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های جمعیتو بررسی استقرار گیاهچه در  بذور زنیجوانه تاثیر تیمارهای مختلف بر

 (.Linum album Ky. Ex Boiss) کتان سفید

 
 4یمضان کلوند، ر3ییاهلل رضا، کرامت2یناظر یدهوح ،*1یانیرضا ک
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 چکیده

 نی دارای خاصیت ضدساله از تیره کتان حاوی ترکیبات لیگناگیاهی چند( Linum album Ky. Ex Boiss)کتان سفید 

خاص دارای  کیژلوگرفتن در شرایط اکودلیل قرارمانند بسیاری از گیاهان دارویی دیگر به باشد. بذرهای این گیاهسرطانی می

این  و استقرار بذر زنیجوانه برای بهینه شرایط ایجاد و خواب بر موثر اکوفیزیولوژیک عوامل شناخت بنابراین .استخواب 

تیمار مختلف  91تاثیر  بررسیسه آزمایش جهت انجام به همین منظور  است. ضروری امریک  پرورش آن و تولید جهت گیاهان

)طرح  های مختلفجمعیتگیاهچه  و استقرار )طرح کامال تصادفی( رنیبررسی جوانه ،)طرح کامال تصادفی( شکنیجهت خواب

. نتایج این بررسی نشان داد که اثر آوری شدجمعرویشگاه  99از  9919بذور این گیاهان در تابستان  ،های کامل تصادفی(بلوک

ونه گدر تیمار شاهد هیچبود.  دارمعنی درصد 9در سطح  زنیهای جوانهو سایر شاخصزنی های مختلف بر درصد جوانهتیمار

رین نتیجه زنی بهتدرصد جوانه 99/22گرم در لیتر با میلی 9111استفاده از تیمار جیبرلین به غلظت زنی مشاهده نشد. جوانه

 میزانترتیب بهبه (01A) جوکارو  (4A) رزنهای در جمعیت گیاهچه زنی و استقراردرصد جوانهترین بیشداشت.  در پی را

ترکیبی جیبرلین با تیمارهای بذر کتان سفید کردن خواب جهت برطرفبا توجه به نتایج  .مشاهده شددرصد  99/19 و 12/22

و  (0A)جوزان های جمعیتهای مورد مطالعه استفاده از همچنین بر اساس شاخص .شودسرمادهی مرطوب پیشنهاد می

 شود.های اصالحی توصیه می، برای پیشبرد برنامه(6A)باباعلی 

 

 ، شکستن خوابجیبرلین ،تنوع: کلیدی هایواژه

 
 

 کرج، ایران. دانشگاه تهران، یعیو منابع طب یکشاورز یسسبز، پرد یو فضا یعلوم باغبان یگروه مهندس دکتری یدانشجو-9

 .، کرج، ایراندانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز یسسبز، پرد یو فضا یعلوم باغبان یگروه مهندس استاد، -2

 .کرج، ایران دانشگاه تهران، یعیو منابع طب یکشاورز یسپرد یی،غذا یعصنا یاستاد، گروه علوم و مهندس -9

 ، همدان، ایران.استان همدان یعیطب بعو منا یکشاورز اتیقمرکز تحق استادیار پژوهشی، -1
kianireza37@ut.ac.com: نویسنده مسئول*

  

mailto:kianireza37@ut.ac.com


 9911/ دوم شماره/ هفتم سال/ ایران بذر تحقیقات و علوم               کیانی و همکاران                                                               

292 

 مهمقد

گونه  2111ها و کوهساران ایران بیش از در پهنه دشت

هرای هرر یرک از گیاهی یعنی حدود دو برابرر تعرداد گونره

 ,Omidbaigi)کنرد مریربی گیاه رشد های اروپای غکشور

ای از ایرن گیاهران دارای که بخرش قابرل مالحظره (2013

امروزه . باشندهای ثانویه میمقادیر قابل توجهی از متابولیت

هرا تیییرر نگاه جوامع به گیاهان دارویی و آثار شفا بخش آن

توان رویکرد دوباره جوامع صنعتی کرده است و به نوعی می

 Omidi and) ان و داروهای گیاهی مشاهده کردرا به گیاه

Amirshekar, 2007). نس کتررران جررر(Linum)  دارای

ها در ایرران یافرت گونه از آن 91گونه است که  291حدود 

هرا هرای بسریاری از آندانه (Rechinger, 1974)شود می

ویژه اسیدهای چرب امگرا های چرب ضروری بهغنی از اسید

 ,Raney and Diederichsen) هسررتند 1و امگررا  9

 (Linum album Ky. ex Boiss)کتران سرفید  .(2002

مترر، سانتی 11تا  21ساله علفی به ارتفاع گیاهی است چند

انحصاری ایران کره در شرمال غررب، غررب و مرکرز کشرور 

این گیراه  .(Sharifnia and Asadi, 2000) پراکنش دارد

کسررین حرراوی ترکیبررات لیگنررانی مهمرری نظیررر پودوفیلوتو

(PTOX)  متوکسررری پودوفیلوتوکسرررین -1و(MPTOX )

-های ضد ویروسی و ضد توموری میاست که دارای ویژگی

بررای  هرااز ایرن ترکیرب .(Seidel et al., 2002)باشرند 

و  etopside ،etophoseسرراخت سرره داروی ضررد سرررطان 

teniposide های شود که برای مقابله با سرطاناستفاده می

 Farkya) رونردتومورهای میزی به کار میریه، تخمدان و 

et al., 2004). 

یکی از شرایط الزم جهت اصالح گیاهان وحشی یرافتن 

زنری جوانرهبهترین روش، جهت تکثیر گیاه مربوطره اسرت. 

