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 چکیده
 یدارا ،یيو دما يرطوبت یهاتنشمقاوم به  اهيگ نیاخشک دارد. مهيمناطق خشک و ن ستمياکوس یيایدر پو ينقش مهم يلگج اهيگ    

مطلوب  طیاشر جادیمستلزم ا اهيگ نیداشته باشد. توسعه کشت ا يمناسب گاهیجا توانديم یبوده و از نظر اقتصاد يمختلف یهافراورده
 ينزجوانهدرصد  يانبوه نهال لگج ديموانع در تول ینمهمتراز  يکی. و ارزان است یساده، کاربرد یهاروش بهنهال آن  ديمنظور تولبه
. دیگرد يبذر بررس يزنجوانه شیدر افزا راهکارها نیارزان و ساده، بهتر يعلم یهابا استفاده از روش قيتحق نیبذر آن است. در ا نیيپا

اعمال  يزنجوانه یبذر برا یسازآماده یمارهايمناطق مختلف استان بوشهر، ت يمحل یهاتودهاز  ربذ یآورمنظور پس از جمع نیبه ا
ند. با شاهد بود سهیدر مقا ظيغل کیسولفور ديآب گرم و اس م،يپتاس تراتيسمباده، ن لهيبه وس يدهخراششامل  مارهايت نیشد. ا
ستفاده ا با يزنجوانهنشان داد که درصد  جینشاء در گلخانه انجام شد. نتا ينيدر انکوباتور و س دیشیپتربذرها در دو روش  يزنجوانه

 48از  شيدرصد( بود که نسبت به شاهد ب 9/32) زانيم نیشتريکشت ب ينيطلحه و با روش س يدر توده محل ميپتاس تراتين مارياز ت
سرعت  ينهمچنبود.  یکنار يدرصد در توده محل 9/23با سمباده  يدهدر روش خراش يزنجوانهنشان داد. حداکثر  شیدرصد افزا

 هاودهتها در همه روش رینسبت به سا داریيمعن شیافزا دیشیپترکشت و  ينيدر هر دو حالت س ميپتاس تراتين ماريدر ت يزنجوانه
 نیبه شاهد شد. بنابرا بتدر بذرها نس يزنجوانهو آب داغ موجب کاهش درصد و سرعت  ظيغل کیسولفور ديداشت. ضمناً کاربرد اس

  است. ميپتاس تراتياستفاده از محلول ن يبذر لگج يزنجوانه شیافزا منظوربه ماريت نیبهتر
 
 ي.زنسرعت جوانه خشک،مهيمناطق ن ،يزنجوانه ،داریپا ستمياکوس کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
 تيعبا الهام از طب آنهابالقوه و شناخت  هایيتظرفوجود     

ابع و حفظ من یداردر جهت استقرار نظام پا يگام يستمو اکوس
 است. خشکيمهنخشک و مناطق  ناساکن يشتو بهبود مع

 ياهانگ یژهوبه يبوم یهاگونهاستفاده از  هايتظرف یناز ا یکي
از  spinosa Capparisگونه  است. يلگج چند منظوره مانند

 یکي از Capparaceaeگياهان بسيار مهم خانواده 
در اه يگ . اینباشديمگياهان گرمسيری در ایران  ینترمرغوب
 عنيیسال  فصل ینترخشکدر طول  بوده و یزربرگزمستان 

ا رقابت بهتر ر عملکرد، ینا .دهديمتابستان رشد کرده و گل 
من ض لگجي. کنديمفراهم ی آن برا هاگونه یگرنسبت به د

 يو بهداشت یيغذا یعدر صنا یي،متعدد دارو صدارا بودن خوا
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 هاهادهنو  ینهکاربرد فراوان داشته و توسعه آن با حداقل هز يزن
 سالم و يمحصول يدشاهد تول توانيم سویيو از است همراه 
 یندر حال حاضر چند بود. يمياقل عوامل از يناش خطربدون 

را  یادیکشور در رشد و توسعه آن اقدام نموده و مزارع ز
 ياتبه عمل يازو عدم ن ياهساله بودن گ. چنداندنموده یجادا

