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  ماهرخ: نام                                                                                 رستمی :دانشجو خانوادگی نام

هاي ازت بر خصوصیات رویشی، زایشی و پس از ومیک و نسبتیهاي کاربرد اسید هتأثیر روش :نامهپایان عنوان

  روسرقم پا ).Fragaria ananassa Duch( فرنگیبرداشت میوه توت

  اکبر شکوهیاندکتر علی :راهنما استاد

  کالنپاالدینی و دکتر اسماعیل گلیدکتر مهدي محبر: مشاو اساتید

  : علوم باغبانیرشته                                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع

  اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                اصالح و فیزیولوژي میوه: گرایش

  113 ات:صفح تعداد                  14/4/95 دفاع: تاریخ  و منابع طبیعی               کشاورزي :دانشکده

  :چکیده

رویشی، هاي ازت بر خصوصیات هاي کاربرد اسید هیومیک و نسبتمنظور ارزیابی تأثیر روشاین تحقیق به

 و منابع طبیعی در محوطه دانشکده کشاورزي 1393-  94هاي طی سال رقم پاروس فرنگیوتت زایشی و بیوشیمیایی

سطوح  اجرا شد. امل تصادفی با سه تکرارهاي کهاي دوبار خرد شده در قالب طرح بلوكصورت کرتمحقق اردبیلی به

کاربرد اسید هیومیک (برگی و خاکی) در روش هاي اصلی و کیلوگرم در هکتار) در کرت 150و  100، 50ازت (

در واقع شد. هاي فرعی فرعی، کیلوگرم در هکتار) در کرت 6و  4، 2، 0هاي اسید هیومیک (هاي فرعی و غلظتکرت

، تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه، هاي روندهساقهیکی (تعداد صفات مورفولوژاین پژوهش 

(تعداد گل و میوه، میانگین وزن تک میوه، عملکرد میوه در بوته)، بیوشیمیایی برگ د و اجزاي آنحجم ریشه)، عملکر

، مواد اسیدیته قابل تیتراسیون ،اسیدیته(و کل، کارتنوئیدها، ازت و پروتئین) و میوه a ،bهاي کلروفیل و ریشه (رنگیزه

اسید  ازت، هاي مختلفشد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر غلظتگیري اندازهو ویتامین ث) جامد قابل حل 

پنج درصد  گیري شده در سطح احتمالها بر اکثر صفات اندازهبرهمکنش آنهاي کاربرد آن و یک و روشهیوم

آن بیشترین مقدار صفات تعداد و سطح برگ و  هاي کاربردهیومیک و روشاسید بین  اثرات متقابلدر دار بود. معنی

 بین اثرات متقابلهیومیک در هکتار حاصل شد. اسید  کیلوگرم 2و برگی  6 به ترتیب در کاربرد خاکی aکلروفیل 

ازت در هکتار همراه با کاربرد کیلوگرم  100ل در سطح هیومیک بیشترین تعداد گاسید  هاي کاربردازت و روش

هیومیک حاصل شد. در اسید  خاکیهمراه با کاربرد در هکتار ازت کیلوگرم  150با  بیشتر هاي روندهساقهو  برگی

ر ادیبیشترین مق هاي کاربرد آن و تیمارهاي ازتهیومیک و روشاسید  سطوحبرهمکنش اثرات متقابل سه جانبه 

ترین کیلوگرم اسید هیومیک در هکتار و کم 4و کاربرد برگی  100 ازتدر سطوح و کلروفیل کل مورفولوژیکی  صفات

بیشترین همچنین کیلوگرم اسید هیومیک در هکتار حاصل شد.  6و کاربرد برگی  150 ها در سطوح ازتر آنمقادی

اسید کیلوگرم  6 خاکی و 2گی کاربرد برترتیب در بهو  100در سطح ازت مواد جامد قابل حل ر ویتامین ث و مقادی

کاربرد و  100 ازتبهترین نتیجه در اکثر صفات مورد بررسی در سطوح اساس، برایندر هکتار مشاهده شد. هیومیک 

  .شد حاصلدر هکتار هیومیک  اسید کیلوگرم 4 برگی

  

  عملکرد، کیفیتخاکی، فرنگی، هیومیک، توتازت، : هاکلیدواژه
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  مقدمه- 1-  1

طعم و  ،دلیل عطرهاي مناطق معتدله محسوب شده و بهترین ریزمیوهفرنگی یکی از مهمتوت

)، 1370نظیر پتاسیم (کاشی و حکمتی،  ث و مواد معدنیویژه ویتامینها بهمحتویات سرشار از ویتامین

(بهنامیان و مسیحا، ها از جمله اسید االجیک اکسیدانعلت وجود آنتیهمچنین خاصیت ضدسرطانی آن به

ها نفر در جهان شده و در رژیم غذایی میلیون خوبی شناختهاي بهعنوان یک منبع تغذیهبه )1381

تر براي برگشت سرمایه و سود بیشتر در مدت کوتاه ،مزیت دیگر این محصول جایگاهی مهم یافته است.

  ).1370باشد (کاشی و حکمتی، می هاتولیدکننده نسبت به سایر میوه

فرنگی به کشور ما، رغم وجود شرایط اقلیمی مناسب در ایران و گذشت یک قرن از ورود توتعلی

اي در افزایش مشکالت عمده کشت این محصول در مقایسه با سایر کشورهاي جهان توسعه نیافته است.

