
 

١ 
 

  
 مازندران شرق منطقه در سیاه تمشکاحداث کلکسیون تحقیقاتی 

 
  مهدي حدادي نژاد

  گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی سارياستادیار 
m.hadadinejad@sanru.ac.ir  

  
  :چکیده

 محصوالت خصوص به و گیاهان زمینه در مطلوبی ژنتیکی ذخایر از جهان گیاهی تنوع اصلی مناطق زمره در داشتن قرار با ایران
حاکی از  شمال منطقه در خصوص به و کشور سراسر در تمشک سیاه طبیعی و وحشی هاي جمعیت وجود. است برخوردار باغبانی

توان با مطالعه ژنوتیپ ها و گونه ها ضمن تا از طریق آن ب. در قالب یک کلیکسیون تحقیقاتی می باشد ضرورت جمع آوري آن
دستیابی به اطالعات کافی از ماهیت ظاهري و ژنتیکی نمونه نسبت به رفع مشکالت موجود در زمینه تجاري سازي کاشت تمشک 

علف هرز نکته قابل توجه ماهیت وحشی، پررشد و هجومی این گیاه می باشد که دربرخی موارد به عنوان  اما. سیاه نیز اقدام نمود
محسوب می گردد و این مهم امکان کاشت آنها در زمین را غیر ممکن ساخته است و الزم است تا تمهیدات مناسبی جهت ایجاد 

و ضمن بررسی منابع مختلف مشخص گردید امکان کاشت ژنوتیپ هاي مورد نظر  هدف اینبا . کلکسیون مورد نظر اندیشیده شود
ک خاردار یا بدون خار از طریق قلمه یا پاجوش می باشند در گلدان  شهلی یا وحشی تمکه محصول تکثیر رویشی بوته هاي ا

سانتی متر حاوي سه قسمت  30با ارتفاع و عرض ژنوتیپ ها و ارقام جمع آوري شده در گلدان هاي متوسط  .امکانپذیر می باشد
حداقل  نیز استفاده گردید تاسانتی متري  50از قیم هاي  .کشت گردیدندسمت خاك لوم عاري از علف هرز خاکبرگ و یک ق

سانتی 4ارتفاع مناسب باردهی تمشک را حمایت کنند و بمنظور تامین نیاز باالي تمشک به زهکش مناسب در کف گلدان از الیه 
با قرار گلدان  ممانعت از ورود حشرات از کف،متري سنگریزه استفاده و جهت جلوگیري از انسداد سوراخ هاي کف گلدان با خاك و 

بمنظور کاهش اثر منفی تابش نور خورشید به بدنه گلدان ها از مالچ سفید پالستیکی . گرفتن روي پایه از زمین جدا گردیدند
بنابر نتایج کاشت پاجوش هاي سالم و ریشه دار همراه . استفاده گردید و ضد عفونی خاك گلدان ها نیز با سم آبیاري تامین گردید

و از این لحاظ بین ارقام خاردار و بدون  شه در فصل بهار تا اواسط اردیبهشت به راحتی امکانپذیر خواهد بودبا کمی خاك اطراف ری
میزان آب از  افزایشافزایش دماي هوا در اواخر اردیبهشت و اثر آن بر تبخیر و تعرق گیاه منجر به . خار تفواتی مشاهده نگردید

ه هاي جوان می شود و ضمن بروز نکروز حاشیه برگها نهال هاي تازه کشت شده را نسبت به آب جذب شده از ریشگیاه دست رفته 
اطراف بوته، آبیاري مرتب در ساعات خنک روز و مبارزه با علف استفاده از محافظ سفید رنگ قدم اول بنابراین . خشک خواهد نمود

حله کاشت و استقرار گیاه در محل سایه و بدور از نور می باشد و در صورتیکه شدت گرما بیش از اندازه باشد الزم است مرهاي هرز 
  .مستقیم خورشید انجام شود و سپس نهال هاي مستقر با گلدان به محل اصلی منتقل شوند

  
 م، زهکش، ضدعفونی، کاشت، نگهداريارقام وحشی، خاکبرگ، قی ،ارقام اهلی  :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

