
 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

1 

 

 بشسسی تٌَع هَسفَلَطیکی بشخی اسقام تَت فشًگی هَجَد دس ایشاى
 3ٍ هحوذ سشسیفی 2، ػبذالؼلی ضجاػیاى 2، کاظن اسصاًی1حسیٌؼلی اسذی قاسًِ

 تْشاى باغباًی داًـگاُ تشبیت هذسعػلَم ی اداًـدَی دکتش -1

 تْشاى باغباًی داًـگاُ تشبیت هذسعػلَم گشٍُ اػتاد ٍ اػتادیاس  -2

 اػتاى کشدػتاىٍ هٌابغ عبیؼی شکض تحقیقات کـاٍسصی هحقق ه -3

 چکیذُ

باضذ ٍ دس داهٌِ ٍسیؼی اص ضشایط آب ٍ گیاّی ػلفی، چٌذ سالِ ٍ ّویطِ سبض اص خاًَادُ سصاسِ هی (Fragaria annanasa) تَت فشًگی

اضتِ ٍ اصالح اسقام جذیذ ًیض با تَجِ بِ دس حال حاضش صذّا سقن تَت فشًگی بشای تَلیذ تجاستی دس دًیا ٍجَد د. ضَدَّایی کاضتِ هی

 با ٍجَد سابقِ طَالًی کطت تَت فشًگی دس ایشاى ٍ ّوچٌیي ٍسٍد اسقام جذیذ دس . ضَداّذاف خاظ اصالحی، بذٍى ٍقفِ دًبال هی

ٌَع طًتیکی اسقام ٍ بوٌظَس بشسسی ت. ای بش سٍی تٌَع اسقام هَجَد دس کطَس اًجام ًطذُ استّای اخیش، هتأسفاًِ تاکٌَى هطالؼِسال

سقن تَت فشًگی اص کلکسیَى هشکض تحقیقات کطاٍسصی استاى کشدستاى تْیِ ٍ دس  11ّای تَت فشًگی هَجَد دس ایشاى، تؼذاد طًَتیپ

ّا ٍ دس هشاحل سضذ پس اص استقشاس  بَتِ. دس گلخاًِ با ضشایط کٌتشل ضذُ ٍ سیستن آبیاسی ّیذسٍپًَیک کطت گشدیذًذ 1331اسفٌذ هاُ 

الوللی تَت فشًگی هَسد بشسسی تشیي خصَصیّات سضذی ٍ صفات هَسفَلَطیکی اسقام هزکَس با استفادُ اص دسکشیپتَس بیيسٍیطی، هْن

 . سقن تَت فشًگی هَجَد دس کطَس تْیِّ گشدیذ 11قشاس گشفتٌذ ٍ بشاساس ًتایج بِ دست آهذُ، ضٌاسٌاهِ هَسفَلَطیکی 

 .کی، صفات هَسفَلَطیک، ضٌاسٌاهِ اسقام تَت فشًگیتَت فشًگی، تٌَع طًتی: کلوات کلیذی

 

 هقذهِ

ّای داًِ سیض ٍ تَت فشًگی یکی اص هیَُ. اػت Rosaceae گیاّی ػلفی ٍ دائوی اص خاًَادُ (.Fragaria ananassa L)تَت فشًگی 

  کـت آى دس خْاى افضٍدُ  بَهی هٌاعق هؼتذلِ اػت کِ عشفذاسى صیادی داسد ٍ بِ ّویي خْت سٍص بِ سٍص بش اّویّت ٍ ػغح صیش

اٍلیي سقن اكالح ؿذُ تَت فشًگی، دس صهاى كذاست اتابک اػظن اص فشاًؼِ بِ ایشاى ٍاسد ؿذُ ٍ بِ ّویي (. 1333تقَی، )ؿَد هی

 دس حال حاضش كذّا سقن تَت فشًگی بشای تَلیذ تداستی دس دًیا ٍخَد(. 1330کاؿی ٍ حکوتی، )ؿَد دلیل بِ ًام اتابکی خَاًذُ هی

