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 چکیده
 با وحشی و اهلی خاردار سیاه هایتمشک از برخی یکیژنت تنوع بررسی منظور به پژوهش این

 منابع و کشاورزی علوم کلکسیون دانشگاه در (مورفولوژیکیشناختی )ریخت صفات از استفاده

 و میوه رسیدن زمان گلدهی، صفات برای را باالیی پژوهش تنوع نتایج. شد انجام ساری طبیعی

 شمار گل، برگ، صفات در دارمعنا تفاوت لیاه و وحشی هاینژادگان. داد نشان میوهآب حجم

گران در نژاد بهدلیل  احتمال به صفات همبستگی بنا بر نتایج. دادند نشان بذر تر وزن و میوه خار،

 وحشی هاینمونه به نسبت بیشتر خار شماربا  )وارداتی( تمشک شدة اهلیهای انتخاب نمونه

 و میوه آب حجم تر، وزن شکل، گل، قطر با خار مارش و معنادار مثبت از همبستگی متکثر تواندمی

 از آمده دست به نتایج بر پایة. بوده باشد گلدهی زمان با آن معنادار و منفی همبستگی یا بذر تر وزن

 میوه، و کمیت گلدهی اصلی شامل هایمبتنی بر عامل دوبعدی ةتجزی و هاعامل به تجزیه

 ةتجزی نتایج. شدند معرفی برتر اهلی هاینمونه و شده جدا اهلی از تمشک وحشی هاینمونه

سه گروه را در این نوع  ةبندی جداگانتمشک، امکان دسته وحشی هایمربوط به نژادگان ایخوشه

 ،شناسان گیاه توسط شده شناسایی هایگونه با همسان هاینمونه تمشک فراهم کرد که شامل

 رویشی بودند. صفات پایة بر ها آن از متفاوت کامل هایتمشک و ها آن با خویشاوند هایتمشک

 

 .گل، میوه ،توصیفگر صفات، خار، شاخه، کلکسیون های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

 شناسی جزء جنس بندی گیاه لحاظ طبقه تمشک سیاه از

Rubus است (Finn & Clark, 2012 این جنس متشکل .)

گونة بسیار ناخالص )هتروزیگوت( است که دامنة  188از 

شوند و در قالب گان را شامل میندگانی از دو تا هجدهچ

ها در  بندی شده و بسیاری از آنجنس تقسیم پانزده زیر

 & Grahamاند )ی استفاده شدهنژاد بههای برنامه

Woodhead, 2011 در پژوهشی.)Gharaghani et al. 

ضمن اشاره به وجود تنوع ژنتیکی در  (2011)

یان چهار تا ده گونة اصلی های سیاه ایران از متمشک

شناسی تنها چهار گونه را  مورداشاره در منابع گیاه

اند که شامل دو های اصلی معتبر دانستهعنوان گونه به

با پراکندگی سراسری  R. caesius وR. anatolicusگونة 

با پراکندگی  hyrcanus .R و R.  persicusو دو گونة 

است محدود به مناطق مرطوب شمالی کشور 

(Gharaghani et al., 2011 هرچند برخی منابع شرایط .)

و محل طبیعی رشد سیزده گونة تمشک شامل هشت 

طور مفصل شرح ای را به گونه گونة اصلی و پنج دورگة بین

 ,Khatamsazاند )های بیشتر را الزم دانستهداده و بررسی

1998  .) 

 از جهان، تمشک در سراسر تجاری افزون بر کشت

 که شده برداشت میوه نیز وحشی طبیعت هکتار  8888

 2881 سال در محصول هزار تن 578 بیش از مجموع در

شود  بینی می و پیش است شده عرضه کنندگان مصرف به

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2016.58538


 5931تابستان ، 2 ة، شمار74 ةایران، دورباغبانی علوم  942

 

 

صورت تجاری به  سطح زیر کشت آن به 2851در سال 

روند  (Strik et al., 2007) هزار هکتار برسد 42بیش از 

ای است که تنها در ه به گونهرو به رشد تولید تمشک سیا

هکتار زیر  1888متحدة آمریکا  در ایاالت 2857سال 

 ,.Dixon et alکشت تمشک سیاه قرار گرفته است )

است که تولید محصول در ایران  حالی (. این در2015

های وحشی جنگلی بوده محدود به برداشت فصلی از توده

ها نیز مقدار های موجود در باغچة خانهو امروزه از بوته

 شود. بامحدودی محصول برای فروش به بازار عرضه می

 میالدی، 5118 دهة به مربوط های باغبانیکتاب در اینکه

 در که مردمی برای و شده اشاره سیاه هایتمشک به

 کردند،می زندگی ها آن نزدیکی رویشگاه طبیعی

رسد می نظر به اما است، بوده عادی و معمول طورکامل به

نداشتند.  ها آن گسترش و به کشت زیادی عالقة مردم که

 وحشی هاینمونه از استفاده با تمشک تا اینکه کشت

 هانژادگان این و شد آغاز شانسی هایانتخاب و منتخب

این  ینژاد به های ژنتیکی برنامه بهبود آغازی برای

 هایگزینش (.Clark & Finn, 2011)محصول شدند 

شده و نژادگان غالب  آغاز دیمیال 53 سدة از مستند

 صورتی یا سفید هایی به رنگ با گل ناشی از آن گیاهی

به عنوان نخستین رقم  «دورچستر» 5875 سال در بود.

 نیو» رقم 5817 سال در ازآن پس و گذارینام تمشک،

گسترده  صورت به که بودند هایی رقم از نخستین «راشل

 میوة کی عنوان به تمشک اگرچه. و کار شدند کشت

 وجود شده گذاری نام رقم صدها اما آید، شمار می به تجملی

 یا وحشی هاینمونه میان از گزینش راه از که دارد

 & Clarkاند )آمده دست به هدفمند، اصالحی های برنامه

Finn, 2011.)  شرایط کنونی استفاده از تمشک در ایران

 میالدی کشورهای پیشرو در 54نیز همانند شرایط سدة 

این زمینه است. هرچند که با توجه به وجود ذخایر 

های خاردار  پالسم( غنی و دسترسی به رقمتوارثی )ژرم

توان زمینة های شمالی کشور میوارداتی موجود در استان

گیری و توسعة کشت و کار تجاری این محصول شکل

 ارزشمند و متحمل را فراهم کرد. 

