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چکیده 
هاي اي است ارزشمند و تأثیرگذار در ترکیب و تنوع عناصر رویشی جنگلگیله گونهسیاه

در هاي زیباشناختی (تنوع رنگاي از نظر اکولوژیک و جنبهفندقلوي اردبیل که جایگاه بسیار ویژه
ه از هایی باشد کتواند یکی از گونههاي استکانی شکل در فصول مختلف سال) دارد و میگلبرگ و 

هاي جنگلی مزوفیل که مورد تخریب قرار هاي خشبی تودهآن در احیا، توسعه و بهبود تنوع رستنی
وژیک، هاي اکولکارکردنظرازکهفراوانیارزشخالفبرگونهایناند استفاده شود. متأسفانهگرفته
هاي است، ضمن اینکه رویشگاهماندهناشناختهتاکنونماکشوردارد درداروییومحیطیزیست

ارویی ددلیل خواصبهرویه میوه (آوري و برداشت بیطبیعی این گونه بدالیل مختلف از قبیل جمع
شدید ریبو ارزش اقتصادي باال) حتی قبل از رسیدن میوه، خشکسالی و تغییر اقلیم در معرض تخ

میوه، روش استخراج بذر از میوه، آوريجمعمناسبزمانبانشریهاینقرار گرفته است. در
-جوانهنهال،تولیدوبذرکشتروشاعمال تیمار براي شکستن خواب بذر،رسیده،بذرمشخصات

.شدخواهیدآشناگلدانبهنهالانتقالنحوهنیاز وموردخاكزنی، نوع

آوري میوه و نیاز سرمایی.گیله، زمان جمعزنی، سیاهجوانههاي کلیدي: واژه
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مقدمه 
گونه در جهان است. مهمترین 45تعلق دارد و داراي Ericaceaبه خانواده Vacciniumجنس 

Vaccinium arctostaphylos(گیله گونه این جنس سیاه L. ( است که پراکنش وسیعی در آمریکاي
اي شمال ههاي بومی جنگلگیله یکی از گونهاروپا، منطقه قفقاز و ترکیه دارد. در ایران سیاهشمالی، 

هاي اسالم، شفارود، سیاهکل و فومن استان گیالن (مظفریان، در جنگلطور عمدهکشور است که به
فندقلوي ) و ارتفاعات جنگل 1373)، ارتفاعات کالردشت، الجیم استان مازندران (ثابتی، 1383

کیا دریا (رستمیمتر از سطح1810تا 1470درق و خانقاه) از ارتفاع اردبیل (سقزچی، حور، شغال
) در اقلیم معتدل سرد جنگلی بر 1380چال رامسر (امانی و همکاران، )، اشکته1398و تیموري، 
گلی و نسترن جنوحشی، آلويهاي راش، ممرز، ازگیل، آلوچههاي اسیدي همراه با گونهروي خاك

شود که همراه با گیله خوانده میگیله و قرهقات، سیاههاي محلی قرهناموحشی پراکنش دارد و به
مرو(شود مادر اسیدي ظاهر می) و خالص بر روي سنگ1راش در جوامع راشستان آمیخته (شکل 

مل و بهبود گیري، تکاهاي راش در شکلآشکوب جنگلوجود این گونه در زیر).۱۳۸۴مهاجر،
هاي جنگلی نقش بسیار مهمی دارد.ساختار توده

اي بدون هخشبی حداکثر به ارتفاع سه متر با برگکوچک یا بوتهشکل درختچهگیله بهسیاه
هاي روید. گلمتر میسانتی3-8طول مرغی کشیده بهشکل یا تخمدمبرگ و پهنک غشایی و بیضی

) 2کل روشن (شسفید مایل به سبز یا صورتی و ارغوانی خیلیرنگ شکل بهجنسی، استکانیآن دو
). 1374قهرمان، ؛1373شوند (ثابتی، متر و در اواخر خرداد ماه شکوفا میمیلی6-8طول به

براق که در مرغی شکل هاي متعدد تخمبوده که حاوي دانهشکل ستههاي این درختچه بهمیوه
صورت هاي جوان و بهروي شاخهمتر بر میلی8تا 6قطر ا سیاه بهرنگ ارغوانی تیره یزمان رسیدن به

).1383شوند (مظفریان، جانبی یا انتهایی مشاهده می
اي هاي است ارزشمند و تأثیرگذار در ترکیب و تنوع عناصر رویشی جنگلگیله گونهسیاه

ر هاي زیباشناختی (تنوع رنگ داي از نظر اکولوژیک و جنبهفندقلوي اردبیل که جایگاه بسیار ویژه
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ه از هایی باشد کتواند یکی از گونههاي استکانی شکل در فصول مختلف سال) دارد و میبرگ و گل
که موردهاي جنگلی مزوفیلهاي خشبی تودهآن در احیا، توسعه و بهبود تنوع زیستی رستنی

