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 چکیده
ای و دارویي که دارای ارزش علوفه است (Ranunculaceaeآالله ) از تيرهکميابي  ونهگ( Boiss Clematis ispahanicaکلماتيس اصفهاني )    
 هایبذرها توسط روش زنيجوانه درصدافزایش رو ازاینبسيار کمي دارند،  زنيجوانه بوده ودارای خواب  این گونه گياهيبذرهای باشد. مي

این رهای برای شکستن خواب بذگياه کلماتيس،  بذربا توجه به اندازه ریز  این تحقيق،تواند در احيای این گياه مؤثر باشد. در آزمایشگاهي مي
)به  %62، اتانول دقيقه( 85گراد به مدت درجه سانتي 65و  95) داغ(، آب ثانيه 65و  85 ،5)به مدت  %65اسيد سولفوریک از تيمارهای  گياه

موالر )به مدت ميلي 55، کلرید سدیم ساعت(41 ) به مدت %6نيترات پتاسيم  دقيقه(، 2و  4، 6اسيد کلریدریک )به مدت  ساعت(، 41مدت 
( و مترسانتي 5/6و  5/8، 8های مختلف )این گونه در عمق بذرکاشت  .استفاده شداستفاده از کاغذ سمباده دهي با خراش ساعت( و 41

و از  81نسخه  SPSSافزار نرماز ها با استفاده وتحليل دادهتجزیه عدد بذر در مترمربع( در مزرعه انجام شد. 95و  55، 35های مختلف )تراکم
 دهيخراشو  نيترات پتاسيم ،کلرید سدیم تيمارهاینتایج نشان داد که ( و آزمون دانکن انجام شد. ANOVAواریانس یکطرفه ) طریق تجزیه

 ( بر درصد>55/5Pداری )باشند. عمق کاشت اثر معنيبذرهای کلماتيس اصفهاني مي زنيجوانه درصد و سرعتاثرگذارترین تيمارها در بهبود 
جه به عدم با تو با استفاده از کاغذ سمباده دهيخراش نداشت. تيمار بذر زنيجوانه داری بر درصدداشت اما تراکم کاشت اثر معني بذر زنيجوانه

 شود.شکستن خواب بذرهای این گونه گياهي توصيه ميبرای ن نسبت به تيمارهای موثر دیگر مزیت داشته و استفاده از مواد شيميایي در آ
برای ی مترسانتي 5/8، در عمق گرم( 93/3) بذر هبا توجه به وزن هزاردان در هر مترمربع( عدد بذر 35برابر ) در هکتار گرمکيلو 86/8 مقدار

 .شودمي مورد مطالعه پيشنهاددر منطقه  این گونه گياهي بذرکشت 

 

 .کلماتيس اصفهاني ،زنيجوانهبذر،  کلیدی:های واژه
 

 مقدمه
 گياهان زندگي چرخه مهم بسيار مراحل از بذر زنيجوانه

 دمای مختلفي ازجمله محيطي عوامل ثيرأت تحت و است

 در هامهارکننده فقدان و دوره نوری، آب اکسيژن، مطلوب،
ا ب گياهي یهاگونه از بسياری هایبذر .باشدميرشد  محيط
 باشند.زني نميمطلوب، قادر به جوانهمحيطي شرایط  وجود
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 ابالغن جنين وجود و نفوذ غيرقابل و سخت پوسته بذر، خواب
 بذرزني عدم جوانه در زمينه شده شناخته عوامل اصلي

خواب حالتي است که حتي  (. et al.,Olmez 2008) باشندمي
ای در شرایط مناسب محيطي )رطوبت، دما، اگر بذرهای گونه

 مينگیپرازني نباشند. قرار گيرند، قادر به جوانه ...(اکسيژن و 

 شکست خواب و سبب که فيزیولوژیکي است روشي بذر

 روش این شود. طيبذرها مي زنيجوانه فرایندهای تسریع

سنتز  آنزیم، چندین سنتز و سازیفعال ای،ذخيره مواد انتقال
RNA، DNAتوليد ، ATP بهبود غشای سيتوپالسمي در  و

تحقيقات در  .( Tavili, 2010 &Saberi) شودبذرها آغاز مي
نيترات پتاسيم  مانندمواد شيميایي  ، کاربردمختلف

( ;2005et al.,Mandujano  ;1997et al.,(Hartmann 

2007 et al.,Çirak  ;2002 et al.,Batak  ، 65) داغآب-
et al., Hermansen ;(Aliero, 2004  1999; درجه(  95