بررذر  طبررت تعریررف انجمررن متخصصررین رسررمی تجزیرره

(AOSA, 1981)  عبارت از توانایی بذر جهرت تولیرد یرک

باشررد. طرری فرآینررد اعد مرریگیرراه طبیعرری در شرررایط مسرر

عنوان واحد زایشی این است که رشته زنی نقش بذر بهجوانه

کنررد هررا را حفرر  حیررات و ضررمانت بقررای کلیرره گونرره

(Balouchi and Modarres Sanavi, 2006) . بذرها پس

از غلبه بر خطرات مختلف که در مراحل رسیدن، پراکنش و 

برودن شررایط توانند در صورت فرراهمخواب وجود دارد، می

هرای مختلرف هرر کردام مساعد محیطی جوانه بزنند. گونره

زنری نیراز دارنرد. مجموعه شرایط متفراوتی را بررای جوانره

شرایط شیمیایی کره در محریط پیرامرون یرک برذر فرراهم 

کننده در جلوگیری یرا تحریرک تواند عامل تعییناست، می

ان شیمیایی کره بره درون رویر یاهترکیب .باشدزدن جوانه

کنند، اغلب در القای و فعالیت متابولیکی را تحریک می نفوذ

زنی مؤثر هستند. چهار ماده شیمیایی متداول در ایرن جوانه

کینیتین، تیوره و نیترات  جیبرلیک اسید، :زمینه عبارتند از

نیترات پتاسریم موجرب تحریرک بسریاری از برذور  .پتاسیم

آن توسرط شرود امرا اثررات حساس به نرور در تراریکی مری

 Baskin) گیرردفاکتورهای مختلفی تحت ترثثیر قررار مری

Baskin, 1998 and) نیترررات پتاسرریم .(3oKN)  پررر

زنی اسرت منظور افزایش جوانهترین ماده شیمیایی بهمصرف

(Balouchi and Modarres Sanavi, 2006).  یکری از

اسرت کره  (3GA)جیبرلیک اسرید  های مهم رشد،هورمون

ی در شکسررتن خررواب بررذر، جررایگزینی نقررش بسرریار مهمرر

 سرخت و در نهایرت سررمادهی در برذرهای دارای پوسرته

 ,.Ghasemi Pirbalouti et al)دارد زنی بذر گیاهان جوانه

-کردن بذرها با شرایط سرد و مرطوب بهتیمار. پیش(2007

 یرا زنری، چینره سررماییمنظور جرذب آب و بهبرود جوانره

برا که  عات نشان داده استنام دارد. مطالسرمادهی مرطوب 

یت بذر بره فاکتورهرای سحساتوان می سرمادهیاستفاده از 

 (هراال خارجی جیبرلینمنظیر نور، نیترات و استع)محیطی 

برای استقرار موفقیت آمیرز  .(Kigel, 1995) دادرا افزایش 

زنی به سرعت و در حد قابل قبولی گیاهان، بهتر است جوانه

تفاده از برخی مواد شیمیایی، نیل اس همزمان صورت پذیرد.

 Nadjafi)و همکاران نجفی  نماید.به این هدف را آسان می

et al., 2006) های مختلف شکستن خرواب بررسی روش با

 Ferula)ی باریجره یربرذر دو گونره گیراه دارو زنیو جوانه

gummosa) ( و مریم نخودیTeucrium polium به این )

ارهررای شرریمیایی نیترررات نتیجرره رسرریدند کرره اعمررال تیم

داری پتاسیم، سولفوریک اسید و جیبرلیک اسید اثرر معنری

عموآقایی و  .زنی این دو گونه دارداب و جوانهبر شکستن خو

بررا  (,Amooaghaie and Valivand 2014) ونرردولرری

 تیمار زمان و نوع غلظت، سرمادهی، زمان مدت مطالعه اثر

 کروهی کررفس رسرترشرد دانره و زنیجوانره برر ازته مواد

(Kelussia odoratissima Mozaff.)  91دریافتنرد کره 

و  زنریداری برر جوانرهاثرر معنری سرمادهی مرطروبهفته 

درصرد  2/1هرای غلظت .این گیراه داشرت زنیسرعت جوانه

های درصد تیوره اثر مثبت، اما غلظت 1/1نیترات پتاسیم یا 

نفری برر درصد تیروره اثرر م 1درصد نیترات پتاسیم یا  1/1

تاسیم بر روی طول و نیترات پ 2/1زنی داشتند. تیمار جوانه
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تر داری نداشت اما طول، وزنچه اثر معنیوزن خشک ریشه

درصرد  1چه را در سرطح تر ریشرهچه و وزنو خشک ساقه

نیتررات  1/1نسبت به شاهد افزایش داد. در مقابرل غلظرت 

بت بره داری نسرپتاسیم تمامی این صفات را در حرد معنری

 ,.Samadi et al)و همکراران  صرمدی شاهد کراهش داد.

+ آگرار و  محیط کشت مختلف )آب 2با بررسی اثر  (2012

 111 ،111( و سطوح مختلف جیبررلین )MSمحیط کشت 

 912و  911، 11، 22مرردت گرررم در لیتررر بررهمیلی 9111و 

( و اسرید سرولفوریک سلسریوسدرجره  1ساعت در دمرای 

دقیقره( و  21و  21، 91، 91مردت بهدرصد  11و  11، 21)

