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  فرنگی اکسیدانی ارقام مختلف توت ثیر مالچ پالستیکی قرمز بر عملکرد و فعالیت آنتیأت
  

  1سرجاز و محمود رائینی 1سوغانلو سعید شیوخی*
  علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري تأعضو هی1

  27/07/96؛ تاریخ پذیرش:  14/12/95تاریخ دریافت: 
  1چکیده

هاي پالستیکی نه تنها سبب زودرسی میوه، بلکه در افزایش مقدار محصول، کیفیت  ویژه مالچ ها، به استفاده از مالچ سابقه و هدف:
ثر است. مالچ پالستیکی افزون بر افزایش باردهی و کیفیت میوه سبب کاهش تلفات آب از راه تبخیر، ؤمیوه، عطر و طعم آن م
ثیر مالچ پالستیکی أبررسی ت شود. هدف از این پژوهش، هاي هرز و در نهایت کاهش مصرف شیمیایی می جلوگیري از رشد علف

  فرنگی است. توت اکسیدانی سه رقم مختلف هاي کیفی و فعالیت آنتی قرمز بر ویژگی
  

فرنگی،  ثیر مالچ پالستیکی قرمز بر خصوصیات کیفی ارقام مختلف میوه توتأمنظور بررسی ت در این پژوهش، به ها: مواد و روش
هاي کامل تصادفی با سه تیمار آزمایشی شامل (سه رقم کاماروسا، سیلوا و گاویتا) در سه تکرار در  آزمایشی در قالب طرح بلوك

  ها، در یک دوره زمانی  انجام شد. میوه 1393-94پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري در سال زراعی مزرعه 
اکسیدانی، ترکیبات فنلی و  هاي هر بوته به دقت توزین شد فعالیت آنتی روزه برداشت شدند و پس از هر برداشت، میوه 4

 SNKجزیه و از آزمون ت SASافزار  گیري از نرم دست آمده در پایان آزمایش، با بهره هاي به گیري شد. داده فالونوئید میوه اندازه
   ها استفاده شد. براي مقایسه میانگین

  

فرنگی  توتدر سه رقم  داري بر عملکرد وزن میوه و خصوصیات کیفی میوه نتایج نشان داد، مالچ پالستیکی قرمز اثر معنی ها: یافته
ترین  بوته) بیش از دو رقم دیگر بود. بیش 300 گرم در 35/17859فرنگی رقم سیلوا ( وزن میوه توتکه عملکرد  طوري بهداشت. 

هاي  میزان آنتوسیانین میوه در رقم بود.) 798(ترین آن مربوط به رقم گاویتا  و کم )1767( عملکرد کل تعداد میوه در رقم سیلوا
گرم  میلی 26/69( باالتر از رقم سیلوا) گرم 100گرم بر  میلی 2/77) و (گرم 100گرم بر  میلی 56/80ترتیب با ( به کاماروسا و گاویتا

ترتیب با  بهداري میان این دو رقم دیده نشد. محتواي فنل کل و فالونوئید میوه رقم کاماروسا  معنی اما تفاوت ،بود) گرم 100بر 
نسبت به دو رقم دیگر باالتر بود. همچنین نتایج نشان داد که، مالچ ) ر گرمگرم ب میلی 16/60) و (گرم بر گرم میلی 53/55مقادیر (

  سه رقم مختلف، نداشت. ) IC50( اکسیدانی داري بر فعالیت آنتی پالستیکی قرمز اثر معنی
  

باالتر  کاماروسا و گاویتا،فرنگی در رقم سیلوا در مقایسه با ارقام  میوه توت کلهاي این پژوهش، عملکرد  بر پایه یافته گیري: نتیجه
 فرنگی رقم کاماروسا در مقایسه با دیگر همچنین باالتر بودن محتواي آنتوسیانین کل، محتواي فنل و فالونوئید میوه توت .بود

است  این توان به پتانسیل ژنتیکی رقم کاماروسا و کیفیت نور بازتابی از مالچ قرمز نسبت داد. در این پژوهش گمان بر ارقام را می
در  راسزایی  هنقش ب گیاه، محیط نوري پیرامون ثیر رنگ مالچ پالستیکی قرمز بر کیفیتأتپتانسیل ژنتیکی مطلوب ارقام و  که،

  . کند ایفا میفرنگی  افزایش کیفیت میوه توت
  

   مالچ پالستیکی، اکسیدانی فعالیت آنتیزمان برداشت، فرنگی،  توت کلیدي: هاي واژه
                                                

 saeid.shiukhy@gmail.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
چون اندازه،  فرنگی هم هاي کیفی میوه توت ویژگی

وهم براي عطر و طعم هم براي تولیدکنندگان 
هاي  دهه سزایی دارد. در هکنندگان اهمیت ب مصرف

هاي مختلف کشت  ثیر و کارآیی روشأه تلعاخیر، مطا
مورد توجه  فرنگی، محصول توت بر افزایش عملکرد

 ها بر انواع مالچ بسیاري قرار گرفته است. عملکرد
) 30است ( ها، اغلب ثابت هسالمت بوته و کیفیت میو

محیط  تغییرات در ثیر بهأاین ت رسد می نظر و به
). امروزه 23شود ( مربوط می ی گیاه (خرداقلیم)پیرامون

اي در بستر کشت طور گستردههاي پالستیکی به مالچ
ها،  ). استفاده از مالچ19شوند (استفاده می فرنگی توت

