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شماره 103، تابستان 1393

)پژوهش و سازندگی(

چکیده
خارمریم )Silybum marianum L. Gaertner( گیاهي یک یا دو ساله از خانواده کاسني است که نه تنها از دیرباز به عنوان یک گیاه 
دارویي جایگاه ویژه اي در طب سنتي ایران داشته، بلکه از نظر تأمین پوشش گیاهي گستره هایي از کشورمان، در حفظ منابع 
طبیعي این مناطق حائز اهمیت مي باشد. این تحقیق به منظور یافتن موثرترین تیمار جهت شکستن خواب بذر خارمریم )که از 
مشکالت عمده زراعت آن در سطح وسیع و یا احیاي عرصه هاي طبیعي آن است( انجام گرفت. تیمارهاي آزمایش شامل نیترات 
پتاسیم %0/2، آب داغ )70 و 90 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه(، آب جاري )در دو مدت زمان 24 و 48 ساعت(، سرمادهي 
مرطوب در دماي 2 درجه سانتیگراد )براي مدت زمان 5، 10 و 15 روز( و اسید سولفوریک %75 )به مدت 5 و 15 دقیقه( بودند؛ 
که در قالب یک طرح کامأل تصادفي ساماندهي گردیدند. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشینه درصد جوانه زني بذرها )%58( از 
تیمار نیترات پتاسیم %0/2 ) براي مدت زمان 24 ساعت( حاصل مي شود. تیمارهاي آب جاري، آب داغ و سرمادهي مرطوب نیز 
اگرچه اثر معني داري بر افزایش درصد جوانه زني داشتند )به ترتیب 38، 30 و 27 درصد(، اما در مقایسه با تیمار نیترات پتاسیم 

چندان قابل توجه نبودند. تیمار اسید سولفوریک غلیظ نیز تأثیري بر شکست خواب این گونه نداشت.

کلمات کلیدي: گیاه خارمریم، نیترات پتاسیم، پیش تیمار شستشو، اسکاریفیکاسیون شیمیایي و مکانیکي، شکست خواب بذر
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Milk thistle )Silybum marianum L. Gaertner( is an annual or biannual plant of the Asteraceae family. This species is 
important not only as a medicinal plant traditionally, but also as an endemic plant to protect vegetative and natural 
resources in Iran. This experiment was carried out to find the most effective treatments to break milk thistle seed 
dormancy and improve its cultivation in vast scales and/or restoration of its natural habitats. Experimental factors 
were: potassium nitrate )0.2%(, hot water )70 and 90 °C for 15 min(, tap water )for 24 and 48 h(, pre-moist chilling )at 
4°C for 5, 10 and 15 days( and sulphuric acid )75%  for 5 and 15 min(. The results showed that the maximum percent 
germination )58%( can be obtained by applying potassium nitrate for 24 h. Although, tap, hot water and pre-moist 
chilling treatments significantly increased the seed germination but had still lower effects in comparison to potassium 
nitrate to break seed dormancy )38, 30 and 27%, respectively( in milk thistle. Sulphuric acid could not break seed 
dormancy in this plant. 

Keywords: Milk thistle, potassium nitrate, washing pretreatment, chemical & mechanical scarification, 
seed dormancy breaking

مقدمه
و  خاردار  كرك،  بدون  ساله،  دو  گياهي   )Silybum marianum( خارمريم 
متعلق به خانواده كاسني )Asteraceae( است. ساقه آن داراي شاخه هاي 
منتهي  داراي شيارهاي طولي  و  به يك غوزه سبز  بوده كه  نسبتاً ضخيم 
اطراف  در  سفيد  لكه هاي  داراي  و  بزرگ،  گياه  اين  برگ هاي  مي شود. 
رگبرگ ها است. گل آن صورتي ارغواني رنگ، مژك دار و خاردار است كه 
)قهرمان،  ميگردد  منتهي  شكل  سرنيزه اي  و  وسيع  اي  زايده  به  يك  هر 
آمريكا مي رويد؛ و در  و  اروپايي، آسيايي  اين گونه در كشورهاي   .)1362
ايران در مناطقي مانند گنبدكاووس، دره هراز، دشت مغان، مالثاني اهواز، 
به عنوان نوعي پوشش گياهي در  انتشار داشته؛ و  ايذه و كازرون  شوش، 
حفظ منابع طبيعي اين گستره ها اهميت دارد )قهرمان، 1362(. عصاره بذر 
آن داراي تركيبهاي بسيار زيادي از جمله سيلي مارين است. سيلي مارين، 
مؤثره  مواد  داراي  كه  است  كبدي  محافظت  خواص  با  گياهي  دارويي 
و  سيلي مارين(  در  موجود  ماده  )مؤثرترين  سيلي بين  جمله  از  متعددي 
ديگر فالوونوييدها با خواص آنتي اكسيداني، تثبيت غشاي سلولي و افزايش 
گلوتاتيون خون مي باشد؛ و تأثير مثبت آن در بهبود بيماري هاي متعدد از 
جمله باال بودن چربي خون، در مطالعات آزمايشگاهي گزارش شده است 
آن  از  حاكي  باليني  تحقيقات  نتايج   .)Skottova and Krecman, 1998(
است كه سيلي مارين ها مي توانند به عنوان كاهش دهندۀ كلسترول خون 
در بيماران هايپركلسترولمي مطرح شوند )Nassuato et al., 1991( اثرات 

