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 چکیذٌ

مىظًر یکىًاخت سثش ضذن ي حصًل تٍ ػملکزد تاال در َىذياوٍ اتًجُل تٍ ػىًان یک گیاٌ داريیی، ضکسته خًاب تذير ضرزيری   تٍ

تیمار تزريی یک اکًتیپ َىذياوٍ اتًجُرل اس خرًري تیاتاورک     20در ایه راستا ي تا تًجٍ تٍ ارسش داريیی ایه گیاٌ، آسمایطی تا . تاضذ می

تیمارَرای  . در آسمایطگاٌ داوطگاٌ آساد خًراسگان اصرفُان اواراگ گزدیرذ    1388تکزار در سال 4اصفُان در قالة طزح کامالً تصادفی تا 

َفترٍ،   4َفتٍ،  2ساػت ي سزمادَی  72 ي 48، 24َای  استفادٌ ضذٌ در ایه آسمایص ضامل تیمار ضاَذ، خزاش دَی، ضستطً در مذت سمان

وزمال 1درصذ ي اسیذ سًلفًریک  1ي  8/0، 6/0، 4/0، 2/0، 1/0َمچىیه اس ویتزات پتاسیم در ضص سطح اس . َفتٍ تًد 10َفتٍ ي  8َفتٍ،  6

گیزی قزار گزفتٍ ضذ ػثارت تًدوذ  صفاتی کٍ مًرد ارسیاتی ي اوذاسٌ. دقیقٍ استفادٌ ضذ 11دقیقٍ ي  8دقیقٍ،  5دقیقٍ،  2َای مختلف  در سمان

چٍ، يسن تزریطٍ چٍ، يسن تزسراقٍ چرٍ، يسن خطرک     سوی، میاوگیه طًل ریطٍ چٍ، میاوگیه طًل ساقٍ درصذ جًاوٍ سوی، سزػت جًاوٍ: اس

 11سیذسًلفًریک وتایج وطان دادکٍ تماگ تیمارَای تٍ کاررفتٍ در ایه آسمایص تٍ غیز اس ا. چٍ ي ضزیة آلًمتزیک ساقٍ چٍ، يسن خطک ریطٍ

سوری را مًجرة    دقیقٍ تاالتزیه میشان درصذ جًاوٍ سوی ي سزػت جًاوٍ 5دقیقٍ اثز مثثتی تز ضکسته خًاب  تذر داضتىذ ي اسیذسًلفًریک 

دار تًدٌ ي در  درصذ ي خزاش دَی فاقذ تفايت مؼىی 4/0دقیقٍ، ویتزات پتاسیم  5در وتایج صفت درصذ جًاوٍ سوی اسیذسًلفًریک . گزدیذ

وتایج وطان داد کٍ تٍ وظز می رسذ پًضص سفت داوٍ َا در ایه گیاٌ ػامل اصلی ػرذگ جًاورٍ سوری ترًدٌ ي     . یک گزيٌ آماری قزار گزفتىذ

 .خًاب آن تٍ وظزاس وًع خًاب القایی است

 َىذايوٍ اتًجُل، ضکسته خًاب، جًاوٍ سوی، خًاب القایی :َای کلیذی ياصٌ

 

 مقذمٍ

خَاب تزس دس ٍاقغ یک .ی حفظ تقاء دس گیاّاى، تَاًایی آًْا دس تِ تأخیش اًذاختي جَاًِ صًی ٍ خَاب تزس است ّا یکی اص هْوتشیي هکاًیضم

ّای ّشص تا آى هَاجِ ّستتٌذ، ختَاب تتِ گیاّتاى اهکتاى       پذیذُ فیضیَلَطیکی است کِ تزسّای تسیاسی اص گیاّاى صساػی، هشتؼی، داسٍیی ٍ ػلف

ّای طَالًی تخویي کٌٌذ ٍ دس هقاتل ضشایط ًاهستاػذ هحییتی صًتذُ     صًی تقای خَد سا تشای سال هکاى جَاًِدّذ کِ اص طشیق گستشش صهاى ٍ  هی