هاي پالستیکی نه تنها سبب زودرسی میوه، ویژه مالچ به
شود، بلکه در  می دلیل افزایش ذخیره گرمایی، به

افزایش مقدار محصول، کیفیت میوه، خوشبویی و مزه 
). نخستین گام مهم به سوي 32ثر است (ؤآن م

ی وجود آوري مالچ پالستیکی رنگ گسترش فن
) بازتاب شده در محیط FRفروسرخ ( شواهدي از نور

  ).20و  5( ی گیاه بودپیرامون
رنگی در بستر کشت  کارگیري مالچ پالستیکی به
 مورد تواند اطالعات مناسبی را درفرنگی می توت

هاي گرمایی و  ویژگی فرنگی با رابطه کیفیت میوه توت
نوري نوري محیط پیرامونی گیاه ارائه دهد. محیط 

یا طول موج تعیین  که توسط رنگ نور پیرامونی گیاه،
تواند عملکرد و کیفیت تولیدات گیاهی را  می گردد، می

ثیر أت در طی مراحل مختلف رشد و توسعه گیاه، تحت
 هاي پالستیکی در میان انواع مختلف مالچ). 6قرار دهد (

توجهی کیفیت طول  طور قابل رنگی، پالستیک قرمز به
). 32دهد ( می را تغییر تابش بازتابی ازنور  موج

ثیر محیط نوري أت تواند تحت کیفیت میوه می و عملکرد
)، نشان 2006اُرزلک و اُتژن ( پیرامونی گیاه قرار گیرد.

ترین متوسط اندازه میوه طالبی، مربوط  دادند که بزرگ
مالچ پالستیک قرمز رشد  هایی بود که بر روي به آن

کردند  نانومتر را بازتاب می 600طول موج نموده و 
)30.(  

 نشان داد که در )2007همکاران ( و هاي کاي یافته
میان پنج مالچ استفاده شده، عملکرد و اندازه 

ها  نسبت به سایر مالچ فرنگی در مالچ قرمز توت
) نیز 2006اتکینسون و همکاران ( ).16( تر بود بیش
آوري و  کالس متفاوت از اندازه میوه را جمع چهار

) بیان 2008). تودیک و همکاران (4( ارائه کردند
تواند  کردند که، نور بازتابی از پالستیک رنگی می
هاي  موجب افزایش انباشت مواد جامد محلول در دانه

مالچ پالستیکی افزون بر  ).37( میوه انگور شود
یفیت میوه در کارآمدي دیگر افزایش باردهی و ک

و سبب کاهش تلفات  دارد هاي کشت اثر مثبتی نهاده
هاي هرز و کاهش  آب از راه تبخیر، کاهش رشد علف

  ).21شود ( هاي شیمیایی می مصرف سم
) بیان کردند که عصاره 2000وانگ و ژیائو (

اکسیدانی را  فرنگی سطح باالیی از ظرفیت آنتی توت
هاي  هاي آزاد شامل؛ رادیکال در برابر انواع رادیکال

 هاي هیدروکسیل هیدروژن، رادیکال سوپراکسید، پراکسید
از طرفی ارقام مختلفی  ).38( و اکسیژن واحد نشان داد

 توجهی طور قابل اند که به فرنگی یافت شده از توت
اکسیدانی را نسبت به  سطوح باالتري از فعالیت آنتی

هاکینن و تورنن ). 27و  39اند ( سایر ارقام نشان داده
فالونوئید یافت شده ) وجود ترکیبات فنلی و 2000(

فرنگی مقدار متفاوتی را دارا  در بین ارقام مختلف توت
) 2014). شیوخی و همکاران (11( یید نمودندأبودند، ت

ترکیبات  اکسیدانی، گزارش کردند که میزان فعالیت آنتی
فرنگی با  فنلی، فالونوئید و آنتوسیانین میوه توت

تیمار شاهد استفاده از مالچ پالستیکی رنگی بیش از 
  ).32( (خاك لخت) بود

هاي  ثیر مالچأ) ت2007دیاز پرز و همکاران (
هاي  پالستیکی بر دماي منطقه ریشه، پیدایش نشانه

فرنگی  فرنگی و عملکرد گوجه بیماري لکه سفید گوجه
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هاي آزمایش نشان داد که  را بررسی نمودند. یافته
  دماي منطقه ریشه در مالچ مشکی باالترین شد 

میانگین فصلی) و به دنبال  =گراد  درجه سانتی 5/27(
)، گراد درجه سانتی 27هاي خاکستري (آن براي مالچ

درجه  8/24) و سفید (گراد درجه سانتی 8/25اي ( نقره
) مشاهده شد. گیاهانی که بر بستر مالچ گراد سانتی

ترین عالئم ظهور را  مشکی کاشته شده بودند، سریع
داري رشد رویشی و  ر معنیطو و به نشان دادند

ها، کاهش  میوه را، در مقایسه با دیگر مالچ عملکرد
  .)10( دادند

روي برهمکنش  )2007( سینگ و همکارانآزمایش 
رقم داچ  فرنگی استفاده از مالچ در توتزمان کاشت و 

اواسط ماه  توانند در ها می فرنگی نشان داد که توت
اتیلنی قرمز در  سپتامبر به همراه استفاده از مالچ پلی

هندوستان براي زودرسی میوه و خشک  مناطق نیمه
 هاي باکیفیت بهتر کشت شوند عملکرد باالتر و میوه

