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 -1دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان
 -2دانشگده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

چکیده
سابقه و هدف :مشگک از خانواده چتریان است که در طب سنتی برای درمان سردرد و کمردرد استفاده میشود .این تحقیق به
منظور انتخاب بهترین پیش تیمار برای شکستن خواب بذر و آغاز جوانهزنی و رشد گیاهچه مشگک انجام شد

مواد و روشها:

آزمایش در قالب طرح بهطورکامل تصادفی با  6تیمار و  4تکرار در سال  1931در دانشگاه کاشان اجرا گردید.

تیمارها شامل نیترات پتاسیم  0/1و 0/2درصد مدت  22ساعت ،اسید سولفوریک  39درصد به مدت  1دقیقه ،سرمادهی به مدت  91روز
در دمای  +1درجه سانتیگراد ،خیساندن در آب مقطر و شاهد بودند.

یافتهها :نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه و وزنتر و خشک،
در سطح احتمال یک درصد معنیدار است .تیمار خراشدهی بوسیله اسید سولفوریک بهطور کامل مانع جوانهزنی شد.

بحث :بیشترین درصد جوانهزنی در محلول نیترات پتاسیم مشاهده شد .بنابراین نیترات پتاسیم در پاسخ به فرآیندهای متابولیکی
بذور مفید است

نتیجهگیری:

با توجه به این که مهمترین دلیل کاهش پراکنش این گیاه طول دوره خواب بذر میباشد ،لذا استفاده از نتایج این

تحقیق به جوانهزنی این گیاه دارویی کمک خواهد نمود.

واژههای کلیدی  :مشگک ،بذر ،جوانهزنی ،خانواده چتریان

مقدمه

خواب بذر پدیدهای است که جوانهزنی بذر را در طول زمان
توزیع میکند و نقش حیاتی در ادامه بقای گیاهان دانهدار بر
عهده دارد (.)9
عوامل گوناگونی نظیر ضخامت پوسته بذر ،عدم تعاادل غلظات
نویسنده مسئول :

گروه مرتع و آبخیفداری ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه
کاشان
پست الکترونیکیmghavam@kashanu.ac.ir:
تاریخ دریافت36/2/19:
تاریخ پذیرش36/1/2 :

درونی هورمونهای بذر و عدم تکامل ساختار جناین از عوامال
ایجاد کننده خواب بذر است ( .)12طباق نظریاهای کاه ماورد
قبول بسایاری از متخصصاان مساابل باذر اسات ،سارما باعا
کاااهش محتااوای اسااید آبساافیک یااا افاافایش محتااوای اسااید
جیبرلیک شده و یا هر دو تغییر بهطور همزمان انجام میشود و
یا ایجاد تعادلی از دو هورمون ،خواب بذر را پایان میدهاد (.)1
در چنین بذرهایی شستشو و یا خیساندن مایتواناد بازدارناده-
های محلول در آب را از پوسته و یا رویان باذر خاارن نماوده و
درصد جوانهزنی را اففایش دهاد ( .)2مطالعاههاای مرباو باه
جوانهزنی بذرها ،از ابفارهای کلیدی برای برنامه هاای حفاایتی
به شمار میروند ،زیرا نتایج این مطالعههای میتواند در اجارای
برنامههای مدیریتی در جهت حفظ گیاهان مورد اساتفاده قارار
گیرد ( .)2نصیری ( )2نیف اساتفاده از ماواد شایمیایی را بارای
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تحت تأثیر تیمارهای مختلف
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روش کار

