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 مقاله پژوهشی

 تولیدي نشايو کیفیت  یزن جوانهبر خصوصیات  کشتنوع بستربذر و  پیش تیمار ریتأث

  (Lycopersicon esculentum) یفرنگ گوجه

  4 يریاماعظم  ،* 2،3 یفره، مهدي حسینی 1مؤذن اهللا حبیب

  مبسوط دهیچک

استفاده  گیاهی يها گونهتعداد زیادي از در  هابذر یزن جوانه زانیم بهبود يبذر به طور گسترده، برا پیش تیمارروزه ام :مقدمه

 ها میآنز تیفعال، ها مولکولساخت درشت  شیشامل افزا يمتعدد ییایمیوشیو ب یمولکول راتییتغ ،بذر ماریت شیپ جهیدر نت .شود یم

 يها تیفعالو  یفیو ک یکم جهت از ها نیپروتئ ساخت ،یکیو متابول یمیآنز يها تیفعال. دهد یممختلف رخ  يها تیمتابول لیو تشک

در طول و بعد از  یسلول وارهید يزم براال مواد، غشاها و ها مولکولدرشت  ساخت يفسفات برا يتر نیآدنوز لیو تشک یتنفس

بهبود  بر يا هیتغذ و یهورمون يمارهایت یبرخ با بذرپیش تیمار  اثر یبررسهدف از این تحقیق  .ابدی یم شیبذر افزا يساز آماده

  .باشد می رقم کارون فرنگی گوجه يدیتول ءنشا تیفیبستر کشت بر کنوع  ریتأثهمچنین  و زنی جوانهخصوصیات 

در . اجرا شدرار کت سهدر  یامالً تصادفکصورت طرح  به یو گلدان یشگاهیآزما بصورتجداگانه  شیدو آزما: ها روشو  مواد

 موالر یلیم 2/0 ، اسید سالیسیلیک موالر یلیم 2/0آب مقطر، (سطح  6ر بذر د پیش تیمارمورد استفاده شامل  ماریاول ت شیآزما

 مورد هايماریت دوم شیآزما در و )میپتاس تراتین موالر یلیم 2/0 و يدرصد سولفات رو 03/0 ، اسید هیومیکدرصد  5/1 ن،یسیپوتر

 ماس تیپ% 50+تیکوکوپ% 50 تیپرال% 50+تیکوکوپ% 50 ،ماس تیپ ت،یپرال ت،یکوکوپ( سطح 6 در کشت بسترنوع  شامل استفاده

  .بود) ماس تیپ% 50+تیپرال% 50 و

 چه شهیر طول و بذر یزن جوانه درصد بر بذر پیش تیمار مختلف سطوح ریتأث که داد نشان ها داده انسیوار هیتجز :ها افتهی

 1/97 معادل  اسید سالیسیلیک موالر یلیم 2/0 ماریت در کاشت روز 6 از پس بیترت به ،بذر یزن جوانه درصد نیشتریب. بود دار یمعن

 ماریت در ییهوا اندام خشک وزن نیکمتر و گرم 7/1 معادل ماس تیپ ماریت در ییهوا اندام خشک وزن نیشتریب. آمد بدست درصد،

بستر کشت در ) نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیوم(بیشترین میزان جذب عناصر معدنی  .آمد بدست گرم 3/0 معادل تیپرل

  .دیگرد درصد 3/31 معادل گیاهچه طول شیافزا به منجر تیکوکوپ با سهیمقا در ماس تیپ از استفاده. مشاهده گردید ماس تیپ

 سولفات با سهیمقا در  اسید هیومیکو پوترسین و پس از آن   اسید سالیسیلیکمیلی موالر  2/0 ماریت از استفاده :گیرينتیجه

 در ماس تیپ یقیتلف يمارهایت از استفاده و ماس تیپ بکاربردن با نیهمچن. داد شیافزا را بذر یزن جوانه صددر میپتاس تراتین و يرو

  .دیگرد اهیگ ییهوا اندام و شهیر خشک وزن شیافزا باعث مختلف، عناصر جذب شیافزا بر عالوه تیپرل و تیکوکوپ با سهیمقا

  ، کلسیمدیاس کیلیسسالپوتریسین، پتاسیم،  بستر کشت،: هاي کلیديواژه

  :نوآوري هاي جنبه

  .پیدا کرد يدار یمعنافرایش یسین ترو پو دیاس کیلیسالسکاربرد رقم کارون با  یفرنگ گوجهبذر  یزن جوانهو سرعت رصد د -1

  .باشد یمرقم کارون  یفرنگ گوجهبهترین بستر کشت براي تولید تجاري نشاء  ماس تیپ -2
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 ...یزن جوانه اتیخصوصبذر و نوع بسترکشت بر  ماریت شیپ ریتأث: و همکارانمؤذن 

