
انجمن علمی دانشجویی احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران

چکیده

خواب وقفه ای موقت در نمو و جوانه زنی بذر است که در این وضعیت حتی با وجود مهیا بودن شرایط برای جوانه 
)شکرتیغال(   Echinops leiopolyceras گیاه  می ماند.  باقی  استراحت  حالت  در  نامعلومی  مدت  برای  بذر  زنی، 
و شیمیایی حائز  دارویی  لحاظ  از  و خودرو که  و گیاهی چندساله  )Asteraceae( می باشد  آفتابگردان  از خانواده 
به منظور شکستن خواب  آزمایش هایی  این گونه،  روزافزون  اهمیت  و  لحاظ مشکالت جوانه زنی  به  است.  اهمیت 
بذر و تعیین بهترین تیمار این گونه انجام شده است. در این تحقیق چهار تیمار کلي با سه تکرار صورت گرفت و 
در هر تیمار، بذرها در سطوح مختلف تحت تیمار قرار گرفتند. این تیمارها شامل جیبرلیک اسید)250پی پی ام(، 
هیدروپرایمینگ، سرمادهی و خراش دهی پوسته بذر )با کاغذ سمباده( می باشد و کشت و رشد بذور در گلدان های 
پالستیکی انجام شد و پس از 36 روز شاخص هایی نظیر درصد، سرعت و مدت جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه و 
گیاهچه و وزن تر و خشک اندازه گیری شدند. به منظور اندازه گیری وزن تر گیاهچه ها پس از اتمام دوره 36 روزه، از 
ترازوی دیجیتال با دقت یک هزارم گرم استفاده گردید، سپس با گذشت 8 روز، وزن خشک مجددا اندازه گیری شد. 
نتایج نشان داد که نوع خواب در بذر شکر تیغال از نوع خواب فیزیولوژیکی می باشد و بهترین تیمار برای شکست 
خواب بذر و جوانه زنی، تیمارجیبرلیک اسید با 33/73 درصد جوانه زنی است، همچنین تیمارهاي جیبرلیک اسید 
و هیدروپرایمینگ کمترین مدت جوانه زني را دارا هستند و تیمار خراش دهی و سرمادهی مانند تیمار شاهد تأثیر 
کمي بر جوانه زني بذور این گونه از خود نشان دادند و بیشترین زمان جوانه زني را نیز به خود اختصاص داده اند. 
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مقدمه
تیره آفتابگردان که به تیره Asteraceae یا تیره ي کاسنی نیز معروف است از 9000 جنس و 20000 هزار گونه گیاهی 
تشکیل شده است. گیاهان این تیره عموما علفی یکساله یا پایا، به ندرت به صورت درختچه با برگ هاي متنوع از نظر شکل 
پلی  الکتون ها،  ترپن  به خصوص سزکویی  گیاهی  ترکیبات  از  دسته  چندین  وجود  هستند.  مختلف  گونه هاي  در  ظاهري 
استیلن هاي مشتق از اسیدهاي چرب، پلی ساکاریدها و فروکتان ها مشخصه این خانواده هستند )ایزد دوست،1363(. شکر 
تیغال گیاهی چندساله و در قاعده پوشیده از برگ های سال های قبل، ساقه ها به ارتفاع 20-80 سانتی متر با کرک های تار 
عنکبوتی و نمدی سفید، برگ ها به رنگ سبز تیره و به طول 20 سانتی متر، بیضوی و در حاشیه دندانه دار و خاردار، گل ها به 

صورت کاپیتول کروی نسبتا بزرگ و اکثرا در راس ساقه و شاخه های جانبی به رنگ آبی و بنفش قراردارند. 
این سرده در ایران 5۴ گونه گیاه علفی چندساله  خاردار دارد که معموالً انحصاری ایران  هستند )مظفریان، 1375(. شکرتیغال 
از لحاظ شیمیایي حائز اهمیت فراوان مي باشد و تاکنون طي پژوهش هاي به عمل آمده، ده ها نوع آلکالوئید از اندام هاي مختلف 
E.gri�  آن استخراج شده که در صنعت، کشاورزي و پزشکي کاربرد دارند. براي مثال ده نوع ماده پلي تینیل که از ریشه گونه

jissi استخراج شده خاصیت حشره کشی دارد )Çırak et al., 2007(. چهار ماده فنولیکی که از گونه E.echinatus  بدست 

