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 مقاله پژوهشی

 يها پژوهشبا تاکید بر روند  ،رفع آن يها روشو  خفتگیاهمیت، انواع مروري بر: بذر خفتگی
 بذر خفتگی ي هزحودر  داخلی

  *، 3 فر فرشید قادري، 2 محسن ملک ،1 حکیمه رحیمی
 چکیده مبسوط

 یطدر شرا یحتگاهی اوقات . باشند یملوب موفق در زمان و شرایط مط یزن جوانهبذرها براي بقا و ماندگاري نیازمند : مقدمه
 خفتگیکه به چنین بذرهایی، بذرهاي داراي  افتد یماتفاق  ریتأخهمراه با  یزن جوانهیا  یزن جوانهعدم  محیطی و ژنتیکی بذر، مطلوب

 خفتگیبا این حال . اشدآثار مثبت در گریز از شرایط نامطلوب و تضمین بقا در آن محیط داشته ب تواند یم بذر خفتگی. شود یمگفته 
بذر ترکیبی از  خفتگیدر ایجاد . شود یم، سبب کاهش سبز شدن و کاهش عملکرد یزن جوانهبذر گیاهان زراعی از طریق جلوگیري از 

 خفتگیفیزیولوژیک،  خفتگیفیزیکی،  خفتگیبذر شامل  خفتگیکلی به طور. امل ژنتیکی بذر دخیل استعوامل محیطی و عو
 یده خراشاز تیمارهاي  توان یمبذر  خفتگیکه جهت رفع  باشد یمچندگانه  خفتگیمورفوفیزیولوژیک و  گیخفتمورفولوژیک، 

، نور و تیمارهاي ترکیبی، بسته به نوع یرس پسشیمیایی، استراتیفیکاسیون سرد و گرم، آبشویی، تیمارهاي هورمونی، /فیزیکی
 تلفمخ يها بذر در گونه خفتگی ینهانجام شده در زم یده از مطالعات داخلمطالعه با استفا ینرو در ا یناز ا. استفاده کرد خفتگی

خصوص ارائه  یندر ا يو کاربرد یپرداخته شده و اطالعات کل یاهیمختلف گ يها در گونه خفتگیانواع  یبه شناخت و بررس یاهی،گ
 .شده است

 بذر خفتگی ي هزکه در حو یرسال اخ 20در  یاهیه گگون 250 يگزارش منتشر شده رو 168مطالعه تعداد  یندر ا: ها روشمواد و 
سپس درصد گیاهان مورد مطالعه و  .قرار گرفت یبررسمنتشر شده بود، مورد  یو زراع ینتیز ی،، مرتعهرز علف یی،دارو گیاهان

 .بذر، تعیین شد خفتگیبذر و تیمارهاي مناسب جهت رفع  خفتگیسهم انواع  نیچن همگیاهی و  يها رهیت
مشاهده شد و ) درصد 50( یزیولوژیکف خفتگیمربوط به  خفتگینوع  یشترینمورد مطالعه ب یاهیگ يها گونه یندر ب: اه افتهی

مورد مطالعه  یاهیگ يها گونهدر  خفتگیسهم  نیتر کمو  یزیولوژیکمورفوف خفتگیچندگانه،  خفتگی یزیکی،ف خفتگیپس از آن 
 یمارهاياستفاده از ت یزیولوژیکف خفتگیجهت رفع  یمارهات ینموثرتر .بود) درصد 61/1( یکمورفولوژ خفتگیمربوط به 

استفاده از  یزیکیف خفتگیرفع  يبرا یمارهات ینموثرتر ینهمچن. بود یمپتاس یتراتو ن یبرلیکج یداسسرد،  یفیکاسیوناسترات
 خفتگیجهت رفع  :استناد بر نتایج با .بود یمپتاس یتراتن یمارو ت یمیاییش یده خراش یکی،مکانو  یزیکیف یده خراش یمارهايت

 خفتگیرفع  يبرا. قابل توصیه است یمپتاس یتراتن و یبرلیکج یداس یمارهايو سپس ت ییدما یمارهاياستفاده از ت یکمورفولوژ
 نیچن مهو ) یکمورفولوژ خفتگیرفع (کوچک  یافته یزتما یا یافتهن یزتما يجهت بلوغ بذرها یمارهاییاستفاده از ت یزیولوژیکمورفوف

 همچنین .باشد یم یهقابل توص یزن جوانه يها کننده کیتحرجبران نبود  یا یزن جوانهجهت مقابله با عوامل بازدارنده  یمارهاییت
 یداسسرد و  یفیکاسیوناسترات یمارهايت انجام شده يها یبررسبا  یزیولوژیکمورفوف خفتگیبیشترین تیمار استفاده شده براي رفع 

 .بود یبرلیکج
 .گیاهان اقتصادي و ارزشمند را بهبود بخشید یزن جوانه توان یمو اعمال تیمارهاي مناسب  خفتگیبا شناسایی نوع : يریگ جهینت

 بذر خفتگیتیمارهاي رفع ، خفتگیانواع بذر،  خفتگی: کلیدي يها واژه

 :نوآوري يها جنبه
و گزارش جامع در خصوص خفتگی بذر براي بررسی   داخلی یاهی بومی ایران از طریق اطالعات مطالعاتگ يها انواع خفتگی در گونه -1

 .ارائه شد باراولین 
 .رفع آن به صورت کاربردي مرور گردید يها روشو  مؤثرخصوص خفتگی بذر، عوامل در  يو کاربرد یاطالعات کل -2
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 ...رفع آن يها و روش یانواع خفتگ ت،یبراهم يمرور: بذر یخفتگ: رحیمی و همکاران

 مقدمه
ي کشاورزي و از طرفی ها نهادهین تر مهمبذر یکی از 

ي از گیاهان زندگی بسیار چرخهآغاز و پایان  نقطه
واحد بنیادین تکوین حیات در زندگی  واقع درو  دار گل

مکانی و زمانی و  لحاظ ازاستقرار موفق . باشد یمگیاهان 
 هعمدبطور جوان  يها اهچهیگهمچنین توان رویشی 

فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذر تعیین  يها حالتتوسط 
واکنش بذر  نحوهحصول این موفقیت وابسته به . شود یم

به محیط و میزان ذخایر غذایی آن بوده که با فراهمی 
 ها اهچهیگ که نیااین ذخایر در مراحل اولیه رشد قبل از 

یک موجود اتوتروف و مستقل از منابع  عنوان بهبتوانند 
 شوند یمگیاهچه  يانرژي استفاده کنند، موجب بقا

رسیدن به بقا و  منظور بهبذرها  ).2000، 1بلک و بیولی(
و استقرار موفق گیاهچه  یزن جوانهري نیازمند ماندگا

یک  یزن جوانه. باشند یمخود در زمان و مکان مناسب 
بذر است که  يها یژگیوفرآیند فیزیولوژیک و مرتبط با 

این فرآیند با جذب آب از محیط اطراف  طورمعمول به
از محور جنینی پایان  چه شهیرآغاز شده و با خروج 

و همکاران،  3سلطانی ؛2015اران، و همک 2ترابی( ابدی یم
بذرها  یزن جوانهموفقیت در ). 2002، 4برادفورد ؛2006

وابسته به عوامل مختلفی از قبیل آب قابل دسترس، 
و  ها بازدارندهدماي مناسب، اکسیژن کافی، عدم وجود 
وجود  ینا با. در برخی موارد کمیت و کیفیت نور است

شرایط محیطی و در برخی مواقع حتی با مساعد بودن 
بذرها قادر به  ،بذر، در یک دوره مشخص از زمانژنتیکی 

که به چنین بذرهایی، بذرهاي  باشند ینم یزن جوانه
البته در بذرهایی که . شود یمگفته  5خفتگیداراي 

 صورت به خفتگیممکن است هم  زنند یمجوانه  یتدرنها
سلطانی و ( شود، ظاهر یزن جوانهدر تکمیل  ریتأخ

هدف نهایی  تواند یم خفتگیبنابراین ؛ )2017ان، همکار
بذر که همان بقا و ماندگاري در طبیعت است را در 

در شرایط و  هنگام نابه یزن جوانه جلوگیري از صورت
تضمین  ،را محیط نامناسب با خطر انقراض مواجه کند

مثبت و قابل  آثار تواند یم خفتگی به بیان دیگر. کند

                                                      
1 Black and Bewley 
2 Torabi 
3 Soltani 
4 Bradford 
5 Dormant seeds 

براي  یزن جوانهشرایط نامناسب قبولی را در گریز از 
بذرها در طی فصول مختلف از سال مهیا نماید و موجب 

با این حال  .تداوم و پایداري گونه در آن محیط شود
تحت  یزن جوانهبا جلوگیري از  زراعی گیاهان خفتگی

موجب کاهش سبز شدن و  ،عوامل بازدارنده ریتأث
فورد، براد( گردد یمحصول عملکرد نامناسب  یتدرنها

 .)2004، 6ردولفارنولد و -بنچ ؛2004
با داشتن رطوبت و  خفتگیبذر در شرایط 

بسیار ناچیز در مقایسه با یک گیاه تازه سبز  وساز سوخت
شده که به شرایط خشکی و دما حساس است، شانس 

، خفتگیدر شرایط  .بیشتري براي حفظ گونه و بقا دارد
 خفتگی. ال هستندغیرفع یزن جوانهبذرها زنده اما از نظر 

زراعی و وحشی  يها گونهدر بذر بسیاري از  تواند یم
. باشد ینموجود داشته باشد و مختص گونه خاصی 

به مناطق جغرافیایی  توانند یم خفتگیبذرهاي داراي 
از طریق پراکنش بذر انتقال پیدا کنند و با  يتر گسترده

ي مختلف در ها مکانمساعد بودن شرایط محیطی در 
این ویژگی بیشتر در مناطق . ان جوانه بزنندطی زم

و  هستند ثبات یبخشک که داراي بارندگی کم و 
همچنین در گیاهان خودرو، مرتعی و جنگلی مشاهده 

 يها یژگیوبسیار عمیق از  خفتگیو داشتن  شود یم
نکته مهم بدون در . شود یمگیاهان این مناطق محسوب 

، يا گونهدر هر  خفتگینظر گرفتن عوامل و دالیل بروز 
در یک توده  خفتگیداشتن . است خفتگینسبی بودن 

. کل آن توده بذري نیست یزن جوانهبه معناي عدم 
راهی براي دوام و پایداري در بانک  خفتگینسبی بودن 

در طی زمان را  یزن جوانهو امکان  شود یمبذر محسوب 
 ).2004برادفورد، ( دهد یمبه بذرها 

بذر براي  شرایط ستادر برخی مواقع ممکن 
مساعد باشد اما شرایط براي رشد و تبدیل به  یزن جوانه

