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  چكيده
 ي بـه صـورت  شـ يآزمازني بذر و رشد اوليه گياهچه گوجه فرنگي در تـنش شـوري،    به منظور بررسي اثر هيدروپرايمينگ بر درصد جوانه     

بر روي رقم كينگ استون در آزمايشگاه بذر دانشگاه علوم كشـاورزي و منـابع طبيعـي     تكرار 3 با يتصادف كامالً پايهطرح  در قالب ليفاكتور
ي و بـذرها متـر   ميلـي مـوس بـر سـانتي     12و  8، 4، 0 سطوح در) Nacl(شوري فاكتورها شامل . صورت گرفت 1387رامين اهواز در سال 

دار بودن اثر تنش شوري بـر   نتايج نشان دهنده معني. بودند )شاهد( نگيميبدون پرا و) ساعت 15و 10 ،5( در مدت زمان شده نگيميپراهيدرو
زنـي،   همچنين اثر مدت زمان هيدروپرايمينگ بر درصـد جوانـه  . چه گرديد چه و وزن خشك ساقه چه، طول ساقه زني، طول ريشه درصد جوانه
. ساعت حاصل شد 15ي مدت هيدروپرايمينگ در تيمار بهترين دوره زمان. دار گرديد چه معني چه و وزن خشك ساقه چه، طول ساقه طول ريشه
زني بذر و ساير صفات مربوط به آن به طور قابل  موس اعمال هيدروپرايمينگ درصد جوانه ساعت همراه با تنش شوري صفر ميلي 15در دوره 

  .ها مشاهده گرديد توجهي بهبود يافته و در نتيجه آن يكنواختي در سبز شدن گياهچه
  .طول دوره هيدروپرايمينگ زني، گوجه فرنگي، جوانه تنش شوري، :كلمات كليدي

        

  مقدمه
زنـي   موفقيت يك گونه گياهي بسته به طول دوره حيات آن در مراحل مختلف شـوري و توانـايي آن در دارا بـودن سـرعت جوانـه          

 ييكـارا  ،ارائه شـده  نيمحقق ريكه توسط سا ييها گزارش). 2007راويندران و همكاران، (باشد  مناسب براي گذر از اين مرحله حياتي مي
لذا با توجه به موارد ذكر شده هدف از انجـان ايـن مطالعـه    . )2003ليما، (كند  يم دأييت هابذر تيفيك شيرا در افزا نگيميدروپرايه ماريت

شـوري  تـنش  فرنگـي در شـرايط    جـه و گياهچـه گو  بـذر  زنـي  تعيين بهترين مدت زمان هيدروپرايمينگ بر روي صفات مربوط به جوانه
  .باشد يم
  

 ها مواد و روش

 اسـتون بـه صـورت    ي رقم كينگشيآزمازني و رشد اوليه گياهچه گوجه فرنگي  به منظور بررسي اثر هيدروپرايمينگ بر درصد جوانه     
فاكتورها  .در آزمايشگاه بذر دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين انجام گرفت تكرار 3 با يتصادف در قالب طرح كامالً ليفاكتور

 نـگ يميبـدون پرا  سـاعت و  15و 5،10بـه مـدت   شـده   نـگ يميپراي و بذرهامتر  موس بر سانتي ميلي 12و  8، 4، 0 شوريشامل سطوح 
 15و  10، 5گوجـه فرنگـي بـه مـدت      يبـذرها . اده گرديـد به عنوان شاهد استف) EC=0(در اين آزمايش از آب ديونيزه . بودند) شاهد(
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 50 ،مـار ياز هـر ت  سـپس  .شدند خشك شگاهيدر آزما يآب خارج و ضمن نگهدار از مدتاين  يپس از طساعت در آب خيس شده و 

بـه منظـور بررسـي     .قرار گرفـت  گراد درجه سانتي 25ي انكوباتور در دما وندرسانتي متري كشت شده و  9ديش با قطر  ون پتريبذر در
راي ب. متر يا بيشتر بود ميلي 2چه به اندازه  زده خروج ريشه به طور روزانه صورت گرفته و معيار بذرهاي جوانهاز بذرها  ديبازد زني جوانه

ـ گرد يريـ گ هـا انـدازه   آن چـه  سـاقه چـه و  شـه يانتخاب و طول ر ينمونه بذر به طور تصادف 15 شيد يپتر ظرف از هر اين كار س سـپ . دي
هـا بـا    وزن خشـك نمونـه   .و توزين شدند ساعت خشك 48به مدت  گراد يدرجه سانت 75 يدر دماجدا شده و ا ه چه ها و ساقه هچ شهير

؛ Gpدر معادلـه زيـر   . گرديـد اضافه يا محلول نمك  آب مقطر ازين در صورت شيدر طول آزما. ترازوي با دقت يك ده هزارم تعيين شد
محاسبات آماري با استفاده از نرم افـزار آمـاري    .باشند ؛ تعداد كل بذرها ميNم، iزده در روز  ؛ تعداد بذرهاي جوانهniزني،  درصد جوانه