این آزمایش در قالب طرح بهطور کامل تصادفی با  6تیمار و 4
تکرار در دانشگاه کاشان انجام شد .برای انجام آزمایش پیش
تیمارهای متفاوت شکستن خواب با زمانهای مختلف اعمال
شد .پیش تیمارهای اعمال شده عبارت بودند از-1 :شاهد -2
تیمار بذر با محلول نیترات پتاسیم ) (KNO3با غلظت 0/1
درصد به مدت  22ساعت  -9تیمار بذر با محلول نیترات
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شکست خواب بذر توصیه نماود .گیاهاان تیاره چتریاان دارای
تنوع بسیار گساتردهای ،شاامل  900تاا  411جان و حادود
 9000تا  921گونه بوده که حدود  199گونه آنهاا در منطقاه
مدیترانه و آسیای مرکفی رویش دارد در ایران نیف دارای تناوع
باالیی هستند ،بهطوریکاه  114جان و 420گوناه آنهاا در
ایران شناخته شده است ( .)6گفارشهای مختلاف نشاان مای-
دهند که باذرهای برداشات شاده از گیاهاان ایان تیاره دارای
درجات مختلفی از خاواب فیفیولاوکیکی (  )23مورفولاوکیکی و
مورفوفیفیولوکیکی ( )90میباشند .مک کی و همکاران ( )13باا
بررساای روش هااای شکساات خااواب بااذر گیاااه Lupinus
 arboreusمشاهده نمودند که تیمار سرمادهی نقش به سفایی
در اففایش جوانهزنی این باذر دارد ،زیارا سارمادهی عابوه بار
اففایش نفوذپذیری پوسته بذر سبب تحریاک تولیاد جیبرلیاک
توسط جنین نیف میشود .گارسیا و همکاران ( )14نیاف افافایش
جواناهزنای  Prunus dulcisتحات تاثثیر تیماار سارمادهی را
گفارش نمودند .نتایج این تحقیق نشاان داد سارمادهی غلظات
درونی اسید جیبرلیک باذر  Prunus dulcisرا افافایش داد و
سبب تحریک رشد جنین شد .کشاتکار و همکااران ( )1تاثثیر
برخی تیمارها از جمله شستشو و سرمادهی ،پیش سرما دهای،
شستشو و مواد شایمیایی را بار شکسات خاواب و جواناه زنای
بذرهای  Ferula gummasو  Ferula assafoetidaاز تیاره
چتریان مورد بررسی قارار دادناد .نتاایج نشاان داد کاه پایش
سرمادهی به مدت  60روز بهترین تیمار بارای شکسات خاواب
بذر گونه باریجه و تیمار شستشو و سرمادهی ( 14روز در دمای
 +1درجه سانتیگراد) بهترین روش برای شکساتن خاواب باذر
گونه آنغوزه ) (Ferula assa-foetidaاسات .خاواب وقفاهای
موقت در نمو و جوانهزنی بذر است که در این وضعیت حتی باا
وجود مهیا باودن شارایط بارای جواناهزنای ،باذر بارای مادت
نامعلومی در حالت استراحت باقی میماند ( .)14دمای  1درجه
سانتیگراد یا اندکی کمتر برای گیاهانی که در اقلیمهاای سارد
میرویند ،بیشترین تثثیر را در شکستن خواب باذر دارد (.)19
در بسیاری از پژوهشها برای تسریع در فرآیند شکستن خاواب
بذر ،از هورمونها استفاده شده است ( .)20برخی ترکیابهاای
نیتروکندار از جمله نیتراتها بهعنوان محار جواناهزنای باذر
شناخته شدهاند ( .)92نیترات اغلب عمال تنظایم کننادههاای
رشد از قبیل جیبرلینها و سیتوکنینهاا را تساهیل مایکنناد
( .)12تثثیر نیترات پتاسیم و خاراشدهای شایمیایی باا اساید
سولفوریک در شکستن خواب بذر  )29( ،Ferula gumosaبه
اثبااات رساایده اساات .قاساامی پیربلااوطی و همکاااران ( )4در