بوردي (بايهاي مناطق خشک و نیمه خشک کشور خاك فرنگی ایران وجود دارد.کمیت و کیفیت توت

فائو، د (ندههاي کشاورزي را تشکیل می) که بیش از نود درصد زمین2005، 1فائو؛ 1379وهمکاران، 

در چنین شرایطی فراهمی بعضی از  ).1379بوردي وهمکاران، (باي و از نظر مواد آلی فقیر هستند) 2005

مواد آلی از مهمترین فاکتورهاي  که تغذیه متعادل عناصر غذایی ودر حالی ،یابدعناصر غذایی کاهش می

  باشد.فرنگی میمؤثر بر عملکرد و کیفیت محصول توت

ي مصرف کودهاي شیمیایی و افزایش در نیمه دوم قرن بیستم با ظهور انقالب سبز و توسعه

محیطی با توجه به رشد سریع  عملکرد محصوالت کشاورزي، مشکالت ناشی از خسارات زیست

که طوريیش از پیش آشکار گردیده است. بهید بیشتر محصوالت کشاورزي بجمعیت و نیاز به تول

کودهاي شیمیایی در کشاورزي سبب  يرویهمحیطی برگرفته از کاربرد بی هاي اقتصادي و زیستزیان

  ).1389هایی در سطح جهان شده است (دزفولی و همکاران، بروز نگرانی

                                                
١-FAO (Food and Agriculture Organization)  
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وجود رابطه بین کودهاي شیمیایی و  1950) گزارش دادند که اواسط دهه 1966( 2برون و اسمیت

آلودگی محیط زیست مورد توجه قرار گرفت، مهمترین عامل در مرحله اول این بررسی شستشوي ازت 

هاي آشامیدنی بوده است. باال بودن نیترات در ي آلودگی از راه نفوذ نیترات به منابع آبنیتراته و توسعه

  برداري مطلوب از آن است.هاي سطحی و زیرزمینی شاهدي از تلفات کودهاي ازته و عدم بهرهآب

 ازتنه تنها کارآیی مصرف  ازتاز کود  زیاد استفاده دارند که) اظهار می2007ران (و همکا 3تاي بو

معتقدند که ) 1990و همکاران ( 4دینینیتریوا((شود. دهد بلکه باعث آلودگی محیط زیست میرا کاهش می

ه سبب تجمع این ماده حتی در گیاهانی که در شرایط عادي نیترات را در ازترویه کودهاي مصرف بی

کشاورزي ارگانیک با ). 1391(نقل از قاسمی و همکاران،  ))شودمیکنند، هاي خود ذخیره نمیاندام

را  ازتمغذي حاوي  اي است که مواداستفاده از بقایاي آلی و کمپوست براي تغذیه خاك، وسیله

اي آلی هیکی از کود). 2008، 5هودهد (را به کره زمین کاهش می ازتکند، در نتیجه ورود بازیافت می

 توانند آن راهاي مفید خاك میسمنظیري دارد. تنها میکروارکانیپایداري بی این ماده ومیک است.یاسید ه

باشند اصالح کننده خاك ها پیش از اینکه کود عنوان منبع انرژي مورد استفاده قرار دهند. هیومیکبه

کنند و ذرات مواد معدنی معنا که پلیمرهاي اسید هیومیک شبیه یک چسب ارگانیک عمل میاینهستند. به

  ).1393نام، بی(چسبانند هم میخاك را به

  نگیفرمشخصات گیاهشناسی توت- 2-  1

و  (Rosaceae)متعلق به تیره گلسرخیان  Fragarria ananassaفرنگی تجاري با نام علمی توت

چهار  و داراي x= 7فرنگیتوتپایه کروموزومی ). 1381است (بهنامیان و مسیحا، یک گیاه علفی دائمی 

دیپلوئید،   escavFragaria .)2009و همکاران،  8(هامر باشدمی7تا اکتاپلوئید 6وئیدسطح پلوئیدي از دیپل

هاي و اروپایی و زیرگونه 10تنها هگزاپلوئید F.moschata، 9هاي آسیایی تتراپلوئیدبرخی از گونه

                                                
٢ - Brown & Smith  

 -Tai -bo٢   

4 -Dininitrieva  

٥-Ho  

  دوگان- ٦
  ھشتگان٧-

٨ -Hummer 
 چھارگان-٩
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F.chiloensis  وF.virginiana فرنگی کشت شده. توت)2011هامر و همکاران، ( باشندمی اکتاپلوئیدي 

)F.ananassa(  اکتاپلوئید)56=x8=n2(  و هیبریدي ازF.virginiana  وF.chiloensis  شناخته شده

 ؛1966، 12(دروبا شرایط محیطی متفاوت سازگار است  ) که2011، و همکاران 11فالچوسکیاست (

  ).2005، 14؛ ریگر1977، 13دیاه

  (طوقه) ساقه- 1- 2-  1

ها آذینگلهاي رونده و ها، ساقهها، ریشهي مرکزي یا طوقه بوده و برگداراي یک ساقهفرنگی توت

فرنگی شامل میانگره کوتاه است. در مرحله طوقه توت. )1381و مسیحا،  (بهنامیان گیرنداز آن منشاء می

اي با دمبرگ بلند و یک جوانه جانبی رویشی از مریستم انتهایی طوقه میانگره جدید، یک برگ سه برگچه

ها بسته به اشته شوند، اما معموال ً آنها ممکن است از رشد بازدشود. این جوانهدر هر گره تولید می

هاي هاي جانبی به ساقههستند. در شرایط روزبلند، جوانه هاي روندههها و ساقشرایط رشد آغازنده طوقه

ي معین روزکوتاهی، شوند. بعد از یک دورههاي فرعی متمایز میدر شرایط روزکوتاه به طوقه رونده، و

هاي شوند. در این مرحله، جوانهمی القا هاي فرعی به گلدهیقهو ساهاي انتهایی طوقه اصلی ریستمم

شماتیک نمو  1 - 1شکل  ).2009، 15ننهیتدهند (جانبی پایین مریستم گل نمو طوقه را ادامه می

  دهد.فرنگی را نشان میتوت

  برگ-2- 2-  1

) و به 1381مسیحا، دار هستند (بهنامیان و اي و گوشواركاي و سه برگچهها معموال ً شانهبرگ

ها سبز تیره سطح برگ). 2012، 16پلینگ(اند پیچی در طول طوقه قرار گرفتهصورت مارها بههمراه دمبرگ

داري دارند که هاي دندانههاي پراکنده هستند. حاشیهها سبز روشن و داراي موو بدون کرك و پشت آن

                                                                                                                                              
  ششگان-١٠

١١-Flachowsky 
١٢ -Darrow 

Heide - ١٣  
١٤ -Rieger  
١٥ -Hytönen  
١٦ -Poling  
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سطح کل برگ در اواخر پاییز یا اوایل زمستان ها و گتعداد بر). 2012 ،17باشند (لیمدر رأس گرد می

