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 چكيده

 ،ʻسمسگوری ʼ رقگم  طگالبی  در محصول مقدار و میو  تعداد رشد، های ویژگی بر جاسمونات متیل اععدۀ رشد تعظیم تأثیر بررسی معظور به

هگای   یژگگی ودلیل داشتن  به ʻسمسوریʼشد. طالبی رقم  اجرا 1391 تابستان در ارمان باهعر شهید دانشگا  تحقیقاتی مارل  در آومایشی

رسگد. برخگی    یمگ نظگر   و به همین دلیل افاایش امیت و ایفیت میگوۀ آن ضگروری بگه    شود میمطووب در سطح وسیعی در ایران اشت 

یر قرار دهعد. به همگین  تأثی معاسب، قادرند رشد گیا  و لموكرد میو  را تحت ها غوظتی رشد شامل متیل جاسمونات در ها اععد  تعظیم

برگی، مرحو  بعگد او  پاشی در مرحو  شش تا هفت ، محوولصورت خیساندن بذر میكروموتر آن به 5و  5/2ی صفر، ها غوظتمعظور، اثر 

وودرس ورامگین در مارلگ     ʻسمسگوری ʼتشكیل میو  و ترایب این تیمارها برای هر غوظت، بر رشدونمو و محصول میوۀ طگالبی رقگم   

هبود ااثر پارامترهگای رشگد و   اامل تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد اه برای ب های بوو تحقیقاتی دانشگا  باهعر ارمان در قالب طرح 

در هر سه  متیل جاسموناتمیكروموتر  5ضروری است. مؤثرترین تیمار، غوظت  متیل جاسموناتام دو مرحوه تیمار با  لموكرد، دست

درصگد(،   32درصد( و افاایش پارامترهای رطوبت نسگبی بگرگ )   42مرحوه بود اه در مقایسه با شاهد سبب ااهش درصد نشت یونی )

درصگد(، لموكگرد میگو  در     33درصد(، ضخامت گوشت ) 40درصد(، وون تر ریشه ) 38درصد(، وون تر بوته ) 45اوروفیل ) شاخص

درصد( شد  ولی بر سفتی پوست و سفتی گوشت تأثیری نداشت.  19درصد( و در حالت سه میو  در بوته ) 24حالت دو میو  در بوته )

 در بوته را بدون ااهش میانگین لموكرد هر میو  تولید اعد. تواند حداقل سه میو  رو این رقم می اواین

 پاشی. پارامترهای رشد، جاسمونات، طالبی، لموكرد، محوول ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

2او گیاهگگان تیگگرۀ ادوسگگانان 1طگگالبی
. براسگگاس ]1[اسگگت  

، تولیگد  3ساومان خواربگار و اشگاوروی   2011گاارش سال 

تولید طالبی . ]13[میویون تن است  13سالیان  طالبی حدود 

هاار هكتار  55هاار تن و سطح ویراشت آن  717در ایران 

ان او نظگر اقتصگادی اهمیگت فراوانگی     ییادو ۀخانواد. است

 درصگد  14میویون تن و حدود  600نه بیش او و سات دارند

 ،هعدوانه مقاک سوک .شوند شامل میها را تولید جهانی سبای

طالبی مقاک هفتم و ادوها مقاک هشتم را  ،و خیار مقاک پعجم

تا  80طول دورۀ رویش طالبی  .]21 [ندها داردر بین سبای

وهگوای گگرک و    روو است و برای رشگد بهیعگه بگه آب    100

، خا  لمیق، بافگت بگه نسگبت سگبك، متخوخگل و      آفتابی

 .]3[نیاو دارد  7 تا 5اسیدیت  بین 

ی گیگاهی لوامگل بسگیار مهمگی در تكمیگل      ها هورمون

لعگوان   رونگد و اغوگب بگه    شگمار مگی   های نموی بگه  یتفعال

طگگور معمگگول در  شگگوند اگگه بگگه یمگگشگگعاخته  فیتوهورمگگون

 .]8[شگگوند  یمگگمریسگگتمی و جگگوان سگگاخته   هگگای بافگگت

 رشگد  هگای  اععگد   تعظگیم ها یكی او جدیگدترین  وناتجاسم

. جاسمونیك اسید و متیل استر آن )متیگل  ]7[گیاهی هستعد  

او سیكووپعتان لیعولعیك اسید   (، ترایبات مشتق4جاسمونات

هگا   . اطاللات اندای دربارۀ بیوسعتا جاسمونات]12[هستعد 

ی جگوان،  هگا  بگرگ نو  سگاقه،   های بافتوجود دارد، ولی 

پریكارپ و ...  ، بافتها گل، ]7[های نابالغ، نو  ریشه  یو م

 . ]12[دارند   ، مقدار ویادی جاسمونات

پاشگی متیگل جاسگمونات بگا      در فوفل شگیرین، محوگول  

تا  15گرک در لیتر، موجب افاایش  میوی 10 و 5ی ها غوظت

. در خیار متیگل جاسگمونات   ]20[درصدی لموكرد شد  40

ر در ترایب با اود نیترات پتاسیم میكروموت 2/0در غوظت 

                                                           

