppm)،Si= 0و ))E3: Si=100 ppm

a
ab

ab

ab

a

ab

b

b

b

b

ab

b

S4E1 S4E2 S4E3

S3E1 S3E2 S3E3

S2E1 S2E2 S2E3

Vit C mg/L

ab

80
70
60
50
40
30
20
10
0

S1E1 S1E2 S1E3

Substrate and Si
شکل  : 2ويتامين ث توت فرنگی رقم سلوا )  (Fragaria ×ananassa Duch. cv. Selvaدر بستر های کشت مختلف تحت تأثير سطوح مختلف سيليسيوم
(پرليت  + %50پيت ماس ( ،)S1= 50پرليت  + %70پيت ماس ( ،)S2= %30پرليت  + %50ورمی کمپوست  )S3 =%50و (پرليت  + %70ورمی کمپوست (E1: .)S4= %30

) (E2: Si= 50 ppm)،Si= 0و ))E3: Si=100 ppm

bcde

a

abc

f

S3E1 S3E2 S3E3

S2E1 S2E2 S2E3

Root fresh wight

S4E1 S4E2 S4E3

e

abcde

bcde cde

ab

bcde adcd

de

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

S1E1 S1E2 S1E3

Substrate and Si
شکل  -3وزن تر ريشه توت فرنگی رقم سلوا ) (Fragaria ×ananassa Duch. cv. Selvaدر بستر های کشت مختلف تحت تأثير سطوح مختلف سيليسيوم.
(پرليت  + %50پيت ماس ( ،)S1= 50پرليت  + %70پيت ماس ( ،)S2= %30پرليت  + %50ورمی کمپوست  )S3 =%50و (پرليت  + %70ورمی کمپوست (E1: .)S4= %30

) ) (E2: Si= 50 ppm)،Si= 0و ))E3: Si=100 ppm
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2

Ec ds/m

1.5

a
def def

bc

f

f

b

b

ef

cd

bc

cde

1
0.5
0
S1E1 S1E2 S1E3

S2E1 S2E2 S2E3

S3E1 S3E2 S3E3

S4E1 S4E2 S4E3

Substrate and Si
.( تحت تأثير سطوح مختلف سيليسيومFragaria ×ananassa Duch. cv. Selva )  هدايت الکتريکی بسترهای مختلف کشت توت فرنگی رقم سلوا-4 شکل
(E1: .)S4= %30  ورمی کمپوست+ %70 ) و (پرليتS3 =%50  ورمی کمپوست+ %50  (پرليت،)S2= %30  پيت ماس+ %70  (پرليت،)S1= 50  پيت ماس+ %50 (پرليت

)E3: Si=100 ppm) ( ) وE2: Si= 50 ppm)،Si= 0)

بستر جایگزین پيت ماس بر اساس نتایج این تحقيق می توان
) را بهS4= %30  ورمی کمپوست+ %70 مخلوط حجمی (پرليت
 ميلی گرم در ليتر برای50 همراه استفاده از سيليسيوم به ميزان
عملکرد و اجزا وابسته به آن و عالوه بر آن در صفاتی مثل ویتامين
%50  ورمی کمپوست+ %50 ث و شاخص کلروفيل بستر(پرليت
 ميلی گرم در ليتر سيليسيوم در محلول100 ) به همراهS3=
.غذایی پيشنهاد داد
سپاسگزاری
 بدین وسيله از.تحقيق حاضر بخشی از رساله دکتری می باشد
مساعدت و پشتيبانی دکتر حميد مالحسينی عضو هيات علمی
مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان
.بخش آب و خاک تشکر و قدر دانی می شود
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

نتيجهگيری
بر اساس نتایج مطالعه حاضر چون بسترهای حاوی ورمی
کمپوست بطور کلی شوری بيشتری نسبت به بسترهای حاوی
پيت ماس دارند باعث کاهش معنیدار برخی از صفات از جمله
 ميلیگرم در ليتر50  نتایج نشان داد که با کاربرد.عملکرد شدند
سيليسيوم در محلول غذایی میتوان در جهت کاهش شوری
حاصل از ورمی کمپوست برآمد و بدون کاهش عملکرد از بستر
ورمی کمپوست توليد داخل که کم هزینه و قابل دسترس است
بجای بستر کشت گران قيمت و وارداتی پيت ماس که بستر کشت
 عالوه بر.اصلی در اکثر محصوالت گلخانه ای است استفاده نمود
این ورمی کمپوست در صفاتی مثل ویتامين ث بيشترین مقدار
 همچنين کمترین اسيدیته و گل بدون ميوه.ویتامين ث را داشت
 بنابراین به عنوان مناسبترین.را نسبت به سایر بسترها داشت
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