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 چکیده

، این تحقیق در مرکز تحقیقات و آموزش توتون K326 ای رقمیاهچه در خزانه توتون گرمخانهزنی بذر و ظهور گشده بر جوانهمنظور بررسی اثر ابعاد مختلف بذر پلتبه

ابتدا بوجاری و سپس با  بذر با محفظه دوار براساس طرح کامالً تصادفی باچهار تکرار انجام شد. بذرهای توتون با استفاده از دستگاه پلت 1331در سال  تیرتاش)بهشهر(

شده پس از خشک دار شدند. بذرهای پلتکش و پودر مخصوص پوششکش، قارچشدند. سپس بذرها با ترکیبات حاوی حشرهتاسیم تیمار محلول سه درصدنیترات پ

تأثیرمدت  لخت و پلت شده وارداتی مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین برای ارزیابی همراه بذرهای متر تفکیک و بهمیلی 2و1/1، 1های گرد با قطرهای شدن، با غربال

های عادی بالفاصله و نگهداری شدند. درصد گیاهچه گراد رطوبتدرجه سانتی 17انبارکردن برخصوصیات مورد بررسی، بذرها به مدت یک سال در شرایط دمای

شگاه و درصد ظهور گیاهچه در خزانه زنی استاندارد در آزمایکردن با آزمون جوانهزنی بذرها بالفاصله پس از پلتیکسال پس از پلت کردن و ضریب سرعت جوانه

در خزانه های عادی، درصد ظهور گیاهچهمتر از کمترین درصد گیاهچهشده با قطر دو میلی دادبذرهای پلتنتایج نشان  کردن تعیین شدند.بالفاصله ویکسال پس از پلت

نشده بیشترین مقادیر این  برخوردار بودند. همچنین بذرهای پلت کردن بذرهاز پلتبالفاصله پس ا زنیکردن بذرها و ضریب سرعت جوانه بالفاصله و یکسال پس از پلت

دار نشان نداد. براساس به نتایج این تحقیق بذرهای زنی و ظهور گیاهچه بذرها یکسال پس از پلت کردن کاهش معنیها را به خود اختصاص دادند و قابلیت جوانهویژگی

 زنی و ظهور گیاهچه بهتری برخوردار بودند.قابلیت جوانهمتر از میلی 1/1پلت شده با قطر 

 .اندازه بذر پلت شده، انبارکردن بذرزنی، قابلیت جوانهتوتون،  کلمات کلیدی:
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Abstract 

In order to Study on effect of pelleting on flue-cured tobacco (Nicotiana tobacco L.) K326 cultivar various seed size 

germination and seedling emergence,  this research conducted at Tirtash Tobacco Research and Education Center (in 

Behshahr) in 2014 by employing pan coater pelleting machine based on completely randomized design by four 

replication. First, seeds were cleaned and then primed by KNO3three percent concentration solution. Consequently, seeds 

pelleted by a composition of insecticide and fungicidesand a powder containing various materials. Pelleted seeds after 

drying, by 1, 1.5 and 2 mm round holesieves separated to three seed diameter size and in companion with crud (naked) 

and pelleted in other country seeds were experiment treatments. Also for evaluating effect of storage duration effect on 

studied traits, seeds stored for one year in 10centigrade degree. Normal seedlings percent immediately and one year after 

pelleting and coefficient of velocity of germination immediately after seeds pelletingby standard germination test and 

seedling emergence percent in nursery immediately and one year after seeds pelleting were determined. Results showed, 

two mm diameter pelleted seeds had the lowest normal seedlings percent and seedling emergence percent in nursery 

immediately and one year after seeds pelleting and coefficient of velocity of germination immediately after seeds 

pelleting. Also, the most amounts of this traits belonged to not pelleted seeds and pelleted seeds germination ability and 

seedling emergence did not significantly decreased after one year after pelleting. Based on this research results pelletted 

seed with 1.5mm diameter had better germination ability and seedling emergence 

Key words: Tobacco, germinationability, pelleted seed size, seed storage. 