گیاهچه و استقرار نامناسب باشد که بذر از طریق 
تا فراهم  یتبدون زوال و کاهش کیف تواند یم خفتگی

شدن شرایط مساعد زنده مانده و در شرایط مناسب 
 بذر از طریق وجود مواد. کندو تولید گیاهچه  زده جوانه

بازدارنده در اطراف پوشش خود، توزیع زمانی و مکانی از 
، از مساعد بودن یا خفتگیطریق داشتن سطوح مختلف 

در بسیاري از . شود یمنبودن شرایط محیطی آگاه 
                                                      
6 Benech-Arnold and Rodolfo 
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 يها یژگیواز  خفتگیداشتن  هرز علف يها گونه
هرز  يها علف. است ها آناختصاصی و حیاتی براي 

ماندگاري طوالنی  نندتوا یم خفتگیداشتن  واسطه به
بذر خاك داشته باشند و به این طریق  بانکمدت در 

 خفتگیداشتن . بقاي اکولوژیک خود را حفظ نمایند
در مزارع  ها آنسبب سبز شدن هرساله  هرز علفبذرهاي 

نور، ماده  در دریافتو سبب رقابت با گیاه زراعی  شود یم
ملیات البته ع ).2000، 1فنر(غذایی و غیره خواهد شد 

و  خفتگیبا تغییر شرایط خاك بر  موقع بهکشاورزي 
 یزن جوانهاست و اوج  مؤثرهرز  يها علفبذر  یزن جوانه
با شخم و تغییر تاریخ  توان یمهرز در مزارع را  يها علف

، و همکاران 2چائوهان(کاشت گیاه زراعی تغییر داد 
هرز  يها علفبذر  خفتگیبنابراین با رفع ؛ )2006

 یزن جوانهو دماي مطلوب  ها آنزمان سبز شدن  توان یم
یاز جهت پیشگیري یا موردنکرد و اقدامات  ینیب شیپرا 

گیاهان زراعی در مقایسه با گیاهان . کنترل را انجام داد
کمتر  ها آنوحشی یا گیاهانی که سابقه زراعی شدن 

بذر  خفتگی. کمتري هستند خفتگیاست، داراي دوره 
 باشد یمصفتی نامطلوب  ورمعمولط بهدر گیاهان زراعی 

و براي یکنواختی در سبز شدن و رسیدن به باالترین 
قبل از  ها آنبذر  خفتگیعملکرد طی برداشت، باید 

در صورت کاشت بذرهاي داراي . کاشت رفع گردد
 استفاده کرداز بذر بیشتري جهت کاشت  باید، خفتگی

 بذرها بسیار یزن جوانهچون در غیر این صورت درصد 
گرچه در برخی محصوالت از قبیل . پایین خواهد بود

ي بوته روغالت جهت جلوگیري از جوانه زدن بذرها 
مادري قبل از برداشت و کمک به نگهداري کیفیت بذر، 

برادفورد، ( باشد یمضروري  خفتگیداشتن حدي از 
بذر نباید اقدام به حذف  گران اصالحبنابراین ؛ )2004
در  نیچن هم. ان زراعی کنندبذرهاي گیاه خفتگیکامل 

، باوجود فراهم بودن خفتگی، بذر داراي ها شگاهیآزما
که این  باشد ینم یزن جوانهشرایط مساعد باز هم قادر به 

فرآیند مانعی پیچیده و مشکل براي محققان تجزیه بذر 
و براي  کند یمخاص ایجاد  يا گونهجهت تحقیق روي 

، نوع ها شیآزماحل این مشکل باید قبل از شروع 
بذر را تشخیص داد و سپس با اعمال تیمار  خفتگی

                                                      
1 Fenner 
2 Chauhan 

بذرهاي  ها گونهالبته در برخی از . مناسب رفع گردد
از روي ظاهر بذر مانند رنگ،  توان یمرا  خفتگیداراي 

تا حدودي  خفتگیاندازه و غیره از بذرهاي فاقد 
تشخیص داد که به این نوع روش شناسایی، هترومورفی 

 .شود یمگفته 
ي گیاه روبه بذرها در زمانی که  تواند یم خفتگی

سبب  خفتگیمادري قرار دارند القا شود که این نوع 
نام  3اولیه خفتگیو  شود یم یزن جوانهیا عدم  ریتأخ

. شود یمدر اکثر گیاهان مشاهده  خفتگیاین نوع . دارد
پس از جدا شدن از گیاه مادري و  خفتگینوع دیگر 

امساعد محیطی مانند دماي باال، یري در شرایط نقرارگ
 .شود یمخشکی، کمبود اکسیژن و نبود نور در بذرها القا 

 خفتگیدر بذرهاي فاقد  که نیابسته به  خفتگیاین نوع 
یري در شرایط قرارگاولیه و  خفتگیاولیه یا پس از رفع 

، به ترتیب شودنامساعد محیطی به بذرها تحمیل 
و  6باتال( نام دارند 5ثانویه خفتگیو  4القایی خفتگی

ممکن است پس  ها گونهدر برخی از  .)2004همکاران، 
 صورت به خفتگیاز گیاه مادري هردو نوع  جدا شدناز 
بر  مؤثری عوامل طورکل به. داشته باشند وجود زمان هم

از اثرات محیطی و همچنین  يا مجموعه خفتگیایجاد 
 ،7ینو باسک ینباسک( باشد یمصفات ژنتیکی گیاهان 

بذر در  خفتگیبر ایجاد  مؤثرعوامل محیطی  ).2004
 .امه به صورت خالصه ارائه شده استدا

بذرها به نور خود به  خفتگیو  یزن جوانهواکنش : نور
، طول )شدت نور( تشعشععوامل مختلفی از جمله میزان 

بذر  خفتگی. و کیفیت نور وابسته است) کمیت نور(روز 
. مستقیم دارد رابطهمو ن دورهبا شدت نور در  معموالً

که نقش کلیدي  است یکی از دالیل آن افزایش موادي
افزایش شدت نور  همچنین. در این اتفاق را دارند

که شود از بذر  ییها اندامموجب تقویت  تواند یم
به . گردند یم یزن جوانهدر  ریتأخموجب  ها آنگسترش 

فتوسنتزي  يها تیفعال ،با افزایش تشعشععنوان مثال 
 تر میضخبذر  کننده احاطهپوششی  يها بافتو رفته اال ب

به طول همچنین گیاهان  .شود یم یزن جوانهشده و مانع 

                                                      
3 Primary dormancy 
4 Induced dormancy 
5 Secondary dormancy 
6 Batlla 
7 Baskin and Baskin 
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بر این اساس به سه دسته  که دهند یم واکنش نشانروز 
گیاهان . شوند یمتقسیم  و روزخنثی روزکوتاه، روزبلند
را دارند و پس از آن  خفتگیمیزان  نیتر شیب روزبلند

بیشتري نسبت به گیاهان  خفتگیوزخنثی رگیاهان 
این امر ناشی از اثرات متقابل فرآیندهاي  .دارند روزکوتاه

که از  باشد یمفیزیولوژیک گیاه با محیط اطراف 
به نقش طول روز بر  توان یماین عوامل  نیتر مهم
ازطرفی درخصوص  .هورمونی گیاه اشاره کرد يها تیفعال
در مراحل نمو و رسیدگی  عموماًها بذرکیفیت نور؛  ریتأث

د اما اگر نکمتري دار خفتگید ناگر نور قرمز دریافت کن
. ابدی یمافزایش  خفتگید ننور قرمز دور دریافت کن

میزان نور قرمز از باالي کانوپی گیاه به سمت  یطورکل به
براي تجدید اتفاق مثبت و این یک  ابدی یمکاهش  ینپای

شدن بذرها در زیرا در صورت سبز ؛ نسل گیاه است
پایین کانوپی به علت عدم نور کافی و نبود فضاي کافی 

 ).2004و همکاران،  روبرتو( شوند ینمموفق به استقرار 
 ،در نواحی گرم به شرط عدم محدودیت آب: دما
درجه حرارت باال در . شود یمبذر با دما تنظیم  خفتگی

و  دهد یمبذر را کاهش  خفتگی ،طول دوره رسیدگی
؛ البته اثر دما بر میزان افتد یماتفاق  یرس پسنوعی 

بذر بسته به اینکه در چه زمانی اعمال شود  خفتگی
هرچه دما افزایش یابد به طبع آن سرعت . متفاوت است

ش یا در مقابل پس از ریز. ابدی یمنیز افزایش  یرس پس
به عنوان  هعمدبطور پراکنش بذر، دماهاي باال 

 توانند یمقی شده و از طرفی تل یزن جوانه يها بازدارنده
 به وجودرا در بذرها ثانویه یا القایی  خفتگینوعی از 

 -؛ کروك و بنچ1977 ین،و باسک ینباسک( بیاورد
 ).1998، 1آرنولد

 خفتگیبا افزایش تنش خشکی : تنش خشکی
. ابدی یمدر برخی از بذرها کاهش برخی بذرها افزایش و 

ی به علت شدت گیاهان در برابر تنش خشک العمل عکس
 یطورکل به. باشد یمعوامل ژنتیکی  نیچن همتنش و 

. تنگاتنگ بین شوري و خشکی وجود دارد يا رابطه
، تابعی از غلظت امالح و میزان خفتگیو رفع  یزن جوانه

 باشد یممتقابل این موارد روي بذر  ریتأثبارندگی و 
 .)2015و همکاران،  2شاهمرادي(

                                                      
1 Kruk and Benech-Arnold 
2 Shahmoradi 

عناصر غذایی مورد  نیتر مهمیکی از : عناصر غذایی
غلظت مورد نیاز این زمانی که . نیاز گیاه نیتروژن است

 یزن جوانهو  ابدی یمبذر کاهش  خفتگی شود نیتأمعنصر 
مواد ترشح  ،غذایی با کمبود مواد. ابدی یمافزایش 

بذر  خفتگیافزایش موجب که  ابدی یمبازدارنده افزایش 
که است  ینادر این خصوص  توجه قابلنکته  .شود یم

دارند که  یزن جوانهعناصر غذایی زمانی اثر مثبت بر 
رسن و کا( وجود نداشته باشدمحدودیت رطوبتی 

 .)2001، 4؛ ولیشوورز و بوم میستر1992، 3تسورهیله
سن گیاه تولیدکننده بذر از : سن گیاه مادري

 يبذرها یزن جوانهیا عدم  یزن جوانه در مؤثرعوامل 
این در رابطه با سن گیاه عده کلی قا. باشد یم یدشدهتول

 یزن جوانهاست که با افزایش سن در زمان تشکیل بذر، 
. ابدی یمکاهش  بعديرشد بذرها در طی فصل 

