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چکیده
هر گیاه با توجه به شرایط اقلیمی محل رویش خود نیازمند دریافت مقدار معینی گرما برای تکمیل فصل رشد است .در این پژوهش به
بررسی واحدهای گرمایی مراحل مختلف فنولوژی سه رقم تمشک سیاه خاردار پرداخته شده است .ارقام مورد بررسی پس از رفع نیاز
سرمایی به گلخانه منتقل شدند .رقم سیلوان (زودرس) ،ماریون (میانرس) و توپای (دیررس) به ترتیب برابر  109 ،91و  118روز از
کاشت تا برداشت را در گلخانه سپری نمودند .نتایج نشان داد که نیاز گرمایی ارقام مختلف تمشک جهت تکمیل مراحل فنولوژی با
یکدیگر تفاوت دارند .تمشک سیاه زودرس نیاز گرمایی ( 43000درجه ساعت) کمتری داشته و نسبت به والد خود رقم میانرس با نیاز
گرمایی ( 51000درجه ساعت) میوه درشتتری تولید مینماید .رقم زودرس در شرایط اقلیمی ساری ،با استفاده از ظرفیت ژنتیکی خود
توانست محصول خود را در بازه زمانی  91روزه به بار برساند ،درحالیکه استفاده از ظرفیت گلخانه منجر شد که میوه این رقم دوماه زودتر
از شرایط رایج در اقلیم محل کاشت به بار نشسته و منجر به تولید محصول خارج از فصل شود .در رقم توپای که در اکثر صفات با ارقام
زودرس و میانرس تفاوت داشته ،دوره فنولوژی طوالنیتر بوده و وزن تک میوه و طول پاجوش نسبت به سایر ارقام بیشتر بوده است .این
در حالی است که در این رقم ،جوانهها زودتر از سایر ارقام بازشده و برخی مراحل فنولوژی آن ،از رقم میانرس زودتر اتفاق افتاد ،اما نیاز
گرمایی باالتر از زمان تشکیل میوه تا رسیدن ( 55000درجه ساعت) منجر به دیررسی محصول شد .مطالعات تکمیلی در زمینه نیازهای
اقلیمی-زیستی ارقام مشابه این گیاه جهت اتخاذ شیوه های مناسب مدیریت کشت و افزایش عملکرد توصیه می گردد.