هاي ). بیشتر گونه1398کیا و تیموري، اند استفاده شود (رستمیتخریب قرار گرفته
خاصیت دارویی دارد، به همین دلیل مطالعات زیادي در گیلهویژه گونه سیاهبهVacciniumجنس

هاي ترکیب مختلف در اسانس اندام26مورد شناسایی مواد مؤثره اجزاء این گیاه انجام شده است. 
یله را گبرگ و میوه سیاههايدهنده این گونه شناسایی شده است. مهمترین متابولیتهوایی و گل

دانی قوي اکسیدهند که داراي خاصیت آنتیویژه آنتوسیانین و پروسیانیدین تشکیل میها بهفنل
کرده میوه این در طب سنتی ایران دم).Kalili et al.,2011؛1398هستند (حسنلو و همکاران، 

هاي که میوهمعتقدندمحلیساکناندر کاهش قند خون و فشار خون دارد. اي ه ویژهگیاه جایگا
است. تنظیم فشار خونبراياین گونه داروي مؤثري 

کارکردهاي اکولوژیک، زیستنظرازکهفراوانیارزشخالفبرگونهاینمتأسفانه اهمیت
هاي طبیعی است، ضمن اینکه رویشگاهماندهناشناختهتاکنونماکشوردارد درداروییومحیطی

دلیل خواص دارویی و ارزش رویه میوه (بهآوري و برداشت بیمختلف از قبیل جمعاین گونه بدالیل 
اقتصادي باال) حتی قبل از رسیدن کامل میوه (بر اساس مشاهدات نگارندگان)، خشکسالی و تغییر 
اقلیم در معرض تخریب شدید قرار گرفته است. بنابراین الزم است تولید و تکثیر نهال این گونه 

بخش خصوصی (کشاورزان پیشرو و توسطگونهاینو تکثیرجدي قرار گیرد. تولیدمورد توجه 
هاي شمالی استان اردبیل و استانمنابع طبیعی و آبخیزداريکلنیز اداراتوتولیدکنندگان نهال)

بلکهگردد،هاي طبیعی آن میرویشگاهتوسعهپالسم و احیاء وباعث حفاظت ژرمتنهانهکشور
واقتصاددرراچشمگیريکشاورزان، تحولبراياقتصادي و شغلیهايایجاد فرصتباتواندمی

روشبایدفرایند،اینبهدستیابیبراي.نمایدایجادروستاییان (توانمندسازي) این مناطقمعیشت
گیرد.قراراختیار تولیدکنندگاندرومعرفیگونهاینپرورشوتولیدتکثیر،مناسب
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راش در نقاط باز جنگل فندقلوي اردبیل-عنوان گونه همراه در تیپ فندقگیله بهحضور گونه سیاه-1شکل 

گیله در خرداد ماه هاي استکانی نارنجی رنگ سیاهنمایی از گل-2شکل 
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آوري آنهاهاي رسیده و زمان جمعمیوهمشخصه
رنگ قرمز تا ارغوانی مایل به که بههاي سالم و شاداب این گونهآوري میوه رسیده از پایهجمع

ها بر روي شود. معموال رسیدن میوهآیند از اوایل مرداد تا اواخر شهریور ماه انجام میسیاه در می
هاي سبز رنگ که حتی در زمان رسیدن میوهطوريشود، بهطور یکنواخت انجام نمیها بهدرختچه

آوري میوه باید گردد. بعد از جمعواحد مشاهده میپایهرس) بر روي یک(نارس) و قرمز رنگ (نیمه
). 3ها از بذرها اقدام نمود (شکل تر نسبت به جداسازي قسمت گوشتی میوههرچه سریع

سازي آنها استخراج بذرها از میوه و آماده
ها کامال خیس شوند. در ها را در داخل ظرف آب ریخته تا میوهبراي استخراج بذرها، ابتدا میوه

هاي گوشتی ها آب بیشتري را باید به ظرف اضافه نمود تا قسمتاین مرحله ضمن فشردن میوه
نشین شوند. البته ممکن است الزم باشد این مرحله چند میوه در آب شناور شده و بذرهاي سالم ته

,Griffinبار تکرار شود ( 2002&Blazichاده ازها با استف). در مرحله بعد باید تفاله گوشتی میوه
نشین شده جدا شوند. هاي ریز از بذرهاي سالم و تههاي مخصوص با سوراخالک

گیله هاي سیاه رنگ و رسیده سیاهاندازه و ابعاد میوه-3شکل
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گیله شکل استخراج شده از میوه سیاهنمایی از بذرهاي بیضی تا کروي-4شکل 

تیمار بذرها 
نامیه باالتري برخوردار هستند براي تر که اغلب از قوهتر و سنگیندر این مرحله بذرهاي درشت

دیم س، از هیپوکلریتگیلهسیاهضدعفونی سطحی بذرهاي منظورهشوند. باعمال تیمار انتخاب می
عد از ضدعفونی براي کاهش تأثیرات ناشی از شود. بدقیقه استفاده 10مدتبهیک درصد 
کننده بذرها چندین بار با آب مقطر شستشو ها از مواد ضدعفونیسدیم و پاك کردن بذرهیپوکلریت