  مقدمه

رایج جهت  يها روشاز  ، یکی1پیش تیمار بذر

به ویژه در  روشاین . باشد یم یزن جوانهافزایش درصد 

در  یزن جوانهشرایط نامساعد باعث کاهش غیریکنواختی 

زمانیکه بذرها در خاك کشت . شود یمتوده بذر نیز 

؛ اگر کنند یم، مدت زیادي را صرف جذب آب شوند یم

این زمان از طریق پیش تیمار بذرها کاهش یابد 

 تر يقوانجام شده و گیاه حاصل  تر عیسر یزن جوانه

پیش تیمار  ).2007، 2حسینی و کوچکی(خواهد بود 

 جذب آب يمقدار بذرها دهد یماجازه  که است روشی

 اما شود انجام زنی اولیه جوانه که مراحل يطور به کنند

 مرحله تا بذرها دیگر، عبارت به؛ خارج نشود چه ریشه

 سوم مرحله اردو اما روند می آب پیش جذب دوم

 در يزیاد مطالعات .)2013و همکاران،  3نواز( شوند نمی

 پیش تیمار طی بذرها افزایش کارایی سازوکار خصوص

 تغییرات به روش این يو سودمند است گرفته صورت

 طی مولکولی و سلولی فیزیولوژیک، بیوشیمیایی،

است  شده داده نسبت بذرها کردن خشک و آبنوشی

 ،دهایپیل بیکاهش تخر). 2020 و همکاران، 4ملک(

، سنتز و فعالیت ها دانتیاکس یآنت تیفعال شیافزا

 و RNA تیفعالو اثرگذاري بر  ها میآنز، ها نیپروتئ

DNA زنی بذور از اثرات تاثیرگذار پیش تیمار بر جوانه

  .)2009، 5مرادي و یونسی(باشد  یم

-مـواد تنظـیم  مناسب  يها با غلظت رهاساندن بذیخ

ـ  در بهبود جوانـه  يطور موثر ، بهگیاهی دکننده رش و  یزن

متنـوع   يهـا  رد گونـه کـ ش عملیبه دنبال آن رشد و افـزا 

و  طبیعـی ط یر هـر دو شـرا  یتـأث تحت  یمحصوالت زراع

ه کـ  گیـاهی  مواد تنظیم کننده رشد .رود یار مک به تنش

بـذر مـورد اسـتفاده قـرار      مـار یت شیپ يبرا عاديطور  به

 ندولیاایندول استیک اسید، (ها  نیسکرند شامل، ایگ یم

هـا،   نیبـرل ی، ج)اسـید  اسـتیک نفتالین و د یاس کیریبوت

لن، برازینوئیـد،  ی، اتها نیآم یپل، دیاس کیزیآبسن، یتینکی

و  6ویجـاي (هستند  کیآسکورب دیاس  و  اسید سالیسیلیک

                                                             
1 Priming 
2 Hosseini and Koocheki 
3 Nawaz 
4 Malek 
5 Moradi and Younesi 
6 Vijay 

ــاران،  ــ. )2012همک ــت   یبرخ ــل حفاظ ــده کاز عوام نن

ه بـــا ن همـــراین بتـــائیســـینـــد گالمانز یـــن ياســـمز

مورد استفاده قرار  ماریت شیپ رايب رشد يها کننده میتنظ

   ).2005، 7اشرف و فوالد(رند یگ یم

ــ ــیسال دیاســ ــوان  8 کیلیســ ــه عنــ ــیبــ از  یکــ

کـه بسـته بـه     شود یمحسوب م يرشد يها کننده میتنظ

 طیو شــرا يمرحلــه رشــد ،یاهیــغلظــت، نــوع گونــه گ

ــ ،یطـــیمح ــ ینقـــش مهمـ ــدهایفرآ میرا در تنظـ  ينـ

فتوسـنتز و   ون،یـ مثل رشد، جذب  اهانیگ یکیولوژیزیف

در  .)2011و همکـاران   9پناهزدانی( کند یم فایا یزن جوانه

لوبیـا چشـم    يهاآبی و شـرایط طبیعـی، بـذر    شرایط کم

غلظـت  در   اسـید سالیسـیلیک  بلبلی پیش تیمار شده با 

میکروموالر در مقایسه با سـایر تیمارهـا وضـعیت     2700

لوژیک و فیزیولوژیک داشـتند  مطلوبی از نظر صفات موفو

  ). 2011و همکاران،  10شکاري(

طبیعـی داراي   يهـا  بیـ ترکاز  يا دسـته  ها نیآم یپل

مـواد   نیتـر  مهـم خطـی و یکـی از    دار تروژنین يها گروه

 موجـودات در همـه  رشد گیاهی هستند که  کننده میتنظ

و در طیف وسـیعی   شوند یمزنده جانوري و گیاهی یافت 

ــدهاي فیز ــلولی،  از فرآین ــیم س ــل تقس ــوژیکی از قبی یول

ـ  جوانـه تشکیل جنین، تمایز آونـدي،   آغـازش  بـذور،   یزن

ش رشـد شـاخه،   ی، تشکیل شـاخه، افـزا  ییزا شهیرریشه، 

، انگیزش و تکامل گـل، رسـیدن   ها میآنزوسنتز یش بیافزا

و  یابیـ زیمختلف نمو، تما يندهایم فرایمیوه، پیري، تنظ

یاهـان بـه طـور    میـزان رشـد گ  . نقـش دارنـد   ییزا نیجن

سـلولی وابسـته اسـت و     يها نیآم یپلمستقیم به میزان 

قطع بیوسنتز این مواد باعث کندي یا توقـف رشـد گیـاه    

بـه نظـر   . )2017، 11باقريزادهو  سینی فرهیح( شود یم

رسد که نقش پوتریسـین در افـزایش رشـد گیـاه در      می

، نتیدایاکس یآنتمربوط به اثر  احتماالًشرایط بدون تنش 

عمـل بـه    احتمـاالً آنیـون و یـا   -مک به تعادل کـاتیون ک

، 12تانــگ و نیــوتن(عنــوان منبــع نیتــروژن بــوده اســت 

اسـت  پیش تیمـار  از  یاي نوع هیتغذ پیش تیمار ).2004

                                                             
7 Ashraf and Foolad 
8 Salicylic acid 
9 Yazdanpanah 
10 Shekari 
11 Hosseini Farahi and Zadehbagheri 
12 Tang and Newton 
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 ییهـا  يزمغـذ یر يحـاو  يهـا  محلـول ه در آن بذرها با ک

مـار  یت مصرف کممانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم و عناصر 

ـ  جوانـه ش کـه باعـث افـزای    شوند یم  گـردد  یمـ بـذر   یزن

  ).2004و همکاران،  1جوريآ(

 يبرا موجود يبسترها یکیزیف يها یژگیو شناخت

و تنظیم ) هیدروپونیک(آبکشت  استفاده به عنوان بستر

. ضروري است ها یژگیواین  هیبرپا یرسان محلولمراحل 

کشت بدون  يها سامانه استفاده از اخیر يها سال در

مختلف گسترش یافته  يها يسبزخاك براي تولید 

ان کاه، امیه گینترل تغذک رینظ ییها تیمزوجود . است

و آفات و  ها يماریب اهش بروزکاشت، ک مکش ترایافزا

 کیشت خاکت محصول نسبت به یفکی ت ویمکش یافزا

به  ینندگان محصوالت باغبانکدیتول تشویقموجب 

و همکاران،  2توزل(ن روش شده است یاستفاده ازا

به عنوان  یمواد مختلف از ها ستمیسن یا در ).2001

 يدارا یککه هر  شود یماشت استفاده کبستر 

ن ی، ایلکبه طور. هستند يمنحصر به فرد يها یژگیو

، یافکه یآب، تهو ينگهدار يت باالید از ظرفیمواد با

باال برخوردار  یونیاتکت تبادل یمناسب و ظرف یشکزه

اه یگ ير سوء برایچگونه تأثید هیبوده و همچنین نبا

مواد  يحاو کیهر  فکشت مختل يبسترهاداشته باشند 

بر  میمستق ریغ ای میکه به طور مستق هستند یگوناگون

انتخاب بستر کشت  نرویاست؛ از ا مؤثر اهیرشد و نمو گ

 يبسترها شامل بسترها است تیاهم حائز اریبسمناسب 

 شکر،یتفاله ن ل،ینارگ افیالچوب،  يای، بقاماس تیپ( یآل

 ت،یکولیورم( یمعدن يو بسترها )خاکبرگ، پوست برنج

 باشند یم )و شن استر یپلپشم سنگ، فوم  ت،یپرل

در همین راستا، با توجه به ، )2009 و همکاران، 3آلباهو(

هاي خانواده بادمجانیان  سبزي آهستهزنی  جوانهدرصد به 

ایش و همچنین نقش مفید و مؤثر پرایمینگ در افز

بسیاري از گیاهان، سبزشدن زنی و  هاي جوانه شاخص

تولید (اغ طالیی به سفارش شرکت گلخانه ب این پژوهش

در دو مرحله آزمایشگاهی ) جاتنشاء سبزیتجاري کننده 

 مختلف تیمارهاي ریتأث بررسی هدفو گلدانی با 

) يا هیتغذ و موادآلی هورمونی، تیمارهاي( بذر پرایمینگ

                                                             
1 Ajouri 
2 Tuzel 
3 Albaho 

 و یزن جوانه يها شاخص بر کشت مختلف بسترهاي و

 .گردید اجرا یفرنگ گوجه ءنشا کیفیت بهبود

  