واژههای کلیدی :باز شدن جوانه ،رسیدگی میوه ،نیاز سرمایی ،تمشک ،گلخانه
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بنابراین توصیف فنولوژیک تمشک سیاه ،جزئیات چرخه
رشد گیاه را توصیف میکند ،که اجازه میدهد زمان
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مناسبی را برای انجام اقدامات کشت و یا تأیید وقوع یک
رخدادِ مهم مانند یخبندان و خشکی همراه با مراحل
مشخص تعیین کند ( .)Hussain et al., 2016شناخت
درست و صحیح مراحل مختلف فنولوژیکی تمشک و انجام
بهموقع شیوههای مدیریتی در هر مرحله میتواند اهمیت
قابلتوجه در تولید و کیفیت میوه داشته باشد .زیرا در دوره
فنولوژی گیاه طی فرآیند رشد فیزیولوژیکی از یک مرحله
وارد مرحله رشدی جدید میشود ( Ghamghami et al.,
 .)2017میوههای معتدله برای جلوگیری از صدمات سرما
در زمستان دارای دوره رکود میباشند .پدیده فیزیولوژیکی
رکود ،مهمترین عامل در نحوه پراکنش گیاهان است .این
پدیده وجه ممیزه گیاهان بومی مناطق گرمسیری از
مناطق سردسیری است (.)Harrington et al., 2010
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تمشک سیاه ( )Rubus L.گیاهی از آبوهوای معتدل و
دارای نیاز سرمایی است ،که در آبوهوای گرمسیری
عملکرد مطلوبی ندارد .بوته این گیاه در زمستان تا دمای
 20درجه سلسیوس زیر صفر را تحمل مینماید ،اما گلها
و میوههای کوچک آن در پایینتر از دو درجه سلسیوس
زیر صفر از بین میروند ( .)Hussain et al., 2016ارتباط
مؤثری میان نیاز سرمایی و نیاز گرمایی وجود دارد.
چنانچه نیاز سرمایی بهطور کامل برطرف نشود ،میتواند
سبب نازک شدن برگ و شکوفه شود و همچنین اندازه و
زمان بلوغ نقصان یافته و درنهایت میتواند کیفیت میوهها
را کاهش دهد .با این حال ،گرم شدن در طول دوره رشد
میزان انباشت گرما را افزایش میدهد ،این عامل با توجه
به جبران کمبود ساعات سرمایی ،بر مراحل فنولوژی گیاه
اثر میگذارد ( .)Ruiz et al,. 2007واحد گرمایی بهعنوان
یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در وقوع و رشد رویدادهای
مختلف فنولوژیکی در گیاهان در نظر گرفتهشده است.
همچنین عامل تعیینکننده مهمی برای عملکرد و کیفیت
آن است .هرگونه انحراف در پارامترهای آب و هوایی در
طی مراحل رشد بر توسعه مراحل رشد (فنوفازها) و
همچنین عملکرد محصول تأثیر میگذارد .شرح دقیق و
استاندارد رویدادهای فنولوژیکی برای اقدامات زراعی مؤثر
و درک رفتار رشد محصوالت با توجه به آبوهوا حیاتی
است ( .)Kishore,2019در مقایسه با دیگر مطالعات در
مورد اثر تغییرات دمای پایین زمستان ،مطالعات در مورد
گرما ناچیز بوده و اثرات تجمع گرما در تاریخهای گلدهی
کمتر گزارش میشود ( .)Citadin et al., 2001ازجمله
مهمترین مراحل فنولوژیکی در درختان میوه خزان کننده،
مرحله شکوفهدهی است ،که در این مرحله گیاه به
تنشهای محیطی بهویژه سرما و یخبندان بسیار حساس
میباشد .لذا بررسی مراحل فنولوژی در اقالیم متفاوت،
میتواند بسیاری از پارامترهای زراعی ازجمله تاریخ کاشت
مناسب ،آبیاری به هنگام ،زمان مناسب برداشت ،زمان
مبارزه با آفات و بیماریها و به انتخاب ارقام مناسب منجر
شود .بهطورکلی ارزیابی نیاز سرمایی و گرمایی گیاهان
خزانکننده ازجمله عوامل تعیینکننده در تولید موفق
میباشند .همچنین دما ،عامل اساسی در کنترل رشد و
نمو خصوصاً گلدهی به شمار میرود ( Fallah Ghalhary
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 .)and Ahmadi., 2017فنولوژی و بیولوژی گلدهی در هر
دو گونه تمشک سیاه و تمشک فرنگی در شرایط مختلف
زیستمحیطی در اسکاتلند و سراسر آمریکا ،از جمله در
ماریلند ،میسوری ،اورگان و غرب ویرجینیا مورد مطالعه
قرار گرفته است ( .)Hoover et al., 1989در این گزارش
در سال  1989آمده است زمانی که ارقام تمشک در
محدودهای از مناطق آمریکای شمالی رشد میکنند ،دما
بهعنوان عامل بحرانی رشد شاخهها عمل میکند ،چرا که
طول فصل با انباشت گرما (پایه  5درجه سلسیوس)
همبستگی دارد .در شرایط رشدی مناطق معتدله ،تمشک
سیاه دو سال بارده دارای یک دوره خواب است که در
نتیجه طول روز کوتاه و دمای پایین در پاییز القا شده و
بعد از شکستن رکود با دریافت سرمای زمستان ،رشد را
آغاز میکند ( .)Moore and Caldwell, 1985میزان نیاز
سرمایی ارقام مختلف تمشک از  300ساعت در ارقام
خاردار تا بیش از  1000ساعت در ارقام بیخار تفاوت
دارد ،که در صورت عدم تأمین آن در فصل رکود با
افزایش نیاز گرمایی گیاه جبران میشود .لذا جهت بررسی
سازگاری ارقام مختلف ،تعیین نیاز گرمایی جوانهها
ضرورت دارد ( .)Overcash, 1963برای این کار از ساعات
درجه رشد ( 1)GDHو یا درجه روز ( 2)GDDاستفاده
میشود ( .)Saur, 1985بیداری گیاهان مناطق معتدله
تحت کنترل دو عامل مهم ،یعنی نیاز سرمایی و گرمایی
قرار دارد که نقش و اهمیت هر کدام بسته به آبوهوای
منطقه در طول پاییز و زمستان متفاوت است ( Citadin et
 .)al., 2001مطالعات زیادی در دنیا راجع به ارقام مختلف
تمشک سیاه از جمله « »Marionو « »Silvanدر مقایسه
با ارقام تجاری مانند Marion ،Boysen ،و  Youngاز لحاظ
نحوه برداشت و زمان رسیدن ،اندازه میوه ،عملکرد کلی هر
بوته ،عطر و طعم ،شکل ،رنگ و غیره شده است ،برخی
زودرستر بوده و تحمل بیشتری در برابر گرمای زیاد ،باد
سنگین و خشکسالی داشتهاند ( ;Finn et al., 2005
Clark, 2008; Finn and Clark, 2012; Oliveira et al.,
 .)2014در پژوهشی در سال  2018بهمنظور تعیین نیاز

سرمایی و گرمایی نژادگانهای تمشک سیاه بومی ایران،
شاخههای یکساله  15نژادگان از چهار گونه تمشک سیاه
Growing Degree Hours
Growing Degree Days
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بررسی نیاز گرمایی و ...

