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 :خالصه

) که حد واسط تیره شب بو و تیره  Caparidaceaeف مار ( از تیره عل Capparis spinosaکور یا کبر یا کپر، با نام علمی 
وفور دیده می شود. کبر استوایی و نیمه استوایی به  مناطقگرم و حداکثر در نواحی معتدله بوده و در سرتاسر  است در مناطق خشخاش 

اي استفاده در دریاچه ارومیه می باشد. با گونه اي بسیار مقاوم به کم آبی، شوري، و خشکی بوده بطوریکه یکی از جدي ترین گزینه ها بر
زینتی گردیده است. علیرغم  -اینحال، دوره رکود نسبتا طوالنی بدر براي جوانه زنی از مهمترین موانع موفقیت استفاده از این گیاه دارویی
موثر دوره رکود جوانه زنی آن  تحقیقیات زیادي که بر روي جوانه زنی بر روي بذر این گیاه صورت گرفته است هنوز روشی براي کاهش

روشی جدید و تالشی نو با استفاده از تیمارهایی نظیر خراش دهی بذر، سرمادهی، استفاده از اسید هاي  تحقیقی حاضرپیدا نشده است. 
، اسید آسکوربیک و یتریک، استفاده از اسید جیبرلین، پتاسیم نیترات، اسید سالیسیلیکغلیظ نظیر اسید سولفریک، اسید کلریدریک و اسید ن

  میباشد. کثیر این گونه ارزشمند گیاهی و نهایتا تسهیل در تاي کاهش معنی دار دوره رکود جوانه زنی براستفاده از روش هاي کشت بافت 
   ، روشهاي تسریعزینتی کبر، جوانه زنی -، ویژگیهاي داروییCapparis spinosa: لغات کلیدي

  
  

 مقدمه: 
ت طی چند دهه اخیر، زندگی بشر از طبیعت فاصله گرفته است که این مسئله به هیچ وجه با خلق و خوي بشر با توجه به تغیرر و تحوال

سازگار نیست. استفاده از گیاهان زینتی و ایجاد فضاي سبز اثرات مثبت زیادي در زندگی انسان ها از جمله افزایش ضریب امید به زنگی، 
تحمل زندگی ماشینی و زیبا سازي شهر ها دارد. از طرفی تعدادي از این گیاهان زینتی  آرامش روح و روان، رسیدن به سالمت جسمی،

داراي خاصیت دارویی هم میباشند که با شناخت این گیاهان دو منظوره میتوان از پتانسیل آن ها نظیر مقاومت باالي آن ها به شوري، 
از جمله این گونه ها کپر با اسم علمی کثر استفاده را به عمل آورد. مقاومت به کم آبی و کمبود مواد غذایی و عمر باالي آن ها حدا

Capparis Spinosa .می باشد که در زیر به بررسی ویژگیهاي آن پرداخته می شود  
  
  )Capparis Spinosaر (بکگیاهی  گونه 

د واسط تیره شب بو و تیره ) که ح Caparidaceaeاز تیره علف مار (  Capparis spinosaبا نام علمی  یا کپر،و کبر ، کور
مربوط به یشتر   Capparaceae پراکندگی تیره. )1342بدر زاده، میکائیل. (به شمار میرود Capparisجنس  از واست خشخاش 

 .Pugnaire, Fوفور دیده می شود (گرم و حداکثر در نواحی معتدله بوده و در سرتاسر مناطق استوایی و نیمه استوایی به  مناطق 
Esteban, E. 1991 .(ی یعن محدود، منابع دوره طول در مدیترانه ستمهایی مانند اکوسی این گیاه نقش مهمی در پویایی اکوسیستم

 آن تولید و بوده مهمی اقتصادي یتدر مناطق ویژه مدیترانه داراي اهم کپر ).1376زرگري، ( کند همزمان با دوره خشک تابستان بازي می
  .Eddouks,  M.  Lemhadri, A.  J.  B( شود می انجام تجاري محصول یک صورت به اسپانیا و ار ایتالید اخیر دهه سه در

Michel, 2004 .(این صادرات که  بطوري ده،ت و پرورش داده شکش گسترده طور به ترکیه در اخیر هاي الهمچنین این گیاه در س 
 ته و صادرات این محصول صورت گرفته اسانبو تولید منظور به هاي متنوعی پژوهش امروزه. تن محصول بوده است 4000 ساالنه کشور
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 گیري، قرار زاویه تخلخل، میوه، ی، چگالها دانه حتامس کل،هاي آن، ابعاد، ش ی بعضی خصوصیات فیزیکی میوهبررس به توان می جمله از که
  .و مقدار رطوبت اشاره کرد اصطکاك، ایستایی، ضریب

