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  نمو ورشد يهابذر، شاخص یزنبر جوانه جاسموناتلیمت ماریتشیاثر پ

 )Cucumis melo( یارقام طالب وهیو عملکرد م

  

  *4مندبهره ایو ناد 3انیتوسل رجی، ا2نیمحمد جواد آرو دی، س1محسن پرجود
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  دهیچک

و  شـگاه یدر آزما 1390جداگانه، در سـال   شیدو آزما ،یو عملکرد ارقام طالب نموورشد ،یزنبر جوانه جاسموناتلیمت اثر یبررس منظوربه

ـ به شکل فاکتور یزنجوانه شیباهنر کرمان انجام شد. آزما دیدانشگاه شه يدانشکده کشاورز یقاتیتحق ستگاهیا  در قالـب طـرح کـامالً    لی

 يپسند)، رقم در دو سطح (شاهکروموالریم 10 و 5، 5/2، 25/1، صفرسطح ( پنجدر  جاسموناتلیبذر با مت يسازآماده يمارهایبا ت یتصادف

 يهـا پالت در قالب طرح بلوك تیاسپل تیاسپل صورتبه يامزرعه شیعدد بذر بود. آزما 500 )، چهار تکرار و هر تکرار شاملیو آناناس

جاسمونات در دو  لیمت یپاش)، محلولکروموالریم 10 و 5، صفردر سه سطح ( جاسموناتلیمت بذر با يسازآماده يمارهایبا ت یکامل تصادف

ـ جوانـه  شیآزمـا  جی) با چهار تکرار انجام شد. نتاامیپیپ 300و  صفراتفون در دو سطح ( یپاش)، محلولکروموالریم 5و  صفرسطح (  یزن

ـ مت کرومـوالر یم پـنج بـذر در روز) مربـوط بـه غلظـت      74/6( یزنوانهج عتدرصد) و سر 6/81( یزندرصد جوانه نیشترینشان داد، ب  لی

 پنجبا غلظت  ماریتشینشان داد، پ يامزرعه شیآزما جیداشت. نتا يبرتر یبر رقم آناناس یزناز لحاظ جوانه يپسندجاسمونات بود. رقم شاه

) 2/19درصد) تعداد برگ ( 7/7( ینگیداد. شاخص سبز شیدرصد افزا 2/39 يپسندجاسمونات، سطح برگ را در رقم شاه لیمت کروموالریم

ـ وزن م شی. افزاافتی شیبا شاهد افزا سهیدرصد) در مقا 40( وهیو تعداد م درصـد) رقـم    3/10درصـد) و ضـخامت گوشـت (    2/21( وهی

عملکـرد   شیدر افزا کروموالریم پنججاسمونات لیبذر با مت يسازمشاهده شد. آماده کروموالریم پنججاسمونات  یپاشبا محلول يپسندشاه

و  يپسـند عملکـرد ارقـام شـاه    شیافزا منظوربه کروموالریم پنججاسمونات لیبذر با مت ماریتشیداشت. پ يآن برتر یپاشنسبت به محلول

  است. هیدرصد) قابل توص 52و  43 ترتیببه( یطالب یآناناس

  

  

 سطح برگ ،یزندرصد و سرعت جوانه ،يسازاتفون، آماده :يدیکل يهاواژه

  

  
  

  

  کرمان باهنر دیدانشگاه شهدانشکده کشاورزي،  ،یباغبان یعلوم و مهندس گروه ،اریاستاد و ، استادکارشناسی ارشد آموختهدانش ترتیببه. 3و  2 ،1

  رفتیدانشگاه ج دانشکده کشاورزي، ،یباغبان یگروه علوم و مهندس ،یمرب. 4
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  مقدمه