)33(.  
هاي رنگی ثیر مالچأ) ت2005لوکاسیو و همکاران (

و مالچ شفاف قرمز را بر عملکرد  اتیلن مشکی پلی
فلوریدا در چهار منطقه  هاي (رقم داچ) فرنگی توت

مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که، زودرسی میوه 
و عملکرد کل بازارپسندي میوه در منطقه برادنتون 

که  طوري یر رنگ مالچ پالستیکی نبود، بهأثت تحت
داري در منطقه گینسویل بر  طور معنی عملکردها به

تر از مالچ پالستیکی روي مالچ پالستیکی قرمز باال
 عملکرد مشکی بود و در مناطق کوئینسی و هیستینگز

داري باالتر از مالچ  طور معنی مالچ پالستیکی مشکی به
هدف از این  بنابراین، .)23( پالستیکی قرمز بود
ثیر مالچ پالستیکی قرمز بر أپژوهش، بررسی ت

اکسیدانی سه رقم مختلف  خصوصیات کیفی و آنتی
  فرنگی بود.   میوه توت

  ها مواد و روش
مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم  این پژوهش در

کشاورزي و منابع طبیعی ساري که داراي بافت خاك 
بود، انجام شد. آزمایش بر پایه  یاز نوع سیلتی رس

هاي کامل تصادفی با سه تیمار آزمایشی  طرح بلوك
فرنگی شامل سه رقم کاماروسا، گاویتا و  ارقام توت

  اجرا شد. 1393-94سیلوا در سه تکرار در فصل رشد 
متر  5/1متر طول و  5هاي آزمایشی داراي  کرت

ردیف کاشت با فاصله  4 عرض بود که در هر کرت
 سپس مالچمتر از یکدیگر جدا شدند.  سانتی 30

متر کشیده شد  5/1پالستیکی بر روي پشته به عرض 
شت متر ک سانتی 20ها در هر ردیف با فاصله  و بوته

هاي  اي با لوله قطرهشدند. آبیاري با استفاده از سیستم 
  متر و قطره چکان با  میلی 38آبیاري داراي قطر 

 ساعت) صورت گرفت. (لیتر در 4دبی خروجی 
 5مرتبه در زمان کشت نشا به فاصله  3که  طوري به

ماه که  روز انجام شد و سپس تا اواخر فروردین
دلیل بارندگی  هبه اتمام رسید، آبیاري ب گلدهی تقریباً

ماه تا  فقط یک مرتبه انجام شد. از اوایل اردیبهشت
 7اواخر خردادماه که برداشت میوه به اتمام رسید 

  یک هفته انجام شد.  مرتبه آبیاري به فاصله تقریباً
 درصد 70آبیاري رطوبت خاك زمانی که به  در هر بار

  شد  یومتر)، انجام میرسید (با استفاده از تانس می
نیاز گیاه در طی دوره بسته به  ).=SWCدرصد  70(

(نیتروژن  NPK 20- 20-20 کود بارشد کوددهی 
 ؛درصد 4/0آمونیوم،  ؛درصد 5/6 عنوان، نیترات: به

 P2O5، 20/0 عنوان فسفات به ؛درصد 10/4 اوره،
) همراه با درصد K2O ،20/0 عنوان پتاس به و درصد
 02/0( بر )،درصد 03/0منگنز (مصرف  کم عناصر
صورت سرك  هبدرصد)  001/0(مولیبدن  ) ودرصد

)EDTA1(جدول  ) انجام شد(.  
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  . شیمیایی خاك مزرعه آزمایشی -خصوصیات فیزیکی -1جدول 
Table 1. Physical-chemical characteristics of experimental field soil.  

  عمق خاك 
Soil depth 

)cm(  

  درصد 
  اشباع 

)S.P(  

هدایت 
الکتریکی 
EC×103 

اسیدیته 
  اشباع 

pH 

مواد 
شونده  خنثی

T.N.V%  

  ماده 
آلی 

)O.M(% 

  کربن 
  آلی 

)O.C(% 

فسفر 
جذب  قابل

)P.P.M(  

گوگرد 
جذب  قابل

)P.P.M(  

پتاسیم 
جذب  قابل

)P.P.M(  

0-30  67  1.82  7.87  18  2.63  1.53  8.7  281.7  179  

  
ها، بسته به سرعت رسیدگی در یک فاصله  میوه
رسیده  ها آن زمانی که حداقل سه چهارم روزه 4زمانی 

مرحله (از اردیبهشت تا خرداد) برداشت  9در  بود،
هاي هر بوته با دقت  شدند و پس از هر برداشت، میوه

هاي برداشت  همچنین میوهگرم وزن شدند.  001/0
بندي شدند  میوه به چهار دسته طبقه شده براساس قطر

 گزارش شدند. 2 عنوان جدول )، که به4(

  
   بندي اندازه میوه بر اساس قطر. دسته -2جدول 

Table 2. Fruit size grouping by fruit diameter.  

