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اثر کاربرد برگی متیلجاسمونات بر تحمل به سرمای دانهالهای خیار
گلخانهای رقم ’نگین‘
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تاریخ پذیرش مقاله1393/09/07 :

تاریخ وصول مقاله1393/07/14 :

چكيده
بهمنظور ارزیابی اثر محلولپاای متیلجاسمونات (غلظتهای صیفر (ایاهد) 100 ،50 ،و  200میکرومیوالر) بیر درصید نگیت ییونی،
ااخ

سرمازدگی ،محتوای

نس ی ،غلظت کربوهیدراتهای محلول ،پرولین و محتوای کلروفیل برگ دانهالهای خییار گلخانیهای

رقم ’نهین‘ در مرحل چهار تا ا برگی ،زمایگی بهصیورت فاکتورییل در قالیب طیرح کیامالً تصیادفی بیا پینج تکیرار ،در یکیی از
گلخانههای دانگهاه بو لی سینا ،در اواخر تابستان  1392انجام گرفت .محلولپاای متیل جاسمونات دو بیار در روز روی دانهیالهیای
خیار صورت پریرفت .دو روز بعد از محلولپاای ،دانهالها از دمای  25درج سانتیگراد بیه اتاقیک سرماسیاز منتقیل ایدند و چهیار
سا ت تحت تیمارهای سرمایی  10 ،15و  5درج سانتیگراد قرار گرفتند .با کاه

دما ،درصد نگت ییونی بیرگ در تمیام دانهیالهیا

افزای

یافت .با اینحال ،در گیاهان تیماراده با متیلجاسمونات ،بهوی ه با غلظت 200میکروموالر ،نگت یونی کمتیری مگیاهده اید.

کاه

دما از  15تا  5درج سانتیگراد س ب افزای

غلظت کربوهیدراتهای محلول و پرولین برگ در تمیام دانهیالهیا اید کیه ایین

افزای

در گیاهان تیماراده با متیل جاسمونات ،بهوی ه با غلظت  100و  200میکروموالر بهمراتیب بیی

همچنین کاربرد برگی متیلجاسمونات محتوای

نس ی و ااخ

محتوای کلروفیل برگ را در مقایسه با دانهالهای ااهد افزای

از دانهیالهیای ایاهد بیود.

سیرمازدگی بیرگ را در دانهیالهیای سیرمادیده کیاه

داد .این تغییرات در راستای افزای

گرفت .محلولپاای متیلجاسمونات بهوی ه با غلظت  200میکروموالر قادر به افزای

داد ،ولیی

تحمل به سرما در دانهالها صورت

تحمل بیه سیرما در دانهیالهیای خییار اسیت و

میتواند به نوان یک ابزار پیگهیریکننده برای محافظت از سرمازدگی در گلخانههای خیار بهکار رود.
كلیدواژهها :تن

* نویسنده مسئول

سرما ،کربوهیدراتهای محلول ،محتوای کلروفیل ،نگت یونی.

Email: rouholahkarimi@gmail.com

شیوا بذل و همکاران

 .1مقدمه

یکی از روشهای افزای

تحمل به سرما و ییخزدگیی

سییرمازدگی از مهییمتییرین وامییل خسییارتزا در تولییید

در گیاهان استفاده از تنظیمکننده های راد گییاهی از ق ییل

محصوالت گلخانهای است که هرساله زیانهیای اقتصیادی

اسید بسیزیک ،اسید جاسمونیک یا اسید سالیسیلیک اسیت

چگمهیری را به گلخانیهداران تحمییل مییکنید .ازایینرو،

که امل مهمی در القای واکن های حمایتی گیاه در برابیر

خسیارت سیرمازدگی

انییوا تیین هییا هسییتند  .]20 ، 35اسییید جاسییمونیک و

به خصوص در مراحل اولی راد دانهالها مییتوانید بیرای

متیلجاسیمونات در فراینیدهیای نمیوی متعیددی از ق ییل

معرفی راهکاری مؤثر بیرای کیاه

بهرهوری در گلخانهها مفید بااد.

افزای

جوانهزنی برر ،راد ریگیه ،لقیاح ،رسییدن مییوه و پییری

دماهای کم ( 1-10درجی سیانتیگیراد) ضیمن ایجیاد

دخالت دارند  .]6 ، 34به الوه ،جاسیموناتهیا بیه نیوان

راد ،س ب سیرمازدگی و

مل میکننید و تیأثیر زییادی در انتقیال

اختالالت فیزیولوژیکی و کاه

هورمون ضدتن

1

مرگ گیاهان حساس به سرما از ق یل خیار میایود .]23

سیهنالهای درونسلولی دارند  .]35متیلجاسمونات س ب

توسط ریگهها

به زخمهای

تحت تن
و نیز کاه

سرما ،کاه

جر

و انتقال

فعال کردن سازوکارهای دفا ی گیاه در واکن

ملکرد سلولهای نهه ان در بستن روزنههیا،

ناای از حگرات ،وامل بیمیاریزا و تین هیای محیطیی

کگیدگی و پ مردگی گیاهان حساس به سیرما منجیر

مختلفی از ق یل خگکی ،سرما و اوری میاود .]32، 34

سرما س ب از بین رفتن انسجام و

این تنظیمکننیدۀ راید در بسییاری از میوارد مگیابه اسیید

تراوایی غگاهای سلولی و در نتیجه نگت یونهیا مییایود.

