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 چکیده
ارزیابی بستر نیز و ( مزداوندتوده شکست خواب بذر کور ) ثر درتیمارهای مؤ بررسی با هدفو  بومی و دارویی کور های زراعی کشت گیاهمنظور بررسی جنبهبهدو آزمایش جداگانه 

شامل شاهد )آب مقطر(، سرمادهی مرطوب  شکست خوابدر آزمایش  در چهار تکرار انجام شد. تیمارها در قالب طرح کامال تصادفیراستا با نظام کشاورزی پایدار، کشت مناسب هم

، حذف پوسته، هیپوکلریت (%15) دهی با سمباده نرمخراش، (ساعت 12به مدت  درصد 5/4و  2/4)، نیترات پتاسیم (ساعت 12به مدت  544و  ppm254)، جیبرلین (ماه 3و  2به مدت )

 %2/4+ نیترات پتاسیم  ppm254دهی مکانیکی + جیبرلین و خراش %2/4دهی مکانیکی + نیترات پتاسیم ، خراشppm254دهی مکانیکی + جیبرلین دقیقه، خراش 5ه مدت ب %5/4سدیم 

، تیمار بر اساس نتایج آزمایش اول .ندبود (کارایتروفسفون) زیستیکمپوست و کود ، ورمی(گاوی پوسیده) دامیکود، شاهد شاملارزیابی بستر کشت نیز در آزمایش  ند. تیمارهابود

نشان  نیز ارزیابی بستر کشت نتایجارزیابی شد.  (بذر در روز 5/3زنی و سرعت جوانه زنیدرصد جوانه %15)با  ترین تیمار شکست خوابمناسب به مدت دو و سه ماه سرمادهی مرطوب

طول اندام  ،کمپوست و کود دامی باالترین طول برگو تیمارهای ورمیو بنیه وزنی گیاهچه  تعداد برگ ،سبز شدن گیاهچهکمپوست بیشترین درصد داد که بستر کشت حاوی ورمی

 کور شدند. داروییگیاه های مورفولوژیکی نهال موجب افزایش رشد و بهبود ویژگی دامیو کود کمپوستورمی را داشتند. و وزن خشک گیاهچه هوایی

 .کود زیستیزنی، ضریب سرعت جوانهدهی، سرمادهی مرطوب، کشت، خراشبستر  واژگان کلیدی:
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Abstract 
Two separate experiments was carried out in a randomized complete design in 4 replicates in order to evaluate agronomy aspects of 
cultivation and aim of evaluation effective treatments in breaking dormancy of native and valuable medicinal plant, Caper seeds 

(Mazdavand ecotype) and also to evaluate the best seed bed medium for germination of Caper seeds along with sustainable agricultural 

systems. Treatments in breaking dormancy test included control (distilled water), pre chilling (for 2 and 3 months), GA3 (250 and 500 
ppm for 12 hours), KNO3 (0.2 and 0.5% for 12 hours), scarification with sandpaper (85%), seed coat removal, soaking in NaClO 0.5% 

for 5 minutes, scarification+250 ppm GA3, scarification+0.2% KNO3, scarification+250ppm GA3+0.2%KNO3. Treatments in evaluation 

the best seed bed medium experiment included control (soil of habitat), manure fertilizer, vermicompost and bio-fertilizer 
(phosphonitrokara®). According to results of first examination, pre-chilling for 2 and 3 months were the best treatments for breaking 

dormancy (with 85% germination and 3.5 seeds per day germination rate). Also, results of evaluation the seed bed medium, showed that 

vermicompost had the highest germination percentage, highest number of leaves and the most seedling weight vigor index. 
Vermicompost and manure fertilizer had the highest leaf length, shoot length and seedling dry weight. Manure fertilizer and 

vermicompost, while creating sustainable agricultural conditions, increased the growth and improved morphological characteristics of 

the Caper medicinal plant seedlings. 

Keywords: Bio-fertilizer, Coefficient of velocity of germination, Pre-chilling, Scarification, Seed bed. 
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 مقدمه