 سی تنوع و( در برر2008) .Alice et alپژوهش 

خویشاوندی جنس تمشک در منطقة شرق هیمالیا نشان 

های این منطقه به لحاظ تبارزایی نژادگانداد 

شناختی )مورفولوژیکی( تنوع داشته  )فیلوژنی( و ریخت

ی استفاده شوند. در نژاد بههای توانند در برنامهو می

شناختی،  شمال ایتالیا از صفات مربوط به ریخت

نمونه از  218ای باغبانی برای بررسی هگلدهی و جنبه

ها و پیشبرد برنامة و مقایسة رقم Rubusجنس 

 ,.Giongo et alی تمشک استفاده شده است )نژاد به

 با Dosset & Finn (2008) (. در همین راستا2012

 و تنوع ارزیابی به شناختی ریخت صفات از استفاده

 سیاه تمشک زایشی و رویشی صفات پذیریوراثت

 برای خوبی کارایی صفات این دریافتند و رداختندپ

  .دارند باردهی سال نخستین در تنوع دادن نشان

 کلکسیون تهیة و آوری گرد از پس نیز ایران در

 میوة کیفی و کمی صفات بررسی به هانژادگان

 جنوب و شمال از شده گردآوری وحشی هایتمشک

 سسپ. (Momeni et al., 2012اند )پرداخته کشور

 تمشک نژادگان 98 عملکرد و رشد هایویژگی

 تمشک هاینژادگان کلکسیون در شده گردآوری

 برای ایخوشه تجزیة از. است شده ارزیابی یادشده

 آمیزیموفقیت طوربه و استفاده هانژادگان بندیدسته

 بندی دسته جداگانه صورتبه را هرگونه هاینژادگان

 گونة سه توانستند یشانا. (Jafari et al., 2013کردند )

(R. caesius ،R. persicus  وR. hyrcanus )هایگونه از 

 دیگر و کنند شناسایی را ایران شمال بومی تمشک

 جنوب و غرب در پراکنده هایگونه دیگر از را هانمونه

  (.Gharaghani et al., 2011اند ) آورده دست به ایران

 از ستفادها ( با2013) .Sedighi et alدر پژوهشی 

 تنوع بررسی به مولکولی و شناختی ریخت نشانگرهای

 پرداختند (R. hyrcanusخزری ) سیاه تمشک ژنتیکی

 شامل تمشک گروه دو آمده دست به نتایج پایة بر و

 هاینمونه از را مازندران استان جوار هم هاینمونه

هدف از این . ندکرد جداسازی مازندران به مربوط

های وحشی و روابط نژادگان پژوهش بررسی صفات

های تمشک تمشک مناطق مختلف کشور با گونه

موجود در کلکسیون تمشک دانشگاه علوم کشاورزی و 

های اهلی  منابع طبیعی ساری و همچنین بررسی رقم

در این  شده آوری گردسیاه  هایو وارداتی تمشک

برتر برای  های رقمو انتخاب  جداسازی برایکلکسیون 

بهزراعی و کشت تجاری  ی،نژاد بهة ر برناماستفاده د

 .شده استتمشک اهلی 
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 ها روشمواد و 

های  های تمشک موجود در استان مازندران و استان توده

جوار بر پایة اطالعات اولیة ناشی از نیازسنجی علمی از  هم

کنندة تمشک،  کننده و فرآوری افراد بومی برداشت

هر نمونه برای های  شناسایی و در زمان مناسب پاجوش

 به محیطی شرایط منفی اثر حفظ ذخایر توارثی و حذف

 منابع و کشاورزی علوم دانشگاه سیاه تمشک کلکسیون

 (.5 جدول) شدند منتقل ساری طبیعی

 
 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه تمشک کلکسیون در شدهآوریگرد سیاه هایتمشک مشخصات .5 جدول

Table 1. Characteristics of collected blackberries in collction of SANRU 
Raw Abreviation** Location Raw Abreviation Location 
*1 cv.S.A3 Mazandaran, Sari 23 W.Sav.Habibi Mazandaran, Savadkuh 
2 cv.S.Izadyar Mazandaran, Sari 24 W.Bah.1 Mazandaran, Bahnamir 
3 cv.S.Rafiei Mazandaran, Sari, Kalmar 25 W.Bah.2 Mazandaran, Bahnamir 
4 cv.B Mazandaran, Babol 26 W.Bah.3 Mazandaran, Bahnamir 
5 cv.Q Mazandaran, Qaemshahr 27 W.S.Velashed Mazandaran, Sari, Velashod 
6 cv.K Alborz. Karaj, ut 28 W.Sav. Mazandaran, Savadkuh 
7 R.caesus Gilan, Lahijan, RashtAbad 29 W.S.Molaei1 Mazandaran, Sari, Zareh jungle 
8 R.Sanctus Gilan, kalachaei 30 W.S.Asghari Mazandaran, Sari 
9 R.sanctus Kohkiluye,  Sisakht 31 W.S.Asghari2 Mazandaran, Sari 

10 R.sanctus Fars, nurAbad 32 W.Q.Ahang1 Mazandaran, Qaemshahr, Ahangarkola 
11 R.persicus Gilan, Astara 33 W.K Krmanshah 
12 R.persicus Gilan, Lahijan, RashtAbad 34 W.N.Hedayati Mazandaran, Nur 
13 W.F.1 Tehran, Firuzkuh 35 W.N Mazandaran, Nur 
14 W.F.2 Tehran, Firuzkuh 36 W.N.Taherpour Mazandaran, Nur 
15 W.G.1 Golestan, Gorgan, FeizAbad 37 W.A.B Mazandaran, Amol 
16 W.G.2 Golestan, Gorgan, FeizAbad 38 W.S.Molaei1 Mazandaran, Sari, Zareh jungle 
17 W.S.Kalmar Mazandaran, Sari, kalmar 39 W.S.Molaei2 Mazandaran, Sari, Zareh jungle 
18 W.S.Gohar1 Mazandaran, Sari, Goharbaran 40 W.Q.ahang2 Mazandaran, Qaemshahr, Ahangarkola 
19 W.S.Gohar2 Mazandaran, Sari, Goharbaran 41 W.Q.ahang3 Mazandaran, Qaemshahr, Ahangarkola 
20 W.S.Gohar3 Mazandaran, Sari, Goharbaran 42 W.Q.ahang4 Mazandaran, Qaemshahr, Ahangarkola 
21 W.S.Gohar1 Mazandaran, Sari, Goharbaran 43 W.A.angtab Mazandaran, Amol, Angtab 
22 W.S.Gohar2 Mazandaran, Sari, Goharbaran 44 W.A Mazandaran, Amol 

 های طبیعی هستند. ها از تودهنمونهشده و دیگر های شناساییمربوط به گونه 4-52های های تمشک سیاه خاردار وارداتی، نمونه مربوط به رقم 5-1های * نمونه
: به معنی Wو  Rگیری و انتخاب؛  سازی یا دورگهای وارداتی اهلی ناشی از اهلی : رقمcv» وحشی یا اهلی بودناز سه قسمت شامل:  نام اختصاری** 