بسیزیک مل میکند و س ب کاه

خسارت سیرمازدگی

ازاین رو اندازهگیری نگت یونی از بافیتهیای تحیت تین

در گیاهییان میییاییود  .]33 ، 34در رابیدوپسییید ،تیمییار

به

میاود  .]4همچنین تن

سرما معیار قابل ق ولی برای ارزیابی تحمل گیاه بیه دمیاهیای
کم است  .]5تحت تین

سیرما تجمیع کلروفییل در بیرگ

گیاهان در حال راد فعیال کیاه
به نوان یک ااخ

برگی متیلجاسمونات ضمن تنظیم واکن
سرما ،به طور معناداری موجب افزای

گیاهان به تین
تحمل به سرما اید

میییابید کیه مییتوانید

 .]15کاربرد متیلجاسمونات در دانهیالهیای بیرنج تحیت

حساسیت بیه سیرمازدگی بیهکیار رود

سرما ( 5درج سانتیگراد) تحمل به سیرما و درصید

تن

 .]17گیاهان بیا ان اایت میواد تنظییمکننیدۀ اسیمزی نظییر

زندهمیانی دانهیالهیا سیرمادیده را از طرییق جلیوگیری از

اسیدهای مینه ،کربوهیدراتهای محلول ،برخیی ییونهیای

تخریب غگا افزای

داد .]21

معدنی ،اسید بسیزیک و پروتئینها تحمل خود را بیه دمیای

اگرچه قابلیت استفاده از متیل جاسمونات در جلوگیری

میدهند .از این بین ،پرولین ضمن تنظیم اسمزی،

از سرمازدگی ییا ناهنجیاریهیای پید از برداایت دیهیر

موجب پایداری غگاهای سیلولی و نیزیمهیا مییایود .]2

گیاهان از ق یل ووکادو ،گریپ فروت و فلفل دلمیهای نییز

کم افزای

کربوهیدراتهای محلول س ب کیاه

تلفیات

و حفی

مطالعه اده است  ،]11، 24تأثیر دقیق جاسیموناتهیا در

تورژساند سلول و پایداری غگا مییایوند  .]12ازایینرو

واکن

اندازهگیری تغییرات بیواییمیایی و فیزیولیوژیکی میرت ط بیا

در مراحل راد گیاهان کمتر بررسی ایده اسیت .ازایینرو

سرما میتواند برای تحلیل جامعتر ظرفیت تحمل بافتهیای

حاضر ،بررسیی تیأثیر کوتیاه میدت کیاربرد

گیاهان از جمله دانهالهای خیار به تن

به دمای کم و پاسخهای فیزیولوژیک میرت ط بیا ن

هدف پ وه

سرما بهکار رود.

خارجی متیلجاسمونات بیر کیاه

خسیارت سیرمازدگی

دانهال های خیار گلخانهای رقم ’نهین ‘بیود کیه ضیمن ن

1. Cucumis sativus L.
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تأثیرات متقابل متیلجاسمونات و تن

سیرما بیر برخیی از

متیل جاسمونات (ساخت ارکت سیهما ،لمیان) ابتیدا

صفات فیزیولوژیک مرت ط با افزای

تحمیل در گیاهیان از

در حالل غیرقط ی دیمتیل سولفوکسید بیا نیام اختصیاری

سیییرمازدگی ،غلظیییت

 DMSOحل اید .سیکد دانهیالهیا در مرحلی چهیار تیا

کربوهیدرات هیای محلیول ،پیرولین ،محتیوای کلروفییل و

ا برگی با محلول متیل جاسمونات در چهار غلظت صفر

ق ییییل نگیییت ییییونی ،ایییاخ
محتوای

(

نس ی برگ این دانهالها ارزیابی اد.

 +تو ین 201با غلظیت  0/1درصید) 100 ،50 ،و 200

میکروموالر دوبار در روز (بهفاصل  12سا ت) تیا مرحلی
چییک محلییولپااییی اییدند .دو روز بعیید از اتمییام

 .2مواد و روشها
بییهمنظییور ارزیییابی اثییر محلییولپااییی متیییلجاسییمونات

محلولپاای ،بوته های تیمار اده بیا غلظیتهیای مختلیف

(غلظتهای صفر (ااهد) 100 ،50 ،و  200میکروموالر) بر

متیلجاسمونات (صفر 100 ،50 ،و  200میکروموالر) به دو

نس ی،

گروه تقسیم ادند .گروه اول در گلخانه بیا دمیای 25 ± 1

غلظییت کربوهیییدراتهییای محلییول ،پییرولین و محتییوای

درجیی سییانتیگییراد بییاقی ماندنیید و پیید از  24سییا ت

کلروفیل برگ دانهالهای خیار گلخانیهای رقیم ’نهیین‘ در

نمونهبردای ادند .در گروه دوم ،ابتدا ظیرف گلیدانهیا بیا

مرحل چهار تا ا برگی ،زمایگی بهصورت فاکتوریل در

پگم ایگه ایقبندی (بیرای محافظیت ریگیههیا از تین

قالییب طییرح کییامالً تصییادفی بییا پیینج تکییرار ،در یکییی از

سرما) و سکد به اتاقک سرماساز منتقل اد و بهتیدریج در

گلخانه های دانگهاه بو لی سینا ،در اواخیر تابسیتان 1392

معرض تیمارهای سرمایی با نور حدود  200میکرومول بیر

انجیییام گرفیییت .فیییاکتور اول ،ایییامل محلیییولپاایییی

مترمربع بر ثانیه قرار گرفت .دمای اولی اتاقک سیرمایی 25

متیلجاسمونات در غلظتهای صیفر (ایاهد) 100 ،50 ،و

درج سانتیگراد و سر ت سرد کردن نمونیههیا دو درجی

 200میکروموالر؛ و فاکتور دوم ،اامل تیمارهای دمایی ،25

سانتیگراد در سا ت بود .پد از رسییدن دمیا بیه سیرمای

 10 ،15و  5درج سانتیگراد بیود .در گیام نخسیت بیرور

مورد نظر ( 10 ،15و  5درج سانتیگراد) میزان مانیدگاری

خیار گلخانهای رقم ’نهین‘ با هیکوکلریت سیدیم  5درصید

در هر تیمار دمایی پنج سا ت بود .بعد از ا مال هر تیمیار

بییهمییدت دو تییا سییه دقیقییه ضیید فونی اییده و پیید از

سرمایی ،از برگهای بالغ و کیامالً توسیعهیافتی دانهیالهیا

درصد نگت یونی ،ااخ

سرمازدگی ،محتوای

نمونهبیرداری و نگیت ییونی بیرگ ،محتیوای

نسی ی،

استواو با

مقطر تا مرحل خروج ریگهچه در پارچ

تنظیف مرطو

در دمای اتاق قرار داده ادند .سکد بیرور

کربوهیدرات های محلول و پرولین نها انیدازهگییری اید.

جوانه زده در سینی های کگت حاوی محیط کگت پرالییت

پد از تجرب خرین تیمار سرمایی ( 5درج سانتیگیراد)،

و کوکوپیت (بهنس ت حجمیی  )1:1کاایته ایدند .بعید از

تعداد مگخصی از دانهالهیا بیهمیدت سیه روز در ایرایط

ظاهر ادن اولین برگ حقیقیی ،دانهیالهیا در گلیدانهیای

گلخانه با دمای معمیول قیرار داده اید و سیکد محتیوای
کلروفیل و ااخ

پالستیکی  6لیتری حاوی مخلیوط (کیود دامیی  +ماسیه +
پرالیت  +خاک رس بهنس ت مساوی) کااته و در گلخانیه

سرمازدگی برگ نها ارزیابی اد.

برای اندازهگیری نگت یونی ،نمونههای برگ (بهانیدازۀ
یک دایره به اعا یک سانتیمتر) در قوطیهای حیاوی 30

با ارایط دمایی  25درج سانتیگیراد در روز و  20درجی

میلیلیتر

سانتیگراد در اب و نور ط یعی در اهریور میاه قیرار داده
ادند .گلدانها دو بار در هفته بیاری ادند.

