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  فرنگی، محصولی جایگزین براي کشاورزي پایدار توت

  
  4، حامد کاوه3، مسعود علیپناه2، احمد احمدیان*1فرزاد سلیمی

 f.salimii1990@gmail.comبت حیدریه نویسنده مسئول و دانشجوي کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی، دانشگاه تر - *و  1

 استادیار گروه  مهندسی تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه - 2

 دانشیار گروه مهندسی تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه - 3

 هاستادیار گروه مهندسی تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدری - 4

  
اي نسبتاً جدید  میوه. گیاهی علفی و چند ساله است Rosaceaeمتعلق به خانواده  Fragaria ananassaفرنگی با نام علمی  توت

فرنگی یکی از  توت. سال قبل به این شکل امروزي وجود نداشت و بیشتر موارد استفاده دارویی داشته است 300-250است که تا 
-ها، عطر و طعم مطلوب، متابولیتمالحظه مواد معدنی، انواع ویتامین ه دلیل دارا بودن مقادیر قابلمحصوالت مهم باغبانی است که ب

فرنگی نسبت به سایر  از مزایاي تولید توت. کنندگان داردهاي ثانویه و قابلیت تازه خوري، مقبولیت زیادي در میان مصرف
بیشترین برداشت در واحد سطح نسبت به . هاي کوچک استهها و گلخانمحصوالت کشاورزي، کسب درآمد بیشتر براي زمین

طول روز و درجه حرارت دو عامل مؤثر در گل  .حساس استبسیار فرنگی نسبت به شرایط محیطی  توت. دیگر محصوالت را دارد
وز به انواع روز به طول ر العمل عکسفرنگی را بر اساس اهمیت طول روز به حدي است که ارقام توت. انگیزي توت فرنگی هستند

استفاده از  فرنگی به دلیل تغییرات ایجاد شده در الگوي تولید و امروزه توت. اند بندي کرده و روز خنثی طبقه ، روز بلند کوتاه
. باشد هاي کاشت متراکم و ارقام روز خنثی و انتخاب محیط مناسب براي رشد این گیاه، در تمام طول سال قابل دسترس می سیستم

فرنگی در دنیا به دلیل وجود ارقام مهم و پر محصولی است که عمدتاً از ایاالت متحده آمریکا منشاء  اخیر تولید توتافزایش 
هاي موجود که به کشت سایر محصوالت اختصاص داشته و    اي، از گلخانه صورت گلخانه فرنگی به در توسعه کشت توت. اند گرفته

هاي بیولوژیک، فیزیولوژیک و کشت و کار  به علت ویژگی. جایگزین استفاده خواهد شدصورت  باشد، به فاقد  صرفه اقتصادي می
هاي کوچک بیشترین سود را نسبت به سایر محصوالت داشته توان از زمین و گلخانه می. منحصر به فردش، این گیاه قادر است

  .باشیم
  فرنگی، کشاورزي پایدار، الگوي کشت توت: ها کلیدواژه
  :مقدمه

-توت عملکرد متوسط. داراست را جهان در فرنگیتوت تولید 21 مقام فرنگیتوت کشت زیر سطح هکتار 3800 از بیش با ایران 

. گردد برخوردار مناسبی رشد از تواندمی اروپایی کشورهاي در تولید به نسبت که است تن 12 ایران در سطح واحد در فرنگی
 در ايعمده مشکالت. باشد می کنستانتره و ساندیس و مربا تولید و خوريتازه مصارف براي ایران در فرنگیتوت تولید عمده

. سازدمی آشکار را موانع این حل براي جامع ايبرنامه ارائه و تدوین لزوم که دارد وجود ایران فرنگیتوت کیفیت و کمیت افزایش
 آب بهینه مصرف با آبیاري فشار تحت هايسیستم از هاستفاد و مناسب کاشت سیستم انتخاب مناسب، رقم انتخاب قبیل از مشکالتی