  ها روش و مواد

  اول شیآزما

در سـه   یامالً تصـادف کـ صورت طـرح   ش بهین آزمایا

تولید کننده ( به سفارش شرکت گلخانه باغ طالییرار کت

در شهرستان دشتسـتان اسـتان    )تجاري نشاء سبزیجات

شـرکت   بوشهر و در سالن کشت بذر و تولیـد نشـاء ایـن   

بـذر در   مـار یت شیپـ تیمار مورد استفاده شامل . اجرا شد

اســـید مـــوالر  میلـــی 2/0آب مقطـــر، (شـــش ســـطح 

اسید درصد  5/1موالر پوتریسین،  میلی 2/0،  سالیسیلیک

مـوالر   میلـی  2/0و  يرو سـولفات درصـد   03/0،  هیومیک

ابتـدا  . کارون بود قمر یفرنگ گوجه بذربر ) میپتاس تراتین

سـدیم دو   تیـ پوکلریهبـا محلـول    یفرنگـ  گوجهرهاي بذ

درصد به مدت یک دقیقه ضدعفونی و با آب مقطـر سـه   

 24مـدت   مرتبه شستشـو داده شـد و سـپس بـذرها بـه     

سـاعت در دمـاي اتـاق     24ساعت پرایم شده و به مـدت  

 يپتـر منظور کشـت از هرکـدام در هـر     به. خشک گردید

آب  تـر یل یلیم 6 يپترو به هر  شدعدد بذر قرار داده  30

معلـق   يپتـر در  هاه بـذر ک يمقطر اضافه گردید به طور

 یلونینـا  يهـا  سـه کیدر داخـل   هـا  يپتـر نباشند، سپس 

 اتاقـک رشـد  بـه   یزن شفاف قرار داده شده و جهت جوانه

سـاعت   16رشد بـه صـورت    کط اتاقیشرا. منتقل شدند

 سلسیوسدرجه  25 يو دما یکیساعت تار 8و  ییروشنا

ـ  جوانـه درصد . م گردیدیظتن% 70 یو رطوبت نسب از  یزن

ـ  آغاز جوانـه  درصـد  . روز انجـام شـد   7-8بـه مـدت    یزن

در طـول آزمـایش محاسـبه     1بر اساس رابطه  یزن جوانه

در پایـان   کـش  خـط با اسـتفاده از   چه شهیرطول . گردید

  .شد يریگ اندازه یزن جوانهدوره 

  :1رابطه 

یزن جوانهدرصد =)کل بذور جوانه زده/کل بذور کاشته شده(×100  

  

  آزمایش دوم

در سـه   یامالً تصـادف کـ صورت طـرح   ش بهین آزمایا

مورد استفاده شامل بسـترهاي   هايیمارت. رار اجرا شدکت

کوکوپیـت،  % 100(مختلف محیط کشت در شش سـطح  

% 50+کوکوپیـت % 50، مـاس  تیـ پ% 100پرالیت، % 100
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ــت،  ــت% 50پرالیـ ــپ% 50+کوکوپیـ ــاس تیـ % 50و  مـ

گلخانــه در   ين دمـا یانگیم. بود) ماس تیپ% 50+پرالیت

درجــه  20و  30ب برابـر بـا   یــطــول روز و شـب بـه ترت   

روشـنایی   .درصد بود 70-80 یوس و رطوبت نـسبیسلس

گلخانه با نور طبیعی خورشید بود و جهت کاستن شـدت  

 .گلخانه استفاده گردید خودکارروشنایی از سایبان 

  

  صفات ارزیابی شده

ــ ــا وزن خشــک ریشــه و وزن خشــک ان دام هــوایی ب

ـل یـ لروفکشـاخص . گردید يریگ اندازهترازوي دیجیتال 

-Minolta Japan( ل سـنج یلروفکبـا اسـتفاده از دستگاه 

SPAD 502( گیـري ارتفــاع    براي اندازه .شد يریگ اندازه

س دیجیتـال  یـولکـ و قطـر سـاقه از    کش خطگیاهچه از 

  .استفاده شد

  

