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  چکیده

 کوئین فرنگی توت رقم دو نمو و رشد روی بر پالستیکی خاکپوش کاربرد بررسی برای آزمایشی

 با تصادفی کامل های بلوک طرح پایه بر فاکتوریل صورت به آبی کم شرایط تحت پاروس و الیزا

 آبیاری )زمانی یخشک تنش و )شاهد( کامل آبیاری ،خاکپوش بدون ،خاکپوش دارای تیمار چهار

 ماه دو گذشت از بعد گردید. اجرا تکرار سه با رسید( بار -11 به خاک مکش که گرفت صورت

 سال در عملکرد میزان و اول سال در فیزیولوژیکی و رویشی، هایویژگی برخی آزمایش شروع از

 گ،بر آب نسبی محتوای خشکی تنش شرایط در که داد نشان نتایج شدند. گیری اندازه دوم

 خاکپوش کاربرد با و یافته کاهش رقم دو در ایروزنه هدایت و سلولی غشاء پایداری شاخص

 هایکربوهیدرات و پرولین میزان یافت. افزایش تنش شرایط با مقایسه در رقم دو هر در آنها میزان

 فت.یا افزایش شاهد با مقایسه در درای  معنی طوربه خشکی تنش شرایط در رقم دو در کل محلول

 کاهش داد. روی دمبرگ و برگ خشک وزن کاهش هزینه به بیشتر کل خشک ماده میزان کاهش

  داد. کاهش را بعد سال در فرنگی توت گیاهان عملکرد خشکی تنش اثر در رویشی خصوصیات

 شد گیاهانی با مقایسه در رقم دو در بعد سال در محصول میزان افزایش سبب خاکپوش کاربرد

 کاربرد که داد نشان نتایج این بودند. نشده کاشت خاکپوش تحت خشکی شتن شرایط در که

 کمک خشکی تنش شرایط تحت فرنگی توت رویشی خصوصیات بهبود به پالستیکی خاکپوش

 دهد. روی بعد سال در محصول میزان در کمتری کاهش شودمی سبب و کندمی

 

 نسبی محتوای ،خاکپوش  کرد،عمل رویشی، هایویژگی ، خشک مادۀ توزیع :کلیدی هایواژه

 برگ. آب

 

  مقدمه

 پتانسیل کاهش ،گیاه آب محتوای کاهش با خشکی

 ها، روزنه بستن و تورژسانس دادن دست از و برگ آب

 های کربوهیدرات مصرف و نوری تنفس افزايش

 مهم های تنش از يکی فتوسنتز طريق از شده تولید

 با ار کشاورزی محصوالت کار و کشت که است محیطی

 گیاهان واکنش اين، وجود با د.کن یم مواجه محدوديت

 و شدت به و است متفاوت کامالً خشکی، تنش به

 گیاهی رشد ۀمرحل و گونه همچنین و تنش زمان مدت

 در گیاهان (.Nayyar & Gupta, 2006) دارد بستگی

 متفاوتی حفاظتی های سازوکار خشکی تنش با مقابله

 ,Nayyar) پرولین مثل هايی اسمولیت تجمع مثل
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 دارند. (Morgan, 1992) محلول قندهای و (2003

 برگ، سطح کاهش مانند هايی راه از آن بر عالوه

 و ها روزنه تراکم کاهش آب، نگهداری و حفظ توانايی

 نیز متابولیکی های فعالیت حفظ برای ای روزنه هدايت

  (.Escalona et al., 1999) گیرند می بهره

 کاهش سبب فرنگی توت امارق در خشکی تنش

 سطح و تعداد کاهش تعرق، کاهش برگ، آب پتانسیل

 شود می محصول میزان و ريشه وزن کاهش برگ،

(Olga et al., 2010.) تنش اثر دربارة هايی گزارش 

 بیوشیمیايی و رويشی خصوصیات بر خشکی

 ,Klamkowski & Treder) است شده ارائه فرنگی توت

2006; Ghaderi & Siosemardeh, 2011.) فرنگی توت 

 ای ريشه سیستم آن، علت که دارد آب به زيادی نیاز

 هايی میوه نشتدا و ها برگ گستردة سطح سطحی،

 تشکیل آب را انهآ وزن از زيادی درصد که است

 تنش شرايط در فرنگی توت ارقام طرفی از .دهد می

 Klamkowski) نددار  مقاومت متفاوت سطوح خشکی

& Treder, 2006.) آوردن دست هب برای ،بنابراين 

 آبیاری به نیاز فرنگی توت مناسب و کافی محصول

 .است مناسب

 جستجوی آب، منابع محدوديت به توجه با

 مصرف کارايی بردن باال و آب حفظ جهت راهکارهايی

 استفاده .(Topcu et al., 2007) باشد  می ضروری آب

 هتوج فرنگیتوت کشت در پالستیکی خاکپوش از

 خود هب را پژوهشگران و دهندگانپرورش از بسیاری

 موثر راهی عنوان به خاکپوش کاربرد .است کرده جذب

 کنترل ،عملکرد افزايش تولید، فصل گسترش برای

 بهبود بستر، فرسايش از جلوگیری هرز، های علف بهتر

 کارايی بردن باال و برداشت سهولت میوه، سالمت

 ;Moor et al., 2004) است بوده توجه مورد آبیاری

Ibeawuchi et al., 2008.) اثرات رسدمی نظر به 

 به پالستیکی خاکپوش از استفاده به منسوب سودمند

 گیاه ريشه درمحیط تغییرات به مربوط مستقیم طور

 شاخ مقدار و )بیوماس( خشک وزن شده گزارش باشد.

 متفاوت خاکپوش تحت يافته رشد گیاهان در برگ و

 ,.Decoteau et al., 1988; Fortnum et al) بوده

 سطح و تعداد افزايش و خاک رطوبت حفظ و (2000

 اثر در گیاهان رشد و جانبی های شاخه تعداد برگ،

 ,.Wang et al) است شده گزارش خاکپوش کاربرد

1998; Ashrafuzzaman et al., 2011.) از استفاده 

 با مقايسه در تواند می پالستیکی خاکپوش

 رطوبت حفظ بر بیشتری تأثیر ديگر، های خاکپوش

 Opara) باشد هداشت خشکی تنش های دوره در خاک

et al., 1992.) پالستیکی خاکپوش کاربرد با رابطه در 

 هایگزارش فرنگی توت در آبیاری کم شرايط اعمال و

 فرنگیتوت در که شده گزارش دارد. وجود محدودی

 عناصر جذب ها،ريشه رشد پالستیکی خاکپوش کاربرد

 در را  محصول میزان و آب مصرف کارايی غذايی،

 کاهش وجود با و داده افزايش را آبیاری کم شرايط

 افزايش را محصول %43 میزان به آب مصرف 77%

 از فرنگی توت (.Kumar & Dey, 2011) است داده

 کردستان استان در شده تولید هایمیوه مهمترين

 اين تولید بر هک محیطی عوامل از يکی باشد. می

 محدوديت به توجه با است. آبیاری است موثر محصول

 از استفاده و آبیاری کارايی بردن باال آب، منابع

 رو اين از .باشد  می ضروری کار اين برای تیمارهايی

 بر پالستیکی خاکپوش اثر بررسی هدف به آزمايشی

 رقم دو فیزيولوژيکی -مرفو هایويژگی برخی روی

 تنش تحت الیزا کوئین و پاروس قمر فرنگی توت

 .گرديد اجرا و طراحی خشکی

 

