
  ۱۳۹۵تابستان /  بيستم/ شماره  ششم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر نشريه

  

۱۳۹  

 
 
  

  م سردیاقلفرنگی در توت يتجارارقام وه یت میفیرشد، عملکرد و ک سهیمقا
   چهارمحال و بختیاري استان

 
 
 

  4و امیر عزیزیان *3م برزگری، رح2ی، عبدالرحمان محمدخان1محمديمجید شاه
 

  )۲۲/۱/۱۳۹۴ رش:يخ پذي؛ تار ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ افت:يخ دري(تار

  

 

  چكيده

فرنگـی  رقم تـوت  8، ياریجهت کشت در استان چهارمحال و بخت یفرنگتوت يت ارقام مختلف تجاریفیک منظور بررسی رشد، عملکرد وبه
در چهـار   تکـرار  3هاي کامل تصادفی با قالب طرح بلوكالیزا، کردستان، گاویوتا و مرك در شامل سلوا، کاماروزا، پاجارو، پاروس، کوئین

وه یم ت، عملکرد و کیفیهاي رشد، شاخصیکییعی شهرکرد کشت شدند. صفات فنولوژدر مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طب یسال زراع
داري بین ارقام از نظر کلیه صفات مـورد ارزیـابی مشـاهده شـد. ایـن      شدند. نتایج نشان داد که اختالف معنیگیري اندازه در ارقام مختلف

  چنـین اثـر متقابـل   کننـد. هـم  وژیکی بسیار اختصاصی عمل میـولـي اکفرنگی از لحاظ نیازهاها مؤید این نکته بود که ارقام توتالفـاخت
هاي متفاوت بود. مقایسه میـانگین  وهوایی در سالدار شد که نشان از واکنش متقابل ارقام با شرایط آبژنوتیپ در اکثر صفات معنی× سال 

اند عملکرد باالیی داشته باشند، اما بـا تغییـر   ها را تولید کردهفرنگی شاید در مناطقی که آنه صفات نشان داد ارقام جدید توتیارقام براي کل
الیزا با توجه به عملکرد بـاال و انـدازه و   رقم کوئین یان ارقام مورد بررسیشرایط محیطی، همه آنها واکنش یکسانی نشان نخواهند داد. در م

ـ م يوه منجر بـه عملکـرد بـاال   یتر مهر بوته و اندازه بزرگ يشتر به ازاین بیوزن مطلوب میوه، برتر شناخته شد. تعداد طوقه و گل آذ وه در ی
گر مناطق سردسـیر کشـور و از طرفـی    یزا، رقم کردستان با توجه به دامنه سازگاري وسیع با شرایط اقلیمی دیالنیزا شد. پس از کوئیالنیکوئ

  شود.یمعطر و طعم خوب، براي مصارف محلی، فرآوري و بازارهاي نزدیک، توصیه 
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  مقدمه
کیلومترمربع بین  16532استان چهارمحال و بختیاري با مساحت 

درجـه عـرض شـمالی و     48درجه و  32دقیقه تا  9درجه و  31
دقیقه طول شـرقی و در   25درجه و  51دقیقه تا  28درجه و  49

آزاد قـرار دارد کـه در    يهـا متر باالتر از سطح آب 2100ارتفاع 
). با توجه به 18هاي زاگرس واقع شده است (بخش مرکزي کوه

اسـتان   یمـ یط اقلیاسـتان و مشـابهت آن بـا شـرا     یمیط اقلیشرا
رسـد  ینظر مـ ران) بهیا یفرنگد توتیتول یکردستان (قطب اصل
را نیز صورت تجاري بلیت کشت و توسعه بهکه این محصول قا

فرنگـی در  کـه ارقـام تـوت   ییدارا باشـد. از آنجـا   استان این در
هاي متفـاوتی از خـود   العملوهوایی گوناگون عکسشرایط آب
رو یـک توصـیه عمـومی و معتبـر بـراي      دهنـد، از ایـن  بروز می

انتخاب و معرفی یک یا چند رقم براي کشـت در یـک منطقـه،    
رسد و نیازمند انجـام آزمایشـاتی در   نظر مییار مشکلی بهکار بس

 ).5سطوح محدود است (

تـأثیر  فرنگی بسته به نوع واریته تحتعملکرد و کیفیت توت  
هاي مختلف متغیر بر این در سالباشد و عالوهشرایط محیط می

فرنگی کـم بـود و   هاي توت). در گذشته تعداد واریته15است (
شدند، ولی در اي انتخاب آنها دچار اشکال نمیتولیدکنندگان بر

هاي مرغـوب خـارجی بـه    چند سال اخیر تعداد زیادي از واریته
هاي مختلف مناسب ایران وارد شده که بعضی از آنها براي اقلیم

فرنگـی روز بـه روز   هاي توتباشند. از آنجا که تعداد واریتهمی
امی استفاده شـود  در حال افزایش است، باید در هر منطقه از ارق

مناسـب، مقاومـت    يکه ضمن دارا بودن عملکرد باال، بازارپسند
 یطیط محیمناسب با شرا يها و سازگاريماریبه آفات و ب ینسب

چنین ارقام مورد کشـت بایـد خصوصـیات    ). هم6داشته باشند (
زمان میـوه  مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی الزم از نظر رسیدن هم

 ).20ز دارا باشند (ین و برداشت مکانیکی را

فرنگی بر خـالف قـدمت زراعـی نـه     تنوع ژنوتیپی در توت  
فرنگـی از  ). ارقام تـوت 19چندان طوالنی آن، بسیار زیاد است (