 يهافراینـد  لیـ در تکم ینقش مهمـ  یاهیرشد گ يهاکنندهمیتنظ

هـا  جاسـمونات  یکیاثرات تحر انیم نیدارند که در ا اهیگ ينمو

از  اهیـ گ نمـو ورشـد و  یکیولـوژ یزیف ،یکیمورفولوژ يهاجنبه بر

بسـته   وه،یـ م دنیرسـ  لن،یاتـ  وسـنتز یشکست خواب بذر، ب لیقب

 هیجا، تجزهناب شهیر لیتشک ز،یتما ،یسلول میتقس ها،روزنه شدن

 دیسوپراکسـ  يهامیآنز شیسرعت تنفس، افزا شیافزا ل،یکلروف

). از 6اسـت (  هشـد اثبات  نیو کاتاالز و ساخت پروتئ سموتازید

ــ ــ یطرف ــمونات   یوقت ــتقات جاس ــهمش ــورتب ــرون ص زا در ب

اثـرات   ندشـو یاعمـال مـ   یاهیـ گ يهـا باال بر بافـت  يهاغلظت

ـ بر جوانـه  یبازدارندگ ـ بـذر، تول  یزن ـ انگگـل  ل،یـ کلروف دی  ،يزی

شدن سـلول را   لیفتوسنتز و کاهش طو سکو،یروب میساخت آنز

ـ بسته به گونه گ  انیـ مرحلـه نمـو و نـوع جاسـمونات نما     ،یاهی

 یاهیـ رشد گ يهاکنندهمیتنظ ،یمنطق لی). به دو دل22( سازندیم

بـذر   تیمـار پـیش  برايمناسب  یاتبی، ترکجاسموناتمتیل ویژهبه

عبـور از مرحلـه    يالعاده برافوق یکیتکن عنوانبه) که نگیمی(پرا

ل انـد: او شناخته شده، مورد توجه قرار گرفته یزنیحساس جوان

هـا کـه در   ماننـد نمـک   یبـات یبا اسـتفاده از ترک  سهیدر مقا نکهیا

ـ پا جیگذشته متداول بوده و نتا يهادوران ، سـت ا نداشـته  يداری

کاربرد  يهاروش ریبذر به نسبت سا تیمارپیشو دوم  تراندمؤثر

کـم   رهیـ و غ یپاشـ ماننـد محلـول   یاهیـ رشد گ يهاکننده میتنظ

). 12شــناخته شــده اســت ( تــرنــهیهزتــر و کــمخطرتــر، ســاده

 لن،یاتـ  شیبذر، افزا رهیذخ يهانیپروتئ کیها با تحرجاسمونات

چـرب)،   يدهایاسـ  لیاالز (تبـد کاتـ  شیافزا ها،نیآمیپل شیافزا

مرتبط  يهاژن انیب شیو افزا دیاس کیبه آبسز تیکاهش حساس

 يسـاز ). آماده29( کنندیم عیرا تسر یزنجوانه یدفاع زمیبا مکان

 يدر دمـا  کرومـوالر یم یـک  جاسـمونات متیـل با  یطالب يبذرها

بـذر   ساندنی). خ20شده است ( یزننامناسب سبب بهبود جوانه

ــل ــهفلف ــت   يادلم ــا غلظ ــفرب ــوالریم 10و  5، 3، 1، ص  کروم

ـ ، حداکثر درصد جوانـه جاسموناتمتیل وزن تـر   شیو افـزا  یزن

). 19( دهـد یرا نشـان مـ   کرومـوالر یم سـه  شاخساره در غلظت

 يمحتو اه،یتعداد و سطح برگ گ شیها قادرند با افزاجاسمونات

رشـد و عملکـرد    يسـاز نیو پروتئ يریگکربن شیافزا ل،یکلروف

عملکـرد،   يعملکـرد و اجـزا   شی). افـرا 28دهند ( رییرا تغ اهیگ

ــفیک ــم تی ــبز   وهی ــاخص س ــاهش ش ــتفاده   ینگیو ک ــا اس از ب

گـزارش شـده اسـت     اریدر خ کروموالریم 2/0 جاسموناتمتیل

عـالوه   کروموالریم یک جاسموناتمتیلبذر با  يساز). آماده16(

را در  یالبارقـام طـ   وهیدرصد عملکرد م 45 ،یزنبر بهبود جوانه

).گزارش شده که کـاربرد  26داده است ( شیبا شاهد افزا سهیمقا

بر عملکـرد بوتـه    موالریلیم 5/0و  25/0 جاسموناتمتیل یبرگ

ــ اریــخ ــر ب ــأثیچنب ــوده اســت ( ریت  یبرگــ یپاشــ). محلــول3ب

را  وهیـ م یفـ یجاسمونات قبل از برداشت، قادر اسـت خـواص ک  

  )30دهد ( رییتغ

در کنتــرل  یاهیــگ رشــد يهــاکننــدهمیتنظــ ن،یــبــر اعــالوه

 ل،یدل نیو به هم کنندیعمل نم ییتنهابه اهیمختلف گ يهادهیپد

). گـزارش  7اسـت (  تیـ کنش آنها برهم حـائز اهم برهم یبررس

ــه   ــت ک ــده اس ــلش ــموناتمتی ــت جاس ــادر غلظ  10 و 1 يه

شـده و   دازیاکس ACCسنتتاز و  ACC شیسبب افزا کروموالریم

تنهـا هورمـون    لنی). اتـ 18و  8( دهـد یم شیزارا اف لنیات دیولت

ــاز ــکل يگ ــ  یش ــه در تنظ ــت ک ــ میاس ــداز  ياریبس  يهافراین

 تیجنسـ  نیـی تع ،یدگیرس زش،یمانند ر اهیو نمو گ کیولوژیزیف

نقـش   يفـا یا طیمح زنده ریزنده و غ يهاها و مقابله با تنشگل

 باتیترک زارع،در م لنیکاربرد ات تیمحدود لیدله). ب24( کندیم

 شیمـورد آزمـا   یاهیـ گ يهابافت يرو لنیکننده ات مختلف آزاد

ـ اتـرل ترک  ياتفـون بـا نـام تجـار     آنها انیقرارگرفته که از م  بی

اتفون با غلظت  یپاش). محلول1شناخته شده است ( يترمناسب

عملکـرد   شیبـا افـزا   انیکـدوئ  شتریدر ب ام،یپیپ 1000تا  500

اتفـون باعـث    امیپیپ 200و  100 ماریت). 27همراه بوده است (

، اسـت  هندوانـه و نـازك شـدن پوسـت شـده      یدگیرسـ  عیتسر

ـ اتفون موجب تول امیپیپ 400غلظت  که یحالدر ـ م دی  يهـا وهی

  ).  21قابل خوردن شد ( ریغ

 عنـوان بـه  ران،یـ ذکر است که مطالعات انجام شـده در ا  قابل

 4/4و داشتن سهم  انیژن و تنوع کدوئ ریاز مراکز مهم ذخا یکی

)، Cucumis melo L.( یخربزه و طـالب  یجهان دیاز تول يدرصد

نسـبت بـه    ایبذر اصالح شده در دن دیتول يهادر برنامه تواندیم

ـ ا رونی). از ا9کشورها مطرح باشد ( ریسا مطالعـه بـا هـدف     نی
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 نموورشد يهاشاخص ،یزنبر جوانه جاسموناتمتیلاثر  یبررس

ـ برهم نیهمچن دو رقـم   وهیـ م يهـا یژگـ یبـر و  لنیکنش آن با ات

  صورت گرفته است.     یطالب یو آناناس يپسندشاه

  

  هامواد و روش

  یزنجوانه شیآزما

 یباغبـان  یعلوم و مهندسـ  شگاهیدر آزما 1390در سال  شیآزما

ـ فاکتور صورتبهباهنر کرمان  دیدانشگاه شه در قالـب طـرح    لی

 يمارهـا یشـد. ت و چهار تکرار انجـام   ماریبا دو ت یتصادف کامالً

، 5/2، 25/1، صـفر با پنج سطح ( جاسموناتمتیلشامل  شیآزما

) يپسـند و شاه یاس) و رقم با دو سطح (آنانکروموالریم 10 و 5

شاخه  ي) داراCucumis melo cv. Annanasi( یبود. رقم آناناس

 وهیـ روز)، پوسـت م  90-95کـم، زودرس (  وهیو تعداد م یجانب

تــن در هکتــار) و رقــم  30-35مشــبک بــا متوســط عملکــرد (

رشد،  پر ی) رقمCucumis melo cv. Shahpasandi( يپسندشاه

بـه   لیـ سـبز متما  ایـ زرد  يهـا وهیـ م شـتر، یشاخ و برگ ب يدارا

تن در هکتـار   25-30متوسط عملکرد  ق،یبا خطوط عم ینارنج

  ). 26( استروز)  95-100( رسانیم یرقم

 دیشرکت پارس س شده از هیته يبذرها ش،یانجام آزما براي

بـذر)   برابـر  پنج( جاسموناتمتیلساعت در محلول  24 مدتبه

، 5/2، 25/1( يهـا فلوکا با غلظت چیآلدر گمایساخت شرکت س

) و بذور شاهد در آب مقطـر قـرار گرفـت.    کروموالریم 10 و 5

ه خشک یبه وزن اول دنیشده و تا رس یبار آبکشسپس بذرها سه

ساعت  24 مدتبهابتدا  يپتر ی(ضدعفون شید يشده و هر پتر

در  یهمـراه کاغـذ صـاف   درصد، سپس به پنج میسد دیپوکلریبا ه

 يحـاو  متریسانت 9انجام شد.) با قطر  گرادیدرجه سانت 80آون 

ـ  عنوانبه گرادیدرجه سانت 20 يعدد بذر در دما 50 واحـد   کی

ـ و سرعت جوانه صددر نظر گرفته شد. صفات در یشیآزما  ،یزن

 یفرعـ  شـه یچـه و تعـداد ر  و سـاقه  چـه شـه یتـر ر  طول و وزن

n از فرمـول  یزنـ شد. درصد جوانـه  يریگاندازه
G%

N
 100 

)G :یدرصد جوانه زن ،n: تعداد بذر جوانه زده و N :  تعداد کـل

Nبا فرمول  یزنبذر) و سرعت جوانه
GR

D
 )GR :  سـرعت

ــذ: N ،زنــیجوانــه ــه زده در هــر روتعــداد ب روز : Dو  زر جوان

 ،یزنـ سـرعت جوانـه   نیـی تع ي). بـرا 4شمارش) محاسبه شـد ( 

روزانـه در   متر،یلیم دوحداقل  چهشهیر يدارا يشمارش بذرها

سـه   یزنـ جوانـه  کـه یتا زمان شیاز شروع آزما یساعت مشخص

صـورت   هـا يثابت بود، بدون بـاز کـردن درب پتـر    یروز متوال

 متـر یسانت 1/0 دقتبا  سیبا کول اهچهیگ ياهگرفت. طول اندام

  شد.  دهیگرم سنج 00001/0با دقت  مادزویو وزن با ترازو ش

  