  ها روش و مواد

 زمین در 4934 ماه ارديبهشت در فرنگی توت هایءنشا

 صورتهب کردستان دانشگاه کشاورزی دانشکده

 هم از ها پشته فاصله شدند. کاشته رديفه دو ای پشته

 بر هاءنشا بود. متر 4 ها پشته عرض و متر سانتی 47

 و شده کاشته متر سانتی 97 فاصله با ها رديف روی

 تعداد تیمار هر در بود. متر سانتی 67 ها رديف فاصله

 بر فاکتوريل صورتهب آزمايش اين شد. کاشته گیاه 44

 تیمارچهار با تصادفی کامل های بلوک پايه طرح پايه

 تیمار -8 کامل آبیاری + خاکپوش تیمار -4 شامل

 + خاکپوش تیمار  -9 کامل یآبیار + خاکپوش بدون

 کم + خاکپوش بدون تیمار -6  (بار -47) آبیاری کم

 تعداد گرديد. اجرا تکرار سه با (بار -47) آبیاری

 آماده از بعد بود. عدد 44 آزمايشی واحد هر در گیاهان

 تیمار های پشته روی بر ها خاکپوش کشت، بستر کردن
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 ها، تهبو قرارگیری محل شدند. داده قرار خاکپوش

 شده برده کارهب خاکپوش .ندشد کشت هاءنشا و سوراخ

 بود. رنگ سفید پالستیکی گونی نوع از آزمايش اين در

 و خاکپوش تیمارهای آبیاری آزمايش دوره طول در

 صورت به تنش بدون شرايط در خاکپوش بدون

 تیمار در تنش تحت گیاهان در .گرفت انجام ای قطره

 پتانسیل که موقعی پوشخاک بدون و خاکپوش دارای

 شرايط در خاک متریسانتی 97 عمق در خاک آب

 گرفت. صورت آبیاری رسید بار -47 به خاکپوش بدون

 گرفت. انجام گچی بلوک با خاک مکش گیریاندازه

 و شده استفاده ایقطره آبیاری سیستم از آبیاری جهت

 تیمار و ساعت چهار مدت به خاکپوش بدون تیمار

 در سیستم اين با ساعت سه مدت به خاکپوش دارای

 زمانی مدت اينکه به توجه با شدند. آبیاری نوبت هر

 گرفت صورت خاکپوش دارای تیمارهای در آبیاری که

 اين در آب مصرف بود، خاکپوش بدون تیمار از کمتر

 بود. کمتر هم تیمار

 خصوصیات از برخی بر تیمارها اثر بررسی منظوربه

 شروع از بعد ماه دو آزمايش، مورد های بوته رويشی

 از ريشه همراه به زمین در موجود های بوته آزمايش،

 میزان بیشترين اينکه به توجه با گرديدند. خارج خاک

 متریسانتی 97 عمق در فرنگیتوت ريشه گسترش

 کامل طور به عمق اين در گیاهان ريشه است خاک

 تعداد شمردن از پس گرديد. خارج تیمارها همه برای

 دستگاه با بوته هر های برگ کل سطح ها، برگ

 (Leaf Area Meter AM 200) برگ سطح گیری اندازه

 هوايی، قسمت نمودن جدا از پس شدند. گیری اندازه

 طول و هشد اقدام ريشه از خاک نمودن جدا به نسبت

 و ها ريشه سپس .گرديد محاسبه نیز ها ريشه حجم و

 در  آون در دادن قرار با گیاه هوايی هایقسمت ساير

 خشک ساعت 62 مدت به گرادسانتی درجه 57 دمای

 ,.Yin et al) آمد دست هب ها آن خشک وزن و شده

 برگ و دمبرگ طوقه، ريشه، وزن مجموع از (.2005

 جهت گرديد. محاسبه نیز بوته هر کل خشک وزن

 عملکرد بر خاکپوش کاربرد و خشکی تنش اثر بررسی

 که گیاهانی عملکرد میزان 4938 سال بهار در بوته هر

 خاکپوش کاربرد و آبیاری تیمارهای تحت قبل سال

 گرديد. محاسبه بودند، گرفته قرار

 (RWC) برگ آب نسبی محتوای

 هايی قسمت برگ آب نسبی محتوای گیری اندازه برای

 شد. قطع  تیمار هر از يافته توسعه کامالً های برگ از

 پتری به توزين از پس و  تقسیم مساوی قطعات به آنها

 4 و شدند منتقل مقطر آب حاوی دار در های  ديش

 تاريکی در و گراد( سانتی درجۀ 6) يخچال در ساعت

 مقطر، آب از ها ديسک کردن خارج از پس گرفتند. قرار

 بین در آنها ها، ديسک سطح اضافی رطوبت حذف برای

 آماس وزن سپس و شدند خشک صافی کاغذ اليه دو

 آماس، وزن تعیین از پس شد. گیری اندازه آنها

 گراد( سانتی درجۀ 57) آون به برگی های ديسک

 خشک وزن ساعت 62 گذشت از پس و شدند منتقل

 با برگ آب نسبی محتوای نهايت در شد؛ تعیین آنها

 گزارش درصد صورت به و محاسبه زير رابطۀ از استفاده

 .(Galmes et al., 2007) شد

477× 
 ر(ت وزن - خشک )وزن

= %RWC 
 تورژسانس( وزن - خشک )وزن

 

 (MSI) سلولی یغشا پایداری شاخص

 ها، برگ سلولی یغشا پايداری شاخص تعیین برای

 آب با ها ديسک از گرم 7/7 و قطع برگ از هايی ديسک

 حاوی آزمايش های لوله در و شده شسته تقطیر بار دو

 سسپ شدند. داده قرار تقطیر بار دو آب لیتر میلی 47

 ۀدرج 67 آب داخل دقیقه 97 مدت به ها نمونه

 (EC) الکتريک هدايت میزان و  گرفت قرار گراد سانتی

 سپس (.C1) شد قرائت سنج EC دستگاه کمک با هاآن

 477 دمای با ماری بن داخل دقیقه 47 مدت به ها نمونه

 هدايت دوم بار برای و  ندگرفت قرار گراد سانتی ۀدرج

 زير ۀرابط اساس بر و (C2)  شد قرائت انهآ الکتريکی

 Kirnak et) دش محاسبه سلولی غشای نسبی پايداری

al., 2001.)  