کننـد و هـر   نظر نیازهاي اکولوژیکی بسیار اختصاصی عمل مـی 
طلبد، لذا ارقام مختلف از لحاظ نیازهاي محیطی خود را میرقم 

یولوژیکی یکسان نبـوده و در بـین ارقـام    خصوصیات مورفوفیز
ـ فیهاي فاحشی از نظر رشـد، عملکـرد و ک  یک گونه تفاوت ت ی

). به همین دلیل ممکن اسـت رقمـی   20گردد (وه مشاهده مییم
که در یک منطقه بسیار عالی اسـت، در منطقـه دیگـري نتوانـد     

  ).29صفات مطلوب خود را بروز دهد (
یـک اسـت کـه شـدیداً     ژنصـفتی پلـی   ،عملکـرد  یطورکلبه  
). در 29تأثیر اثرات ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل آنهاسـت ( تحت

ر تعداد برگ یر صفات نظیعملکرد با سا یمنابع مختلف همبستگ
وه، یل میزان تشکین، میآذوه هر گلین، تعداد میآذبوته، تعداد گل

وه، وزن خشـک بـرگ، وزن خشـک    یـ تعداد کل فندقه در هـر م 
، 13، 4ک ساقه رونده گزارش شده اسـت ( ن و وزن خشیآذگل
  ).34و  31، 24

ــرات ژنوت17( ینســکیهورت ــ) اث ــلیپ، محــی ــر متقاب   ط و اث
 F1نسـل   یفرنگـ ط را بر عملکرد سه توده توتیمح ×پ یژنوت 

ر اثـرات  یتـأث شـتر تحـت  یجه گرفت عملکرد بیکرد و نت یابیارز
ـ سال است. بنا بـه عق  ×پ یمتقابل ژنوت و ) 34اکو ونکـو ( یـ ده ی

) اثرات متقابـل و  9ن براساس گزارش گالتا و همکاران (یچنهم
ر خاك، زمان کاشـت  یط متغین عملکرد ارقام با شرایب يادهیچیپ

زان اثـرات  یـ وجود دارد و م یفرنگستم پرورش توتیس ةو نحو
ـ م اجزاء عملکرد بر عملکـرد  یمستق ر ییـ ک رقـم خـاص بـا تغ   ی
  ر نخواهد کرد.ییط رشد، تغیط محیشرا
ـ را از نظر م یفرنگرقم توت 16) تعداد 27( یفیسرس   ن یانگی

 ياطور مشاهدهر صفات بهیو از نظر سا یصورت کمعملکرد به
ش، ارقام فرزنـو،  ین آزمایج ایسه قرار داد. براساس نتایمورد مقا

ـ ترتبـه  يونریسیکردستان و م ن عملکـرد را داشـتند.   یشـتر یب بی
را از نظــر  ینگــفررقــم تــوت 13) تعــداد 10ات (یــبخیشــقــره

آبـاد کـرج مـورد    سـتگاه کمـال  یدر ا یفـ یو ک یات کمیخصوص
ـ مج نشان داد که با توجـه بـه  یقرار داد. نتا یبررس زان عملکـرد  ی

ن یشـتر یالوا و کردسـتان ب یـ اگو، مک دونـانس،  یب ارقام تیترتبه
  را با منطقه کرج داشتند. يسازگار

در  یگـ فرن) با مطالعه شش رقم توت2آنتونس و همکاران (  
افتنـد  یکردند و در یوه را بررسیم یفیل عملکرد و صفات کیبرز
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ـ که ارقام مورد ارز ـ م یفـ یاز لحـاظ صـفات ک   یابی وه اخـتالف  ی
ـ نداشتند، اما رقم کاماروزا با دارا بـودن درشـت   يداریمعن ن یرت
د در واحد سطح و بوته را از آن خود کـرد و  ین تولیشتریوه، بیم

ه یل توصـ یـ ادامه کاشـت در برز  يبراسازگار  یعنوان رقملذا به
  شد.
وهــوایی فرنگــی در شــرایط آبکــه ارقــام تــوتییاز آنجــا  

ن یـ دهنـد، ا هاي متفاوتی از خود بروز مـی العملگوناگون عکس
ـ فیسه رشـد، عملکـرد و ک  یمنظور مقاق بهیتحق رقـم   8وه یـ ت می
اسـتان چهارمحـال و    یطـ یط محیدر شـرا  یفرنگـ تـوت  يتجار
ـ فیارقام برتر از نظر عملکـرد و ک  و انتخاب ياریبخت ت جهـت  ی
  ن انجام شد.یه کشت به زارعیتوص

  
   هامواد و روش

فرنگی شامل سلوا، کاماروزا، پاجـارو،  رقم مختلف توت 8تعداد 
پاروس، کوئین الیزا، کردسـتان، گاویوتـا و مـرك انتخـاب و از     

هاي کردستان و تهران تهیه مراکز پرورش و تکثیر نشاء در استان
 يهاوهیدند. انتخاب ارقام پس از مشورت با کارشناسان دفتر مش

ز کارشناسـان  یـ و ن يوزارت جهاد کشـاورز  يریمعتدله و گرمس
عنـوان  کردسـتان و بـه   یعیو منابع طب يقات کشاورزیمرکز تحق

ران یـ موجـود در ا  یا خـارج یـ  یارقام برتر اصالح شـده داخلـ  
صورت کلـونی  فرنگی بهنکه توتی. (با توجه به اصورت گرفت

). ارقام در باشدمی شود، لذا منظور از رقم همان کلونیتکثیر می
هاي کامل تصادفی بـا سـه تکـرار    آزمایشی در قالب طرح بلوك

