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هاي  ويژگيتوت فرنگي ايران با استفاده از ارقام بررسي تنوع ژنتيكي برخي 

  مورفولوژيك
  5 نيا ناصر صباغ و 4پرور احمدرضا گل، 3، عبدالعلي شجاعيان*2كاظم ارزاني، 1حسينعلي اسدي قارنه

  

  
  دانشجوي دكتري علوم باغباني دانشگاه تربيت مدرس -1

  )arzani_k@modares.ac.ir ( باغباني دانشگاه تربيت مدرس استاد گروه علومنويسنده مسوول:  - *2

   استاديار گروه علوم باغباني دانشگاه تربيت مدرس -3

  (اصفهان) آزاد اسالمي واحد خوراسگانگروه اصالح نباتات دانشگاه دانشيار  -4

  مراغه دانشگاهشكده كشاورزي دان ،اتگروه اصالح نباتار استادي -5

  3/7/92 تاريخ پذيرش:    9/7/91 تاريخ دريافت:

  

  چكيده
ي اين نژاد بههاي  آيد. براي انجام برنامه هاي ريز جهان و ايران به شمار مي ترين ميوه توت فرنگي يكي از مهم

به منظور ارزيابي صفات ها مورد نياز است.  آن هاي ويژگيگياه در ايران، شناسايي ارقام برتر با توجه به 

با در گلخانه تجاري رقم توت فرنگي  15هاي دختري  چه گياه ،كشورمورفولوژيك ارقام توت فرنگي موجود در 

 . تغذيه گياهان با استفاده از فرمول اختصاصي مورگانشدندكشت شرايط كنترل شده و سيستم هيدروپونيك 

مورد ها  ي و كيفي آنصفات كم ،يشي گياهان مورد آزمايشبراي توت فرنگي انجام شد. پس از رشد رويشي و زا

صفات مورد مطالعه بود. تمامي بين ارقام از نظر دار  معنينتايج تجزيه واريانس بيانگر اختالف  .ارزيابي قرار گرفت

ر و تعداد خوشه گل د وندك، تعداد رطوقه جانبيتعداد برگ، تعداد  صفات مورد ارزيابي از جمله ميانگين بعضي

 83/45بين آزمايش در دوره شش ماهه  دامنه عملكرد ارقام  بودند.عدد  89/2و  9، 81/4، 18/11 به ترتيب هر بوته

گرم در هر  250رقم آليسو، سلوا، پاروس و گاويوتا بيش از  4گرم ميوه در هر بوته متفاوت بود. عملكرد  9/322تا 

گرم ميوه در هر بوته توليد كردند. مقدار  100دستان كمتر از كه ارقام بالك مور، فرزنو و كر بوته بود، در حالي

نسبت به ساير ارقام از سفتي بافت ، نيوتن 7 معادل با سفتيا زهاي كامارو نشان داد كه ميوهنيز سفتي بافت ميوه 

 24/90 در مجموع و مستقل قرار گرفتند كهعامل اصلي  7ها، صفات در  در تجزيه به عامل بيشتري برخوردار بودند.

همچنين ارقام مورد بررسي بر اساس تجزيه صفت را شامل شدند.  14 واريانس كل را توجيه كردند و درصد

گيري شده باالتر از  گروه چهارم از لحاظ ميانگين برخي صفات اندازه گروه مجزا قرار گرفتند. 7اي در  خوشه

بر اساس نتايج  در يك گروه مجزا قرار گرفتند.هاي كردستان و سكويا نيز هر كدام  رقم ميانگين كل قرار گرفت.

براي بنابراين به دست آمده، ارقام توت فرنگي مورد مطالعه از نظر صفات مورد بررسي داراي تنوع بااليي بوده و 

   .باشند ت مياهمي دارايتوت فرنگي در ايران نژادي  بههاي  در برنامهاستفاده 

  

  ها ، تجزيه عاملاي تجزيه خوشهارقام تجاري، ي، تنوع ژنتيكتوت فرنگي،  ها: واژهكليد 

  

  مقدمه

 (.Fragaria × ananassa Duch) توت فرنگي

گياهي علفي و دائمي از خانواده رزاسه است. توت 

هايي است كه در دامنه وسيعي از  از جمله ميوهفرنگي 

(گالتا و  شود شرايط آب و هوايي كاشته مي

رايط محيطي خوبي با شه ب ) و1991، 1بريگهارست

هاي معتدله،  متفاوت سازگاري يافته و در اقليم

                                                           

1 - Galleta & Bringhurst 
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اي، نيمه گرمسيري و حتي در ارتفاعات مناطق  مديترانه

). 1370شود (كاشي و حكمتي،  گرمسيري كشت مي

ل از كشور فرانسه وارد سال قب 100توت فرنگي حدود 

در منطقه ). 2007، 1(عشقي و همكاران ايران شد

ترين توليد كننده  يه، ايران مهمخاورميانه، پس از ترك

، در ويژهو به دليل شرايط اقليمي  توت فرنگي است

تواند به عنوان يكي از توليد  اي نزديك مي آينده

فر و  (تهراني توت فرنگي مطرح شودمهم كنندگان 

   ).2002، 2سرسيفي

در حال حاضر صدها رقم توت فرنگي براي توليد 

جديد نيز ارقام نژادي  بهتجاري در دنيا وجود داشته و 

ترين  مهم). 2006، 3(مورگان شود بدون وقفه دنبال مي

شوند، شامل ارقام  ارقامي كه در ايران كشت و كار مي

كردستان، سلوا، كامارزا، پاجرو، پاروس، گاويوتا، 

 ).2007(عشقي و همكاران،  باشند كويين اليزا و آليسو مي

ژرم پالسم  مورفولوژيكي و پتانسيلهاي  بررسي ويژگي

هاي  از ديدگاه انتخاب يا استفاده به عنوان والد در برنامه

اي است (ابراهيمي و همكاران،  ت ويژهي حائز اهمينژاد به

توان به  العات در ايران ميط). از بين اين م1388

انجام شده بر روي برخي از درختان ميوه از  هاي پژوهش

دآلو زر )،2004، 4(فتاحي و همكاران انگورقبيل 

) 2008، 5و همكاران ارزاني( گردو و )1381نجاتيان، (

  اشاره كرد.

صفات فنوتيپي جزء نخستين نشانگرها به شمار 

كه عمل  هاي بسيار دور، قبل از زماني آيند و از زمان مي

ها مشخص گردد، مورد استفاده  ها روي كروموزوم ژن

ترين راه براي ارزيابي  اند. اين روش آسان قرار گرفته

ها، براي  مستقيم تنوع ژنتيكي در داخل و بين جمعيت

هاي مورفولوژيكي بدون نياز به ابزاري  برآورد تفاوت

). 2005، 6(ويسينگ و همكاران باشد پيچيده مي

                                                           

1 - Eshghi et al. 
2 - Tehranifar & Sarsaefi 
3 - Morgan 
4 - Fatahi et al. 
5 - Arzani et al. 
6 - Weising et al. 