      /  MSI C C  1 1 2 100 

 

 (gs) ای روزنه هدایت

 برحسب پرومتر دستگاه از استفاده با ای روزنه هدايت

(mmol H2O m
-2

 s
 محتوای گیری اندازه با زمان هم (1-

 گیری اندازه صبح 44 تا 47 ساعت در برگ آب نسبی

  .شد
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 فرنگی توت تر برگ گرم 7/7 پرولین محتوای

 یکسالیسیلسولفو اسید در بیتس روش اساس بر

 اسید کمک به ها نمونه پرولین غلظت و شد استخراج

 به اسپکتروفتومتر از استفاده با تولوئن در هیدرين ناين

 منزلۀ هب خالص پرولین مشخص های غلظت کمک

 Bates et) شد تعیین نانومتر 787 موج ولط در شاهد

al., 1973). برگ کل محلول های کربوهیدرات محتوای 

 از استفاده با برگ تازة بافت گرم بر گرم میلی حسب بر

  (.Irigoyen et al., 1992) شد تعیین استاندارد منحنی

 

 بحث و نتایج
 ای روزنه هدایت (،RWC) برگ آب نسبی محتوای

(gs) سلولی غشای داریپای شاخص و (MSI) 

 آب وضعیت از مناسبی شاخص برگ، آب نسبی میزان

 به تحمل ارزيابی برای شاخصی منزلۀ به و است گیاه

 براساس .(Jones et al., 1985) است شده بیان خشکی

 نسبی محتوای حاضر پژوهش در آمده دست به نتايج

 شده مطالعه  رقم دو هر در خشکی تنش تحت برگ آب

 دو در ای روزنه هدايت میزان (.4 )جدول تياف کاهش

 کاربرد با و  يافت کاهش خشکی تنش تحت رقم

 رقم دو بین (.4 )جدول يافت افزايش دوباره خاکپوش

 نشد. مشاهده داری  معنا تفاوت ای روزنه هدايت نظر از

 کاهش خاک آب پتانسیل که خشکی تنش شرايط در

 بستن جمله زا متفاوتی سازوکارهای با گیاهان يابد می

 هدايت کاهش يا ای روزنه مقاومت افزايش ها، روزنه

 تنش کنند. می جلوگیری تعرق پديدة از ای روزنه

 شدن بسته به اسید آبسزيک سنتز افزايش با خشکی

 شود می منجر آب هدررفت از جلوگیری و ها روزنه

(Abdul Jaleel et al., 2009.) با ها برگ طريق اين از 

 وفق تنش شرايط با را خود توانند می تعرق، کاهش

 محتوای کاهش کنند. حفظ را خود تورژسانس و دهند

 خشکی تنش تحت ای روزنه هدايت و برگ آب نسبی

 و (Ghaderi & Siosemardeh, 2011) فرنگی توت در

 است. شده گزارش (Ghaderi et al., 2011) انگور در

 برگ آب نسبی محتوای خشکی تنش شرايط در

 هر در آن میزان خاکپوش کاربرد با و بود ابربر رقم دو

 محتوای نظر از رقم دو بین يافت. افزايش رقم دو

 رقم در نشد. مشاهده داری معنا تفاوت برگ آب نسبی

 میزان خاکپوش از استفاده شاهد شرايط در پاروس

 بر مبنی هايی گزارش داد. افزايش را ای روزنه هدايت

 کاربرد اثر رب گیاه رشد و خاک رطوبت افزايش

 ;Wang et al., 1998) دارد وجود خاکپوش

Ashrafuzzaman et al., 2011.) نشان مسئله اين 

 اطراف رطوبت مقدار خاکپوش سیستم در که دهد می

 به و است خاکپوش بدون سیستم از بیشتر ها ريشه

 خاکپوش کاربرد با شده کاشته گیاهان در دلیل همین

 افزايش برگ بآ محتوای خشکی تنش شرايط تحت

 مختلف سطوح در که است شده گزارش .است يافته

 نسبی محتوای افزايش سبب خاکپوش کاربرد آبیاری

 در (.Singer & Shahriari, 2011) است شده برگ آب

 تنش شرايط در خاکپوش کاربرد حاضر پژوهش

 حفظ و ريشه محیط کردن خنک دلیل به خشکی

 است داده افزايش را ريشه رشد میزان خاک، رطوبت

 و آب جذب افزايش سبب طريق اين از و (8 )جدول

 به  خود مسئله، اين و شده برگ آب نسبی محتوای

 افزايش است. شده منجر ای روزنه هدايت افزايش

 تنش شرايط در خاکپوش کاربرد اثر بر ای روزنه هدايت

 کاربرد بدون خشکی تنش شرايط با مقايسه در خشکی

 است شده زارشگ ساعتی گیاه در خاکپوش

(Gaturuku et al., 2012.) به ای روزنه هدايت افزايش 

 مواد تولید طريق از و شود می منجر فتوسنتز افزايش

 افزايش را محصول تولید و رويشی رشد بیشتر،

 بین معناداری و مثبت همبستگی واقع در دهد. می

 نسبی رفتن باال و دارد وجود فتوسنتز و ای روزنه هدايت

 کارايی افزايش و فتوسنتز افزايش به ای زنهرو هدايت

 ,Ghaderi & Siosemardeh) کند می کمک آب مصرف

 سبب خاکپوش کاربرد حاضر پژوهش در (.2011

 در خشکی تنش شرايط در رويشی رشد افزايش

 وجود با و است شده خاکپوش بدون شرايط با مقايسه

 پاروس رقم در کل خشک وزن کمتر، آب مصرف

 سبب الیزا  کوئین رقم در همچنین و هيافت افزايش

 و 8 )جدول است شده رويشی خصوصیات بهبود

 اين در که رسد می نظر به بنابراين، (.6 و 9 های شکل

 وجود و بیشتر آب بودن دسترس در دلیل به شرايط

 صورت بیشتری سازی ماده بیشتر، ای روزنه هدايت

  است. گرفته
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 بر که ستا ها سلول در محل اولین سلولی یغشا

