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  فرنگی بررسی مورفولوژیکی برخی از ارقام توت

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

 f.salimii1990@gmail.comیدریه نویسنده مسئول و دانشجوي کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت ح - *و  1

 استادیار گروه  مهندسی تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه - 2

 دانشیار گروه مهندسی تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه - 3

 استادیار گروه مهندسی تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه - 4

  
شرایط  باشد و در دامنه وسیعی ازگیاهی علفی، چند ساله و همیشه سبز از خانواده رزاسه می) Fragaria ananassa(فرنگی  وتت

این گیاه  بهنژاديهاي  براي انجام برنامه. آید هاي ریز جهان و ایران به شمار می ترین میوه یکی از مهم. شود آب و هوایی کاشته می
فرنگی  منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام توت به. ها مورد نیاز است هاي آن ام برتر با توجه به ویژگیدر ایران، شناسایی ارق

 در شده و سیستم هیدروپونیک فرنگی تجاري در گلخانه با شرایط کنترل رقم توت 4هاي دختري  چه موجود در کشور، گیاه
. کشت شدند پرلیت% 30کوکوپیت و % 70متر و بستر کشت به نسبت نتیسا 25متر و دهنه گلدان سانتی 30هاي با ارتفاع  گلدان

پس از رشد رویشی و زایشی گیاهان مورد آزمایش، . فرنگی انجام شد براي توت غذایی هوگلندتغذیه گیاهان با استفاده از فرمول 
  .ها مورد ارزیابی قرار گرفت صفات کمی و کیفی آن

  رفولوژیکفرنگی، ژنتیک، مو توت: ها کلیدواژه
  
  مقدمه

هاي ریزو بومی فرنگی یکی از میوهتوت .است Rosaceaeگیاهی علفی و دائمی از خانواده ) (.Fragaria ananassa Lفرنگی توت
 شودمناطق معتدله که طرفداران زیادي دارد و به همین جهت روز به روز بر اهمیت و سطح زیر کست آن در جهان افزوده می

فرنگی، در زمان اتابک اعظم از فرانسه با ایران وارد شده و به همین دلیل به نام اتابکی ن رقم اصالح شده توتاولی). 1383تقوي، (
فرنگی براي تجارتی در دنیا وجود داشته و اصالح ارقام ها رقم توتدر حال حاضر صد). 1370کاشی و حکمتی، (شود خوانده می

  ).2005مورگان، (شود ون وقفه دنبال میجدید نیز با توجه به اهداف خاص اصالحی، بد
 گر موفقیت چندانینژداي بر وجود تنوع ژنتیکی استوار و در واقع بدون دسترسی به چنین تنوعی، اصالحپایه و اساس تحقیقات به

انبه مواد ژنتیکی برداري از ذخایر ژنتیکی، شناخت همه جبراي بهره ).1375وجدانی، ( براي ایجاد و ارایه ارقام جدید نخواهد داشت
ها با استفاده از صفات ظاهري و بندي آنهاي و طبقهه عبارتی ارزیابی هاي ضروري، بررسی اختالف ژنتیکی داخل گونهیا ب

پالسم موجود و آگاهی از نژادي هر محصول،  شناخت ژرماولین گام در راه به). 1375مظفري و همکاران، (باشد شناسی میریخت
خصوصیات مورد نیاز در مهمترین  شاملها یک از آن لذا تهیه شناسنامه براي هر. هر یک از ارقام آن است نقاط ضعف و قوت

هاي در سطح فنو تیپی عالوه ارزیابی). 1381نجاتیان، ( رسدکارهاي تحقیقاتی و بویژه برنامه هاي اصالحی امري ضروري به نظر می
ها، تشخیص اشتباهات در شناسایی و نیز ها، تأیید هویت نمونهکلکسیوناند به مدیریت توبندي گیاهان، میبر کاربرد در زمینه طبقه

  (Teyssier et al.1996).ها کمک کند ها و والدین آنتعیین روابط فنوتیپی ازجمله بین دورگ
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  هاها و روشمواد
، ارتفاع از ان سنندج واقع در روستاي شیانفرنگی در این پژوهش از استان کردستان شهرستچهار ارقام توتهاي ارقام روندك

در استان خراسان رضوي،  اي تحقیقاتی دانشگاه تربت حیدریه،ها پس از انتقال به مجتمع گلخانهبوته. متر، تهیه شد 2500سطح دریا 
وکوپیت و پرالیت به نسبت کشت ک بسترمتر و سانتی 25متر و قطر دهانه گلدان سانتی 30هاي با ارتفاع در گلدان 1394در آبان ماه 

تصادفی در پنج تکرار  صورت آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح کامالًاین تحقیق، بهطرح آزمایشی  .کشت شدند% 30و % 70
تغذیه در مراحل . باشدمی) پاروس، کوئین الیزا، سلوا و محلی کردستان(فرنگی تیمار، شامل چهار رقم توت. انجام خواهد شد

رشد رویشی و براساس ارزیابی صفات مورفولوژیکی در مراحل . ی براساس فرمول غذایی هوگلند انجام گرفترویشی و زایش
  .فرنگی انجام شدبین المللی موجود براي توت) Descriptor(گر توصیف