در هنگام خزان از کلکسیون تمشک سیاه دانشگاه شیراز
جمعآوری و سپس در یخچال و دمای  2/5درجه
سلسیوس قراردادند ( .)Garazhian et al., 2018تیمارهای
سرمایی شامل صفر (بدون سرمادهی)،300 ،200 ،100 ،
 500 ،400و  600ساعت سرمادهی بود .برای تعیین
مقدار نیاز گرمایی از مدل درجه ساعت استفاده شد.
نتیجههای بهدستآمده ایشان نشان داد که نیاز سرمایی
نژادگانهای مورد بررسی از  300تا  500ساعت سرمادهی
متغیر بود .همچنین مقدار نیاز گرمایی در گسترهای از
( 4824آبیدر) تا ( 7668کازرون) درجه ساعت متغیر بود.
نتیجههای بهدست آمده نشان داد که مقدار نیاز سرمایی و
گرمایی با یکدیگر رابطه عکس دارد و با افزایش ارتفاع و
مقدار بارندگی در هر منطقه ،مقدار نیاز گرمایی کاهش
مییابد .همچنین نیاز سرمایی تمشک سیاه بومی ایران با
میانگین دمای محیط و میانگین سرعت باد رابطه عکس
داشت .نتایج پژوهشی که به بررسی فنولوژی و پتانسیل
زراعی تمشک سیاه پرداخته شد ،نشان داد که دوره
فنولوژی ارقام مختلف از  109تا  162روز و  114تا 142
روز در محصول اول و دوم متفاوت است .همچنین میزان
تولید محصول ارقام مختلف با یکدیگر اختالف معنیداری
داشت ( .)Rotili et al., 2019در پژوهشی دیگر ،نتایج
نشان داد که نیاز گرمایی تجمعی بیشتری برای رشد
شاخه و میوهها مورد نیاز است .ایشان بیان داشتند که
شرح مراحل رشد فنولوژیکی و نیازهای گرمایی نهتنها در
حصول اطمینان از مدیریت کارآمد باغ بلکه در ارزیابی
پاسخ محصول به متغیرهای اقلیمی و پتانسیل سازگاری
آن نیز مفید خواهد بود ( .)Kishore, 2019روند تولید
تمشک سیاه بهگونهای است که در سال  2014سطح زیر
کشت آن ،تنها در آمریکا به شش هزار هکتار رسیده است
( .)Dixon et al., 2015میزان تولید تمشک سیاه در
سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته ،بهطوریکه
تمشک برداشتشده از منابع طبیعی ،باغات و حتی
بهصورت گلخانهای در کشور  71تن بوده ،که بیشتر آن در
استان مازندران تولید شده است ( Hadadinejad et al.,
 .)2017آگاهی از مراحل فنولوژیک برای استفاده مؤثر از
منابع و دستیابی به عملکرد باالتر و کیفیت بهتر میوه
ضروری است زیرا اقدامات مهم زراعی مانند مدیریت آب،
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مدیریت مواد غذایی ،آفت و بیماری و مرحله بلوغ میوه به
شناخت مراحل خاص فنولوژی بستگی دارد .عالوه بر این،
رابطه بین نیاز واحد گرما و مراحل رشد گیاه میتواند
ابزاری مفید برای پیشبینی تقویم فنولوژی محصول و
همچنین ارزیابی پاسخ مراحل رشد به متغیرهای آب و
هوایی باشد ( .)Kishore, 2019لذا هدف از انجام این
پژوهش برآورد نیاز گرمایی مراحل مختلف رشد سه رقم
تمشک سیاه خاردار جهت بکار گیری و بهینهسازی تولید
خارج از فصل و یا تولید محصول دوم و تشریح شرایط
مورد نیاز رقم مناسب آن است .بهطوریکه جهت ارائه و
ترویج ارقام مختلف تمشک در مناطق هدف با توجه به
شرایط اقلیمی موجود و پتانسیل سرمایی و گرمایی
موجود در جغرافیای مورد نظر بسیار ضروری و مفید باشد.

مواد و روشها
بهمنظور انجام این پژوهش ،سه رقم از تمشکِ سیاه
خاردارِ جمعآوری و شناساییشده در کلکسیونِ دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مورداستفاده قرار
گرفت .این ارقام شامل زودرس ( Zsسیلوان) ،میانرس
( Mmماریون) و دیررس ( Dtتوپای) است .ارقام
مورداستفاده در زمستان سال  1395به روش قلمه ریشه
تکثیرشده و سپس در گلدان قرار گرفتند .پس از رشد
رویشی مناسب ،در اواخر آبان  ،96رفع نیاز سرمایی آنها
به مدت  4تا  5هفته انجام شد .بهمنظور رفع نیاز سرمایی،
بوتهها از گلدان خارجشده و در دمای کمتر از  10درجه
سلسیوس قرار گرفت .با بررسی دمای محیط نگهداری
بوتهها ،پس از گذشت  300ساعت (،)Carter et al., 2006
با فرض آنکه نیاز سرمایی بوتهها برطرف شد ،در ابتدای
دیماه  1396به گلخانه منتقلشده و در معرض دماهای
باالتر جهت تکمیل مراحل فنولوژی قرار گرفتند .درنهایت
بوتهها در بستر مناسبی از خاک در گلدان قرار گرفت.
دمای گلخانه در روز  25درجه سلسیوس و در شب 18
درجه سلسیوس تنظیم شد .پس از آن ساعات دماهای
اشاره شده یادداشت گردید .در ادامه تاریخهای باز شدن
جوانهها ،گلدهی ،تشکیل میوه و رسیدن میوهها در ارقام
مختلف تمشک سیاه ثبت شد .برای کار با دادههای روزانه
هواشناسی و تبدیل ساعتی آن و همچنین ترسیم نمودار
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از نرمافزارهای آماری  Excel ،R x64 3.1.0و
 14استفاده شد .با توجه به هدف پژوهش که بررسی و
برآورد واحدهای گرمایی موردنیاز در هر مرحله فنولوژی
ارقام مختلف تمشک بوده است .از مدل  CHillRو مدل
رشد گامبهگام ( )GDHاستفاده شده است .مدل GDH
فرض میکند که گرما زمانی که دمای ساعت ( )Tiبین
دمای پایه ( )Tbو دمای بحرانی ( )Tcبا حداکثر انباشت
گرما در دمای مطلوب ( )Tuتنظیم میشود ،تکمیل شود.
تابع محاسبه  GDHدر معادله  1آمده است ( Guo et al.,
.)2013
MINITAB

