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 كيدهچ

هاي رويشي و  بر ويژگي هاي طبيعي زئوليت و بارز مثبت هاي زيادي در مورد اثر در حال حاضر گزارش

هاي فصلي، گياهان گلداني،  هاي زينتي، گل گياهاني مانند غالت، نشاهاي سبزي ها، درختان و درختچه زايشي

 بر رشد هاي طبيعي در زمينه استفاده از زئوليت ياما تاكنون گزارش. هاي بريدني وجود دارد ها و گل چمن

زئواليت مقادير مختلف اثر  ژوهش،پ اين بدين منظور در.  وجود ندارد )پيازي(گياهان سوخوار  رويشي و زايشي

آزمايش در قالب طرح به طور  .بررسي شد ’شهال‘شيراز رقم گل نرگس هاي رويشي و زايشي  طبيعي بر ويژگي

 ،سطح 7زئواليت طبيعي در  تيمارها شامل. صورت گلداني انجام شد  هتكرار و ب 4تيمار و  7كامل تصادفي با 

نتايج نشان داد  .بود )خاك، خاكبرگ و ماسه(در كيلوگرم آميخته خاكي گرم  30و  25، 20، 15، 10، 5 ،)شاهد(

ها، وزن تر برگ و  ، سطح برگ، طول گلچهساقه گلوزن تر و خشك  ،طول هاي مانند هرچند كه در ويژگي

تنها اثر مثبت آن بر  وزن تر داري بين تيمارها وجود دارد اما،  ريشه، عمق ريشه دهي و تعداد سوخك تفاوت معني

دست آمد، با تيمار شاهد معني  گرم زئوليت در كيلوگرم آميخته خاكي به 10دهي كه در تيمار  ريشه و عمق ريشه

گيري شده مانند قطر ساقه گل، تعداد برگ، تعداد گلچه و  وزن خشك برگ و  در ساير صفات اندازه. دار بود

گرم  10تيمار مي توان در مجموع با توجه به نتايج بدست آمده، . ديده نشد داري بين تيمارها ريشه تفاوت معني

با توجه به اثر نامناسب  اما .پيشنهاد كرد اين گياهتوليد گلداني زئواليت را در هر كيلوگرم آميخته خاكي براي 

هاي بيشتري  آن بر برخي از صفات مانند قطر ساقه گل و سطح برگ، كاربرد زئواليت در اين گياه نياز به پژوهش

  .تعميم داد) پيازي(براي ديگر گياهان سوخوار  را توان به طور كامل نتايج اين پژوهش دارد و بنابرين نمي
  

  ميخته خاكي، گياهان سوخوار، آزئوليتگل نرگس، : واژه هاكليد  

  

  مقدمه

و تيره  ها اي لپه نرگس در زير رده تك گل

به صورت  آنمهمترين استفاده  .قرار دارد 1آماريليداسه

 ،مي باشد ها ي سبز و باغچهفضا و كشت درگل بريدني 

هرچند كه مي توان به صورت گلداني هم استفاده نمود 

                                      
1- Amarilidaceac  

به صورت گلداني  گل نرگستوليد  .)2007، 2فرهمند(

در حال حاضر . هاي خاكي مناسب دارد نياز به آميخته

تركيباتي رويكرد جامعه كشاورزي به سمت استفاده از 

توانايي جلوگيري از هدر رفتن آب و آبشويي  است كه

هاي  اين ويژگي آميخته .باشندداشته  عناصر غذايي

 نگرانيهاي آبياري و تغذيه،  خاكي ضمن كاهش هزينه

                                      
2- Farahmand 
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پرورش دهندگان را در مورد مشكالت زيست محيطي 