 
 نتایج

ها روي هاي بسیار دور، قبل از زمانی که محل ژنآیند و از زمانجزء نخستین نشانگرها به شمار می) مورفو لوژیکی(صفات فنوتیپی 
ی در داخل و بین ین راه ارزیابی مستقیم تنوع ژنتیکتراین روش آسان. ها مشخص گردد، مورد استفاده قرار گرفته اندکروموزوم

- شناسایی اولیه و طبقه باشد و روشی است که برايبدون نیاز به ابزار پیچیده میهاي مورفولوژیکی، ها براي برآورد تفاوتجمعیت

هاي رویشی چهار رقم ترین ویژگیمهمدست آمده از این پژوهش، براساس نتایج به. گرفته استبندي گیاهان مورد استفاده قرار می
ان عنوهتوان باین اطالعات می. انددر جداول زیر بیان شده روند،موجود در کشور، که جزو شناسنامه ارقام به شمار میفرنگی توت

  .یک راهنما در شناسایی اولیه ارقام موجود در کشور مورد استفاده قرار گیرد
  

  فرنگی ایرانصفات رویشی برخی ارقام توت: 1–1جدول

  رقم
چروکیدگی 
  برگ

رنگ سطح 
  برگ

تراکم 
کرك 
  استولون

تولید 
  استولون

مو قعیت 
گل 
  آذین

قدرت 
  رشد

تراکم 
  برگ

عادت 
رشد 

  وتهب

براقی 
سطح 
  برگ

  متوسط  ایستاده  متراکم  قوي  هم سطح  متوسط  یلی کمخ  سبز تیره  زیاد  پاروس
  متوسط  ایستاده  متراکم  قوي  پایین  کم  خیلی کم  سبز  زیاد  سلوا

  متوسط  ایستاده  متوسط  متوسط  پایین  متوسط  کم  سبز  خیلی کم  کویین الیزا
  خیلی کم  گسترده  کم پشت  ضعیف  باال  قوي  خیلی کم  سبز روشن  خیلی کم  کردستان
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  فرنگی ایرانصفات رویشی برخی ارقام توت: 2–1جدول 

  رقم
اندزه 

کاسه به 
  جام گل

نحوه 
آرایش 
  گلبرگها

جهت کرك 
  روي دمگل

انتوسیانین 
  گوشوارك

حالت کرك 
  روي دمبرگ

حاشیه 
برگچه 
  انتهایی

قاعده 
برگچه 
  انتهایی

عرض  طول به
  برگچه انتهایی

  آزاد  بزرگتر  پاروس
کامالً به سمت 
  باال

  نسبتاً بزرگتر  صاف  دندانه دار  افقی  کم

  بزرگتر  سلوا
کامال 

  همپوشان
کامالً به سمت 

  بال
  خیلی کم

کامالً به 
  سمت باال

  نسبتاً بزرگتر  زاویه دار  ايکنگره

  آزاد  هم اندازه  کویین الیزا
کامالً به سمت 
  باال

  نسبتاً بزرگتر  صاف  نه دارداند  افقی  کم

  آزاد  کوچکتر  کردستان
کامالً به سمت 
  باال

  متوسط
کمی به سمت 
  باال

  نسبتاً  زوایه دار  دندانه دار

 
  

  فرنگی ایرانصفات رویشی برخی ارقام توت3–1جدول 

  رقم
موقعیت 
  فندوقه

ناحیه 
بدون 
  فندوقه

ناهمواري روي 
  میوه

براقی 
  وهمی

یکنواختی رنگ 
  میوه

رنگ 
  میوه

  شکل میوه
رنگ 
  گلبرگ

طول به 
عرض 
  گلبرك

  پهن  فرورفته  پاروس
کامالً 

  یکنواخت
  برابر  سفید  مخروطی  قرمز  کامال یکنواخت  متوسط

  برجسته  سلوا
خیلی 
  کم

  کوتاه تر  سفید  پهن  قرمز  کامالً یکنواخت  زیاد  کمی ناهموار

کویین 
  الیزا

  پهن  برجسته
کامالً 
  تیکنواخ

  برابر  سفید  مخروطی  قرمز  کامالً یکنواخت  متوسط

  کامال یکنواخت  کم  کمی ناهموار  باریک  برجسته  کردستان
قرمز 
  نارنجی

  برابر  سفید  مخروطی

 
  فرنگی ایرانصفات رویشی برخی ارقام توت: 4–1جدول 

  رنگ گوشت  تیپ گل  نوع باردهی  رقم
جدا شدن 
  کاسبرگها

 قطر
کاسبرگ 
  به قطر میوه

حالت کاسبرگ 
  روي میوه

اتصال کاسه 
  به میوه

تراکم 
  فندوقه

  به سمت باال  کوچکتر  خیلی سخت  قرمز نارنجی  هرمافرودیت  روز کوتاه  پاروس
چسپیده  کامالً
  میوه با

  زیاد

  زیاد  مماس با میوه  به سمت باال  بزرگتر  خیلی سخت  قرمز  هرمافرودیت  روز خنثی  سلوا
  متوسط  در باالي میوه  یه سمت بیرون  هم اندازه  سخت  قرمز نارنجی  هرمافرودیت  روز کوتاه  اکویین الیز
  متوسط  در باالي میوه  یه سمت بیرون  کوچکتر  خیلی راحت  قرمز روشن  هرمافرودیت  روز کوتاه  کردستان
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