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Introduction 
 Inefficient management of strawberry fields is one of the important factors in significantly reducing the 

strawberry fruit yield and quality. Nowadays application of polyethylene soil mulch is widely considered in the 
cultivation of fruits and vegetables, with various purposes such as improving quality, increasing yield and 
reducing weeds. The thermal and light environment around the plant due to the use of polyethylene mulch, can 
affect the quality and yield of strawberry fruit. 

Material and Methods 
 In this study, In order to investigate the effect of colored polyethylene mulch on fluorescence parameters, 

leaf chlorophyll and strawberry fruit yield (cv. Camarosa), an experiment was carried out as completely 
randomized block design with four experimental treatments including; colored polyethylene mulch (black, red, 
white) and control (traditional cultivation without mulch) in three replication in the Caspian Sea region, Iran 
during the 2016-17 and 2017-2018 years. The experimental plots were 5 m long and 1.5 m wide, with 4 planting 
rows separated by 30 cm in each plot. Then polyethylene mulch was laid on the ridge and the plants were planted 
at a distance of 20 cm in a row (1 October). Three harvest times (170, 185 and 200 days after planting) were 
determined to assess the characteristics of harvested fruits. 

Result and Discussion 
 Based on the results, the effect of mulches color on fruit yield was significantly (P ≤ 0.01). Considering fruit 

yield at the first harvest (175 DAP) and the second (185 DAP), red mulch showed the highest fruit yield and the 
lowest was observed in the control treatment. While at the third harvest time (200 DAP), it was the black and 

white mulches that resulted in the largest amount of yield .The effect of colored polyethylene mulch on the 

acidity (pH) and titratable acid (TA) of the fruit was not significant, but the amount of soluble solids (TSS) of the 
fruit at different harvest times showed a significant difference between the experimental treatments. So that in 
the first harvest time (170 DAP) and the second (185 DAP), the highest amount of soluble solids was observed 
in treatments with colored polyethylene mulch. The results also showed that colored polyethylene mulches effect 
on fluorescence parameters and leaf chlorophyll content was significant (P ≤ 0.05). The results showed that 
mulch color had a significant effect on Fv/Fo ratio, Fo and leaf chlorophyll content. During the both years, the 
highest Fv/Fo ratio, Fo and leaf chlorophyll were related to colored polyethylene mulches, and the lowest was 
observed in the control treatment, while colored mulches did not affect the Fv/Fm ratio. In fact, it can be explain 
that the plant's response to the colored polyethylene mulches, compared to the control treatment, improves fruit 
yield and increases the strawberry photosynthetic system. 

Conclusion 
Comparison of the average effect of polyethylene mulch on strawberry fruit yield during the growing season 
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in both years, showed similar results. Polyethylene mulches can increase yields by increasing soil temperature, 
increasing nutrient availability, increasing root uptake in nutrients and increasing the efficiency of soil 
microorganisms. Based on the results, in the first harvest time (170 DAP), second harvest time (185 DAP) and 
third harvest time (200 DAP), the yield of strawberry fruit in both growing season showed that the highest yield 
was related to treatments with The colored polyethylene mulch and the lowest yield was observed in the control 
treatment. Red mulch had the highest fruit yield during the first and second harvests, but gradually decreased 
during the third harvest. It seems that red color, in addition to increasing yield, has also caused early ripening of 
the fruit. The amount of soluble solids (TSS) of the fruit at different harvest times showed a significant 
difference between the experimental treatments. During the first harvest (170 DAP) and the second (185 DAP), 
the highest amount of soluble solids was observed in treatments with colored polyethylene mulch. Based on the 
findings, the effect of colored polyethylene mulch on fluorescence parameters and chlorophyll content of leaves 
indicated that the color of polyethylene mulch had a significant effect on the amount of Fo and chlorophyll 
content of leaves. Therefore, the use of polyethylene mulch due to the increase in yield and quality of strawberry 
fruit compared to its traditional cultivation method seems very beneficial. 

 
Keywords: Day after planting, Fruit quality, Harvest time, Heat environment, Photosynthesis system 
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اتیلنی رنگی بر خصوصیات کیفی، میزان عملکرد و پارامترهای های پلیتاثیر خاکپوش

 ‘کاماروسا’فرنگی رقم فلورسانس کلروفیل توت

 
 *1سعید شیوخی

 22/50/0055تاریخ دریافت: 

 01/50/0055تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده 

 ,Fragaria × ananassa) یتووت فرنگو   وهیم تیفیکاهش قابل توجه عملکرد و کفرنگی، یکی از عوامل مهم در آمد مزارع توتمدیریت ناکار

Duch.) اتیلنی رنگوی بور خصواویات کیفوی، میوزاک عملکورد، پارام رهوای        های پلیآید. در این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر خاکپوشحساب میبه
های کامل تصادفی با چهار تیمار آزمایشوی اواملخ خواکپوش    ، آزمایشی در قالب طرح بلوک‘کاماروسا’فرنگی رقم گ گیاه توتفلورسانس و کلروفیل بر

هوا،  انجام اد. بور پایوه یاف وه   5969-69و  5961-69های زراعی اتیلنی رنگی )سیاه، قرمز، سفید( و ااهد )بدوک خاکپوش( در سه تکرار در طی سالپلی
هوای بردااوت   که عملکرد کل میوه در زمواک طوری(. بهp ≤ 0.01دار بود )اتیلنی بر میزاک عملکرد میوه دارای تفاوت معنیهای پلیوشتاثیر رنگ خاکپ
فرنگوی در کواربرد خواکپوش قرموز و کم ورین آک در      ای بود که بیش رین عملکرد میوه تووت گونهروز پس از کاات( به581و  591ترتیب )اول و دوم به

