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تاریخ پذیرش مقاله1393/11/13 :

چكيده
به معظور بررسی تأثیر تعظیم اععدۀ رشد متیل جاسمونات بر ویژگی های رشد ،تعداد میو و مقدار محصول در طگالبی رقگم ʼسمسگوری،ʻ
آومایشی در مارل تحقیقاتی دانشگا شهید باهعر ارمان در تابستان  1391اجرا شد .طالبی رقم ʼسمسوری ʻبهدلیل داشتن ویژگگیهگای
مطووب در سطح وسیعی در ایران اشت میشود و به همین دلیل افاایش امیت و ایفیت میگوۀ آن ضگروری بگهنظگر مگیرسگد .برخگی
تعظیماععد های رشد شامل متیل جاسمونات در غوظتهای معاسب ،قادرند رشد گیا و لموكرد میو را تحت تأثیر قرار دهعد .به همگین
معظور ،اثر غوظتهای صفر 2/5 ،و  5میكروموتر آن بهصورت خیساندن بذر ،محوولپاشی در مرحو شش تا هفتبرگی ،مرحو بعگد او
تشكیل میو و ترایب این تیمارها برای هر غوظت ،بر رشدونمو و محصول میوۀ طگالبی رقگم ʼسمسگوری ʻوودرس ورامگین در مارلگ
تحقیقاتی دانشگا باهعر ارمان در قالب طرح بوو های اامل تصادفی اجرا شد .نتایج نشان داد اه برای بهبود ااثر پارامترهگای رشگد و
لموكرد ،دستام دو مرحوه تیمار با متیل جاسمونات ضروری است .مؤثرترین تیمار ،غوظت  5میكروموتر متیل جاسمونات در هر سه
مرحوه بود اه در مقایسه با شاهد سبب ااهش درصد نشت یونی ( 42درصد) و افاایش پارامترهای رطوبت نسگبی بگرگ ( 32درصگد)،
شاخص اوروفیل ( 45درصد) ،وون تر بوته ( 38درصد) ،وون تر ریشه ( 40درصد) ،ضخامت گوشت ( 33درصگد) ،لموكگرد میگو در
حالت دو میو در بوته ( 24درصد) و در حالت سه میو در بوته ( 19درصد) شد ولی بر سفتی پوست و سفتی گوشت تأثیری نداشت.
اواینرو این رقم میتواند حداقل سه میو در بوته را بدون ااهش میانگین لموكرد هر میو تولید اعد.
كلیدواژهها :پارامترهای رشد ،جاسمونات ،طالبی ،لموكرد ،محوولپاشی.

* نویسعد مسئول

Email: shima.hassanzadehfard3@yahoo.com

مهدی نظریان و همکاران

 .1مقدمه

سگگبب اگگاهش شگگاخص اوروفیگگل و افگگاایش مگگواد جامگگد
2

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

محوول ،ایفیت میو  ،اجاای لموكرد و لموكگرد اگل شگد

گاارش سال  2011ساومان خواربگار و اشگاوروی ،3تولیگد

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

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

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

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

جاسمونات با غوظت  500میویگرک در لیتر ،سبب افگاایش

است .خانوادۀ ادوییان او نظگر اقتصگادی اهمیگت فراوانگی

درصد جوانهونی و بهبود اسگتقرار دانهگالهگا تحگت تگعش

دارند و ساتنه بیش او  600میویون تن و حدود  14درصگد

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

تولید جهانی سبایها را شامل میشوند .هعدوانه مقاک سوک،

میوی گرک بر لیتر متیل جاسمونات ،لموكرد غد ها را حدود

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

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

در بین سبایها دارند ] .[21طول دورۀ رویش طالبی  80تا

اثر جاسموناتها بر رشدونمو و مقدار محصول میوۀ طالبی

 100روو است و برای رشگد بهیعگه بگه آبوهگوای گگرک و

مطرح نشد است.

آفتابی ،خا

لمیق ،بافگت بگه نسگبت سگبك ،متخوخگل و

هدف پژوهش حاضر ،ارویابی اثر ایگن مگاد بگر رشگد،

اسیدیت بین  5تا  7نیاو دارد ].[3

تعداد میو های تشكیل شگد و لموكگرد میگوۀ طگالبی رقگم

هورمونهای گیگاهی لوامگل بسگیار مهمگی در تكمیگل

’سمسوری‘ وودرس ورامین در مارله بود.