آزمایشی جهت شکستن خواب بذر کارف کاوهی ،تیمارهاای
اسید جیبرلیک ،نیترات پتاسیم ،شستشاو باا آب دا  ،خاراش-
دهاای بااا اسااید سااولفوریک رقیااق و غلاایظ ،سااورا کااردن و
سرمادهی در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد به مدت  90الای
 41روز اعمال کردند اما بذور هیچ واکنشی به تیمارهای مذکور
نشان ندادند .مشگک با ناام علمای Ducrosia anethifolia
 Boissاز خانواده چتریاان ) (Umbelliferaeگیااهی دارویای،
مرتعی است .این گیاه باومی ایاران باوده ولای در افغانساتان و
پاکستان و مابقی دیگر نقا خاورمیانه رشد می کند .در مهدی
آباد کرمان به دلیل داشتن آب و هاوای مناساب ایان گیااه باه
خوبی رشد یافته است و در طب سنتی به عنوان داروی سردرد
و کمردرد استفاده می شود .در تحقیقهای انجام شاده ،گوناه-
های این جن اثرات اضطراب ،آرام بخش ،ضادمیکروبی علیاه
بااکتریهاایی گارم متباات و مخمرهاا را دارا باوده و در تولیااد
داروهای ضد افسردگی استفاده میشود ( .)16ناام محلای ایان
گیاااه ،مشااگک ،مشااک بااو ،زنجبیاال درویشااان ،رشااگک،
خورخوندای ،گوارشخ ،گشنیف کوهی است .بذر مشگک به دلیل
داشتن خواب ،جوانهزنی اندکی دارد.
وجود خواب در بذرهای گیاهان تیره چتریان یکی از مهمتارین
دالیلی است که کشت و اهلی کردن آنها را باا مشاکل مواجاه
کرده اسات .ایان تحقیاق باهمنظاور بررسای روشهاای پایش
تیمارکردن بذر مشگک و انتخااب بهتارین پایش تیماار بارای
شکستن خواب بذر و آغاز جوانهزنای و رشاد گیاهچاه مشاگک
انجام شد .از آنجاییکه تکتیر این گیاه در زیساتگاه طبیعای از
طریق بذر صورت میگیرد و نظار باه اهمیات ایان گیااه و باه
منظور حفظ ذخابر کنتیکی ،بهرهگیری از شایوههاای راهباردی
جهت شکستن خواب بذر و بسترسازی برای زراعی نمودن ایان
گیاه امری مهم و ضروری قلمداد میگردد .با توجه باه ایانکاه
مهمترین دلیل کاهش پراکنش این گیاه طول دوره خاواب باذر
است لذا استفاده از نتایج این تحقیق به بهبود جوانهزنی کماک
خواهد نمود.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار، 1397منصوره قوام و همکاران

()22
که در آن :GPدرصد جوانهزنی
:Nتعداد کل بذرها
: niبذر جوانه زده در روز آخر شمارش

= GP

که در آن؛  :GRسرعت جوانهزنی
 :niتعداد بذر جوانهزده در هر روز
 :Fiتعداد روزهای سپری شده از شروع آزمایش است .برای
محاسبه شاخص بنیه بذر )  (Viاز رابطه زیر استفاده شد (.)91
که در آن؛  : Viبنیه بذر
: rlطول ریشهچه بر حسب میلیمتر
:slطول ساقهچه بر حسب میلیمتر.
آنالیف آماری دادهها توسط نرماففار آماری  SPSSانجام شد.
ابتدا نرمال بودن تمام دادههای حاصل از صفتهای مختلف
جوانهزنی ،شامل :درصد جوانهزنی  ،سرعت جوانهزنی ،طول
ریشهچه و طول ساقهچه و بنیه بذر با استفاده از آزمون
(کولموگروف -اسمیرنوف) مورد بررسی قرار گرفت .سپ
تجفیه واریان دادهها و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون
دانکن در سطح پنج درصد انجام شدند.

نتایج

نتایج تجفیه واریان دادهها نشان دادند که اثر تیمارهای
مختلف شکستن بر صفتهای مختلف جوانهزنی (بهغیر از
شاخص بنیه بذر در سطح  1درصد) در سطح یک درصد
معنیدار است (جدول.)1
نتایج نشان دادند که باالترین درصد جوانهزنی و شاخص بنیه
بذر در تیمارهای نیترات پتاسیم  0/1و  0/2درصد مشاهده شد.
تیمار خراشدهی بهوسیله اسید سولفوریک بهطور کامل مانع
جوانهزنی شد (جدول  2و نمودارهای  1و )2همچنین باالترین
سرعت جوانهزنی در تیمار نیترات پتاسیم  0/2و باالترین وزن
تر و خشک گیاه در تیمار سرمادهی مشاهده شد (جدول  2و
نمودار .)9