 .)Zi et al., 1997( ضدسرطاني خارمريم نيز به اثبات رسيده است
يكي از موانع عمده استفاده بهينه از گياهان داروئي در خارج از رويشگاه 
طبيعي، محدوديت ميزان جوانه زني و طوالني بودن خواب بذر آنها مي باشد 
)Gupa, 2003(. بنابراين پژوهشگران تالش مي كنند تا با بررسي علل خواب 
بذرها، به روشهاي مناسب براي شكست آن و افزايش درصد جوانه زني بذرها 

دست يابند. خواب حالتي است كه حتي اگر بذر يك گونه  در شرايط مناسب 
محيطي )رطوبت، دما، اكسيژن و ... ( قرار گيرد، قادر به جوانه زني نباشد. 

       برای مدت زمان زيادی است كه استفاده از تركيبات حاوی نيتروژن از 
جمله KNO3 به عنوان يكی از مهمترين تيمارهای بذرهای در حال خواب 
 Hartmann et al., 1997;( در آزمايشگاههای آزمايش بذر به كار می رود
 Batak et al., 2002; Mandujano et al., 2005; Bethke et al., 2006;

  ) Cetinbas and Koyuncn, .2006; Cirak  et al., 2007
ناپذيری پوسته دانه  يا نفوذ  از سختی   در مواردی كه خواب دانه ناشی  
)خيساندن  شيميايی  اسكاريفيكاسيون  بذر(  فيزيكی  )خواب  باشد  می 
 Rehman et al., 1999; Aliero et al., 2004;( سولفوريك(  دراسيد  بذر 
Mandujano et al., 2005; Nadjafi et al., 2006(   و مكانيكی  )خيساندن 
 Rahman et al., 1999; Hermansen et al., 1999; Aliero,()بذر در آب داغ
El-Siddig و همكاران  باشند.  توانند در شكست خواب موثر  2004(  می 
)2001( دريافتند كه اسكاريفيكاسيون Tamarindus indica با آب داغ و 
اسيد سولفوريك ميانگين زمان ظهور را تا %50 نسبت به شاهد كاهش می 
دهد.  گزارش شده است آب داغ 80 درجه سانتيگراد در برطرف نمودن 
 Mackay(. موثر بوده است Albizia و گونه های Lupinus arboreus خواب
تا  تواند  et al., 2001; Tigabu and Oden, 2001( سرمادهی مرطوب می 
اندازه ای خواب دانه را برطرف نمايد و غالباً برای تحريك جوانه زنی بذرهای 
خواب به كار می رود .)Bello et al., 1998(  عقيده بر آن است كه تيمار 
سرما تعادل بازدارنده/تسريع كننده درگير در فرآيند جوانه زنی را در برخی 
نمايد    می  برطرف  را  بذر  فيزيولوژيكی  خواب  و  دهد  می  تغيير  ها  گونه 
 Bewley and Black, 1994; Agrawal and .Dadlani, 1995; Hartmann(
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 et al., 1997; Garcia-Gusano et al., .2004; Cetinbas and Koyuncn,
2006(  معلوم شده است وجود مواد بازدارنده نظير تركيبات فنلی در اليه 
های پيرامونی برخی دانه می تواند از جوانه زنی بذر جلوگيری و باعث خواب 
آن شود. شستشوی مداوم )به كمك آب جاری( از ميزان اين مواد در دانه 
 Booth and Sowa, 2001; Nadjafi( كاسته و جوانه زنی را تسريع می كند
را  متنوعي  روشهاي   )1996( ايستا    .)et al., 2006; Cirak et al., 2007
براي شكست خواب بذرهاي خانواده كاسني پيشنهاد كرده است. با توجه 
به اينكه تا كنون هيچ گزارشي مبني بر نوع خفتگي و فن شكستن خواب 
بذرهاي گياه خارمريم ارائه نشده است، بنابراين در اين تحقيق، تأثير مواد 
آب جاري  داغ،  آب  اسيد سولفوريك(،  و  پتاسيم  نيترات  )نظير  شيميايي 
و سرمادهي مرطوب بر جوانه زني بذرهاي گياه خار مريم به عنوان قدمي 
آغازين در اهلي كردن اين گياه با ساده ترين و ارزانترين روشها مورد بررسي 