مقطیر غوطیهور و بیهمیدت  20سیا ت روی
1 . Tween
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دستهاه ایکر (سر ت  120دور در دقیقه) تکان داده اید.

دادن جز ی ،بهمدت  45دقیقه درون حمام بخار (دمای 100

پد از این مدت ،هدایت الکتریکی محلول حاوی نمونههیا

درج سیانتیگیراد) قیرار داده اید .پید از خنیک کیردن

با استفاده از دستهاه هدایت سنج (مدل کونید ،720سیاخت

نمونه ها در

یخ 4 ،میلیلیتر تولو ن به هر نمونه اضافه و

لمان) قرا ت اد (هیدایت الکتریکیی اولییه) .قیوطیهیای

کامالً تکان داده اد تا پرولین وارد فاز تولو ن اود .بعد از

حاوی قطعات برگ بهمدت  15دقیقیه در اتیوکالو (دمیای

نیم سا ت میزان جر

فاز تولو ن هیر نمونیه بیا دسیتهاه

 121درج سانتیگراد) تیمار و پد از سرد ادن تدریجی،

اسککتروفتومتر (مدل کری  ،100ساخت استرالیا) ،در طیول

هدایت الکتریکی نهیا مجیدداً قرا یت (هیدایت الکتریکیی

موج  515نانومتر تعیین اد  .]28غلظت پرولین نمونیههیا

ثانویه) و در نهایت درصد نگت یونی با استفاده از فرمیول

بر اساس منحنیی اسیتاندارد پیرولین خیال

تعییین و بیر

زیر محاس ه اد :]5

حسب میکرومول در گرم وزن تر برگ بیان اد.

()1

استخراج کربوهیدراتهای محلول با پرولین مگابه بود.

( × 100هییدایت الکتریکییی ثانویییه /

برای اندازهگیری کربوهیدراتهای محلول  0/1میلیلیتیر از

هدایت الکتریکی اولیه) = درصد نگتیونی
نس ی برگ ابتدا قطعات

صارۀ الکلی بیهدسیت میده بیا  3میلییلیتیر نتیرون تیازه

برگ بهاعا  1سانتیمتر تهیه و وزن تیر نهیا تعییین اید.

تهیهاده ( 150میلییگیرم نتیرون  100 +میلییلیتیر اسیید

برای اندازه گیری محتوای

پد از قرارگیری قطعات برگ درون

سولفوریک  72درصد) مخلوط اد .بیرای ایرو واکین

مقطر ( 24سا ت

در یخچال) وزن ماس برگها تعیین اد .برای اندازهگیری

رنرگیری ،لولهها به مدت  10دقیقه در حمام

وزن خگییک ،قطعییات بیرگ بییهمییدت  24سییا ت در ون

درج سانتی گراد قرار داده اد .بعد از سیرد ایدن ،مییزان

(دمای  80درج سانتیگراد) خگک اده و سیکد تیوزین

نمونه ها با دستهاه اسککتروفتومتر در طول موج 625

اد .محتوای

جر

نانومتر قرا ت اد  .]37غلظت کربوهیدرات هیای محلیول

نسی ی بیر حسیب درصید از رابطی زییر

براسییاس منحنییی اسییتاندارد گلییوکز تعیییین و بییهصییورت

بهدست مد :]18
()2

میلیگرم در گرم وزن تر بیان اد.

( × 100وزن خگییک  -وزن مییاس) /

(وزن خگک  -وزن تر) = محتوای

بییرای انییدازهگیییری غلظییت کلروفیییلهییای  b ،aو

نس ی (درصد)

کاروتنو ید 0/125 ،گرم بافت بیرگ تیازه بیا  10میلییلیتیر

بییرای اسییتخراج پییرولین ،ابتیید  0/5گییرم از بافییت

استون  80درصد در هاون چینی ساییده اد تیا بیهصیورت

منجمد ادۀ برگ با استفاده از  5میلیلیتر اتانول  95درصید

تودۀ یکنواختی در مد .این مل در نور کم و محیط خنیک

در هاون چینی ساییده و قسمت باالیی محلیول جیدا اید.

انجام گرفیت .پید از سیانتریفیوژ کیردن صیارۀ حاصیل

مل استخراج یک بار دیهر با افزودن  5میلیلیتر اتانول 70

( 6000دور در دقیقه بیهمیدت  10دقیقیه) ،محلیول روییی

درصد به رسوبات ق لی تکرار اد .برای اندازهگیری پرولین
هر نمونه 1 ،میلیلیتر صاره با  9میلیلیتر

گیرم 90

بردااته اد و جر

مقطیر رقییق

(حداکثر جر

اد .به محلول فوق  5میلیلیتر معرف نین هیدرین (ایامل:

جر

 0/125گرم نین هیدرین  2 +میلییلیتیر اسیید فسیفریک 6

نور ن در طول موجهای  663نانومتر

نیور کلروفییل  )aو  645نیانومتر (حیداکثر

نور کلروفیل  )bتوسط دستهاه اسیککتروفتومتر و بیا

استفاده از استون  80درصد بیه نیوان ایاهد قرا یت اید.

موالر  3 +میلیلیتر اسیید اسیتیک گالیسییال) بیههمیراه 5

غلظت هر یک از رنهیزهها در صاره بر حسب میلییگیرم

میلیلیتر اسید استیک گالیسیال اضافه اد و پید از تکیان

در لیتر با استفاده از روابط زیر محاس ه اد :]3
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اثر كاربرد برگی متیلجاسمونات بر تحمل به سرمای دانهالهای خیار گلخانهای رقم ’نگین‘

Chlb؛)Chla (mg/L) = (12.7 × A663) – (2.69 × A645

کل گیاهان در تیمار)]/در سط سرمازدگی

Chltotal؛ )(mg/L) = (25.8 × A645) – (4.68 × A663

نتایج بهدست مده با استفاده از نیرمافیزار میاری SAS

)(mg/L) = (20.21 × A645) + (8.02 × A663
در این رابطهها A645 ،A663 ،و  A470بیهترتییب ،میییزان

(نسخ  )9/2تجزیه اد و مقایس میانهینها بیا اسیتفاده از

قرا تادۀ جر

زمون چنددامنهای دانکن در سط

نییور در طییول میوجهیای  645 ،663و

 470نانومتر هستند  .]22در نهایت غلظت کلروفیل کل در

 5درصد انجام گرفت.

 .3نتایج و بحث

صاره برحسب میلیگرم در گرم وزن تر برگ بیان اد.

