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   دهيچك
از موانع موجود سر  يكيوجود درونبر سخت . شوديانجام م يكنار وحش يهاهيپا يوند رويصورت په ر ارقام مرغوب كنار بيامروزه تكث
) Ziziphus spina-christi( يبذر كنار وحش يزن مختلف بر جوانه يمارهاياثر ت يجهت بررس. ه استيد پايبذر در تول يزنراه جوانه

، بذر يمعمول ساندن در آبيساعت خ 24شاهد، : مارها عبارت بودند ازيت. تكرار اجرا شد 4با  يك طرح كامالً تصادفيدر قالب  يشيآزما
به ساندن در سركه يگ، خيدر مخلوط با ر يده قه، آب جوش، خراشيدق 120و  60، 30ك به مدت يد سولفوريساندن در اسيخ شده، گوارش
 يزده به صورت روزانه مورد بررس مارها، تعداد بذور جوانهيپس از اعمال ت .هفته 6و  3ك، يبه مدت  ييسرما نهيساعت و چ 48و  24مدت 

مشاهده شد، هر چند درصد  يينه سرمايهفته چ 3ن آن در يو كمتر ييسرما نهيك هفته چيمار يدر ت يزن ن درصد جوانهيشتريب. قرار گرفت
در . بود يا نهيز در حد بهيقه نيدق 120و  30ك به مدت يد سولفوريا اسيساعت و  24ساندن در آب به مدت يخ يمارهاير تد يزن جوانه
- را از نظر صفات سرعت جوانهيص داده شد زيمار تشخين تيبهتر يزن درصد جوانه 7/78با  ييسرما نهيهفته چ 3مار يش تين آزمايط ايشرا

  .مارها قرار داشتير تينسبت به سا يباالتر يدر سطح آمار يزنه، ارزش حداكثر و ارزش جوانيزن
   بذر يزن، جوانهيده ، خراشييسرما نهيكنار، چ: يديكلواژگان 
   مقدمه

ضـد شـوره و    ياهيـ گ يه شامپوهايجهت ته يبهداشت عيدر صناها گونه يبوده و برخ ييخواص دارو يدارا كنار جنس يهاتمام گونه
از  ين بخشـ يد كـرده كـه عـالوه بـر تـام     يـ وه درشت و قابل خوردن توليز ميارقام كنار ن يبعض .شود يستفاده مسر ا يكننده مو تيتقو
. اسـت  يونـد يوه به صورت پير ارقام مرغوب كنار جهت برداشت برگ و ميتكث. باشديز مين ث نيتاميو يبرا يبدن منبع خوب يازهاين

ا يـ  يوند كردن آن بـا ارقـام هنـد   يو سپس پ) Ziziphus spina-christi( ياز كنار وحشه يد پايق توليكنار معموالً از طر يونديدرخت پ
. ه استيد پاياز موانع در سهولت تول يكي ين رابطه، پوسته سخت بذر كنار وحشيدر ا. گردديد ميتول) Ziziphus mauritiana( يبمبئ

در . ه را كـاهش دهـد  يـ د پايـ ش داده و مدت زمـان تول يآن را افزا يزنتواند درصد جوانهيمناسب م يمارهايبا استفاده از ت يدهخراش
ـ  يـ ، يكيمكـان  يدگيير سـا يـ نظ يطـ يله عوامـل مختلـف مح  يبـذر بـه وسـ    يهاعت پوششيطب ـ  يخ زدن و آب شـدن پ ، حملـه  يدر پ
بـذر   يدهدر خراشكروز و همكاران . گردديا آتش نرم ميخاك، گذشتن از دستگاه گوارش پرندگان و پستانداران  يهاسميكروارگانيم

Schizolobium amazonicum ا پـس از  يمار كرده و بالفاصله يقه تيدق 60و  40، 20ك به مدت يد سولفوريد، بذرها را با اسيتوسط اس
 يزنن سرعت جوانهيشتريك و بيد سولفوريقه اسيدق 60مار يدر ت%) 92( يزنن جوانهيشتريب. ساندن در آب كشت نمودنديساعت خ 24

ـ ش درصـد جوانـه  يجهت افزاد و همكاران يسع). Cruz et al., 2007(ساندن در آب به دست آمد يساعت خ 24مار و يتن يدر هم  يزن
جـاد تـرك در   يز و اير يليقه، كاغذ سمباده خيدق 120و  60، 30به مدت % 97ك يد سولفورياز اس) Ziziphus spina-christi(بذر كنار 