فرنگی معموال ً یک هاي توتشته باشد. برگتواند روي تولید و کیفیت میوه در بهار آینده تأثیر دامی

هاي آبیاري نادرست در مدت پابرجایی گیاه سبب از ، اما یخبندان زودهنگام، یا روشاندفصل رشد زنده

  ). 2012پلینگ، ( شودها میبین رفتن زودتر آن

  

  

  

  )2009هیتنن، فرنگی (نمو توتنمایش نمایی از -  1-  1شکل 

  

  ریشه- 3- 2-  1

 15تا  10در بخش ها آندرصد  90تا  50 و )2- 1(شکل ی سطحی فرنگهاي توتریشه 

ریشه  35تا  20 در شرایط مطلوب معموال ً .)1381(بهنامیان ومسیحا،  متري باالي خاك قرار دارندسانتی

اي درجه حرارت و رطوبت خاك نقش عمده بافت،نوع رقم، . شودمیران ریشه ثانویه تولید اولیه و هزا

هاي با درجه ها بیشترین رشد را در خاكریشه ).1370 ،ها دارد (کاشی و حکمتیدر گسترش ریشه

                                                

17 -Lim  
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باشد، و یا هفته می مدت چند روزهاي ثانویه به هدارند. عمر ریش گرادسانتیدرجه  7/12حرارت حدود 

 ).2012لینگ، پشوند (ها میهاي ثانویه جدید جایگزین آنطور مرتب ریشهبه

  هاي روندهساقه-4- 2-  1

ز گره ها از دو گره تشکیل شده است. یک گیاه دختري ااکثر گونه) 2-  1(شکل ي ي روندهساقه 

نماید. ي دیگري را تولید میخواب باقی مانده و یا ساقهکه گره اول به حالت شود، در حالیدوم تولید می

معموال ً  F.ananassaیک گیاه قوي مانند باشد. ي رونده را دارا میاقههر گیاه دختري قابلیت تولید س

در این میان شرایط محیطی  .)1381(بهنامیان و مسیحا،  کندي رونده در سال تولید میساقه 15الی  10

صورت که با چنین بین تشکیل گل و تولید ساقه رونده اثر متقابلی وجود دارد. بدینهم .استهم اثرگذار 

توان تولید ساقه رونده را جلو انداخت و یا با حذف ساقه رونده عملکرد را بهبود ها میحذف گل

کاشی و عمل آورد (هاي رونده جلوگیري بهتشکیل ساقهباید از بیشتر تولید میوه  برايبنابراین ، بخشید

  ).1370 ،حکمتی

  گل-5- 2-  1

شود. و ي اولیه ختم میشکوفه ي تغییر شکل یافته است که به یکفرنگی، یک ساقهآذین توتگل

 20گلبرگ و  5کاسبرگ،  10هاي  دومی، چهارمی و هشتمی قرار دارند. شکوفه داراي دنبال آن، گلبه

عدد متغیر است (بهنامیان و مسیحا،  600تا  60از ها پرچم است. تخمدان گل فوقانی و تعداد آن 30الی 

 ).18،1990گیرد (گالتا و هیملریکدار قرار می). مادگی روي سطح بیرونی و بر روي نهنج قوس1381

ي ي نامیهگیرد. قوهویژه زنبور عسل صورت میي حشرات بهوسیلهفرنگی بهافشانی در توتعمل گرده

باشند و ي پذیرش گرده میروز آماده 10تا  8مدت ها بهشود. کاللهمی روز حفظ 3ی ال 2مدت ها بهگرده

  . )1381(بهنامیان ومسیحا، پذیردافشانی صورت میساعت پس از گرده 48تا  24عمل لقاح و باروري 

                                                
١٨ -Galletta & Himelrick  
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  میوه-6- 2-  1

باشد. بذور هاي فراوانی است که هر کدام شامل یک تخمک میمجتمع بوده و شامل مادگی میوه

شکل میوه بستگی به ). 1381فرنگی است (بهنامیان و مسیحا، ي حقیقی توتل آکن (فندقه) و میوهحاص

ها بر روي نهنج دارد، در صورتیکه تراکم، یکنواخت نباشد میوه بد شکل طرز قرار گرفتن این فندقه

  ).1999، 19شود (هانکوكمی

  

  
  

  )2012لینگ، پفرنگی (بوته توت نمایی از-  2-  1شکل 

  

                                                
١٩ -Hancock  
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  فرنگیارقام توت- 3-  1

و  (بهاره) ها را به ارقام روزکوتاههاي تولید محصول، آنمحققان با توجه به رفتار گلدهی و ویژگی

  ). 2009هیتنن، و 1370اند (کاشی و حکمتی، بندي کردهطبقهبارده) (همیشهروزخنثی 

  (بهاره) ارقام روزکوتاه- 1- 3 -  1

هاي ). غالبا ً داراي میوه1381دهند (بهنامیان و مسیحا، میوه میاین ارقام تنها یکبار در طول سال 

سطح زیر کشت را شترین یباشند و بونقل مناسب میدرشت، کیفیت مطلوب و قابلیت نگهداري و حمل

  ). 1370اند (کاشی و حکمتی، خود احتصاص دادهجهان به در

  بارده)ارقام روزخنثی(همیشه- 2- 3-  1

). اغلب 1370کنند (بهنامیان و مسیحا، تولید گل و میوه می ال بیش از یکباردر طول ساین ارقام 

ها ي غذایی آنخیلی زود ذخیرهعلت باردهی زیاد، بارده، از نظر رشد و نمو ضعیف بوده و بهارقام همیشه

ل کشت دلیهمینبه شوند،زا حساس میرود و در نتیجه نسبت به بسیاري از عوامل بیماريبه تحلیل میرو

  ).1370گیرد (کاشی و حکمتی، احتیاط صورت می محدود و باطور ها بهآن

  20هاي رقم پاروسویژگی- 3- 3-  1

 اءمنش- 1- 3- 3-  1

اي ملی تحت عنوان اصالحی و در یک پروژه فرآیند) ایتالیا از یک 22(ماترا 21این رقم در متاپونتو

 1989در سال  ‘’Marmolada® Onebor x Irvineاست. پاروس از تالقی تولیدشده »23فروتیکولتورا«

