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تنوع مورفولوژیک تمشکهای سیاه در مناطقی از استان مازندران
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 2 ،1و  .3استادیار ،کارشناس ارشد و دانشجوی سابق کارشناسی،
گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت - 1393/9/29 :تاریخ تصویب)1393/10/17 :

چکیده
تمشک سیاه بهدلیل وجود جمعیتهای وحشی و طبیعی آن در سراسر کشور بهخصوص در منطقۀ
شمال از تنوع برخوردار است اما بهجز مواردی محدود توجه جدی به آن نشده است .این پژوهش
با هدف بررسی تودههای وحشی تمشک سیاه در مناطقی از مازندران صورت پذیرفت .ابتدا مناطق
و سپس تودههای تمشک موجود شناسایی و براساس توصیفگر تمشک صفات برگ ،شاخه ،خار،
گل و صفات کمّی و کیفی میوه نمونههای تمشک سیاه در سه تکرار ارزیابی شد .نتایج نشان داد
همبستگی منفی و معناداری بین میزان خسارت ظاهری آفات و بیماریها در بوته با تعداد خار،
جهت خار ،سطح مقطع تنه و نوع برگچۀ انتهایی بوتهها وجود دارد .براساس نتایج تجزیه به
عاملها چهار عامل اصلی صفات خار ،کمّیت میوه ،عادت رشد بوته و گلدهی بیش از  95درصد
از واریانس کل را توصیف کردند .صفات مرتبط با خار شامل اندازه و جهت خار ،کرکداربودن
شاخه و سطح مقطع شاخه ،اندازۀ میوه و اندازۀ گل  50درصد واریانس کل را شامل میشدند .بنا
بر نتایج تجزیۀ خوشهای نمونهها در حد تفاوت  100درصد به دو دسته تقسیم شدند .نمونههای
مربوط به منطقۀ قائمشهر با وجود قرارداشتن در یک منطقه با یکدیگر تفاوت نشان دادند و در
دستههای جداگانه قرار گرفتند که مؤید وجود تنوع در بین ژنوتیپهای استفادهشدۀ افراد محلی
برای تمشکچینی است .در دستۀ دوم تفکیک نمونهها با منشأ جغرافیایی آنها مطابقت داشت.
واژههای کلیدی :تجزیه به عاملها ،تجزیۀ خوشهای ،خارداری ،منطقه ،همبستگی صفات.
مقدمه
تمشکهای سیاه اهلیشده مربوط به جنس Rubus
هستند که از  12بخش تشکیل شدهاند .ارقام کشتشده
در جهان اغلب از بخشهای ،Arguti ،Allegheniensis
 Rubusو  Ursiniهستند که با وجود گسترگی فراوان در
همۀ اقلیمها از گیاهان معتدله محسوب میشوند ( Finn,
.)2008
نزدیکی درهای در اورگان آمریکا ،بقایای غذای حاصل
از تمشک یافت شده است که مربوط به هشتهزار سال
پیش از میالد مسیح است .فرهنگ شفاهی سرخپوستان
* تلفن 09195286648 :و 01133687564

آمریکا از قدمتی دیرین در استفاده از تمشک قرمز و سیاه،
و میوههای مشابه بهمنظور بهرهبردن از خصوصیات دارویی
و همچنین تغذیهای آنها برخوردار است ( & Hummer
 .)Janick, 2007مصرف تمشک سیاه ( )Rubus sp.عمدتاً
در بیست سال گذشته افرایش یافته است .در سال ،1990
سطح تولید آمریکای شمالی  4385هکتار بود که حدود
 75درصد آن مربوط به شمال غربی اقیانوس آرام میشد و
نزدیک به  90درصد محصول تولیدی شمال غربی
اقیانوس آرام ،در صنایع فرآوری مصرف میشد .در اواخر
دهۀ  ،1990ارسال محصوالت خارج از فصل از شیلی،
E-mail: m.hadadinejad@sanru.ac.ir
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گواتماال و مکزیک به بازارهای آمریکای شمالی ،افزایش
یافت .از آن زمان ،کالیفرنیا به تولیدکنندهای بزرگ در بازار
تازهخوری تمشک بدل شده است که این گسترش سریع
تولید ،شامل محصوالت فرآوری نیز میشود ( Finn,
 .)2012برآوردهای سال  2005بیانگر کشت تجاری
 20035هکتار تمشک سیاه است ( Finn & Clark,
.)2012
در کنار کشت تجاری سراسر جهان ،از هشتهزار
هکتار طبیعت وحشی نیز میوه برداشت شده است که
درمجموع  140،292تن محصول در سال  2005به
مصرفکنندگان عرضه شده است (.)Strik et al., 2007
ایران با قرارداشتن در زمرة مناطق اصلی تنوع
گیاهی جهان از ذخایر ژنتیکی مطلوبی در زمینۀ
گیاهان و بهخصوص محصوالت باغبانی برخوردار است.
تمشک سیاه نیز ازجمله ریزمیوههایی است که بهدلیل
وجود جمعیتهای وحشی و طبیعی در سراسر کشور و
بهخصوص در منطقۀ شمال مستعد انجام پژوهشهای
اولیه شامل جمعآوری تودههای مختلف و بررسی آنها
در جهت شناسایی مزایا و معایب این گیاه مقاوم و قانع
است (.)Hadadinejad, 2014
در یک دهۀ اخیر بیش از  30برنامه اصالحی
تمشک بهصورت فعال در پنج قارة جهان در جریان
بوده است که نیمی از آنها مربوط به تمشک سیاه
هستند ( .)Finn & Knight, 2002به نظر میرسد
افزایش اطالعات عمومی مصرفکنندگان در مورد
اهمیت تمشک سیاه و اثر آن در رونق بازار و اقتصاد
منجر به این رویکرد گسترده به تمشک سیاه شده باشد
( .)Finn & Clark, 2007تازهترین نتایج اصالح تمشک
سیاه مربوط به مؤسسۀ  USDA-ARSدر ایالت اورگان
آمریکا و دانشگاه آرکانزاس است که بهترتیب روی انواع
داربستی و ایستاده پژوهش میکنند ( Finn & Knight,
.)2002
 )2003( Stafne & Clarkضمن بررسی تشابه و
توزیع ژنتیکی ارقام تمشک رهاسازی شده از برنامۀ
بهنژادی دانشگاه آرکانزاس دریافتند خصوصیات ژنتیکی
تمشکهای سیاه بررسیشدة ایشان به قدری متنوع
است که با وجود رهاسازی  13رقم هنوز امکان ایجاد
ارقام جدید با صفات مناسب وجود دارد.