 توانايی و گیرد می قرار تأثیر تحت گیاهی های تنش اثر

 همان خشکی تحت  غشا يکپارچگی حفظ برای گیاهان

 را خشکی تنش به تحمل نسبت که است چیزی

  کمبود (.Vieira et al., 1974) کند می تعیین

 گیاهی های بافت از آب دادن دست از موجب آب

  ساختار نشد مختل سبب جدی طور به و شود می

 یغشا نسبی پايداری از .دشو می آن عملکرد و  غشا

 خشکی به متحمل گیاهان تشخیص برای سلولی

 تنش (.Kocheva & Gorgiev, 2003) شود می استفاده

 سلولی غشای پايداری میزان داری معنا طور به خشکی

 داری معنا تفاوت و  داد کاهش الیزا کوئین رقم در را

 پاروس رقم که طوری به د،ش مشاهده رقم دو بین

 سلولی غشای پايداری الیزا کوئین رقم به نسبت

 در (.4 )جدول داشت خشکی تنش شرايط در بیشتری

 خشکی تنش تیمار و شاهد بین تفاوتی پاروس رقم

  در که دهد می نشان نتايج اين نداشت. وجود

 کوئین به نسبت خشکی تنش شرايط در پاروس رقم

 تنش به و بوده کمتر ها بافت به خسارت الیزا

 تنش اثر دربارة هايی گزارش است. بوده تر متحمل

 فرنگی توت در سلولی غشای پايداری کاهش بر خشکی

(Ghaderi & Siosemardeh, 2011)، ذرت 

(Valentovič et al., 2006) زمینی بادام و (Shinde, 

 تواند می سلولی یغشا پايداری است. شده ارائه (2010

 را آن مقاومت کاهش و سلولی یغشا هب وارد آسیب

 سلولی غشای پايداری خاکپوش از استفاده دهد. نشان

  داری معنا طور به رقم دو در را خشکی تنش شرايط در

 های اندام در آب محتوای که زمانی است. داده افزايش

 افزايش  غشا به وارد آسیب مقدار يابد، کاهش گیاه

 را برگ آب ایمحتو خاکپوش از استفاده يابد. می

 آسیب کمتر سلولی یغشا نتیجه  در و داده افزايش

 و خاکپوش کاربرد دربارة هايی گزارش .است ديده

 آن اثر بر خاک رطوبت و آب مصرف راندمان حفظ

 Shahriari, 2011; Ashrafuzzaman et) دارد وجود

al., 2011.) ًاثر بر ها بافت آب افزايش احتماال  

  مشاهده حاضر پژوهش در که خاکپوش کاربرد

 کاهش را سلولی غشای به خسارت است توانسته شد

  دهد. 

  کل محلول های کربوهیدرات و پرولین

 برگ در اغلب کل محلول های کربوهیدرات و پرولین

 تنظیم در و يابند می افزايش خشکی تنش شرايط در

 میزان (.Pinheiro et al., 2004) دارند نقش اسمزی

 در رقم دو در کل محلول های راتکربوهید و پرولین

 با مقايسه در درای  معنا طور به خشکی تنش شرايط

 رقم دو بین نتايج اين اساس بر يافت. افزايش شاهد

 و پرولین میزان نظر از داری معنا تفاوت

 شاهد، تیمارهای در کل محلول های کربوهیدرات

 (.4 )جدول نشد مشاهده خشکی تنش و خاکپوش

 تحت نیپرول و کل محلول یها راتدیکربوه شيافزا

 نيا شيافزا که دهد یم نشان خشکی تنش طيشرا

 یبرا یسمیمکان است ممکن یفرنگ توت در خصوصیات

 اين در .باشد آب جذب ادامۀ و یاسمز فشار شيافزا

 کل محلول های کربوهیدرات محتوای افزايش پژوهش

 احتماالً که است شده مشاهده خشکی تنش تحت

 محلول قندهای افزايش و نشاسته رولیزهید دلیل به

 اسیدهای محیطی های تنش در است. آن از حاصل

 حفظ در و دارند گیاه برای اسمولیت نقش اغلب آمینه

 پرولین افزايش کنند. می کمک گیاه به آب نگهداری و

 است. دلیل همین به احتماالً نیز پژوهش اين در

 تندهس مهمی های اسمولیت ديگر از محلول قندهای

 شده گزارش خشکی تنش به پاسخ در آنها افزايش که

 سبب اسمزی، ای کننده تنظیم  منزلۀ  به ساکارز است.

 ,.Kerepesi et al) شود می سلول تورژسانس حفظ

 ساکاريدهايی پلی کردن تجزيه با خشکی تنش (.1998

 محلول های  کربوهیدرات افزايش سبب نشاسته، مانند

 ,Mohammadkhani & Heidari) شود می سلول در

 Grant et) فرنگی توت در پرولین تجمع افزايش (.2008

al., 2010; Ghaderi & Siosemardeh, 2011) و 

 فرنگی توت در کل محلول های کربوهیدرات افزايش

(Ghaderi & Siosemardeh, 2011) زردآلو و 

(Tsuchida et al., 2011) گزارش خشکی تنش تحت 

 است. شده

قم در شرايط تنش خشکی تفاوت چند دو ر هر

های  داری از نظر مقدار پرولین و کربوهیدرات  معنا

نداشتند و استفاده از خاکپوش در شرايط  محلول کل

تنش خشکی مقدار پرولین را در مقايسه با شرايط بدون 
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های  کربوهیدرات خاکپوش افزايش نداد، ولی مقدار

ش محلول کل در شرايط تنش خشکی و کاربرد خاکپو

که است گزارش شده در رقم پاروس افزايش يافت. 

خاکپوش سبب حفظ رطوبت خاک برای مدت 

را برای  مواد غذايی بیشتریو  شود می تری طوالنی

کمک به افزايش کیفیت میوه و سرعت فتوسنتز فراهم 

سبب افزايش  اين افزايش فتوسنتز .دکن می

 دشو گیاه میرشد بهبود کل و  های محلول کربوهیدرات

(Pongsa et al., 2007). های  توجه به تأثیر کربوهیدرات با

محلول کل در تنظیم اسمزی و اثر خاکپوش در افزايش 

های محلول کل در آزمايش حاضر به نظر  کربوهیدرات

رسد کاربرد خاکپوش با افزايش آنها به افزايش جذب  می

نهايت سبب   آب و حفظ آماس سلولی کمک کرده و در

با افزايش  اه شده است. گزارش شده استبهبود رشد گی

  های کربوهیدرات ،فرنگی سطح تنش شوری در گوجه

کاربرد خاکپوش سبب  و  يافتمحلول کل هم افزايش 

 شدآن محلول کل   های افزايش محتوای کربوهیدرات

(Saeed et al., 2009) . 