قرار گرفت.
مواد و روش ها

بذر گياه خارمريم از شركت پاكان بذر )اصفهان( خريداري شد. بذرها پس از 
جداسازي يكسان و هم اندازه، با سديم هيپوكلريت 10 درصد )به مدت 10 
دقيقه( ضدعفوني شدند؛ و پس از چندين بار شستشو با آب مقطر استريل 
براي اعمال تيمارها مورد استفاده قرار گرفتند. با انجام آزمايش  اوليه )در 
شرايط رطوبت كافي و دماي 20 درجه سانتي گراد( معلوم شد كه بذرهاي 
شرايط  اين  )در  نيستند  جوانه زني  به  قادر  معمولي  شرايط  در  خارمريم 
ميبرند.  سر  به  خواب  مرحله  در  و  نزدند(؛  جوانه  آنها  درصد   98 از  بيش 
افزايش جوانه زني، تناوب نوري و دمايي )8 ساعت نور و دماي  به منظور 
C°2 ± 27 و 16 ساعت تاريكي و دماي C°1 ± 21( براي كليه بذرها و در 
تمامي تيمارها رعايت گرديد. براي ايجاد شرايط تاريكي از دستگاه انكوباتور 
)مدل Memmort ساخت كشور آلمان( و براي تأمين 8 ساعت روشنايي از 
بشقابك هاي كشت در محيط آزمايشگاه و در مجاورت نور خورشيد استفاده 
شد.آزمايشات در قالب طرح كامأل تصادفي با سه تكرار )30 عدد بذر در هر 

تكرار( و با تيمارهاي زير طرح بندي و انجام شدند:
و 48  زمان 24  براي مدت  پتاسيم 0/2%  نيترات  در  بذرها  1( خيساندن 

ساعت؛
2( قرار دادن بذرها به مدت 24 و 48 ساعت در آب جاري؛

به مدت 15  بذرها در آب داغ 70 و 90 درجه سانتي گراد  3( خيساندن 
دقيقه؛

4( پيش سرمادهي بذرها در دماي 2 درجه سانتي گراد در سه سطح زماني 
5، 10 و 15 روز؛

5( خيساندن بذرها در اسيد سولفوريك %75 به مدت 5 و 10 دقيقه.
هم  و  وسايل  كليه  و  ژوژه  بالن  هاي كشت،  بشقابك  ابتدا  مرحله ،  هر  در 
چنين آب مقطر در اتوكالو با دماي 180 درجه سانتي گراد و فشار  1/2 بار 
به مدت 2 ساعت سترون شدند. در راستاي ايجاد شرايط جوانه زني بذرها، 
از دستگاه انكوباتور با درجه حرارت C°1 ± 21 براي ايجاد 8 ساعت شرايط 
بشقابكهاي  روشنايي،  ساعت   16 تأمين  براي  و  گرديد؛  استفاده  تاريكي 
كشت در محيط آزمايشگاه و در مجاورت نور خورشيد با دمايC°1 ± 25 و 
به مدت 24 روز قرار گرفتند. نخستين شمارش جوانه زني در سومين روز و 
آخرين آن، 24 روز پس از اعمال تيمارها انجام گرفت. بذرهايي كه ريشه چه 
آن ها قابل رويت بود )طولي در حدود 2 ميلي متر داشتند(، به عنوان بذر 
جوانه  زده، شمارش و يادداشت شدند. سپس با استفاده از فرمولهاي زير به 

ترتيب درصد و سرعت جوانه زني محاسبه گرديد )3(.
100 × ) تعداد كل بذرها ÷ تعداد بذر جوانه زده( = درصد جوانه زني
)روز nام ÷ تعداد بذر جوانه زده در روز nام( Σ = سرعت جوانه زني

تجزيه و تحليل  آماري بر اساس طرح كامأل تصادفي انجام شد. براي ارزيابي 
تأثير  تيمارهاي فوق بر پارامترهاي مورد نظر )درصد و سرعت جوانه زني(، 
همه داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزارهاي Excel و SAS تحت 
 LSD قرار گرفتند؛ و مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون ANOVA آناليز

)P<0.01 و P<0.05( صورت گرفت. 