1999) et al.,Rehman ،  اسيد سولفوریکet (Rehman 

 et al.,Mandujano  ;2006 et al.,Nadjafi  ;1999 al.,

)2009 et al.,Razmjoo  ;Aliero., 2004 ;2005،  آب
 ،( 2007; Booth  et al.,Cirak& (Sowa, 2001جاری )

 اتانولو  ) Setteb., 2001 &Boscaglia) سرمادهي مرطوب
(2009 et al.,Razmjoo  Hendricks,  &Taylorson 

2008 et al., 4;198Jarvis,  & Jeavons ;1979 )رای ب
  .تزني بذرها توصيه شده اسشکست خواب و تحریک جوانه

صفهاني   گونه  جزء  )ispahanica Clematis(کلماتيس ا
های مختلف است. گونه (Ranunculaceaeگان )خانواده آالله

ای، زینتي و دارویي مورد عنوان گياهان علوفه   این خانواده به  
گيرند و برخي از آنها از لحاظ اقتصتتادی و مياستتتفاده قرار 

پراکنش این گونه در ایران در   .باشتتتند  دارویي با اهميت مي  
تان  مان   استتت (، یزد  et al., Koohpayeh 2011) های کر

(2007 et al., Zarezadeh 0;, 200Mozaffarian  اصفهان ،)
(Mobin, 1985;2014 et al., Raei    ندران ماز (، گيالن و 
(2009 et al., Sheydayi( چهارمحال بختياری ،) Jahantab

2014 et al., ( نان فارس،  Mobin, 1985(، البرز و ستتتم  ،)
سان، تهران، دماوند  شان )  ،قزوین، بم، خرا ( Sabeti, 1976کا

باشد. این گونه در کرمان  ( ميet al., Raei 2014و گلستان ) 

( و در یاستتوج،  2011al.,  etKoohpayeh)با نام چستتکاکو 
د، اصفهان، البرز و سمنان به نام کلماتيس اصفهاني شناخته     یز

 et al.,Jehantab   et al.,Zarezadeh 2014;شتتتود )مي 

;2007 ;Mozafariyan, 2000 Mobin, 1985.)   نه این گو
ياهي،  چه  گ گاهي چوبي(    درخت له و خشتتتبي )  ای چندستتتا

(2011 et al.,Koohpayeh  7;;200 et al.,Zarezadeh   
, 2000Mozaffarian  های کم و بيش راستتتت با   ( با ستتتاقه

سفيد، برگ  ضخيم، گاهي    یهاخطوط  سبتاً  متقابل و چرمي ن
کل، برگ   ماني،       با دمبرگ پيچکي شتتت لب ک باالیي اغ های 

-5های کم و بيش تنگ، لوب جانبي به طول     خميده با لوب  
با دمبرگ مترستتتانتي 8 گل،    های طویل،  چه ،  پانيکول کم 

 هایي به طولگل بلند، کاستتبرگدمهای کوچک با طویل، گل
ای، در متر، سفيد یا زرد شونده، بيضوی، سرنيزهميلي 83-85

از  های بساک سطح خارجي نزدیک به لبه کامال کرکي، کيسه  
له  تاه    مي بدون کرک کو قه فشتتترده    های خطي  ند تر، ميوه ف
به طول    کرک مه   های پر با کرک  مترستتتانتي 3-4دار و خا

این گياه بر خالف  (.2000Mozaffarian ,باشتتد )مرغي مي
این  (. Sabeti, 1976باالرونده نيست )  و ها پيچندهسایر گونه 

های سنگالخي با خاک عميق، بارندگي  در زمين گونه گياهي
فاع  ميلي 555تا   885 به     995-3655متر و ارت قادر  متر 

عمده از مزایای (. Ghorban, 1999 Johnyرشد و نمو است )
، بومي بودن و ستتازگاری بستتيار زیاد آن به گياهيه این گون

ست و عالوه تنش شخوراک   برآن فوقهای محيطي ا العاده خو
تماماً ، اصفهان  شده در استان   های مطالعهبوده و در رویشگاه 
سط دام چرا مي  (. به علت  Johny Ghorban, 1988شود ) تو

ر د يگياه تغييرات اقليمي، نستتل این گونهنيز مفرط و چرای 
های بومي و کمياب در باشتتد و جزء گونهمعرض انقراض مي

 (.et al., Razmjoo 2009شتتود )ایران و ترکيه شتتناخته مي
Sheydayi ( 6556و همکاران)،  شتتناستتي و  گردهبا مطالعه