اثر متیل جاسمونات ،تن

بهمنظور ظهور ال م خسارت سرما ،دانهیالهیا بعید از

سرما و اثر متقابل نها بر درصید

نگت یونی نمونه هیای بیرگ در سیط احتمیال  1درصید

ا مال خرین تیمار سرمایی بهمدت سه روز در دمای اتیاق

معنادار اد .در دمای  25درجی سیانتیگیراد ،بیین درصید

( 24 ± 2درج سانتی گراد) نههداری ایدند .پید از ایین

نگت یونی دانهال های تیماراده بیا غلظیتهیای مختلیف

مدت تمام دانهالها بهصورت چگمی و بر اسیاس سیطوح

متیل جاسمونات و ااهد اختالف معنیاداری مگیاهده نگید

زیر امتییازدهی ایدند .1 :سیالم :بیدون هییچگونیه ال یم

(اکل .)1

خسارت؛  .2خسارت کم :کمتر از  5درصد نکروزگی سط

صرفنظر از تیمار متیلجاسمونات ،انتقال دانهیالهیا از

برگ؛  .3خسارت متوسط 5 :تا  25درصد نکروزگی سیط

دمای  25درج سانتیگراد بیه دماهیای  10 ،15و  5درجی

برگ؛  .4خسارت ادید 25-50 :درصید نکروزگیی سیط

سانتیگراد نگت یونی را افزای

برگ ،اما گیاه هنوز زنیده اسیت؛  .5میرگ گییاه :کیل گییاه

داد ،بهطوری که با کاه

دما تا  5درج سانتیگراد این ااخ

نکروزه و خگک میاود .با اختصاص امارههای  1تا  5به

بیه حیداکثر رسیید.

تحییت دمییای  15درجیی سییانتیگییراد ،نگییت یییونی

دانهالهای تیماراده ،میانهین سرمازدگی بیرای هیر تیمیار

اندازهگیریاده در برگ دانهالهای تیماراده با غلظتهای

براساس فرمول زیر محاس ه اد :]19

 100و  200میکرومییوالر متیییلجاسییمونات در مقایسییه بییا

()4
تعداد گیاهیان ( ×)سط سرمازدگی([ =ااخ

ااهد بهطور معناداری کاه

سرمازدگی

یافت (اکل .)1

a
b
c
d

e
f

d

60
50
40

f
ij

hi

gh

30

g
k

k

jk

jk

20

نشت یوني برگ (درصد)

متیل جاسمونات  0میکرو موالر
متیل جاسمونات  50میکرو موالر
متیل جاسمونات  100میکرو موالر
متیل جاسمونات  200میکرو موالر

70

10
5

10

تیمار هاي دما ()ºC

15

25

0

شکل  .1اثر متیلجاسمونات بر نشت یونی برگ دانهالهای خیار گلخانهای رقم ’نگین‘ تحت تیمارهای دمایی مختلف.
ستونهای دارای حروف مشابه اختالف معناداری در سطح  5درصد ندارند.
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این نتایج با افزای

بیا اییینحییال ،بیین نگییت یییونی انیدازهگیییریاییده در

نگت یونی مگاهده ایده تحیت تین

دانهالهای تیماراده با دو غلظیت اخییر متییلجاسیمونات

سرما در موز  ،]21برنج  ]36و انهور  ]1همخوانی دارد.

دما از  15به 10

سییال بیودن فسیفولیکیدهای غگیاهای

اختالف معناداری وجود نداات .با کاه

تن

و  5درج سانتیگراد ،متیلجاسیمونات بیهطیور معنیاداری

زیستی یا غیرفعال کردن نها یا دسیتکیم کیاه

میزان نگت ییونی بیرگ را در دانهیالهیای تیمیارایده در

پمپهای یونی متصل به غگا ،ضمن کاه

مقایسه با دانهالهای ااهد (غلظت صفر متیلجاسیمونات)
کاه

داد .در این ارایط ،ثار حمایتی متیلجاسمونات در

کاه

خسارت غگا بیهویی ه در غلظیتهیای  100و 200

سرما با کاه

ملکرد غگا ،نگت یونی را افزای

ییا اخیتالل در

میدهید  .]2یکیی از

دالیلی که موجب صدمات غگایی میاود ،تن
است که در نتیج افزای

سیر ت

اکسایگیی

تولید گونیههیای فعیال اکسیی ن

میکروموالر محسوستر اد .در دمای  10درج سانتیگراد

ایجاد می اود .تداوم این وضعیت ،موجب تخرییب بیگیتر

یافیت.