 آلومينوسيليكاتهاي  كاني ،ها زئوليت. دهد كاهش مي

هاي آبداري هستند كه داراي ساختمان سه بعدي  

هاي ساختمان  به عنوان بهبود دهنده كه نامحدود هستند

در كشاورزي و به . خاك مورد استفاده قرار مي گيرند

هاي طبيعي به طور  زئوليتويژه در بخش باغباني از 

و نيز  1 كندرها يكودها هاي گسترده اي به عنوان حامل

ها، مواد  كشاورزي مانند آفت كش   ديگر مواد شيميايي

بهبود حاصلخيزي  براي محرك هاي رشد و ضد باكتري

و فعاليت زيست شناختي خاك، افزايش تعادل نيتروژن به 

جذب  هو ن ويژه در خاك هاي با بافت سبك و شني

فلزات سنگين و ديگر مواد شيميايي سمي استفاده مي 

 50امروزه بيش از  ).2004، 2رهاكوآ و همكاران( شوند

توسط پژوهشگران در سراسر دنيا طبيعي زئوليت نوع 

نيز به  نوع زئوليت 150بيش از و نيز  شده گزارش

پوالت ( صورت مصنوعي در آزمايشگاه توليد شده است

ها داراي  هر يك از انواع زئوليت .)2004، 3و همكاران

ساختمان بلوري واحد خاص خود هستند و بنابراين، از 

. خواص فيزيكي و شيميايي متفاوتي برخوردارند

مشابه كندوي زنبور عسل ها  ساختمان كريستالي زئوليت

هاي متصل به هم است كه  ها و تونل است و داراي شبكه

و بارگيري شوند وانند به وسيله عناصر ماكرو و ميكرت مي

). 1999، 6؛ مامپتون1997، 5شرمن ؛1974، 4برك(

هاي طبيعي داراي خواص منحصر به فردي  زئوليت

همچون ظرفيت تبادل كاتيوني باال، قدرت نگهداري 

پذيري جذب   سطح جذب زياد، قابليت برگشت آب،

آب، جذب آمونيوم و جلوگيري از آبشويي نيترات، 

يي مصرف كود ازت و بهبود جذب پتاسيم آافزايش كار

ها را در رديف بارور  ها زئوليت گيژو اين وي شندبا مي

                                      
1- Slow-release fertilizers 
2- Reha kova et al. 
3- Polat et al. 
4- Breck 
5- Sherman 
6- Mumptun 