 .Cو C. orientalis ،C. flammulaسه گونه   يتوژنتيکيس 

ispahanica ستته  ینگرده ا هایکه دانه کردند يانب یران،در ا
نه  ياهي،  گو فاوت  گ نه  یمورفولوژ يات در جزئ هایي ت  ها دا

له  یه          و طول ازجم پا عدد  ته و از نعر  نه داشتتت عرض دا
با          وکر یادی  های ز فاوت کاریوتایکي نيز ت موزومي و الگوهای 
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سي ازدیاد   ،Johny Ghorban (8666) .یکدیگر دارند به برر
که  ردکگونه کلماتيس اصفهاني از طریق قلمه پرداخت و بيان 

دار نههای پاش قلمه در روش تکثير غيرجنسي گونه کلماتيس، 
 کلماتيس دارای بذرباشند.  های ساده ارجح مي نسبت به قلمه 

زني نيازمند استتتراتيفه کردن خواب جنيني بوده و برای جوانه
و همکاران   Razmjoo (.Johny Ghorban, 1999استتتت )

 بذراز  %63 دنزنده بو با وجودگزارش نمودند که  ،(6556)
صد جوانه    صفهاني، در ست.   گونه کلماتيس ا صفر ا   زني آن 

 های کمبود اطالعات در رابطه با نيازهای اکولوژیکي و روش     
سياری از گونه    ودمحد از عوامل هي،های گياکشت و تکثير ب

  (. et al.,Uniyal 2002)آنهاستتت اهلي کردن  یندافرکننده 
که  به  نعر یت ميزان   این حدود نه  م  بودن طوالني و زنيجوا

 نهاآ از بهينه استفاده عمده موانع دارویي از بذر گياهان خواب
شگاه  از خارج در  ،(Gupta, 2003)شد  باميشان  طبيعي روی

به روش      خواب علل  بررستتتي روازاین يل    هایي بذرها و ن
 آنها زنيجوانه درصد  افزایش و خواب شکست   برای مناسب 

  ،گياهان دارویي  در فرایند اهلي کردن   .استتتتحائز اهميت   
شت،  شت  کا شت  و دا   ژهوی توجه نيازمند نيزگياهان  این بردا

 به توجه به اینکه نيل با .( et al.,Uniyal 2002باشتتد )مي
از مهمترین اهداف توليد  ستتتطح واحد در بيشتتتتر بيوماس

  گياهان در تراکم این روازاین، استتتتجاری گياهان دارویي 
  آنها  توليد  بر تأثيرگذار   عوامل  مهمترین از ستتتطح، واحد 

  (. et al.,Garcia 2003) باشدمي

، مطالعات اندکي انجام گياهي در ایران راجع به این گونه
این  در (. ,Johny Ghorban, 1999 2014;Amiriشده است )

 زنيهجوان تيمارهای مختلف شکست خواب بذر براثر تحقيق، 
ن، آ بذر گونه گياهي کلماتيس اصفهاني بررسي شده و مضاف بر

تا در د شعمق و تراکم کاشت بهينه این گونه گياهي نيز بررسي 
 سازی این گونه گياهي پيشنهادراستای کشت انبوه و تجاری

گونه گياهي  توجه قابل بذر توليد با وجود .مطلوب ارائه گردد
 مورد مناطق در مذکور گياهی هاپایه تعداد کلماتيس اصفهاني،

 مشاهده هاقسمت بعضي در يیهاهلک طوربه بوده و اندک مطالعه
 گونه بذر زنيجوانه مشکل امر این دالیل از یکي شاید .شودمي

 و زنيجوانه درصد است ممکن همين اساس، بر .باشد مذکور
 در نتيجه هانهال استقرار و زنيجوانه هایویژگي بهبود سایر

 و دیدگاه همين تحقيق بااین  .یابد افزایش تيمارهایي اعمال
 اعمال نتيجه در زنيجوانه هایارزیابي ویژگي منعوربه

 .است انجام شده زنيجوانه تحریک برای تيمارهای متداول
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

گونتته   بتتذر لغ  يس      بتتا ت لمتتا در  (.ispahanica C) ک
رویشگاه شهرستان بوانات واقع    از  8365 ماه سال شهریور 

شمال  645در  ستان فارس    کيلومتری   آوریجمعشرقي ا
 .(8 )جدول شد

 

 فارس استاناطالعات اقلیمی رویشگاه مورد مطالعه در  -1جدول 

 مکان
ندی بنوع اقليم بر اساس طبقه

 دومارتن

ارتفاع از سطح دریا 

 )متر(

 ميانگين درجه حرارت ساليانه

 گراد()سانتي

 متوسط بارندگي ساليانه

 متر()ميلي

 645 89 3685 خشکنيمه بواناتشهرستان 

 