خاانواده  از  Capparis spinosaبا نام علمی  گیاه کور

Capparidaceae و نیمااه  بااومی مناااطم گرمساایری بااوده و

بااا  و (Fici and Gianguzzi, 1997) اسااتگرمساایری 

هااای عمیاام و پوشااش گسااترده اناادام هااوایی، در   ریشااه

 .حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش حائز اهمیت است

نوع آلکالوئید( در  24زیادی )حداقل  آلکالوئیدها به میزان

وجاود دارناد    دارویای ارزشامند   هاای ایان گیااه   همه اندام

(Lansky, 2014).هاای طبیعای   از گیاهان بومی عرصه کور

هایی ای و مکاناست که توسعه کشت آن در مناطم حاشیه

سودبخش نباوده   و که کاشت دیگر گیاهان زراعی متداول

تواند عالوه بر اثرات شد، میو یا با شکست مواجه خواهد 

عناوان یاک درآماد جاانبی بارای      شناختی، باه سودمند بوم

کشاااورزان و نیااز راهبااردی جهاات توسااعه کشاااورزی      

ای نهاده در ساط  زمیناه  ویژه کشاورزی کمشناختی، بهبوم

 از .(Jamialahmadi et al., 2008) شودپذیر مطرح آسیب

ارزشامند   مشکالت اساسای در کشات گساترده ایان گیااه     

 زنی مناساب و درنتیجاه عادم اساتقرار    ، عدم جوانهدارویی

تحقیقاااات متعاااددی روی  آن اسااات.نهاااال  گیاهچاااه و

جنس کور انجام  هایهای مختلف گونهاکوتیپزنی جوانه

 ;Pascual et al., 2004; Bahrani et al., 2008) شاده 

Olmez et al., 2006; Bhoyar et al., 2010; 

Suleiman et al., 2009; Soyler and Khawar, 2007) 

کاور تشاخی    گیااه   (باذر  و پوساته  جنین) ع خوابانوا و

 وجاااود اناااواع خاااوابباااا توجاااه باااه  .داده شاااده اسااات

در  )فیزیولااوژیکی، مورفولااوژیکی و مورفوفیزیولااوژیکی(

گیاه، تیمارهای متنوعی جهات شکسات خاواب و    این بذر 

 شود.زنی آن پیشنهاد میجوانه

-جا که فرآیند تولید گیاهان دارویای باه  از آنهمچنین 

ره موجاود  ثؤما سوی بهبود کیفیت، کمیت و سالمت مااده  

رود، تغذیه ساالم ایان گیاهاان از طریام     ها پیش میدر آن

کاربرد کودهای زیستی و دامی باا ایان فرآیناد ساازگارتر     

کااربرد   .(Nemati and Dahmardeh, 2015) نمایاد مای 

جااودات باکتریااایی و کودهااای بیولوژیااک حاااوی ریزمو

تنهایی و یا در ترکیب با کود دامای، در  کمپوست، بهورمی

 های رشادی و عملکارد گیااه دارویای مارزه     بهبود ویژگی

(Gholami Sharafkhane et al., 2015) ثیر مثبت داشته أت

هاای شایمیایی در تولیاد گیاهاان     است. عدم مصرف نهاده

الم و طبیعای  ها، شرط اصالی سا  های آندارویی و فراورده

کارگیری این کودها آید که بهو به نظر میهاست بودن آن

ضمن کااهش مصارف کودهاای شایمیایی و نیاز نداشاتن       

محیطی، روشی مناسب برای تولید ساالم  عواقب سو زیست

اساتفاده از کودهاای    .اسات گونه محصاوالت  و پایدار این

زیستی برای بهبود کمی و کیفی تولید گیاهاان دارویای از   

  ، نعنااا(Singh and Guleria, 2013) رزماااری ملااهج

(Bajeli et al., 2016) ریحاان  و (Pandey et al., 2016) 

کاااربرد مااواد آلاای  علماای گاازارش شااده اساات. در منااابع

کمپوست( در مزارع کشااورزی باعاک کااهش     )خصوصاً

نیاز باه کودهاای شایمیایی شاده و اخاتالف عملکارد باین        

 کاهاادنهاااده را ماای کشاااورزی رایااج و کشاااورزی کاام  

(Avishi et al., 2017.) رویااه بااا توجااه بااه مصاارف باای

ثیر ایان کودهاا بار کااهش کیفیات      أکودهای شیمیایی و ت

گیاهان دارویی و همچناین نظار باه اهمیات گیااه کاور باه        

عنااوان یااک گیاااه دارویاای امیاادبخش و نیااز عاادم وجااود  

زنای  جهت جوانه اطالعات جامع در خصوص بستر مناسب

و مقایساه تیمارهاای    ، این مطالعه با هدف ارزیابیاهاین گی

کاور جماع    باذر تاوده  زنای  پیشنهادی برای تحریک جوانه

بستر کشت مناساب بارای   معرفی  وآوری شده از مزداوند 

 .شدانجام ن گیاه سازی ایزراعی

 هامواد و روش

و نیز ارزیابی بستر کشت  زنی بذرجهت ارزیابی جوانه

 1335در ساال   زماایش جداگاناه  آ کاور، دو گیااه  مناسب 

انجااام شااد. آزمااایش اول، در آزمایشااگاه گیاهشناساای     
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دانشاگاه فردوسای    و محای  زیسات   دانشکده منابع طبیعی

