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 دهیچک
 و خهاک حفاظهت لحها  از . این گونههاست محیطی نامساعد شرایط تحمل در مالحظه قابل با توانایی گیاهی( Capparis spinosa) لگجی

رویش طبیعهی گیهاه در ههر محهیط  وجود است. با خشک نیمه و خشک مناطق زیستی احیای مناسب برای بوده و اهمیت دارای فرعی محصوالت

 بررسهی ههد  با حاضر پژوهش در. است احیایی هایطرح در فراگیر استفاده در مانعی گونه، این بذر خواب و ضعیف زنیمشکالت جوانه ،نامناسبی

 سینی و پتریدیش محیط دو در آزمایش .شد طراحی آزمونی بذر، اولیه رشد و زنیجوانه خصوصیات بر زیستی و مکانیکی شیمیایی، پرایمینگ تأثیر

 3000 و 2000 ،1000 سهط  سهه بها جیبرلیهک اسهید و سالیسیلیک اسید شامل شیمیایی پرایمینگ. شد انجام تصادفی کامل طرح در قالب نشا

ppm موج طول. بود kHz 24 شهامل زیسهتی پرایمینهگ تیمهار. شد انتخاب مکانیکی پرایمینگ عنوانبه دقیقه 5 مدت به اولتراسونیک، دستگاه 

 و Azotobacter chroococcum،S-40  Flavobacterium، Azospirillum lipoferum، Bacillus megaterium هههایباکتری

Pseudomonas fluorescens دارمعنی اثر نتایج بیانگر. بود (01/0>p )گیاهچه  رشد چه،ساقه و چهریشه طول بذر، زنیجوانه درصد صفات در

 چه،سهاقه بهه چهریشهه طول نسبت چه،ساقه چه وریشه طول نشا، سینی آزمون در. بود پتریدیش آزمون در چهساقه و چهو خشک ریشه تر وزن و

 سهط  در چهریشهه تر وزن و( p<0/01)درصد  یک سط  در برگ تعداد و برگ و چهساقه خشک و تر وزن چه،ریشه خشک وزن ای،گیاهچه رشد

 باسهیلو  بهاکتری. داد افهاایش شهاهد، بهه نسهبت را چهساقه طول اولتراسونیک تیمار پتریدیش، آزمایش در. بود دارمعنی (p<05/0) درصد پنج

 مثبهت تهاثیر تیمارهها سایر به نسبت نشا سینی آزمون در GA2 و GA1 و پتریدیش آزمون در( ppm 3000جیبرلیک  اسید) GA3 و مگاتریوم

 روش از اسهتفاده. نمهود ایجاد زنیجوانه درصد بر شاهد به نسبت درصدی 25 مثبت اثر مگاتریوم، باسیلو  باکتری. دادند نشان صفات بر بیشتری

و توسهعه کاشهت  مشهکل رفه  بهرای حلهی راه توانهدمی اسهید جیبرلیک مختلف هایغلظت و اولتراسونیک مختلف هایشدت زیستی، پرایمینگ

spinosa Capparis .باشد 

 

 باکتری. احیای بیولوژیک، اسید جیبرلیک، اسید سالیسیلیک، اولتراسونیک،: یدیکل واژگان

 مقدمه

گسترش اراضی بیابانی از مشکالت اساسی مردم جههان 

 بهاهای کنترل بیابان، احیای بیولوژیهک است. از بین روش

 موفق هاییکی از روش شوری و خشکی به مقاوم هایگونه

گونههه لگجههی  .]3[ در کشههور ایههران اسههت و گسههترده

(Capparis spinosa) و  ]33[هها به دلیهل سهاختار برگ

 ]36[به تنش آبی بسیار مقاوم است  ]43[های طویل ریشه

و به واسطه تحمل شرایط سخت مناطق خشک، از توانهایی 

و ، حفاظت و احیای مناطق خشک زداییبیابانباالیی برای 

توانهد پیشهنهاد مناسهبی بهرای و میبوده بیابانی برخوردار 

 . ]37[ احیای مناطق خشک و بیابانی باشد

های فارسی کور، لگجی، کبهر، با نام C. spinosaگونه 

کهوهی، خیهار مار، قبار، خاروک و کبار، لیجن، هندوانهعلف
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، caper bush ،common caperکبههار، گلههک و التههین 

