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  شهریار :نام                                       زاده عینی :دانشجو خانوادگی نام

کیفیت و پس  ،عملکرد ،بر رشد در سطوح مختلف نیتروژن  (EM)اثر ریزموجودات مفید :نامهپایان عنوان

  )(Fragaria × ananassa cv. Paros یفرنگ توت در ،از برداشت میوه

  علی اکبر شکوهیاندکتر  :راهنما استاد 

  سولماز فتح العلومی خانم مهندس وعلی اصغري دکتر ر: شاوم اساتید 

                  باغبانی : رشته                                             کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    یلیاردب محقق :دانشگاه                                                                 کاري میوه: گرایش

  109 ات:صفح تعداد          28/11/94 دفاع: تاریخ     و منابع طبیعی کشاورزي :دانشکده 

  :چکیده

در سطوح مختلف نیتروژن بر   (Effective Microorganisms (EM))ریزموجودات مفید بررسی تاثیرمنظور  هب     

صورت  فرنگی رقم پاروس آزمایشی به تتوي  میوه کمی و کیفی و مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بوتهخصوصیات 

در  1393-94هاي  هاي کامل تصادفی، با سه تکرار طی سال خرد شده و در قالب طرح بلوكبار  دوهاي  کرت

، )درصد 3 و 2 ،1شاهد، ( در چهار سطح دانشگاه محقق اردبیلی، اجرا شد. تیمارهاي آزمایش ریزموجودات مفید

 در سه سطح و نیتروژنپاشی و خاکی همراه با آب آبیاري)  (محلول در دو سطح هاي کاربرد ریزموجودات مفید روش

 ،سطح برگی شامل هاي در این پژوهش شاخص .بود )با منبع اوره در هکتار خالص کیلوگرم 150و  100 ،50(

 ،و میوهگل  و تعداد تعداد رانر چنین هم ریشه خشکو  تر وزن ،طول ،برگو کل  a، b کلروفیل ،برگ و خشک تر وزن

 ،طولو صفات کمی و کیفی میوه مثل  اسیدیته کل ،مواد جامد محلول ،ث ویتامینو صفات بیوشیمیایی از جمله 

نتایج تجزیه واریانس  گیري شد. عملکرد و عمر انباري میوه اندازهدر نهایت شاخص  میوه وزن خشک ،تر وزن ،حجم

غیر از عمر  گیري شده به هاي اندازه ن بر تمامی شاخصو نیتروژ EMهاي مختلف  ها نشان داد که اثر غلظت داده

موجب افزایش  EMکه کاربرد داد ها نشان  دار بود. مقایسه میانگین معنی درصدپنج در سطح احتمال  انباري میوه

دو  بهترین نتیجه از غلظت دیته کل میوه نسبت به شاهد گردید.غیر از میزان اسی به مورد بررسی ها تمامی شاخص

مار یاز ت گیري شده هاي اندازه در اکثر شاخصبهترین نتیجه . در بین سطوح مختلف نیتروژن شدحاصل  EM ددرص

و در  150و خشک برگ سطح  تر وزن ،تعداد رانر ،میزان سطح برگدر صفات . حاصل شدگرم بر هکتار  کیلو 100

 يدر تیمارها اختصاص دادند. به خوددیر را کیلوگرم بر هکتار نیتروژن بیشترین مقا 50میزان اسیدیته کل میوه سطح 

و سطوح مختلف آن  EM هاي مختلف کاربرد همکنش روش اي تعداد میوه و حجم میوه بره شاخص مختلف فقط در

سه با غلظت  ر صفت تعداد میوه از تیمار کاربرد برگیبر این اساس بهترین نتیجه د دار شد. درصد معنییک در سطح 

  درصد حاصل شد.دو به روش خاکی و با غلظت  EMکاربرد وه از تیمار درصد و در صفت حجم می

  