 محصوالت خصوص به و گیاهان زمینه در مطلوبی ژنتیکی ذخایر از جهان گیاهی نوعت اصلی مناطق زمره در داشتن قرار با ایران
حاکی از  شمال منطقه در خصوص به و کشور سراسر در تمشک سیاه طبیعی و وحشی هاي جمعیت وجود. است برخوردار باغبانی
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مطالعه ژنوتیپ ها و گونه ها ضمن  تا از طریق آن بتوان با. ضرورت جمع آوري آن در قالب یک کلیکسیون تحقیقاتی می باشد
نسبت به  ها در قالب طرح هاي ارزیابی و حفاظت ژرم پالسم گیاهی از ماهیت ظاهري و ژنتیکی نمونه دستیابی به اطالعات کافی

نکته قابل توجه ماهیت وحشی، پررشد و  اما  .رفع مشکالت موجود در زمینه تجاري سازي کاشت تمشک سیاه نیز اقدام نمود
هم امکان و این م) Clark & Finn, 2011(می این گیاه می باشد که دربرخی موارد به عنوان علف هرز محسوب می گردد هجو

ناسبی جهت ایجاد کلکسیون اندیشیده شود تا ساخته است و الزم است تا تمهیدات م کاشت آنها در زمین را  با مشکل مواجه
حفاظت و  براي گیاهی که هاي کلکسیون مشکالت. ون ژرم پالسم افزوده نشودمشکلی بر مشکالت موجود بر سر راه احداث کلکسی

 درخت، نیاز مور زیاد فضاي باال، نگهداري شامل هزینه )1391فارسی و باقري، ( چندساله رایج می باشند ارزیابی ژرم پالسم گیاهان
کلکسیون تمشک از جمله موارد رایج در  احداث  .و یخبندان می باشدسرمازدگی  و طوفان خشکی، سیل، مثل طبیعی خطرات

نسبت ) 1391(قره قانی مومنی و ). Graham & Woodhead, 2011( برنامه هاي به نژادي تمشک در نقاط مختلف دنیا می باشد
در زمین ایشان با توجه به کاشت بوته ها . به ایجاد کلکسیون ارقام تمشک ایران در دانکشده کشاورزي دانشگاه شیراز اقدام نمودند

) گفتگوي شخصی(معمولی یکی از مسایل اصلی و هزینه بر در نگهداري کلکسیون را عملیات مبارزه با علف هاي هرز بیان نمودند 
تراکم  شده منطقه اي خشک بوده و این نکته الزم به ذکر است که منطقه باجگاه شیراز که کلکسیون دانشگاه شیراز در آن واقع

ن در شمال کشور درآمنطقه ساري که دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري ه مراتب کمتر از آن بعلف هاي هرز طبیعی 
  .می باشدواقع شده 

، اما همچون تمشک اواخر زمستان و قبل از بیدار شدن گیاه از رکود می باشدهرچند زمان مناسب کاشت نهال گیاهان خزاندار 
آنها براي نگهداري در ) منبع(ضرورت دسترسی داشتن به اطالعات عادت هاي رشدي و باردهی نمونه هاي مورد نظر جهت انتخاب 

با این تفاسیر در . می گردد) زمان رسیدن محصول(کلکسیون منجر به تعویق زمان کاشت تا اواسط بهار و حتی اوایل تابستان 
فرارسیدن فصل رکود جهت جداسازي پاجوش و کاشت آنها باشند عمال یکسال زمان از دست  صورتیکه محققین بخواهند منتظر

  .خواهند داد
از این تحقیق تعیین زمان و چگونگی امکان کاشت ژنوتیپ هاي تمشک در گلدان جهت احداث کلکسیون نمونه هاي  بنابراین هدف

  .تمشک اهلی و وحشی می باشد
  

  مواد و روش ها
سانتی متر حاوي سه  30گلدان هاي متوسط با ارتفاع و عرض به تدریج در  1393بهار ام جمع آوري شده در ژنوتیپ ها و ارق

سانتی متري نیز استفاده گردید تا  50از قیم هاي . قسمت خاکبرگ و یک قسمت خاك لوم عاري از علف هرز کشت گردیدند
ین نیاز باالي تمشک به زهکش مناسب در کف گلدان از الیه حداقل ارتفاع مناسب باردهی تمشک را حمایت کنند و بمنظور تام

