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  چکیده

منظور بررسی اثر هیدروژن پراکسید در چهار سطح محیطی دارد. این پژوهش به يهاتنشهیدروژن پراکسید نقش مهمی در پاسخ گیاهان به 

 Newton and Cherry( نتالفرنگی نیوتون و چري سای و کیفی دو رقم گوجهکمّ يهاشاخصمیکرولیتر در لیتر) بر  80 و 40، 20، 0غلظت (

Santella( کامل تصادفی با هشت تیمـار و سـه    هايصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهکشت هیدروپونیک انجام گرفت. آزمایش ب در

رنگی فگیاه گوجه فیزیولوژیکهاي رویشی و ویژگی يهاشاخصتکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که کاربرد هیدروژن پراکسید باعث افزایش 

آب میـوه شـد. هیـدروژن پراکسـید باعـث       pHاز جمله تعداد برگ، وزن خشک برگ و ریشه، حجم ریشه، سفتی بافت میوه سري اول و 

 80شد. حداکثر وزن میـوه در رقـم نیوتـون و مربـوط بـه تیمـار       درصدي انبارداري میوه در رقم چري سانتال نسبت به شاهد  35افزایش 

خشـک   ترین تعـداد بـرگ، وزن  با توجه به اینکه بیش درصد افزایش داشت. 58پراکسید بود که نسبت به شاهد  میکرولیتر بر لیتر هیدروژن

تـرین سـفتی بافـت میـوه سـري اول و      همچنین بیشو میکرولیتر بر لیتر هیدروژن پراکسید مشاهده شد،  80برگ و حجم ریشه در غلظت 

رویشـی و   يهـا شـاخص دروژن پراکسید بود، اسـتفاده از ایـن دو غلظـت بـراي بهبـود      میکرولیتر بر لیتر هی 40انبارداري میوه در غلظت 

 شود.فرنگی توصیه میگوجه فیزیولوژیک

  
  

  یدپراکس یدروژنه ی،فرنگگوجه ي،انباردار یام،انتقال پ کلیدي: هايواژه

  

  مقدمه

 Lycopersicon esculentum Millنـام علمـی    فرنگی بـا گوجه

ــع عمــده  ــاي میناي از ویتــامنب و مقــدار کمــی   A،C ،Eه

، اسیدفولیک، مواد 5B، 3B، 2B، 1Bشامل:  Bهاي گروه ویتامین

تنوئیدها اسـت کـه   ومعدنی، فالونوئیدها، اسیدهاي فنلی و کار

). 24 و 9، 6( زیادي دارندبراي تغذیه و سالمت انسان اهمیت 

)، Solanum tuberosum( زمینـی از سیب پسدر تیره بادمجان 

فرنگـی اختصـاص   سطح زیر کشت در دنیا به گوجه ترینبیش

هــاي فرنگــی در ســطح وســیعی در سیســتم). گوجــه37دارد (

بـه مصـرف ارقـام     ویژه، تمایلهب ؛شودهیدروپونیک کشت می

هـاي هیـدروپونیک در   جدید گیالسی و کشت آن در سیسـتم 

   ).32حال افزایش است (

ژن فعـال اکسـی  هـاي  هیدروژن پراکسـید متعلـق بـه گونـه      

)ROS( )12) 7) و یک اکسیدکننده و سفیدکننده قوي است .(  
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هـاي گیـاهی   کننده هیـدروژن پراکسـید در سـلول   داصلی تولیمنابع 

ــرهشــامل واکــنش ــرون در کلروپالســت و  هــاي زنجی ــال الکت انتق

 اکسیداز NADPHهاي پراکسیداز، واکنش مهلر و میتوکندري، آنزیم

ـ  23( هستند خصـوص در  ه). این ماده در مقایسه با سوپر اکسـید و ب

  ).8( استخطر مقایسه با رادیکال هیدروکسیل، نسبتاً بی

آبشـاري   يهاهیدروژن پراکسید، در طیف وسیعی از واکنش  

هـاي  هاي رشد گیاه شامل رشد ریشهبراي تمام جنبه هارسانپیام

و چوبی شدن، نسبت ریشه به سـاقه و   یفرعی، تمایز آوند چوب

). هیدروژن پراکسید یک مولکول 8اي نقش دارند (کنترل روزنه

هاي زنده و غیرزنده در دفاع از گیاه در برابر تنش رسانپیاممهم 

دیـواره   برمستقیمی  آثارواند ت). هیدروژن پراکسید می22است (

ی بـر فیزیولـوژي و   مهمـ  آثار). این ماده 15سلولی داشته باشد (

همچنــین در تولیــد فیتوالکســین و  ).16هــا دارد (رفتــار ســلول

). 11( اسـت زا دخیـل  افزایش پایداري در برابر عوامـل بیمـاري  

باز تواند مورفولوژي ریشه، مورفولوژي و هیدروژن پراکسید می

هـاي  هـاي فتوسـنتزي و سیسـتم   هـا، پاسـخ  روزنه ه شدن و بست

فرنگی را در شـرایط تـنش مـس    اکسیدانی موجود در گوجهآنتی

پاشـی  نشـان داد محلـول   هـا پـژوهش ). نتـایج  27اصالح کنـد ( 

موالر بر گیاه میلی 18و  14، 6هاي هیدروژن پراکسید در غلظت

ـ Capsicum annuum( فلفل روس ) باعث افزایش مقاومت به وی

اسـتفاده از هیـدروژن   همچنین ). 22موزائیک طالیی فلفل شد (

 هاي دو و چهار درصد بر گیـاه نخـودفرنگی  پراکسید در غلظت

)Pisum sativum( رشـدي،   هايگیویژتوجه باعث افزایش قابل

هیدروژن پراکسـید هـم نقـش     ).10( عملکرد و کیفیت بذر شد

را دارد که با توجـه   کننده رشد گیاهاکسیدانتی و هم نقش تسهیل

تواند متفاوت باشـد. تجزیـه ایـن مـاده     به غلظت و نوع گیاه می

شود که مصـرف آن از لحـاظ   سبب آزاد شدن اکسیژن و آب می

  ساز نخواهد بود. محیطی نیز مشکلزیست

با توجه به نقش مهم هیدروژن پراکسـید در رشـد گیـاه، بـه       

اسـتفاده کـرد؛    تـوان مـی رسد کـه در بهبـود رشـد از آن    نظر می

 دروژنیـ ه ریثأتـ  یپـژوهش بررسـ   نیـ هدف از انجـام ا بنابراین 

 فرنگیو رشد دو رقم گوجه کیولوژیزیف يهایژگیبر و دیپراکس

) در "Cherry Santella"و  "Newton"سـانتال (  يو چر وتونین

  بود. کیدروپونیکشت ه

  

 هامواد و روش

ــه   ــایش در گلخان ــن آزم ــیای ــکد پژوهش ــدروپونیک دانش ه هی

و شـد  انجام  1397کشاورزي دانشگاه شاهد تهران در بهار سال 

تعداد چهار گیاه براي هر واحد آزمایشـی در نظـر گرفتـه شـد.     