شکست خواب بذر  تیمارهای مشهد انجام گردید و در آن

مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش دوم در نهالساتان اداره  

و طای آن  سارخس انجاام گردیاد    شهرساتان  منابع طبیعای  

باذور   مختلف کشت مورد مقایساه قارار گرفات.   بسترهای 

در کیلاومتر  از رویشاگاه طبیعای گیااه     1334در آبان کور 

 34قاع در عارج جغرافیاایی    او سرخس -جاده مشهد 144

 41درجه و  44درجه شمالی و طول جغرافیایی  41دقیقه و 

باذور   آوری گردیاد. جماع  متار  121دقیقه شرقی و ارتفاع 

موجاود در   بشویی و حذف بافت میاوه و موسایالژ  آبعد از 

 4) تا زمان شروع آزماایش در دماای یخچاال    اطراف بذر،

 نگهداری شدند. درجه سانتیگراد(

 شکست خواب بذر آزمایش

بررسای شکسات خاواب باذر در قالاب طارح       آزمایش 

هایی در پتری دیش بذری 25کامال تصادفی در چهار تکرار 

 21وی کاغذ صافی واتمن باه مادت   متر بر رسانتی 11با قطر 

 عناوان باه  متار میلای  2چاه  بذور با طول ریشاه  انجام شد. روز

باه   تیمارهاا  (.Alen et al., 1985) زده محسوب شدندجوانه

 اعمال گردید. 1شرح جدول 

 تیمارهای آزمون شکست خواب بذر -1جدول 
Table 1- Treatments in seed dormancy breaking test 

ختصاریعالمت ا  

Abbreviation 

 تیمار

Treatment 

Control 
 شاهد )آب مقطر(

Control 

P-Ch2 
 گراددرجه سانتی 4ماه در دمای  2سرمادهی مرطوب به مدت 

Cchilling for 2 month in 4 ˚-Pre 

P-Ch3 
 گراددرجه سانتی 4ماه در دمای  3سرمادهی مرطوب به مدت 

Cchilling for 3 month in 4 ˚-Pre 

2503AG 
 ساعت 12قسمت در میلیون به مدت  250خیساندن در جیبرلین 

Soaking in GA 250ppm for 12 hours 

5003GA 
 ساعت 12قسمت در میلیون به مدت  500خیساندن در جیبرلین 

Soaking in GA 500ppm for 12 hours 

KNO30.2 
 ساعت 12درصد به مدت  0.2خیساندن در نیترات پتاسیم 

0.2% for 12 hours 3KNO Soaking in 

KNO30.5 
 ساعت 12درصد به مدت  0.5خیساندن در نیترات پتاسیم 

0.5% for 12 hours 3Soaking in KNO 

SP 
 (%85دهی با سمباده نرم )خراش

Scarification with sandpaper (85%) 

R 
 حذف پوسته

Seed coat removal 

NaClO 
 دقیقه 5مدت به  %0.5خیساندن در هیپوکلریت سدیم 

Soaking in NaClO 0.5% for 5 minutes 

SP+GA3 
 ساعت 12قسمت در میلیون به مدت  250دهی مکانیکی + جیبرلین خراش

250ppm for 12 hours 3Scarification + GA 

SP+KNO3 
 ساعت 12به مدت  %0.2دهی مکانیکی + نیترات پتاسیم خراش

s0.2% for 12 hour 3Scarification + KNO 

SP+GA3+KNO3 
 ساعت 12به مدت  %0.2ساعت + نیترات پتاسیم  12قسمت در میلیون به مدت  250دهی مکانیکی + جیبرلین خراش

Scarification + GA3 250ppm for 12 hours + KNO3 0.2% for 12 hours 
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شااامل  اول هااای مااورد ارزیااابی در آزمااایششاااخ 

 ,Scott et al) اناه زنی روززنی، متوس  جوانهدرصد جوانه

ساارعت (، Czabator, 1962) زناایارزش جوانااه (،1984

 زنای و ضریب سرعت جوانه (Maguire, 1962) زنیجوانه

(Jones and Sanderz, 1987 ) از  بااود کااه بااا اسااتفاده

 های زیر محاسبه شد:رابطه

 

GP؛ زنی: درصد جوانهnزده : تعداد کل بذرهای جوانه

 ل بذرهای کاشته شده: تعداد کN؛ در طی دوره

 

MDG:  ؛ زناای روزانااه متوساا  جوانااهFGP:  درصااد

تعاداد روز تاا رسایدن باه      :d؛ زنی نهایی )قاوه نامیاه(  جوانه

 زنی نهایی )طول دورة آزمایش(حداکثر جوانه

 

GVزناااای؛ : ارزش جوانااااهPV حااااداکثر میااااانگین :

: متوساا  MDGزناای؛ زناای در طاای دوره جوانااه  جوانااه

 زنی روزانهجوانه

 

GR؛ زنی: سرعت جوانهn =  ًتعداد بذرهایی که جدیادا

 تعداد روزها بعد از کشت بذرها=  t؛ زدهجوانه tدر زمان 

 

CVGزنی؛ : ضریب سرعت جوانهn    تعاداد باذرهایی :