فعالیت های نموی بگه شگمار مگی رونگد و اغوگب بگهلعگوان
فیتوهورمگگون شگگعاخته مگیشگگوند اگگه بگگهطگگور معمگگول در

 .2مواد و روشها

بافگگتهگگای مریسگگتمی و جگگوان سگگاخته مگگیشگگوند ].[8

بهمعظور بررسی تأثیر تعظیم اععدۀ رشد متیل جاسمونات بگر

جاسموناتها یكی او جدیگدترین تعظگیماععگد هگای رشگد

ویژگیهای رشد ،تعداد میو و مقگدار محصگول در طگالبی

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

رقم ʼسمسوری ،ʻآومایشگی در مارلگ تحقیقگاتی دانشگگا

جاسمونات ،)4ترایبات مشتق او سیكووپعتان لیعولعیك اسید

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

هستعد ] .[12اطاللات اندای دربارۀ بیوسعتا جاسموناتهگا

جغرافیایی  29درجگه و  30دقیقگه و  6درجگه و 57

وجود دارد ،ولی بافتهای نو

لر

سگاقه ،بگرگهگای جگوان،

دقیقه) در تابستان  1391اجرا شد .ارمان دارای آبوهگوای

میو های نابالغ ،نو ریشه ] ،[7گلها ،بافت پریكارپ و ...

خشك با میانگین بارش  152/9میویمتر در سگال ،میگانگین

 ،مقدار ویادی جاسمونات دارند ].[12

دمای ساتنه  15/8درج سگانتیگگراد و  177روو یخبعگدان
ساتنه است.

در فوفل شگیرین ،محوگول پاشگی متیگل جاسگمونات بگا
غوظت های  5و  10میوی گرک در لیتر ،موجب افاایش  15تا

برای آماد ساوی ومین ،ابتدا ومین بهخوبی شگخم ود و

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

تسطیح شد سپس برای تقویت ومین و تأمین لعاصر مگورد

در غوظت  0/2میكروموتر در ترایب با اود نیترات پتاسیم

نیاو اولیگ گیگا  200ایوگوگرک اور  100 ،ایوگوگرک سگوپر
فسفات تریپل و  50ایووگرک سولفات پتاسیم به ومگین داد

1. Cucumis melo. L. var. reticulatus
2. Cucurbitaceae
3. FAO
4. Methyl Jasmonate

شد و به امك دیسك با خا اامالً مخوو شد.
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جدول  .1خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعۀ استفادهشده در آزمایش

بافت
خا
شعی
لومی

رس سیوت شن

میاان

)(%

)(%

)(%

اسیدیته

6/8

27

65

7/5

هدایت
الكتریكی
()ds/m
3/9

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

اوسیم

آهن

)(%

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

0/03

6/92

287/6

481/5

0/76

پس او تهی ومین اقداک به احدام پشته هایی به لگر

هفتبرگی) (شاخص اوروفیل ،محتگوای آب نسگبی بگرگ،

 2/5متر (اه در دو طرف پشتههگا ،بوتگههگای گیگا طگالبی

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

اشت شدند) و طول  10متر شگد .بگهمعظگور جوگوگیری او

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

رشد لوفهای هرو و ااهش تبخیر ،پس او احدام پشگته،

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

اف جویها با مالچ پالستیكی پوشاند شد ،بگهنحگوی اگه

سفتی پوست و سفتی گوشت) انجاک گرفت.

مالچ ها او دو طرف تا روی پشته ویر خگا

قگرار گرفتعگد

سپس در لب پشته پالسگتیك بگهانگداوۀ قطگر گگود اشگت

 .1. 2محتواي زب نسبی برگ

سوراا و گود های اشت به لمق  5سانتیمتگر حفگر شگد.

برای انداو گیری محتوای آب نسبی برگ او قسمتهای بین

چهار بذر اه  24سالت در محوول متیل جاسمونات و آب

رگبرگهای برگ بهوسگیو پگانچ بگه قطگر  3میوگیمتگر ،پگعج
1

مقطر (بهلعوان تیمار شاهد) خیساند شگد بودنگد ،در هگر

قسمت جدا شد و پس او وون اردن آنها وون تر بگهدسگت

گود در دو طرف پشته با فاصو  50سانتیمتگر او یكگدیگر

آمد .سپس قسمتهای جداشد در آب مقطر قرار گرفگت و
پس او پعج سالت وون انداو گیگریشگد  ،وون تورژسگانس

( 1/6بوته در مترمرب ) اشت شدند.