  یفرنگ گوجهعناصر معدنی در برگ  يریگ اندازه

 کلـدال میکرودسـتگاه  نیتـروژن از   يریـ گ اندازهبراي 

)Behr Germany (ایـن آزمـایش شـامل    . استفاده گردید

نمونـه، هضـم نمونـه، تقطیـر و      يسـاز  آمادهچهار مرحله 

در مرحله اول، مقدار دو گرم . باشد یممرحله تیتراسیون 

از هر نمونه وزن و در داخل کاغذ صافی قرار داده سـپس  

 20در مرحله هضـم، میـزان   . ارلن منتقل شدند به درون

 3و ) درصـد  98تـا   94(اسیدسولفوریک غلیظ  تریل یلیم

اضـافه شـد و    هـا  نمونـه گرم کاتالیزور سلنیم سولفات به 

 180دقیقه و دماي دسـتگاه روي   30زمان دستگاه روي 

در مرحله تقطیر، بعـد از  . تنظیم گردید سلسیوسدرجه 

بـه درجـه    هـا  آندن دمـاي  و رسـی  هـا  نمونـه سرد شدن 

حرارت محیط آزمایشگاه، ارلن داخل دستگاه تقطیر قرار 

دقیقه محلول تقطیر شده داخل ارلن  15گرفت و پس از 

جمــع شــده و آمــاده تیتراســیون شــد و تیتراســیون بــا  

اضـافه کـردن   . انجام گرفـت  طبیعی 1/0اسیدسولفوریک 

ه اسیدسولفوریک به محلول تا جایی ادامـه پیـدا کـرد کـ    

در . رنگ محلول ثابت شد و نمونه به رنگ بـنفش درآمـد  

محاسـبه   2نهایت میزان نیتـروژن بـا اسـتفاده از رابطـه     

  :)2017و همکاران،  1حسینی فرهی( دیگرد

 :2رابطه 

                                                             
1 Hosseini farahi 

100 )/P)× 0014/0((V×  =درصد نیتروژن  

P =وزن نمونه بر حسب گرم  

V = حجـــم اسیدســـولفوریک مصـــرفی در مرحلـــه

  تریل یلیم تیتراسیون بر حسب

 يهـا  نمونهبراي تعیین میزان عناصر پتاسیم و فسفر 

در داخـل آون   کردن خشکاندام هوایی برداشت و جهت 

قـرار   سلسـیوس درجـه   75ساعت در دماي  48به مدت 

رنـگ زرد  (فسفر از روش کـالریمتري   يریگ اندازه. گرفت

. استفاده شـد  سنج فیطبا دستگاه ) وآنادات –مولیبدات 

گیري پتاسیم، کلسیم و منیـزیم یـک گـرم از     هبراي انداز

 500اندام هوایی خشک شـده در کـوره بـا دمـاي      نمونه

خاکستر . ساعت خاکستر شد 5به مدت  سلسیوسدرجه 

لیتر اسیدکلریدریک  میلی 5مورد نظر بعد از اضافه کردن 

با شـروع جوشـیدن،   . شدروي هیتر قرار داده  طبیعیدو 

شـد و حجـم    دادهور محلول حاصل از کاغـذ صـافی عبـ   

لیتـر   میلـی  100ها توسط آب دو بار تقطیر شده به  نمونه

 يا شعلهسپس مقادیر پتاسیم به روش نشر . شدرسانیده 

گرم بر گرم، قرائـت   بر حسب میلی با دستگاه فلیم فتومتر

مقایسه با نمودار حاصـل از   لهیوسو اعداد قرائت شده به 

ت میـزان  یـ نها هاي اسـتاندارد تعـدیل شـدند و در    نمونه

همکـاران،   و 2پترسـون (د یـ م محاسـبه گرد یعنصر پتاسـ 

مقادیر کلسیم و منیزیم بـه روش جـذب اتمـی    ). 1984

گیـري   اي و به کمک دسـتگاه جـذب اتمـی انـدازه     شعله

 ).1989و همکاران،  3والینگ(شدند 

  

  محاسبات آماري

حاصل از آزمایش با استفاده  يها دادهواریانس  تجزیه

ــرم ــزار از ن ــاري  اف ــام  SASآم ــت انج ــه گرف و مقایس

دانکن در سطح  يا دامنهبر اساس آزمون چند  ها نیانگیم

  .درصد انجام شد 5احتمال 

  

  نتایج و بحث

 درصد بر پرایمینگ مختلف تیمارهاي ریتأث

  یفرنگ گوجهبذر  یزن جوانه

بذر گوجه  یزن جوانهنتایج نشان داد بیشترین درصد 

و   اسید سالیسیلیکفرنگی به ترتیب در تیمارهاي 

                                                             
2 Patterson 
3 Waling 
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 1400/ دوم شماره/ هشتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

درصد پس  1/94و  1/97پوتریسین به ترتیب به میزان 

همچنین کمترین درصد . روز کاشت مشاهده گردید 6از 

روز کاشت در تیمار  2پس از  یفرنگ گوجهبذر  یزن جوانه

و  7/78یب به میزان تو آب مقطر به تر میپتاس تراتین

ار پیش تیم). الف - 1شکل (درصد مشاهده گردید  3/78

 جمله از فیزیولوژیکی تغییرات برخی ایجاد باعث بذر

 ریشه بذر، در انباشته يها ونی و آلی ترکیبات قند، مقدار

افزایش  به منجر که شود یم گیاه يها برگ نهایت در و

 شرایط برابر در بیشتر مقاومت و یزن جوانه سرعت

بذر باقال تحت  یزن جوانهافزایش درصد  .شود یم نامساعد

است گزارش شده  دیاس کیلیسالسوري با کاربرد تنش ش

ن درصد یباالتردر پژوهشی ). 2018و همکاران،  1آنایا(

، یعیاهچه طبیدرصد گ، یزن جوانهرعت ، سیزن جوانه

اسید با  مار بذریه بذر از تیاهچه و بنیطول گ

). 2016، 2طباطبایی و انصاري(آمد  دست به  سالیسیلیک

شده  پیش تیمار رهايبذ در  اسید سالیسیلیک کاربرد

گل گاوزبان  ،)2005و همکاران،  3زپسی( یفرنگ گوجه

و  4يکبیر(رازیانه و  )2011شکاري و همکاران، (

شده  یزن جوانهباعث افزایش درصد ) 2014همکاران، 

از طریق   اسید سالیسیلیکگزارش شده که  .است

ش یافزا ،دانیاکس یآنت یدفاع يها سازوکار یده سازمان

ن و یسکا گیاهی از قبیل رشد نندهک میتنظمواد  برخی

 يها شاخصسبب افزایش  تجمع پرولین و ها نیتوکنیس

 ).2016و انصاري،  طباطبایی(گردد  یم هابذر یزن جوانه

 عمل جیبرلین بیوسنتز بر تأثیر با  اسید سالیسیلیک

و همکاران،  5درویژه( گذارد یم تأثیر نیزنهاجو برو  دهکر

2018.(  

منجر به تسریع سبز شدن   اسید هیومیکه از استفاد

 که با نتایج برخی پژوهشـگران مطابقـت دارد  بذر گردید 

د ینش اســـکبـــرهمدر پژوهشـــی . )2019، 6نوریـــانی(

بذر و طول  یزن جوانهزان یم  اسید هیومیکو  یکجاسمون

اسـید  تیمـار  . دیرا بهبود بخشـ چه گیاه چاي ترش  ریشه

ـ  نهجواباعث افزایش درصد   هیومیک دلیـل آن  . شـد  یزن

                                                             
1 Anaya 
2 Tabatabaei and Ansari 
3 Szepesi 
4 Kabiri 
5 Darvizheh 
6 Nouriyani 

 بـه   اسید هیومیـک  با ربذ يزسا دهماآ چنین بیان شد که

 فتدا می قتفاا که بیوشیمیاییو  متابولیکی اتتغییر علت

 هـا  میآنـز و  هـا  دراتیکربوه ،ها تئینوپر فعالیت یشافزا و

 بـا و  هشـد  گیاهچـه  رظهـو و  نـی ز نهاجو یشافزا به منجر

آب و  بـه  نسبت ها لسلو يپذیرذنفوو  متابولیسم یشافزا

و  7آزاد(شـود   یمـ  یـی زا شـه یر تحریک سبب ییاغذ ادمو

  .)2017همکاران، 

  