آمده از قارچ کش های قوی می باشند )Singh et al., 1988(. شکرتیغال از گیاهان دارویي با ارزش مي باشد که از مدت  ها 
پیش از بعضي گونه هاي آن براي مداواي بیماري هاي پوستي، بند آوردن خون، درمان آبسه، جوش و دمل، رفع التهاب حفرات 
بیني )آیینه چی، 1370(، درمان تشنج، سرما خوردگي )زرگری، 1375( و چشم درد استفاده شده است )میرحیدر، 1386(. 
گونه هاي این جنس، از گیاهان با ارزش در تولید عسل به شمار مي آیند و به طور معمول در زمان گلدهي، زنبورداران کندوهاي 
خود را به رویشگاه هاي این گیاه مي برند و کیفیت عسل حاصل نیز بسیار مرغوب مي باشد، همچنین میوه  آن داراي آلکالوئید 

شکرتیغالین مي باشد که اثرمثبتي روي تقویت حافظه و قدرت یادگیري دارد )آیینه چی، 1370(.
 Keller( جوانه زني یک مرحله حیاتي در چرخه زندگي گیاهان زراعي و خودرو است و اغلب باعث کنترل جمعیت آنها مي شود
and Kollmann, 1999(. بذرهاي اکثر گیاهان بالفاصله پس از برداشت، جوانه زني پاییني دارند که این امر به ساختارهای 
بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بذر بستگی دارد. جوانه زنی طی سه مرحله آماس بذر، تاخیر و شروع رشد اتفاق می افتد که تحت 
 Dewir( کنترل جذب آب از محیط خارجی است و درصد و سرعت جوانه زنی با کاهش پتانسیل آب خارجی کاهش می یابد

 .)et al., 2011
رکود ممکن است از طریق عواملی در پوشش ها و یا عواملی در داخـل جنـین یـا هـر دو بـه بـذر تحمیل شود که رکود 
ایجاد شده از طریق پوشش هاي پیرامون جنین، در بین گونه هاي گیاهی شایع تـر است. یکي از مهم ترین عوامل این پدیده 
خواب فیزیولوژیکی است و عواملي نظیر خصوصیات فیزیکي )وجود پوشش هاي سخت و غیر قابل نفوذ نسبت به آب و گازها( 
و فیزیولوژیکي از قبیل وجود مواد بازدارنده، نارس بودن جنین، نامتعادل بودن نسبت هورمون هاي الزم براي جوانه زني، هر 

یک به تنهایي و یا ترکیبي از آنها سبب ایجاد خواب در بذر مي گردند )علیزاده و عسیوند، 1383(.
بر طبق گزارش انجمن بین المللي آزمون بذر )ISTA( )Association, 1985( خواب بذر در بیشتر گونه های تیره کاسني از 
نوع خواب فیزیولوژیکي است که با نسبت نامناسب هورمون های تحریک کننده و بازدارنده جوانه زني بذر مرتبط است. خواب 
فیزیولوژیکی بر اساس واکنشی که بذرها به سرما و  GA3  )جیبرلیک اسید( نشان می دهند دارای سه سطح، غیرعمیق 
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)سطحی(، متوسط و عمیق می باشد )ANSARI et al., 2013(، خواب فیزیولوژیکی غیرعمیق با یک دوره سرمادهی مرطوب 
کوتاه مدت ، نیترات پتاسیم )Bradford et al., 1995( ، جیبرلیک اسید )Chang et al., 1990( و یا در طی انبارداری سرد 
و خشک )شریعتی و همکاران، 1381( شکسته می شود. برطبق پیشنهادهای این سازمان یکي از روش های فایق آمدن بر 
خواب این گیاهان، تیمار بذر با تنظیم کننده های رشد گیاهي مي باشد. این ترکیبات با تاثیر بر بخش های مختلف بذر، بر 
خواب و جوانه زني آن موثر مي باشند. پیش تیمار بذر سبب افزایش درصد جوانه زنی و کاهش متوسط زمان جوانه زنی، تحت 

شرایط محیطی خاص و اصالح بنیه و رشد گیاهچه می گردد )نوروزیان و همکاران، 1395(. 
گزارش شده است که از میان هورمون هاي طبیعي، جیبرلین از قوي ترین محرک هاي جوانه زني در انواع بذرهاست که باعث 
شکستن خواب در محدوده وسیعي از بذور مي شود )اکرم قادری و همکاران، 1387(. جیبرلیک یک هورمون عمده در تحریک 
Ghasemi�pier� )جوانه زنی بذر است که با تحریک تجزیۀ ذخایر غذایی بذر در جوانه زنی بذرهاي دارای خواب نقش دارد 

