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ز مواد اامكان استفاده  خشكي در مرحله جوانه زني، رشد رويشي، عملكرد ميوه و اثر تنشهاي شوري و
 شيميايي براي بهبود تنژيدن در خيار گلخانه اي

  
  شكاموسيب گل خ

  مربي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت 
  

  چكيده
هـر  .، رشد رويشي وعملكرد خيار در سه آزمايش مطالعـه شـد   هاي شوري و خشكي برجوانه زني ثر تنشدر اين پژوهش ا

در آزمـايش اول ودوم تيمارهـا عبـارت    . سه آزمايش در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي به صورت جداگانه انجـام گرفـت  
ميلـي مـول    85اي اعمـال تـنش خشـكي، محلـول     بـر  6000ميلي مول پلي اتيلن گليكول  25، محلول )آب مقطر(بودند از شاهد 

در آزمايش اول صفاتي چـون درصـد   .كلريد سديم براي اعمال تنش شوري در مرحله جوانه زني، رشد رويشي و عملكرد ميوه
درآزمـايش  . ساقه، طول ريشه و ساقه مورد بررسـي قـرار گرفـت    جوانه زني، ميانگين زمان جوانه زني، وزن تر وخشك ريشه و

تعداد كل ميوه در واحد سطح، عملكرد در فصل سرما در واحد سـطح،  ) مترمربع(ي نظير عملكرد كل در واحد سطح دوم صفات
در آزمايش سوم  بذر ايـن رقـم   . گيري و مورد تجزيه قرار گرفتندقطر نهايي ساقه، طول نهايي بوته، طول ميوه و قطر ميوه اندازه

ميلي گرم در ليتر جيبرليك اسيد و تركيب آن دو خيسـانده شـد و طـي    200كول، ميلي مول پلي اتيلن گلي25خيار در محلولهاي 
درجه سانتي گراد نگهداري شدند و سپس درصد و ميـانگين زمـان تنـدش آنهـا در تيمارهـاي شـاهد،       25روز در دماي  5مدت 

ساس نتـايج آزمـايش اول، اثـر    بر ا. ميلي مول كلريد سديم مطالعه شد 170ميلي مول پلي اتيلن گليكول  و محلول  3/33محلول 
منفي خشكي بر درصد تندش شديد تر از اثر شوري بود ولي براي وزن خشك اندام هوايي، وزن خشك ريشـه  و طـول ريشـه    

در آزمايش دوم بيشترين عملكرد مـر بـوط بـه شـاهد وكمتـرين آن مـر بـوط بـه تيمـار          . اثر منفي شوري شديدتر از خشكي بود
خيساندن بذر در مواد شيميايي نشان داد كه براي افزايش درصد تنـدش و همچنـين افـزايش سـرعت     نتايج آزمايش . شوري بود

  . تندش، مي توان از تيمارهاي پلي اتيلن گليكول و پلي اتيلن گليكول بعالوه جيبرليك اسيد استفاده نمود
  

  رياسيد، پلي اتيلن گليكول و شو خيار سبز، خشكي، جوانه زني، جيبرليك :كلمات كليدي
  

  :بررسي منابع مقدمه و
بسيار تاثيرگذار بوده و هر ساله شاهد خيار گلخانه اي بر رشد و عملكرد محصول شوري وخشكي تنشهاي ناشي از 

در مواجه با اين گونه مشكالت با توجه . مشكالت ناشي از اين عوامل در اعمال مديريت صحيح در توليد اين محصول بوده ايم
كارساز نيست لذا بايستي به ,حساس هستند،تنها معرفي ارقام مقاوم  وخشكي ي ارقام خيار نسبت به شوريبه اين كه تقريبا تمام
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تعيين ميزان حساسيت مراحل مختلف رشد گياه و تعيين ميزان , دنبال راهكارهاي ديگري از جمله استفاده از مواد شيميايي
مديريت ترويج راهكارهاي مناسب براي توليد اين  خسارتهاي ناشي از مصرف آبهاي شور در آبياري محصول در جهت

چندين سال است كه تالش ). MF.del.(بود ناشي از آن محصول در مواجه با اين عوامل توليد وكاهش بسياري از مشكالت
هاي براي استفاده از تيمارهاي پيش از كشت براي بهبود جوانه زني و سرعت آن در مزرعه در حال انجام است و يكي از تيمار

به كار رفته در اين مورد كه توسط هايركرو وكولبر طبقه بندي و بازنگري شده اند قرار دادن بذر در محلول اسمز زا 
امالح افزايش دهد استفاده از اين رود بتواند مقاومت گياه را در برابر هايي كه احتمال مي يكي از راه).Sivritepe.Ho.(است

ها مؤثر  ها،تنظيم بين ژن و سنتز آنزيم ين مواد بر روابط آبي گياه، جذب و انتقال يونهاي رشد گياهي است، ا تنظيم كننده
جوانه زني بذرهاي بدون تيمار را با جوانه زني بذرهايي را كه با آب 1994در سال درتحقيقي .)Sivritepe.Ho(باشد مي