ـ ن درصد جوانـه يشتريقه بيدق 120ك به مدت يد سولفوريسج ايبراساس نتا. پوسته استفاده كردند ـ  يزن ـ   يرا در پ ـ بـا بق  يداشـت ول ه ي
قـه، مـدت زمـان تـا     يدق 30ك يد سـولفور يمارها به جز اسـ يهمه ت. دار نداشتيقه اختالف معنيدق 30ك يد سولفوريمارها به جز اسيت

و  يهـارتل ). Saeid et al., 2008(روز كـاهش دادنـد    12تـا   10را بـه   يجوانه زن% 50دن به يروز و رس 4تا  2را به  يشروع جوانه زن
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افتنـد كـه سـرعت    يكن دريدومنـ  يدر فضوالت دو نوع مارمولك علف خوار در جمهـور  Ziziphus rignoniبذر  يهمكاران در بررس
شاهد  يبذرها يجوانه زنشتر از سرعت يآنها عبور كرده بود، ب يستم گوارشيموجود در فضوالت مارمولك كه از س يبذرها يزنجوانه
ـ ، ايدهخراش يهامارياز به اعمال تيبا توجه به وجود پوسته سخت در بذر كنار و ن). Hartley et al., 2000(بود  ن پـژوهش جهـت   ي
  .حداكثر در بذر كنار صورت گرفت يزنبا ارزش جوانه يماريبه ت يابيدست

  ها مواد و روش
. تكرار اجرا شد 4با  يك طرح كامالً تصادفيدر قالب  يشيآزما ينيبذر كنار چ يزنوانهمختلف بر ج يمارهاياثر ت يبه منظور بررس

ك به يد سولفوريساندن در اسي، بذر گوارش شده توسط گوسفند، خيساندن در آب معموليساعت خ 24مارها عبارتند از شاهد، يت
 يينه سرمايساعت، چ 48و  24در سركه به مدت ساندن يگ، خيدر مخلوط با ر يدهقه، آب جوش، خراشيدق 120و  60، 30مدت 

ك يد سولفوريمربوط به اس يمارهايدر ت. شد يآورجمع يگوسفند يوانيبذر گوارش شده از كود ح. هفته بودند 6و  3، 1به مدت 
آب جوش، بذرها به  ماريدر ت. ر آب روان قرار داده شديقه در زيدق 30پس از اتمام زمان مورد نظر بذرها كامالً شسته شده و به مدت 

ه يگ زاوير يگ، بذرها با مقداريبا ر يدهمار خراشيدر ت. ماند يخته شده و تا زمان سرد شدن آب درون آن باقيدرون آب جوش ر
مربوط به سركه، بذرها به مدت  يمارهايدر ت. ساعت به طور مداوم تكان داده شد 3خته و به مدت ير يكيك ظرف پالستيدار درون 

، بذرها در مخلوط با ماسه يينه سرمايچ يمارهايدر ت. ديقرار داده شد و پس از شستشو كشت گرد يعت در سركه خوراكسا 48و  24
گراد قرار داده شد و پس از اتمام يدرجه سانت 5تا  4 يخچال با دمايدرون ) مخلوط ماسه و آب حداقل سه برابر حجم بذر(و آب 

قرار  يمارها در گلدان كاشته و تعداد بذور جوانه زده روزانه مورد بررسيپس از اعمال تبذرها . مدت زمان مربوطه شسته و كشت شد
ن روز يانگي، ميزنشد و صفات روز تا جوانه يل آماريه و تحليتجز MSTAT-C ياانهيافزار راها با استفاده از نرمان دادهيدر پا. گرفت

 يزنروزانه و ارزش جوانه يزنن جوانهيانگي، ارزش حداكثر، ميزنجوانه يندگ، پراكيزنجوانه ي، درصد نهائيزندرصد جوانه 50 يبرا
  .ديمحاسبه گرد

  ج و بحثينتا
دار در يه شاهد اختالف معننسبت ب يزندرصد جوانه 50، تعداد روز تا يزنها صفات تعداد روز تا جوانهه دادهيج تجزيبراساس نتا

