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Abstract
Seed is the most important factor of propagation and conservation of plant genetic resources in different 
regions under difficult and prolonged conditions. Seeds are the most important factor for reproduction and 
conservation of plant germplasm and plant emissions in different regions, survival in harsh conditions and long 
period generation plants. Seed dormancy breaking is necessary for many rangeland and medicinal species. 
In the present study, the methods for breaking dormancy of rangeland and medicinal plant seed were studied 
in laboratory condition. Due to the extent of laboratory operations and number of species, the results included 
the most suitable treatments and substrate for seed dormancy breaking and increasing of seed germination, 
summarized and presented in a table. It was generally found that the use of filter paper was the best method 
to study the viability and seed dormancy breaking of most range and medicinal plants of Iran; however, for the 
large seeds, the use of sterile sand and a chilling treatment (4 ° C) for 1-2 months was useful. Hard coat seeds 
need to be treated with chilling, scarification, and chemical treatments.
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چکیده
بذر مهم ترین عامل تكثیر و حفظ ذخایر توارثی گیاهی بوده و در انتشار گیاه در مناطق مختلف، حفظ و بقای نسل آن در 
شرایط سخت و طوالنی مدت، نقش بسزایی دارد. بذر بسیاری از گونه های مرتعی و دارویی دارای خواب بوده و الزم است 
برای کاشت آنها به ویژه در محیط و زمان خارج از شرایط طبیعی، خواب آنها برطرف شود. در بررسی حاضر، روش های 
شكستن خواب بذر گیاهان مرتعی و دارویی در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به  وسعت عملیات 
آزمایشگاهی و تعدد گونه ها، نتایج حاصله شامل مناسب ترین تیمارها و بستر برای شكستن خواب و افزایش جوانه زنی بذر 
گونه های مورد بررسی در جدولی خالصه  و ارائه شد. به طور کلی مشخص شد که برای بررسی قوه  نامیه و خواب شكنی 
بذر بیشتر گونه های مرتعی و دارویی ایران روش مناسب برای بذرهای ریز روی کاغذ صافی و برای بذرهای درشت، داخل 
ماسه بادی سترون )به نحوی که به اندازه دو برابر قطر بذر داخل ماسه قرار گیرد( و یک تا دو ماه سرمادهی در دمای 4+ 
درجه سانتی گراد است. بذرهایی که دارای پوشش سخت هستند الزم است با توجه به منشأ پایه مادری تحت تیمارهای 

سرمادهی، خراش دهی مكانیكی )سمباده( و شیمیایی )اسید سولفوریک( و غیره قرار گیرند.
واژه های کلیدی: بذر، جوانه زنی، قوه نامیه، مرتع و دارویی
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 روش کلی فرایند بذر برای رویاندن
- جمع آوری بذر از عرصه

- بوجاری و آفت زدایی بذرها
هزاردانه  وزن  و  خلوص  درجه  تعیین   -
- آزمون قوه  نامیه و معرفی بذور دارای خواب

به  با توجه  تیمارهای خواب شكنی  - اعمال 
دماها  در  سرمادهی  ـ  الف  شامل:   خواب  نوع 
کاغذ  بسترهای  روی  متفاوت  زمان های  و 
عوامل  اثر  ـ  ب  سترون،  بادي  ماسه  و  صافی 
در   GA3 مختلف  غلظت های  نظیر  شیمیایی 
پتاسیم و آب  نیترات  نیز  زمان های متفاوت و 
اکسیژنه، ج - خراش دهی مكانیكی با سوهان 
در  سولفوریک  اسید  با  شیمیایی  و  سمباده  و 
غلظت ها و زمان های مختلف با توجه به جنس 
تاریكی مطلق و  اثر  و ضخامت پوسته، د - 
فتوپریودهای مختلف و ه - اثر آب داغ )70 
تا80 درجه سانتی گراد( و تكرار عملیات در 
متفاوت  زمان های  و  مختلف  برداشت های 
به سبب  اول  که در مرحله  بذرهایی  در مورد 
مشكالتی مانند خواب دوگانه، پس رسی، جنین 
نارس و مشكالت فیزیولوژیكی جوانه نزدند. 