 

 تعداد و سطح برگ

قابلیت کنترل سطح برگ، مکانیسم مهمی است که 

تحت شرايط تنش خشکی با استفاده از آن از  گیاه

 کند و يکی از ها جلوگیری می رفت آب بافت هدر

 

های دفاعی گیاه در برابر خشکی کاهش سطح  مکانیسم

 سطح برگ در شيافزا(. Levitt, 1980برگ است )

 اهیگ یبرا یطیمح طيکه شرا دهد یرخ م یصورت

 واندت یم یعیطور طب سطح برگ به میفراهم باشد. تنظ

ثر باشد ؤو واکنش به تنش م یتنش درون شدتبر 

(Lakso, 1985 .) در پژوهش حاضر تنش خشکی سبب

سطح برگ دو رقم در کاهش تعداد برگ شده است. 

اثر تنش خشکی کاهش یافته و با کاربرد خاکپوش در 

شرایط تنش خشکی در رقم پاروس تعداد برگ با 

رايط تنش در شداری نداشت. تیمار شاهد تفاوت معنی

سطح برگ بیشتری در  و کاربرد خاکپوش رقم پاروس 

(. بنابراين، به 4)شکل  الیزا داشت مقايسه با رقم کوئین 

رسد کاربرد خاکپوش در شرايط تنش خشکی  نظر می

شرايط بهتری برای رشد و گسترش سطح برگ در رقم 

پاروس فراهم کرده است. کاهش میزان آب برگ بر اثر 

افتد  اتفاق می  سرعت فرنگی به تتنش خشکی در تو

(Blancke & Cooke, 2006ک .) مبود آب سبب کاهش

. گسترش سطح برگ به شود یتعداد، اندازه و طول برگ م

تأثیر تنش  تحت تواند میدارد که  یتورژسانس برگ بستگ

هايی مثل رشد برگ، به آماس و  فرايند. ردیگقرار  یخشک

های  بت به اندامحجم سلول وابسته است بنابراين، نس

 & Lecoeurتر است ) ديگر گیاهی به خشکی حساس

Sinclair, 1996.) 

 سلولی، غشای پايداری شاخص (،RWC) برگ آب نسبی محتوای ای، روزنه هدايت بر پالستیکی خاکپوش کاربرد اثر .4 جدول

 aخشکی شرايط حتت پاروس و الیزا  کوئین فرنگی توت رقم دو در پرولین و کل محلول های کربوهیدارت

 تیمار

 ای روزنه هدايت

 بر آب )میکرومول

 ثانیه( بر مترمربع

RWC 
(%) 

  پايداری شاخص

 سلولی غشای

(%) 

  های کربوهیدرات

  گرم )میلی کل محلول

 تر( وزن گرم در

 پرولین

  در گرم )میلی

 تر( وزن گرم

  کوئین

 الیزا 

 ab 55/9 ± 52/437 a 62/7 ± 97/23 abc 99/7 ± 87/26 c 96/7 ± 47/96 b 746/7 ± 733/7 خاکپوش بدون شاهد

 d 97/4 ± 52/45 c 42/7 ± 62/54 d 57/7 ± 46/24 ab 65/7 ± 27/64 a 773/7 ± 89/7 خاکپوش بدون bتنش

 ab 47/6 ± 23/435 a 98/7 ± 43/23 a 64/7 ± 84/27 c 97/7 ± 64/97 b 773/7 ± 738/7 خاکپوش با شاهد

 c 67/2 ± 72/475 b 72/4 ± 66/27 bc 84/7 ± 23/29 a 77/7 ± 32/63 a 78/7 ± 87/7 خاکپوش با تنش

 پاروس

 b 28/8 ± 52/427 a 956/7 ± 47/23 bc 46/7 ± 798/26 c 789/7 ± 53/83 b 748/7 ± 47/7 خاکپوش بدون شاهد

 d 95/8 ± 23/43 c 73/7 ± 45/54 c 73/7 ± 83/29 b 74/7 ± 72/66 a 784/7 ± 84/7 خاکپوش بدون تنش

 a 48/8 ± 23/432 a 84/7 ± 43/23 ab 72/7 ± 23/26 c 773/7 ± 43/99 c 776/7 ± 47/7 خاکپوش با شاهد

 c 67/8 ± 57/476 b 43/7 ± 49/53 ab 83/7 ± 28/26 a 78/7 ± 44/74 a 784/7 ± 85/7 خاکپوش با تنش
a ندارند. همديگر اب 77/7 سطح در داری معنی تفاوت مشترک حرف با های ستون  
b رسید. بار -47 به متریسانتی 97 عمق در خاک مکش که گرفت صورت زمانی آبیاری خشکی تنش شرايط در 
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  یخشک تنش تحت پاروس( و زایال نی)کوئ یفرنگ توت رقم دو در بوته يک برگ تعداد و برگ سطح میانگین .4 شکل

 .خاکپوش ماریت و رسید( بار -47 به متریسانتی 97 عمق در خاک مکش که گرفت صورت زمانی )آبیاری
 .ندارند گريهمد با 77/7 سطح در یدار یمعن تفاوت مشترک حرف با یها ستون

 
 

 

 

 ها روزنه شدن بسته اي یا روزنه تيهدا کاهش طرفی از

 عوامل از و شود می اهیگ رشد و فتوسنتز کاهش سبب

 Sharkey) رود یم شمار به برگ سطح کاهش یبرا هيوثان

& Seemann, 2005.) محتوای کاهش حاضر پژوهش در 

 خشکی تنش شرايط در ای روزنه هدايت و برگ آب نسبی

 و سطح کاهش بنابراين، (.4)جدول است شده مشاهده

 دلیل به تواند می خشکی تنش شرايط در برگ تعداد

 برای شده ايجاد محدوديت و برگ آب محتوای کاهش

 خاکپوش کاربرد باشد. ها روزنه شدن بسته اثر بر فتوسنتز

 با مقايسه در را ريشه خشک وزن خشکی تنش شرايط در

 پاروس رقم در خاکپوش کاربرد بدون تنش شرايط

 برگ سطح افزايش احتماالً بنابراين، است. داده افزايش

 گسترش برای رطوبت بودن فراهم به پاروس رقم در

 گردد. برمی خاکپوش کاربرد شرايط در برگ سطح بیشتر

 در برگ تعداد و برگ سطح کاهش بر مبنی هايی گزارش

 فرنگی توت و (Ghaderi et al., 2010) انگور

(Klamkowski & Treder, 2006; Olga et al., 2010) بر 

 اثر بر برگ سطح افزايش همچنین و خشکی تنش اثر

 ,.Ashrafuzzaman et al) فلفل در خاکپوش کاربرد

 خیار و (Uwah & Iwo, 2011) ذرت (،2011

(Ibeawuchi et al., 2008) دارد. وجود  

 