   ث  ویتامین ،کلروفیل ،عمر انباري ،حجم میوه ،پاروس ،اوره: هاواژه کلید
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                         مطالب عنوانشماره و 

  

   مقدمهفصل اول: 
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  2........................................................................................................................................................هاي دوگان گونه - 1- 1- 1

  3.....................................................................................................................................................گان هاي چند گونه - 2- 1- 1

  5....................................................................................................................................گان.............. هاي هشت گونه - 3- 1- 1

  6............................................................................................................................................................فرنگی ارقام توت - 2- 1

  6..............................................................................................................................................ارقام روزکوتاه (بهاره) - 1- 2- 1

  6.....................................................................................................................................ام روز خنثی (همیشه بار)ارق - 2- 2- 1

  7.........................................................................................................................فرنگی رقم پاروس هاي توت ویژگی - 3- 2- 1

  8............................................................................................................................فرنگی مشخصات مورفولوژیکی توت - 3- 1

  8.........................................................................................................................................................................ساقه - 1- 3- 1

  8.........................................................................................................................................................................برگ - 2- 3- 1

  8............................................................................................................................................................................گل - 3- 3- 1

  9...........................................................................................................................................................................میوه - 4- 3- 1

  9.........................................................................................................................................................................ریشه - 5- 3- 1

  9......................................................................................................................................................ساقه رونده (رانر) - 6- 3- 1

  10...............................................................................................................................فرنگی تاریخچه کشت و کار توت - 4- 1

  11......................................................................................................................فرنگی در ایران سابقه کشت و کار توت - 5- 1

  11 .................................................................................................................................سطح زیر کشت و تولید جهانی - 6- 1

  14.......................................................................................................................................فرنگی اي توت اهمیت تغذیه - 7- 1

  15......................................................................................................................................................................نیتروژن - 8- 1

  16......................................................................................................................................................ریزموجودات مفید - 9- 1
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  19........................................................................................................................................................اهداف پژوهش - 10- 1

  19.......................................................................................................................................ضرورت و اهمیت پژوهش - 11- 1

  

  

   بررسی منابعفصل دوم: 

  21...........................................................................................................................اثر نیتروژن بر رشد و عملکرد گیاه . - 1- 2

 EM.....................................................................................................24بررسی ریزموجودات مفید موجود در ترکیب  - 2- 2

  30..........................................................اثر کاربرد شاخ و برگی ریزموجودات مفید بر رشد و عملکرد گیاه.............. - 1- 2- 2

  32.......................................................اثر کاربرد خاکی ریزموجودات مفید بر رشد و عملکرد گیاه............................ - 2- 2- 2

  

  

   مواد و روش پژوهش: سومفصل 

  41.........................................................................................................................................محل و زمان انجام طرح .. - 1- 3

  41........................................................................................................................... سازي زمین و عملیات کاشت آماده - 2- 3

  42.............................................................................................................................................ها طرح آزمایشی و تیمار - 3- 3

  42...................................................................................................تفاده شدهنتایج آزمون تجزیه خاك و کود دامی اس - 4- 3

  43..........................................تهیه مواد آزمایشی............................................................................................................ - 5- 3

  43....................................................................................................................................................ها نحوه اعمال تیمار - 6- 3

  45...........................................................................................................هاي آن گیري شده و روش هاي اندازه شاخص - 7- 3

  45...............................................میانگین سطح برگ در هر بوته.............................................................................. - 1- 7- 3

  45................................................................................ در هر بوته میوه و ریشه ،میانگین وزن تر و خشک برگ - 2- 7- 3

  46...........................................میانگین طول ریشه و میوه در هر بوته...................................................................... - 3- 7- 3

  46 ................................................گل و میوه در هر بوته................................................ ،میانگین تعداد ساقه رونده - 4- 7- 3

  46... ...................................................................................................میانگین حجم میوه در هر بوته....................... - 5- 7- 3