caper  وcaper plant  بههومی مدیترانههه )سههاحل دریههای

، یونهان و سیسهیل مدیترانه تا جاایر قناری(، موروکو، ایران

های جنوبی پراکنش آن در ایران، در استان .باشدایتالیا می

. ایهن ]35[ ویژه بوشهر، خوزستان و فار  اسهتو غربی به

بیوتیک )ضد قارچ و گیاه دارای خاصیت دارویی مانند آنتی 

باکتری و ویرو (، ضد فشار خهون، آنتهی اکسهیدان، ضهد 

 . ]26[حساسیت، محافظ کبد و ضد التهاب است 

، Capparidaceaeبههه خههانواده ایههن گونههه متعلههق 

های منشههعب و ای، خانههده، بهها شههاخهکننههده، بوتهههخاان

های گرد و گوشتی، متر، دارای برگ 1-5/1کرکدار با طول 

نفهوذ در بها های بلند ید و سفید صورتی، ریشههای سفگل

مقاوم به گرما و خشهکی و حسها  بهه  .اعماق خاک است

ههای فقیهر، رسهی، سرما، دارای قابلیت رشد در انواع خاک

های آهکهی، سهواحل دریاهها و حتهی شنی، سنگی، صخره

. با توجه به خواب عمیق ]40و  11[ استدیوارهای شهرها 

زنی به سختی سال(، جوانه 2)حدود بذر و طول عمر کوتاه 

؛ این مسئله مان  اسهتفاده فراگیهر آن در ]9[افتد اتفاق می

 های اصالحی و احیایی مناطق خشک شده است. طرح

های پرایمینگ فیایکی و فیایولوژیک روش گیریبه کار

تأثیر مثبت  C. spinosaزنی بذر تواند بر افاایش جوانهمی

گونه به صورت خودرو در شرایط  هر چند، ]7[داشته باشد 

یابد. انواع پرایمینگ بهذر روی نامساعد مختلف استقرار می

های گیاهی مختلف نشانگر امکان غلبه بر این مشهکل گونه

 Triticumاسههت. بیوپرایمینههگ بههذر ارقههام مختلههف 

aestivum  با کود زیستی بیوهلث )باکتری باسیلو ، قارچ

تواند صفات دریایی( می تریکودرما، اسید هیومیک و جلبک

 .]18[زنی این بذر را ارتقا بخشد جوانه

 مهههوالرمیلی 200 و 100 ،50 ،0 ههههایغلظت تهههأثیر 

 هایشهاخ  بر 72 و 48 ،24 هایزمان در پتاسیم نیترات

 بررسهی Capparis cartilaginea بهذر بنیه و زنیجوانه

 بهه ساعت 72و 24 زمان و موالرمیلی 200 تیمار. [4]شد 

مقایسههه اثههرات در . دمعرفههی شهه تیمههار ثرترینؤمهه عنههوان

، اسهید KHz 1700تیمارهای اولتراسونیک با طهول مهوج 

دمهها و اسههید جیبرلیههک تغییههرات سههولفوریک غلههیظ، 

درصههد و سههرعت  یشههترینگههرم در لیتههر( بمیلی400)

اسید جیبرلیک پس از استفاده از اسهید  کاربردبا  زنیجوانه

 . [34]د سولفوریک غلیظ رخ دا

و  90، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20، 10، 0دمههههای 

، 10، 0گیهری در ایهن دمها )درجه با مدت زمان قهرار 100

 .Cزنی بهذر بررسی تهأثیر بهر جوانههبرای دقیقه(  30، 20

ovanta صهفرزنی در بیشهترین درصهد جوانهه .اعمال شد 

 مختلهف سهطوح بین . از]6[درجه اتفاق افتاد  10درجه و 

3KNO (ppm 8000 0 ،500 ،1000 ،2000 ،4000 و) 

 ،250 ،500 ،1000 و ppm 2000) اسهههید جیبرلیهههک و

 ،12 ،24 و سههاعت 48) زمههانی هههایدوره در( 0 ،50 ،100

 تیمهار در C. spinosa بهذر زنیجوانهه درصهد بهترین ،(3

ppm 250 3 و اسهههید جیبرلیهههکppm KNO 8000 و 

 و اسید جیبرلیک ppm 100 ترکیب در گیاهچه ترینقوی

ppm 1000 3 ازKNO  ثیر تیمارههای أت .]23[اتفاق افتاد

(، آبشهویی، ppm 1000و  500متفاوت جیبرلیهک اسهید )

3KNO  (دقیقهه 20)، اسید سولفوریک درصد( 30)غلظت ،

3GA (500  1000و ppm ،همهههراه بههها آبشهههویی )3GA 

 3KNO( همراه با اسید سولفوریک و ppm 1000و  500)

 C. spinosaزنی بهذر همراه با آبشهویی بهر صهفات جوانهه
زنی در . نتهایج بیهانگر بیشهترین سهرعت جوانههشدبررسی 

 .C. قهرار دههی بهذر ]13[ بهود ppm 1000 3GAتیمار 

decidua  در کینیتین )نوعی سیتوکینین( و آسکوربات بهه

زنی، میهاان بیومها  و ساعت، سبب بهبود جوانه 48مدت 

 .]44[محتوای کلسیم و پتاسیم این گیاه شد 

پژوهش حاضر با هد  دستیابی به بهترین روش بهبود 

هههای از میههان برخههی روش ،C. spinosaزنی بههذر جوانههه

 اجرا شد. یزیستپرایمینگ شیمیایی، مکانیکی و 

 

 هامواد و روش

 جنهوب کیلهومتری 29 از بیابانک واقه  در میوه لگجی

آوری جمه  1397سمنان در اواخهر بههار سهال  شهر غربی

از میهوه جهدا، خشهک و تها زمهان آزمهایش در  هاربهذشد. 