  يامزرعه شیآزما

بـاهنر   دیدانشگاه شـه  یقاتیدر مزرعه تحق 1390در سال  شیآزما

و  یطول شـرق  قهیدق 58درجه و  56 ییایجغراف تیکرمان با موقع

متـر ارتفـاع از سـطح     1755 ،یعرض شمال قهیدق 15درجه و  30

 تیاسـپل  صـورت بـه  متر،یلیم 135 انهیسال یو متوسط بارندگ ایدر

بـا چهـار    یتصـادف  کامـل  يهاپالت در قالب طرح بلوك تیاسپل

بـذر بـا    سـاندن یشـامل خ  شیآزمـا  يمارهـا یتکرار انجـام شـد. ت  

ــل ــوالریم 10 و 5، صــفردر ســه ســطح ( جاســموناتمتی ) کروم

عامل  عنوانبه جاسموناتمتیل یپاشلولمح ،یفاکتور اصل عنوانبه

اتفـون   یپاشـ )، محلـول کروموالریم 5و  صفردر دو سطح ( یفرع

 يهـا ) و رقمامیپیپ 300 و صفردوم) در دو سطح ( ی(عامل فرع

خـاك   زیبود. پس از انجام آنال یو آناناس يپسندشاه شیمورد آزما

ابتدا شـخم   ن،یزم يسازآماده براي نی)، در اواخر فرورد1جدول (

ــپس م ــو سـ ــوگرمیک 150 زانیـ ــود اوره و لـ ــوگرمیک 50 کـ  لـ

 يمخلـوط شـد. بـرا    سکیسوپرفسفات به خاك اضافه و توسط د

و سپس  جادیمتر ا 2و  15با طول و عرض  ییهاهکاشت بذر، پشت

ــداد  ــارتع ــدت    چه ــه م ــذر ک ــدد ب ــول   24ع ــاعت در محل س

و  یکششده بود، آب ساندهیو آب مقطر (شاهد) خ جاسموناتمتیل

 70بـا فاصـله    متـر یسانت پنجبه عمق  ییهاخشک کرده، درگوده

سـمت پشـته    کی که حالیخط داغاب در ياز هم رو متریسانت

در اول بـود   یرقم آناناس گریو سمت د يپسندهرقم شا يبذرها

در هـر گـوده    تینهادردو مرحله تنک  ی. طشدخردادماه کشت 

خـط   شـش امل شـ  یشـ یشد. هـر کـرت آزما   يبوته نگهدار دو

ــر 15 کاشــت ــه ( 257و  يمت ــود. 4/1بوت ــع) ب ــه در مترمرب   بوت
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  . مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش1جدول 

    فسفر قابل جذب  پتاسیم قابل جذب    کربن  نیتروژن کل رس سیلت شن
  هاشپ

  هدایت الکتریکی  

  )مترموس بر سانتیمیلی(      )کیلوگرم گرم درمیلی(    )درصد(

02/1 03/0 21 4/48 6/30   320  8/4   8/7    8/1  

  

 يهــامحلــول هیــپــس از ته ،ییایمیشــ يمارهــایاعمــال ت بــراي

با  یپاشموردنظر، محلول يهادر غلظت نو اتفو جاسموناتمتیل

هـا تـا   بوته يدو مرتبه در صبح و بعداز ظهر رو ،یسمپاش دست

 رمنظـو بـه شـدن کامـل بوتـه و اسـتفاده از سـورفاکتانت       سیخ

 مـار یرشـد انجـام شـد. ت    يهـا کننده میتنظ یاز اثربخش نانیاطم

سـه هفتـه و اتفـون دو هفتـه قبـل از برداشـت        جاسموناتمتیل

ـ با د یسمپاش وه،ی. همزمان با ظهور مشداعمال  ـ  نونیازی در  کی

از کاشـت بـذر    ياریمگس خربزه صورت گرفت. آب هیهزار برعل

ر هفتـه انجـام شـد.    بـار د کیـ ها دوبار و سـپس  تا استقرار بوته

از بوتـه و برداشـت    وهیـ شاخص برداشت، سهولت جداشـدن م 

روز و رقــم  99 يپســندرقــم شــاه يبــرا یجیتــدر صــورتبــه

کاشت بـذر ادامـه داشـت. صـفات      خیروز بعد از تار 93یآناناس

تعداد بـرگ در زمـان    ،ینگیسطح برگ، شاخص سبز اه،یطول گ

ت گوشـت و  عملکـرد، ضـخام   وه،یمتوسط وزن م وه،یم لیتشک

 يریـ گاندازه وهیآب م تهیدیمواد جامد محلول و اس وه،یپوست م

 کامالً يهاسطح برگ پس از انتخاب برگ يریگاندازه يشد. برا

کمـک کاغـذ   از بوتـه، محاسـبه مسـاحت بـرگ بـه      افتهیتوسعه 

 يکـه دارا  ياطول و عرض برگ، رابطه يریگو اندازه يمتریلیم

ــبــود از طر یونیرگرســ هیــدر تجز يبــاالتر نیــیتع بیضــر  قی

). شــاخص 10مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ( Excel افــزارنــرم

 دهانتخاب شـ  يهااز برگ یبرگ چهارتا  دودر مرحله  ینگیسبز

 سـنج لیـ و قرائـت وسـط بـرگ بـا کلروف     اهیگ ییاز قسمت انتها

)SPAD-502 Konica Minoltaيریگ). اندازه28شد ( دهی) سنج 

ــضــخامت گوشــت و پوســت م ــا کــول وهی ــا دقــت  سیب  1/0ب

رفراکتـومتر   انجام شد. مواد جامد محلول با استفاده از متریسانت

صـورت کـه از    نیبه ا گیري شدنداندازه )MT-098P8A( یدست

و بعـد از   شـد  يریـ گانتخاب و عصاره وهیعدد م 10 يماریهر ت

 گـراد یدرجه سـانت  20 يصفر کردن دستگاه با آب مقطر، در دما

 ياشـه یش يبا قراردادن الکترودها وهیآب م تهیدیو اسقرائت شد 

شـده   هیـ عصـاره ته  تـر یلیلـ یم 20 ) درMetrohamمتر (هاشپ

فصـل رشـد، محاسـبه عملکـرد بـا       ي). در انتهـا 2سنجش شد (

انجام شـد.   یشیآزما يهاکرت یانیبوته از خطوط م 15انتخاب 

 ســهی، مقاMATAT-Cو  SAS يهـا افزارنــرمبـا   يآمــار هیـ تجز

درصـد و رسـم    پـنج با آزمون دانکن در سطح احتمـال   نیانگیم

  انجام شد.      Excel افزارنرمها با شکل

  