   47...................................میانگین عملکرد میوه در هر بوته....................................................................................... - 6- 7- 3
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  59...............................اثر نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی........................................................................................ - 2- 1- 4
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  ها فهرست جدول

  صفحه                                                         جدول عنوانشماره و 

  

  3......................................................:...................یفرنگ توت یجهان يها گونه ییایو پراکنش جغراف چندگانی :1 – 1جدول 

  12.............................. میالدي 2012با سطح زیر کشت و میزان تولید در سال  فرنگی توت تولیدکنندهعمده  کشورهاي بندي رتبه :2 – 1جدول 

  13...........................................................ها فرنگی در ایران به تفکیک استان میزان سطح تولید و عملکرد توت :3-1جدول 

  14................................................................................................فرنگی م از توتگر 100ترکیب مواد مغذي در : 4-1جدول 

  43........................................................................................نتایج آزمون تجزیه خاك و کود دامی مورد استفاده :1- 3جدول 

در سطوح مختلف نیتروژن بر روي خصوصیات مورفولوژیکی توت  EMتجزیه واریانس اثر کاربرد خاکی : 1 -4جدول 

فرنگی رقم 

  52...........................................................................................................................................................................پاروس

در سطوح مختلف نیتروژن بر روي صفات عملکرد و اجزاي آن توت  EMتجزیه واریانس اثر کاربرد خاکی  :2 -4جدول 

  69................................................................................................................................................................فرنگی رقم پاروس

میوه  بر روي صفات میانگین تعداد و حجم EMدر سطوح  EMکاربرد هاي مقایسه میانگین اثر متقابل روش  :3-4جدول 

  81...............................................................................................................................................................فرنگی بوته توت در هر

خصوصیات بیوشیمیایی و عمر  در سطوح مختلف نیتروژن بر روي EMتجزیه واریانس اثر کاربرد خاکی  :4 -4جدول   

  82.............................................................................................................................................انباري توت فرنگی رقم پاروس
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  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شکل عنوانشماره و 

  

  4................................هسته DHARو  GBSSI-2هاي  بر اساس توالی ژن فرنگی هاي توت تبار زایی گونه - 1 – 1شکل 

  12.............................................هاي مختلف برحسب تن در سال فرنگی در طی سال میزان تولید جهانی توت - 2 – 1شکل 

 16..........................................................................يالدیم 1961ي کود در ایران از سال  استفادهروند افزایشی  - 3- 1شکل 

 25......................................................................................................................(EM)تئوري ریزموجودات مفید  - 1- 2شکل 

 26............................................................................................................ها در افزایش رشد ریشه گیاه اثر مخمر –2- 2شکل 

 28....................................................هاي فتوسنتز کننده وسیله باکتري بو به هاي مضر به گازهاي بی تجزیه گاز –3- 2شکل 

 43.....................................................................................................فرنگی از زمین و کرت نشاهاي توتنمایی  –1- 3شکل 

 44..........................................................................فرنگی پاشی ریزموجودات مفید بر روي نشاهاي توت محلول –2- 3شکل 

  EM ................................................................................................................................................44کود مایع  –3- 3شکل 

  45..............................................................................وسیله دستگاه سطح سنج برگ گیري سطح برگ به اندازه –4- 3شکل 

  

  46....................................................................................................تر میوه با ترازوي دیجیتالی گیري وزن اندازه –5- 3شکل 

  

  47...........................................................................................اده از استوانه مدرجگیري حجم میوه با استف اندازه –6- 3شکل 

  

  55...............................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي میزان سطح برگ توت - 1- 4شکل 

 

  56.......................................فرنگی رقم پاروس موجودات مفید بر روي وزن تر برگ توتاثر سطوح مختلف ریز - 2- 4شکل 

  

56................................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي وزن خشک برگ توت - 3- 4شکل   

  57.......................................فرنگی رقم پاروس تر ریشه توت اثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي وزن - 4- 4شکل 