مردت ) به سلسیوسدرجه  21شتشو در آب جاری با دمای 

ساعت( و تعدادی تیمار ترکیبی بر چهار  11و  22، 12، 21

 ,L. mucronatum, L nervosum)گونه از جنس کتران 

L. album and L. austriacum) تررین دریافتند که بیش

نه با استفاده از جیبررلین زنی برای هر چهار گودرصد جوانه

و  یفشررررا .رخ داد گررررم در لیتررررمیلی 9111در غلظرررت 

منظور تعیرین تراثیر به (Ashrafi et al., 2013)همکاران 

زنی کتان سفید سولفوریک اسید، جیبرلین و اتانول بر جوانه

بررذور ایررن گیرراه را از اسررتان اصررفهان شهرسررتان سررمیرم 

ها گزارش کردنرد کره ارآوری کرده و پس از اعمال تیمجمع

زنی مشراهده نشرد و برذور در تیمار شاهد هیچگونره جوانره

کامال خواب بودند. سولفوریک اسید و اتانول هیچ تاثیری بر 

 9111زنرری نداشررتند. تیمررار جیبرررلین بررا غلظررت جوانرره

سراعت موجرب  12و  21مدت به (ppm)گرم در لیتر میلی

قیرت برا توجره بره در این تح .درصد بذور شد 11زنی جوانه

عمرل آمرده از منراطت رشرد ایرن هرای برهکه در بازدیداین

هیچگونه تکثیری بره وسریله برذر مشراهده نشرد و  گیاهان

ت گرفتره ثگیاهان موجود از اندام تکثیری زیرر زمینری نشر

 11س از گذشرت )پر زنریهای اولیه جوانرهبودند و در تست

روز  91خشرک، برذور بره فواصرل  طیدر شررا یروز نگهدار

مرورد  شرگاهیآزما طیمرتبره( در شررا 1)در مجمروع  بارکی

مشراهده  زنیجوانهگونه هیچ (.قرار گرفتند یزنآزمون جوانه

جیبرلیرک اسرید، سررمادهی تاثیر تیمارهای مختلف ) نشد،

زنری و شکسرتن خرواب ( بر جوانهمرطوب و نیترات پتاسیم

ن کترا هرای مختلرفهای جمعیتاستقرار گیاهچهنیز و  بذر

 مورد ارزیابی قرار گرفت.سفید 

 

 هامواد و روش

محرل گیاهران آوری برذور کتران سرفید، جمعمنظور به

( با استفاده از 9919نظر در فصل گلدهی )اردیبهشت مورد 

 (9گذاری شد )جردول عالمت (GPS)دستگاه جی پی اس 

آوری بررذور جمرع (9919پرس از رسریدن برذور )مرررداد و 

ا اسرتفاده رشد این گیاه ب هایین محلتعی .شدرسیده انجام 

، اطالعرات (Sharifnia and Asadi, 2000)از فلور ایرران 

و منرابع طبیعری اسرتان کشاورزی هرباریوم مرکز تحقیقات 

هرای برذور جمعیت انجام شد. های شخصیو بررسی همدان

92A  99و Aهررا و از بانررک ژن موسسرره تحقیقررات جنگل

منظرور بررسری برهیش اول در آزمرا مراتع کشور تهیه شرد.

 91کتران سرفید  برذر زنی و شکستن خروابجوانهوضعیت 

 برای این مورد استفاده قرار گرفت. (2)جدول  تیمار مختلف

 استفاده شرد. 2A جمعیتشده از آوریمنظور از بذور جمع

در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکرار برای  این آزمایش

عردد برذر در نظرر  91کررار هر تیمار انجام شد. برای هرر ت

گرفتره شررد کره پررس از شررمارش و ضردعفونی بررا محلررول 

دقیقره و چنردین برار  1مدت درصد به 1هیپوکلریت سدیم 

مترری سرانتی 1هرای دیششستشو با آب مقطرر، در پترری

شده حاوی کاغذ صافی واتمن قرار گرفتند و پرس از استریل

در  دیررش،لیتررر آب مقطررر برره هررر پتررریمیلرری 1افررزودن 

و رطوبت نسربی  سلسیوسدرجه  91±9ژرمیناتور با دمای 

هرای سررمادهی مرطروب در درصد قرار گرفتنرد. تیمار 21

 شرمارش )یخچال( قرار گرفتنرد. سلسیوسدرجه  1دمای 

 روز هر شروع آزمایش، از ساعت 21 از پس زده،جوانه بذور

 شد.  انجام صبح

 بودن رؤیت قابل و چهریشه خروج زنی بذور،جوانه معیار

 عمرل .شد گرفته نظر متر( درمیلی یک حداقل طول)به آن

-به روز(، 29مدت زنی )بهجوانه اتمام زمان تا بذور شمارش

در پایان صفاتی از قبیرل  مداوم صورت گرفت. و مرتب طور

 چرره، وزن تررر گیاهچرره، وزن خشررک گیاهچررهطررول ریشرره

 وسسلسیدرجه  21ساعت در دمای  12مدت ها به)گیاهچه

 توزین شردند( 1119/1قرار گرفته سپس با ترازوی با دقت 

 Copeland)زنری جوانرهتکرار در هر تیمرار، درصرد  92با 

and Mc Donald, 1995)، زنی سرعت جوانه(Aflakpui 

et al., 1998)روزهرای الزم بررای د رشرد )تعردا ، سررعت

(، زمرران شررروع T50درصررد از بررذر هررا یررا  11زدن جوانرره

کشد تا اولین بذر جوانره )مدت زمانی که طول می زنیجوانه

 ,Abdul-Baki and Anderson)بذر بزند( و شاخص بنیه 

 حاسبه گردید.بر اساس روابط زیر م (1970
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GP=n/N × 100 
Gr=∑n/∑(dn),      
VI=Ls×GP/100. 