بحث

بر اساس نتایج بهدست آمده باالترین درصد جوانهزنی در
تیمارهای نیترات پتاسیم نسبت به سایر تیمارها (اففایش
نسبت به شاهد  6تا  2درصد) مشاهده شد .تحریک گسترده
جوانهزنی بهوسیله نیترات در تعداد زیادی از گونهها گفارش
شده است که به مقادیر این ماده شیمیایی در آزمایشهای
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پتاسیم ) (KNO3با غلظت  0/2درصد به مدت  22ساعت -4
تیمار بذر با اسید سولفوریک  39در صد به مدت  1دقیقه -1
تیمار بذر با سرمادهی به مدت  1ماه در دمای  -1درجه
سانتیگراد  -6خیساندن در آب مقطر به مدت  24ساعت.
بذرها در محیط آزمایشگاه بهوسیله هیپوکلریت سدیم 0/1
درصد به مدت  1دقیقه ضدعفونی شدند .پ از خیساندن بذر
در هر یک از پیش تیمارها بهطور جداگانه ،با آب مقطر
شستشو داده شده و برای هر تکرار از هر تیمار ،درون هر پتری
دیش  21عدد از بذور بر روی کاغذ صافی قرار گرفت و با آب
مقطر هر روز مرطوب شدند .بهمنظور جلوگیری از تبخیر آب از
پتریها ،هر یک از آنها داخل کیسه پبستیکی کوچکی قرار
داده شد .شمارش بذور جوانه زده به صورت روزانه و در ساعت
معینی از روز انجام گرفت .معیار جوانهزنی خرون ریشهچه از
بذر به اندازه دو میلیمتر بود .شمارش تا زمانی ادامه یافت که
اففایشی در تعداد بذور جوانه زده مشاهده نشد و این حالت به
مدت سه روز متوالی ثابت ماند .در آخرین روز شمارش کلیه
گیاهچههای درون هر یرف پتری جهت اندازهگیری طول
ریشهچه و ساقهچه خارن شدند و تعدادی به صورت تصادفی
انتخاب شدند .در اندازهگیری طول ریشهچه و ساقهچه،
گیاهچههای جوانهزده هر تیمار ،از خطکش میلیمتری استفاده
شد .برای این منظور ابتدا گیاهچه بر روی سطح صافی قرار
داده شد و خمیدگی ریشهچه و ساقهچه باز شده و طول ریشه-
چه از انتهای آن تا محل اتصال به بذر و طول ساقهچه از محل
اتصال به برگهای لپهای تا محل خارن شدن از بذر محاسبه
گردید .وزن تر گیاهچه با ترازوی دیجیتالی اندازهگیری شدند.
وزن خشک گیاهچه نیف پ از  49ساعت قرار گرفتن در هوای
آزاد اندازهگیری شد .دادههای حاصل از شمارش بذور جوانهزده
در آخرین روز شمارش و نیف اندازهگیری طول ساقهچه و ریشه-
چه برای محاسبه شاخصهای زیر مورد استفاده واقع شدند:
محاسبه درصد جوانهزنی ) (GPبا استفاده از رابطه زیر انجام
شد

برای محاسبه سرعت جوانهزنی ) (GRرابطه زیر استفاده شد
= GR
(.)9
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قدرت جوانهزنی یکیاز شاخصههای بسیار مهم در ارزیابی
کیفیت بذر است و نقش تعیین کنندهای در جوانهزنی و سبف
شدن یکنواخت تحت شرایط تنش و بدون تنش دارد .بهعبارت
دیگر بنیه یا قدرت بذر به توان تولید گیاهچه قوی و نرمال در
کمترین زمان ممکن گفته میشود که این صفت مهمترین
عامل مؤثر بر استقرار و سبفشدن در مفرعه و به دنبال آن رشد
گیاه میباشد که در نهایت به اففایش عملکرد منجر میشود.
بنیه بذر تحت تثثیر عوامل محیطی و شرایط نگهداری بذرها
نیف قرار میگیرد .باالترین شاخص بنیه بذر مربو به تیمارهای
نیترات پتاسیم بود که بهبود شاخص بتیه بذر را میتوان به
بهبود درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه نسبت داد
(.)26
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معمول جوانهزنی جواب میدهد .گر چه ساز و کارهایی که
نیترات از راه آنها سبب تحریک جوانهزنی میشود ،تا حد
زیادی ناشناختهاند ،چنین فرض شده است که این سازوکارها
در غشاهای سلولی و یا ناقلها انجام میشوند ( 11و  .)91اثر
متبت نیترات پتاسیم بر صفتهای جوانهزنی بذر ممکن است
به دلیل به تعادل رسیدن نسبت هورمونی در بذر و کاهش مواد
بازدارنده رشد متل آبسفیک اسید مربو باشد ( .)4مواد
شیمیایی که در حین نمو و تکوین در میوه و پوسته دانه تجمع
مییابند و حتی بعد از برداشت دانه هم در این بخشها باقی
میمانند بهعنوان بازدارنده در پدیده جوانهزنی عمل میکنند.
بعضی از این ترکیبهای بازدارنده عبارتند از انواع فنلها،
کومارین و اسید آبسیفیک .در عین حال این ترکیبها را می-
توان با خیساندن در آب شست و از میان برداشت ( .)11اما
همچنین بر اساس یافتههای این پژوهش بین شاهد و تیمار
خیساندن در آب تفاوتی مشاهده نشد .این امر نشانگر آن است
که در پوسته بذر این گیاه مواد بازدارنده وحود نداشته است.
عدم تثثیر اسکاریفیکاسیون شیمیایی (تیمار با اسید سولفوریک
غلیظ) بر این بذرها و عدم جوانهزنی بذور در این مطالعه را
شاید بدان علت باشد که این اسید غلیظ بر ساختار رویان و در
نتیجه جوانهزنی طبیعی این گیاه تثثیر مخرب داشته است
( .)24نتایج این تحقیق کاهش  3درصدی جوانهزنی را نسبت
به شاهد نشان میدهد .باالترین سرعت جوانهزنی در تیمار
نیترات پتاسیم  0/2درصد مشاهده شد .اففایش سرعت جوانه-
زنی نیف به علت توسعه بهبود مکانسیم ترمیمی کنتیکی نیترات
پتاسیم ( ،)19یا همچنین سنتف  RNAو  DNAو پروتئین و
تولید متابولیتهای الزم برای جوانهزنی است (.)10