ر همچون گرگان، مازندران، گیالن، آذربایجان، کشو شرق و مرکز، غرب، غرب، شمال مال،ران در شدر ای C spinosa. پراکنش گونه
 باشد می هر، تهران، فارس و بوشسمنان خراسان، کرمان، تان،کردستان، کرمانشاه، ایالم، اصفهان، یزد، بختیاري، هرمزگان، خوزس

)Rhizopoulou, S., Diamantoglou, S., Passiakou, L. 1990 .(پراکنش این گیاه را در ایران از ارتفاع هم  1 هنقش
اي واقع  هاي صخره که در کوهستان ر استان بوشهر با پراکنش وسیعی روبرو است، بطوريد گیاه این. دهد می نشان متر 2500 تا دریا طحس

 تان،، گناوه، دیلم، دشتی در خورموج، تنگسدشتستان ارم، تنگ کان،در ارتفاعات هفت چاه، بندر طاهري، کوه سیاه در خورموج، منطقه بوش
  ).Vincenza R. et al., 2006است ( کرده رشد خوبی به جم دیر، کنگان،

  

 
  

 گیاه ر، بوته اي خاردار، دائمی و خزان کننده است. اینکب گونه گیاه علفی خاردار و یا درختچه اي دارد. 5در ایران  Capparisجنس 
 .باشد می سفید و صورتی هاي گل داراي که است) افت زود ها برگ( برگ فاقد خوابیده، اي، بوته ها، گلبرگ جدا دهرزیر از اي، دولپه

 برچه با اي، حجره تک فوقانی، تخمدان شمار، بی تعداد به یا عدد 30 تا 4 ها پرچم عدد، 4 ها گلبرگ و ها کاسبرگ ماده،- نر ها گل
(اربابیان، صدیقه. و است ژینوفور و جاي نوش دیسکداراي  خلفی بخش در و ظمنامن جام داراي گل . است خورجین میوه متعدد، هاي

در مناطق گرم و خشک به خوبی رشد سطح خاك را پوشانده و یک سیستم عمیق ریشه اي ایجاد میکند و ر کببوته ي  .)1388همکاران. 
. اما عالوه بر دماي )Arefi, I. H. et. al. 2012( که این نشان دهنده ي تحمل باالي این گیاه به دماي باال و خشکی است دمیکن
ي درجه) نیز مقاوم است. این گیاه در کنار جاده ها، دامنه صخره هاي خشک و خاك ها  -8، این گیاه به دماهاي پایین (تا + )50( باال

  سنگی میروید.
  

  رکباهمیت اکولوژیکی و اقتصادي 
هاي باال و پایین و مقاومت به خشکی، به خاك هاي شور و فقیر نیز مقاوم بوده و کور عالوه بر خصوصیات ذکر شده مثل مقاومت به دما

رشد خوبی در این خاك ها از خود نشان داده است. پس براي ایران با توجه به آب و هواي گرم بعضی مناطق آن و کم آبی و وجود خاك 
با وجود کاربرد هاي تغذیه اي و دارویی این گیاه، قیمت این  هاي شور بدون پوشش گیاهی، میتواند گزینه خوبی براي این مناطق باشد.

 5 گیاه بسیار باال میباشد که به این دلیل گاها از آن به عنوان خاویار گیاهی یاد میشود. ساالنه از کشور هاي یونان، ترکیه و قبرس حدود
). در ایران علیرغم پراکنش وسیع در مناطق مختلف، با 1386ملیون دالر میوه نارس کبر به آمریکا صادر میشود (موافقی، علی. و همکاران، 
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توجه به تقاضاي باال و بهره برداري بی رویه و غیر اصولی، این گیاه در حال انقراض بوده و تالشهاي موثري در جهت حفظ، نگهداري، و 
  انتشار آن بعمل نمیآید.

  
  محیط نقش کبر در منظر سازي

بسیار کم این گونه و از طرفی عارض شدن پدیده کم آبی،  آبیسعه پایدار منظر ایفا کند. با توجه به نیازگونه کبر نقش مهمی میتواند در تو
سیستم همچنین داراي این گیاه جانشینی گیاهان پوششی و بوته اي در منظر سازي می باشد.  يیکی از بهترین گزینه ها برا بوته ي کبر 

با توجه به  می باشد.فرسایش خاك  ت خاك و مهندسی اکولوژیکی براي جلوگیري از  ر تثبیبوده و گونه بسیار مناسبی دریشه اي عمیق 
توانایی باالیی براي بوته پرپشت و متراکم و همچنین سیستم ریشه اي غنی در کبر . باالیی داردحفظ آب دارا بودن برگهاي گوشتی توانایی 

زایاي زیست محیطی مثل حفاظت از آب و خاك، کنترل بیابان زدایی و احیاي این گیاه بسیاري از م .بوجود آورده استتثبیت خاك شنی 
کاشت کبر براي تثبیت طوفانهاي نمک در دریاچه ارومیه، که سالمتی اخیرا مطالعاتی مبنی بر  زمین در اکوسیستم هاي سرد و شکننده دارد.