اين تحقيق نشان داد كه بيشترين توليد اندام هوايي  مورد مقايسه قرار داد و نتايج)مگا پاسكال-4/0(پلي اتيلن گليكول , معمولي
 12مربوط به بذرهايي بود كه در محلول پلي اتيلن گليول به مدت 

ميلي متردربذر هاي بدون  4/2ميلي متر بود و كمترين آن با رشد  16/11رشد اندام هوايي آنها  .روز خيس شده بودند
   .(Link.Bm).اسنفاده از هيچ تيماري بود

 
  :وروشها مواد

زدة هر تيماردر  اي بذرهاي جوانه طي يك دورة يك هفتهبعد از كشت بذر درون تيمارهاي مختلف درون پتري ديش  
زني، وزن خشك اندام هوايي، وزن خشك ريشه و  زني، ميانگين زمان جوانه آزمايش اول شمارش شده و سپس درصد جوانه

روند رشد و , ح اثرات تيمارهاي مذكور  بر خصوصيات فيزيولوژيكدر آزمايش دوم طر. طول ريشه بررسي و مطالعه شد
عملكرد نهايي محصول در شرايط گلخانه در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار مورد مطالعه قرارگرفت نتيجه 

ن صورت بود كه مراحل انجام اين آزمايش به اي. باشدمي 2و  1دو سال و تجزيه آب طبق جداول  0 – 30آزمون خاك عمق 
 48تا  24ساعت، در داخل پارچه نمناك و در جاي گرم به مدت  4ور شدن در آب ولرم به مدت بذور خيار پس از غوطه
بوته بود و  20هر پالت شامل .  بعد در گلخانه كشت شده و با اعمال تيمارهاي مذكور آبياري شدند. ساعت نگهداري شدند

تعداد كل ميوه در واحد سطح، ) مترمربع(صفاتي نظير عملكرد كل در واحد سطح . م پذيرفتبوته مياني انجا 6آماربرداري از 
گيري و مورد تجزيه قرار عملكرد در فصل سرما در واحد سطح، قطر نهايي ساقه، طول نهايي بوته، طول ميوه و قطر ميوه اندازه

ميلي گرم در ليتر 200ميلي مول پلي اتيلن گليكول، 25در محلولهاي ) 189رويال(در آزمايش سوم  بذر اين رقم خيار. گرفتند
درجه سانتي گراد نگهداري شدند و سپس درصد و 25روز در دماي  5جيبرليك اسيد و تركيب آن دو خيسانده شد و به مدت 

ميلي مول  170ميلي مول پلي اتيلن گليكول  و محلول  3/33، محلول ) آب مقطر( ميانگين زمان تندش آنها در تيمارهاي شاهد
عمليات آماده سازي گلخانه در فصل تابستان با آبياري، شخم و استفاده از .كلريد سديم  در سه تكرار مورد مطالعه قرار گرفتند

طي فصل تابستان، ) واپام(دهي و استفاده از سم متام سديم با آفتاب. هاي هرز آن آغاز گرديدسم راندآپ جهت كنترل علف
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پس از آماده سازي زمين گلخانه و دادن كودهاي دامي و شيميايي بر اساس آزمون خاك و . خاك گلخانه ضدعفوني شد
هر پالت داراي . ها داخل گلخانه شدها، اقدام به انتقال نشاءبار آبياري پشته 3تا  2ايجاد پشته و نصب نوارهاي آبياري پس از 

صفاتي نظير عملكرد در واحد . بوته كشت شده بود 5ر پشته مترمربع و شامل دو پشته بود كه در طرفين ه 75/2×  5/1ابعاد 
بر حسب كيلوگرم، تعداد كل ميوه در واحد سطح، عملكرد در فصل سرما، قطر نهايي ساقه، طول نهايي ساقه، ) مترمربع(سطح 

يز قرار گيري و مورد آنالميري در كل كرت اندازههاي حذف شده بر اثر بوتهطول ميوه، قطر ميوه و تعداد بوته
با GA3 ميلي گرم در ليتر  200ومحلول PEG ميلي مول 25در محلولهاي  189درآزمايش سوم بذر خيار رقم رويال .گرفتند

 خيساندن در محلول: PEG خيساندن در محلول: خيساندن در آب معمولي: شاهد.تركيبهاي زير به مدت سه روز خيس شدند

GA3 ساعت  خيساندن در محلول2به مدت GA3 ساعت و بعد در محلول2مدت به PEG خيساندن همزمان در محلول ، 

.GA3*PEG  
 

  :نتايج بحث و
گزارشهاي مشابهي از اثر . تنشهاي شوري وخشكي باعث كاهش تندش و رشد اندامهاي هوايي و ريشه در خيار شدند 