1  .  Cucumis melo. L. var. reticulatus 

2. Cucurbitaceae 
3. FAO 
4. Methyl Jasmonate 

سگگبب اگگاهش شگگاخص اوروفیگگل و افگگاایش مگگواد جامگگد 

محوول، ایفیت میو ، اجاای لموكرد و لموكگرد اگل شگد    

هگا را  . ااربرد این ماد  در اگدو نیگا رشگد اوتیوگدون    ]18[

. خیسگگاندن بگگذر فوفگگل در محوگگول متیگگل ]31[افگاایش داد  

ر، سبب افگاایش  گرک در لیتمیوی 500جاسمونات با غوظت 

هگا تحگت تگعش    ونی و بهبود اسگتقرار دانهگال  درصد جوانه

 10تگا   5پاشی گیاهان یاک چیعی با  . محوول]28[شوری شد 

را حدود  ها غد ، لموكرد متیل جاسموناتگرک بر لیتر  میوی

اعون گاارشگی دربگارۀ    تا .]16[درصد افاایش داد  40تا  15

محصول میوۀ طالبی  ها بر رشدونمو و مقداراثر جاسمونات

 مطرح نشد  است. 

هدف پژوهش حاضر، ارویابی اثر ایگن مگاد  بگر رشگد،     

شگد  و لموكگرد میگوۀ طگالبی رقگم       های تشكیل یو متعداد 

 وودرس ورامین در مارله بود.‘ مسوریس’

 

 ها روشمواد و . 2

اععدۀ رشد متیل جاسمونات بگر   تعظیم ریتأثمعظور بررسی  به

ی رشد، تعداد میو  و مقگدار محصگول در طگالبی    ها یژگیو

، آومایشگی در مارلگ  تحقیقگاتی دانشگگا      ʻسمسوریʼرقم 

متر ارتفاع او سطح دریا و طول و  1754شهید باهعر ارمان )

 57درجگه و   6دقیقگه و   30درجگه و   29لر  جغرافیایی 

وهگوای   اجرا شد. ارمان دارای آب 1391در تابستان  (دقیقه

متر در سگال، میگانگین    میوی 9/152ن بارش خشك با میانگی

روو یخبعگدان   177گگراد و   درج  سگانتی  8/15دمای ساتنه 

 ساتنه است.

خوبی شگخم ود  و   ساوی ومین، ابتدا ومین به برای آماد 

لعاصر مگورد   نیتأمتسطیح شد  سپس برای تقویت ومین و 

ایوگوگرک سگوپر    100ایوگوگرک اور ،   200نیاو اولیگ  گیگا    

ایووگرک سولفات پتاسیم به ومگین داد    50ت تریپل و فسفا

  مخوو  شد. اامالًشد و به امك دیسك با خا  
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 شده در آزمایش شیمیایی خاک مزرعۀ استفاده. خواص فیزیکی و 1جدول 

بافت 

 خا 

 رس
(%) 

 سیوت
(%) 

 شن
(%) 

میاان 

 اسیدیته

هدایت 

 الكتریكی

(ds/m) 

 نیتروژن
(%) 

 فسفر

(mg/kg) 

 پتاسیم
(mg/kg) 

 اوسیم
(mg/kg) 

 آهن
(mg/kg) 

شعی 

 لومی
8/6 27 65 5/7 9/3 03/0 92/6 6/287 5/481 76/0 

 