نتایج 
1( تیمار نیترات پتاسیم 0/2% 

بررسي تأثير نيترات پتاسم %0/2 )در دو زمان 24 و 48 ساعت( بر بذرهاي 
)در  معني داري  افزايش  تيمار  اين  كه  داد  نشان  خارمريم  گياه  ي  خفته 
سطح 1 درصد( بر درصد و سرعت جوانه زني داشت. بيشينه درصد )58%( 
و سرعت جوانه زني )5/3 عدد بذر جوانه زده در روز( در تيمار 24 ساعت 

خيساندن بذر در نيترات پتاسيم مشاهده شد )شكل 1- الف و ب(. 

2( تیمار با آب جاري
بررسي اثر آب جاري بر اختصاصات جوانه زني در دو مدت زمان 24 و 48 
ساعت در گياه خارمريم نشان داد كه تأثير اين تيمار بر درصد و سرعت 
براي  تيمار  اين  اعمال   .)P<0.01( است  معني دار  آماري  نظر  از  جوانه زني 
مدت زمان 24 ساعت، باعث افزايش جوانه زني به ميزان %38 شد )شكل 
2- الف(؛ و بيشينه ميزان سرعت جوانه زني )2/93 عدد بذر جوانه زده در 
روز( نيز مربوط به همين تيمار بود )شكل 2- ب(. افزايش مدت زمان تيمار 
با آب جاري از 24 به 48 ساعت باعث كاهش بسيار معني دار در درصد و 

سرعت جوانه زني شد.

3( پیش تیمار آب داغ 70 و 90 درجه سانتي گراد
نتايج نشان داد كه اثر آب داغ )در هر دو دماي مورد بررسي( بر درصد و 
بيشينه درصد جوانه زني   .)P<0.01( بود  معني دار  بسيار  سرعت جوانه زني 
داغ          آب  تيمار  از  روز(  در  زده  جوانه  بذر  عدد   1/4( آن  و سرعت   )30%(

C °70 حاصل آمد )شكل 3- الف و ب(. 

4( تیمار سرمادهي مرطوب
  از تيمارهاي مختلف سرمادهي به كار برده شده )5، 10 و 15 روز(، تيمار 
بذرهاي  زني  جوانه  درصد  افزايش  بر  را  تاثير  بيشترين  سرمادهي  روز   5
خارمريم داشت )%27( و البته اين افزايش نسبت به ساير تيمارها از نظر 
آماري در سطح 5 درصد معني دار بود )شكل 4- الف(. تاثير اين تيمارها بر 
سرعت جوانه زني از نظر آماري معني دار نبود )شكل4- ب(؛ اگرچه تيمار 
5 روز سرمادهي باعث بيشترين سرعت جوانه زني )1/2 بذر جوانه زده در 

روز( در بذرهاي خارمريم شد.  

5( تیمار با اسید سولفوریک 75% 
نتايج نشان داد اسيد سولفوريك %75 )در دو زمان 5 و 10 دقيقه(، هيچگونه 

تأثيري بر افزايش و سرعت جوانه زني بذرهاي خفته گياه خارمريم ندارد. 

بحث و نتیجه گیري

بررسي اثر تیمارهاي مختلف شیمیایي .....
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 ب(        الف( 

 . سرعت جوانه زني ب(  جوانه زنيالف( درصد   گياه خارمريم: ي بذرهاي خفته بر ساعت 24و  22در زمانهاي  2/0ر نيترات پتاسيم %ياثت -1شکل 
 خطاي معيار. ±است. بار عمودي: ميانگين سه تکرار  LSDآزمون درصد 1دار در سطح ها مبين وجود تفاوت معني حروف غيريکسان بر روي ستون
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پتاسيم، آب جاري، آب داغ، سرمادهي  نيترات  تأثير مواد شيميايي نظير 
مرطوب و اسيدسولفوريك به منظور يافتن مؤثرترين روش  شكست خواب 