قـات  یدر مرکـز تحق  )1386 - 1390( یزراع مدت چهار سالبه
  شهرکرد مورد مطالعه قرار گرفتند. یعیو منابع طب يکشاورز

و نیـاز  ) OM ،76/7  =pH=  1/1(% با توجه به تجزیه خاك  
تـن در   10میـزان  ، قبل از کشت نشـاء،  فرنگیغذایی گیاه توت
پـل و  یشیمیایی اوره، سوپرفسفات تر يوکودها هکتار کود دامی

ـ مب بهیترتم بهیسولفات پتاس کیلـوگرم در   70و  100، 150زان ی
متـر   7 × 3به ابعـاد   یشی. هر واحد آزمابه خاك داده شدهکتار 

و  90بـه عـرض    ییهاپشته با وپشتهصورت جويزمین بهو بود 
 آماده شد.متر سانتی 30ها به عرض متر و جويسانتی 20ارتفاع 

بـه  فـه  یصـورت دورد هـا بـه  پشته يبر روفرنگی هاي توتءنشا
نشاء در هر کـرت در   50و به تعداد  مترسانتی 40 × 60فواصل 

ایش، کلیـه  در طـول مـدت آزمـ    شـدند. کشـت   1386مرداد ماه 
هـاي هـرز،   عملیات داشت از جملـه آبیـاري، مبـارزه بـا علـف     

گرفت. در فصل انجام  ...ها و کوددهی، مبارزه با آفات و بیماري
د تـا بـا   یـ ا مالچ اسـتفاده نگرد ی یپوشش حفاظت چیزمستان از ه
ده یسـنج  یعـ یط طبیط مزرعه، ارقام متحمل، در شـرا یحفظ شرا

  شوند. 
ــهاز ســال    ــر  عــالوه مــدت چهــار ســالبعــد از کشــت ب ب
، عملکرد کمی و کیفـی محصـول   هاي رشدشاخصگیري اندازه

. در طول اجراي آزمایش گردیددر شرایط اقلیمی منطقه بررسی 
طـول دوره  نظیـر زمـان رسـیدن محصـول،      یکیصفات فنولـوژ 

 یشـ یدهی، صفات مـرتبط بـا رشـد رو   دهی، طول دوره میوهگل
، تعداد بـرگ،  bو  aل یزان کلروفیم، تعداد ساقه روندهبوته مانند 

ـ نظ يسطح برگ، تعداد طوقه، صفات عملکـرد  وزن ر متوسـط  ی
تعـداد   ،عملکـرد در واحـد سـطح    ،عملکـرد هـر بوتـه    ،هامیوه
، تعـداد  آذیـن آذین در هر بوته و تعداد گل و میوه در هر گلگل

ـ وه نظیم یفیوه و صفات کیکل میوه در هر بوته، اندازه م ر کـل  ی
آب میوه، اسید قابل تیتراسـیون و   pHمحلول، میزان  مواد جامد

دهی از شـروع  شدند. طول دوره گل يریگآنتوسیانین میوه اندازه
دهی از برداشت اولین میوه، شکوفایی اولین گل، طول دوره میوه

برداري از اولین تـا  تعداد کل میوه هر بوته با محاسبه و یادداشت
هـاي  خص شدن تعداد ساقهآخرین آنها انجام گرفت و براي مش

رونده تولید شـده در هـر بوتـه شـمارش در طـول دوره انجـام       
صـورت کـامالً   بـه  يبـردار ها جهت نمونـه گردید. انتخاب بوته

هـر   ينمونـه بـرا   3 - 10و بسته به نوع صفت تعـداد   یتصادف
  انتخاب شد.  يریگاندازه
ز هننیکه توسط کلیصورتو کل برگ به a ،bل یزان کلروفیم  

مـدل   با استفاده از اسـپکتروفتومتر ح شد، ی) تشر21و همکاران (
JENWAY 6320 UV/Vis  (ــتان ــاخت انگلس ــول (س و در ط

د. میزان آنتوسیانین یقرائت گردنانومتر  2/663، 2/646 يهاموج
ز براســاس روش فــولکی و یــن یفرنگــموجــود در میــوه تــوت
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مـدل فـوق   ) با استفاده از دسـتگاه اسـپکتروفتومتر   8فرانسیس (
فرنگی حداکثر جذب آنتوسیانین در محدوده تعیین شد. در توت

) TSS). کل مـواد جامـد محلـول (   3نانومتر است ( 520تا  510
 ATAGO N-α -Japanوه با استفاده از رفرکتومتر دستی مـدل  یم
ـ وه نیون میتراسیته قابل تیدین گردید. اسییتع ز مطـابق بـا روش   ی
  شد. يریگ) اندازه11و رولستد ( یوستیگ

و  يعملکـرد صفات رویشـی و صـفات   گیري پس از اندازه  
 SPSSافـزار  با استفاده از نـرم ها تجزیه و تحلیل داده ،کیفی میوه

پس از و در پایان سال چهارم  انجام گرفتدر هر سال جداگانه 
ش (آزمـون لـون)،   یآزما يانس خطایوار یکنواختیانجام آزمون 

ت سـال (شـرایط اقلیمـی منطقـه)     منظور تجزیه و تحلیل اثـرا به
میانگین بـه   اتمقایس تیدر نهاو ) 23انجام شد (تجزیه مرکب 
  گرفت. صورت  یتوکروش آزمون 

  
  نتایج  
ش یآزمـا  يخطاهـا  یکنـواخت یآزمـون   انس صفات:یه واریتجز

ش نشــان داد کــه یآزمــا ي(آزمــون لــون) در چهــار ســال اجــرا
برقـرار بـود و   ش چهار سال یآزما يانس خطایدر وار یکنواختی