  و بحث جینتا

 يهابذر و شاخص یزنبر جوانه جاسموناتمتیل تیمارپیشاثر 

  شگاهیدر آزما یارقام طالب اهچهیرشد گ

و رقـم   جاسموناتمتیلنشان داد، اثر ساده  انسیوار هیتجز جینتا

و  چـه شـه یبـذر و طـول ر   یزنفات درصد و سرعت جوانهبر ص

 5و  5/2 ). غلظــت2جــدول اســت ( داریمعنــ اهیــچــه گســاقه

درصــد  30و  22 ترتیــببــهبــا شــاهد  ســهیدر مقا کرومــوالریم

کروموالر بـا  یم 10و  25/1غلظت  یداد ول شیرا افزا یزنجوانه

د دو رقـم مـور   نی). بـ 3جدول نداشت ( داریشاهد اختالف معن

 نیو کمتـر  نیشـتر یوجـود دارد. ب  داریاختالف معن زین شیآزما

مربوط به رقم  ترتیببهدرصد)  6/56 و 6/82( یزنجوانه درصد

سـبب   کرومـوالر یم 5و  5/2 بود. غلظـت  یو آناناس يپسندشاه

ســرعت  يپســندشــاه مشــد. رقــ یزنــســرعت جوانــه شیافــزا

 65/2( یاناسـ از رقـم آن  يشـتر یبذر در روز) ب 97/8( یزنجوانه

) متـر یسـانت  44/7( چهشهیطول ر نیشتریبذر در روز) داشت. ب

) در متـر یسـانت  15/6طـول (  نیو کمتر کروموالریم 5با غلظت 

 یرقـم آناناسـ   چـه شهیطول ر نیشاهد مشاهده شد. همچن ماریت

و  5/2اسـت. غلظـت    شتریب يپسندهدرصد نسبت به رقم شا 12

 نیشـتر یداده و ب شیرا افـزا  اهیـ چـه گ طول سـاقه  کروموالریم 5

بـود.   کرومـوالر یم 5) مربوط بـه غلظـت   متریسانت 70/8مقدار (
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از رقـم   شـتر یدرصـد ب  شـش  يپسـند چه در رقم شاهطول ساقه

اثـر سـاده    دهـد ینشـان مـ   انسیـ وار هیـ تجز جیبود. نتا یآناناس

چـه و  وزن تر سـاقه  چه،شهیبر صفت وزن تر ر جاسموناتمتیل

 5 ،5/2 ). غلظت2است (جدول  داریمعن یفرع يهاشهیتعداد ر

 شیرا نسبت به شاهد افـزا  اهیگ چهشهیوزن ر کروموالریم 10و 

) گــرمیلــیم 16و  66/20( نیانگیــم نیو کمتــر نیشــتریداده و ب

شـاهد بـود.    ماریو ت کروموالریم 5/2مربوط به غلظت  ترتیببه

 5/51( کروموالریم 5چه با غلظت وزن تر ساقه نیانگیم نیشتریب

شــاهد  مــاری) در تگــرمیلــیم 5/41آن ( نی) و کمتــرگــرمیلــیم

 جاسـمونات متیـل  کروموالریم 10و  5، 5/2مشاهده شد. غلظت 

داد  شیدرصـد افـزا   34و  68، 64 ترتیببهرا  یفرع شهیتعداد ر

  ).3(جدول 

  

  يامزرعه شیآزما جینتا

ـ یبـر و  جاسـمونات متیل تیمارپیش اثر ـ یرو يهـا یژگ و  یش

  هفته پس از کاشت پنج یارقام طالب یشیزا

  یبرگ چهارتا  دودر مرحله  اهیگ طول

ــا یبررســ ــتجز جینت ــوار هی ــ انسی ــل  دهــدینشــان م ــر متقاب اث

). 4جـدول  اسـت (  داریمعن اهیو رقم بر طول گ جاسموناتمتیل

طـول   والر،کرومـ یم پـنج غلظت  دهدینشان م هانیانگیم سهیمقا

 5/17و  46 ترتیـب بـه  یو آناناس يپسندشاه يهابوته را در رقم

در هـر دو   کرومـوالر یم 10داده است اما غلظت  شیدرصد افزا

  ).1(شکل با شاهد ندارد  يداریرقم تفاوت معن

  

  برگ سطح

ـ  اهیـ و رقم بر سطح بـرگ گ  جاسموناتلیمتقابل مت اثر  داریمعن

در رقــم  کرومــوالریم 10و  5 يهــا). غلظــت3اســت (جــدول 

 شیدرصد افـزا  3/12و  2/39سطح برگ را  ترتیببه يپسندشاه

   ).2(شکل بوده است  ریثأتیب یبر رقم آناناس کهحالیداد در 

  

  ینگیسبز شاخص

 اهیـ گ ینگیو رقـم بـر شـاخص سـبز     جاسـمونات متیلساده  اثر

 ترتیـب به کروموالریم 10و  5). غلظت 3است (جدول  داریمعن

داشـته اسـت.    شیبا شاهد افـزا  سهیدرصد در مقا 80/3و  69/7

 یاز رقم آناناس شتری) ب56( يپسنددر رقم شاه لیشاخص کلروف

  ).5جدول ) است (53(

  

    وهیم لیبرگ در آغاز تشک تعداد

ـ  اهیـ و رقم بر تعداد برگ در گ جاسموناتمتیلساده  اثر  داریمعن

ــدول  ــتری). ب4اســت (ج ــرگ ( نیش ــداد ب ــت) از 3/48تع   غلظ

مـوالر  کرویم 10غلظت  که حالیحاصل شد در کروموالریم پنج

درصـد   48 يپسـند نداشتند. رقم شاه يداریو شاهد تفاوت معن

  ).5 دولداشت (ج ینسبت به رقم آناناس يشتریتعداد برگ ب

  

  در بوته  وهیم تعداد

شـده در   لیتشـک  وهیـ و رقم بر تعداد م جاسموناتمتیلاثر ساده 

 40 کرومـوالر، یم پـنج ). غلظـت  4اسـت (جـدول    داریمعن اهیگ

داده و غلظـت   شیبا شاهد افـزا  سهیرا در مقا وهیدرصد تعداد م

 ســهینــدارد. مقا يداریبــا شــاهد تفــاوت معنــ کرومــوالریم 10

 5/2 يپسـند شـاه  مدر رق وهیتعداد م دهدیارقام نشان م نیانگیم

  ). 4است (جدول  یبرابر رقم آناناس

  