: تعاداد روزهاا بعاد از کشات      t؛ زدهجواناه در هر روز که 

 بذرها

 ارزیابی بستر کشتآزمایش 

، آزمایشی در قالب طارح  منظور ارزیابی بستر کشتبه

تیمارهاا شاامل    انجاام شاد.   کامال تصادفی با چهاار تکارار  

خااک رویشاگاه +    شاهد )خاک رویشگاه مورد مطالعاه(، 

(، خاااک 1:2)بااه نساابت   (گاااوی پوساایده ) کااود داماای 

( و خاااک 1:2کمپوساات )بااه نساابت  رویشااگاه + ورماای 

صاورت  ، باه 1)کود فسافونیتروکارا  زیستیرویشگاه + کود 

 224باا مخلاوط آب و کاود باه نسابت       باذر کردن  آغشته

بذور پایش از کشات در    لیتر آب( بود. 24لیتر کود با میلی

شکسات خاواب    نثیر تیماار برتار آزماو   تأها، تحت گلدان

ماه( قارار گرفتناد و آمااده     دو)سرمادهی مرطوب به مدت 

صاافات و  ساابز شاادن گیاهچااهدرصااد  زناای شاادند.جوانااه

برگ، طول برگ، طول بخاش  تعداد  شامل یمورفولوژیک

و  گیاهچه )بخش هوایی و زیرزمینای( خشک وزن  ،هوایی

وزن × زناای قابلیاات جوانااه) شاااخ  بنیااه وزناای گیاهچااه

 (Abdul-Baki and Anderson, 1973) خشاک گیاهچاه  

هااا بااا اسااتفاده از و تحلیاال داده تجزیااه گیااری شااد.اناادازه

باه  ها ادهانجام شد و میانگین د SPSS16.0افزار آماری نرم

در سط  آماری پنج درصاد ماورد مقایساه    روش دانکن و 

 .ترسیم شدنداکسل  قرار گرفتند و نمودارها با نرم افزار

 بحث نتایج و

 شکست خواب آزمایش

)درصاد   بررسای شاده   زنای های جواناه شاخ تمامی 

زنای،  ارزش جواناه زنای روزاناه،   زنی، متوس  جواناه جوانه

طاور  باه  (زنای جواناه  و ضاریب سارعت   زنیجوانه سرعت

 ثیر تیمارهااای آزماایش قاارار گرفاات أتحاات تا  داریمعنای 

 .(2)جدول 

مقایسه میانگین صفات نشاان داد کاه بااالترین درصاد     

زنی در تیمارهای سرمادهی مرطاوب باه مادت دو و    جوانه

تارین درصاد   درصاد( و پاایین   14و  15سه ماه )به ترتیاب  

هیپوکلریات  درصاد( و   1زنی در تیمارهاای شااهد )  جوانه

درصاد( مشااهده شاد     12به مدت پنج دقیقاه )  %5/4سدیم 

زناای روزانااه در  (. باااالترین متوساا  جوانااه  a-1)شااکل 

                                                           
ز سری کودهای بیولوژیک شررک  نریایز زی ر  ویراکای کرااا       ا1 

http://kibco.ir 
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تیمارهای سارمادهی مرطاوب باه مادت دو و ساه مااه )باه        

بذر در روز( مشااهده گردیاد. تیمارهاای     4و  44/4ترتیب 

بااه ماادت پاانج دقیقااه   %5/4شاااهد و هیپوکلریاات ساادیم  

بذر در  51/4و  31/4این شاخ  )به ترتیب کمترین مقدار 

(. تیمارهااای شاااهد و  b-1روز( را نشااان دادنااد )شااکل   

به مدت پنج دقیقه کمترین مقادار   %5/4هیپوکلریت سدیم 

( را 1435/1و  151/4زنی )به ترتیاب  شاخ  ارزش جوانه

زناای در تیمارهااای  نشااان دادنااد. باااالترین ارزش جوانااه  

( 41/14و  41/14سه ماه ) سرمادهی مرطوب به مدت دو و

زنای در  (. بااالترین سارعت جواناه   c-1مشاهده شد )شکل 

جواناه در   54/3تیمار سرمادهی مرطوب به مادت دو مااه )  

زنای در تیمارهاای شااهد    ترین سرعت جواناه روز( و پایین

 5به مدت  %5/4جوانه در روز( و هیپوکلریت سدیم  24/4)

(. d-1ردیاد )شاکل   جوانه در روز( مشاهده گ 21/4دقیقه )

به مادت   %2/4دهی مکانیکی + نیترات پتاسیم تیمار خراش

( و تیمارهااااای شاااااهد و 13/41ساااااعت باااااالترین ) 12

دقیقه، کمترین ضاریب   5به مدت  %5/4هیپوکلریت سدیم 

( را 41/1و  44/4زنی بذر )به ترتیب برابار باا   سرعت جوانه

 (.e-1نشان دادند )شکل 

 زنی در آزمایش شکست خواب بذرهای جوانهشاخ )میانگین مربعات(  تجزیه واریانس -2جدول 
Table 2- Analysis of variances (mean square) of germination indices in dormancy breaking test 