میانگین سرعت  Grزنی، درصد جوانه GPدر این روابط 

میانگین طول گیاهچره  Lsشاخص بنیه بذر،  VIزنی، جوانه

زده در پایان آزمایش، تعداد کل بذرهای جوانه n(، مترمیلی)

N  تعداد کل بذرها در شرروع آزمرایش وd  تعرداد روزهرای

 روع آزمایش است.سپری شده از ش

 

 کتان سفید جمع آوری بذور ناطقمشخصات جغرافیایی م -1جدول 
Table 1- Geographical characteristics of seed collection regions of Linum album 

 جمعیت

 کتان سفید
Population 

Linum album 

 رویشگاه
Region 

عرض جیرافیایی 

()شمالی  

Latitude (N) 

طول جیرافیایی 

()شرقی  

Longitude (E) 

(متر)ارتفاع   

Elevation 

(m) 

A1 جوزان -همدان    Hamedan- Jowzan 34⁰13'56" 048⁰57'25" 1904 

A2 همدان- مالیر   Hamedan- Malayer 34⁰15'12" 048⁰51'19" 1803 

A3 تویسرکان -همدان    Hamedan- Tuyserkan 34⁰32'57" 048⁰06'19" 1551 

A4 همدان- رزن   Hamedan- Razan 35⁰28'02" 049⁰02'36" 1976 

A5 همدان- کرفس    Hamedan- Karafs 35⁰20'57" 049⁰15'39" 1966 

A6 همدان- باباعلی   Hamedan- Baba Ali 34⁰55'50" 048⁰11'34" 2176 

A7 همدان- علی آباد   Hamedan- Aliabad 34⁰41'12" 048⁰38'02" 2124 

A8 همدان- سد اکباتان   Hamedan- Ekbatan dam 34⁰45'51" 048⁰35'35" 1946 

A9 همدان- حاجی آباد   Hamedan- Hajjiabad 34⁰46'11" 048⁰43'17" 1955 

A10 همدان- جوکار   Hamedan- Jowkar 34⁰22'45" 048⁰40'02" 1721 

A11 همدان- نهاوند   Hamedan- Nahavand 34⁰11'11" 048⁰18'53" 1616 

A12 اصفهان- فریدون شهر   Isfahan- Fereydunshahr 32°54'11" 50° 4'39" 2630 

A13 فارس- شیراز   Fars- Shiraz 29°38'2" 52°11'28" 1922 

 99زنی برذور منظرور بررسری جوانرهر آزمایش دوم بهد

(، تحررت بهترررین تیمررار 9)جرردول  جمعیررت کترران سررفید

گرم میلی 9111تیمار جیبرلین با غلظت آزمایش اول )پیش

ساعت( آزمایشی در قالرب طررح کرامال  21مدت در لیتر به

 تصادفی با سه تکرار انجام شد.

 خواب شکنی بذور کتان سفید تیمارهای مورد استفاده برای -2جدول 
Table 2- Treatments used to Dormancy Breaking of L. album seeds 

Treatment code Treatment  تیمارها 

1 Gibberellin 3000ppm  گرم در لیترمیلی 9111جیبرلین 

2 Gibberellin 2000ppm  گرم در لیترمیلی 2111جیبرلین 

3 Gibberellin 1000ppm گرم در لیترمیلی 9111رلین جیب 

4 Gibberellin 500ppm  گرم در لیترمیلی 111جیبرلین 

5 Gibberellin 100ppm  گرم در لیتر میلی 911جیبرلین 

6 Washing 24 hours + Gibberellin 500ppm 21 گرم در لیترمیلی 111ساعت شستشو +جیبرلین 

7 Gibberellin 100ppm 48 hour  ساعت 12گرم در لیتر میلی 911جیبرلین 

8 Gibberellin 500ppm + 2 week stratification  گرم در لیتر+ دو هفته سرمادهیمیلی 111جیبرلین 

9 2 week stratification 2 هفته سرمادهی مرطوب 

10 4 week stratification 1 هفته سرمادهی مرطوب 

11 8 week stratification 2 هفته سرمادهی مرطوب 

12 12 week stratification 92 هفته سرمادهی مرطوب 

13 Potassium nitrate 2 %  2نیترات پتاسیم % 

14 Potassium nitrate 1 %  9نیترات پتاسیم % 

15 Potassium nitrate 0.5 %  1/1نیترات پتاسیم % 

16 control شاهد 
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ر عدد بذر در نظر گرفتره شرد و برذو 11برای هر تکرار 

 1عفونی با محلول هیپوکلریت سردیم از شمارش و ضدپس 

دقیقه و چندین بار شستشو برا آب مقطرر،  1مدت درصد به

و در  های پر شده با کوکوپیت کشرت شردهدر سینی کشت

 . )شب/روز( قرار گرفتند 21/21گلخانه با دمای 

 بودنرؤیت قابل چه وخروج ساقه زنی بذور،جوانه معیار

در  شرد. گرفتره نظرر در متر(میلی نجپ حداقل طولآن )به

 هرایمنظور بررسی درصد استقرار گیاهچرهآزمایش سوم به

زده تحرت تیمرار جوانره)کتران سرفید مختلف  جمعیت 99

 21مردت گررم در لیترر برهمیلری 9111با غلظرتجیبرلین 

 ا،یاز سطح در یمتر 9211ارتفاع ) ( در شرایط مزرعهساعت

 قرهیدق 11درجه و  91و  یطول شرق قهیدق 11درجه و  11

در گلخانره  یآزمایش ،(9مشخصات خاک در جدول ی، شمال

و مزرعه گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشرگاه 

هرا در انجرام شرد. گیاهچره 9911تهران در بهار و تابستان 

شرایط گلخانه و در سینی کشت پر شده با کوکوپیت کاشته 

 91تکرررار  9) 11روز از هررر جمعیررت  11شرردند و پررس از 

و در قالرب طررح  بره مزرعره منتقرلتایی( گیاهچره سرالم 

 ،. در طری فصرل رشردشرد های کامل تصادفی کشرتبلوک

صرورت مرداوم صرورت های هررز برهآبیاری و مبارزه با علف

روز پررس از کاشررت  991گرفررت. شررمارش گیاهرران سررالم 

ها در مزرعه انجام شد و با توجه بره تعرداد گیاهران گیاهچه

درصرد  ،یمانده هرر جمعیرت نسربت بره روز اول کاشرتباق

تجزیره آمراری  استقرار برای هر جمعیرت محاسربه گردیرد.