، از رهاضهد عفهونی کهردن بهذ بهراییخچال نگهداری شد. 

دقیقهه محلهول  15ثانیهه و  30درصد به مهدت  70اتانول 

آزمهایش  .]24[هیپوکلرید سدیم دو درصهد اسهتفاده شهد 

و مکهانیکی بهر  زیسهتیثیر تیمارهای شهیمیایی، أت بررسی

تصهادفی در دو  طهرح کامهل با اسهتفاده اززنی وانهبهبود ج
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قبهل از انجهام شهد.  انجهامبخش پتریدیش و سهینی نشها 

درصهد و سهینی نشها بها  70ها با اتانول پتریدیش ،آزمایش

 گردید.  ستروندرصد،  70هیپوکلرید سدیم 

 ، Azotobacter chroococcumههههههای یباکتر

  F-40 Flavobacterium ، Azospirillum 

lipoferum، Bacillus megaterium و 

Pseudomonas fluorescens   عنههوان پرایمینههگ بههه

 آب و خهاک تحقیقهات سسههؤم زیستی در نظر گرفته و از

)بها  تلقهی  مایهه دقیقهه در 15به مدت  ها. بذرندشد تهیه

( تیمهار شهد. در تیمهار شهیمیایی، cfu 7 10  *5 جمعیت

پس از ضدعفونی، در اسید سالیسیلیک با سه سهط   بذرها

و اسید جیبرلیک با سهطوح  ppm 3000و  2000، 1000

سههاعت قههرار  24بههه مههدت  ppm 3000و  2000، 1000

گرفتند و سپس با آب مقطر شسهته شهدند. از طهول مهوج 

kHz 24  دقیقهه بهرای  5دستگاه اولتراسهونیک بهه مهدت

بهدون ههی   بهذرهاتیمار پرایمینگ مکانیکی استفاده شد. 

 عنوان شاهد در نظر گرفته شد.به ایتیمار اولیه

 

 آزمایش در پتریدیش

متر انتخهاب و کهف آن بها سهانتی 11با قطر  پتریدیش

عهدد بهذر پهس از  20پوشانده شد. تعهداد  42کاغذ واتمن 

 10ها منتقهل و بها اعمال تیمارها با سه تکرار، به پتریدیش

میلی لیتر آب مقطر آبدهی شد. پس از آن تها پایهان زمهان 

 بها روز سهاعت 16 تنظهیم با زنیجوانه دستگاه آزمایش در

 15 دمهای بها شهب ساعت 8 و دگراسانتی درجه 20 دمای

 نگهداری شدند. ]27[ گراددرجه سانتی

 

 آزمایش در سینی نشا

سهلول  45برای انجام این مرحله از سینی نشها دارای  

متر اسهتفاده شهد. پهس از ضهد سانتی 3/4ای با قطر دایره

 30درصهد ورمهی کمپوسهت،  10عفونی با بسهتر کشهت )

درصد پیت مها   30درصد کوکوپیت و  30درصد پرلیت، 

پهس  بذرها)استرلیاه شده با قارچ کش کاربندازیم( پر شد. 

تکرار و در هر تکرار دو عد بهذر، بهه  10با  از اعمال تیمارها

سینی نشا منتقل شده و روی آن بها الیهه نهازکی از ماسهه 

درجهه تها  25های نشا در دمهای بادی پوشانده شد. سینی

پایان آزمایش نگهداری شده و در طی این مهدت بها آب بها 

 متر آبیاری شد.میکرومو  بر سانتی 371شوری 

 

 گیریصفات مورد اندازه

زنی: در آزمون پتریدیش، تها زمهانی عیین درصد جوانهت

زده یکسهان بهود بهه که سه روز متوالی تعهداد بهذر جوانهه

، 1شمارش هر روز بذر ادامهه داده و بها اسهتفاده از رابطهه 

 .]1[برآورد گردید  بذرهازنی درصد جوانه
 

(1) GP = (n N⁄ )*100 

 

: تعهداد Nزده نههایی، تعداد بذر جوانه n ،در این رابطه

زنی اسهت. طهول درصهد جوانهه GPبذر مهورد آزمهایش و 

چه و رشد گیاهچه با استفاده از خط کهش چه و ساقهریشه

متر انهدازه گیهری شهد. وزن تهر و خشهک بر حسب سانتی

 001/0چه و برگ با کمک ترازوی بها دقهت چه، ساقهریشه

 گرم برآورد گردید. 