سوفید بودنود کوه     های سیاه وروز پس از کاات(، این خاکپوش 022که در زماک برداات سوم )مشاهده گردید. در حالی ) ااهد( ک بدوک خاکپوشگیاها
( میوه، مربوط به تیمارهوای دارای خواکپوش در مقایسوه بوا     TSSخود اخن صاص دادند. بیش رین میزاک مواد جامد محلول )بیش رین مقدار عملکرد را به

اتیلنی رنگی بور  های پلیاتیلنی رنگی مشاهده نشد. همچنین ن ایج گویای آک بود که، تاثیر خاکپوشهای پلیااهد بود، اما تفاوت چندانی میاک خاکپوش
چشومگیری بور   اتیلنوی تواثیر   های پلی(. ن ایج حاکی از آک بود که رنگ خاکپوشp ≤ 0.05دار بود )پارام رهای فلورسانس و ادت سبزینگی برگ معنی

طوریکه در هر دو سوال زراعوی، بیشو رین    ( و ادت سبزینگی برگ داات. بهo/FvFمیزاک فلورسانس اولیه، نسبت فلورسانس اولیه به فلورسانس م غیر )
اد. ایون در حوالی    اتیلنی رنگی بود و کم رین میزاک آک در تیمار ااهد مشاهدههای پلیو ادت سبزینگی مربوط به خاکپوش  o/FvF  ،oFمیزاک نسبت 

هوای  تواک اینگونه اظهار داات که، پاسخ گیاه نسبت به رنگ خاکپوشنداات. در واقع می m/FvFها تاثیر چندانی بر میزاک نسبت بود که رنگ خاکپوش
 اود.میفرنگی وری سیس م ف وسن زی گیاه توتاتیلنی در مقایسه با تیمار ااهد، سبب بهبود عملکرد میوه و افزایش بهرهپلی

 
 وسن زی، کیفیت میوه، محیط گرماییروز پس از کاات، زماک برداات، سیس م ف  کلیدی: هایواژه

 

   1 مقدمه

 وهیو بوا م  ی بوایی اهیو ( گFragaria × ananassa)ی فرنگو توت
، می، پ اسو کیو فول دی، اسث نی امیاست که سراار از و مندارزا اریبس

 ,.Caulet et al) و قندها است ربی، فدهایها، فالونوئنیانیمنگنز، آن وس

                                                 
اسوو ادیار هوااناسووی کشوواورزی، دانشووکده مهندسووی زراعووی، دانشووگاه علوووم   -5

 کشاورزی و منابع طبیعی ساری
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 در سراسور جهواک  ی اقلیموی وسویعی   در گس ره یتوت فرنگ .(2013
 92میلیوک تن میوه، بوال  بور    9/5اود. کشور آمریکا با تولید یافت می

، جهاک را به خود اخ صواص داده اسوت   یفرنگتوت دیدراد از کل تول
محسووب   در جهواک  یفرنگو تووت  دکننوده یتول نیبزرگ ور که از اینورو  

توواک از  فرنگوی در ایوراک موی   اوود. از مراکوز عموده تولیود تووت     می
های واقع در کمربند یربی، امال یربی و اومال کشوور بوویژه    اس اک

اس اک مازندراک اااره کرد. مدیریت سن ی در کشت این گیاه، کواهش  
همین مدیریت ناکارآمد  دنبال دارد ومحصول بسیار قابل توجهی را  به
اوود  هوای قوارچی و انگلوی موی    سبب آلودگی میوه به انواع بیمواری 
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(Shiukhy Soqanloo and Raeini, 2018 .) 

گوردد کوه   اطوال  موی   ایبه مواده در کشاورزی  یا مالچ خاکپوش
هوا  گیورد. خواکپوش  برای پوااندک سطح خاک مورد اس فاده قرار موی 

اوند کوه هور یوک    بندی میعمدتاً به دو گروه آلی و مصنوعی تقسیم
 Javanmardi andبااوند ) خوود موی  دارای مزایا و معایب مخ ص به

Rezaei, 2013.) ای در طور گس ردهبه اتیلنیهای پلیامروزه خاکپوش
ه، با اهداف گونواگونی  ها در ارایط مزرعبس ر کشت سبزیجات و میوه

های هورز اسو فاده   مانند بهبود کیفیت، افزایش عملکرد و کاهش علف
 Laurie et(. الئووری و همکواراک )  Singh et al., 2017اووند ) می

al., 2015     گزارش کردند که اسو فاده از خواکپوش بوا جلووگیری از ،)
زنوی بورور   دک نور به سطح خواک )نوور موورد نیواز بورای جوانوه      رسی
اوود. همچنوین   های هرز موی های هرز(، سبب کاهش راد علفعلف

از طریو  افوزایش دموای     اتیلنوی، های پلیها بویژه خاکپوشخاکپوش
خاک، افزایش فراهمی عنااور یوورایی، افووزایش تووواک ریشووه در      

 ریوز جانوداراک خواک،   یی جورب عنااوور یوورایی و افووزایش کووارا    
(. Abbasi et al., 2017) دند مقدار محصول را افوزایش دهوو  نتوانمی

تاکنوک مطالعوات بسویاری در سرتاسور جهواک مبنوی بور تواثیر انوواع         
هوای کیفوی و   ها یا تاثیر توام آنها با عامل دیگر، بور ویژگوی  خاکپوش

تواک به برخی موارد نظیر ده است که میعملکرد میوه گیاهاک انجام ا
(Shiukhy Soqanloo et al., 2012; El-Mageed et al., 2016; 

El-Samnoudi et al., 2019; Singh et al., 2017; Sarkar and 
Sarkar; 2018; Bardehji et al., 2019 and El-Zohiri and 

Samy; 2013.اااره کرد ) 
نوری پیراموک گیاه نقش بسیار حوائز اهمی وی را در میوزاک     طیمح

 مراحول  تولیدات گیاهی را در طی تیفیک و دعملکرکاهش یا افزایش 
 ,Bernier and Perilleuxکنود ) گیاه، ایفا می توسعه و راد مخ لف