  

  57................................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي وزن خشک ریشه توت - 5- 4شکل 
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  58................................رقم پاروس فرنگی اثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي میزان طول ریشه توت - 6- 4شکل 

  58............................................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي تعداد رانر توت - 7- 4شکل 

 61...............................................فرنگی رقم پاروس بر روي میزان سطح برگ توت اثر سطوح مختلف نیتروژن - 8- 4شکل 

  61......................................................فرنگی رقم پاروس توتبرگ اثر سطوح مختلف نیتروژن بر روي وزن تر  - 9- 4شکل 

  62.....................................................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف نیتروژن بر روي وزن خشک توت - 10- 4شکل 

 62...................................................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف نیتروژن بر روي وزن تر ریشه توت - 11- 4شکل 

  63............................................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف نیتروژن بر روي وزن خشک ریشه توت - 12- 4شکل 

  63............................................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف نیتروژن بر روي میزان طول ریشه توت - 13- 4شکل 

  64.........................................................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف نیتروژن بر روي تعداد رانر توت - 14- 4شکل 

 70..........................................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي تعداد گل توت - 15- 4 شکل

  71.........................................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي طول میوه توت - 16- 4شکل 

71.....................................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي وزن تر میوه توت - 17- 4شکل   

  72..............................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي وزن خشک میوه توت - 18- 4شکل 

72...........................فرنگی رقم پاروس موجودات مفید بر روي میزان عملکرد میوه توتاثر سطوح مختلف ریز - 19- 4شکل   

76..........................................................فرنگی رقم پاروس بر روي تعداد گل توت اثر سطوح مختلف نیتروژن - 20- 4شکل   

77.........................................فرنگی رقم پاروس بر روي تعداد میوه توت اثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید - 21- 4شکل   

  77.........................................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي تعداد میوه توت - 22- 4شکل 

 78........................................فرنگی رقم پاروس میوه توتاثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي حجم  - 23- 4شکل 

  78.....................................................فرنگی رقم پاروس بر روي وزن تر میوه توت اثر سطوح مختلف نیتروژن - 24- 4شکل 

  79..............................................رقم پاروس فرنگی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر روي وزن خشک میوه توت - 25- 4شکل 

  79..........................................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف نیتروژن بر روي میزان عملکرد میوه توت - 26- 4شکل 
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  84.....................گی رقم پاروسفرن توت برگ a کلروفیلاثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي میزان  - 27- 4شکل 

  84.....................فرنگی رقم پاروس توت برگ b کلروفیلبر روي میزان  ریزموجودات مفیداثر سطوح مختلف  - 28- 4شکل 

  85..................فرنگی رقم پاروس توت کل برگ کلروفیلاثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي میزان  - 29- 4شکل 

85.....................فرنگی رقم پاروس اثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي میزان ویتامین ث میوه توت - 30- 4شکل   

 86...........فرنگی رقم پاروس د محلول میوه توتاثر سطوح مختلف ریزموجودات مفید بر روي میزان مواد جام - 31- 4شکل 

  86....................فرنگی رقم پاروس مفید بر روي میزان اسیدیته کل میوه توتاثر سطوح مختلف ریزموجودات  - 32- 4شکل 
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 فرنگی توتشناسی  مشخصات گیاه - 1- 1

ي شمالی  در نیمکره عمدتاًکه  هست 2جنس فراگاریا از 1سرخیان گلفرنگی متعلق به خانواده  توت     

آب و هوایی هاي وسیعی از شرایط  فرنگی در دامنه توت). 2008 ،(هانکوك و همکاران اند پخش شده

تولید فعلی آن بیشتر محدود  ،حال نیبااکند.  رشد می يریگرمس مهینتایگا و  ،اي مدیترانه ،معتدله ازجمله

(هانکوك،  هستدرجه  60 تا 28هاي جغرافیایی  اي واقع در عرض معتدله و مدیترانه يوهوا آببه 