 منابع تغییر

Source of variance 

 درجه آزادی

Degree of freedom 
GP MDG GV GR CVG 

 تیمار

Treatment 
12 **09.5927 **6.14  **3747.55 **4.66 **828.98 

 خطای آزمایش

Error 
39 38.76 0.08 94.47 87.0 262.77 

 کل

Total 
51      

ns 45/4و  41/4دار در سط  احتمال داری، ** و * به ترتیب معنی: عدم معنی 

ns, * and **: non-significant, significant at 5% and 1% levels, respectively 
 

زنای  علیرغم باال باودن مقاادیر صافات متوسا  جواناه     

زنای در  زنی و ضریب سرعت جواناه روزانه، سرعت جوانه

تیمارهای سرمادهی مرطاوب و همبساتگی مثبات و بااالی     

زنی، مشااهده شاد کاه ضاریب     این صفات با درصد جوانه

زناای در تیمااار تلفیقاای نیتاارات پتاساایم و   ساارعت جوانااه 

شترین مقدار خود را داشاته و ایان   بی ،دهی مکانیکیخراش

صفت همبستگی مثبت اما متوسطی باا ساایر صافات نشاان     

زنی، بار زماان ماورد نیااز بارای      داد. ضریب سرعت جوانه

 (.Kader, 2005) زنای نهاایی تاکیاد دارد   رسیدن به جواناه 

دهد و زنی را ارائه میاین صفت، شاخصی از سرعت جوانه

افازایش و زماان ماورد نیااز      زدهزمانی که تعداد بذر جوانه

زنی کاهش یابد، مقادار ایان شااخ  افازایش     برای جوانه

یابد. از نظر تئوری باالترین مقدار ممکان ایان شااخ     می

افتد که همه بذرها در روز اول بوده و زمانی اتفاق می 144

 (.Jones and Sanderz, 1987) جوانه بزنند

ررسای،  منظور بررسی همبستگی بین صافات ماورد ب  به

در  زنای جواناه های ضرایب همبستگی پیرسون بین شاخ 

آزمون شکست خواب محاسبه شد. نتاایج همبساتگی باین    

زنای همبساتگی مثبات و    جوانهصفات نشان داد که درصد 

زنای  زنای روزاناه و سارعت جواناه    باالیی با متوس  جواناه 

زنای همبساتگی متوسا  و    ضاریب سارعت جواناه   داشت. 

 (.3گیری شده داشت )جدول اندازهمثبتی با سایر صفات 
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 ( dزنی )، سرعت جوانه(c)زنی (، ارزش جوانهbزنی روزانه )(، متوس  جوانهaزنی )میانگین صفات درصد جوانه -1شکل 

 ( تحت تأثیر تیمارهای شکست خواب. eزنی )و ضریب سرعت جوانه

 بر اساس آزمون دانکن با یکدیگر ندارند. %5ر سط  احتمال داری دهای با حداقل یک حرف مشترک اختالف معنیمیانگین

Fig. 1- Mean comparison and standard error of germination percentage (GP) (a), mean daily germination (MDG) 

(b), germination value (GV) (c), germination rate (GR) (d) and coefficient of velocity of germination (CVG) (e). 

Means followed by same letters are not significantly different by Duncan’s test at 5% level of probability. 
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 1شکل ادامه 

Continued Fig. 1 

 

 زنی بذر کور در آزمون شکست خوابهمبستگی صفات جوانه -3جدول 

Table 3- Correlation between germination indices of Caper seeds in breaking dormancy test 

GR GV MDG GP  

   1.000 ** MDG 

  0.969 ** 0.969 ** GV 

 0.910 ** 0.933 ** 0.933 ** GR 

0.506 ** 0.579 ** 0.599 ** 0.599 ** CVG 

 significant at 0.01 level :**        41/4داری در سط  **: معنی

 

 گیااه کاور   باذر  توده زنیجوانهدر جیبرلین  تمثبثیر أت

و  بویاار  در مطالعاات  های سرد و خشک هیمالیاا، در بیابان

و  شاادمشاااهده نیااز  (Bhoyar et al., 2010همکاااران )

خااواب بااذر را ناشاای از عاادم تعااادل هورمااونی و کاااهش 

 مطالعااه نساابت جیباارلین بااه اسااید آبساایزیک دانسااتند. در 

سارمادهی   (Suleiman et al., 2009)سالیمان و همکااران   
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ه باعاک  مرطوب بذر کور باه ترتیاب باه مادت ساه و دو ماا      

را ناشای از  زنای  جواناه زنای شاد کاه افازایش     افزایش جوانه

 در تحقیم حاضرشکافتن پوسته بذر در اثر سرما بیان کردند. 