 روش انجام آزمون بذر 
در  بـذر  تجزیـه  کلـي  روش   1 شـكل  در 
آزمایشـگاه به صورت شـماتیک آورده شـده 
اسـت. در بررسـي حاضر برای انجـام آزمون 
تعییـن قـوه  نامیـه بـا توجـه بـه  میـزان بـذر 
موجـود، 4 تكرار 100، 50 یا 25 عددی پس 
از ضدعفونـی سـطحی )عمدتًا بـا هیپوکلریت 
سـدیم 1 درصد به مـدت 15 تـا 20 دقیقه( و 
تكـرار شست وشـو )تـا حـذف کامـل عوامل 
ضدعفونی کننـده( با فاصله بین یـا روی کاغذ 
صافـی مرطـوب داخل پتری دیـش، یا داخل 
یـا روی ماسـه بـادی سـترون قـرار گرفتند. 
سـپس برای جوانه زنـی بـه ژرمیناتورهایی با 
تنـاوب دمایـی 15 تـا 25 درجه سـانتی گراد 
و تنـاوب نـوری 8 تـا 16 سـاعت )دمـای 
حداقل 16 سـاعت و دمای حداکثر 8 سـاعت( 
بـا شـدت نـور حـدود 4000 لوکـس )از نـور 
سـفید سـرد المپ هـای فلورسـنت در دمـای 
بـاال اسـتفاده می شـود( و رطوبـت نسـبی 70 
درصـد منتقـل می شـوند. پتری هـا و گلدان ها 
به طـور روزانه سرکشـی شـده و ضمـن تأمین 
رطوبـت در حد مطلـوب، تغییـرات جوانه زنی 
طبـق فـرم مخصـوص قـوه  نامیـه یادداشـت 

می شـود. چنانچـه در چنیـن شـرایطی بـذر 
خواهش هـای  بـه  توجـه  بـا  نـزد  جوانـه 
اکولوژیكی رویشـگاه طبیعی و شـرایط خاص 
بـذر و نـوع خـواب، تیمارهـای اختصاصـی 
بـرای شكسـتن خـواب بـذر اعمال می شـود. 
ایـن تیمارهـا به طورکلـی شـامل سـرمادهی 
مدت هـای  بـرای  مرطـوب  الیه هـای  بیـن 
متفـاوت، خراش دهـی به صـورت مكانیكی )با 
سـوهان، سـمباده، سـوزن یا چاقو(، به صورت 
شـیمیایی با اسید )بیشـتر از اسـید سولفوریک 
غلیـظ به مـدت 10 تـا 60 دقیقـه بـا توجـه به 
ضخامت و جنس پوسـته اسـتفاده می شـود( و 
آب داغ )70 تـا 80 درجه سـانتی گراد( هسـتند 
)سـرمدنیا، 1375؛ نصیـری، 1374 و 1375(.

 دمــای مناســب برای تیمار ســرمادهی 4 درجه 

ســانتی گرا د در نظــر گرفتــه می شــود و زمــان 
آن بســتگی بــه گونــه گیاهــی دارد )نصیــری، 
ــذر باوجــود حــذف  1373(. ممكــن اســت ب
خــواب در ســال اول جوانــه نــزده و بــا فراهم 
ــه  شــدن شــرایط مناســب در ســال دوم جوان
بزنــد. در آزمایشــگاه تكنولوژی بــذر با توجه 
بــه نبــود جوانه زنــی بــذر برخــی از گونه هــا 
ــرمایی  ــار پیش س ــری تیم ــود به کارگی باوج
ــای  ــان( تیماره ــواده چتری ــذر خان ــتر ب )بیش
ــواب،  ــوع خ ــه ن ــه ب ــا توج ــی ب اختصاص
ضخامــت پوســته و شــرایط اکولوژیكــی 
رویشــگاه طبیعــی اعمال شــد. نتایــج حاصله 
در جــدول1 خالصــه شــده اســت. جوانه زنــی 
بــذر تعــدادی از گونه هــای گیاهــی مرتعــی و 
ــان داده  ــا 6 نش ــكل های 2 ت ــی در ش داروی

شــده اســت.