 سالم و یکنواخت جداسازی شد. بذر، بذر با بررسي اوليه 
. گردیدبررسي  8% تترازوليومروش با استفاده از  بذر ناميه قوه

 درجه 35ساعت در دمای  64عدد بذر به مدت  855منعور بدین
 et Esno) قرار داده شد گراد و در تاریکي در تترازوليومسانتي

1996 al., 1959; et al., (Maguire. نشان های اوليه آزمایش

دارای خواب بوده و  امابودند. زنده  هابذردرصد از  61 داد که
 روازاین باشند،نميزني در شرایط معمولي قادر به جوانه

به  با توجه استفاده شد. آنرفع خواب  برایتيمارهای مختلفي 
تيمارهای اعمال شده شامل اسيد گياه کلماتيس،  بذراندازه ریز 

 65و  95)داغ ، آب (ثانيه 65، 85 ،5به مدت ) 65%سولفوریک 
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اسيد  ساعت(، 41)به مدت  %62اتانول  ،دقيقه( 85 به مدتدرجه 
به مدت  %6نيترات پتاسيم دقيقه(،  2و  4، 6)به مدت کلریدریک 

ساعت(  41)به مدت  موالرميلي 55 کلرید سدیم، ساعت( 41)
 منعورهب آزمایش ابتدا بذرهاقبل از اجرای  بودند.، دهيخراش و

 85وسيله محلول هيکوکلریت سدیم ب هاممانعت از حمله قارچ
ثانيه ضدعفوني و پس از آن چند بار با استفاده  35مدت  درصد به
ها و لوازم دیشکليه پتری .مقطر شستشو داده شدنداز آب
ها با الکل ضدعفوني ای مورد استفاده و همچنين پنسشيشه

عدد بذر درون هر  65تعداد  پس از اعمال تيمارهای فوق، .دشدن
زني منعور انجام آزمون جوانهدیش قرار داده شد. بهپتری

دیش بذرها روی کاغذ صافي واتمن استاندارد، درون هر پتری
ور و به ژرمينات قرار گرفتند مقطرآب با مرطوب شدهشماره یک 

 دوره طول و 25%، رطوبت گرادسانتي درجه 65± 8با دمای 
گردیدند  منتقل تاریکي ساعت 1 و روشنایي ساعت 82

(2014 et al., Norouzi Haroni). زني شمارش جوانه نخستين
روز پس از اعمال تيمارها  48و آخرین شمارش  سومدر روز 

با استفاده از  اهچهگي و چهساقه ،چهریشه طول وشد انجام 
سرعت  ،زنيجوانهدرصد گيری شد و کوليس دیجيتال اندازه

 محاسبه ریاساس روابط ز برها بذر هينو شاخص ب زنيجوانه

 .(2002ISTA ,) شدند
 

 

 و جوانه زده بذر: تعداد G ،زني: درصد جوانهGP آن که در
N است بذر: تعداد کل. 
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 زدهجوانه بذرتعداد  :Siزني، سرعت جوانه :GRآن  که در

: دفعات nام، nتعداد روز تا شمارش  :Di شمارش، هر در
 است.  شمارش

وع )مجم اهچهيطول گ حاصلضربنيز از  بذر هيشاخص بن
 محاسبه گردید. زنيجوانه درصد ( درچهساقه چه وطول ریشه

 گياه بذر بهينه کاشت تراکم و عمق بررسي برای
C.ispahanica ،از  در رویشگاه آن در شهرستان بوانات

کاشت در سه  تراکم Aفاکتور  آزمایش فاکتوریل استفاده شد.
و 86/19،8/8برابر ، در مترمربع عدد بذر 95و  55، 35)سطح 

عمق کاشت در سه  Bفاکتور و ( هکتار کيلوگرم در 28/6
ین ا به .بودند تکرار 3 در( مترسانتي 5/6و  5/8، 8)سطح 

با توجه متر آماده شد و  8×8کرت به ابعاد  69منعور تعداد 
در زمين اصلي در اوایل بهار بذرها به یيالقي بودن منطقه، 

متاه )تتا اطمينان از استقرار  5متدت بته کشت شدند و
دهي خراش بذراز فقط  مزرعهآزمایش در  .شداجرا  گياهچه(
جتناب ا برایاستفاده گردید. کشت  برای سمبادهکاغذ شده با 

کنترل به تناوب آبياری شدند.  هاکرت از تنش خشکي،
 روشبه و مرتبه 4تا  3بر حسب ضرورت  نيز های هرزعلف