محصووالت   یبورا  یرنگو  اتیلنوی های پلوی خاکپوشاز  یبرخ(. 2005
 هیتواو گیواه  فصول راود   طوول  در  مشخص یهادوره یخاص و برا

ی رنگو  هوای (. خواکپوش El-Zohiri and Samy; 2013) دناوو یمو 
 شیافوزا  یبورا  بالقوه ماده کعنواک یبه دنتوانیم یآب ی واقهوه قرمز،

با نور بخشی از  نه تنهاقرمز  بااند. خاکپوش جاتیسبز یبرخ عملکرد
و  (R) بلکه در دامنه نور قرمزدهد، عبور میرا از خود طول موج کوتاه 

 Shiukhy) ینیرائ و یوخیا. کندآک را بازتاب هم می (FR) وسرخفر

Soqanloo and Raeini, 2018،)       نشواک دادنود کوه در میواک انوواع
 قابول  طوور  بوه رنگی، خاکپوش قرمز  اتیلنیهای پلیمخ لف خاکپوش

در . هود دیمو  رییو تغرا  توابش  بازتابی از نور موج طول تیفیک یتوجه

( نقش مهمی در تنظیم تولید گیاهی نسبت نور قرمز دور به قرمز )

 Loughrin and) دفی وکروم بورگ و جابجوایی موواد ف وسون زی دار    

Kasperbauer, 2002( فرانکوئرا .)Franquera, 2015،)    بیواک کورد
 دس کاری خرداقلیم گیواه از  تحت تاثیر تواند یم اح ماال کاهو راد که
اتیلنوی، قورار   پلوی  خواکپوش  رنگ هر از یفیط تعادل در تفاوت  یطر

 نشواک  اتیلنوی بازتوابی از رنوگ خواکپوش پلوی     نور فیط تفاوتگیرد. 
در خورداقلیم کوه از رنوگ سوطح      کوم  راتییو تغبا  اهاکیگ که دهدیم

گیرنود ابوالیزیود و موادی    تحت تاثیر قرار می اود،خاکپوش ناای می
(Abu El-Yaziedand Mady, 2011 گزارش کردند که اس فاده از ،)

اتیلنی رنگی، موجب افزایش میزاک ادت سوبزینگی  های پلیخاکپوش
( اد. بر پایه ن وایج وانوگ و همکواراک    Cucurbita pepoکدو تخم )

(Wang et al., 2012 اوودت سووبزینگی ،)مووالچ در یفرنگوو توووت 
 نیباالتر یکیپالس  مالچ هایسایر رنگ با سهیمقا در قرمز یکیپالس 
. بنابراین با توجه به مطالعوات پیشوین و اهمیوت اسو فاده از     بودمقدار 

فرنگوی در منواط  مسو عد اسو اک     ها در بسو ر کشوت تووت   خاکپوش
هوای  آوری خواکپوش از این پوژوهش اسو فاده از فون   مازندراک، هدف 

اتیلنی و بررسی تاثیر آنها بر عملکرد میوه و پارام رهای فلورسانس پلی
 5961-5969های زراعی فرنگی رقم کاماروسا در طول سالبرگ توت

 ریزی اد.در اهرس اک ساری، پایه

 

 هامواد و روش

 محل انجام آزمایش

ی در روسو ای فیروزکنوده   شواورز ک مزرعوه این پژوهش در یک   
 ʹ00 °53( و طول جغرافیایی )N ʹ33 °36اهرس اک ساری با عرض )

E ( ارتفوواع از سووطح دریووا ،) درجووه  6/59(، میووانگین دمووا )م وور 09
هوای  (، در طوی سوال  م رمیلی 0/986( و میانگین بارندگی )گرادسان ی
انجام اد. بافوت خواک محول آزموایش از نووع       5961-5969زراعی 

سیل ی رس بوده و سایر خصوایات فیزیکی و ایمیایی خاک مزرعوه  
 گزارش اد.  5 جدولآزمایشی در 

های کامول تصوادفی بوا چهوار تیموار      آزمایش بر پایه طرح بلوک
اتیلنی رنگی ااملخ )سیاه، قرمز، سفید و اواهد  آزمایشی خاکپوش پلی

جورا  ا 5961-5969های زراعی )بدوک خاکپوش(( در سه تکرار در سال
م ر عرض بود که در  1/5م ر طول و  1های آزمایشی دارای کرتاد. 

م ر از یکدیگر جدا اودند.  سان ی 92ردیف کاات با فااله  4هر کرت 
م ر کشیده اد  1/5بر روی پش ه به عرض  اتیلنیخاکپوش پلیسپس 
کشوت  آباک  52در تاریخ م ر سان ی 02ها در هر ردیف با فااله و بوته

هوای آبیواری دارای   ای با لولهاری با اس فاده از سیس م قطرهادند. آبی
لی ور در سواعت(   ) 4م ر و قطره چکاک با دبوی خروجوی   میلی 98قطر 

 .انجام اد
کوه میوزاک آک   رطوبت خاک با اس فاده از تانسیوم ر پایش و زمانی

گرفوت. بور اسواس ن وایج     رسید، آبیاری اوورت موی  دراد می 92به 
(، Shiukhy Soqanloo et al., 2012ی منابع )آزمایش خاک و بررس
نی ورات:  ، عنوواک نی روژک به)  NPK20-20-20 نیاز کودی گیاه با کود

-دراوودخ فسووفات بووه 52/4اوره، دراوودخ  4/2دراوودخ آمونیوووم،  1/9

 K2O ،02/2 عنوواک پ واس بوه  و  خ4/52دراودخ   P2O5  ،02/2عنواک
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 20/2) بور  دراود(،  29/2مصورف منگنوز )  با عناار کمدراد( همراه 
 ( توامین EDTAک )اوورت سور  دراد( به 225/2دراد( و مولیبدک )

