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 چکیده

ذر بت . اهزٍسُ استفبدُ اس کطت ببفت ٍ بیَتکٌَلَصی جْت اًجبم کبرّبی اصالحی در حبل گستزش استت 

بب تَجِ بتِ حستب    . بعٌَاى آغبس کٌٌدُ چزخِ سًدگی یک گیبُ در ایي سهیٌِ بسیبر هَرد تَجِ هی ببضد

بَدى گیبُ ٌّدٍاًِ بِ بیوبری ّبی ٍیزٍسی ٍ ًوبتد ٍ دارا بَدى هقبم سَهی تَلید کٌٌدگی جْتبى بتزای   

دستت آٍردى بتذٍر ٍ   ایزاى، بدست آٍردى ارقبم هقبٍم ٍ بزرسی ضزایط کطتت ببفتت ٌّدٍاًتِ ًیبسهٌتد ب    

بدست آٍردى ضزایط استزیل بطَریکِ اثز هٌفی بز صفبت جَاًِ سًی ًداضتتِ  . گیبّچِ ّبی استزیل است

لذا آسهبیطی جْت بدست آٍردى ًحَُ استزیالسیَى . ببضد گبّی هی تَاًد بسیبر پزّشیٌِ ٍ سهبى بز ببضد

دٍ هبدُ ضد عفًَی کٌدُ ّیپَکلزیتت   در ایي آسهبیص اس دٍ غلظت. ٍ بزرسی صفبت جَاًِ سًی اًجبم ضد

ِ  15ٍ  .1)در دٍ سهتبى  ( درصتد  1..ٍ  5...)ٍ کلزید جیتَُ  ( درصد 1ٍ  1.5)سدین  ٍ دهتبی  ( دقیقت

استفبدُ ٍ درصد ٍ سزعت جَاًِ سًی، طَل ٍ ٍسى اًتدام ّتَایی ٍ   ( درجِ سبًتی گزاد 22ٍ  25)هتفبٍت 

کلزید جیَُ درصد ٍ سزعت جَاًِ سًی را بسیبر  ًتبیج ًطبى داد کِ. سهیٌی ٍ درصد استزیل هحبسبِ ضد

تسزیع کزدُ بَد اهب بذٍر بعد جَاًِ سًی رضدی اس خَد ًطبى ًدادًد درحبلیکِ تیوبر ّیپَ کلزیت ستدین  

.  تَاًستِ بَد رضد بْتزی را سبب ضَد ّز چٌد سزعت کوتزی را ًسبت بِ تیوبر کلزید جیتَُ ًطتبى داد  

 15یع ٍ افشایص آلَدگی ضدُ بَد ٍ ّیپَ کلزٍیت ستدین بتِ هتدت    درجِ سبًتیگزاد سبب تَس 22دهبی 

دقیقِ تَاًستِ بَد بدٍى ایٌکِ اثز هٌفی قببل تَجْی بز صفبت جَاًِ سًی داضتتِ ببضتد درصتد استتزیل     

 .خَبی را ًطبى دّد
 

 .ٌّدٍاًِ، استزیل کزدى، جَاًِ سًی، ّیپَکلزیت سدین ٍ کلزید جیَُ :کلوات کلیدی
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 مقدمه

هیَُ ایي گیااُ دارا  هااادیز تاا ی     . تؼلق دارد  Cucurbitaceae تِ خاًَادُ ( Citrullus lanatus)ٌّذٍاًِ 
ّوچٌایي  . ٍ ػٌافز هؼذً  هْن ًظیز  کلغاین  تتاعاین ٍ آّاي اعا      A ,Cآب ٍ هٌثؼ  غٌ  اس ٍیتاهیي ّا  

(. 2004ٍ ّوكااراى   عَلتاًا )هیَُ آى دارا  فیثز فزاٍاً  اع  کِ در کاّؼ کلغتزٍل خَى اثزگذار اع  
ارقام ٌّذٍاًِ در اًذاسُ  ؽكل  رًگ ٍ الگَ  تَع  هیَُ ٍ ّوچٌیي رًاگ ٍ هزاش داًاِ ٍ سهااى رعایذگ       

ّغتٌذ ٍ ارقام تزیپلَئیذ آى ًیش ط  تٌجاُ عال گذؽاتِ   (2n=22)تیؾتز ارقام ٌّذٍاًِ دیپلَئیذ . هتفاٍت ّغتٌذ
اس ًضادّاا  تتزاتلَئیاذ   . تز ٍ فاقذ تذر ّغتٌذرا  هشُ ؽیزیيّا  آى دااًذ کِ هیَُتَلیذ ٍ تِ تاسار ػزضِ ؽذُ

هیلیاَى تاي اعا  ٍ     11تَلیاذ هْااً  ٌّذٍاًاِ داذٍد     . ؽَدتِ هٌظَر تَلیذ ّیثزیذّا  تزیپلَئیذ اعتفادُ ه 
ٍیازٍط ّاا اس هولاِ    . هیلیاَى تاي ٌّذٍاًاِ در عاال عاَهیي تَلیاذ کٌٌاذُ هْااى اعا           9/1ایزاى تاا تَلیاذ   