 2ه رابطهه کمههک بهها GPDزنی در روز درصههد جوانههه

 دوره طههول: D زنی،جوانههه درصههد: GPحسههاب شههد، کههه 

  آزمایش بود.
 

(2) GPD =
GP

D
 

 

بهه  (MGT) زنیجوانهه زمان میانگین زنی:جوانه زمان

: تعهداد بهذر شهمارش n1محاسبه گردیهد.  3کمک رابطه 

: تعههداد کههل n: روز شههمارش بههذر و d1شههده در روز اول، 

 :]38[ بذرها
 

(3) 
MGT =

∑((𝑛1 ∗ 𝑑1))

n
 

 

ه به 4با رابطه  GRزنی زنی: سرعت جوانهسرعت جوانه

: Dnزده و : تعهداد بهذر جوانههnدست آمد. در این رابطهه، 

 .]17[تعداد روز شمارش بذر است 

(4) GR =∑n ⁄∑(Dn) 
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زنی شاخ  جوانهه 5زنی: با کمک رابطه شاخ  جوانه

(GI)  .محاسبه شدn و  بهذرها: تعداد کهلD :دوره طهول 

 .]8[آزمایش 

 

(5)   GI = n
D⁄  

 

محاسهبه  6رابطهه ، بها SVIبنیه بذر: شاخ  بنیه بذر 

 .]2[گردید 

(6) SVI = SL ∗ RG 

 

تعیین سهط ،  برای در آزمایش سینی نشا،سط  برگ: 

 Axio Vision SE64وسیله نرم افهاار ها اسکن و بهبرگ

Rel. 4.9.1 .در  ههاداده تجایهه و تحلیهل اندازه گیری شد

 ههاداده میانگین مقایسه و انجام 1/9 نسخه SAS افاار نرم

 گردید. انجام LSD آزمون از استفاده با

 تیمارها گذاری کد راهنمای -1جدول 

 کد تیمار کد تیمار

 ppm 1000 GA1اسید جیبرلیک  ppm 1000 SA1اسید سالیسیلیک 

 ppm 2000 GA2اسید جیبرلیک  ppm 2000 SA2اسید سالیسیلیک 

 ppm 3000 GA3اسید جیبرلیک  ppm 3000 SA3اسید سالیسیلیک 

 Control Azotobacter chroococcum AZ شاهد 

Azospirillum lipoferum AS Flavobacterium F-40 FL 

Bacillus megaterium BA Pseudomonas fluorescens SO 

   UL اولتراسونیک

 

 نتایج

 آزمون پتریدیش

زنی بذر، نتایج نشان داد که در بین صفات، درصد جوانه

چه و ، رشد گیاهچه، وزن تر ریشهچهچه و ساقهطول ریشه

چه اخههتال  چه و سههاقهچه و وزن خشههک ریشهههسههاقه

دار در سط  یک درصد مشهاهده و اخهتال  در سهایر معنی

 (. 2دار نبود )جدول صفات معنی

های تأثیر پرایمینگ تیمارههای بررسی مقایسه میانگین

زنی بهذر نشههان داد کهه درصههد مختلهف بههر صهفات جوانههه

زنی بهههذر در تیمارههههای زیسهههتی، شهههیمیایی و جوانهههه

اولتراسونیک، باکتری باسیلو  تاثیر مثبت بیشتری داشته 

زنی نسبت به شاهد شد. درصدی جوانه 25افاایش  باعثو 

درصهدی در  67سهبب کهاهش  SA1در حالی کهه تیمهار 

 زنی این بذر شد.درصد جوانه

چه در تیمههار چه: بیشههترین طههول ریشهههطههول ریشههه

 SA3و  SA2اتفههاق افتههاد.  GA3بههاکتری باسههیلو  و 

درصدی( را نسهبت بهه شهاهد نشهان  78دار )کاهش معنی

 دادند. 

چه: باکتری باسیلو  و تیمهار اولتراسهونیک طول ساقه

( درصهدی نسهبت 4/74( و )3/73تیب )سبب افاایش به تر

اثر  SA3و  SA2چه شد. تیمارهای به شاهد در طول ساقه

 دار بر این صفت داشتند.منفی معنی

ای: پرایمینگ زیستی با باکتری باسیلو ، رشد گیاهچه

درصهد  78ای را نسهبت بهه شهاهد توانست رشهد گیاهچهه

دار کهاهش معنهی SA3و  SA2افاایش دههد. تیمارههای 

 ت به شاهد را ایجاد نمود.نسب

چه: بههاکتری باسههیلو  اثههر چه و سههاقهوزن تههر ریشههه

اثههر بازدارنههده  SA3و  SA1 ،SA2تحریههک کننههدگی و 

 دار بر این دو صفت ایجاد کردند. معنی

چه: بههاکتری باسههیلو  چه و سههاقهوزن خشههک ریشههه

چه چه و سهاقهدار در وزن خشک ریشهسبب افاایش معنی

شد؛ و فالووباکتر اثری مشابه با باسهیلو  بهر وزن خشهک 

کاهش ایهن دو  موجب SA3و  SA2چه ایجاد نمود. ریشه

 صفت نسبت به شاهد شدند.
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 آزمون سینی نشا