ها در سطح فنوتيپي عالوه بر كاربرد در زمينه  ارزيابي

ي ها تواند به مديريت كلكسيون بندي گياهان مي طبقه

ها، تشخيص اشتباهات در  نمونه ، تأييد هويتگياهي

ها و  تعيين روابط فنوتيپي بين دورگ ارقام، شناسايي

براي شناسايي  7در اصالح كالسيكنيز و ها  والدين آن

). 2000، 8(نيلسون و لوول كار رود هب ها ها و واريته گونه

اساس نشانگرهاي  شناسايي ارقام توت فرنگي بر

مانند عادت رشد  هايي مورفولوژيكي؛ شامل ثبت ويژگي

، 9(دال باشد بوته، صفات مربوط به برگ، گل و ميوه مي

و صفات مورفولوژيكي از در كشور آرژانتين ). 1996

توت فرنگي براي شناسايي ارقام نشانگرهاي مولكولي 

صفات اساس  برشده است. در اين پژوهش  استفاده

گروه مجزا  6ارقام اصلي توت فرنگي در  ،مورفولوژيكي

هاريسون و . )2002، 10(گارسيا و همكارانگرفتند قرار 

 ورفولوژيكيهاي م با توجه به ويژگي )1997( 11همكارن

 .Fهاي زيرگونه هاي شمال آمريكا، توت فرنگي

virginiana بندي  ها گروه را بر اساس زادگاه و منشأ آن

طور  هبهاي توت فرنگي  رقمزلند نيوكشور در  .ندكرد

فات مورفولوژيكي مشخص ه وسيله ارزيابي صويژه ب

كه در  نشان داد 12آكلند شوند. مطالعه انجام شده در مي

مورد ارزيابي، تفاوت  مورفولوژيكي بين بيشتر صفات

استفاده از تجزيه پژوهش  آن . درداري وجود دارد معني

توت رقم  17توانست  نمودار درختياي و رسم  خوشه

متمايز صفت مورفولوژيكي از هم  14را بر اساس فرنگي 

 13سارگنت و همكاران ).2000(نيلسون و لوول،  نمايد

 ي و كيفي مورفولوژيكيصفت كم 23) با مطالعه 2004(

ضمن ارايه  ،ديپلوئيد هاي توت فرنگي 14توده 19 در

ها را  آن ،شناسنامه مورفولوژيكي براي هر توده

هاي مورد  بندي كردند. در اين پژوهش بين توده گروه

                                                           

7 - Classic breeding 
8 - Nielso & Lovell 
9 - Dale 
10 - Garcia et al. 
11 - Harrison et al. 
12 - Auckland 
13 - Sargent et al. 
14 - Accessions 
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گيري  ام صفات مورفولوژيكي اندازهبررسي در مورد تم

ها  اشت كه بر اساس آنداري وجود د شده، اختالف معني

توت فرنگي وجود ديپلوئيد هاي  امكان شناسايي گونه

   .دارد

ارقام مختلفي از توت فرنگي به هاي اخير  در سال

ها كشت و  ويژه گلخانه هو در مزارع و بشده ايران وارد 

هاي  ويژگيمطالعه جامعي از نظر تاكنون  اما، اند شده كار

. ها در ايران انجام نشده است آن و مورفولوژيكي رشدي

اين گياه در  نژادي بههاي  براي انجام برنامهاز سوي ديگر؛ 

ايران، شناسايي ارقام برتر با توجه به خصوصيات 

هدف از اين  ها مورد نياز است. مورفولوژيكي آن

توت فرنگي ايران  قامربرخي او بررسي معرفي  پژوهش

براي  ه شناسنامهاساس نشانگرهاي مورفولوژيكي و تهي بر

   .ارقام موجود است
 

  ها مواد و روش

فرنگي  ارقام مختلف توتفاقد ريشه  1گياهان دختري

آليسو، "مورد مطالعه در اين پژوهش شامل ارقام تجاري 

، سلوا، بالك مور، پاجرو، مكدونانس، كويين ازوكامار

ويوتا، چندلر، كردستان، پاروس، ماراك، اليزا، گا

از مركز تحقيقات كشاورزي و  "سكويا و ، فرزنوبيوتي تن

در تاريخ د و شدنمنابع طبيعي استان كردستان تهيه 

اي دانشگاه آزاد  مركز تحقيقات گلخانه در 20/12/1389

 4هاي  گلداناسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) در 

و پراليت (دانه درشت ليتري و محيط كشت كوكوپيت 

) و به 50/50متر) به نسبت مساوي ( ميلي 2به قطر حدود 

ها  تمامي بوتهتعداد يك بوته در هر گلدان كشت شدند. 

قبل از كاشت داراي يك طوقه و از نظر اندازه تقريباً 

 1ها قبل از كاشت با قارچكش بنوميل  يكسان بودند. بوته

سيستم گياهان در  در هزار ضد عفوني شدند.

ها در  آن هيدروپونيك و به روش باز آبياري و تغذيه

مراحل رويشي و زايشي بر اساس فرمول غذايي 

محلول  انجام شد.براي توت فرنگي اختصاصي ارايه شده 

                                                           

1 - Daughter (runner) plants 

غذايي تهيه شده حاوي مقادير معيني از عناصر پـر 

كه به مقدار  مصرف و كم مصرف بود، به اين ترتيب

قسمت در ميليون  82يتروژن، قسمت در ميليون ن 182

قسمت در  58قسمت در ميليون پتاسيم،  301فسفر، 

قسمت  77قسمت در ميليون كلسيم،  148ميليون منيزيم، 

 6/2قسمت در ميليون آهن،  5/6در ميليون سولفات، 

قسمت در ميليون روي،  25/0قسمت در ميليون منگنز، 

س، قسمت در ميليون م 07/0قسمت در ميليون بر،  7/0

قسمت در ميليون موليبدن از عناصر مذكور استفاده  05/0

وجه به مرحله رشد گياه، ميزان ). با ت2006(مورگان،  شد

ليتر  ميلي 250تا  100آبياري براي هر گلدان روزانه بين 

 ECو  8/5محلول غذايي نيز روي  pHبراي هر گياه بود. 

   ظيم شد.تن دسي زيمنس بر متر 4/1تا  9/0نيز بين 

براي رشد رويشي پس از كاشت در گلدان،  گياهان

در گلخانه در شرايط ها  گيري صفات رويشي آن و اندازه

 گراد درجه سانتي 21 ±5و دماي شب  27 ±5دماي روز 

پس از استقرار و  قرار داده شدند. ساعت 16و طول روز 

انگيزي خارج از  جهت گلياهان، رشد رويشي كامل گ

، شرايط روز تاه مورد پژوهشبراي ارقام روز كو فصل

با طور مصنوعي و  به 1390ارديبهشت ماه  21كوتاهي از 

صبح  8تا  16ايجاد تاريكي بوسيله پارچه سياه از ساعت 

شبانه روز انجام شد. در طي اين  21به مدت روز بعد 

درجه  13 ±5و دماي شب  23±5مدت دماي روز 

ود. ميزان % ب55±5گراد و رطوبت نسبي گلخانه نيز  سانتي

ميكرو مول در متر مربع در ثانيه  800ت نور بيش از شد

  بود.