و مقایسره   SPSS v.22افزارنرم  وسیلههای آزمایش بهداده

 1در سرطح  ای دانکرندامنرهها با آزمون چندکلیه میانگین

 انجام شد. درصد

 محل انجام آزمایشمشخصات خاک  -3جدول 

Table 3. Edaphic parameters of soil at research place 

ظرفیت 

 زراعی 

FC 

کالس بافت 

 خاک

Soil class 

درصد 

 سیلت
Silt % 

 درصد رس
Clay %  

 شندرصد 
Sand % 

 نیتروژن کل
Total 

N % 

 پتاسیم
K 

Mg/kg 

 فسفر
P 

Mg/kg 

EC 

dS/m pH 

35 Clay 24 41 35 0.71 120 66 2 8.3 

 

 نتایج

زنی و خواب شککنی ی مختلف بر جوانهتاثیر تیمارها

 بذور کتان سفید

ان داد که در برین تمرام نش هادادهنتایج تجزیه واریانس 

 درصرد 9تیمارهرا در سرطح  همره شردهگیریصفات اندازه

تررین درصرد بیش .(1دار وجود دارد )جدول اختالف معنی

گررم در میلری 9111 جیبرلین با غلظت تیماردر زنی جوانه

برا افرزایش مردت  .مشاهده شردزنی درصد جوانه 22با  لیتر

 (.1)جدول  زنی نشان داد.زمان سرمادهی سرعت جوانه

 های کتان سفیدزنی و درصد استقرار جمعیتجوانه

شرده نشران داد گیرینتایج تجزیه واریانس صفات اندازه

نسربت طرول جز شده بهگیریکه در بین تمام صفات اندازه

دار وجرود اخرتالف معنری یک درصدطح در س به عرض بذر

-بره زنیجوانره درصد ترینکم و ترین(. بیش1دارد )جدول 

( 2A) مالیرر و 12/22 با( 1A) رزن هایجمعیت در ترتیب

 وزن تررینبریش. (2 جردول) شرد مشاهده درصد 1/92  با

 برا 1A و 1A هرایجمعیت بره مربرو  ترتیرببه دانه هزار

 (.2 جدول) بود گرم 11/9 و 19/1

 کتان سفید زنی و شکستن خواب بذربررسی وضعیت جوانهدر آزمایش  گیری شدهتجزیه واریانس صفات اندازه– 4جدول
Table 4 . Analysis of variance of measured traits in the test of germination and dormancy breaking of 

L. album seeds 

 راتمنابع تییی
S.O.V 

درجه 

آزادی   
df 

 Mean Squareمیانگین مربعات   

زنی    درصد جوانه
Germination  

زنی   شروع جوانه
Start 

germination 

 سرعت رشد
Growth 

rate 

زنی    سرعت جوانه
Germination 

rate 

وزن خشک 

گیاهچه   
Dry 

weight 

 طول گیاهچه
Seedling 

length 

شاخص بنیه   
Vigor 

index 

 **Treatment  15 4811.06** 64.24** 200.64** 0.14** 9.15** 50.79** 56.20تیمار

 Error 48 21.06 3.07 0.37 0.01 0.08 0.62 8.69خطای آزمایشی  

 دار در سطح احتمال یک درصدمعنی **

at the 1% levelSignificant  **
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کتان  زنی و شکستن خواب بذردر آزمایش بررسی وضعیت جوانهشده گیریمقایسه میانگین صفات اندازه - 5 جدول

 سفید
Table 5. Mean comparison of measured traits in the test of germination and dormancy breaking of L. 

album seeds 

 تیمار
Treatment 

زنیدرصد جوانه  

Germination 

% 

 زنیشروع جوانه

Start 

germination 

(day) 

 سرعت رشد
Growth 

rate (day) 

زنی    عت جوانهسر
Germination 

rate (seed per 

day) 

وزن خشک 

 هگیاهچ

 Dry 

weight(mg) 

 چهطول ریشه

Seedling 

length(mm) 

هشاخص بنی    

Vigor 

index 

1 78.33b 7.75c 14d 0.07c 2.91c 7.03b 55.09ab 

2 78.33b 9cd 14.25d 0.06c 3.42b 5.75cd 45.04d 

3 88.33a 5b 14.5de 0.07c 3.06bc 6.03bc 53.29bc 

4 75b 7.5bc 75.13d 0.07c 3.15bc 6.55bc 49.18cd 

5 25e 11d 16.75f 0.06c 3.03bc 2.41e 04.60i 

6 63.33c 7bc 25.12c 0.07c 2.97bc 4.80d 30.45f 

7 55d 8c 15.25e 0.06c 2.75c 6.56bc 36.11e 

8 81.66b 1a 4.5b 0.17c 3.07bc 7.07b 57.77a 

10 66.21e 1a 1a 0.36b 3.13bc 8.61a 18.66h 

11 21.66e 1a 1a 0.44b 3.99a 8.94a 19.37h 

12 26.66e 1a 1a 0.65a 1.71d 9.26a 24.71g 

16 

(control) 
0 - - - - - - 

که در تیمارهای با توجه به این) است با آزمون دانکن درصد1در سطح احتمال  تیمار دو بین دارمعنی اختالف وجود معنی به ستون هر در متفاوت حروف

 (.ها در جدول خودداری شدزنی دیده نشد، از ذکر آننیترات پتاسیم و دو هفته سرمادهی مرطوب هیچگونه جوانه
Values followed by different letters are significantly different according to Duncan test, P= 0.05 (Since there were not any 

germination in potassium nitrate treatments and two weeks stratification, they were not mentioned in the table). 