بذرهاي گياه خارمريم و تحريك جوانه زني آنها مورد ارزيابي قرار گرفت.
تحريك  بر  پتاسيم  نيترات  تأثير  بررسي  هدف  با  كه  هائي  آزمايش  نتايج 
جوانه زني بذرهاي اين گياه انجام گرفت، نشان داد كه اين پيش تيمار اثر 
بسيار معني داري )%58 جوانه زني( بر شكست خواب بذرها داشت. همسو 
با نتايج اين تحقيق، اثرات مثبت نيترات پتاسيم بر جوانه زني بذر بومادران 
)Shariati et al., 1381( و چند گونه گل راعي )Çirak et al., 2007( نيز 
گزارش گرديده است. اگرچه مدت زمان بسيار مديدي است كه اثر تحريك 
بر جوانه زني  پتاسيم  نيترات  نظير  نيتروژن دار  غيرآلي  تركيبهاي   كنندگي 
بذر  آزمايش  در  و   )Lehmann,  1909( گرديده  و مشخص  مطالعه  بذرها 
گياهان از آن به عنوان تيمار مهمي در شكست خواب استفاده شده است؛ 
ولي مكانيسمي كه توسط آن نيترات هاي غيرآلي تأثير خود را با حضور 
نور بر جوانه زني اعمال مي نمايند تا حدودي نامعلوم است. اگرچه چندين 
تئوري در اين زمينه ارائه شده است؛ ولي معلوم گرديده كه نيترات هاي 
غيرآلي مي توانند حساسيت به نور را افزايش داده و نيازمندي هاي نوري 
دانه هاي فتوبالستيك مثبت را كاهش دهند )Toole et al., 1955(. بر اين 
اكسيد نيتريك(  )يا  ها  نيترات  تأثير  بين  عملي  ارتباط  نوعي  وجود  مبنا، 
 Giba et( است  گرديده  عنوان  بذر  جوانه زني  در  ها  فيتو كروم  فعاليت  و 
اثر  پتاسيم  نيترات  كه  دريافتند   )2002( همكاران  و  بتاك   .)al., 1998
وقتي  را  مثبت  فتوبالستيك  دانه هاي  جوانه زني  بر  خود  تحريك كنندگي 
داشته  وجود  فعال  بطور  دانه ها  اين  در   A فيتوكروم  كه  مي نمايد  اعمال 
ارتباط  هيچ  پتاسيم  نيترات  گران  پژوهش  اين  داده هاي  اساس  بر  باشد. 
عملي با ديگر انواع فيتوكروم ندارد. عالوه بر اين، آنها معتقدند كه اثرگذاري 
يك  است.  نيتريك  اكسيد  با  مرتبط  پديده اي  بذر،  جوانه زني  بر  نيترات 
توضيح احتمالي براي تأثير نيترات ها يا اكسيدنيتريك در جوانه زني مرتبط 
با آپوپروتئين فيتو كروم است. بررسي  ارتباط عملي مستقيم  با فيتو كروم، 
هاي پيشين )Hilhorst, 1990( نشان داده است كه نيترات به آپوپروتئين 
فيتوكروم مي پيوندد؛ و خواص فيزيكوشيميايي آپوپروتئين را تغيير مي دهد. 

احتمال دوم آن است كه تركيب هاي نيتروژندار ارتباط بين سلولي را به 
طريقي تسهيل كرده و يا اينكه خود واسطه هايي براي اين ارتباط هستند. با 
اين وجود، يافته هائي نيز مبني بر ارتباط منفي نور و نيترات پتاسيم وجود 
دارد كه غلظت هاي مختلف اين ماده را مسبب تحريك جوانه زني در تاريكي 

 .)Çirak et al., 2007( دانسته است
مواد شيميايي كه در حين نمو و تكوين دانه در پوسته و يا دانه ميوه تجمع 
يافته و حتي بعد از رسيدن دانه هم در اين بخش ها باقي مي مانند، به عنوان 
انواع فنلها، كومارين و اسيد آبسيزيك  بازدارنده جوانه زني عمل مي كنند. 
در شمار اين تركيبهاي بازدارنده هستند. در عين حال اثر اين تركيبها را 
در   .)Booth and Sowa, 2001( نمود  خنثي  آب  در  شستشو  با  مي توان 
تحقيق حاضر، شستن بذرهاي خارمريم به مدت 48 ساعت در آب جاري 
نيز باعث شكست خواب و افزايش معني داري در فرآيند جوانه زني )تا 38%( 
شد؛ كه اين امر نشانگر وجود مواد بازدارنده در پوسته دانه است. با توجه 
به افزايش ميزان جوانه زني همگام با افزايش زمان شستشو از 24 به 48 
از 48  باالتر  ساعت، پيشنهاد ميشود در آزمايش هاي آتي، سطوح زماني 