سر یک از صفات میهر يانس مرکب برایه واریامکان انجام تجز
بود. نتایج حاصل از تجزیـه واریـانس مرکـب بـراي هریـک از      

مـورد   يهـا صفات مورد ارزیابی نشان داد اختالف بین ژنوتیـپ 
دار بود که حاکی ش از نظر کلیه صفات مورد ارزیابی معنییآزما

ه صفات یي مورد استفاده از نظر کلهااز وجود تنوع بین ژنوتیپ
). براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات 1بود (جدول 

هـاي  ش از نظر صفتی) ارقام مورد آزما1مورد ارزیابی (جدول 
تعداد برگ، طول دمبرگ، سطح بـرگ، مقـدار کلروفیـل، تعـداد     

د رانر، تعداد گل آذین، طول آذین، تعداد گل در یرانر، شروع تول
، یدهـ وهیدهی، شروع مدهی، شروع گلآذین، طول دوره گلگل 

وه در بوته، وزن میوه، اندازه میـوه،  ی، تعداد میدهوهیطول دوره م
) TSSوه، عملکرد بوته، مقدار مواد جامد محلول میـوه ( یحجم م

) و میـزان آنتوسـیانین میـوه اخـتالف     TAاسید قابل تیتراسیون (
) P ≥ 01/0درصـد (  1ال داري با یکدیگر در سـطح احتمـ  معنی

  داشتند.
صفات مهم عملکرد  ينظر از نوع رقم، بر رواثر سال صرف  

وه در هر بوته، یر عملکرد هر بوته، تعداد میعملکرد نظ يو اجزا
ـ آذن، تعداد گـل در گـل  یآذتعداد طوقه در بوته، تعداد گل ن، و ی

ـ مؤثر بر عملکرد نظ یشین بر صفات رویچنهم ر تعـداد بـرگ،   ی
ـ ل بـرگ و هـم  یـ زان کلروفیـ رگ و مسطح ب   از ین بـر برخـ  یچن

  خیو تـار  یدهـ خ شـروع گـل  یر تـار ینظ یکیصفات مهم فنولوژ
ـ شروع م دار بـود کـه    یمعنـ  یدهـ وهیـ و طـول دوره م  یدهـ وهی
ر یتـأث ن موضوع بود که صـفات مهـم فـوق تحـت    یدهنده انشان
وه، یـ مانند وزن و ابعـاد م  یقرار گرفتند اما صفات یطیط محیشرا
ر سال قـرار  یتأثوه تحتین و مواد جامد محلول میانیان آنتوسزیم

  ). 1نگرفتند (جدول 
ر عملکرد هـر  ینظ یسال در مورد صفات× اثر متقابل ژنوتیپ   

بوته، وزن هر میوه، تعداد میوه در هر بوته، تعداد سـاقه رونـده،   
دار یدهی و میزان انواع کلروفیل معنتعداد برگ، طول دوره میوه

دهنده تفاوت صفات مورد ارزیابی براي ارقـام  ن امر نشانبود، ای
وه، یـ ر صـفات (حجـم م  یهاي مختلف بود. در مورد سـا در سال

 اندازه میوه، سـطح بـرگ، طـول دمبـرگ، مـواد جامـد محلـول       
)TSS ) اسید قابل تیتراسـیون ،(TA    میـزان آنتوسـیانین، تعـداد ،(

گـل در   آذیـن، تعـداد  آذین، طـول گـل  طوقه در بوته، تعداد گل
  ) اثـر یدهـ خ شـروع گـل  یدهـی و تـار  آذین، طول دوره گـل گل

  دار نبود.ژنوتیپ معنی× سال 
دست آمده در تمام صفات در حـد قابـل   ضریب تغییرات به  

قبول بود. این شاخص براي صفت میـزان آنتوسـیانین کمتـرین    
آذیـن بیشـترین مقـدار    ) و براي صفت تعـداد گـل  76/8مقدار (

  ) را داشت.4/33(
  
ـ سـه م یبراساس مقا ن:یانگیسه میمقا صـفات مـورد    يهـا نیانگی
 ی)، ارقام از نظـر برخـ  2(جدول  یش به روش آزمون توکیآزما

وه، طـول  یـ وه، حجـم م یـ ر عملکرد هـر بوتـه، وزن م  یصفات نظ
ـ آذگـل  وه و تعدادی، طول میدهدمبرگ، طول دوره گل ن تنـوع  ی

  بنـدي متـري گـروه  هـاي ک کمتري دارا بودند، لذا به تعداد دسته
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  ۱۳۹۵ تابستان /م يستب/ شماره  ششم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

۱۴۴  

)، TAون (یتراسـ ید قابل تیچون اسهم یشدند اما در مورد صفات
ن، تعـداد طوقـه در بوتـه،    یانیزان آنتوسـ ی، میدهوهیطول دوره م

، تعـداد گـروه   یدهـ خ شـروع گـل  ین و تاریآذتعداد گل در گل
هـا  نیانگیـ سـه م یشتر بود.در کل آنچه از نتـایج مقا یها بنیانگیم

گـرم   6/749الیـزا بـا   است که رقم کـوئین  نیشود ایبرداشت م
محصول در هر بوته داراي بیشترین عملکرد بود و رقم گاویوتـا  

گرم میـوه در هـر بوتـه کمتـرین عملکـرد را دارا بـود.        4/84با 
الیزا از نظر تعـداد گـل آذیـن در هـر بوتـه،      چنین رقم کوئینهم

در تعداد میوه تشکیل شده، تعـداد طوقـه در بوتـه، تعـداد گـل      
 ، طـول یدهـ ن، متوسط وزن و اندازه میوه، طول دوره گلیآذگل

ل و مقـدار مـواد   یـ زان کلروفیدمبرگ، تعداد برگ، سطح برگ، م
) برتر از سایر ارقام مورد آزمایش بود. رقـم  TSSجامد محلول (

ن حد قرار داشـت،  یترنییه صفات فوق در پایوتا از نظر کلیگاو
ر ارقام یسه با ساین رقم در مقاین عملکرد در ایکه منجر به کمتر

  شد.
  