ینی نشا بیهانگر اخهتال  نتایج تجایه واریانس آزمون س

زنی، طهول دار در سط  یک درصهد در درصهد جوانههمعنی

چه، چه به سهاقهچه، نسبت طول ریشهچه، طول ساقهریشه

چه، وزن تهر و خشهک ای، وزن خشک ریشههرشد گیاهچه

چه در چه و بهرگ و تعهداد بهرگ بهود. وزن تهر ریشههساقه

تیمارها  دار بود و سط  برگ در بینسط  پنج درصد معنی

 (.4دار نشان نداد )جدول اثر معنی

 
 پتریدیش در C. spinosa بذر زنیجوانه صفات بر پرایمینگ مختلف تیمارهای تأثیر واریانس تجایه -2جدول 

 میانگین مربعات (CVضریب تغییرات ) درجه آزادی مناب  تغییر صفات

 (GPزنی )درصد جوانه
 12 بین تیمارها

5/3 
**4/99 

 6/25 26 خطا

 ( GRزنی )سرعت جوانه
 12 بین تیمارها

7/17 
ns 2/3 

 3/3 26 خطا

 ( MGTزنی )میانگین زمان جوانه
 12 بین تیمارها

9/6 
ns 6/49 

 1/49 26 خطا

 (GPDزنی درروز )درصد جوانه
 12 بین تیمارها

3/6 
ns3/0 

 5/0 26 خطا

 ( GIزنی )جوانهشاخ  
 12 بین تیمارها

3/6 
ns01/0 

 02/0 26 خطا

  ( SVIشاخ  بنیه بذر )
 12 بین تیمارها

3/9 
ns9/8254 

 3/4420 26 خطا

 متر(چه )سانتیطول ریشه
 12 بین تیمارها

9/5 
**8/3 

 2/1 26 خطا

 متر(چه )سانتیطول ساقه
 12 بین تیمارها

9/6 
**3/6 

 7/1 26 خطا

 چهچه به ساقهنسبت طول ریشه
 12 بین تیمارها

2/8 
ns8/0 

 5/0 26 خطا

 متر(ای )سانتیرشد گیاهچه
 12 بین تیمارها

5/5 
**04/19 

 2/4 26 خطا

 چه )گرم(وزن تر ریشه
 12 بین تیمارها

8/5 
**5/0 

 01/0 26 خطا

 چه )گرم(وزن تر ساقه
 12 بین تیمارها

2/7 
**6/0 

 001/0 26 خطا

 چه )گرم(وزن خشک ریشه
 12 بین تیمارها

3/6 
**2/0 

 0004/0 26 خطا

 چه )گرم(وزن خشک ساقه
 12 بین تیمارها

13 
**1/0 

 0001/0 26 خطا
 داریبیانگر عدم معنی nsو  01/0و  05/0دار در سط  به ترتیب نشانگر اختال  معنی **، *

 

(، تیمهار 5ها )جهدول بر اسا  جدول مقایسه میانگین

GA2 چه، نسهبتزنی طهول ریشههبیشترین درصد جوانهه 

ای، وزن تهر و چه، رشهد گیاهچههسهاقه بهه چهریشهه طول

چه و برگ و تعداد برگ را نسبت بهه چه، ساقهخشک ریشه

بهاالترین طهول GA2 و GA1 سایر تیمارهها افهاایش داد. 

را ایجهاد کهرد. در بهین  62/2و  32/3چه، به ترتیهب ساقه

چه، طهول زنی، طهول ریشههتیمارها کمترین درصد جوانهه

چه، رشههد سههاقه بههه چهریشههه طههول چه، نسههبتسههاقه

چه مربوط بهه چه و ساقهای، وزن تر و خشک ریشهگیاهچه

 بود. SA1تیمار 

 بحث

 ثر درؤعوامل مهر های محرک رشد بتأثیر مثبت باکتری

 Azotobacterتأثیر مثبهت بهاکتری ید شد. أیزنی تجوانه
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brasilense زنی و خصوصههیات رویشههی ذرت بههر جوانههه