بذر دخالت دارد.  به طور مستقیم در کنترل و تسهیل جوانه زنی  balooti et al., 2005(. هورمون رشدی جیبرلیک اسید 
افزایش ساخت و آزادسازی هورمون جیبرلیک اسید در بذر موجب تجزیه نشاسته بذر و تبدیل آن به مواد قابل استفاده جنین 
می گردد و جوانه زنی آغاز می شود )Al�Khassawneh et al., 2006(.در پژوهشی که بر روی جوانه زنی باریجه در غلظت های 
باالتر ازppm  500 صورت گرفت، اسید جیبرلیک سبب افزایش جوانه زنی گردید )احیایی و خواجه حسینی، 1390(. در 
پژوهشی دیگر بر روی بذر کلپوره در تیمار ppm500 اسید جیبرلیک باالترین درصد جوانه زنی را داشته و تیمار خیساندن 

در آب، خواب بذر کلپوره را شکست و باعث 32درصد جوانه زنی شد )میرحیدر، 1386(. 
نتایج حاصل از شکست خواب مریم گلی بنفش نشان داده است که تیمار اسید جیبرلیک با غلظت 500 قسمت در میلیون به 
مدت 22 ساعت اثر معنی داری بر روی جوانه زنی مریم گلی بنفش داشته است )خاکپور و همکاران، 1392(. در بررسی مواد 
تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذر گیاه خار مریم دریافتند که در غلظت های 100-500  پی پی ام جیبرلیک 
اسید، درصد جوانه زنی بذرهای مذکور مرتبا افزایش یافته به طوریکه در غلظت 500 پی پی ام بهترین نتیجه یعنی 70 درصد 

جوانه زنی حاصل شده است )نبئی و همکاران، 1390(.
اعمال پرایمینگ قبل از کاشت در شرایط نامساعد محیطی می تواند رشد و نمو را بهبود بخشیده و سبب استقرار بهتر، افزایش 
طول گیاهچه و افزایش تحمل به شوری و خشکی گردد )نبئی و همکاران، 1390(. هیدروپرایمینگ به دلیل افزایش پتانسیل 
اسمزی محلول اطراف بذر، تقسیم سلولی را افزایش داده و رشد گیاهچه تسریع می یابد و در نتیجه باعث افزایش سرعت و 
درصد جوانه زنی و کاهش مدت زمان جوانه زنی نسبت به حالت شاهد می شود )میرحیدر، 1386(. بررسی اثر هیدروپرایمینگ 
در ارقام مختلف جو نشان داد که، هیدروپرایمینگ عالوه بر تسریع جوانه زنی، توسعه بهتر اندام های هوایی و زیرزمینی را 

موجب شده و سبب استقرار بهتر و سریع تر گیاهچه می شود )جودی و شریف زاده، 1385(. 
که  دریافتند  گلرنگ  بیوشیمیایی  و  فیزیولوژیک  بر خصوصیات  بررسی هیدروپرایمینگ  در طی   )1388( رزمجو  و  اشرفی 
هیدروپرایمینگ به مدت 6 ساعت، خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور هیدروپرایم شده را بهبود می بخشد و سبب 

حفظ سیستم گیاه در برابر تنش ها می شود.
مطالعات مربوط به جوانه زني بذرها، از ابزارهاي کلیدي براي برنامه هاي حفاظتي به شمار مي روند؛ زیرا نتایج این مطالعات 
مي تواند در اجراي برنامه هاي مدیریتي در جهت حفظ گیاهان مورد استفاده قرار گیرد )کشتکار و همکاران، 1388(. انواع 
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تیمار های شیمیایی و فیزیکی که هر یک نمونه های مختلفی دارند بر روی بذر گیاهان اثرات متفاوتی دارند و گرچه باید در 
دوره جوانه زنی بذر تمام نیازهای بذر مانند رطوبت و اکسیژن فراهم باشد ولی در مواردی پس از رسیدن بذر گیاهان در هنگام 
 Baskin( دارا بودن خواب فیزیکی و فیزیولوژیکی باید تغییراتی در پوشش یا جنین بذرها حاصل تا جوانه زنی انجام شود
and Baskin, 200۴(. با توجه به اهمیت شکرتیغال، هدف از انجام این پژوهش شناسایي بهترین تیمارهای شکست خواب 