هایی به لگر    پس او تهی  ومین اقداک به احدام پشته

هگای گیگا  طگالبی     هگا، بوتگه  متر )اه در دو طرف پشته 5/2

وگیری او معظگور جوگ   متر شگد. بگه   10طول اشت شدند( و 

، پس او احدام پشگته ی هرو و ااهش تبخیر، ها لوفرشد 

اگه    نحگوی  بگه پوشاند  شد،  مالچ پالستیكیها با  یجواف 

 عگد  خگا  قگرار گرفت   ویر تا روی پشتهطرف  دوها او  مالچ

قطگر گگود  اشگت     ۀانگداو  پشته پالسگتیك بگه    سپس در لب

 .متگر حفگر شگد    سانتی 5اشت به لمق  یها سوراا و گود 

محوول متیل جاسمونات و آب  سالت در 24اه  بذر چهار

در هگر   ،خیساند  شگد  بودنگد   لعوان تیمار شاهد( مقطر )به

متگر او یكگدیگر    سانتی 50  فاصو طرف پشته با دوگود  در 

 ند.اشت شدبوته در مترمرب (  6/1)

بوتگه در هگر گگود      یگك  ،طی یك مرحوه تعك اگردن 

ای در  رت جوی و پشتهصو . آبیاری بهداشته شد اشت نگه

ای دو بار و در اواس  رشد، هر هشت روو  اوایل رشد هفته

متگر   10بار صورت گرفت. هر ارت آومایشی به طول  یك 

بوته بود. روی  20متر، شامل  سانتی 50 ها بوتهو فاصو  بین 

بوته دیگر نیگا سگه میگو  نگهگداری      10بوته دو میو  و  10

( 10-10-40د اامگل ) روو پس او ااشت بذر، اگو  40شد. 

صورت سر  به گیاهان داد  شد و برای مبارو  با مگگس   به

پاشی با دیاویعون  ها دو مرتبه سم یو ممحض ظهور  خربا  به

روو پس او ااشت( انجگاک گرفگت.    70و  60یك در هاار )

نیگگا در مرحوگگ  دانهگگالی )شگگش تگگا    هگگا داد آوری  جمگگ 

بگرگ،   برگی( )شاخص اوروفیل، محتگوای آب نسگبی   هفت

درصد نشت یونی( و بعد او تشكیل اولین میگو  )شگاخص   

اوروفیل، محتوای آب نسبی برگ، درصد نشت یونی، وون 

تر ریشه، لموكگرد میگو ، ضگخامت گوشگت،      تر بوته، وون  

 سفتی پوست و سفتی گوشت( انجاک گرفت.

 

 . محتواي زب نسبی برگ1. 2

بین   یها قسمتگیری محتوای آب نسبی برگ او  برای انداو 

 پگعج  متگر،  میوگی  3بگه قطگر    پگانچ   وسگیو  برگ به یها رگبرگ

دسگت   بگه  1تر و پس او وون اردن آنها وون شدقسمت جدا 

و  گرفگت در آب مقطر قرار  شد  جدا یها سپس قسمت .آمد

 2وون تورژسگانس  ،شگد   گیگری  سالت وون انداو  پعجپس او 

گگراد   سانتی  درج 70ها در آون با دمای  نمونه .محسوب شد

 ند وقرار داد  شگد  3دقیقه برای تعیین وون خشك 45مدت  به

 آ]33[ لویت محاسبه شد 1 او فرمول 4مقدار رطوبت نسبی
(1)           RWC = FW - DW / TW - DW × 100  

 

 . نشت کونی2. 2

هگا، او قسگمت بگین     دست آوردن نشت یونی بگرگ  برای به

 شدگرک جدا  1/0هایی با وون  برگ قسمت  ها و لب رگبرگ

                                                           
1. FW 

2. TW 

3. DW 

4. RWC 
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مگدت   لیتر آب مقطر به میوی 15و در یك ظرف سربسته در 

آن توسگ    1 و نشگت یگونی اولیگ    گرفگت سالت قگرار   24

خوانگگد  شگگد و ایگگن  دسگگتگا  سگگعجش هگگدایت الكتریكگگی

و بگه اتگاد     سگالت در فریگار گذاشگته شگد     24هگا   ظرف

رسگعد و سگپس   بمعمولی معتقل شدند تا به تعادل حرارتگی  

  ویر او رابط 3و نشت یونی شد خواند   2ثانویهنشت یونی 

 آ]22[ محاسبه شد

(2              )                             EL= EC1/EC2 

 

 . شاخص کلروفيل3. 2

متگر  گیری شاخص اوروفیل او دستگا  اوروفیگل  برای انداو 

ساخت شرات میعولتای ژاپن استفاد  شد. برای این معظور، 

سگوک بگاتیی گیگا      ایشگی در موقعیگت یگك   او هر واحد آوم

گیگری انجگاک    انتخاب شد و در قسمت وسگ  بگرگ انگداو    

 گرفت.

