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 دز زضد گیاّچِ ٍ سسعت جَاًِ شًی پیص تیوازّای پلی اتیلي گلیکَل بسبسزسی اثسات 

 ٌّدٍاًِ زقندز دٍ  هسحلِ ّطت بسگی
 2*اسواعیل خسهیٍ  1ي،  عبدالسسَل ذاکسي1ابَالقاسن حسي پَز

 اعتبدیبر ثخؼ ثبغجبًی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ جْزم-1

  Esmailkhorami@ymail.com ذ ثبغجبًی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ جْزمداًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽ: ًَیغٌذُ هغئَل*-2

 چکیدُ

ّای بْبَدی برز است بِ طَز کلی پسايویٌگ برز يکی اش تکٌیک. باضدهی Cucurbitaceaeسالِ ٍ اش خاًَادُ ٌّدٍاًِ اش گیاّاى يک

ّا دز ضسايط هحیطی تٌص شا اش قبیل ضَزی، دها افصايص داهٌِ جَاًِ شدى برز ،شًیجَاًِ ث افصايص دزصد ٍ سسعتتَاًد باعهی کِ 

گلیکَل دز چْاز اتیلي تَسط کلسيد سدين يک دزصد ٍ تیواز برزّا تَسط پلی ی برٍزپس اش طی هساحل ضستطَ .ٍ خطکی ضَد

. گساد اًجام ضدساًتی دزجِ 25ساعت دز دهای  72ٍ  48 ،24ُ پسايویٌگ دز سِ سطح دزصد ٍ طَل دٍز 4ٍ  3، 5/2سطح ضاّد، 

دزصد کاّص دادُ  7الی  6ضدًد ٍ سپس هحتَی زطَبتی برٍز برٍز با آب هقطس ضستطَ دادُ  ،پس اش اتوام هدت شهاى پسايویٌگ

بس اساس ًتايج جدٍل تجصيِ ٍازياًس  .ًدبس زٍی کاغر صافی قساز دادُ ضد ديصدز ًْايت برٍز ّس گسٍُ جداگاًِ دز پتسی. ضد

ساعت ٍ  24بِ ّوساُ شهاى خیساًدى گلیکَل اتیليدزصد پلی 5/2با  ّیبسيد هاکسٍبِ تیوازّای زقن  شًی هسبَطباالتسيي سسعت جَاًِ

دازی اختالف هعٌی بیي ايي دٍ تیوازکِ  ساعت بدست آهد 24بِ ّوساُ شهاى خیساًدى گلیکَل اتیليدزصد پلی 4با  ّیبسيد هاکسٍزقن 

بسگی ًگْدازی ضدًد ٍدز اخس ٍشى تس  8سپس برزّايی کِ بْتسيي تیواز داضتٌد زا بِ هصزعِ اًتقال دادُ ٍتا هسحلِ  .ضتٍجَد ًدا

اًداشُ گسفتِ ٍ با ضاّد  زا ٍشى خطک اًدام َّايی، ٍشى تس اًدام َّايی،ٍشى خطک بَتِ، ٍشى خطک زيطِ، بَتِ،ٍشى تس زيطِ،

 .هقايسِ گسديد

 سسعت جَاًِ شًیپلی اتیلي گلیکَل ٍ  ٌّدٍاًِ، پسايویٌگ، :ّای کلیدی ٍاضُ

 هقدهِ 

ّبی گزهغیزی ّغتٌذ کِ ثِ صَرت هغتقین عوَهأ اس هیَُ کِ. اعت Cucurbitaceaeعبلِ ٍ اس خبًَادُ ٌّذٍاًِ اس گیبّبى یک

سًی اٍلیي هزحلِ ًوَ در گیبُ اعت کِ یکی اس هزاحل هْن ٍ حغبط در چزخِ سًذگی اًِجَ(. 1388هزادًیب،)ؽًَذهصزف هی

ای ثز هذت سهبى ثیي کبؽت تب اعتقزار گیبّچِ تبثیز قبثل هالحظِ .ثبؽذگیبّبى ٍ یک فزایٌذ کلیذی در عجش ؽذى گیبّچِ هی

ثِ طَر . گیزدتبثیز عَاهل هحیطی ثِ ٍیضُ دهب ٍ رطَثت خبک قزار هی ایي هزحلِ اس رؽذ ثِ ؽذت تحت .ای داردعولکزد هشرعِ

سًی افشایؼ داهٌِ تَاًذ ثبعث افشایؼ درصذ ٍ عزعت جَاًِّبی ثْجَدی ثذر اعت کِ هیکلی پزایویٌگ ثذر یکی اس تکٌیک

پزایویٌگ ثذر تکٌیکی اعت کِ ثِ (. 1372ثیٌب،)ّب در ؽزایط هحیطی تٌؼ سا اس قجیل ؽَری، دهب ٍ خؾکی ؽَدجَاًِ سدى ثذر