صفات براي شناسايي ارقام توت فرنگي با استفاده از 

انجمن  گر ارائه شده توسط مورفولوژيك، از توصيف

 استفاده شد. 2المللي حفاظت از گياهان و ارقام جديد بين

ل صفات مورفولوژيكي مورد بررسي در توت فرنگي شام

قدرت رشد طول دمبرگ، برگ،  تعدادعادت رشد بوته، 

به شاخ نسبت آذين  موقعيت گلتعداد طوقه جانبي، گياه، 

                                                           

2 - International union for the protection of new 
varieties of plant (UPOV) 
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رك روي ، تراكم ُكدكنروو برگ، توانايي توليد 

، رنگ سطح دكونر رويوجود آنتوسيانين  روندك،

خارجي برگ، چروكيدگي روي برگ، براقي سطح 

يي، شكل قاعده برگ، نسبت طول به عرض برگچه انتها

برگچه انتهايي، حاشيه برگچه انتهايي، حالت كرك روي 

ها  دمبرگ، آنتوسيانين روي گوشوارك، وضعيت كرك

ها، اندازه كاسه گل نسبت  روي دمگل، آرايش گلبرگ

به جام گل، نسبت طول به عرض گلبرگ، رنگ سطح 

شكل غالب ميوه، ، 1تعداد خوشه گلخارجي گلبرگ، 

تي رنگ ميوه، براقي ميوه، ناهمواري رنگ ميوه، يكنواخ

روي سطح ميوه، ناحيه بدون فندقه روي ميوه، موقعيت 

فندقه روي ميوه، تراكم فندقه روي ميوه، نحوه قرار 

ها روي  گرفتن كاسه گل به انتهاي ميوه، حالت كاسبرگ

جدا شدن نحوه قطر كاسبرگ به قطر ميوه، نسبت ميوه، 

نحوه  و لنوع گ ميوه، ها از ميوه، رنگ گوشت  كاسبرگ

عالوه بر  بودند.(روز كوتاه يا روز خنثي) ها  بوته اردهيب

هاي  گر ذكر شده برخي ويژگي ، بر اساس توصيفاين

ماده خشك ميوه، مقدار مقدار ، ميوه عملكرد ديگر مانند

ميزان مواد جامد  و ميزان اسيد قابل تيتر سفتي بافت ميوه،

    گيري شدند. محلول نيز اندازه

هاي انجام شده روي برگ و بوته، كمي  كليه بررسي

زمان آذين در  ها روي گل قبل از رسيدن ميوه، بررسي

ها در  آذين، بررسي گل گلدهي و بر روي اولين  بيشينه

در پايان مرحله  روندكرابطه با گوشوارك و توليد 

ميوه ها در مرحله رسيدن  رويشي و بررسي بر روي ميوه

   ).1385(مظفري،  انجام شد

ها  درصد ماده خشك ميوه (پس از قرار دادن نمونه

ساعت)،  48پس از  لسيوسدرجه س 70در آون با دماي

وسيله رفراكتومتر دستي، اسيد  ميزان مواد جامد محلول به

 1/0وسيله تيتراسيون با هيدروكسيد سديم  قابل تيتر به

، سنج ECبه وسيله  ECو  سنج pHبه وسيله  pHنرمال، 

 2واگنر سنج افت ميوه به وسيله دستگاه سفتيسفتي ب

                                                           

1 - Truss number 
2 - Wagner Effigi 

رنگ . و بر حسب نيوتن بيان گرديد گيري شد ندازها

ظاهري ميوه نيز با استفاده از دستگاه هانتر لب، 

  گيري شد. اندازه

بلوك پژوهش طرح آزمايشي مورد استفاده در اين 

و هر تكرار شامل پنج  (بلوك) تكرار 3كامل تصادفي با 

براي محاسبه  Excelها توسط نرم افزار  . دادهبودبوته 

ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات، مورد ارزيابي 

ها از آزمون چند  قرار گرفتند. جهت مقايسه ميانگين داده

% استفاده شد. براي تجزيه به 5اي دانكن در سطح  دامنه

با استفاده از چرخش  19نسخه  SPSSها از نرم افزاز  عامل

) استفاده 4واريانس (واريماكس بيشينهبه روش و  3ها عامل

و با  5با استفاده از روش واردنيز  اي خوشه شد. تجزيه

  .انجام گرفت 6استفاده از فاصله اقليدسي
 

  و بحث نتايج

بين دار  معنينتايج تجزيه واريانس، بيانگر اختالف 

 .صفات مورد مطالعه بودتمامي از نظر  ،ارقام مورد مقايسه

توان صفات  ي ميمنه تغييرات صفات كماساس دا بر

، طوقه جانبيعملكرد، تعداد گل در هر گل آذين، تعداد 

را با توجه به دارا بودن  روندكتعداد خوشه گل و تعداد 

بيشترين ضريب تغييرات به عنوان صفاتي متمايز كننده 

مقايسه ميانگين صفات  1در جدول  انتخاب كرد.

  ه است.شان داده شدن گيري شده اندازه

عدد بيشترين ميانگين تعداد خوشه  4/4با  "سلوا"رقم 

عدد كمترين ميانگين  13/2با  "بالك مور"گل و رقم 

آليسو و "تعداد خوشه گل در هر بوته را داشت. ارقام 

عدد خوشه گل، پس  16/3و  31/3با داشتن  "مكدونانس

از رقم سلوا از تعداد خوشه گل بيشتري نسبت به ساير 

هاي هر  خوردار بودند. مقايسه ميانگين تعداد گلارقام بر

خوشه در بين ارقام مورد مطالعه نيز نشان داد كه رقم 

عدد گل در  34/5با  "گاويوتا"و رقم  4/15با  "پاروس"

                                                           

3 - Factor rotation 
4 - Varimax 
5 - Ward method 
6 - Euclidean distance 
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هر خوشه، به ترتيب داراي بيشترين و كمترين تعداد گل 

. اختالف بين ارقام و شرايط محيطي، )1(جدول  بودند

ها تأثير دارد. با افزايش تعداد گل در  روي تعداد گل

ها كاهش  ها و به دنبال آن، ميوه آذين، اندازه گل گل

  ). 1383يابد (تقوي،  مي

در ارقام مورد  كمقايسه ميانگين صفت توليد روند

توليد  روندكمطالعه نشان داد كه بيشترين و كمترين 

 تعلق دارد "آليسو و سكويا"شده به ترتيب به ارقام 

آليسو، كردستان، پاجرو، ماراك، ". ارقام )1 (جدول

در هر بوته،  روندكعدد  10با توليد بيش از  "بالك مور

ه ارقام ي و بقيقو روندكدر گروه ارقام با توانايي توليد 

در  كعدد روند 5-10مورد مطالعه، با توانايي توليد 

ارقام ضعيف ارقامي هستند كه گروه متوسط قرار گرفتند. 