 مقدمه
بـذر در صنایع مختلـف غذایی، 

دارویی و پوشـاك مـورد توجه قرار 
دارد. قسـمت اعظم غذای انسـان، دام 

می شـود  تأمیـن  بـذر  از  پرنـدگان  و 
مـا  کشـور  اگرچـه   .)1375 )سـرمدنیا، 

از لحـاظ ذخایـر توارثـی گیاهـی ازجمله 
به شـمار  جهـان  کشـورهای  غنی تریـن 
از  آن  گیاهـی  تنـوع  به طوری کـه  مـی رود 
مجمـوع کشـورهای اروپایی بیشـتر اسـت، 
ولی متأسـفانه روند زوال گونـه و به عبارتی 
فرسـایش ژنی گیاهان نیز در آن بسـیار باال 
اسـت. مشـكل جوانه زنـی بـذر بسـیاری از 
گونه هـای مرتعـی و دارویـي، خواب ناشـي 
از عـدم رسـیدگي جنین )دروني( یا سـختي 
و جنـس پوسـته )بیرونـي( اسـت. همچنیـن 
سـال آوری، محدودیـت تولید بذر و مشـكل 
نگهـداری بـذر بعضـي از گونه هـای جنگلی 
شـدید  افـت  به سـبب  )ریكالسـیترانت ها( 
قوه نامیـه آنهـا، از مشـكالت عمـده حفاظت 
ذخایـر توارثـی گیاهـان منابع طبیعی اسـت. 
یكـی از مشـكالت دسـت اندرکاران مسـائل 
فقـدان  طبیعـی،  منابـع  حـوزه  در  بـذری 
جوانه زنـی بذر برخـی از گونه هـای دارویی 
و مرتعـی به دلیـل رکـود و خـواب بـذر آنها 
فیزیولوژیكـی  پدیـده  ایـن  اگرچـه  اسـت. 
بـرای بـذور مزیتـی اکولوژیكـی به حسـاب 
می آیـد کـه بـذر را تـا آماده شـدن شـرایط 
الزم بـرای جوانه زنـی و اسـتقرار، در مقابـل 
شـرایط سـخت محیطی حفـظ می کنـد، ولی 
همیـن مزیت متخصصـان تكنولـوژی بذر را 
هنـگام آزمـون قـوه  نامیه بـذر این دسـته از 
گیاهـان دچار مشـكل می کنـد. در این زمینه 
ماننـد  بـذر  آزمـون  بین المللـی  مؤسسـات 
اختصـاص  روش هـای   IBPGRI و   ISTA
آزمـون بذر اغلـب گونه ها را ارائـه کرده اند. 

اهـداف ایـن بررسـی ها عبـارت بودنـد از:
و  اجرایـی  بخش هـای  بـه  کمـک   -
تحقیقاتـی کـه در زمینه مسـائل بـذر فعالیت 

داشـته و مشـكل جوانه زنـی بـذر دارنـد
- جلوگیری از فرسـایش ژنـی و از بین 

رفتـن ذخایر ژنتیكـی موجود
و  مناسـب ترین  آوردن  به دسـت   -
اقتصادی تریـن روش درخصـوص جوانه زنی 

بـذر گیاهـان بومـی ایـران

مشکل 
جوانه زنی  بذر بسیاری 

دارویي،  از گونه های مرتعی و 
خواب ناشي از عدم رسیدگي جنین 

)دروني( و یا سختي و جنس پوسته )بیروني( 
است. همچنین سال آوری، محدودیت تولید 
از  بعضي  بذر  نگهداری  مشکل  و  بذر 
گونه های جنگلی )ریکالسیترانت ها( به سبب  
افت شدید قوه  نامیه آنها، از مشکالت 
عمده حفاظت ذخایر توارثی گیاهان 