گياه  بذر سبزشدنو در پایان درصد  انجام گردیدوجين دستي 
 گيری شد.های مختلف اندازهبر اساس تراکم و عمق

 
 آماریوتحلیل تجزیه

، نسخه SPSSافزار نرم با استفاده ازآمده بدستی هاداده
ين مقایسه ميانگ برای وتحليل قرار گرفتند.مورد تجزیه 81
استفاده سد. یکطرفه  ز تجزیه واریانسآزمایشگاه اهای داده
 دار بين ميانگين تيمارها،صورت وجود اختالف معني در

 5 دارمعني سطح در آزمون دانکن طریق ها ازميانگين مقایسه
ده آمهای بدستوتحليل دادهتجزیهبرای  .استفاده شد درصد

واریانس از تجزیه  (آزمایش عمق و تراکم کاشت)در مزرعه 
 .استفاده شد( GLMدوطرفه )

 
 نتایج

آمده از آزمون زنده بودن بذرها با استفاده از دستبه نتایج
بررسي شده،  بذردرصد  61نشانگر آن است که م وتترازولي

ي پایين زني، اما بدون اعمال تيمارهای مختلف جوانهبودهزنده 
 (. 6 )جدول دارند

 
 زنیجوانه درصد و سرعت
از تيمارهای تيمار  سه( نشانگر آن است که 6 نتایج )جدول

100


N

G
GP
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( درصد و سرعت P<55/5دار )منجر به افزایش معنياعمال شده 
ر قياس با تيمارهای دیگزني بذرهای کلماتيس اصفهاني در جوانه

در يب ترتبهزني و شاهد گردید. بيشترین درصد و سرعت جوانه
و  96%) پتاسيم، نيترات(5/8و  14%) سدیم کلرید تيمارهای

ميانگين  و دشمشاهده  (39/8و  99%) دهيخراش و (48/8
زني این تيمارها با سایر تيمارها و شاهد جوانهدرصد و سرعت 

اما بين این تيمارها تفاوت  (p<55/5) داشتندداری تفاوت معني
پس از سه تيمار فوق،  .( مشاهد نگردیدp>55/5داری )معني

 51% يزنميانگين درصد و سرعت جوانهترتيب با تيمار شاهد به
 درزني ميانگين درصد و سرعت جوانه قرار داشت. 53/8و 

( در 68/5و  86%)برابر ثانيه  65به مدت  %62اسيدسولفوریک 
نتایج این تيمار بر درصد و سرعت  رتبه پنجم قرار گرفت.

کمتر از تيمارهای ( P>55/5)ی دارمعني طورهزني بذرها بجوانه
(.6 )جدولرتبه نخست تا چهارم بود 

 گیاهچه  چه وساقه چه،طول ریشه

ا ميانگين ترتيب ببه کلریدسدیم و پتاسيمنيترات تيمارهای
دار ، تيمارهای دارای اثر مثبت معنيمترسانتي 53/1و  35/6

(55/5>P) کلماتيس اصفهاني  چهميانگين طول ریشه بر
دارای  مترسانتي 25/4با ميانگين  پتاسيمنيترات بودند. تيمار

 چهساقهميانگين طول  بر( P<55/5)دار اثر مثبت معني
 کلماتيس اصفهاني بود.

پتاسيم تيمار نيتراتبيشترین ميانگين طول گياهچه در 
(. ميانگين 6 ( مشاهده گردید )جدولمترسانتي 65/83)

 دهيخراش کلریدسدیم و طول گياهچه در تيمارهای
ميانگين طول  بود. مترسانتي 62/1و  56/88ترتيب به

شتر از داری بيطور معنيهپتاسيم بنيترات گياهچه در تيمار
 (.P<55/5) بود شاهدو  دهيخراش تيمارهای

 

 گیاه کلماتیس با استفاه از آزمون دانكنرویشی بر خصوصیات  تیمارهای مختلف شكست خواب بذرمقایسه میانگین  -2 جدول

 گياهچه طول

 (مترميلي) 

 بنيه

 بذر

 چهساقه طول

 (مترميلي) 

  چهریشه طول

 (مترميلي)