بذر گونه شکرتیغال مي باشد.
مواد و روش

منطقه مورد مطالعه 
بذور در اواسط شهریورماه سال1399  از شیب شمالی  کوه َگنجگاه واقع در بخش  غربی شهر فرادنبه  جمع آوری شده  است. 
شهر َفرادنبه در هفت کیلومتری غرب شهرستان بروجن واقع در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد که دارای مساحت 
8000 متر مربع بوده  با میانگین بارندگی ساالنه 150میلیمتر، ارتفاع از سطح دریا 2169 متر، میانگین دمای +5 درجه 

سانتی گراد و دارای میانگین 90 روز یخبندان  می باشد.
منطقه جمع آوری بذر دارای شیب مالیمی بوده که در بخشی از فصل چرا مورد چرای دام های محلی قرار می گیرد.  از جمله 
گیاهان غالب منطقه می توان به انواع گون )Asteragalus( ،خار زن بابا )Onopordon( و گلرنگ )Carthamus(  اشاره نمود.

مراحل آماده سازی بذور و تیمارها
پس از جمع آوری بذور، مواد خارجی، بذرهای نرسیده، پوک و شکسته جدا و تیمارهای مدنظر مشخص گردید. تیمارهای 
این مطالعه عبارتند از: جیبرلیک اسید ) 250 پی پی ام( )خسروی و همکاران، 1395(، هیدرو پرایمینگ، خراش دهی با 
کاغذ سمباده  و سرمادهی که هریک دارای سه تکرار می باشند. مدت زمان قرار گیری بذور در محلول جیبرلیک اسید 6 
ساعت، هیدرو پرایمینگ  72ساعت )دیانتی تیلکی و همکاران، 139۴( و سرمادهی در دمای ۴ درجه سانتی گراد )قربان پور 
و همکاران، 1398( به مدت 7 روز بوده است. جوانه بذرها 36 روز و هر ۴8 ساعت یکبار کنترل شد. شدت نور تابشی به 

صورت مالیم و شرایط گلدانی و آبیاری بذور، دو روز در هر هفته انجام گردید. 

شکل1( موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران، استان چهارمحال وبختیاری، شهرستان بروجن
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به منظور اندازه گیری وزن تر گیاهچه ها پس از اتمام دوره 36 روزه از هر تیمار که دارای 3 تکرار بود، یک گیاهچه انتخاب 
گردید )گیاهچه انتخابی نشان دهنده و نماینده سایر گیاهچه ها بود( و پس از پاکسازی خاک های همراه آن، وزن تر توسط 

ترازوی دیجیتال با دقت یک هزارم گرم اندازه گیری گردید سپس با گذشت 8 روز، وزن خشک مجددا اندازه گیری شد.
با استفاده از روابط 1 تا ۴، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، متوسط زمان جوانه زني و ضریب سرعت جوانه زني اندازه گیري 

گردید.
رابطه 1: 

Germination percentage (GP) = (Number of germination seeds / Total number of seeds( × 100
رابطه2:           

)Germination rate) GR= ∑ )n.t-1(
رابطه 3:                                                                       

)Mean Germination Time) MGT= ∑ (n.t). ∑n-1
 رابطه ۴:                                              

)Coefficient of Velocity of Germination) CVG=∑n. 100. ∑(n.t(-1
.)Agrawal and Dadlani, 1995( ام جوانه زده است t تعداد بذوري است که به تازگي در روز n که در آن ها

داده هاي حاصل براي هر تیمار و تکرار با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز گردید. براي تجزیه و تحلیل از تجزیه ي واریانس 
یک طرفه )One-Way ANOVA( و برای مقایسه میانگین ها از LSD در سطح احتمال 5 درصد استفاده  شد )زارع چاهوکی 

و بی همتا، 1389(. جهت رسم نمودارها نیز از نرم افزار Excel استفاده شد.
نتایج

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات تیمارهاي مختلف بر روی تعداد بذر جوانه زده، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی 
در سطح یک درصد معني دار بود و برای سایر شاخص ها معنی دار نمی باشد )جدول 1(.