 
 

* Email: zamani1360h@yahoo.com 



134 DOI: 10.22034/ijsst.2018.116554 و همکاران زمانی 

 مقدمه

جهراد کشراورزی    رتآخرین آمار منتشرره وزا  بررسی

سطح کشت توتون و تنباکو در  1332 -33 زراعی در سال

ترن بروده    13733هکترار و میرزان تولیرد آن     17113 کشور

گسرترش کشرت مکرانیزه و    (. Anonymous, 2015) است

اسرتفاده از برذر پلرت     1توتون در خزانه شرناور  یتولید نشا

زراعری   گیاهران نمایرد. توترون در برین    شده را الزامری مری  

در هر گرم از به طوری که  باشدمیکوچکترین بذر را دارا 

برذر   میلیون17هزار عدد ودر هر کیلوگرم آن 17تقریباً آن 

برذر تولیرد    3777تواند تعرداد  وجود دارد.یک کپسول می

کند و با توجه به وجود چند صد گل در هرر بوتره توترون،    

 دسررت آوردترروان برریش از یررک میلیررون بررذر را برره   مرری

(Clarke, 2001.) زنرری بررذرهای توتررون  همچنررین جوانرره

( ABA) علررت القررای خرروا  ناشرری از اسیدآبسرریزیک برره

درونی و مقاومت فیزیکی تحمیل شده به وسیله پوسته بذر 

و آندوسپرم در مقابل رشد جنین خرروج کلوروریز نرامنظم    

 (.Leubner-Metzger, 2003) است

بررذرهای نیازمنررد برره نررور برررای  بررذر توتررون ازجملرره 

و  (1996et alMetzger -eubnerL ,) باشرد می 2زنیجوانه

 اسررررت3از ایررررن رو اصررررطالحاً دارای خرررروا  نرررروری 

(Finch-Savage and Leubner-Metzger. 2006)  لررذا

زنری برذر   بررای تحریرک جوانره    تیمار بذر با نیترات پتاسیم

 (.Anonymous, 2014) توترررون پیشرررنهاد شرررده اسرررت 

ر دادن برذر برا مقردا   فرآیند پوشش، 4بذر ندکر پلتفرآیند

شکل هندسری برذر را اصرالح    اثر است که  جزئی مواد بی

کاشررت بررا  یاررا برره میررزان کررافی برر  آنانرردازه کرررده و 

برررای ای دهررد. همچنررین شرریوهمرریافررزایش بررذرکارها را 

زنی و رشد اولیه گیاهچه با هنده جوانهمواد بهبودد یهمراه

 1برذر  1از این رو ازجمله فرایندهای فررآوری  باشد.میبذر 

 
1 Float systems 
2 Photoblast 
3 Photo dormancy  
4 Seed pelleting 
5 Processing 
6 Performance 

  شررررودارتقرررراف کیفیررررت آن محسررررو  مرررری   برررررای 

(Halmer, 2000.) در  1317در سرال بذر  کردنفرآیندپلت

 McDland and) برذر توسرعه پیردا کررد    فررآوری  صنعت 

Copland, 1997).  نظرم   مایربر ویرژه  هبر  کرردن فرآینردپلت

کردن شکل هندسی بذرهای دارای شکل هندسی نرامنظم و  

رت از عبررراکررراربرددارد، ریرررز  برررذرهایحجررریم نمرررودن 

منظور تغییر انردازه و شرکل    اثر به بذر بهکردن مواد بیاضافه

زنی و ظهور برررای جوانرره 1کردکرراربررذر، بهبررود بخشرریدن 

  باشرد مری ها ضرروری  برذر برخری از  گیاهچه در مزرعه و بنیه

(Balouchi and ModaressSanavy, 2009   برذر تعرداد .)