تولیدي  گیاهانی که سن باالتري دارند، بذر یطورکل به
 حال یندرع ؛باشد یمبیشتري  خفتگیداراي  ها آن

کمتري  خفتگیبذرهاي تازه تولیدشده از گیاهان جوان 
و  یانیوالر( باشند یم تريویگور باالداراي دارند و 

 .)2006، 5یلبرگرت
موقعیت بذرها : موقعیت بذر روي گیاه مادري

بذرها  خفتگیو  یزن جوانهروي  تواند یمروي گیاه مادري 
 يا گونهبه . داشته باشد ریتأث ها آن بعديدر فصل رشد 

قرمز کافی به دلیل اینکه نور بذرهاي باالي کانوپی که 
موجود  و بذرهاي کمتري دارند خفتگی کنند یمدریافت 

دریافت نور قرمز  کانوپی گیاه به دلیل عدمدر پایین 
و  6لو(بیشتري دارند  خفتگی یزن جوانهکافی جهت 

؛ اسپادالر و 2010و همکاران،  7؛ وانگ2017همکاران، 
 .)2001، 8گومز

 یزن جوانهمیزان  در اکثر بذرها: )O2( اکسیژن
اگر به هر . تابعی از میزان دسترسی به اکسیژن است

دلیلی بذر نتواند اکسیژن مورد نیاز فرآیندهاي هوازي 
و شده با اختالل روبرو  یزن جوانهکند  نیتأمخود را 

عدم در شرایط  خفتگی. شود یمبذر  خفتگیمنجر به 

                                                      
3 Karssen and Hilhorst 
4 Vleeshouwers and Bouwmeester 
5 Valleriani and Tielborger 
6 Lu 
7 Wang 
8 Espadaler and Gomez 
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یک ویژگی مثبت  تواند یممقدار مناسب اکسیژن حتی 
ثانویه در  خفتگیحساب بیاید زیرا  در جوامع گیاهی به

باسکین و باسکین، ( اندازد یماین بذرها را به تعویق 
2001(. 

با توجه به فعالیت : )CO2( کربن یداکسدي 
که بدون توجه  کربن یداکستولید گاز دي  تنفسی بذر و

منجر به  تواند یمحضور اکسیژن در محیط خود  به
 یسلول درون اسیدي شدن محیط. اختالل در تنفس شود

در صورت باال بودن رطوبت بذر مشکلی است  خصوص به
که  کردیاد  خفتگیبه عنوان عاملی در ایجاد  توان یمکه 

کربن  اکسید يداین مورد همبستگی شدیدي با غلظت 
باسکین و باسکین، ( باشد یمبذر  يها بافتدر دسترس 

 ).2000، همکارانباسکین و  ؛2001
 

 بذر خفتگیانواع 
بذرها به یک سري اطالعات  خفتگیتعیین نوع براي 

آیا  )1. )2001باسکین و باسکین، (کلیدي نیاز است 
آیا بذرها نسبت به آب ) 2جنین بذر تمایز یافته است؟ 

آیا بذرهاي تازه برداشت شده قادر ) 3نفوذپذیر هستند؟ 
نیاز دارند؟  خفتگیهستند یا تیمارهاي رفع  یزن جوانهبه 
 ؟کند یمرشد  یزن جوانهقبل از وقوع  آیا جنین بذر) 4

کلی از انواع  يبند طبقهبر این اساس در ادامه یک 
 ؛2001باسکین و باسکین، ( ارائه شده است خفتگی
2008(. 

به  خفتگیاین نوع  :1ناشی از پوسته بذر خفتگی
نردبانی  يها سلولدلیل وجود یک یا چند الیه 

 که شود یمجاد ای) میوه(نفوذناپذیر به آب در پوشش بذر 
از طریق جلوگیري از جذب آب به بذر و جذب آن توسط 

از بذر،  کربن اکسید يد جنین و ورود اکسیژن و خروج
بذر  یزن جوانهاز بذر و تکمیل  چه شهیرمانع خروج 

بیشتر در نهاندانگان مشاهده  خفتگیاین نوع . گردد یم
 ).2000باسکین و همکاران، ( شود یم

این نوع بازدارندگی : 2رفولوژیکوم خفتگی
رفولوژیکی از وکه قبل از بلوغ م ییها گونهدر  یزن جوانه

در بذرهاي با . افتد یماتفاق  شوند یمبوته مادري جدا 
. فیزیولوژیک ندارد خفتگیرفولوژیک، جنین وم خفتگی

                                                      
1 Seed-coat dormancy 
2 Morphological dormancy 

 3تمایز یافته ها نیجنممکن است  خفتگیدر این نوع 
 4توسعه نیافته اما) قابل تشخیص يها اندامجنین داراي (

باشند و  )بذر داراي جنین کوچک است( 4نیافته
 .ممکن است جنین تمایز نیافته باشدنوع دیگر همچنین 

رفع  يمارهایت شیپرفولوژیک جنین به وم خفتگیدر 
هفته  1-2نیازمند  یزن جوانهنیاز ندارد، اما براي  خفتگی

 زمان در شرایط مطلوب نیاز دارد تا جنین رشد کند
محقق  خفتگیین دوره با داشتن که ا )یرس پس(
 ).2008 ؛2001باسکین و باسکین، ( شود یم

 خفتگیبذرهاي داراي : 5فیزیولوژیک خفتگی
توسعه یافته دارند  کامالًفیزیولوژیک جنین تمایزیافته و 

 یزن جوانهولی یک عامل بازدارنده فیزیولوژیکی از 
فیزیولوژیک به علت حضور مواد  خفتگی. کند یمممانعت 

یا ترکیبی  یزن جوانه کننده کیتحرزدارنده یا نبود مواد با
بازدارنده  نیتر مهم. شود یماز هردو در بذر ایجاد 

که بیشتر در  باشد یمک یزیآبساسید در بذرها  یزن جوانه
که با بذر در ارتباط مستقیم  ییها بافتپوسته بذر و در 

مواد  نیتر مهمهمچنین . هستند وجود دارد
. باشد یم  جیبرلیکاسید  در بذر یزن وانهجکننده  یکتحر

فیزیولوژیک دارند با توجه به شدت  خفتگیبذرهایی که 
جیبرلیک و اسید بازدارندگی، پاسخ به  سازوکار

بر این . اند متفاوت خفتگیآن براي رفع  يها يازمندین
، قیرعمیغفیزیولوژیک داراي سه سطح  خفتگیاساس 

؛ 2004باسکین،  باسکین و( باشد یممتوسط و عمیق 
 ).1977، 6نیکوالوا
، جنین بعد از جدا قیرعمیغفیزیولوژیک  خفتگیدر

و گیاهچه نرمال تولید  کند یمرشد  معموالًشدن از بذر 
بذرهاي داراي ). 2001و باسکین، باسکین ( کند یم

توسعه  کامالً يها نیجنفیزیولوژیک متوسط  خفتگی
 يها اهچهیگ جنین پس از جدا شدن از بذر. یافته دارند

بذرها نسبت به آب نفوذپذیر . کند یمنرمال تولید 
هستند اما ساختار پوششی جنین سرعت انتشار آبنوشی 

نکته قابل توجه . دهد یمیا انتشار اکسیژن را کاهش 
نقشی در افزایش  جیبرلیک دیاس اینکه ممکن است

 دیاساستفاده متوالی  درصورتباشد یا  نداشته یزن جوانه
                                                      
3 Differentiated 
4 Underdeveloped 
5 Physiological dormancy 
6 Nikolaeva 
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باسکین و (بهبود یابد  یزن جوانهو سرمادهی  جیبرلیک
فیزیولوژیک  خفتگیبذرهایی که ). 2001باسکین، 

توسعه یافته و نسبت به آب و  کامالًعمیق دارند جنین 
تفاوت این ). 1977نیکوالوا، ( نیز نفوذپذیر هستند هاگاز

در  آن يها سطحفیزیولوژیک با سایر  خفتگیسطح از 
 خفتگینی از تیمارهاي رفع طوال يها دورهاین است که 

. )1977نیکوالوا، ( باید اعمال شود یزن جوانهبراي بهبود 
فیزیولوژیک  خفتگیقادر به رفع   جیبرلیکاسید اگرچه 
و متوسط است اما تاثیري بر رفع  قیرعمیغسطح 
فیزیولوژیک عمیق ندارد  خفتگیبذرهاي داراي  خفتگی

 ).1977نیکوالوا، (
، خفتگیدر این نوع : 1یکرفوفیزیولوژوم خفتگی

و همچنین ) رفولوژیکوم خفتگی(جنین تمایز نیافته 
بازدارنده فیزیولوژیک  سازوکاریک با ممکن است 

جهت بذرها  .نیز در تعامل باشد) فیزیولوژیک خفتگی(
بازدارنده  سازوکارافزایش رشد جنین و حذف 

نیاز دارند  یمارت یشپیک یا چند فیزیولوژیک به 
 خفتگی). 1977؛ نیکوالوا، 2000همکاران، باسکین و (
رفوفیزیولوژیک بسته به پاسخ در مقابل تیمارهاي رفع وم

، قیرعمیغ، پیچیده قیرعمیغسطح ساده  9به  خفتگی
ساده عمیق، ساده متوسط، پیچیده عمیق، پیچیده 

 قیرعمیغمتوسط، اپیکوتیل ساده عمیق، اپیکوتیل ساده 
باسکین و باسکین، ( دشو یمو دوگانه ساده عمیق تقسیم 

 ).1977نیکوالوا،  ؛2008؛ 2001
این نوع : )2ترکیبی خفتگی(چندگانه  خفتگی

 خفتگیدر بذرهایی که داراي دو یا چند نوع  خفتگی
باید توجه . شود یم، مشاهده باشند یم زمان هم صورت به

 خفتگیدر مزرعه پایان  نیچن همداشت که در طبیعت و 
چندین عامل قرار  ریتأثبسیاري از بذرها در گرو 

چندگانه، ترکیبی  خفتگی نیتر عیشابراي مثال  .ردیگ یم
 باشد یمفیزیولوژیک  خفتگیفیزیکی و  خفتگیاز 

و همکاران،  4ی؛ شانموگاول2009و همکاران،  3یاتروش(
و  6کاسرا ؛2006، 5متزگر-لوبنرو  یجساو-؛ فنج2007