ٍاعطِ آى ثذٍر پیؼ اس قزار گزفتي در ثغتز خَد ٍ هَاجِ ؽذى ثب ؽزایط اکَلَصیکی هحیط، ثِ لحبظ فیشیَلَصیکی ٍ 

    در ایي رٍػ هقذار هحذٍدی آة در اختیبر گیبُ قزار (. 1388هوجیٌی،)گی جَاًِ سًی را ثِ دعت هی آٍرًذثیَؽیویبیی آهبد

چِ  اًجبم گیزد ٍ ثذٍر ثزای جَاًِ سًی در هزاحل چِ ٍ ریؾِسًی قجل اس خزٍج عبقِ گیزد تب فقط هزاحل هقذهبتی جَاًِهی

ّذف اس ایي پضٍّؼ هطبلعِ اثزات پیؼ تیوبر پلی اتیلیي گلیکَل در عزعت جَاًِ سًی ٍ رؽذ گیبّچِ در  .ثعذی آهبدُ ؽًَذ

 .ثَدُ اعت یذ کزیوغَى ثیدٍ رقن ٌّذٍاًِ ّیجزیذ هبکزٍ ٍ ّیجز
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 هَاد ٍ زٍش ّای تحقیق 

ثذرّب تَعط  ،اثتذا ثذٍر ٌّذٍاًِ اس هزکش تحقیقبت جْزم تْیِ ؽذ ٍ پظ اس طی هزاحل ؽغتؾَ تَعط کلزیذ عذین یک درصذ

هبی عبعت در د 72ٍ  48،  24درصذ ٍ طَل دٍرُ پزایویٌگ در عِ عطح  4ٍ  3، 5/2گلیکَل در چْبر عطح ؽبّذ، اتیليپلی

درصذ  7الی  6کزدى ثب اعتفبدُ اس في ثِ حذٍد عپظ هحتَی رطَثتی ثذٍر اس طزیق خؾک. ًذؽذتیوبر گزاد درجِ عبًتی 25

تکزار در  3ثز رٍی کبغذ صبفی قزار دادُ ؽذ ٍ ثزای ّز تیوبر  دیؼدر ًْبیت ثذٍر ّز گزٍُ جذاگبًِ در پتزی. ؽذکبّؼ دادُ  

سًی ثِ هذت ؽوبرػ ثذٍر ٍ آغبس جَاًِ .ؽذًذّبی هحتَی ثذٍر ثِ اتبقک رؽذ اًتقبل دادُ دیؼ ظز گزفتِ ؽذ ٍ عپظ پتزیً

در ًْبیت ایي آسهبیؼ فبکتَریل ثب  .گزدیذهتز فزض هیلی 2چِ ثِ هیشاى سًی ثذٍر، خزٍج ریؾِرٍس اًجبم ؽذ ٍ هعیبر جَا12ًِ

ّیجزیذ هبکزٍ ٍ رقن  2درصذ ٍ  4ٍ  3، 5/2گلیکَل در چْبر عطح ؽبّذ، اتیليعبعت، پلی 72ٍ  48ٍ  24تَر سهبى عِ فبک

جَاًِ سًی ٍ عزعت  ؽبهل درصذ ُفبکتَرّبیی اًذاسُ گیزی ؽذ. کبهل تصبدفی اجزا ؽذ در قبلت طزح ّیجزیذ کزیوغَى ثی

م َّایی ، ٍسى خؾک کل گیبُ ، ٍسى خؾک ریؾِ ، ٍسى خؾک اًذام جَاًِ سًی ، ٍسى تز کل ، ٍسى تز ریؾِ ، ٍسى تز اًذا

. هَرد تجشیِ قزار گزفت MSTAT-Cدعت آهذُ ثب اعتفبدُ اس ثغتِ ًزم افشاری دادُ ّبی ثِ .ثَد ثزگی 8در هزحلِ  َّایی

 .اًجبم ؽذ% 1کي در عطح ٍ هقبیغِ هیبًگیي ّب تَعط آسهَى چٌذ داهٌِ ای داً Fّب ثب اعتفبدُ اس آسهَى تجشیِ ٍاریبًظ دادُ

 ًتايج ٍ بحث

تجشیِ ٍ تحلیل سًی رعیذًذ لذا اس درصذ جَاًِ 100اس آًجبیی کِ قَُ ًبهیِ ثذٍر تْیِ ؽذُ در عطح ثبالی ثَد ٍ توبم ثذرّب ثِ 

 .آًْب صزف ًظز ؽذ

ثْتزیي عزعت  (.1جذٍل)ثَد ّیجزیذ هبکزٍسًی هزثَط ثِ رقن ثز اعبط ًتبیج جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ ثبالتزیي عزعت جَاًِ