: N: کرج و کرمانشاه، K: گرگان، G: بهنمیر، Bahبل، : باB: آمل، A» آوریگرد حرف اول محل(« Wild( یا ناشناس)Rubusهای وحشی شناخته شده )نژادگان
 به بیان نام علمی اکتفا شده است. 4-52کننده یا اهداکننده تشکیل شده است البته در نمونة  آوریو نام فرد گرد« : سوادکوهSav: ساری، S: قائمشهر، Qنور، 

*1-6: from foreign cultivars, 7-12: botanically identified species (scientific name), others from nature. 
**abbreviation: cultivar(cv), Wild (W), Identiried Rubus (R), the first capital of location name and the name of collector 

 

های خاردار اهلی تمشک سیاه نیز از روش نژادگان

ل سراهای مح ها، کشتزارها و خانه مراجعه به باغ

صورت مستقیم یا غیرمستقیم از افراد  ها به نگهداری آن

در ( دریافت، به محل کلکسیون منتقل و 5)جدول 

متوسط با ارتفاع و  یهادر گلدان جیبه تدر 5939بهار 

و  برگ خاکسه قسمت  یمتر حاویسانت 98عرض 

 .ندعلف هرز کشت شد بدونقسمت خاک لوم  کی

 

 ها آن گیری اندازه ةو نحو شده ارزیابیصفات 

 توصیفگر پایة بر موردنظر شناختی ریختاغلب صفات 

( انتخاب و از زمستان UPOV, 2006تمشک سیاه )

میانگین برای  صورت به 5937تا اواخر تابستان  5939

فهرست  2گیری شدند. جدول های موجود اندازهتکرار

را نشان  ها آنگیری و واحد اندازه موردبررسیصفات 

 دهد.می

مربوط به رنگ برگ، میوه، شاخه و  کددارهای داده

 المللی بین توصیفگرپایة کددهی موجود در  ... بر

 (. در موردUPOV, 2006تمشک سیاه ثبت شدند )

 های بدون مبدأ مانند زمان شکوفایی برگ، زمانداده

 گلدهی و رسیدن سعی شد با انتخاب مبدأ مناسب،

ده برای یک ش های ثبتکمترین دامنة مشترک بین داده

 های مربوط به صفاتصفت وجود داشته باشد. داده

کش و کولیس ارزیابی شدند. از پیوسته نیز با خط

( ATAGO PR-32سنج )رفرکتومتر( دیجیتال )شکست

. شدبرای ارزیابی مواد جامد محلول کل استفاده 

)اکی واالن  اسیدسیتریک پایة برگیری اسید کل اندازه

وش عیارسنجی )تیتراسیون( ( و به ر817/8برابر 

گیری شد. ( اندازه2006) Parvanehشده توسط  توصیف

های مشخص ثبت و سپس  های مربوطه در جدولداده

بندی و مرتب دسته 2858افزار اکسل با استفاده از نرم

 SPSS 19آماری  افزار نرم از استفاده با ادامه شدند. در

 توصیفی، آمار محاسبة برای هاداده تجزیة به نسبت
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 ایخوشه ةتجزی ها وهمبستگی صفات، تجزیه به عامل

واریانس  ةتجزی برای SAS 9.1 افزار نرم از و شد اقدام

 پایةمیانگین بر  ةمقایس و تصادفی کاملدر قالب طرح 

 درصد استفاده 1در سطح  ای دانکنآزمون چند دامنه

ها به عنوان تکرار برای هر صفت شد که در آن نژادگان

 ظر گرفته شدند.در ن
 

 ها در بررسی تنوع صفات رویشی تمشک. صفات مورد ارزیابی و واحد اندازه گیری آن2جدول 
Table 2. characteristics and their units in evaluation of blackberry morphological diversity 

Raw Traits Unit Raw Traits Unit 

1 Pest and diseases symptoms % 21 Flower length cm 

2 Fruit full lateral *code 22 Flower diameter cm 

3 Growth habit code 23 Flower size cm 
4 Spin number num 24 Flower color code 

5 Spin size mm 25 Ripening time day num from 21 May 

6 Spin direction code 26 Second crop num 
7 Cross section code 27 Fruit shape code 

8 Shoot diameter cm 28 Fruit color code 

9 Shoot number num 29 Fruit diameter cm 
10 Lateral number num 30 Fruit length cm 

11 Shoot lenght cm 31 TSS Brix 

12 Side shoot lenght cm 32 TA % 
13 Shoot color code 33 TSS/TA 

 
14 Leaf type code 34 Seed number num 

15 Leaf anthesis day num from 21 Jan 35 Empty seed num 
16 Leaf let number num 36 Seed fresh weight g 

17 Term leaflet width cm 37 pH - 

18 Terminal leaflet cm 38 Fruit extract volume ml 
19 Leaf color code 39 5 fruit fresh weight g 

20 Flowering time day num from 20 Mar 40 Anthocyanin mg/100ml 

  Codes are from UPOV, 2006*                                             ( است.UPOV, 2006المللی تمشک سیاه )کدبندی صفات بر پایة توصیفگر بین*
 

 نتایج و بحث

 گلدهی موردبررسی کمی صفات بین نتایج نشان داد در

 ضریب میزان کمترین عصارة میوه pH و بیشترین از

همچنین صفات  (.9 جدول) داشت را تیپیفنو تغییرات

میوه نیز تنوع زمان رسیدن میوه، اندازة گل و حجم آب

باالیی نشان دادند.  هرچند در طب سنتی از میوه، برگ، 

شود جوانه، پوست ریشه و حتی گل تمشک استفاده می

(Livani et al., 2012 اما عمده کشت و کار تمشک برای )

خوری یا فرآوری صورت تازه هبرداشت میوه و مصرف آن ب

شده است. به همین دلیل زمان رسیدن محصول از لحاظ 

میوة تولیدی به  تر و حجم آبدسترسی به بازار گسترده

لحاظ مصرف محصول در صنایع فرآوری بسیار مهم و 

های زودرس در توجه است. زمان رسیدن تمشک شایان

بود که یکی نیمة اول خردادماه و متعلق به دو نمونة اهلی 

از دانشکدة کشاورزی کرج و دیگری از ساری گردآوری 

 شده بودند.  