سهبب بهبهود  Azospirillium. ]28[ گاارش شهده اسهت

 Pennisetum. پرایمینهگ بهذر ]41[رشد گیاه جهو شهد 

glaucum بها اسهتفاده از Pseudomonas fluorescens 

زنی و افاایش مقاومهت در برابهر بیمهاری سبب بهبود جوانه

، Azotobacter chroococcum. ]29[در گیهههاه شهههد 

Bacillus megaterium زنی و خصوصهیات درصد جوانهه

. ]5[رویشههی ذرت را بههه شههکل چشههمگیری افههاایش داد 

های محرک رشد با تولیهد تنظهیم کننهدگان رشهد باکتری

هها و اینهدول اسهتیک اسهید، جیبرلین، سهیتوکینین مانند

های در دستر  و افاایش جذب افاایش مواد معدنی و یون

زایی سههبب بهبههود آب و مههواد غههذایی بهها افههاایش ریشههه

 شوند.و خصوصیات رویشی در گیاهان می بذرهازنی جوانه

 

 پتریدیش در C. spinosa بذر زنیجوانه صفات بر پرایمینگ مختلف تیمارهای اثر هایمیانگین مقایسه -3ل جدو
مناب  

 صفات/تغییر

درصد 

زنیجوانه  

چه طول ریشه

(cm) 

چه طول ساقه

(cm) 

 ایگیاهچه رشد

(cm) 

 تر وزن

 (gr) چهریشه

 تر وزن

 (gr) چهساقه

 خشک وزن

 (gr) چهریشه

خشک  وزن

 (gr) چهساقه

Control abc20 cd6/0 cd1/1 de7/1 d1/0 cd04/0 c001/0 b03/0 

AZ cde7/11 bcd5/1 bcd6/1 cde1/3 ab1/0 bcd05/0 bc03/0 b01/0 

AS bcde3/13 abcd8/1 abc5/2 abcd3/4 ab1/0 ab10/0 ab1/0 b01/0 

FL ab7/21 ab6/2 bcd6/1 abcd1/4 abc1/0 abc1/0 a1/0 b01/0 

BA a7/26 a6/3 a0/4 a6/7 a1/0 a1/0 a1/0 a1/0 

SO abcd3/18 abc3/2 ab4/3 abc8/5 ab1/0 abc1/0 ab1/0 b01/0 

UL de0/10 ab6/2 a2/4 ab7/6 cd02/0 cd02/0 c01/0 b01/0 

SA1 e7/6 bcd9/0 cd6/0 de4/1 d01/0 d002/0 c001/0 b03/0 

SA2 de0/10 d1/0 d0/0 e1/0 d01/0 d00/0 c001/0 b00/0 

SA3 de0/10 d1/0 d0/0 e1/0 d001/0 d00/0 c001/0 b00/0 

GA1 bcde0/15 abc4/2 bcd3/1 bcd0/3 ab1/0 d01/0 ab1/0 b02/0 

GA2 de0/10 abc9/1 cd2/1 cde1/3 bc1/0 d01/ ab1/0 b03/0 

GA3 bcde3/13 a4/3 ab4/3 ab8/6 ab1/0 ab1/0 ab1/0 b01/0 

 است. دار بین تیمارهاحرو  مشترک بیانگر عدم اختال  معنی

 

در  SA3و  SA2ثیر منفی أنتایج تحقیق حاضر بیانگر ت

در آزمون سینی نشا بود. کهاهش  SA1آزمون پتریدیش و 

بها  Bunium persicumزنی بهذر درصد و سهرعت جوانهه

هههای مختلههف اسههید سالیسههیلیک در پرایمینههگ غلظت

گههاارش شههده  Bunium persicumتحقیقههی روی گیههاه 

تواند های اسید سالیسیلیک می. برخی از غلظت]21[است 

 . در]19[داشهته باشهد  بذرهازنی جوانه عواملاثر منفی بر 

اثر مثبت اسهید سالیسهیلیک بهر  روی جو و عد  پژوهش

اسهت  شهده گهاارش بذرهازنی و خصوصیات رویشی جوانه

اسید سالیسیلیک با تحریک فعالیت تقسیمات  .]14 و 22[

امها برخهی  ]39[شود میتوزی، سبب تحریک رشد گیاه می

دهنهد تواند اثرات بازدارنهدگی نشهان های آن، میاز غلظت

اسید سالیسیلیک در مورد برخی از  . با توجه به اینکه]31[

 بهذرهازنی و در مورد برخی از خاصیت تحریک جوانه بذرها

زنی را به دنبال دارد، استفاده از آن بهرای ی جوانهبازدارندگ

 پرایمینگ بذر هر گونه، نیاز به آزمایش خاص دارد.