  .(Morgan, 2005)ؿَد داؿتِ ٍ اكالح اسقام خذیذ ًیض  با تَخِ بِ اّذاف خاف اكالحی، بذٍى ٍقفِ دًبال هی

گش هَفقیّت ًظادی بش ٍخَد تٌَع طًتیکی اػتَاس اػت ٍ دس ٍاقغ بذٍى دػتشػی بِ چٌیي تٌَػی، اكالحپایِ ٍ اػاع تحقیقات بِ

بشداسی اص رخایش طًتیکی، ؿٌاخت ّوِ خاًبِ هَاد بشای بْشُ (.1335ٍخذاًی، )ذ داؿت چٌذاًی بشای ایداد ٍ اسایِ اسقام خذیذ ًخَاّ

بٌذی ّا ٍ عبقِّای ضشٍسی، بشسػی اختالف طًتیکی داخل گًَِّذف اص اسصیابی. ّا ضشٍسی اػتطًتیکی یا بِ ػباستی اسصیابی آى

ًظادی ّش هحلَل، ي گام دس ساُ بِاٍلیّ (.1330وکاساى، هظفشی ٍ ّ)باؿذ ّا با اػتفادُ اص كفات ظاّشی ٍ سیخت ؿٌاػی هیآى

ّا هـتول لزا تْیِّ ؿٌاػٌاهِ بشای ّش یک اص آى. ؿٌاخت طسم پالػن هَخَد ٍ آگاّی اص ًقاط ضؼف ٍ قَت ّش یک اص اسقام آى اػت

 (.1331ًداتیاى، )سػذ ِ ًظش هیّای اكالحی اهشی ضشٍسی بتشیي خلَكیّات هَسد ًیاص دس کاسّای تحقیقاتی ٍ بَیظُ بشًاهِبش هْن

ّا، ّا، تأییذ َّیت ًوًَِتَاًذ بِ هذیشیت کلکؼیَىبٌذی گیاّاى، هیّا دس ػغح فٌَتیپی ػالٍُ بش کاسبشد دس صهیٌِ عبقِاسصیابی

 .(Teyssier et al., 1996)ّا کوک کٌذ ّا ٍ ٍالذیي آىي سٍابظ فٌَتیپی اص خولِ بیي دٍسگیتـخیق اؿتباّات دس ؿٌاػایی ٍ ًیض تؼی

ای بش سٍی تٌَع ّای اخیش، هتأػفاًِ تاکٌَى هغالؼِبا ٍخَد ػابقِ عَالًی کـت تَت فشًگی دس ایشاى ٍ ٍسٍد اسقام خذیذ دس ػال
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لزا ایي تحقیق بوٌظَس بشسػی تٌَع اسقام هَخَد دس ایشاى بش اػاع كفات هَسفَلَطیکی . اسقام هَخَد دس کـَس اًدام ًـذُ اػت

 . اًدام ؿذ

 

 ّاَاد ٍ سٍشه

ّای اسقام هختلف تَت فشًگی دس ایي پظٍّؾ اص کلکؼیَى تَت فشًگی ٍاقغ دس هشکض تحقیقات کـاٍسصی اػتاى کشدػتاى سًٍذک

ٍ  1333ای داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ خَساػگاى، دس اػفٌذ هاُ ّای هشکض تحقیقات گلخاًِّا پغ اص اًتقال بِ گلخاًِبَتِ. تْیِّ ؿذ

عشح آصهایـی هَسد اػتفادُ بلَک . کـت ؿذًذ( 50/50)کیلَیی ٍ هحیظ کـت کَکَپیت ٍ پشالیت بِ ًؼبت هؼاٍی  4ّای دس گلذاى

تغزیِ گیاّاى . گلذاى بَد کِ دس داخل ّش کذام یک گیاُ کاؿتِ ؿذ 5ّش ٍاحذ آصهایـی ًیض ؿاهل . کاهل تلادفی ٍ دس ػِ تکشاس بَد

اسصیابی كفات هَسفَلَطیکی دس . ، اًدام گشفت(Mogan, 2005)اػاع فشهَل غزایی هَسگاى ًیض دس هشاحل سؿذ سٍیـی ٍ صایـی بش 