 ).2004، باسکینو  ین؛ باسک2005همکاران، 

                                                      
1 Morphophysiological dormancy 
2 Combinational dormancy 
3 Otroshy 
4 Shanmugavalli 
5 Finch‐Savage and Leubner-Metzger 

 خفتگیرفع  ياه روش
بذر وجود دارد  خفتگیمختلفی براي رفع  يها روش

 .بذر دارد خفتگیکه بستگی به نوع 
شیمیایی که و  تیمار فیزیکی نوع هر :7یخراش ده

شود،  بذر نفوذ شدن پوسته سخت قابلکه سبب نرم و 
در طبیعت عواملی نظیر عبور . شود یمگفته  یخراش ده

شدن، خورده شدن  لگدکوباز دستگاه گوارش حیوانات، 
و سایر  ها قارچ ریتأثپوسته توسط جوندگان و پرندگان، 

خاك موجب از بین رفتن پوسته  يها سمیکروارگانیم
مصنوعی زیادي براي  يها روش. شود یمسخت بذرها 

ناشی از  خفتگیبراي رفع . وجود دارد یخراش دهانجام 
به  یخراش دهتیمار  فیزیکی، خفتگیپوسته بذر یا 

. قابل استفاده استمکانیکی و یا شیمیایی  يها روش
ساییدن بذر بین دو مکانیکی از  یده خراش براي اعمال

تکه کاغذ سمباده، ایجاد شکاف با استفاده از سوهان، 
زبر  يها شناستفاده از مخلوط  نیچن هممیخ یا چاقو، 
براي اعمال . استفاده کرد توان یم همراه با بذر

 دخورنده مانند اسی شیمیایی از مواد یده خراش
یا نرم شدن پوسته سخت بذر  جهت برداشتن سولفوریک

 ).2000و همکاران،  ینباسک( استفاده کرد توان یم
است؛  یزن جوانهدما داراي نقش دوگانه در : دما

که موجب از بین بردن و در عین حال القا  يا گونه به
که مرتبط با تغییرات  شود یمبذر در  خفتگی

بذرهاي سخت،  هپوست. سترونی بذر افیزیولوژیک د
نقاط خاصی هستند که داراي شکنندگی بوده و  داراي

در اثر تغییرات دما و یا دماهاي خیلی باال دچار 
این روش بیشتر براي  .شود یمشکستگی و نفوذپذیري 

باسکین و (فتگی فیزیکی قابل استفاده است رفع خ
 ).1977باسکین، 

 خفتگیفع ر يها روشیکی از : حرارت خشک
که  باشد یمبذرهاي سخت، استفاده از حرارت خشک 

باعث کمبود رطوبت پوسته بذر و پریسپرم شده و از 
گازها و آب به درون بذر را  تر عیسرورود  شرایططرفی 
بذرهاي  خفتگیدماي حرارت براي رفع . کند یممهیا 

درجه  40-50گرمسیري و نیمه گرمسیري حدود 
 .)1977اسکین، باسکین و ب( است سلسیوس

                                                                           
6 Kucera 
7 Scarification 
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لگوم  تیرهاین تیمار بیشتر در گیاهان : آب داغ
 5تا  3براي انجام این کار، بذرها در آبی که . کاربرد دارد

برابر حجم بذر است به مدت معین و در دمایی نزدیک 
این کار موجب رفع عواملی . ردیگ یمبه نقطه جوش قرار 

ت یا همانند پوسته سخ گردند یم یزن جوانهکه مانع از 
باسکین و ( شود یمرفع مواد بازدارنده درون بافت پوسته 

 ).2000، همکاران
این تیمار همراه با ریسک فراوان است اما  :آتش
نکته . باشد یمکاربردي در طبیعت  يها روشیکی از 

قابل ذکر در استفاده از این تیمار توجه به رطوبت بذر 
 است که در صورت خشک بودن بذر بیشترین کارایی

؛ همچنین توجه به اثرات منفی و شود یممشاهده 
بذرهاي مرطوب از نکات قابل توجه  يبر رو نابودکننده

در این مورد ممکن است گرماي آتش و همچنین  .است
باعث رفع  شود یمکه از سوختن ناشی  اي یهثانومواد 

به عنوان مثال . شود یزن جوانهو تحریک  خفتگی
هستند که از سوختن بقایاي  يا یهثانواز مواد  ها نیکیکار

دودي و  يها محلولگیاهی تولید شده و در دود یا 
از آتش وجود دارند که با همچنین خاکستر ناشی 

موجب تحریک  ها نیبرلیج سازوکارمشابه با  يسازوکار
اثر دود روي  .شوند یم ها گونهبذرها در برخی  یزن جوانه
ست و خاص نی گونهمحدود به یک یا چند  یزن جوانه

برادفورد، ( دارد یکنندگ کیتحرروي بذر اکثر گیاهان اثر 
2002(. 

و نرم  میکروبیتجزیه  عیتسراین تیمار باعث  :مالچ
تنها مشکل این روش نیاز به . شود یمشدن پوسته بذر 

 ییها روشاما با این وجود از  باشد یممدت زمان طوالنی 
 .افتد یماست که در طبیعت اتفاق 

 اسید ازجمله یمیاییمواد ش برخی از :اسید
 ، اسیدیتریکن یداسکلریدریک،  اسیدسولفوریک، 

، استون و الکل قابلیت نرم یمسد یدروکسیدهاستیک، 
کردن پوسته سخت بذر و قابل نفوذ کردن پوسته نسبت 

مدت استفاده از این  غلظت و. باشند یمبه آب را دارا 
سکین و با(ته به نوع گونه گیاهی متفاوت است تیمار بس

 ).2000همکاران، 

 :1)مرطوب سرمادهی(استراتیفیکاسیون سرد 
ناشی از  خفتگیاولیه و ثانویه،  خفتگیاین تیمار بر رفع 
اثر  فیزیولوژیک خفتگیو همچنین  پوسته و جنین

درجه  5دماي مطلوب این تیمار اغلب دماي . مثبت دارد
است و طول مدت سرمادهی بسته به گونه  سلسیوس
سرمادهی حساسیت . باشد یمماه متغیر  3تا  1 گیاهی از

 جیبرلیک دیاسبذرها را به عواملی چون نور، نیترات و 
حاللیت اکسیژن در  سرمادهیهمچنین . دهد یمافزایش 

که نیاز اکسیژن  شود یمو باعث  دهد یمآب را افزایش 
و  ها بازدارندهتعادل بین  و همچنین جنین رفع شود

در  ها کننده کیتحرسمت افزایش را به  ها کننده یکتحر
 ؛2001باسکین و باسکین، ( دهد یمتغییر  ها گونهبرخی 

 ).2009و همکاران،  2کشتکار
: 3)مرطوب گرمادهی(استراتیفیکاسیون گرم 

 30تا  15قرار دادن بذر در محیطی مرطوب با دماي 
از این تیمار . ندیگو یمرا گرمادهی  سلسیوسدرجه 

فیزیولوژیک  خفتگیداراي  جهت تکمیل بلوغ بذرهاي
که در این  شود یمناشی از عدم بلوغ جنین استفاده 

حالت پس از اعمال گرمادهی به یک دوره سرمادهی نیز 
ناشی  خفتگیهمچنین از گرمادهی جهت رفع . نیاز است

باسکین و باسکین، ( استفاده نمود توان یماز پوسته نیز 
 ).1977 ؛2001

به نور نیاز دارند  یزن وانهجبرخی از بذرها براي  :ورن
ناشی  خفتگیبراي رفع . شوند یمکه فتوبالستیک نامیده 

 660(در معرض نور قرمز بذرها را  ابتدا بایست یماز نور 
قرار داد و سپس در تاریکی و یا نور سفید وادار ) نانومتر

روش دیگر قرار دادن بذرهاي آبگیري  .نمود یزن جوانهبه 
تا  750ر معرض شدت نور ساعت د 8کرده به مدت 

همچنین  .است) سفید و زرد يها المپ(لوکس  1345
 مؤثرجیبرلیک نیز اسید در این نوع بذرها استفاده از 

با استفاده از  تواند یمزیرا این هورمون ؛ است
به نور را  یزن جوانهفیزیولوژیکی وابستگی  هاي سازوکار

 ؛2001، باسکینباسکین و (ببرد کاهش یا از بین 
 ).2002برادفورد، 

                                                      
1 Cold Stratification 
2 Keshtkar 
3 Warm stratification 
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 کننده یکتحر يها هورمونمواد شیمیایی و 
اسید  ازجملهاز مواد شیمیایی مختلفی : یزن جوانه

تیواوره و همچنین  کینیتین، جیبرلیک، نیترات پتاسیم،
 و سدیم، اتیلنت هیدروژن، هیپوکلری پراکسید

و  یزن جوانه کننده یکتحربه عنوان  توان یمسایتوکینین 
غلظت و مدت  توجه قابلنکته . تفاده کرداس خفتگیرفع 

و گونه  خفتگیاستفاده از این مواد است که بسته به نوع 
 خفتگیاز این روش براي رفع . گیاهی متفاوت است

و  شود یماستفاده  ترکیبی خفتگیفیزیولوژیک و 
ناشی از جنین  يها خفتگیدر رفع  تواند یمهمچنین 

 یزتمار فرایند مورفولوژیک با تسریع د خفتگیهمانند 
 ؛2001باسکین و باسکین، ( باشد مؤثرضروري  يها بافت

 ).2017رحیمی و همکاران، 
بذرهایی که  خفتگیاین روش جهت رفع : شوییآب

بر روي پوسته خود  یزن جوانهبازدارنده  داراي مواد
به این ترتیب که بذرها را . مناسب است باشند یم
رها را در آب جاري در آب قرار داد یا اینکه بذ توان یم

مدت زمان براي . شست تا مواد بازدارنده از بین بروند
باسکین و ( به گونه گیاهی دارد ن تیمار بستگیاعمال ای

 ).2000بلک،  ؛2001باسکین، 
 یرس پسفعال در فرآیند  يها سازوکار: 1یرس پس

اطالعات دقیق از پیچیده هستند و تاکنون  بطور کلی
موجب رفع  یرس پسی که طی سلول یندهايفراچگونگی 

بذر در این روش  .موجود نیست ،شود یم بذر خفتگی
ر رفع بذ خفتگیرا در دماي خاصی قرار داده تا  خشک

رطوبت بذر را باید به یک ، یرس پسبراي اعمال . شود
 خفتگیبیشتر براي رفع  یرس پس. حد معین رساند

از تا قبل  شود یمبذرهاي داراي جنین نارس به کار برده 
باسکین و باسکین، ( دنبه بلوغ کامل برس یزن جوانه

 ).1977باسکین و باسکین،  ؛2001
گیاهی  يها گونهبرخی از بذر  :ترکیب چند عامل

دارند و ممکن است در برابر  خفتگیبیش از یک نوع 
در این صورت . مثبت نشان ندهد یک نوع تیمار پاسخ

یا  زمان هماستفاده از بیش از یک نوع تیمار به صورت 
باسکین و باسکین، ( نیاز است خفتگیمتوالی جهت رفع 