 اندازه میوه
Fruit size 

 متر) قطر میوه (میلی
fruit diameter (mm) 

 بندي اندازه میوه دسته
Fruit size grouping 

   بزرگ
Big  

> 35 
  اول
1 

   متوسط
Medium  

  دوم 25-35
2 

  کوچک 
Small 

22-25 
  سوم
3 

 ریز، بدشکل و فاسد
Fine, deformed and rooted 

< 22 
  چهارم

4 

 
ها با استفاده از روش  محتواي آنتوسیانین نمونه

هاي مختلف محاسبه شد. در pHاختالف جذب در 
و  pH1ها در بافرهاي  این روش میزان جذب نمونه

pH4.5 در طول  گلیکوزید-3-از رنگدانه سیانیدین
نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  510موج 

نین کل با استفاده گیري شد. سپس مقدار آنتوسا زهااند
  ).   29محاسبه شد ( 1از رابطه 

  

)1   (( / 1 0 0 )
A

A C N m g m l
L M D




 
  

  

ت اکسیدانی عصاره از طریق خاصی ت آنتیظرفی
با جذب در طول  DPPHکنندگی رادیکال آزاد  خنثی
  نانومتر، میزان فنل کل عصاره با استفاده  517موج 

 دستگاه کمک با و سیکالچو -از معرف فولین
صورت  به نانومتر 760 موج طول در اسپکتروفتومتر

گالیک و میزان اسیدگرم بر گرم ماده خشک  میلی
  ن جذب نمونه در طول فالونوئید کل از روي میزا

گرم  صورت میلی متر و استاندارد بهنانو 506موج 
 گیري از دستگاه اسپکتروفتومتر با بهره کوئرستین،
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محلول کل  جامد). میزان مواد 12گیري شد ( اندازه
)TSSدستگاه رفراکتومتر  ) درآب میوه با استفاده از

دماي  ) درPR-32 Palett, AtagoCo., Japan (مدل
). اسید 30حسب درصد بیان شد ( گیري و بر اتاق اندازه

 گیري و بر فنل فتالئین اندازه حضور ) درTAتیتر ( قابل
آب  pH). 29حسب درصد اسیدسیتریک بیان شد (

 )Jenway. 3020(متر  pHمیوه با استفاده از دستگاه 
 دست آمده در پایان آزمایش، هاي به گیري شد. داده اندازه

تجزیه و از آزمون  SASver 9.1افزار  گیري از نرم با بهره
1SNK ها استفاده شد. براي مقایسه میانگین  
  

  نتایج و بحث
استفاده  فرنگی با ها، نوع رقم گیاه توت پایه یافته بر

 از مالچ پالستیکی قرمز در بستر کشت گیاه، اثر
عملکرد و برخی از سایر صفات مورد  داري بر معنی

  ). 3) (جدول ≥01/0Pفرنگی داشت ( بررسی میوه توت

اثر نوع رقم بر عملکرد وزن میوه در عملکرد میوه: 
). ≥05/0Pدار بود ( فرنگی معنی سه رقم مختلف توت
طور  میان تیمارهاي آزمایشی بهعملکرد وزن میوه در 

که  طوري ثیر زمان برداشت بود. بهأت داري تحت معنی
فرنگی رقم سیلوا تا زمان برداشت  عملکرد میوه توت

ترین مقدار  پنجم بیش از دو رقم دیگر بود و کم
  ). بر 4عملکرد مربوط به رقم گاویتا بود (جدول 

هاي  ها، عملکرد کل میوه در تمامی زمان پایه یافته
فرنگی  اي بود که عمکرد میوه توت گونه برداشت نیز به

. در ماروسا باالتر از رقم سیلوا بوددر ارقام سیلوا و کا
طور میانگین میانگین عملکرد ارقام سیلوا و  واقع، به

) درصد، باالتر 19/11) و (83/12ترتیب ( کاماروسا به
 ترین عملکرد میوه مربوط به از رقم گاویتا بود. بیش
کیلوگرم در بوته و  )17/85رقم سیلوا با مقدار (

کیلوگرم در  )8/30ترین آن در رقم گاویتا با مقدار ( کم
  ).4بوته بود (جدول 

  
 1.فرنگی تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در سه رقم مختلف توت -3جدول 

Table 3. Analysis of variance strawberry different cultivars.  

  منابع
 تغییرات
Sum of 
square  

درجه 
 آزادي

df  

 میانگین مربعات
Mean of square  

 عملکرد کل
Total yield  

  اکسیدان آنتی
Antioxidant 

 فنل
Phenol  

 فالونوئید
Flavonoid  

 آنتوسیانین
Anthocyanin  

 اسیدیته
pH  

اسید 
تیتر  لبقا
)TA(  

مواد جامد 
محلول 

)TSS(  
TA/TSS  

 بلوك
Block  

2  227047.92ns 0.1654ns  0.573ns  0.0677ns  0.0677ns  0.021ns  0.001ns  1.2977ns  80.67ns  

 رقم
Cultivar  

2  766456.32* 0.3746ns  19.11* 10.414** 100.98** 0.007ns  0.002ns  8.5511* 416.1ns  

خطاي 
 آزمایش
Error  

4  539199.28 0.1969  0.6883  0.1027  2.3994  0.0011  0.0026  1.4861  61.025  

 کل
Total  

8  - -  -  -  -   -  -  -  -  

ضریب 
 تغییرات

CV (%) 
-  11.653 7.540  8.301  14.762  6.439  13.181  8.541  14.058  7.947  

 درصد.  05/0در سطح احتمال  داري عدم معنی ns، 01/0و  05/0دار در سطح احتمال  ترتیب معنی به **، *
*, ** Significant at the 0.05 and 0.01 probability level, respectively, ns Not significant at P=0.05. 