با  جاسموناتمتیل یپاشو محلول تیمارشپیکنش برهم شیآزما

  یطالب وهیم يهایژگیبر و لنیات

  وهیوزن م نیانگیم

 یپاشـ و محلـول  تیمارپیشاثر ساده  دهدینشان م انسیوار هیتجز

اسـت   داریمعنـ  يپسـند رقم شاه وهیوزن م نیانگیجاسمونات بر م

 21را  وهیـ وزن م جاسـمونات متیـل بـا   یپاشـ محلـول  ).6(جدول 

  .داده است شیدرصد افزا 1/7 تیمارپیش یول درصد

از آن است که اثرات سـاده   یحاک یحاصل در رقم آناناس جینتا

  .)8و  7جدول ( ستین داریمعن وهیبر وزن م مارهایو متقابل ت

  

    عملکرد

 یپاشـ و محلـول  تیمـار پـیش نشان داد اثر سـاده   انسیوار هیتجز

ـ بر م جاسموناتمتیل  داریمعنـ  يسـند پعملکـرد رقـم شـاه    زانی
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  )Cucumis melo( هاي رویشی و زایشی ارقام طالبیبر برخی ویژگی جاسموناتمتیل تیمارپیشنتایج تجزیه واریانس اثر  .4جدول 

درجه  میانگین مربعات

 آزادي
 منابع تغییر

 طول گیاه سطح برگ شاخص کلروفیل  تعداد برگ در آغاز تشکیل میوه تعداد میوه در بوته

 رقم 1 75/0** 1695** 8/59** 1792** 7/72**
  جاسمونات 2 19/3** 408** 7/32** 126** 68/2*

1/09ns 39/3ns 0/49ns **443 **82/0 2  اثر متقابل  

  خطا 15 045/0 9/24 18/2 2/16 67/0

 .دهدان میدار را نشدار در سطح احتمال یک درصد، پنج درصد و عدم تفاوت معنیترتیب تفاوت معنیبه nsو  *، **
 

  
هاي با حرف مشترك بر اساس آزمون دانکن داراي عدم ستون .و رقم بر طول گیاه طالبی جاسموناتمتیل تیمارپیشاثر متقابل  .1شکل 

  دار در سطح احتمال پنج درصد هستند.تفاوت معنی
  

  
با حرف مشترك بر اساس آزمون دانکن داراي عدم هاي ستون .و رقم بر سطح برگ طالبی جاسموناتمتیل تیمارپیشاثر متقابل  .2شکل 

  دار در سطح احتمال پنج درصد هستند.تفاوت معنی
 

  هاي رویشی و زایشی طالبیو رقم بر برخی ویژگی جاسموناتمتیل تیمارپیشاثر ساده  .5جدول 

  تیمار شاخص کلروفیل  تعداد برگ در آغاز تشکیل میوه تعداد میوه در بوته

2/28b 40/5b 52/5c 0 
 جاسمونات

 (میکروموالر)
3/20a 48/3a 56/5a 5 

2/12b 43/1b 54/8b 10 

3/61a 52/6a 56/2a رقم  پسنديشاه 

1/46b 35/3b 53/1b آناناسی  

درصد  پنجهاي با حروف غیرمشابه براساس آزمون دانکن از لحاظ آماري در سطح احتمال میانگیندر هر صفت و براي هر عامل آزمایشی 

  .دار هستندراي تفاوت معنیدا
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  )Cucumis meloپسندي (هاي میوه طالبی رقم شاهو اتیلن بر ویژگی جاسموناتمتیلپاشی ، محلولتیمارپیشنتایج تجزیه واریانس اثر  .6جدول 

  اسیدیته  مواد جامد محلول   ضخامت گوشت  عملکرد  متوسط وزن میوه  درجه آزادي  منابع تغییر

  ns007/0  ns14/0  ns069/0  62675**  210756*  2   تیمارپیش

  30/0  28/0  004/0  1245007  35407  6  خطا

  ns003/0  **39/0  98/0**  51419**  2382008**  1  پاشی محلول

  ns997  ns3548  ns001/0  ns075/0  ns14/0  2  پاشیمحلول × تیمارپیش

  000/0  092/0  004/0  1469403  5625  9  خطا

  ns1978  ns42500  **20/0  ns24/0  **009/0  1  اتفون

  ns9/32  ns33426  ns011/0  *42/0  ns13/0  2  اتفون × تیمارپیش

  ns380  ns78873  ns018/0  14/1  **0002/0  1  اتفون ×پاشی محلول

  ns4/30  ns3418  ns000/0  *49/0  ns12/0  2  اتفون ×پاشی محلول × تیمارپیش

  004/0  11/0  012/0  345596  128  18  خطا

  .دهددار را نشان میدرصد و عدم تفاوت معنی پنجدرصد،  یکدار در سطح احتمال تفاوت معنی ترتیببه nsو  *، **

  

  )Cucumis meloهاي میوه طالبی رقم آناناسی (و اتیلن بر ویژگی جاسموناتمتیلپاشی ، محلولتیمارپیشتجزیه واریانس اثر نتایج  .7جدول 

  اد جامد محلول مو  ضخامت گوشت  عملکرد  درجه آزادي  منابع تغییر

  ns096/0  ns49/0  9933414**  2   تیمارپیش

  23/0  043/0  7926756  6  خطا

  ns025/0  70/0**  233862552**  1  پاشی محلول

  743457ns *070/0  ns040/0  2  محلول پاشی × تیمارپیش

  049/0  013/0  5089792  9  خطا

  ns6279980  *12/0  **82/0  1  اتفون

  ns606171  ns042/0  ns10/0  2  اتفون ×تیمارپیش

  9520ns ns010/0  54/0  1  اتفون ×پاشی محلول

  58471ns ns017/0  **58/0  2  اتفون ×پاشی محلول × تیمارپیش

  081/0  028/0  267989  18 خطا

  .دهددار را نشان میدار در سطح احتمال یک درصد، پنج درصد و عدم تفاوت معنیترتیب تفاوت معنیبه nsو  *، **

  

  پسندي پاشی جاسمونات بر میانگین وزن میوه رقم شاهو محلول تیمارپیش. اثر ساده 8جدول 

  میانگین وزن میوه (گرم)  (میکروموالر) غلظت  تیمار

  تیمارپیش

0  710b 

5  761a 

10  b726  

  محلول پاشی
0  662b 

5  a803  

  درصد هستند. پنجار در سطح احتمال دهاي با حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن، فاقد تفاوت معنیمیانگین
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 42 کرومـوالر یم پـنج بـا غلظـت    تیمـار پـیش ). 6است (جدول 