 توت درمزارع استفاده مورد ارقام بودن ، نامناسب)ph( خاك یته نظیراسید غیرحیاتی هايتنش سایر و فرنگی توت مزارع در
 از استفاده عدم تغذیه، براي خاص الگوي فقدان و نامناسب تغذیه مزارع، در هرز هاي علف و هابیماري و آفات کنترل فرنگی،
 شمار به ایران در فرنگیتوت کشت توسعه اساسی مشکالت از برداشت از پس مسایل و انبارداري هايروش مناسب، کشت الگوي

-آسیب علت به همچنین. نیایید وارد فشاري میوه به برداشت موقع تا کرده برداشت دم از کمی با همراه را میوه است بهتر. روندمی

  .بود آنها مراقب کامالً نقل و حمل حین در و نمود بنديبسته عمق کم هايجعبه در را آن باید ه،میو شدید پذیري
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  فرنگیتوت و پیدایش تاریخچه

، با میوه ریز اما معطر در نواحی اروپا، آسیاي شمالی، آمریکا و افریقاي Fragaria vescaفرنگی وحشی یا جنگلی با نام علمی  توت
آوري شده بود،  هاي پیش از تاریخ جهت کاشت جمعفرنگی وحشی در اروپا از دوره به احتمال زیاد توت.شمالی یافت شده است

قبل از میالد آنرا در  149ـ 234ها شناخته شده بوده وافراد شناخته شده اي مانند سناتور کاتو رومی در  اما به طور قطع توسط رومی
شاعر رومی قرن یکم میالدي به جاي مانده مشخص شده که دو گونه اصلی  از اوید هائی که در نوشته. اند هاي خود پرورش داده باغ

منابع دارویی . براي آنها شناخته شده بود)F. molliofraga(فرنگی جنگلی و گونه توت) F. montanafraga(فرنگی آلپاین  توت
هم  فرنگی در اروپا از قرن چهارد ت تجارتی توتکاش. کردند فرنگی استفاده می هاي توت هم از برگ  وجود دارند که در قرن سیزد

 کشت در قرن شانزدهم این گیاه باغی در هر دو شکل زینتی و خوراکی. میالدي شروع گردیده و تا قرن نوزدهم ادامه داشته است
با  )F. vescasemperflorens(بار همیشه آلپاین رقم.میگردند ها درآن زمان هر دو شکل میوه قرمز و سفید را کشت اروپایی.شد می

، بومی نواحی جنگلی )F. muschata Duch(فرنگی جنگلی  توت. شد وجودي که شناخته شده بود ولی تا قرن هیجدهم کشت نمی
هم میالدي در فرانسه معمول شد که از نظر رشد،  باشد و کشت آن در اوایل قرن شانزددار غرب اروپا در روسیه و سیبري می و سایه

فرنگی هشتگان شمال آمریکاست که از  فرنگی ویرجینیائی یا اسکارلت یکی از سه گونه توت توت.نگی وحشی بودفر بهتر از توت
بارها از شمال شرقی  1857تا  1534این گونه در . شمال لوئیزیانا و جورجیا به مناطق دیگر ایاالت متحده و کانادا گسترش یافته است

و ایتالیا   شناسی پاریس افزایش یافت و به بلژیک، آلمان، سوئیس برده شدو در باغ گیاهآمریکا به فرانسه، انگلیس، هلند و سوئد 
. دهی طوالنی، شیرینی، عطر و سفتی میوه بود زودرسی، دوره میوه درشت،   میوه فرنگی  توت این هاي افت، ویژگییگسترش 

فرنگی شیلی در نیمه  موطن توت.ریکاي جنوبی بودهاي جدید هشتگان در آم فرنگی فرنگی شیلی گونه دیگري ازانواع توت توت
توسط یک افسر فرانسوي بنام فریزیر از شیلی به فرانسه برده  1714فرنگی در  این توت. قرن شانزدهم در اسپانیا گزارش شده است

فرنگی  برید بین توتفرنگی آناناس که هی شناسی بنام داچزن توت توسط گیاه 1766در . شناسی پاریس کاشته شد شد و در باغ گیاه
  .باشد شناسایی شد ویرجینیائی و شیلی می