ژه ویررهو بررماننررد چغندرقنررد  زیررادی از گیاهرران زراعرری   

شررکل یکنواخررت گرررد نیسررتند و درنتیجرره  هسرربزیجات، برر

کرد مطلرو   کرار  بررای حصرول   هابرذر ایرن  کاشت دقیرق  

. در مروارد دیگرر   (Ponnuswamy, 2006) باشدمشکل می

ها بذرها آنقدرکوچک و سبک هستند که کاشت دقیق آن

 (.Umarani et al., 2006) در خاک بسیار مشکل است

منظورافزایش میزان اکسریژن   در ژاپن بذرهای برنج را به

هرا برا کلسریم    قابل دسرترس بررای شررایط غرقرابی شرلتوک     

آمیکرت و  .(Dadlani et al., 1992) شودپراکسید پلت می

 ( بیرران کردنررد فرآینررد Amict et al., 1998) همکرراران

تررین روش محافظرت برذرهای تلقریح     کردن بذر مهمپلت

ه از ایرن روش  ها بره نحروی کره برا اسرتفاد     شده با ریزوبیوم

دار شررده و بررذرهای مزبررور بررا مررواد مخصرروص پوشررش  

هررای هررا را در مقابررل خشررکی، آنتررراگونیست   ریزوبیرروم

والردز و   کررند. های اسیدی محافظت میمیکروبی و خاک

دار کررردن ( برا پوشرش  Valdes et al., 1985همکراران ) 

در  هانشان دادند که این بذرکاهو بذرهای پرایمینگ شده 

دار شده یا پرایمینرگ  ا هر یک از دو تیمار پوششمقایسه ب

 به تنهایی، کیفیت بذر افزایش یافته است.

در مورد بذر توتون به دلیل ریز بودن،به ناچرار از نرو    

هررای بررذر پلررت شررده جهررت بذرگررذاری درون سررینی     

مخصوص تولید نشاف به روش شرناور توسرط برذرکارهای    

برذر توترون    تولیدکننردگان و شرود پنوماتیک اسرتفاده مری  

عمدتاً بذر توتون را به منظور افزایش اندازه آن و سرهولت  
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البتره پلرت    (.Caldeira et al.,2014) کنندکاشت پلت می

زنری برذر توترون را    جوانه،کردن می تواند با تشکیل مانعی

 تحررت تررأثیر قرررار دهررد و مررانی ظهررور رادیکررل شررده      

(Nascimento et al., 2009)   و و با کندکردن جذ  آ

 زنرری بررذر را برره تررأخیر بیانرردازد  ن فرآینررد جوانرره ژاکسرری

(Franzin et al., 2004) .برذر همچنرین    دار کرردن پوشش

ی کره برذر توترون بایرد درحرین      ت نرور دممکن اسرت شر  

بره   زنری درمعررآ آن قررار گیررد را کراهش دهرد،      جوانه

هرای  زنری برذرهای گونره   طوری که مشراهده شرده جوانره   

در اثرر پلرت    زنیجوانهنور برای مختلف گیاهی نیازمند به 

 ؛Santos et al., 2010) کرررردن کررراهش مررری یابرررد 

Oliveira et al., 2003.) هاشیموتو (Hashimoto, 1961 )

نشان داد نیترات پتاسیم، کلرید آمونیوم، سولفات آمونیروم  

 2و کینترین  1حضرور اسرید جیبرلیرک    آمونیروم در و نیترات

ذر توترون دارنرد، در   زنری بر  تأثیر مثبت در افرزایش جوانره  

زنری  که این مواد به تنهایی تأثیری در افرزایش جوانره  حالی

هررا و دیگررر بررذر توتررون ندارنررد. لررذا اسررتفاده از هورمررون 

حسرراس برره نررور در  هایزنرری بررذرترکیبررات برررای جوانرره

( Cui et al., 2012) همکاران باشد. کو وتاریکی مؤثر می

ایش تحمل به سرما کاربرد پلت کردن بذر توتون را در افز

زنرری و ظهررور گیاهچرره گررزارش کردنررد. در مرردت جوانرره

( مشرراهده Caldeira et al., 2014) کالرردیرا و همکرراران

هرای  ن بذرهای توتون پرایم شده به روشکردند پلت کرد

زنی و ظهور گیاهچه پس از سره  مختلف سبب بهبود جوانه

 ماه انبار کردن گردید.