كالموت و ( كنند روندك در هر بوته توليد مي 5كمتر از 

ارقام مورد  كدام از ). بر اين اساس، هيچ11986همكاران

از  كتوليد روندمطالعه در اين گروه قرار نگرفتند. 

، 2خصوصيات رقم است و به نوع آن بستگي دارد (گوق

معموالً ارقام هميشه بار نسبت به ارقام بهاره،  ).2008

 )،1386(جليلي مرندي، كنند  يد ميكمتري تول روندك

در اين مطالعه نيز ارقام هميشه بار روندك كمتري نسبت 

هاي  استفاده از سيستمبه ارقام روز كوتاه توليد كردند. 

كند و  كمك ميروندك كشت حفاظت شده به توليد 

ترين داليل آن  دهد. يكي از مهم توليد آن را افزايش مي

شرايط محيطي مناسب براي هاي مادري و  رشد بهتر پايه

 باشد در شرايط كنترل شده مي ها روندكنمو  توسعه و

مروزه ارقام جديدي از توت فرنگي ا .)2002، 3(شارما

ها به راحتي  شوند كه بعضي از آن مرتباً وارد بازار مي

كنند و اين در حالي است كه براي  توليد نمي روندك

روندك  ها توسط آنافزايش  ،توسعه كشت اين ارقام

). براساس 1388پور و همكاران،  ؤمنم( ضروري است

 روندكمطالعه انجام شده، اكثر ارقام از توانايي توليد 

                                                           

1 - Clamot et al. 
2 - Gough 
3 - Sharma 

ها به عنوان گياه  توان از آن خوبي برخوردارند و مي

  .استفاده كرد روندكمادري براي توليد 

ها نشان داد  مقايسه ميانگين درصد ماده خشك ميوه

 "پاروس"درصد در رقم  14/5كه ماده خشك ميوه از 

(جدول  متفاوت است "كردستان"درصد در رقم  46/9تا 

 "زاوبالك مور، پاجرو، ماراك، سلوا و كامار". ارقام )1

از درصد ماده خشك باالتري نسبت به ساير ارقام 

نژادي و توصيه براي  برخوردار بودند و براي اهداف به

اختالف د. باشن فرآوري در توت فرنگي حائز اهميت مي

تواند به  هاي توت فرنگي مي در ميزان ماده خشك ميوه

  دليل نوع رقم و شرايط محيطي كشت باشد. 

بررسي ميزان آب ميوه نيز نشان داد كه اختالف 

د دارد. رقم مورد مطالعه وجوداري بين ارقام  معني

 "كردستان"درصد بيشترين و رقم  86/94با  "پاروس"

ميزان آب را داشتند. ارقام ترين  درصد، كم 54/90با 

نيز پس از رقم پاروس، داراي  "آليسو، گاويوتا و سكويا"

مطالعات قبلي ميزان بيشترين ميزان آب در ميوه بودند. 

) و 1999، 4درصد (هانكوك 92آب توت فرنگي را 

ميزان اند.  ) گزارش كرده2002درصد (شارما،  90-85

ختار آب در محصوالت باغباني به گونه، رقم، سا

زراعي بستگي دارد محصول، شرايط اقليمي و تدابير 

  ). 2003، 5(تامپسون

توليد شده از هر  6جانبي هاي طوقهشمارش تعداد 

دهي نشان داد كه؛ ارقام ماراك  بوته در پايان مرحله ميوه

طوقه عدد  24/6و  40/6و گاويوتا به ترتيب با توليد 

 وقه جانبيط، داراي بيشترين توانايي در توليد جانبي

طوقه عدد  06/3بودند. رقم كويين اليزا نيز با توليد 

هاي  طوقهرا داشت. از  طوقه جانبيترين توليد  ، كمجانبي

توان  توليد شده پس از از بين رفتن بوته مادري، مي جانبي

 هاي جانبي طوقهبراي تكثير ارقام مورد نظر استفاده كرد. 

دهند و  دري گل ميدر بهار سال بعد، زودتر از گياهان ما

                                                           

4 - Hancock 
5 - Thompson 
6 - Branch crown 
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مادري بهتر است  انها هم از گياه در ضمن گل آن

  ).1386(جليلي مرندي، 

گيري سفتي بافت ميوه ارقام مختلف نشان داد  اندازه

ترين بافت ميوه  نيوتن، سفت 7زا با سفتي وكه رقم كامار

توت فرنگي را دارد. پس از آن ارقام پاجرو، پاروس، 

، 26/6، 66/6رتيب با سفتي كويين اليزا و گاويوتا به ت

بيشتري نسبت به بافت ميوه نيوتن، از سفتي  6و  20/6

ساير ارقام برخوردار بودند. رقم بومي كردستان، با سفتي 

در بين ارقام مورد نيوتن كمترين مقدار سفتي را  7/3

. ارقام مكدونانس، چندلر و ماراك نيز از مطالعه داشت

 رقام برخوردار بودندسفتي بافت كمتري نسبت به ساير ا

كه به  هاي بين سفتي ميوه، با وجودي تفاوت. )1(جدول 

طور عمده تحت تأثير محيط رشد است، تحت تأثير 

). در هنگام 2006گيرد (مورگان،  ژنتيك گياه نيز قرار مي

رسيدگي ميوه، سفتي گوشت ميوه به تدريج كم شده 

يم ) و بافت گوشت ميوه در اثر سنتز آنز2002(شارما، 

رسد در  به نظر ميشود.  نرم مي "پكتين متيل استراز"

تري برخوردار هستند، ميزان و  هاي نرم ارقامي كه از ميوه

). سفتي 2003يا فعاليت اين آنزيم بيشتر باشد (تامپسون، 

بافت ميوه از نظر مدت زمان انبارداري حائز اهميت است. 

شرايط باشند، به  كه داراي گوشت ميوه سفت مي ارقامي

زا  تر بوده و كمتر تحت تأثير عوامل بيماري انبار مقاوم

  ). 1999گيرند (هانكوك،  قرار مي

 9/322تا  83/45دامنه عملكرد ارقام مورد مطالعه بين 

و با عملكرد يسگرم در هر بوته متفاوت بود. رقم آل

گرم در هر بوته داراي باالترين و پس از آن ارقام  9/322

يوتا و پاجرو به ترتيب با ميانگين سلوا، پاروس، گاو

گرم در  28/220و  13/251، 76/252، 55/265عملكرد  

هر بوته، داراي بيشترين مقدار عملكرد بودند. همچنين 

گرم در هر بوته، داراي  83/45رقم بالك مور، با توليد 

كمترين ميزان عملكرد بود. ميزان عملكرد رقم محلي 

ت به ارقام پـُر محصول گرم بود كه نسب 85/69كردستان 

اين رقم در استان از عملكرد كمتري برخوردار بود. 

