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 چکیده
 اجراتوتون به  ۀزنی و تولید نشاء توتون به روش شناور، آزمایشی در خزانهای کشت جایگزین پیت بر جوانهبررسی بستر منظور به

بادی،  ۀشده از مقادیر متفاوت پیت، ورمیکولیت، خاک مزرعه، کود دامی، ماس ف کشت، تشکیلدرآمد. تیمارها شامل بسترهای مختل

های مختلف کشت از لحاظ صفات درصد داری بین بسترچای بودند. اختالف معنیکارخانۀ کمپوست پوست درخت و ضایعات 

چه و وزن خشک گیاهچه، قطر طوقه، وزن خشک ریشهوزنی  ۀطولی گیاهچه، بنی ۀزنی، بنیجوانه توانزنی، زنی، سرعت جوانهجوانه

+  درصد 50طولی گیاهچه در تیمار پیت  ۀزنی و بنیجوانه توانزنی، زنی، سرعت جوانهگیاهچه وجود داشت. بیشترین درصد جوانه

 ۀیاهچه و بنیچه، وزن خشک گهای قطر طوقه و وزن خشک ریشهو بیشترین میانگین درصد 25+ خاک مزرعه  درصد 25ورمیکولیت 

 ، مشاهده شدند. درصد 25 یوانیکود ح+  درصد 25+ خاک مزرعه  درصد 50وزنی گیاهچه در تیمار کمپوست پوست درخت 

 

 .زنی، ورمیکولیتپیت، تولید نشاء، روش شناور، سرعت جوانه های کلیدی:واژه
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ABSTRACT 

In order to study growing medium to replace peat in float system for improving germination and seedling production, 

an experiment was conducted in tobacco nursery field. The treatments were peat, vermiculite, field soil, manure, 

sand, tree cortex compost and tea residue. There were significant differences between growing mediums in terms of 

germination percentage, germination rate, germination vigor, seedling length vigor, seedling weight vigor, collar 

diameter, radicle dry weight and seedling dry weight. The highest germination percentage, germination rate, 

germination vigor and seedling length vigor were observed in treatment of peat 50%+vermiculite 25%+field soil 

25%. The highest collar diameter, radicle dry weight, seedling dry weight and seedling weight vigor were found in 

treatment of tree cortex compost 50%+ field soil 25%+ manure 25%. 
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 مقدمه

نقش مهمی در تولید توتون با  مناسبتولید نشاء 

کوچک آن  ةانداز یلبه دلکیفیت دارد. بذر توتون 

زنی است. به همین ای برای جوانهنیازمند  محیط ویژه

 صورت بهدلیل، بذرها بجای کشت مستقیم در خزانه 

شوند.  و سپس به مزرعه منتقل می یدشدهتولنشاء 

رشد و  ةامکان کوتاه کردن دور این شرایط دربنابراین، 

باران  آغازاز  پیشها برداشت و خشک کردن برگ

 (.Peksüslü & Gencer, 2002) شود یمپاییزه میسر 

ها ترین روش تولید نشاء بدون آنکه ریشهمتداول

هنگام انتقال آسیب ببینند، روش شناور است. در این 

ه روش هنگام انتقال نشاء به زمین اصلی به آن تکان

های محیط رشد توتون در خانه .شود)شوک( وارد نمی

سینی از مواد مختلفی همانند پیت، پرلیت، ورمیکولیت، 

خاک لومی شنی یا شنی لومی و خاک دارای مواد آلی 

(. Davis & Nielsen, 1999تواند تشکیل شود )کافی می

امروزه تنها روش تولید نشاء توتون در آمریکا و همچنین 

لید نشاء در برزیل با روش شناور صورت درصد تو 60

های عمدة روش شناور در  مزیت .(FAO, 2014) گیردمی

های متداول و سنتی عبارت از کاهش  مقایسه با روش

های تولید، کنترل شرایط محیطی، افزایش هزینه

است ها  و در نهایت کاهش کاربرد سموم  یکنواختی نشاء

(Peek & Reed 2002; Smith et al., 2002.)  بستر کشت

ین مسائل مرتبط با روش تر مهمها از  برای پر کردن سینی

سه ترکیب عمده که  .(Peace et al., 2002شناور است )