 يمتق ينهمچنو  يميایيش یو مصرف کودها یورزخاک
 روديمشمار به ياهگ ینا هاییتمز یگرمناسب محصول از د

 یجتابازده نکم یمد يکه در صورت امکان استقرار در اراض
، لگجي به همراه دارد. يقابل توجه يشناختو بوم یاقتصاد

مراتع دشت مغان بوده و نقش  ياهيگدر پوشش مؤثر ياهيگ
 Izadiدارد )آن منطقه  یيزداابانيدر ب یاقابل مالحظه

2016 .,et al Khajeloo.)  شرایط خاص بذر گياه لگجي
 ینا. ودشباعث شده توسعه کشت این گياه با محدودیت روبرو 

ش رو .یابديم يرتکث يجنسيرو غ يبه دو روش جنس ياهگ
 قلمه ساقه و یقطر از غيرجنسيبذر و روش  یقاز طر يجنس

 يبذر به سخت یقاز طر يرتکث .شودانجام مي یزومتوسط ر يزن
 .يازمند استن يماربه ت يزنجوانه منظوربه و گرددانجام مي

سال در یککمتر از  يط Capparis spinosaياه گ یهاقلمه
 5متر در  5به فاصله  زارکشتدر  بعدشده و  داریشهرگلخانه 

 .شونديممتر کاشته 
 يمختلف عوامل از ناشي بذر خواب که داده نشان تحقيقات

 یهاهورمون کمبود به توانيم آنها ینمهمتر از که است
 موجود بازدارنده شيميایي عوامل و يزنجوانه کنندهیکتحر
)Mcdonald,  & Copelandنمود  اشاره بذر پوسته در

 رایببذرها اعمال تيمارهایي  يزنجوانهمنظور بهبود به. 2001(
 .(,Baskin 1998) ضروریست يزنجوانهحذف موانع 

ف مختل یهاگونهمتفاوتي برای شکست خواب بذر  یهاروش
کارگيری تيمارهای مربوط ازجمله به آنها يزنجوانهو تسریع 

پيش سرمادهي، آب داغ،  پوسته دانه، شستشو در آب،به 
 نيترات پتاسيم، نور و اسيد سولفوریک پيشنهاد شده است

(1978 (Roleston,. Ellis ( 8335و همکاران) که  بيان کردند
اسکلریدی و یا  یهاسلول یهاپوشششکسته شدن 

 يزنجوانهموجب نفوذ آب و  توانديمفشارهای مکانيکي 
منظور نفوذپذیر اساس در این دسته بذرها به شود. بر همين

 انندمزني، استفاده از تيمارهایي کردن پوسته و بهبود جوانه
بذر به روش  يدهخراشبذر در آب داغ و  خيس کردن

مطلوبي در پي خواهد داشت.  مکانيکي یا شيميایي نتایج
 Mowa(6386 )و سولفوریک اسيد تأثير شناسایي منظوربه 
 گونه بذر جوانه بر مؤثر هایيکروارگانيسمم

Harpagophytum procumbens کرد طراحي را آزمایشي .
 ؤثرم هایيکروارگانيسممدر تيمار  يزنجوانه داد نشان نتایج

 افزایش درصد 89 سولفوریک اسيد تيمار در و درصد 96
بذر  نيزجوانه بررسي تأثير هدف در تحقيق دیگری با. یافت
 Medicagoو   Astragalus hamosus یهاگونه

 orbicularis تيمار هب نسبت را يرتأث گرم بيشترین آب تيمار 
 .)2006Patane ,(داشت  يدهخراش سولفوریک و اسيد

 Mandujano(6335با ) گونه در بذرخواب  شکست هدف 
Opuntia rastrera ،گرم، آب سولفوریک، تيمارهای اسيد 

 نتایج کرد. اعمال گياه روی آب را در شستشو و دهيخراش
 هایتيمار تأثير تحت گونه این يزنجوانه که داد نشان حاصل

 در بذر خواب بر غلبه هدف با Batista (6384) .نيست فوق
 تيمارهای با را زمایشيآ regium  Cochlospermumگونه
 تلفيق و مقطرآب همراه به دهيخراش ،(شاهد) مقطرآب