عملکـرد را   کرومـوالر یم پـنج با غلظت  یپاشمحلول یدرصد ول

  .)9(جدول داده است  شیافزا درصد 21نسبت به شاهد، 

و  تیمارپیشاثر ساده  دهدینشان م یرقم آناناس انسیوار هیتجز

  ).7است (جدول  داریجاسمونات بر عملکرد معن یپاشمحلول

 نیشـتر یب کرومـوالر یم پـنج  جاسـمونات متیـل بذر بـا   تیمارپیش

با  تیمارپیش یکلطوربهتن در هکتار) و  8/43عملکرد را داشته (

ــنجغلظــت  ــوالر،یم پ ــ 6/52 کروم ــول یدرصــد ول  یپاشــمحل

داد  شیدرصد نسبت به شاهد افـزا  4/13جاسمونات عملکرد را 

  ). 9جدول (

  

  گوشت  ضخامت

اثـر سـاده    يپسـند در رقـم شـاه   دهـد ینشان مـ  انسیوار هیتجز

 وهیـ و اتفون بر ضخامت گوشـت م  جاسموناتمتیل یپاشمحلول

ــ ــول6اســت (جــدول  داریمعن ــ). محل ــا غلظــت  یپاش ــنجب  پ

و اتفون  شیدرصد افزا 10را  وهیضخامت گوشت م کروموالریم

  ). 10جدول درصد کاهش داده است ( 2/4آن را 

اثـر متقابـل    دهـد ینشـان مـ   یرقـم آناناسـ   انسیوار هیتجز

بر ضـخامت گوشـت    جاسموناتمتیل یپاشو محلول تیمارپیش

 10بـا غلظـت    تیمارپیش بی). ترک7است (جدول  داریمعن وهیم

 وهیـ حداکثر ضخامت گوشـت م  کروموالر،یم پنج یپاشو محلول

 مـار یبـا ت  يحـاظ آمـار  از ل یاست ول داشته ) رامتریسانت 31/3(

 کرومـوالر یم پـنج بـا غلظـت    یپاشـ و محلول تیمارپیش یبیترک

  . )11(جدول ندارد  یتفاوت

  

  وهیجامد محلول م مواد

 یپاشـ و محلـول  تیمـار پـیش گانـه  اثر متقابل سه يپسندرقم شاه در

اسـت (جـدول    داریجاسمونات و اتفون بر مواد جامد محلول معنـ 

 کرومـوالر یم 5 یپاشـ محلول کروموالر،یم 10 تیمارپیش بی). ترک6

درصـد) را داراسـت    1/14بدون اتفون، حداکثر مواد جامد محلول (

 یپاشـ محلـول  ،تیمـار پـیش اثر متقابل  ی). در رقم آناناس12(جدول 

اسـت (جـدول    داریجاسمونات و اتفون بر مواد جامد محلول معنـ 

 کرومـوالر یم 5 یپاشـ محلول کروموالر،یم 10 تیمارپیش بی). ترک7

  .)12جدول را داراست ( نیانگیبدون اتفون حداکثر م

  

  وهیآب م تهیدیاس

 یپاشـ اثـر متقابـل محلـول    دهـد ینشان مـ  انسیوار هیتجز جینتا

 يپسـند رقـم شـاه   وهیآب م تهیدیو اتفون بر اس جاسموناتمتیل

درصد) مربوط  9/5( نیانگیم نیشتری). ب6است (جدول  داریمعن

ـ بـا مصـرف    کروموالریم پنج جاسموناتلمتی یپاشبه محلول  ای

شـاهد   مـار یت ر) د7/5( نیانگیـ م نیعدم مصرف اتفون و کمتـر 

نشان داد  یرقم آناناس انسیوار هی). تجز13جدول مشاهده شد (

ـ بر م یمورد بررس يمارهایاز ت کدامچیه  وهیـ آب م تهیدیاسـ  زانی

  ). 7(جدول  ستین داریرقم مذکور معن

  

   یزودرس

و  تیمارپیش یبیترک ماریت ،یدگیرس عیتسر براي ماریت نیترمؤثر

 همراه استفادهبه کروموالریم پنج جاسموناتمتیلبا  یپاشمحلول

 یدگیرسـ  نکهیروز قبل از ا چهارام بود که  یپیپ 300اتفون  از

در رقـم   دهیرسـ  وهیـ درصـد م  38 ،فتـد یشاهد اتفـاق ب  ماریدر ت

 حـالی ا سبب شـد. در ر یدرصد در رقم آناناس 30و  يپسندشاه

درصـد   18و  22فقـط   ییتنهـا اتفون به ماریزمان، ت نیدر هم که

  داشت. دهیرس وهیم

 جاسـمونات متیل یپاشذکر است در هر دو رقم محلول قابل

و بـا  اسـت  تر بـوده  مـؤثر  یدگیبذر در رسـ  تیمارپیشنسبت به 

اتفون  يحاو يمارهایت یشدن به زمان برداشت اثر بخش کینزد

  .فتایکاهش 

  

  بحث

 کرومـوالر یم پـنج تـا غلظـت    جاسـمونات متیـل  شیآزما نیا در

بذر هر دو رقم  یزندرصد و سرعت جوانه شیهمواره سبب افزا

ـ با شـاهد برابـر بـوده     ای کروموالریم 10شده و غلظت  یطالب  ای

 اهیـ گ یبررسـ  یقبلـ  قـات یداشـته و در تحق  ياثرات مثبت کمتر

). 28( بـود  مـار یت نیتربمناس کروموالریم پنجغلظت  زین یطالب

بـه   یزنـ جوانـه  يجاسمونات رو ریمطالعات نشان داده است تأث

 نییدر غلظـت پـا   یزن). بهبود جوانه22دارد ( یغلظت آن بستگ
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  پاشی جاسمونات بر عملکرد میوه رقم شاه پسندي و آناناسی طالبیو محلول تیمارپیش. اثر ساده 9جدول 

  عملکرد رقم آناناسی (تن در هکتار)  پسندي (تن در هکتار)رد رقم شاهعملک  غلظت (میکروموالر)  تیمار 

  تیمارپیش

0  c9/28  c7/28  

5  a2/41  a8/43  

10  b2/33  b3/32  

  پاشیمحلول
0  b20/31  b7/32  

5  a7/37  a1/37  

  .دار در سطح احتمال پنج درصد هستندمعنی هاي با حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن، فاقد تفاوتمیانگیندر هر صفت و براي هر عامل آزمایشی 

  

  و اتفون بر ضخامت گوشت میوه رقم شاه پسندي جاسموناتمتیلپاشی . اثر ساده محلول10جدول 

  متر)ضخامت گوشت میوه (سانتی  غلظت  تیمار

  پاشی (میکروموالر)محلول
0  b90/2  

5  a20/3  

  گرم بر لیتر)اتفون (میلی
0  a11/3  

300  b98/2  

  .درصد هستند پنجدار در سطح احتمال هاي با حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن، فاقد تفاوت معنیانگینمی

  

  پاشی جاسمونات بر ضخامت گوشت میوه رقم آناناسی و محلول تیمارپیش. اثر متقابل 11جدول 

  متر)ضخامت گوشت میوه (سانتی  پاشیمحلول  تیمارپیش

0  0  b95/2  

0  5  a21/3  

5  0  a18/3  

5  5  a28/3  

10  0  b93/2  

10  5  a31/3  

  .درصد هستند پنجدار در سطح احتمال هاي با حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن، فاقد تفاوت معنیمیانگین