مواد استفاده شده با برذر   دبایکردن بذر فرایند پلت در

نحرروی کرره کیفیررت بررذر حفرر  و از   سررازگار باشررند، برره 

بهتررین نتیجرره از تررأثیر   زنرری آن جلروگیری نگررردد، جوانره 

باشرد.  ترأثیر برودن آن مری   زنری، بری  ترکیب مواد بر جوانره 

همچنین موفقیت در پلت کردن بذر وابسته بره ایرن مسرأله    

داشته باشد. در  است که درون هر پلت تنها یک بذر وجود

شرود. برا   صورت کاشت دقیق بذر دچار اشکال میغیر این

ه این معضالت تکنیکی، پلرت کرردن برذر توترون بر      وجود

عنوان یک امر مهم بررای بذرگرذاری دقیرق شرناخته شرده      

زنی کردن بر جوانهبررسی اثر پلتمنظوربه تحقیقاین است.

تررررین انررردازه تعیرررین مناسرررببرررذر و ظهرررور گیاهچررره  

رای برر  K326ای رقررم گرمخانررهتوتونبررذر  کررردنپلتربررذ

 انجام شد. تجاریکردن پلت  فناوریدستیابی به 

 هامواد وروش

این مطالعه در مرکز تحقیقات وآموزش توتون تیرتاش 

 ای رقمتوتون گرمخانه هایبذراستفاده از با  1331در سال 

K326  ابتدا مرکز انجرام شرد.  همین از بانک بذر  تهیه شده

برذرها   فیزیکی، فرآوری یهاه منظور جداسازی ناخالصیب

 .انجام شد با جریان هوا وسیله دستگاه بوجاریهبهابا آن

زنی بذر توتون و قیرد  باتوجه به نیاز به نور جوانهسپس 

 برای ترأمین نیراز نروری    اعمال تیمار بذرها بانیترات پتاسیم

ر برا  زنری برذ  افرزایش والقرای جوانره    برای هاپرایمینگ بذر

 مکرر و هوادهی درصدنیترات پتاسیم سه استفاده از محلول

 12 .(Anonymous, 2014) انجام گرفت

الیه داخلری،   حاویدهنده پوششترکیبات اصلی مواد 

 مغرذی ریز وزن پلت، محتروی مرواد   %11 -21ه دربرگیرند

گرم در 3-1صورت محلول)به دار و نیترات پتاسیمنیتروژن

ده پلرت و کربنرات کلسریم، الیره     کننر لیتر(، مرواد تخریرب  

وزن پلت از جرنس کرائولن،    % 11- 01ه میانی، دربرگیرند

کولیررت، تالررک، خرراک اره، الکترروز، خرراک رس، ورمرری

الیرررره خررررارجی،   و درکلسرررریم وبنتونیررررت  سرررریلیکات

وزن پلت شامل مرواد گرافیتری، صرم      %1 -17دربرگیرنده

مررواد و ضررررهررای بری سرلولز، رنررگ عربری، نشاسررته، متیررل 

مرورد اسرتفاده    کنندهمواد ضدعفونیکننده بود. ضدعفونی

)برا نرام تجراری     3کرش ایمیداکلوپرایرد  شامل سموم حشره

 بره  % 31صورت سوسپانسیون برا مراده مرؤثره     ( به4گائوچو

)برا نرام تجراری     1کرش تیوفانرات متیرل   گرم، قارچ17میزان

حررل در آ  بررا مرراده صررورت گرررد قابررل( برره1توپسررین ام

 
1 Gibberellins 
2 Kinetin 
3 Imidacloprid 
4 Gaucho  
5 Thiophanate-Methyl 
6 Topsin M %70 WP 
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)برا نرام    گرم، ریدومیل مرانکوز   1/2میزان  به % 02مؤثره