م وری  سان ی 52های اتیلنی در عم  اد. دمای خاک در زیر خاکپوش

 ,M-Log5Wهووای دیجی ووالی موودل )  بووا اسوو فاده از دماسوونج  

GeoPrecision(.0جدول طور روزانه ثبت اد )(، به 

 
 .شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی- خصوصیات فیزیکی -1ول جد

Table 1- Physico-chemical characteristics of experimental farm soil 

 درصد

 اشباع

Saturation 

(S.P) 

هدایت 

 الکتریکی

Electrical 

conductivity 

)3EC×10( 

اسیدیته 

 اشباع

pH 

مواد 

خنثی 

شونده 
T.N.V 

(%) 

 ماده آلی

Organic 

matter 

(%) 

 کربن آلی

Organic 

carbon 

(%) 

 فسفر

Phosphorus 
(P.P.M) 

 گوگرد

Sulfur 

(P.P.M) 

 پتاسیم

Potassium 

(P.P.M) 

 عمق خاک
Soil 

depth 
(cm) 

 الس

 زراعی
Year 

67 1.82 7.87 18 2.63 1.53 8.7 281.7 179 0-30 1395-96 

70 1.81 7.51 17 2.74 1.78 8.5 279.9 168 0-30 1396-97 
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Table 2- Soil temperature changes during the strawberry growing season in both years. 
 متریسانتی 11دمای خاک در عمق 

Soil temperature in 10 cm depth (ºC) 
 تیمار

Treatment 
Average January February March April May June 

(2016-2017 )69-5961 
 (Red) قرمز 30.9 28.7 27.7 27 25.7 24.8 27.4

 (Blackسیاه ) 33.7 30.4 29 26.7 26.6 25.6 28.6

 (Whiteسفید ) 30.2 27.8 25.7 24.4 24.3 23.2 25.9

 (Controlااهد ) 27.1 24.5 22.5 19.5 20 18.2 21.9

(2017-2018 )69-5969 
 (Red) قرمز 30.4 29.2 28.2 26.1 25.3 23.9 27.1

 (Blackسیاه ) 32.5 30.8 29.2 27.1 26 25.1 28.4

 (Whiteسفید ) 31.2 28.1 25.8 24.6 23.9 22.7 26.2

 (Controlااهد ) 26.9 24.3 20.8 20.3 19.1 19.2 21.4

 

 یفرنگهای بیوشیمیایی میوه توتعملکرد و برخی ویژگی

  پووس از کااووت روز 022و  581، 592سووه زموواک بردااووت ) 
(5DAPبه ،))های برداات اده منظور سنجش افات مورد نظر میوه

هوای بردااوت اوده بوا     گیری عملکورد، میووه  تعیین اد. برای اندازه
گرم، توزین اودند. میوزاک    25/2اس فاده از ترازوی دیجی ال با دقت 

با اسو فاده از دسو گاه رفراک ووم ر    میوه ( آبTSSمواد جامد محلول )
( در دموای اتوا  و بور حسوب     PR-32 AtagoCO, Japan)مودل،  

ف والئین  ( در حضوور فنول  TAدراد بیاک اد. اسید قابل تی راسیوک )
(pH = 8.2اندازه )  .گیری و بر حسب دراد اسید سی ریک بیاک اود

 ,Jenwayم ور )  pHمیوه بوا اسو فاده از دسو گاه    ( آبpHاسیدی ه )

 (.Shiukhy et al., 2014گیری اد )( اندازه3020
 

                                                 
1- Day After Planting 

 فرنگیپارامترهای فلورسانس و کلروفیل برگ توت

گیری پارام رهوای فلورسوانس، از دسو گاه فلووروم ر     برای اندازه
(PAM 2500, Walz Germany  اس فاده اد. طول دوره تواریکی )

یقه در نظر گرف ه اد. بودین منظوور از هور    دق 02گیری در این اندازه
بوته و از هر بوته سه برگ جواک و کامال بواز اوده    1یک از تیمارها 

 Fo)حووداک ر فلورسووانس کلروفیوول(،  Fmان خوواب گردیوود. اوواخص 
های سازگار با تاریکی هسو ند.  )حداقل فلورسانس کلروفیل( در برگ

اوود.  نامیوده موی   Fvعنواک فلورسانس م غیر یا به Foو  Fmتفاوت 
 - Fm( از فرموول II)ماکزیمم عملکرد ف وسیسو م   Fv/Fmااخص 

Fo . Fm وسویله  گیری ادت سبزینگی برگ بوه آید. اندازهبدست می
( انجام SPAD-502, Minolta, Japanسنج )مدل: دس گاه کلروفیل

گیوری از  بوا بهوره   ،های به دسوت آموده در پایواک آزموایش    دادهاد. 
بورای مقایسوه    SNKاز آزمووک  تجزیوه و   ver 9.1 SASر افوزا نورم 

 (.Shiukhy Soqanloo and Raeini, 2018ها اس فاده اد )میانگین
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 نتایج و بحث

 عملکرد  

اتیلنی رنگی بر عملکورد  های پلیمنظور بررسی تاثیر خاکپوشبه
یمارهوای  تاثور   انسیو وار هیو تجزفرنگی، ن وایج حااول از   میوه توت

بر اساس ن ایج بدست آموده، تواثیر    گزارش اد. 9جدول در  یشیآزما
در  فرنگوی رقوم کاماروسوا   عملکرد میوه توتبر های رنگی خاکپوش

 (.P ≤ 0.01ود )دار بیمعن اریبس گیریاندازههمه مراحل 
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Table 3- Combined-ANOVA for strawberry fruit yield cv. Camarosa at different harvest times in 2016-2017 and 2017-

2018 

 میانگین مربعات
 Mean Squares 

 منابع تغییرات
S.O.V 

  عملکرد کل

Yield 
(2-30m.g) 