 ها اندام خشک وزن

 کنندة محدود اصلی عامل دسترس، قابل آب که آنجا از

 نظر از بازده بیشترين است، خشکی تنش زمان در رشد

 آب از که شود می ممکن زمانی محصول تولید و رشد

 اين گیرد. صورت جذب بیشترين خاک در موجود

 با مرتبط سازگاری های سازوکار طريق از تنها خصوصیت

 از يکی بوته خشک وزن شد. خواهد حاصل ريشه سیستم

 خشکی تنش اتتأثیر دربارة شده ارزيابی مهم های شاخص 

 های اندام خشک وزن کاهش است. گیاه خصوصیات بر

 خاک در رطوبت کمبود دلیل به خشکی تنش تحت گیاه

 است. فتوسنتز برای يتمحدود ايجاد و گیاه های بافت و

 بیشتری تأثیر خشکی تنش حاضر، پژوهش نتايج براساس

 معناداری طور به و داشته برگ و دمبرگ خشک وزن بر

 خاکپوش کاربرد است. داده کاهش رقم دو در را آنها

 نداشت، برگ خشک وزن بر داری معنا تأثیر پالستیکی

 در رقم دو در را دمبرگ خشک وزن میزان توانست ولی

 خشکی تنش شرايط با مقايسه در را خشکی تنش شرايط

 )شکل برگرداند شاهد شرايط به خاکپوش کاربرد بدون

 خشک وزن شاهد و تنش شرايط در الیزا  کوئین رقم (.8

 (.8)شکل داشت پاروس رقم با مقايسه در بیشتری طوقۀ

 وزن در داری معنا کاهش خشکی تنش تیمار اعمال با

 در اين شد. مشاهده الیزا  نکوئی رقم در طوقه خشک

 تیمار و نشد مشاهده پاروس رقم در کاهشی که بود حالی

 تحت گیاه که زمانی نداشت. آن بر یتأثیر خاکپوش

 ارتفاع برگ، تعداد برگ، سطح گیرد قرار خشکی تنش

 و يابد می کاهش گیاه رشد نهايت در و ساقه قطر گیاه،

 ود.ش می گیاه کل خشک وزن کاهش سبب نتیجه در

 توانايی پژوهش اين در شده مشاهده برگ سطح کاهش

 از حاصل مواد تولید نهايت در و نور جذب برای گیاه

 کاهش دلیل به درنهايت و داده کاهش را فتوسنتز
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 وزن کاهش است. يافته کاهش ها اندام وزن سازی ماده

 اين در که خشکی تنش تحت گیاه های اندام خشک

 در گرفته صورت های پژوهش با شد مشاهده پژوهش

 Grant et) فرنگی توت (،Kirnak et al., 2001) بادمجان

al., 2010; Liu et al., 2007) زردآلو و (Tsuchida et al., 

  دارد. مطابقت (2011

 تنش تاثیر تحت  رقم دو در ريشه خشک وزن

 شاخساره به نسبت ريشه رشد نیافت. کاهش خشکی

 گزارش گرفت. رقرا تاثیر تحت کمتر خشکی درشرايط

 از حاصل غذايی مواد خشکی تنش شرايط در شده

 سبب و گرفته قرار ريشه اختیار در بیشتر فتوسنتز

 که شود می شاخساره به ريشه خشک وزن نسبت افزايش

 ريشه با مقايسه در شاخساره رشد بیشتر کاهش دلیل به

 خاکپوش کاربرد (.Krishnamurthy et al., 2003) است

 شاهد شرايط در الیزا  کوئین رقم در را ريشه خشک وزن

 خشک وزن داد. افزايش خاکپوش بدون شرايط به نسبت

 و شاهد شرايط در پالستیکی خاکپوش کاربرد اثر بر ريشه

 افزايش پاروس رقم در خشکی تنش تیمار به نسبت تنش

 دو هر در حاضر پژوهش نتايج براساس (.8 )شکل يافت

 تحت شاخساره شکخ وزن و بوته کل خشک وزن رقم

 کاربرد و  شد داری معنا کاهش دچار خشکی تنش شرايط

 میزان پاروس رقم در خشکی تنش شرايط در خاکپوش

 شاهد شرايط در الیزا کوئین رقم داد. افزايش دوباره را آن

 داشت بیشتری بوتۀ کل خشک وزن خشکی تنش و

 خنک خاک، رطوبت حفظ با خاکپوش کاربرد (.8 )جدول

 رشد برای مساعد شرايط ايجاد و ريشه محیط داشتن نگه

 است. داده افزايش پاروس رقم در را خشک وزن میزان

 کاربرد اثر بر پاروس رقم در بوته کل خشک وزن افزايش

 خشک وزن افزايش بر آن اثر دلیل به احتماالً خاکپوش

 به نتايج اين به توجه با است. بوده شرايط اين در ريشه

 مقايسه در رقم دو گیاهان هوايی قسمت که رسد می نظر

 قرار خشکی تنش تأثیر تحت بیشتری میزان به ريشه با

 مادة میزان کاهش واقع در است. يافته کاهش و گرفته

 و برگ خشک وزن کاهش هزينۀ به بیشتر کل خشک

 نتیجه توان می اساس اين بر است. داده روی دمبرگ

 های برگ فرنگی توت گیاه قسمت ترين حساس که گرفت

 برای گیاهان دارد. قرار دمبرگ بعدی درجۀ در و است آن

 کاهش را خود برگ سطح خشکی تنش با مقابله

 کاهش است. همراه خشک وزن کاهش با که دهند می

 شدن بسته گیاه، رشد کاهش علت به خشک وزن

 Rane) ستها برگ پیری و فتوسنتز کاهش و ها روزنه

et al., 2001.) درجۀ در و یفرنگ توت ريشۀ سیستم 

 حساسیت دمبرگ و برگ با مقايسه در آن طوقۀ بعد

 گیاهان برخی دادند. نشان خود از خشکی به کمتری

 حفظ راه از را آب جذب میزان خشکی به پاسخ در

 .Ghorbanli et al دهند. می افزايش ها ريشه نسبی

 خشکی تنش شرايط در که دندکر گزارش (2001)