صورت گرد قابرل حرل در آ    ( به1تجاری ریدومیل ام زد

کررش گرررم و قررارچ  1/2میررزان برره % 02بررا مرراده مررؤثره  

صورت فرموالسیون ( به3)با نام تجاری کروزر 2تیامتوکسام

ای ضردعفونی برذر برا مراده مرؤثره      غلظت شناور شونده بر

ترمکعب در کیلوگرم برذر( بودنرد.   مسانتی 17میزانبه 31%

سرال در اثرر تجزیره     1تا  2پس از غلبابذرها پلت  پوشش

تردریج از برین رفتره و بره     میکروبی و تأثیر نور خورشید بره 

موادی همچون آ ، دی اکسرید کرربن و آمونیروم تبردیل     

 .کنندشده و آسیبی به طبیعت وارد نمی

 دسررتگاه، هرروا وراز کمپرسررن بررذرها دکرررپلررت  برررای

سروزنی   نرازل ، آزمایشگاهی 4دوارمخزن ده بذر با نکنپلت

 و کننرردهپلررتهررای محلررولبرررای پاشررش تزریررق کننررده 

کرن  خشرک و  کننرده مرواد پرودری   نازل پخرش ، چسباننده

کننده به دو طریق محلرول و گررد بره    موادپلت استفاده شد.