 

. ساافتی گوشاات، ساافتی پوساات و  اا امت   4. 2

 گوشت

گیری سفتی پوست، سفتی گوشگت و ضگخامت    برای انداو 

طگالبی در تیمگار و تكگرار(     10میو  در تیمگار )  30گوشت 

سگفتی پوسگت    انتخاب شد. برای تعیگین سگفتی گوشگت و   

متگر سگاخت    سانتی 1/8با قطر  GY2وسیو  پعترومتر مدل  به

گیری شد  به این صورت اه میوگ  پعترومتگر تگا     چین انداو 

قسمت شكاف روی میوه، وارد گوشت میو  شگد و سگپس   

 هگا  داد آماری  وتحویل تجایه لدد روی صفحه خواند  شد.

ا بگا  ، رسگم نمودارهگ  SASافگاار آمگاری    با اسگتفاد  او نگرک  

در سطح  LSDها با آومون  یانگینمافاار ااسل و مقایس   نرک

 درصد صورت گرفت. 5احتمال 

پاشگی در مرحوگ     یمارها  شامل خیساندن بذر، محوولت

برگگی و بالفاصگوه پگس او تشگكیل میگو  و      شش تا هفگت 

میكروموتر متیل  5و  5/2ی ها غوظتترایب این تیمارها با 

(. آنگالیا  2ر شاهد بود )جدول همرا  یك تیما جاسمونات به

هگای اامگل تصگادفی در چهگار      براساس طرح بوو  ها داد 

جا لموكگرد میگو  و میگانگین     تكرار برای هم  پارامترها، به

ای صگورت   ی دومیگو  هگا  بوتگه وون میو  در بوته بگر روی  

گرفت، ولی برای تعیین اثر تیمارهای شیمیایی بر لموكگرد  

بوتگه، آنگالیا براسگاس طگرح      میو  و میانگین وون میگو  در 

لعوان پگالت اصگوی و    اسپویت پالت )تیمارهای شیمیایی به

  لعوان پالت فرلی( انجاک گرفت. تعداد میو  به

 

 123شده در آزمایش . تیمارهای اعمال2جدول 

 MJ (Mµ)ااررفته  های تیمارهای به یبترا
 خیساندن

 بذر

در  پاشی محوول

 مرحو 

 برگی شش تا هفت

 پاشی محوول

بعد او تشكیل 

 میو 

 0 0 0 بذر در آب( شاهد )خیساندن

 0 0 5/2  میكروموتر 5/2خیساندن بذر در محوول 

 0 5/2 0 میكروموتر  5/2برگی با محوول  افشاندن در مرحو  شش تا هفت

 5/2 0 0 میكروموتر  5/2افشاندن بعد او تشكیل میو  با محوول 

                                                           

1 .EC1 

2 .EC2 

3.  EL 
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 شده در آزمایش . تیمارهای اعمال2جدول ادامۀ 

 MJ (Mµ)ااررفته  های تیمارهای به یبترا
 خیساندن

 بذر

پاشی در  محوول

 مرحو 

 برگی شش تا هفت

 پاشی محوول

بعد او تشكیل 

 میو 

اسگپری در مرحوگ  شگش تگا        میكرومگوتر  5/2خیساندن بذر در محوگول  

 میكروموتر  5/2برگی با محوول  هفت
5/2 5/2 0 

اسپری بعد او تشگكیل میگو  بگا      میكروموتر  5/2خیساندن بذر در محوول 

 میكروموتر  5/2محوول 
5/2 0 5/2 

افشاندن   میكروموتر  5/2برگی با محوول  افشاندن در مرحو  شش تا هفت

 میكروموتر 5/2بعد او تشكیل میو  با محوول 
0 5/2 5/2 

افشگاندن در مرحوگ  شگش تگا       میكرومگوتر   5/2خیساندن بذر در محوول 

افشگاندن بعگد او تشگكیل میگو  بگا         میكروموتر 5/2برگی با محوول  هفت

 میكروموتر  5/2محوول 

5/2 5/2 5/2 

 0 0 5 میكروموتر   5خیساندن بذر در محوول 

 0 5 0 میكروموتر   5برگی با محوول  افشاندن در مرحو  شش تا هفت

 5 0 0 میكروموتر 5افشاندن بعد او تشكیل میو  با محوول 

افشگاندن در مرحوگ  شگش تگا       میكرومگوتر   5خیساندن بگذر در محوگول   

 میكروموتر 5برگی با محوول  هفت
5 5 0 

افشاندن بعگد او تشگكیل میگو  بگا        میكروموتر 5خیساندن بذر در محوول 

 میكروموتر 5محوول 
5 0 5 

افشگاندن    میكرومگوتر   5برگی با محوگول   افشاندن در مرحو  شش تا هفت

 میكروموتر 5بعد او تشكیل میو  با محوول 
0 5 5 

افشگاندن در مرحوگ  شگش تگا       میكرومگوتر   5خیساندن بگذر در محوگول   

افشاندن بعد او تشكیل میو  با محوگول    میكروموتر 5برگی با محوول  هفت

 میكروموتر 5

5 5 5 

 