  های کتان سفیدجمعیت زنیدر آزمایش بررسی جوانه شدهیگیرتجزیه واریانس صفات اندازه – 6 جدول

Table 6. Analysis of variance of measured traits in the test of germination of L. album populations 

 اتمنابع تیییر
S.O.V 

درجه 

آزادی   
df 

 Mean Squareمیانگین مربعات   

درصد جوانه زنی    
Germination % 

 طول

 گیاهچه

Seedling 

length 

 عرض بذر

Seed 

width 

 طول بذر

Seed 

length 

نسبت طول به 

 عرض بذر

Seed 

length/width 

 وزن هزار دانه

1000-seeds 

weight 

 **Treatment 12 1048.41** 2.45** 0.07** 0.26** 0.02 ns 0.64   تیمار

 Error 26 5.58 0.13 0.01 0.03 0.01 0.06خطای آزمایشی   

 دار در سطح احتمال یک درصد    معنی **

                                        No significant differencens , at the 1% levelSignificant  **

هرای مختلرف کتران سرفید درصد استقرار در جمعیت

(. نتایج نشران داد کره 2دار نشان داد )جدول تفاوت معنی

هررای مررورد مطالعرره از صررفر درصررد اسررتقرار در جمعیررت

( متییرر 91Aدرصرد )جمعیرت  99/19( ترا 1A)جمعیت 

ترا  99/92هرا درصرد اسرتقرار برین بود. در سرایر جمعیت

 (.9مشاهده شد )شکل  99/91

 

 بحث 

دسرت آمرده در برذور بردون اعمرال هبر اساس نتایج ب

تیمار )شاهد( و تیمار شرده برا نیتررات پتاسریم هیچگونره 

دهنده خواب بذر این گیاه نشد که نشان زنی مشاهدهجوانه

و عدم تاثیر نیترات پتاسیم در شکستن خرواب برذر کتران 

 گیرری نمرودنتیجه چنین توانمی طورکلیبهسفید است. 

 درصرد برر آزمرایش این در بررسی مورد تیمارهای اثر که

مثبرت  اثرر دالیرل از یکری برود. داربذور معنری زنیجوانه

برذور  زنیجوانره برر جیبررلین دمانن شیمیایی هایمحرک

در  هورمرونی نسربت رسیدن تعادل به کتان سفید احتماالُ



 9911/ دوم شماره/ هفتم سال/ ایران بذر تحقیقات و علوم                            زنی...                         تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه

229 

اسرید  ماننرد آبسریزیک رشرد بازدارنده مواد کاهش و بذر

(ABA)  اسرت مربرو (Ghasemi Pirbalouti et al., 

2007).

 ای کتان سفیدهزنی جمعیتدر آزمایش بررسی جوانهشده گیریمقایسه میانگین صفات اندازه - 7 جدول

Table 7. Mean comparison of measured traits in the test of germination of L. album populations 

جمعیت   
Population 

زنی    درصد جوانه
Germination % 

 طول گیاهچه

Seedling 

length(cm)  

 عرض بذر

(mm)Seed width 

 طول بذر

Seed 

(mm)length 

 وزن هزار دانه

1000-seeds 

weight(gr) 

A1 b71.22 4.13cd 2.46a 3.94bcd 2.80efg 

A2 j12.5 3.14ef 2.19b-e 3.79cde 2.69fg 

A3 def46.15 2.75f 2.14d-g 3.80cde 3.44bcd 

A4 a78.07 4.51bc 2.10efg 3.55e 3.13b-f 

A5 f26.22 2.75f 1.97g 3.21f 2.58g 

A6 c51.27 3.06ef 2.34a-d 3.66de 4.03a 

A7 cd48.47 4.36c 2.27a-e 3.73cde 2.98def 

A8 g31.22 2.96f 2.04fg 3.65de 3.07c-f 

A9 cde48.11 5.53a 2.35a-d 4.16ab 3.99a 

A10 i22.11 3.42ef 2.40ab 4.38a 3.22b-e 

A11 ef44.14 4.34c 2.38abc 4.05bc 3.56b 

A12 43.17f 5.05ab 2.37abc 4.04bd 3.50bc 

A13 27.16h 3.66de 2.17c-g 3.85b-e 3.27bcd 

 است. با آزمون دانکن درصد 1در سطح احتمال  تیمار دو بین دارمعنی اختالف وجود معنی به ستون هر در متفاوت حروف

Values followed by different letters are significantly different according to Duncan test, P= 0.05. 

  های کتان سفیددرصد استقرار جمعیتبررسی  در آزمایششده گیریس صفات اندازهتجزیه واریان –8جدول 

Table 8. Analysis of variance of measured traits in the test of establishment percent of L. album 

populations 

 اتمنابع تیییر
   S.O.V 

 dfدرجه آزادی   
 Mean Squareمیانگین مربعات   

 % Establishmentصد استقرار   در

 **Population 12 329.85   جمعیت
 **Block 2 62.48   بلوک

 Error 24 7.33   خطای آزمایشی
 دار در سطح احتمال یک درصد                                  معنی **