 بحث
براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مـورد ارزیـابی   

) ارقام 2طور مقایسه میانگین صفات (جدول ) و همین1(جدول 
هاي تعداد برگ، طول دمبرگ، سطح ش از نظر صفتیمورد آزما

د رانـر، تعـداد   یـ برگ، مقدار کلروفیـل، تعـداد رانـر، شـروع تول    
آذیـن، طـول دوره   آذیـن، تعـداد گـل در گـل    آذین، طول گللگ

، یدهـ وهی، طول دوره میدهوهیدهی، شروع مدهی، شروع گلگل
وه، عملکـرد  یوه در بوته، وزن میوه، اندازه میوه، حجم میتعداد م

)، اسید قابل تیتراسیون TSSبوته، مقدار مواد جامد محلول میوه (
)TAداري با یکدیگر در ختالف معنی) و میزان آنتوسیانین میوه ا

ــ) داشــتند. اP ≥ 01/0درصــد ( 1ســطح احتمــال  ن اخــتالف ی
از لحـاظ   یفرنگـ ن نکته است که ارقـام تـوت  ید ایتوجه مؤقابل

کـه  يطورکنند، بهیعمل م یار اختصاصیبس یکیاکولوژ يازهاین
کـا و  یوتا و پاجارو که از ارقام معروف در آمریمانند گاو یارقام

ــا يکشــورها ــتند ( ییاروپ ــ)، در ا33و  22، 7هس ــای ش ین آزم
 یفرنگـ داشتند. سوابق کشت ارقام تـوت  یفیار ضعیعملکرد بس

  يدهـد دامنـه سـازگار   ینشـان مـ   ییهواودر مناطق مختلف آب
  یکــه ارقــاميطــورباشــد، بــهیمتفــاوت مــ یفرنگــارقــام تــوت

زا، پاروس و رقم کردستان با توجه بـه عملکـرد و   یالنیمانند کوئ
سـه بـا ارقـام    یت مطلوبشان در نقاط مختلف کشـور در مقا یفیک

، 19، 10برخوردارنـد (  يشـتر یب يوتا از سـازگار یپاجارو و گاو
  ). 28و  27

صفات مـورد   یرقم در برخ ×دار شدن اثر متقابل سال یمعن  
، یدهـ وهیخ شروع میل، تعداد گل، تاریزان کلروفیمانند م یابیارز

  ل اخـتالف در یـ دلتـوان بـه  ید را مـ تعداد ساقه رونده و عملکـر 
  منطقـه  یمـ یط اقلیش بـا شـرا  یارقام مورد آزمـا  يزان سازگاریم

 یابیـ انه صفات مورد ارزیرات سالییروند تغ یعبارتذکر نمود. به
کسـان نبـوده اسـت.    یارقـام مختلـف    يگونه صفات بـرا نیدر ا
 يل سـازگار یـ دلزا بـه یالنیاز ارقام مانند کوئ یعنوان مثال برخبه

رات ییـ م منطقـه در سـال دوم، تغ  یط خاك و اقلـ یمطلوب با شرا
  ســهیا عملکــرد در مقایــقابــل توجــه در تعــداد گــل  یشــیافزا

ماننـد پاجـارو و    یکه در ارقـام یبا سال اول داشته است، درحال
  يج دچــار زردیتــدربــه یطــیمح يل ناســازگاریــدلوتــا بــهیگاو

نتز شـده،  زان فتوسـ یجه کاهش میل) و درنتیبرگ (کاهش کلروف
ــال دوم ن ــذا در س ــل ــهی ــدلز ب ــعی ــهیل ض ــدن بوت ــا ازف مان   ه
ل اثر متقابـل  ین دلیبرخوردار نبوده و به هم یعملکرد قابل توج

  رات ییـ گونـه صـفات کـه متـأثر از تغ    نیـ سال و رقم در مـورد ا 
  دار شــده اســت.یمعنــ ،باشــدیل و فتوســنتز مــیــزان کلروفیــم

ر تعـداد و  یـ زان فتوسنتز و عوامـل مـؤثر بـر آن نظ   یتفاوت در م
ر عملکرد ارقام مختلف نقش داشـته  ییتواند در تغیسطح برگ م

  ). 14و  12باشد (
ـ ژنوت ×ط یاثرات متقابل مح ی) با بررس17( ینسکیهورت   پ ی

جـه  ی، نتیفرنگـ تـوت  F1وه سه توده نسل یبر عملکرد و طول م
ــرد ب   ــه  عملک ــت ک ــت یگرف ــتر تح ــأثش ــریت ــلر اث   ات متقاب

ر یتـأث شـتر تحـت  یوه بیـ که طـول م یسال است درحال ×پ یژنوت
  .بلوك قرار گرفت ×پ یاثرات متقابل ژنوت

فرنگـی  در این آزمایش مشخص گردید ارقـام جدیـد تـوت     
  اند، عملکرد باالیی داشـته  شاید در مناطقی که آنها را تولید کرده
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  )۱۳۸۷- ۱۳۹۰هاي (فرنگي در شرايط شهرکرد طي سالوش توکي براي هشت رقم توت. مقايسه ميانگين صفات مورد ارزيابي به ر۲جدول 