 .هَخَد بشای تَت فشًگی اًدام ؿذبیي الوللی  (Descriptor)گش سؿذ سٍیـی ٍ بش اػاع تَكیفهشاحل 

 ًتایج

ّا سٍی کِ هحل طىدٍس، قبل اص صهاًیس بؼیاّای آیٌذ ٍ اص صهاىخضء ًخؼتیي ًـاًگشّا بِ ؿواس هی( هَسفَلَطیکی)كفات فٌَتیپی 

تشیي ساُ اسصیابی هؼتقین تٌَع طًتیکی دس داخل ٍ بیي ایي سٍؽ آػاى. اًذّا هـخق گشدد، هَسد اػتفادُ قشاس گشفتِکشٍهَصٍم

ایی اٍلیِّ ٍ عبقِ باؿذ ٍ سٍؿی اػت کِ بشای ؿٌاػّای هَسفَلَطیکی، بذٍى ًیاص بِ ابضاسی پیچیذُ هیبشای بشآٍسد تفاٍت ،ّاخوؼیّت

ّای سٍیـی تشیي ٍیظگیبش اػاع ًتایح بِ دػت آهذُ اص ایي پظٍّؾ، هْن. گشفتِ اػتبٌذی گیاّاى دس قذین هَسد اػتفادُ قشاس هی

اعالػات ایي . اًذّای صیش بیاى ؿذُسًٍذ، دس خذٍلبشخی اص اسقام تَت فشًگی هَخَد دس کـَس، کِ خضٍ ؿٌاػٌاهِ اسقام بِ ؿواس هی

   .تَت فشًگی هَخَد دس کـَس هَسد اػتفادُ قشاس گیشد ِ اسقامتَاًذ بؼٌَاى یک ساٌّوا دس ؿٌاػایی اٍلیّیه

 

 صفات سٍیطی بشخی اسقام تَت فشًگی ایشاى -1جذٍل 
 بشاقی سطح 

 بشگ

ػادت سضذ 

 بَتِ

 تشاکن

 بشگ

 قذست

 سضذ

 هَقؼیت

 گل آریي

 تَلیذ

 استَلَى

 تشاکن کشک

 استَلَى

 آًتَسیاًیي

 لَىاستَ

 سًگ سطح

 بشگ

 چشٍکیذگی

 بشگ

 سقن

 کَییي الیضا خیلی کن ػبض خیلی کن کن هتَػظ پاییي هتَػظ هتَػظ ایؼتادُ هتَػظ

 ػکَیا خیلی کن ػبض تیشُ خیلی کن هتَػظ هتَػظ باال هتَػظ هتَػظ گؼتشدُ خیلی کن

 پاسٍع صیاد ػبض تیشُ خیلی کن کن هتَػظ ّن ػغح قَی هتشاکن ایؼتادُ هتَػظ

 هکذًٍاًغ خیلی کن ػبض تیشُ خیلی کن کن هتَػظ ّن ػغح ضؼیف کن پـت ًیوِ ایؼتادُ لی کنخی