 بر طول پیش تیمار بذرتیمارهاي مختلف  ریتأث

  چهریشه

  اسـید سالیسـیلیک  در تیمار  چه شهیربیشترین طول 

و کمتـرین مقـدار آن در تیمـار آب     متر یلیم 5/6معادل 

) ب. 1شـکل  ( بدسـت آمـد   متـر  یلـ یم 1/2مقطر معادل 

  اسـید سالیسـیلیک  کـاربرد  مشابه این نتایج در کلزا نیـز  

و همکـاران،   8میر صـادقی (را افزایش داد  چه شهیرطول 

 گـرم  یلـ یم 300(  اسید سالیسیلیکپیش تیمار ). 2011

ــر ــه ویژگــی) در لیت ــه   هــاي جوان ــذر و رشــد اولی ــی ب زن

زنـی، سـرعت    پشـمکی، درصـد جوانـه    علـف  يها اهچهیگ

را افـزایش داد   چه ساقهچه و طول  ، طول ریشهزنی جوانه

بـا    اسید سالیسیلیکتیمار  .)2013و همکاران،  9طویلی(

با افزایش تقسیم سلولی در مریستم ریشه باعث افـزایش  

). 2003و همکـاران،   10شـاکیروا ( شود یم چه شهیرطول 

رشـد در  محـرك  استفاده از تیمار پوتریسین بـه عنـوان   

 چـه  شـه یرمنجر به افزایش طول مقایسه با سایر تیمارها 

، چـه  شهیرمثبت پوتریسین در افزایش طول  ریتأث. گردید

در افـزایش تقسـیم    مـاده احتماالً مربوط بـه نقـش ایـن    

هـاي   سلولی در مریستم انتهایی و افزایش سایر هورمـون 

گیــاهی از قبیــل اکســین و جیبــرلین و کــاهش مقــدار  

در . )2006و همکـاران،   11حسـین (است  دیاس کیزیآبس

هـایی بـا وزن مولکـولی کـم      هـا، مولکـول   آمـین  واقع پلی

که در طیف وسیعی از فرآیندهاي فیزیولوژیکی  باشند یم

زایی، تقسیم سلولی، توسعه و گسترش ریشه  مانند جنین

). 2007و همکـاران،   12پـدرازا (ها دخالـت دارنـد    و برگ

                                                             
7 Azad 
8 Mir Sadegi 
9 Tavili 
10 Shakirova 
11 Hussein 
12 Pedraza 
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نیز در مقایسه با تیمارهاي سـولفات روي    اسید هیومیک

. گردیـد  چـه  شـه یرات پتاسیم باعث افزایش طـول  و نیتر

و   اسـید سالیسـیلیک  مطابق با نتایج این آزمایش کاربرد 

اسپرمین در پرایمینـگ بـذر سـرخارگل باعـث افـزایش      

درویژه (گردید  چه شهیرو رشد  یزن جوانهسرعت و درصد 

ش در یمـار بـذر سـبب افـزا    یت شیپ). 2018و همکاران، 

ق سـبب  یـ ن طریـ ده و از ابذر شـ  يا رهیذخمصرف مواد 

. شـود  یم یزن جوانه يها شاخصش رشد و بهبود در یافزا

بـذر بـه    يا رهیذخش در انتقال مواد یمار بذر سبب افزایت

 مین فعــال شــدن تنظــیشــده و همچنــ ینــیمحــور جن

و در  ینـ یشـتر محـور جن  یرشد سبب رشـد ب  يها کننده

ـ  جوانـه ش در یجه افـزا ینت ـ  جوانـه ، سـرعت  یزن و در  یزن

و  1يانصـار ( اهچه خواهد شـد یش در طول گیه افزاجینت

  ).2012اران، کهم

  

و  یزن جوانهبسترهاي مختلف کشت بر درصد  ریتأث

  یفرنگ گوجهخصوصیات رویشی 

نشان داد که  ها داده واریانس تجزیه جدول نتایج

 یزن جوانهمختلف بستر کاشت بر درصد  یمارهايت ریتأث

جدول ( است ردا یمعندرصد  یکدر سطح احتمال  بذر

 ماس تیپ تیمار دربذر  یزن جوانهدرصد  یشترینب). 1

 %50 تیمار با که آمد بدست درصد 7/89 معادل

   .نداشت دار یمعن اختالف پرلیت %50 +ماس تیپ

 تیمار دربذر  یزن درصد جوانه ینکمتر ینهمچن

% 50 تیمار با که آمد دستهب درصد 2/78معادل  پرلیت

شکل (نداشت  دار یمعن ختالفا پرلیت% 50 + کوکوپیت

 با مقایسه در ماس تیپ حاوي تیمارهاي از استفاده). 2

 .گردیدبذر ی زن جوانه یعبه تسر منجر کوکوپیت و پرلیت

نشان داد که نوع  ها دادهنتایج جدول تجزیه واریانس 

بستر کاشت بر وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک 

احتمال یک ریشه، قطر ساقه و ارتفاع گیاهچه در سطح 

  ).1جدول (گردید  دار یمعندرصد 

که  دهد یمنتایج ارائه شده در شکل یک نشان 

ی به ترتیب به فرنگ گوجهی بذر زن جوانهبیشترین درصد 

و  ماس تیپدرصد در بستر کشت  91و  90میزان 

پرالیت در مقایسه با سایر بسترهاي کشت + ماس تیپ

 .مشاهده گردید

                                                             
1 Ansari 

و  7/1ایی به میزان بیشترین وزن خشک اندام هو

گرم به ترتیب در گیاهچه تولید شده در بستر کشت  3/1

پرالیت و کمترین وزن خشک + ماس تیپ و ماس تیپ

ي رشد ها اهچهیگگرم در  3/0اندام هوایی به میزان 

استفاده از بستر . کرده در بستر کشت پرالیت تنها بود

درصدي وزن  41 منجر به افزایش ماس تیپکشت 

م هوایی در مقایسه با بستر کشت کوکوپیت خشک اندا

 ).2جدول ( دیگرد

در بستر کشت در مقایسه با پرلیت  ماس تیپکاربرد 

. و کوکوپیت منجر به افزایش وزن خشک ریشه گردید

به ) گرم 23/0و  43/0(بیشترین وزن خشک ریشه 

ي کشت شده در بستر کشت حاوي ها اهچهیگترتیب در 

ت و کمترین وزن خشک پرالی+ ماس تیپو  ماس تیپ

 در بستر کشت حاوي پرلیت تنها) گرم 19/0( شهیر

 ).2جدول (بدست آمد 

در بستر کشت منجر به افزایش قطر  ماس تیپکاربرد 

بیشترین . ی گردیدفرنگ گوجهساقه و کیفیت گیاهچه 

ي کشت شده ها اهچهیگدر ) متر یلیم 41/0(قطر ساقه 

 21/0(ن و کمترین آ ماس تیپدر بستر کشت حاوي 

در بستر کشت حاوي پرالیت تنها مشاهده ) متر یلیم

  .)2جدول ( دیگرد
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 bب    aالف  

  یفرنگ گوجه بذر )ب( چه شهیر طول و )الف(ی زن جوانه درصدپیش تیمار بذر بر  مختلف يمارهایت ریتأث .1 شکل