 سرعت

 زنيجوانه

 درصد

 زنيجوانه
 های شکست خواب بذرتيمار

b91/9 66/6c 58/6b 69/5c 53/8b b51 شاهد 

c34/5 d55/5 88/5c d64/5 d55/5 d3 درجه 95 آب داغ 

c55/5 d55/5 55/5c 55/5d d55/5  d55/5  درجه 65آب داغ 

c55/5 d55/5 55/5c d55/5 d55/5  d55/5 اتانول 

c55/5 d55/5 55/5c d55/5 d55/5  d55/5  نيتریکاسيد 
c55/5 d55/5 56/5c d54/5 d58/5  d8  ثانيه 5 %62اسيد سولفوریک 

c36/5 d55/5 34/5c d55/5 d53/5 d6  ثانيه 85 %62اسيد سولفوریک 

c99/8 d56/5 53/5c d64/8 68/5c c86  ثانيه 65 %62اسيد سولفوریک 

a65/83 56/5a 25/4a 35/6a a48/8 a96 نيترات پتاسيم 

c56/5 d55/5 55/5c d56/5 d58/5  d8  دقيقه 6اسيد کلریدریک 

c55/5 d55/5 55/5c d55/5 d55/5  d55/5  دقيقه 4اسيد کلریدریک 

c55/5 d55/5 55/5c d55/5 d55/5  d55/5  دقيقه 2اسيد کلریدریک 

ab56/88 13/4ab 52/3b 53/1ab 55/8a a14 کلرید سدیم 

b62/1 48/3bc 86/3b 14/5bc 39/8a a99 دهيخراش 

 .دار بر اساس آزمون دانکن استحروف مشابه در هر ستون نشانگر عدم وجود اختالف معني
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 شاخص بنیه بذر

 مقایسه ميانگين تيمارهای شکست خواب بذر برنتایج 
(، بيانگر آن است که ميانگين شاخص 6 )جدولشاخص بنيه 

( و تيمار کلرید 56/5پتاسيم )نيتراتبنيه بذر حاصل از تيمار 
( بيشتر از ميانگين P<55/5داری )طور معنيه( ب13/4سدیم )

( است ولي با سایر تيمارها تفاوت 66/6تيمار شاهد )
 (. P>55/5) ردنداداری معني

 تراکم کاشت عمق و

 متقابل عمق و تراکم کاشت هایاثرمقایسه ميانگين  نتایج
 داری برعمق کاشت اثر معني که گر آن استنشان( 3)جدول 

(، اما اثر تراکم کاشت بر P<55/5) رددا بذر سبز شدن درصد
 متقابل بين عمق و تراکم کاشت هایاثربذر و  سبز شدندرصد 

 (.P>55/5باشند )نميدار معني

 

 با استفاده از آزمون تجزیه واریانس دوطرفه کلماتیس  بذر سبز شدن بر درصدمتقابل عمق و تراکم کاشت  هایاثر -3 جدول

Sig. F منبع درجه آزادی ميانگين مربعات 

 عمق 6 62/8466 **48/88 558/5

439/5  91/5ns  98/856 6 تراکم 

831/5  66/8ns  35/626 4 تراکم  *عمق 

 خطا 81 43/838  
, ns**: باشندميدار معني رابطهوجود  و دارمعني رابطهترتيب عدم وجود به. 

 

 5/8 کاشت در عمقبذر  سبز شدن بيشترین درصد
 مترسانتي 8 کاشت و کمترین درصد در عمق مترسانتي

ز سب نتایج نشانگر آن است که درصد (.8 شکل) مشاهده شد
 داریطور معنيهب مترسانتي 5/8کشت شده در عمق  بذر شدن

(55/5>P) کشت شده در عمق بذر سبز شدن بيشتر از درصد 
ده در کشت ش بذر سبز شدن ما با درصدباشد امي مترسانتي 8

ی وجود ندارد دارمعني اختالف مترسانتي 5/6عمق 
(55/5<P.) 

 
 دانكن ایدامنه چند آزمون از استفاده با کلماتیس بذر سبزشدن بر کاشت عمق اثر بررسی -1شكل
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a
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(cm )   عمق کاشت
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 بحث 
 به نسبت پوسته بذر فيزیکي )نفوذناپذیری متعدد عوامل

 جوانه( و برابر خروج در آن مکانيکي مقاومت و گازها آب،

 بازدارنده و کننده ترکيبات تحریک توازن شيميایي )عدم

 ترکيبات وجود و بودن جنين نارس بذر، درون زنيجوانه

 Safaian& گذارند )ميثير أتبذر  خواب فرایند بازدارنده( بر

Azarnivand, 2010.) 
ه کباشد ميخواب فيزیولوژیک از انواع خواب دروني بذر 

 برایبه یک دوره سرما  اغلببذرهای دارای این نوع خواب 
بر ثير أت "احتماال سرما .نيازمند هستندآن برطرف شدن 

هورمون اسيد جيبرليک را از  توليد و سلولي غشاهای تراوایي
تحریک  ( 2Ca + یون ویژهبهها )جابجایي یون در تغييرطریق 