شوند  بستر کشت در روش شناور استفاده می عنوان به

بستر  عنوان به. پیت استمیکولیت و پرلیت  و ،شامل پیت

ر ترکیب با داری آب و مواد غذایی را د اصلی قابلیت نگه

 در 1970 دهۀ اواخر از (.Sales, 2002) دیگر بسترها دارد

 پیت برای مناسب برای جایگزینی جستجو جهان سراسر

دلیل  به. (Raviv et al., 1986) است شده آغاز

 پسماندهای بازیافت به نیاز محیطی وزیست های مخاطره

 آلی منشأ با پسماندهای کاربرد امکان بررسی برای آلی،

 که دهندمی نشان ها بررسی امروزه،. شده است جهتو

 شدن، کمپوست درست از فرایند پس آلی بقایای

روند  به کار پیت کشت جایگزین بسترعنوان  به توانند می

(Raviv et al., 1986; Chen et al., 1988; Garcia-

Gomez et al., 2002 .) از سوی دیگر قسمت عمدة

ردات از دیگر کشورها های مصرفی در ایران با وا پیت

شود. لذا تلفیق یا استفاده از دیگر منابع محلی تأمین می

 تواند بسیار اهمیت دارد. می

 تولید هایهزینه کاهش برای شده ایران سعی در

 استفاده داخل کشور ساخت کشت بسترهای از نشاء

گزارش کردند که بسیاری از  Ayan et al. (2006) .شود

توانند بدون اینکه کاهشی در می های مختلف داخلیپیت

آید، استفاده شوند.  به وجودیدشده تولکیفیت نشاء 

 بذر، زنی باعث افزایش جوانه پیت بستر کشت از استفاده

استفاده  قابل نشاءهای درصد و ساقه قطر نشاء، ارتفاع

کود  شن، پیت با شود. همچنین مخلوط بسترهایمی

زنی تولید جوانهجایگزین اثرگذاری در  خاک و حیوانی

(. در Ranjbar & Taghavi, 2007) استنشاء توتون 

در نتیجۀ  Ranjbar & Taghavi (2007)پژوهشی که 

 پرلیت، از اجرای یک آزمایش موفق شدند با استفاده

 شناور خزانهبستر کشت  در حیوانی کود و کولیت ورمی

به ، جایگزین مناسبی برای پیت وارداتی 21 بارلی توتون

در نتیجۀ  Masaka et al. (2007)ورند. همچنین آ دست

اجرای یک آزمایش به این نتیجه رسیدند که ترکیب 

بستر کشت و اندازة ذرات آن روی کیفیت نشاء توتون اثر 

داری دارد. هدف از انجام این آزمایش استفاده از معنی

بسترهای موجود در منطقه برای جایگزینی با پیت 

بستر کشت در روش شناور برای  وارداتی و تعیین بهترین

 .استزنی و تولید نشاء در توتون بهبود قابلیت جوانه

 

 مواد و روش

این آزمایش در خزانه نشاء ایستگاه تحقیقات توتون 

تیمار و  هشتطرح کامل تصادفی با  صورت بهرشت 

در این  بررسیتکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد  سه

 است. شده ارائه 1تحقیق در جدول 

زنی و تولید در این تحقیق از روش شناور برای جوانه

 هایسینی شامل شناور نشاء توتون استفاده شد. بستر

بستر . است بذر و کشت بستر حاوی دارحفره استیروفومی

 سپس های سینی پر شد وسلول یا هاحفره درون کشت

 هاحفره درون کشت بستر روی شکل هرمی ایحفره

 درون شد. به ایجاد( Dibbler) نبازک حفره توسط

 توسط دارپوشش بذری ایجادشده هایحفره ازهرکدام 

 12شد. در این بررسی عمق آب  گذاشته بذرکار



 269 ... و زنیجوانه قابلیت بهبود برای شناور روش در مناسب کشت بستر تعیینمقدم و همکاران:  

 

 سم گرم 36 حوضچه، متر در نظر گرفته شد. درون سانتی

 هر یازا به کامل گرم کود  400 و مانکوزب ریدومیل

 ;Assimi et al., 2010) شد ریخته متری 10 خزانۀ

Ranjbar & Taghavi, 2007 بذر توتون موردنظر از رقم .)