) Pasquale Rosati(پاسکواله روساتی نام پاروس از ،معرفی گردیده است 1998و در سال  آمدهدستبه

  ).2000 ،24(اوکیهاست  شده گرفته

                                                
٢٠ -Paros 
٢١ -Metaponto 
٢٢ -Matera  
٢٣ -Frutticoltura  
٢٤ -okie 
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  الگوي فتوپریودي- 2- 3- 3-  1

 ،و همکاران 25رود (پروینمی شماربهالگوي فتوپریودي از ارقام روزکوتاه  ازنظرپاروس  فرنگیتوت

2015 .(  

  مشخصات میوه- 3- 3- 3-  1

 ،درخشان ،بسیار جذاب ،رنگ نارنجیقرمز مایل به  ،پوست خیلی سفت ،شکل یبزرگ و مخروط 

است  خوريتازهطعم متوسط و مناسب براي بازار  ،هاي ریز زرد و قرمز و اندکی داراي فرورفتگیفندقه

  ).2000 ،(اوکیه

  هامقاومت در برابر بیماري- 4- 3- 3-  1

  ). 2015،(پروین و همکاران هست برگی هاي سفیدك پودري و لکهبه بیمارياین رقم مقاوم  

  معایب- 5- 3- 3-  1

و عامل بیماري  Colletotrichum acutatumفرنگی پاروس حساسیت به قارچ از معایب رقم توت 

  ).2000 ،اوکیههست ( Xanthomonas fragariaeفرنگی باکتریایی توت

  تنظیم محیط رشد- 4-  1

، 26تایلیرطور وسیع مطالعه شده است (مدت چند دهه بهفرنگی بهیط رشد و نمو توتتنظیم مح

ي فتوپریود و دما وسیلهطور متضاد بهفرنگی، نمو رویشی و زایشی به). در ارقام روزکوتاه توت2000

  ). 1998و همکاران،  27یبتشود (تنظیم می

  تنظیم رشد رویشی- 1- 4-  1

باشد. اثر روزکوتاه می دلیل طولکاهش رشد رویشی به اولین نشانه ،کاهش رشد طولی دمبرگ

روزکوتاهی  يان دو روز بعد از شروع اولین دورهتوروزکوتاهی روي کوتاه شدن دمبرگ را می

                                                
1 -Parvin 
٢٦ -Taylor  
٢٧ -Battey  
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دهد طویل شدن سلول رخ میدلیل کاهش ). این اتفاق به1999، 28وازمان و تیرنبلگیري کرد (اندازه

 یابدحدود دو هفته بعد از تیمار روزکوتاهی، تقسیم سلول نیز کاهش می). 1967، 29گاسلینگ و اسمیث(

خواب حالت نیمهالنی مدت در روزکوتاه، گیاهان به. بعد از قرار گرفتن طو)1999(وازمان و تیرنبل، 

و نسبت  مانندها کوتاه باقی میو دمبرگ هاي در حال ظهور کوچکروند، در چنین شرایطی برگمی

نه جانبی به ي تمایز جواکننده تنظیم . طول روز)2006، 30و هاید اسینستبییابد (تولید برگ کاهش می

ي وسیلههاي رونده بهتولید ساقهدر ارقام روزکوتاه باشد. نیز میهاي فرعی قههاي رونده یا ساساقه

و  31میر(لی شود تسریع می گراد)درجه سانتی 17- 20ماي باال (ساعت) و د 14-  16(روزهاي بلند 

کند، در بارده تسریع میهاي رونده را در ارقام همیشههمچنین دماي باال تشکیل ساقه ).1996همکاران، 

ي بارده ساقه. معموال ً، ارقام همیشهرد شده استدر این ارقام که اثر فتوپریود در گزارشات مختلف حالی

دلیل ادامه گلدهی باشد کنند، که ممکن است بهه تولید میي کمتري نسبت به ارقام روزکوتارونده

  ).2009هیتنن، یابد (هاي فرعی افزایش میقهدر عوض تولید سا ،)2007(اسینستبی و هاید، 

  تنظیم رشد زایشی- 2- 4-  1

اند. معموال ً، روزکوتاهی ندي شدهبکوتاه اختیاري طبقهعنوان گیاهان روزهفرنگی برقام توتبعضی ا

 و دما وجود دارد اما اثر متقابل قوي بین طول روز گلدهی این ارقام است،عامل ضروري براي انگیزش 

این ارقام به روزکوتاهی  گراد، بیشتردرجه سانتی 15باالي . در دماهاي )1998، 32(اسینستبی و نس

، 33گتریجیابد (براي انگیزش گلدهی کاهش می تر نقش طول روزدر دماهاي پایین اجباري نیاز دارند، اما

بعد از انگیزش  ).1977(هاید، باشد اهمیت فتوپریود و دما براي انگیزش گل وابسته به رقم می). 1985

 تأخیررا بهفرنگی هاي گل در توتکند، اما تمایز اندامدهی، روزکوتاهی آغازش گل را تسریع میگل

یابد بنابراین، در طول پاییز، تا زمان توقف رشد، آغازش گل ادامه می ).1987و پلینگ،  34(درنر اندازدمی

                                                
٢٨ -Wiseman & Turnbull 
٢٩ -Gosselink & Smith  
٣٠ -Sønsteby & Heide  
٣١ -Le Mière 
٣٢ -Nes 
٣٣ -Guttridge  
٣٤ -Durner  
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بارده در ارقام همیشه ).1996(لی میر و همکاران، طور مستقیم به دما بستگی دارد آغازش بهو میزان 

  ).2009هیتنن، باشد (کل می، مشدلیل انگیزش گل در یک مرحله خیلی کوتاهگلدهی، به بررسی فرایند

  فرنگی در ایرانتاریخچه توت- 5-  1

سال قبل ارقامی که  300الی  250جدید و تا  ً فرنگی از نظر تولید میوه گیاهی است نسبتاتوت

کشت . ند، وجود نداشتشودمیهاي درشت یا مشابه ارقامی که امروزه کشت و کار و مصرف داراي میوه

هاي هاي خودروي وحشی با میوهلی نژاد، واواخر دوره قاجار متداول شده استتوت فرنگی در ایران از 