                                                
1- Student-Nueman-Kouel 
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  .1394فرنگی در سال  فرنگی بر عملکرد وزن میوه (گرم) در سه رقم مختلف توت نوع رقم گیاه توت ثیرأبررسی ت -4جدول 
Table 4. Evaluation of type of the strawberry cultivar effect on fruit weight yield (g) in tree strawberry 
cultivar in 2015.  

 فرنگی ارقام توت
Strawberry cultivars تاریخ - زمان برداشت 

Harvest time- Date  گاویتا 
Gavietta 

 کاماروسا
Camarosa 

 سیلوا
Silva 

103.88 ± 31.1c* 307.37 ± 21.8b 746.59 ± 143.3a 1- ) 20اردیبهشت( 
10 May 

121.6 ± 288.1c 724.03 ± 23.2b 1215.61 ± 276.9a 2- ) 25اردیبهشت( 
15 May 

136.93 ± 27c 890.43 ± 26.1b 1178.87± 53.6a 3- ) 30اردیبهشت( 
20 May 

111.31 ± 18.7c 540.08 ± 40.6b 2425.18 ± 277.2a 4-  5(خرداد( 
26 May 

551.1 ± 108.6c 1173.16 ± 24.2a 2153.2 ± 120.2a 5- ) 10خرداد( 
31 May 

1302.55 ± 180.5b 2143.98 ± 55.3a 1285.03 ± 476.6b 6- ) 16خرداد( 
6 June 

1993.97 ± 140.2c 3392.2 ± 373.8b 4038.81 ± 127.8a 7- ) 21خرداد( 
11 June 

2457.15 ± 163.3b 4286.77 ± 176.5a 2463.26 ± 251.2b 
 )26خرداد ( -8

16 June 

1612.74 ± 179.9b 2385.54 ± 120.4a 2352.8 ± 178.2a 9- ) 31خرداد( 
21 June 

8391.23 ± 903.4c 15843.56 ± 1470.3b 17859.35 ± 1046.7a کل  

  Yield of fruit weight (gr) *                                                                                                   عملکرد وزن میوه بر حسب گرم *
  . ندارند% 5در سطح داري  اعداد در هر ردیف داراي حروف یکسان از لحاط آماري تفاوت معنی *

* In each row, numbers followed by the same letters are not significantly different at 5% level.  

  
داري،  طور معنیهاي برداشت بهدر تمامی زمان

). در دسته ≥05/0Pثیر نوع رقم قرار گرفت (أت تحت
هاي بزرگ، تعداد میوه در رقم کاماروسا  اول، میوه

این داري باالتر بود طور معنی نسبت به سایر ارقام به
تعداد میوه را به  ترین در حالی بود که رقم گاویتا کم

). در دسته دوم و سوم، 5خود اختصاص داد (جدول 
ترین شمار  هاي متوسط و کوچک، کمترتیب میوه به

ترین  که بیش حالی میوه در رقم گاویتا دیده شد، در
شمار میوه مربوط به رقم سیلوا بود. دسته چهارم، 

)، 22تر از  با قطر کمسد و ریز (هاي بدشکل، فا میوه
هاي رقم گاویتا در مقایسه با ارقام دیگر  شمار میوه

هاي برداشت شده در کلی شمار میوه طور تر بود. به کم
ترین میزان  تر از ارقام دیگر و کم رقم سیلوا بیش

  ).5مربوط به رقم گاویتا بود (جدول 
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  فرنگی بر عملکرد اندازه میوه. ثیر نوع رقم میوه توتأبررسی ت -5جدول 
Table 5. Evaluation of type of strawberry cultivars on fruit size yield.  

 فرنگی ارقام توت
Strawberry cultivars متر میلیقطر ( -بندي اندازه میوه دسته( 

Fruit Size Grouping- Diameter (mm)  
 سیلوا کاماروسا گاویتا

120 ± 20.1c 277 ± 32.3a 242 ± 19.1b 35تر از  اول، بیش 
1) >35 mm 

387 ± 50.2c 636 ± 71.2b 865 ± 47.5a  ،25- 35دوم 
2) 25-35 mm 

195 ± 27.1c 307 ± 19.3b 438 ± 29.1a  ،22-25سوم 
3) 22-25 mm 

96 ± 16.8c 132 ± 11.5b 222 ± 13.9a 
 22تر از  چهارم، کم

4) <22 mm 

798 ± 131.9c 1352 ± 212.9b 1767 ± 298.5a تعداد کل 
Total Number 

  . ندارند% 5در سطح داري  اعداد در هر ردیف داراي حروف یکسان از لحاط آماري تفاوت معنی *
* In each row, numbers followed by the same letters are not significantly different at 5% level.  

  
 کیفیت میوه و روز، تولید طول دما و بین تعامل

روز  دهد. در ارقام قرار می ثیرأت تحت را فرنگی توت
 دوره شرایط در گلدهی آغاز کاماروسا، مانند کوتاه،
 دماي ساعت) و 12از  تر کم کوتاهی (معموالً نوري

 طول روز، و افزایش دمادهد. از طرفی،  پایین رخ می
افزایش  که طوري شود، به می میوه موجب کاهش تولید

). در 7همراه دارد (را به ها  استولون در رشد و توسعه
گلدهی وابستگی  آغاز سیلوا، مانند خنثی، روز ارقام

 که حتی در طوري ندارد، به روز طول به چندانی
 ازاي در خنثیروز  ). ارقام9افتد ( نیز اتفاق می تابستان

روز کوتاه تولید  ارقام به نسبت سال تر هاي گرم دوره
تري  کم حساسیت ها آن که دلیل این هتري دارند، ب بیش