كردستان بيشترين سطح زيركشت را در شرايط مزرعه 

فر و  رود (تهراني دارد و رقم غالب اين استان به شمار مي

). عملكرد توت فرنگي به عواملي نظير 2002سرسيفي، 

ت در برابر تعداد و اندازه ميوه، قوي بودن بوته، مقاوم

هاي  شرايط سخت و مقاومت در برابر آفات و بيماري

) و تراكم بوته، تعداد طوقه در 1999گياهي (هانكوك، 

هر بوته، تعداد خوشه گل در هر طوقه و مقدار ميوه در 

  ). 1386هر خوشه بستگي دارد (جليلي مرندي، 

پاسخ ت نسبت به شرايط محيطي ارقام توت فرنگي به شد

ند؛ به همين دليل يك رقم ممكن است در ده نشان مي

يك منطقه بهترين عملكرد را داشته باشد، ولي در 

ترين توليد را داشته باشد (هوچماخ و  اي ديگر كم منطقه

). عملكرد توت فرنگي در كشت 2006، 1همكاران

گرم ميوه در هر بوته در  1500تا  300هيدروپونيك از 

و متفاوت است  شش ماهه طي يك فصل رشد

هاي زمستانه از عملكرد كمتري برخوردار بوده و  كشت

د كنن توليد ميدر هر بوته گرم ميوه  200-500معموالً بين 

). عملكرد بسياري از ارقام 2001، 2(البهيري و همكاران

از مقدار معمول بود.  ، كمترپژوهشمورد مطالعه در اين 

تواند به  استفاده از ارقام مناسب براي هر منطقه، مي

گردد  منجر اي هاي گلخانه افزايش عملكرد در كشت

). از سوي ديگر كاهش عملكرد توت 2006(مورگان، 

هاي ريز و بد  اي و توليد ميوه فرنگي در شرايط گلخانه

ها  افشاني ناكافي در گلخانه تواند به دليل گرده شكل، مي

هاي قابل فروش را نيز كاهش  باشد. اين امر درصد ميوه

افشاني در  ). با بهبود گرده1998، 3سكادهد (زبرو مي

 توان تا حدودي اين مشكل را رفع ها مي گلخانه

و ريز را  4هاي بد شكل ) و توليد ميوه1999(هانكوك، 

 ). 1993، 5كاهش داد (لوپزگاالرزا و همكاران

  

                                                           

1 - Hochmuth et al. 
2 - El-Behairy et al. 
3 - Zebrowska 
4 - Malformed 
5 - Lopez- Galarza 
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  †مقايسه ميانگين صفات كمي برخي ارقام توت فرنگي -1جدول 
 طول دمبرگ  تعداد برگ  

  متر) (سانتي

تعداد طوقه 

  جانبي

تعداد 

  روندك

تعداد خوشه 

  گل 

تعداد گل هر 

  خوشه

  عملكرد

  (گرم در بوته)

ماده خشك 

  (درصد)

آب ميوه 

  (درصد)

سفتي 

  (نيوتن)

  bc35/12  ef87/12  f06/3  jk23/7  cdef80/2  de37/9  e07/210  cd85/7  de15/92  bc20/6  اليزا كويين

  d78/11  bcd87/15  abcde20/5  k08/7  ef36/2  d15/10  h91/106  d42/7  d58/92  de53/5  سكويا

  g83/8  ab61/17  f20/3  e33/9  cdef65/2  a40/15  c76/252  g14/5  a86/94  bc26/6  پاروس

  cd02/12  bcd88/15  ab00/6  fgh24/8  bcde16/3  g65/6  g48/133  bc1/8  ef90/91  f8/4  مكدونانس

  g98/8  f03/12  ef66/3  ghi93/7  a40/4  g65/6  b55/265  b51/8  f49/91  ef26/5  سلوا

  f41/10  cde73/14  abcde06/5  ij60/7  ef37/2  d90/9  g91/130  fg55/5  ab45/94  f83/4  چندلر

  a83/14  a84/18  a40/6  c63/10  def58/2  ef37/8  h49/110  b35/8  f65/91  f9/4  ماراك

  f47/10  bcd87/15  abc80/5  hi86/7  b66/3  b95/13  g11/125  d49/7  d51/92  de7/5  تن بيوتي

  b80/12  ef18/13  cdef26/4  a11/12  bcd31/3  d35/10  a90/322  f63/5  b37/94  cd83/5  آليسو

  cd22/12  de05/14  bcdef53/4  b27/11  def51/2  fg92/7  d28/220  b58/8  f42/91  ab66/6  پاجرو

  g03/9  g11/10  def11/4  b33/11  cdef83/2  c73/11  i85/69  a46/9  g54/90  g7/3  كردستان

  h25/8  cde62/14  ef80/3  jk27/7  ef36/2  g94/6  f97/152  bc24/8  ef76/91  a0/7  كاماروزا

  cd23/12  cde53/14  abcde13/5  d20/10  f13/2  b66/13  k83/45  b34/8  f66/91  de7/5  بالك مور

  cd15/12  bc13/16  a26/6  fg33/8  cdef80/2  h34/5  c13/251  e29/6  c71/93  cd0/6  گاويوتا

  e29/11  cd30/15  abcd66/5  f57/8  bc43/3  d09/10  j35/56  b59/8  f41/91  de66/5  فرزنو

  باشند. مي%  5دار در سطح احتمال  هايي كه حداقل در يك حرف مشابهند، فاقد تفاوت معني : در هر ستون، ميانگين†

  