  صفت مورد ارزيابي

  رقم
سطح 

  برگ

)2cm(  

اسيد قابل 

 تيتراسيون

)mg/100gr(  

مواد جامد 

  محلول 

)TSS(  

تعداد ساقه 

  رونده

  حجم ميوه

)3cm(  

تعداد ميوه 

  در هر بوته

  وزن ميوه

)g(  

عملکرد هر 

  بوته

)g/Plant(  

ab۱/۲۴۰  d۶/۵۶۲  c۵۲/۶  c۵۹/۳  a۹۸/۱۰  b۶۷/۳۹  a۰۳/۱۰  b۴/۳۶۷ Selva  

ab۳/۲۵۷  c۲/۶۶۱  b۹۹/۷  b۷۱/۶  a۶۰/۹  ab۱۹/۵۴  a۳۱/۹  b۲/۵۰۳  Camarosa  

ab۹/۲۴۸  c۴/۶۵۰  b۰۱/۸  c۰۶/۳  a۷۹/۹  b۱۲/۳۶  a۴۳/۹  b۲/۳۱۵  Pajaro  

bc۳/۲۰۲  d۸/۵۳۰  c۸۸/۶  a۸۷/۹  a۶۵/۱۰  b۶۸/۳۵  a۷۹/۱۰  b۵/۳۹۷  Parus  

ab۵/۲۷۳  b۳/۸۲۰  ab۹۱/۸  b۱۱/۷  a۶۸/۱۱  a۱۴/۶۳  a۳۲/۱۱  a۶/۷۴۹  Queen elisa  

c۶/۱۱۸  a۴/۹۶۵  a۶۲/۹  b۱۸/۶  b۹۷/۴  a۰۹/۶۸  b۳۰/۵  b۳/۳۶۵  Kurdestan  

ab۴/۲۵۸  c۵/۶۳۸  b۲۵/۸  a۱۳/۹  ab۲۵/۸  c۰۶/۱۲  ab۴۶/۸  c۴۱/۸۴  Gaviota  

a۲/۳۱۶  d۸/۵۳۰  bc۷۰/۷  c۰۸/۳  a۶۷/۹  b۵۶/۴۳  a۲۷/۹  b۸/۳۷۵  Merak  

  باشند.درصد مي ۵دار در سطح هاي داراي حداقل يک حرف، مشترک فاقد اختالف معنين ميانگيندر هر ستو 

  
  .۲ادامه جدول 

  صفت مورد ارزيابي

 ميزان آنتوسيانين  رقم

)mg/l(  

  abکلروفيل 

)mg/gFW( 

  bکلروفيل 

)mg/gFW( 

   aکلروفيل 

)mg/gFW( 

  دهيطول دوره ميوه

  (روز)

 دهي طول دوره گل

  (روز)

  دمبرگطول 

)cm(  
 تعداد برگ

ab۱۵/۳۶  bc۵۳۲/۱  bc۵۱۸/۰  c۰۲۳/۱  c۲۲/۳۱  ab۶۶/۵۸  ab۶۷/۱۶  d۳۳/۱۸ Selva  

b۶۰/۳۱  c۲۹۰/۱  c۳۹۹/۰  c۹۶۳/۰  b۹۰/۳۸  b۴۱/۵۲  a۵۰/۱۸  b۱۶/۳۹ Camarosa 

c۶۶/۲۴  c۲۵۱/۱  c۴۲۳/۰  c۹۴۴/۰  b۶۵/۳۷  b۲۵/۵۱  b۶۶/۱۱  cd۴۷/۲۲ Pajaro  

d۱۱/۱۹  bc۵۹۸/۱  bc۵۱۹/۰  bc۰۸۱/۱  a۰۰/۴۵  a۳۳/۶۶  ab۰۹/۱۵  bc۵۱/۳۴ Parus  

c۱۷/۲۶  ab۰۸۳/۲  ab۷۰۱/۰  ab۴۲۳/۱  b۶۵/۳۷  ab۴۰/۶۱  ab۸۴/۱۶  a۱۴/۵۸ Queen elisa

c۳۳/۲۵  a۴۰۱/۲  a۸۳۲/۰  a۵۸۰/۱  cd۵۰/۲۸  b۶۶/۵۲  a۲۹/۱۹  a۲۳/۶۷ Kurdestan 

a۴۹/۳۸  bc۸۰۴/۱  abc۵۸۱/۰  bc۲۰۴/۱  d۰۰/۲۵  b۱۴/۵۳  ab۸۰/۱۴  cd۰۹/۲۳ Gaviota  

ab۹۱/۳۳  cb۷۶۳/۱  bc۵۶۰/۰  bc۱۸۱/۱  b۰۰/۳۹  ab۲۵/۶۲  ab۸۵/۱۷  b۰۶/۴۱ Merak  

  باشند.درصد مي ۵دار در سطح هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختالف معنيدر هر ستون ميانگين   

  
  باشند اما همه آنها با تغییـر شـرایط محیطـی، واکـنش یکسـانی     

ارقـام آزمـایش    الیزا در میان). رقم کوئین19نشان نخواهند داد (
توانـد بـا عملکـرد بـاال و     این طرح، رقم برتر بود و میشده در 

اندازه و وزن بسیار مناسب در یک میوه، جایگزین بسیار مناسبی 
هـا  براي ارقام بومی از جمله رقم کردستان باشد، چرا که مـدت 

است کـه کشـاورزان و محققـین دنبـال آن هسـتند کـه ضـعف        
). 27ز برداشــت مرتفــع ســازند (مانـدگاري ایــن رقــم را پـس ا  