نتایج حاصل از آزمایش براي گونه Echinops leiopolyceras  بیانگر آن بود که از بین تیمارهاي اجرایي، تیمارهاي جیبرلیک 
اسید و هیدروپرایمینگ به طور معني داري در مقایسه با تیمار شاهد، تعداد گونه جوانه زده، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زنی 
و شاخص ویگور را افزایش دادند )شکل -1الف تا -1د(. تیمارهاي جیبرلیک اسید و هیدروپرایمینگ کمترین مدت جوانه زني 
را دارا هستند )شکل -1ه(. تیمار خراش دهی و سرمادهی مانند تیمار شاهد تأثیر کمي بر جوانه زني بذور این گونه از خود 

نشان دادند و بیشترین زمان جوانه زني را نیز به خود اختصاص داده اند.
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درصد و سرعت جوانه زنی
نتایج حاصل پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی به تیمار جیبرلیک اسید )٪33/73( اختصاص 
داشت و سپس هیدروپرایمینگ )٪11/71(، خراش دهی )٪22/22(، سرمادهی )٪77/17( و کمترین مقدار آن شاهد )88/8٪( 

بود. این ترتیب برای سرعت جوانه زنی نیز مشابه بود.
طول گیاهچه، ریشه چه و ساقه چه

بیشترین طول ساقه چه در جیبرلیک اسید با طول 10۴ میلیمتر مشاهده گردید.
بیشترین طول گیاهچه و ریشه چه مربوط به تیمار هیدروپرایمینگ بوده که به ترتیب برابر با 155 میلیمتر و 5۴ میلی متر 

می باشد.
وزن تر و خشک

بیشترین تغییرات وزنی پس از اندازه گیری وزن تر و خشک مربوط به تیمار شاهد با کاهش وزنی حدود 5/7۴ درصد و 

جدول 1( تجزیه واریانس یک طرفه تیمارهاي شکست خواب

*: نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح کمتر از 1 درصد مي باشد.
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کمترین آن در خراش دهی با کاهش وزنی 5/36 درصد بوده است. این تغییرات وزنی برای جیبرلیک اسید 2/67 درصد، 
هیدروپرایمینگ 5/58 درصد و سرمادهی 6/73 درصد مشاهده شد.

الف(

الف(

ج(

ب(

د(
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ه(

شکل2(  مقایسه میانگین الف( تعداد گونه جوانه زده، ب( درصد جوانه زني، ج( سرعت جوانه زني
د( شاخص ویگور و ه( مدت جوانه زني گیاه تحت تیمارهاي مختلف شکست خواب

این  بودن  بوده و یکسان  بیانگر اختالف معني دار در مقادیر  بکار گرفته شده  انگلیسي  تنوع حروف 
عالئم نشان دهنده عدم اختالف معني دار است. بار روي نمودارها اشتباه معیار مي باشد.

بحث و نتیجه گیری
بذرها اهمیت شایاني براي مباحث کشت و زادآوري دارند. بدین ترتیب با توجه به اینکه جوانه زني و رشد و نمو دانه رست ها 

.)Wang et al., 2010( مراحل مهمي از زندگي گیاهان است ، تالش در جهت تسریع و بهبود آن حائز اهمیت مي باشد
خود  تحقیقات  در   )198۴( هنکس  هستند.  مطالعه  این  تیمارهای  موثرترین  ترتیب  به  هیدروپرایمینگ  و  اسید  جیبرلیک 
درباره ی تیمار جیبرلیک اسید بر روی پیازهای الله بیان کرد که این تیمار سبب رشد و شکوفایی سریع تر گل در گلخانه 
می شود )Hanks, 198۴(، همچنین استفاده ازجیبرلیک اسید بر روی گیاه زنبق نشان داده است که طول گیاهچه در تیمار 

 .)Al�Khassawneh et al., 2006( طویل تر بوده است )جیبرلیک اسید( GA 3 250 میلی گرم در لیتر
 Javid et( عالوه بر این گزارش شده است که تیمار اسید جیبرلیک بر شکستن خواب و جوانه زنی بذر گونه های آویشن دنایی
al., 2011( ، پنج جمعیت مختلف بومادران )Achilla millefollum( )عیسی نژاد و همکاران، 139۴( و دو گونه دارویی باریجه 
)Ferula gummosa( و مریم نخودی )Teucrium polium( )Nelson and Norton, 2005( بیشترین اثر مثبت را داشته است. 
طی بررسی بهبود مولفه های رشد گیاه Datura Stramonium، میان درصد و سرعت جوانه زنی و اجزای مختلف گیاهچه برای 
بذور پرایم شده و غیر پرایم نتایج معنی داری وجود داشت، با اینحال بیشترین افزایش سرعت جوانه زنی با کاربرد جیبرلیک 