اي تنها  كه بررسي تنوع درون گونه با وجودي

براساس صفات مورفولوژيكي قابل اعتماد نيست، ولي 

توانند براي  اند كه مي گروهي از صفات شناسايي شده

شناسايي يك رقم ويژه توت فرنگي مورد استفاده قرار 

گيرند. اين صفات شامل صفات رويشي (چروكيدگي 

قاعده ، شكل عرض برگچه انتهاييبرگ، نسبت طول به 

برگچه انتهايي) و صفات زايشي   برگچه انتهايي، بريدگي

ها،  ها، نسبت طول به عرض گلبرگ (فاصله گلبرگ

نسبت كاسه گل به جام گل، اندازه ميوه، نسبت طول به 

ها  قطر ميوه، ناحيه بدون فندقه روي ميوه، موقعيت فندقه

باشند.  روي ميوه و نحوه اتصال كاسه گل روي ميوه) مي

صفت امكان شناسايي يك رقم ويژه  14كمك اين با 

  ).2000وجود دارد (نلسون و لوول، 

  اي تجزيه خوشه

ها بر اساس تعداد زيادي صفت  بندي نمونه گروه

يا ها  ها و فاصله تواند روشي مطمئن در تعيين شباهت مي

در  ).1380ها باشد (فرشادفر،  خويشاوندي و دوري رقم

ه روش وارد و بر اساس اي ب اين تحقيق تجزيه خوشه

با توجه به گيري شده انجام گرفت.  صفات اندازه

بر اساس فواصل اقليدسي و و اي  دندروگرام تجزيه خوشه

ارقام توت  ،5با در نظر گرفتن خط برش در فاصله 

   ).1گروه منتسب كرد (شكل  7توان به  فرنگي را مي

رقم تشكيل شده است، ارقام  3در گروه اول كه از 

يوتي، فرزنو و مك دونانس قرار گرفتند. در اين ب تن

گروه ارقام از نظر صفات چروكيدگي سطح برگ، ميزان 

، روندك، تراكم كرك روي روندكآنتوسيانين روي 

، عادت رشد بوته، نحوه آرايش روندكتوانايي توليد 

ها، ناحيه بدون فندقه روي ميوه، براقي ميوه،  گلبرگ

ه، نحوه جدا شدن يكنواختي رنگ ميوه، شكل ميو

ها از ميوه و نحوه اتصال كاسه گل به ميوه،  كاسبرگ

وضعيت مشابهي داشتند. ارقام اين گروه همگي روز 

كوتاه بوده و در مقايسه با ساير ارقام از عملكرد و سفتي 

در گروه دوم فقط  بافت ميوه كمتري برخوردار بودند.

 يكردستان قرار گرفت. رقم كردستان رقممحلي رقم 

اين رقم با وجود طعم و مزه بسيار عالي،  .روز كوتاه است

 رود عمر انباري كمي داشته و به سرعت از بين مي

ترين  . اين رقم داراي كم)2002فر و سرسيفي  (تهراني

طول دمبرگ و بيشترين درصد ماده خشك در بين ارقام 

زياد، قدرت رشد  روندكمورد مطالعه بود. توليد 

م، عادت رشد بوته به صورت ضعيف، تراكم برگ ك
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هاي برجسته  دار، وجود فندقه گسترده، حاشيه برگ دندانه

هاي مخروطي  روي ميوه، رنگ ميوه قرمز نارنجي، ميوه

ها؛ از  شكل و جدا شدن خيلي راحت ميوه از كاسبرگ

 رود. هاي رويشي اين رقم به شمار مي ترين ويژگي مهم

 مهم است.اين ويژگي در فرآوري توت فرنگي بسيار 

اي انجام شده توانست از نظر جغرافيايي نيز  تجزيه خوشه

هاي مجزايي قرار دهد. بر  ارقام مورد مطالعه را در گروه

اين اساس، رقم محلي كردستان در يك گروه مجزا قرار 

  گرفت.

در گروه سوم ارقام روز كوتاه پاروس و گاويوتا قرار 

و درصد گرفتند. رقم پاروس از نظر تعداد خوشه گل 

آب ميوه در باالترين سطح قرار داشت. رقم گاويوتا از 

در باالترين سطح نسبت به  طوقه جانبينظر توليد تعداد 

ساير ارقام قرار گرفت. همچنين اين دو رقم از نظر مقدار 

هاي  عملكرد بوته در يك سطح قرار گرفتند. ويژگي

رويشي مشترك مهم در ارقام اين گروه شامل؛ 

ياد سطح برگ، تراكم كم كرك روي چروكيدگي ز

متوسط، عادت رشد بوته  روندك، توليد روندك

هاي  اي برگچه انتهايي، فندقه ايستاده، حاشيه كنگره

فرورفته روي ميوه، ناحيه بدون فندقه باريك روي ميوه، 

براقي زياد ميوه، رنگ گوشت ميوه قرمز نارنجي، جدا 

زياد فندقه ها از ميوه، تراكم  شدن خيلي سخت كاسبرگ

هاي روي ميوه  روي ميوه و حالت رو به باالي كاسبرگ

ها بايد در مدت  خوري كاسبرگ در مصرف تازه باشد. مي

ها در  چند روز سبز و تازه باقي بمانند. اين گونه ميوه

كشورهاي جنوب اروپا طرفداران بيشتري دارد 

 ).2004، 1(روديالك و تراكوسكي

ليسو و ماراك قرار در گروه چهارم ارقام سلوا، آ

گرفتند. سلوا و ماراك از ارقام روز خنثي و رقم آليسو 

با وجودي كه رقمي روز كوتاه است، در اين گروه قرار 

گرفت. رقم سلوا از نظر تعداد خوشه گل در باالترين 

سطح نسبت به ساير ارقام برخوردار بود. رقم ماراك از 

وقه طنظر داشتن تعداد برگ، طول دمبرگ و تعداد 

                                                           

1 - Roudeillac & Trajkovski 

ها و همچنين  در بين ميانگين ساير ارقام گروه جانبي

ميانگين كل ارقام داراي بيشترين مقدار بود. رقم آليسو 

، باالترين عملكرد روندكنيز ضمن توليد بيشترين تعداد 

بوته را در بين ارقام مورد مطالعه دارا بود و از اين نظر 

 كم روي حايز اهميت است. ميزان آنتوسيانين خيلي

، قدرت رشد روندك، تراكم كم ُكـرك روي روندك

دار برگچه  بوته قوي، تراكم زياد برگ، قاعده زاويه

انتهايي، ناحيه بدون فندقه خيلي كم روي ميوه، وجود 

هاي كم روي ميوه و رنگ گوشت قرمز  ناهمواري

 هاي رويشي مهم ارقام اين گروه بودند. روشن، از ويژگي

وتاه پاجارو و بالك مور قرار در گروه پنجم ارقام روز ك

گرفتند. اين ارقام از نظر ميانگين صفت تعداد برگ، 

درصد ماده خشك ميوه و درصد آب ميوه نسبت به هم 

وضعيت مشابهي داشتند. رقم بالك مور با ميانگين 

گرم در هر بوته، كمترين مقدار عملكرد  83/45عملكرد 

سبت به و همچنين كمترين تعداد گل در هر خوشه را ن

ساير ارقام مورد بررسي داشت. چروكيدگي خيلي كم 

روي برگ، وجود مقدار خيلي كم آنتوسيانين روي 

هاي كامالً  قوي، گلبرگ روندك، توانايي توليد روندك

هاي برجسته روي ميوه، حالت  همپوشان، وجود فندقه

هاي روي ميوه به سمت پايين و تراكم كم  كاسبرگ

هاي رويشي ارقام  ترين ويژگي فندقه روي ميوه، از مهم

  باشد. مي گروهاين 

در گروه ششم ارقام روز كوتاه كوئين اليزا، چندلر و 

كامارزا قرار گرفتند. ارقام اين گروه از نظر داشتن 

و تعداد  روندكميانگين صفات طول دمبرگ، تعداد 

خوشه گل مشابه بودند و در اين صفات داراي كمترين 

رزا با داشتن بيشترين ميزان سفتي مقدار بودند. رقم كاما

ميوه در اين گروه قرار گرفت و از نظر ميانگين اين 

صفت داراي باالترين مقدار بود. اين ارقام از نظر صفات 

هاي آزاد،  ، گلبرگروندكرويشي توانايي توليد 

يكنواختي كامل رنگ ميوه، رنگ ميوه قرمز، جدا شدن 

ي گل در باال ها از ميوه و اتصال كاسه سخت كاسبرگ

  ميوه كامالً شبيه به هم بودند.