عتدل شمالی و قطب شمال ) که در مناطق م1-1 جدولگونه است ( 21فراگاریا شامل جنس ). 2000

  ).b2008 ،گیوتین و همکاران-روزیو ؛1999 ،1989اند (استودت  پخش شده

  3دوگان هاي گونه - 1- 1- 1

در اوراسیاي  F.vescaي  فرنگی بومی اوراسیا هستند اما فقط گونه گونه دوگان توت 12اگرچه      

 وجود باشود.  ی محسوب میآمریکاي شمال و تنها گونه دوگان شده  مشاهدهشمالی و آمریکاي شمالی 

 ،(هانکوكبا یکدیگر هستند. تالقی قابل  ها آن ،هیبریديهاي  فرنگی خودناسازگاري در ارقام توت

 ،بورس و سولیوان( است شده  شناساییهاي دوگان  گونه خودسازگار در). حداقل سه گروه 1999

 .Fشامل: مگروه دو ،F.pentaphyllaو  F. vesca, F. viridis, F.nubicolaشامل:  اول گروه ):1998

                                                
1- Rosaceae 
2- Fragaria  
3- Diploid 
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vesca nilgerrensis, F. daltoniana.F و F. pentaphylla شامل:  و گروه سومF. pentaphylla, F. 

gracilis  وF. Nipponica باشند. می  

 ) b2008 ،روزیو و هکاران ؛1999فرنگی (هانکوك  هاي جهانی توت چندگانی و پراکنش جغرافیایی گونه –1- 1جدول 

نش جغرافیاییپراک گانی چند   گونه 

 2x F. bucarica هیمالیاي غربی

 F. daltonianaJ. Gay  هیمالیا

 .F. gracilisA. Los  شمال چین

 F. innumaeMakino  ژاپن

 F. mandshuricaStaudt  شمال چین

 .F. nilgerrensisSchlect  جنوب شرق آسیا

 .F. niponicaLindl  ژاپن

 .F. nubicolaLindl  هیمالیا

 F. pentaphyllaLozinsk  شمال چین

شمال آمریکا ،غرب اورال ،آسیا ،اروپا   F. vesca 

 .F. viridisDuch  اروپا و آسیا

 F. yezoensis  ژاپن

 4x F. corymbosa چین شمالی

 F. gracilis  شمال شرق چین

 F. moupiensis(French.) Card  چین شمالی

چین ،خاور دور روسیه   
F. orientalisLosinsksyn. = F. 
corymbosaLozinsk 

 F. tibeticaspec. nov.Staudt  چین

 5x F. × bringhurstiiStaudt کالیفرنیا

سیبري -یورو  6x F. moschataDuch. 

هاوایی و شیلی ،شمال غرب آمریکا  8x F. chiloensis(L.) Miller 

 F. virginianaMiller  شمال آمریکا

 F. × ananassaDuch. Ex Lamarck  کشت و کار در سرتاسر جهان

 10x F. iturupensisStaudt جزیره اتوروپ جزایر کورایل

 

  1چندگان هاي گونه - 2- 1- 1

                                                
1- Polyploid  
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هاي آمده است. گامت وجود به n2هاي از طریق اتحاد گامت احتماالًدر جنس فراگاریا  چندگانی     

ایش سطح پلوئیدي با افزایش رشد و نمو، بزرگ شدن معمول و شایع است. اغلب افز نسبتاًکاهش نیافته 

). 2007 ،هانکوك و همکاران ؛1999 ،هانکوكفرنگی همراه است. (هاي توتبرگ، گل و میوه

هاي کاهش  هاي گرده بزرگ که ناشی از گامت ) یافتند که فراوانی دانه1966هارست و سنانایاکه ( برینگ

) با a2008گیوتین و همکاران ( - . روزیوهستگرده  هاي دانهنیافته است در حدود یک درصد از کل 