 ایکاشـت بـذرها، پومـد    يبرا شیآزما نیاستفاده در ا بستر مورد

 هـاي با نسبتترتیب به لتیو س تیپرل س،یاز پوم یبیترک شامل

 ياگلخانـه  یفرنگگوجهدو رقم  يبذرها .بود 25:25:50حجمی 

کشـت شـدند.    ایـن بسـتر   سـانتال در  يرو چ وتونین يهابه نام

روز انجـام شـد. پـس از     بذرها تا سبز شدن نشـاها هـر   ياریآب

نشـاها بـه    ،یبـذرها، در مرحلـه سـه تـا چهـار برگـ       یزنجوانه

ــاســهیک ــاز جــنس کامپوز ییه ــه طــول  تی  25و عــرض  45ب

 شده بودند منتقـل شـدند.   پر ایپومد لوگرمیک 15که با  متریسانت

شرایط دمایی، نوري و رطوبتی گلخانه متناسـب بـا رشـد بهینـه     

 کـه شـد  کننده اقلیم کنترل مـی فرنگی توسط دستگاه کنترلگوجه

 نسبی رطوبت زانیم و سلسیوس درجه 25 روزانه يدما میانگین

در  روز بـود.  120. همچنین طول مدت آزمـایش  بود درصد 65

محلول عناصر غذایی دانشگاه تبریـز در سیسـتم   این آزمایش از 

. فاکتورهـا شـامل چهـار سـطح     )36( هیدروپونیک استفاده شـد 

 )میکرولیتر در لیتـر  80 و 40، 20، 0غلظت هیدروژن پراکسید (

و شـد  سـاخته  درصد شـرکت مـرك    35بود که از آب اکسیژنه 

ــام گوجــه ــانتال  ارق ــون و چــري س و  "Newton"(فرنگــی نیوت

"Cherry Santella"مجمــوع هشــت ترکیــب تیمــاري  ) کــه در

صـورت چهـار   هاستفاده در این آزمایش ب بودند. تیمارهاي مورد

و مورد استفاده شده لیتري تهیه  140 مخازنمحلول جداگانه در 

فرنگـی چـري سـانتال و    بـذرهاي دو رقـم گوجـه   قرار گرفتنـد.  

ز متـري، ا سـانتی  50نیوتون در پومدیا کشت شدند و تا ارتفـاع  

 سـتم یذکر است کـه س  شایانمحلول عناصر غذایی تغذیه شدند. 

 نیباز بود، بد ستمیس شیآزما نیمورد استفاده در ا کیدروپونیه

 ،يمتـر یسـانت  50هـا بـه ارتفـاع    بوتـه  دنیکه پس از رس بیترت
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کـه درون   دیپراکسـ  دروژنیـ و سطوح غلظـت ه  ییمحلول غذا

. شـد شـت منتقـل   ک سهیک به شد،یم هیته يتریل 140 هايمخزن

بار بود. آبیاري و تغذیـه  اي یکتهیه سطوح غلظت تیمارها هفته

دقیقـه   یـا چهـار   نوبت در روز و در هر نوبت به مدت دو چهار

و  pHگرفت. همچنین، کنترل انجام بر اساس اندازه و رشد گیاه 

EC و براي اسیدي کردن محلول از  شدصورت خودکار انجام هب

3HNO  4وHPO ه شد که استفادEC   در مقـدار  محلـول غـذایی 

شده بود.  تنظیم 5/6در مقدار آن  pHزیمنس بر متر و دسی 7/1

منظور جلوگیري از تأثیر نور بر هیدروژن پـر اکسـید و رشـد    به

  .شدرنگ نگهداري تیره بسته هايمخزنها در ها، محلولجلبک

دت در تمام مـ  و ماریاز اعمال ت پسها از بوته يبردارنمونه  

 شـکل بـه  و یشـ یصورت مسـتمر در هـر واحـد آزما   هب شیآزما

انجام گرفت. تعدادي از صفات مـورد نظـر در گلخانـه     یتصادف

 شـده، هـا برداشـت   گیري شـد و در پایـان آزمـایش میـوه    اندازه

و در دمـاي چهـار درجـه    شـده  بالفاصله به آزمایشـگاه منتقـل   

، وزن تعداد برگ صفاتی مانندسپس  .سلسیوس نگهداري شدند

 يسـر  یسـفت  وه،یم ازهوزن ت شه،یحجم ر شه،یخشک برگ و ر

)، Gy-4(مـدل   فروسـنج بـا اسـتفاده از دسـتگاه     وهیاول و دوم م

ـ قند م وه،یم يدارانبار  ،یتـال یجیسـنج د توسـط دسـتگاه قنـد    وهی

-Shimadzu model UVتوسط دستگاه اسـپکتروفتومتر (  کوپنیل

متـر   pHاه دسـتگاه  بـا اسـتفاده از دسـتگ    وهیآب م pH) و 1205

)Clean model pH 500شد. يرگی) اندازه  

کامـل   هايدر قالب طرح بلوك یلصورت فاکتورهب یشآزما  

تجزیـه واریـانس   و سه تکرار اجرا شـد.   یماربا هشت ت یتصادف

هـا بـا   و مقایسـه میـانگین آن   SAS 9.4افـزار  وسیله نرمبه هاداده

در سـطح احتمـال یـک و    اي دانکن استفاده از آزمون چند دامنه

 MSافـزار  ها با استفاده از نرمپنچ درصد انجام شد. ترسیم شکل

Excel .انجام شد 

  

