
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


مقاالت شفاهی سبزیکارياهواز   -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی           

١

ثیر اسپرمیدین و متیل جاسمونات بر بیان جنسیت گل هاي کدو خورشتی (رقم ایده آل)أت

3، بانی نسب بهرام2، مبلی مصطفی*1واهب پریناز

دانشیار گروه -3استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان -2دانشجوي کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان -1
علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

parinazvaheb@yahoo.com: لمسئوهنویسند*

چکیده

. برخی از تنظیم ها داردانواع کدو بین سطح کشت راترین بیشکدو یکی از سبزي هاي مهم اقتصادي است و کدو خورشتی 
کننده هاي رشد گیاهی تأثیر شگرفی بر بیان جنسیت گل هاي خانواده کدوییان دارند و با افزایش یا کاهش گل هاي نر و ماده 

گل ه تأثیر تنظیم کننده هاي رشد اسپرمیدین و متیل جاسمونات بر روي بیان جنسیت موجب تغییر عملکرد خواهند شد. براي مشاهد
در طول بهار و با سه تکرار کدو خورشتی آزمایشی در دانشگاه صنعتی اصفهان در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی هاي 

5/0ول در لیتر، متیل جاسمونات در دو غلظت میلی م07/0و 03/0انجام شد. تیمارها شامل اسپرمیدین در دو غلظت 1394تابستان 
برگی محلول پاشی شدند. 2-4میلی مول در لیتر و آب مقطر به عنوان شاهد بودند. براي اعمال تیمار ها بوته ها در مرحله 75/0و 

یوه، عملکرد میوه، میزان ر، تعداد میوه، وزن مناز هورمون پاشی تا آغاز گلدهی، تعداد گل ماده و نر، نسبت گل ماده به تیمار روز
میلی مول در لیتر متیل جاسمونات 5/0کارتنوئید میوه و ویتامین ث میوه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که غلظت 

میلی مول در لیتر نیز 75/0تا آغاز گلدهی را افزایش داد. متیل جاسمونات شمار روزموجب کاهش گل ماده شد اما وزن میوه و 
میزان ویتامین ث را افزایش داد. 

متیل جاسمونات، اسپرمیدین، کدو خورشتی، بیان جنسیتکلمات کلیدي: 

مقدمه

افزایش جمعیت جهانی موجب گردیده است تا تالش در زمینه افزایش مواد غذایی نیز شتاب بیشتري به خود گیرد. دو راهبرد 
بیشینه رساندن عملکرد در واحد سطح می باشد. افزایش تولید در واحد سطح عمده در این ارتباط، افزودن بر سطح زیر کشت و به 

دانش و آگاهی کشاورزان خود می تواند تا اندازه زیادي از گسترش ءو تمرکز بر روي نهاده هاي گوناگون تولید، همگام با ارتقا
کننده هاي رشد گیاهی، به ویژه در عرصه هاي زمین هاي کشاورزي و تخریب منابع طبیعی بکاهد. در این میان استفاده از تنظیم 

.)1384(باسرا نوین فعالیت هاي کشاورزي مطرح می گردد

عادت گلدهی کدو به صورت می باشد.گیاهی یکساله Cucurbitaceaeمتعلق به خانواده )pepoCucurbita(کدو خورشتی 
,Staswick(وجود دارندبوتهیک یکپایگی است که در آن گل هاي نر و ماده به طور جداگانه بر روي  . مطالعات )1992

گل هاي نر، ماده و دوجنسی از سرآغازه هاي مشابهی شکل گرفته اند که بعد کدوئیان به ویژه خیار مورفولوژیکی نشان داده اند که 
1960Atsmon(ها گل نر، ماده و دوجنسی از آن ها ایجاد می شوند & Galun,) و (Goffinet, تنظیم نوع جنس گل در . )1990

.)1385(وین کدوییان تحت کنترل ژنتیک، شرایط محیطی و عوامل هورمونی می باشد

شواهد حاصل از مطالعات نشان دهنده اهمیت هورمون هاي درون زا و همچنین مواد خارجی تنظیم کننده رشد گیاهی در بروز 
جنسیت گل در کدوییان می باشد. درك مکانیسم عمل مواد رشد گیاهی در بروز جنسیت گل عالوه بر کمکی که در دستورزي 
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1990Rastogi(د را نیز در کدوییان آسان می کند بروز جنسیت ایفا می نماید، ایجاد ارقام هیبری & Sawhney,(. به براي نمونه
میلی گرم در لیتر باعث افزایش گل هاي ماده و جلوگیري از تشکیل 50کلرواتیل فسفونیک اسید) در غلظت -2کارگیري اتفن (