. دهد هاي خاك قرار مي ها و حاصلخيز كننده كننده

هاي  كيفيت خاك امروزه كاربرد زئوليت جهت بهبود

 در حال گسترش استو داراي بافت سبك ضعيف 

ها، آبياري  كاربرد اين كاني ).2010، 7وانگ و پنگ(

كمتر محصوالت و همچنين شستشوي كمتر كودها از 

عنصر مهم در تغذيه  جمله يون آمونيوم و پتاسيم كه دو

به دليل . گياهان هستند را به دنبال خواهد داشت

ها به ويژه در  شده كاربرد اين كانيهاي ياد  ويژگي

، 8كوالر و همكاران(هاي گلداني توصيه مي شود  كشت

در پژوهشي اثر  )2007( 9نظري و همكاران ).2010

طبيعي را بر ويژگي هاي رويشي، زايشي و  زئوليت

بررسي كردند و   آفريقايي فيزيولوژيكي گل جعفري

 سببدر محيط كشت  زئوليتدريافتند كه استفاده از 

 ،تر و خشك ريشه، شاخساره، سطح برگافزايش وزن 

ميزان فتوسنتز، كارايي ياخته هاي مزوفيل، كارايي 

 10هرشي و همكاران. مصرف آب و ميزان كلروفيل شد

گرم  50گزارش كردند، با اضافه كردن ) 1980(

گلدان  به محيط كشت) نوعي زئواليت( 11كلينوپتيلوليت

مصرف كود، عملكرد  بدونليتري گل داودي،  5/1هاي 

ميلي گرم در  234يكساني در مقايسه با كاربرد روزانه 

ليتر پتاسيم همراه آبياري بدون استفاده از زئواليت در 

توانايي جذب آب زئواليت . دست آمد محيط كشت، به

وزن شان آب جذب % 70ها جالب توجه است و تا 

 ، )گندم(الت غكاربرد خاكي كلينوپتيلوليت در. كنند مي

به طور ) سيب(ها  و ميوه) بادمجان و هويج(سبزيجات 

درصد شده  63داري باعث افزايش محصول حتي تا  معني

 .)2001 ،13و همكاران براهيمي؛ ا1978، 12توري(است 

، دريافتند كه بهترين )1995( 14ماركوويچ و همكاران

                                      
7- Wang & Peng 
8- Kolar et al. 
9- Nazari et al. 
10- Hershey et al. 
11-Clinoptilolite  
12- Torii 
13- Ibrahim et al. 
14- Mar Kovic et al. 
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نسبت پيت و  2 آميخته،كيفيت نشا فلفل در محيط كشت 