101 

  93، زمستان 4شماره  37توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي)، جلد 

 

 بيوتي تن

 فرزنو

 مكدونانس

 كردستان

 پاروس

 گاويوتا

 سلوا

 آليسو

 راكام

 پاجرو

 بالك مور

 اليزا كوئين

 چندلر

 كاماروزا

 سكويا

  

 UPGMAهاي مورفولوژيك با استفاده از روش  رقم توت فرنگي بر اساس داده 15بندي  دندروگرام گروه -1شكل 

  

گروه هفتم به تنهايي شامل رقم روز كوتاه سكويا 

بود. ويژگي مهم سكويا از نظر صفت توانايي توليد 

ن ميانگين در بين ارقام مورد بود كه از كمتري روندك

بررسي برخوردار بود. چروكيدگي خيلي كم روي 

ها، قدرت رشد متوسط بوته، عادت رشد گسترده  برگ

هاي در تماس  بوته، براقي خيلي كم سطح برگ، گلبرگ

اي  با هم، حالت افقي كرك روي دمبرگ، حاشيه كنگره

حيه هاي فرورفته در سطح ميوه، نا برگچه انتهايي، فندقه

هاي كامالً  بدون فندقه خيلي پهن روي ميوه، ميوه

هاي قرمز تيره و  يكنواخت، براقي متوسط ميوه، ميوه

بيضي شكل با رنگ گوشت ميوه قرمز نارنجي و تراكم 

هاي رويشي رقم  ترين ويژگي كم فندقه روي ميوه، از مهم

  باشد. مي سكويا

  1ها تجزيه به عامل

مستقل كه مقادير  در اين تجزيه هفت عامل اصلي و

 24/90 مجموعاً ها بيشتر از يك بودند، توانستند ويژه آن

را توجيه يا تغييرات بين صفات درصد كل واريانس 

كنند. ميزان واريانس نسبي هر عامل نشان دهنده اهميت 

آن عامل در واريانس كل صفات مورد بررسي است و به 

به نتايج تجزيه  2صورت درصد بيان شده است. جدول 

در عامل اول، صفات سفتي  دهد. ها را نشان مي عامل

) با ضرايب bو  L ،aهاي رنگ ميوه ( بافت ميوه، ويژگي

 957/0، 801/0، 763/0ترتيب با ضرايب عاملي  مثبت (به

 58/22ه قرار گرفتند و در مجموع ) باالتر از بقي965/0و 

درصد از واريانس كل را توجيه كردند. سفتي بافت ميوه 

هاي مهم كيفي در انتخاب توت  رنگ ميوه از ويژگيو 

                                                           

1 - Factor Analysis 
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دامنه وسيعي از كه  د. با وجودينرو گي به شمار ميفرن

رنگ ميوه، مورد پذيرش مصرف كنندگان قرار گرفته 

است، ولي به طور كلي تأكيد بيشتر بر روي رنگ قرمز 

  ).2004روديالك و تراكوسكي، ( باشد مي 1روشن

 (TSS) د جامد محلولدر عامل دوم صفات ميزان موا

با ضرايب مثبت (به ترتيب با  (TA)و اسيد قابل تيتر 

) و عملكرد با ضريب 858/0و  679/0ضرايب عاملي 

درصد از  91/13) مقدار 825/0منفي (ضريب عاملي 

. مواد جامد محلول و واريانس كل را توجيه كردند

سزايي داشته و از  اسيدهاي آلي در طعم ميوه تأثير به

آيند. مقدار مواد جامد  هاي شيميايي به شمار مي شاخص

محلول به رقم، شرايط اقليمي و تغذيه گياه بستگي دارد. 

و بين ميزان مواد جامد محلول  2وجود يك تعادل مطلوب

اسيد موجود در ميوه، براي داشتن طعم مطلوب بسيار مهم 

    ).1999(هانكوك،  است

يه نمود و درصد از تغييرات را توج 89/13عامل سوم 

را شامل  956/0صفت درصد آب ميوه با ضريب عاملي 

، طول طوقه جانبيدر عامل چهارم صفات تعداد   شد.

دمبرگ و تعداد برگ با ضرايب مثبت (به ترتيب با 

 07/11) مقدار 846/0و  660/0، 791/0ضرايب عاملي 

  درصد از واريانس كل را توجيه كردند.

با  (EC)آب ميوه  در فاكتور پنجم هدايت الكتريكي

درصد از واريانس  69/10مقدار  727/0ضريب عاملي 

هدايت الكتريكي همبستگي زيادي با  كل را توجيه نمود.

  محتواي عناصر دارد. 

درصد از واريانس كل  57/9فاكتور ششم كه مقدار 

آب ميوه و تعداد خوشه  pHرا توجيه نمود شامل صفات 

و  782/0ايب عاملي گل با ضرايب مثبت (به ترتيب با ضر

) بود. در عامل هفتم نيز صفات تعداد گل در هر 838/0

ترتيب با  با ضرايب مثبت (به روندكخوشه و تعداد 

 51/8) قرار گرفتند كه 886/0و  519/0ضرايب عاملي 

با توجه به موارد  .درصد از واريانس كل را توجيه نمودند

                                                           

1 - Bright red 
2 - Good balance 

 19انست ها تو توان گفت كه تجزيه به عامل بيان شده مي

صفت كمي مورد ارزيابي را به صورت هفت عامل اصلي 

ها فاكتورهاي اول، دوم و سوم  بيان كند كه در بين آن

بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند و در مجموع 

درصد از واريانس كل را توجيه نمودند و نشان  36/50

دهنده اهميت صفات قرار گرفته در اين سه مؤلفه در 

تواند عوامل فرق  اين تجزيه ميباشد.  ام ميتفكيك ارق

گذار اصلي بين ارقام مورد بررسي را روشن سازد. با 

ه صفات مورد بررسي در اين كلي 3توجه به جدول 

پژوهش، در فاكتورهاي مختلف قرار گرفتند كه اين امر 

نشان دهنده اهميت فراوان اين صفات در توجيه واريانس 

  د.بين ارقام مورد بررسي بو

  

  گيري نتيجه

ي مورفولوژيك نقش مهم كه صفات با توجه به اين

ها  ها و ارقام برتر در بسياري از آزمايش در معرفي ژنوتيپ

ا مطالعه ارقام توت فرنگي تجاري پژوهش بدارند، در اين 

ها براي تعيين  ايران، ميزان تنوع مورفولوژيك آن

زمينه هاي ژنتيكي مورد ارزيابي قرار گرفت، تا  شباهت

ي فراهم نژاد بههاي  استفاده از تنوع موجود در برنامه

  گردد.