  

ـ فعال شیو افزا یکیمتابول تیفعال شیافزا لیدلممکن است به  تی

ـ    مـار یدر بـذر ت  زکنندهیدرولیه يهامیآنز  نیشـده باشـد، همچن

 هیـ و تجز پـاز یل نیم آلکـال یونات سـبب فعـال شـدن آنـز    جاسم

 کیدر غلظت کم با تحر جاسموناتمتیل). 29( شودیم هایچرب

ـ   شیرا افـزا  یزنممکن است جوانه لنیات دیتول عکس ردهـد و ب

ـ   ACC لیجاسمونات باعـث مهـار تبـد    يغلظت باال  لن،یبـه ات

ـ نهاو در الزیآمـ  میآنز تیو فعال زانیکاهش م  سـبب کـاهش   تی

 کیبذر بـه آبسـز   تیبا کاهش حساس دیا). ش7شود ( یزنجوانه

 5/2 يهـا مطالعه، غلظت نی). در ا6اتفاق افتاده باشد ( نیا دیاس

 ومــاسیبــر طــول انــدام و ب جاســموناتمتیــل کرومــوالریم 5و 

 يهـا داشت که با گزارش یاثرات مثبت یهر دو رقم طالب اهچهیگ

بـا   اهیـ گ ییانـدام هـوا  و  شهیرشد ر کیبر تحر یاعالم شده مبن

ـ ). در گ7دارد ( یجاسمونات همخوان نییپا يهالظتغ ذرت  اهی

  جاسـمونات سـبب    کرومـوالر یم 500و  100 يهاکاربرد غلظت
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  واتفون  بر مواد جامد محلول میوه رقم شاه پسندي و آناناسی طالبی جاسموناتمتیلپاشی و محلول تیمارپیش. اثر متقابل 12جدول 

  مواد جامد محلول رقم آناناسی   پسندي مواد جامد محلول رقم شاه    اتفون     پاشیمحلول   تیمارپیش

 (درصد)      گرم بر لیتر)(میلی    (میکروموالر)

0  0    0   b7/13  c6/13  

0  0    300   c5/13  cd6/13  

0  5    0   ab7/13  c7/13  

0  5    300   bc5/13  cd6/13  

5  0    0   b7/13  ab0/14  

5  0    300   b6/13  c6/13  

5  5    0   ab8/13  b9/13  

5  5    300   cd2/13  c6/13  

10  0    0   bc5/13  e2/13  

10  0    300   cd2/13  d5/13  

10  5    0   a1/14  a1/14  

10  5    300   d0/13  f0/13  

  .درصد هستند پنجدار در سطح احتمال هاي با حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن، فاقد تفاوت معنیمیانگین

  

  پسنديو اتفون بر اسیدیته آب میوه رقم شاه جاسموناتمتیلپاشی ثر متقابل محلول. ا13جدول 

  هاش)اسیدیته (پ  گرم بر لیتر)اتفون (میلی  محلول پاشی (میکروموالر)

0  0  b77/5  

0  300  a97/5  

5  0  a98/5  

5  300  a98/5  

  .درصد هستند پنجدر سطح احتمال  دارهاي با حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن، فاقد تفاوت معنیمیانگین

  

 ریو سـا  شـه یطـول ر  شی). افزا5شده است ( شهیکاهش رشد ر

علـت  بـه  توانـد یدر غلظت مناسب جاسمونات، م اهیگ يهااندام

). 6شــدن ســلول باشــد ( لیــو طو یســلول ماتیتقســ شیافــزا

ـ زانت اهیـ گ يبذرها يسازمادهآ  کرومـوالر یم 500بـا غلظـت    ومی

درصد شده  97 زانیمبه شهیکاهش طول ر سبب جاسموناتمتیل

 500 جاسموناتمتیلبذر با  ساندنیذرت خ اهی). در گ29است (

ــوالریم ــه گ  کرومـــ ــک بوتـــ ــر و خشـــ ــوزن تـــ   را اهیـــ

ـ ا جی). در نتا5درصد کاهش داده است ( 50  دیشـا  ش،یآزمـا  نی

 شی، حاصـل افـزا  جاسـمونات متیلش تعداد برگ تحت اثر یافزا

 تیــنهافتوسـنتز و در  يهـا زهیــنگر شیافـزا  ،یسـلول  ماتیتقسـ 

جاســمونات باشــد کــه بــا  نییفتوســنتز در غلظــت پــا شیافــزا

از  يادیتعداد برگ در تعداد ز شیاعالم شده از افزا هايگزارش

  ).13دارد ( یهمخوان جاسموناتمتیلبا کاربرد  وهیدرختان م

بر سطح بـرگ رقـم    جاسموناتمتیل کروموالریم پنج غلظت

 شتریمثبت به مراتب ب ریثأت نیداشته که ا یشیزااثر اف يپسندشاه

 یدر رقـــم آناناســـ یبـــوده ولـــ کرومـــوالریم 10از غلظـــت 

سـطح   شیبوده است. افزا ریثأتیبر سطح برگ ب جاسموناتمتیل

که با  است گزارش شده جاسموناتمتیلبا کاربرد  ازیپ اهیبرگ گ
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ر سـطح بـرگ د   شی). افزا23دارد ( یهمخوان پژوهش نیا جینتا