 ).2000بلک،  ؛2001

                                                      
1 After- ripening 

بذر ذکر  خفتگیبا توجه با آنچه در خصوص اهمیت 
در بذرها و شناخت  یخفتگ  يها سازوکار، درك شد

چراکه  .رسد یمضروري به نظر  آن رفع يها روش
گریز از اثرات منفی آن مانند ظهور  رغم یعل توان یم

محصوالت زراعی از  يور بهرهکاهش هرز و  يها فعل
با ارزش و  يها گونهاثرات مثبت آن ازجمله حفظ بقاي 

 .بذرها بهره برد نهیبههمچنین استفاده در انبارداري 
بذر  هاي یژگیو نیتر مهماز  یکیبذر  خفتگی ،یتدرنها

 تواند یمبر آن  مؤثرکه توجه و شناخت عوامل  باشد یم
از  يو اقتصاد یزراع یکی،کولوژا يور بهرهموجب 

مطالعه با  ینرو در ا یناز ا. شود یاهیگ يها گونه
 خفتگی ینهانجام شده در زم یاستفاده از مطالعات داخل

بر آن شده است  یسع یاهی،گ فمختل يها گونهبذر در 
 يها گونهدر  خفتگیانواع  یکه به شناخت و بررس

 يکاربرد و یپرداخته شده و اطالعات کل یاهیمختلف گ
 .خصوص ارائه شود یندر ا

 
 ها روشمواد و 
گزارش داخلی منتشر  168مطالعه تعداد  ینا در

که در  سال اخیر 20یاهی در گونه گ 250 يرو شده
به منظور  .بذر مورد بررسی قرار گرفتند خفتگی ي هزحو

ابتدا مقاالت  ،منتشر شده يها گزارش سهیمقابررسی و 
مورد  يها گونهیا  نهگوبر اساس سال نشر و سپس 

 گیاهی مرتب شدند تیرهبر اساس  گزارشمطالعه در هر 
مطالعه، از لحاظ کاربردي به مورد  يها گونهسپس . 

و  ینتیز ی،، مرتعهرز علف یی،دارومختلف  يها گروه
الزم به ذکر است در این . شدند يبند میتقس یزراع

ي گیاهی به هر گروه، ها گونهبخش مالك تخصیص 
براي . )1جدول ( و تاکید محققان بر آن بوده استاشاره 

مثال گیاه آنغوزه در کشور ما جزو گیاهان مرتعی است 
که کاربرد دارویی فراوانی نیز دارد، از این رو تاکید 

 نحوهو ) دارویی یا مرتعی(نویسندگان به کاربرد این گیاه 
ي آن بند دستههدف از پژوهش نویسندگان مالك  ارائه

 يساز یکمامه به منظور در اد .بوده است در این بخش
هر شکل مختلف که در  ییها يبندابتدا دسته  ها داده

و بر اساس وجود یا عدم ارائه شده است صورت گرفت 
مثال نوع  عنوان به(صفت مورد نظر ) 1یا  0(وجود 
یج در مطالب و نتا) خفتگیرفع  يها روشیا  خفتگی
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صورت  ها ادهد يساز یکمارائه شده توسط محققان، 
 Excel 2017 افزار نرمگرفته و در نهایت به کمک 

 .رسم شد ها شکلمحاسبات انجام و 
 

 و بحث یجنتا

اولین  شود یممشاهده ) 1(شکل  که در طور همان
بذر  خفتگیویژه به مبحث  صورت بهمطالعات که 

ده و پس از آن توجه بو 1381پرداختند مربوط به سال 
. بذر در حال افزایش بوده استاز علوم  ي هزبه این حو

شده مربوط  منتشر يها گزارشتعداد  یشترینب همچنین
 ).1شکل (بود  1394به سال 

 
 .ي خفتگی بذر هزحوي منتشر شده در ها گزارشاسامی گیاهان مورد بررسی در  .1جدول 

 Table 1. Names of the plants studied in published reports on seed dormancy. 
 نام گیاه

Plant name 
 سال 
Year 

 اختصار نام نویسندگان
Abbreviation of 
authors' names 

 نام گیاه
Plant name 

 سال 
Year 

 اختصار نام نویسندگان
Abbreviation of 
authors' names 

 نام گیاه
Plant name 

 سال 
Year 

 اختصار نام نویسندگان
Abbreviation of 
authors' names 

 رحمانپور و نساج 1381 پیچ اناري گل درشت روحی و رفیعی 1392 بادام بادامک چراغی و همکاران 1395 کلخونک
 رحمانپور و نساج 1381 جوالدوزك روحی و رفیعی 1392 بادام تنگرس شریفی و همکاران 1395 آوندول
 پور و نساجرحمان 1381 سروشیرازي روحی و رفیعی 1392 بادام تلخ شریفی و همکاران 1395 خارپنبه

 رحمانپور و نساج 1381 زیتون تلخ ظفریان و هوشمند 1392 کرفس کوهی شریفی و همکاران 1395 گل سگ زبان
 رحمانپور و نساج 1381 يا خمرهسرو  کارگر و همکاران 1392 علف قناري شریفی و همکاران 1395 علف مار

 پوراسماعیل و شریفی 1381 زیره سیاه ده تفتی و فرهوديمکی زا 1392 کرفس کوهی شریفی و همکاران 1395 سنبل بیابانی
 اعتضاعی جمع و همکاران 1384 گندم نان امیرزاده گرو و امیدي 1392 هندوانه ابوجهل شریفی و همکاران 1395 موسیر

 قاسمی پیربلوطی و همکاران 1384 آویشن دنایی عموآقایی 1392 قیچ شریفی و همکاران 1395 گل ختمی
 رحمانپور و همکاران 1384 سریش زرین نبئی و همکاران 1392 باباآدم شریفی و همکاران 1395 مورد

 کوچکی و عزیزي 1384 کلپوره پالیزدار و همکاران 1393 درختچه پر شریفی و همکاران 1395 شیرین بیان
 محمودزاده و همکاران 1384 تاتوره تیموي و همکاران 1393 کیکم شریفی و همکاران 1395 ترشک
 عموآقایی 1385 کما رضائی چیانه و همکاران 1393 البنج مشبک شریفی و همکاران 1395 روناس

 فرهودي و همکاران 1385 روناس خیاط مقدم و همکاران 1393 گون سفید شریفی و همکاران 1395 خارخسک
 کی زاده تفتی و همکارانم 1385 روناس رستمی و توکل افشاري 1393 باریجه یوسف آبادي و همکاران 1395 سس زراعی

 1385 اکیناسه رفیعی الحسینی و همکاران 1393 شیرین بیان رهباریان و همکاران 1395 شاهتره
 زاده تفتی و همکارانمکی

 زاده تفتی و همکارانمکی 1385 مورد فرهودي و مکی زاده تفتی 1393 گزخوانسار آقابابانژاد 1396 الله واژگون
 نصیري 1385 نمدار محمودي وهمکاران 1393 آکاسیا سریان و همکارانراد 1396 زالزالک گرجی

 رجبیان و همکاران 1386 آنغوزه پرمون و همکاران 1393 ماریتیغال شجاعیان و همکاران 1396 سس
 رحمانپور و همکاران 1386 سریش طناز شاهمرادي و همکاران 1393 جووحشی شریفی و همکاران 1396 آنغوزه
 ساسانی و همکاران 1386 زیره سیاه تیموي و همکاران 1394 دیوآلبالو ریفی و همکارانش 1396 باریجه

 پیربلوطی و همکاران 1386 زوفا محمودي وهمکاران 1394 کهور شریفی و همکاران 1396 کرفس کوهی
 وطی و همکارانپیربل 1386 آویشن دنایی احمدلو وهمکاران 1394 زالزالک ایروانی شریفی و همکاران 1396 زیره سیاه

 احمدي و همکاران 1394 باریجه فرخی و همکاران 1396 شاهتره
بادیان رومی یا 

 پیربلوطی و همکاران 1386 انیسون

 پیربلوطی و همکاران 1386 بومادران اسعدي و حشمتی 1394 آویشن خراسانی مالشاهی و همکاران 1396 نمدار
 پیربلوطی و همکاران 1386 کلوس  اسعدي و حشمتی 1394 آویشن شیرازي مالشاهی و همکاران 1396 اقاقیا

 1394 بارانک ایرانی یزدانی پور و همکاران 1396 گل گندم مرهمی
اسماعیلی شریف و 

 همکاران
 حاتمی مقدم و زینلی 1387 گاوپنبه

 طویلی و همکاران 1387 دم گاوي پارسا و همکاران 1394 باریجه رحیمی و همکاران 1396 خردل وحشی
 نصیري 1387 کیکم حسینی و همکاران 1394 آلیوم خراسان رحیمی و همکاران 1396 ردل وحشیخ

 اسکندري و همکاران 1396 زالزالک
برگ گندمی 

 آباد و توکلیبرزل 1387 کاروانکش حکیمی میبدي و جعفري 1394 باریک

 آباد و توکلیبرزل 1387 ن دوستاسکنبیل ش درویشی و همکاران 1394 زیره سیاه شایان فر و همکاران 1396 کلزا
 آباد و توکلیبرزل 1387 اسکنبیل هفت بندي رستمی پور و همکاران 1394 گون مرتعی صابري و همکاران 1396 هندوانه ابوجهل

 آباد و توکلیبرزل 1387 کور یا کبر رسولی و همکاران 1394 گالبی همتی فر و همکاران 1396 زالزالک
 آباد و توکلیبرزل 1387 شب بوي بیابانی رسولی و همکاران 1394 ارژن لی گروه و همکارانافض 1397 انجدان رومی
 آباد و توکلیبرزل 1387 شقایق لوب تیز رسولی و همکاران 1394 ارجنک بادلی و زارعی 1397 سیداالشجار

 و توکلیآباد برزل 1387 زنبق صحرایی رسولی و همکاران 1394 هلو پناهی و ارست 1397 باباآدم
 آباد و توکلیبرزل 1387 پرند زنگوئی و پارسا 1394 کما خواجه حسینی و همکاران 1397 فراسیون

 آباد و توکلیبرزل 1387 وسمه تالشی شریفی و گلدانی 1394 خردل وحشی خواجه حسینی و همکاران 1397 پونه

 1387 ارغوانی يا سنبلهاولیله یا  نشریفی و همکارا 1394 گلپر خواجه حسینی و همکاران 1397 پونه هزاري
 آباد و توکلیبرزل