2

محسوب شد .نمونهها در آون با دمای  70درج سانتیگگراد

طی یك مرحوه تعك اگردن ،یگك بوتگه در هگر گگود

3

بهمدت  45دقیقه برای تعیین وون خشك قرار داد شگدند و

اشت نگه داشته شد .آبیاری بهصورت جوی و پشتهای در

4

مقدار رطوبت نسبی او فرمول  1لویت محاسبه شد ][33آ

اوایل رشد هفتهای دو بار و در اواس رشد ،هر هشت روو

() 1

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

RWC = FW - DW / TW - DW × 100

و فاصو بین بوتهها  50سانتیمتر ،شامل  20بوته بود .روی
 10بوته دو میو و  10بوته دیگر نیگا سگه میگو نگهگداری

 .2. 2نشت کونی

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

برای بهدست آوردن نشت یونی بگرگ هگا ،او قسگمت بگین

به گیاهان داد شد و برای مبارو با مگگس

رگبرگها و لب برگ قسمت هایی با وون  0/1گرک جدا شد

بهصورت سر

خربا بهمحض ظهور میو ها دو مرتبه سمپاشی با دیاویعون
یك در هاار ( 60و  70روو پس او ااشت) انجگاک گرفگت.

1. FW
2. TW
3. DW
4. RWC

جمگگ آوری داد هگگا نیگگا در مرحوگگ دانهگگالی (شگگش تگگا
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و در یك ظرف سربسته در  15میویلیتر آب مقطر بهمگدت

انتخاب شد .برای تعیگین سگفتی گوشگت و سگفتی پوسگت

 24سالت قگرار گرفگت و نشگت یگونی اولیگ  1آن توسگ

بهوسیو پعترومتر مدل  GY2با قطر  8/1سانتیمتگر سگاخت

دسگگتگا سگگعجش هگگدایت الكتریكگگی خوانگگد شگگد و ایگگن

چین انداو گیری شد به این صورت اه میوگ پعترومتگر تگا

ظرفهگا  24سگالت در فریگار گذاشگته شگد و بگه اتگاد

قسمت شكاف روی میوه ،وارد گوشت میو شگد و سگپس

معمولی معتقل شدند تا به تعادل حرارتگی برسگعد و سگپس

لدد روی صفحه خواند شد .تجایهوتحویل آماری داد هگا

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

با اسگتفاد او نگرک افگاار آمگاری  ،SASرسگم نمودارهگا بگا

محاسبه شد ][22آ

نرکافاار ااسل و مقایس میانگینها با آومون  LSDدر سطح

()2

احتمال  5درصد صورت گرفت.

EL= EC1/EC2

تیمارها شامل خیساندن بذر ،محوول پاشگی در مرحوگ
 .3. 2شاخص کلروفيل

شش تا هفگتبرگگی و بالفاصگوه پگس او تشگكیل میگو و

برای انداو گیری شاخص اوروفیل او دستگا اوروفیگلمتگر

ترایب این تیمارها با غوظتهای  2/5و  5میكروموتر متیل

ساخت شرات میعولتای ژاپن استفاد شد .برای این معظور،

جاسمونات بههمرا یك تیمار شاهد بود (جدول  .)2آنگالیا

او هر واحد آومایشگی در موقعیگت یگكسگوک بگاتیی گیگا

داد ها براساس طرح بوو هگای اامگل تصگادفی در چهگار

انتخاب شد و در قسمت وسگ بگرگ انگداو گیگری انجگاک

تكرار برای هم پارامترها ،بهجا لموكگرد میگو و میگانگین

گرفت.

وون میو در بوته بگر روی بوتگههگای دومیگو ای صگورت
گرفت ،ولی برای تعیین اثر تیمارهای شیمیایی بر لموكگرد

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

میو و میانگین وون میگو در بوتگه ،آنگالیا براسگاس طگرح

گوشت

اسپویت پالت (تیمارهای شیمیایی بهلعوان پگالت اصگوی و

برای انداو گیری سفتی پوست ،سفتی گوشگت و ضگخامت

تعداد میو بهلعوان پالت فرلی) انجاک گرفت.