ثبت مراحل فنولوژی و تعداد ساعتهای الزم تا
رسیدن به هر یک از مراحل فنولوژی در سه رقم سیلوان،
ماریون و توپای و محاسبه درجه ساعت رشد تجمعی الزم
برای رسیدن به هر یک از این مراحل نشان داد تفاوت
معنیداری در شکل  3با یکدیگر دارند.

Tu − Tb
)
2
Ti − Tb
(1 + cos(π + π
)) . Tu ≥ Ti ≥ Tb
Tu − Tb
= GDH
)F(Tu − Tb
π π Ti − Tu
(1 + cos( +
)) . Tc ≥ Ti ≥ Tu
2 2 Tc − Tu
0
{
Ti > TcorTi < Tb
(F

() 1

که در آن  Fیک عامل تنش گیاهی است که بهطورمعمول
اگر تنش خاصی وجود نداشته باشد ،برابر  1است .عوامل
 Tu ،Tbو  Tcدر معادله  1به ترتیب برابر  25 ،4و 36
درجه سلسیوس بوده که توسط ()Anderson et al., 1986
برای درختان میوه معتدله پیشنهاد شده است .همچنین
برخی صفات مرتبط در جدول  3با شاخههای رویشی و
شاخههای بارده نیز اندازهگیری شد ،که شامل موارد ذیل
است .صفات شاخههای رویشی شامل تعداد و طول آنها
است .همچنین میزان فتوسنتز خالص ( )µmol m2 s−1و
حداکثر بازده کوانتومی فتوسیستم  IIدر شاخههای بارده
با دستگاه فتوسنتزمتر (مدل  Walz-GFS-3000ساخت
کشور آلمان) ارزیابی شد .درنهایت پارامترهای pH
آبمیوه ،مواد جامد محلول (با رفرکتومتر چشمی
مدل ) ))ATC-20E Atogoو وزن میوه نیز مورد
اندازهگیری شد .محل انجام آزمایش گلخانه آموزشی و
پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در
عرض شمالی و طول شرقی به ترتیب  36/33و 53/11
درجه و ارتفاع  17متر از سطح دریاهای آزاد بوده که در
شکل  1مشخصشده است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Geographical location of the study area

مطابق جدول  1در اولین مرحله رشدی (سبز شدن و
ظهور جوانهها) ،رقم توپای (دیررس)  18روز پس از انتقال
به گلخانه شروع به سبز شدن کرد که درجه ساعت مورد
نیاز برای باز شدن جوانه رقم توپای  11213بود ،در
حالیکه جوانه رقمهای سیلوان و ماریون دیرتر از رقم
توپای باز شده است .مطابق شکل  4در رقم سیلوان
(زودرس)  26روز پس از انتقال به گلخانه با درجه ساعت
 14783و در رقم ماریون (میانرس)  33روز پس از انتقال
به گلخانه و با درجه ساعت  17881شکوفایی جوانهها
اتفاق افتاد .پس از باز شدن جوانه تا زمان گلدهی ،ارقام
مختلف ساعات مختلفی را نیاز داشتند .گلدهی در ارقام
مختلف بین  45تا  59روز انجام گرفت.

نتایج و بحث

شکل  -2مراحل مختلف فنولوژی تمشک سیاه )A-باز شدن

مقایسه مراحل فنولوژی و نیاز گرمایی

جوانه  )Bگلدهی تمشک سیاه )C -تشکیل میوه (فروت ست)
تمشک سیاه )D-رسیدگی میوه تمشک سیاه
Figure 2- Different stages of blackberry phenology -
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A) bud opening B) blackberry flowering-C) fruit
formation (Fruit set) blackberry-D) blackberry fruit
ripening

Dt
Mm
Zs
D

C

B
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نیاز به واحدهای گرمایی بیشتری داشته و  65روز پس از
گلدهی و در  3اردیبهشت ،اتفاق افتاد.