 )2008( Weber et al.صفات فیتوشیمیایی 64
ژنوتیپ را برای بررسی تنوع صفات مؤثر در سالمت
بدن بررسی کردند و دریافتند اندازة میوه و ترکیبات
میوه از تنوع زیادی برخوردار است و تمشکهای سیاه
معمولی با داشتن  400میلیگرم آنتوسیانین در
100گرم بافت تازه بیشترین میزان آنتوسیانین کل را
نشان دادند.
 )2008( Dosset & Finnنیز با استفاده از صفات
مورفولوژیک به ارزیابی تنوع و وراثتپذیری صفات
رویشی و زایشی تمشک سیاه پرداختند و دریافتند این
صفات از کارایی خوبی برای نشاندادن تنوع در اولین
سال باردهی نیز برخوردارند.
اولین پژوهشهای دامنهدار و مدون در زمینۀ
تمشک سیاه ایران در شیراز و در راستای اهداف قطب
میوههای دیم ایران برنامهریزی و در قالب پایاننامۀ
دانشجویان کارشناسی ارشد اجرا شده است .در این
زمینه  Momeniو همکاران ( )2012پس از جمعآوری
و تهیۀ کلکسیون ژنوتیپها به بررسی صفات کمّی و
کیفی میوة تمشکهای جمعآوری شده از شمال و
جنوب ایران پرداختند و دریافتند میوههای مناطق
شمال کشور از طول و تعداد شفتچۀ بیشتری
برخوردارند و در مقابل میوههای مناطق جنوبی زاگرس
میزان آنتوسیانین و فنول بیشتری دارند .در ادامه
 )2013( Jafari et al.ویژگیهای رشد و عملکرد 38
ژنوتیپ تمشک جمعآوری شده در کلکسیون
ژنوتیپهای تمشک دانشگاه شیراز واقع در منطقۀ
باجگاه را ارزیابی کردند و دریافتند بین صفات کمّی و
کیفی اندازهگیری شده همبستگی معنادار وجود دارد.
همچنین ایشان از تجزیۀ خوشهای نیز برای دستهبندی
ژنوتیپها استفاده کردند و توانستند بهطور
موفقیتآمیزی ژنوتیپهای هرگونه را بهصورت مجزا
دستهبندی کنند .این یافتهها با انتشار نتایج
 )2013( Keshavarz et al.در زمینۀ اطالعات ژنتیکی و
قرابت خانوادگی نمونههای جمعآوری شدة قبلی با
استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در حال تکمیلشدن
است .راهبرد اصلی این پژوهشها در زمینۀ میوههای
دیم است و پژوهشهای بعدی این محققان در زمینۀ
تحمل به خشکی و مسائل مربوط به آنهاست .ایشان
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توانستهاند سه گونه ( R. persicus ،R. caesiusو
 )R. hyrcanusاز پنج گونۀ تمشک بومی شمال ایران را
شناسایی کنند و بقیۀ نمونهها را از دیگر گونههای
پراکنده در غرب و جنوب ایران به دست آوردند
(.)Gharaghani et al., 2011
 )2013( Sedighi et al.نیز با استفاده از نشانگرهای
مورفولوژیک و مولکولی به بررسی تنوع ژنتیکی تمشک
سیاه خزری پرداختند و براساس نتایج بهدستآمده دو
گروه تمشک شامل نمونههای همجوار استان مازندران
را از نمونههای مربوط به مازندران تفکیک کردند که با
توجه به میزان بیشتر تنوع ژنی در ناحیۀ مرکزی جنوب
خزر (مازندران) اعالم کردند احتماالً نمونههای دو
منطقۀ همجوار شرقی و غربی نیز از نمونههای مازندران
منشأ یافته باشند و به همین دلیل پایۀ ژنتیکی تمشک
خزری را نسبتاً باریک گزارش کردندEsmaeili et al. .
( ،)2013به بررسی خصوصیات مورفولوژیک و
فیتوشیمیایی تمشک محلی مازندران در دو منطقۀ دشت
و کوهپایه پرداختند و دریافتند که شرایط محیطی متنوع
مازندران منجر به بروز تفاوت معناداری در میزان
آنتوسیانین تمشکهای محلی مشابه شده است.
همۀ برنامههای بهنژادی جنس تمشک بر ایجاد ارقامی
تأکید دارند که میوة با کیفیت باال ،عملکرد مطلوب،
پایداری محصول تازهخوری هنگام جابهجایی ،قابلیت
برداشت ماشینی ،استحکام هنگام فرآوری ،سازگاری با
اقلیمهای و محیطهای محلی و بهبود مقاومت به
بیماریها و آفات را شامل شوند ( .)Finn, 2008این
پژوهش با هدف شناسایی ،جمعآوری و بررسی تودههای
طبیعی و وحشی تمشک سیاه در استان مازندران بهمنظور
انجام بررسیهای مورفولوژیک و آشنایی با استعدادها و
نواقص ذخایر ژنتیکی موجود انجام شد.
مواد و روشها
نحوۀ انتخاب و ارزیابی نمونهها