گوشت  30میو در تیمگار ( 10طگالبی در تیمگار و تكگرار)
جدول  .2تیمارهای اعمالشده در آزمایش

321

محوولپاشی در

محوولپاشی

مرحو

بعد او تشكیل

شش تا هفتبرگی

میو

0

0

0

2/5

0

0

افشاندن در مرحو شش تا هفتبرگی با محوول  2/5میكروموتر

0

2/5

0

افشاندن بعد او تشكیل میو با محوول  2/5میكروموتر

0

0

2/5

خیساندن

ترایبهای تیمارهای بهااررفته )µM( MJ

بذر

شاهد (خیساندن بذر در آب)
خیساندن بذر در محوول  2/5میكروموتر

.1
EC2 .2
EC1

.3

EL
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ادامۀ جدول  .2تیمارهای اعمالشده در آزمایش

مرحو

بعد او تشكیل

شش تا هفتبرگی

میو

2/5

2/5

0

2/5

0

2/5

0

2/5

2/5

خیساندن

ترایبهای تیمارهای بهااررفته )µM( MJ
خیساندن بذر در محوگول  2/5میكرومگوتر

محوولپاشی در

محوولپاشی

بذر
اسگپری در مرحوگ شگش تگا

هفتبرگی با محوول  2/5میكروموتر
خیساندن بذر در محوول  2/5میكروموتر اسپری بعد او تشگكیل میگو بگا
محوول  2/5میكروموتر
افشاندن در مرحو شش تا هفتبرگی با محوول  2/5میكروموتر افشاندن
بعد او تشكیل میو با محوول  2/5میكروموتر
خیساندن بذر در محوول  2/5میكرومگوتر افشگاندن در مرحوگ شگش تگا
هفتبرگی با محوول  2/5میكروموتر افشگاندن بعگد او تشگكیل میگو بگا

2/5

2/5

2/5

محوول  2/5میكروموتر
خیساندن بذر در محوول  5میكروموتر

5

0

0

افشاندن در مرحو شش تا هفتبرگی با محوول  5میكروموتر

0

5

0

افشاندن بعد او تشكیل میو با محوول  5میكروموتر

0

0

5

5

5

0

5

0

5

0

5

5

خیساندن بگذر در محوگول  5میكرومگوتر افشگاندن در مرحوگ شگش تگا
هفتبرگی با محوول  5میكروموتر
خیساندن بذر در محوول  5میكروموتر افشاندن بعگد او تشگكیل میگو بگا
محوول  5میكروموتر
افشاندن در مرحو شش تا هفتبرگی با محوگول  5میكرومگوتر افشگاندن
بعد او تشكیل میو با محوول  5میكروموتر
خیساندن بگذر در محوگول  5میكرومگوتر افشگاندن در مرحوگ شگش تگا
هفتبرگی با محوول  5میكروموتر افشاندن بعد او تشكیل میو با محوگول

5

5

5

 5میكروموتر

 .3نتاکج و بحث

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

در مقایسه با شاهد المال سگه مرحوگه تیمگار بگا غوظگت 5

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

میكرومگگوتر موجگگب اگگاهش نشگگت یگگونی ( 42درصگگد)،

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

افاایش رطوبت نسبی برگ ( 32درصد) ،شاخص اوروفیگل

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

MJ

خیساندن

محوولپاشی

محوولپاشی

بذر

در مرحو اول

در مرحو دوک

0

0

0

30/ 8c

2/5

0

0

32/3bc

0

2/5

0

c

لموكرد

میانگین وون میو در بوته ()kg

()t/ha

(دو میو در بوته و سه میو در بوته)