 نتایج و بحث

 رویشی صفاتتأثیر سطوح هیدروژن پراکسید بر 

رویشی  صفاتنتایج تجزیه واریانس تأثیر هیدروژن پراکسید بر 

ثـر  اشـده اسـت.    ) نشان داده1( فرنگی در جدولدو رقم گوجه

فرنگـی بـر سـطح    برهمکنش هیدروژن پراکسید و دو رقم گوجه

 وزن و خشـک سـاقه،   تـازه  برگ، تعداد برگ، ارتفاع گیـاه، وزن 

ریشه، حجم ریشه و قطر سـاقه  و خشک  تازه خشک برگ، وزن

  دار شدند.معنی

  

 تعداد برگ

در ارقـام   دیپراکسـ  دروژنیـ ه يهابرهمکنش سطوح غلظتاثر 

سانتال  يتعداد برگ در رقم چر نیترشیبنشان داد  یفرنگگوجه

بـود.   دیپراکسـ  دروژنیـ ه تـر یدر ل تریکرولیم 80 ماریمربوط به ت

و  وتـون یرقـم ن  درشـاهد   مـار یتعداد برگ مربوط بـه ت  نیترکم

 وتـون یبر رقـم ن  دیپراکس دروژنیه تریدر ل تریکرولیم 80غلظت 

 دروژنیــه تـر یدر ل تـر یکرولیم 20شـاهد و غلظـت    مـار یت بـود. 

 40و  20 يهـا غلظـت  نیسانتال و همچن يدر رقم چر دیپراکس

تفـاوت   وتـون یدر رقـم ن  دیپراکسـ  دروژنیـ ه تـر یبر ل تریکرولیم

 80تعداد برگ نداشتند. تعداد برگ در غلظت  از نظر يداریمعن

رقم چري سـانتال نسـبت    ابمیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید 

رقم نیوتون  ابپراکسید  میکرولیتر در لیتر هیدروژن 80به غلظت 

ــت  9/60 ــته اس ــزایش داش ــد اف ــکل  درص ــدروژن a-1(ش ). هی

تواند در افزایش تعـداد بـرگ و   میگیاه پراکسید با افزایش رشد 

). نتـایج پـوالدي   20سایر فاکتورهاي رشدي تأثیر داشته باشـد ( 

تیمـار هیـدروژن پراکسـید در    -) نشان داد اسـتفاده از پـیش  30(

 Tagetes( مـوالر بـر گـل جعفـري    لـی هاي یک و دو میغلظت

erecta L.   دار تعـداد  ). تحت تنش شوري باعـث افـزایش معنـی

 .شدبرگ نسبت به شاهد 

  

 خشک برگوزن 

هـاي هیـدروژن   بـرهمکنش سـطوح غلظـت   اثر مقایسه میانگین 

 تـرین مقـدار وزن  فرنگی نشان داد بـیش در ارقام گوجه پراکسید

در لیتـر هیـدروژن   میکرولیتـر   80خشک برگ مربوط به غلظت 

 20 پــس از آن غلظــتو  رقــم چــري ســانتال بــود اپراکســید بــ

میکرولیتر بر لیتر هیدروژن پراکسید بود و بقیه تیمارها با تفاوت 
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 .فرنگیرویشی گیاه گوجه صفاتبر و رقم تجزیه واریانس اثر هیدروژن پراکسید  .1جدول 

Table 1. Analysis of variance of the effects of hydrogen peroxide and cultivar on vegetative characteristics of tomato plant. 

 Mean of Squares   میانگین مربعات

 حجم ریشه

Root volume 

 وزن خشک ریشه

Root dry weight 

 ریشه ازهت وزن

Root fresh 
weight 

 وزن خشک برگ

Leaf dry weight 

 تعداد برگ

Number of leaves 

 ديدرجه آزا

df 

 منبع تغییر

Source of variation 

**202 **13.05 **606 **5814 **376  3 2O2(H) H 

**704 ns0.16 **94 **19323 **20068 1 ) رقمV( 

**6084 **32.6 **4413 **3871 **572 3 H × V 

 (Error) خطا 16  9.37 217 7.61 2.08 33.3

3.25 5.83 1.63 8.73 2.45  CV (%) 
 .است پنج درصداحتمال در سطح  داردرصد و غیرمعنی یکاحتمال دار در سطح ترتیب بیانگر اثر معنیبه ns** و 

** and ns stand for significant effect at 1% probability level and non-significant effect at 5% probability level, respectively. 

  

ترین مقـدار  . کمداري سبب کاهش وزن خشک برگ شدندمعنی

رقم نیوتون بـود. شـاهد    ابوزن خشک برگ نیز مربوط به شاهد 

ـ  میکرولیتـر در لیتـر    80و  20رقـم چـري سـانتال بـا غلظـت       اب

داري نداشـتند و  رقم نیوتون تفـاوت معنـی   ابهیدروژن پراکسید 

انـد.  ها به یک اندازه وزن خشک برگ را کـاهش داده این غلظت

میکرولیتـر در   20سانتال بـا غلظـت   رقم چري  ابهمچنین شاهد 

میکرولیتـر در   40رقم نیوتون و غلظت  ابلیتر هیدروژن پراکسید 

دو رقم چري سانتال و رقـم نیوتـون و    ابلیتر هیدروژن پراکسید 

میکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید بر رقـم نیوتـون    80غلظت 

ت رقم نیوتون و غلظـ  ابدر یک گروه آماري قرار گرفتند. شاهد 

رقم نیوتون و غلظـت   ابمیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید  20

رقـم نیوتـون نیـز در     ابمیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید  40

 20یک گروه آماري قرار گرفتند. وزن خشک بـرگ در غلظـت   

رقم چري سـانتال نسـبت    ابمیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید 

-b(شکل  فزایش داشته استدرصد ا 54رقم نیوتون  اببه شاهد 

پاشــی ) نشـان داد محلـول  31). نتـایج رودبـاري و همکـاران (   1

-24مـوالر و  هاي نیم و یک میلـی هیدروژن پراکسید در غلظت

اپی براسینواستروئید بر گیاه دارویـی زیـره سـبز باعـث افـزایش      

نتایج عظیمیـان دهکـردي    د.شخشک اندام هوایی  دار وزنمعنی

هیــدروژن پراکســید و شــوري بــر کــاربرد ر تــأثیدر مــورد ) 4(

اکسیدانی در دو گونه درمنـه دشـتی   محتواي فنلی و ظرفیت آنتی

و درمنــه کــوهی، نشــان داد اســتفاده از هیــدروژن پراکســید در 

 درداري میکرومـوالر، افـزایش معنـی    80و  40، 10هاي غلظت

ــک  وزن ــرد خش ــاد ک ــت (  .ایج ــایج نوبخ ــان داد 28نت ) نش

موالر بر گیاه میلی 5/2روژن پراکسید در غلظت پاشی هیدمحلول

د. نتـایج  شدار وزن خشک بوته نعناع فلفلی باعث افزایش معنی

هیـــدروژن پراکســـید و کـــاربرد ) نشـــان داد 34ســـفیدخانی (

دار وزن خشـک بـرگ   نیتروپروساید سدیم باعث افزایش معنـی 

 د.شگیاه گاودانه 

  