تْثاَد صًتیكا    . ایي گیاُ ّغتٌذ کِ عا ًِ خغارات سیاد  را تِ تَلیذ هْاً  ٍارد ه  کٌٌذّا  هْن  تاتَصى
اس طزیق کؾ  تاف  ٍ تیَتكٌَلَص  تا ارائاِ هصقاَ ت تاکیفیا  تاز  هیال هیاَُ ّاا  تا  داًاِ  هؼزفا            

تاًغایل  را  ّا  ًَتزکیة ٍ تَلیذ ٍاریاً  ّا  عَهاکلًَال تا هااٍه  تِ تٌؼ ّا  سیغت  ٍ غیزسیغت  ت صى
 (.2004کاهپتَى ٍ ّوكاراى  )تزا  تْثَد ػولكزد ایي گیاُ فزاّن ه  کٌذ 

لذا در هزدلِ اٍل کار ًیاسهٌذ تزرع  ًصَُ اعتزیل تذر تِ هٌظَر داؽتي گیاّچِ یا ریشًوًَِ ّا  اعتزیل ه  
  تاؽذ تاِ  تذع  آٍردى رٍػ اعتزیالعیَى هْ  آسهایؾات کؾ  تاف  ًیاسهٌذ تزرع  ٍ تصایق ه. تاؽین

. ًصَ  کِ رٍػ هذکَر در کٌار اعتزیل کزدى تاف  تاػث اس تیي تازدى آى ٍ یاا اثاز هٌفا  تاز رؽاذ ًؾاَد       
در آسهایؾگاُ هْ  اعتزیل کزدى تاف  تغیار هزعَم ... اعتفادُ اس ّیپَکلزی  عذین  کلزیذ هیَُ  الكل ٍ

یؾتز  فَرت تگیزد چزا کِ دذاقل تاا  ه  تاؽذ اها ه  تایغ  در هَرد درفذ ٍ سهاى اثز ایي هَاد تصایق ت
کااهپتَى ٍ  )تَهِ تِ ًَع ریشًوًَِ ٍ اًذاسُ آى ایي ًغث  ّا دت  در یک گًَِ خاؿ ه  تَاًذ هتزیز تاؽاٌذ  

 (.  2004ّوكاراى 
 

 ها مواد و روش

تِ هٌظَر تزرع  ؽزایط تْیٌِ اعتزیالعیَى ٍ هَاًاِ سًا  تاذٍر ٌّذٍاًاِ رقان تجاار  کزیغاوَى عاَئی           
در ایي آسهایؼ تذٍر قثل اس قزار گزفتي در تتز  دیاؼ ّاا  دااٍ  هصایط کؾا       .   طزاد  ؽذآسهایؾ

دقیااِ تَعاط    15ٍ  10دذاقل ًین عاػ  در هؼزك آب هار  قزار گزفتٌذ ٍ عاپظ در تااسُ ّاا  سهااً      
درفاذ ضاذػفًَ  ؽاذُ ٍ تؼاذ عاِ تاار آب        0/1یا  0/05درفذ ٍ کلزیذ هیَُ  1/5یا  1ّیپَکلزی  عذین 

 21یاا   25قازار دادُ ؽاذًذ ٍ در دهاّاا      MSتص  ؽزایط اعتزیل سیز َّد  هیٌار در هصیط کؾ   ؽَی 
ِ )ٍ عزػ  هَاًِ سًا   ( 1هؼادلِ)درفذ هَاًِ سً  . درهِ عاًتیگزاد قزار گزفتٌذ ٍ ( 2هؼادلا طاَل   هصاعاثِ 
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؛  درفذ هَاًِ  Gpدر هؼادلِ ّا  سیز. اًذاسُ گیز  ؽذٍ درفذ اعتزیل تؼذ یک ّفتِ  عاقِ چِ ٍ ریؾِ چِ
عزػ  هَاًاِ سًا       R50؛ تؼذاد کل تذر ّا ٍ  N؛  تؼذاد تذر ّا  هَاًِ سدُ در ّز تار ؽوارػ   niسً   

(1- day )  اع . 
 Gp%=Σ ni/N . 100(                                                                     1)هؼادلِ 
 R50= 1/D50                                  (                      2)هعبدلِ 

ٍ هاایغِ هیااًگیي ّاا تاا     تكزار اًجام ؽذ 3آسهایؾ  در قالة طزح کاهال تقادف  تا ایي تزرع  تِ فَرت 
ّا ٍ تزعین ًوَدارّاا اس  هْ  تجشیِ ٍ تصلیل دادُ. اعتفادُ اس آسهَى چٌذ داهٌِ ا  داًكي فَرت تذیزف 

 . اعتفادُ ؽذ MSTAT-C ٍExcel ًزم افشارّا 
 

 نتایج
 25عاًت  گزاد تَاًغتِ تَد طَیل عااس  تْتاز  را ًغاث  تاِ      21ًتایج ًؾاى داد کِ در تواه  تیوارّا دها  