بود که از مؤسسۀ  347ای و با عنوان کوکر گرمخانه

 تحقیقات توتون استان گیالن دریافت شد.

. برای شدصفت ارزیابی  هشتدر این آزمایش 

چه چه، طول ریشهصفاتی مانند طول ساقه یریگ اندازه

 طور بهحد آزمایشی و قطر طوقه، ده گیاهچه از هر وا

کش گیری با استفاده از خطتصادفی انتخاب شد. اندازه

تعیین  برایبوته ثبت شد.  دهصورت گرفت و میانگین 

در آون در  قرار دادنچه با چه و ریشهوزن خشک ساقه

ساعت صورت  24سلسیوس به مدت  ۀدرج 70دمای 

نمونه برای هر واحد آزمایشی  دهپذیرفت و میانگین 

های درصد و سرعت بررسی شاخص براید. ثبت ش

و  عادی هایگیاهچهشناسایی و شمارش زنی، جوانه

المللی آزمون انجمن بین فترچۀ کاربر دبنا عادی غیر

زنی جوانه. صورت گرفت 16تا  7از روز  1(ISTAبذر )

 سلسیوس ۀدرج 25ثابت  دمایدر استاندارد بذرها 

 ,Don) انجام شد گرمخانه تحت کنترل دمادرون 

های مورد استفاده در ها و معادله(. شاخص2009

 ارائه شده است.  2جدول 

افزار نرمبا استفاده از  آمده دست بههای داده

MSTAT-C ۀبر تجزی افزونند. شدآماری  ۀتجزی 

 Duncanها به روش میانگین داده ۀواریانس از و مقایس

 استفاده شد. 
 

 نتایج و بحث
 زنیجوانه درصد

داری در سطح ای مختلف کشت تأثیر معنیبستره

زنی داشتند درصد بر شاخص درصد جوانه 1احتمال 

زنی )با میانگین (. بیشترین درصد جوانه3)جدول 

درصد +  50)پیت  2درصد( در تیمار  83/78

به درصد(  25درصد + خاک مزرعه   25ورمیکولیت 

رسد حفظ رطوبت (. به نظر می4آمد )جدول  دست

کمک ی بذرهای توتون زنجوانهبه افزایش  توسط پیت

 بخشی عنوان به پیت ه است. اهمیتکرد توجهی شایان

 به کشت مربوط بستر ةدهند تشکیل مواد از

باالی  ظرفیت ها آن ینتر مهم که است هایی ویژگی

 ظرفیت هوا و نگهداری مناسب ظرفیت آب، نگهداری

(. Mami et al., 2008است ) کاتیونی زیاد تبادل

هیدراته  آلومینوسیلیکاته هایکانی از رمیکولیت نیزو

 عنوان به آب نگهداری باالی ظرفیت دلیل به که بوده

 (.Abad et al., 2002) داردکاشت اهمیت  بستر
 

 . تیمارهای مورد ارزیابی در این تحقیق1جدول 
Table 1. The treatments studied in this research 

Treatment  Treatment Number 
Peat (Control) (1) 
Peat 50%+Vermiculite 25%+Field Soil 25% (2) 
Manure 50%+ Field Soil 25%+Sand 25% (3) 
Manure 50%+ Field Soil 25%+ Vermiculite 25% (4) 
Manure 75%+ Field Soil 25% (5) 
Tree Cortex Compost 50%+ Field Soil 25%+ Manure 25% (6) 
Tree Cortex Compost 50%+ Vermiculite 25%+ Manure 25% (7) 
Tree Cortex Compost And Tea Residue 50%+ Vermiculite 25%+ Field Soil 25% (8) 