200ی گرم در لیتر و نیترات نقره در غلظت میل1000گل هاي نر در گیاه کدو مسمایی شدند در حالی که اسیدجیبرلیک در غلظت 
.)Cheg et al., 2002(میلی گرم در لیتر سبب افزایش گل هاي نر و جلوگیري از تشکیل گل هاي ماده می گردد300و 

نر وبا توجه به اینکه، به تازگی مشخص شده است پلی آمین ها در فرآیندهاي تولید مثلی گیاه مانند القاي گلدهی، بیان جنسیت
1990Rastogi(عقیمی نقش دارند & Sawhney,( و آزمایش هاي محدودي در جهت بررسی اثر کاربرد پلی آمین و متیل

جاسمونات بر بیان جنسیت گل ها در گیاهان یک پایه مانند کدو صورت گرفته است، این پروژه به منظور بررسی این موضوع 
.گردیدطراحی 

هامواد و روش

در تونل هاي اطراف گلخانه گروه باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی 1394طول بهار و تابستان درآزمایشاین
تکرار صورت پذیرفت. تیمارها شامل شاهد (آب 3تیمار در 5انجام شد. آزمایش به صورت بلوك هاي کامل تصادفی با اصفهان

میلی مول در لیتر 75/0و 5/0تر و متیل جاسمونات در دو غلظت میلی مول در لی07/0و 03/0مقطر)، اسپرمیدین در دو غلظت 
سانتی متر و در دو ردیف کشت گردید. 30گیاه مورد استفاده کدو خورشتی رقم هیبرید ایده آل بود و بذر آن با فاصله بودند. 

. بودبرگی و قبل از گلدهی 2-4در دو مرحله پاشیدن روي بوته هااعمال تیمار ها به صورت 

و با تقسیم گل هاي ماده به نر نسبت گل ماده روز انجام پذیرفت30شمارش گل هاي نر و ماده به مدت با ظهور اولین گل ها، 
روز داده شد و هر سه روز یک بار میوه هاي به اندازه 30به مدت تشکیل میوه. بعد از آن به گل ها اجازه به نر محاسبه گردید

سانتی متر برداشت و توزین شدند. و برخی از صفات کیفی آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. 12-15تقریبی 

معنی تفاوتآزمون حداقلروشبهتیمارهامیانگینمقایسهو شدانجامSASبا استفاده از نرم افزارواریانس داده هاتجزیه
.% صورت پذیرفت5در سطح )LSDدار(

نتایج و بحث

میلی 5/0) که تیمار1روي شمار روز از محلول پاشی تا گلدهی معنی دار بود و مقایسه میانگین ها نشان داد(جدول اثر تیمار ها 
سایر تیمار ها نیز موجب تأخیر در گلدهی .نسبت به شاهد تعداد روز از زمان کاشت تا گلدهی را افزایش دادمتیل جاسمونات رموال

و یا موتانت هایی با متابولیسم موتانت هایی با میزان کم گزارش شده است .معنی دار نبودهشدند لیکن میزان تأخیر نسبت به شاهد 
.)Alcazar et al., 2005(می شودگلدهی تاخیر در و همچنین غیر طبیعیدهی گلو منجر به رشدپلی آمین ها نامتعادل 

متیل جاسمونات رمیلی موال5/0غلظت ) 1مقایسه میانگین ها نشان داد(جدول اثر تیمار ها روي تعداد گل ماده معنی دار بود.
داشت و تفاوت معناداري بین سایر تیمارها مشاهده باعث کاهش تعداد گل ماده نسبت به شاهد شد و کم ترین تعداد گل ماده را 

نگردید. 

تمایزبرزابرونآمینپلیثیرأت).1نشان نداد(جدول اثر تیمار ها روي تعداد گل نر و نسبت گل ماده به نر تفاوت معنا داري 
موجب 1×10-4با غلظت اسپرمیدین و مول بر لیتر 1×10-3با غلظت پوترسین با محلول پاشیکهه استدادنشانطالبیگلجوانه

Qi(می شودگل مادهافزایش نسبت et al., 2015( .ماده اشاره کردمی توان به توسعه گل از نقش هاي جاسمونات ها
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)Wasternack et al., 2006.( ویا غلظت به تغییر در گونه نبود که علت را می توان مطالعات باال همسو با نتایج این پژوهش نتایج
. نسبت دادکاربردي هورمون 

ر موالمیلی75/0تیماروبیشتریناسپرمیدینر موالمیلی03/0تیماربادر بوته میوهتعداد)2(جدول دادنشانهامیانگینمقایسه
.ندادندنشانداريمعنیتفاوتشاهدبامقایسهدرتیمارهاسایرونددادنشانشاهدبهنسبترامیزانکمترینجاسموناتمتیل