 انجام داغ آب تيمار همچنين و مقطرآب و اسيد سولفوریک
 مکانيکي روش که داد نشان آزمایش از حاصل نتایج .داد

 نهگو این بذر خواب غلبه برای بهترین راه يدهخراش یعني
 .است

هزینه، بدون خطر، ساده و سازی بذر یک تکنولوژی کمآماده
 مکانيکي يدهخراش تيمارهای از استفاده است. مؤثربسيار 

 گرم بآ تيمار و پتاسيم نيترات اسيدجيبرليک، شيميایي، و
 و  Harris, 1980)(. Peters استهروش این ازجمله

  Alopecurusگياه بذرهای خيس کردن با( 8329) همکاران

pretenses افزایش پتاسيم نيترات %6 تا 8% محلول در 
 53 به درصد 85 از بذرها يزنجوانه درصد در را داریيمعن

 کاربرد که داده نشان تحقيقات. کردند گزارش بيشتر یا درصد
 مختلف یهاگونه بذر يزنجوانه تحریک سبب پتاسيم نيترات

 Capparisشوديم. Greipsson (2001( و Tansi (6333) 
 ذرب خواب شکستن برای تيمار بهترین که نمودند گزارش
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Capparis ovate سمباده کاغذ با بذر پوسته يدهخراش 
 گياه يزنجوانه بررسي ( در8335) Sozzi و  Chiesaاست.
 وستهپ سختي از ناشي گياه این بذر خواب که نمودند بيان کهور
 ار جيبرليک اسيد همراه به بذر يدهخراش تيمار و است بذر

 .ندنمود عنوان گياه این بذر خواب شکست تيمار بهترین
( 6333و همکاران )  Bahraniدیگری تحقيقات در همچنين

 ليظغ اسيدسولفوریک با بذر پوسته يدهخراش که نمودند بيان
 .دارد بسزایي نقش گياه این بذر يزنجوانه تحریک در

Olmez بذر يزنجوانه بررسي ( در6334همکاران ) و 
Capparis اسيد با بذر پوسته يدهخراش که نمودند مشاهده 
 در را ربذ يزنجوانه پتاسيم نيترات از استفاده و سولفوریک

و  Tavili .داد افزایش درصد 45 از بيش شاهد با مقایسه
 ي تأثير تيمارهای مختلف بربررس( در 6383)همکاران 
 و شکست خواب بذر گونه گرگخار يزنجوانهتحریک 

(Ammodendron persicumآزما ) ًیشي در قالب طرح کامال
یج حاصل نشان داد نتا .تصادفي در آزمایشگاه انجام دادند

با اعمال ترکيب اسيدسولفوریک با  يزنجوانهدرصد 
تيمار  ينهمچن .يزان استم يشترینب سمباده يدهخراش
ذر این ب يزنجوانهنيز تأثير مثبتي بر  گرمآب همراه يدهخراش

 اعمال با (6386) و همکاران Soltani Poor .گياه داشته است
، اسيدسولفوریک، سرمادهي و نيترات جوشآبيمارهای ت

 Zygophyllumبذرهای گونه  يزنجوانه یرو پتاسيم بر

artiplicoides  يشکنبين تيمارهای خوابکه نشان دادند 

ین تيمار نيترات پتاسيم بيشتر .وجود داشت داریيمعناختالف 
 و همکاران Makkizadeh Tafti .را داشت يزنجوانهدرصد 

مختلف شکست خواب بذر  یمارهاياثر ت يدر بررس (6386)
 یبذرها یيشوآبکه  نشان دادند اه لگجييگ يزنر جوانهب

 دياس کاربرد و بذرها شد يزنجوانه شیافزالگجي موجب 
 سودمند اندتويم يوقت یيتنها به ميپتاس تراتين ای کيبرليج

 هليوس به بذر پوسته در موجود الژيموس غلظت که باشد
تفاده با اس شدتحقيق تالش این در  به حداقل برسد. یيشوآب

 بذر گياه لگجي اقدام يزنجوانهاز چند روش نسبت به بهبود 
ي منظور توصيه به توليدکنندگان بررسو بهترین تيمار بهشود 

 گردید.
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
با  يکامالً تصادف يشیطرح آزما کیاز  قيتحق نیدر ا
و پنج  يبا سه سطح توده محل 9×5 لیفاکتور هاییشآزما

استفاده  ماريتکرار در هر ت 5بذر و  یسازسطح روش آماده
آباد، کناری و محلي یهاتودهعامل توده محلي شامل  شد.