عنوان تیمار برتر شناخته ماه به دوتیمار سرمادهی به مدت  نیز

تنهاایی و نیاز در   کاه اساید جیبرلیاک باه    به این شد و با توجه

تیمارهای تلفیقی توانست جایگزین بخشای از نیااز سارمایی    

گونه احتماال بنابراین بذرهای این ،برای شکستن خواب شود

  باشاااانددارای خااااواب فیزیولااااوژیکی متوساااا  ماااای   

(Baskin and Baskin, 2004; Sharifi et al., 2015). 

 یر جیبرلین و نیتارات پتاسایم  مواد شیمیایی جایگزین سرما نظ

ثر در شکسات خاواب فیزیولاوژیکی در    ؤنیز از تیمارهای ما 

کاربرد جیبرلین منجر به تشاکیل، آزادساازی   باشند.بذور می

ها های هیدرولیکی جهت تجزیه پروتئینیا فعال کردن آنزیم

دو  شااود.ای باذر جهاات تغذیااه جناین ماای  و نشاساته خخیااره 

یکای   زنای جواناه یبارلین طای   مکانیزم شناخته شاده بارای ج  

 زنیجوانهافزایش پتانسیل رشد جنین و به دنبال آن تحریک 

هاای  و دیگری لزوم حضور جیبرلین برای غلباه بار مقاومات   

 های پوساته باذر اسات کاه باا ضاعیف کاردن        مکانیکی الیه

  گیاااردچاااه صاااورت مااای کنناااده ریشاااه بافااات احاطاااه 

(Finch-Savage and Leubner-Metzger, 2006 )

موجاب افازایش    نیز مدت هورمون جیبرلینحضور طوالنی

هاای مرباوط باه    پاسخ جنین به سرمادهی و تحریک آنزیم

 (.Aghababanejad et al., 2018) شاود زناای ماایجواناه 

تیمارهای سرمادهی مرطوب بارای برطارف شادن خاواب     

واقاع،  فیزیولوژیکی باذر ضاروری اسات، ایان تیمارهاا در     

طبیعاای گیاااه اساات کااه در  سااازی شاارای  رویشااگاهشاابیه

افتد و های مرطوب همراه با سرمای زمستان اتفاق میخاک

مدت زمان مورد نیاز، بسته به سط  خواب باذر )ساطحی،   

بذر و حتی بذرهای منفرد در  أمتوس  و عمیم( گونه و مبد

(. Sharifi et al., 2015) اسات یک تاوده باذری متفااوت    

سرمادهی همچنین باعک تعادل هورمونی )افزایش جیبرلین 

زنای  و کاهش اسیدآبسیزیک( شده و از این طریام جواناه  

تواند کند و کاربرد جیبرلین خارجی میبذر را تحریک می

 طول دوره سرمادهی مورد نیاز ایان باذور را کااهش دهاد    

(Baskin and Baskin, 2004). 

 ارزیابی بستر کشت آزمایش
درصد سبز شادن  یمارهای بستر کشت بر صفات ثیر تأت

خشااک وزن  ،، طااول باارگ، طااول اناادام هااواییگیاهچااه

ولای   ،دار باود معنای و شاخ  بنیه وزنی گیاهچاه  گیاهچه 

ثیر تیمارهاای مختلاف کاودی قارار     أتعداد برگ تحات تا  

 .(4)جدول  داری نشان ندادنگرفت و اختالف معنی

 صفات در آزمایش ارزیابی بستر کشت ات()میانگین مربع آنالیز واریانس -4جدول 

Table 4- Analysis of variences (mean suare) of indices in evaluation of seed bed medium testable 

 منابع تغییرات

Source of variance 
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 تیمار

Treatment 
3 **1727.702 ns 0.477 

*0.639 **3.281 *0.181 **10369.178 

 خطای آزمایش

Error 
12 249.837 0.322 0.110 0.256 0.036 947.417 

 کل

Total 
15       

ns 45/4و  41/4دار در سط  احتمال داری، ** و * به ترتیب معنی: عدم معنی 
ns, * and **: non-significant, significant at 5% and 1% levels, respectively 
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سابز  باالترین درصاد  مقایسه میانگین صفات نشان داد که 