 ظهور دما، براي و روز طول توسط شدن تحریک به
ها به  آن 1باردهی نتیجه، دوره در ها را دارند. استولون

هاي  مورد ویژگی ). وجود آگاهی در31افتد ( می تاخیر
  ها بسیار با اهمیت  یک رقم براي مدیریت کشت آن

                                                
1- Fructification 

آید، که کسب این اطالعات براي  حساب می  به
  است.  سودمند فرنگی، بسیار تولیدکنندگان تولید توت

هاي این پژوهش، عملکرد نهایی وزن  بر پایه یافته
فرنگی در رقم سیلوا که به لحاظ طول روز  میوه توت

شود در مقایسه با ارقام  گیاهی روز خنثی تلقی می
کاماروسا و گاویتا که هر دو رقم روز کوتاه هستند، 
باالتر بود با وجود تفاوت عملکرد رقم سیلوا با رقم 

توجه   کاماروسا باید بیان نمود که این تفاوت بسیار قابل
نبود اما احتالف عملکرد هر دو این اقام، با رقم گاویتا 

ترین شمار و  ر بیشگیر بود. از سوي دیگ بسیار چشم
با  عملکرد اندازه میوه در دسته اول، که ویژگی بارز و

 شود، پسندي) محسوب میفرنگی (بازار اهمیت میوه توت
هاي  که شمار میوه در رقم کاماروسا دیده شد، در حالی

ترین  ریز و بدشکل (دسته چهارم) در رقم گاویتا کم
توان  میزان بود. بنابراین، بر اساس این نتایج می

که تفاوت در عملکرد ارقام،  بیان نمودگونه  این
طول  مانندهاي ارقام  توجهی به ویژگی وابستگی قابل
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دست آمده را  هتوان تفاوت در نتایج ب روز ندارد و می
ها  به استفاده از مالچ پالستیکی قرمز در بستر کشت آن

ثیر أ) با بررسی ت2013نسبت داد. سکاتو و همکاران (
کیفیت ارقام میوه ي کشت بر عملکرد و ها سامانه
فرنگی بیان کردند که تفاوت چندانی میان ارقام  توت

هاي  ). که با یافته7( کاماروسا و سیلوا وجود نداشت
  این پژوهش همخوانی داشت.

 هاي دلیل داشتن ویژگی ههاي رنگی پالستیکی ب مالچ
اي براي تولید  گسترده طور دمایی و نوري ویژه، به

هاي پالستیکی  شوند. مالچمحصوالت باغی استفاده می
اقلیم را تغییرداده و بر محیط توانند خردرنگی می

شرایط رطوبتی هوا  دماي خاك ونوري پیرامونی گیاه، 
اخیر نشان داده است  هاي پژوهش). 33گذار باشند ( اثر

 ویژه رنگ قرمز، در ههاي پالستیکی رنگی، ب که مالچ
اکسیدانی  ت میوه و افزایش فعالیت آنتیباال بردن کیفی
  ). 17ثر است (ؤمیوه بسیار م
بخشی از نور با طول  هاي قرمز نه تنها پالستیک

دهند بلکه در دامنه نور موج کوتاه را از خود عبور می
کنند.  ) آن را بازتاب هم میFR) و فروسرخ (Rقرمز (

) FR.Rدر تولید گیاهی نسبت نور قرمز دور به قرمز (
قش مهمی در تنظیم فیتوکروم برگ، جابجایی مواد ن

که  حالی )، در22( فتوسنتزي و زودرسی میوه دارد
هاي سیاه و سفید بر  هاي رنگی مانند مالچ سایر مالچ

). تاکنون، 30توجهی ندارند ( ثیر قابلأاین نسبت ت
ثیر مالچ قرمز بر این نسبت در أهایی مبنی بر ت گزارش

 ) و زودرسی32فرنگی ( گوجهعملکرد و زودرسی میوه 
  ) ارائه شده است.10در سبزیجات (

توجهی را براي  اتدازه میوه بهره اقتصادي قابل
که بزرگی و شدت  سازد. چرا تولیدکنندگان فراهم می
فرنگی جذابیت فراوانی را براي  قرمزي رنگ میوه توت

کنندگان داشته و ارزش میوه در بازار فروش  مصرف
یابد. دما  بزرگ میوه افزایش میواسطه اندازه  هب

ترین متغیر اقلیمی است که بر عملکرد گیاه  اصلی

گذار بوده و سبب تغییر در رفتار ثیرأفرنگی ت توت
شود. تحت شرایط دماهاي رویشی و زایشی آن می

فرنگی تمایل به تکثیر  باال، گلدهی متوقف شده و توت
ز توسط رشد رویشی و تسریع در تولید شمار زیادي ا

) بیان 2008لدسما و همکاران ( ).2ها دارد ( استولون
کردند که، دامنه دماي مطلوب براي رشد و توسعه 

گراد متغیر است.  درجه سانتی 26تا  10فرنگی از  توت
  شرایط تنش مانند دماهاي شدید، کمبود آب و 

افشانی اندك، از عوامل  تابش خورشیدي و یا گرده
تبع آن کاهش شمار  هکننده در ریزش گل و ب تعیین

ها با نتایج سایر  این یافته .)21( آیندحساب می میوه به
 )،2007همخوانی داشت. کاي و همکاران ( پژوهشگران