 ػلَا صیاد ػبض خیلی کن کن هتَػظ پاییي قَی هتشاکن ایؼتادُ هتَػظ

 چٌذلش هتَػظ ػبض خیلی کن هتَػظ هتَػظ باال قَی هتشاکن ًیوِ ایؼتادُ صیاد

 هاساک هتَػظ ػبض آبی خیلی کن کن قَی پاییي قَی هتشاکن ایؼتادُ خیلی کن

 تي بیَتی خیلی کن ػبض خیلی کن هتَػظ هتَػظ پاییي هتَػظ هتَػظ ًیوِ ایؼتادُ صیاد

 آلیؼَ خیلی کن ػبض سٍؿي خیلی کن کن قَی پاییي قَی هتشاکن گؼتشدُ خیلی کن

 پاخشٍ خیلی کن ػبض تیشُ خیلی کن کن قَی پاییي هتَػظ هتَػظ ایؼتادُ هتَػظ

 کشدػتاى خیلی کن ػبض سٍؿي خیلی کن کن قَی باال ضؼیف کن پـت گؼتشدُ خیلی کن

 کاهاسصا هتَػظ ػبض تیشُ هتَػظ کن هتَػظ باال هتَػظ هتَػظ ًیوِ ایؼتادُ هتَػظ

 بالک هَس خیلی کن ػبض سٍؿي خیلی کن هتَػظ قَی پاییي قَی هتشاکن گؼتشدُ خیلی کن

 گاٍیَتا صیاد ػبض تیشُ کن کن ظهتَػ پاییي هتَػظ هتَػظ ایؼتادُ خیلی کن

 فشصًَ خیلی کن ػبض خیلی کن کن هتَػظ پاییي هتَػظ هتَػظ ًیوِ ایؼتادُ خیلی کن
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 صفات سٍیطی بشخی اسقام تَت فشًگی ایشاى -1اداهِ جذٍل 
 طَل بِ ػشض

 بشگچِ اًتْایی 

 قاػذُ 

 بشگچِ اًتْایی

 حاضیِ بشگچِ

 اًتْایی 

 حالت کشک 

 سٍی دهبشگ

 آًتَسیاًیي

 گَضَاسک 

 جْت کشک

 سٍی دهگل 

 ًحَُ آسایص

 گلبشگْا 

 اًذاصُ کاسِ بِ 

 جام گل

 سقن

 کَییي الیضا ّن اًذاصُ آصاد کاهالً بِ ػوت باال کن افقی دًذاًِ داس كاف ًؼبتاً بضسگتش

 ػکَیا بضسگتش دس تواع با ّن کوی بِ ػوت باال خیلی کن افقی ایکٌگشُ صاٍیِ داس ًؼبتاً بضسگتش

 پاسٍع بضسگتش کاهالً ّوپَؿاى کوی بِ ػوت باال خیلی کن افقی ایکٌگشُ كاف بضسگتش ًؼبتاً

 هکذًٍاًغ بضسگتش آصاد کاهالً بِ ػوت باال خیلی کن کاهالً بِ ػوت باال ایکٌگشُ كاف ًؼبتاً بضسگتش

 ػلَا بضسگتش الً ّوپَؿاىکاه کاهالً بِ ػوت باال خیلی کن کاهالً بِ ػوت باال ایکٌگشُ صاٍیِ داس ًؼبتاً بضسگتش

 چٌذلش ّن اًذاصُ آصاد کوی بِ ػوت باال خیلی کن افقی ایکٌگشُ گشد بشابش

 هاساک کَچکتش کاهالً ّوپَؿاى کوی بِ ػوت باال خیلی کن کوی بِ ػوت باال ایکٌگشُ صاٍیِ داس ًؼبتاً بضسگتش

 تي بیَتی بضسگتش آصاد کوی بِ ػوت باال خیلی کن افقی ایکٌگشُ كاف ًؼبتاً بضسگتش

 آلیؼَ بضسگتش دس تواع با ّن کاهالً بِ ػوت باال خیلی کن افقی دًذاًِ داس صاٍیِ داس ًؼبتاً بضسگتش

 پاخشٍ بضسگتش کاهالً ّوپَؿاى کوی بِ ػوت باال هتَػظ کاهالً بِ ػوت باال ایکٌگشُ كاف ًؼبتاً بضسگتش

 کشدػتاى کَچکتش آصاد کاهالً بِ ػوت باال هتَػظ ػوت باالکوی بِ  دًذاًِ داس صاٍیِ داس ًؼبتاً بضسگتش

 کاهاسصا بضسگتش آصاد کاهالً بِ ػوت باال خیلی کن کوی بِ ػوت باال ایکٌگشُ كاف ًؼبتاً بضسگتش

 بالک هَس بضسگتش کاهالً ّوپَؿاى کاهالً بِ ػوت باال هتَػظ کوی بِ ػوت باال دًذاًِ داس صاٍیِ داس ًؼبتاً بضسگتش