200 DAP 

(2-m30.g) 

185 DAP 

(2-30m.g) 

175 DAP 

(2-30m.g) 
 درجه آزادی

df 

ns44.2  ns103.49  ns0.98  ns0.62  1 
 سال

Year 

84995385.0 27328234.73 3735464.5 4250265.32 4 
 5 خطای آزمایش
Error 1 

**75873306.1 **31375505.58 **20323710.37 **20090161.02 3 
 مالچ

Mulch 

ns52.9  sn28.04  ns0.94  ns1.27  3 
 سال  مالچ

Mulch Year 

1776862.0 1991534.5. 810778.36 366422.33 12 
 0 خطای آزمایش

Error 2 

3.8 8.1 6.9 14.4 - 
 ضریب تغییرات

C.V (%) 

 دهند.داری را نشاک میدار در سطح یک دراد و عدم معنیبه ترتیب معنی nsو  **
significant, respectively.-nlevel and norobability at 1% of psignificant  :ns**,  

 

اتیلنوی بور عملکورد    های پلیتاثیر خاکپوش یانگینم یسهمقا یج ان
یاه در هر دو سال زراعوی موورد   در طول دوره راد گ فرنگیمیوه توت

در بررسی، ن ایج تقریباً مشابهی بدست آمد. بر پایه ن ایج بدست آمده، 
اتیلنی قرموز بیشو رین   (، خاکپوش پلیDAP 170)زماک برداات اول 
( و 1109ترتیوب بوا مقوادیر )   در هر دوسال زراعوی بوه   عملکرد میوه را

خود اخ صاص داد. این در حالی بود م ر مربع به 92( گرم در 1/9225)
که کم رین عملکرد میوه مربوط بوه تیموار اواهد )بودوک خواکپوش(      

م ور مربوع    92( گرم گرم در 1/0156( و )9/9998ترتیب با مقادیر )به
های سیاه و سفید تفاوت چنداک قابل توجهی را بود. همچنین خاکپوش
مشواهده   5(. همانطور کوه در اوکل   5اکل با همدیگر نشاک ندادند )

( نیوز در هور دو سوال،    DAP 185اوود در زمواک بردااوت دوم )   می
ب با مقوادیر  ترتیاتیلنی قرمز باالترین میزاک عملکرد را بهخاکپوش پلی

کوه  م ر مربع دارا بود. در حوالی  92( گرم در 9/59098( و )0/50829)
( 8/52060( و )5/8190ترتیب با مقوادیر ) ترین میزاک عملکرد بهپایین

م ر مربع، در تیمار ااهد مشاهده اود. در زمواک بردااوت     92گرم در 
عی طوریکه در سال زرا(، ن ایج اندکی م فاوت بود بهDAP 200سوم )
هوای سویاه و سوفید    ، بیش رین عملکرد مربوط به خاکپوش69-5961
م ر مربع بود،  92( گرم در 0/58619( و )9/58659ترتیب با مقادیر )به

که کم رین مقدار عملکرد در تیمارهای خاکپوش قرمز و ااهد در حالی
م ور مربوع    92( گورم در  8/54594( و )9/54554ترتیب با مقوادیر ) به

، خواکپوش  5969-69ین در حالی بود که در سوال زراعوی   دیده اد. ا
م ور   92( گورم در  9/54699قرمز کم رین مقدار عملکرد را با مقودار ) 

ترتیوب بوا مقوادیر    هوای سویاه و سوفید بوه    مربع نشاک داد و خاکپوش
م ر مربع، بیشو رین عملکورد را    92( گرم در 1/05129( و )9/05459)
ها، عملکورد کول میووه    ر پایه یاف ه(. ب5اکل خود اخ صاص دادند )به

فرنگی در هر دو سوال زراعوی، نشواک داد کوه بیشو رین میوزاک       توت
اتیلنوی رنگوی بوود و    عملکرد مربوط به تیمارهای دارای خاکپوش پلی

( 4/04612کم رین میزاک عملکرد در تیمار ااهد به ترتیب با مقوادیر ) 
و  5961-69عوی  هوای زرا م ر مربع در سال 92( گرم در 1/90059و )
همچنین نک ه جالوب توجوه در هور دو سوال      مشاهده اد. 69-5969

هوای بردااوت اول و   زراعی این بود که تیمار خاکپوش قرمز در زمواک 
دوم یش رین عملکرد میوه را داات اما ب ودریج بوا رسویدک بوه زمواک      

رسد که رنگ برداات سوم دچار افت عملکرد اد. لرا اینگونه نظر می
ک بر افزایش عملکرد موجب زودرسی میوه نیز گردیده اسوت  قرمز افزو

 (.5اکل )
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بیاک (، Javanmardi and Rezaei, 2013) ییو رضا یجوانمرد
ترین میوزاک عملکورد   الاتیلنی سفید باکاربرد خاکپوش پلینمودند که 

 و پوس از آک  کل میوه فلفل را به دنبوال دااوت.  و عملکرد  یزودرس
ای، قرموز، مشوکی،   های نقرهترتیب در خاکپوشبه ی،عملکرد زودرس

 Rannu et) همکواراک  و رانوو  .خاک بدوک پواش اتفا  اف اد و آبی

al., 2018)    اتیلنیوی و کلوش بورنج(    با بررسی نووع خواکپوش )پلوی
فرنگوی  روز( بور عملکورد تووت   51و  52، 1یواری ) وسطوح مخ لف آب

نشاک دادند که، بیش رین میزاک عمکلرد میووه را در تیموار خواکپوش    
های این روز مشاهد کردند. همسنجی یاف ه 1اتیلنی با دور آبیاری پلی

