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 :چکیده

در بستر کشت بدون خاك بر صفات و کود شیمیایی کمپوست غنی شده   ،از نوع ورمی کمپوست ارگانیکتأثیر کودهاي در این تحقیق 
، پرلیت %50پرلیت، کوکوپیت به نسبت  (تیمارها به ترتیب شامل. شده است مطالهفیزیولوژي و کیفیت میوه توت فرنگی رقم گاویتا 

همراه بدون و%) 30و10، 60به نسبت   )گلجا(کمپوست غنی شده ،کوکوپیت، و پرلیت% 30و10، 60وست به نسبت  ،کوکوپیت، ورمی کمپ
لعه مواد جامد محلول کل، میزان اسیدیته میوه، صفات مورد مطا. که در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شدکود شیمیایی می باشد با 

ورمی کمپوست بدون افزودن % 30بستر دارايدر  Cو ویتامین  اسیدیته میوه بیشترین میزان. باشد می pH، آنتوسیانین و Cویتامین 
از آنجائیکه طعم مطلوب . گیري شد  در گروه کنترل اندازه pHدر حالیکه بیشترین میزان آنتوسیانین و . محلول غذایی تشکیل شده است

با توجه به . باشد کیبات معرف توت فرنگی خوش طعم میلذا باال بودن میزان این تر ،شود زان قند و اسیدیته میوه متأثر میتوت فرنگی از می
باشد که همراه  بهترین محیط از نظر طعم میوه میبود، که ترکیب محیط کشت آنها داراي ورمی کمپوست  3و 4دست آمده گروه  هنتایج ب

  .مهم در طعم می باشد عواملخود از و اینبرد  الترین سطح در این تحقیق باال مینمودن آن با محلول غذایی میزان اسیدیته را به با
  

  ،فاکتورهاي فیتوشیمیاییبدون خاك، کشت ارگانیک  فرنگی ، تیمار غذایی ، بستر کشت توت:  کلمات کلیدي
  

  مقدمه
یک منبع مهم از ) 11(، فوالت و ترکیبات فنولیک Cدلیل وجود سطوح باال از ویتامین  به) Fragaria ×ananassa(فرنگی  توت

این محصول به دلیل وجود فیبر  ) 15،14،13،16( ترکیبات زیست فعال است و مهمترین ویژگی آن ظرفیت باالي آنتی اکسیدانی آن است 
بعالوه وجود  .گوارش در تنظیم سطح قند خون و نیز کنترل کالري نقش ایفا می نمایدباال و قند فروکتوز و هضم آهسته آن در دستگاه 

اي توت فرنگی  اهمیت تغذیه. )17( افزاید بر اهمیت آن در تأمین سالمتی می فرنگی روري غیر اشباع در روغن دانه توتاسیدهاي چرب ض
صورت تازه خوري و فرآوري  میزان مصرف آن بهکه موجب گردیده وب در تأمین سالمت و نیز ویژگی این محصول از نظر عطر و طعم مطل

با  یش تقاضا براي تولید محصول بیشتردلیل افزا بهو  )6(از پی آن تقاضاي خانگی و صنعتی این محصول در تمام فصول افزایش وشده 
گیرد؛ چرا  در گلخانه مورد استفاده قرار می موماًمحیط بدون خاك ع. باشد اي آن رو به افزایش می کیفیت باال و خارج از فصل، تولید گلخانه

باشد و نیز حمل و نقل آن نسبت به  و بطور آماده بیشتر در دسترس بوده و یکنواخت می استکه نسبتاً وزن سبکی داشته، از بیماري عاري 
یکی از . آلی یا یک ماده غیر آلی باشندممکن است یک ماده ،عنوان بستر رشد مورد استفاده هستند هموادي که ب .)1،7( استتر  خاك راحت

). 8(در حالیکه این امکان در خاك وجود ندارد. مزایاي تغذیه گیاه در کشت بدون خاك کنترل محیط از نقطه نظر عناصر غذایی است
محصوالت تابستانه از  از قابلیت تبادل هوا و ظرفیت نگهداري آب و مواد غذایی باال برخوردار است و براي کشت) الیاف نارگیل(کوکوپیت 

 بنابراین از خصوصیت مواد عالی  .غیرآلی می باشدفاقد موادپرلیت از مواد آلی غنی است و . باشد فرنگی بهترین بستر کشت می له توتجم
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قابل استفاده ورمی کمپوست داراي مواد غذایی به شکل  .)4،9(باشد ر الیاف نارگیل بهتر از پرلیت میرشد توت فرنگی د. برخوردار است

بستري که داراي یکی از فاکتورهاي مؤثر بر رشد و عنوان  بهها ، فسفات قابل تبادل، پتاسیم ،کلسیم و منیزیم  و  مانند نیترات ؛جهت جذب
). 10(شود  ی کمپوست رشد مطلوب گیاه حاصل میبا استفاده از ورم. اي باشد محصوالت گلخانهشاید مهمترین عامل در تولید  ،استتولید 