رسد که اولین رقم اصالح شده در زمان نظر میبه د.نرویوفور در جنگلهاي شمال کشور میریز به

نام همین منظور یکی از ارقام بسیار قدیمی ایران بهز فرانسه به ایران وارد شده و بهصدارت اتابک اعظم ا

طی سالیان اخیر ارقام مختلفی توسط بخش خصوصی ). 1370شود (کاشی و حکمتی، اتابکی خوانده می

ها ري با شرایط آب و هوایی مناطق مختلف و مقاومت آنایران شده است و از نظر سازگا و دولتی وارد

استان کردستان در ایران فرنگی اند. منطقه عمده تولید توتمطالعه قرار گرفتهها مورد يبه آفات و بیمار

مورد کشت و کار  تتوسط اداره فالح 1317 بار در سالدر استان کردستان اولینفرنگی توتباشد. می

 45حدود ً  مجدداشد و  نابودً  شده کامال هاي کاشتهفرنگیسنندج توت 1320و در وقایع قرار گرفت 

مشخص و از مرز فرنگی را از مبدأ ناهاي توتسروآباد شهرستان مریوان بوته اهالی سال پیش فردي از

 حال حاضر حدود  عراق وارد استان کردستان کرده و در باغات سیب خود اقدام به کشت نمود که در

  .)1385(حریقی و قادري،  باشددر استان کردستان از این رقم می هاي مورد کشتفرنگیاز توت % 90

  ایرانو سطح زیر کشت و تولید در جهان - 6-  1

ها نفر از مردم جهان از قطب شمال تا مناطق استوایی کشت و فرنگی توسط میلیونمیوه توت

 98). حدود 2015، کنند (فائوکشور مقادیر زیادي از این میوه را تولید می 70شود. بیش از مصرف می

طور میانگین تولید بهسهم آسیا از این ). 2009شمالی تعلق دارد (هامر و هانکوك، تولید به نیمکره درصد

علیرغم وجود شرایط اقلیمی مناسب در ایران و گذشت یک قرن از ). 2015باشد (فائو، درصد می 3/43

 محصول در مقایسه با سایر کشورهاي جهان توسعه نیافته است.کشت این فرنگی به کشور ما، ورود توت

در جهان  توت فرنگیسطح زیرکشت ) 1 -1(جدول  2013درسال  )2015( فائوبراساس اطالعات 
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هکتار  109، 940 سطح زیرکشتبا  چین در بین کشورهاي جهان هکتار بوده است. 306، 985تقریبا ً 

از نظر سطح زیرکشت  ،هکتار 2، 577جمهوري اسالمی ایران باخود اختصاص داده است. را به مقام اول

 833برابر تقریبا ً  جهان توت فرنگی درتولید  میزان، طبق همین آمار .ستا دارا شانزدهم رادر جهان مقام 

و  ستاا رتبه اول را دارتن  2، 977، 504چین با تولید تن بوده است. در بین کشورهاي جهان،  7، 341،

ترتیب به وآلمان ژاپن جنوبی، لهستان،ترکیه، اسپانیا، مصر، کره مکزیک، کشورهاي ایاالت متحده آمریکا،

ام تن در جایگاه بیست و یک 33، 752ایران با تولید  اند.خود اختصاص دادهبههاي دوم تا دهم را مقام

اس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي (احمدي و همکاران، براس .)1 - 1(جدول  ه استجهانی قرار گرفت

تن مقام اول و بعد از آن  37، 139و تولید  هکتار 2، 7/284) استان کردستان با سطح زیرکشت 9313

 660تن و گلستان با سطح زیرکشت  12، 113هکتار و تولید  1، 3/213مازنداران با سطح کشت  استان

اند خود اختصاص دادههاي دوم و سوم را بهترتیب مقامفرنگی بهتن میوه توت 6، 072هکتار و تولید 

  ). 2 - 1(جدول 

  ارزش غذایی- 7-  1

اي شوند. میوهگی محسوب میفرنو طعم خاص آن از عوامل اصلی ارزش توت زیبایی میوه و عطر

مختلف، قند، سلولز،  ویژه ویتامین ث و مواد معدنی از جمله اسیدهايها بهو داراي انواع ویتامیننرم 

ها از جمله اسید االجیک اکسیدان). وجود آنتی1370باشد (کاشی و حکمتی، پتاسیم، کلسیم و غیره می

) و ارزش مصرف این میوه را 1381سرطانی به این میوه داده است (بهنامیان و مسیحا، یت ضدخاص

 جدولفرنگی درگرم میوه تازه توت 100ترکیب مواد مغذي در  .)1390نام، چندین برابر نموده است (بی

  ) ارائه شده است.3-  1(

  ازت- 8-  1

هستند. تنها فراوانی سه  ازتهاي گیاهی، حاوي بسیاري از ترکیبات بیوشیمیایی موجود در سلول

حدود  ) و1391است (کافی و همکاران،  ازتعنصر نظیر اکسیژن، کربن و هیدروژن در گیاهان بیش از 

   ). 2006و همکاران،  35شود (رويدرصد ماده خشک گیاه را شامل می 2- 4

                                                
 Roy - ١   
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  در گیاهاننقش ازت - 1- 8-  1

شده و تولید اسیدها و  ترکیب Hو  O ،S ،Cبا به شکل آلی و معدنی در گیاه موجود بوده و  ازت

). 1392کند (طباطبائی، هاي آمینه، اسیدهاي نوکلئیک، کلروفیل، آلکالوئید و بازهاي پورین را میآنزیم

)، 2006 دهی، تولید برگ (روي و همکاران،ي ساقه و برگ، رشد زیاد، شاخهمسئول رنگ سبز تیره ازت

محصوالت  اکثر ها و مسائل فیزیولوژي پس از برداشترسیدگی میوه، عملکرد، گلدهی و تشکیل میوه

ی در ). کمبود ازت در گیاهان منجر به کاهش قابل توجه1390(صبحی رستمی و گلچین،  استباغبانی 

ظاهر کوتاه و باریک، سطح برگ کوچک دارند. کمبود آن  ازتشوند. گیاهان با کمبود مقدار رشد می