تیمار پرایمینگ مکانیکی )اولتراسونیک( سبب افهاایش 

چه نسبت به شاهد، در آزمایش پتریهدیش شهد طول ساقه

بهود.  ]34[( 2000که مشابه بها نتهایج تحقیهق رینالهدلی )

دقیقهه سهبب افهاایش  15بهه مهدت  KHz 42طول موج 

ثیر امهواج أ. ت]12[زنی در بذر جو شد درصدو سرعت جوانه

 گنهدم، زنی بهذر نخهود،التراسونیک را بر خصوصیات جوانه

ثیر بهودن أته. بهی]16[هندوانه مثبت ارزیهابی شهد  و فلفل

زنی بذر یونجه و کلم بروکلی را امواج اولتراسونیک بر جوانه

. امواج اولتراسونیک بها ایجهاد خهراش در ]25[گاارش شد 

، سهبب جهذب سهریعتر آب و افهاایش بذرهاپوسته سخت 

 .]15[شود می بذرهازنی سرعت جوانه
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 نشا سینی در C. spinosa بذر ایگیاهچه صفات بر پرایمینگ مختلف تیمارهای ثیرأت واریانس تجایه -4جدول 
 میانگین مربعات (CVضریب تغییرات ) درجه آزادی مناب  تغییر صفات

 (GPزنی )درصد جوانه
 12 بین تیمارها

8/15 
**2/36 

 2/12 117 خطا

 (cmچه )طول ریشه
 12 بین تیمارها

1/16 
**9/8 

 8/2 117 خطا

 (cmچه )طول ساقه
 12 بین تیمارها

5/16 
**8/9 

 4/3 117 خطا

 چهبه ساقه چهنسبت طول ریشه
 12 بین تیمارها

2/17 
**5/0 

 2/0 117 خطا

 (cmای )رشد گیاهچه
 12 بین تیمارها

6/16 
**1/37 

 1/12 117 خطا

 (grچه )وزن تر ریشه
 12 بین تیمارها

6/19 
*03/0 

 0001/0 117 خطا

 (grچه )وزن تر ساقه
 12 بین تیمارها

4/16 
**10/0 

 0002/0 117 خطا

 (grچه )ریشهوزن خشک 
 12 بین تیمارها

4/17 
**001/0 

 000001/0 117 خطا

 (grچه )وزن خشک ساقه
 12 بین تیمارها

4/16 
**01/0 

 0001/0 117 خطا

 (grوزن تر برگ )
 12 بین تیمارها

2/43 
**03/0 

 0005/0 117 خطا

 (grوزن خشک برگ )
 12 بین تیمارها

4/36 
**007/0 

 0003/0 117 خطا

 (2cmسط  برگ )
 12 بین تیمارها

9/89 
ns2/31020 

 8/27789 117 خطا

 تعداد برگ
 12 بین تیمارها

3/17 
**686/5 

 8/1 117 خطا
 داریبیانگر عدم معنی nsو  01/0و  05/0دار در سط  به ترتیب نشانگر اختال  معنی **، *

 

و  GA1در آزمهون پتریهدیش و  GA3تأثیر پرایمینگ 

GA2 مهورد  عوامهل در آزمون سهینی نشها بهر بسهیاری از

خوانی باالیی با نتایج دیگهر بررسی مثبت بود. این نتایج هم

ثیر مثبههت اسههید جیبرلیههک بههر أمحققههان مبنههی بههر تهه

و  32، 23[ داشهت C. spinosaزنی بذر خصوصیات جوانه

اسید، نفتهالین . از بین تیمارهای پرایمینگ جیبرلیک ]34

و اسید سولفوریک، اسید جیبرلیک موثرترین  استیک اسید

 . ]42[معرفی شد  C. ovataزنی بذر تیمار در بهبود جوانه

دلیل بهه بذرهازنی تأثیر مثبت جیبرلیک اسید بر جوانه

ثر بهر ؤعنوان عامهل مهها بههکنترل عملکرد اسید نوکلئیک

؛ همچنین در مطالعاتی به نقش ]10[است  بذرهازنی جوانه

تنظیم کننده اسید جیبرلیک، بر متابولیسم نیتروژن اشهاره 

 .]20[شده است 

بر اسا  نتایج ایهن تحقیهق و بها توجهه بهه مشهکالت 

برای بهبود رشد و رف  مشهکل  C. spinosaزنی بذر جوانه

این  بذرهاتوان پیش از کشت، زنی این گونه مهم، میجوانه

گیاه را با بهاکتری باسهیلو ، امهواج اولتراسهونیک و اسهید 

جیبرلیک تیمار نمود که از دیهدگاه اقتصهادی، اسهتفاده از 

 تر خواهد بود.باکتری ساده و مقرون به صرفه
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 نشا سینی در C. spinosa بذر ایگیاهچه صفات بر پرایمینگ مختلف تیمارهای اثر هایمیانگین مقایسه -5 جدول

مناب  

 صفات/تغییر

درصد 

 زنیجوانه

طول 

چه ریشه

(cm) 

طول 

چه ساقه

(cm) 