سانتی متري سنگریزه استفاده و جهت جلوگیري از انسداد سوراخ هاي کف گلدان با خاك و ممانعت از ورود حشرات از کف، 4
تابش نور خورشید به بدنه بمنظور کاهش اثر منفی . از زمین جدا گردیدندآجري کوتاه در زیر گلدان گلدان با قرار گرفتن روي پایه 

براي تغذیه نهال . گلدان ها از مالچ سفید پالستیکی استفاده گردید و ضد عفونی خاك گلدان ها نیز با سم آبیاري تامین گردید
ح آزمایش در قالب طر. هاي استقرار یافته از محلول پاشی کودمایع کامل با غلظت دو در هزار هر پانزده روز یکبار استفاده می شود

در سه ) خرداد ماه و تیرماه همراه با استفاده از سایبان ،اردیبهشت(زمان  سهدر ) خاردار و بدون خار(کامال تصادفی با دو نوع رقم 
  . می ارزیابی و ثبت گردیدبرگ بوته ها بصورت چش) نکروز(صفت درصد خشکیدگی . تکرار انجام شد
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  نتایج و بحث
ی داري روي خشکیدگی نهال ها اثر دارد بطوریکه بیشترین میزان خشکیدگی نهال ها در نتایج نشان داد زمان کاشت بطور معن

و بین ارقام خاردار و  )1شکل (کثر می باشد رخ داد خردادماه که میانگین دماي هوا باال و میزان ساعات آفتابی و طول روز نیز حدا
ارقام خاردار درصد کمتري از خشکیدگی برگها  نسبت به ارقام هر چند . بدون خار تفاوت معنی داري از این لحاظ مشاهده نگردید

ارقام  دار ریشه و سالمسبز،  هاي پاجوش کاشت نتایج بنابر. بدون خار نشان دادند اما این اختالف از لحاظ آماري معنی دار نبود
 دماي افزایش. بود خواهد امکانپذیر تیراح به اردیبهشت اواسط تا بهار فصل در ریشه اطراف خاك کمی با همراه خاردار و بدون خار

 گیاه رفته دست از آب میزان افزایش به منجر گیاه تعرق و تبخیر بر آن اثربه خصوص در خردادماه و  و اردیبهشت اواخر در هوا
 دخواه خشک را شده کشت تازه هاي نهال برگها حاشیه نکروز بروز ضمن و شود می جوان هاي ریشه از شده جذب آب به نسبت
 .)1شکل ( نمود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ اثر زمان کاشت بر درصد خشکیدگی نهال هاي دو نوع تمشک1شکل 
 
در کاهش اتالف  هرز هاي علف با مبارزه و روز خنک ساعات در مرتب آبیاري بوته، اطراف رنگ سفید محافظ از استفاده هرچند 

در نهال هاي تازه کاشته شده  ناشی از ضعف جذب آب از ریشه در اما نمی تواند بصورت کاربردي جلو تلفات .باشد می ضروري آب
بنابراین الزم است جهت کاشت موفق پاجوش هایی که از طریق نمونه گیري از طبیعت جمع آوري می شوند . را بگیردخردادماه 

از استقرار نهال ها و  ابتدا آنها را در محلی سایه و خنک همچون ضلع شمالی ساختمان ها در شرایط مناسب کشت نمود و پس
اقدام به انتقال آنها به  یا در روزهاي ابري شروع رشد جدید در آنها که گاهی تا دو هفته نیز بطول می انجامد در ساعات خنک روز

  ).1شکل (با این روش می توان گیاهان انتخابی را حتی در تیرماه نیز کشت نمود . محل تعبیه شده در کلکسیون نمود
در این مرحله لزوم بکارگیري دقت باال در اتیکت گذاري و رسم نقشه قرارگیري نمونه ها می باشد تا از اختالط اتیکت  از نکات مهم

  .ها و در پی آن نمونه ها که می تواند منجر به هدر رفتن تالش هاي چندین ماهه شود جلوگیري بعمل آید
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  تقدیر و تشکر
گاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري انجام شده که بدینوسیله قدردانی بعمل این طرح با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانش

  .می آید
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