محلي بر اساس  یهاتودهطلحه بود. اسامي انتخاب شده برای 
ست. آباد و کناری در شهرستان تنگستان و آنها یشگاهرونام 

 بوشهر قرار دارد.طلحه در شهرستان دشتستان از استان 
 8ي در جدول مورد بررس هاییشگاهرواراضي  مشخصات

 .ه استنشان داده شد
 

 مورد بررسی هاییشگاهرومشخصات  -1جدول 

 محل
تيپ  مختصات جغرافيایي

 اراضي
 مشخصات و واحد اراضي*

مشخصات خاکها و طبقهبندی به 
 X Y روش فائو*

 آباد
58 درجه و 86 

 دقيقه شرقي
63 درجه و 3 

 دقيقه شمالي
X1 

تپههای شني کم ارتفاع تثبيت شده با 
 پستي و بلندی

 اراضي بایر دارای بافت سبک

 کناری
58 درجه و 85 

 دقيقه شرقي

63 درجه و 59 
 دقيقه شمالي

7.2 

دشتهای سيالبي نسبتاً مسطح با 
مسيلهای سيالبي و شوری بسيار 

 زیاد و شيب نيم تا یک درصد

خاکهای عميق با بافت سنگين تا 
 خيلي سنگين و شوری خيلي زیاد

 طلحه
58 درجه و 98 

 دقيقه شرقي

63 درجه و 43 
 دقيقه شمالي

4.1 
دشتهای دامنهای با شيب مالیم و 
 پستي و بلندی کم شيب 8 تا 6 درصد

خاکهای عميق با بافت سنگين عموماً با 
 تجمع مواد آهکي در الیههای زیرین
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 روش تحقیق
ام کاشت انج ينيو س دیشیپتر طيدر دو مح شیآزما نیا     

 63عبارت از کاشت  يشیهر واحد آزما ،دیشیپترشد. در 
عامل روش طرح بود.  نیمطرح در ا طیبذر سالم در شرا

 33آب داغ ) ظ،يغل کیسولفور ديبذر شامل اس یسازآماده
با سمباده و  يدهخراش(، KNO3) ميپتاس تراتيدرجه(، ن

شده  یآورجمع یابتدا بذرها مار،ياعمال ت یشاهد است. برا
 کیسالم و  ،یقو یشده و بذرها یبا دستگاه کامالً بوجار
ر د آنهابذرها،  نکرد يضدعفونمنظور اندازه انتخاب شدند. به

 قرار قهيبه مدت سه دق م،یسد تیپوکلريدرصد ه 5محلول 
 يمقطر به خوببذرها از محلول خارج و با آب داده شدند.

ود. در بر نيآثار محلول شستشو از ب يشستشو شده تا تمام
ب و انتخا ایيشهش ی، ظروف پترهانمونهمرحله بعد، به تعداد 

عنوان بستر شده به ينضدعفو يصافکاغذ  کی ک،یبه هر
روف ظ ،یيگندزدا یکاشت اضافه شد. الزم به ذکر است که برا

 یدر دما قهيدق 45)بستر بذر( مربوطه به مدت  يو کاغذ صاف
 گراد در آون قرار داده شد.يدرجه سانت 853

  مایشآز ،کشت وفظرو  هاربذ دنکر ضدعفوني از  بعد
 نیدر ا .شدددد زغا آ جه در 65 یدما  با  ها ربذ  نيزنه اجو

له  گا د ،مایش از آز مرح ناتو ژر هسدددت   جه در یرو بر رمي
شت  فظر 95 بعدو  تنظيم نظر ردمو ارتحر سه توده   ک (
ماده   يلگج يمحل ( ارتکر 5بذر و   یسدددازبا پنج روش آ