در تیماار خااک رویشاگاه +     درصاد(  15/41) شدن گیاهچاه 

اخااتالف  ( مشاااهده شااد. 1:2کمپوساات )بااه نساابت  ورماای

داری باین ساه تیماار دیگار )شااهد، کاود دامای و کاود         معنی

. درصد سبز شدن گیاهچه در تیمارهای ( وجود نداشتزیستی

 %14 ،%54شاهد، کود دامی و کود زیستی به ترتیب باه میازان   

 .(a-2)شکل  فتکمپوست کاهش یانسبت به ورمی %45و 

ثیر تیمارهااای اعمااال شااده قاارار أتحاات تاا تعااداد باارگ

 متار( سانتی 14/1) باالترین طول برگ .(b-2)شکل  نگرفت

 زیساتی شد، باین شااهد و کاود     هدر تیمار کود دامی مشاهد

 به ترتیب طول برگ در کود دامی. داری نبوداختالف معنی

هد، نساابت باه تیمارهاای شااا   درصاد  43و  11، 45باه میازان   

 .(c-2)شکل  کمپوست و کود زیستی افزایش یافت ورمی

 کمپوسات ورمی هایدر تیمار بیشترین طول اندام هوایی

و کمتارین   متار( ساانتی  34/3و  52/3و کود دامی )به ترتیب 

باه  ) زیساتی در تیمارهاای شااهد و کاود     مقدار این شاخ 

. طااول اناادام مشاااهده شااد متاار(سااانتی 14/1و  11/1ترتیااب 

در تیمارهاای شااهد، کاود دامای و کاود      باه ترتیاب    هوایی

کمپوسات  درصد نسبت به ورمی 41و  5، 44زیستی به میزان 

 .(d-2)شکل  کاهش یافت

در تیماار  گارم(   33/2)گیاهچاه  خشاک  بیشترین وزن 

داری بین ساه  کمپوست مشاهده شد و اختالف معنیورمی

وجااود  (زیسااتیتیمااار دیگاار )شاااهد، کااود داماای و کااود 

رهاای شااهد، کاود    یما. وزن خشاک گیاهچاه در ت  نداشت

درصد نسابت باه    15و  1، 24دامی و کود زیستی به مقدار 

 .(e-2)شکل  کمپوست کاهش یافتتیمار ورمی

شاخ  وزنی کمپوست باالترین مقدار در تیمار ورمی

داری و بین سایر تیمارها اختالف معنی بنیه بذر مشاهده شد

تیمارهای شاهد، کود دامی  . شاخ  وزنی بنیه بذر دردنبو

درصااد  52و  12، 43بااه میاازان  بااه ترتیااب و کااود زیسااتی

 (.f-2)شکل  کمپوست کاهش یافتنسبت به ورمی

نتااایج همبسااتگی صاافات مااورد بررساای در آزمااون    

ارزیااابی بسترکشاات مناسااب نشااان داد کااه وزن خشااک   

گیاهچه با تعداد برگ و طول اندام هوایی همبستگی مثبت 

دارد. همچنین طول برگ و طول اندام هوایی  داریو معنی

همبساتگی متوساا  امااا مثباات داشااتند. درصااد ساابز شاادن  

گیاهچه با شاخ  وزنی بنیاه گیاهچاه همبساتگی مثبات و     

 (.5معناداری نشان داد )جدول 

در ایاان پااژوهش  خاااک رویشااگاه طبیعاای گیاااه کااور 

بافت خااک،  در نظر گرفته شده بود که  عنوان تیمار شاهدبه

تی لوم و اسیدیته خاک در محدوده قلیایی بوده و مقادیر سیل

باالی هدایت الکتریکی خاک در اعماق مختلف نیز نشانگر 

وجود مقادیر زیاد امالح در خاک باود. خااک رویشاگاه از    

نظر عناصر اصلی )ازت، فسفر و پتااس( و کاربن آلای، فقیار     

برآورد تر از حد متعادل بوده و مقادیر این عناصر بسیار پایین

هااای  مختلااف کااودی،   شااد. بنااابراین در کاااربرد نهاااده   

ترند که بر بهباود خصوصایات خااک ماؤثر     تیمارهایی موفم

باشااند. بررساای اثاار بافاات خاااک در مطالعااه اساافندیاری و  

نشاان داد کاه بافات     (Esfandyari et al., 2017) همکاران

داری بر روی درصاد سبزشادگی، سارعت    خاک تأثیر معنی

 ، شاخ  بنیه بذر و یکنواختی بذر دارد.زنیجوانه

کمپوسات بار صافات ماورد مطالعاه      اثرات مثبت ورمای 

تواند به دلیال بهباود سااختمان خااک، افازایش ظرفیات       می

نگهداری آب خاک و بهبود زهکشای خااک باشاد کاه باه      

دنبال آن رشد ریشه و درنتیجه جاذب ماواد غاذایی و رشاد     

آیناااد تولیاااد هاااای هاااوایی افااازایش یاباااد. طااای فرانااادام

کمپوست عناصر ضروری گیاه مانناد نیتاروژن، فسافر،    ورمی

پتاسیم و کلسیم موجود به شاکل قابال دساترس بارای گیااه      

شوند و با تامین عناصر غذایی و افازایش کلروفیال   تبدیل می

و درنتیجه بهبود فتوسنتز و یا به دلیال برخاورداری از برخای    

وکنین رشد گیاه های رشد گیاهی نظیر اکسین و سیتهورمون

 (.Amooaghaei and Bagheri, 2015) دهاد را افزایش می

کمپوست بر روی تعداد برگ، تعاداد شااخه،   اثرات ورمی

طول گیاهچه، وزن خشاک و تار گیاهچاه، ساط  بارگ،      

وزن خشک و تر بارگ، طاول ریشاه و وزن خشاک و تار      

 ریشااه گیاااه دارویاای فلفاال بلنااد توساا  ساااهو و گوپتااا     
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(Sahoo and Gupta 2017)   بررسی شد و مشاهده شد کاه

کمپوسات بارای رشاد و نماو     مواد غذایی موجود در ورمای 

گیاه ضروری است و روی صافات مورفولوژیاک گیااه اثار     

کمپوساات باعااک در تحقیاام حاضاار نیااز ورماای مثباات دارد.