آمده،  دست گلدهی صفتی است که با توجه به نتایج به

که زمان گلدهی در  طوری پیچیدگی باالیی داشت، به

فروردین آغاز شده  های موردبررسی از نیمة دومنژادگان

ها دگاننژاو تا چند ماه بعد ادامه داشت. در برخی 

باره بوده و در برخی تا چهار بار تکرار شد و  گلدهی یک

به همین دلیل بیشترین میزان تنوع را شامل شده بود 

همخوانی داشت.   Livani et al. (2012)که با نتایج 

تجاری از این صفت در  حال در صورت استفادة بااین

توان افزون بر ارائة ها می تمشک و مدیریت کشت رقم

تر، به صورتی پایدارتر ازآنچه اکنون زودرسمحصول 

کنندگان محلی تمشک در جریان است  توسط برداشت

محصول را از اواخر بهار تا اواسط پاییز به بازار عرضه 

طور کامل همزمان با اوج ورود  کرد که این مهم به

مسافران خارج از استان به مناطق شمالی کشور است. 

بوده و شامل یکتا چند های باردة تمشک، مرکب جوانه

ترین نقش را  ترین جوانه مهم جوانه هستند و ابتدایی

کند. تمایزیابی اندام تمشک ایفا می در میزان تولید

بارده در اواخر تابستان تا پاییز با ایجاد تغییرات 

 Eyduranشود ) شناختی، آغاز می ریختفیزیولوژیکی و 

& Agaoglu, 2011های ندامکه تمایزیابی ا (. درصورتی

خواهد  رخجوانه ادامه یابد گلدهی بهاره  بارده درون

مکان یا رقم، تمایزیابی  تأثیرتحت  که درصورتید و دا

-Lopezکامل نشود گلدهی به تعویق خواهد افتاد )

Medina & Moore, 1999 .) 
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 بررسی سیاه خاردار مورد تمشک هاینژادگان کمی صفات توصیفی آمار .9جدول 
Table 3. Descriptive statistics of quantitative traits of evaluated blackberry genotypes 

Raw Traits Max Min Mean Std. Deviation Variation % 

1 

sh
o
o
t 

Lateral number 10 1.00 4.19 2.45 58 
2 Pest disease symptom 40 5.00 17.89 10.33 58 

3 shoot number 5 1.00 2.54 1.09 43 

4 Side shoot length 108 12.20 65.92 29.64 45 
5 Shoot length 150 9.00 87.23 42.79 49 

6 Shoot diameter 1 0.20 0.43 0.19 44 
7 Fruit full lateral 3 2.00 2.11 0.32 15 

8 

sp
in

 

Spin size 5 1.00 3.11 1.23 40 

9 Spin number 36.50 3.00 17.25 10.52 61 

10 

leaf 

Leaf anthesis 81 15.00 38.12 18.90 50 
11 Terminal leaflet 7.27 2.40 4.56 1.43 31 

12 Leaf let number 5.00 3.00 3.39 0.78 23 

13 Terminal leaf let width 5.50 1.80 3.41 0.85 25 

14 

flo
w

er 

Flowering time 140. 14.00 59.59 36.37 61 
15 Flower size 2.00 0.15 0.51 0.44 87 

16 Second crop 4.00 0.00 1.11 1.53 100 

17 Flower diameter 4.60 1.00 2.70 0.91 34 
18 Flower length 3.00 0.60 1.10 0.58 53 

19 

fru
it 

Fruit fresh  weight 19.56 1.52 9.73 5.71 59 

20 Fruit extract volume 30 1.00 12.00 9.55 80 
21 Fruit length 2.20 0.50 1.26 0.53 42 

22 Ripening time 103 12.67 33.45 30.76 92 

23 Fruit diameter 1.80 0.76 1.24 0.33 27 
24 Anthocyanin 311.02 115.64 224.07 43.10 19 

25 pH 4.35 2.82 3.64 0.42 12 

26 TA 0.04 0.00 0.02 0.01 59 
27 TSS 20.00 2.30 10.89 3.27 30 

28 TSS/TA 1796.87 300.00 793.65 393.96 50 

29 seed
 

Seed number 26 10.00 15.19 3.73 25 

30 Empty seed 13 0.00 7.76 3.13 40 
31 Seed fresh weight 1.25 0.00 0.80 0.32 40 

 است.  شده محاسبه میانگین به معیار انحراف نسبت بر پایة( فنوتیپی تغییرات ضریب) تنوع درصد* 
* Variation percent (phenotypc variation coeficient) calculated based on the rate of Std. Deviation on mean  

 

اندام بارده روی تشکیل  ةگر شمارسن، طول و 

که در تشکیل گل  گونه همانو  گل نقش دارد ةجوان

بهاره روز کوتاه و دمای کم نقش دارد در گلدهی 

تابستانه و در پی آن تولید محصول پاییزه نیز تابش 

 Eyduranتشخیص داده شده است ) مؤثرنور خورشید 

& Agaoglu, 2011.)  

که  موردبررسیهای خاردار نتایج تمشکبنابراین 

ی موجود در تمشک وحشی و اهل هایتودهشامل 

 ةطور متوسط روی رشد جانبی شاخ، بهاستکشور 

  طورمعمول به ها آن شماردوساله باردهی داشتند که 

 ةهایی با اندازگل ،هابیش از چهار بود. روی این شاخه

 ها آنآمده و از  وجود بهمتر سانتی 8.1بیش از 

به متر سانتی 2/5هایی با طول و قطر بیش از میوه

بذر بودند هرچند  پانزدهحاوی بیش از که  دست آمد

پوک و روی آب شناور بودند.  ها آنبیش از نیمی از 

 اجباری به رکود دلیل به تمشک هایگونه اگرچه

ی نیز معرفی های رقمشوند اما می محدود دمایی مناطق

 بار (Primocane) ساله یک ةشاخ روی اند کهشده

 هایمحیط در دهند و منجر به گسترش تولیدمی

 Clarckه است )شد سرمایی نیاز کمبود دارای یا بدون

& Finn, 2011 ضمن گسترش  ها آنن کرد( که وارد

 تنوع، منجر به رونق کشت تجاری تمشک خواهد شد.

های وحشی نتایج تجزیة واریانس صفات بین نژادگان

های اهلی وارداتی گویای وجود تفاوت معنادار بین  و رقم

مربوط به برگ )عرض برگچة ها در مورد صفات  آن

انتهایی(، گل )اندازة گل، قطر گل، زمان گلدهی، گلدهی 

میوه و  چندباره(، شمار خار، میوه )قطر، طول، حجم آب

که گلدهی و طوریوزن تر پنج میوه( و وزن تر بذر بود. به

های اهلی نسبت به وحشی رسیدن محصول نژادگان

رایج نیست ها  زودتر بوده و گلدهی دوباره در آن

(، همچنین قطر گل و میوه، وزن تر و حجم 7)جدول

عمده وارداتی و  طور های اهلی که بهمیوه نمونه آب

های مختلف هستند نیز محصول انتخاب از بین جمعیت

 های وحشی بومی بود. بیشتر از نمونه
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 وحشی بومی و اهلی وارداتی های. مقایسة میانگین صفات برگ، گل، میوه، خار و بذر تمشک7جدول 
Table 4. Meancomparison of leaf, flower, fruit, spin and seed of breeded and wild blackberris 
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Breeded 5.8 a 0.26b 3.6 a 32b 0b 24.7a 1.64 a 1.9 a 15.8b 22.8a 14.3a 3.3b 1.05a 
Wild 3.9b 0.6b 2.2b 72a 1.6a 13.5b 1.03b 0.9b 42.2b 6.6b 7.4b 3.8a 0.67b 

a-bدرصد است.    1ار در سطح : حروف غیرمشترک به معنی اختالف معناد                 a-b: different capitals show significant deferences in 0.05 level. 