گا درون د حت روز  45 نموآز اردمو. گرفت ارقر هسدددت  ت
  یدزدبا ردموروز  هر هشددد کشددت یهاربذو  نددبو رتيما

صل . گرفتنديم ارقر شاهد  حا   ادتعد یهاداده ،نهروزا اتم
 ينيسددد طی. در شدددرادبو رتيما  هرزده در جوانه  یها ربذ 

شت، ابتدا مقدار مورد ن  ضد  تيکوکوپ ازيک  ينفوعآماده و 
 زو پس ا خيس کردهسداعت در آب   64شدده را به مدت  
 کی ينيهر س کشت قرار داده شد. در ينيآماده شدن در س

بذر قرار گرفت و به سدده بخش مجزا  یسددازروش آماده
بذر توده مورد نظر را   آنها از  یک شدددد که در هر  کي تفک

س شد يمشامل   شت از هر توده   يني. در هر  عدد بذر  23ک
.  دیمرطوب کشت گرد  تيدر منافذ مجزا و در داخل کوکوپ

با تنظ    طيمح رد ها ينيسددد نه  جام آب   ميگلخا  یاري دما و ان
س  شدند و اطالعات مورد   یدارنگه پاشآب لهيمنظم به و

نه   ازي ن  نی. در ادی گرد یبردارادداشدددتی بصدددورت روزا
شمارش روزانه بذرها  زده، از جوانه یپژوهش، با توجه به 

سرعت     ی( برا8رابطه ) سبه  شد    يزنجوانهمحا ستفاده   ،ا
  یمجموع بذرها یبردارادداشددتی انزم انیدر پا نيهمچن
 .شمارش شدند زدهجوانه
( تعداد بذر جوانه زده در هر روز÷ مربوطه  )روز (8)

 يزن= سرعت جوانهمجموع
 با اهداده تحليلوتجزیه ق،يتحق تفرضيا نموآز رمنظوبه 

افزار منرکمک  به( ANOVA) یانسوار ناليزاز روش آ دهستفاا
SPSS به روش دانکن انجام شد. مارهايت نيانگيم سهیو مقا منجاا 
 

 نتایج
فاکتوریل با دو عامل نوع توده  هاییشآزمادر این پژوهش از 

در قالب طرح  زدنجوانهمنظور سازی بذر بهو شرایط آماده
 و دیشیپترکامالً تصادفي با دو آزمایش جداگانه )شامل 

سيني کشت( استفاده شد. برای بررسي و تحليل آماری 
زني بذر مشاهدات از تجزیه واریانس درصد و سرعت جوانه

که نتایج تحقيق به تفکيک  استفاده گردید در هر آزمایش
 و سيني نشا در ادامه ارائه خواهد شد. دیشیپتر
 

 دیشیپترآزمایش در  -الف

اثر عامل توده محلي، اثر عامل روش  نتایج نشان داد
در سطح یک درصد  آنهاسازی بذر و اثر متقابل آماده

 63حاوی  دیشيیپترشده است. واحد آزمایشي  داريمعن
زده در توده محلي طلحه بذر بود که ميانگين بذرهای جوانه

درصد بيشترین مقدار را به خود اختصاص داد ولي  3/94با 
درصد( از لحاظ آماری  3/96با توده محلي کناری )

درصد  2/64آباد با  توده محلي نداشت. داریيمعناختالف 
در جایگاه آخر قرار دارد  دیشیپترزده در بذر جوانه

 (.8)شکل 
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 تو سینی کاش دیشیپتر زدن بذر لگجی دربر جوانه توده و روش آماده سازی بذرها( تأثیرنتایج تجزیه واریانس دو طرفه ) -2جدول 

 منابع تغييرات
 ميانگين مربعات درجه آزادی

 سيني کشت پتریدیش 

 **8894/62 **983/9 6 توده

 **88339/23 **3229/5 4 روش آماده سازی

 **654/29 **34/5 3 توده در روش آماده سازی

 89/49 62/9 23 خطای آزمایش

 3/9 82/34  ضریب تغييرات )%(
 .دار استدرصد معني 8ميانگين مربعات در سطح احتمال  :**

. 