(، Shiukhy et al., 2014پژوهش بوا ن وایج اویوخی و همکواراک )    
(، Shiukhy Soqanloo and Raeini, 2018و رائینوی ) اویوخی  
 و نایموود و( Casierra-Posada et al., 2011پوسووادا )-راکاسوویه
مبنی بر افوزایش عملکورد میووه     (Medina et al., 2011) همکاراک
اتیلنی نسوبت بوه اورایط    های پلیفرنگی با اس فاده از خاکپوشتوت

توواک  بدوک خاکپوش همخوانی بسیاری دااوت. بوا ایون وجوود، موی     
طوور کوامالً   فرنگوی بوه  اینگونه اظهار داات که عملکرد میووه تووت  

اتیلنی رنگوی قورار دااوت. در    های پلیآاکاری تحت تاثیر خاکپوش
بور   اتیلنوی پلوی  هایخاکپوشگماک بر این است که، تأثیر رنگ واقع 
و افووزایش دمووای خوواک در زیوور  پیراموووک گیوواه خوورداقلیمت کیفیوو

سوزایی را در افوزایش کیفیوت میووه     ، نقش به(0جدول ها )خاکپوش
 .کندفرنگی ایفا میتوت

 

  فرنگیهای بیوشیمیایی میوه توتویژگی

اتیلنوی  هوای پلوی  تاثیر خواکپوش  انسیوار هیتجزن ایج حاال از 
( و مواد جامد کل TAی راسیوک )(، اسید قابل تpHرنگی بر اسیدی ه )

(TSSمیوه توت )ارایه گردید. بر پایه یاف ه 4جدول در قالب   فرنگی-

(، اسید قابول  pHاتیلنی رنگی بر اسیدی ه )های پلیها، تاثیر خاکپوش

و  pHدار نبوود. در واقوع میوزاک    ( دارای تفاوت معنیTAتی راسیوک )
TA   قودار تقریبوا ثواب ی    میوه دس خوش تغییرات چنودانی نشوده و م

اتیلنوی بور   های پلوی داات. این در حالی بود که تاثیر رنگ خاکپوش
داری نشاک تفاوت معنی فرنگی( میوه توتTSSمقدار مواد جامد کل )

   (.p≤ 0.01داد )
اتیلنی رنگوی  های پلیبر اساس ن ایج بدست آمده، تاثیر خاکپوش

میووه تفواوت    (TAک )( و اسید قابل تی راسویو pHبر میزاک اسیدی ه )
های بردااوت  چنداک قابل توجهی را نشاک نداد. در واقع در طی زماک

میوه روندی ثابت و مشابه دااوت و دسو خوش    TAو  pHمخ لف، 
( TSS(. اما میزاک مواد جامد محلوول ) 0اکل تغییرات چندانی نبود )

های برداات مخ لف، بیانگر تفواوت بسویار محسوسوی    میوه در زماک
های برداات اول یمارهای آزمایشی بود. بر پایه ن ایج، در زماکمیاک ت

(170 DAP( و دوم )185 DAP بیش رین میزاک مواد جامد محلول ،)
اتیلنوی رنگوی مشواهده اود و     میوه در تیمارهای دارای خاکپوش پلی

کم رین میزاک آک مربوط به بر تیمار ااهد بود. این در حالی بود کوه  
رنگی تفواوتی وجوود ندااوت. همچنوین در      بین تیمارهای خاکپوش
(، ن ایج حاکی از آک بود کوه میوزاک   DAP 200زماک برداات سوم )

ها قرار ندااوت و تقریبواً   مواد جامد محلول میوه تحت تاثیر خاکپوش
 (.0اکل بدوک تغییر باقی ماند )

تواند نقش حوائز اهمی وی را در   اتیلنی میهای پلیرنگ خاکپوش
کیفیوت میووه    ایفا کند و بربیوایمیایی میوه  هایگیتغییر میزاک ویژ

ترکیبوات   خواکپوش، تغییور رنوگ   اثر گرار بااد. ثابت اده است که 
ها، فنل کل و مواد جامد ایمیایی موجود در گیاهاک، مانند آن وسیانین

موواد جامود    .(Ledesma et al., 2008) دهود موی تغییور  را محلول 
حلول هم از نقطه نظر تولید کننده و هم مصرف کننده، یک ویژگی م

هایی که مزه و بوی بسیاری ادیدی اود. میوهبسیار مهم قلمداد می
دارند معموالً سطوح باالیی از اسوید قایول تی راسویوک و موواد جامود      

69-5961 (2016-2017)   69-5969 (2017-2018) 
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Figure 1- Strawberry fruit yield cv. Camarosa during the growing season in 2016-2017 and 2017-2018 (SNK, p≤0.01) 
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توری از آنهوا   های ایرین، سطوح کمکه میوهمحلول را دارند در حالی
(. مح وای موواد جامود محلوول در    Haffner et al., 2002را دارند )

تواند، دالیلی همچوک تنش آبی و ادت باالی نور میبرخی موارد به
(. بنابراین گماک بر این است کوه  Moor et al., 2005) افزایش یابد

بر محیط نوری پیراموک گیاه در  اتیلنی با تاثیرهای پلیرنگ خاکپوش
مقایسه با تیمار ااهد، سب افزایش مواد جامد محلول میوه اده و در 

 همراه داا ه است.نهایت بهبود در کیفیت میوه را به

 

 پارامترهای فلورسانس و شدت سبزینگی برگ 

اود، ن ایج مقایسه میانگین مشاهده می 9همانطور که در جدول 
اتیلنی رنگی بر پارام رهای فلورسانس و ادت لیهای پتاثیر خاکپوش

هوای  فرنگی حاکی از آک بود که رنگ خواکپوش سبزینگی برگ توت
و اودت سوبزینگی بورگ     Foاتیلنی تاثیر چشمگیری بر میوزاک  پلی

در  Fo، باالترین میوزاک  5969-69طوریکه در سال زراعی داات. به
اتیلنوی رنگوی   یهوای پلو  تورین آک در خواکپوش  تیمار ااهد و پوایین 