 

ای خار کمتر و عصاره شمارهای وحشی نمونه

 ها آنتر بذر  های اهلی داشتند و وزنتر از نمونهقلیایی
وحشی،  های گونه آنکمتر بود. مراحلی که طی  نیز

ترل و مدیریت انسان درآیند اهلی کردن نام تحت کن

دارد که با انتخاب دانسته یا ندانسته برای صفات 

ها مطلوب انجام شده است. عمده تغییراتی که در گونه

شامل کاهش در ریزش  دهدرخ میحین اهلی کردن 

طعم،  تغییردهندةخواب، مواد سمی و  ةمحصول، دور

میوه  ةملکرد و اندازتغییر در ارتفاع گیاه و افزایش در ع

 استنیز همراه  ها رقمکه با کاهش تنوع  استو بذر 

(Nematzadeh & Kiani, 2010.) 

 

 همبستگی صفات 

های صفات نمونه ةدر مقایس توجه شایان ةنکت

های وحشی، باالتر بودن اهلی با نمونه شدة اصالح

برای  آزاردهندهخار )به عنوان صفتی  شمارمیانگین 

 های رقمهای اهلی )ان( در نمونهکنندگبرداشت

های وحشی بود وارداتی( نسبت به نمونه شدة اصالح

نتایج  راه(. شاید بتوان این موضوع را از 7)جدول 

همبستگی صفات که داللت بر وجود همبستگی مثبت 

(، شکل 781/8خار با قطر گل ) شماردار بین و معنا

میوه (، حجم آب177/8تر میوه ) (، وزن787/8میوه )

. کرد( دارد، توجیه 188/8تر بذر ) ( و وزن785/8)

خار با زمان گلدهی نیز همبستگی منفی و  شمار

 ها ژنبین  5(. پیوستگی-151/8) اشتمعناداری د

شود. به همین دلیل منجر به حفظ ترکیبات ژنی می

هایی که زمان زیادی از اهلی و بعید است در گونه

که مدت  هایی آنیا گذرد و نمی ها آنزراعی شدن 

اند زیادی در معرض اصالح و بهبود مداوم قرار نداشته

                                                                               
1. Linkage 

را برای  (آلل) همردیف ژنی یک رقم به تنهایی بهترین

اهلی شدن در خود جمع کرده باشد و این نوع 

مطلوب  جداسازیدر راه  ایبازدارندههمبستگی ژنی 

(. Farsi & Baqheri, 2012از تالقی خواهد بود ) ناشی

 وجود صفات، ةساد همبستگی ةتجزی جنتای

دیگر  برخی بین معنادار منفی و مثبت هایهمبستگی

 و زیاد حجم دلیل به هاداده)داد  نشان را نیز صفات از

 بنا(. است نشده داده نشان متمرکز نمایش امکان نبود

زمان رسیدن با طول میوه همبستگی منفی  نتایج بر

( و 181/8ثبت )عصاره همبستگی م pH( و با -749/8)

که از  عیارسنجیمعنادار نشان داد. میزان اسید قابل 

 استاصلی ایجاد طعم مطلوب در تمشک  های عامل

( و با باردهی 448/8بذر همبستگی مثبت ) شمارنیز با 

( داشت. -183/8چندباره همبستگی منفی )

همبستگی قطر گل با شکل میوه، طول میوه و وزن تر 

، باردهی pH( و با 119/8و  153/8، 189/8بذر مثبت )

 و -124/8، -147/8و زمان رسیدن منفی ) دوباره

نتایج میزان آنتوسیانین  بنا بر( اما معنادار بود. -149/8

آفت و بیماری افزایش  آسیبمیوه متناسب با افزایش 

( که با نتایج 748/8معنادار نشان داد )همبستگی 

مناطق های وحشی در از بررسی تمشک آمده دست به

 ,.Hadadinejad et alنشان داد ) همخوانیطبیعی نیز 

2015.) 

 

 هاتجزیه به عامل

 در توانند می مختلف صفات عاملی، ةتجزی از استفاده با

 چند هرکدام که شوند بحث هایی مؤلفه یا ها عامل قالب

 پژوهشگر مانور قدرت امر این. شوند می شامل را صفت

 جای به کمتری مؤلفة یا عامل شمار روی کار برای را

 (.Schneider, 1905) کند می فراهم صفت زیادی شمار
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 هر. دهد می نشان را ها عامل به تجزیه نتایج 1 جدول

 در دار امعن عنوان به یک از بیش ویژه میزان با عامل

 عامل هر نسبی واریانس میزان. شد گرفته نظر

 صفات کل واریانس در عامل آن اهمیت ةدهند نشان

 در. است شده بیان درصد صورت به و است ررسیموردب

 ةویژ مقادیر که مستقل و اصلی عامل ده تجزیه این
 مجموع در توانستند بودند یک از بیشتر ها آن

 بین در و نندک توجیه را کل واریانس درصد91/32

 1/8 از بیش مقادیر که صفاتی موردبررسی صفات

  (.1 جدول) شدند معنادار شناخته داشتند

 

 مل اول صفات گلدهیعا

 صفات طول گل، اندازه و رنگ گل و زمان گلدهی در

 زمان رسیدن میوه را خود کنار در و قرارگرفته اول عامل

 را کل واریانس از درصد 4/22 و شدند می شامل نیز

 در کلیدی و مهم صفات جمله از گلدهی. کردند توجیه

 