در این پژوهش سعی شد از برخی مناطق مهم تجاری و
اقتصادی مرکز استان مازندران که همجوار منابع
طبیعی و وحشی تمشک نیز باشند نمونهگیری به عمل
آید .به همین منظور پرسشنامههایی در اختیار
فروشندگان ،جمعآوری و فرآوریکنندگان محلی

335

تمشک سیاه قرار داده شد تا مکان و اطالعات جزئی
مناطق تولید تمشک سیاه فراهم شود .بر این اساس و
برپایۀ امکانات موجود در دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری مناطق آمل (محمودآباد ،اندیکال و
انگتاب) ،قائمشهر (آهنگرکال و جادة نظامی) ،نور و
ساری (جنگل شهید زارع ،منطقۀ گوهرباران و محوطۀ
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) انتخاب
شدند .برای شناسایی مناطق و استعدادهای طبیعی
منطقۀ مورد نظر از نقشۀ هوایی استفاده و سپس نقشۀ
کروکی محل شامل عوارض مهم و شاخص تهیه شد .با
مراجعه به منطقه ،تودههای تمشک موجود در منطقه
شناسایی شدند و سعی شد با توجه به تأثیر عوامل
اقلیمی از تودههای متفاوت موجود در یک منطقه نیز
نمونهگیری شود .ازآنجاکه نمونهها در محل طبیعی
خود قرار داشتند در زمانهای متفاوت در اواخر زمستان
(اندازهگیری صفات مربوط به شاخه) ،بهار (اندازهگیری
صفات مربوط به برگ و گل) و در اواخر بهار و اوایل
تابستان (صفات مربوط به میوه) ضمن مراجعه به محل
نمونهها به جمعآوری دادهها اقدام شد .سپس با شروع
فصل رسیدن ،خوشههایی که حاوی میوة کامالً
سیاهرنگ بودند جمعآوری و به آزمایشگاه گروه علوم
باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی ساری منتقل شدند.
اندازهگیریهای بعدی روی آنها انجام شد و دادههای
حاصل تجزیه و تحلیل شدند .همچنین پاجوشهای هر
نمونه هم برای حفظ ژرمپالسم طبیعی به کلکسیون
تمشک سیاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری منتقل شد.
صفات ارزیابیشده و نحوۀ اندازهگیری آنها

اغلب صفات مورفولوژیکی مورد نظر براساس توصیفگر
تمشک سیاه انتخاب و اندازهگیری شدند .جدول 1فهرست
صفات بررسیشده و واحد اندازهگیری آنها را نشان
میدهد.
نحوۀ ثبت صفات و تجزیه و تحلیل آنها

دادههای دوحالتی مربوط به نوع شاخۀ جانبی ،سن شاخۀ
بارده ،خارداربودن ،وجود بریدگی در برگچۀ انتهایی
بهصورت یک و صفر و دادههای کددار براساس کددهی
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موجود در توصیفگر بینالمللی تمشک سیاه ثبت شدند
( .)UPOV, 2006در مورد دادههای بدون مبدأ مثل زمان
شکوفایی برگ و گل و زمان گلدهی و رسیدن سعی شد
با انتخاب مبدأ مناسب ،حداقل دامنۀ مشترک بین
دادههای ثبتشده برای یک صفت وجود داشته باشد.
دادههای مربوط به صفات پیوسته نیز با خطکش و
کولیس ارزیابی شدند .از رفرکتومتر دیجیتال ( ATAGO
 )PR-32برای ارزیابی مواد جامد محلول کل استفاده شد.
اندازهگیری اسید کل برپایۀ اسید سیتریک (اکیواالن برابر

 )0/064و به روش تیتراسیون توصیفشده توسط
 )2006( Parvanehاندازهگیری شد .اندازهگیری میزان
آنتوسیانین به روش  )1976( Wproslstdصورت گرفت.
دادههای مربوط در جدولهای مشخص ثبت و سپس با
استفاده از نرمافزار اکسل  2010دستهبندی و مرتب شدند.
در ادامه با استفاده از نرمافزار آماری اسپیاساس 19
نسبت به تجزیۀ دادهها برای محاسبۀ آمار توصیفی،
همبستگی صفات ،تجزیۀ خوشهای و تجزیه به عاملها
اقدام شد.