به کارگیري آن ها موجباست وضروريمیوه بندياوایل مرحلهدرسلولیتقسیمها برايآمینپلیمشخص شده است که
Liuرسیدن می گردد (بندي ومیوهکنترل et al., 2006.(

میلی 5/0طی گزارشی تیمار تیمار ها اثر معنی داري روي عملکرد بوته ها نداشتند.)2(جدول تجزیه واریانس داده ها نشان داد
که).1393در بوته شدند (اخبار فر خیاردر مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی داري سبب افزایش عملکرد موالر اسپرمیدین 

.ویا غلظت کاربردي هورمون نسبت دادونهمغایرت با نتایج این پژوهش داشت که علت را می توان به تغییر در گ

نسبت به داشته وراسنگین ترین میوه هار میلی موال5/0متیل جاسمونات در غلظت نشان داد وزن هر میوه هايمقایسه میانگین
.)2(جدول دادنشان شاهد تفاوت معناداري را 

متیل جاسمونات در داشته است. میوه ها ویتامین ث تیمار ها اثر معنی دار روي )2(جدول تجزیه واریانس داده ها نشان داد 
در .تفاوت معنی داري داردرمیلی موال07/0اسپرمیدین و نسبت به شاهد داشته و بیشترین میزان رارمیلی موال75/0غلظت 

بود در حالی که بین تیمار میلی موالر اسپرمیدین 5/0بیشترین میزان ویتامین ث میوه خیار مربوط به تیمار )1393آزمایش اخبارفر (
. )2(جدول نداشتندکارتنوئید روي برتیمار ها تأثیر متیل جاسمونات و تیمار شاهد تفاوت معنی داري مشاهده نشد. میلی موالر5/0

*. مقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف بر صفات گلدهی1جدول شماره

نربهمادهگلنسبتنرگلتعدادمادهگلتعدادگلدهیتاروزشمارتیمار
b00/11a67/138a67/106a36/1شاهد

)لیتردرمولمیلی(اسپرمیدین

03/0ab33/13a00/138a67/105a35/1

07/0ab33/13a33/141a67/104a36/1

متیل جاسمونات(میلی مول در لیتر)

50/0a33/14b67/114a33/116a99/0

75/0ab33/13a00/147a67/109a34/1

% ندارند.5اختالف معناداراي در سطح احتمال LSDدر هر ستون میانگین هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند بر اساس آزمون *
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*میوه دهیمقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف بر صفات. 2جدول شماره

تعداد میوهتیمار
**در بوته

**در بوتهعملکرد 

(گرم)
وزن میوه میانگین 

(گرم)
ویتامین ث

میوه
کارتنوئید

میوه
ab00/20a9/1688b000/84b001/0a62/0شاهد 

)لیتردرمولمیلی(اسپرمیدین

03/0a50/27a8/2136ab020/87ab002/0a50/0

07/0ab33/21a6/1621b650/80b001/0a50/0

متیل جاسمونات(میلی مول در لیتر)

5/0ab67/16a3/1311a46/111ab004/0a50/0

75/0b50/12a9/1305ab730/91a006/0a44/0

% ندارند.5اختالف معناداراي در سطح احتمال LSDدر هر ستون میانگین هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند بر اساس آزمون *
ها اندازه گیري شده است.تعداد میوه و عملکرد در ماه دوم رشد بوته*
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Effects of spermidine and methyl jasmonate on sex expression of summer squash (Cucurbita
pepo L. cv. ideal)
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Abstract

Cucurbita is one of the most economically important vegetable crops. Summer squash is the most
widely grown amang Cucurbita. Some of the plant growth regulators (PGR) have important effect on
sex expression in various cucurbitaceae plant. Also, by decreasing or increasing the male or female
flowers, it causes change in yield. To study the effect of spermidine and methyl jasmonate on sex
expression on cucurbita pepo L. cv. ideal .The studies was conducted in Isfahan University of
Technology, Isfahan Iran, in a completely randomized block design with three replication in 2015.
Treatment consisted of spermidine at a concentrations of 0.03 and 0.07 and methyl jasmonate at
concentrations of 0.5 and 0.75 mM and distilled water as control Treatment were applied to seedlings
of summer squash at 2-4 leaf stage. Time to beginning of flowering, number of femal and male
flowers, rate of femal to male flowers, number of fruit, fruit weight, yield, vitamin C and carotenoids
content were measured. The results showed that 0.5 mM methyl jasmonate, decreased femal flowers
but increased fruit weight and Time to flowering. methyl jasmonate at the rate of 0.75 mM increased
vitamin C content of fruits.

key words: Methyl Jasmonate, Spermidine, Summer Squash, Sex Expression.
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