که بر پایة نتایج  طوری سیاه است. به هایتمشک

ها و نیز در یک گلدهی در بین نژادگان 7و  9 های لجدو

نژادگان بسیار متنوع است و از گلدهی زودرس تا دیررس 

 شود.باره تا چندباره را شامل می و از گلدهی یک

 طول،) میوه کمیت به مربوط صفات دوم عامل

 سوم عامل ،(و بذر میوه تر، وزن میوه آبحجم  قطر،

مواد جامد محلول، ) کیفیت میوه به مربوط صفات

 عامل( و نسبت قند به اسید عیارسنجیاسید قابل 

 شمارشکل و رنگ برگ، ) برگ به مربوط صفات چهارم

های پنجم، ششم، ، عامل(برگچه و زمان شکوفایی برگ

هفتم و هشتم اغلب صفات مربوط به شاخه، عامل نهم 

و عامل دهم صفت بذر شناور  pHصفات آنتوسیانین و 

های در ادامه به منظور شناسایی نمونه .ندشد شامل را 

های وضعیت نمونه ةبرتر و متفاوت اهلی و مشاهد

اول و دوم  های عامل بر پایة دوبعدی ةوحشی از تجزی

 (.5)گلدهی و کمیت میوه( استفاده شد )شکل 

 مازندران بومی سیاه هایتمشک زایشی و رویشی صفات اصلی هایعامل به تجزیه نتایج .1جدول 

Table 5. Results of principle component analysis of Mazandaran Blackberry vegetative and reproductive traits 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Eigenvalues 8.644 6.104 5.485 3.421 3.054 2.486 1.912 1.565 1.375 1.047 
% of Variance** 22.747 16.063 14.435 9.003 8.038 6.542 5.032 4.118 3.617 2.756 

Cumulative % 22.747 38.81 53.245 62.249 70.286 76.828 81.86 85.978 89.596 92.352 
  Component 

1 Flowering time 0.819* -0.246 -0.131 -0.054 0.329 -0.001 -0.052 -0.101 -0.154 0.006 
1 Flower length 0.884* 0.038 0.052 0.088 0.257 0.015 0.014 -0.052 0.099 -0.135 
1 Flower size 0.931* -0.114 0.027 -0.047 0.076 -0.022 -0.036 0.034 0.097 -0.084 
1 Flower color 0.976* 0.074 -0.003 -0.05 0.09 0.102 -0.024 -0.035 -0.071 0.042 
1 Ripening time 0.852* -0.172 0.136 -0.246 -0.119 -0.035 0.103 -0.05 0.052 0.161 
2 Spin direction -0.482 -0.692* 0.002 -0.132 -0.067 0.133 0.029 0.143 0.025 0.118 
2 Fruit diameter -0.095 0.933* -0.079 -0.001 -0.076 0.244 0.108 0.018 0.118 0.066 
2 Fruit length -0.146 0.818* 0.024 0.217 -0.088 0.403 0.071 0.064 0.058 0.073 
2 Seed fresh weight -0.175 0.768* -0.087 -0.393 -0.128 -0.066 -0.042 0.057 -0.309 0.168 
2 Fruit extract volume -0.059 0.949* 0.073 -0.064 -0.132 -0.019 0.044 0.103 0.083 0.05 
2 5 fruit fresh weight -0.085 0.688* -0.128 -0.511 -0.108 0.172 0.146 0.183 0.056 -0.217 
3 Second crop -0.03 -0.457 -0.817* -0.212 -0.018 0.024 0.026 0.004 -0.186 0.092 
3 TSS -0.04 -0.028 0.666* -0.309 0.552 -0.23 0.171 -0.129 0.096 0.102 
3 TA -0.042 -0.289 0.874* 0.165 0.251 0.059 -0.004 -0.053 -0.17 0.119 
3 TSS/TA -0.136 0.056 -0.851* 0.045 -0.046 -0.298 0.163 -0.076 0.154 0.023 
3 Seed num 0.058 -0.157 0.666* 0.654 0.167 -0.104 -0.067 -0.134 0.164 -0.016 
4 Leaf type -0.406 0.259 0.323 0.694* -0.27 -0.042 0.007 0.264 -0.008 0.118 
4 Leaf let number -0.164 -0.162 -0.079 0.869* -0.108 0.31 -0.016 0.018 -0.08 0.001 
5 leaf anthesis -0.255 0.1 -0.036 0.221 -0.772* -0.407 0.09 0.127 -0.178 -0.038 
5 leaf color -0.225 0.14 -0.145 0.031 -0.794* 0.224 0.006 -0.171 0.061 -0.26 
6 Shoot diameter 0.227 0.183 0.145 0.264 0.117 0.718* -0.237 -0.24 0.091 0.094 
6 Fruit shape -0.442 0.37 -0.041 -0.093 0.011 0.738* 0.044 0.194 -0.075 0.049 
7 Cross section -0.4 -0.293 0.06 0.335 0.253 -0.152 -0.636* -0.059 0.243 0.03 
7 Shoot number -0.18 0.003 -0.004 -0.128 0.128 -0.207 0.856* 0.183 0.049 0.068 
7 Shoot length 0.164 0.054 -0.082 0.292 -0.433 -0.023 0.748* -0.059 -0.108 0.169 
8 Fruit full lateral -0.15 0.054 -0.12 -0.213 0.298 0.072 0.288 0.82* 0.084 -0.124 
8 Anthocyanin -0.057 -0.032 -0.074 -0.272 0.244 0.092 0.053 -0.772* 0.263 -0.257 
9 Pest deseas symptom 0.086 -0.118 -0.374 -0.566 0.167 -0.004 -0.095 0.017 0.649* -0.04 
9 pH -0.012 -0.565 -0.102 -0.139 -0.101 0.001 0.132 0.196 -0.696* -0.17 

10 Empty seed -0.061 0.109 0.018 0.052 0.127 0.065 0.122 0.075 0.062 0.959* 
 دار، ** روش چرخش: وریماکسشده به عنوان معنیانتخاب * بارعاملی

* Selected  as Significant, **Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 

 



 5931تابستان ، 2 ة، شمار74 ةایران، دورباغبانی علوم  948

 

 

 

 

 پالت ةتجزی

اول ضمن نشان  عاملپالت بر مبنای دو یا سه  ةتجزی

ایجاد  بعدی سهها تصاویر دو یا دادن پراکندگی نژادگان

بندی گروه ةبه همین دلیل این روش تجزی د.کنمی

دارد  ها آن جداسازیای در ها نقش عمدهنژادگان

(Sayadalian et al., 2013در این پژوهش، تجزی .)ة 

درصد از واریانس کل صورت  19 پایةبر  بعدی سه

 دوبعدی ةتجزی ( و سپس با استفاده از5گرفت )شکل 

 

واریانس کل  درصد از 8/98بر مبنای دو عامل اول که 

را توجیه کرده بودند، سعی شد تصویری کلی از 

نشان  جداگانههای در گروه موردبررسیهای نژادگان

های داده شود. نتایج این تجزیه که بر مبنای عامل

مربوط به صفات گلدهی و صفات کمیت میوه انجام 

های وحشی را از اهلی شده بود به خوبی توانست نمونه

های متفاوت یا برتر در هر دسته را و نمونه جداسازی

(. 5ند )شکل کنیز از یکدیگر مشخص 

 
های اهلی های تمشک سیاه. نمونهدرصد از واریانس کل( و دو بعدی نمونه 19سه بعدی )شکل باال سمت چپ بیانگر  ةتجزی .5شکل 