  درصد از جمعیت کشور را تهدید میکند، در حال انجام می باشد. 30حداقل 
  

  کاربردهاي دارویی کبر
ر با کبر دامنه وسیعی از کاربردها را دارد. از جوانه هاي گل آن به عنوان ترشی و یا در برخی ساالد سبزیجات براي تغذیه استفاده میشود. کب

الیکه غلظت آن ها در توجه به ترکیبات شیمیایی اش، خاصیت دارویی فراوانی دارد. بطور مثال آلکالوئیدها در کل گیاه وجود داشته در ح
ریشه بیشتر است. این آلکالوئید ها فرصتی را براي تولید دارو هاي ضد میکروبی، تب بر، ضد انگلی و ضد فشار خون باال فراهم می آورند. 

ن چربی گونه گیاهی کبر چربی چشمگیري را مخصوصا در بذر خود ذخیره میکند که سرشار از اسید هاي چرب غیر اشباع میباشد. عمده ای
ها به شکل تري گلیسیرول ذخیره میشوند. این اسید هاي چرب چندین اثر دارویی شامل کاهش بیماري هاي قلبی، کاهش سرطان و بهبود 
سفتی استخوان را دارند. فالونوئیدها موجود در گونه کبر که مهم تر از نقش آنتی اکسیدانی، نقش تعدیل کنندگی پاسخ هاي بیولوژیک را 

در غنچه کبر وجود دارند.  Kaempferolدر میوه و  Ginkgetin ،Isoginkgetin ،Isoquercitin ،Isorhamnetinدارند. 
و ایزوتیوسیانات ها ) S  ،N  ،Cفالونوئیدها در کل سبب محافظت عصبی و آرام بخشی میشوند. گلوکوزینوالت ها  (ترکیبات آلی شامل 

مفید این ترکیبات روي بیماري هاي قلبی، عصبی و سرطان شناخته شده است و در داخل گروه دیگري از مواد عالی می باشند که اثرات 
میباشد. که نقش این مواد  Seو  K  ،Ca  ،Mg  ،S  ،Pکبر به وفور یافت میشود. عالوه بر اینها کبر منبع غنی از مواد معدنی از جمله 

سیستم دفاعی بدن داشته و سبب افزایش تولید هورمون هاي تیروئیدي  در حیات انسان مهم بوده از جمله اینها سلنیوم اثر مفیدي روي
از عصاره ي ریشه کبر براي میشود. گیاه کبر همچنین حاوي پروتئین ها، آمینو اسیدها، استرول ها و ترکیبات تري ترپنوئیدي نیز میباشد. 

  ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده میشود.
  

  تکثیر کبر:
از بذر و قلمه ساقه و همچنین کشت درون شیشه اي قابل تکثیر و ازدیاد است. تکثیر با بذر و قلمه هر دو مشکالت عمده اي کبر با استفاده 

قلمه کبر از ساقه و قسمت هاي اصلی گیاه در ماه هاي بهمن، اسفند و فروردین تهیه میشود و در محیط کاشت سبک با زهکشی  دارند.
بوته هاي کبر در طول تابستان رشد کرده و بذرهاي آن در تابستان بالغ میشوند و اوایل بهار  ه میشود.مناسب جهت ریشه زایی قرار داد

شروع به جوانه زنی میکنند. هر بوته کور بذر زیادي تولید میکند، ولی به دلیل این که اکثرا این گیاه در مناطق خشک و خاك هاي شور 
 این یک سیستم آداپته شدن این گیاه به این شرایط می باشد.  تماالاح ایط خیلی ناچیز است.رشد میکند جوانه زنی بذور آن ها در این شر

میشوند که غلبه بر سنگین %)، در حالی که بذور خشک شده دچار رکود 2-1بذور تازه کور به آسانی جوانه میزنند ولی با درصد خیلی کم (
  آنها سخت است.
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  ارزیابی اثر تنش شوري و خشکی بر جوانه زنی بذر کور
گیاه کبر عالرغم تولید بذر زیاد فراوانی نسبی کمی دارد. کبر به دلیل بیشینه سازي جذب عناصر غذایی از خاك با خاك هاي فقیر و شور 

این آزمایش تاثیر خشکی و شوري بر طی  حساس ترین مرحله به تنش شوري و خشکی در گیاه کبر، مرحله جوانه زنی است. سازگار است.
شوري و خشکی باعث کاهش شدید درصد جوانه زنی کبر میشد در حالی که پس از جوانه زنی  جوانه زنی بذور این گیاه سنجیده شده است.