داری ثیي ایي دٍ تیوبر ًجَد ٍ اختالف درصذ ثَد کِ اس لحبظ آهبری اختالف هعٌی 4ٍ  5/2گلیکَل اتیليسًی هزثَط ثِ پلیجَاًِ

ّبی فعبل ّبی پبک کٌٌذُ گًَِآًشین اعوَ پزایویٌگ ثبعث افشایؼ تَاى ایٌگًَِ ثیبى کزد کِهی. داری ثب ؽبّذ ًؾبى دادًذهعٌی

( Fu,1988)ؽَدعیٌتبس هی RNA، اعیذ فغفبتبس ٍ ATPase، فعبل عبسی (9)(Reactive Oxygen Species)اکغیضى

  (.4جذٍل)ّب داؽتِ اعتسًی را در ثیي دیگز سهبىعبعت ثذٍر، ثبالتزیي عزعت جَاًِ 24سهبى خیغبًذى  (.2جذٍل)

 شًیهقايسِ ازقام دز زابطِ با سسعت جَاًِ -1جدٍل

 

 

 

 

 .هیبًگیي ّبی هَجَد در ّز عتَى کِ دارای یک حزف هؾتزک ّغتٌذ، در عطح یک درصذ آسهَى داًکي تفبٍت هعٌی داری ثب ّن ًذارًذ

 شًیبس سسعت جَاًِ(  PEG)گاليکَل اتیليپلی اثس هیصاى -2جدٍل

 هیبًگیي ّبی هَجَد در ّز عتَى کِ دارای یک حزف هؾتزک ّغتٌذ، در عطح یک درصذ آسهَى داًکي تفبٍت هعٌی داری ثب ّن ًذارًذ

 ّیجزیذ کزیوغَى ثی هبکزٍّیجزیذ  رقن

 a 54/16 b 46/14 سًیعزعت جَاًِ

 PEG PEG %0 PEG %2.5 PEG %3 PEG %4هیشاى 
 c93/7 a 60/18 b 39/16 a08/19 سًیعزعت جَاًِ

 عبعت 72 عبعت 48 عبعت 24 سهبى خیغبًذى ثذٍر
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 شًیاثس شهاى خیساًدى برٍز بس سسعت جَاًِ -4جدٍل

 داری ثب ّن ًذارًذهیبًگیي ّبی هَجَد در ّز عتَى کِ دارای یک حزف هؾتزک ّغتٌذ، در عطح یک درصذ آسهَى داًکي تفبٍت هعٌی

 

 

 شًیبس سسعت جَاًِ( PEG) گاليکَل اتیليپلیاثس هتقابل زقن، شهاى خیساًدى برٍز ٍ هیصاى  -7جدٍل

 زقن

     تیواز
 ّیجزیذ هبکزٍ ّیجزیذ کزیوغَى ثی

24 
ذى

غبً
خی

ت 
عبع

 

PEG %0 j 75/7  j 02/8 

PEG %2.5 h 83/14  a 83/23 

PEG %3 cde 94/18  b 50/21 

PEG  %4 fgh 55/16  a 83/23 

48 
ذى

غبً
خی

ت 
عبع

 

PEG %0 j 99/7  j 80/7 

PEG %2.5 gh 11/16  efg 17/17 

PEG %3 efg 08/17  gh 33/15 

PEG  %4 def 27/18  cd 50/19 

72 
ذى

غبً
خی

ت 
عبع

 
PEG %0 j 02/8  j 99/7 

PEG %2.5 cde 94/18  bc72 /20 

PEG %3 i 94/9  gh 55/15 

PEG  %4 cde 09/19  efg 22/17 

 ًکي تفبٍت هعٌی داری ثب ّن ًذارًذهیبًگیي ّبی هَجَد در ّز عتَى کِ دارای یک حزف هؾتزک ّغتٌذ، در عطح یک درصذ آسهَى دا

ًؾبى داد کِ ثبالتزیي  سًیگالیکَل ثز عزعت جَاًِ اتیليپلیاثز هتقبثل رقن، سهبى خیغبًذى ثذٍر ٍ هیشاى ًتبیج حبصل اس 

عبعت ٍ رقن  24ثِ ّوزاُ سهبى خیغبًذى گلیکَل اتیليدرصذ پلی 5/2سًی در تیوبرّبی رقن ّیجزیذ هبکزٍ ثب عزعت جَاًِ

-اختالف هعٌی ثیي ایي دٍ تیوبرکِ  عبعت ثذعت آهذ 24ثِ ّوزاُ سهبى خیغبًذى گلیکَل اتیليدرصذ پلی 4یجزیذ هبکزٍ ثب ّ

داری ٍجَد داؽتِ اختالف هعٌی ثب ثقیِ تیوبرّب در عطح یک درصذ آسهَى داًکي ٍلی ثیي ایي دٍ تیوبر داری ٍجَد ًذارد

ّبی پزٍتئي سدى ثِهَجت آعیت  عبعت 24 تز اسدٍرُ ّبی طَالًی در زایویٌگرعذ تیوبر اعوَ پًظز هی ثِ .(7جذٍل)اعت

LEA(Late Embryogenesis Abundant )ًِگزددسًی هیٍکبّؼ جَا(Capron,2000).  