اسید 500 میلی گرم بر لیتر بدست آمد )صابری و کریمیان، 1397(. 
در شکست خواب گونه کلپوره )کشتکار و همکاران، 1388( با افزایش غلظت اسیدجیبرلیک به ppm 250 که غلظت استاندارد 
جهت شکست خواب بذور است درصد و سرعت جوانه زنی افزایش یافت، به عبارت دیگر اسید جیبرلیک به عنوان یک محرک 
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شیمیایي مي تواند سبب شکستن خواب فیزیولوژیکي بذر شود. نبئی و همکاران )1390( در بررسی شکست خواب بذر گیاه 
خار مریم دریافتند در غلظت 500 پی پی ام جیبرلیک اسید بهترین نتیجه یعنی 70 درصد جوانه زنی حاصل شده است. اسید 

جیبرلیک از طریق القا و سنتز آنزیم آلفا آمیالز  باعث شروع جوانه زني و در نتیجه شکست خواب بذرگیاهان مي شود.
و  جوانه زنی  مولفه های  بهبود  باعث  زیادی  حد  تا  بذر  هیدروپرایمینگ  می دهد،  نشان  شده  انجام  تحقیقات  نتایج  بررسی 
رشد گیاهچه در سورگوم شیرین گردیده است )Hanks, 198۴( و علت برتری بذرهای پرایم شده نسبت به پرایم نشده در 
گونه های مختلف گیاهی را می توان چنین استنباط کرد که اوال پیش تیمار بذر با آب سبب توسعه فاز دو از سه فاز جوانه زنی 
از طریق کاهش مدت سوخت  و ساز شده و بدین ترتیب باعث تسریع جوانه زنی می شود )Musa et al., 1999( و ثانیا در طی 
هیدروپرایمینگ بذر، سنتز پروتئین و DNA افزایش یافته و همچنین بر فسفولیپیدهای سلول های غشایی در جنین تاثیر گذار 
می باشد )Berlyn, 1979(. در شکست خواب بذر مشگک، تفاوت معناداری بین شاهد و تیمار هیدروپرایمینگ مشاهده نشد 

که این نشانگر آن بوده است که در پوسته بذر گیاه مشگک مواد بازدارنده وجود نداشته  است )قوام و همکاران، 1397(. 
طی نتایج بدست آمده، تیمار خراش دهی و سرمادهی همانند شاهد اثر معناداری بر شکست خواب بذر شکر تیغال نداشتند. 
در تکنولوژي بذر، تیغ زنی مکانیکی)خراش دهی( می تواند خواب فیزیکی را از بین ببرد )Baskin et al., 200۴(. در بررسی 
شکست خواب بذر ُکما )عمو آقایی، 138۴(، هیدروپرایمینگ اثر معناداری بر درصد جوانه زنی نداشته اما سرمادهی در دمای 
3-1 درجه سانتی گراد به مدت 7-9 هفته بهترین تیمار برای شکست خواب این گونه بوده است. گنجعلی و همکاران )1395( 
در بررسی پاسخ جوانه زنی گیاه قدومه به تیمارهای شکست خواب دریافتند که، خراش دهی با کاغذ سمباده و 7 روز سرمادهی 
در دمای 5 درجه سلسیوس مناسب ترین تیمار جهت شکست خواب بذر این گیاه است و علت آن را وجود هر دو نوع خواب، 
درون زاد )فیزیولوژیکی جنین( و برون زاد )مقاومت پوشش بذر( بیان کردند، که این حاالت بر نتایج این تحقیق منطبق 
نمی باشد. همچنین تاثیر خراش دهی بر جوانه زنی گیاه دارویی کهورک نشان داد که نقش موثر خراش دهی بذور کهورک برای 

.)Keller and Kollmann, 1999( حصول درصد جوانه زنی باال، بیشتر از جیبرلیک اسید و هیدروپرایمینگ بوده است
با توجه به نتایج بدست آمده چنین می توان استنتاج کرد که، بهترین تیمار به منظور شکست خواب بذر و بهبود جوانه زنی گیاه 
Echinops leiopolyceras  تیمار جیبرلیک اسید بوده که درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص ویگور و مدت زمان جوانه زنی 

در این تیمار نسبت به سایر تیمارها حالت بهتر و مقبول تری دارد و پس از آن تیمار هیدروپرایمینگ بیشترین تاثیر را بر 
جوانه زنی بذر این گیاه خواهد داشت.
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