دو میو در بوته

سه میو در بوته

دو میو

سه میو

44/1d

1/06*a

1/08*a

47/6a-d

0/9b

1b

30/8

bcd

45/ 5

b

1/03

ab

1/05

0

0

2/5

31/0c

44/ 3 cd

1/03b

1/08a

2/5

2/5

0

36/0ab

49/2 a-d

0/8c

0/9b

2/5

0

2/5

a-c

a-d

c

b

0

2/5

2/5

35/9ab

2/5

2/5

2/5

a

35/3

36/8

49/2

47/9 a-d
ab

50/3

0/9

0/8 c
c

0/8

0/9
1b

b

0/9

5

0

0

34/3a-c

47/5 a-d

0/9 c

1/01b

0

5

0

34/3a-c

47/9a-d

0/9 c

1b

0

0

5

bc

32/1

bcd

45/8

c

0/9

ab

1/04

5

5

0

36/2ab

49/9a-c

0/8 c

0/9b

5

0

5

ab

a-d

c

b

36/3

49/2

0/8

0/9

0

5

5

36/5ab

50/8ab

0/8 c

0/9b

5

5

5

38/2a

52/6a

0/8 c

0/9b

34/5

48/1

0/9

0/9

میانگین

† در هر ستون ،میانگینهای دارای دستام یك حرف مشتر او نظر آماری اختالفی ندارند.
* در هر تیمار ،میانگینهای وون یك میو در بوته با دو یا سه میو او نظر آماری اختالفی ندارد.

 .1. 3درصد نشت کونی

او تعشها به طور اوی است اه سبب صدمه ودن به دیگوارۀ

در مقایسه با شاهد ،تیمار متیل جاسمونات در سگه مرحوگه

سوولی و درنتیجه نشت یون ها به خصوص پتاسیم می شگود

بگگا غوظگگت  5میكرومگگوتر 42 ،درصگگد نشگگت یگگونی را در

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

برگها ااهش داد (جگدول  .)3بوتگههگای گیگا طگالبی در

گیاهان میشود ] .[29نتگایج مشگابه ایگن آومگایش در گیگا

مارله تحت تأثیر نولی تعش قرار داشگتعد اگه ایگن تگعش

بابون آلمانی گاارش شد است اه غوظت هگای اگم متیگل

ممكن است بهدلیل شوری متوسگ خگا ( )EC = 3/9یگا

جاسمونات موجب ااهش درصد نشگت یگونی شگد ،ولگی

ناشی او تعشهای خشكی ایجادشد بین دو آبیگاری باشگد.

غوظتهای ویاد این ماد نتیج لكگس روی درصگد نشگت

ااهش درصد نشت یونی نشاندهعدۀ ااهش خسارت ناشی

یونی داشت ].[4
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 .2. 3محتواي زب نسبی برگ

میكروموتر سبب افاایش وون خشك انداک هگوایی ،مقگدار

تیمار با متیل جاسمونات در هر سه مرحوه با غوظتهای 5

اوروفیل  aو  ،bاوروفیل ال و افاایش فعالیت آنگایمهگای

میكروموتر در مقایسه با شاهد سبب افاایش محتگوای آب

سوپرااسید دیسگموتاو ،آسگكوربات پرااسگیداو ،ااتگاتو و

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

پرااسیداو شد ] .[7در دانهگالهگای اوگاا بگا اگاربرد متیگل

تعظیم اععد های رشد اگر با غوظت معاسبی اسگتفاد شگوند،

جاسمونات با غوظت  100میكروموتر ،مقدار اوروفیل  aو

قادرند نیتریك ااسید تولیگد اععگد اگه ایگن ترایگب سگبب

اوروفیل  bدر گیاهان تیمارشد افاایش یافت ].[2

افاایش غوظت اوسیم در سیتوسول سگوولهگای محگافظ و
خروج پتاسیم او سوول میشود اگه نتیجگ آن بسگته شگدن

. 4. 3

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

گوشت ميوه

متیل جاسمونات با تأثیر بر سوولهای روونگ گیگا  ،موجگب

ضخامت گوشت طی سه مرحوه تیمار با متیل جاسگمونات

افاایش محتوای آب نسبی برگ میشگود و او طگرف دیگگر،

در غوظتهای  5میكروموتر به میگاان  32درصگد افگاایش

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

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

بسیار امك شایانی میاعد ] .[14افاایش محتوای آب نسگبی

گوشت میو تأثیر چعدانی نداشت و بگین تیمارهگا تفگاوت

برگ ،احتماتً بهدلیل بسته شدن روونهها بود تا آب امتری او

مععاداری مشاهد نشد (جدول  .)3تیمار متیل جاسگمونات

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

در سیب با غوظت  2/2میوگیگگرک در لیتگر ،سگبب افگاایش

جاسمونات سبب بهبود وضعیت آب بافگت او طریگق بسگته

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

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

متیل جاسگمونات بگر روی درختگان آلگو دو هفتگه قبگل او

تیمار متیگل جاسگمونات ،تعگرد را در تگوتفرنگگی اگاهش

برداشت ( 1/12میویگرک در لیتگر) موجگب افگاایش سگفتی

امت گوشت ،سفتی پوست مياوه و سافتی

1

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

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

گوشت میو را تا حد ویادی افاایش داد ].[17
 .3. 3شاخص کلروفيل
در این پژوهش ،تیمار متیل جاسمونات طی سه مرحوگه بگا