هاي بزرگ  هاي درشت دوجنسی، میوه بزرگ با عطر و طعم آناناس، کاسه گل با انشعابات زیاد، برگ فرنگی داراي گل این توت
فرنگی  ز معرفی توتاکنون با گذشت بیش از دویست سال ا. هاي برجسته و مشخص بوده است دار و رگبرگ تخم مرغی، دندانه

نژادگر پرورش داده شده است که از نظر شکل و صفات کیفی تنوع  معروف به آناناسی، هزاران رقم مختلف توسط متخصصان به
بومی آمریکاي ) F. virginiana Duch(فرنگی  هاي اولیه و والدین اصلی خود یعنی توت العاده زیادي داشته و صفات مهم فرم فوق

هاي  بومی شیلی بادارا بودن خصوصیت میوه )F. chiloensis Dcuh( هاي معطر کوچک و ودن خصوصیت میوها برشمالی با دا
  .اند درشت از والدین به ارث برده

 
  در ایران فرنگی توت سابقه کشت

به توت و  به دلیل شباهت آن فرنگی توت وجه تسمیه. در ایران از حدود اواخر دوره قاجار متداول شده است فرنگی توت کشت
در جنگل ها و دره هاي  فرنگی توت ها و ارقام خودرویی ازاز دیرباز گونه. است) فرنگ( ورود ارقام فعلی از خارج از کشور 

مرطوب مناطق مختلف ایران وجود داشته است اما اولین رقم اصالح شده در زمان صدارت اتابک اعظم از فرانسه به ایران وارد شده 
توسط اداره فالحت به کردستان وارد شد و در باغ  1317براي اولین بار در  فرنگی توت .شودتابکی خوانده میو به همین دلیل ا

در  فرنگی توت سابقه تحقیقات بر روي. در شهرستان مریوان توسعه پیدا کرد 1353اما کشت آن در . فالحت سنندج کشت شد
هاي اتابکی و ذر تحقیقاتی را بر روي نه رقم خارجی و دو رقم داخلی به نامگردد که موسسه اصالح نهال و ببر می 1337ایران به 

عواملی مانند  فرنگی توت متاسفانه با وجود مناسب بودن شرایط آب و هوایی ایران براي پرورش. محلی در ورامین انجام داده است
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کنترل آفات و  فرنگی توت ورد استفاده در مزارعکافی نبودن اطالعات فنی، عدم توجه به امر تحقیقات، نامناسب بودن ارقام م
هاي هرز در مزارع، تغذیه نامناسب و فقدان الگوي خاص براي تغذیه، عدم توجه به اصول پس از برداشت همگی ها و علفبیماري

  . در ایران شده است فرنگی توت باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصول
 

  هاي ژنتیکیویژگی
  گیفرن توت شناسیگیاه
 Fragaria از جنسو  Rosaceae گیاه علفی دائمی است که جزء گیاهان نهاندانه دو لپه، جدا گلبرگ، از خانواده  فرنگی توت
دست به F. chiloensisو  F. virginianaاست که از تالقی گونه هاي .ananassa F .گونه اي که امروزه کشت می شود. است

هاي نابجا، ساقه هاي رونده و ها، ریشهه علفی است که یک ساقه کوتاه دارد و از آن برگفرنگی یک گیاه چندسالتوت. آمده است
در . هاي برگ پوشیده شده استمتر است که با گوشوارهطول این ساقه متراکم حدود دو، نیم سانتی. شوندگل آذین خارج می

از انتهاي ساقه، گل آذین و از . نزدیک به هم قراردارندهاي بسیار در گره) روزت(اي صورت طوقههایی بهطول محور ساقه، برگ
ها عالوه بر وظیفه جذب و رساندن آب و فرنگی داراي دو نوع ریشه اصلی و نابجاست که ریشهتوت. شودقاعده آن، ریشه تولید می

هاي کربن اضافی را در خود ذخیره کنند و در آخر تابستان هیدراتاي عمل میعنوان اندام ذخیرههاي هوایی بهمواد غذایی به بخش
اي است و هر فرنگی سه برگچهبرگ توت. گیرندکرده و این مواد جهت رشد رویشی گیاه در بهار آینده مورد استفاده قرار می