 این افزایش با .( McDonald, 1995 &Copeland) کندمي

آبسيزیک که مهمترین ماده بازدارنده  اسيد ميزان هورمون،
 یهاآنزیم جيبرليک اسيد .یابدکاهش مي باشد،داخل بذر مي

 کند.مي فعال بذر آلورون الیه ميالز را درآ مختلفي ازجمله

 و بذر شده نشاسته و قندها شکسته شدن این آنزیم موجب
 Safaian& کند )مي تبدیل جنين استفاده قابل مواد به را آنها

Azarnivand, 2010.) از یک هيچ شود کهخاطرنشان مي
( نگهداری ºC65بذرهای کلماتيس اصفهاني که در دمای اتاق )

 هک يیزني بذرهاجوانهميزان  روازاین، ند، جوانه نزدشده بودند
شده  ( نگهداریسرمادهي خشک)در یخچال مدت دو ماه به

 دیدهپکه  کنداین ایده را به ذهن متبادر مي )تيمار شاهد(،بودند 
تغيير اقليم و روند گرمایش زمين و پيامد آن عدم تأمين 

این  ذربو کافي برای شکستن خواب شرایط سرمادهي طبيعي 
ن ای بذر زنيجوانهتواند یکي از دالیل عدم گونه گياهي، مي

 (.  et al.,Razmjoo 2009گونه گياهي در طبيعت باشد )
Naseri  وTabari (6584)،  تيمارهای دمایي  همطالعبه

( Acer campestreمنعور شکست خواب بذر افرای کَرب )به
 34) مادهيسر تيمار درنشان داد که  آنانپرداختند. نتایج 

اق زني اتفهفته( با و بدون اعمال اسيد جيبرليک، هيچ جوانه
( تحت تيمار دمای %53زني )نيفتاد. بيشترین درصد جوانه

بدون اعمال اسيد  هفته سرد( 66هفته گرما و  86متناوب )
 ایهاثربذر  پژوهش،این در  روازاینجيبرليک اتفاق افتاد. 

گياه کلماتيس آزموده  بذرزني دمایي بر درصد جوانه شوک
از طریق ایجاد رخنه در پوسته بذر سبب  معموالًآب داغ  شد.

 و چهریشه مقاومت مکانيکي آن در برابر خروجکاهش 
 ژننسبت به آب و اکسي بذرنفوذپذیری پوسته شده،  چهساقه

یند افردر را پوسته را افزایش داده و نقش بازدارندگي 
توجه  . با Uzun, 2001 &(Aydin( دهدکاهش مي زنيجوانه

درجه  65 و 95 تيمارهای آب داغثير أتعدم  بذربه 
آب  پژوهش،این گيری نمود که در توان نتيجهگراد، ميسانتي

گرم به ساختار رویان آسيب رسانده و تأثير مثبتي بر 
در برخي موارد گزارش شده است  .است شتهادن بذرزني جوانه

زني به آنها آسيب رسانده و بر جوانه بذرکه گرم و سرد کردن 
 ورغوطهتيمارهای  (.2015et al.,  Gereتأثير منفي دارد )

بر  ،به مدت زمان مختلف اسيد سولفوریک در بذرنمودن 
ا این امر ب، بوده استناثرگذار  بذر زنيجوانهدرصد و سرعت 

 انندمحاصل از تيمارهای شيميایي  گزارش شدهمثبت  هایاثر
 et alGu. ,)   هابذربرخي  زنيجوانهاسيد سولفوریک بر 

 ( 2014et al., Maleki Farahani ؛ Lopez, 2005؛2004
سبب  دهيخراشتيمار باشد. در این تحقيق، مينراستا هم

 هانياصف بذرهای کلماتيس زنيجوانه افزایش چشمگير درصد
گردید. این امر نشانگر آن است که این تيمار با نفوذپذیرنمودن 

 شده است بذر زنيجوانهپوسته بذر به آب سبب تسریع 
(2013et al., Zarekia .) بهبود درصد برای دهيخراش تيمار 

های ، شنبليله و گونA. siliquasusمانند یي هاگونه زنيجوانه
نتایج  (. t al.,eZarekia 2013) چندساله پيشنهاد شده است

ن ایدر  نيترات پتاسيم حاصل از تيمارهای کلرید سدیم و
( مبني بر افزایش درصد 6582) Mortazayiتحقيق، با نتایج 

پرایم شده با  اسمو Atriplex leucocladaبذرهای  زنيجوانه
چه ریشه خروج سرعت و کلرید سدیم و نيز افزایش درصد