زئوليت كاربرد  .شده به دست آمدنسبت زئواليت غني  1

كلينوپتيلوليت دانه درشت در مقايسه با بهبود دهنده هاي 

ديگر مانند خزه اسفاگنوم و خاك اره در استقرار چمن 

مناسب ) .Agrostis palustris Huds( آگروستيس

تر بوده، كه دليل آن افزايش در رطوبت و مواد غذايي 

 ).1995، 1پترويچ هانگ و(در ناحيه ريشه چمن مي باشد 

پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر كاربرد  ).1995

هاي  مقادير مختلف زئواليت در آميخته خاكي بر ويژگي

انجام  "شهال" رقمشيراز  نرگسرويشي و زايشي گل 

  . شد
  

  ها مواد و روش

در  به صورت گلداني 1385در سال  اين پژوهش

گلخانه بخش باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز 

هايي كه به تقريب هم وزن، هم  سوخ. صورت گرفت

اندازه و هم شكل بودند و ميانگين قطر و وزن آنها به 

 گرم بود در 65/38 ± 2/5 ومتر  ميلي 8/41 ±2/2ترتيب

، 5كيلوگرمي حاوي  3هاي  در گلدان 2/8/1385 تاريخ

با آميخته همراه  يت گرم زئوال 30 و 25 ،15،20، 10

به نسبت حجمي  )خاك، خاك برگ و ماسه(خاكي 

در تيمار شاهد فقط از آميخته . كشت شدند) 1:1:1(

. جهت كشت سوخ ها استفاده شد زئوليتخاكي بدون 

در  ها گلدان 8/9/1385 تاريخ تا سوخ ها زمان كاشتاز 

 و هواي دانشكده  در شرايط آب بيرون از گلخانه

درجه سلسيوس  8تا  5با ميانگين دماي حدود ( كشاورزي

به منظور برطرف شدن نياز سرمايي ) در طول اين مدت

از تشكيل سرآغازه گل در  و پس  ها نگه داري شدند آن

چند سوخ و مشاهده تصادفي بر اساس برش ( سوخ ها

به داخل گلخانه  ها گلدان ،)هاي سرآغازه گل نشانه

درجه  16و شب  23ميانگين دماي روز اي با  شيشه

گل دهي  6/10/1385در تاريخ . منتقل شدند سلسيوس

                                      
1- Huang & Petrovic  

)  23/10/85(شروع شد و از همين زمان تا پايان گل دهي 

در مدتي كه گلدان ها در گلخانه . داده برداري انجام شد

در هزار كود  3بودند هر چهار هفته يك بار با محلول 

Rosasol even  1:1:1كه داراي نسبت N-P-K  ،بود

روز يك بار صورت  7ها هر  تغذيه شده و آبياري آن

ابتدا ساقه گل را از سطح  ،با گلدهي هر بوته. گرفت 

آن با خط كش اندازه  سوخ جدا كرده و سپس طول

بخش پس از آن تعداد برگ ها شمارش و از . گيري شد

تگاه ها با دس ساقه گل چيده شدند و سطح آنپايين 

 Delta T. Imageگيري سطح برگ مدل  اندازه

Devices Co. LTD با ترازوي  ها تر آن و نيز وزن

 Sartoriusديجيتالي آزمايشگاهي قابل حمل 

پس از چيدن برگ ها، وزن تر ساقه گل . گيري شد اندازه

سه نقطه پايين، وسط و و نيز قطر آن در اندازه گيري شد 

و ميانگين اين سه عدد به باال با كوليس اندازه گرفته 

پس از اندازه گيري .  عنوان قطر ساقه در نظر گرفته شد

ها شمارش و فاصله بين پايين  قطر ساقه گل، تعداد گلچه

ترين تا باالترين گلچه روي ساقه گل به عنوان طول 

هاي ياد  گيري ويژگي با اندازه. گلچه ها در نظر گرفته شد

تعداد  ها را از گلدان خارج كرده و سوخ ،شده

با شستشوي  هاي هر كدام از آنها شمارش و نيز سوخك

بي درنگ ريشه ها را جدا كرده و وزن تر  و  ها كامل آن

به منظور . گيري شد اندازه ريشه دهينيز ميانگين عمق 

ريشه ها را در يك  ،ميانگين عمق ريشه دهيسنجش 

ه كنار هم قرار داده و طول آن با خط كش اندازه دست

گيري وزن خشك، نمونه هاي   به منظور اندازه. گيري شد

ساعت در آون در  48 مدتبرگ، ريشه و ساقه را به 

وزن و پس از آن درجه سلسيوس قرار داده  70دماي 

آزمايش در قالب طرح به طور كامل . شد توزينخشك 

تكرار و بصورت گلداني انجام  4تيمار و  7تصادفي با 

، 10، 5سطح   6تيمارها شامل زئواليت طبيعي در . شد

در كيلوگرم آميخته خاكي گرم  30و  25، 20، 15

بدون (همرا با تيمار شاهد  )خاك، خاكبرگ و ماسه(

با استفاده از  %5ها در سطح  تجزيه ميانگين .بود) زئوليت
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و رسم  MSTAT-Cافزاري  در برنامه نرم دانكنآزمون 

  .صورت گرفت Excelنمودارها در نرم افزار 

  

  نتايج و بحث

  ويژگي هاي رويشي

آناليز واريانس مشاهده مي همچنان كه در جدول 

، وزن برگبر تعداد  زئوليتاثر مقادير مختلف  شود

اما اثر دار نيست  خشك برگ و وزن خشك ريشه معني

آن بر سطح برگ، وزن تر برگ، تعداد سوخك، وزن تر 

درصد معني 1ريشه و عمق ريشه دهي در سطح احتمال 

كه اضافه كردن  شايد دليل اين. )1جدول ( دار است

گل به محيط كشت سبب تغييري در تعداد برگ  زئوليت

چون سوخ تواند مرتبط با اين باشد كه  نشده مينرگس 

نرگس چندساله است سرآغازه هاي گره و برگ از قبل 

و نيز در گياهان سوخوار به طور معمول  دنمي شوتشكيل 

   تشكيل برگ مرتبط با اندازه اندام زير زميني مي باشد

چون در اين بنابراين . )1993، 1دي هرتاق و لي نارد(

زئوليت اثري بر پژوهش سوخ ها هم اندازه بوده اند، 

 در مورد وزن تر و خشك برگ .د برگ نداشته استتعدا

قرار نگرفته،  زئوليتكه تحت تاثير مقادير مختلف 

در گل نرگس  دهي برگمتفاوت ساختار احتماال به دليل 

 گل جعفري آفريقاييدر مقايسه با ساير گياهاني مانند 

عبدي و (، توت فرنگي )2007نظري و همكاران، (

، 3كارلينو و همكاران(داوودي و گل ) 2006، 2همكاران

كه در آن ها زئوليت سبب افزايش تعداد  باشد) 1998

داراي برگ هاي پهن و اين گياهان . برگ شده است

با حفظ بيشتر عناصري  زئوليتو در آن ها  مركب هستند

مانند نيتروژن و ساير عناصر و نيز جلوگيري از آبشويي 

، )1999؛ مامپتون، 1997؛ شرمن، 1974برك، (آن ها 

و  شده است ساقه و افزايش تعداد گره  سبب رشد بهتر

وزن . بنابراين تعداد برگ در آن ها افزايش يافته است

                                      
1- De Hertogh & Le Nard 
2- Abdi et al.  
3- Carlino et al. 