 کمتر ها ريشه احتماالً و يافته افزايش ريشه خشک وزن

 فتوسنتزی های وردهآفر و گرفته قرار خشکی تأثیر تحت

 داده اختصاص ريشه به شرايط اين در یبیشتر

 گیاهان شاخسارة و ريشه خشک وزن کاهش شود. می

 ,.Karlidag et al) شوری تنش شرايط در فرنگی توت

 شده گزارش (Razavi et al., 2008) خشکی و (2009

  است.
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ریشه طوقه دمبرگ برگ

 
  خشکی تنش تحت پاروس( و الیزا )کوئین فرنگی توت رقم دو در ريشه و طوقه دمبرگ، برگ، خشک وزن میزان .8 شکل

  خاکپوش. تیمار و رسید( بار -47 به متریسانتی 97 عمق در خاک مکش که گرفت صورت زمانی )آبیاری
 ندارند. مديگره با 77/7 سطح در داری معنی تفاوت صفت هر در مشترک حرف با های ستون
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  یخشک تنش تحت پاروس( و زایال نی)کوئ یفرنگ توت رقم دو در بوته يک در خشک ماده توزيع میزان .9 شکل

 .خاکپوش ماریت و رسید( بار -47 به متریسانتی 97 عمق در خاک مکش که گرفت صورت زمانی )آبیاری
 .ندارند گريهمد با 77/7 سطح در یدار یمعن تفاوت صفت هر در مشترک حرف با یها ستون

 
 a خشکی شرايط تحت پاروس و الیزا  کوئین رقم فرنگی توت در ريشه حجم و طول بر پالستیکی خاکپوش کاربرد اثر .8 جدول

 تیمار
 کل خشک وزن

 بوته( در )گرم

 شاخساره خشک وزن

 بوته( در )گرم

  ريشه وزن نسبت

 شاخساره به

  ريشه طول

(cm) 

  ريشه حجم

(cm3) 

 الیزا  کوئین

 a 44/7 ± 36/43 a 45/7 ± 22/45 e 774/7 ± 444/7 a 92/7 ± 78/94 ab 75/7 ± 7/3 خاکپوش بدون شاهد

 bc 77/4 ± 58/48 bc 77/4 ± 24/47 de 49/7 ± 46/7 b 66/7 ± 39/87 c 84/7 ± 77/5 خاکپوش بدون bتنش

 a 37/7 ± 94/88 a 24/7 ± 48/43 cde 787/7 ± 425/7 a 87/7 ± 89/96 a 88/7 ± 97/44 خاکپوش با شاهد

 bc 67/4 ± 95/46 b 84/4 ± 35/44 cd 784/7 ± 879/7 a 65/7 ± 88/94 b 87/7 ± 87/3 خاکپوش با تنش

 پاروس

 bc 48/4 ± 54/44 bc 46/4 ± 67/3 c 99/7 ± 876/7 a 35/7 ± 27/94 ab 88/7 ± 77/3 خاکپوش بدون شاهد

 d 23/7 ± 59/4 d 42/7 ± 57/6 c 762/7 ± 665/7 b 48/4 ± 54/87 c 72/7 ± 77/4 خاکپوش بدون تنش

 b 62/4 ± 29/46 b 82/4 ± 77/48 a 48/7 ± 894/7 a 69/7 ± 65/97 ab 99/7 ± 77/44 خاکپوش با شاهد

 c 45/7 ± 77/44 c 74/7 ± 85/2 b 784/7 ± 969/7 a 53/7 ± 75/94 b 45/7 ± 87/3 خاکپوش با تنش
a با همديگر ندارند.  77/7داری در سطح  با حرف مشترک تفاوت معنیهای  ستون 
b  بار رسید. -47متری به سانتی 97در شرايط تنش خشکی آبیاری زمانی صورت گرفت که مکش خاک در عمق 

 

 در خشک مادة توزيع پالستیکی خاکپوش کاربرد

 سبب و داده قرار تأثیر تحت را مختلف های اندام

 درصد است. شده ريشه و طوقه رد آن درصد افزايش

 قرار خاکپوش تأثیر تحت دمبرگ در خشک مادة

 کاربرد اثر بر برگ خشک مادة درصد ولی ، نگرفت

 اين (.9 )شکل يافت کاهش پالستیکی خاکپوش

 کاربرد اثر بر خشک مادة توزيع درصد در کاهش

 همراه طوقه و ريشه خشک وزن افزايش با خاکپوش

 پالستیکی خاکپوش کاربرد رسد می نظر به است. بوده

 را شاخساره به ريشه خشک وزن نسبت است توانسته

 در ريشه سیستم افزايش دهندة نشان که دهد افزايش

 سبب خاکپوش کاربرد (.8 )جدول است شرايط اين

 نمو و رشد نتیجه در و شود می خاک رطوبت حفظ

 و دهد می افزايش را گیاهان طوقه قطر و حجم و برگ

 ,Shahriari) شود می منجر آنها خشک وزن شافزاي به

 در ريشه و طوقه برگ، خشک وزن افزايش .(2011

 وزن افزايش و (Larson et al., 2006) فرنگی توت

 ,.Ashrafuzzaman et al) فلفل در ريشه خشک

 بدون شرايط در شفاف خاکپوش کاربرد اثر بر (2011

  است. شده گزارش تنش

 شرايط در خاکپوش از استفاده آزمايش اين در

 با مقايسه در ريشه طول افزايش سبب خشکی تنش

 در رقم دو هر در (.8 جدول) شد خشکی تنش تیمار

 ريشه حجم تنش شرايط در خاکپوش بدون تیمار

 تنش شرايط در خاکپوش کاربرد و  بود میزان کمترين

 .شد شرايط اين در ريشه حجم افزايش سبب خشکی

 های ريشه رشد يشه،ر ناحیۀ در رطوبت کاهش با

 در يابد. می کاهش آن حجم و شود می متوقف مويین

 تنش شرايط در برگ سطح کاهش حاضر پژوهش

 به فرآوری مواد انتقال و تولید کاهش به  خشکی
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 حجم رشد، کاهش آن نتیجۀ که شود می منجر ها ريشه

 وزن کاهش بر مبنی هايی گزارش است. ريشه طول و

 آويشن گیاه در شهري طول و حجم خشک، و تر

(Babaei et al., 2010) در ريشه طول کاهش و 

 خشکی تنش اثر بر (Taimori et al., 2010) زعفران

 کاربرد است شده گزارش همچنین دارد. وجود

 فلفل در ريشه طول افزايش سبب پالستیکی خاکپوش

 است شده فرنگی گوجه در ريشه حجم افزايش و

(Ashrafuzzaman et al., 2011) حاصل نتايج با که 

 دارد. مطابقت

 تنش اثر بر رقم دو در رويشی خصوصیات کاهش

 بعد سال در محصول میزان کاهش بر نهايت در خشکی

 قبل سال در که گیاهانی در است. گذاشته تأثیر

 اندازة به بودند، گرفته قرار خشکی تنش تحت (4934)