       at the 1% levelSignificant  **

 زیر که در یکهیدرولیت هایآنزیم سنتز هابرلینجی

 هایدهند. آنزیممی افزایش را دارند قرار آلورن الیه

 مواد تجزیه سبب و انتقال یافته اندوسپرمآ به سنتزشده

 شوندمی زنیجوانه برای الزم تثمین انرژی و شدهذخیره

(Cirac et al., 2004). بسته اسید رابطه با جیبرلیک در 

قرار  استفاده مورد متفاوتی هایگیاهی غلظت گونه به

همکاران  وکه محمودزاده طوریبه است گرفته

(Mahmoodzadeh et al., 2006) 111 ،مورد نیز را 

 9111حاضر غلظت  تحقیت در اند.قرار داده استفاده

 111گرم در لیتر جیبرلین به تنهایی و غلظت میلی

رمادهی مرطوب گرم در لیتر در ترکیب با دو هفته سمیلی

و  اشرفیکه در تحقیت حالینتیجه خوبی داشت در

بر روی شکستن  (Ashrafi et al., 2013) همکاران

-گرم در لیتر بهمیلی 9111خواب بذر کتان سفید غلظت 

ترین زنی بیشدرصد جوانه 11ساعت با  12و  21مدت 

 در تحقیت زنی را در پی داشت. نتایج ایندرصد جوانه

افزایش  بر اسید مطلوب جیبرلیک ثرگذاریا با ارتبا 

، (Hilton, 1984)های هیلتون یافته با زنیدرصد جوانه

 Ghasemi Pirbalouti et) و همکاران قاسمی پیر بلوطی

al., 2007)،  همکاران  ونجفی(Nadjafi et al., 2006) ،

و  اشرفیو  (Samadi et al., 2012)و همکاران صمدی 

اخیرا  دارد. مطابقت (Ashrafi et al., 2013) همکاران

گیری گیاه مادری در دمای نشان داده شده است که قرار

-پایین و در زمان بلوغ بذر باعث افزایش خواب بذور می

دهنده وجود نوعی مکانیسم حافظه است شود که نشان

(Chen et al., 2014). کتان  بذرهای کهاین به با توجه

و در طی  هستند یراقلیم سردس بذرهای جمله سفید از

 شوند و نیزفصل رشد با دماهای پایین روبرو می

 رودکنند، انتظار میمی سپری را سردی هایزمستان

 شود شکسته سرمادهی ها باآن فیزیولوژیک بذرهای خواب
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گیاهان  این بذرهای در اکولوژیک یک سازگاری عنوانبه و

 در که گیاهی هایگونه از بسیاری بذر باشد. گرفته شکل

شدنبرطرف برای رویند،می سردتر و های معتدلاقلیم

 سرمایپیش اعمال .دارند نیاز سرما دوره به یک خواب

باشد.  نیاز این رفع برای میانبر راه یک واندتمرطوب می

 متییر تواندمی گیاهی هایگونه به توجه با این تیمار تثثیر

دو در تحقیت ما  .(Uzun and Aydin, 2004)باشد 

هفته سرمادهی مرطوب هیچ تاثیری در رفع خواب بذور 

تر بذور تواند حاکی از نیاز سرمایی بیشنداشت که می

باشد. با افزایش مدت زمان سرمادهی از دو هفته به چهار 

های زنی افزایش یافت ولی در تیمارهفته درصد جوانه

داری با تیمار چهار هفته تر اختالف معنیمدتطوالنی

 (.1مشاهده نشد )جدول سرما 

 
وجود اختالف  یحروف متفاوت در هر ستون به معن) های کتان سفیدمقایسه میانگین درصد استقرار جمعیت –1شکل 

 ((1 های کتان سفید)جدول:جمعیت  A1-A13.با آزمون دانکن است درصد 5 در سطح احتمال  ماریدو ت نیب داریمعن
Figure 1. Mean comparison of establishment percent of L. album populations (Values followed by 

different letters are significantly different according to Duncan test, P= 0.05. A1-A13: L. album 

populations (table 1)) 

نتایج حاکی از آن است که سرمادهی باعث افزایش 

شود. چشمگیر شاخص بنیه در تیمار ترکیب با جیبرلین می

 دهد که کهنتایج تحقیت روی آرابیدوپسیس نشان می

 سرمای )نظیر شوندمی خواب باعث شکست که هاییتیمار

و  جیبرلینبیوسنتزی  هایژن بیان بدون نور( یا با مرطوب،

 را زیستی نظر از فعال هایتجمع جیبرلین نهایت در

 مرطوب سرمای معرض در هابذر قرارگیری .کندمی تحریک

 در و شده منجر بذر در آبسیزیک اسیدکاهش سطوح  به

کاتابولیسم  دنبال به. یابدمی افزایش زنیجوانه نتیجه

 وابستهآبسیزیک اسید  رسانیتضعیف پیام وآبسیزیک اسید 

 تحریک جیبرلین سنتز مرطوب، سرمای طول در خواب، به

 .(Yamauchi et al., 2004)شود می

 طوربه که از بذرها بسیاری در که اندکرده بیان محققان

 دارند، خواب طرف شدن بر جهت سرما به نیاز یاگسترده

 مقدار سرمادهی طی دوره چناری، برگ افرای و فندق مانند

 and Bryant, 1982) شودمی جمع RNAزیادی 

Slater). باالتر دمای در که شاهد بذرهای در که آن حال 

 رویداد این .شودنمی دیده RNAشوند، تجمع می نگهداری

 از برای بزرگ هایمولکول ساخت باز سرما در اهمیت

 مدت .دهدمی قرار تثکید مورد را بذر و نمو رشد سرگیری

 در بذرهای نامیه قوه افزایش برای الزم سرمادهی زمان

 ژنتیکی بذر، هایویژگی تثثیر به بستگی مختلف گیاهان

 شرایط سرمادهی نیز و بذر نمو اقلیمی و محیطی شرایط

به مثابه یک  .(Benech-Arnold et al., 2000) دارد

های مناطت معتدله نسبت به بذرهای قاعده کلی، بذر

تری نیاز دارند، این مناطت گرمسیری به درجه حرارت کم

تری های وحشی به حرارت کمدر حالی است که گونه

 .(Sarmadnia, 1995)هلی نیازمندند نسبت به گیاهان ا

نمودن رسد بهترین تیمارها برای برطرفیبه نظر م

 9111خواب بذر کتان سفید تیمار با جیبرلین با غلظت 

گرم میلی 111جیبرلین و تیمار ترکیبی  گرم در لیترمیلی

است. البته با در  + دو هفته سرمادهی مرطوبدر لیتر

توان گفت زنی میههای جوانگرفتن سایر شاخصنظر

زنی بسیار موثر سرمادهی مرطوب در افزایش کیفیت جوانه

هفته  92 تیمار که داشت توجه باید دیگر سوی ازاست. 