از درون سییلول بییه فضییای

نگت یونی در هم دانهالها با ایب تندی افیزای

غگییای سییلول و خییروج

در این تیمار سرمایی ،بین نگت یونی دانهالهیای ایاهد و

بینسلولی می اود که نتیج ن ،بروز پدیدۀ بهیز ایدن و

دانهال های تیمار اده با متیل جاسمونات اختالف معنیاداری

افزای

نگت یونی است  .]13در تحقیق حاضیر ،کیاربرد

در سط احتمال  1درصد مگاهده اد .کمترین نگت یونی

برگی متیلجاسیمونات بیهطیور معنیاداری نگیت ییونی را

( 32/7درصد) در این تیمار سرمایی مربوط به دانهیالهیای

به نوان یک ااخ

سیبدییدگی غگیا ،در دانهیالهیای

تیمار اده با غلظت  200میکروموالر متیلجاسیمونات بیود

سییرمادیده کییاه

غلظییت

کییه ال تییه اخییتالف معنییاداری ب یا تیمییار  100میکرومییوالر

متیلجاسیمونات در دانهیالهیای سیرمادیده ،نگیت ییونی

دما تا دمای 5

یافت؛ بهطوری که کمتیرین نگیت ییونی در تیمیار

متیل جاسمونات نداات (اکل  .)1با کاه

کاه

داد .همزمییان بییا افییزای

درج سانتی گیراد تفیاوت بیین نگیت ییونی دانهیال هیای

 200میکرومییوالر محقییق ایید کییه حییاکی از توانییایی اییین

تیماراده با متیلجاسمونات نس ت به تیمار ااهد فاح تر

انسیجام و پاییداری غگیا و در

تنظیمکنندۀ راد در افزای

اد .در دانهالهایی که با متیلجاسمونات تیمار اده بودند،

نتیجه کاه

نگت یونی بیرگ وابسیته بیه غلظیت بیود و از ایین نظیر،

است .کاربرد متیلجاسمونات در دانهیالهیای بیرنج  21و

اختالف معناداری بین تیمارهای متیل جاسمونات در سیط

نگت الکترولیتها از این ساختارهای زیسیتی

 ]36و بوتههای موز  ،]8ضمن کاه

احتمییال  1درصیید مگییاهده ایید .در اییین تیمییار سییرمایی،

افزای

کمترین نگت یونی ( 40/2درصد) مربوط بیه دانهیالهیای

متیل جاسمونات ،تن

نگیت ییونی سی ب

تحمل به سیرما در ایین گیاهیان ایده اسیت .اثیر
سرما و اثر متقابل نهیا بیر محتیوای

تیمار اده با غلظت  200میکروموالر متیلجاسیمونات بیود

نس ی برگ در سط احتمال  1درصد معنیادار اید .در

که در مقایسه با ااهد ( 64/7درصد) نگت ییونی کمتیری

دمییای  25درج ی سییانتیگییراد ،بییین محتییوای

نس ی ی

نگان داد (اکل .)1

انییدازهگیییریاییده در بییرگ دانهییالهییای تیمییاراییده بییا

در مطالع حاضر ،تن

سرما ،س ب افزای

متیلجاسمونات و ااهد اختالف معنیاداری مگیاهده اید

نگت یونی

(اکل .)2

برگ دانهال ها بهخصوص گیاهیان ایاهد اید کیه بییانهر
سیب سیستم غگایی دانهالهای خیار در این ارایط است.
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a
b

b

86
84

e

hi

a

88

c

82

d

80

ef

efg
gh
hi

78
e

76

محتواي آب نسبي ()%

متیل جاسمونات  0میکرو موالر
متیل جاسمونات  50میکرو موالر
متیل جاسمونات  100میکرو موالر
متیل جاسمونات  200میکرو موالر

fg

90

74

i
j

72
5

10

25

تیمارهاي دما (15 )ºC

70

شکل  .2اثر متیلجاسمونات بر محتوای آب نسبی برگ دانهالهای خیار گلخانهای رقم ’نگین‘ تحت تیمارهای دمایی مختلف.
میانگینهای دارای حروف مشابه اختالف معناداری در سطح  5درصد ندارند.

کاربرد برگی متیلجاسمونات در دانهالهای واقیعایده
در دمییای  25درج ی سییانتیگییراد ،محتییوای

نس ی بهطور معناداری نس ت به دمای  10درجه کاه

نس ی ی را

بهواسط بستن روزنهها در مقایسه با ااهد افزای

یافت و بین محتوای

نس ی برگ دانهیالهیای ایاهد و

داد .این

دانهالهای تیماراده با متیلجاسمونات در این دما اختالف

وابسته به غلظت بود و در دانهال های تیمار اده بیا

معناداری وجود داات (اکل  .)2با اینحال ،بین محتیوای

غلظت  200میکروموالر ،بیگترین حد را داات که ال ته بیا

نس ی دانهالهای تیماراده بیا غلظیتهیای  50و 100

غلظت  100میکروموالر از لحاظ ماری تفیاوت معنیاداری

میکروموالر متیلجاسمونات در این تیمار سرمایی اخیتالف

نداات .صرفنظر از تیمار متیلجاسمونات ،انتقال دانهالها

معناداری مگاهده نگد .کمترین محتیوای

نسی ی (70/4

از دمییای  25بییه دماهییای  10 ،15و  5درج ی سییانتیگییراد

درصیید) در اییین تیمییار سییرمایی مربییوط بییه دانهییالهییای

داد،

تیمار اده بیا غلظیت  200میکرومیوالر بیود کیه اخیتالف

دمییا تییا  5درج ی سییانتیگییراد،

معناداری با دانهالهیای تیمیارایده بیا سیایر غلظیتهیای

افزای

محتوای

نس ی برگ را به میزان چگمهیری کاه

بییهطییوری کییه بییا کییاه

متیلجاسمونات و دانهالهای ااهد داات (اکل .)2

کگیدگی تدریجی بین تمام دانهیالهیا اتفیاق افتیاد .بیا

در تمییام تیمارهییای دمییایی ،بییین محتییوای

اینحال ،این الهوی کاهگی در دانهال هیای تیمیار ایده بیا

نس ی ی

غلظتهای مختلف متیل جاسیمونات بیگیتر از ایاهد بیود

دانهالهای تیماراده با هر چهار غلظیت متییلجاسیمونات

(اکل .)2در دمای  15درج سانتیگراد بیین محتیوای

اختالف معناداری در سط احتمال  1درصد وجود داایت
کییه تأییییدی بییر تییأثیر سییرمای تییدریجی در

نسیی ی بییرگ دانهییالهییای تیمییاراییده بییا غلظییتهییای

کگیییدگی

سلولها در راستای فرایند سازگاری به سرماست که در این

متیییلجاسییمونات و اییاهد اخییتالف معنییاداری در سییط

میان تیمار متیل جاسیمونات بیا تسیریع ایین رونید ،سی ب

احتمال  1درصد وجود داات .بیا ایینحیال ،دانهیال هیای

افزای

تیمار اده با غلظتهیای  100و  200میکرومیوالر ،از ایین

تحمل به سرما در دانهالها اده اسیت .در مطالعی

حاضییر ،کییاربرد خییارجی متیییلجاسییمونات بییهوییی ه در

نظر تفاوتی ندااتند .در دمای  5درج سانتیگراد محتیوای
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محتوای

غلظتهای زیاد ،س ب افزای

گیاهان تیماراده با این تنظیمکنندههای راد انجام دهند.

در دانهالهیای

باقیمانده در دمای  25درج سانتی گراد اد .ایین افیزای
میتواند با نق

اثییر متیییلجاسییمونات ،تیین

متیلجاسمونات در بستن روزنههیا میرت ط

بااد  .]16بسته ادن روزنهها ضمن کیاه
 ،س ب حف
اینحال تحت تن

متیلجاسمونات و تن

سییرما و اثییر متقابییل

سیرما بیر مقیدار پیرولین بیرگ در

ت یادل بخیار

سط احتمال  1درصد معنادار اد .تغییرات غلظت پرولین

درون بافیتهیای گییاه مییایود .بیا

در مییورد تیمارهییای دمییایی و غلظییتهییای مختلییف

سرما ،محتوای

متیل جاسیمونات بیرخالف الهیوی تغیییرات محتیوای

نس ی در دانهالهای

تیمار اده با متیل جاسمونات در مقایسه با دانهالهای ااهد

نس ی برگ در دانهالهای تحت مطالعیه بیود .در دمیای 25

پیدا کرد که حاکی از توانایی این تنظیمکننیدۀ راید

درج سانتی گراد بین غلظت پرولین بیرگ در دانهیالهیای

پیونیدایده بیه

تیمار با غلظتهای مختلف متیلجاسمونات از لحاظ ماری

کاه

زاد سیلولی و افیزای

در کاه

درات مولکولهاست که در نهایت تحمل سرما را افزای
میدهد .این نتیجه حاکی از نق

اختالف معناداری وجود نداات (اکل .)3

دوگان متییلجاسیمونات

دمای کم اثر چگمهیری بر تجمع پرولین برگ در تمام

بافتهاست که بهنظر میرسید

دانهال ها داات و از این نظر بین هیر سیه تیمیار سیرمایی

بسته به دمای محیط قادر به تنظیم باز و بسته ادن روزنهها

اختالف معناداری در سط احتمال  1درصد مگیاهده اید.