 خانجانی و محمودي 1388 تاتوره شریفی و همکاران 1394 کندل کوهی خواجه حسینی و همکاران 1397 پونه برگدار
 انپور و همکارسلطانی 1388 رازیانه شریفی و همکاران 1394 کرفس وحشی خواجه حسینی و همکاران 1397 پونه شکافته
 پور و همکارانسلطانی 1388 مریم گلی جنوبی شریفی و همکاران 1394 چویل خواجه حسینی و همکاران 1397 پونه کرمانی

 صالحی و همکاران 1394 )کندل کوهی(بیلهر  خواجه حسینی و همکاران 1397 ریحان درختی
برگ نمدي 

 پور و همکارانسلطانی 1388 يا درختچه
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 ریاخ سال 20 یط بذر خفتگی بحث در شده منتشر مطالعات .1کل ش

Fig. 1. Published researches in seed dormancy during the last 20 years 
 

 شاکري و همکاران 1388 مریم نخودي طویلی و همکاران 1394 گرگ خار واجه حسینی و همکارانخ 1397 سنبله تماشایی
 مجاب و همکاران 1388 کهورك فتاحی و همکاران 1394 تاتوره تماشائی خواجه حسینی و همکاران 1397 مرزه

 مرادي و اسالمی 1388 تاجریزي زرد گنجعلی و همکاران 1394 قدومه خواجه حسینی و همکاران 1397 کاکوتی
 میرزاده واقفی 1388 زالزالک مجاب و همکاران 1394 کهورك رستمی کیا و همکاران 1397 فندق جنگلی مکش

 مغانلو و همکاران 1388 کماي ایرانی ناصري و طبري کوچکسرایی 1394 افراي کرب سورکی و همکاران 1397 خوشاریزه
 ابراهیم و همکارانآل 1389 تلخه یزدانشناس و همکاران 1394 تاج خروس صالحی و همکاران 1397 زنبق نمکزار

 صفائیان و آذرنیوند 1389 جاشیر احمدي و همکاران 1394 کهورك عابدي 1397 کیوي رقم هایوارد
 طویلی و همکاران 1389 آمونددرون آهنی و همکاران 1394 سنجد تلخ عنایتی و همکارران 1397 تاج خروس وحشی

 مجنی و همکاران 1389 توق سلیمانی و همکاران 1394 رازیانه فروزش و همکاران 1397 یوالف وحشی 
 ابراهیمی و همکاران 1390 بادبر شاهمرادي و همکاران 1394 جووحشی قنبري و همکاران 1397 پنیربادفنوچ

 زارع و همکاران 1390 کاج چلغوزه شریفی و همکاران 1394 موسیر کریمی جلیله وندي 1397 کهورك
 سخاوتی و همکاران 1390 محلب شریفی و همکاران 1394 روناس مندنی و همکاران 1397 پنیرك
 سري و همکاران 1390 نوروزك شمسی و همکاران 1394 سلمه میقاتی و مهیمنی 1397 بزچره

 رانشیرانپور و همکا 1390 گیالس وحشی مظهري و همکاران 1394 آجیلپس شایان فر و همکاران 1397 کلزاي خودرو
 مکی زاده تفتی و همکاران 1390 کور مظهري و همکاران 1394 بیدگیاه شیرینی و معمري 1397 شبدر قرمز
 نبئی و همکاران 1390 ریواس مظهري و همکاران 1394 دم موشی شهریاري فخیره و 1397 پنجه مرغی

 هادي و همکاران 1390 سنبل ختایی مظهري و همکاران 1394 پیچک سلیمانی و همکاران 1397 پنیرباد
 هادي و همکاران 1390  رتریپ مظهري و همکاران 1394 ارزن وحشی همکاران قوام و 1397 مشگک
 هادي و همکاران 1390 مامیران مظهري و همکاران 1394 گل گندم کالنتري و همکاران 1397 بلوبري

 احیایی و خواجه حسینی 1390 ختمی مظهري و همکاران 1394 پنجه مرغی نورافکن و ناصري 1397 مریم گلی کبیر
 احیایی و خواجه حسینی 1390 همیشه بهار ملکی فراهانی و همکاران 1394 زیره سبز محمودي و ناصري 1398 اقاقیا

 احیایی و خواجه حسینی 1390 زیره آخوندي و همکاران 1395 مورد اشرف زاده و همکاران 1398 کلماتیس اصفهانی
 احیایی و خواجه حسینی 1390 تاتوره بازي و مرادي 1395 جاشیر پناهی و ارست 1398 کنگر

 احیایی و خواجه حسینی 1390 بنگ دانه پیام نور و همکاران 1395 سیاه کرکو  سرحدي و همکاران 1398 ارشته خطایی
 واجه حسینیاحیایی و خ 1390 حنا تقی نژاد و همکاران 1395 زرشک زرافشان شمس الدین و همکاران 1398 کهورك سوکان
 احیایی و خواجه حسینی 1390 خرفه چراغی و همکاران 1395 کلخونگ طباطبائیان و کدخدایی 1398 کرفس کوهی

 احیایی و خواجه حسینی 1390 گل صابونی کمالی و صادقی پور 1395 زیره سیاه طلوع و همکاران 1398 ماریتیغال
 احیایی و خواجه حسینی 1390 خارمریم صري و همکاراننا 1395 کیکم قفقازي عزیزي و همکاران 1398 گل حسرت

 احیایی و خواجه حسینی 1390 خاکشیر نعمتی و همکاران 1395 خارمریم غالمی و همکاران 1398 پیکل
 احیایی و خواجه حسینی 1390 بابونه گاوي نعمتی و همکاران 1395 هندوانه ابوجهل محرابی و حاجی نیا 1398 گون سفید

 چراغی و همکاران 1390 گلپر علی نقی زاده و همکاران 1395 جغجغه لک و همکارانم 1398 کلزا
 پور و همکارانسلطانی 1390 قیچ علی نقی زاده و همکاران 1395 چرخه قاضی نظامی و ساجدي 1398 گل پامچال
 پور فراشاه و همکاراندهقان 1391 مرزنگوش علی نقی زاده و همکاران 1395 علف مورچه امینی و همکاران 1398 سورگوم
 طویلی و همکاران 1391 گون سفید علی نقی زاده و همکاران 1395 سلمه تره امینی و همکاران 1398 نمدار

 لطفی و همکاران 1391 تلخه علی نقی زاده و همکاران 1395 پیچک صحرایی حیدري و همکاران 1398 اسفناج
 طالبی و همکاران 1391 دغدغک علی نقی زاده و همکاران 1395 دم روباهی سبز زرداري و همکاران 1398 کما

 جزایري و همکاران 1392 کنف وحشی نوروزیان و همکاران 1395 آنغوزه سیدنا و همکاران 1398 بارانک لرستانی
 الوندیان و همکاران 1392 مورد احمدلو وهمکاران 1395 زالزالک ایروانی فخري و همکاران 1398 لگجی

 خاکپور و همکاران 1392 مریم گلی بنفش بهمنی و همکاران 1395 کور آویز می جلیله ونديکری 1398 کهورك
 رضوانی و همکاران 1392 خردل وحشی پژوهان و همکاران 1395 مورد ناصري و همکاران 1398 وشاء
 روحی و رفیعی 1392 بادام ارژن پیام نور و کردعلیوند 1395    
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Fig. 2. Categorizarion and abundance of plants published in this study 
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 مطالعه مورد یاهیگ يها رهیت یفراوان .3شکل 
Fig. 3. The abundance of the studied plant families 
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Fig. 4. The share of seed dormancy types among plant species 
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رد مطالعه در این پژوهش بیشترین درصد گیاهان مو
درصد و  49مربوط به بذر گیاهان دارویی با میزان 

درصد مربوط به گیاهان زینتی و گیاهان زراعی  نیتر کم
این موضوع ). 2شکل (درصد بود  2هر کدام به میزان 

اهمیت خفتگی بذر گیاهان دارویی و تالش  دهنده نشان
رویی با است که اکثر گیاهان دا ها آنبراي رفع خفتگی 

همچنین . باشند یمی بسیار پایین مواجه زن جوانهمشکل 
مورد مطالعه در  رهیتي گیاهی بیشترین ها رهیتدر میان 

و ) درصد 17( 1این پژوهش مربوط به تیره چتریان
 33بود؛ ) درصد 3( 2آن مربوط به تیره پنیرك نیتر کم

ي گیاهی ها رهیت درصد از مطالعات نیز مربوط به سایر
 ).3شکل ( بود

ي گیاهی مورد ها گونه، در بین 4با توجه به شکل 
مطالعه بیشترین نوع خفتگی مربوط به خفتگی 

مشاهده شد و پس از آن ) درصد 50(فیزیولوژیک 
خفتگی فیزیکی، خفتگی چندگانه، خفتگی 

 يها گونهسهم خفتگی در  نیتر کمو  مورفوفیزیولوژیک
لوژیک گیاهی مورد مطالعه مربوط به خفتگی مورفو

این شکل به بیان این موضوع  واقع در. بود) درصد 61/1(
گیاهی موجود در  يها گونهپرداخته است که در بین 

ی چه وضعیتی را کل طورکشور سهم انواع خفتگی بذر به 
 .دهد یمنشان 

 خفتگیچتریان  تیره ، در5 شکلبه  توجهبا 
و پس از آن  خفتگیفیزیولوژیک مشهودترین نوع 

 3نعنائیان تیرهدر . مشاهده شدوفیزیولوژیک مورف خفتگی
 خفتگیدرصد و سپس  نیتر شیبفیزیولوژیک  خفتگی 

 تیرهدر . چندگانه نیز مشاهده شد خفتگیفیزیکی و 
 باشد یم خفتگیفیزیکی بیشترین نوع  خفتگی 4یانباقالئ

فیزیولوژیک نیز  خفتگیچندگانه و  خفتگیو همچنین 
 خفتگی 5گلسرخیان هتیردر . شود یممشاهده  ندرت به

 خفتگیو سپس  خفتگینوع  بیشترین چندگانه
 تیرهدر . فیزیکی بود خفتگیآن  نیتر کمفیزیولوژیک و 

 فیزیکی خفتگیفیزیولوژیک و  خفتگی 6کاسنیان

                                                      
1 Apiaceae 
2 Malvaceae 
3 Lamiaceae 
4 Fabaceae 
5 Rosaceae 
6 Asteraceae 

 تیرهدر . بیشترین درصد را به خود اختصاص داده بودند
سهم و سپس  نیتر شیبفیزیولوژیک  خفتگی 7ندمیانگ

 خفتگیسهم مربوط به  نیتر کم فیزیکی و خفتگی
 خفتگی 8انیبو شب تیرهدر . مورفولوژیک بود

پنیرك  تیرهدر . بود خفتگیفیزیولوژیک تنها نوع 
در . چندگانه دیده شده است خفتگیفیزیکی و  خفتگی