میوزاک   5961-69مشاهده اد. این در حالی بود که در سال زراعوی  
Fo   .تحووت توواثیر هوویچ یووک از تیمارهووای آزمایشووی قوورار نگرفووت

های رنگی و کم ورین  همچنین بیش رین ادت سبزینگی را خاکپوش
خود اخ صاص دادند. این در حالی بود کوه میواک   آک را تیمار ااهد به

تفاوت قابل تووجهی وجوود ندااوت و تغییورات      های رنگیخاکپوش
تقریباً یکساک بود. همچنین ن ایج نشاک داد که هیچ یک از تیمارهای 

 نداا ند. Fv/Foو  Fv/Fmآزمایشی تاثیر چندانی بر میزاک نسبت 
در بسیاری از گیاهاک مس قل از نوع گونه،  Fv/Fmمیزاک نسبت 

یر بویژه کاهش در ایون  م غیر است. هر گونه تغی 98/2-84/2در بازه 
نسبت، نشاک دهنده این است که بخشی از مرکز واکنش ف وسیسو م  
بدلیل ممانعت نوری دچار اخ الل اده است که این حالت بیشو ر در  

(. بودین  Strasser and Stirbet, 2001دهود ) ارایط تونش رخ موی  
هوای  اوود خواکپوش  موی مشواهده   9جدول ترتیب همانگونه که در 

تواثیر گورار    Fv/Fmاتیلنی و تیمار ااهد بر واکنش پارام رهوای  پلی
-ها در مقایسه با تیمار ااهد، دارای میوانگین کوم  نبوده اما خاکپوش

بیوانگر افوت حوداک رکارایی کوان وومی      Fv/Fmتری بودند. کواهش  
( نیز Razavi et al., 2008است. رضوی و همکاراک )   IIف وسیس م
فرنگی را گزارش نمودند، که بوا ن وایج ایون    در توت Fv/Fmکاهش 

پژوهش مطابقت داات. در یک سطح م وسط نور، بخوش انودکی از   
اوورت  بوه ، اوداناخ ه می (Fo) عنواک فلورسانس حداقلکه بهنور 

هوای  در فعالیوت اما بخوش کالنوی از آک،    گرددفلورسانس ساطع می
 (. Hasani et al., 2014) رسدایمیایی به مصرف ف وسن ز میف و

 
های برداشت مختلف در در زمان‘ کاماروسا’میوه توت فرنگی رقم  اسید قابل تیتراسیون و مواد جامد محلول اسیدیته، تجزیه واریانس مرکب -4 جدول

 1369-69و  1361-69های زراعی سال

Table 4- Combined-ANOVA for acidity, titratable acid and soluble solids of strawberry fruit cv. Camarosa at 

different harvest times in 2016-2017 and 2017-2018 
 میانگین مربعات

Mean squares 
درجه 
 آزادی
df 

منابع 
 تغییرات
S.O.V 

 مواد جامد کل
Total Solid Soluble 

 بل تی راسیوکاسید قا
TA 

 اسیدی ه 
pH 

 کل

Total 
(%) 

200 

DAP 

 

185 

DAP 

 

175 

DAP 

 

 
 کل

Total 
(%) 

200 

DAP 

 

185 

DAP 

 

175 

DAP 

 

 
 کل

Total 
(%) 

200 

DAP 

 

185 

DAP 

 

175 

DAP 

 

ns0.0004  ns0.0012  ns0.0016  ns0.0004   ns0.00003  ns0.0001  ns0.0001  ns0.0006   ns0.0176  ns0.2712  ns0.0304  ns0.0029  1 
 سال

Year 

0.0004 0.0037 0.0033 0.0002  0.00006 0..0002 0.0004 0.0001  0.0086 0.0137 0.1554 0.0108 4 

خطای 
 5آزمایش 

Error 1 

0.2504** **0.3270 **0.3088 **0.1937  ns0.0002 ns0.0003 ns0.0006 ns0.0008   ns0.0048  ns0.0126  ns0.0104  ns033 0.0 3 
 مالچ

Mulch 

ns 0.0037 ns 0.0112 ns 0.0038 ns0.0004   ns0.00005  ns0.0005  ns0.0002  ns0.0001   ns0.0079  ns0.0618  ns0.0054  ns0.0362  3 

  مالچ
 سال

Mulch 

Year 

0.0026 0.0126 0.0033 0.0026  0.00012 0.00001 0.0041 0.0001  0.0091 0.0381 0.0165 0.0208 12 

خطای 
 0آزمایش 

Error 2 

0.43 0.92 0.47 0.44  6.6  11.8 7.8  2.5 5.8 3.3 3.5 - 

ضریب 
 تغییرات

(C.V) 

 دهند.داری را نشاک میدار در سطح اح مال یک دراد و عدم معنیبه ترتیب سطح معنی nsو  **
respectively.significant, -significant at 1% of probability level and non ns**and  
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در تیموار   Foمیوزاک   5969-69در این پژوهش در سوال زراعوی   

نشواک از   Fo افوزایش اتیلنی بیش ر بود. های پلیااهد نسبت خاکپوش
در اثر کواهش ظرفیوت     IIآسیب به زنجیره ان قال الک روک ف وسیس م

دلیول جریواک کنود    و عدم اکسیداسیوک کامل آک بوه  (QA) کوئینوک آ
و در مجمووع ییرفعوال اودک     II  روک در طول مسویر ف وسیسو م  الک

همچنین ن ایج این پژوهش مبنی بر افزایش ادت دارد.  II ف وسیس م
کاژمارسوکا و میشوالیک   سبزینگی با ن ایج برخوی مطالعوات از جملوه    

(Kaczmarska and Michalek, 2013)   ( و نوا و همکواراکNa et 

al., 2014 .همخوانی داات ) 