ها عالوه بر انجام اعمال مهم برگ. دار استبرگچه با دمبرگ کوچکی به دمبرگ اصلی وصل شده است و حاشیه برگ دندانه
. کنندها حفاظت میها خشک شده باشند از جوانهو در زمستان حتی زمانی که برگ نمایدگیاه از گل و میوه نیز محافظت میحیاتی 

به عالوه برگ اطالعات معینی راجع به . روددر شناسایی ارقام مختلف فرم، شکل و رنگ برگ از مطمئن ترین صفات به شمار می
براي مثال رنگ سبز روشن در یک رقم، نشانه حساسیت باالي آن به سفیدك است و یا . گذاردصفات یک رقم را در اختیار می

در باالي هر برگ بر . گیرندارقامی که برگ هاي تیره رنگ دارند بیشتر به وسیله بیماري لکه برگی آرمیالریایی مورد حمله قرار می
محیطی ساقه رونده یا طوقه هاي جدید تولید کند و یا راکد تواند بسته به شرایط روي طوقه یک جوانه جانبی وجود دارد که می

این ساقه هاي رونده داراي دو گره هستند . آیدساقه رونده نوعی شاخساره بلند جانبی است که از جوانه جانبی بوجود می.باقی بماند
-هر گیاه دختري نیز می. سازددیگري می هاي روندهماند و یا ساقهکند و گره اول راکد باقی میکه گره دوم گیاه دختري تولید می

دار شده و گیاه دختري پس از قطع ساقه رونده از محل گره انتهایی در تماس با خاك مرطوب ریشه.تواند تولید ساقه رونده کند
نماید و می ساقه رونده در هر سال تولید 15-10بین  یک گیاه قوي معموالً. ساقه رونده قادر است به طور مستقل ادامه حیات دهد

عنوان یک محصول شود و بهگل هاي توت فرنگی در بهار زودتر باز می. توانند به مدت یک سال زنده بمانندساقه هاي رونده می
. کندیک گرزن است و ابتدا گل اولیه که از همه بزرگتر است رشد می فرنگی توت گل آذین. گرددنوبرانه در بهار محسوب می

از . شودویه بوجود می آید، سپس در مرحله سوم، چهار گل و در مرحله چهارم، هشت گل دیگر تشکیل میپس از آن دو گل ثان
با افزایش . اختالف بین ارقام و شرایط محیط روي تعداد گل ها تاثیرمی گذارد. گرزن دو سویه است این رو ساختار گل معموالً

آغازیدن اعضاء گل . تعداد اجزاي گل مضربی از پنج است. یابدمی میوه کاهش تعداد گل در گل آذین، اندازه گل ها و طبعاً
هاي یک میوه مجتمع است که از فندقه فرنگی توت میوه. بصورت متحدالمرکز از کاسبرگ به سمت گلبرگ، پرچم و برچه است

قسمت گوشتی میوه  نهنج. شودهر فندقه از یک تخمدان که حاوي یک تخمک و نهنج است تشکیل می. زیادي تشکیل شده است
ها بر روي نهنج بستگی دارد و در شکل میوه نیز به طرز قرار گرفتن این فندقه. ها روي آن جاي دارنددهد و فندقهرا تشکیل می

  . شودها، میوه بد شکل میصورت پراکندگی غیریکنواخت فندقه
  

  فرنگی توت اکولوژي
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   درجه حرارت
شوند کاشت این محصول در مناطقی که به خاطر سرماي دیرس بهارمواجه هستند باز میدر بهار زود  فرنگی توت هايچون گل

هاي تجارتی در دامنه وسیعی از شرایط آّب وهوایی، از معتدله تا گرمسیري بطور فرنگی توت .ممکن است با مشکل مواجه شود
درجه سانتی گراد و میانگین  15-30دراین نواحی، متوسط دماي اواسط تابستان در حدود . شودموفقیت آمیزي پرورش داده می

اي در زمان رسیدن میوه و بطور قابل مالحظه فرنگی توت رشد رویش تاج. گراد استدرجه سانتی 20-40خداکثر دماهاي تابستان 
میوه با درجه حرارت شیش هفته قبل محدوده ریشه رابطه اندازه . گردددرجه سانتی گراد کند می 30درجه حرارتهاي باالي 