بااد که ممکن است این کار را با مگارکت اسید بسیزیک

در دمای  15درج سانتیگراد غلظت پرولین بهمقدار کمیی

انجام دهد  .]14در تاکهای تیمار اده با اسید بسیزیک و

یافییت،

در زمین تنظیم محتوای

تن

سرما ،الهوی تغییرات محتوای

نسی ت بییه دمییای  25درجی سییانتیگییراد افییزای

نس ی برگ مگیابه

بهطوری که بین غلظت پرولین دانهیالهیای تیمیارایده بیا

در مطالع حاضر بود  .]1این

غلظتهای صفر و  50میکروموالر متیلجاسمونات در ایین

یافته حاکی از تعامل متیل جاسمونات با اسید بسییزیک در

دو تیمار دمایی اختالف معناداری مگاهده نگد .با اینحیال

سلولها در راستای سیازگاری بهتیر بیه

بین غلظت پیرولین دانهیالهیای ایاهد (غلظیت صیفر) و

سرما در گیاهان است که ممکن است این کار را بیا تجمیع

دانهالهای تیمارایده بیا غلظیتهیای  100و  200میکیرو

بیگتر اسمولیتهای سیازگاری از ق ییل کربوهییدراتهیای

موالر متییل جاسیمونات تحیت تیمیار سیرمایی  15درجی

الهوی تغییرات این ااخ
تنظیم محتوای

محلول و پیرولین و کیاه

محتیوای

سانتیگراد اختالف معناداری وجود داات (اکل .)3

زاد سیلولی در

a
b
c
d
e

cd

6
ef
gh
i h

fg

i

5

8

10

تیمارهاي دما ()ºC

15

4
i i
i
i

25

2

پرولین ()µmol/g FW

متیل جاسمونات  0میکرو موالر
متیل جاسمونات  50میکرو موالر
متیل جاسمونات  100میکرو موالر
متیل جاسمونات  200میکرو موالر

10

0

شکل  .3اثر متیلجاسمونات بر غلظت پرولین برگ دانهالهای خیار گلخانه ای رقم ’نگین‘ تحت تیمارهای دمایی مختلف.
میانگینهای دارای حروف مشابه اختالف معناداری در سطح  5درصد ندارند.
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اثر كاربرد برگی متیلجاسمونات بر تحمل به سرمای دانهالهای خیار گلخانهای رقم ’نگین‘

ارایط

غلظت پرولین برگ در تمام دانهالها تحیت تیمارهیای

خگکی ،اوری و سرما،

کگیدگی ناای از تن

سییرمایی  10و بییهوییی ه  5درجیی سییانتیگییراد افییزای

انسجام ساختار پروتئینهیای سیتوپالسیمی را حفی کننید

چگمهیری نگان داد و از این نظر بین غلظت پرولین بیرگ

 .]31همچنییین اییواهدی در زمین ی تییأثیر خنثیییکننییدگی

دانهال های ااهد و تیمار اده با متیل جاسیمونات اخیتالف

رادیکالهای زاد ،پتانسیل اکسای

و تنظیم اسمزی

معناداری در سط احتمال  1درصد وجیود داایت (ایکل

پییرولین موجییود اسییت  .]26در مطالع ی حاضییر ،کییاربرد

 .)3بیگیییترین غلظیییت پیییرولین ()9/64µmol/g FW

متیییلجاسییمونات بییهخصییوص در غلظییت  100و 200

اندازهگیری اده در این مطالعه در دانهالهای تیمارایده بیا

میکرومییوالر ،سیی ب افییزای

چگییمهیر مقییدار پییرولین

غلظییت  200میکرومییوالر متیییلجاسییمونات تحییت تیمییار

دانهال های سرمادیده اد .تحت تن های مختلف از جمله

سرمایی  5درج سانتیگراد حاصل اد .این روند در میورد

اوری و سرما ،کاربرد خارجی متیلجاسمونات س ب القای

تیمارهای سرمایی  10و  15درج سانتیگراد نیز برقرار بود

تولید این اسیمولیت

(اکل  .)3همزمان با کاه

نزیمهای سنتزکنندۀ پرولین و افزای

کاه

دما تیا  5درجی سیانتیگیراد،

اید  .]10 ، 36تیمیار دانهییالهیای بییرنج بیا غلظییت 100

چگیمهیری نگیان داد.

میکرومییوالر  ]36و بوتییههییای مییوز بییا غلظییت 200

پرولین یک مولکول لی است که در بسیاری از موجیودات

محتیوای

غلظت پرولین در دانهالها ،افزای
زنده در واکن

میکرورموالر متیل جاسمونات  ]8موجب افزای

به تن های محیطی تجمیع میییابید و در

پرولین و تحمل به سرما در این گیاهان اد .در کیل تین

راستای سازگاری به سرمای گیاهان نق های متعددی ایفیا

سرما غلظت پرولین را در برگهای هم دانهالهیا افیزای

میکند  .]2ارت اط بین تجمع پرولین و تحمل به سیرما در

داد که این افزای

گندم  ،]17چمن ژاپنی  ]29و انهور  ]1نیز مگاهده اده

به مراتب بیگتر بود که حاکی از دخالت متیل جاسمونات در

است .پرولین یک مولکول مفی فیلییک (دوگانیهدوسیت)

غلظیت پیرولین

اسییت کییه س ی ب افییزای

سییطوح

در گیاهان تیماراده با متیلجاسیمونات

تنظیم مسیرهای سیهنالی مرت ط با افزای
در ارایط تن

دوسییت در سییلول

در خیار است.

میاود .این ارایط سلولهیا را قیادر مییسیازد تیا تحیت

45

متیل جاسمونات  0میکرو موالر
متیل جاسمونات  50میکرو موالر
متیل جاسمونات  100میکرو موالر
متیل جاسمونات  200میکرو موالر

a

d
e

e

5

10

30
f

25

g

g
g
h
i

20

ij
j
k

()mg/g FW

35

كربوهیدرات هاي محلول

b
c

40

15

k

تیمارهاي دما ()ºC

15

25

10

شکل  .4اثر متیلجاسمونات بر غلظت كربوهیدراتهای محلول برگ دانهالهای خیار گلخانهای رقم ’نگین‘ تحت تیمارهای دمایی مختلف.
میانگینهای دارای حروف مشابه اختالف معناداری در سطح  5درصد ندارند.
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شیوا بذل و همکاران

سرما و اثیر متقابیل نهیا بیر

غیرساختاری از ق ییل قنیدهیای محلیول ،امیل مهمیی در

اثر متیل جاسمونات ،تن

مقدار کربوهیدراتهای محلول برگ دانهیالهیای خییار در

افییزای

تحمییل بییه سییرمای گیاهییان بییهاییمار میییرونیید.