GDH

جدول  -1مقادیر تجمعی واحدهای گرمایی  GDHمراحل

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

مختلف ارقام تمشک

A

شکل  -3مقادیر نیاز گرمایی مراحل مختلف فنولوژی ،مطابق
شکل شماره  2نشان ارقام سیلوان ( ،)Zsماریون ( )Mmو
توپای ( )Dtتمشک سیاه
Figure 3 - The heat requirement values of the
different Phenological stages of cultivars Silvan (Zs),
Marion (Mm) and Tupy (Dt) Blackberries

در رقم میانرس که پس از  59روز گلدهی انجام
گرفت ،به گرمای تجمعی بیشتری ( 29523درجه ساعت)
برای گلدهی نیاز بود .پسازآن رقم دیررس  26876درجه
ساعت و رقم سیلوان کمترین نیاز گرمایی ( 23240درجه
ساعت) از باز شدن جوانه تا گلدهی را نیاز داشتند .تشکیل
میوه در رقم زودرس  54روز پس از انتقال به گلخانه و با
 27272درجه ساعت گرمای تجمعی انجام گرفت .پس از
رقم زودرس ،میوههای رقم دیررس تشکیل شد .میوههای
دیررس پس از  70روز در گلخانه و با گرمای تجمعی
 34391درجه ساعت تشکیل شد .تشکیل میوه در رقم
میانرس دیرتر از سایر ارقام انجام شد .در این رقم  79روز
پس از انتقال به گلخانه و دریافت گرمای تجمعی 38350
درجه ساعت میوهها تشکیل شد .مراحل فنولوژی در شکل
 2با آغاز میوهدهی در ارقام مختلف تکمیل شد .اولین
میوه برداشت شده مربوط به رقم زودرس و در تاریخ 7
فروردین  1397بوده است .در واقع  46روز پس از
گلدهی ،رشد و رنگگیری میوه به اتمام رسیده و میوه
قابلبرداشت بود که با توجه به ایام تعطیالت نوروز بازار
فروش بسیار مناسبی را پیش رو داشت .همچنین اولین
میوه رقم میانرس نیز در  25فروردین و  50روز پس از
گلدهی برداشت شد .در رقم دیررس که تشکیل میوه 1آن
زودتر از رقم میانرس صورت گرفت ،اما رسیدگی میوه
Fruit set
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Table 1- Accumulated GDH Thermal Units
Integration Values of Different Blackberry Cultivars
Date
GDH Exp. DOY
Date Milady
shamsi
Chill
0
327
23-Nov-2017
1396/09/02
Start
Chill
3323
360
26-Dec-2017
1396/10/05
End
11213
AD
13
13-Jan-2018
1396/10/23
14743
AZ
21
21-Jan-2018
1396/11/01
17881 AM
28
28-Jan-2018
1396/11/08
23240
BZ
40
9-Feb-2018
1396/11/20
26876
BD
48
17-Feb-2018
1396/11/28
27272
CZ
49
18-Feb-2018
1396/11/29
29523 BM
54
23-Feb-2018
1396/12/04
34391
CD
65
6-Mar-2018
1396/12/15
38350 CM
74
15-Mar-2018 1396/12/24
43602
DZ
86
27-Mar-2018 1397/01/07
51671 DM
104
14-Apr-2018
1397/01/25
55693
DD
113
23-Apr-2018
1397/02/03

بهطوریکه  48روز پس از تشکیل میوه ،زمان الزم بود
تا مراحل رشد و رنگ گیری میوه انجام شود .به طور کلی
نتایج حاکی از آن بود که تولید گلخانهای تمشک سیاه
موجب شد نسبت به شرایط مزرعهای ،محصول تقریباً 2
ماه زودرس شود ،به طوری که در شرایط گلخانهای در
ابتدای فروردین و در شرایط مزرعهای در اوایل خرداد
باردهی صورت گرفت که این امر از لحاظ اقتصادی نیز
بسیار مطلوب بود .اگرچه نتایج این پژوهش نشان داد که
میوههای ارقام زودرس ،میانرس و دیررس در گلخانه به
ترتیب رسیده و مسلماً گرمای تجمعی آنها نیز از رقمی
به رقم دیگر افزایش مییابد ،اما نتایج حاکی از آن بود که
جوانهها ی رقم دیررس زودتر از سایر ارقام باز شده و حتی
تشکیل میوه در رقم دیررس زودتر از رقم میانرس انجام
گرفت .در واقع مراحل فنولوژی در این سه رقم قبل از
تشکیل میوه از الگوی مشخصی پیروی نکرده که به نظر
میرسد به دلیل وجود تفاوت ژنتیکی این ارقام است .به
طور کلی رقم زودرس  ،91رقم میانرس  109روز و رقم
دیررس  118روز پس از ورود به گلخانه دوره فنولوژی
خود را تکمیل نمودهاند .در مطالعات انجامشده با ارقام
تمشک سیاه توپای و زاوانته در منطقه شمالی ایالت پارانا،