 نتاکج و بحث. 3

 5در مقایسه با شاهد المال سگه مرحوگه تیمگار بگا غوظگت      

درصگگد(،  42میكرومگگوتر موجگگب اگگاهش نشگگت یگگونی ) 

درصد(، شاخص اوروفیگل   32افاایش رطوبت نسبی برگ )

درصد(، وون تگر بوتگه    32درصد(، ضخامت گوشت ) 48)

درصد(، لموكگرد دو میگو     53درصد(، وون تر ریشه ) 38)

 19درصگگد( و لموكگگرد سگگه میگگو  در بوتگگه ) 24در بوتگگه )

 (.4و  3های درصد( شد )جدول
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 ‘سمسوری’. تأثیر متیل جاسمونات )میکروموالر( و تعداد میوه در بوته بر عملکرد میوۀ طالبی رقم 4جدول 

 MJتیمار متیل جاسمونات 
 لموكرد

(t/ha) 

 (kg)میانگین وون میو  در بوته 

 )دو میو  در بوته و سه میو  در بوته(

خیساندن 

 بذر

 پاشی محوول

 در مرحو  اول

 پاشی محوول

 در مرحو  دوک
 سه میو  دو میو  سه میو  در بوته دو میو  در بوته

0 0 0 c8 /30 d1/44 a*06/1 a*08/1 

5/2 0 0 bc3/32 a-d 6/47 b9/0 b1 

0 5/2 0 c8/30 bcd5 /45 b03/1 ab05/1 

0 0 5/2 c0/31 cd 3 /44 b03/1 a08/1 

5/2 5/2 0 ab0/36 a-d 2/49 c8/0 b9/0 

5/2 0 5/2 a-c3/35 a-d2/49 c 9/0 b9/0 

0 5/2 5/2 ab9/35 a-d 9/47 c 8/0 b1 

5/2 5/2 5/2 a8/36 ab3/50 c 8/0 b9/0 

5 0 0 a-c3/34 a-d 5/47 c 9/0 b01/1 

0 5 0 a-c3/34 a-d9/47 c 9/0 b1 

0 0 5 bc1/32 bcd 8/45 c 9/0 ab04/1 

5 5 0 ab2/36 a-c9/49 c 8/0 b9/0 

5 0 5 ab3/36 a-d2/49 c 8/0 b9/0 

0 5 5 ab5/36 ab8/50 c 8/0 b9/0 

5 5 5 a2/38 a 6/52 c 8/0 b9/0 

 9/0 9/0  1/48 5/34 میانگین

 ام یك حرف مشتر  او نظر آماری اختالفی ندارند. های دارای دست در هر ستون، میانگین †

 .های وون یك میو  در بوته با دو یا سه میو  او نظر آماری اختالفی ندارد در هر تیمار، میانگین *

 

 . درصد نشت کونی1. 3

جاسمونات در سگه مرحوگه   در مقایسه با شاهد، تیمار متیل 

درصگگد نشگگت یگگونی را در  42میكرومگگوتر،  5بگگا غوظگگت 

هگای گیگا  طگالبی در     (. بوتگه 3ها ااهش داد )جگدول   برگ

مارله تحت تأثیر نولی تعش قرار داشگتعد اگه ایگن تگعش     

( یگا   = 9/3ECدلیل شوری متوسگ  خگا  )   ممكن است به

شگد.  شد  بین دو آبیگاری با  های خشكی ایجاد ناشی او تعش

دهعدۀ ااهش خسارت ناشی  ااهش درصد نشت یونی نشان

طور اوی است اه سبب صدمه ودن به دیگوارۀ   ها به او تعش

شگود   خصوص پتاسیم می ها به سوولی و درنتیجه نشت یون

. متیل جاسمونات موجب ااهش درصد نشت یونی در ]9[

. نتگایج مشگابه ایگن آومگایش در گیگا       ]29[شود  گیاهان می

هگای اگم متیگل     مانی گاارش شد  است اه غوظتبابون  آل

جاسمونات موجب ااهش درصد نشگت یگونی شگد، ولگی     

های ویاد این ماد  نتیج  لكگس روی درصگد نشگت     غوظت

 .]4[یونی داشت 
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 . محتواي زب نسبی برگ2. 3