ایي گیاُ هتؼلق تِ . گیاّی داسٍیی اص خاًَادُ کذٍئیاى است L.  Citrulus Colocynthisٌّذٍاًِ اتَجْل تا ًام ػلوی( . 1375تاج تخص، )تواًٌذ 

اصخػَغیات دیگش ایي گیاُ تأثیش ػػاسُ آى تتشسٍی پتاییي   (. 2005تاًکَل ٍ ّوکاساى، )کٌذ  دسٍ سضذ هیًَاحی گشهسیشی تَدُ ٍ تِ غَست خَ

تاضذ یکی اص هطکالت کطت ٍ تَلیذ ٌّذٍاًتِ اتَجْتل ختَاب     آهذى قٌذ خَى دس تیواساى دیاتتی ٍ خَاظ ضذ ٍیشٍسی، هیکشٍتی ٍ سشطاى هی

تشای سسیذى تِ یک ػولکشد هٌاسة اتتذا تایستی تِ تشسسی خػَغیات صیستی تزٍس ایي گیاُ (. 2007پَسیَسف ٍ ّوکاساى، ) استتزٍس ایي گیاُ 

 .پشداختِ ضَد، سپس ًَع خَاب آى ضٌاسایی، آى سا دفغ کشدُ ٍ تِ کطت ٍ صساػت آى پشداخت

 

 

l
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  ّا هَاد ٍ سٍش

ستیاتاًک اغفْاى کتِ تَستط تاًتک طى هشکتض     تیواس تشسٍی یک اکَتیپ ٌّذٍاًِ اتَجْل اص هٌیقِ خَ 20دس ایي آصهایص تِ تشسسی اثش 

 .تکشاس دس قالة طشح کاهالً تػادفی پشداختِ ضذ 4آٍسی ضذُ تَد، تا  تحقیقات کطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی اغفْاى جوغ

 4ّفتتِ،   2ساػت، سشهادّی  72، 48، 24ّای  تیواسّای استفادُ ضذُ دس ایي تحقیق ضاهل تیواس ضاّذ، خشاش، ضستطَ دس هذت صهاى

دسغتتذ ٍ  1ٍ  8/0، 6/0، 4/0، 2/0، 1/0ّوچٌتتیي اص ًیتتتشات پتاستتین دس ضتتص ستتی    . ّفتتتِ تتتَد 10ّفتتتِ، ٍ  8ّفتتتِ،  6فتتتِ، ّ

گیشی ضذُ تشای تزسّای  غفات اًذاصُ .دقیقِ استفادُ ضذ 11دقیقِ ٍ  8دقیقِ،  5دقیقِ،  2ّای هختلف  ًشهال دس صهاى 1اسیذسَلفَسیک 

ِ  چِ، هیاًگیي طَل ساقِ صًی، هیاًگیي طَل سیطِ سشػت جَاًِ صًی، جَاًِ صدُ ضاهل دسغذ جَاًِ چتِ،   چِ، ٍصى تشسیطچِ، ٍصى تشستاق

 4تتا   TP (Toppape)دس ایي تحقیق توتام آصهایطتات تتا تستتش     . چِ ٍ ضشیة آلَهتشیک تَد چِ، ٍصى خطک ساقِ ٍصى خطک سیطِ

. ضتذػفًَی گشدیتذ  ( دسغتذ  2)ضذ ٍ تا هحلَل قاسچ کص کاپتتاى   ّوِ تزٍس قثل اص اػوال تیواسّا تویض. تایی تزس اًجام ضذ 25تکشاس 

ستاػت   12دسغتذ تتا    90گشاد ٍ سطَتت  دسجِ ساًتی 29سٍص دس دهای  21ّا دس طسهیٌاتَس تِ هذت  پس اص اػوال تیواسّا، پتشی دیص

سٍص اص اثتش تیواسّتای    3ت پتس اص گزضت   .ساػت تاسیکی قشاس دادُ ضذ ٍ سطَتت تزسّا تِ غَست سٍصاًِ ثاتت گشدیذ 12سٍضٌایی ٍ 