جدول .1صفات ارزیابیشده و واحد اندازهگیری آنها در بررسی تنوع صفات رویشی تمشک
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

نام صفت
خسارت آفت و بیماری
عادت رشد بوته
کرکداربودن ساقۀ جوان
رنگ ساقۀ جوان
خارداربودن شاخه
خار روی شاخه
اندازة خار روی شاخه
جهت خار روی شاخه
سطح مقطع شاخۀ راکد
رنگ شاخه در زمستان
قطر شاخه در زمستان
شاخه در بوته
طول شاخه در زمستان
طول شاخۀ جانبی بارده
سن شاخۀ بارده
نوع شاخۀ بارده
شکل برگ
رنگ برگ
برگچۀ انتهایی شاخه
عرض برگچۀ انتهایی
بریدگی برگچۀ انتهایی
طول گل

واحد

ردیف

کد*
کد
کد
کد
 0و1
تعداد
میلیمتر
کد
کد
کد
سانتیمتر
تعداد
سانتیمتر
سانتیمتر
یک /دوساله
اصلی /جانبی
کد
کد
سانتیمتر
سانتیمتر
 1و0
سانتیمتر

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

نام صفت
قطر گل
اندازة گل
رنگ گل
زمان گلدهی
طول میوه
قطر میوه
اندازة میوه
زمان رسیدن میوه
زمان تشکیل میوه
استحکام میوه
شکل میوه
رنگ میوه
میوه در خوشه
وزن خوشه
طول بذر
عرض بذر
وزن تر  3میوه
وزن خشک بذر  5میوه
بذور شناور در آب
مواد جامد محلول
اسید کل
میزان آنتوسیانین میوه

()UPOV, 2006

واحد
سانتیمتر
طول /عرض
کد
تاریخ
سانتیمتر
سانتیمتر
طول /عرض
تاریخ
تاریخ
کد
کد
کد
تعداد
گرم
میلیمتر
میلیمتر
میلیگرم
میلیگرم
تعداد
درجۀ بریکس
درصد
mg/l00 ml

*کدبندی صفات براساس توصیفگر بینالمللی تمشک سیاه است.

نتایج و بحث
نتایج نشان داد در بین صفات کمّی بررسیشده قطر
شاخه از بیشترین میزان تنوع و اندازة میوه از کمترین
میزان تنوع برخوردار بود (جدول .)2همچنین صفات
تعداد بذر شناور روی آب بهمنزلۀ مالک بیدانگی ،تعداد
میوه در خوشه ،طول شاخۀ بارده ،وزن خوشه و میزان

اسید کل از تنوع باالیی برخوردار بودند .افزایش طول
شاخۀ تمشک در اوایل فصل رشد شروع میشود و تا
پاییز ادامه مییابد و در این مدت ارتفاع آن به چند متر
نیز خواهد رسید (،)Graham & Woodhead, 2011
بیشترین طول شاخه در این بررسی بیش از شش متر
بود که نشانۀ طبیعت بوتهای و پررشد این گیاه است
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بهطوریکه در برخی گونهها که شاخهها حالت ایستاده
دارند تمشکچینان محلی از نردبان برای چیدن
میوههای وحشی استفاده میکنند.
برگهای تمشک سیاه مرکب است و بین سه تا پنج
برگچه را با لبههای مضرس شامل میشود و معموالً
برگچۀ میانی بزرگترین آنهاست و گلهای آن با
اندازههای متفاوت از بزرگ تا کوچک (0/5ـ 1/5
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سانتیمتر) به رنگهای سفید تا صورتی دیده میشوند
( .)Graham & Woodhead, 2011در پژوهش حاضر
هرچند بیشترین طول گل بهدستآمده  4/5سانتیمتر
و مربوط به رقم تمشک خاردار وارداتی موجود در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بود ولی
میانگین طول گل در تمشکهای بررسیشده مطابق با
نتایج  )2011( Graham & Woodheadبود.

جدول  .2آمار توصیفی صفات کمّی ژنوتیپهای تمشک بررسیشده
ردیف

نام صفت کمّی

واحد

بیشینه

کمینه

میانگین

انحراف معیار

*درصد تنوع

1
2
3
4
5

خار روی شاخه
اندازة خار روی شاخه
قطر میانگرة میانی شاخه در زمستان
شاخه در بوته
طول شاخه در زمستان
طول شاخۀ جانبی بارده
طول برگچۀ انتهایی
عرض برگچۀ انتهایی
زمان گلدهی
طول گل
قطر گل
اندازة گل
زمان تشکیل میوه
زمان رسیدن میوه
میوه در خوشه
وزن خوشه
طول میوه
قطر میوه
اندازة میوه
طول بذر
عرض بذر
وزن تر  3میوه
وزن خشک بذر  3میوه
بذر شناور آب
مواد جامد محلول
اسید کل
میزان آنتوسیانین میوه

تعداد
میلیمتر
سانتیمتر
تعداد
سانتیمتر
سانتیمتر
سانتیمتر
سانتیمتر
از اول فروردین
سانتیمتر
سانتیمتر
طول /عرض
از اول اردیبهشت
از اول خرداد
تعداد
گرم
میلیمتر
میلیمتر
طول /عرض
میلیمتر
میلیمتر
میلیگرم
میلیگرم
تعداد
بریکس
درصد

17
8
10
20
616
152
14/67
7/33
130
4/5
3
4/23
51
63
68/5
38/57
13/97
13/84
1/39
3/26
1/99
9/3
0/86
43/67
20/1
0/4
211/1

0
0
0/18
1
50
0
2
1/13
15
0/04
0/3
0/5
3
1
5
1/59
0/72
0/58
0/91
1/74
1
1/65
0/04
0
5/5
0/01
77/71

5/58
3/15
1/42
6/17
207/3
38/61
6/5
4/23
50/94
1/31
1/21
2/07
29/65
27/29
15/06
9/41
6/1
5/79
1/16
2/31
1/38
4/54
0/34
7/65
13/36
0/11
157/4

3/64
1/75
1/92
5/05
155/69
38/62
3/8
1/49
22/19
0/84
0/9
1/07
14/45
18/41
15/87
11/63
5/38
5/32
0/15
0/44
0/33
2/31
0/21
9/65
3/99
0/13
39/91

65/2
55/7
135
81/9
75/1
100
58/48
35/24
43/57
64/53
74/18
51/94
48/75
67/45
105
123
88/11
91/94
12/54
19/06
23/6
50/98
60/47
126
29/84
119
25/35

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

mg/l00 ml

* درصد تنوع (ضریب تنوع) براساس نسبت انحراف معیار به میانگین محاسبه شده است.