گاشارػ کازدُ    چزا کِ در اکیز هٌاتغ دها  هٌاعة گیاُ ٌّذٍاًِ را . درهِ عاًت  گزاد داؽتِ تاؽذ
 25تٌااتزایي دهاا    (. 1ؽاكل )ا آلَدگ  سیااد  را تاِ ّوازاُ آٍردُ تاَد     اها در ؽزایط ایي ٍیتزٍ ایي ده. اًذ

 .درهِ عاًت  گزاد دها  هٌاعة تز  هْ  اعتزیل تذٍر ه  تاؽذ
درفاذ تاِ    5/2کزاگ ٍ ّوكاراى تزا  اعتزیل کزدى تذٍر رقن کزیغاوَى عاَئی  اس ّیپَکلزیا  عاذین     

دقیااِ ٍ تاِ دًثاال آى اس ّیپَکلزیا       5ِ هذت درفذ ت 30اس اتاًَل ( 2009)ٍ اتزاّین ٍ ّوكاراى  30هذت 
اس ّیپَکلزیا   ( 1999)کاهپتَى . دقیاِ در اعتزیالعیَى ّویي رقن اعتفادُ کزدًذ 10درفذ تزا   10عذین 
دقیاِ تزا  اعتزیل چْار رقان ٌّذٍاًاِ اس هولاِ کزیغاوَى عاَئی  اعاتفادُ        30درفذ تِ هذت  5/2عذین 

 .کزدُ اع 
اس ( 1993)دقیااِ ٍ تاات      20درفاذ تازا     3رقن عَرهِ اس ّیپَکلزی  عاذین   تزیٌک تزا  اعتزیل کزدى

تازا  اعاتزیل کازدى عزؽااخِ ّاا       . دقیااِ اعاتفادُ کازدُ اعا      15درفذ تِ هاذت   1ّیپَکلزی  عذین 
 .دقیاِ اعتفادُ کزدًذ 4درفذ تِ هذت  1/0ٌّذٍاًِ ّا  تٌج رٍسُ هشرػِ عَلتاًا ٍ ّوكاراى اس کلزیذ هیَُ 

کلزیذ هیَُ عثة تغزیغ هَاًِ سً  ؽذ اها اداهِ هزادال رؽاذ ٍ طَیال ؽاذى عااقِ ٍ ریؾاِ تؼاذ آى        تیوار 
تٌااتزایي  . دقیاِ رؽذ تظ اس هَاًاِ سًا  هتَقاد ؽاذ     15خقَفا تا افشایؼ سهاى تیوار تِ . فَرت ًگزف 

 .کلزیذ هیَُ ًو  تَاًغ  تیوار کٌٌذُ خَت  در ایي آسهایؼ تاؽذ
 5/1ًتاایج ًؾااى داد کاِ تیواار     (. 1ًواَدار )دار  تز طَل عاقِ چِ ًگذاؽاتِ تاَد    ّیپَکلزی  عذین اثز هؼٌا

ًتاایج  ) دقیاِ اثز هٌف  تز هَاًِ سً  ًذاؽ  ٍ تْتزیي ؽزایط اعاتزیل را هْیاا کازدُ تاَد     15درفذ تِ هذت 
 (.اعتزیالعیَى آٍردُ ًؾذُ اع 
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 ٌّدٍاًِ چِ ساقِ طَل بز کٌٌدُ یعفًَ ضد یوارّایت اثز: 0 ًوَدار

 

 
 

 ٌّدٍاًِ بذر یوارّایت یبزخ در رشد شاىیه ٍ لیاستز درصد: 0 شکل

 

هیَُ تؼٌَاى یک فلاش  . در ایي هطالؼِ هؾخـ ؽذ کِ تیوار کلزیذ هیَُ اثز هٌف  تز رؽذ تذٍر ٌّذٍاًِ دارد
تاتَهاِ تاِ ایٌكاِ    . َاًذ رؽذ گیاُ ٌّذٍاًاِ را هْاار کٌاذ   عٌگیي ػالٍُ ًاؾ  کِ در اعتزیل کزدى دارد ه  ت

درهاِ عااًت  گازاد     25ٌّذٍاًِ در ؽزایط آب ٍ َّای  گزم رؽذ تْتز  دارد اها ؽزایط دهاا  اتاار رؽاذ    
تیوارّا  ّیپَکلزی  عذین اثز هؼٌ  دار  تز طَل عاقِ ًگذاؽتِ تَدًاذ  . تزا  هْار آلَدگ  هٌاعة تزع 

دقیااِ را هٌاعاة تازیي     15درفذ تِ هذت  5/1ِ سً  ٍ درفذ اعتزیالعیَى تیوار ٍ ًتایج عایز ففات هَاً
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 .تیوار هْ  اعتزیل ٍ هَاًِ سً  ٍ رؽذ تذٍر هؼزف  کزدًذ
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