 
 درصد( 5آزمون دانکن ) دیشیپترمحلی در  یهاتودهزنی بذر در مقایسه میانگین درصد جوانه -1 شکل

 

مختلف آماده سازی بذر برای  یهاروشدر مقایسه 
، نتایج نشان داد که استفاده از نيترات دیشیپتردر  يزنجوانه

 يزنجوانهدارای بيشترین درصد  99/24پتاسيم با ميانگين 
با ميانگين  يدهخراشروش  بود و در مرتبه اول قرار گرفت.

هر دو  در جایگاه دوم قرار دارد. يزنجوانهدرصد  99/46
درصد  29/93با نسبت به تيمار شاهد ) ذکرشده در باالروش 
در سطح پنج درصد  داریيمعندارای برتری  (يزنجوانه

ک )با با اسيد سولفوری یسازآماده یهاروش آماری هستند.
( و آب داغ )با ميانگين يزنجوانه درصد 29/83ميانگين 

( نسبت به تيمار شاهد کاهش نشان يزنجوانهدرصد  99/5

 داريمعنو این اختالف در سطح پنج درصد آماری  دهديم
 (.6 شکلاست )

سازی بذر برای اثر متقابل توده محلي و روش آماده
 9 شکلدر  کهیطورهب بود. داريمعن دیشیپتردر  يزنجوانه

سازی بذر با نيترات پتاسيم در روش آماده گردديممالحظه 
درصد  94در توده محلي طلحه با ميانگين  دیشیپتر

دارای بيشترین مقدار است و از نظر آماری در سطح  يزنجوانه
يمارها و ت هاتودهنسبت به سایر  داریيمعنپنج درصد برتری 

 دارد.
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 درصد( 5)آزمون دانکن  دیشیپتر یسازآمادهمختلف  هایروشزنی بذر در مقایسه میانگین درصد جوانه -2 شکل

 

 
 درصد( 5آزمون دانکن ) دیشیپتردر  سازی بذر لگجیآماده یهاروشمقایسه اثر متقابل توده محلی و  -3 شکل

 

 آزمایش در سینی کشت -ب
نتایج نشان داد اثر عامل توده محلي، اثر عامل روش    

در سطح یک درصد  آنهاسازی بذر و اثر متقابل آماده
دار شده است. نتایج مقایسه ميانگين تيمارهای مورد معني

واحد  آزمایش با استفاده از آزمون دانکن انجام شد.
حفره سيني نشا با پنج تکرار  86شامل  آزمایشي سيني نشا

زده نشان داد که توده بود. نتایج شمارش بذرهای جوانه

درصد بيشترین مقدار را  29/48محلي طلحه و کناری با 
 يزنجوانهبه خود اختصاص داد و بين این دو توده از نظر 

مشاهده  داریيمعنبذر لگجي در سيني نشا اختالف 
درصد(  93زده )با ميزان بذر جوانه توده محلي آباد .نگردید

 .(4در مرتبه دوم قرار گرفت )شکل 
سازی بذر برای مختلف آماده یهاروش در مقایسه

در سيني کشت، روش استفاده از نيترات پتاسيم با  يزنجوانه

0

10

20

30

40

50

60

70

اسید سولفوری   لی  درجه   آب  KNO3 شاهد راش

زده
نه 
جوا
ذر 
د ب
رص
د

روشهای مختلف آماده سازی بذر برای جوانه زدن

c

a

b

d
e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

آباد کناری طلحه

زده
نه 
جوا
ذر 
د ب
رص
د

توده های محلی مورد آزمایش

اسید سولفوری   لی  درجه   آب  KNO3 شاهد راش

b

a

h h

c

e
f

gh
h

c

de

g
h

d
e



 ی ...زنبهبود جوانه یهاروش   934

 و بودزده دارای بيشترین مقدار درصد جوانه 52/95ميانگين 
با ميانگين  يدهخراشدر جایگاه اول قرار گرفت. روش 

در جایگاه دوم قرار دارد. هر دو  يزنجوانهدرصد  33/59
 99/93روش اشاره شده نسبت به تيمار شاهد )با ميانگين 

در سطح پنج درصد آماری  داریيمعندرصد( دارای برتری 

سازی با اسيد سولفوریک )با آماده یهاروشدر بودند. 
درصد(  29/2درصد( و آب داغ )با ميانگين  44/84يانگين م

د زده مشاهده شجوانه نسبت به تيمار شاهد، درصد کمتری بذر
 کلش) بوددار که این اختالف در سطح پنج درصد آماری معني

5.) 
 