Fig. 1. The effect of different priming treatments on tomato seed germination% (a) and root length (b) 
  .ندارند يدار یمعن اختالف درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون طبق ستون هر در مشترك حرف یک حداقل داراي يها نیانگیم

Mean values with similar letters in each column are not significantly different at 5% level of probability using 
Duncan multiply range test. 
HA= Humic Acid; SA=Salicylic Acid; Put= Putrescine; KNO3= Nitrate Potassium; ZnSO4= Zinc Sulphate; 
DW= Distilled water.  

  

  

  

 تیمارهاي مختلف بستر کاشت ریتأثی تحت فرنگ گوجهي شده گیاهچه ریگ اندازهتجزیه واریانس صفات رویشی  نتایج. 1جدول 

Table 1. The Results of variance analysis for the vegetative traits of tomato seedling as affected by different 
culture medium treatments 

Sources of 

variations 

)S.O.V( 

منابع 

 تغییرات

درجه 

  آزادي

df 

 )Mean square( میانگین مربعات

ارتفاع 

  گیاهچه

Seedling 
length 

 شاخص

  سبزینگی

SPAD 
index 

  ساقه قطر

Stem 
diameter 

وزن خشک 

  اندام هوایی

Shoot dry 
weight 

وزن خشک 

  ریشه

Root dry 
weight 

  بذرجوانه زنی  درصد

Seed germination 

Treatment 54.33 **0.585 **0.789 *0.016  *19.38 **15.18 5 ماریت**  

Error 3.62 0.00005  0.001 0.0001 1.28 0.02 12 خطا 

Coefficient of 
variation (%) 

 راتییتغ بیضر

  )درصد(
1.39 3.68 4.28 3.63 3.64 2.26 

 .باشد یم درصد 1 و 5 احتمال سطح در يدار یمعن نشانه ترتیب به**  ،*

*, ** denote significant at the level of 5% and 1% probability, respectively. 
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  یفرنگ گوجه بذر زنی جوانه درصد بر کشت مختلف بسترهاي ریتأث .2 شکل

Fig. 2. Effect of different culture media on tomato seed germination 
HA= Humic Acid; SA=Salicylic Acid; Put= Putrescine; KNO3= Nitrate Potassium; ZnSO4= Zinc Sulphate; 
DW= Distilled water 

  

  یفرنگ گوجهی گیاهچه شت رویمارهاي مختلف بستر کاشت بر خصوصیامقایسه میانگین اثرات ساده تی .2جدول 

Table 2. Comparison of the mean of simple effects of different treatments on some of the measured traits in 
tomato seedling  

 شاخص

  سبزینگی

SPAD 

ریشه  وزن خشک

  )گرم(

Root dry 
weight (g) 

وزن خشک اندام 

  )گرم(هوایی 

Shoot dry 
weight (g) 

 قطر ساقه

  )متر یلیم(

Stem 
diameter 

(mm) 

 ارتفاع گیاهچه

  )متر یسانت(

Seedling 
height (cm) 

  بستر کشت

Media culture  

30.7bc  0.19d  1.1c  0.21e  4.9d  C- Cocopeat ( تیکوکوپ ) 

26.5d  0.2f  0.3e  0.25d  4.7f  P- Perlite  ( )تیپرال 

33.8a  0.42a  1.7a  0.41a  13.7a  PM- Peat mass ( ماس تیپ(  

29.7c  0.11e  0.5d  0.21e  4.85e  
C+ PM- Cocopeat+Perlite 

)تیپرال+ تیکوکوپ(  

32.7ab  0.27b  1.3b  0.32b  11.4b  
C+PM- Cocopeat+ Peat mass 

)ماس تیپ+ تیپکوکو(  

30.9bc  0.23c 1.3b  0.3c  5.1c  
P+PM- Perlite+peat mass 

( ماس تیپ+ تیپرال ) 

  .نیستند دار یمعندرصد  5دانکن در سطح احتمال  يا دامنهدر هر ستون اعداد داراي حروف مشابه بر اساس آزمون چند 

Means with the same letter in each column are not significantly different at the 5% probability level 
according to the Duncan's multiple range test. 

 

در بستر کشت  ماس تیپدر این پژوهش کاربرد 

ی گردید فرنگ گوجهمنجر به افزایش ارتفاع گیاهچه 

 7/13بطوریکه بیشترین ارتفاع گیاهچه به میزان 

کشت ي کشت شده در بستر ها اهچهیگدر  متر یسانت

پرالیت در مقایسه با سایر + ماس تیپو  ماس تیپحاوي 

به دلیل داشتن  ماس تیپ). 2جدول (تیمارها بدست آمد 

عناصر غذایی به ویژه نیتروژن، فسفر و پتاسیم باعث 

افزایش جذب عناصر غذایی توسط ریشه گیاه و در 

و  1مزاري. نهایت افزایش رشد و ارتفاع گیاهچه گردید

هاي کاشت بر رشد ستربا بررسی ب )2015( نهمکارا

خشک  نرین وزتکردند که بیش نبیا یفرنگ گوجه ءنشا

 سترخشک ریشه و قطر ساقه در ب ناندام هوایی، وز

ستر ها در ب رین آنتو کوکوپیت و کم ماس تیترکیبی پ

                                                             
1 Mazari 
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 )2010( 1الفتیشبانی و . پرلیت ورمیکولیت بدست آمد

 يا دلمه هاي کشت بر سه رقم فلفلستربا بررسی اثر ب

 ماس تیفاده از ترکیبات کوکوپیت و پتکردند که اس نبیا

خاك باعث افزایش خصوصیات کمی و  ندر کشت بدو

مثبت بستر کشت  ریتأث .دکیفی فلفل دلمه گردی

و  2ی بذر توسط موریگیسانزن جوانهدر افزایش  ماس تیپ

  .گزارش شده است) 2008(همکاران 

  