 5های  تیمار با متیل جاسمونات در هر سه مرحوه با غوظت

میكروموتر در مقایسه با شاهد سبب افاایش محتگوای آب  

(. ااثگر  3درصگد شگد )جگدول     32نسبی بگرگ بگه میگاان    

های رشد اگر با غوظت معاسبی اسگتفاد  شگوند،    اععد  تعظیم

قادرند نیتریك ااسید تولیگد اععگد اگه ایگن ترایگب سگبب       

هگای محگافظ و    ظت اوسیم در سیتوسول سگوول افاایش غو

شود اگه نتیجگ  آن بسگته شگدن      خروج پتاسیم او سوول می

. ]14[روونه و جووگیری او اتالف آب توسگ  گیگا  اسگت    

های روونگ  گیگا ، موجگب     متیل جاسمونات با تأثیر بر سوول

شگود و او طگرف دیگگر،     افاایش محتوای آب نسبی برگ می

  ندارد اه به همین دلیل، به رشد گیا  اثر معفی بر فتوسعتا گیا

. افاایش محتوای آب نسگبی  ]14[اعد  بسیار امك شایانی می

ها بود تا آب امتری او  دلیل بسته شدن روونه برگ، احتماتً به

. تیمگگار متیگگل ]14[سگگوول هگگدر رود و گیگگا  افگگاایش یابگگد  

جاسمونات سبب بهبود وضعیت آب بافگت او طریگق بسگته    

. همنعین ]15[و ااهش تعرد در گیا  جو شد ها  شدن روونه

فرنگگی اگاهش   تیمار متیگل جاسگمونات، تعگرد را در تگوت    

 .]32[دهد و در نتیجه در تحمل به تعش آبی مؤثر است  می

 

 . شاخص کلروفيل 3. 3

در این پژوهش، تیمار متیل جاسمونات طی سه مرحوگه بگا   

 48میكروموتر سبب افاایش شاخص اوروفیگل )  5غوظت 

هگا موجگب    (. بسته شگدن روونگه  3صد( نیا شد )جدول در

شود اگه نتیجگ  آن افگاایش     افاایش رطوبت نسبی برگ می

فتوسعتا است و در آومگایش حاضگر بگا افگاایش شگاخص      

میكرومگوتر متیگگل   5ای بگا   مرحوگه  اوروفیگل در تیمگار سگه   

هگگای اگگم متیگگل   جاسگگمونات مشگگخص اسگگت. غوظگگت  

دهگد، ولگی    یجاسمونات، شاخص اوروفیگل را افگاایش مگ   

 aافاایش غوظت این ماد  موجب ااهش شاخص اوروفیل 

 10و  1هگای   . متیل جاسمونات در غوظت]25[شود  می b و

میكروموتر سبب افاایش وون خشك انداک هگوایی، مقگدار   

هگای   ، اوروفیل ال و افاایش فعالیت آنگایم bو  aاوروفیل 

و سوپرااسید دیسگموتاو، آسگكوربات پرااسگیداو، ااتگاتو     

هگای اوگاا بگا اگاربرد متیگل      . در دانهگال ]7[پرااسیداو شد 

و  aمیكروموتر، مقدار اوروفیل  100جاسمونات با غوظت 

 .]2[در گیاهان تیمارشد  افاایش یافت  bاوروفیل 

 

.   امت گوشت، سفتی پوست مياوه و سافتی   4. 3

 گوشت ميوه

ضخامت گوشت طی سه مرحوه تیمار با متیل جاسگمونات  

افگاایش   درصگد  32میكروموتر به میگاان   5های  در غوظت

( و روی صگفات سگفتی پوسگت و سگفتی     3یافت )جدول 

گوشت میو  تأثیر چعدانی نداشت و بگین تیمارهگا تفگاوت    

(. تیمار متیل جاسگمونات  3مععاداری مشاهد  نشد )جدول 

گگرک در لیتگر، سگبب افگاایش     میوگی  2/2در سیب با غوظت 

افشگاندن   .]26[  شگد  سفتی گوشت و ضخامت پوست میو

متیل جاسگمونات بگر روی درختگان آلگو دو هفتگه قبگل او       

گرک در لیتگر( موجگب افگاایش سگفتی     میوی 12/1برداشت )

سگفتی   1و همنعین روی نگولی آلگو   ]27[گوشت میو  شد 

 .]17[گوشت میو  را تا حد ویادی افاایش داد 

 