 

 
 درصد( 5محلی در سینی کشت نشا )آزمون دانکن  یهاتودهمقایسه میانگین درصد بذر جوانه زده در  -4 شکل

 

 
 سینی نشا در( درصد 5زده )آزمون دانکن سازی بذر لگجی از نظر درصد بذر جوانهآماده یهاروشمقایسه  -5 شکل
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سازی بذر برای اثر متقابل توده محلي و روش آماده
 سازی بذرروش آماده بود.دار معني در سيني نشا يزنجوانه

درصد بذر  93/32در توده محلي طلحه با ميانگين 

و از نظر آماری در  زده دارای بيشترین مقدار بودجوانه
ا نسبت به سایر تيماره داریيمعنسطح پنج درصد برتری 

 (.2)شکل داشت 
 

 
 درصد( در سینی کشت نشا 5سازی بذر لگجی )آزمون دانکن آماده یهاروش مقایسه اثر متقابل توده محلی در -6 شکل

 

 
 دیشیآماده سازی بذر مورد مطالعه در پتر هایروشو  هاتودهدر  یزنجوانهمقایسه سرعت  -7 شکل
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 یزنجوانهسرعت 
ي، زنجوانهمنظور تعيين سرعت همانطور که اشاره شد به    
به صورت روزانه یادداشت گردید. نتایج حاصل از  هاداده

نشان داده شد.  3و  9ي در نمودارهای زنجوانهسرعتمحاسبه 
سازی بذر با دیش، توده محلي طلحه در روش آمادهدر پتری

بذر در  96/4ي با زنجوانهنيترات پتاسيم دارای بيشترین سرعت 
سازی خراش با سمباده هروز بود. توده محلي طلحه با روش آماد

سازی نيترات بطور مشترک با توده محلي آباد با روش آماده
ي زنوانهجپتاسيم در جایگاه بعدی قرار گرفتند. کمترین سرعت 

سازی با آب داغ به بذر در توده محلي کناری در روش آماده
 (.9عدد بذر در روز مشاهده شد )شکل  93/3ميزان 

ازی سي کناری با روش آمادهدر سيني کشت نيز توده محل
 33/5) يزنجوانهبذر با نيترات پتاسيم دارای باالترین سرعت 

توده محلي طلحه با روش  بذرهایبود.  (عدد بذر در روز
عدد بذر  23/5زني جوانه ميزانسازی نيترات پتاسيم با آماده

. کمترین سرعت گرفتدر روز در جایگاه بعدی قرار 
بذر در روز به توده محلي طلحه با  عدد 83/3با  يزنجوانه

 (.3روش آماده سازی با آب داغ تعلق داشت )شکل 
 

 
 آماده سازی بذر مورد مطالعه در سینی کاشت هایروشو  هاتودهدر  یزنجوانهمقایسه سرعت  -8 شکل

 
  حث

 یهاروشبا استفاده از  توانيمپژوهش نشان داد که این     
به  يلگج اهيگ یرا در بذرها يزنجوانه زانيساده و ارزان م

 استفاده هاروش نیاز ا يکی داد. شیافزا يقابل توجه زانيم
 با يدهخراش. ستاسمباده  لهيبه وس يدهخراش مارياز ت

و در  هاودهدر همه ت يزنجوانه زانيم شیسمباده موجب افزا
بت نس شیافزا نیا کشت شد. ينيو س دیشیپترهر دو روش 

 69درصد در توده طلحه تا حداکثر  9/3به شاهد از حداقل 
کشت  ينيو با استفاده از روش س یدرصد در توده کنار
با سمباده  يدهدر روش خراش يزنجوانهمالحظه شد. حداکثر 