. دباش نیز میهاي رشد و هیومیک اسید  مانند هورمون ؛رشد ی گیاه داراي ترکیبات تنظیم کنندةورمی کمپوست عالوه بر تأمین نیازهاي غذای
کودهاي شیمیایی که مشکالت  به منظور کاهش مصرف .)1،3(شود  زنی، رشد و تولید محصول گیاهی میاین موجب افزایش جوانه بنابر

ورمی کمپوست  داراي کنند و نیز دستیابی به یک نسبت مناسب از بسترکشت از نظر زیست محیطی و اقتصادي ایجاد میاي را  عدیده
هاي غذایی ضمن افزایش تولید محصول بر کیفیت محصول نیز  جهت تأمین نیاز غذایی که بطور کامل وبدون نیاز به استفاده از محلول

یفیت، عطر و طعم  میوه هاي فیتوشیمیایی مؤثر بر ک نتایج حاصل از اندازه گیري شاخص ن تحقیقدر ای .مطالعه حاضر انجام شد افزاید می
هاي  ، در بستر بدون خاك غنی شده با ورمی کمپوست با نسبتار محلول غذایی در بستر بدون خاكهاي تولید شده تحت تیم توت فرنگی

  .رار گرفتمختلف و ورمی کمپوست به همراه محلول غذایی مورد مقایسه ق
  

 ها مواد و روش
متر و در هر گلدان سه بوته در گلخانه تحقیقاتی مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج  سانتی 30قطر  هاي به ها در سه تکراردر گلدان آزمایش

پارامترهاي .  عنوان محیط کشت بدون خاك با نسبت هاي مختلف  استفاده گردید از کوکوپیت و پرلیت به .انجام شد 1392در بهار سال 
جهت سنجش  .می باشد pH، آنتوسیانین و C، ویتامین )TA(، میزان اسیدیته میوه )TSS(اندازه گیري شده شامل میزان مواد جامد محلول کل 

رقیق کردن به روش  TAسنجش و  DBX-55با استفاده از رفرکتومتر  TSSاندازه گیري . تفاده شدهاي مورد نظر از عصاره میوه اس میزان شاخص
اکسیدان کل  سنجش میزان آنتی .متر اندازه گیري شدpHبا  pH. انجام شد 2/8به pHرسانیدن میلی لیتر آب دوبار تقطیر و سپس  95در عصاره میوه 

 pH=1 متر در بافرهاي بانانو 700و  510در طول موج ) UV-180(جذب توسط اسپکترمتر شیمادزو .هاي مختلف انجام گرفت pHبا استفاده از روش 
  .) 2( تعیین شد فنول ایندوفنول کلرو با ديبر پایه بیرنگ شدن  Cویتامین  ).12(انجام شد  5/4و 
  

  نتایج و بحث
 :تحت تأثیر محیط رشد نشان داد ،باشد بازارپسندي آن می زش غذایی و نیز، ارثر بر عطر، طعمفرنگی که مؤ بررسی صفات بیوشیمیایی توت

و ) TSS(تغییرات کل مواد جامد محلول   ،در صورتی که جهت تأمین نیاز غذایی از ورمی کمپوست یا کمپوست غنی شده استفاده شود
داري نشان  تغییرات معنی pHو ) TA(حالیکه اسیدیته کل باشد در دار می معنی %5در سطح  Cویتامین  ،%1ها در سطح  میزان آنتوسیانین

در  C، ویتامین TSS ،TAدار  هاي آماده شده موجب تغییرات معنی صورت محلول مصرف به افزودن عناصر غذایی پرمصرف و کم .دهند نمی
فاده شود بر تغییرات این صفات در صورتی که ورمی کمپوست همراه محلول غذایی است. شدند %1در سطح pHها و  و آنتوسیانین% 5سطح 
TSS ،pH داري بر تأثیر معنیدار بوده و  معنی %1ها در سطح  و آنتوسیانینTA   ویتامینC 1جدول (شود  دیده نمی.(  

  نتایج آنالیز واریانس صفات مورد مطالعه توت فرنگی تحت شرایط اعمال شده -1جدول 
    صفات موردبررسی   

 df TSS TA vitamin C Anthocyanin pH منابع تغییرات

 031ns 9638145.9** .071. **0064. **12.117 5 تیمار

 0001ns .201* 25831806.3** .007ns. **10.028 1 بستر

تیمار*بستر  5 22.561** .0019ns .041ns 10976179.1** .096** 

Error 24 2.388 .0008 .053 472120.639 .003 
CV  13.4 11.3 23.2 9.1 1.5 

  بدون معنی nsمعنی دار و % 1در سطح ** معنی دار، % 5در سطح *= 
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 هاي بیوشیمیایی میوه توت فرنگی هاي کشت مختلف بر ویژگی  اثر محیط - 2جدول 