 .5. 3وزن تر بوته

غوظت  5میكروموتر سبب افاایش شاخص اوروفیگل (48

نتایج تحقیق حاضر نشگان داد تیمگار  5میكرومگوتر متیگل

درصد) نیا شد (جدول  .)3بسته شگدن روونگههگا موجگب

جاسمونات المال شد در سگه مرحوگه ،سگبب افگاایش 38

افاایش رطوبت نسبی برگ میشود اگه نتیجگ آن افگاایش

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

فتوسعتا است و در آومگایش حاضگر بگا افگاایش شگاخص

تر بوتهها درنتیج بهبود پارامترهای مؤثر بر فتوسعتا بود اه

اوروفیگل در تیمگار سگهمرحوگهای بگا  5میكرومگوتر متیگگل

در نهایت موجب افاایش لموكرد شد (جدول  .)3بگهطگور

جاسگگمونات مشگگخص اسگگت .غوظگگتهگگای اگگم متیگگل

معمول رابط مستقیمی بین افاایش وون تر بوته و لموكگرد

جاسمونات ،شاخص اوروفیگل را افگاایش مگیدهگد ،ولگی

در گیاهان به ویژ طگالبی وجگود دارد .در آومگایش حاضگر

افاایش غوظت این ماد موجب ااهش شاخص اوروفیل a

بیشتر افاایش لموكرد میو در اثگر افگاایش وون تگر بوتگه

و  bمیشود ] .[25متیل جاسمونات در غوظتهگای  1و 10

’1. Prunus Salicina cv. ‘Furtun
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صورت گرفته است .متیل جاسمونات در غوظگتهگای اگم

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

می تواند خواص سوول های گارد را تغییگر دهگد و موجگب

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

2

افاایش طول بوته شود ،ولی در غوظتهگای ویگاد موجگب
بسته شدن سوولهای روونه میشود و بگا اگاهش فتوسگعتا

 .7. 3عملكرد

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

بیشگگترین لموكگگرد میگگوۀ طگگالبی او المگگال تیمگگار متیگگل

ریش گیاهان طالبی نیا سبب افاایش لموكرد میو شگد .در

جاسمونات با غوظت  5میكروموتر بگه دسگت آمگد اگه در

گیگگا ذرت خیسگگاندن بگگذر در غوظگگتهگگای اگگم متیگگل

مقایسه با شاهد ،لموكرد در بوتههای دومیو ای  24درصگد

جاسمونات موجب افاایش وون تر بوته شد ،درحگالی اگه

و در بوتههای سهمیو ای  19درصگد افگاایش را نشگان داد

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

(جدول  .)3درصد افاایش لموكرد میو در هكتگار بگا سگه

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

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

سرلت نمو در لوبیا تحت تأثیر متیل جاسمونات با غوظگت

متیگگل جاسگگمونات  43و پگگس او المگگال همگ تیمارهگگا 38

 1میویموتر بهبود یافگت ] .[12خیسگاندن بگذرهای فوفگل

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

شگگیرین ،در غوظگگتهگگای  5 ،3 ،1و  10میكرومگگوتر متیگگل

بسیاری او ویژگی های انداو گیری شد  ،دستام دو مرحوه

جاسمونات موجب افاایش وون تگر شاخسگار شگد ].[20

المال تیمار متیل جاسگمونات ضگروری اسگت و همنعگین

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

بهنظر می رسد اه المال سه مرحوه تیمار متیل جاسگمونات

افگگاایش  8تگگا  25درصگگدی وون تگگر و در نتیجگگه افگگاایش

با غوظتهای  2/5یا  5میكروموتر برای حدااثر تولید میو

بیوماس در سویا شد ].[23

و سایر ویژگیها توک است .متیگل جاسگمونات نیگا سگبب
ااهش تعداد میگو در بوتگه شگد و غوظگت  5میكرومگوتر