 خفتگیفیزیولوژیک،  خفتگیسه نوع  9یانجانمباد تیره
 ها رهیتدر سایر . چندگانه دیده شد خفتگیفیزیکی و 

 خفتگیفیزیکی و سپس  خفتگی، خفتگییشترین نوع ب
 خفتگیچندگانه و همچنین  خفتگیفیزیولوژیک، 

 .مشاهده شد مورفولوژیک خفتگیمورفوفیزیولوژیک و 
 يبذرها خفتگی بر غلبه يبرا متنوعی يتیمارها 

 و کشتکار .است شده گزارشچتریان  یرهت گیاهان
 يبرا مارتی مؤثرترین که دادند نشان )2008( همکاران

 تیمار شستشو و باریجه گونه در بذرها خفتگیرفع 
، آنغوزه گونه در و روز 60 مدت به مرطوب سرمادهی
و  10شریفی( باشد یم روز 14به مدت  سرمادهی
 )2009همکاران،  و کشتکار( پژوهش). 2015همکاران، 

جاشیر و آنغوزه نشان داد که  يها گونه یزن جوانهبر 
هردو گونه  یزن جوانهیبرلیک بر جاسید افزودن هورمون 

 بر) 2009، 11عموآقایی( بررسی نتایج. است مؤثر
 نشان ).Ferula ovina Boiss( کما گیاه بذر یزن جوانه

 تیمار طریق از توان یمرا  گیاه این بذر خفتگیکه  داد
هفته  4هفته یا تیمار  6 مدت به مرطوب سرمادهی

اسید بذرها در معرض  قرار دادن پس ازسرمادهی 
ساعت  24به مدت  گرم در لیتر میلی 500 جیبرلیک

از  خفتگینیز براي رفع  نعنائیان تیرهدر . برطرف کرد
براي مثال براي . استفاده کرد توان یمتیمارهاي متنوعی 

به  آویشن خراسانی و آویشن شیرازي خفتگیرفع 
روز و  20ترتیب از تیمارهاي سرمادهی مرطوب به مدت 

). 2015، 12ي و حشمتیاسعد(شد روز استفاده  10
کرفس کوهی تیمار  خفتگیهمچنین براي غلبه بر 

با غلظت  نینوپوریآم لیبنزرشد  کننده یمتنظ یبیترک

                                                      
7 Poaceae 
8 Brassicaceae 
9 Solanaceae 
10 Sharifi 
11 Amooaghaie 
12 Asaadi and Heshmati 
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گرم  میلی 500 یبرلیکج یداسو بر لیتر  گرم یلیم 75/0
به عنوان موثرترین تیمار پیشنهاد شده است  در لیتر

ه خواج(در مطالعه ). 2013، 1ظفریان و هوشمند(
مرزه  خفتگیبراي رفع ) 2018و همکاران،  2حسینی

)Satureja hortensis ( یم پتاس یتراتناستفاده از تیمار
موثرترین تیمار معرفی  گرم در لیتر میلی 1000با غلظت 

نیز از  گلسرخیان تیرهدر گیاهان متعلق به . شده است
 از شود یماستفاده  خفتگیتیمارهاي متفاوتی جهت رفع 

 Sorbus(گیاه بارانک لرستانی  گیخفت: جمله
luristanica (یتردر ل گرم یلیم 500 که تیمار 

 خفتگیموثرترین روش براي رفع  ومیتانیت دیاکس ينانود
همچنین ). 2019، و همکاران 3سیدنا( باشد یماین گونه 

 Crataegus( یروانیا همچنین در گیاه زالزالک
pseudoheterophylla Pojark. ( استفاده از تیمار

 سرمادهیهمراه با  یقهدق 120به مدت  ید سولفوریکاس
 باشد یمآن  خفتگیبهترین راه جهت رفع  متناوب

 Prunus(در ارجنگ ). 2016و همکاران،  4احمدلو(
haussknechtii Bornm (تیمار استفاده از  نیتر مناسب

جهت رفع  گرم در لیتر میلی 500جیبرلیک اسید 
 تیرهدر ). 2016 و همکاران، 5رسولی( باشد یم خفتگی

از تیمارهایی  اند یکیزیف خفتگیداراي  اکثراًکه  یانباقالئ
براي . شود یمجهت برداشتن پوسته سخت بذر استفاده 

 60بذر کهورك استفاده از تیمار  خفتگیمثال براي رفع 
و  6مجاب( باشد یمتیمار  نیمؤثردقیقه اسیدسولفوریک 

نیز  کاسنیان هتیردر گیاهان متعلق به ). 2015همکاران، 
از تیمارهاي متفاوتی استفاده  خفتگیجهت رفع 

گل گندم مرهمی  خفتگیجهت رفع  .شود یم
)Centaurea balsamita Lam. ( استفاده از تیمار

مناسب است  گرم در لیتر میلی 1000جیبرلیک اسید 
همچنین در مطالعه ). 2017همکاران،  و 7پور یزدانی(
 خفتگیجهت رفع  )2017و همکاران،  8زادهینق یعل(

استفاده از  )Launaea acanthodes Boiss(چرخه 

                                                      
1 Zafarian and Houshmand 
2 Khajeh-Hosseini 
3 Sayedena 
4 Ahmadloo 
5 Rasouli 
6 Mojab 
7 Yazdanipour 
8 Alinaghizadeh 

در . هفته سرمادهی مرطوب پیشنهاد شده است 5تیمار 
نیز بیشتر از تیمارهایی متنوعی جهت رفع  ندمیانگ تیره

جهت : ازجمله. فیزیولوژیک استفاده شده است خفتگی
) .Setaria viridis L( سبز یروباه دم خفتگیرفع 
 گرم در لیتر میلی 1000جیبرلیک اسید ده از استفا

). 2017و همکاران،  زاده ینق یعل( باشد یممناسب 
 300 یدسالسیلیکاسهمچنین استفاده از تیمار 

ی پیشنهاد شده پنجه مرغ خفتگیگرم جهت رفع  یلیم
 انیبو شب تیرهدر ). 2018، 9فخیره و شهریاري(است 

استفاده شده  فیزیولوژیک خفتگینیز از تیمارهاي رفع 
اسید ی استفاده تیمار خردل وحشبراي مثال در . است

 خفتگیجهت رفع  گرم در لیتر میلی 2000جیبرلیک 
در ). 2017رحیمی و همکاران، (پیشنهاد شده است 

فیزیکی و  خفتگینیز از تیمارهاي رفع  پنیرکیان تیره
گاو  خفتگیجهت رفع  مثالً؛ چندگانه استفاده شده است

 یقهدق 20ب جوش و آ یهثان 10و  5مار از تی پنبه
یدسولفوریک استفاده شده است در اس يور غوطه

همچنین جهت رفع ). 2008، 10و زینلی مقدم یحاتم(
از تیمار ) Hibiscus trionum(ی وحش کنف خفتگی

 یقه استفادهدق 9سمباده به مدت  با کاغذ یخراش ده
در مطالعه ). 2013و همکاران،  11جزایري( شود یم
 خفتگیجهت رفع ) 2009و همکاران،  12 پوریلطانس(

 Abutilon fruticosum( يا درختچه يبرگ نمد
Guill. et Perr. (15به مدت  یدسولفوریکاس از تیمار 

نیز از تیمارهاي  یانجانمباد تیرهدر . یقه استفاده شددق
: ازجمله. استفاده شده است خفتگیمختلف جهت رفع 

بر روي ) 2010، 13يخانجانی و محمود(در مطالعه 
از تیمار ) .Datura stramonium L(بذرهاي تاتوره 

 یهمراه با سرماده یمرطوب و خراش ده یسرماده
استفاده  خفتگیجهت رفع  متناوب يمرطوب در دما

 مشبک البنجبذر  خفتگیهمچنین براي رفع . شده است
)Hyoscyamus reticulatus L.. ( 21 یقیتلفاز تیمار 

 گرم در لیتر میلی 500 جیبرلیک یداس و یروز سرماده

                                                      
9 Fakhire and Shahriari 
10 Hatami Moghadam and Zeinali 
11 Jazayeri 
12 Soltanipoor 
13 Khanjani and Mahmoodi 
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). 2014، و همکاران 1انهیچ یرضائ(استفاده شده است 
نوع  برحسب ها تیرهسایر  خفتگیهمچنین جهت رفع 

 .تیمار متناسب با آن استفاده شده است از خفتگی
، موثرترین تیمارها جهت رفع 6با توجه به شکل 

فیزیولوژیک استفاده از تیمارهاي  خفتگی
تیفیکاسیون سرد، جیبرلیک اسید و نیترات پتاسیم استرا

بود که با اعمال این نوع تیمارها تعادل هورمونی به 
. رود یمپیش  یزن جوانههاي  کننده یکتحرسمت افزایش 

فیزیکی  خفتگیهمچنین موثرترین تیمارها براي رفع 
مکانیکی، /فیزیکی یده خراشاستفاده از تیمارهاي 

زیرا ؛ ار نیترات پتاسیم بودشیمیایی و تیم یده خراش
فیزیکی، برداشتن پوسته  خفتگیبراي فائق آمدن بر 

سخت بذر و یا نرم و قابل نفوذ کردن پوسته مورد نیاز 
مورفولوژیک استفاده از  خفتگیجهت رفع . است

جیبرلیک، اسید تیمارهاي دمایی و سپس تیمارهاي 
نیترات پتاسیم منطقی است که به این ترتیب جنین 

یز نیافته یا تمایز یافته کوچک با اعمال این تیمارها تما
 خفتگیو رهایی از  یزن جوانهبه بلوغ جهت شروع 

روري است که در ضالبته توجه به این نکته . رسد یم
مورفولوژیک نیاز به  خفتگیبرخی مواقع جهت رفع 

و با قرارگیري بذرها در  باشد ینم خفتگیتیمارهاي رفع 
بلوغ بذرها تکمیل  یرس پس شرایط مطلوب و در طی

 خفتگیبراي رفع . گردد یمرفع  خفتگیشده و 
مورفوفیزیولوژیک استفاده از تیمارهایی جهت بلوغ 

 خفتگیرفع (بذرهاي تمایز نیافته یا تمایزیافته کوچک 
تیمارهایی جهت مقابله با  نیچن همو ) مورفولوژیک

یا جبران نبود  یزن جوانهعوامل بازدارنده 
در این . باشد یمقابل توصیه  یزن جوانه يها دهکنن کیتحر

مطالعه از تیمارهاي استراتیفیکاسیون سرد و جیبرلیک 
مورفوفیزیولوژیک استفاده شده  خفتگیاسید جهت رفع 

 توان یمچندگانه نیز  خفتگیجهت رفع  نیچن هم. است
 نیتر عیشاترکیبی از تیمارهاي مختلف را بکار برد که 