 . وزن تر بوته5. 3

میكرومگوتر متیگل    5نتایج تحقیق حاضر نشگان داد تیمگار   

 38شد  در سگه مرحوگه، سگبب افگاایش      جاسمونات المال

درصدی وون تر بوته در مقایسه با شاهد شد. افگاایش وون  

ها درنتیج  بهبود پارامترهای مؤثر بر فتوسعتا بود اه  تر بوته

طگور   (. بگه 3در نهایت موجب افاایش لموكرد شد )جدول 

مول رابط  مستقیمی بین افاایش وون تر بوته و لموكگرد  مع

ویژ  طگالبی وجگود دارد. در آومگایش حاضگر      در گیاهان به

بیشتر افاایش لموكرد میو  در اثگر افگاایش وون تگر بوتگه     

                                                           
1. Prunus Salicina cv. ‘Furtun’ 



 ʻسمسوریʼ های رویشی و عملکرد میوۀ طالبی رقم یژگیوكنندۀ رشد متیل جاسمونات بر  اثر تنظیم

 

 1394پاییز   3 شماره  17دوره 
679 

هگای اگم    صورت گرفته است. متیل جاسمونات در غوظگت 

های گارد را تغییگر دهگد و موجگب     تواند خواص سوول می

هگای ویگاد موجگب     وته شود، ولی در غوظتافاایش طول ب

شود و بگا اگاهش فتوسگعتا     های روونه می بسته شدن سوول

. افاایش وون تر بوتگه و  ]33[یابد  طول بوته هم ااهش می

ریش  گیاهان طالبی نیا سبب افاایش لموكرد میو  شگد. در  

هگگای اگگم متیگگل   گیگگا  ذرت خیسگگاندن بگگذر در غوظگگت  

اگه   ر بوته شد، درحگالی  وون ت  جاسمونات موجب افاایش

 50میكروموتر( وون تر بوته را  500غوظت ویاد این ماد  )

ها، امیگت محصگول و    . رشد شاخه]11[درصد ااهش داد 

سرلت نمو در لوبیا تحت تأثیر متیل جاسمونات با غوظگت  

. خیسگاندن بگذرهای فوفگل    ]12[موتر بهبود یافگت  میوی 1

كرومگگوتر متیگگل می 10و  5، 3، 1هگگای  شگگیرین، در غوظگگت

 .]20[جاسمونات موجب افاایش وون تگر شاخسگار  شگد    

میكروموتر این ماد  سبب  1/0همنعین، استفاد  او غوظت 

تگگر و در نتیجگگه افگگاایش   درصگگدی وون 25تگگا  8افگگاایش 

 .]23[بیوماس در سویا شد 

 

 . وزن تر رکشه6. 3

درصد( نیا پس او المگال تیمگار    53افاایش وون تر ریشه )

جاسگگمونات در سگگه مرحوگگه اگگه ناشگگی او بهبگگود    متیگگل

(. 3پارامترهای مؤثر بر فتوسعتا است، مشاهد  شد )جگدول  

توانگد خگواص    هگای اگم مگی    متیل جاسگمونات در غوظگت  

های گارد را تغییگر دهگد و سگبب افگاایش محتگوای       سوول

 ]33[، فتوسگعتا  ]7[، شاخص اوروفیل ]15[نسبی آب برگ 

افگگاایش تولیگگد مگگواد  و سگگطح بگگرگ شگگود  در نتیجگگه بگگا 

فتوسعتای، بهبود در وون تگر بوتگه و ریشگ  گیگا  مشگاهد       

 1شود. ااربرد متیگل جاسگمونات در گگل بابونگ  آلمگانی      می

سبب افاایش وون تر قسمت هوایی و وون تگر ریشگه شگد    

                                                           
1. Matricaria chamomilia L. 

 2میكروموتر این ماد  در نگولی نیوگوفر   0001/0تیمار  ].5[

 .]24[داشت  نیا افاایش وون تر و طول ریشه را در پی

 