بیشترین طول برگچۀ مشاهدهشده در این بررسی
 14/5سانتیمتر و متعلق به منطقۀ آهنگرکال در قائمشهر
بود که بیانگر بروز پتانسیل ژنتیکی این نمونه در اقلیم
مرطوب و پرباران رویشگاههای طبیعی این گیاه در شمال

کشور است .توجه به کاربرد دارویی برگ تمشک در
فرهنگهای محلی میتواند از نظر کاربردی بر ارزش
بررسی صفات برگ تمشک بیفزاید .بنا بر نتایج بیشترین
طول و عرض میوه حدود  1/4سانتیمتر مشاهده شد .این
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صفات کلیدی از میزان تنوع باالیی نیز برخوردار بودند ،اما
با طول میوة ارقام تجاری فاصلۀ زیادی دارد و به نظر
میرسد با کارهای اصالحی بتوان ضمن اصالح این صفت
زمینۀ تجاریسازی و استفاده از میوة آن در صنایع فرآوری
را نیز تسهیل کرد )2010( Nalbandi et al. .ضمن
توصیف فرایند فرآوری تمشک به بررسی خواص
مهندسی تمشک ایرانی در فرایند پس از برداشت
پرداختند .نتایج ایشان در مورد اندازهگیری طول و
عرض میوهها منطبق با پژوهش حاضر بود و با استفاده
از این دادهها ضریب کرویت و زاویۀ قرارگیری میوهها را
طی فرایند فرآوری محاسبه و گزارش کردند که بهمنزلۀ
عاملی مهم در طراحی سیستمهای جابهجایی با استفاده
از ناودانی تلقی میشود (.)Nalbandi et al., 2010
میانگین میزان آنتوسیانین نمونهها در این ارزیابی
 157میلیگرم در  100میلیلیتر عصاره بود که از تنوع
کم (حدود  26درصد) برخوردار بود Weber .و همکاران
( )2008گزارش دادند که تنوع مورفولوژیک
مشاهدهشده در محتوای آنتوسیانین انواع تمشک
معمولی تحتتأثیر گونه و منشأ جغرافیایی گونههاست
بهطوریکه تمشک سیاه و پس از آن تمشک معمولی
قرمز ،نارنجی و زرد بهترتیب با مقادیر  8/7 ،60 ،400و
 3/4میلیگرم در  100میلیلیتر آنتوسیانین کل قرار
دارند ( .)Bowen-forbes et al., 2010قرارداشتن گیاه
در مناطق جغرافیایی مختلف بهدلیل تفاوت میزان نور و
عوامل وابسته به آن میتواند منجر به تخریب و کاهش
آنتوسیانین شود (.)Esmaeili et al., 2013
همبستگی صفات

نتایج تجزیۀ همبستگی سادة صفات ،وجود
همبستگیهای مثبت و منفی معنادار بین برخی از
صفات را نشان داد (دادهها بهدلیل حجم زیاد و عدم
امکان نمایش متمرکز نشان داده نشده است) .بنا بر
نتایج همبستگی عرض برگچۀ انتهایی بوتهها با سطح
مقطع شاخه ( ،)0/431قطر شاخه ( )0/486و تعداد
شاخۀ مثبت ( )0/618و معنادار و با عادت رشد
( )-0/495بوتۀ منفی و معنادار بود .عادت رشد بوته با
صفات شاخه (قطر و سطح مقطع بهترتیب  -0/445و
 )-0/707و خار (جهت ،اندازه ،تعداد و حضور یا عدم