جنس فراگاریا را مورد آزمون قرار داردند  زاییتبار ،هسته DHAR و GBSSI-2هاي  ژن استفاده از توالی 

  ). 1-1(شکل 

  

  هسته DHARو  GBSSI-2 هاي ژنبر اساس توالی  فرنگی توت هاي گونه زاییتبار –1- 1 شکل

هاي چهارگان  ). گونهa1999 ،استودت( هستند) بومی شرق آسیا 28n = 4n = 2( 1نهاي چهارگا گونه     

ي  گونه 2چندگانخود احتماالًهاي دوگان گسترش داشته است. گونه اورینتالیس  در پیرامون محدوده گونه

  ). 2003 ،ماندشوریکا است (استودت

                                                
1- Tetraploid 
2- Autoploid 
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گونه چهارگان فراگاریا موپینسیس بوده  ي کننده تولیدیک گونه دوگان  احتماالًفراگاریا نیلجرنسیس      

رسد فراگاریا تیبتیکا نسل چهارگان گونه فراگاریا پنتافیال باشد.  نظر می ). بهa1999 ،است (استودت

هاي دوگان  . گونههست ها کروموزومشمار  شدن برابر دودر ارتباط با  فرنگی توتدر  1هتروسی

 2گان ) و هشت2001 ،چهارگان (استودت و دیکوره يها گونه که درحالیدوپایه نیستند  فرنگی توت

 ). 1999 ،هستند (هانکوك بارور همچهارگان  هاي گونهاست که  ذکر شایان. اند دوپایه

 ،کنند (هامر و هانکوك تولید می بارور غیر) نتاج x5  =n2= 42( 3گان پنجفرنگی  هاي توت ونهگ     

در  منحصراًشود  ) محسوب x6  =n2= 42( 4گان شش راگاریا موسچاتا که تنها گونه). گونه ف2009

شود دوپایه  شناخته می) Musk Strawberry( فرنگی مشک به نام توت عموماًت. این گونه که اروپاس

  ). 1999 ،که ساقه رونده کمی دارد (هانکوك هستاست و گیاه بلند قوي 

   گان هاي هشت گونه - 3- 1- 1

و  F. virginiana Miller, F. chiloensis(L.) Millerمل فرنگی شا توتگان  هاي هشت گونه     

F.×ananassa Duch. Ex Lamark  فرنگی ویرجینیایی بومی مناطق  توت). 1-1هستند (جدول

. هستهاي نازك سبز مایل به آبی رنگ با دمبرگ طویل  شمال شرقی آمریکا است. این گونه داراي برگ

پذیر بوده و دوپایه  به رنگ قرمز روشن است. این گونه خزانفرنگی ویرجینیایی کروي شکل و  میوه توت

غربی  شیلی بومی شمال فرنگی توت). 1388 ،(جلیلی مرندي هستبه سرما نیز مقاوم  چنین هم. هست

پوستان ساکن جنوب و   ها که گروهی ازسرخ آروکانین ).1- 1 آمریکا هاوایی و شیلی است (جدول

                                                
1- Heteroecy  
2- Octoploid 
3- Pantaploid 
4- Hexaploid  
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تر  بزرگ هاي میوههاي داراي  ین بودند، با کشت و کار واریتههاي غربی آرژانت مرکزي شیلی و دشت

شیلی را اهلی کردند. مهاجران اروپایی این گونه را به جنوب و مرکز آمریکا بردند و در  فرنگی توت

 فرنگی توت). این 1988هارست،  میالدي به اروپا نیز معرفی گردید (هانکوك و برینگ 1600 اوایل سال

اما  ؛آورد وجود بهفرنگی  داران توت خوب هیجان زیادي براي دوست عطروطعمو  به علت درشتی میوه

 مشاهده گردید. دوکنز ندرت هاي درشتی که در موطن اصلی آن بود به در فرانسه میوه ها آنپس از کاشت 