SAS دار  ها با استفاده از آزمون حداقل اختالف معني صورت گرفته، سپس ميانگين)LSD (   درصـد مقايسـه   1در سطح احتمـال خطـاي 
  .گرديد

Gp%= ∑ni/N × 100                                                                         
  

  نتايج و بحث
با توجه به نتايج تجزيـه   .دار گرديد چه معني اثر تنش شوري و مدت زمان هيدروپرايمينگ بر همه صفات به غير از وزن خشك ريشه     

چه نيـز تحـت تـأثير اثـر متقابـل       وزن خشك ريشه. دار شد درصد معني 1زني در سطح احتمال  واريانس اثر تنش شوري بر درصد جوانه
 15زني مربوط به بـذرهاي بـا تيمـار هيـدروپرايمينگ در      بيشترين درصد جوانه). 1جدول (مدت هيدروپرايمينگ و شوري قرار نگرفت 

رسد با افزايش تـنش شـوري، غلظـت هورمـون      به نظر مي. درصد حاصل شد 33/99موس به ميزان  در غلظت شوري صفر ميليساعت 
ABA چه مربوط به تيمـار مـدت    بيشترين طول ريشه. گردد زني بذر مي در بذر افزايش يافته و افزايش غلظت اين هورمون مانع از جوانه

داري بـا سـاير تيمارهـا اخـتالف      متر بوده كه بطـور معنـي   سانتي 9/6موس به ميزان  ميلي ساعت هيدروپرايمينگ و تنش شوري صفر 15
. متـر بـود   سـانتي  1/5موس به ميـزان   ساعت هيدروپرايمينگ و تنش شوري صفر ميلي 15چه مربوط به تيمار  بيشترين طول ساقه. داشت

گرم  0029/0موس به ميزان  نگ در تيمار تنش شوري صفر ميليساعت هيدروپرايمي 15چه در بذرهاي با تيمار  بيشترين وزن خشك ساقه
رسد كه هيـدروپرايمينگ بـذور    با توجه به نتايج بدست آمده به نظر مي. داري با ساير تيمارها اختالف داشت حاصل شد كه به طور معني

   .باشدتر در شرايط نامناسب شوري  تر و سريع زني يكنواخت راهي موثر در جوانه
  

  .فرنگي در تيمار مدت زمان هيدروپرايمينگ تحت تنش شوري زني گياهچه گوجه  صفات مربوط به جوانه) ميانگين مربعات(نتايج تجزيه واريانس  .)1(جدول 
        ميانگين مربعات      

 چه ساقه خشك وزن  چه ريشه خشك وزن  چه ساقه طول چهريشهطول زنيدرصدجوانه آزاديدرجه  تغيير منابع
  ns 0000013/0  **161/0  4/8**  14/8**  04/254**  3  تنش شوري

  ns 0000017/0  **66/0  97/0**  32/1**  05/166**  3  مدت هيدروپرايمينگ
  مدت هيدروپرايمينگ

  تنش شوري×
  
9 

 

**24/261 

 

**11/2 

  

**41/0  
  

ns 0000011/0  

  

**65/0  
  0000031/0  000046/0  2/2  75/0  05/0  33  اشتباه آزمايشي

  دار  معني    غير nsو % 1دار در سطح  معني**       
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  .در سطوح مختلف شوري چه و وزن ساقه زني تغييرات درصد جوانه - 1شكل 

 
  گيري كلي نتيجه

ها دچار اخـتالل شـده كـه نتيجـه نهـايي آن كـاهش رشـد         هاو فعاليت آنزيم با افزايش سطوح شوري، جذب آب كاهش، ترشح هورمون
  .خواهد بودچه  چه و ساقه ريشه
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Effect of hydropriming duration on germination and primary growth of Tomato 
(Lycopersicon esculentum L.) seedling at salinity stress  

 
Shahrajabian, M. H*., Fathi, Gh, Soleymani, A., Moradi, K., Hamidi Shangari, A. 

*Corresponding Email address: Hesamshahrajabian@Gmail.com 
 

Abstract  
     To investigate effect of hydropriming on germination and primary growth of tomato seedling at 
salinity stress (var. Kingstone).  An experiment was conducted as on the basis on a factorial layout 
within completely randomized design with 3 replications at seed laboratory of Ramin Agriculture and 
Natural Resources University in 2008. The factors were Nacl salinity at 4 levels (0, 4, 8, 12 m 
mos.cm-1) and hydropriming duration at 4 levels (5, 10, 15 h and control without priming). The 
ANOVA results indicated that The effect of salinity stress was significant on seed germination 
percentage, radicle length, coleoptile length and coleoptile dry matter. Also, the effect of 
hydropriming duration was significant on seed germination percentage, radicle length, coleoptile 
length and coleoptile dry matter. The best uniformity of seed fermination was shown in 15 h seed 
hydropriming duration with 0 m mos.cm-1. This treatment was the best one that improved seed 
germination percentage and other factors. 
 
Keyword:  salinity stress, germination, tomato, period of seed hydropriming 
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