 گاٍیَتا ّن اًذاصُ دس تواع با ّن کاهالً بِ ػوت باال خیلی کن کوی بِ ػوت باال ایکٌگشُ صاٍیِ داس بتاً بضسگتشًؼ

 فشصًَ ّن اًذاصُ آصاد کاهالً بِ ػوت باال خیلی کن افقی ایکٌگشُ كاف ًؼبتاً بضسگتش

 

 

 

 

 صفات سٍیطی بشخی اسقام تَت فشًگی ایشاى -1اداهِ جذٍل 
 سقن هَقؼیت فٌذقِ ًاحیِ بذٍى فٌذقِ ًاّوَاسی سٍی هیَُ بشاقی هیَُ یکٌَاختی سًگ هیَُ سًگ هیَُ ضکل هیَُ سًگ گلبشگ لبشگطَل بِ ػشض گ

 کَییي الیضا بشخؼتِ پْي کاهالً یکٌَاخت هتَػظ کاهالً یکٌَاخت قشهض هخشٍعی ػفیذ بشابش

 ػکَیا فشٍسفتِ خیلی پْي اختکاهالً یکٌَ هتَػظ کاهالً یکٌَاخت قشهض تیشُ بیضی ػفیذ بشابش

 پاسٍع فشٍسفتِ باسیک ؿذیذاً ًاّوَاس صیاد کاهالً یکٌَاخت قشهض ًاسًدی اػتَاًِ ای ػفیذ بشابش

 هکذًٍاًغ ّن ػغح خیلی کن کاهالً یکٌَاخت کن کاهالً یکٌَاخت قشهض ًاسًدی گشد پْي ػفیذ بضسگتش

 ػلَا بشخؼتِ خیلی کن اّوَاسکوی ً صیاد کاهالً یکٌَاخت قشهض پْي ػفیذ کَتاُ تش

 چٌذلش فشٍسفتِ باسیک کاهالً یکٌَاخت صیاد کاهالً یکٌَاخت قشهض لَصی ػفیذ کَتاُ تش

 هاساک فشٍسفتِ خیلی کن کوی ًاّوَاس کن کاهالً یکٌَاخت قشهض ًاسًدی هخشٍعی ػفیذ کَتاُ تش

 تي بیَتی شٍسفتِف خیلی کن کوی ًاّوَاس کن کاهالً یکٌَاخت قشهض پْي ػفیذ کَتاُ تش

 آلیؼَ بشخؼتِ خیلی کن کوی ًاّوَاس هتَػظ کاهالً یکٌَاخت قشهض ًاسًدی لَصی ػفیذ بضسگتش

 پاخشٍ بشخؼتِ خیلی کن کوی ًاّوَاس صیاد کاهالً یکٌَاخت قشهض پْي ػفیذ کَتاُ تش

 اىکشدػت بشخؼتِ باسیک کوی ًاّوَاس کن کاهالً یکٌَاخت قشهض ًاسًدی هخشٍعی ػفیذ بشابش

 کاهاسصا فشٍسفتِ پْي ؿذیذاً ًاّوَاس صیاد کاهالً یکٌَاخت قشهض گشد پْي ػفیذ کَتاُ تش

 بالک هَس بشخؼتِ باسیک کاهالً یکٌَاخت هتَػظ کوی غیشیکٌَاخت قشهض ًاسًدی گشد پْي ػفیذ بشابش

 َتاگاٍی فشٍسفتِ باسیک کوی ًاّوَاس صیاد کاهالً یکٌَاخت قشهض تیشُ بیضی ػفیذ کَتاُ تش

 فشصًَ فشٍسفتِ خیلی کن کوی ًاّوَاس کن کاهالً یکٌَاخت قشهض گشد پْي ػفیذ کَتاُ تش
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 صفات سٍیطی بشخی اسقام تَت فشًگی ایشاى -1اداهِ جذٍل 
 سقن دّیًَع باس تیپ گل سًگ گَضت جذا ضذى کاسیشگْا قطش کاسبشگ بِ قطش هیَُ حالت کاسبشگ سٍی هیَُ اتصال کاسِ گل بِ هیَُ تشاکن فٌذقِ