فیزیکی در کنار  خفتگیبی داشتن ترکی خفتگینمونه از 
که در این صورت ابتدا باید  باشد یمفیزیولوژیک  خفتگی

فیزیکی غلبه کرد و سپس به دنبال راهی  خفتگیبر 
 .فیزیولوژیک بود خفتگیجهت رفع 

                                                      
1 Rezaei-chiyaneh 

در در این مطالعه به بررسی مطالعات انجام شده 
بررسی  در طول. خفتگی بذر پرداخته شد ي هزحو

ت منتشرشده به یک اشتباه رایج برخورد اطالعات مطالعا
که الزم است به منظور جلوگیري از تکرار در  شد

که رعایت این نکات در  مطالعات آتی ذکر شود چرا
گزارش علمی در مطالعات در  هیتهطراحی، اجرا و 

و  نیتر مهم. باشد یمخفتگی بذر ضروري  ي حوزه
العات اشکالی که به درصد قابل توجهی از مط نیتر جیرا

در  رتازهیغوارد است استفاده از بذرهاي سالخورده و 
 شود یممشاهده ) 7(همانطور که در شکل . بود ها آزمون

 رتازهیغدرصد از بذرهاي  29در مطالعات بررسی شده 
درصورتی . گیاهی مختلف استفاده شده است يها گونه

تیمار  عنوان بهکه در مطالعات خفتگی بذر سن بذر 
استفاده قرار نگیرد استفاده از بذرهاي  آزمایشی مورد

همانطور که در این . اشتباهی است کامالًکار  رتازهیغ
یکی از تیمارهاي رفع  یرس پسمطالعه هم ذکر شد 

این بدین معنا است که . باشد یمخفتگی در بذرها 
هنگامی که بذرها از گیاهان مادري برداشت یا ریخته 

بذرها درحال انجام  فرآیندهاي فیزیولوژیک در شوند یم
وضعیت خفتگی بذرها بسته به محیط  تواند یماست و 

به عنوان مثال . شود یتوجه قابلنگهداري دچار تغییرات 
طبق اطالعات منتشر شده توسط محققان ) 5(در شکل 

خفتگی  نوع خفتگی در تیره چتریان نیتر عیشا
فیزیولوژیک است درصورتی که طبق اطالعات منتشر 

نوع خفتگی در این تیره  نیتر عیشابع معتبر شده در منا
از طرفی در . گیاهی خفتگی مورفوفیزیولوژیک است

درصد قابل توجهی از  شود یممشاهده ) 7(شکل 
بذرهاي غیر تازه که در مطالعات مورد بررسی قرار گرفته 

همانطور که . باشد یماست مربوط به این تیره گیاهی 
ترکیبی از عوامل  خفتگی مورفوفیزیولوژیک میدان یم

نارس بودن جنین . مورفولوژیک و فیزیولوژیک هستند
است  یزن جوانهیکی از مهمترین موانع مورفولوژیک براي 

بذرها موجب رفع این خفتگی  یرس پسکه انبارداري یا 
ترتیب ممکن است همین مورد دلیل بر  نیا به. گردد یم
اشتباه در خصوص نوع خفتگی در برخی  يریگ جهینت
در  شود یمبنابراین توصیه باشد؛ گیاهی  يها ونهگ

 شود یمخفتگی بذرها انجام  ي حوزهمطالعات آتی که در 
گیاهی استفاده شود و یا بذرها  يها گونهاز بذرهاي تازه 
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و برداشت در شرایطی  يآور جمعبالفاصله پس از 
نگهداري شوند که وضعیت خفتگی بذرها تغییري نکرده 

.اشتباه در مطالعات شود يریگ جهینتو مانع از 
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Morphophysiological 
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Combinational dormancy

 
 یاهیگ مختلف يها رهیت بذر خفتگی یفراوان و تنوع .3شکل 

Fig. 5. Variety and abundance of seed dormancy in different plant families 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

کمون چندگانه 
Combinational 

dormancy

کمون مورفوفیزیولوژیک 
Morphophysiologic

al dormancy

کمون مورفولوژیک 
Morphological 

dormancy

 Physicalکمون فیزیکی 
dormancy

کمون فیزیولوژیک 
Physiological 

dormancy

تیمارهاي دمایی 
Temperature treatments

تیمارهاي نوري 
Light treatments

استراتیفیکاسیون سرد 
Cold Stratification

استراتیفیکاسیون گرم
 Warm stratification

جیبرلیک اسید
 Gibberellic acid

خراش دهی شیمیایی 
Chemical Scarification

مکانیکی/خراش دهی فیزیکی
 Physical / Mechanical Scarification

نیترات پتاسیم 
Potassium Nitrate

آبشویی
 Leaching

 
 

 خفتگی نوع با متناسب استفاده مورد خفتگی رفع يمارهایت  .6شکل 
Fig. 6. Dormancy elimination treatments applied according to the type of dormancy 
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29%
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بذرهاي  عنوان بهبذرهایی  .خفتگی بذر ي حوزهي گیاهی استفاده شده در مطالعات منتشر شده در ها گونهدرصد بذرهاي تازه و غیرتازه  .7شکل 

درخصوص بررسی وضعیت جوانه زنی و خفتگی بذرها مدت طوالنی  شده انجامي ها آزمونسالخورده درنظر گرفته شدند که  اصطالحبه غیر تازه یا 
 .پس از جمع آوري بذرها انجام شدند

Fig. 7. Percentage of fresh and non-fresh seeds of plant species used in the studies published in seed 
dormancy field. Seeds on which the tests performed to investigate the germination and dormancy status long 
time after seed collection were considered as non-fresh or so-called aged. 

 
 يریگ جهینت

در حال گسترش  سرعت بهامروزه جمعیت انسانی 
 ندهیآبدیهی است منابع طبیعی در همچنین . است

؛ ازهاي بشر نیستنددور جوابگوي برآوردن نی چندان نه
استفاده از حداکثر  مؤثربنابراین در این خصوص راهکار 

کارایی منابع طبیعی بوده نه استفاده بیشتر با کارایی 
رفع آن  يها روشبذر و  خفتگیشناخت . تر نییپا

و این موضوع  رفتهمهمی در علوم بذر به شمار  ي حوزه
. تبیش از پیش توجه محققان را به خود جلب کرده اس

اهمیت این موضوع برآمده از اهمیت بذر در کشاورزي 
بوده که مهمترین نهاده ورودي و تعیین کننده موفقیت 

ما در  در کشور. رود یمدر کشاورزي مدرن به شمار 
از  ي حوزهکنون توجه به این مقایسه با سایر کشورها تا

در مقایسه با علوم بذر پیشرفت الزم را نداشته است اما 

در حال گسترش  ي حوزهاین  يها پژوهشاخیر  يها سال
 استفادهدر  تواند یم ي حوزهتوجه به این  مسلماً. هستند

و در برآورده  واقع شده مؤثرهرچه بیشتر منابع طبیعی 
در این مطالعه . کندکردن نیازهاي انسان کمک شایانی 

رفع آن و همچنین  يها روشو  خفتگیبا اشاره به انواع 
بذر در  خفتگی مطالعات با محوریتبه تصویر کشیدن 

 ي حوزهکه اهمیت مطالعه در  بودسعی بر آن  ،کشور
و همچنین روند مطالعات در این  گرددعلوم بذر بیان 

که محققان بتوانند با  اددشرح  يطور بهرا  ي حوزه
مناسب موجبات هرچه بیشتر توجه به این  يگذار هدف

 ده و همچنین سمت و سويموضوع را فراهم کر
به سمت کاربردي کردن موضوعات در  ها يگذار هدف

 .کشیده شوندعرصه و قابل کاربرد در کشاورزي 
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Research Article 

Seed Dormancy: A Review on Importance, Dormancy Types and 
Elimination Methods, with Emphasis on the Trend of Seed Dormancy 

Research in Iran 
Hakimeh Rahimi1, Mohsen Malek2, Farshid Ghaderi-Far3, * 

Extended Abstract 
Introduction: Seeds need successful germination at the optimal time and conditions to survive. 

Sometimes, even in the best environmental and genetic conditions of the seed, they do not germinate or 
germinate with a delay, which are called dormant seeds. Seed dormancy can have positive effects on 
avoiding adverse conditions and ensuring survival in the environment. However, dormancy in crop plants 
reduces emergence and yield by preventing germination. A combination of environmental and seed genetic 
factors are involved in seed dormancy formation. In general, seed dormancy includes: physical dormancy, 
physiological dormancy, morphological dormancy, morphophysiological dormancy and combinational 
dormancy, and physical / chemical scarification treatments, hot and cold stratification, leaching, hormonal 
treatments, after-ripening, light and combination treatments can be used to eliminate dormancy depending on 
its type. Therefore, in this study, using domestic studies conducted in the field of seed dormancy in different 
plant species, identification of dormancy in different plant species and its types have been discussed, and 
general and practical information in this regard has been provided. 

Materials and Methods: In this study, 168 reports published on 250 plant species in the last 20 years, 
which were published in the seed dormancy of medicinal plants, weeds, rangelands, ornamentals and crops 
were investigated. Then, the percentage of plants studied and their families, as well as the share of different 
types of seed dormancy and appropriate treatments to for its eliminate were determined. 

Results: Among the plant species studied, the most freuqent type of dormancy was related to 
physiological dormancy (50%), followed by physical dormancy, combinational dormancy, 
morphophysiological dormancy and the lowest share of dormancy in the studied plant species was related to 
morphological dormancy (1.61%). The most effective treatments to eliminate physiological dormancy were 
the use of cold stratification, gibberellic acid, and potassium nitrate. Also, the most effective treatments for 
the removal of physical dormancy were the use of physical / mechanical scarification treatments, chemical 
scarification and potassium nitrate treatment. According to the results, temperature treatments and then 
gibberellic acid and potassium nitrate treatments are recommendedt eliminate morphological dormancy. To 
eliminate morphophysiological dormancy, it is recommended to use treatments to maturate differentiated 
small or undifferentiated seeds (removal of morphological dormancy) as well as treatments to counteract the 
germination inhibitory factors or to compensate the were applied the most to eliminate morphophysiological 
dormancy. 

Conclusion: By identifying the type of dormancy and applying the appropriate treatments, the 
germination of economical and valuable plants can be improved. 

Keywords: Seed dormancy, Dormancy types, Seed dormancy removal treatments 

Highlights: 
1- Dormancy types in native plant species of Iran through the information of domestic studies was 

investigated and a comprehensive report on seed dormancy was presented for the first time. 
2- General and practical information about seed dormancy, effective factors and methods of dormancy 

elimination was reviewed in a practical way. 
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