سبزینگی  بسترهاي مختلف کشت بر شاخص ریتأث

  یفرنگ گوجهبرگ نشاء 

نشان داد که  ها دادهنتایج جدول تجزیه واریانس 

تیمارهاي مختلف بستر کاشت بر شاخص سبزینگی  ریتأث

گردید  دار یمعنبرگ در سطح احتمال یک درصد 

بیشترین شاخص سبزینگی به ترتیب در ). 1جدول (

 ماس تیپي کشت شده در بستر کشت حاوي ها اهچهیگ

و  7/32و  8/33کوکوپیت به میزان +  اسم تیپو 

 دیگردکمترین آن در بستر کشت پرالیت تنها مشاهده 

 بطور پیشرفته کشاورزي در برگ سبزینگی). 2جدول (

 نیتروژن تغذیه وضعیت از یک عالمت عنوان به هعمد

کرکبی و ( دارد کلروفیل ارتباط میزان با که باشد می

 آن کلروفیل مقدار با که برگ رنگ). 2009، 3زدو

 مختلفی عوامل تأثیر تحت دارد، همبستگی نزدیک

 گیاه تراکم برگ، ضخامت رقم، رشد گیاه، مرحلۀ همانند

 4ماالسیوتیس(دارد  قرار و هوایی آب فاکتورهاي دیگر و

گیاهان رشد یافته در بستر  ).2006و همکاران، 

به دلیل دارا بودن بیشترین عناصر غذایی به  ماس تیپ

باعث ساخت ) 3شکل (روژن و منیزیم خصوص نیت

کلروفیل گردید و از آنجایی که شاخص سبزینگی مربوط 

بنابراین، شاخص  ،باشد یمبه میزان کلروفیل برگ 

استفاده از تیمار کوکوپیت . سبزینگی برگ بیشتر گردید

در مقایسه با تیمار پرلیت به دلیل داشتن منیزیم باالتر 

سبزینگی معادل منجر به افزایش شاخص ) 3شکل (

در  ماس تیپدر تیمارهاي تلفیقی . درصد گردید 6/13

 .مقایسه با پرلیت، شاخص سبزینگی بیشتر گردید

 

                                                             
1 Shabani and Olfati 
2 Murugesan 
3 Kirkby and Zude 
4 Malassiotis 

بسترهاي مختلف کشـت بـر میـزان جـذب      ریتأث

  یفرنگ گوجهعناصر معدنی در برگ نشاء 

نشـان داد کـه    هـا  دادهنتایج جدول تجزیه واریـانس  

میـزان عناصـر   تیمارهاي مختلف بسـتر کاشـت بـر     ریتأث

 ییهـوا  انـدام نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسـیم و منیـزیم   

 دیــگرد دار یمعنــ درصــد کیــ احتمــال ســطح در اهیــگ

میزان کلسیم اندام هوایی در بـرگ   بیشترین). 3جدول (

 مـاس  تیپي کشت شده در بستر کشت حاوي ها اهچهیگ

میلی گـرم   25/1و  31/1و کوکوپیت به ترتیب به میزان 

خشک و کمترین آن در بستر کشت حـاوي   در گرم وزن

میلـی گـرم در گـرم مـاده      63/0پرالیت تنها بـه میـران   

اســتفاده از تیمارهــاي حــاوي  .خشــک مشــاهده گردیــد

در مقایسـه بـا سـایر تیمارهـاي کوکوپیـت و       مـاس  تیپ

پرلیت منجر به افزایش مقدار کلسیم انـدام هـوایی گیـاه    

مقایسـه بـا    تیمارهایی که کوکوپیت بیشـتري در . گردید

تیمار پرلیت داشتند، مقـدار کلسـیم بیشـتري در انـدام     

  ).الف - 3شکل (است هوایی گیاه نیز مشاهده شده 

 28/0بیشترین میزان منیزیم اندام هوایی بـه میـزان   

ي کشت ها اهچهیگدر برگ  گرم بر گرم ماده خشک میلی

و کمترین مقدار آن  ماس تیپشده در بستر کشت حاوي 

مـاده خشـک در بـرگ     گرم بر گـرم  میلی 10/0به مقدار 

ي کشت شده در بسـتر کشـت حـاوي پرلیـت     ها اهچهیگ

در مقایسـه   مـاس  تیـ پاستفاده از تیمار  .تنها بدست آمد

با تیمار پرلیت منجـر بـه افـزایش مقـدار منیـزیم انـدام       

اسـتفاد از تیمـار   . درصد گردید 2/64هوایی گیاه معادل 

یـت منجـر بـه افـزایش     کوکوپیت در مقایسه با تیمار پرل

 دیـ گرددرصـد   0/50میزان منیزیم اندام هـوایی معـادل   

 ).ب-3شکل (

ي بر میزان جذب نیتروژن دار یمعن ریتأثنوع بستر کشت 

 سهیمقابستر کشت در در  ماس تیپ از استفاده. نشان داد

 تـروژن یدرصد ن شیبه افزا بسترهاي کشت منجر ریبا سا

 زانیــم نیشــتریب بطوریکــه. دیــگرد اهیــگ ییانــدام هــوا

بـرگ   در درصـد  35/1بـه میـزان    ییهـوا  انـدام  تروژنین

 مـاس  تیپ ي کشت شده در بستر کشت حاويها اهچهیگ

ي کشت شـده در  ها اهچهیگبرگ  در آن مقدار نیکمتر و

 بدست درصد 78/0به میزان تیکوکوپبستر کشت حاوي 

 50و  تیـ کوکوپ درصـد  50 بستر کشت حاوي با که آمد

  .نداشت دار یمعن تالفاخ پرالیت درصد
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  یفرنگ گوجهبسترهاي مختلف کشت بر محتوي عناصر معدنی در برگ گیاهچه  ریتأثنتایج تجزیه واریانس  .3جدول 

Table 3. Results of the analysis of variance for the effects of different culture media on mineral elements 
content in tomato seedling leaves 

  درجه آزادي  )Mean square( میانگین مربعات

df 

  تغییرات منابع

Sources of variations نیتروژن  

Nitrogen 

  پتاسیم

Potassium 

  منیزیم

Magnesium 

  کلسیم

Calcium 

  فسفر

Phosphorus 

0.116** 0.226** 0.0127** 0.193** 0.239**  5 
 تیمار

Treatment 

0.003  0.0001 0.0001 0.002 0.0004  12 
 خطا

Error 

5.51 3.25 5.19 4.41 4.81 
)درصد(ضریب تغییرات   

Coefficient of variation (%) 

 .باشد یم درصد 1 خطاي احتمال سطح در يدار یمعن نشانه** 

** denote significant at the error level of 1% probability. 
  ب
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در برگ گیاهچه ) و( و فسفر) د( میپتاس، )ج( تروژنین، )ب( میزیمن، )الف( میکلسعناصر معدنی  محتويبسترهاي مختلف کشت بر  ریتأث .3شکل 

