
 

 

 

  

  داکتر یارمحمد کارشناس محیط زیست

 

  است شفابخش میوه ای  تمشک 

تمشک ) شاه توت وحشی ( گیاهی  درختچه ای دو  ساله  محیط زیستی  است و نام علمی آن بلوکبیر  است  تا یک و 

نیم متر می رسد  و  گونه های و حشی این گیاه  شا ه  توت وحشی  خار های  خمید ه  و تیز دارد که در جنگل ها و 

نقاط کوهستانی  خود رو می رویند،  گونه اهلی  گیاه بته ای  تمشک بی خار  در مناطق آب هوای معتدل  آفتابی  و 

گرم باکمی رطوبت  نیاز به  روییدن دارد ، با سرعت باد کم میوه آن تحمل می کند ولی قادر به سرمای  شدید  بته های 

 به مدت زیاد نیستند. سرمای شدید پاین تر از 51 درجه زیر صفر قادر است،  در  باغ ها و  احاط  کشتزار ، بستر 

جوی ها  و  در  حاشیه  حوض ها  در انواع مختلف زمین ها ی سنگالخی  در عمق کم  رشد کرده  و میوه می دهد  ، 

 بته ها  آن  در اواخیر بهار  و اوایل تابستان  به شکوفه می نشینند. تمشک دو فصل  در تابستان و  تیرماه  میوه می 

دهد.  و  از ریشه آن هر  دور سال یکبار در سال اول به اندازه  3 تا 1 میر ساقه جدید رشد می کند. گرده افشانی کافی 

توسط حشرات ، مخصوصا زنبور عسل ، برای ثمر بخشی شکوفه آن الزم است. تمشک  یکی از میوه های دوست 

داشتنی  شبیه توت جنگلی  به رنگ سیا و سرخ   و در طب داری خواص معالجو وقایوی است و از آن به طورسنتی  

مربا تیارمی کنند ،  توت  تمشک  آبدار و خوشمزه دوخاصیت دارد؛  هم به تب و تخفیف سوزش گلو کمک می کند و 

 هم به عنوان یک شربت  استفاده   می شود.  توت تمشک سرشار از آهن و  ویتامین » سی« است.     

 



         

 

                                                                                                                    روش های تکثیر  یا ازدیاد 

بته ای  تمشک  بوسیله  قلمه چوب نرم و  قلمه ریشه  آن  باغبانها تکثیر  می کنند. برای  ازدیا  انبو شدن  آن  در 

محل  جهت حفاظت محیط زیست   قلمه گیری از نوک شاخه انجام   می  شود و طول قلمه حدود بین  51 تا 02 

سانتمتر در نظر گرفته می  شود. برگ های قسمت های پاین قلمه حذف شده و انتهای قلمه ها در خاک مرطوب قرار  

گیرند. تا پیدایش اولین ریشه ها که  معموال بین 4 تا 0 هفته طول می کشد بهتر است  که چند بار آب پاشی  بارانی یا 

مه پاش  روی قلمه ها انجام شود. بعد از ریشه دار شدن قلمه ها دیگر نیازی به مه  پاشی و جود ندارد. بهترین و 

موثرترین روش ازدیاد گیاه تمشک  خوابانیدن انتهایی نوک شاخه  بته  است.  زمان خوابانیدن  نوشا خه یا انتهایی ، 

در او اخر تابستان نوک شاخه ها در خاک قرار می دهند . نهالچه  های بدست آمده از این گیاه بته  به اعنوان گیاه 

 جدید شانده می شوند.   
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