افزایش رشد اندام هوایی و وزن خشک گیاهچه گردید. در 

دهاای آلای بار صافات     گیاه ریحان نیز باا ارزیاابی تاأثیر کو   

مورفولوژیک  مشاهده شده که تعداد برگ، وزن خشاک و  

تر بوته، ساقه، برگ و ریشاه، تعاداد سااقه و شااخه فرعای و      

کمپوسات  ویژه ورمیارتفاع بوته تحت تأثیر کودهای آلی به

 (.Rahmanian et al., 2015) گیرندقرار می

  

  

  

 (، d(، طول اندام هوایی )c(، طول برگ )b(، تعداد برگ )aشدن گیاهچه )مقایسه میانگین درصد سبز  -2شکل 

 تحت تأثیر تیمارهای بستر کشت.  (f)( و شاخ  بنیه وزنی گیاهچه eوزن خشک گیاهچه )

 بر اساس آزمون دانکن با یکدیگر ندارند. %5داری در سط  احتمال های با حداقل یک حرف مشترک اختالف معنیمیانگین

Fig. 2- Mean comparison and standard error of seedling sprouting percentage (a), number of leaves (b), leaf 

length (c), shoot length (d), seedling dry weight (e) and seeding weight vigor index (f). Means followed by 

same letters are not significantly different by Duncan’s test at 5% level of probability. 
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 همبستگی صفات در آزمون ارزیابی بستر کشت مناسب -5جدول 

Table 5- Correlation between indices in evaluation of seed bed medium test 
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     0.320 2 
    0.320 - 0.027 3 
    *0.566 0.272 0.119 4 

   **0.678 0.414  **0.877 0.285 5 
 0.444 0.252 0.048 0.445 **0.983  6 

 45/4داری در سط  ، *: معنی41/4داری در سط  **: معنی

ns, * and **: non-significant, significant at 5% and 1% levels, respectively 
 

در مجموع گیاهان دارویای باه دلیال سااختار ژنتیکای      

-هاا باه  خود به طور کلی واکنش کمتری به مصرف نهااده 

 دهناد و کودهاای  هاای شایمیایی نشاان مای    خصوص نهاده

های زیستی کم خطر باه دلیال اثاری    عنوان نهادهحیوانی به

که بر بهبود ساختمان خاک، توسعه بهتر ریشاه در خااک،   

فراهم کردن عناصر غذایی برای گیاه، تنظیم دماای خااک   

هااا و کمااک بااه بهبااود جااذب و جمعیاات میکروارگااانیزم

توانناد در  یاهان دارند، میعناصر غذایی توس  این قبیل گ

نهاااده همااراه بااا سااطوح بهینااه  کاام کشاااورزیهااای نظااام

کودهای شایمیایی در جهات حاصالخیزی بیشاتر خااک و      

 های دارویی سالم مورد استفاده قرار گیرناد تولید فرآورده

(Azizi et al., 2018.) 

 کلی گیرینتیجه

نتایج این پژوهش حاکی از برتری تیمارهای سرمادهی 

و با توجاه   است گیاه کور شکست خواب بذر دروب مرط

تواند ، میبر بودنعلیرغم زمان ،هزینه بودنسادگی و کمبه

ارزشامند   ثر در تولیاد نهاال باذری ایان گیااه     ؤراهکاری م

بخااش مزداونااد  توساا  کشاااورزان و ساااکنان    دارویاای

بااا توجااه بااه برتااری تیمارهااای باشااد.  شهرسااتان ساارخس

کود دامی، برای انتخاب بساتر  آن بعد از کمپوست و ورمی

هاای  جنباه  کاه  شاود کشت مناسب گیاه کاور توصایه مای   

اقتصادی کاربرد هر یاک از ایان بساترها در منطقاه ماورد      

هااای کااود داماای موجااود در سیسااتمبررساای قاارار گیاارد. 

-، بهدر بخش مزداوند پروریمبتنی بر دام اگرواکولوژیک

برای تولید پایدار  تواندعنوان منبع ارزان و در دسترس، می

در با  بهباود صافات مورفولاوژیکی نهاال     و سالم این گیاه 

با توجه باه   نهاده مورد استفاده قرار گیرد.شرای  کشت کم

اهمیت گیاهان دارویی در سبد سالمت جامعه و گرایش به 

هاای پایادار و   ، اساتفاده از نهااده  سمت کشااورزی پایادار  

دهاای دسترسای باه    تواناد یکای از راهبر  پاذیر مای  برگشت

 اهداف کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم باشد.
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