شوري و يا خشكي در مرحله  تنها مقاومت به. در خيار گزارش شده استب) منابع شوري(منفي تنش شوري بر درصد تندش 
تنش نمي تواند بيانگر مقاومت گياه به ابن دو عامل باشد، اما گياهاني كه داراي رشد بيشتر ريشه چه، ساقه چه وتعداد ريشه چه 

اثر منفي تنش شوري بر روي . باشند در مرحله دان نهالي نيز مقاومت بيشتري يه تنش شوري وخشكي از خود نشان مي دهند
علت احتمالي آن مربوط به اثرهاي سمي يونهاي جذب شده . ات مورد اندازه گيري شديدتر از اثر منفي خشكي بوداكثر صف

، در تمامي تيمارهاي خيساندن بذر در محلولهاي مذكور،  باعث كاهش معني دار ميانگين . توسط اندامهاي مختلف مي باشد
نتايج . از بقيه تيمارها ضعيف تر بودGA3 از بقيه شديدتر و اثر تيمار PEGزمان تندش بذر نسبت به شاهد گرديدند و اثر تيمار 

ميري عملكرد بيشتري هاي از بين رفته بر اثر بوتههاي تقريباً قوي و برگ نسبتاً بزرگ و نبود بوتهتيمار شاهد بدليل داشتن ساقه
اغلب از لحاظ رويشي نيز داراي  دندبوتيمارهايي كه داراي عملكرد مناسب . نسبت به تيمارهاي شوري وخشكي داشت

باشد نقش مؤثري پذير ميهاي جوان كه با افزايش طول ساقه امكانها و توليد برگد، افزايش تعداد برگي بودنوضعيت بهتر
 هايهاي مقاوم و قوي نيز در حمايت و نگهداري ساير اندامداشتن ساقه. در انجام فتوسنتز و توليد بيشتر مواد غذايي دارد

مثالً  (باشند در برابر صدمات مكانيكي تر ميهايي كه داراي طوقه قويساقه. باشدهاي زايشي مؤثر ميچنين اندامرويشي و هم
زا به خاطر سا لم مقاوم بوده و همچنين نفوذ عوامل بيماري) هاي قيمها و سائيده شدن بوسيله نخدر هنگام پائين آوردن بوته

البته بايستي حساسيت خيار به تنشهاي شوري و مخصوصا . شودهاي گياه به سختي انجام ميل بافتبودن ناحيه طوقه به داخ
به همين دليل بوته اي كه در اثر اين تنشها رشد خوبي . ميري نيز در نظر داشتهايي نظير بوتهخشكي را نسبت به تشديد بيماري

ميري آن زيادتر شده و عملكرد ميري حساس است ميزان بوتهوتهنداشته ساقه هاي قوي توليد نكرده است و چون به بيماري ب
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بررسي همبستگي ساده بين صفات مورد مطالعه نشان داد كه شوري و خشكي همبستگي منفي . تواند داشته باشدقابل قبولي نمي
 .رار بودبا صفات مورد آزمايش داشته و بين درصد جوانه زني با ميزان رشد و طول ساقچه همبستگي مثبت بر ق
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The effect of salinity and draught stresses on germination, seed performance and 
seed priming and use of chemicals to improve germination in  Cucumis sativous 

 
  

Sibgol Khoshkam 
Practitioner of Islamic Azad University, Jiroft branch. 

 
Abstract 
 Responese of Cacumis sativus to drought and salt stresses at germination and yield stages and seed 

priming by chemicals to Improve Germination.Tree experiment were conducted to evaluate the respons of 
Cacumis sativus to drought and salinity stresses at germination and yield stages and the possibility of 
improving stress tolerance Via seed priming. In the ferst experiment the treatments consisted of 
control(distilled water), solutions containing 25mMPolyethylen Glycol 6000(PEG) to impose drought and 
85mMSodium chloride to impose salinity stress. Traits recorded were germination percentage, mean time 
to germination, dry weight of root and shoot and root lengh. In the second experiment charactaers such as, 
total yield in surface unit,total number of fruits in surface unit,cold season yield in surface unit,maximum 
stemdiameter, maximumstem lengh andfriut diameter investigated. In the other experiment,seed of CV 
Royal189 were soaked in 35 mM PEG , 200 PPM Gibberlic acid and mixtures of both solutions. Treated 
seeds were then kept at 25˚c for 5 d, thereafter germination persintage and mean time to germination were 
recorded under salt and drought after 5 d. Effects of drouht were more swvere. In the second experiment 
the highest yield at 21 ⁄ 92kg ⁄ m2 was obtained from control treatment while that of salinity stress was 5 
kg ⁄ m2. results frim the other experiment indicated that PEG and PEG + GA3 treatments significantly 
increased Germination Persentage. Increase Germination Persentage and mean time to Germination , it is 
suggested  that seeds be treated with PEG or PEG + GA3. 

 
Key word: Draught,Germination,Gibberelic acid, Poltethylene glycol,Salinity and Yield. 
 

  
  
  