 (4938) بعدشان سال محصول میزان توجهی قابل

 در خشکی تنش تحت محصول میزان .يافت کاهش

 رقم در و درصد 3/79 اندازة به الیزا کوئین رقم

 شاهد با مقايسه در درصد 62/77 اندازة به پاروس

 گیاهانی در خاکپوش کاربرد (.6 )شکل يافت کاهش

 افزايش سبب بودند کرده دريافت خشکی تنش که

 شد گیاهانی با مقايسه در بعد سال در محصول میزان

 قرار خاکپوش بدون تیمار و خشکی تنش حتت که

 تحت شده کاشته گیاهان ديگر عبارت به بودند. گرفته

 الیزا  کوئین رقم در خشکی شرايط در خاکپوش کاربرد

 با مقايسه در محصول کاهش درصد 96 تنها پاروس و

 هماهنگ دادند. نشان را خاکپوش کاربرد بدون شاهد

 خاکپوش ردکارب است شده گزارش حاضر پژوهش با

 کارايی غذايی، عناصر جذب ها، ريشه رشد پالستیکی

 در آبیاری کم شرايط در محصول میزان و آب مصرف

 Kumar & Dey) است داده افزايش را فرنگی توت

 میزان در داری معنا تغییر خاکپوش کاربرد (.2011

 نکرد. ايجاد رقم دو در تنش بدون شرايط در محصول

 گیاهان که است بوده دلیل اين به احتماالً مسئله اين

 و کرده دريافت رطوبت کافی اندازة به شرايط اين در

 متمرکز رطوبت حفظ بر بیشتر که خاکپوش کاربرد اثر

  است. نبوده معنادار آن بر است
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 )آبیاری زمانی صورت گرفت  یو پاروس( تحت تنش خشک زایال نی)کوئی فرنگ در دو رقم توت. عملکرد میوه 6شکل 

 .خاکپوش ماریو ت بار رسید( -47متری به سانتی 97که مکش خاک در عمق 
 .ندارند گريبا همد 77/7در سطح  یدار یبا حرف مشترک تفاوت معن یها ستون

 
 

 

براساس نتايج بدست آمده در پژوهش حاضر تنش 

خشکی اکثر خصوصیات رويشی گیاه را تحت تأثیر قرار 

خشک کل، وزن داده است. تعداد و سطح برگ، وزن 

خشک شاخساره، طول و حجم ريشه تحت تنش خشکی 

 های کربوهیدرات در دو رقم کاهش يافت. میزان پرولین و

محلول کل در اثر تنش خشکی در هر دو رقم افزايش 

يافت. کاهش میزان ماده خشک کل بیشتر به هزينه 

کاهش وزن خشک برگ و دمبرگ روی داده است. براين 

ترين قسمت گیاه گرفت که حساس توان نتیجه اساس می

های آن بوده و در درجه بعدی دمبرگ، فرنگی برگ توت
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طوقه و ريشه قرار دارند. کاهش خصوصیات رويشی در اثر 

فرنگی در سال بعد را  تنش خشکی عملکرد گیاهان توت

کاهش داد. کاربرد خاکپوش محتوای نسبی آب برگ و 

را در شرايط شاخص پايداری غشاء سلولی در هر دو رقم 

خاکپوش  تنش خشکی در مقايسه با شرايط بدون

افزايش داد. در مقايسه بین دو رقم، رقم پاروس دارای 

شاخص پايداری غشاء سلولی بیشتری در مقايسه با 

الیزا بود. دلیل اصلی مقاومت بیشتر رقم  رقم کوئین

تواند مربوط به  پاروس با توجه به نتايج ارائه شده می

ريشه بیشتر در مقايسه با شاخساره داشتن نسبت 

باشد. زيرا نسبت وزن خشک ريشه به شاخساره در اين 

الیزا بود. کاربرد خاکپوش  رقم بیشتر از رقم کوئین

پالستیکی نسبت وزن خشک ريشه به شاخساره را 

دهنده افزايش سیستم ريشه در افزايش داد که نشان

تنش  اين شرايط است. کاربرد خاکپوش در گیاهانی که

خشکی دريافت نموده بودند سبب افزايش میزان 

محصول در سال بعد در دو رقم در مقايسه با گیاهانی 

شد که در شرايط تنش خشکی تحت خاکپوش کاشت 

نشده بودند. با توجه به نتايج بدست آمده در پژوهش 

حاضر و با توجه به اينکه گیاهان کاشت شده تحت 

در هر بار  خاکپوش پالستیکی مدت زمان کمتری

توان نتیجه گرفت که استفاده از آبیاری شدند می

خاکپوش کارايی آبیاری را باال برده و آب کمتری در 

گیرد. اين در حالی هر بار آبیاری مورد استفاده قرار می

است که آسیب وارد شده به گیاهان در اين شرايط 

کمتر از شرايطی بود که از خاکپوش استفاده نگرديد. 

تواند  که استفاده از خاکپوش می داد نشان يجاين نتا

داشته  مهمی فرنگی نقشدر مديريت کم آبی در توت

و در شرايط کم آبی سبب بهبود خصوصیات رويشی و 

 فرنگی گردد.   عملکرد در توت
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ABSTRACT 
This experiment was conducted to study the effect of plastic mulch on the growth and some physiological 

characteristics of two strawberry cultivars (Paros and Queen elisa) under drought stress. A factorial 

experiment was performed based on randomized complete block design with four treatments, including 

mulch, without mulch, normal irrigation (control) and deficit irrigation (-10 bar) with three replications. 

Some vegetative and physiological parameters in first year and yield of second year were measured. 

Results showed that leaf relative water content and stomatal conductance reduced by drought stress in 

both cultivars. Using of mulch increased leaf relative water content, cell membrane stability index and 

stomatal conductance in both cultivars compared with drought stress conditions. Drought stress reduced 

cell membrane stability index in Queen Eliza. However, Parus had higher cell membrane stability index 

than Queen elisa under drought conditions. Proline and total soluble carbohydrates significantly increased 

in both cultivars under drought stress compared to control. The amount of total soluble carbohydrates 

increased in Parus under drought conditions even with using mulch. Root to shoot dry weight ratio was 

increased under drought stress. Reduction of total dry matter was obtained by decline in leaf and petiole 

dry matter. However, application of mulch had significant effect on increasing of root dry weight, volume 

and length under drought stress. Yield of next year increased by mulch application under drought stress 

compared to non-mulch application. Results showed that using plastic mulch improved growth 

characteristics of strawberry under drought stress and helped to lower reduction of next year yield. 
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