روند و در نتیجه عملکرد محصول ها پیر و از بین میرفته برگشود و رفتهباعث زردي و کلروز برگ می

ود و بلوغ محصول شبیشتر باعث رشد رویشی طوالنی مدت می ازتیابد. و محتوي پروتئین کاهش می

+(اندازد. آمونیوم تأخیر میرا به
4NHتواند براي رشد گیاه سمی باشد، چون محلولی قلیایی ) محلول می

شود و مانع متابولیسم گیاه ) از طریق غشاهاي گیاه پخش می3NHاست. در نتیجه سمیت آمونیاك (

دهد (روي و شک را افزایش میگردد. معموال ً مقدار جذب ازت در مراحل اولیه تولید ماده خمی

مصرف بهینه کود ازت از مهمترین عوامل افزایش عملکرد و بهبود کیفیت ). بنابراین 2006همکاران، 

  ).1384 محصوالت کشاورزي و ارتقاي سطح سالمت جامعه است (ملکوتی و همکاران،

 ازتهاي قابل جذب فرم- 2- 8-  1

ازت  )، گیاهان2006گیرد (روي و همکاران، انجام می غیر از فرایند تثبیت ازت که در حبوباتبه

+صورت دو یون (مورد نیاز خود را به
4NH( ) و نیترات-

3NOو  2006روي و همکاران، کنند () جذب می

+(آمونیوم ). 1392طباطبائی، 
4NH (عدنی رس و ذرات آلی تواند توسط بارهاي منفی ذرات ممی

+داشته شود. این عمل، تحرك (هوموسی) نگه
4NH  3-(نیترات را در مقایسه با یونNOدهد )، کاهش می

  ).1385االحمدي و همکاران، (جامی
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  )2015(فائو  میالدي 2013کشور برتر جهان و ایران در سال  10فرنگی در سطح زیرکشت و تولید توت -  1 -  1جدول 

  

  سطح زیر کشت (هکتار)  کشور  رتبه  تن)(میزان تولید   کشور  رتبه

  109940  چین  1  2997504  چین  1

  55020  لهستان  2  1360869  متحده آمریکاایاالت   2

  23549  ایاالت متحده آمریکا  3  379464  مکزیک  3

  15577  آلمان  4  372498  ترکیه  4

  13549  ترکیه  5  312500  اسپانیا  5

  8496  مکزیک  6  254921  مصر  6

  8000  اسپانیا  7  216803  جنوبیکره  7

جنوبیکره  8  192647  لهستان  8  6890  

  6029  مصر  9  160237  ژاپن  9

  5374  ژاپن  10  149680  آلمان  10

  2557  ایران  16  33752  ایران  21

  

  در جهان و ایران ازتمصرف کود - 3- 8-  1

دهد که تقاضاي تقاضا براي مواد غذایی یک چالش جهانی است. برآوردهاي اخیر نشان می

و همکاران،  36افزایش خواهد یافت (تیلمان 2050تا  2005درصد از  110الی  100جهانی تا  محصول

ازت ویژه ي اخیر  براي افزایش محصوالت میزان استفاده از کودهاي شیمیایی به). در چند دهه2011

هاي میلیون تن بین سال 37/82از  ازت) مقدار مصرف کود 2015افزایش یافته است. طبق گزارش فائو (

بیشترین مقدار  ).3- 1 شکلرسیده است ( 2011- 2013هاي میلیون تن در سال 87/98به  2002-  2004

خود اختصاص داده مقابل، آفریقا کمترین مصرف را بهدر .باشدي آسیا میمصرف کود ازت متعلق به قاره

                                                
٣٦ -Tilman  
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آینده افزایش یابد هاي شود تقاضاي کودي در سطح جهانی طی سالبینی می). پیش2015است (فائو، 

یک روند افزایشی و کاهشی متوالی  0220- 2013 هاي). ایران در بین سال2015و همکاران،  37(درچسل

). 3- 1دارد (شکل  2005- 2007 هايدهد که بیشترین مصرف را در سالدر مصرف کود ازت نشان می

درصد ازت مصرفی در  65ا ت 40دهد که تنها هاي جهانی براي محصوالت عمده زراعی نشان میداده

 70تا  60درصد ازت اضافه شده در شرایط دیم و  80تا  70گیرد. معموال ً سال مورد استفاده قرار می

 ).2008، 38رود (رابرتسدلیل عدم مدیریت صحیح کشاورزي از دست میدرصد در شرایط آبیاري به

، استفاده صحیح د با توجه به نیاز گیاههاي مدیریتی براي افزایش کارآیی مصرف، کاربرد کوبهترین روش

باشد. رعایت ترین منابع کودي میحداکثر رساندن جذب و رشد گیاه و بکارگیري مناسبها براي بهاز آن

شود تعادل کودي از منابع معدنی و آلی روشی ضروري براي بهبود کارآیی مواد مغذي محسوب می

  ).2015(درچسل و همکاران، 

  مواد آلی- 9-  1

مواد آلی برخالف مواد شیمیایی (مانند سموم و کودهاي شیمیایی) ساخته دست بشر نیستند و 

صورت طبیعی در محیط زیست پیرامون ما وجود دارند. مواد آلی داراي درصد باالیی از عنصر کربن به

)Cمواد  مطلوبمیزان ). 2015ها بیشتر است (متقی، ) هستند و هر چه خاك حاصلخیزتر باشد درصد آن

 4تا  2هاي کشاورزي اروپا این میزان بین درصد است. در خاك 6تا  4هاي کشاورزي بین آلی در خاك

هاي خشک و رسد. اما در سرزمیندرصد می 6درصد و در بعضی از نقاط اروپاي شرقی نظیر اوکراین به 

آلی در اکثر نقاط ایران زیر  جز نوار ساحلی شمال، میزان مادهکه بهطوريباشد. بهکویري بسیار ناچیز می

  ).1391درصد است (میرحاجیان،  1

مواد تغییر (هیومیکی مواد  ) ومواد باقیمانده حیوانی و گیاهی(مواد آلی به دو نوع مواد غیرهیومیکی 

). مواد هیومیکی در واقع طیف 2003، 39(پیالنالی و کاپالن شوند) تقسیم مییافته بقایاي حیوانی و گیاهی