روزانه  يزنن جوانهيانگيو م يزنجوانه يو پراكندگ %1در سطح  يزنر و ارزش جوانه، ارزش حداكثيزنجوانه ي، درصد نهائ%5سطح 
ر از يشده به غ يريگدر تمام صفات اندازه  يينه سرمايچبا  يدياس يهامارين تيج بين نتايبراساس هم. دار بوديبدون اختالف معن

  . )1جدول( د داشتوجو %1دار در سطح ياختالف معن يزندرصد جوانه 50تعداد روز تا 
هفته با  6و  3 يينه سرمايچمار يبذرها در ت. شده بود يريمختلف بر صفات اندازه گ يمارهاير تيثأاز ت يها حاكنيانگيسه ميمقا

ك يمار ياز ت) درصد 7/94( يزندرصد جوانه 50ن تعداد روز تا يكمتر. مارها جوانه زدندير تيتر از سا عيسر يليدار خياختالف معن
 جوانه ين پراكندگيكه كمتر يرا داشت در حال يزنجوانه ين پراكندگيقه باالتريدق 30 يديمار اسيت. دست آمده ب ييسرما نهيه چهفت
 يزنن جوانهيانگين مي، باالتر)4/74( ن ارزش حداكثريباالتر  يينه سرمايچهفته  3مار يت. هفته بود 3 يينه سرمايچمار يمربوط به ت يزن

گ در يبا ر يدهو خراش يدياس يمارهايج تيبراساس نتا يطور كله ب. را داشت) 31/13( يزنن ارزش جوانهيو باالتر) 81/2( روزانه
  ).2جدول( مار شاهد قرار داشتندينسبت به ت يترنييسطح پا
و تعداد روز تا  يزنانهن تعداد روز تا جوين جدول بيج ايبراساس نتا. دهديرا نشان م ين صفات مورد بررسيب يهمبستگ 3جدول 

عتر جوانه زند يسر يكه هر چه بذر ين معنيوجود دارد بد %1دار در سطح يمثبت و معن يهمبستگ يزندرصد جوانه 50دن به يرس
 يزنن جوانهيانگين مين جدول بيج هميبراساس نتا. تر خواهد بود كوتاه يزندرصد جوانه 50دن به يرس يالزم برا يتعداد روزها

  ).3جدول ( شوديده ميد %1دار در سطح يمثبت با اختالف معن يهمبستگ يزنو ارزش جوانه روزانه
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  نتيجه گيري كلي
به . دارند وحشيزني بذر كنار توان دريافت كه تيمارهاي اعمال شده اثرات مثبت و يا منفي بر جوانهدست آمده ميه با توجه به نتايج ب

ي كه ياز آنجا. گيري شده داشته باشندثير سوء بر برخي صفات اندازهأدهي با ريگ تشرسد كه تيمارهاي اسيدي و خرانظر مي
رسد كه بذر كنار وحشي عالوه بر ركود نظر ميه اند، بثير را بر صفات اندازه گيري شده داشتهأي بيشترين تيتيمارهاي چينه سرما

اين اساس  بر. ثير سوء به همراه خواهد داشتأي تيسرماه چينهپوسته سخت داراي ركود فيزيولوژيكي نيز باشد ولي افزايش طول دور
زني، ارزش هفته را براي رسيدن به باالترين سرعت جوانه 3ي يسرماتوان براي بذر كنار وحشي تيمار چينهبا توجه به مجموع نتايج مي

  .جوانه زني و ارزش حداكثر را تحت شرايط اين آزمايش معرفي نمود
  

  شده يريمارها بر صفات اندازه گيها مربوط به اثر تدهه دايتجز - 1جدول 

ns 1دار در سطح  يمعن **، % 5دار در سطح  يمعن *ر، دا يبدون اختالف معن%  
  

  يمارها بر صفات مورد بررسين اثر تيانگيسه ميمقا - 2جدول 
  صفت              

  ماريت
روز تا جوانه 

  يزن
 % 50روز تا 

  يجوانه زن
  ييدرصد نها
  يجوانه زن

   يپراكندگ
  يجوانه زن

ارزش 
  حداكثر 

ن جوانه يانگيم
  روزانه  يزن

ه ارزش جوان
   يزن

  b15  c23  b7/90  c22  ef00/2  cd84/1  d68/3  شاهد
  b15  cd21  b0/92  b25  fg78/1  de72/1  e06/3  ساندنيساعت خ 24