آید و گیاهی است که آب و هواي حنک و مستقیم آفتاب نیاز در نواحی معتدله بهتر به عمل می فرنگی توت در کل. معکوس دارد
 القاء گلدهی در حداقل دماي الزم براي. گراد براي رشد مناسب مطلوب استدرجه سانتی 5/15-21دامنه درجه حرارت . دارد
  . گراد متغییر استدرجه سانتی 7-24متنوع بوده و بین روز کوتاه  فرنگی توت

 
  طول روز و فتوپریود

برخالف سایر گیاهان  فرنگی توت در. دهندهاي متفاوتی به طول روز نشان میدر ارتباط با گل انگیزي، حساسیت فرنگی توت ارقام
کند دهد در شرایط نامساعد، برگ از گلدهی گیاه جلوگیري میرگ نباشد گیاه بهتر گل میدر شرایط مناسب گل انگیزي اگر ب

شود که مانع گل انگیزي می شود و در شرایط روز کوتاه چون غلظت مواد اي در برگ ساخته میودر طول روز نیز مولد بازدارنده
  . گی آن بیشتراست رتر باشد قدرت بازدارندهشود، هر چه برگ پیبازدارنده در برگ کمتر است مانع گل انگیزي نمی

روز  6-10براي ایجاد گل انگیزي . شودگاه طول روز بیشتر از تاریکی باشد گیاه به سوي استولون یا ساقه رونده سوق داده میهر 
سه  اي گل تقریباًهتفاوت صرف نظر از طول روز، تولید طوقه و جوانهدر گیاهان بی. الزم است) ساعت تاریکی 16(شرایط مناسب 

  . گیردماه بعد از کاشت صورت می
 

  رطوبت
و حساسیت این  فرنگی توت نیستند عامل آن هم فسادپذیري زیاد میوه فرنگی توت هاي مرطوب موقعیت مناسبی براي کشتاقلیم

 افشانی کامل و کافیر گردهي و خلل دهاز دیگر مشکالت و مسائل مهم این مناطق ایجاد کند. زا استهاي بیماريگیاه به قارچ
 .است فرنگی توت

  
  خاك

هاي تیره و هاي گچی، آهکی و روشن کمتر ازخاكآید ولی محصول آن در خاكدر هر نوع خاکی به عمل می فرنگی توت
آید که گیاهان در یک خاك حاصلخیز عمیق با ماده آلی زیاد و زهکشی دست میهبیشترین عملکرد زمانی ب. هوموسی است

هاي نسبتاً قلیایی نیز رشد کرده باشد، هرچند که گیاه در خاك 6-5/6اسب پرورش داده شوند درجه اسیدي خاك بهتر ست بین من
  .دهدو محصول می

 
 آبیاري

قرار متري باالي خاك سانتی 10-15هادر بخش درصد از ریشه 90تا  50افشان، ظریف و سطحی بوده و بالغ بر  فرنگی توت ریشه
موقع و کافی آن بایذ دقت کرد، هبرگ پهن بوده و سطح تبخیر باالي دارد، بنابراین در آبیاري ب فرنگی توت از طرفیدارند و 
بسته به نوع خاك، . کننده استدهی وجود رطوبت در پاي بوته الزامی تعییندر اوایل زمان کاشت نشاء و هنگام میوه مخصوصاً

  . گیردروز آبیاري انجام می 8تا  4هر  الًرطوبت منطقه و متوسط درجه حرارت، معمو
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  کاشت نشاء زمان تهیه زمین و

گیاهی است بسیار حساس و در طول دوره رشد براي تولید محصول کافی، احتیاج به زمین مناسب و موالد غذایی  فرنگی توت
تن کود دامی پوسیده همراه  30-40قدار ماه قبل از کاشت م 6-7الزم است حدود  فرنگی توت براي آماده کردن زمین. فراوان دارد