شوند. بعد از این مرحله بذرها باید براي اعمال تیمار سرمادهی به یخچال منتقل شوند. نتایج داده 
زنی، بایدمطالعات نشان داده است براي برطرف نمودن نیاز سرمایی و رسیدن به حداکثر جوانه

).5گراد در یخچال نگهداري شوند (شکل درجه سانتی4تا 1در دماي ماهبذرها به مدت چهار 
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دیش و اعمال تیمار سرمادهی در یخچال بر روي کاغذ صافی درون پتريگیلهقرار دادن بذرهاي سیاه-5شکل 

هاي تیمار شده از یخچال به شرایط آزمایشگاهانتقال بذر
بذرها باید در شرایط آزمایشگاه (اتاق) بر روي کاغذ بعد از اتمام دوره چهار ماهه سرمادهی، 

زنی آنها شروع شود. دیش  قرار گیرند تا جوانهصافی درون پتري

زنی زمان شروع جوانه
.)6شود (شکل میبعد از خارج کردن از یخچال شروعروز14تا10ازبذرهازنیجوانه

گیله در شرایط آزمایشگاههاي اولیه سیاهچه و برگساقهچه، زنی بذرها و پیدایش ریشهجوانه-6شکل 
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هاي پالستیکی ها به گلدانانتقال گیاهچه
چه، برگ اولیه و چهار برگه چه و ریشهزنی و پیدایش و رویش ساقهبعد از پایان مراحل جوانه

نحويبههانونهالهاي پالستیکی انتقال داد. باید دقت شودتوان آنها را به گلدانها، میشدن نونهال
باشد. خاك سمت باالبهچهساقهوپایینسمتبهچهریشهکهشونددادهقرارخاكداخلدر

سط اي) و متوهاي سبک (ماسهها باید داراي بافت سبک تا متوسط باشد، زیرا این گونه خاكگلدان
ها آبیاري شوند تا مانعله گلدانها، بالفاصها به گلداندهد. بعد از انتقال نونهال(لوم) را ترجیح می
اهها گردند. در ادامه، آبیاري گلدانمانی و استقرار نونهالها و افزایش درصد زندهخشک شدن ریشه

زیادمیزانبهزیرا آبیارينگردد،خشکوشودداشتهنگهمرطوبخاكفقطکهباشدحديدرباید
). 7شد (شکل خواهدریشهپوسیدگیبهمنجر

هاي پالستیکی گیله در گلدانسیاهزدهاز انتقال بذرهاي جوانهحاصل هاي مستقر شده نهال-7شکل 
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هاي فنیتوصیه
گیله، بالفاصله بذرها از قسمت گوشتی میوه جدا شوند، زیرا هاي سیاهبعد از برداشت میوه-

است بهتربنابرایندهند،میدسترا ازخودنامیهقوهبه سرعتترکیبات فنلی،داشتنعلتبه
.شودانجامآوري میوهجمعازپسبالفاصلهاستخراج بذر

صورت برداشتدررنگ سیاه درآمده باشند،زمانی انجام شود که بهبایدهاآوري میوهجمع-
خواهند شد.برخوردارکمیقوه نامیهزدگی، ازقارچبهباالحساسیتسبز (نارس)، عالوه برصورتبه

شـکنی، بذرهـا ضدعفونـی نامیـه و اعمـال تیمارهـاي خوابهـاي قـوهـل از انجـام آزمونقب-
وند.شـ

زنی و براي شکستن خواب بذرها و بهبود جوانهبودهخوابدورهگیله دارايسیاهبذرهاي-
گراد در یخچال این درجه سانتی4تا 1توان با اعمال تیمار سرمادهی خشک در دماي آنها می

مشکل را برطرف کرد. 
در مــورد گونه.)1396(نصیري، آن تأثیـر داردزنیو جوانهانـدازه و وزن بـذر بـر زوال-

رسـد مربـوط نظـر میکـه بهدارندکمتريزنـی مــورد مطالعــه، بذرهـاي ریزتـر درصـد جوانه
ــت رسزنــی تــا تشــکیل دانهر مرحلــه جوانهغذایی بـراي تغذیه جنیــن دبـه کمبود ذخیـره

االتري زنی بتر که اغلب از درصد جوانهتر و سنگینبذرهاي درشتشود بنابر این توصیه می.باشــد
برخوردار هستند براي اعمال تیمار انتخاب شوند.

ــی تر کاغـذ صافبسـزنی بذرها به دلیل ریز بودن آنها باید ازافزایش درصد جوانهمنظــور به-
شده استفاده کرد. استریل
درنحويها بهدیش به گلدان، گیاهچهها از پتريباید دقت شود در زمان انتقال گیاهچه-
باشد. باالسمتبهچهساقهوپایینسمتبهچهکامال ریشهگیرند کهقرارخاك گلدانداخل
.باشدشنیوسبکبافتها داراي براي پر کردن گلداناستفادهموردخاك-
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