فرنگی شیلی در  متوجه علت عدم باروري توتمیالدي  1766اولین دانشمندي بود که در سال 

ام داد. انج را شیلی و ویرجینیایی فرنگی توتهایی بین  آن تالقی به دنبالشد که  هاي خالص کشت

  ).1370 ،) بود (کاشی و حکمتیx5 =n2=  64( آناناسیفرنگی  حاصل این تالقی گونه توت

  فرنگی ارقام توت - 2- 1

تقسیم  دسته دودهند به  فرنگی براي تولید گل نسبت به فتوپریود نشان می پاسخی که ارقام توت ازنظر 

  شوند: می

  :(ارقام بهاره)انواع روزکوتاه  - 1- 2- 1

ساعت است  14شود که فتوپریود کمتر از گلدهی در این نوع تنها وقتی آغاز می طورمعمول به     

در اواخر تابستان و  معموالًهاي گل هاي سرد جوانه). در مناطقی با زمستان2012 ،(چاندلر و همکاران

ها شوند. نمو بعدي گلها باز میر بهار سال آینده در پی گرم شدن هوا شکوفهشوند و دپاییز تشکیل می

  ).  1381 ،وابستگی زیادي به دما دارد (بهنامیان و مسیحا

  :(ارقام همیشه بار) انواع روزخنثی - 2- 2- 1
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هاي  عالوه اینکه براي ژنوتیپ گیرد. بهها در هر فتوپریودي انجام میدر این نوع ارقام آغازش گل     

 فرنگی توت. ارقام برسد )گراد سانتیدرجه  25کمتر یا مساوي (اي دما نباید به یک حداکثر بحرانی یژهو

 روزکوتاهارقام روزخنثی نسبت به ارقام  معموالًاي در توانایی تولید ساقه رونده دارند که  تفاوت گسترده

رقام موجود در این لب ااگرچه اغ ).2012 ،(چاندلر و همکاران کنند ه کمتري تولید میساقه روند

هاي موجود در بین  کنش برهم علت بهها  بندي برخی از ژنوتیپ طبقه شوند ولی بندي می تقسیم دودسته

فرنگی را به سه دسته  ها توت بندي تقسیمبنابراین در بعضی  ؛ژنوتیپ دما و فتوپریود کار مشکلی است

 ).1381 ،(بهنامیان و مسیحا کنند بندي می تقسیمروزخنثی  کامالًه اختیاري و روزکوتا ،روزکوتاه اجباري

  رقم پاروس:  فرنگی توتهاي  ویژگی - 3- 2- 1

 اي ملی تحت  اصالحی و در یک پروژه فرآیندایتالیا از یک  1این رقم در متاپونتو (ماترا) :منشأ

که  Marmolada® Onebor x Irvine‘ ’است. پاروس از تالقی مابین تولیدشده »2فروتیکولتورا«عنوان 

 نام پاروس از ،معرفی گردیده است 1998و در سال  آمده دست به ،است گرفته انجام 1989در سال 

  ).2000 ،(اوکیهاست  شده گرفته  3اتیزپاسکواله رو

 شمار بهالگوي فتوپریودي از ارقام روزکوتاه  ازنظرپاروس  فرنگی توت: الگوي فتوپریودي 

  ). 2015 ،رود (پروین و همکاران می

                                                
1- Metaponto (Matera)  
2- Fruticultura  
3   - Pasquale Rosati 
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 رنگ نارنجیقرمز مایل به  ،پوست خیلی سفت ،بزرگ و سفت مخروط شکل ات میوه:مشخص، 

طعم متوسط و مناسب  ،هاي ریز زرد و قرمز و اندکی داراي فرورفتگی فندقه ،درخشان ،بسیار جذاب

  ).2000 ،(اوکیهاست  خوري تازهبراي بازار 

 هست برگی لکهدك پودري و هاي سفی به بیماري: این رقم مقاوم ها مقاومت در برابر بیماري 