نتایج تحقیقات طویلی و همکاران ( ،)9نشان میدهد که پیش
خیساندن بذور گونه  Salsola rigidaبا جیبرلین و نیترات
پتاسیم نسبت به استفاده از این تیمارها در طول جوانه زنی یا
قبل از شروع جوانه زنی دارای تثثیرهای بیشتری است .روحی
و همکاران ( )21گفارش دادند که تیمار نیترات پتاسیم تثثیری
بر شکست خواب در بذرهای Ferula gummosa Boiss
ندارد که با نتایج این تحقیق همخوانی ندارد .نیترات پتاسیم در
پاسخ به فرآیندهای متابولیکی بذور مفید است .بهعنوان متال
این ترکیب ممکن است باع بیوسنتف اکسین شده که منجر به
رویش جنین گردد  .کرم و السالم )12( ،گفارش نمودند که
تیمار سرما موجب تغییرهای فیفیولوکیکی در بذرهای مرطوب
 Arbutus andrachnشده که این امر منجر به رشد جنین
گردید .همچنین ساسانی و همکاران ( )22گفارش دادند که
بذرهای زیره سیاه ( )Bunium persicumتنها زمانی که در
معرض سرمای مرطوب قرار گرفتند جوانه زدند و هیچکدام از
تیمارهای هورمونی به تنهایی تثثیری در اففایش جوانهزنی و
حذف خواب بذر این گیاه نداشتند .همچنین نصیری و
همکاران ( )21بیان کردند که خواب بذر کندل ( Dorema
 )ammoniacumاز تیره چتریان تحت تثثیر سرمادهی مرطوب
رفع میگردد که این گفارشها با نتایج این تحقیق همخوانی
ندارند .آتول و همکاران ( )3نشان دادند که باالترین درصد
جوانهزنی در گونهای بنفشه ( )Viola spدر تیمار سرمادهی
توام با جیبرلیک اسید بهدست آمد که با این نتایج اختبف
دارد .اسلیتر و بریانت ( )29بیان کردهاند که در بسیاری از
بذرها که بهطور گستردهای نیاز به سرما جهت برطرف شدن
خواب دارند ،مقدار زیادی  RNAطی دوره سرمادهی جمع
میشود .حال آن که در بذرهای شاهد که در دمای باالتر
نگهداری میشوند ،تجمع  RNAدیده نمیشود .این رویداد
اهمیت سرما در بازساخت مولکولهای بفرگ برای از سرگیری
رشد و نمو بذر را مورد تثکید قرار میدهد .از اینرو شاید بتوان
گفت این امر دلیل وزنتر و خشک باالی گیاهچه در تیمار
سرمادهی نسبت به بقیه تیمارها است .در واقع سرمادهی سبب
اففایش فعالیت آنفیم آلفا آمیبز باذر و در نتیجااه رشااد
گیاهچااه در مقایسااه بااا عاادم سرمادهی میشود.
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جدول  .1تجفیه واریان
منابع تغییرها

درجه
آزادی

صفتهای جوانهزنی مشگک تحت تثثیر تیمارهای شکستن خواب
میانگین مربعات()MS

تیمار

1

**113/430

*109/121

**190/262

**2/932

**2/612

**0/014

**0/004

خطا

19

23/342

96/903

46/466

0/649

1/192

0/002

0/002

**نشان دهنده معنی داری در سطح احتمال  1درصد است.

جدول  .2مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف بر شاخصهای جوانه زنی بذر مشگک
بنیه بذر