بیشـتر از   يتوان اظهار کرد تنها رقمـی کـه عملکـرد   ن مییبنابرا
 pH ،TSS ،TAرقم کردستان داشت و از نظر کیفی (مزه، رنگ، 

  الیـزا بـود و بقیـه    و ...) هم نزدیـک بـه ایـن رقـم بـود، کـوئین      
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۱۴۶  

  .۲ادامه جدول 

  صفت مورد ارزيابي

تعداد گل   رقم

  آذين

تاريخ شروع 

  دهي (روز)گل

  زمان شروع

  دهي (روز)ميوه

زمان شروع توليد 

  رانر (روز)

تعداد گل در 

  گل آذين

طول گل 

  )cmآذين(

تعداد طوقه در 

  بوته

  طول ميوه

)cm(  

a۱۰/۱۲  bc۶۶/۱۹  b۶۶/۵۲  a۳۳/۶۷  d۱۰/۵  b۶۶/۱۹  c۸۷/۶  a۷۶/۲  Selva  

ab۶۱/۹  c۰۵/۱۷  b۶۷/۵۱  c۵/۵۷  a۶۳/۸  c۰۶/۱۶  c۲۷/۷  a۴۶/۲  Camarosa  

b۱۱/۵  a۳۷/۱۹  c۰۰/۵۰  b۵/۶۵  e۱۱/۳  b۱۷/۱۹  d۴۱/۵  a۴۷/۲  Pajaro  

ab۳۳/۹  d۴۷/۱۵  b۵۰/۵۲  c۵/۵۶  ab۶۷/۷  a۱۴/۲۳  bc۹۶/۸  a۵۴/۲  Parus 
a۳۳/۱۵  b۷۵/۱۷  a۳۳/۵۶  bc۶۰  b۰۴/۸  b۳۳/۲۰  ab۸۶/۹  a۸۷/۲  Queen elisa  

a۱۸/۱۲  d۶۸/۱۴  ab۶۷/۵۴  bc۶۲  c۶۱/۶  bc۱۱/۱۸  a۱۷/۱۰  b۸۵/۱  Kurdestan  

b۶۶/۴  a۱۵/۱۹  b۰۰/۵۲  d۶۶/۵۰  d۴۲/۵  d۲۳/۱۳  d۹۲/۴  ab۱۵/۲  Gaviota 
a۱۶/۱۴  b۷۵/۱۷  c۰۰/۴۹  a۵/۶۹  d۶۷/۴  b۵۳/۱۹  b۱۰/۹  a۵۱/۲  Merak  

  باشند.درصد مي ۵دار در سطح هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختالف معنيدر هر ستون ميانگين   

  
به این رقم برتر و ها نزدیک ارقام هرچند که در بعضی از صفت

گــاهی از آن بهتــر بودنــد ولــی در کــل از نظــر عملکــرد، رقــم 
کردستان ارقام غالب و برتر این تحقیق معرفی الیزا و رقم کوئین

  شوند.یم
م یل برگ اثر مستقی) مقدار کلروف19( یبراساس گزارش کرم  
خ یدارد و از آنجـا کـه تـار    یدهـ وهیخ شروع میبر تار يداریمعن

باشد، یم یفرنگعملکرد در توت یاز اجزاء اصل یدههویشروع م
م بـر عملکـرد ارقـام    یرمستقیطور غل بهیرات کلروفیین تغیبنابرا
مـؤثر در   یاهیـ ز مقدار عوامل گیق نین تحقیگذارد. در ایر میتأث

زا و یـ النیکوئ يهار تعداد برگ و سطح برگ در رقمیفتوسنتز نظ
که  ين فاکتوریترمهم یاز طرف ر ارقام بود.یشتر از سایکردستان ب

زا نسـبت بـه رقـم کردسـتان     یـ النیسبب عملکرد بهتر رقم کـوئ 
ـ آذوه و تعداد گل در هر گلید، متوسط وزن هر میگرد ن بـود.  ی

ن و یآذشتر در هر گلیوه بیل داشتن تعداد میدلزا بهیالنیرقم کوئ
ماننـد پـاروس    یتر نسبت بـه رقمـ  یطوالن یدهوهیطول دوره م

  داشت.  يرد باالترعملک
ر صـفات شـامل تعـداد    یعملکرد با سا یهمبستگ یطورکلبه  

ـ آذاه، تعـداد گـل  یـ برگ بوته، تعداد برگ هر طوقه، اندازه گ ن، ی
وه، تعداد کل فندقـه  یل میزان تشکین، میآذهر گل يهاتعداد حبه

ـ آذوه، وزن خشـک بـرگ، وزن خشـک گـل    یدر هر م ن و وزن ی
، 13، 9ختلف گزارش شده است (خشک ساقه رونده در منابع م

  ). 32و  31، 25، 24
 ین همبستگیشتریب یفرنگگزارشات عملکرد توت یدر برخ  

ــه داشــته اســت (  ). اگرچــه در 33و  26، 22، 1را باتعــداد طوق
وه هـر بوتـه   یـ ر تعداد کـل م یر صفات نظی، سايگریگزارشات د

 ییبـاال  ی) همبستگ16وه (یا تعداد گل و اندازه می) و 34و  32(
ـ ق نیـ ن تحقیـ اند، در ابا عملکرد نشان داده ل یـ ن دلیتـر ز مهـم ی

ـ النیوتا نسبت به رقم کـوئ یف رقم گاویار ضعیعملکرد بس زا و ی
دنبـال آن  باشـد کـه بـه   یکردستان، تعداد کم طوقه در هر بوته م