 31 -41کره غلطرک در دمرای    بذر اضافه شدند و هنگرامی 

چرخیرد مرواد محلرول روی برذرها     مری گرراد  درجه سرانتی 

پاشیده شده و سپس مواد پرکننده همراه با مرواد چسرباننده   

اضررافه گردیررد. بررا هررر بررار چرررخش غلطررک، انرردازه بررذر 

تر وگردتر شد. در پایران فرآینرد   دار تدریجاً بزرگپوشش

پلت کردن بذر و بمنظور سخت کردن برذر، الیره بیرونری    

و غبرار تولیرد شرده در    پلت چسب زده شد. این عمل گرد 

جریرران حمررل و نقررل، عرضرره برره منرراطق کشررت و عمررل   

 دهد.بذرگذاری با دستگاه را کاهش می

با پلررت شررده هایبررذر ،انرردازه بنرردیدرجررهمنظررور برره

برذرهای  بره  مترمیلری  2و 1/1، 1 هایگردبا  قطر هایغربال

وبرای اطمینان از اندازه متر تفکیک میلی 2و 1/1، 1با  قطر 

گیررری هررا  بررا  کررولیس دیجیتررالی انرردازه قطررر آن بررذرها،

برا   شرده پلت هایشامل بذر های آزمایشتیمار.بنابراین شد

از کشرور   31وارداتی سرال  برذرهای پلرت شرده   سه قطرر و 

درنظرر   شراهد عنوان  و بذرهای پلتنشده بههمان رقم برزیل 

 
1 Ridomil-MZ (WP72%) 
2 Thiamethoxam 
3 Cruiser FS35% 
4 Pan coater 

 .گرفته شدند

بذرها به مدت  منظور بررسی اثر ماندگاری،به همچنین

و در  گرراد درجه سرانتی  17ال در سردخانه در دماییک س

 اسرتانداردبرای  زنری جوانره  ونآزمنگهداری شدند. تاریکی

کردن و بذرها بالفاصله پس از پلت زنیجوانهتعیین درصد 

هرر  برا کاشرت   ، نهاانبرارکردن در سرردخ  پس از یک سرال  

 3)بره قطرر    هرایی عردد برذر در پترری    177واحد آزمایشی 

کاغذ صافی واتمن  الیههر کدام حاوی یک متر( که سانتی

 اضافه کردن آ  خرال  و  وتکرار  4 با شماره یک بودند

 دمررای ژرمینرراتور در در روز11مرردتهررا بررهقرررار دادن آن

 درجره سراعت(   11 و 1 )به ترتیب به مدت 37و27 متناو 

 2177)شرردت نررور سرراعت روشنایی 11بررا  و گرررادسررانتی

انجرام   (Anonymous, 2014) ساعت تاریکی 1کس( و لو

 .شد

برذرها بالفاصرله    زنری برای تعین ضریب سرعت جوانه

یادداشت برداری روزانه تعداد بذرهای ، پس از پلت کردن

زده در هر پتری تا روز دوازدهم انجام و با استفاده از جوانه

 محاسبه گردید. یکرابطه 

 n+...+G2+G1CVG=G / (1)رابطه 
           )n+(n×G)+...2(2×G)+1(1×G 

زده از روز یکم تا تعداد بذرهای جوانهnG-1Gکه در آن 

 .(Ranal and De Santana, 2006) پایان آزمون می باشند

هررای و ارزیررابی گیاهچرره  شررمارش در روز دوازدهررم

هرای عرادی از رابطره دو    انجام شد و درصد گیاهچه عادی

 .(Anonymous, 2013) محاسبه شد

 ( 2)رابطه 

177 × 

های روز هچهتعداد گیا
 دوازدهم

 عادی های= درصد گیاهچه
تعداد کل بذرهای کشت شده 

 در هر پتری

 به منظور بررسری ظهرور گیاهچره در خزانره، بالفاصرله     

کررردن و پررس از یررک سررال انبررارکردن در   پررس از پلررت

تکررار بررروی سرینی     4عدد بذر هر تیمار برا   44 سردخانه،
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حفرره برا ابعراد     227که هرر سرینی بره تعرداد     1کشت شناور

با خاک بسرتر   2استایرنپلی متر( از جنسسانتی 4×33×10)

هرای  سینی.با استفاده از دستگاه بذرگذار کشت شدند پیت

لیترر آ    21هایی با گنجرایش کشت شده برروی حوضچه

 31)میشرروکاپ پررودر وتابررل   کلرررومسبررا سررموم اکسرری 

 02)ریدومیل مانکوز  پرودر وتابرل    درصد( و متاالکسیل

گرم در هر سینی ضدعفونی شردند، عناصررغذایی    3/7 (%

گرررم، در  12در مرحلرره اول شررامل کررود کامررل برره میررزان 

گرم به ازای هر سرینی   0مرحله دوم تنها با نیترات آمونیوم 

 افرزار هرا برا نررم   داده. در گلخانه آزمایشگاهی ارزیابی شرد 

MSTAT-C هرا برا   مقایسه میرانگین  اریانس شده وتجزیه و

 انجام شد. 71/7احتمال آزمون دانکن درسطح

 نتایج و بحث

هرای  درصرد گیاهچره   نتایج تجزیه واریرانس نشران داد  

زنی و درصد ظهرور گیاهچره   عادی، ضریب سرعت جوانه

 داریسال پس از پلت کردن بره طرور معنری    در خزانه یک

(P≥1%تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت )  ولری ،

هررای عرادی و درصررد ظهررور گیاهچرره در  درصرد گیاهچرره 

خزانرره یررک سررال پررس از پلررت کررردن بررذرهاتحت تررأثیر  

 (.1)جدول  تیمارهای آزمایش قرار نگرفت

 و  زنیجوانهضریب سرعت های عادی، گیاهچهدرصد  (میانگین مربعات) تجزیه واریانس -1جدول

 12ه توتوننشد لتپشده و لتپ هایهای مختلف بذراندازه درصد ظهور گیاهچه در خزانه

Table 1- Analysis of variance (mean squares) of tobacco pelleted seeds various sizes and not pelleted seeds 

normal seedlings percent and coefficient of velocity of germination and seedling emergence percent on nursery 

 

   (MSمیانگین مربعات)