سط احتمال  1درصید معنیادار اید .در تمیام تیمارهیای

کربوهیدرات های محلول به نوان ترکی ات محاف سیاختار
نقطی

دمایی بین غلظت کربوهیدراتهای محلیول بیرگ در همی

سلولها در برابر یخزدگی میل کیرده و بیا کیاه

دانهالهیا اخیتالف معنیاداری در سیط احتمیال  1درصید

انجماد ،از تگکیل ییخ درون سیلولی جلیوگیری مییکننید.

وجود داات .در دمیای  25درجی سیانتیگیراد ،بیگیترین

بهطور وی ه این قندها از طریق بیرهمکین

بیا سیر قط یی

غلظت کربوهیدراتهای محلیول بیرگ ()17/7 mg/g FW

فسفولیکیدها س ب پایداری غگاها میایوند  .]31افیزای

مربوط به دانهالهای تیماراده بیا غلظیت  50میکرومیوالر

کربوهیییدراتهییای محلییول در پاسییخ بییه تیین

متیل جاسمونات بود که ال ته بیا ایاهد اخیتالف معنیاداری

گونههای گیاهی مختلفی از ق یل طال ی  ،]25چمین ژاپنیی

نداات (اکل .)4

 ]29و انهور  ]1مگاهده اده است.

کمترین غلظت کربوهیدرات اندازهگییری ایده در ایین

سییرما در

در مطالع حاضر ،کاربرد متیلجاسمونات س ب افزای

تیمار دمایی ( 25درج سانتیگراد) در دانهالهای تیماراده

چگمهیر غلظت کربوهیدراتهای محلول بیهخصیوص در

با بیگترین غلظت متیلجاسمونات مگاهده اد که ال تیه بیا

گیاهان تحت تن

اد .در ایین ایرایط ،بیگیترین غلظیت

غلظت  50میکروموالر اختالف معنیاداری نداایت (ایکل

کربوهیییدراتهییای محلییول در تیمییار  200میکرومییوالر

تیدریجی

متیییلجاسییمونات مگییاهده ایید کییه حییاکی از تییأثیر اییین

 .)4در راستای فرایند سازگاری به سرما با کاه

دما از  25تا  5درج سانتیگراد ،غلظت کربوهییدراتهیای
محلول در تمام دانهالها بهتیدریج افیزای

تنظیمکنندۀ راد در مورد تجمع قندهای محلول و افیزای

یافیت .در سیه

سیییازگاری بیییه سیییرما در دانهیییالهیییای خییییار اسیییت.

تیمار دمایی  10 ،15و  5درج سانتیگراد بیگترین غلظیت

متیل جاسمونات تأثیر مهمی در پاسخهای مختلیف گیاهیان

کربوهیییدراتهییای محلییول انییدازهگیییریاییده مربییوط بییه

به تن های محیطی از ق یل خگکی ،سیرما و ایوری دارد

دانهیییالهیییایی بیییود کیییه بیییا تیمیییار  200میکرومیییوالر

 .]30تیمار دانهالهای بیرنج بیا غلظیت  100میکرومیوالر

متیل جاسمونات تیمار اده بودند .در خرین تیمار سرمایی

 ]36و بوتییههییای مییوز بییا غلظییت  200میکرومییوالر

تفاوت بین غلظت کربوهیدراتهای محلول دانهالها نس ت

متیییلجاسییمونات  ]8ضییمن افییزای

محتییوای قنییدهای

به تیمارهای دمایی  10و  15درج سانتیگراد اکارتر بود.

محلول ،تحمیل بیه سیرما را در ایین گیاهیان افیزای

داد.

بیگییترین غلظییت کربوهیییدراتهییای محلییول ( mg/g

افییزای

 )38/8FWدر اییین تیمییار دمییایی مربییوط بییه غلظییت 200

نگاسته یکی از ااخ

میکروموالر متیلجاسمونات بود که نس ت بیه دانهیالهیای

طی مواجه گیاهان با دمای کیم بیهوقیو مییپیونیدد .]2

ااهد  11/7میلیگرم کربوهییدراتهیای محلیول بیگیتری

تجمع کربوهیدراتهای محلول الوهبیر تنظییم اسیمزی و

داات (اکل .)4

حالت ماس سلولها ممکین اسیت در تیأمین انیرژی الزم

دمییای کییم سی ب افییزای

غلظییت کربوهیییدراتهییای

کربوهیییدراتهییای محلییول در نتیج ی هیییدرولیز
ترین تغییرات متابولیکی اسیت کیه

برای تداوم فعالییتهیای متیابولیکی و از سیرگیری مجیدد
فتوسنتز بعد از رفع ارایط تن

محلول در دانهالهیای سیرمادیده اید .کربوهییدراتهیای
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دخالت دااته بااد.

اثر كاربرد برگی متیلجاسمونات بر تحمل به سرمای دانهالهای خیار گلخانهای رقم ’نگین‘
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شکل  .5اثر متیلجاسمونات بر غلظت كلروفیل برگ دانهالهای خیار گلخانهای رقم ’نگین‘ تحت تیمارهای دمایی مختلف.
ستونهای دارای حروف مشابه اختالف معناداری در سطح  5درصد ندارند.

دمای کم ،پایداری کلروفیل بی

اثر متیل جاسمونات ،دما و اثر متقابل متیل جاسمونات و

از گیاهان ایاهد (غلظیت

دما بر محتوای کلروفیل برگ در سیط احتمیال  1درصید

صفر) بود ،بهطوری که محتوای کلروفیل برگ دانهیالهیای

معنادار اد .محتوای کلروفیل برگ دانهالهای تیماراده بیا

تیماراده با غلظت  200میکروموالر این تنظیمکنندۀ راید،

( 25درج سانتیگراد)

حدود  34درصد بیگتر از گیاهیان ایاهد بیود (ایکل .)5

پیدا کرد ،بهطوری که در گیاهان تیماراده با غلظت

مقدار کارتنو یدها نیز در تمام دانهالها اندازهگییری اید و

فیزیولوژیکی به mg/g

به دلیل دااتن الهوی تغییراتی مگابه با کلروفییل ،دادههیای

متیلجاسمونات تحت دمای مطلو
کاه

 200میکروموالر ،مقدار این ااخ

مربوط به ن نگان داده نگد.