ممتد باال شامل  ةهای متفاوت )دایرسمت چپ پایین( جدا شدند و نمونه ةوحشی )دایرهای چین پایین سمت راست( از نمونهنقطه ة)دایر

 شدند. جداسازیها نمونه دیگرساری رفیعی( از  ةهای برتر )نمونهای پاییزه بهنمیر( یا نمونهنمونه
Figure1. Analysis of 3D plot (small fig with 53% of total variance) and di plot of blackberry samples. Foreign 

cultivars (dotted circle right below) separated from wilds (left below cirlce) as well as different samples from 

Bahnamir (continuous circle included fall bearing) and superior (Sari Rafiei) 

 

زودتر های وحشی و اهلی که نمونه ،نتایج بنا بر

های پاییزه گل داده بودند در ربع پایینی و نمونه

باالیی نمودار تجزیه قرار  ةمربوط به بهنمیر در نیم

 دیرهای بهنمیر از لحاظ گلدهی گرفتند. نمونه

 شمار بههای موجود در کلکسیون نمونه ترین گل

Esmaeili et al. (2012 )ند. در پژوهشی آمدمی

 شناختی ریختلوژکی و اختالف معنادار صفات فیزیو

محیط کم ارتفاع  تأثیرهای بهنمیر را ناشی از تمشک

 تأثیررسد الزم است آنجا دانسته بودند که به نظر می

قرار دهند. از لحاظ عامل دوم  مدنظرژنتیک را نیز 

رفت ها باالتر میهرچه کمیت میوه در میان نژادگان

تری به آن نژادگان عددی بیشتر و مثبت میزان

کمیت تولید  پایةخصیص یافت و بنابراین به خوبی بر ت

شدند که از این  جداسازیها از یکدیگر نژادگان ةمیو

 نزدیکلحاظ رقم دریافت شده از یک باغ تجاری 

ساری به لحاظ کمیت میوه باالترین امتیاز را کسب 

از یکی از روستاهای  شده گردآوریو دیگر رقم  کرد

 های رقمحد واسط جالبی  صورت بهاطراف ساری 

(PCA2: fruit quantity) 
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( که 5 های وحشی قرار گرفت )شکلخارجی و نمونه

 رسد میبه نظر  1در جدول  ها آن صفاتبا توجه به 

را  ها آن سازی تجاری برایهای تکمیلی توان بررسیمی

 انجام داد.
متنوع، متفاوت و برتر تمشک اهلی  های رقموجود 

می شرایط اقلی تأثیردهد در کنار در ساری نشان می

های وحشی تمشک در ایجاد تنوع ژنتیکی توده مؤثر

( ظرفیت Sedighi et al., 2013در استان مازندران )

ی نیز در این سودمندجغرافیای اجتماعی و انسانی 

وارداتی  های رقم کارگیری بهجذب و  زمینةناحیه در 

و  استفاده قابلوجود دارد که با کمی توجه به خوبی 

 .خواهد بود سازی تجاری

 
 های وارداتی تمشک سیاه کلکسیون  از بررسی رقم ناشیبرخی صفات دو نمونه برتر  .1جدول 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Table 6. Some characteristics of two superior foreign blackberry cultivar in SANRU collection 
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cv.Sari.Rafiei upright latral palmate 20/1/94 0.15 white 20/3/94 long conical black 7 9 0.03 

cv.Sari.Izadyar spread latral palmate 13/3/94 0.21 white 13/3/94 elliptic black 14.9 9 0.01 

 

 ایخوشه ةتجزی

زیادی  شمار پایةها بر یا نژادگان ها رقمبندی گروه

 هایاصلهو ف خویشاوندیدر تعیین  مؤثرصفت، روشی 

(. Sayad alian et al., 2013) آید شمار می بهژنتیکی 

بررسی روابط و تشخیص  برایدر این پژوهش 

از  موردبررسیهای جود میان نژادگانهای موبندیگروه

(. با توجه 2ای استفاده شد )شکل خوشه ةروش تجزی

معرفی  درزمینة دوبعدی ةتجزی مؤثربه نتایج 

های تکمیلی در این بررسی برایهای برتر نژادگان

بخش از صفات مربوط به گلدهی و میوه به دلیل 

ند کردپیچیدگی باالیی که در درک مطالب ایجاد می

و سعی شد با استفاده از صفات رویشی  نظر رفص

وضعیت   ،... مربوط به برگ، شاخه و خار، عادت رشد و

های وحشی با توجه به حضور برخی نمونه شناسی گیاه

با دقت بیشتر بررسی و  پیشین شدة شناساییهای گونه

 شود.  سازی شفاف

صددرصد متفاوت  دودستةها به نتایج، نمونه بنا بر

اول دو گروه از یکدیگر با  ةند که در دستتقسیم شد

 که درحالیاند درصد تفاوت مجزا شده 78بیش از 

مربوط به  عمده طور بهدوم شامل پنج نمونه ) ةدست

 ةند. گروه اول از دستهستخارج از استان مازندران( 

ها نمونه شمارنمونه شامل بیشترین  پانزدهاول که با 

دو زیرگروه تقسیم  درصد به28بیش از  ةدر فاصل است

های نمونه برگرفتنشده است. زیر گروه اول با در 

R. persicus، R. sanctus، R. caesus دارشناسنامه

دهد های وحشی را نشان میتنوع مورد انتظار از نمونه

در مازندران و  ها آنکه در منابع مختلف نیز به حضور 

 Ghareghani etدیگر نقاط کشور نیز اشاره شده است )

al., 2011 .) 