درصد ظهور 

 گیاهچه

در خزانه یک 

سال پس از 

 کردن بذرهاپلت

Seedling 

emergence 

in nursery 

one year 

after seeds 

pelleting 

درصد ظهور 

 گیاهچه

در خزانه 

بالفاصله پس از 

 کردن بذرهاپلت

Seedling 

emergence 

in nursery 

immediately 

after seeds 

pelleting 

های درصد گیاهچه

دی یک سال پس عا

 کردن بذرهااز پلت

Normal 

seedlings 

percent one 

year after 

seeds 

pelleting 

ضریب سرعت 

 زنیجوانه

بالفاصله پس از 

 کردن بذرهاپلت

Coefficient 

of velocity 

of 

germination 

immediately 

after seeds 

pelleting 

درصد 

های گیاهچه

عادی بالفاصله 

پس از 

 ذرهاکردن بپلت

Normal 

seedlings 

percent 

immediately 

after seeds 

pelleting 

 درجه

 آزادی
df 

 منابی

 تغییرات

S.O.V 

14.72ns 606.82** 40.00ns 358.80** 1161.20** 4 
 تیمار

Treatment 

30.88 93.15 25.60 51.71 46.13 15 
 خطا

Error 

6.47 11.89 5.75 7.69 8.03 
 )درصد( ضریب تغییرات

Coefficient of variation (%) 

ns درصد 1دار در سطح احتمال معنیدار و غیر معنیترتیب به **و. 
ns and **non significant and significant at 1 percent probability respectively.

 
1Floated 
2Polystyrene 
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شرده برا   داد بذرهای پلرت ها نشان نتایج مقایسه میانگین

هرای عرادی،   هچره مترر از کمتررین درصرد گیا   قطر دو میلی

در خزانره   زنی درصد ظهور گیاهچره ضریب سرعت جوانه

برخرروردار بودنررد و  کررردن بررذرهابالفاصررله پررس از پلررت

مقادیر را  ها بیشتریننشده ازلحاظ این ویژگیبذرهای پلت

 (.2)جدول  به خود اختصاص دادند

 مختلف  تیمارهایو ظهور گیاهچه بذر  زنیصفات جوانه مقایسه میانگین -2جدول 
Table 2- Mean comparisons of seed germination and seedling emergence traits of various treatments 

درصد ظهور 

 گیاهچه

در خزانه 

بالفاصله پس از 

 پلت کردن بذرها

Seedling 

emergence 

in nursery 

immediately 

after seeds 

pelleting 

ضریب سرعت 

 زنیجوانه

س از بالفاصله پ

 کردن بذرهاپلت

Coefficient 

of velocity 

of 

germination 

immediately 

after seeds 

pelleting 

درصد ظهور 

 گیاهچه

در خزانه یک 

سال پس از 

 کردن بذرهاپلت

Seedling 

emergence 

in nursery 

one year 

after seeds 

pelleting 

رصد د

های گیاهچه

عادی بالفاصله 

پس از 

 هاکردن بذرپلت

Normal 

seedlings 

percent 

immediately 

after seeds 

pelleting 

درصد 

های گیاهچه

عادی یک سال 

پس از 

 کردن بذرهاپلت

Normal 

seedlings 

percent one 

year after 

seeds 

pelleting 

 تیمار

Treatment 

91a 98a 86 96a* 90 
 نشده)خام(بذر پلت

Not pelleted(crud) seed 

86a 99a 85 89a 92 
 مترمیلی 1بذر پلت شده با قطر

1 mm diameter pelleted seed 

86a 94a 85 92a 88 
 مترمیلی 1/1بذر پلت شده با قطر

1.5 mm diameter pelleted seed 

60b 77b 83 54b 84 
 مترمیلی 2بذر پلت شده با قطر

2 mm diameter pelleted seed 

81a 98a 89 90a 84 
 شور خارجیبذر پلت شده در ک

Pelleted seed in foreign country 

 .داری ندارندحداقل یک حرف مشترک اختالف معنی داریمیانگین های *
*Means having at least one same letter had not significant difference. 