 و خشک ریشه ازهوزن ت

برهمکنش سطوح غلظت هیدروژن پراکسـید  اثر مقایسه میانگین 

ریشـه   تازه ترین مقدار وزنفرنگی نشان داد بیشدر ارقام گوجه

رقم  ابمیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید  20مربوط به غلظت 

میکرولیتر در لیتر هیـدروژن   40هاي غلظت سپسنیوتون بود و 

تـر  میکرولیتـر در لی  80رقم چـري سـانتال و غلظـت     ابپراکسید 

داري رقـم نیوتـون بـود کـه تفـاوت معنـی       ابهیدروژن پراکسید 

 ازهت داري سبب کاهش وزننداشتند. بقیه تیمارها با تفاوت معنی

 ریشه نیز مربوط به غلظت ازهت ترین مقدار وزنریشه شدند. کم

ـ میکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسـید   40 رقـم نیوتـون بـود.     اب

داري چـري سـانتال تفـاوت معنـی    هر دو رقم نیوتون و  ابشاهد 

 تـازه  نداشت و بدین معنی است که این تیمار به یک اندازه وزن



  ... یاتبر رشد و خصوص )2O2H( یدپراکس یدروژنه یرتأث                                                                                  فاطمی قیري و طباطبایی   
 

41 

ــاهش داده اســت. وزن ــازه ریشــه را ک  20ریشــه در غلظــت  ت

رقـم نیوتـون نسـبت بـه      ابمیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید 

ـ میکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید  40غلظت  رقـم نیوتـون    اب

). تـأثیر دو مـاده   c-1(شـکل   زایش داشته اسـت درصد اف 3/41

زایـی  بوتریـک اسـید بـر ریشـه    -3-هیدروژن پراکسید و ایندول

باعث افزایش  (.Cornus mas L) اختهخشبی زغالهاي نیمهقلمه

 ها، طول ریشه، حجم ریشه، وزنزایی قلمهدار درصد ریشهمعنی

نـدول  ). نتـایج نشـان داد تـأثیر ای   25د (شـ ریشـه   و خشک ازهت

زایـی دو  بوتریک اسید، پوتریسین و هیدروژن پراکسید بر ریشـه 

ــو ــادام )Prunus persica( رگ هل ــه  )Prunus dulcis( ب پای

GF677 زایی، طول و زایی و کالوسموجب افزایش درصد ریشه

ریشه در مقایسه با شاهد شـدند   و خشک ازهت تعداد ریشه، وزن

تیمــار -ســتفاده از پــیش) نشــان داد ا30). نتــایج پــوالدي (19(

مـوالر بـر گـل    هاي یک و دو میلیهیدروژن پراکسید در غلظت

) تحت تنش شوري باعث افـزایش  Tagetes erecta L.جعفري (

د. نتـایج  شـ ریشه نسبت بـه شـاهد    و خشک ازهت دار وزنمعنی

) نشــان داد اســتفاده از هیــدروژن پراکســید باعــث 38یوســفی (

 Cupressus( گیاه سرو طالیـی ریشه تازه دار وزن افزایش معنی

macrocarpos( ) نشــان داد 27شــد. نتــایج نظیــر و همکــاران (

-میلـی  5/0و  1/0 هـاي استفاده از هیدروژن پراکسید در غلظت

توجـه   دار و قابلفرنگی سبب افزایش معنیموالر در گیاه گوجه

بـرهمکنش سـطوح   اثـر   ریشه شـد. مقایسـه میـانگین   تازه وزن 

فرنگـی نشـان داد   دروژن پراکسید در ارقام گوجـه هاي هیغلظت

 20ریشــه مربــوط بــه غلظــت  تــرین مقــدار وزن خشــکبــیش

 80رقم چـري سـانتال و    ابمیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید 

 اگرچـه رقم نیوتـون بـود    ابمیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید 

یـن دو  دهد اثر اسـتفاده ا داري نداشتند که نشان میتفاوت معنی

ریشه نتیجه مشابهی دارد. بقیه تیمارها در غلظت بر وزن خشک 

ها دیده داري بین آنیک گروه آماري قرار گرفتند و تفاوت معنی

ریشـه تـأثیر   ها به یک انـدازه بـر وزن خشـک    ي آننشد و همه

نشـان داد کـه   هاي مختلـف  پژوهش). نتایج d-1 (شکل داشتند

ریشه اعث افزایش وزن خشک پاشی هیدروژن پراکسید بمحلول

و  )Gomphrena Globosa L.ي (او بخش هوایی در گل تکمـه 

). نتــایج 13د (شــ )Amaranthus Tricolor Lخــروس (. تــاج

پاشـی هیـدروژن   ) نشـان داد محلـول  31رودباري و همکـاران ( 

اپــی -24مــوالر و هــاي نــیم و یــک میلــیپراکســید در غلظــت

ــاه دارو  ــر گی ــتروئید ب ــیبراسینواس ــز ی ــبز رهی  Cuminum.( س

cyminum L( ریشه و انـدام  دار وزن خشک باعث افزایش معنی

هـاي  پاشی هیدروژن پراکسید روي برگد. تأثیر محلولشهوایی 

) نشـان داد  Origanum majorana L(. گیاه دارویی مرزنجـوش 

مـوالر، باعـث   میلی 5و  5/2که هیدروژن پراکسید در دو غلظت 

د شـ گیـاه در مقایسـه بـا شـاهد     ایـن   ریشهافزایش وزن خشک 

) نشان داد استفاده از هیدروژن 27). نتایج نظیر و همکاران (35(

-گیاه گوجـه  رويموالر میلی 5/0و  1/0 هايپراکسید در غلظت

ریشـه   توجـه وزن خشـک  دار و قابـل فرنگی سبب افزایش معنی

 د.ش

  