هختلف، ضواسش تزسّای جَاًِ صدُ آغاص ضذ ٍ ٍاکٌص تزسّا اص ًظش هیضاى دسغذ جَاًِ صًی، سشػت جَاًِ صًی، طتَل سیطتِ چتِ ٍ    

  SASافتضاس   گیشی غفات، تا استتفادُ اص ًتشم   سٍص هَسد اسصیاتی قشاسگشفت پس اص اػوال تیواسّا ٍ اًذاصُ 21چِ دس طی هذت  طَل ساقِ

 . اطویٌاى هَسد هقایسِ هیاًگیي قشاس گشفتٌذ% 95ادّا هَسد تجضیِ  ٍاسیاًس قشاس گشفتِ ٍ غفات هؼٌی داس ضذُ  تِ سٍش داًکي تا د

 ًتایج ٍتحث

چِ، ٍصى  چِ، طَل ساقِ صًی، سشػت جَاًِ صًی، طَل سیطِ تحلیل آهاسی ًتایج هطخع ًوَد کِ اثش تیواسّا تشسٍی دسغذ جَاًِ

( P<01/0)چِ ٍ ضشیة آلَهتشی دس سی  احتوال یک دسغذ  چِ، ٍصى خطک ساقِ سیطِ چِ، ٍصى خطک تشساقِچِ، ٍصى  تشسیطِ

 .هؼٌی داس است
 

 دس ٌّذٍاًِ اتَجْلصیستی  غفات اثشتیواسّای ضکست خَاب  تشتجضیِ ٍاسیاًس ًتایج   -1جذٍل 

 ضشیة

 آلَهتشی

 ٍصى خطک

 ساقِ چِ

(mg) 

 ٍصى خطک

 سیطِ چِ

(mg) 

 ٍصى تش 

 چِ ساقِ

(mg) 

 ٍصى تش 

 سیطِ چِ

(mg) 

 طَل.

 ساقِ چِ

(cm) 

 طَل

 سیطِ چِ 

(cm) 

 سشػت

جَاًِ 

 صًی

 دسغذ 

 جَاًِ صًی

 دسجِ 

 آصادی

 هٌاتغ تغییشات


39/2 


14/1682 


40/12 


22/208030 


34/450 


04/55 


46/11 


91/0 


 تیواس 19 86/1589

 خیا 60 62/60 01/0 95/0 49/1 93/16 77/12142 65/0 48/124 17/0

 کل 79 - - - - - - - - -
n.s. ، * ٍ ** هی تاضٌذ% 1ٍ % 5داس دس سی  احتوال داس، تفاٍت هؼٌیتفاٍت هؼٌیتِ تشتیة تیاًگش ػذم. 

ًتایج هقایسِ هیاًگیي غفات دسغذ جَاًِ صًی ٍ سشػت جَاًِ صًی ًطاى داد کِ تیطتشیي دسغذ ٍ سشػت جَاًِ صًی هتؼلق تِ تیواس 

هیاًگیي دسغذ .  دقیقِ تَدُ است 11سیک دقیقِ ٍ کوتشیي دسغذ ٍ سشػت جَاًِ صًی هتؼلق تِ تیواس اسیذسَلفَ 5اسیذ سَلفَسیک 

دسغذ ٍ خشاش دّی اص ًظش دسغذ جَاًِ صًی دس یک گشٍُ  4/0دقیقِ، ًیتشات  5جَاًِ صًی ًطاى داد کِ تیواسّای اسیذ سَلفَسیک 

 .تػاظ دادًذآهاسی قشاس گشفتِ ٍ فاقذ تفاٍت هؼٌی داس آهاسی تَدًذ ٍ تیطتشیي دسغذ جَاًِ صًی ٍ سشػت جَاًِ صًی سا تِ خَد اخ

ّفتِ ٍ کوتشیي طَل سیطِ چِ  8چِ هتؼلق تِ تیواس سشهادّی  هقایسِ هیاًگیي غفت طَل سیطِ چِ هطخع کشد تیطتشیي طَل سیطِ

ّفتِ تیطتشیي طَل  10چِ تیواس سشهادّی  دس هقایسِ هیاًگیي غفت طَل ساقِ .دقیقِ تَدُ است 11هتؼلق تِ تیواس اسیذ سَلفَسیک 