1
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مراحل فنولوژی به ترتیب  110و  121روز به دست آمدند
( .)Hussain et al., 2016همچنین در پژوهشی دیگر
چرخه فنولوژی در دو رقم تمشک سیاه  109تا  162و
 114تا  148روز متفاوت بود .اختالف مشاهدهشده در
چرخههای فنولوژیکی ممکن است به دلیل عواملی مانند
ویژگیهای ژنتیکی هر رقم و انواع روشهای مدیریتی
باشد .توصیف مراحل فنولوژیکی چرخه تولید میوههای
ریز ،با آگاهی از هر مرحله از توسعه  ،اطالعات مهمی را
برای تولیدکنندگان میوه فراهم میکند ،در نتیجه
هزینههای تولید از قبیل هزینه سموم کشاورزی را کاهش
داده و با استفاده از هزینه کمتر ،برنامهریزی برای برداشت
محصول و دورههای پس از برداشت فراهم و امکان
مدیریت تولید خارج از فصل مهیا میگردد ( Rotili et al.,
 .)2019نتایج این بررسی نشان داد که ارقام مختلف
تمشک سیاه ،از لحاظ مراحل مختلف فنولوژیکی دارای
نیاز گرمایی متفاوتی بوده و در بازه زمانی نتایج پژوهشی
نشان داد که نیاز گرمایی مراحل مختلف فنولوژیکی ارقام
زودرس و میانرس بسیار به یکدیگر شباهت داشته و تنها
رقم زودرس در مدت زمان کمتری رسیده و میوههای
درشتتری را تولید مینماید ،که این ویژگی مختص این
رقم است .رقم دیررس نیز با این دو رقم متفاوت بوده و
زمان بیشتری برای رسیدن الزم دارد ( Hadadinejad et
 .)al., 2017از آنجا که ارقام مختلف ،واکنش متفاوتی از
خود نشان میدهند .ارزیابی فنولوژیک ممکن است برای
معرفی یک کشت در منطقه از اهمیت حیاتی برخوردار
باشد ( .)Segantini et al., 2015طبق بررسیهای صورت
گرفته تمشک سیاه معموالً  35-60روز پس از شروع
گلدهی میرسد ( ،)Shires, 2015که با نتایج این پژوهش
همخوانی دارد .به طوری که در رقم زودرس  45روز ،در
دیررس  53روز و در رقم دیررس  59روز پس از گلدهی
میوهها رسیدهاند ،که به نظر میرسد در ارقام مختلف به
دلیل تفاوت نیاز گرمایی این روند مشاهده شده است.
همچنین این تفاوت میتواند به این دلیل باشد که میزان
شکوفایی و تمایز در ژنوتیپهای مختلف تمشک سیاه
متفاوت بوده و زمان تمایز جوانهها و گلدهی متغیر است
( .)Hussain et al., 2016نیاز گرمایی به عنوان
تنظیمکننده گلدهی بوده و برای کشت میوه بسیار مهم
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است .برای شکفتن جوانهها عالوه بر تأمین نیاز سرمایی،
تأمین نیاز گرمایی جوانهها ضروری است .آغاز تورم جوانه
بیشتر تحت تأثیر تأمین نیاز سرمایی بوده و نمو بعدی آن
تحت تأمین نیاز گرمایی است ( Abedi Gheshlaghi et
 .)al., 2016میزان گرمای مورد نیاز برای شکوفهدهی
میتواند تحت تأثیر میزان سرمای دریافتی یک گیاه قرار
گیرد .به غیر از گرما و سرما ،عوامل دیگری ممکن است
باعث ایجاد تفاوت شوند ،که میتوان به سن و قدرت گیاه،
موقعیت جوانه در شاخه و ژنتیک اشاره نمود .با توجه به
تنوع ژنتیکی ،احتماالً برای مشخص کردن دمای خاصی
در هر ژنوتیپ امکانپذیر است (.)Black et al., 2008
شناخت درست و صحیح مراحل مختلف فنولوژیکی
میوههای ریز مانند تمشک ،همچنین برآورد نیاز گرمایی
هر مرحله نمو برای انجام بهموقع شیوههای مدیریتی در
هر مرحله میتواند اهمیت قابلتوجهی در تولید و کیفیت
میوه داشته باشد ،به طوری که اختالف دمای روزها در
سالهای مختلف میتواند مراحل مختلف نمو را تحت
تأثیر قرار دهد (.)Abedi Gheshlaghi et al., 2016
واحدهای گرما مورد نیاز برای گلدهی به طرز چشمگیری
با ژنوتیپ تفاوت داشتند و در بین ژنوتیپها بیش از دو
برابر تفاوت  GDHوجود داشت که نشاندهنده تنوع
ژنتیکی قابلتوجهی بود .بهطوریکه در رقمهای مختلف
تمشک سیاه مورد بررسی قرار دادند که در گستره وسیعی
از  9200واحد گرمایی ( )GDHبرای رقم «»Chickasaw
تا  18900واحد گرمایی برای رقم Merton Thornless
متفاوت بود ( .)Black et al., 2008در مورد مکانیسم اثر
واحدهای گرمایی بر نیاز سرمایی اطالعات دقیقی در
دسترس نیست اما با این حال مشخص شده است که
حتی با وجود واحدهای گرمایی فراوان در ابتدای بهار،
گیاهان مناطق معتدله تا حدودی بایستی در معرض سرما
قرار گیرند در غیر این صورت شکوفایی جوانه و گلدهی
موفقی را نخواهند داشت (.)Harrington et al., 2010
همچنین ( Ruiz et al., (2007نشان دادند که گیاهانی که
نیاز سرمایی باالیی دارند ،بومی مناطقی هستند که در
طی فصل خفتگی دوره سرمای طوالنیتری (دماهای سرد
بین صفر تا  7درجه سلسیوس) را تجربه میکنند .در
چنین شرایطی گیاهان نیاز گرمایی پایینتری نیز دارند و
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به همین دلیل است که در ابتدای بهار سریعتر رشد خود
را آغاز میکند .از سویی گیاهانی که نیاز سرمایی
پایینتری دارند نیز با داشتن نیاز گرمایی باال از مواجه
شدن با سرمای دیررس و آسیبهای ناشی از آن
65, CD