 حجم ریشه

ــر  ــت اث ــرهمکنش غلظ ــاب ــه يه ــ دروژنی ــام دیپراکس  در ارق

مربـوط بـه    شـه یمقدار حجم ر نیترشینشان داد ب یفرنگگوجه

و  وتـون یرقم ن اب دیپراکس دروژنیه تریدر ل تریکرولیم 80غلظت 

ـ  دیپراکسـ  دروژنیه تریدر ل تریکرولیم 40غلظت   يرقـم چـر   اب

ـ  دیپراکسـ  دروژنیـ ه تریدر ل تریکرولیم 20غلظت  .سانتال بود  اب

 دیپراکسـ  دروژنیـ ه تـر یل در تریکرولیم 40با غلظت  وتونیرقم ن

 دهـد که نشان مینداشتند  يداریسانتال تفاوت معن يرقم چر اب

 جـه ینت شهیسانتال بر حجم ر يرقم چر ابدو غلظت  نیاستفاده ا

داري سـبب کـاهش   دارد. بقیه تیمارها با تفـاوت معنـی   یمشابه

ترین مقدار حجم ریشه مربوط به غلظـت  حجم ریشه شدند. کم

ـ لیتر هیدروژن پراکسـید   میکرولیتر در 40 رقـم نیوتـون بـود.     اب

رقم  ابمیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید  80و  20هاي غلظت

داري نداشتند و این دو غلظت به یـک  چري سانتال تفاوت معنی

 80 اند. حجم ریشه در غلظـت اندازه حجم ریشه را کاهش داده

نسـبت بـه   رقـم نیوتـون    امیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید ب

ـ   40غلظت   نرقـم نیـوت   امیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسـید ب
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ریشه  ازه)، وزن تb)، وزن خشک برگ (aفرنگی بر تعداد برگ (کنش غلظت هیدروژن پراکسید و ارقام گوجهرهمبمقایسه میانگین اثر  .1کل ش

)c) وزن خشک ریشه ،(d ،( و) حجم ریشهe(دار درصد اختالف معنی پنجهاي داراي حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح ستون ؛

 دارند.

Fig. 1. Mean comparions of the interaction effect of tomato cultivar and hydrogen peroxide concentration on number of leaves (a), 
leaf dry weight (b), root fresh weight (c), root dry weight (d), and root volume (e); Columns with dissimilar letters are significantly 

different (Duncan, p < 0.05). 
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 .فرنگی گیاه گوجهیوه م يهاشاخصبر و رقم تجزیه واریانس اثر هیدروژن پراکسید . 2جدول 

Table 2. Analysis of variance of the effects of hydrogen peroxide and cultivar on characteristics of tomato plant. 

  Mean of Squaresمیانگین مربعات 

pH آب میوه 

pH of fruit 
juice 

 لیکوپن

Lycopene 

 قند

Fruit 
sugar 

انبار داري 

 میوه

Fruit shelf 
life  

سفتی میوه 

 سري دوم

Fruit firmness 
)ed(2 

سفتی میوه 

 سري اول

Fruit 
)thfirmness (1 

 ازهوزن ت

 میوه

Fruit 
fresh 

weight  

 درجه

 آزادي

df 

 منبع تغییر

Source of 
variation 

ns0.00 **1867 ns5.83 **392 **0.14 **0.44 **294.56 3 2O2(H) H 
**0.21 **287 ns0.16 ns7.68 **3.20 **1.10 **325.67 1 (V)  رقم 

ns0.00 **795 **60.5 **402 **0.19 **0.15 **206.89 3 H × V 

 (Error) خطا 16 361.87 0.00 0.02 2.74 3.41 2.84 0.00

1.31 1.67 0.33 6.29 7.61 1.95 4.45  (%) CV 
 .است پنج درصداحتمال در سطح داردرصد و غیرمعنی یکاحتمال دار در سطح ترتیب بیانگر اثر معنیهب ns** و 

** and ns stand for significant effect at 1% probability level and non-significant effect at 5% probability level, respectively. 

  

). تـأثیر دو مـاده   e-1(شـکل   درصد افزایش داشته اسـت  5/39

زایـی  بوتریک اسید بـر ریشـه   -3-هیدروژن پراکسید و ایندول 

دار درصـد  اخته، باعث افـزایش معنـی  خشبی زغالهاي نیمهقلمه

و خشـک  تازه ها، طول ریشه، حجم ریشه، وزن زایی قلمهریشه

زمـان بوریـک اسـید،    ). در مطالعه اثر کـاربرد هـم  25د (شریشه 

زایی تیامین با ایندول بوتریک اسید بر ریشههیدروژن پراکسید و 

خشبی زیتون رقم رشد، کاربرد هیدروژن پراکسید هاي نیمهقلمه

دار درصـد  همراه با ایندول بوتریک اسید باعـث افـزایش معنـی   

). 33( زایی، تعداد ریشه و طول ریشه و حجـم ریشـه شـد   ریشه

در را موالر هیـدروژن پراکسـید، بهتـرین تـأثیر     میلی 5/0غلظت 

هـا،  افزایش رشد ریشه، حجم ریشـه، وزن ریشـه، تعـداد ریشـه    

تیمـار  -). نتـایج پـیش  9طول ریشـه و فعالیـت ریشـه داشـت (    

مـوالر بـر گـل    هاي یک و دو میلیهیدروژن پراکسید در غلظت

دار میـزان حجـم   جعفري تحت تنش شوري باعث افزایش معنی

  ).30( دشریشه نسبت به شاهد 

  

 فیزیولوژیکصفات پراکسید بر  تأثیر سطوح هیدروژن

 يهـا شـاخص نتایج تجزیه واریانس تأثیر هیدروژن پراکسید بـر  

شـده اسـت.    ) نشان داده2( فرنگی در جدولدو رقم گوجه یوهم

کنش هیـدروژن پراکسـید   برهماثر شود طور که مشاهده میهمان

سفتی بافت میوه سري  میوه، ازهوزن ت فرنگی برو دو رقم گوجه

و  بودنـد دار وم، انبارداري میوه، قند میوه و لیکوپن معنیاول و د

pH دار شد.میوه غیرمعنی آب 

  

  میوه ازهت وزن

ترین مقـدار  میکرولیتر بر لیتر هیدروژن پراکسید بیش 80غلظت 

میوه را بـه   ازهت ترین مقدار وزنمیوه و تیمار شاهد کم ازهت وزن

تـرین و  فرنگی رقـم نیوتـون بـیش   خود اختصاص دادند. گوجه

ـ  ترین مقـدار وزن فرنگی چري سانتال کمگوجه میـوه را بـه    ازهت

کـنش سـطوح غلظـت هیـدروژن     بـرهم اثر خود اختصاص داد. 