 کَییي الیضا سٍص کَتاُ ّشهافشٍدیت قشهض ًاسًدی ػخت ّن اًذاصُ بِ ػوت بیشٍى دس باالی هیَُ هتَػظ

 ػکَیا سٍص کَتاُ ّشهافشٍدیت قشهض ًاسًدی هتَػظ کَچکتش بِ ػوت بیشٍى دس باالی هیَُ کن

 پاسٍع سٍص کَتاُ فشٍدیتّشها قشهض ًاسًدی خیلی ػخت کَچکتش بِ ػوت باال کاهالً چؼبیذُ بِ هیَُ صیاد

 هکذًٍاًغ سٍص کَتاُ ّشهافشٍدیت قشهض تیشُ ساحت ّن اًذاصُ بِ ػوت پاییي کاهالً چؼبیذُ بِ هیَُ کن

 ػلَا سٍص خٌثی ّشهافشٍدیت قشهض خیلی ػخت بضسگتش بِ ػوت باال هواع با هیَُ صیاد

 چٌذلش ص کَتاُسٍ ّشهافشٍدیت قشهض ػخت ّن اًذاصُ بِ ػوت باال دس باالی هیَُ کن

 هاساک سٍص کَتاُ ّشهافشٍدیت قشهض سٍؿي هتَػظ ّن اًذاصُ بِ ػوت پاییي کاهالً چؼبیذُ بِ هیَُ صیاد

 تي بیَتی سٍص کَتاُ ّشهافشٍدیت قشهض خیلی ساحت ّن اًذاصُ بِ ػوت بیشٍى کاهالً چؼبیذُ بِ هیَُ کن

 آلیؼَ سٍص کَتاُ ّشهافشٍدیت قشهض سٍؿي ی ػختخیل ّن اًذاصُ بِ ػوت باال کاهالً چؼبیذُ بِ هیَُ هتَػظ

 پاخشٍ سٍص کَتاُ ّشهافشٍدیت قشهض سٍؿي ػخت بضسگتش بِ ػوت بیشٍى کاهالً چؼبیذُ بِ هیَُ کن

 کشدػتاى سٍص کَتاُ ّشهافشٍدیت قشهض سٍؿي خیلی ساحت کَچکتش بِ ػوت بیشٍى دس باالی هیَُ هتَػظ

 کاهاسصا سٍص کَتاُ ّشهافشٍدیت قشهض ًاسًدی ػخت گتشبضس بِ ػوت باال دس باالی هیَُ هتَػظ

 بالک هَس سٍص کَتاُ ّشهافشٍدیت قشهض ًاسًدی خیلی ػخت ّن اًذاصُ بِ ػوت پاییي دس باالی هیَُ کن

 گاٍیَتا سٍص کَتاُ ّشهافشٍدیت قشهض ًاسًدی خیلی ػخت بضسگتش بِ ػوت باال هواع با هیَُ صیاد

 فشصًَ سٍص کَتاُ ّشهافشٍدیت قشهض سٍؿي ساحت ّن اًذاصُ بِ ػوت باال کاهالً چؼبیذُ بِ هیَُ صیاد
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Abstract  
Strawberry (Fragaria annanasa) is a perennial and evergreen plant that belongs to Rosacea family and to be implanted 

in a wide range of weather conditions. There are hundreds varieties of strawberry in the world and the new improved 

varieties with specific breeding goals, will be followed without interruption. Despite the long history of strawberry 

cultivation in Iran and the arrival of new varieties in recent years, but so far, no studies on the genetic diversity have 

been done in the country. To investigate genetic diversity in strawberry cultivars in Iran, 15 varieties of strawberries 

was evaluated. Runner of these cultivars planted in March 2011 in a greenhouse with controlled conditions in Esfahan. 

The pilot block random and were cultured in triplicate. After plant establishment and vegetative growth stages, 

morphological traits were measurement based on International Strawberry Descriptor, and providing identity card for 15 

Strawberry cultivars grown in Iran. 

 Keywords: Strawberry, Genetic diversity, Morphological traits, Cultivars Identity card 

 