همچنین باید کود ازته را کمی . هاي پتاسیم و فسفره کافی در زمین پخش و سپس با شخم عمیق آن را مخلوط نمودهمراه با کود
د استفاده در مورهاي مقدار کود. هاي زمستانه شسته شده و از بین نرودبه زمین بدهند تا در اثر بارندگی فرنگی توت قبل از کشت

در . کیلوگرم نیترات آمونیوم در هکتار است 150گرم سوپر فسفات و کیلو 100گرم سولفات پتاسیم، کیلو 80این مرحله حدود 
هاي چوب، پوشال وچوب بالل و برگ توان از مواد دیگري مانند خاك اره، تراشهصورتی که کود دامی در اختیار نباشد می

با این وجود زمان . کشت نمود) اواخر تابستان، پاییز و بهار(توان در فصول مختلف سال را می فرنگی توت .درختان استفاده کرد
ر صورتی که نشاء در بهار د. دارد فرنگی توت ه، جنس خاك و موجود بودن نشاءقزیادي به شرایط آّ وهوایی منتطکاشت بستگی 

  .م برداشت نخواهد شدکشت گردد چون بوته فرصت رشد کافی ندارند عمال محصولی ه
 

  طریقه کاشت
 از سبب خشک خاك در هاهبوت کاشت و کرد آبیاري را مزرغه، کاشت از بعد بالفاصله و باشد مرطوب باید خاك کاشت موقع در
 جدا هم از را هاریشه و کرد قطع را فرنگی توت هايبوته پیر هاي برگ تمام باید کاشت هنگام. شودمی آنها از تعدادي رفتن بین

  .بیندمی صدمه زیاد خشکی علت به بوته شود کاشه کم عمق زیاد گیاهی اگر. کرد کاشت به اقدام سپس، نمود
 باال روش طبق هکتار در بوته تراکم تقریبی طوربه و کارندمی هاپشته روي در یکدیگر از مترسانتی 40 فاصله به را هابوته معموالً
  . شودمی برآورده بوته31250 حدود

 
  عمومی مدیریتی هايتکنیک

   فرنگی توت نکات فنی قابل توجه در مرحله داشت
ها، زمین را باید بطور مرتب مرطوب نگاه داشت تا در محل اصلی، تا ظاهر شدن برگها و قوي شدن بوته فرنگی توت پس از کاشت

شود باید بالفاصله با ر اثر رفت و آمد سفت میبدلیل اینکه پس از برداشت د. هاي جوان جلوگیري شوداز خشکی و پژمردگی بوته
  .کولتیواتور یا فوکا بطور سطحی آنرا سله شکنی کرد این عمل باید بطوري سطحی انجام پذیرد تا ریشه آسیبی نرسد

 
   کاشت از بعد الزم هاي مراقبت
 به نیز خاك رطوبت و باشد نداشته استم مستقیم طور به خاك با میوه که شود می موجب اره خاك یا کاه وسیله به خاك پوشاندن

  . شود حفظ خوبی
  . گیرد صورت اي پشته جوي طریق به و بار یک اي هفته حداقل آبیاري
 .هرز هاي علف و آفات, ها بیماري موقع به کنترل

 . مادري هاي بوته شدن ظریف از جلوگیري براي رشت فصل زمان در رونده هاي ساقه قطع

  
  عد از آنسال دوم و بهاي مراقبت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 پوستر     دانشگاه بوعلی سینا -1395یور شهر  هاي ریز اولین سمپوزیوم ملی میوه

184 
 

سال برداشت از محصول آن کاسته و کیفیت  3-4هاي مختلف تولید داشته باشد ولی پس از توتند براي سالهاي میفرنگی توت 
هاي سال هاي بازسازي و نوسازي عمر و عملکرد کاشت را به حداکثر رسانید مراقبآید ولی می توان با روشدهی پایین میمیوه

  :دوم به شرح زیر است
هاي نیاز حیاتی آبیاري منظم که بسته به تیپ خاك، شرایط آب و هوایی از قبیل درجه حرارت و باد، توسعه و ذخیره گیاه، زمان