  c12  cd20  c3/85  bc23  ef08/2  cd83/1  d81/3  يگوارش
  bc14 cd20 b0/92 a30 d53/2  ef57/1  d97/3  قهيدق 30د ياس
  bc14 cd20 c7/86 d19 c93/2  c97/1  c70/5  قهيدق 60د ياس
  b15  de18  b0/92  c22  f92/1  cd86/1  d57/3  قهيدق 120د ياس
  a22  b27  a7/94  c22  de37/2  ef61/1  d82/3  هفته 1 يينه سرمايچ
  d5  f11  d7/78  e16  a74/4  a81/2  a31/13  هفته 3 يينه سرمايچ
  d4  e16  d0/80  bc24  b50/3  b14/2  b49/7  هفته 6 يينه سرمايچ

  a20 a33 c3/85 bc23 g50/1  f49/1  f24/2  گيبا ر يخراش ده
  .دار ندارند يآزمون دانكن اختالف معن% 1حروف مشترك، در سطح  يدارا يهاانگنيدر هر ستون م

  
  
  رييمنابع تغ

  
  

  يدرجه آزاد

  يصفات مورد بررس
روز تا 
  يجوانه زن

 % 50روز تا 
  يجوانه زن

  ييدرصد نها
  يجوانه زن

  يپراكندگ
  يجوانه زن

ارزش 
  حداكثر 

ن جوانه يانگيم
  روزانه  يزن

  ارزش 
   يجوانه زن

  2/42**  6/0**  8/3**  9/1**  3/118**  6/142**  3/127**  9  ماريت
  04/0  01/0  04/0  5/53 8/0 7/2 5/1  30 خطا 

  10/4  34/4  48/7  05/6 04/1 91/7 90/8  راتييب تغيضر
 ** ns ** ns ** * *  مارهايه تيسه شاهد با بقيمقا

 ** ** ** ** ** ns ** يينه سرمايبا چ يدياس يمارهايسه تيمقا
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  يان صفات مورد بررسيم يب همبستگيضرا - 3جدول 
  روز تا   

  يجوانه زن
  % 50روز تا 

  يجوانه زن
   ييدرصد نها
  يجوانه زن

   يپراكندگ
  يجوانه زن

ن جوانه يانگيم  ارزش حداكثر 
  روزانه  يزن

  -  -  - - - 86/0** يجوانه زن% 50روز تا
  -  -  -  -  ns46/0  78/0** يجوانه زن ييدرصد نها
  -  -  -  ns23/0  ns29/0  ns47/0 يجوانه زن يپراكندگ

  -  -  -ns51/0  -69/0*  -76/0*  -77/0** ارزش حداكثر
  -  90/0**  -70/0*  -73/0*  -82/0**  -81/0**  روزانه ين جوانه زنيانگيم

  ns61/0-  **98/0  **96/0 -73/0* -76/0* -78/0** يارزش جوانه زن
ns 1دار در سطح  يمعن **، % 5دار در سطح  يمعن *دار،  يبدون اختالف معن%  
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Effect of different treatments on wild ziziphus (Ziziphus spina-christi) seed 
germination 

H. Hasanzadeh Khankahdani1*, A.H. Aboutalebi and GH. Saeedi 
1*Hamed51h@gmail.com, Agricultural Research Station of Minab 

Abstract 
Today’s, propagation of good ziziphus cultivars was done by budding or grafting on wild ziziphus 
seedlings. Hard endocarp is one of the barriers on seed germination and rootstock production. This 
study was conducted to evaluated the effect of different treatments ( control, 24 hours soaking in tap 
water, digested seeds, scarification with sulfuric acid 30, 60 and 120 minutes, scarification with 
boiling water, gravel sand and soaking in vinegar and stratification for 1, 3 and 6 weeks on wild 
ziziphus seed germination in completely randomized design and four replications. Treated seeds 
were sowing in plastic bags containing a mixture of sandy soil and decayed manure. On the basis of 
results, highest and lowest germination percentage was observed in 1 and 3 weeks stratification 
respectively although germination percentage in treatments of scarification with sulfuric acid was in 
good range. General concluded that under the condition of this experiment, 3 week stratification  
(4-5 ° C) with 78.8 % germination was the best treatments. 
Keywords: Ziziphus, Stratification, Scarification, Seed germination   

 

 