 روی شناسی گیاه اخیر سدة چند های بررسی نتایج

 هایگونه شمار ایران، (فلور) مجموعة گیاهی

گزارش  متفاوت حدی را تا جنس این برای شده معرفی

 فلورا در Boissier (1867) که طوری اند. بهکرده

 ده در را جنس این شرق( مجموعة گیاهی) اورینتالیس

 و گونه دوازده در ایرانیکا فلورا در Gilli (1969) گونه،

Khatamsaz (1998) در ایران مجموعة گیاهی در 

همپوشانی شدید  .اندکرده بندیگونه طبقه سیزده

 ةو پراکنش جغرافیایی گسترد شناختی ریختصفات 

ها از یکدیگر گونه جداسازیتمشک عامل سخت شدن 

که  ریطو ه(. بSegura et al., 2012دانسته شده است )

 R. sanctusةبسیار نزدیک به گون R. caesius نۀگو
کند. پژوهشگران آن رشد می ةبوده و اغلب در زیر سای

 جنس این (تاکسونومیبندی )ردهدر  نظر اختالفعلل 

 )پاجوش، غیرجنسی جنسی )بذر(، تولیدمثلرا امکان 

در  یا نامیزیدن و ریشه( ةقلم و انتهایی افکندن

 باالی دارند درصدانند و عنوان میدآن می هایگونه
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 پیچیدگی منبع عنوانبه که هاگونه تشکیل دورگه بین

وجود  به باعث آید شمار می به جنس این در بندیرده

 شده هم به نزدیک و همسان با صفات هاییگونه آمدن

 (.Kasalkheh et al., 2014) است

 

 
 ها برای تعیین وضعیت آنتمشک سیاه های وحشی ای برای صفات رویشی نمونه. تجزیة خوشه2شکل 

 (.اندها متفاوت بودهطور معناداری بین گروه نژادگاندرصد به1شده در بین هر گروه در سطح )صفات نوشته
Figure 2. Cluster analysis for vegetative traits of wild genotypes of black berry. 

(the divisions were significant in 0.05 level based on the typed traits) 

 

 همسانیتفسیر علت  نوعی به یادشدههای گزارش

های موجود در نمونه دیگر جداسازی حال درعینباال و 

 ةگروه اول )به جز زیر گروه اول( و گروه دوم تجزی

هایی از ( و شامل نمونه2)شکل  استای خوشه

 بیشترنور، بهنمیر و یک نمونه از کرمانشاه و سوادکوه، 

باران در حوالی ساری  از گوهر آمده دست بههای نمونه

Khatamsaz (1998 )ایران  مجموعة گیاهی. در است

 تمشک ةگون سیزده رشد طبیعی محل و شرایط برای

 (هیبریددورگ ) پنج و اصلی ةگون هشت شامل

 را بیشتر ایهبررسی مفصلی آورده و شرح ای گونه بین

 .  (Khatamsaz, 1998) انددانسته الزم

( در 2011) .Ghareghani et al در دانشگاه شیراز

گیری از مناطق کلکسیون تمشک با نمونه ةقالب تهی

های ها به گونهنمونه جداسازیمختلف کشور ضمن 

فراگیر و اختصاصی شمال، چهار گونه را اصلی 

 صورت بهKhatamsaz (1998 )اند که با آنچه دانسته

بنا . داردزیادی  ةتمشک شرح داده فاصل ةگون سیزده

ای خوشه ةدوم تجزی ةدر دست شده مشاهدهنتایج  بر

Class1 

Class2 

 

Group 1 

Group 2 

 

Sub 

group 1 

Sub 

group 2 

 

Growth habit 

Lateral length 

Leaf anthesis 

Cross section 

Lateral number 

Shoot length 

Leaf type 

Pes and diseases 

symptom 
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Lateral length 

Leaf type 

Leaf let width  

Leaf let length  
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ها مربوط به خارج از استان مازندران نمونه بیشتر

 ةهای منطقهای استان گلستان و نمونهشامل دو نمونه

و  قرارگرفتهفیروزکوه استان تهران در این دسته 

اند. این شده جداسازیها نمونه دیگراز  صددرصد

 برایپژوهش بیشتر  به نیاز مؤیدتواند موضوع می

جنس  شناسی گیاه تکمیلی روشن شدن اطالعات

 موردنیاز ذخایر توارثیدسترسی کامل به  برایتمشک 

 تأکیدنیز مورد  پیشتری باشد که نژاد بههای برنامه

Khatamsaz (1998.واقع شده است ) 

 

 کلی گیری نتیجه

های اهلی و وحشی پژوهش بررسی نمونهاین در 

موجود در کلکسیون تمشک سیاه دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی ساری در قالب صفات 

گیری دورنمای جالبی از روند و جهت شناختیریخت

های اصالحی تمشک را و گزینش در برنامه سازی اهلی

صفت خارداری  دار و مثبت. همبستگی معناکردبیان 

 حجم میوه، تر وزن میوه، شکل گل، با صفات قطر

بذر نیز منجر به تکمیل اطالعات  تر وزن و میوهآب

ها از نتایج تجزیه به عامل پایة بر. در ادامه شدمربوطه 

های برتر اهلی نسبت دوبعدی، نمونه ةانجام تجزی راه

صفات  بر پایةهای وحشی به یکدیگر و نسبت به نمونه

عامل گلدهی و عامل کمیت میوه به  دهندة شکیلت

های تکمیلی خوبی از یکدیگر جداسازی و برای پژوهش

ای معرفی شدند. همچنین با استفاده از تجزیة خوشه

طور  کلکسیون که به های موجود درصفات رویشی نمونه

شده از نوار جنوبی  های گردآوریعمده مربوط به تمشک

های کشور هستند، معلوم شد دریای خزر و برخی استان

موضوع مورداشارة پژوهشگران پیشین صحت داشته و 

شده فقط توانسته برخی  هایی که تاکنون انجامگیرینمونه

های اصلی تمشک موجود در کشور را شناسایی از گونه

های ناشی از کند و همچنان برای تعیین وضعیت نمونه

اخته و مربوط های ناشنای و نمونه گونه گیری بین دورگه

های همه جانبة های اصلی نیازمند پژوهشبه گونه

 بیشتری است.
 

 سپاسگزاری

 دانشگاه پژوهشی محترم معاونت حمایت با طرح این

 که شده  انجام ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم

عزیزانی  همة از همچنین. شودمی قدردانی وسیله بدین

ها ارزیابی نمونه آوری، نگهداری وگردکه ما را در راه 

و  اندامهندس ایزدیار و رفیعی، است ویژه بهند کردیاری 

اغبان، تشکر و قدردانی کارشناسان محترم گروه علوم ب

 گردد.می
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ABSTRACT 
This study performed to evaluate genetic diversity of some wild and domesticated (unknown foreign 

cultivars) blackberries in SANRU collection based on morphological traits. Results showed high diversity 

for flowering, ripening time and fruit juice. Wild genotypes showed significant differences in leaf, flower, 

thorn number, fruits and seed fresh weight compared to domesticated cultivars. Based on correlation 

results, the aim of breeders in selecting thorny  genotypes for domestication effected from positive and 

significant correlation of thorn number with flower diameter, type, fresh weight, fruit juice volume and 

seed fresh weight or to negative and significant correlation of it with flowering time. Di plot analysis 

performed based on the results of factor analysis via using flowering and fruit quantity as main two 

factors and differentiate wild types from cultivars and introduced superior genotypes. Cluster analysis 

results of wild genotypes based on vegetative traits divided botanically identified species and the same 

samples from their relatives and nonrelative genotypes as three separate groups. 
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