اسموپرایم شده با کلرید  (Cucumis melo) خربزه بذرهای
 Talebi باشد.راستا مي( هم et al.,Sivritepe 2003سدیم )

 تيمارگزارش نمودند که پيشNabavi Kalat (6585 )و

 ایگياهچه خصوصيات زني وجوانه بهبود سبب نيترات پتاسيم

گردد. نيترات پتاسيم با مي (Nigella sativa ) سياهدانه
ریک را تح بذرهازني به نور نيز، جوانه بذرتحریک حساسيت 
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 افزایش باعث اسموپرایمينگ(.  et al.,Scott 1984کند )مي

در را  DNAو  پروتئين سنتز و شده بذرها متابوليکي فعاليت
 فسفو . اسموپرایم بردهدمي افزایشبذرهای اسموپرایم شده 

Balyan ,) است ثيرگذارأتنيز  غشایي هایسلول ليکيدهای

ر اسموپرایم افزایش سرعت جذب رطوبت در تيما (.1986
 Moradi) شودميبذرها  زنيجوانه شده سبب افزایش سرعت

2010 et al.,.) 5/8در عمق  زنيجوانه افزایش مورد در 
توان چنين مي یمترسانتي 8ی در مقایسه با عمق مترسانتي

های محيطي بذرها تحت تنش سویک از استدالل نمود که
 با افزایشدیگر  سویگيرند و از ميمراتب کمتری قرار به

 ،افزایش یافته هاآنميزان ماندگاری  و ، تجمع رطوبتعمق
 یابدميبذرها افزایش ماني و تداوم رشد شانس زنده

(2003 et al.,Pahlavani ). کاهش تبادل گازها و حضور 
2CO کاهش نيز های بيولوژیکي خاک و حاصل از فعاليت

بذرها  زنيجوانه کاهشتوان از دالیل را مي انرژی بذرذخيره 
دانست  مترسانتي 5/6به  5/8ا افزایش عمق کاشت از ب
(2001 Macchia, &Benvenuti .)  ،در مورد عمق کاشت بذر

بذر را  بزرگبرابر قطر تا پنج  طورکلي عمق دومتخصصان به
اک ممکن خبته این مقدار با توجه به بافت لکه ا کنندتوصيه مي

 (.Azarnivand, 2006است تغيير کند )

 
 پیشنهادها

 کلرید سدیم و نسبت به تيمارهای دهيخراشتيمار 
نيترات پتاسيم با توجه به عدم استفاده از مواد شيميایي در 

ت شکس برایمزیت داشته و ، کاربرد آن بذرهاشکست خواب 
 کشت برای. شودميخواب بذرهای این گونه گياهي توصيه 

 86/8ی و ميزان مترسانتي 5/8این گونه گياهي نيز عمق  ذرب
با توجه  در هر مترمربع( عدد بذر 35 برابر) بذر کيلو در هکتار

 .دگردميتوصيه  گرم( 93/3به وزن هزاردانه بذر )
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Abstract 

    Clematis ispahanica Boiss is a rare species of Ranunculaceae family, which has forage and 

medicinal value. The seeds of this species have a very low germination percentage because of 

dormancy. Therefore, increasing their germination percentage by laboratory methods can be 

effective in restoring this plant. In the present study, considering the seed size of C. ispahanica , 

H2SO4 (96% ) for 5 , 10, 20 seconds , hot water (70 and 90 °C .) for 15 minutes, ethanol (96%) 

for 48hours, HCL ( for 2, 4 and 6 minutes), KNO3 (0.2%) for 48 hours, NaCl (50 milli molar) for 

48hours, and scarification using sandpaper were tested to break the seed dormancy.  Moreover, 

the seeds of this species were planted in different depths (1, 1.5 and 2.5 cm) and densities (30, 50 

and 70 seeds per square meter). Data analysis was performed using SPSS software version 18 and 

by univariate analysis of variance and the Duncan test. According to the results, the most effective 

treatments to improve germination percentage and rate were KNO3, NaCl and scarification 

treatments. The depth of planting had a significant effect (P<0.05) on the germination percentage, 

but the density of planting had no significant effect on the germination percentage (P> 0.05). Due 

to the lack of use of chemicals in scarification using sandpaper treatment, it has an advantage over 

other effective treatments, recommended to break seed dormancy and increase its germination 

percentage. Considering the weight of a thousand seeds (3.73gr), 1.12 kg/ha seed (equivalent to 

30 seeds per square meter) in the depth of 1.5 cm is proposed for the planting of this species in 

the study area. 
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