حضور بهترتیب به میزان  -0/364 ،-0/416 ،-0/518و
 )-0/478و با میزان مواد جامد محلول میوه ()-0/664
نیز همبستگی منفی داشت و با کرکداربودن ساقۀ جوان
( ،)0/475قطر گل ( )0/637و میوه ( ،)0/459استحکام
میوه ( )0/768و میزان خسارت آفات و بیماریها در
بوته ( )0/524همبستگی مثبت و معنادار نشان داد.
بین میزان خسارت ظاهری آفات و بیماریها در بوته با
صفات خارداربودن شاخه ( ،)-0/393تعداد خار
( ،)-0/387جهت خار ( ،)-0/525سطح مقطع تنه
( )-0/385و قطر شاخه ( ،)-0/458طول شاخه
( ،)-0/583شکل برگ ( ،)-0/364نوع برگچۀ انتهایی
بوتهها ( ،)-0/629اندازة میوه ( ،)-0/547تعداد میوه در
خوشه ( ،)-0/525وزن خشک بذر ( ،)-0/636اسید کل
( )-0/653و اندازة گل ( )-0/609نیز همبستگی منفی
و معنادار مشاهده شد.
اثر منفی خسارتهای ناشی از آفات و بیماریها
ازجمله مهمترین عوامل تهدیدکنندة عملکرد است و
استفاده از سموم شیمیایی در مبازره با آنها نیز
تهدیدی جدی برای سالمت انسان و طبیعت به شمار
میرود .بنابراین ،انتخاب ارقام و بوتههایی که بهطور
طبیعی تحمل بیشتری به آفات و بیماریها داشته
باشند میتواند تا حدود زیادی از مشکالت بکاهد .بنا بر
نتایج در نظر گرفتن مقدار باالتر عرض برگچۀ انتهایی،
قطر و تعداد شاخه در بوتههای انتخابی منجر به اثر
منفی روی عادت رشد بوته میشود و درنتیجه این
تغییر سبب باالرفتن میزان خسارت آفات و بیماریها
در بوته میشود که این اثر با تجمیع و بهبود صفاتی
همچون خارداری (تعداد و جهت خار) اندازة گل ،میوه (
اندازه ،تعداد در خوشه و اسید کل) وزن خشک بذر
تقویت خواهد شد .با توجه به اینکه خارها در تمشک
منشأ اپیدرمی دارند ( )Moore & Skirvin, 1990به
نظر میرسد افزایش تعداد خار با گسترش سطح
فتوسنتزکننده همچون صفات رویشی عرض برگچۀ
انتهایی ،قطر و تعداد شاخه زمینۀ افزایش تولید
کربوهیدراتها در بوتههای خاردار را فراهم میسازد.
این مواد نیز برای تولید متابولیتهای ثانویه و
فیتوالکسینها در گیاه به کارگرفته میشود و زمینۀ
کاهش خسارت آفات و بیماریها را فراهم میکند.
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همبستگی معنادار مشاهدهشده بین میزان آنتوسیانین
میوه با طول شاخۀ اصلی ( )-0/5و جانبی (،)-0/541
اندازة گل ( )-0/625و وزن خشک بذر ( )-0/718منفی
و با خسارت آفت و بیماریها ( )0/501مثبت بود.
میوههای تمشک سیاه از نوع شفتچه است و توقف
رشد منحنی رشد دابل سیگموئیدی آن بهدلیل انتقال
مواد غذایی به دانه است (.)Moore & Skirvin, 1990
از طرفی میزان آنتوسیانین میوههای ریز ازجمله تمشک
سیاه با توجه به تأثیرات مفیدی که در سالمت بدن
دارند بسیار مورد توجه است و وجود بذر در این میوهها
نیز از مشکالت مصرف تازهخوری تمشکهای سیاه
محسوب میشود در حالیکه بنا بر نتایج حاضر
همبستگی منفی و معناداری بین این دو صفت وجود
دارد و بهراحتی با انتخاب ژنوتیپهایی که نرمدانه یا
بیدانه هستند میتوان ضمن افزایش کیفیت
تازهخوری ،میوهای با محتوای آنتوسیانین بیشتر به
دست آورد .این مهم احتماالً با صرفهجویی در منابع
کربوهیدراتی که پیشساز آنتوسیانین ( & Lesani
 )Mojtahedi, 2000نیز محسوب میشوند امکانپذیر
میشود .نکتۀ جالب اینکه تعداد بذرهای شناور روی آب
که فراوانی آنها مالکی برای بیدانگی محسوب میشوند
( )Ebadi & Hadadinejad, 2014از همبستگی مثبت و
معناداری با صفات خارداری بوته ( ،)0/533تعداد خار
( )0/444و جهت خار شاخه ( )0/630برخوردار بود.
 )2013( Jafari et al.نیز وجود همبستگی از نوع
مثبت و معنادار بین صفات تعداد گره با طول شاخه،
طول خار شاخه با طول شاخه ،تاریخ گلدهی و  TSSو
نوع خار با طول دمبرگ ،فنل کل با ظرفیت
آنتیاکسیدانتی و  ...از نوع منفی و معنادار بین برخی
دیگر از صفات مانند طول خار با ضخامت خار و نوع
خار با طول شاخه ،TSS ،تاریخ گلدهی و میوهدهی و
آسکوربیک اسید با  TSSو  ...گزارش کردند.
تجزیه به عاملها

با استفاده از تجزیۀ عاملی ،صفات مختلف میتوانند در
قالب عاملها یا مؤلفههایی بحث شوند که هر کدام چند
صفت را شامل میشوند .این امر قدرت مانور محقق را
برای کار روی تعداد عامل یا مؤلفۀ کمتری به جای
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تعداد زیادی صفت فراهم میکند (.)Schneider, 1905
جدول 3نتایج تجزیه به عاملها را نشان میدهد .هر
عامل با ضریب بیش از یک بهمنزلۀ ضریب معنادار در
نظر گرفته شد .میزان واریانس نسبی هر عامل
نشاندهندة اهمیت آن عامل در واریانس کل صفات
بررسیشده است و بهصورت درصد بیان شده است .در
این تجزیه چهار عامل اصلی و مستقل که مقادیر ویژة
آنها بیشتر از یک بودند توانستند درمجموع 95/9
درصد واریانس کل را توجیه کنند و در بین صفات
بررسیشده صفاتی که از مقادیر بیش از  0/6برخوردار
بودند در آن عامل معنادار شناخته شدند (جدول.)3
عامل اول صفات خار