با  جهينت نیا بود. یکنار يدرصد و در توده محل 9/23
 نیبهتر که Tansi (6333)( و 6338) Greipsson قاتيتحق

( را  ataovCapparisبذر ) يزنجوانه شیافزا یروش برا
 جینتا ينهمچندارد.  يهمخوان ،داننديمبا سمباده  يدهخراش
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ذر ب يزنجوانه یبرا ماريت نیبهترکه نشان داد  قيتحقاین 
 شیجب افزامو ميتاسپ تراتياست. ن ميپتاس تراتياستفاده از ن

 دیشیپترها و در هر دو روش در همه توده يزنجوانه زانيم
 9/48نسبت به شاهد حداکثر  شیافزا نیا کشت شد. ينيو س

اهده کشت مش ينيدرصد در توده طلحه و با استفاده از روش س
 93/32 ميپتاس تراتيدر روش ن يزنجوانه. حداکثر دیگرد

 Soltani جیبا نتا جینتا نیا .دطلحه بو يدر توده محل درصد

Poor ( رو6386و همکاران )بذر  يزنجوانه ی
و همکاران  Petersو  Zygophyllum artiplicoidesگونه

 يخوانهم Alopecurus pretenses اهيگ بذر یرو (8329)
( نشان داده که کاربرد 6338) Greipsson قاتيتحق دارد.

مختلف  یهاگونه ربذ يزنجوانه کیسبب تحر ميپتاس تراتين
Capparis کیسولفور دياستفاده از اس مورد. البته در شوديم 

نسبت به شاهد کاهش نشان  يزنجوانه زانيو آب داغ م ظيغل
 دما و صدمه يناگهان شیافزا ليبه دل احتماالًموضوع  نیا داد.

 ينهمچن باشد.ميبه آن  مارهايت نیبه بذر در زمان افزودن ا
شده در  ماريت یبذرها يزنجوانه زانيمکه  دیمشخص گرد

وش نسبت به ر داریيمعن شینشا افزا ينيروش استفاده از س
 طیشرا ليموضوع ممکن است به دل نیداشت. ا دیشیپتر

نشان داد که سرعت  جیو نور باشد. نتا يتر رطوبتمناسب
آب  ماريو ت اثر نیشتريب ميپتاس تراتين ماريتحت ت يزنجوانه

 یشدیپترکشت و  ينيس ماريدر هر دو ت رااثر  نیداغ کمتر
هبود در ب ماريت نیآمده بهتردستبه جیبا توجه به نتا داشت.

سرعت آن قرار دادن بذرها در  شیو افزا يزنجوانه زانيم
نشا  ينيس ایقبل از انتقال به گلدان  ميپتاس تراتيمحلول ن

 است.
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Abstract 
   Capparis spinosa plays an important role in the ecosystem dynamics of arid and semi-arid 

regions. The development of cultivation of this plant requires optimal conditions to produce 

seedlings in simple, practical and inexpensive ways. Low germination percentage is one of the 

most important barriers to the mass production of Capparis spinosa. In this study, the best 

strategies for increasing seed germination were investigated using inexpensive and simple 

scientific methods. For this purpose, after seed collection from local accessions of different areas 

in Bushehr province, seed preparation treatments were applied for germination. The treatments 

included scarification with sandpaper, potassium nitrate, hot water, and concentrated sulfuric 

acid, compared to the control. Seed germination was done by Petri dish in incubator and culture 

tray in greenhouse. The results showed that potassium nitrate treatment caused the highest 

germination percentage in Talheh local accession (86.7%) by culture tray method, which showed 

more than 41% increase compared to control. The highest germination was obtained to be 68.3% 

in the scarification with sandpaper in the Konari local accession. The germination rate in 

potassium nitrate treatment in both tray and Petri dish treatments increased significantly compared 

to other methods. In addition, application of concentrated sulfuric acid and hot water decreased 

germination percentage and rate compared to the control. Therefore, potassium nitrate solution 

was the best treatment for increasing the seed germination of the study species. 
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