 .6. 3وزن تر رکشه

المالشد در دو مرحوه ،سگبب  26درصگد اگاهش تعگداد

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

میو شد (جدول .)5

متیگگل جاسگگمونات در سگگه مرحوگگه اگگه ناشگگی او بهبگگود

در رقم ’سمسوری‘ هر بوته میتواند سه میو را بگدون

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

ااهش میانگین لموكگرد میگو پگرورش دهگد (جگدول .)4

متیل جاسگمونات در غوظگتهگای اگم مگیتوانگد خگواص

محوگگولپاشگگی متیگگل جاسگگمونات در فوفگگل شگگیرین بگگا

سوول های گارد را تغییگر دهگد و سگبب افگاایش محتگوای

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

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

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

و سگگطح بگگرگ شگگود در نتیجگگه بگگا افگگاایش تولیگگد مگگواد

غوظگگتهگگای  0/01-10میكرومگگوتر در محگگی اشگگت
سوول های تعبااو ،به شدت فعالیت میتگووی را در رووهگای

فتوسعتای ،بهبود در وون تگر بوتگه و ریشگ گیگا مشگاهد
1

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

سبب افاایش وون تر قسمت هوایی و وون تگر ریشگه شگد

جاسمونات در غوظت  0/2میكروموتر در ترایب بگا اگود

میشود .ااربرد متیگل جاسگمونات در گگل بابونگ آلمگانی

نیترات پتاسیم سبب افاایش مواد جامگد محوگول و ایفیگت
2. Pharbitis nil

1. Matricaria chamomilia L.
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میو و اجاای لموكرد و لموكرد ال شگد ] .[18خیسگاندن

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

بگگذر سگگویا در غوظگگت  1میكرومگگوتر متیگگل جاسگگمونات

میتواند تا دستام سه میو را بدون اگاهش متوسگ وون

لموكرد دانه در هر بوتگه را  157درصگد نسگبت بگه تیمگار

میو پرورش دهد و بعابراین با درنظر گرفتن تعداد بوتگه در

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

هكتار مطابق آومایش می توان این تیمگار را بگه اشگاوروان

اسید جاسمونیك است اه در تشكیل غد در سگیبومیعگی

توصیه ارد.

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

محوولپاشی اول با MJ

()µM

()µM

0

0

7/6a

2/5

0

6/8ab

0

2/5

6/4bc

2/5

2/5

5/9bc

5

0

6/6abc

0

5

6/2bc

5

5

6/5c

تعداد میو در بوته

† میانگینهای دارای دستام یك حرف مشتر او نظر آماری اختالفی ندارند.

 .4نتيجهگيري

منابع

نتایج پژوهش حاضر نشگان داد اگه هگر بوتگ طگالبی رقگم

 .1پیوسگت غ ( )1384سگبایاگاری .انتشگارات دانشگگا

ʼسمسوری ʻبا فواصل اشت شد در این آومگایش (16000

گیالن 299 .ص.

بوته در هكتار با فاصو  50سانتیمتر بین بوتهها و  2/5متر

 .2حسگگیبی ن ،االنتگگری ا ،مظگگاهری ک و موسگگوی ع

بین پشتهها) میتواند دستام سگه میگو را بگدون اگاهش

( )1386اثر متیل جاسمونات ،اتیون و برهمكعش آنهگا

میانگین وون هر میو پرورش دهگد .تیمگار  5میكرومگوتر

بر جوانه ونی بذر و برخی پارامترهای بیوشیمیایی دانگه

متیگگل جاسگگمونات توانسگگت لموكگگرد میگگو را بگگهطگگور

رستهای اواا ( .)Brassica napus L.ویسگتشعاسگی

چشمگیری در بوتههای حاوی دو میو ( 24درصد) یا سگه

ایران)2(21 .آ .43-53

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

 .3دانشور ک ( .)1385پرورش سبای .انتشگارات دانشگگا

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

شهید چمران اهواو 461 .ص.

بوته ،بدون المگال تیمگار متیگل جاسگمونات  43و پگس او

 .4سویمی ف ،شكاری ف ،لظیمی ک و ونگانی آ ()1389

المال هم تیمارها  38درصد بود اه او نظر اقتصادی حائا

نقش متیل جاسمونات در بهبود مقاومت به شگوری او

اهمیت است و میتوان آن را به اشاوروان توصیه ارد.
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