برجستگیهای پوستی (اپیدرم و پروتودرم) تمشکهای
سیاه که خار نامیده میشوند و در شکل ،اندازه و نمو
متنوع هستند ( )Moore & Skirvin, 1990در عامل
اول قرار گرفته و در کنار خود میزان خسارت آفات و
بیماری را نیز شامل میشدند و بهتنهایی  50درصد از
واریانس صفات را توجیه میکردند .خار ازجمله صفات
کلیدی در تمشکهای سیاه خاردار است و در کلیدهای
گیاهشناسی معیاری دقیق برای تفکیک گونههای
تمشک محسوب میشود ( )Khatam saz, 1998در
باغبانی نیز تا کنون سه منبع ژنتیکی برای کاهش یا از
بین بردن این صفت در راستای تسهیل کشتوکار و
برداشت محصول آن شناسایی شده و بهطور جدی در
زمینۀ ایجاد ارقام جدید بیخار یا کمخار به کار گرفته
شده است (.)Clark & Finn, 2011
عامل دوم صفات مربوط به کمّیت میوه (طول ،قطر،
استحکام ،تعداد و زمان تشکیل) ،عامل سوم صفات
مربوط به عادت رشد بوته (طول و تعداد شاخه ،و طول
شاخۀ جانبی بارده) و عامل چهارم صفات مربوط به
گلدهی (سن شاخۀ بارده ،طول گل و زمان گلدهی) را
شامل میشد .بنابراین ،میتوان به جای اندازهگیری
تعداد زیاد صفات یادشده در منابع ،با در نظر گرفتن
امکان ارزیابی دقیقتر بهراحتی با اندازهگیری صفات
چهارگانۀ مربوط به خار ،میوه ،عادت رشد بوته و
گلدهی و تطبیق ضرایب همبستگی بین آنها به
مجموعهای ارزشمند از دادههای صفات مرتبط با
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آنتوسیانین ،قند و اسید نیازمند اندازهگیریهای
جداگانه هستند و در عاملهای موجود جای نگرفتند.

یکدیگر در عاملهای یادشده دست یافت .هرچند نتایج
نشان داد صفات ارزشمند کیفیت میوه همچون میزان

جدول  .3نتایج تجزیه به عاملهای اصلی صفات رویشی و زایشی تمشکهای سیاه بومی مازندران
مقادیر ویژه
درصد از واریانس
درصد تجمعی

1

2

3

4

17/8
50/8
50/8

6/6
18/8
69/6

5/9
16/8
86/5

3/32
9/5
95/96

-0/97
-0/97
0/97
0/830
0/97
0/7
0/97
0/97
0/7
-0/745
0/97
-0/97
0/748
-0/76
-0/6
0/6
-0/64
0/66
-0/56
-0/2
0/3
0/17
-0/40
0/43
0/5
0/2
0/3
-0/3
-0/08
-0/57
-0/31

0/02
0/02
-0/02
0/15
-0/02
0/33
-0/02
-0/02
-0/5
0/6
-0/02
0/04
-0/01
-0/09
0/6
0/7
0/73
0/7120
0/7
-0/799
0/93
0/96
-0/3
-0/17
0/05
-0/2
0/2
0/12
0/06
-0/07
0/2

-0/2
-0/2
0/2
0/35
0/2
0/5
0/2
0/2
-0/04
-0/2
0/2
-0/160
0/3
0/2
0/5
0/2
-0/2
-0/2
-0/2
0/35
0/12
-0/06
-0/83
0/73
0/85
0/7
0/73
0/08
0/1
-0/23
-0/3

-0/08
-0/08
0/08
-/40
0/08
-0/4
0/08
0/08
-0/5
-0/2
0/08
-0/160
0/45
-0/6
0/15
0/20
0/04
0/04
-0/35
0/3
-0/08
/160
-0/2
0/5
-0/02
0/55
-0/56
0/93
0/98
0/78
-0/854

مولفه ها
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4

خسارت آفت و بیماری
کرکداربودن ساقۀ جوان
خارداربودن شاخه
اندازة خار روی شاخه
جهت خار روی شاخه
سطح مقطع شاخۀ راکد
نوع شاخۀ بارده
شکل برگ
اندازة میوه
زمان رسیدن میوه
رنگ میوه
قطر گل
اندازة گل
رنگ ساقۀ جوان
رنگ شاخه در زمستان
برگچۀ انتهایی شاخه
طول میوه
قطر میوه
زمان تشکیل میوه
استحکام میوه
میوه در خوشه
رنگ گل
عادت رشد بوته
تعداد خار روی شاخه
تعداد شاخه در بوته
طول شاخه در زمستان
طول شاخۀ جانبی بارده
سن شاخۀ بارده
رنگ برگ
طول گل
زمان گلدهی

نتایج تجزیۀ خوشهای

تجزیۀ خوشهای ژنوتیپها را به دو دستۀ مجزا تقسیم کرد
بهطوریکه دستۀ اول شامل دو نمونه از آهنگر کالبیشه

سر شهرستان قائمشهر  100درصد از دیگر نمونهها متمایز
شد (شکل .)1در گروه دوم نمونهها با تشابه  40درصد به
دو زیرگروه تقسیم شدند که این تفکیک با منشأ

حدادینژاد و همکاران :تنوع مورفولوژیک تمشکهای سیاه در مناطقی از ...