113, DD
74, CM

104, DM

اجتناب کنند .مشابه نتایج ( )Garazhian et al., 2018که
یافتند ،مقدار نیاز سرمایی و گرمایی با یکدیگر رابطه
عکس دارد.
48, BD

Phonology Stage13, AD

54, BM

86, DZ

32

28, AM

49, CZ

21, AZ

40, BZ

360, Chill End
327, Chil Start
9

18

12

9

11

5

1

8

12

7

8

18

33

شکل  -4تاریخ ( )DOYوقوع مراحل مختلف فنولوژی تمشک سه رقم  Zsزودرس (سیلوان) Mm ،میانرس (ماریون) Dt ،دیررس (توپای)
(مراحل فنولوژی مختلف تمشک  C ،B ،Aو  Dمطابق شکل )2
Figure 4. Date (DOY) occurrence of different blackberry phenology stages of three early Zs cultivars (Silvan), Mm
)Myers (Marion), Dt late (Tupy) (different blackberry phenology stages A, B, C and D according to Figure 1

نتایج صفات مرتبط با شاخههای رویشی و بارده
نتایج تجزیه واریانس جدول  2نشان داد که اثر رقم بر
تعداد پاجوش ،طول شاخه pH ،آبمیوه ،مواد جامد
محلول و وزن میوه معنیدار شده است .تعداد پاجوش در
رقم ماریون با میانگین  1/66بیشتر از رقم توپای با تعداد
یک بود ،اگرچه با رقم سیلوان با میانگین  1/33تفاوت
معنیداری نشان نداد .طول شاخه رویشی در رقم توپای
به میزان  101سانتیمتر بود که اختالف معنیداری با دو
رقم دیگر داشت .اگرچه طول شاخه در رقم ماریون نیز
بیشتر از سیلوان به دست آمد .در بررسی صفات مرتبط با
میوهها مشخص گردید که  pHدر رقم ماریون با ارقام
توپای و سیلوان تفاوت معنیداری نشان داد .همچنین
مواد جامد محلول در رقم سیلوان با میانگین  12/9بود که
رقم ماریون تفاوت معنیداری نداشت .کمترین مواد جامد
محلول در رقم توپای با  6/95درصد حاصل شد .وزن تک
میوه در رقم توپای  4/59گرم مشاهده شد .این مقدار با
رقم سیلوان که دارای وزن  4/25گرم بوده تفاوت
معنیداری نشان نداد .به طور کلی نتایج بررسی برخی
صفات ،حاکی از شباهت ارقام سیلوان و ماریون و تفاوت
این دو رقم با توپای بوده است .به طوری که در صفات
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1399صص26-34.

تعداد پاجوش ،طول شاخه رویشی و مواد جامد محلول با
یکدیگر در یک سطح آماری قرار گرفته و با رقم توپای
تفاوت دارند .اگرچه وزن تک میوه در رقم سیلوان تفاوت
معنیداری با رقم ماریون داشته و میوه آن درشتتر است.
با توجه به نتایج ( ،)Perkins et al., 1996ارقام تمشک
سیاه دارای تفاوتهایی مانند تاریخ رسیدن ،طعم میوه،
شکل ،اندازه و رنگ هستند .رقم زودرس (سیلوان) در
بیشتر صفات بسیار به رقم میانرس (ماریون) شبیه بوده و
در مدت زمان کمتری رسیده و میوه درشتتری هم تولید
مینماید ( .)Hadadinejad et al., 2017این نتایج با
پژوهش حاضر همخوانی دارد .برخی پژوهشگران زودرسی
و زود باردهی تمشک را مرتبط با ژنتیک دانسته و بیان
داشته که علیرغم تشابهات باالی ارقام ،رقم زودرس
(سیلوان) با رقم دیررس (توپای) از لحاظ ژنتیکی متفاوت
است ( .)Strik, 2017نتایج جدول  3حاکی از آن بود که
ارقام ماریون و سیلوان اگرچه از لحاظ صفات مرتبط با
شاخههای رویشی و قدرت رشد شاخههای بارده با یکدیگر
شباهت دارند اما به جهت زمان رسیدن ،اندازه میوه،
عملکرد کلی هر بوته ،عطروطعم ،شکل ،رنگ و غیره با
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یکدیگر متفاوت میباشند ( ،)Finn et al., 2005که نتایج

این پژوهش با آن همسو است.

جدول  -2تجزیه واریانس صفات بررسیشده در سه رقم تمشک سیاه
Fruit
Weight
**
1.34
0.83
22.53

Table 2. Analysis of variance of traits examined in three blackberry cultivars
Degrees of
Shoot
Soluble
Sucker
Fv/Fm
Photosynthesis
pH
freedom
Length
Solids
**
*
**
*
ns
ns
604.7
0.004
30.45
2
0.33
0.0006
0.28
6
0.22
7.88
0.0001
1.29
0.002
0.53
35.35
13.30
7.84
16.25
10.41
6.90

Change
Sources
Varieties
Error
C. V.