منابع طبیعی است.
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ف
ردی

نام فارسی
نام علمی

محل و سال جمع آوری
ك ژن 

کد بان
وزن هزاردانه )گرم(

ب
تیمار مناس

بستر*
 درصد جوانه زنی

1
گون

 A
stragalus cyclophyllon

ساوجبالغ، 1380
-

2/6
60 روز سرمادهی**

TP
22

2
باریجه

Ferula gom
osa

گلپایگان، 1380
4377

15/8
45 روز سرمادهی

S
60

3
جاشیر 

P
rangos frulacea

اصفهان )داران(، 1379
4395

26/8
60 روز سرمادهی

S
45

4
جاشیر )باغالف(

P
rangos frulacea

سیرجان، 1380
4338

78
60 روز سرمادهی

TP
40

5
جاشیر )بی غالف(

P
rangos frulacea

سیرجان، 1380
4338

-
60 روز سرمادهی

TP
45

6
زرین گیاه

D
racocephalum

 kotschyi
چهارمحال و بختیاری، 1380

-
0/58

ب جاری و 7 روز سرمادهی
ت آ

56 ساع
TP

80

7
زرین گیاه

D
racocephalum

 kotschyi
اصفهان، 1380

-
0/65

ب جاری و 7 روز سرمادهی
ت آ

56 ساع
TP

25

8
ب

سنبل الطی
Valeriana officinalis

چهارمحال و بختیاری
-

0/12
60 روز سرمادهی

TP
40

9
ب

سنبل الطی
Valeriana officinalis

لرستان
-

0/14
60 روز سرمادهی

TP
52

10
الله سرنگون

Fritillaria im
perialis

فریدونشهر، 1379
4376

4/6
60 روز سرمادهی

S
30

11
کندل کوهی

***D
orem

a aucheri
فریدونشهر، 1379

4369
18/3

60 روز سرمادهی
S

64

12
وشق

***D
. am

m
oniacum

سیرج کرمان، 1380
4342

12
45 روز سرمادهی

TP
34

13
ک

خوش
D

aphne m
ucronata

چادگان، 1379
4370

19/8
45 روز سرمادهی

TP
70

14
کما

Ferula ovina
خوانسار، 1380

4378
10/8

60 روز سرمادهی
S

42

15
من گلی )کرقیچ(

***H
ertia angustifolia

چادگان، 1379
4379

8/8
60 روز سرمادهی

TP
54

ب بذر برخی از گونه ها در آزمایشگاه تكنولوژی بذر )نمونه هایی که در شرایط عادی جوانه نزدند(
جدول 1 - تیمارهای اعمال شده برای شكستن خوا
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16
س

ریوا
R

heum
 elbursinsis

اصفهان )فریدونشهر(، 1379
4391

29/7
45 روز سرمادهی

S
26

17
سردار

C
ephalari aperocera

س آباد(، 1379
همدان )عبا

4436
10/8

45 روز سرمادهی
TP

25

18
سیلن

S
ilen am

pulata
س آباد(، 1379

همدان )عبا
4437

3/2
60 روز سرمادهی

TP
20

19
ک

صابون
 Vaccaria liniflora

خرم آباد )کاکا رضا(، 1379
4549

4/3
45 روز سرمادهی

TP
23

20
کزل

***D
iplotaenia dam

avandica
دماوند )دریاچه الر(، 1380

-
18/7

45 روز سرمادهی
S

70

21
کور

 C
aparis  decidua

سمنان، 1376
1624

5/2
ت 1 درصد + 30 روز سرمادهی

پتاسیم نیترا
TP

60

22
ب

ب خس
ش

A
lbizzia julibrissinِ

کاشان )فین(، 1376
-

34/8
ک 50 درصد، 30 دقیقه +  30 روز سرمادهی

اسید سولفوری
S

 78

23
ب

خرنو
C

eratonia siliqua
بوشهر، 1377

-
11/54

   80°C ب داغ
ش دهی مكانیكی + آ

خرا
S

33

24
ک 

کلم
***Fortuynia bungi

سراوان، 1380
5993

4/2
   70°C  ب داغ

ش مكانیكی + آ
 خرا

TP
22

25
کهتر

S
tocksia brahuica

سراوان، 1380
6004

129/4
90°C  ب داغ

ش مكانیكی + آ
خرا

S
76

26
کهتر

S
tocksia brahuica

سراوان، 1380
6004

129/4
ک 50 درصد، 15 دقیقه

اسید سولفوری
S

45

27
باباآدم 

A
rctium

 lappa
ک(، 1377

همدان )مرادبی
2739

0/7
30 روز سرمادهی

S,TP
85

28
آالله 

R
anunculus kotschyi

خرم دره، 1377
2781

2/7
45 روز سرمادهی

S,TP
45

29
بنگله

Vitex pseudo negundo
قم )جعفرآباد(، 1378

4285
13/5

60 روز سرمادهی
TP

18

30
ف شور

عل
S

alsola foetida
یزد )ابرکوه(، 1378

4489
0/55

45 روز سرمادهی
TP

62

31
کتان سفید

Linum
 album

تهران )اوین(، 1373
-

3/2
ppm + 30 روز سرمادهی 

ک اسید 200
جیبرلی

TP
60

ت.
ب تر بود ذکر شده اس

* بسترهای کاغذ صافی و ماسه مورد استفاده قرار گرفته اند. بستری که برای جوانه زنی مناس
TP- روی کاغذ صافی، S - داخل ماسه

ت.
** تیمارهای سرمادهی در دمای 4 درجه سانتی گراد اعمال شده اس

*** بومی ایران

ب بذر برخی از گونه ها در آزمایشگاه تكنولوژی بذر )نمونه هایی که در شرایط عادی جوانه نزدند(
ادامه جدول 1 - تیمارهای اعمال شده برای شكستن خوا
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شكل 1- روش تجزیه بذر در آزمایشگاه
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شكل 2- تصاویر افزایش جوانه زنی بذر نمونه های جنس اسپرس ).Onobrychis sp( تحت تأثیر تیمارهای خواب شكنی )باال( و حذف غالف )پایین(

شكل3- شكستن خواب بذر کندل کوهي )Dorema eucheri( با اعمال تیمار 
دو ماه سرمادهي

تیمار  اعمال  با   )Diplotaenia damavandica( کزل  بذر  جوانه زني   -5 شكل 
سرمادهي روي کاغذ صافي )سمت راست( و ماسه  بادي )سمت چپ(