 نتوانسته هم سرمادهی مرطوب برای بذور کتان سفید
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 این ساند.رب درصد باالتر 11/21 از را بذر نهایی زنیجوانه

زنی به جوانه عوامل بازدارنده که است آن مبین موضوع

 املیوعمیزان قابل توجهی در بذور این گیاه وجود دارد و 

 رسدبه نظر می دارند. نقش هاآن در حذف سرمادهی از غیر

گرم در میلی 9111از  ترترکیب جیبرلین با غلظت های کم

همراه سرمادهی تر بهبا مدت زمان اعمال تیمار طوالنی لیتر

کند که نیاز به بررسی میمطلوبتری حاصل  مرطوب نتیجه

توان خواب بذر این گیاه را از نوع دارد. بنابراین میتر بیش

  دانست. یکژدرونی و فیزیولو

که نتایج تحقیت حاضر نشان داد درصد گونههمان

های مختلف کتان سفید بسیار متییر زنی در جمعیتجوانه

 و محیطی شرایط بذر، های ژنتیکیبود که متاثر از ویژگی

بنابراین شرایط رفع خواب بذر است،  نیز و بذر نمو اقلیمی

شده و مطالعات قبلی توان براساس نتایج مشاهدهمی

(Nazeri et al., 2017)  نتیجه گرفت که تنوع ژنتیکی

 در این رابطه. های مختلف وجود داردباالیی بین جمعیت

با  (Ghaemizadeh et al., 2011) و همکاران زادهقائمی

های مختلف زنی بذر در جمعیترکود و جوانه بررسی

های مختلف، ر در تودهموسیر نتیجه گرفتند که خواب بذ

. ، که با نتایج تحقیت حاضر مطابقت داردمتفاوت است

 بوتهشده از یک بذور برداشتتحقیقات نشان داده است که 

دهند بنابراین در سطوح مختلفی از خواب نشان می

نوظهور  زده و احتمال مرگ گیاهچههای مختلف جوانهزمان

یابد. احتماال تیییرات محیطی در زمان بلوغ بذر کاهش می

باعث ایجاد سطوح مختلف خواب در بذور مختلف یک بوته 

شود. بنابراین وجود اختالف قابل توجه در قدرت و می

های متعلت به زنی بذر در جمعیتدرصد جوانه

ظار نیست و نتایج های متفاوت دور از انتمیکرواقلیم

 Simons and)کند شده در این تحقیت را تایید میمشاهده

Johnston, 2006; Burghardt et al., 2016.) 
القای خواب بذر در طی دوره بلوغ و توسعه آن رخ مری

دهد. فاکتورهای محیطی محیط رشد گیاه مرادری در طری 

ر بلوغ بذر مانند دما، نور و نیترات خاک بر سطح خرواب برذ

در رابطه با درصرد . (He et al., 2014)تاثیر بسزایی دارند 

محل رویش گیراه  اختالفتوان ها میاستقرار پایین گیاهچه

محرل ) طبیعی برا شررایط مزرعره رویشگاهمورد مطالعه در 

-خاک و برهخصوصیات از نظر دما، رطوبت، ( انجام آزمایش

 را عوامررل دخیررل در ایررن صررفت دانسررتخصرروص ارتفرراع 

(2017 .,et aleri Naz)شرود . همانگونره کره مشراهده می

های برا های حاصل از برذور رویشرگاهگیاهچهرار قدرصد است

های حاصررل از بررذور تررر از گیاهچررهبرریش ،ترررارتفرراع کررم

و زارع زاده  .تر اسررتشررده از منرراطت مرتفررعآوریعجمرر

با بررسری اسرتقرار  (Zarezadeh et al., 2015)همکاران 

-های مختلف آویشن در استان یرزد، برهونهاکسشن از گ 11

تر اکسشن را سازگار، نسبتا سازگار و کم 99و  22، 2ترتیب 

صرد . همچنرین ایشران تنروع در درسازگار گرزارش کردنرد

ها اقلریم منشرا اکسشرن های مختلرف را برااستقرار اکسشن

-بره. که هم راستا با نتایج این تحقیت است مرتبط دانستند

ید در شرایط مشرابه و کار گیاه کتان سفرسد کشت نظر می

دسررت هتری بررایررن گیرراه نتررایج مطلرروب رویشررگاه طبیعرری

 دهد.می
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Abstract 

Linum album Ky. Ex Boiss. is a perennial herb from Linaceae family, which have lignans that are 

anti-cancer compounds. Like other medicinal herbs the seeds of Linum album due to exposure to 

particular ecological conditions have dormancy, therefore, identification of ecophysiological factors 

that affecting on dormancy and determining the optimal conditions for seed germination and 

establishment of plants is essential to produce them. So in order to perform three experiments 

includes: investigation the effect of 15 different treatments on dormancy breaking (completely 

randomized design), germination (completely randomized design) and seedling establishment of 

different populations (randomized complete block design), seeds of these plants were collected in June 

2014 from 13 sites. The results of this study showed that the effect of different treatments on 

germination percentage and other germination indices was significant at 1% level. In the control 

treatment, no germination occurred. The best results observed in 1000 ppm GA with 88.33 percent 

germination. The highest percentage of germination and seedling establishment observed in 

populations A4 (78.08%) and A6 (41.33%). To remove dormancy in Linum album it is proposed that 

we use combined GA treatment with stratification. Also, based on the indices studied, the use of 

populations A1 and A6 is recommended for improvement of breeding programs. 
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