متردر میلی 30-50آبیاري (موقع گل انگیزي در اواخر تابستان متفاوت است  ،آبی گیاه که خود شامل توسعه میوه، تولید ساقه رونده
  .دهداسترس رطوبتی در خالل توسعه میوه، محصول راکاهش می. اسب است فرنگی توت هدرصد میو 90زیرا ) هفته

  . منظور درشت کردن میوهها همراه با وجین بهحذف استولون
 درهاي پیر محل تجمع مواد بازدارند گل انگیزي هاي پیر بعد از برداشت از تیر ماه تا اواسط مردادماه، چون برگحذف برگ

  .  سازي و داشتن محصول بیستر در سال بعد مؤثر استزنی براي جوانطور برگهیا ب. تاس فرنگی توت
  ها بیشتر باشد میوه نیز زیادتر خواهد شد منظور ایجاد افزایش برگ در بوته، چون هر چه تعداد برگتغذیه مناسب به

 
  بنديبرداشت و بسته

 است این انتظار پذیر،آسیب و ظریف میوه یک عنوانبه فرنگی توت نديببسته در. است آن بنديبسته نحوه به محصول ارزش نصف
 فشار هم روي هامیوه همچنین گیرد، صورت مناسب تهویه و شده حفظ فرنگی توت و بهداشت سالمت بنديبسته داخل در که

 هايبنديبسته از خوريتازه مصارف در معموالً. باشند نداشته یکدیگر روي بر فشاري که باشد طوري نیز هابنديبسته و نیاورده
 6 تا 5 هايبنديبسته از تبدیلی صنایع گارگاه در میوه فرآوري مصارف برنامه در و کرده استفاده کمتر و کیلوئی یک کوچک
 نقره اتنانوذر از از آن در که کرد استفاده بنديبسته از توانمی صادراتی فرنگی توت بنديدر بسته .گرددمی استفاده کیلوئی
 ضدباکتریایی فعالیت نقره نانو ذرات .داردمی نگه معمولی بنديبسته به نسبت ترتازه برابر چهار را فرنگی توت که است شده استفاده

  .گردند فرنگی توت فساد سبب توانندمی هامیکروارگانیسم این که دارد بوتیریتیس و کلی اشرشیا و اورئوس استافیلوکوکوس علیه
 بیشتري زمان به معمولی، هايبنديبسته در آنها مستقیم نفوذ به نسبت و کرده پیدا زیگزاگی حالت نانوذرات این مقابل رد گازها
  .رودمی باال محصول ماندگاري زمان درنتیجه دارند، احتیاج نفوذ براي

 دلیل به اکسیداسیون کاهش همچنین و رطوبت نفوذ برابر در ممانعت دلیل به آبی فعالیت کاهش اثر در آنزیمی هايفعالیت کاهش
 نتیجه در و فرنگی توت هايرنگدانه تبدیل و تغییر کاهش باعث نقره نانوذرات محتوي هايبسته در اکسیژن نفوذ مقابل در ممانعت
 شبکه یک تصور به نانو ذرات بنديبسته نوع این در .شودمی معمولی بنديبسته نسبت به بیشتر میزان به آن ظاهري کیفیت حفظ

 است سازگار زیست محیط با کامالً بنديبسته نوع این. کنندمی عمل ها آلودگی و هوا نفوذ مقابل در سد یک صورتبه و درآمده
 هايجعبه در را آن باید فرنگی توت شدید پذیري آسیب علت به. داشت نخواهد دنبال به را محیطی زیست آلودگی گونه هیچ و

  .بود آنها مراقب کامالً نقل و حمل حین در و دنمو بنديبسته عمق کم
  :شوند می پیشنهاد زیر هاي روش فرنگیتوت بندي بسته و نگهداري براي

 نگهداري زمان توان می بندي بسته درون اکسیژن جاذب هاي کیسه و) میکرومتر90( ریز منفذ 9 داراي BOPP فیلم از استفاده با -1
  .داد افزایش هفته چهار تا را فرنگی توت

 و اکسیدکربن دي% 9-12 و اکسیژن% 11-14حاوي) MAP( شده اصالح اتمسفر با دار منفذ اتیلینی پلی هاي کیسه استفاده -2
  .دهد می افزایش را فرنگی توت ماندگاري زمان گراد سانتی ي درجه 5 دماي در نگهداري

