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 چکیذُ

 فلفل ٍ بادًجاىّای اسوشی هختلف بز سزعت، درصذ ٍ یکٌَاختی جَاًِ سًی بذٍر ّای اسوَتیک ٍ پتاًسیلبِ هٌظَر بزرسی اثزات هحلَل

جاى بِ هذت ًدر ایي  آسهایص بذٍر فلفل ٍ باد. تکزار ٍ با ساختار فاکتَریل اًجام گزفت 7 تیوار پزایویٌگ در قالب طزح کاهالً تصادفی با

 -4/:ٍ  -8/4، -6/4، -4با چْار پتاًسیل اسوشی  MgSo4 ،NaCl ،KNO3 ،KH2PO4  ٍKNO3+ KH2PO4رٍس در پٌج هحلَل  47

در فلفل بْتزیي ًتایج هزبَط بِ تیوار ًیتزات پتاسین  بَد، بطَری  در ایي آسهایص. هگاپاسکال بِ طَر جذاگاًِ ّوزاُ با َّادّی قزار گزفتٌذ

رٍس جلَ اًذاخت، ٍلی در بزخی تیوارّا درصذ جَاًِ سًی را  9درجِ ساًتی گزاد بِ طَر هتَسط  58کِ جَاًِ سًی بذٍر فلفل را در دهای 

رٍس جلَ افتاد  :الی  9سًی بذٍر داری ًذاضت، جَاًِهعٌیسًی در کلیِ تیوارّا تفاٍت در آسهایص بادًجاى درصذ جَاًِ. اًذکی کاّص داد

 . سًی ّن هزبَط بِ ًیتزات پتاسین بَدتزیي جَاًًَِاختیک. سًی را داضتٍ تیوار فسفات دی ّیذرٍصى پتاسین سٍدتزیي جَاًِ

 جاى، بذر، پزایویٌگ، فلفل، ًیتزات پتاسین ًباد: ٍاصگاى کلیذی

 :هقذهِ

جَاًِ سًی فلفل در شزایط ًب هغبػذ هوکي اعت گبّی . سًی کٌذی دارًذصیفی جبت ثغیبر هْن ّغتٌذ کِ جَاًِاس  فلفل ٍ ثبدًجبى   

. یک هبُ طَل ثکشذ ٍ ایي هغئلِ ضوي افشایش ّشیٌِ ٍ هشکالت تَلیذ ًشب سهبى اًتقبل آى را در هشرػِ یب گلخبًِ ثِ تبخیز هی اًذاسد

هبدُ جْت تؼییي ثْتزیي  ایي دضٍّش. سًی ایي ثذٍر ثبشذزای تغزیغ ٍ ثْجَد جَاًِتیوبر دزایویٌگ هی تَاًذ راُ حل هفیذی ث

 .اًجبم شذ فلفل ٍ ثبدًجبىدزایویٌگ ثزای جَاًِ سًی ثذر اعوَتیک ٍ هٌبعجتزیي غلظت 

 

 

mailto:e.aliabadi63@yahoo.com


 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 دانشکده کشاورزیدانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان  1931اسفندماه  11و  11

 :هَاد ٍ رٍش ّا

عَلفبت  فغفبت دی ّیذرٍصى دتبعین، ،ًیتزات دتبعین چْبر هبدُ ًوکی شبهل اعوَتیک هبدُ ثب دٌج فلفل عبالدی ٍ ثبدًجبىثذٍر     

ثطَری کِ دتبًغیل ّبی اعوشی هختلف ّبی غلظت  ثب ًیتزات دتبعین ٍ فغفبت دی ّیذرٍصى دتبعین ٍ ٍ تزکیت عذینکلزیذ هٌیشین،

     ت غلظ. تیوبر گزدیذًذدر دزدیظ اثَریحبى داًشگبُ تْزاى  1387در عبل هگبدبعکبل را ایجبد ًوبیٌذ  -7/1ٍ -5/1 ،، -3/1، -1

هحبعجِ شذُ ٍ دتبًغیل اعوشی ( 1373اثزاّین سادُ)هَرد ًظز ثب اعتفبدُ اس فزهَل ًٍت َّف  دتبًغیل اعوشیًوک ّب ثب تَجِ ثِ 

هیلی لیتز  200حبٍی ثذر در ّز ثطزی ثِ هٌظَر اًجبم تیوبر دٌج گزم . هحلَل ّب دظ اس آهبدُ عبسی ثب دعتگبُ اعوَهتز کٌتزل گزدیذ

یک تَعط درجِ عبًتیگزاد قزار گزفت ٍ َّادّی هَرد ًیبس  25در دهبی  رٍس  14 ثِ هذت ّز یک اس هَاد یبد شذُ اس هَالل هحلَل

در رٍس چْبردّن ثذرّب اس هحلَل خبرج شذُ ٍ دظ اس شغتشَ ثز رٍی کبغذ خشک کي در َّای  .تبهیي شذلَلِ هتصل ثِ دوخ 

سًی در ّز ٍاحذ آسهبیشی ثزرعی خصَصیبت جَاًِ. جوغ آٍری گزدیذًذخشک ٍ %( 50درجِ عبًتیگزاد ٍ رطَثت ًغجی  25)هحیط 