 
 زنیهای جوانه. روابط محاسباتی شاخص2جدول 

Table 2. Equations of germination indices 

 References Equation  Index  Equation Number 
Panwar and Bhardwaj, 2005 GP = ×100 Germination percentage (1) 

Kulkarni et al., 2007 GR =  Germination rate (2) 

Bayat et al., 2014 GV =  Germination vigour (3) 
Reddy and Khan, 2001 SLV= GP × SL Seedling length vigour (4) 
Reddy and Khan, 2001 SWV= GP × SW Seedling weight vigour (5) 

n = T otal of germinated seeds during period, ni = The number of germinated seeds at an interval of distinct period; ti, ti = The number of days after the 
start of germination, N = Number of sowed seeds, PL = Plumule Length, RL = Radicle Length, SL = Seedling Length, SW = Seedling Dry Weight 

 
1. International Seed Testing Association 
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زنی نتایج بستر کشت بر درصد جوانه تأثیراز لحاظ 

گزارش  Ranjbar & Taghavi (2007)ی توسط همسان

بیشترین درصد  ناندر نتایج آ که یطور بهشد، 

 کود و کولیتورمی زنی در مخلوط پرلیت، جوانه

بیان کردند که  نرا پیشنهاد شد. همچنین آنا حیوانی

 کود حیوانی پیت مخلوط با شن، ه از بسترهایاستفاد

 جایگزین مناسبی برای بهبود تواند می خاک و

. ترکیب بستر شودو تولید نشاء توتون مطرح  زنی جوانه

ذرات آن روی کیفیت نشاء نیز توسط  ةکشت و انداز

Masaka et al. (2007)  .مطرح شدRashidi et al. 

ی و ورمی کود دام) بستر کشت تأثیرنیز  (2015)

گل  گیاهزنی درصد جوانه صفت ( را برکمپوست

اثر  ندر نتایج آنا که گزارش کردند دارمعنی جعفری

 ها آن بررسیدر  ورمی کمپوست و کود حیوانیمتقابل 

 Tagetesزنی گل جعفری )بیشترین درصد جوانه

patula .را به همراه داشت )Fakhire (2012)  گزارش

های قابل توجهی را د تفاوتتوانکرد که بستر کشت می

گندمیان نشان دهد.  ةزنی بذر تیردر درصد جوانه

Heidari & Asghari (2010)  نیز نتایج همسویی را

بستر کشت با  نآنا بررسی گزارش کردند که در نتایج

زنی بذر گیاه بافت سبک باعث افزایش درصد جوانه

 Bahmani et al. (2014)شد.  شان ارزیابیدارویی مورد 

نیز گزارش کردند که بستر کشت بر مبنای نوع بافت 

زنی دارد. داری بر درصد جوانهخاک اثر معنی

Bahabasteh & Hamidi (2014)  نیز با بیان اینکه بین

 زنی گلبسترهای مختلف کشت از لحاظ درصد جوانه

ند که بستر کشت کردالله تفاوت وجود دارد، مطرح 

 دیگرزنی و انهتواند بیشترین درصد جوپیت می

 را به همراه داشته باشد.  بررسیهای مورد شاخص

 

 زنی جوانه سرعت

بسترهای مختلف  ،واریانس نشان داد ۀنتایج تجزی

درصد بر  1داری در سطح احتمال کشت اثر معنی

( که 3زنی داشت )جدول شاخص سرعت جوانه

)پیت  2( در تیمار 58/41زنی )بیشترین سرعت جوانه

درصد + خاک مزرعه   25+ ورمیکولیت درصد   50

 .Bahmani et al(. 4آمد )جدول  به دستدرصد(  25

نیز گزارش کردند که بستر کشت بر مبنای  (2014)

زنی داری بر سرعت جوانهنوع بافت خاک اثر معنی

محیطی  تیمارهای تأثیر Alaey et al. (2005) دارد.