 . عملكرد7. 3

بیشگگترین لموكگگرد میگگوۀ طگگالبی او المگگال تیمگگار متیگگل    

دسگت آمگد اگه در     میكروموتر بگه  5جاسمونات با غوظت 

درصگد   24ای  میو  های دو مقایسه با شاهد، لموكرد در بوته

درصگد افگاایش را نشگان داد     19ای  میو  های سه و در بوته

و  در هكتگار بگا سگه    (. درصد افاایش لموكرد می3)جدول 

میو  در بوته نسبت به دو میو  در بوته بدون المگال تیمگار   

 38و پگگس او المگگال همگگ  تیمارهگگا  43متیگگل جاسگگمونات 

(. نتگایج نشگان داد اگه بگرای بهبگود      4درصد بود )جگدول  

ام دو مرحوه  شد ، دست گیری های انداو  بسیاری او ویژگی

همنعگین   المال تیمار متیل جاسگمونات ضگروری اسگت و   

رسد اه المال سه مرحوه تیمار متیل جاسگمونات   نظر می به

میكروموتر برای حدااثر تولید میو   5یا  5/2های  با غوظت

ها توک است. متیگل جاسگمونات نیگا سگبب      و سایر ویژگی

 میكرومگوتر  5ااهش تعداد میگو  در بوتگه شگد و غوظگت     

درصگد اگاهش تعگداد     26شد  در دو مرحوه، سگبب   المال

 (. 5میو  شد )جدول 

تواند سه میو  را بگدون   هر بوته می‘ سمسوری’در رقم 

(. 4ااهش میانگین لموكگرد میگو  پگرورش دهگد )جگدول      

پاشگگی متیگگل جاسگگمونات در فوفگگل شگگیرین بگگا     محوگگول

تا  15گرک در لیتر، موجب افاایش  میوی 10و  5های  غوظت

. ااربرد متیگل جاسگمونات در   ]20[درصد لموكرد شد  40

میكرومگگوتر در محگگی  اشگگت    01/0-10هگگای  غوظگگت

شدت فعالیت میتگووی را در رووهگای    های تعبااو، به سوول

. در خیار، متیگل  ]10[دوک تا پعجم پس او تیمار افاایش داد 

میكروموتر در ترایب بگا اگود    2/0جاسمونات در غوظت 

افاایش مواد جامگد محوگول و ایفیگت     نیترات پتاسیم سبب

                                                           
2. Pharbitis nil 
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. خیسگاندن  ]18[میو  و اجاای لموكرد و لموكرد ال شگد  

میكرومگگوتر متیگگل جاسگگمونات  1بگگذر سگگویا در غوظگگت 

درصگد نسگبت بگه تیمگار      157لموكرد دانه در هر بوتگه را  

. اسید توبرونیگك یكگی او مشگتقات    ]30[شاهد افاایش داد 

ومیعگی     در سگیب اسید جاسمونیك است اه در تشكیل غد

وودرس ‘ سمسوری’. او طرف دیگر، رقم ]19[دخالت دارد 

ام سه میو  را بدون اگاهش متوسگ  وون    تواند تا دست می

میو  پرورش دهد و بعابراین با درنظر گرفتن تعداد بوتگه در  

توان این تیمگار را بگه اشگاوروان     هكتار مطابق آومایش می

 توصیه ارد.

 

 ‘سمسوری’. تأثیر تیمار متیل جاسمونات )میکروموالر( بر تعداد میوه در طالبی رقم 5جدول 

 MJخیساندن بذر با 

(µM) 

 MJپاشی اول با محوول

(µM) 
 در بوته تعداد میو 

0 0 a6/7 

5/2 0 ab8/6 

0 5/2 bc4/6 

5/2 5/2 bc9/5 

5 0 abc6/6 

0 5 bc2/6 

5 5 c5/6 

 ام یك حرف مشتر  او نظر آماری اختالفی ندارند. های دارای دست میانگین †   

 

 گيري نتيجه. 4

نتایج پژوهش حاضر نشگان داد اگه هگر بوتگ  طگالبی رقگم       

ʼسمسوریʻ 16000شد  در این آومگایش )  با فواصل اشت 

متر  5/2ها و متر بین بوتهسانتی 50بوته در هكتار با فاصو  

ام سگه میگو  را بگدون اگاهش      تواند دست ها( میبین پشته

میكرومگوتر   5میانگین وون هر میو  پرورش دهگد. تیمگار   

طگگور  متیگگل جاسگگمونات توانسگگت لموكگگرد میگگو  را بگگه  

درصد( یا سگه   24های حاوی دو میو  ) چشمگیری در بوته

درصد( افاایش دهد. افگاایش لموكگرد میگو  در     19میو  )

های با سه میو  در بوته نسبت به دو میو  در هكتار در بوته

و پگس او   43بوته، بدون المگال تیمگار متیگل جاسگمونات     

درصد بود اه او نظر اقتصادی حائا  38المال هم  تیمارها 

 ان آن را به اشاوروان توصیه ارد.تو اهمیت است و می
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