نسبت طول 

چه به ریشه

 چهساقه

رشد 

ای گیاهچه

(cm) 

 تر وزن

 چهریشه

(gr) 

 تر وزن

 چهساقه

(gr) 

 خشکوزن

 چهریشه

(gr) 

خشک وزن

 چهساقه

(gr) 

وزن تر 

 برگ

(gr) 

خشک وزن

 برگ

(gr) 

تعداد 

 برگ

Control cd8/20 cd3/0 cd4/0 cd1/0 cd8/0 bc2/0 cd3/0 bc02/0 cd02/0 c4/0 b03/0 d2/0 

AZ cd3/20 cd3/0 cd4/0 cd1/0 cd9/0 bc3/0 bcd5/0 bc03/0 cd03/0 c5/0 b04/0 d3/0 

AS cd7/21 bcd2/1 bcd1/1 bcd2/0 bcd2/2 ab2/1 bcd6/0 bc05/0 cd05/0 bc7/0 b1/0 cd6/0 

FL abc4/23 abc8/1 bcd4/1 ab5/0 bc1/3 a4/1 b6/1 bc06/0 bcd1/0 bc3/1 b1/0 cd8/0 

BA cd9/20 cd4/0 cd4/0 cd1/0 cd8/0 bc4/0 cd3/0 bc02/0 cd02/0 c4/0 b04/0 d3/0 

SO cd7/21 cd8/0 bcd2/1 cd1/0 bcd9/1 bc3/0 bcd9/0 bc03/0 bcd1/0 c7/0 b1/0 bcd0/1 

UL bcd7/22 bcd2/1 bcd1/1 abc4/0 bcd2/2 abc8/0 bcd5/0 bc06/0 bcd1/0 b7/2 b4/0 abc4/1 

SA1 d0/0 d0/0 d0/0 d0/0 d0/0 c0/0 d0/0 c0/0 d0/0 c0/0 b0/0 d0/0 

SA2 cd7/21 bcd9/0 bcd1/1 bcd2/0 bcd0/2 bc4/0 bcd7/0 bc04/ cd04/0 c4/0 b9/0 cd5/0 

SA3 cd8/21 d2/0 cd2/0 cd1/0 cd4/0 abc6/0 cd2/0 bc02/0 cd02/0 c2/0 b1/0 d2/0 

GA1 ab1/25 ab3/2 a6/2 ab5/0 ab9/4 abc8/0 b7/1 bc06/0 ab2/0 bc8/1 b2/0 ab1/2 

GA2 a2/26 a2/3 a3/3 a7/0 a5/6 a5/1 a9/2 a20/0 a2/0 a8/5 a1/3 a3/2 

GA3 abc6/23 bcd3/1 bc6/1 abcd3/0 bcd9/2 abc6/0 bc3/1 b1/0 b1/0 bc5/1 b1/1 cd8/0 

 است. دار بین تیمارهاحرو  مشترک بیانگر عدم اختال  معنی
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Abstract 

Capper (Capparis spinosa) is a resistant plant with remarkable sustainability to adverse 

environmental conditions. It has special importance from the side of soil conservation and it’s a 

suitable species for bio-restoration in arid and semi-arid regions. Weak germination and seed 

dormancy in capper is an obstacle to inclusive use in restoration projects. In the current study, with 

the aim of investigating the effects of chemical, mechanical, and biological priming on germination 

and primary growth in plants, an exam was designed. The experiment performed in two conditions: 

1) In a petri dish, 2) Seedling tray both under completely randomized design. Chemical priming 

included Salicylic Acid and Giberlic Acid in three levels of 1000, 2000, and 3000 ppm. The 24 kHz 

wavelength of the ultrasonic device was applied as mechanical priming for 5 minutes. Bio-priming 

Included Azotobacter chroococcum, Flavobacterium F-40, Azospirillum lipoferum, Bacillus 

megaterium, and Pseudomonas fluorescens. Results showed a significant level (p <0.01) on seed 

germination percentage, root and shoot length, seedling growth, root and shoot fresh weight, and 

root and shoot dry weight in petri dish test. In seedling tray test, root length, shoot length, root 

length to shoot length ratio, seedling growth, root dry weight, fresh and dry weight of shoot and leaf 

and leaf number at 1%, and root fresh weight at 5 percent were significant. In the Petri dish test, 

ultrasonic treatment increased shoot length compared to control treatment. Bacillus megaterium and 

GA3 (Gibberellic Acid 3000ppm) in Petri dish test and GA1 and GA2 in seedling tray test had a 

more positive effect on germination characteristics than other treatments. Bacillus megaterium had 

a 25 percent positive effect on germination percentage in comparision with control treatment. Using 

bio-priming, several waves of ultrasonic treatment, and different Gibberellic Acid concentrations 

could be a proper solution to solve the problem and develop C. spinosa implantation. 
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