ًتایج هقایسِ هیاًگیي غفت ٍصى ّوچٌیي  . دقیقِ کوتشیي طَل ساقچِ سا تِ خَد اختػاظ داد 11سیذ سَلفَسیک ساقِ چِ ٍ تیواس ا
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دسغذ ٍکوتشیي ٍصى خطک سیطِ چِ  6/0چِ ًطاى داد کِ تیطتشیي ٍصى خطک سیطِ چِ هتؼلق تِ تیواس ًیتشات پتاسین  خطک سیطِ

 .دقیقِ تَدُ است 11هتؼلق تِ تیواس اسیذ سَلفَسیک 

 5دقیقِ تتَدُ ٍ استیذ ستَلفَسیک    2کِ تیطتشیي ضشیة آلَهتشی هتؼلق تِ اسیذ سَلفَسیک هطخع کشد ًتایج غفت ضشیة آلَهتشی 

 .ّفتتِ اص لحتاآ آهتاسی فاقتذ تفتاٍت هؼٌتی داس تَدًتذ        3ّفتِ ٍ ضستطَی  10ّفتِ ٍ  6، سشهادّی 6/0، 2/0دقیقِ ،  ًیتشات پتاسین 

 
 َای مختلف ضکست خًاب در تز درصذ جًاوٍ سویمقایسٍ میاوگیه َای  اثز تیمار 

 وتیاٍ گیزی کلی
 تا تَجِ تِ ًتایج ایي اصهایص احتوال هی سٍد خَاب تزٍس ٌّذٍاًِ اتَجْل اص ًَع القایی تاضذ ایي ًَع خَاب ػوذتا هشتتَ  تتِ ختَاظ فیضیکتی    

تَدى تزٍس ٌّذٍاًِ اتَجْل ٍ داسا تَدى هَاد هَثشُ گیتاّی   تا تَجِ تِ سخت (.1375سشهذًیا،)پَستِ تزس تَدُ ٍ تحت کٌتشل ػَاهل تیشًٍی است 

 َ ر آب دس پَستِ تزس، اسیذ سَلفَسیک تواهیت پَضص داًِ ّا سا تحت تاثیش  قشاس دادُ ٍ احتواال خشاش ّایی سٍی پَستِ تزس ایجاد ضذُ ٍلزا  ًفت

 .ٍ ّوچٌیي تاػث اص تیي تشدى تاص داسًذُ ّا ٍ جَاًِ صًی ضذُ استضذُ تْتش
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Abstract        

 

In order to achieve uniform emergence and the higher yields of Citrulus Colocynthis. as a medicinal 

plant, breaking seed dormancy is an essential factor.In this context, regarding the medicinal value of 

this plant, this experiment was conducted with 20 treatments based on completely randomized 

design with four replications on the one Citrulus Colocynthis ecotype at Islamic Azad University, 

Khorasgan Branch in 2009. Treatments which used in this experiment were included: control 

treatment- scratching- 24, 48 and 72 hours washes and two, four, six, eight and 10 weeks putting 

seeds in the cold conditions. Potassium nitrate in six levels of 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8 and 1 

percent, and a normal sulfuric acid, at different times for 2 minutes, 5 minutes, 8 minutes and 11 

minutes were used as well. The traits include: percent of germination, germination rate, the mean 

root length, mean length stemlet, the fresh and dry weight of root, the fresh and dry weight of 

stemlet, and the allometric coefficient were calculated and analysis of variance was performed for 

each one of traits. Results showed that all treatments used in this experiment had a positive effect on 

breaking dormancy, except using of 11 minutes sulfuric acid. The highest germination rate and 

percent of germination was gained by using of 5 minutes of Sulfuric acid There were no significant 

differences between using of 5 minutes of Sulfuric acid, Potassium nitrate0.4% and scratching 

treatments related to percent of germination trait. It seems that hard seed coat in this plant is most 

important factor to prevent seed germination and seed dormancy in this plant to look to be a kind of 

induction dormant. 
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