فرنگـی نشـان داد بـا افـزایش سـطوح      پراکسید در ارقام گوجـه 

 رقـم نیوتـون، وزن  غلظت هیدروژن پراکسید نسبت به شاهد در 

مربـوط   این صفتترین مقدار میوه نیز افزایش یافت و بیش ازهت

میکرولیتـر در لیتـر هیـدروژن پراکسـید در رقـم       80به غلظـت  

 درصد افزایش تولید نشان داد 58نیوتون بود که نسبت به شاهد 

و  کیـ ولوژیزیف صفات د،یپراکس دروژنیاستفاده از ه. )2(شکل 

ـ ا بـدون کـاهش در رشـد گ   رسیب  وهیم ییایمیش و عملکـرد   اهی

 وهیعملکرد م شیافزا وه،یقطر م میو باعث تنظ داده شیافزا وه،یم

  ).17شود (یم وهیم تیفیو ک
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و غلظت  یفرنگرقم گوجهبرهمکنش  ریتأث نیانگیم سهیمقا .2شکل 

هاي داراي حروف متفاوت ستون ؛وهیم ازهت بر وزن یدپراکس یدروژنه

  دار دارند.درصد اختالف معنی پنجنکن در سطح بر اساس آزمون دا

Fig. 2. Mean comparisons of the interaction effect of tomato 
cultivar and hydrogen peroxide concentration on fruit fresh 

weight; Columns with dissimilar letters are significantly 
different (Duncan, p < 0.05). 

  

 ی بافت میوه سري اولسفت

کنش سطوح غلظت هیدروژن پراکسـید  برهماثر مقایسه میانگین 

ترین مقدار سفتی بافت میوه فرنگی نشان داد بیشدر ارقام گوجه

رقم  ابمیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید  40مربوط به غلظت 

داري سبب کاهش سفتی نیوتون بود. بقیه تیمارها با تفاوت معنی

ترین مقدار سفتی بافت میوه نیز مربوط بـه  وه شدند. کمبافت می

ـ میکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسـید   80غلظت  رقـم چـري    اب

ـ میکرولیتر در لیتر هیـدروژن پراکسـید    20سانتال بود. غلظت   اب

میکرولیتر در لیتـر هیـدروژن پراکسـید     40رقم نیوتون با غلظت 

 20تال بـا غلظـت   رقم چري سـان  ابرقم چري سانتال و شاهد  اب

ـ میکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید  رقـم نیوتـون همچنـین،     اب

میکرولیتـر در لیتـر هیـدروژن     20رقم نیوتون با غلظت  ابشاهد 

میکرولیتـر در لیتـر    80رقم چـري سـانتال و غلظـت     ابپراکسید 

داري نداشـتند و  رقم نیوتون تفـاوت معنـی   ابهیدروژن پراکسید 

انـد.  ندازه سفتی بافت میوه را کـاهش داده ها به یک ااین غلظت

میکرولیتـر در لیتـر هیـدروژن     40سفتی بافت میـوه در غلظـت   

میکرولیتـر در لیتـر    80رقم نیوتون نسبت به غلظـت   ابپراکسید 

درصـد افـزایش    3/33رقـم چـري سـانتال     ابهیدروژن پراکسید 

طـور  بـه ). استفاده از هیدروژن پراکسـید  a-3(شکل  داشته است

د شـ فرنگی توجهی موجب افزایش سفتی پوست میوه گوجهلقاب

)3.( 

  

 سفتی بافت میوه سري دوم

کــنش ســطوح غلظــت هیــدروژن پراکســید در ارقــام بــرهماثــر 

رقم  ابهاي هیدروژن پراکسید فرنگی نشان داد تمام غلظتگوجه

ترین مقدار سفتی بافت میوه را به خـود اختصـاص   نیوتون بیش

ترین مقدار سـفتی بافـت   داري نداشتند. کمدادند و تفاوت معنی

میکرولیتر در لیتر هیدروژن  40و  20هاي میوه مربوط به غلظت

هر دو رقم نیوتـون و   ابپراکسید بر رقم چري سانتال بود. شاهد 

چري سانتال در یک گروه آماري قرار گرفتند و همچنین شـاهد  

روژن میکرولیتـر در لیتـر هیـد    80رقم چري سانتال و غلظـت   اب

(شـکل   داري نداشـتند رقم چري سانتال تفاوت معنی ابپراکسید 

b-3.( 

  

 انبارداري میوه

کــنش ســطوح غلظــت هیــدروژن پراکســید در ارقــام بــرهماثــر 

ترین مقدار انبارداري میوه مربوط بـه  فرنگی نشان داد بیشگوجه

ـ میکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسـید   40غلظت  رقـم چـري    اب

داري سـبب کـاهش   یـه تیمارهـا بـا تفـاوت معنـی     سانتال بود. بق

ترین مقدار انبارداري میوه نیـز مربـوط   انبارداري میوه شدند. کم

 40رقم چري سانتال بود. انبارداري میـوه در غلظـت    اببه شاهد 

رقم چري سـانتال نسـبت    ابمیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید 

 داشـته اسـت  درصد افـزایش   4/73رقم چري سانتال  اببه شاهد 

، 100هـاي  ). استفاده از هیدروژن پراکسید در غلظتc-3(شکل 

ــمیکرومــوالر  400و  200 ــر اب ــده م  Polianthes( میگــل بری

tuberosa(  د و شـ دار طـول عمـر گلجـایی    باعث افزایش معنـی

ترین یشـ میکرومـوالر هیـدروژن پراکسـید، ب    50همچنین غلظت 

هاي دیگـر بـه   ظتطول عمر پس از برداشت را در مقایسه با غل
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). در پژوهشی اثـر اسـتفاده از هیـدروژن    2( خود اختصاص داد