در این  .این شرایط تاثیر منفی خیلی کمی روي رشد گیاه دارد. شیب کاهش درصد جوانه زنی در تنش شوري بیشتر از تنش خشکی است
صفات مختلفی نظیر درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه، مدت زمان جوانه زنی، شاخص جوانه زنی و وزن  آزمایش

 حالتشاهد با با مقایسه میانگین مقادیر به دست آمده در  خشک گیاه چه در چند سطح از اعمال تنش شوري و خشکی سنجیده شده است.
همچنین  و درصدي) 88کاهش شدید درصد جوانه زنی مخصوصا در هنگام تنش شوري ( کاهش  کی، شاهدایجاد تنش شوري و خش

  ).1387 همکارانو  کاهش در باقی صفات بودیم (رمضانی، مهدي
براي شکست این  طبق آزمایشات متعدد انجام شده مشخص شده است که بذور کبر داراي هر دو رکود فیزیکی و فیزیولوژیکی میباشند.

برخی از مهمترین و جدیدترین آزمایشهاي انجام گرفته در زیر ا کود آزمایشات و تیمارهاي مختلفی به کار گرفته شده اند که در این جر
در آزمایشی چند تیمار شکست دورمانسی براي بهبود جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفتند که درصد باالي  .بطور خالصه توضیح داده میشود

و سپس  100ppmدقیقه در اسید جیبرلین  90استفاده از اسید سولفریک غلیظ و در ادامه ي آن غوطه وري بذر ها به مدت جوانه زنی در 
درصد مشاهده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که خواب بذور گیاه کپر توسط ساختار پوششی آن به بذر  2/0اضافه کردن پتاسیم نیترات 

تاثیر پرایمینگ بذر با سطوحی از استیل سالیسیلیک اسید، هورمون  ).Sozzi, G. O. and Chiesa, A. 1995 تحمیل شده است(
جیبرلین و اسید آسکوربیک همراه با اعمال سطوحی از تنش خشکی. چون جوانه زنی در شرایط خشکی دچار مشکل میشود، این آزمایش 

پرایمینگ با استیل سالیسیلیک اسید در مقایسه با اثر هاي دیگر  شرایط خشکی را نیز براي جوانه زنی در چند سطح در نظر گرفته است.
تاثیر بهتر و بیشتري بر شاخص هاي جوانه زنی کبر (سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ساقه و ریشه و ویگور بذر) تحت شرایط 

 .Heydariyan, M. et. al( ید به دست آمدمیلی گرم در لیتر  استیل سالیسیلیک اس 200خشکی داشت. بهترین نتیجه در استفاده از 
در آزمایش دیگري تیمارهاي آب گرم، خراش دهی، اسیدهاي غلیظ( اسید سولفریک، اسید کلریدریک و اسید نیتریک)، هورمون  ).2014

بذر ها پس از تیمار  ).Bhoyar, M. S., et. al., 2010(د جیبرلین، نیترات پتاسیم، الکل، استون و اشعه گاما مورد آزمایش قرار گرفتن
ساعت نور قرار داده شدند و سپس میزان جوانه زنی آن ها محاسبه شد.  20درجه ي سانتی گراد تحت شرایط  25روز در دماي  28به مدت 

دقیقه و پس از آن غوطه وري در هورمون  40درصد بود طی پیش تیمار با اسید سولفریک غلیظ به مدت  64بیشترین جوانه زنی که 
 در استفاده از اشعه گاما بذر ها با اسید سولفریک غلیظ طی سه مدت زمانی ده است.ساعت به دست آم 2به مدت  ppm 400لین جیبر
درصد جوانه زنی 26دقیقه پیش تیمار شده و سپس در معرض دز هاي مختلف اشعه گاما قرار گرفتند که بهترین نتیجه یعنی  60و  40، 20

کیلو رونتگن اشعه گاما قرار گرفتند که  30دقیقه در اسید سولفریک غلیظ تیمار شده و سپس در معرض  40زمانی حاصل شد که بذرها 
 ).Bhoyar, M. S. and et al., 2010نتیجه رضایت بخشی نبود (