 ثزگی 8ثز صفبت هَرد ثزرعی در هزحلِ ( PEG)اتیلي گالیکَلاثز ٍجَد پلی -8جذٍل

 a 91/16 b 91/14  b 68/14 سًیعزعت جَاًِ

 رتیوب                                     

 صفبت هَرد ثزرعی                                                   
 اتیلي گالیکَلٍجَد پلی ؽبّذ

 (g)ٍسى تز اًذام َّایی 

 (g)ٍسى تز ریؾِ 

 b 616/6      

 b 960/2 

a   200/11 

a   418/6 
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 .هیبًگیي ّبی هَجَد در ّز ردیف کِ دارای یک حزف هؾتزک ّغتٌذ، در عطح یک درصذ آسهَى داًکي تفبٍت هعٌی داری ثب ّن ًذارًذ

عث افشایؼ در ٍسى تزاًذام َّایی،ٍسى تز ریؾِ،ٍسى تز کل گیبُ،ٍسى ًؾبى هیذّذ کِ ٍجَد پلی اتیلي گالیکَل ثب 8جذٍل

 .ؽَدٍسى خؾک ریؾِ،ٍ ٍسى خؾک کل گیبُ هی خؾک اًذام َّایی،

 گیسی کلیًتیجِ

ٍسى کل ثَتِ، اًذام َّایی ٍ ریؾِ ثِ صَرت تز، ٍسى سًی، اتیلي گلیکَل ثبعث افشایؼ در عزعت جَاًِثِ طَر کلی تیوبر پلی

 .ًذام َّایی ٍ ریؾِ ثِ صَرت خؾک ّن در رقن ّیجزیذ هبکزٍ ٍ ّن در کزیوغَى ثی ًغجت ثِ ؽبّذ ؽذکل ثَتِ، ا

 هٌابع 

 .ارؽذ سراعت سى پبیبى ًبهِ کبرؽٌبعی، ثزرعی اثز تزاکن کبؽت ثز عولکزد ٍ اجشای عولکزد ٍ در عِ گًَِ ار1372. ثیٌب، غ -1

 .داًؾکذُ کؾبٍرسی داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ

ًبهِ کبرؽٌبعی ارؽذ ، اعتفبدُ اس عٌبصز پتبعین، آّي ٍ رٍی ثز رٍی عولکزد ٌّذٍاًِ رقن ًئَصى، پبیبى1388. ب، مهزادًی -2

 .داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ جْزم

، ثزرعی اثزات پیؼ تیوبرّبی پلی اتیلي گلیکَل ٍ ًیتزات پتبعین در عزعت جَاًِ سًی ٍ یکٌَاختی تَلیذ 1388. هوجیٌی، م -3

 .ًبهِ کبرؽٌبعی ارؽذ داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ جْزمارقبم گَجِ فزًگی، پبیبى ًؾبء در
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Abstract 
Water melon is of one year plants of cucurbitaceae family. generally seed priming is one of the 

techniques to improve seed and is able to increase the germination percentage, speed and range 

in tensional(including salty, temperature and dry)environment. Having washed the seeds with 

one percent sodium chloride and cared them with polyethylene glycol in four optimal levels 

 (g)ٍسى تز کل گیبُ 

 (g)ٍسى خؾک اًذام َّایی

 (g)ٍسى خؾک ریؾِ 

 (g)ٍسى  خؾک کل گیبُ 

 b 594/9      

 b 406/1      

b  245/0 

 b 633/1      

a   910/17 

a   554/3 

a 579/0 

a   465/4 
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2.50, 3 and 4 percent and the priming was done in three levels of 24, 48 and 72 hours in 25 

centigrade. Having finished the priming the seeds were washed with distilled water and then 

the seeds humidity was decreased 6-7 percent. Finally the seeds of each group were put on 

filter paper in petri dish. By virtue of the results concerning variance analysis the highest 

germination speed was in relation to  the  hybrid  macro  number as 7.50 percent polyethylene 

glycol with 24 hours leaching and there was no significant difference between the was cares. 

Then the seeds with the best care were transferred to the farm and maintained until octofoil 

phase and finally the weights of wet shrub, root and stcm and dry shrub, root and stcm  were 

measured and compared to the optimal measures. 

 

Keywords: watermelon, priming, polyethylene  glycol  and germination speed 

 

 