مـوالر در حفـظ کیفیـت    میلی 15و  5، 1هاي غلظت باپراکسید 

 (.Capsicum annuum, L)ي اپس از برداشت میوه فلفـل دلمـه  

ـ  تـوجهی کـاهش وزن و شـاخص سـرعت      طـور قابـل  هسفید ب

مـوالر هیـدروژن   یمیلـ  15غلظـت  هـا بـویژه بـا    پوسیدگی میوه

پراکسید را در مقایسه با شاهد کـاهش داد؛ بنـابراین اسـتفاده از    

هیدروژن پراکسید توانایی بالقوه خوبی براي بهبود کیفیـت پـس   

زمان ماندگاري و حفـظ کیفیـت   از برداشت محصول، افزایش مدت

 ).5غذایی و همچنین جلوگیري از پوسیدگی میوه فلفل دارد (

  

 قند میوه

هیدروژن پراکسـید   کنش سطوح غلظتبرهماثر میانگین مقایسه 

ترین مقدار قند میوه مربـوط  فرنگی نشان داد بیشدر ارقام گوجه

ـ میکرولیتر در لیتر هیـدروژن پراکسـید    20به شاهد و غلظت   اب

میکرولیتر در لیتـر هیـدروژن پراکسـید     80رقم نیوتون و غلظت 

ري قـرار گرفتنـد و   رقم چري سانتال بود که در یک گروه آمـا  اب

 40و  20هــاي رقــم چــري ســانتال و غلظــت ابــشــاهد  ســپس

ـ میکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسـید   هـر دو رقـم نیوتـون و     اب

داري نداشتند و اثر استفاده این چري سانتال بود که تفاوت معنی

ترین مقدار قند میوه قند میوه نتیجه مشابهی دارد. کم ابها غلظت

ـ میکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید  80ظت نیز مربوط به غل  اب

پاشـی هیـدروژن پراکسـید    ). محلولd-3(شکل  رقم نیوتون بود

ــ  روي ــاع فلفل ــاه نعن ــاهش  (Mentha piperita)ی گی ــث ک باع

پاشــی محلــولهمچنــین ). 28دار قنــدهاي محلــول شــد (معنــی

 رويموالر میلی 5/7و  5، 5/2هاي هیدروژن پراکسید در غلظت

باعـث   (Cucumic melo cv. khatooni) تـوده خـاتونی  خربـزه  

). اسـتفاده از  26( دار میـزان قنـدهاي محلـول شـد    افزایش معنی

هـاي  توانـد آنـزیم  مـوالر) مـی  میلی 10-50هیدروژن پراکسید (

، cp-FBPase ،cyto-FBPase ماننـد وسـاز قنـد   کلیدي سـوخت 

SPS مارهاي ). تی29د (کنهاي خربزه فعال و اینورتاز را در برگ

میکرومــوالر هیــدروژن پراکســید موجــب افــزایش  600و  400

  ).21( دش) Tagetes patula( يجعفر گل درمیزان قند محلول 

 لیکوپن

کنش سطوح غلظت هیدروژن پراکسـید  برهماثر مقایسه میانگین 

ترین مقدار لیکـوپن مربـوط   فرنگی نشان داد بیشدر ارقام گوجه

داري قیه تیمارهـا بـا تفـاوت معنـی    رقم نیوتون بود. ب اببه شاهد 

ترین مقـدار لیکـوپن مربـوط بـه     سبب کاهش لیکوپن شدند. کم

ـ میکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید  40غلظت  هـر دو رقـم    اب

نیوتون و چري سانتال بود که در یک گروه آماري قرار گرفتنـد.  

ـ مقدار لیکوپن در شاهد   40رقـم نیوتـون نسـبت بـه غلظـت       اب

ـ در لیتـر هیـدروژن پراکسـید    میکرولیتر   35/42رقـم نیوتـون    اب

). تأثیر هیدروژن پراکسید e-3(شکل  درصد افزایش داشته است

ــت ــاي در غلظ ــوال 4/0و  2/0، 1/0ه ــذایی   رم ــت غ ــر کیفی ب

بررسـی قـرار گرفـت. نتـایج نشـان داد       فرنگی تازه مـورد گوجه

ه ). اسـتفاد 18د (شـ استفاده از این تیمار منجر به کاهش لیکوپن 

مـوالر در  میلـی  5/0و  1/0 هـاي از هیدروژن پراکسید در غلظت

 ).27د (شفرنگی سبب افزایش محتواي لیکوپن گیاه گوجه

  

pH آب میوه 

کــنش ســطوح غلظــت هیــدروژن پراکســید در ارقــام بــرهماثــر 

میــوه مربــوط بــه  آب pHتــرین فرنگــی نشــان داد بــیشگوجــه

رقم  ابوژن پراکسید میکرولیتر در لیتر هیدر 80و  40هاي غلظت

تیمارهـاي   سـپس داري نداشـتند و  نیوتون بود که تفاوت معنـی 

ـ میکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید  20شاهد و غلظت  رقـم   اب

نیوتون بود که در یک گروه آماري قرار گرفتند. بقیه تیمارهـا بـا   

 pHترین میوه شدند. کم آب pHداري سبب کاهش تفاوت معنی

لیتــر  میکرولیتــر در 40ط بــه شــاهد و غلظــت میــوه مربــو آب

رقم چري سـانتال بـود کـه در یـک گـروه       ابهیدروژن پراکسید 

ـ آماري قرار گرفتند. تمام سطوح غلظـت هیـدروژن پراکسـید      اب

 20رقم نیوتون در یک گروه آماري قرار گرفتند. شاهد و غلظت 

 80رقم نیوتون با غلظت  ابمیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید 

رقم چري سانتال تفـاوت   ابمیکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسید 

 درمیکرولیتـر   40و  20هاي داري نداشتند. شاهد و غلظتمعنی

رقم چري سانتال در یک گروه آمـاري   ابلیتر هیدروژن پراکسید 
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)، سفتی بافت میوه سري aفرنگی بر سفتی بافت میوه سري اول (کنش غلظت هیدروژن پراکسید و رقم گوجهبرهممقایسه میانگین اثر  .3شکل 

پنج هاي داراي حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح ستون ؛)fآب میوه ( pH و ،)e)، لیکوپن (d)، قند میوه (cاري میوه ()، انباردbدوم (

 دار دارند.درصد اختالف معنی

Fig. 3. Mean comparisons of the interaction effect of tomato cultivar and hydrogen peroxide concentration on fruit tissue firmness of 
the first series (a), fruit tissue firmness of the second series (b), fruit shelf life (c), fruit sugar (d), lycopene (e), pH of fruit juice (f); 

Columns with dissimilar letters are significantly different (Duncan, p < 0.05). 
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میـوه را   آب pHیـک انـدازه    فتند و این سطوح غلظـت قرار گر