 .اًجبم گزفت ػذد ثذر داخل ظزف دتزی 25

 ایج ٍ بحثتً

 25سًی هزثَط ثِ تیوبر ًیتزات دتبعین ٍ عَلفبت هٌیشین  ثَد، جَاًِ سًی ثذٍر فلفل در دهبی در آسهبیش اٍل ثْتزیي درصذ جَاًِ

سًی هزثَط ثِ اس طزف دیگز کوتزیي در صذ جَاًِ. رٍس جلَ افتبد 6یوبر ًیتزات دتبعین ثِ طَر هتَعط درجِ عبًتی گزاد ثِ ٍیضُ در ت

سًی را کلزیذ عذین ٍ عَلفبت هٌیشین دیزتزیي جَاًِ -1/1دتبًغیل.  تیوبر تزکیت ًیتزات دتبعین ٍ فغفبت دی ّیذرٍصى دتبعین ثَد

در کل ًتبیج هزثَط ثِ تیوبر ًیتزات دتبعین  .  ي تیوبر هزثَط ثِ ًوک ًیتزات دتبعین ثَدسًی ًیش ثْتزیًَاختی جَاًِاس ًظز یک. داشتٌذ

ثز خالف آسهبیش اٍل تیوبر ًوک فغفبت دی ّیذرٍصى دتبعین ًتیجِ هطلَثی در . هگبدبعکبل ثْتزیي کبرایی را داشت -3/1ٍ دتبًغیل 

عزیؼتزیي ٍ یکٌَاخت . ٍ غلظت ّبی اعوشی هختلف کبهال هؼٌی دار ثَدُ اعت کاثز هتقبثل ًَع هبدُ اعوَتی. سهبى ثیشتز ثِ هب ًذاد

 .دتبعین هی ثبشذ ًیتزات -3/1 تزیي جَاًِ سًی در فلفل هزثَط ثِ غلظت

ّبی ثبالی ًیتزات دتبعین ٍ فغفبت دی ّیذرٍصى دتبعین ٍ دتبًغیل -5/1سًی  ثْتزیي تیوبر، دتبًغیل  در ثبدهجبى اس ًظز درصذ جَاًِ

عَلفبت دتبعین ٍ کلیِ   -3/1تیوبر  هزثَط ثِهیبًگیي کوتزیي سهبى السم ٍ یب ثِ ػجبرت دیگز عزیؼتزیي جَاًِ سًی . یتزات دتبعین ثَدً

  .ثَدهزثَط ثِ ًیتزات دتبعین  اس لحبظ یکٌَاختی جَاًِ سًی ًیش ثزتزیي تیوبر. ّبی فغفبت دی ّیذرٍصى دتبعین ثَددتبًغیل
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عزیؼتزیي ٍ یکٌَاخت تزیي جَاًِ سًی در . ٍ غلظت ّبی اعوشی هختلف کبهال هؼٌی دار ثَدُ اعت کاعوَتی اثز هتقبثل ًَع هبدُ

 ًیتزات دتبعین هی ثبشذ  -3/1 فلفل هزثَط ثِ غلظت

اًِ سًی ٍ یکٌَاختی جَاًِ سًی در ًتبیج آسهَى ّبی هختلف ثز اعبط شبخص ّبی درصذ جَاًِ سًی، تؼذاد رٍسّبی هتَعط جَ

 .آهذُ اعت 1 ر شکلد فلفل

 

 

 

 

یکٌَاختی جَاًِ سًی ثذٍر  ٍ هیاًگیي رٍسّای جَاًِ سًیتبًغیل ّبی اعوشی هتفبٍت ثز درصذ، اثزات هتقبثل هَاد اعوشی هختلف ثب د  -1شکل 

 فلفل

 

 :ًتیجِ گیزی کلی

جبى داشتٌذ ثطَری کِ ثب کوتزیي تبثیز ًدر ثیي هَاد اعوشی هختلف ًیتزات دتبعین ثْتزیي کبرآیی را ثزای دزایویٌگ ثذٍرفلفل ٍ ثبد

 . هٌفی ثز درصذ جَاًِ سًی عزیؼتزیي ٍ یکٌَاخت تزیي جَاًِ سًی را در دی داشتٌذ
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 :هٌابع
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Abstract

In order to determine the effect of seed priming on related traits with germination of salad pepper 

and eggplant  laboratorial studies were conducted at the Agriculture  Research Laboratory of 

Aboureihan campus of Tehran University, Iran. 5 gram from any  seeds were primed with five 

osmotic solutions (KNO3, KH2PO4 and combination of two salts, PEG and Manitul) in different 

osmotic potentials (-1, -1.1,-1.2,-1.3,-1.4 and -1.5 MPa) for 14 days, at 25° C. Non- primed 

(control) and hydroprimed seeds were also included in the study for comparison, then seed 

germination percentage (GP), germination rate (GR) and germination uniformity (GU) were 

measured. Seed priming significantly improved the pepper and eggplant  germination traits. Among 

the priming treatments in pepper trial, the best results were obtained seeds primed with KNO3 . 

Mean germination time accelerated 6 days, but percentage germination a little  decreased in some 

cases. According to the results obtained in eggplant trail, percentage germination in whole  

treatments werent significant. Mean germination time of eggplant seeds in 25°C accelerated 6 to 7 

days and  Seeds primed with KH2PO4 showed the highest values for percentage germination and 

more uniformity observed in KNO3 tratments. 
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