 * ،nsو **به ترتیب غیر معنیداری و معنیداری در سطح احتمال  5درصد و  1درصد

جدول  -3مقایسه میانگین صفات بررسیشده در سه رقم تمشک سیاه
Fruit Weight
)(g
4.25 ab
3.29 b
4.59 a

Table 3. Comparison of mean traits examined in three blackberry cultivars
Shoot Length
Photosynthesis
Soluble Solids
)Sucker (n
Fv/Fm
pH
)(cm
)(µmol m2 s−1
)̊(Brix
1.33 ab
bc 73.66
0/74 a
6.88 a
3.27 b
12.9 a
1.66 a
80.66 b
0.77 a
7.34 a
3.39 a
11.9 a
1b
101 a
0.74 a
6.75 a
3.22 b
6.95 b

Varieties
Silvan
Marion
Tupy

حروف مختلف به معنی تفاوت معنیدار میانگین در سطح احتمال  5درصد است.
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ارقام مختلف تمشک سیاه به دلیل دریافت واحدهای
گرمایی متفاوت ،زمان رسیدن متفاوتی دارند .بدینصورت
که رقم زودرس در یک دوره  91روزه ،رقم میانرس در
دوره  109روزه و رقم دیررس در مدت زمان  118روز ،از
کاشت تا برداشت را در گلخانه سپری نمود .تمشک سیاه
زودرس (سیلوان) نیاز گرمایی کمتری داشته و نسبت به
رقم میانرس (ماریون) میوه درشتتری تولید مینماید.
در رقم توپای که در اکثر صفات با ارقام سیلوان و ماریون
تفاوت داشته ،دوره فنولوژی طوالنیتر بوده و وزن تک
میوه و طول پاجوش نسبت به سایر ارقام بیشتر بود .نتایج
نشان داد که مراحل فنولوژی ارقام مختلف تمشک
متناسب با نیاز گرمایی دریافتی منجر به ایجاد تفاوت در
تکمیل مراحل و ایجاد اختالف معنادار در بین ارقام
میگردد .به طوری که تمشک سیاه دیررس (توپای) با وجود

آن که ،جوانههایش زودتر از سایر ارقام باز شده و برخی
مراحل فنولوژی آن نیز از رقم میانرس زودتر اتفاق افتاد،
اما از زمان تشکیل میوه تا رسیدن آن نیاز گرمایی
بیشتری را الزم داشته و در نتیجه دیررستر است .به طور
کلی میتوان نتیجه گرفت که باوجود تشابه زمانی ارقام در
شروع رشد ،به دلیل تفاوت نیاز گرمایی مراحل مختلف
فنولوژیکی آنها ،استفاده از رقم زودرس تمشک سیاه
خاردار ،منجر به کوتاهتر شدن بازه رشد و رسیدن محصول
میگردد و کنترل نیازمندیهای گرمایی در گلخانه پس از
تأمین نیاز سرمایی ،منجر به تقریباً دو ماه زودرسی و
تولید محصول تمشک خارج از فصل خواهد شد ،استفاده
از دیگر ارقام میانرس و دیررس خاردار منجر به تنوع و
تداوم تولید محصول در این زمان خواهد شد .برای رسیدن
به عملکرد بیشتر نیز پیشنهاد میشود ،شرایط الزم برای
تولید تمشک سیاه بیخار نیز سنجیده شود.
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Evaluation of heat requirement and growth parameters of three cultivars
of Blackberry (Rubus sp.) under climatic conditions of Sari, Iran
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Abstract
Each plant requires specific amount of heat units complete its growing season. In this study, the heat units of
different phenological stages of three cultivars of black raspberry have been investigated. After maintaining the
chilling requirement, the studied cultivars were transferred to the greenhouse. The cultivars; Silvan (early),
Marion (medium) and Topai (late) spent 91, 109 and 118 days from planting to harvest in the greenhouse,
respectively. The results showed that the heat requirements of different raspberry cultivars to complete the
phonological stages are different from each other. Early black raspberries variety has a lower heat requirement
of 43,000 Cumulative Degree Growth Hours (CGDH) and produce larger fruits than their parent medium
maturing variety with a heat requirement 51,000 CGDH. Under the climatic conditions of Sari, early maturing
cultivars showed the capability to produce fruit in a 91 days period, while the same variety cultivated in the
greenhouse, produced the fruits 2 month earlier, which is important in off-season production. For the Topai
cultivar, which differs from early and middle cultivars in most traits, the phenological stages were longer and
the single fruit weight and stalk length were higher comparing to other cultivars. However, in this cultivar, the
buds break occurred earlier than other cultivars, although the higher heat requirement from fruit formation to
ripening i.e. 55000 CGDH led to later ripening of the crop. Further studies on bioclimatic requirement of other
blackberry varieties for proper management decisions and improving the production is recommended.
Keywords: Chilling Requirement, Fruit Ripening, Bud Break, Blackberry, Greenhouse
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