ــاهش داد.  ــت   آب pHک ــوه در غلظ ــر   40می ــر در لیت میکرولیت

میکرولیتـر   40رقم نیوتون نسبت به غلظت  ابهیدروژن پراکسید 

ـ در لیتر هیـدروژن پراکسـید    درصـد   2/6رقـم چـري سـانتال     اب

  ).f-3(شکل  افزایش داشته است

  

 گیري کلینتیجه

صـفات   و شـد ژوهش، تـأثیر هیـدروژن پراکسـید بـر ر    این پ در

هیـدروژن  بررسی شد. کاربرد  فرنگیدو رقم گوجه فیزیولوژیک

دار تعداد برگ، وزن خشک بـرگ و  باعث افزایش معنی پراکسید

سفتی بافت میوه سـري اول و  میوه،  ازوزن تریشه، حجم ریشه، 

pH    .ــون و چــري ســانتال شــد ــم نیوت ــر دو رق ــوه در ه آب می

دار انبارداري میـوه، قنـد   روژن پراکسید موجب کاهش معنیهید

دار این صفات در میوه و لیکوپن در رقم نیوتون و افزایش معنی

هیـدروژن پراکسـید   کـاربرد  شـد. همچنـین،    رقم چري سـانتال 

موجب افزایش سفتی بافت میـوه سـري دوم در رقـم نیوتـون و     

میـوه در  کاهش این صفت در رقم چري سانتال شـد. انبـارداري   

ـ میکرولیتر در لیتر هیدروژن پراکسـید   40غلظت  رقـم چـري    اب

درصد افزایش  38/73رقم چري سانتال  ابسانتال نسبت به شاهد 

داشــت. اســتفاده از هیــدروژن پراکســید موجــب افــزایش وزن  

رشـد انـدام   دهـد  نشـان مـی  خشک برگ و تعداد برگ شد کـه  

ـ  هوایی گیـاه را افـزایش داد. همچنـین     سـبب  ن مـاده  کـاربرد ای

و خشک ریشه و حجم ریشـه شـد.    ازهافزایش چشمگیر وزن ت

توان نتیجه گرفت کـه کـاربرد هیـدروژن پراکسـید     نهایت می در

هـاي  رویشـی و ویژگـی   صـفات تأثیر مثبـت و چشـمگیري بـر    

  .داشتفرنگی گیاه گوجه فیزیولوژیک
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Abstract 

Hydrogen peroxide plays an important role in the response of plants to environmental signals. This 
experiment aimed to find the effect of hydrogen peroxide at four levels (0, 20, 40, and 80 μL L-1) on the 
quantitative and qualitative characteristics of two tomato cultivars including "Newton" and "Cherry Santella” 
grown in the hydroponics. The experiment was conducted as a factorial based on randomized complete block 
design with eight treatments and three replications. The results showed that the application of hydrogen 
peroxide significantly increased the vegetative characteristics and qualitative characteristics of tomato such 
as number of leaves, dry weight of leaves, fresh and dry weights of root, root volume, firmness and fruit 
juice pH. Maximum fresh weight of fruits was achieved at 80 μL L-1 concentration with a 58% higher than 
that of the control. Furthermore, hydrogen peroxide increased fruit shelf life by 35% in "Cherry Santella" 
cultivar compared to control. The highest number of leaves, fresh and dry weights and root volume were 
observed at 80 μL L-1.  Fruit firmness and shelf life were increased at 40 μL L-1 concentration. These 
findings suggest that the concentrations of 40 μL L-1 can be used for tomato production in hydroponics. 
 
Keywords: Hydrogen peroxide, Tomato, shelf life, signaling. 
 
Background and Objective: Tomato (Lycopersicon esculentum Mill) is a major source of vitamins A, C, E 
and small amounts of B vitamins including: B5, B3, B2, and B1. It contains folic acid, minerals, flavonoids, 
phenolic acids and carotenoids that are important for human nutrition and health (1, 4). Hydrogen peroxide 
acts in a wide range of reactions, and signaling cascades required for all aspects of plant growth, including 
sub-root growth, wall loosening and attachment, woody and woody vessel differentiation, root-to-stem ratio, 
and stomata control (2). Hydrogen peroxide can modify root morphology, stomatal opening and closure, 
photosynthetic responses, and antioxidant systems in tomatoes under copper stress conditions (5). It has been 
demonstrated that foliar application of hydrogen peroxide at concentrations of 6, 14 and 18 mM on the 
pepper plant increased resistance to the golden pepper mosaic virus (3). In this study, the effect of hydrogen 
peroxide was assessed on the quantitative and qualitative characteristics of Newton and Cherry Santella 
cultivars in hydroponic culture with the aim of increasing yield and vegetative characteristics of the plant. 
 
Methods: This experiment was conducted in a factorial with randomized complete block design and three 
replications. In this experiment, the nutrient solution of Tabriz University was used in the hydroponic system 
and Pumedia was used as a growing medium. Factors included four levels of hydrogen peroxide 
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concentration (0, 20, 40, and 80 μL L-1) and two tomato cultivars (Newton and Cherry Santella). A number 
of desired traits were measured during growing period and at the end of the experiment. The fruits were 
harvested at physiological ripening and transferred to the plant nutrition laboratory for measurements. Data 
were analyzed using SAS software and the means were compared using Duncan's multiple range test at 1 and 
5% probability levels. Graphs were drawn using MS Excel. 
 
Results: Results showed that hydrogen peroxide significantly increased the number of leaves, leaf dry 
weight, root fresh and dry weights, root volume, and other aspects of plant growth. The highest number of 
leaves, leaf dry weight and fruit sugar content were obtained from 80 μL L-1 hydrogen peroxide treatment on 
Santella cultivar. The highest fresh weight of fruits was achieved at 80 μL L-1 concentration with 58% higher 
than that of the control. Fruit shelf life at a concentration of 40 μL L-1 of hydrogen peroxide on Chery 
Santella cultivar increased by 73.4% compared to the control. Increased fruit shelf life may be related to 
increased firmness of fruits. The fresh and dry weights of root and root volume were increased by applying 
hydrogen peroxide, attributable to changes in root morphology by hydrogen peroxide. 
 
Conclusions: The finding of this experiment may suggest the application of hydrogen peroxide for tomato 
cultivation as it promotes growth and improves the quality of fruits. The concentration of 40 or 80 μL L-1 is 
endorsed in hydroponics. 
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