 با هاي کیسه( مناسب بندي بسته و پایین دماهاي در ارينگهد مثل دیگر هاي روش با همراه چیتوزان خوراکی پوشش از استفاده -3
  .شود می فرنگی توت فساد و شدن اي قهوه هايواکنش کنترل سبب) اکسیدکربن دي% 20 و اکسیژن% 80 حاوي و پایین نفوذپذیري
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  .شود می اندگاريم زمان افزایش سبب فرنگیتوت بندي بسته در اکسیدکربن دي هاي جاذب و اکسیژن هاي جاذب از استفاده -4
 شدت کاهش سبب گراد سانتی ي درجه 3 در نگهداري و kPa7/50 میزان به) خالء( اکسیژن ي یافته تقلیل شرایط در بندي بسته -5

 رشد افتادن تأخیر به و C ویتامین بهتر حفظ سبب که این ضمن شود؛ می فرنگی توت نگهداري زمان افزایش نتیجه در و تنفس
  .شود می میکروبی

 اگر. شود می میوه گیري رنگ و شدن نرم افتادن تأخیر به و فساد کاهش سبب فرنگی توت بندي بسته از پس مالیم حرارتی تیمار -6
 کنند، حفظ را دهی حرارت از ناشی تنفس افزایش اثر در شده تولید CO2 بتواند که شود بندي بسته هایی فیلم با ها فرنگیتوت
  .شد خواهد حاصل بهتري ي نتیجه

 و میکروبی رشد از جلوگیري در زیادي اثر پایین نفوذپذیري با بندي  بسته فیلم یک در O2 باالي غلظت حاوي اتمسفر از استفاده -7
  .دارد فرنگیتوت انباري عمر افزایش

 حفظ و میکروبی فساد میزان و وزن اتالف کاهش موجب CO2 اتمسفر حاوي پایین ي دانسیته با اتیلن پلی هاي کیسه از استفاده -8
  شود می فرنگیتوت سفتی

  
  کشور فرنگی توت پیشنهاد و راهکارهاي تولید

 تجاري ارقام کشت و موجود ارقام بهبود -2. فرنگیتوت تولید براي مدرن هايروش از و استفاده محصول پرورش هايبهبود شیوه
 از استفاده- 4 محصول عرضه و ونقل حمل نگهداري، بندي،تهبس هايروش بهبود -3 و نامرغوب بازده کم ارقام جاي به بازارپسند و

 ايمشاوره خدمات هايشرکت و قوي هايتشکل ایجاد–5 فرنگیتوت عرضه و تولید روند بهبود براي تحقیقاتی هايیافته
 هايتشکل به مدت دراز و بهره بدون تسهیالت پرداخت -6 برداران بهره هدایت و آموزشی هايبرنامه اجراي جهت تخصصی

 بر تأثیر و مولد اشتغال ایجاد -1 اهداف 3-3 فرنگی توت محصول از حمایت راستاي در فرنگی توت تخصصی هايشرکت و تعاونی
 و تجاري ارقام کشت توسعه -3 کشت زیر سطح افزایش طریق از فرنگی توت میوه تولید افزایش -2 بیکاري رشد نرخ کاهش

- اکسیدانآنتی و هاویتامین تولید طریق از جامعه عمومی سالمت به کمک -5 کاران فرنگی توت نهسرا درآمد افزایش -4 بازارپسند

) خاك و آب( تولید منابع از بهینه استفاده -7 پایدار توسعه اهداف تحقق راستاي در حرکت و سالم محصول تولید به کمک -6 ها
 انگیزه ایجاد -9 جهانی بازارهاي در رقابت قابل محصول صادرات و تولید با ملی و ارزي درآمد افزایش -8 هاروش بهبود با

 صنایع در رونق ایجاد و صنایع اولیه مواد تولید -10 شهرها به روستاها از رویه بی مهاجرت از جلوگیري و روستاها در اقتصادي
  . مصرف بازارهاي و فرآوري
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