 

شده نشان داد با افزایش قطربذر پلت نتایجهمچنین این 

زنری  سررعت جوانره   هرای عرادی، ضرریب   درصد گیاهچره 

 کردندر خزانه بالفاصله پس از پلت درصد ظهور گیاهچه

 ( کالرردیرا و همکرراران 2)جرردول  بررذرها کرراهش یافررت  

(Caldeira et al., 2014) سرررعت درصررد و  کرراهش

کرردن را گرزارش   زنی بذرهای توترون پرس از پلرت   جوانه

زنری  همچنین آنان مشراهده کردنرد سررعت جوانره    کردند. 

صفر، یک، دو و سه  ده و پلت نشده توتونی پلت شبذرها

درجرره  17در محرریط بررا دمررای  مرراه پررس از انبررارکردن   

داری تغییرر  بره طرور معنری    %17گراد و رطوبت نسبیسانتی

 (Caldeira et al., 2016) کالرردیرا و همکرراران نیافررت.

مراه در شررایط    12و 1بذرهای پلت شده توتون را به مدت

 %17بررت نسرربی هرروایو رطوگررراد رجرره سررانتید 17دمررای

زنری نهرائی   دند درصرد جوانره  نموذخیره کردند و مشاهده 

کرردن  پلرت  ترأثیر تحرت  داری بره طرور معنری   بذرها تحت 

 .زنری کنرد گردیرد   فرآینرد جوانره   ولی ،بذرها قرار نگرفت

زنرری خررویش را درمرردت  بررذرها قابلیررت جوانرره  همچنررین

برتراگنولی و   کره این درحالی استنگهداری حف  کردند.

شرده  ( برذرهای پلرت  Bertagnolli et al. 2003) ارانهمک

نشرده تحمرل بیشرتری دربرابرر     پلت کاهو نسبت به بذرهای
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 تنش دمایی از خود نشان دادند.

، کراهش  نتیجه مشاهده شده در ایرن تحقیرق  باتوجه به 

زنری و  های عرادی، ضرریب سررعت جوانره    درصد گیاهچه

 ،کردنلتدرصد ظهور گیاهچه در خزانه بالفاصله پس از پ

توانرد  مری مترمیلری  2ویژه در بذرهای پلت شرده برا قطرر    به

ترکیبرات مرورد اسرتفاده بررای      تخریب به موقیناشی عدم 

از دریافرت کرافی   این مرواد   ممانعتنتیجه  درکردن و پلت

تخریب باشد.زنی عوامل محیطی مورد نیاز بذر برای جوانه

کردن بذردر کافی و به موقی مواد مورد استفاده برای پلت 

اهمیرت  از  اثر جذ  آ  و عوامل محیطی پس از کاشرت 

و ظهور گیاهچه به موقی و  زنیجوانهای برای قابل مالحظه

 (.Caruso et al. 2000) یکنواخت توتون برخوردار است

 گیرینتیجه

میرزان ترکیبرات   افزایش  باد ادنشان این آزمایش نتایج 

و  دن آن قابلیرت کرر بررای پلرت  پیرامرون برذر    کنندهاحاطه

در خزانره توترون    ظهرور گیاهچره  و بذر زنی جوانهسرعت 

و خصوصرریات  کرراهش یافررت  K326 رقررمای گرمخانرره

زنی بذر و ظهور گیاهچه ارزیرابی شرده تحرت ترأثیر     جوانه

باتوجرره برره  انبررارکردن بررذرها قرررار نگرفتنررد. همچنررین    

 هایبرذر  هرای عرادی بیشرتر   برخورداری از درصد گیاهچه

توترون   مترر پلرت کرردن برذرهای    میلری  1/1اقطرب شدهپلت

 1/1 شررده حررداکثرپلررت بررا قطررر K326 ای رقررمگرمخانرره

 گردد.متر توصیه میمیلی
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