گزارش کردند که در میان پنج نوع مالچ مورد استفاده 
فرنگی، باالترین میزان عملکرد و  در بستر کشت توت

 و اتکینسون). 17( اندازه میوه مربوط به مالچ قرمز بود
 اندازه از دسته تجاري چهار )، نیز2006همکاران (

بازتاب مختلف را ارائه کردند.  محیط چهار در میوه
ها دریافتند که عملکرد میوه باالتر و اندازه میوه  آن

ترین بازتاب محیط پیرامونی گیاه  (دسته اول) با بیش
) بیان کردند 1993). آلبرگتس و چندلر (4( همراه بود

فرنگی در مالچ قرمز نسبت به  اندازه میوه توت که،
)، 1982). هایمرلیچ (1( تر بودند مالچ مشکی بزرگ

فرنگی در مالچ  نشان داد که تعداد و اندازه میوه توت
مشکی در مقایسه با کشت معمولی (خاك لخت) 

هایی که در داخل فرنگی). همچنین توت15( باالتر بود
تري را  داشتند اندازه بزرگهاي پالستیکی قرار  تونل

هایی که به روش معمول کشت فرنگینسبت به توت
 بازتابی از مالچ پالستیکی نور ).24شده بودند، داشت (

تري  ل موج کوتاه، بیشهایی با طوتواند تابش قرمز می
ها فراهم سازد و نسبت نور قرمز به قرمز  را براي میوه

تواند هم  می ) را تغییر دهد. کیفیت تابشFR/Rدور (
ثر باشد. ؤفرنگی م  بر رشد و هم بر تولید میوه توت

هاي این  و یافته پژوهشگرانبنابراین با توجه به نتایج 
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که، عامل اصلی  بیان نمودگونه  توان این پژوهش، می
 فرنگی، توت افزایش عملکرد و اندازه میوه در در
  تواند خرداقلیم محیط پیرامونی گیاه باشد. می

داري بر خصوصیات ستیکی قرمز اثر معنیمالچ پال
  فرنگی داشت  ارقام مختلف میوه توت فیتوشیمیایی

)01/0P≤هاي کاماروسا ). میزان آنتوسیانین میوه در رقم 
و گاویتا باالتر از رقم سیلوا بود، این در حالی بود که 

 ترین این دو رقم دیده نشد. بیش داري بین تفاوت معنی
ترین  آنتوسیانین در رقم کاماروسا و کممیزان  مقدار

 80/56ترتیب با میانگین، ( مقدار آن در رقم سیلوا به

 100گرم بر  میلی 69/26) و (لیتر میلی 100گرم بر  میلی
). محتواي فنل کل میوه 1-الف شکل) بود (لیتر میلی

رقم کاماروسا نسبت به دو رقم دیگر باالتر بود، اما 
ارقام گاویتا و سیلوا وجود  داري میان تفاوت معنی

). محتواي فالونوئید میوه در رقم 1-شکل بنداشت (
کاماروسا در مقایسه با دو رقم دیگر باالتر بود. 

ترین میزان محتواي فالونوئید در رقم گاویتا بود  کم
). همچنین نتایج نشان داد که، مالچ 1-جشکل (

 اکسیدانی داري بر فعالیت آنتی پالستیکی قرمز اثر معنی
)IC50 () 1-دشکل نداشت.(  

  

  
  

ییرات مقادیر تغ :. الف1394 رشد سال میوه در طی دورهخصوصیات فیتوشیمیایی فرنگی بر برخی  بررسی اثر نوع رقم توت - 1 شکل
اکسیدانی میوه  تغییرات فعالیت آنتی د:تغییرات مقادیر فالونوئید کل میوه،  ج:محتواي فنل میوه،  تغییرات مقادیر ب:، آنتوسیانین کل میوه

  فرنگی در بین ارقام مختلف. توت
Figure 1. Evaluation of type of strawberry cultivars effect on phytochemical characteristics of fruit during 
growth season in 2015. a: variation of fruit total anthocyanin, b: variation of fruit phenol content, c: variation 
of fruit flavonoid, d: variation fruit antioxidant activity on strawberry different cultivars.  
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با هدف افزایش عملکرد میوه  دکیفیت میوه نبای
هاي ما نشان داد که مالچ پالستیکی   بیافتد. یافتهخطر  به

قرمز موجب باالترین میزان عملکرد و تعداد میوه در 
رقم سیلوا نسبت به دو رقم دیگر شد. آنتوسیانین 

  .ها است میوه مسئول رنگ قرمز در
 گزارش شده است که کیفیت نورآنتوسیانین موجود

 هاي طول موج ثیر قرار داده وأت تحت پوست گالبی را در
). تنظیم 30دهد ( بلندتر شدت رنگ قرمز را افزایش می

 به کیفیت نور نیز پوست میوه سیب رنگ قرمز در نور
 )،2000). وانگ و همکاران (16شود ( مربوط می

ثیر رنگ مالچ پالستیکی بر رنگ أگزارشی را مبنی بر ت
مور و همکاران  ).35( فرنگی نیز ارائه کردند میوه توت

، بیان کردند که باالترین محتواي آنتوسیانین )2005(
روي مالچ پالستیکی کشت  ها فرنگی که توت زمانی

فیتوشیمیایی ). محتویات 26( دست آمد هشدند، ب
توانایی  اکسیدانی، آنتی هاي خوراکی حاوي ترکیبات میوه

هاي آزاد را  محافظت در برابر اکسیژن فعال و رادیکال
هاي  برخی از شیوهدارند. مشخص شده است که 

، تاریخ کشت و استفاده از مالچ مانندمدیریت کشت 
فرنگی و  مطلوبی عمکرد میوه توت شکل کامالً به

و  3(دهد  محتویات فیتوشیمیایی میوه را افزایش می
در این پژوهش باالتر بودن محتواي آنتوسیانین ). 1

فرنگی رقم کل، محتواي فنل و فالونوئید میوه توت
توان  در مقایسه با ارقام سیلوا و گاویتا را میکاماروسا 
هاي ژنتیکی رقم کاماروسا در پاسخ به آن،  به ویژگی
  نسبت داد.