جغرافیایی آنها تطابق داشت .بزرگترین زیرگروه شامل
بیشتر نمونههای آمل بود که در کنار خود نمونۀ مربوط به
منطقۀ ساری و رقم خارجی و خاردار موجود در دانشگاه
علوم کشاورزی ساری را جای دادند و شامل بیشترین
تعداد نمونهها بودند .در زیرگروه بعدی نمونههای مربوط به
شهرستان نور(به همراه دو نمونه از آمل) و نمونههای
مربوط به منطقۀ آهنگر کالبیشه سر در شهرستان
قائمشهر قرار گرفتند .هرچند در این بخش از نتایج در
قالب تجزیۀ خوشهای نمونههای بیشتری قابل بررسی بود
اما برخی از آنها بهدلیل داشتن دادههای گمشده (از بین
رفتن نمونهها بر اثر عوامل محیطی ،یا چیدهشدن میوهها
بهصورت نارس توسط افراد ناشناس) در تجزیه در نظر
گرفته نشدند .با وجود این ،تفکیک نمونههای مربوط به
قائمشهر با تفاوت  100درصدی از یکدیگر را میتوان
نشانۀ تنوع زیاد بین آنها دانست .بنا بر نتایج حاصله
میتوان نتیجه گرفت نمونههایی که اکنون در مازندران
توسط تمشکچینان محلی استفاده میشوند برخالف
تصور عامه از یک گونه نیستند چراکه اختالف مورفولوژیک
مشهودی با یکدیگر حتی در یک منطقه (در پژوهش
حاضر در مورد نمونههای آهنگر کالبیشه سر قائمشهر)
نشان میدهند و بنابراین ،به نظر میرسد از گونههای
مختلف میوهچینی انجام و به فروش رسانده میشود که
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خود دلیلی بر توان بالقوة منطقه در زمینۀ معرفی ارقام
تازهخوری و یا استفاده از توان بالقوة ژنتیکی آنها در
برنامههای اصالحی تمشک است .همچنین حضور
نمونههای مناطقی همچون ساری و نور در کنار نمونههای
آمل نیز میتواند دلیلی بر جابهجایی ژرمپالسم تلقی شود.
 )2013( Sedighi et al.نیز با استفاده از نشانگرهای
مورفولوژیکی و مولکولی به بررسی تنوع ژنتیکی تمشک
خزری پرداختند و براساس نتایج حاصل از تجزیۀ
خوشهای دادهها دو گروه تمشک شامل نمونههای مربوط
به استان مازندران و نمونههای مربوط به استانهای
همجوار مازندران در شرق و غرب این استان را از یکدیگر
تفکیک کردند .ایشان دریافتند که نمونههای مربوط به
منطقۀ مرکزی جنوب دریای خزر (مازندران) از تنوع
بیشتری نسبت به مناطق همجوار خود برخوردار است و
نتیجه گرفتند که ژرمپالسم تمشک خزری از منطقۀ
مازندران بهمنزلۀ مرکز تنوع به مناطق همجوار خود انتقال
یافته است و به همین دلیل تنوع این گونه در این مناطق
کمتر است .نتایج  )2013( Jafari et al.نیز نشان داد
گونههایی که بیشترین قرابت را با یکدیگر دارند و
ژنوتیپهایی که در یک گونه قرار گرفتهاند ،بیشترین
شباهت را در نتایج حاصل از تجزیۀ خوشهای با یکدیگر
نشان میدهند.

شکل  .1تجزیۀ خوشهای نمونههای تمشک سیاه خاردار منطقۀ مازندران

1394  تابستان،2  شمارة،46  دورة،علوم باغبانی ایران

 کمّیت،و براساس مؤلفههای خاصی همچون خارداربودن
 عادت رشد بوته و گلدهی انتخاب و ارزیابی کنند،میوه
میتوانند ضمن کاهش هزینههای ارزیابی به صفاتی کاراتر
 بهطوریکه صفات مربوط به خار در این.دست یابند
 درصد واریانس تنوع موجود را توجیه50 پژوهش توانست
کند که مطابق با ارزشگذاری صورت گرفته در منابع
) نیزMoore & Skirvin, 1990; Khatam saz, 1998(
 نتایج همبستگی صفات نیز نشان داد نمونههای.است
خاردار ضمن برخورداری از کیفیت باالتر از میزان خسارت
کمتری ناشی از حملۀ آفات و بیماریها برخوردار خواهند
بود که علت احتمالی آن تأثیر مثبت خارهای اپیدرمی در
افزایش سطح فتوسنتزکنندة گیاه و افزایش میزان
متابولیتهای اولیه و ثانویۀ گیاه است؛ بهطوریکه
همبستگی مثبتی بین میزان دسترسی به نور و تعداد خار
.)Moore & Skirvin, 1990( مشاهده شده است
سپاسگزاری
، بختیاری، حسینی راد، باقرزادگان،از خانمها اسفندیار
ساکت و حامدی دانشجویان گروه علوم باغبانی که ما را در
. تشکر و قدردانی میگردد،اجرای این پژوهش یاری کردند
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نتیجهگیری نهایی

) نشان2013( Sedighi et al. نتایج بررسیهای مولکولی
داد منطقۀ جنوبی دریای خزر بهخصوص استان مازندران
.منشأ اصلی تنوع گونۀ خزری تمشک سیاه است
تمشکهای سیاه بهدلیل برخورداری از پدیدة نامیزیدن در
 و پاجوشدهی فراوان و تکثیر راحت از طریق افکندن،بذر
) گسترةMoore & Skirvin, 1990( انتهایی و قلمۀ ریشه
وسیعی از مناطق مختلف دشت و کوهپایه را به خود
 از دیرباز نیز.)Esmaeili et al., 2013( اختصاص دادهاند
،چیدن تمشک از بوتههای وحشی برای مصرف تازهخوری
فرآوری خانگی یا تجاری مرسوم است درحالیکه بسیاری
بر این عقیدهاند که تنوع موجود در میوههای قابل عرضه
بهدلیل تفاوت اقلیم منطقه جمعآوری بوده و زمینۀ
 نتایج این.ژنتیکی آن محدود به گونهای خاص است
پژوهش نشان داد اطالعات جمعآوری شده براساس
نظرسنجی از افراد محلی باسابقه میتواند ضمن کاهش
 زمینۀ دسترسی به نمونههای ارزشمند و متنوع،هزینهها
.حتی در یک منطقه را نیز فراهم آورد
در پژوهش حاضر تجزیۀ عاملی نمونهها نشان داد در
صورتی که پژوهشگران صفات را بهصورت دستهبندی شده
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