زنی بذر سیکالمن ایرانی مختلف را بر جوانه

(Cyclamen persicum mill )دند که نتایج کر بررسی

این  نتایج زنی نیز همسو بااز لحاظ سرعت جوانه نآنا

داری بین بسترهای مختلف معنی ۀتحقیق بود که رابط

 آوردند. به دستزنی کشت و سرعت جوانه
 

 زنیجوانه توان

بستر کشت بر  تأثیرنشان داد که  بررسینتایج این 

درصد  1زنی در سطح احتمال جوانه توانشاخص 

زنی در جوانه توان(. بیشترین 3دار بود )جدول معنی

درصد +  25درصد + ورمیکولیت  50)پیت  2تیمار 

(. 4درصد( مشاهده شد )جدول  25خاک مزرعه 

Ayan et al. (2006)  ی را گزارش کردند. همساننتایج

ستر کشت پیت و تلفیق بنیز استفاده از  ندر نتایج آنا

بسترهای کشت باعث افزایش کیفت بذر  دیگرن با آ

این ماده شبیه  آلی است که ةپیت یک مادتوتون شد. 

 در خود وزن برابر 20 اسفنج عمل کرده و آب را تا

 رفته، باال خاک رطوبت نتیجه در. داردمی نگه خاک

در مصرف آب و شسته  یتوجه شایان ییجو صرفهباعث 

شده و ضمن  شدن مواد غذایی موجود در خاکن

اصالح خاک از سفت شدن و فشردگی آن جلوگیری 

 برعکس سست هایخاک در مورد حال یندرعه و کرد

رسد (. به نظر میMami et al., 2008کند )می عمل

باعث افزایش  شده مطرح های یبرتر نیز بررسیدر این 

 زنی باشد.جوانه توانکیفیت بذر و افزایش 

 

 طولی و وزنی گیاهچه ۀبنی

 ۀبستر کشت بر شاخص بنی تأثیر ،ایج نشان دادنت

دار بود درصد معنی 1طولی گیاهچه در سطح احتمال 

 2طولی گیاهچه در تیمار  ۀ(. بیشترین بنی3)جدول 

درصد + خاک  25درصد + ورمیکولیت  50)پیت 

(. نتایج 4آمد )جدول  به دستدرصد(  25مزرعه 

کشت بر بستر  تأثیرآن بود که  گویایواریانس  ۀتجزی

درصد  1وزنی گیاهچه در سطح احتمال  ۀشاخص بنی

وزنی گیاهچه  ۀ(. بیشترین بنی3دار شد )جدول معنی

درصد +  50)کمپوست پوست درخت  6در تیمار 
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درصد(  25درصد + کود دامی  25خاک مزرعه 

 Taghvayi & Dolat (2012)(. 4مشاهده شد )جدول 

بسترهای تفاوت بین  ینۀدرزمی را همساننیز نتایج 

گیاهچه گزارش کردند. در  ۀمختلف کشت از لحاظ بنی

که مخلوطی از خاک منطقه و  یکشتبستر  ننتایج آنا

پرالیت بود توانست تا حد زیادی صفات رویشی 

 .گیاهچه را بهبود ببخشد

 

 چه و گیاهچه چه، ریشهطول ساقه

بسترهای مختلف کشت بر صفت  تأثیر بررسیدر این 

 یرتأثدار نبود، اما اهچه معنیچه و گیطول ساقه

(. اما در 5نداشت )جدول  چه ریشه رشد بر داری معنی

بستر  تأثیر Ranjbar & Taghavi (2007) بررسینتایج 

 نشد که آنا دار گزارشکشت بر طول ریشه معنی

 ورمی بیشترین میانگین را در تیمار مخلوط پرلیت،

 را نشان دادند. حیوانی کود و کولیت

 

 هقطر طوق

واریانس نشان داد که محیط کشت اثر  ۀنتایج تجزی

درصد بر قطر طوقه  5 احتمالداری در سطح معنی

(. بیشترین میانگین قطر طوقه 5گذاشت )جدول 

 50)کمپوست پوست درخت  6( در تیمار 98/5)