ل یوه تشکین و تعداد میآذزان فتوسنتز)، تعداد گلیتعداد برگ (م
ف یت سبب عملکرد ضعیه و در نهاافتیشده در هر بوته کاهش 

  ر ارقام شده است. ین رقم نسبت به سایا
وضوح نشـان داد کـه   ر صفات بهیوه با سایسه عملکرد میمقا  

خ شـروع  ی، تـار یدهـ خ شـروع گـل  یر تارینظ یعملکرد با صفات
وه) رابطـه  یـ (شروع برداشت م یدهوهیخ شروع میو تار یرانرده

 یدهـ رتر وارد مرحله گلید که یکه ارقاميطورمعکوس دارد به
 شـدند از عملکـرد  یوه قابل برداشت مید میا تولید رانر و یا تولی

ن مرحلـه  یـ ر در ایرسـد تـأخ  ینظر مبرخوردار بودند. به يکمتر
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 ییط دمـا یبـا شـرا   یدهـ وهیو م یدهند گلیگردد فرآیموجب م
ابـد، طـول دوره   یش یمواجه گـردد و هرچـه دمـا افـزا     يترگرم
ده یرسـ  يهـا وهیـ م یافته و از طرفـ یکاهش  یدهوهیو م یدهگل

ن ارقـام کـاهش   یـ داشته و لـذا عملکـرد ا   يوزن و اندازه کمتر
  ابد. ییم

ن دوره بـاز  یانگیـ فصل، م ي) در ابتدا30ده شارما (یبنا به عق  
کـه در  یروز است، درحـال  28 - 31ها وهیدن میشدن گل تا رس
کـه در   یهـان ایرسـد. گ یروز مـ  25ن مـدت بـه   یاواسط فصل ا

ط خنک یکه در شرا ییکنند نسبت به آنهایباالتر رشد م يدماها
جـه  یهسـتند و در نت  يترشاخساره کوچک يکنند، دارایرشد م

  کند. یعملکرد آنها افت م
ن عملکـرد،  یشـتر یب يزا و پاروس کـه دارا یالنیدر ارقام کوئ  

ز یها نوهین میانین بودن مقدار آنتوسییوه بودند، پایوزن و طول م
وه یـ م يکه غالباً انتهايطورت بود، بهیقابل رؤ يصورت ظاهربه

 يهاوهیماند و میم ید باقیزا رنگ نگرفته و سفیالنیدر ارقام کوئ
 یل بـه نـارنج  یـ ز همواره به رنگ قرمز روشـن ما یرقم پاروس ن
ـ  یمنفـ  یرسد همبستگینظر مبود، لذا به ن یانین مقـدار آنتوسـ  یب

 یعبارتوه وجود داشته باشد و بهیزن و طول موه با عملکرد، ویم
ــا افــز وه مقــدار یــش وزن و طــول میا افــزایــش عملکــرد و یب
  ابد.یوه کاهش ین میانیآنتوس
از  یر برخـ یتـأث تـه تحـت  یهـر وار  یدهوهیم یفرنگدر توت  

ت یریتـوان بـه مـد   یرد کـه از آن جملـه مـ   یگیفاکتورها قرار م
 ير فاکتورهـا یط، سایمح ياود، دمی، فتوپریزراعبه يهااتیعمل
). بنـا  30افشان اشاره نمود (ت حشرات گردهیو فعال ییهواوآب

ن براسـاس گـزارش گالتـا و    یچن) و هم34اکوونکو (یده یبه عق
ن عملکـرد ارقـام   یب يادهیچی) اثرات متقابل و پ9نگهارست (یبر

سـتم پـرورش   یر خاك، زمـان کاشـت و نحـوه س   یط متغیبا شرا
م اجزاء عملکرد بـر  یزان اثرات مستقیدارد و م وجود یفرنگتوت

ر ییـ ط رشـد، تغ یط محـ یر شراییک رقم خاص با تغیعملکرد در 
  خواهد کرد.

 یر بومیرسد ارقام مورد مطالعه در شرایط غینظر مدر کل به  
استان چهارمحال و بختیاري) به عملکرد کیفی  يهواور آبی(نظ

) در 30ند. شـارما ( و کمی مساوي با مناطق بومی خود نمی رس
هـایی بـا وزن متوسـط    ق خود اعالم نمود رقم پاروس میوهیتحق
ـ که متوسط وزن میوه اکند درحالیگرم تولید می 15 ن رقـم در  ی
  گرم بود. 46/8ق حاضر یتحق

  
  يریگجهینت

ر یـ رسد ارقام مورد مطالعه در شـرایط غ ینظر مدر کل هرچند به
ل و بختیاري) به عملکـرد  م سرد استان چهارمحایر اقلی(نظ یبوم

رسند، اما با توجه کیفی و کمی مساوي با مناطق بومی خود نمی
منـاطق   یمـ یط اقلیع رقم کردستان با شرایوس يبه دامنه سازگار

ن رقـم،  یعطر و طعم منحصر به فرد ا یر کشور و از طرفیسردس
ن رقم یک کشت اینزد يو بازارها ي، فرآوریمصارف محل يبرا

ز یرقم پاروس ن يزا و در رتبه بعدیالنی. رقم کوئگرددیه میتوص
ت مطلـوب  یـ م منطقه، عملکرد بـاال، قابل یبا اقل يل سازگاریدلبه

وه) یبافت م یقابل توجه (با توجه به سفت يونقل و ماندگارحمل
 يو ارسال به بازارهـا  يد تجاریتول يبرا یتوانند ارقام مناسبیم

 دور باشند.
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