 1/77FWتقلیل یافت (اکل .)5
کییاربرد متیییلجاسییمونات در دانهییالهییای فتییابهردان

رنهیزههیای فتوسینتزی بیه نیوان یکیی از مهیمتیرین

محتوای ن تحیت دمیای

فاکتورهییای درونییی ،در برخییی مییوارد قییادر بییه ایجییاد

معمولی اد  .]9طیی محلیولپاایی دانهیالهیای جیو بیا

محییدودیت در سییر ت فتوسیینتز هسییتند  .]3محتییوای

متیییلجاسییمونات ،سییر ت تجزیی کلروفیییل  aنسی ت بییه

کلروفیل به طور معناداری در دانهال هیای سیرمادیده بیدون

یافت  .]7توانایی متییلجاسیمونات در

دمیای کیم از

موجب تجزی کلروفیل و کاه

کلروفیل  bافزای
کاه

تیمار متیلجاسیمونات کیاه

محتوای کلروفیل با دخالت این تنظیمکنندۀ راد در

یافیت .تین

تجمع کلروفیل در برگهای در حال راد جلوگیری میکند
که میتواند به نوان یک ااخ

فرایند پیری و تجزی کلروفیل در ارت اط است .]6 ، 34

نگاندهندۀ حساسیت بیه

دمای کم و متیلجاسمونات اثر معنیاداری بیر محتیوای

سرما به کار رود .در گندم زمستانه بیین محتیوای کلروفییل

کلروفیییل بییرگ دااییت .مقییدار کلروفیییل در دانهییالهییای

برگ و تحمل به سیرمای هم سیتهی مث تیی مگیاهده اید

سرمادیده بدون تیمار متیلجاسمونات در مقایسه با گیاهیان

سیرما ممکین

باقیمانده در دمای  25درج سیانتیگیراد کیاه

 .]17کاه

محتوای کلروفیل تحیت تین

بیگیتری

است با صدمات اکسایگی وارد به غگاهای کلروپالست در

نگان داد .در دانهالهای تیماراده با متیلجاسمونات تحت

فعالیت نیزیم کلیروفیالز میرت ط بااید

اثر سرما یا افزای
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شیوا بذل و همکاران

 .]3در مطالع حاضر ،پایداری کلروفیل تحت تین

سیرما

سییرمازدگی انییدازهگیییریاییده بییرای تیمییار 50

اییاخ

در دانهالهای تیمار اده با متیل جاسیمونات در مقایسیه بیا

میکروموالر و ااهد برابر  3/95و  4/70بیود کیه اخیتالف

اییاهد بیگییتر بییود .توانییایی متیییلجاسییمونات در کییاه

معناداری دااتند (اکل .)6

پراکسیداسیون غگا در کلروپالسیت ،بیهویی ه سیاختارهای

براساس نتایج تحقییق حاضیر ،گیاهیان تیمیارایده بیا

فعالییت نیزیمهیای

متیل جاسمونات نس ت به ااهد ال م خسارت ظیاهری از

خنثیکنندۀ رادیکالهای زاد یکی از سازوکارهای احتمیالی

ق یییل نکییروزه اییدن حاایییه یییا کییل بییرگ ،پ مردگییی،

غگایی تیالکو یید ،از طرییق افیزای
کاه

تخریب کلروفیل تحت تن
اختالف معناداری بین ااخ

چروکیدگی و ویزان ادن برگها را به میزان کمتری بروز

سرماست .]8

دادند .این نتایج حاکی از نق

سرمازدگی دانهیالهیای

حفاظتی متیلجاسمونات در

تیماراده با متیلجاسمونات و دانهالهای ایاهد در سیط

پاسخ به تن

احتمال  1درصد مگیاهده اید .متییلجاسیمونات بیهطیور

تجمع بیگتر تنظیمکننیدههیای اسیمزی از ق ییل پیرولین و

مؤثری سی ب کیاه

ال یم ظیاهری خسیارت سیرما در

دانهالهای تیماراده با تین

دمای کم در دانهالهای تیماراده است که با
تلفیات

کربوهیدراتهای محلول س ب کاه

و حفی

سیرما اید .سیه روز بعید از

تورژساند سیلول و پاییداری غگیا ایده اسیت  .]12در

خرین تیمار سرمایی ( 5درج سیانتیگیراد) ،دانهیالهیای

ناناس تیمار متیلجاسمونات س ب کیاه

نگیت ییونی و

تیمارایده بیا غلظیت  200میکرومیوالر متییلجاسیمونات

خسارت ظاهری اد  ]27کیه بیا نتیایج پی وه

حاضیر

کمترین (کمتر از  10درصد نکروزگی سط بیرگ) ال یم

مطابقت دارد .سازوکار متیل جاسمونات در کاه

خسارت

نگیده اسیت؛ بیا

ظییاهری خسییارت سییرما را پیید از قرارگیییری در اییرایط

سرمازدگی هنوز به طیور دقییق مگیخ

دمایی مناسب از خود بروز دادند ،بیهطیوری کیه ایاخ

اینحال تحمل به سرمای القاایده بیا متییلجاسیمونات در

سییرمازدگی انییدازهگیییریاییده در اییین تیمییار  2/75بییود.

برخی مطالعات  ]33با افیزای

دانهییالهییای تیمییاراییده بییا غلظییت  100میکرومییوالر

پلی مین ها همراه بیوده اسیت کیه حیاکی از دخالیت ایین

خسارت سیرما را در حید

ترکی ات در راهانیدازی سیازوکارهیای دفیا ی موسیوم بیه

کم تا متوسط (کمتر از  30درصد سط برگ) نگان دادنید.

سرماست.

متیل جاسمونات ال م مگخ

سیط اسیید بسییزیک و

متیلجاسمونات در بافتهای گیاهی تحت تن
a
b

5

c
c

3
2

شاخص سرمازدگي

4

1
200

50

100

0

0

متیل جاسمونات ()µM

شکل  .6اثر متیلجاسمونات بر شاخص سرمازدگی دانهالهای خیار گلخانهای رقم ’نگین‘ سه روز بعد از آخرین تیمار سرمایی (.)5ºC
ستونهای دارای حروف مشابه اختالف معناداری در سطح  5درصد ندارند .شاخصهای سرمازدگی عبارتند از( 1 :بدون خسارت)؛ 2
(خسارت كمتر  5درصد)؛ ( 3خسارت  5تا  25درصد)؛ ( 4خسارت  25تا  50درصد)؛ و ( 5مرگ گیاه).
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