 25درصد + کود دامی  25درصد + خاک مزرعه 

 (.6درصد( مشاهده شد )جدول 
 

 چه و گیاهچههچه، ریشخشک ساقه وزن

بسترهای مختلف کشت بر صفت وزن خشک  تأثیر

 ۀنتایج تجزی (.5دار نشد )جدول چه معنیساقه

داری در واریانس نشان داد که محیط کشت اثر معنی

چه گذاشت درصد بر وزن خشک ریشه1سطح احتمال 

چه (. بیشترین میانگین وزن خشک ریشه5)جدول 

 50)کمپوست پوست درخت  6در تیمار  گرم( 4/9)

درصد(  25درصد+کود دامی  25درصد + خاک مزرعه 

های مختلف محیط تأثیر(. 6آمد )جدول  به دست

دار در سطح کشت بر صفت وزن خشک گیاهچه معنی

( که بیشترین 5دار شد )جدول درصد معنی 1احتمال 

)کمپوست  6تیمار  درمیانگین وزن خشک گیاهچه 

درصد +  25درصد + خاک مزرعه  50ت پوست درخ

(. 6آمد )جدول به دستدرصد(  25کود دامی 

کمپوست پوست درخت و کمپوست ضایعات چای 

های قوی  برای تولید گیاهچه کشت خوبی های یطمح

ند. در پوست هستو جایگزینی مناسب برای پیت  بوده

شده کاهش قابل توجهی در نسب  درخت کمپوست

  C/N    شومیمشاهده( دPadasht & Khalighi, 2000.) 

 
 زنی مورد بررسی در تولید نشاء توتون به روش شناورهای جوانه. تجزیۀ واریانس تأثیر بسترهای مختلف کشت روی شاخص3جدول 

Table 3. ANOVA for effect of growing different medium on germination indexes in tobacco seedling production to 
float system method 

Mean squares 
df S.O.V Seedling Weight 

Vigour 
Seedling Length 

Vigour 
Germination 

Vigour 
Germination 

rate 
Germination 
percentage 

15259.345** 346462.046** 18.960** 218.199** 257.174** 7 Treatment 

11.979 316.451 0.016 2.105 11.320 16 Error 

0.60 0.69 1.42 4.81 5.01 -- CV (%) 

 .and * are significant at 0.01and 0.05 probability level, respectively **                            درصد. 5درصد و 1دار در سطح احتمال ** و *: به ترتیب وجود اختالف معنی
 

 رد بررسی تحت تأثیر بسترهای مختلف کشت در تولید نشاء توتون به روش شناورزنی موهای جوانه. مقایسۀ میانگین شاخص4جدول 
Table 4. Comparison mean of germination indexes studied under the influence of growing different medium in 

tobacco seedling production to float system method 
Seedling  
weight  
vigour 

Seedling  
length  
vigour 

Germination  
vigour 

Germination  
rate 

Germination  
percentage Treatments 

488.859g 2639.541c 11.045b 39.76a 74.32ab Peat (Control) 
526.336f 2939.085a 12.203a 41.58a 78.83a Peat 50%+Vermiculite 25%+Field Soil 25% 
559.418d 2930.910a 11.261b 35.49b 72.86abc Manure 50%+ Field Soil 25%+Sand 25% 
541.424e 2006.514f 5.797f 18.96e 51.21e Manure 50%+ Field Soil 25%+ Vermiculite 25% 
546.716e 2164.382e 6.010f 20.70e 56.28e Manure 75%+ Field Soil 25% 
709.722a 2560.985d 8.539d 29.28c 67.95cd Tree Cortex Compost 50%+ Field Soil 25%+ Manure 25% 
649.149b 2536.010d 7.090e 23.84d 66.37d Tree Cortex Compost 50%+ Vermiculite 25%+ Manure 25% 
574.907c 2802.087b 10.276g 31.69c 69.62bcd Tree Cortex Compost And Tea Residue 50%+ Vermiculite 25%+ Field Soil 25% 
25.21521 120.150 0.88877 3.01477 3.27332 Standard error of the mean 

 باشد.درصد با استفاده از روش دانکن می 5دار در سطح احتمال دهنده عدم اختالف معنیحروف مشابه در هر ستون نشان
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability levels using Dancan test. 
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 . تجزیۀ واریانس تأثیر بسترهای مختلف کشت روی صفات مورد بررسی در تولید نشاء توتون به روش شناور5جدول 