هر دو صفات كمي و كيفي ارزيابي شده در اين 

سطح تنوع مشاهده مطالعه تنوع بااليي را نشان دادند. 

شده در ارقام توت فرنگي نشان از توانايي باال در جهت 

تنوع مشاهده  بهبود صفات زراعي در توت فرنگي دارد.

ه بر اساس صفات كيفي در توصيف و شناسايي شد

كه از  ها كارآيي باالتري دارد، در حالي ها و رقم همگروه

هاي مورد  هاي بهبود و ارتقاء رقم صفات كمي در برنامه

  ). 1386شود (وفايي و همكاران،  عالقه استفاده مي

توت فرنگي مانند بسياري از گياهان ديگر، داراي 

هاي اصالحي و توليد  كه در برنامه تعداد زيادي رقم است

گيرند. تعداد زياد ارقام تجاري مورد استفاده قرار مي
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  ها و روش واريماكس ها در صفات مورد بررسي با استفاده از تكنيك چرخش عامل نتايج تجزيه به عامل -2جدول 

  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس  مقادير ويژه  ها عامل

  58/22  58/22  29/4  1فاكتور 

  50/36  91/13  64/2  2فاكتور 

  39/50  89/13  63/2  3فاكتور 

  46/61  07/11  10/2  4فاكتور 

  15/72  69/10  03/2  5فاكتور 

  72/81  57/9  81/1  6فاكتور 

  24/90  51/8  61/1  7فاكتور 

  

  

  گيري صفات مورد اندازهبراي چرخش يافته ضرايب بردارهاي عاملي  -3جدول 

  7فاكتور   6فاكتور   5فاكتور   4فاكتور   3فاكتور   2فاكتور   1فاكتور   صفت

TSS 412/0-  679/0  121/0-  179/0  248/0-  128/0  273/0  

  050/0  030/0  140/0  -020/0  -956/0  207/0  049/0  درصد ماده خشك

  -050/0  -030/0  -140/0  020/0  956/0  -207/0  -049/0  درصد آب

TA  008/0-  858/0  116/-  063/0  064/0-  173/0-  049/0-  

EC 195/0  275/0  088/0-  065/0  727/0  428/0-  074/0  

pH  139/0  216/0  094/  124/0  055/0-  782/0  474/0-  

  084/0  838/0  -003/0  -131/0  -151/0  -323/0  012/0  تعداد خوشه گل

  519/0  -003/0  288/0  -356/0  444/0  468/0  113/0  تعداد گل

  -112/0  195/0  177/0  791/0  -038/0  272/0  -335/0  انبيجد طوقه اعدت

  111/0  056/0  -257/0  -073/0  349/0  -825/0  220/0  عملكرد

  -157/0  -121/0  411/0  660/0  472/0  157/0  172/0  طول دمبرگ

  258/0  -151/0  -130/0  846/0  -047/0  -053/0  -153/0  تعداد برگ

  886/0  -105/0  -172/0  138/0  -110/0  -028/0  -086/0  روندكتعداد 

  160/0  -301/0  -106/0  099/0  194/0  -272/0  763/0  وهسفتي مي
L* 801/0  109/0-  145/0  034/0  362/0  206/0  186/0-  
a*  957/0  004/0  065/0-  193/0-  111/0-  005/0-  104/0  
b*  856/0  090/0-  168/0-  132/0-  408/0  126/0  075/0-  

  027/0  053/0  101/0  -176/0  -105/0  -035/0  965/0  كروما

  -226/0  183/0  817/0  073/0  -288/0  -196/0  145/0  هيو

  

شود.  ميها  آنباعث بروز مشكالتي در امر شناسايي 

با روش غير  1گروهاين مشكالت هنگامي كه گياهان هم

شوند، تشديد  تكثير مي 2جنسي و از يك پايه برتر

رو؛ شناسايي دقيق ارقام در تمام مراحل  شود. از اين مي

                                                           

1 - Clone 
2 - Elite stock 

وجه قرار گيرد، تا از بروز خطاهاي رشد گياه بايد مورد ت

   ).1983، 3(كستر احتمالي جلوگيري شود

پرورش دهندگان تجاري كه  همچنين به دليل اين

توت فرنگي، ارقام مورد نظر خود را بر اساس ميزان 

عملكرد، زمان برداشت، اندازه و شكل ميوه انتخاب 
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كنند، شناسايي دقيق اين ارقام براي تكثير و كشت و  مي

اي برخوردار است (نيلسون و لوول،  ار از اهميت ويژهك

بنابراين شايسته است براي جلوگيري از اختالط ). 2000

ها در كشور، توسط افراد و  ارقام؛ كار تكثير و توزيع آن

هاي مادري مشخص انجام  همگروهمؤسسات مطمئن و از 

  گيرد. 

بر اساس نتايج به دست آمده، ارقام توت فرنگي 

العه از نظر صفات مورد بررسي داراي تنوع مورد مط

نژادي  بههاي  براي استفاده در برنامهبنابراين بااليي بوده و 

از جمله رقم كردستان با باشند.  بسيار حايز اهميت مي

، رقم پاروس در ميوه داشتن بيشترين درصد ماده خشك

به دليل داشتن بيشترين درصد آب ميوه، رقم كاماروزا به 

ن بيشترين سفتي بافت ميوه، رقم ماراك به علت داشت

علت داشتن بيشترين تعداد طوقه جانبي و رقم آلسيو به 

 ،دليل داشتن بيشترين مقدار عملكرد در هر بوته

وهش هستند كه ژهايي از پتانسيل ارقام مورد پ نمونه

نژادي توت فرنگي مورد  هاي به توانند در برنامه مي

اي ارقام تن  تجزيه خوشه بر اساس استفاده قرار گيرند.

بيوتي، فرزنو، مك دونانس و كردستان فاصله ژنتيكي 

تواند به دليل  بيشتري نسبت به ساير ارقام دارند، كه مي

منشأ اوليه ارقام مورد مطالعه باشد. ارقام توت فرنگي 

هاي  تجاري ايران همگي وارداتي بوده و حاصل برنامه

بسياري از ارقام توت . باشند مينژادي كشورهاي غربي  به

هايي كه از دانشگاه كاليفرنيا معرفي  ويژه آن فرنگي، به

اند (سكويا، كاماروزا، چندلر، پاجرو) رابطه ژنتيكي  شده

  ). 1987، 1نزديكي به هم دارند (سولين و دال
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