   صفات بیوشیمیایی    

 TSS TA VitaminC Anthocyanin pH تیمار شیمیایی بستر کشت

Coco+Pear(50%)  9.67b .18e 1.07ab 6203.1a 3.89a 

Coco+Pear(50%) 10.67 محلول غذایی استا نداردb .21de .97ab 422.0e 3.92b 

Coco+Pear+ Ver(10,60,30%)  15.33a .25bc 1.30a 4549.0b 3.91b 

Coco+ pear+Ver(10,40,30%) 10.67 محلول غذایی استا نداردb .27ab .93ab 440.3e 3.56f 

Coco+Pear+Golj(10,40,30%)  10.00b .25bc .97ab 2756.3cd 3.53f 

Coco+Pear+Golj(10,40,30%) 23. 10.67 محلول غذایی استا نداردcd .97ab 1515.7de 3.74d 

  
و بیشترین  4در گروه  TAدر حالیکه بیشترین میزان  ،دست آمده به 3در گروه  Cو ویتامین TSSبیشترین میزان که دهد  نتایج نشان می

 ،شود زان قند و اسیدیته میوه متأثر میفرنگی از می از آنجائیکه طعم مطلوب توت. ي شدگیر گروه کنترل اندازه در pHمیزان آنتوسیانین و 
بهترین محیط از نظر  4و  3گروه  ،با توجه به نتایج بدست آمده. باشد فرنگی خوش طعم می لذا باال بودن میزان این ترکیبات معرف توت

بر اساس  ).2جدول (برد  الترین سطح در این تحقیق باال میآن با محلول غذایی میزان اسیدیته را به باباشد که همراه نمودن  طعم میوه می
اگرچه . برخوردارند Cاز باالترین میزان ویتامین  3دست آمده تحت شرایط گروه  ههاي ب دست آمده از این تحقیق توت فرنگینتایج ب

همانطور که قبالً اشاره شد باالترین  .باشد دار نمی هاي مختلف معنی هدر بین گرو Cتامین همانطور که در باال اشاره شد تغییرات میزان وی
گیري شد بنابراین افزودن فاکتورهاي تأمین  شود، در گروه یک اندازه هاي غذایی مهم این میوه محسوب می ها که از فاکتو میزان آنتوسیانین

بلکه بر آن تأثیر  ،ر این شاخص غذایی میوه نداشتهنظر گرفته شده نه تنها تأثیر مثبت ب کننده عناصر غذایی و نوع آن که در این تحقیق در
در مورد . اندازه گیري شد ،اند بوده که هر دو توسط محلول غذایی تحت تیمار 2و 4بطوري که کمترین میزان در گروه  ؛منفی نیز دارند

ها مسئولیت اصلی رنگ قرمز  آنتوسیانین. باشند برخوردار می pHز کمترین ا 5و4نیز چنین است که البته در این مورد گروه  pHمیزان 
  ).5(هاي رسیده را به عهده دارند فرنگی توت

 
  نتیجه گیري

از نظر  3هاي تولید شده در محیط رشد  میوهکه رسد  رات ترکیبات بررسی شده به نظر میدست آمده از بررسی تغیی هاساس نتایج ببر
 C از آنجایی که میزان ویتامین. ها  داراي باالترین میزان هستند هاي تولید شده در سایر محیط فرنگی نسبت به توت Cشیرینی و ویتامین 

توان گفت  می ،کند به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل میباشد و این ترکیب خود  در این گروه باالتر از سایرین میهاي تولید شده  میوه
تولید شده در سایر هاي  تر از میوه و نیز خواص آنتی اکسیدانی مطلوب وه هم از نظر طعم ،خواص غذاییهاي تولید شده در این گر میوه

در ارزش غذایی و رنگ میوه  اکسیدان و هم ایجاد رنگ عنوان یک آنتی ها که هم به چه از نظر میزان آنتوسیانیناگر ؛باشند ها می محیط
ترین  هاي مورد مطالعه با کیفیت مجموع با در نظر گرفتن کلیه شاخصاما در  ؛دوم قرار دارند نسبت به گروه اول در مقام ،گذار هستندتأثیر

در بسترکشت متشکل  ،هاي مورد آزمایش در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند هاي واریته گاویتا که در محیط ترین میوه و خوش طعم
در حالیکه محیط داراي همین میزان کمپوست . شود حاصل می 3یعنی گروه  )درصد 30،10،60(از پرلیت ، کوکوپیت و ورمی کمپوست 

کند در شرایط مساوي یا بهتر قرار  بستري که محلول غذایی دریافت می غنی شده با عناصر غذایی از نظر صفات مورد بررسی نسبت به
لذا به نظر . ورد محیط داراي ورمی کمپوست نیز چنین بودگذارد؛ که البته در م ایی به این محیط تأثیر مثبتی نمیافزودن محلول غذ .دارند

هاي زیست  ی و نیز آلودگیبا توجه به هزینه استفاده از کودهاي شیمیای و می توان با استفاده از نتایج حاصل از این تحقیق رسد که می
  توت محصول تواند در تولید  می شماره سهاستفاده از بستر  ،کننده از نظر زیستی بر مصرفمحیطی استفاده از آنها و همچنین تأثیرات آنها 
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که رسد  بر اقتصادي بودن محصول به نظر میالبته با توجه به نقش میزان تولید در واحد سطح . باشد ،بسیار سودمند  ارگانیک  فرنگی

 . موضوع تکمیل کننده تحقیق حاضر بررسی میزان تولید باشد
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