Table 5. ANOVA for effect of growing different medium on traits in tobacco seedling production to float system method 

Mean squares 

df S.O.V Seedling  

dry weight 
Radicle  

dry weight 
Plumule  

dry weight 
Collar  

diameter 
Seedling 

length 
Radicle  

length 

Plumule  

length 
7.950** 0.122** 6.427 0.247* 7.463 3.780 8.374

 
7 Treatment 

0.001 0.028 2.474 0.089 0.001 2.474 11.175 16 Error 

0.01 2.16 16.21 5.28 0.01 9.35 15.55 -- CV (%) 
 .and * are significant at 0.01and 0.05 probability level, respectively **                           درصد. 5درصد و 1دار در سطح احتمال ** و *: به ترتیب وجود اختالف معنی

 
 یانگین صفات مورد بررسی تحت تأثیر بسترهای مختلف کشت در تولید نشاء توتون به روش شناور. مقایسۀ م6جدول 

Table 6. Comparison mean of traits studied under the influence of growing different medium in tobacco seedling 

production to float system method 
Seedling  

dry weight 
Radicle  

dry weight 
Plumule  

dry weight 
Collar  

diameter 
Seedling  
length 

Radicle  
length 

Plumule  
length Treatments 

6.567h 5.867b 0.7000d 5.523abc 35.480g 15.50b 19.98a Peat (Control) 
6.667g 5.900b 0.7667cd 5.360bc 37.250f 15.90b 21.35a Peat 50%+Vermiculite 25%+Field Soil 25% 
7.667f 6.667ab 1.000abcd 5.173c 40.190a 17.03ab 23.16a Manure 50%+ Field Soil 25%+Sand 25% 

10.433b 9.257a 1.300a 5.677abc 39.130b 17.32ab 21.81a Manure 50%+ Field Soil 25%+ Vermiculite 25% 
9.700d 8.533ab 1.167ab 5.897ab 38.410c 18.95a 19.46a Manure 75%+ Field Soil 25% 
10.557a 9.400a 1.033abc 5.983a 37.650e 17.11ab 20.54a Tree Cortex Compost 50%+ Field Soil 25%+ Manure 25% 
9.769c 8.802ab 0.9667bcd 5.920ab 38.170d 17.03ab 21.14a Tree Cortex Compost 50%+ Vermiculite 25%+ Manure 25% 
8.246e 7.413ab 0.8333cd 5.690abc 40.210a 15.69b 24.52a Tree Cortex Compost And Tea Residue 50%+ Vermiculite 25%+ Field Soil 25% 

0.57555 0.51694 0.07140 0.10131 0.55765 0.39697 0.59036 Standard error of the mean 

 باشد.درصد با استفاده از روش دانکن می 5دار در سطح احتمال یدهنده عدم اختالف معنحروف مشابه در هر ستون نشان
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability levels using Dancan test. 

 

 کلی گیری یجهنت

توانند جایگزین مناسبی برای می کشت مختلف بسترهای

توان میزان استفاده از پیت را با وارداتی باشند و میپیت 

استفاده از بسترهای موجود در منطقه حداقل به نصف تقلیل 

های مختلف کشت ی در این بررسی بین بسترطورکل بهداد. 

زنی و بنیۀ های جوانه داری از لحاظ شاخصهای معنیتفاوت

 تدر تیمار تلفیقی پی که یطور بهگیاهچه مشاهده شد. 

 

 25درصد( و خاک مزرعه ) 25درصد(، ورمیکولیت )50)

زنی، توان زنی، سرعت جوانهدرصد(، بیشترین درصد جوانه

حال  یندرعآمد.  به دستزنی و بنیۀ طولی گیاهچه  جوانه

چه، های قطر طوقه و وزن خشک ریشهبیشترین میانگین

وزن خشک گیاهچه و بنیۀ وزنی گیاهچه در تیمار تلفیقی 

 25درصد(، خاک مزرعه ) 50پوست درخت ) کمپوست

 درصد( مشاهده شدند. 25یوانی )کود حدرصد( و 
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