بر اساس نتایج حاصل، اثر مالچ پالستیکی قرمز بر 
داري داشت محلول میوه تفاوت معنی جامد میزان مواد

)05/0P≤طور میانگین، میزان مواد ها، به ). بر پایه یافته 
محلول در دو رقم کاماروسا و گاویتا در مقایسه  جامد

  ). 2کل شبا رقم سیلوا باالتر بود (

  

  
  

  . 1394 رشد سال واد جامد محلول میوه در طی دورهفرنگی بر میزان م ثیر نوع رقم توتأبررسی ت -2شکل 
Figure 2. Evaluation of red plastic mulch effect on fruit total solid soluble during growth season in 2015.  

  
که بین دو رقم کاماروسا و گاویتا تفاوت  در حالی

چندانی دیده نشد. مالچ پالستیکی قرمز بر میزان 
نسبت  نیز) TA)، اسید قابل تیتراسیون (pHاسیدیته (

TA/TSS ثیر أیان ارقام مورد بررسی، تمیوه، در م
  ). 6چشمگیري نداشت (جدول 
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  . 1394فرنگی در سال  فرنگی بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی میوه سه رقم مختلف توت بررسی اثر نوع رقم توت -6جدول 
Table 6. Evaluation of type of strawberry cultivars effect on fruit biochemical characteristics in 2015.  

TA/TSS  
  تیتر  اسید قابل

TA )%(  
  اسیدیته

pH 
 رقم

Cultivar  

76.43 a 0.16 a  4.20 a کاماروسا 
Camarosa 

76.63 a 0.15 a  4.22 a گاویتا 
Gavietta 

56.13 a 0.14 a  4.21 a سیلوا 
Silva 

  . ندارند% 5در سطح داري  لحاط آماري تفاوت معنیاعداد در هر ردیف داراي حروف یکسان از  *
* In each row, numbers followed by the same letters are not significantly different at 5% level.  

  
 تازگی اثبات شده است که، خصوصیات فیتوشیمیایی به

رنگ مالچ قرار دارد.  ثیرأت و بیوشیمیایی میوه نیز تحت
توجهی بر کیفیت میوه  که رنگ مالچ اثر قابل طوري به

تواند ترکیبات  گذارد. تغییر رنگ مالچ نیز می می
فنل  ها، گیاهان، مانند آنتوسیانین شیمیایی موجود در

دهد. کاونتري  تغییر ) را22کل و مواد جامد محلول (
موجب  )، بیان کردند که، رنگ مالچ،2003و همکاران (

و  افزایش مواد جامد محلول، فنل کل، فالونوئیدها
). بر اساس گزارش 8( آنتوسیانین موجود در میوه شد

) میزان مواد 2014المللی ( خدمات گیاهان زراعی بین
جامد محلول باال، بیانگر سالمت میوه و پتانسیل 

). اثبات شده است که، 9( ژنتیکی مطلوب گیاه است
ثیر أهاي رنگی ت ایر مالچمالچ قرمز نسبت به س

). 13گذارد ( ) میFR/Rچشمگیري بر افزایش نسبت (
)، به این نتیجه رسیدند 2001( همکاران و کسپرباور

در نوربازتابی از مالچ پالستیکی قرمز  FR/Rکه نسبت 
تغییر بیان ژن،  ثیر بر فعالیت طبیعی فتوسنتز گیاه وأبا ت

  ).18( شود منجربه بهبود عطر و طعم میوه می

  گیري کلی نتیجه
تواند  بازتابی از مالچ پالستیکی قرمز می نور

ها  تري را براي میوه بیش هایی با طول موج کوتاه، تابش
) FR/Rفراهم سازد و نسبت نور قرمز به قرمز دور (

تواند هم بر رشد و هم را تغییر دهد. کیفیت تابش می
هاي  یافتهثر باشد. بر پایه ؤفرنگی م بر تولید میوه توت

فرنگی در  این پژوهش، عملکرد نهایی وزن میوه توت
  رقم سیلوا در مقایسه با ارقام کاماروسا و گاویتا که 
هر دو رقم روز کوتاه هستند، باالتر بود. همچنین 
باالتر بودن محتواي آنتوسیانین کل، محتواي فنل و 

فرنگی رقم کاماروسا در مقایسه با  فالونوئید میوه توت
توان به کیفیت نور بازتابی از مالچ قرمز و  را میدیگر 

هاي ژنتیکی رقم کاماروسا نسبت داد. در  البته ویژگی
ژنتیکی  پتانسیل این است که، این پژوهش گمان بر

 گیاه، پیرامون خرداقلیم نوريکیفیت مطلوب ارقام و 
فرنگی  سزایی در افزایش کیفیت میوه توت هنقش ب

  .بویژه رقم کاماروسا دارد
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