 ، 30 ، 20 ، 10 ،0 سطح 9سرمادهی (در  زمان مدت طول اساس بر بذر کبر  زنی جوانه درصد تعیین بررسی و يدیگر  از تحقیق هدف
 سولفوریک اسید تیمار گراد) و سانتی درجه 7 -9 و 1 -4 سطح 2 سرمادهی(در همچنین دماي و روز) 80 ، 70 ، 60 ، 50 ، 40
تیمار هاي سرما دهی و شیمیایی میتوانند جوانه زنی ). 1394خانیکی، غالمرضا. و فخري، مریم. ( می باشد  سرما با درصد توام 98  غلیظ

شود.  محسوب اي تغذیه و دارویی گیاه ارزشمند این اقتصادي تولید جهت در مثبت گامی که این می تواند کنند سریعبذر گیاه کبر را ت
دقیقه در اسید سولفریک غلیظ بودند  30درصد بود زمانی دیده شد که بذر ها به مدت  69.91بیشترین در صد جوانه زنی در این آزمایش که 

دت زمان سرما دهی درصد جوانه زنی نیز افزایش یافت ولی . با افزایش مسانتی گراد قرار گرفتنددرجه ي  4-1روز در دماي  60سپس 
 60روز ضرورتی ندارد چون تفاوت معنی داري با سرمادهی  80و  70شدت این افزایش متفاوت بود. یعنی سرما دهی طوالنی تر به مدت 

 روز نداشتند.
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  ازدیاد از طریق کشت بافت

بیشترین . )1386 موافقی، علی. و همکاران،( جام شده موفق به باززایی گیاه کبر از کشت قطعات هیپوکوتیل آن شده اندطی یک آزمایش ان
 ایجاد شد. BAPمیلی گرم در لیتر  0.5و  NAAمیلی گرم در لیتر  0.1حاوي  MSتولید مستقیم شاخه هاي نو پدید در در محیط 

میلی گرم در  0.5ریشه زایی قطعات جداکشت در محیط حاوي  اره و تولید کالوس گردید.در محیط سبب مهار تولید شاخس NAAافزایش 
درصد ماسه  70درصد هوموس و  30هفته صورت گرفت. سپس گیاهان ریشه دار شده به بستري مناسب حاوي  4پس از  NAAلیتر 

قطعات جدا کشت هیپوکوتیل کبر تمایل زیادي به  د.منتقل شدند و همه ي آنها در شرایط غیر استریل گلخانه به حیات خود ادامه دادن
شاداب ترین کالوس ها با رنگ زرد  تشکیل کالوس در تیمارهاي هورمونی مختلف بر خالف محیط شاهد فاقد هورمون از خود نشان دادند.

 تولید شد. BAPرم در لیتر میلی گ 1یا  5/0و  NAAمیلی گرم در لیتر  1یا  5/0متمایل به سبز در محیط هاي کشت حاوي تیمار هاي 
باال استفاده از سایر تیمارهاي آزمایشگاهی و مکانیکی براي و نتایج به دست آمده،  با تیمارهاي متفاوت با توجه به آزمایش هاي انجام شده

امل نور و زمان روشهاي مکانیکی براي ایجاد خراش روي پوسته بذرو همچنین عتوصیه میگردد. بردن درصد و سرعت جوانه زنی بذر کبر 
  د آزمایش قرار گیرد.بعنوان تیمارهاي جدید می تواند در پژوهشهاي آینده مور

  
  بحث و نتیجه گیري

با توجه به این که گیاه کبر مقاوم به خشکی و شوري میباشد، و این چنین مناطقی در ایران معموال عاري از هر گونه پوشش گیاهی هستند 
طق پرورش داد که عالوه بر ایجاد فضاي سبز و پوشش سبز در این مناطق میتوان از میوه و جوانه گل این میتوان این گیاه را در این منا

 گیاهان که کاربرد تغذیه اي و دارویی باالیی دارند در سطح تجاري بهره برداري کرد و هم چنین جلوي انقراض این گیاه مقاوم را گرفت.
از به آبیاري و مراقبت ندارد در سطح شهرها و مکان هایی که نیاز به گیاه پوششی با خاصیت کاشت این گیاه به عنوان گیاه پوششی که نی

جوانه زنی بذور این گیاه چون در شرایط خشکی و شوري دچار مشکل میشود، پیشنهاد میشود نیاز آبی گیاه  پاخوري ندارند، پیشنهاد میشود.
تیمار هاي ذکر شده، نهال کبر تحت شرایط کنترل شده با حذف رکود بذر تولید شده و در مرحله جوانه زنی تامین شود و یا با استفاده از 

  سپس به منطقه مورد نظر انتقال یابد.
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