ها، آلدئیدها و اسیدهاي معدنی گوناگون نظیر اسیدهاي آمینه، پپتیدها، فنول-وسیعی از ترکیبات آلی 

انگیزي را باشند که مجموعا ً ترکیب بسیار پیچیده و شگفتها مینوکلئیک در پیوند با انواع کاتیون

                                                
Drechsel - ٣٧  

٣٨ -Roberts 
٣٩ -Pilanali & Kaplan  
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. رنگ آن زرد تا سیاه )1391(میرحاجیان، در طبیعت دوام بیاورد ها سال تواند میلیوناند که میساخته

 41دهد (ساروهاندرصد مواد آلی کل را تشکیل می 70تا   60و اغلب  )1985و همکاران،  40است (آیکن

)، اسید HA). مواد هیومیک بر اساس حاللیت در اسید و باز به اسید هیومیک (b2011و همکاران، 

). این سه ذره هیومیک از نظر 1998و همکاران،  42شوند (کوپربندي میسیمومین تقی) و هFAفولویک (

هاي ویژه نسبت وزن مولکولی و حضور تعداد گروهها بههاي آنباشند، اما ویژگیساختمانی شبیه هم می

  .)2014و همکاران،  43راکاشباشد (پعامل باهم متفاوت می

  هیومیکهاي اسید ساختار مولکولی و ویژگی- 1- 9-  1

تا  5000ومیک کربوکسیلیک، فنولیک، ذرات الکلیک و کربونیل با وزن مولکولی یمحتوي اسید ه

اسید هیومیک در مواد قلیایی محلول و در آب و  ).2014و همکاران،  راکاشباشد (پدالتون می10000

ماکرو و عنصر معدنی شامل عناصر  60) و قابلیت اتصال به 1391اسید نامحلول است (میرحاجیان،

). ساختار مولکولی آن 2015باشد (متقی، ) میc mol/kg( 300میکرو را دارد. ظرفیت تبادل کاتیونی آن 

  ) نشان داده شده است.4- 1در شکل (

  نقش اسید هیومیک در خاك و گیاه- 2- 9-  1

گذارد صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر میومیک بر روي رشد گیاه بهیگزارش شده مواد ه

کن است ومیک ممیطور مستقیم، ترکیبات اسید ه). به1990، 45و اویاد چن ؛2002و همکاران،  44ينارد(

افزایش مقادیر فتوسنتز و ( ی، سطح غشا یا در سیتوپالسمي سلولدر دیواره اثرات بیوشیمیایی مختلف

).  1990ن و اویاد، هورمونی گیاه داشته باشد (چو فعالیت شبه )تنفس در گیاهان، افزایش سنتز پروتئین

 هاي مفیدجمعیت میکروارگانیسمافزایش - 1ر حاصلخیزي خاك شامل: د اثرات غیرمستقیم ترکیبات

و  46ورلیندن ؛1990افزایش در ظرفیت تبادل کاتیونی (چن و اویاد، - 3بهبود ساختمان خاك - 2 خاك

                                                
٤٠ -Aiken  
٤١ -Saruhan  
٤٢ -Cooper  

Prakash - ٤٣  
٤٤ -Nardi  
٤٥ -Chen & Aviad  
٤٦ -Verlinden 
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) 2009و همکاران،  47سیآکین ؛1990و اویاد ،  چنخاك ( PH) و ظرفیت بافري 2010همکاران، 

مانند  ییهاروش د که جهت بهبود محتوي آلی خاكکن) بیان می2003و همکاران ( 48دوران باشد.می

معدنی در _هاي آلی استفاده از کوددهی ،سبز و حیوانی اي،  شخم متنوع، کاربرد کوددهتناوب زراعی

ومیک است. فعالیت اسید یاز اسید همعدنی استفاده _هاي آلی دارد. یکی از کوددهیوجود کشاورزي 

که ومیک وقتییباشد. اسید همحلول خاك می PHو طور وسیعی وابسته به منشاء آن، غلظت به یومیکه

دادن تدریجی )، منجر به از دست5تا  8/3کار برده شود، طبیعت اسیدیته کم آن (ههاي قلیایی بدر خاك

هاي عامل براي طوالنی مدت ش قابلیت دسترسی گروهبنابراین، سبب افزایشود. عامل می هايگروه

  ).2013و همکاران،  49دهد (عباسشدن یونی خود را افزایش می شود و ظرفیت کالتتوسط گیاه می

  هاي جذب عناصر در گیاهانمحیط-  10-  1

کنند. از لحاظ مکانیسم جذب معموال ً گیاهان مواد غذایی را از محیط ریشه یا برگ جذب می

شود ها وجود ندارد ولی موانعی که سبب عدم عبور مواد میها و یا ریشهتفاوتی بین جذب از طریق برگ

هاي هوایی مواد آبگریز (کوتیکول) وجود دارد که عبور در دو اندام متفاوت است. مثال ً در سطح اندام

نیسم مولکول جذب در هر هاي آبگریز مکادهد. پس از عبور یون از الیهشدت کاهش میها را بهمحلول

باشد. غلظت محلول خاك که ریشه در آن دو بافت یکسان است. همچنین غلظت مواد بکار رفته می

ها مخصوصا ً در هواي گرم و قراردارد معموال ً خیلی رقیق است ولی غلظت محلول پاشیده شده به برگ

 ).1392توانند تحمل نمایند (طباطبائی، ها نمیرود که این غلظت را معموال ً ریشهخشک به شدت باال می

  

  

  

  

  

  

  

                                                
٤٧ -Akinci  
٤٨ -Doran  
٤٩ -Abbas 
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  )1393 ،احمدي و همکاران(ها فرنگی در ایران به تفکیک استانمیزان سطح تولید و عملکرد توت -  2- 1جدول 

  

  )(کیلوگرم در هکتار عملکرد  (تن) میزان تولید  (هکتار) سطح بارور  (هکتار) سطح غیربارور  محصول  استان