  ). 2015 ،(پروین و همکاران

 :فرنگی پاروس حساسیت به قارچ  از معایب رقم توت معایبcolletotrichumacutatum  و

 ).2000 ،اوکیههست ( xanthomonasfragariaeفرنگی  عامل بیماري باکتریایی توت

  فرنگی مورفولوژیکی توتمشخصات  - 3- 1

  ساقه:  - 1- 3- 1

ي  درنتیجه جدید گره میانمتر است. گره و  سانتی 10لی ا 5وتاه بوده و در حدود بسیار ک این اندام    

شود. ارتفاع بوته در  هاي رویشی و زایشی تشکیل می جوانه ها آنتولید و روي مریستم انتهایی  رشد

شود چندین طوقه جدید  تر تولید می در ارقامی که ساقه رونده کم و ؛متر است سانتی 20الی  15حدود 

  ).1388 ،شود (جلیلی مرندي اصل میح

  برگ:  - 2- 3- 1

نرم و داراي بافت . استمتر  سانتی 10الی  2 ها آن طولو مارپیچی ساقه  دررويها  برگآرایش      

 رنگ کمها سبز  یا لوزي است. پشت برگ مرغی تخم شکلشانباشند.  اي می سه برگچه و دار کركدمبرگ 
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داري  هاي دندانه . حاشیههستسبز تیره و بدون کرك  ها نآروي قسمت هاي پراکنده است و  و داراي مو

  ).2012 ،باشند (لیم گرد می رأسدارند که در 

  گل:  - 3- 3- 1

تر  وسیله چهارده گل پایین که به )گل اولیه( یک شاه گل داراي ،هست 1فرنگی گرزن آذین توت گل     

شماري  و از مادگی بی ندبارور خود معموالًها کامل هستند که  یابد. گل آذین گسترش می محور گل

  ).2003 ،(دارنل دهد را می 2تشکیل یک فندقهافشانی و لقاح  گرده به دنبالبرخوردارند. هر مادگی 

 

  میوه:  - 4- 3- 1

(بافت گوشتی خوراکی)  3در یک الگوي مارپیچی در قسمت بیرونی نهنجها)  (فندقههاي حقیقی  میوه     

خوراکی است آن را از  فرنگی توتقسمت نهنج گوشتی دلیل که  همین به). 2003 ،اند (دارنل پخش شده

شوند نسبت  تشکیل می (شاه گل) آذین هایی که در نوك گل آورند. میوه می شمار بههاي کاذب  نوع میوه

 ،گرد ،شکل آن نسبت به ارقام مختلف مخروطی ،تر هستند. در ضمن تر درشت هاي پایین به میوه

 4. منحنی رشد میوه سیگمویید سادههستاي شکل  و قلوه د پهنگر ،مرغی تخم ،قلبی ،مخروطی نوك پهن

   ).1388 ،رنگ قرمز آن رنگیزه آنتوسیانین است (جلیلی مرنديعامل . هستنافرازگرا  از نوعو میوه 

  ریشه: - 5- 3- 1

  

                                                
1- Cyme  
2- Achene  
3- Receptacle  
4- Simple Sigmoid 
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Abstract: In order to evaluated the effect of effective microorganism (EM) in different 
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quality characters of paros strawberry fruit an experiment was conducted on the base of 

complete randomized block design (RCBD) with three replications at the university of 

Mohaghegh Ardabili during 2014-15. Treatments were included EM in 4 levels (control, 1, 

2 and 3%), EM application methods (foliar and soil application) and nitrogen in 3 levels 

(50, 100 and 150 net kg per ha urea). In this study has been measured leaf parameters 

include number of leaves, fresh and dry weight, chlorophyll a,b and total of leaves, root 
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biochemical and quantity parameters include vitamin c, TSS, TA, length, volume, fresh and 
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