  یفرنگ وجهگ

Fig. 3. The effect of different culture media on mineral elements content of Calcium (a), Magnesium (b), 
Nitrogen(c), Potassium (d) and Phosphorus (e) in tomato seedling leaves 
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 تیـ کوکوپ ماریبا ت سهیدر مقا تیپرل ماریاستفاد از ت

 7/18معادل  ییاندام هوا تروژنید ندرص شیمنجر به افزا

  ).ج -3شکل ( دیدرصد گرد

که  دهد یمد نشان -3نتایج ارائه شده در شکل 

 ریبا سا سهیمقابستر کشت در در  ماس تیپ از استفاده

اندام  پتاسیمدرصد  شیبه افزا بسترهاي کشت منجر

 ییاندام هوا میپتاس زانیم نیشتریب .دیگرد اهیگ ییهوا

 ي کشت شده در بستر کشت حاويها اهچهیگبرگ در 

و  گرم بر گرم ماده خشک میلی 43/1به میزان  ماس تیپ

ي کشت شده در ها اهچهیگبرگ مقدار آن در  نیکمتر

گرم بر گرم  میلی 61/0معادل  پرالیت بستر کشت حاوي

میزان جذب فسفر توسط  .بدست آمد ماده خشک

وع ن ریتأثی تحت فرنگ گوجهي هوایی گیاهچه ها اندام

نشان  3نتایج ارائه در شکل . بستر کشت قرار گرفت

بستر کشت در در  ماس تیپ از استفادهکه  دهد یم

درصد  شیبه افزا بسترهاي کشت منجر ریبا سا سهیمقا

 فسفر زانیم نیشتریب .دیگرد اهیگ ییاندام هوا فسفر

ي کشت شده در بستر ها اهچهیگبرگ  در ییهوا اندام

 گرم بر گرم میلی 56/0 معادل ماس تیپ کشت حاوي

ي ها اهچهیگبرگ مقدار آن در  نیو کمترماده خشک 

 31/0 به میزان پرالیت کشت شده در بستر کشت حاوي

به  ماس تیپ .بدست آمدماده خشک  گرم بر گرم میلی

 حدود( باال و تخلخل اسفنجی دلیل دارا بودن ساختار

و  کند یم فراهم را زیادي آب جذب امکان) 74٪

همچنین به . کند آب جذب خود تا نه برابر وزن دتوان یم

پایین  pHکم و  ECدلیل داشتن ظرفیت کاتیونی، 

امکان جذب برخی عناصر را بهتر فراهم کرده و همچنین 

نیز خیلی  ماس تیپامکان رشد عوامل بیماري زا در 

کمتر بوده و در نتیجه گیاه رشد بهتر و سریعتري را دارا 

  ).2009مکاران، و ه 1پورمفید( باشد یم

  

   يریگجهینت

دست آمده آز ازمایش اول نشان داد که مواد هنتایج ب

رشد گیاهی در مقایسه با سایر مواد مورد  کننده میتنظ

ي بر افزایش درصد ردا یمعنمثبت و  ریتأثاستفاده 

استفاده . ی داشتفرنگ گوجهی و کیفیت گیاهچه زن جوانه

ین در مقایسه با و پوتریس دیاس  کیلیسیسالاز تیمار 

                                                             
1 Mofidpoor 

درصد  میپتاس  تراتین، سولفات روي و  اسید هیومیک

در . ي افزایش داددار یمعنی بذر را به طور زن جوانه

ی و زن جوانهخصوص آزمایش دوم بیشترین درصد 

ارتفاع گیاهچه، طول ریشه، قطر (خصوصیات رویشی 

و میزان جذب عناصر ) ساقه و شاخص سبزینگی برگ

در ) فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیومنیتروژن، (معدنی 

و  ماس تیپی کشت شده در بستر کشت فرنگ نشاءگوجه

در نهایت استفاده . کوکوپیت مشاهده گردید+ ماس تیپ

کوکوپیت به + ماس تیپو  ماس تیپاز بستر کشت 

ی بذر و بهبود کیفیت زن جوانهمنظور افزایش درصد 

 .گردد یمی توصیه فرنگ گوجهنشاي تولیدي 
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The Effect of Seed Priming and Culture Medium Type on Germination 
Characteristics and Quality of Tomato Seedlings  

(Lycopersicon esculentum) 

Habibalah Moazen1, Mehdi Hossinifarahi2*, Azam Amiri3 
  

Extended Abstract 
Introduction: Today, seed priming is widely used to improve seed germination in a wide range of plant 

species. As a result of seed pre-treatment, several molecular and biochemical changes occur, including 
increased macromolecule synthesis, enzyme activity and formation of different metabolites. Enzymatic and 
metabolic activities, synthesis of proteins in quantitative and qualitative terms, and respiratory activities and, 
the formation of ATP for the synthesis of macromolecules, membranes, and materials required for the cell 
wall are increased during and after seed preparation. The aim of this study was to investigate the effect of 
seed priming using some hormonal and nutritional treatments as well as the type of culture medium on 
germination characteristics and quality of Karun tomato seedlings. 

Materials and Methods: Two separate experiments were performed in two laboratory and pot stages in a 
completely randomized design with three replications. In the first experiment, the treatment used included 
seed priming at six levels (distilled water, 0.2 mM salicylic acid, 0.2 mM putrescine, 1.5% humic acid, 
0.03% zinc sulfate, and 0.2 mM potassium nitrate). In the second experiment, the treatments used included 
the culture media type at six levels (coco peat, perlite, peat moss, 50% cocopeat + 50% perlite, 50% coco 
peat + 50% peat moss and 50% perlite + 50% peat-moss).  

Results: Analysis of variance showed that the effect of different levels of seed priming on seed 
germination percentage and root length was significant. The highest germination percentage was obtained six 
days after cultivation in salicylic acid treatment and was equal to 97.1%. The highest shoot dry weight in peat 
moss treatment was 1.7 g and the lowest shoot dry weight in perlite treatment was 0.3 g. The use of peat 
moss treatment in comparison with coco peat increased seedling length by 31.3%. 

Conclusion: Application of 0.2 mM salicylic acid, putrescine and humic acid improved seed germination 
compared with zinc sulfate and potassium nitrate. Also, application of peat moss and combined peat moss 
treatments in comparison with coco peat and perlite, increased the dry weight of roots and shoots of the plant 
as well as increasing the absorption of various elements. 

Keywords: Culture medium, Calcium, Putrescine, Potassium, Salicylic acid 

Highlights: 

1- Germination percentage and rate of tomato var. Karun significantly increased by salicylic acid and 
putrescine application (Karun cultivar). 

2- Peat mass is the best culture medium for the commercial production of tomato seedlings var. Karun.  
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