بیاک کرد که راد کاهو اح مواال   (،Franquera, 2015فرانکوئرا )
خرداقلیم گیاه از طری  تفاوت در تعادل  دس کاریتواند تحت تاثیر می

، قرار گیرد. تفواوت طیوف نوور    خاکپوش پالس یکیطیفی از هر رنگ 
دهود کوه گیاهواک بوا     نشواک موی   ش پالس یکیخاکپوبازتابی از رنگ 

اوود،  نااوی موی   خاکپوشتغییرات کم در خرداقلیم که از رنگ سطح 
 Abu El-Yaziedandابوالیزیود و موادی )  گیرند. تحت تاثیر قرار می

Mady, 2011 ،)   سو یکی  الپ خواکپوش گزارش کردند کوه اسو فاده از
 Cucurbitaادت سبزینگی کدو تخوم )  رنگی موجب افزایش میزاک

pepo ) اد. بر پایه ن ایج  ( وانوگ و همکواراکWang et al., 2012 ،)
س یکی قرمز در مقایسوه  الپ خاکپوشتوت فرنگی در ادت سبزینگی 
 .ترین مقدار بودالس یکی باالپ خاکپوشهای با سایر رنگ

 

 

5961-69 (2016-2017) 5969-69 (2017-2018) 

-69و  1361-69های زراعی ی رشد گیاه در سالدر طول دوره ‘کاماروسا’رقم  فرنگیهای بیوشیمیایی میوه توتبرخی ویژگی -2شکل 

1369 

Figure 2- Some biochemical characteristics of strawberry cv. Camarosa fruit during the growing season in 2016-2017 

and 2016-17 (SNK, p≤0.01) 
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-69های زراعی ی رشد گیاه در سالدر طول دوره "کاماروسا"فرنگی رقم و  شدت سبزینگی برگ گیاه توت پارامترهای فلورسانس -1جدول 

 1369-69و  1361

Table 5- Fluorescence parameters and chlorophyll content of strawberry cv. Camarosa leaf during the growing season in 

2016-2017 and 2017-2018 
(2017-2018) 

 69-1369 

 (2016-2017) 

 69-1361  

 تیمار

Treatment 
 کلروفیل

Chlorophyll 
 پارامترهای فلورسانس

Fluorescence parameters 

 کلروفیل 

Chlorophyll 
 پارامترهای فلورسانس

Fluorescence parameters 
o/FvF m/FvF oF o/FvF m/FvF oF 

a37.11  a1.25  a0.80  b1.26   a7 35.3 a1.58  a0.74  a2.01  قرمز (Red) 
a37.23  a1.27  a0.81  b1.28   a34.98  a1.61  a0.74  a2.09  ( سیاهBlack) 
a36.91  a1.26  a0.80  b1.30   a35.14  a1.60  a0.73  a2.12  ( سفیدWhite) 
b32.67  a1.28  a0.83  a2.20   b30.53  a1.71  a0.74  a2.15  ( ااهدControl) 

 دار ندارند.در هر س وک اعداد دارای حروف یکساک از لحاظ آماری تفاوت معنی

There are no significant differences in each column of numbers with the same letters. 
 
 

 گیرینتیجه

اتیلنوی بور عملکورد    های پلیتاثیر خاکپوش یانگینم یسهمقا یج ان
یاه در هر دو سال زراعوی موورد   وره راد گدر طول د فرنگیمیوه توت

در بررسی، ن ایج تقریباً مشابهی بدست آمد. بر پایه ن ایج بدست آمده، 
روز  022و  581، 592ترتیوب  های برداات اول، دوم و سووم بوه  زماک

فرنگی در هر دو سال زراعوی نشواک   پس از کاات، عملکرد میوه توت
تیمارهوای دارای خواکپوش    داد که بیش رین میزاک عملکرد مربوط بوه 

اتیلنی رنگی بود و کم رین میزاک عملکرد در تیمار ااهد مشواهده  پلی
همچنین نک ه جالب توجه در هر دو سال زراعی این بود که تیمار  اد.

های برداات اول و دوم بیش رین عملکرد میوه خاکپوش قرمز در زماک
دچار افت عملکرد را داات اما ب دریج با رسیدک به زماک برداات سوم 

تواک بیاک کرد کوه، رنوگ قرموز افوزوک بور افوزایش       اد. اینگونه می
هوای  عملکرد موجب زودرسی میوه نیز گردیده است. تواثیر خواکپوش  

( TA( و اسید قابل تی راسیوک )pHاتیلنی رنگی بر میزاک اسیدی ه )پلی
 میوه تفاوت چنداک قابل توجهی را نشاک نداد اموا میوزاک موواد جامود    

های برداات مخ لف، بیانگر تفاوت بسیار ( میوه در زماکTSSمحلول )
هوای  طوریکوه در زمواک  محسوسی میاک تیمارهای آزمایشوی بوود. بوه   

بردااووت اول و دوم، بیشوو رین میووزاک مووواد جاموود محلووول میوووه در 
اتیلنوی رنگوی مشواهده اود. بور پایوه       تیمارهای دارای خاکپوش پلوی 

اتیلنی رنگی بر پارام رهای فلورسوانس  ای پلیهها، تاثیر خاکپوشیاف ه
فرنگوی حواکی از آک بوود کوه رنووگ     و اودت سوبزینگی بورگ تووت    

اتیلنی تاثیر چشمگیری بر میوزاک فلورسوانس اولیوه    های پلیخاکپوش
(Fo     و ادت سبزینگی برگ داات. با توجه بوه ن وایج بدسوت آموده )

اتیلنوی  های پلوی تواک اینگونه اظهار داات که اس فاده از خاکپوشمی
فرنگی در مقایسه بوا اویوه   بدلیل افزایش عملکرد و کیفیت میوه توت

 رسد.کشت سن ی آک بسیار کارآمد و سودمند بنظر می
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