ساعت هم براي بدست آوردن نتيجه مطلوب تر امتحان گردد.
جوانه زني   )30%( دار  معني  افزايش  باعث  نيز   )C70°( داغ  آب  تيمار 
مكانيكي  اسكاريفيكاسيون  كاربردي  نقش  تاكنون  شد.  خارمريم  بذرهاي 
 Acacia ازجمله  ها  گونه  از  بسياري  بذر  خواب  شكست  در  داغ  آب  با 
 ،Opuntia ratrera  ،Parkia biglobosa   ،  Tamarindus indica،salicina
داده  نشان   Ferula , Teucrium polium  gummosa   ،  Hypericum spp
 Rehman et al., 1999 Mohammad and Amusa, 2003;( است  شده 
 Nadjafi و Çirak et al., 2007 ،Mandujano et al., 2005 ، ;Aliero, 2004
et al., 2006(. معموالً تيمارهاي مختلف با آب داغ براي تحريك جوانه زني 
دانه هايي با پوسته هاي سخت و نسبتاً غيرقابل نفوذ بكار مي روند. احتماالً 
آب داغ از طريق ايجاد رخنه در پوسته بذر سبب كاهش مقاومت مكانيكي 
آن در برابر خروج دانه رستها و نيز باعث باال بردن نفوذپذيري پوسته دانه 
نسبت به آب و اكسيژن مي شود )Aydin and Uzun, 2001( و به اين ترتيب 
نقش بازدارندگي پوسته در فرآيند جوانه زني كاهش  مي يابد. با اين وجود، 
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باعث كاهش   )C 90°( افزايش دماي آب )آب  بذرهاي خارمريم  در مورد 
درصد جوانه زني يا ايجاد دانه رستهاي غيرطبيعي  شد؛ كه دليل اين امر مي 

تواند ناشي از آسيب رسيدن به ساختار رويان در اثر آب داغ ست.
بذرهاي  كه  داد  نشان  مكانيكي  اسكاريفيكاسيون  مثبت  نتيجه  اگرچه 
اسكاريفيكاسيون  تأثير  عدم  اما  هستند؛  فيزيكي  خواب  داراي  خارمريم 
علت  بدان  شايد  بذرها  اين  بر  غليظ(  اسيدسولفوريك  با  )تيمار  شيميايي 
باشد كه اين اسيد غليظ بر ساختار رويان و درنتيجه جوانه زني طبيعي اين 

.)Rana and Nuatiya, 1989( گياه تأثير مخرب داشته است
سرمادهي مرطوب )استراتيفيكاسيون سرد( مي تواند تا اندازه اي خواب دانه 
را برطرف كند؛ و اغلب براي تحريك جوانه زني آنها بكار مي رود. عقيده بر 
را در  بازدارنده تسريع كننده  تعادل هورمون هاي  آن است كه سرما دهي، 
بعضي از گونه ها تغيير مي دهد. نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه پيش  تيمار 
بذرهاي  جوانه زني  تحريك  بر  اي  مالحظه  قابل  تأثير  مرطوب  سرمادهي 
خفته ي خارمريم نداشت؛ و تنها باعث افزايش 27 درصدي جوانه زني )آن 
هم در پايين ترين سطح زماني اعمال شده يعني 5 روز سرمادهي( گرديد. 
بر اين اساس پيشنهاد ميشود در تحقيقات آتي، استراتيفيكاسيون گرم نيز 

بر اين بذرها اعمال و بررسي شود.
كرد  استنتاج  گونه  اين  مي توان  تحقيق  اين  در  آمده  بدست  اطالعات  از 
كه يكي از ساده ترين و مناسب ترين شيوه ها براي شكست خواب بذرهاي 
آن  از  حال  عين  در  مي باشد.   0/2% پتاسيم  نيترات  از  استفاده  خارمريم، 
به حضور  باتوجه  و  است،  چندگانه  نوع  از  گياه  اين  بذر  خواب  كه  جايي 
بازدارنده هاي رشد و نيز خواب فيزيكي در اين دانه ها، پيشنهاد مي شود 
تيمارهاي  از  گياه  اين  خفته ي  بذرهاي  زني  جوانه  بيشتر  تحريك  براي 
تركيبي شامل شستشو، اسكاريفيكاسيون مكانيكي و نيترات پتاسيم 0/2% 

استفاده گردد.
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