  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی

  0  23/2769  36  0  36  13  0  13  1  0  1  مزرعه  آذربایجان شرقی

  0  27/30270  112  0  112  7/3  0  7/3  0  0  0  گلخانه

  0  5/3312  53  0  53  16  .  16  1  0  1  مزرعه  آذربایجان غربی

  0  110000  6/61  0  6/61  /.6  .  /.6  0  0  0  گلخانه

  0  33/32708  157  0  157  8/4  0  8/4  0  0  0  گلخانه  اصفهان

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  مزرعه  البرز

  0  31/65643  5153  0  5153  5/78  0  5/78  0  0  0  گلخانه

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  مزرعه  تهران

  0  42/32177  399  0  399  4/12  0  4/12  0  0  0  گلخانه

  0  3000  3  0  3  1  0  1  3  0  3  مزرعه  چهارمحال و بختیاري

  0  61/44782  5/51  0  5/51  2/1  0  2/1  0  0  0  گلخانه

  0  1/1731  4/28  0  4/28  4/16  0  4/16  /.5  0  /.5  مزرعه  خراسان رضوي

  0  34400  43  0  43  3/1  0  3/1  0  0  0  گلخانه

  0  10000  250  0  250  25  0  25  0  0  0  مزرعه  خوزستان

  0  31/24475  3/198  0  3/198  1/8  0  1/8  0  0  0  گلخانه

  0  18000  90  0  90  5  0  5  0  0  0  مزرعه  زنجان

  0  27800  139  0  139  5  0  5  0  0  0  گلخانه

  0  80000  32  0  32  /.4  0  /.4  0  0  0  گلخانه  سمنان

  0  14/4558  6/19  0  6/19  3/4  0  3/4  4/1  0  4/1  مزرعه  فارس

  0  94/64044  228  0  228  6/3  0  6/3  0  0  0  گلخانه

  0  51/66229  404  0  404  1/6  0  1/6  0  0  0  گلخانه  قزوین

  0  0  0  0  0  0  0  0  /.2  0  /.2  گلخانه  قم

  0  97/16236  37069  0  37069  2283  0  2283  295  0  295  مزرعه  کردستان

  0  47/41176  70  0  70  7/1  0  7/1  0  0  0  گلخانه

  0  62/15384  10  0  10  /.7  0  /.7  0  0  0  گلخانه  کرمان

  0  7550  151  0  151  20  0  20  3/15  0  3/15  مزرعه  کرمانشاه

  0  150000  300  0  300  2  0  2  0  0  0  گلخانه

  0  67/85866  8/128  0  8/128  5/1  0  5/1  0  0  0  گلخانه  کهگیلویه و بویراحمد

  0  9200  6072  0  6072  660  0  660  0  0  0  مزرعه  گلستان

  66/3992  10000  2/391  2/326  65  2/88  7/81  5/6  2  1  1  مزرعه  گیالن

  0  48000  396  0  396  3/8  0  3/8  0  0  0  گلخانه

  0  57/3428  48  0  48  14  0  14  2  0  2  مزرعه  لرستان

  0  30000  6  0  6  2/0  0  2/0  0  0  0  گلخانه

  8000  10000  12087  160  11927  7/1212  20  7/1192  93  0  93  مزرعه  مازندران

  0  73/47272  26  0  26  /.6  0  /.6  0  0  0  گلخانه

  0  67/3226  4/48  0  4/48  15  0  15  8/3  0  8/3  مزرعه  مرکزي

  0  09/66538  690  0  690  4/10  0  4/10  0  0  0  گلخانه

  0  145000  145  0  145  1  0  1  0  0  0  گلخانه  همدان

  0  30000  3000  0  3000  100  0  100  0  0  0    گلخانه  جنوب استان کرمان

  73/4780  24/13076  6/56346  2/486  4/55860  6/4373  7/101  9/4271  418  1  417  مزرعه  کل کشور

  0  74/46675  2/11750  0  2/11750  7/251  0  7/251  /.2  0  /.2  گلخانه
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Abstract: 

This study aimed to evaluate the effect of humic acid concentrations and application 

methods and ratios of nitrogen on vegetative, reproductive and biochemical characteristics 

of strawberry (cv. Paros) during 2014 -15 in the campus of Agriculture and Natural 

Resources of College of Mohaghegh Ardebili in the split split plot design on the base of 

complete randomized block with three replications. It was carried out on the nitrogen 

levels (50, 100 and 150 kg/ha) in the main plots and application methods of humic acid 

(folior and drench) in the sub-plots and humic acid concentrations (0, 2, 4 and 6 kg /ha) in 

the sub-sub plots. In this research were measured characteristics of morphological 

(Runners number, leaves  number and area, fresh and dry weight of shoot and root, root 

volume), yield and its components (flowers and fruits number, fruit weight, fruit yield per 

plant), and leaves and roots characteristics of biochemical (a, b and total chlorophyll 

,carotenoids pigments, nitrogen and protein content) and fruit (Acidity, Titratable acidity, 

Soluble solids and vitamin C content). Analysis of variance showed that the effect of 

different concentrations of nitrogen, humic acid and methods of its application and their 

interactions on most traits were significant at 5 % probability level of statistically . In the 

interaction between humic acid and methods of its application the highest amounts of 

leaves number and area and leaf chlorophyll a, were obtained in 6 kg/ha folior application 

and 2 kg/ha drench application of humic acid, respectively . In the interaction of nitrogen 

and methods of humic acid application were obtained the most flowers number at the level 

of 100 kg/ha N with foliar application and more runner at the level of 150 kg/ha N with 

soil application of humic acid. In the trilateral interaction interactions of humic acid levels 

and its application methods and treatments of nitrogen the highest amounts of 

morphological characteristics and total chlorophyll were produced with nitrogen 100 kg/ha  

and foliar application of 4 kg/ha humic acid and the lowest amounts with in the nitrogen 

150 kg/ha and foliar application of 6 kg/ha humic acid levels. The highest amounts of 

vitamin C and soluble solids was observed with 100 kg/ha  of the nitrogen and in the 2 

kg/ha foliar application and 6 kg/ha drench application of humic acid levels , respectively. 

According to this research, the best result was in levels of 100 kg/ha nitrogen and 4 kg/ha 

humic acid in most of the traits. 

Keywords: drench, humic, nitrogen, quality, strawberry, yield  
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