فتوسنتز بـوده   شیافزا لیدلبه دیجاسمونات شا نییپا يهاغلظت

 دیاکسـ يو جـذب د  لیـ کلروف شیحاصل افزا تواندیکه ماست 

جاسـمونات بـا کـاهش     يغلظت باال ی). از طرف22باشد ( کربن

سـطح بـرگ،    شبسته شدن روزنه، کاه سکو،یروب میآنز تیفعال

را کـاهش  فتوسـنتز   کـربن،  دیاکسـ يو جذب د لیکاهش کلروف

ــ ــزا16( دهــدیم ــنجدر غلظــت  ینگیشــاخص ســبز شی). اف  پ

گزارش شـده اسـت    یطالب اهیدر گ جاسموناتمتیل کروموالریم

ـ ا جیکه بـا نتـا   ). کـاربرد  28دارد ( یهمخـوان  کـامالً  قیـ تحق نی

سـبب   زاکلـ  يهااهچهیگ يرو کروموالریم 100 جاسموناتمتیل

ـ   ماریت اهانیدرگ لیکلروف ریچشمگ شیافزا شـده   لنیا اتـ شـده ب

واحـد   ریـ ز يهـا ژن انیـ جاسمونات ب ي). غلظت باال11است (

در را کاهش و  الزیفسفات کربوکسسیب 5و  1 بولوزیکوچک، ر

  ).  15( شودیسبب کاهش فتوسنتز م هجینت

فتوسـنتز را مهـار کـرده،     يهـا با غلظت بـاال ژن  جاسمونات

واحد بزرگ کلروپالست و بسته شـدن   ریباعث کاهش ترجمه ز

ـ از انتقال الکتـرون، کـاهش کلروف   ممانعت ها،روزنه  یو حتـ  لی

  ).13( شودیم یسلول يغشا بیآس

 جـه ینت يپسـند عملکـرد رقـم شـاه    شیافـزا  شیآزما نیا در

 کـه  حـالی بود در وهیمتوسط وزن م شیو افزا وهیتعداد م شیافزا

 جاسـمونات متیل. افتی شیافزا وهیفقط تعداد م یدر رقم آناناس

درصـد و   24 وهیدو م يدارا یطالب يهادر بوته والرکرومیم پنج

). 28ش داده اسـت ( یرا افـزا  وهیدرصد عملکرد م 19 ياوهیمسه

 یپاشــمحلــول ،يپســندرقــم شــاه  وهیــوزن م شیدر افــزا

تر مؤثرکننده رشد میتنظ نیبذر با ا تیمارپیشاز  جاسموناتمتیل

نـده در مرحلـه   کنمیتنظ شتریب یعلت اثر بخشبه بوده که احتماالً

ـ نمو م بـوده اسـت.    اهیـ رشـد گ  یینسـبت بـه مراحـل ابتـدا     وهی

 هـا سـتم یرا در مر یسـلول  میتقسـ جاسمونات  نییپا يهاغلظت

 وهیاندازه م شی). افزا22( بخشدیرا بهبود م اهیو رشد گ شیافزا

شدن سلول همراه بـوده اسـت    لیو طو میتقس شیبا افزا احتماالً

 شیبـا افـزا   معموالً انیخانواده کدوئ ). کاربرد اتفون در14 و 7(

دارد و  رتیمغا قیتحق نیا جیکه با نتا است عملکرد همراه بوده

ـ باشـد کـه در ا   لنیمرتبط با زمان کاربرد ات تواندیآن م تعل  نی

اثـرات آن بـر    یبا هدف بررسـ  اهیمطالعه در مراحل آخر رشد گ

احـل  چنانچه در مر یولاست مورد استفاده قرار گرفته  یزودرس

هـا و  گـل  تیسـت بـر جنسـ   ا استفاده شود قـادر  اهیرشد گ هیاول

از  یکـ ی). مـواد جامـد محلـول    27اثـر بگـذارد (   اهیـ عملکرد گ

 ریثأاســت کــه تحــت تــ وهیــم تیــفیک نیــیمهــم تع يپارامترهــا

ــ ــدهمیتنظ ــاکنن ــد گ يه ــرش ــل تغ یاهی ــقاب ــت ( ریی ). 17اس

م ارقـا  وهیـ مـواد جامـد محلـول م    شیسبب افزا جاسموناتمتیل

ــالب ــد، در یط ــالیش ــه ح ــتفاده از  ک ــلاس ــموناتمتی  5/0 جاس

 شیزادر دو رقم آلو سبب افـ  وهیدر مرحله توسعه م کروموالریم

 ياثـر  وهیمواد جامد محلول م يبر محتو یکل شده ول یآل دیاس

و غلظـت   یاهیمرتبط با واکنش گونه گ تواندیکه ماست نداشته 

اثر اتفـون بـر    یعه از بررسمطال نیا جی). نتا25کار رفته باشد (هب

 یدگیرس عیکه اتفون سبب تسر یقبل يهابا گزارش وهیم تیفیک

ـ تر شـدن پوسـت وگوشـت م   و نازك هندوانـه شـده اسـت     وهی

  ).21دارد ( یهمخوان

  

   يریگجهینت

ــا ــا جینت ــرا  نی ــه در ش ــان داد ک ــه نش ــگاهیآزما طیمطالع  ،یش

رقـم  و  مـار یت نیتـر مناسـب  کرومـوالر یم پـنج  جاسموناتمتیل

 طیداشته است. در شـرا  يترعیو سر شتریب یزنجوانه يپسندشاه

بـر   کرومـوالر یم پـنج  جاسـمونات متیلبذر با  تیمارپیشمزرعه، 

 ،ینگیسطح برگ، شاخص سبز لیاز قب یشیو زا یشیصفات رو

 شیو در افـزا  اسـت  داشته یشیاثر افزا وهیتعداد برگ و تعداد م

 ،جاسـمونات متیـل  یاشـ پدو رقم نسبت بـه محلـول   عملکرد هر

 یو اتفون سـبب زودرسـ   جاسموناتمتیل بیداشت. ترک يبرتر

   را کاهش داد. وهیم یفیو ک یکمّ يهایژگیو ریاما ساشد 

 براي کروموالریم پنجبذر با جاسمونات  تیمارپیش تینهادر

تعداد و متوسط وزن  شیبا افزا يپسندعملکرد ارقام شاه شیافزا

درصد)  52و  43 ترتیببه( وهیتعداد م شیابا افز یو آناناس وهیم

  است.    هیقابل توص
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Abstract 

This study was conducted having the goal of investigating the effects of Methyl Jasmonate on germination, growth and 
development indices  and fruit yield in melon cultivars through two experiments separately performed at Labarotary and 
Research Station of Agricultural College, Shahid Bahonar University of Kerman in 2011. Germination test was 
conducted as a factorial experiment on the basis of completely randomized design with seed soaking in Methyl 
jasmonate at 5 levels (0, 1.25, 2.5, 5 and 10 μM), two levels of the cultivar (Shapasandi and Annanasi), four replications 
and each replication consisting 500 seeds. The field experiment was performed as split split plot using randomized 
complete blocks with seed soaking in methyl jasmonate at three levels  (0, 5 and 10 μM), spraying jasmonate at two 
levels (0 and 5 μM) and ethephon spraying at two levels (0 and 300 ppm) with four replications. The results of 
germination experiment demonstrated that the highest germination percentage (81.6%) and germination rate (6.74 
seeds/day) was related to the 5 μM concentration of methyl jasmonate. Shapasandi cultivar had superiority over 
Annanasi cultivar. In the field experiment, the Jasmonat pre-treatment increased leaf area in Shapasandi cultivar by 
39.2%. It was showed that the chlorophyll index (7.7%), leaf number (19.2%), as well as the number of fruits (40%) 
were increased in the presence of 5 μM of jasmonate. The 5μM seed pretreatment was superior to Jasmonat spraying in 
terms of increasing the fruit yield. Jasmonat spraying increased fruit weight and flesh thickness in Shapasandi cultivar. 
Seed pretreatment with 5μM jasmonate can be recommended for increasing the yield of Shapasandi and Annanasi 
cultivars. 
 
 

 

 

Keywords Ethephon, Germination Percentage and Rate, Leaf Area, Priming 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

1, 2, 3. Graguated MSc., Professor and Assistant Professor, Respectively, Department of Horticultural Sciences, Shahid 
Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. 

4. Lecturer, Department of Horticultural Sciences, University of Jiroft, Jiroft, Iran. 
*: Corresponding Author, Email: NadiaBahremand@ujiroft.ac.ir 


	10-Bahremand-A-10-3236-3 
	Abstract10