شكل 4- مقایسه جوانه زني بذر ریواس )Rheum elbusnis ( روي دو بستر ماسه
 بادی )باال( و کاغذ صافي )پایین( با اعمال تیمار زمان سرمادهي
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 نتایج
با توجه به  وسعت عملیات آزمایشگاهی 
و تعدد آزمون ها و گونه ها که در طول 
شده  انجام  مختلف  مراحل  در  و  زمان 
مناسب ترین  نتایج حاصله شامل  است، 
خواب  شكستن  برای  بستر  و  تیمارها 
در  بررسی  مورد  گونه های  بذر  جوانه زنی  و 

جدول1 خالصه و ارائه شد.
 پیشنهادهای ترویجی

زمـان ذخیره سـازی بذرهایی نظیر آویشـن، 
یونجه و اسـپرس یكـی از عوامل مهم کاهش 
قـوه  نامیه و زوال بذر اسـت. بـا کاهش زمان 
ذخیره سـازی بذر، قوه  نامیـه آن افت کمتری 
نشـان می دهـد. غـالف بـذر از عوامـل مهم 
حفـظ قـوه  نامیه بـوده ولـی الزم اسـت برای 
قـوه  آزمـون  هنـگام  جوانه زنـی  در  تسـریع 
 نامیـه، حذف شـود. در مورد بذرهای آویشـن 
و اسـپرس بـا مدت طوالنی انبار شـده )3 تا 5 
سـال(، حذف غالف بذر و 30 روز سـرمادهی 
در دمـای 4 درجـه سـانتی گراد، مناسـب ترین 
تیمـار بـرای افزایـش درصد جوانه زنی اسـت. 
اسـپرس مقاوم در برابر خشكی و قابل استفاده 
در کشـت دیـم علوفه بـوده و به صـورت بهاره 
و پاییـزه قابـل کشـت اسـت. اگرچه اسـپرس 
در محـدوده وسـیعی از شـرایط آب وهوایـی 
رشـد می کنـد و در مناطقـی بـا بارندگی بیش 
از 300 میلی متـر تولیـد قابل مالحظـه ای دارد 
ولـی قـدرت تحمل آن نسـبت بـه گرما خیلی 
بـاال نیسـت )محـدوده 20- تـا 38+ درجـه 
سـانتی گراد(. کاشـت بـذر گونه هایـی ماننـد 
اسـپرس و یونجه با غالف در پاییز و بی غالف 
در بهـار در زمیـن اصلـی نتیجـه مطلوب تری 
می دهـد. بـا توجـه بـه بنیه کـم بذرهـای ریز 
مانند آویشـن الزم اسـت در کاشـت مسـتقیم 
دقت شـود. همچنین از کاشـت عمیق در خاك 
سـنگین خودداری کـرده و در آبیاری آن دقت 
کافی برای جلوگیری از سـله بندی به عمل آید. 
برای رسیدن به نتیجه مطلوب روش مناسب 
تكثیر ریز بذرها شامل کاشت بذر در گلدان با 
بافت خاك سبک و انتقال به مزرعه در زمان 
مناسب، آبیاری منظم و جلوگیری از شدت تابش 
توصیه  دانه رست ها  کامل  استقرار  تا  خورشید 
می شود. برای بررسی قوه  نامیه بذر گونه های 
مرتعی و دارویی، روش مناسب برای بذرهای 
بذرهای  مورد  در  و  صافی  کاغذ  روی  ریز 

درشت، روش مناسب داخل ماسه بادی سترون 
است به نحوی که به اندازه دو برابر قطر بذر 

داخل ماسه قرار گیرد.

 تشکر و قدردانی
در این بررسی ها و عملیات اجرایی آزمایشگاه 
مهندس  آقایان  بی دریغ  همكاری  از  بذر 
سیدیان  مهندس  پهلوانی،  مهندس  امیرخانی، 
بذر، خانم ها  آزمایشگاه  پرتالش  و همكاران 
مهندس فالح و مهندس یگانه و کاربر محترم 
وقت واحد اطالعات و مدیریت داده ها سرکار 
خانم ششپری و همكاران زحمت کش واحد 
فغانی  مرحوم  و  اسماعیلی  آقایان  بوجاری 
بهره مند شدیم. الزم است از کلیه این عزیزان 

تشكر و قدردانی به عمل آید.   
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شكل6- تعیین قوه  نامیه یونجه ).Meicago sativa L( به روش استاندارد 
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