تیمار

نیترات پتاسیم 0/1
درصد

19/011 a

نیترات پتاسیم 0/2
درصد

11/990 a

خیساندن در آب مقطر

11/129 ab

سرمادهی

9/ 242 ab

شاهد

سرعت جوانه زنی

10/696 ab

0/0b

اسید سولفوریک

2/260 ab

درصدجوانه زنی
99/00 a

11/ 020a
9/20ab

ab

0/0021a

90/00 a

2/9000a

21/00

1/9900 a

9/ 920ab

ab

1/210ab

12/00bc

0/0b

طول ریشه چه

24/00
0/0c

طول ساقه چه
9/6100 a

وزن تر

0/0099 b

2/3100 a

0/0024 b

2/3121 a

0/0029 b

0/0020 b

a

2/2021

ab

1/691

9/9100 a
0/0b

0/0b

a
ab

a

0/0b

0/0191 a

حروف مختلف در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  1درصد است

ab

0/0006 b
0/0004 b

2/1921 a

0/0b

وزن خشک

0/0034 a
0/0b

0/0b

35
30
25
20
15

bc

10
5
c

0

نمودار -1مقایسه میانگین درصد جوانهزنی در تبیمارهای مختلف

39

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 13:16 +0330 on Wednesday November 21st 2018

بنیه بذر

سرعت جوانه زنی

درصدجوانه زنی

طول ریشهچه

طول ساقهچه

وزن تر

وزن خشک
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20

a

18
a

16

ab

ab

12
10

ab

8
6
4
2

b

0

نمودار -2مقایسه میانگین بنیه بذر در تیمارهای مختلف
16

a

14
12
10
ab
ab

8
6

ab

ab

4

2
b

0

نمودار-9مقایسه میانگین سرعت جوانه زنی در تیمارهای مختلف
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اولین وییفه متخصصین و برنامهریفان شناخت و حفظ این
ذخایر و پتانسیلها است .این وییفه بدون شناخت اصول
اکولوکیک از جمله ،بررسی خصوصیتهای اکولوکیک و
فنولوکیک گونههای گیاهی هر منطقه امکانپذیر نیست .به
منظور کشت انبوه گونههای دارویی بومی و همچنین جلوگیری
از تخریب رویشگاههای طبیعی این گیاهان بهعنوان مخازن
کنتیکی هستند .بنابراین داشتن دانش کافی از مکانیسم و نوع
خواب بذور به ما کمک مینماید تا با دقت و سرعت باالی
تیمارهای مناسب جهت شکستن خواب بذر ،گونههای مختلف
را شناسایی نموده و از اتبف وقت و هفینهها جلوگیری کنیم تا
با توجه به مشابهتهای زیست محیطی در مناطق مختلف
کشور از آنها در مناطقی با شرایط اکولوکیک مشابه سود
جست .بهطورکلی میتوان گفت استفاده از تیمار نیترات
پتاسیم در شکست خواب و تحریک جوانهزنی بذر گیاه دارویی
مشکگ مؤثر است و بر اساس اهمیت شاخص بنیه بذر برای
سبف شدن گیاه در عرصه ،تیمارهای بذر با محلول نیترات
پتاسیم ( )KNO3با غلظت  0/1و  0/2درصد به مدت 22
ساعت بهعنوان مناسبترین تیمار برای این گیاه معرفی می-
گردد .اما از آنجا که اففایش درصد جوانهزنی نسبت به تیمار
شاهد چندان قابل مبحظه نیست میتوان استفاده از سایر
تیمارهای شکست خواب را برای مطالعههای بعدی بر روی این
گیاه پیشنهاد نمود .پایین بودن جوانهزنی در دماهای پایین
میتواند بهعلت اثر منفی دماهای پایین بر فعالیت آنفیمها و در
نتیجه کاهش فعالیتهای متابولیسمی و بیوسنتفی الزم برای
جوانهزنی بذر باشد.
سرمادهی مرطوب (استراتیفیکاسیون سرد) میتواند تا اندازهای
خواب دانه را برطرف کند؛ و اغلب برای تحریک جوانهزنی آنها
بکار میرود .عقیده بر آن است که سرمادهی ،تعادل هورمون-
های بازدارنده تسریعکننده را در بعضی از گونهها تغییر می-
دهد .بر این اساس پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی،
استراتیفیکاسیون گرم نیف بر این بذرها اعمال و بررسی شود.
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