قادير خشك ريشه به طور معني داري تحت تاثير اثر م

وزن تر . در آميخته خاكي قرار نگرفت زئوليتمختلف 

ي بودند كه يدود فاكتورهاحريشه و عمق ريشه دهي از م

 زئوليتداري تحت تاثير اثر مقادير مختلف  به طور معني

و  )گرم 37/40(بيشترين ميزان وزن تر ريشه  قرار گرفتند

گرم  10در تيمار ) سانتي متر 87/33(ريشه دهي  عمق

يت در كيلوگرم آميخته خاكي بدست آمد و با بيشتر زئول

همچنان كه  ).1شكل (تيمارها تفاوت معني داري داشتند 

در اين نتايج مشخص است در گل نرگس همانند برخي 

ميزان رشد ريشه  ،ديگر از گياهان سوخوار مانند گل الله

و وزن آن از رشد شاخساره بيشتر است كه قبال 

به چنين ) 1993(پژوهشگراني مانند دي هرتاق و لي نارد 

وجود فسفر كافي در محيط . اند موضوعي اشاره كرده

ريشه سبب توسعه سريع و استفاده بهتر گياه از آب و 

، 4مارشنر( ديگر مواد غذايي ضروري گياه مي شود

؛ 2006 ،عبدي و همكاران(هاي پيشين  پژوهش). 1995

نشان داده اند كه كاربرد ) 2007نظري و همكاران، 

زئواليت ها سبب افزايش مقدار فسفر در خاك مي شوند 

بر وزن تر  زئوليتكه به احتمال يكي از داليل اثر بارز 

 مربوط به افزايش جذب فسفر ،ريشه و عمق ريشه دهي

ها سبب بهبود  زئوليتكه همچنين به دليل اين . باشد

ا ساختمان محيط كشت مي شوند، براي رشد ريشه ه

گرم در كيلوگرم  20كه تيمار هرچند. مناسب هستند

آميخته خاكي داراي بيشترين سطح برگ بوده اما با تيمار 

سبب  زئوليتو در بقيه تيمارها شاهد معني دار نبوده 

باز هم اين . )2جدول ( كاهش سطح برگ شده است

اند  نتيجه با نتايج پژوهش هاي ديگر كه گزارش كرده

سبب بهتر رشد رويشي و در پي آن افزايش  زئوليت

عملكرد در گياهاني مانند غالت، سبزي ها، گل هاي 

ي و درختان ميوه شده مغايرت فصلي، گل هاي بريدن

عبدي و  ؛1995؛ هانگ و پترويچ، 1978، 5توري( دارد

                                      
4- Marschner 

5 - Torii 
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  93، تابستان 2شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي( توليدات گياهي 

و  براهيميا؛ 2007؛ نظري و همكاران، 2006همكاران، 

. )2005، 1؛ سامارتزيديس و همكاران2001، همكاران

گرم در  15در محيط كشت تا  زئوليتافزايش ميزان 

سوخك شده و پس از آن تعداد كيلوگرم سبب افزايش 

سوخك ). 2جدول (كاهش سوخك دهي ديده مي شود 

تاثير عوامل مختلف  دهي در گياهان سوخوار تحت

دي (باشد  رويشي، فيزيولوژيكي و نيز محيط كشت مي

 15( زئوليتبنابراين احتماال  ).1993هرتاق و لي نارد، 

با اثر بر تهويه و نيز جذب عناصر  )گرم در كيلوگرم

همچنين  .شده استغذايي سبب افزايش سوخك دهي 

بر اساس گزارشات پيشين كه عنوان كرده اند استفاده 

هاي خاكي سبب حفظ عناصري مانند  زئوليت در آميخته

نيتروژن، فسفر، كلسيم، پتاسيم و منيزيم در خاك مي 

نظري و همكاران، (شود و نيز سبب افزايش فتوسنتز شده 

هايي كه  ن استنباط كرد كه سوخبنابرين مي توا ،)2007

ميزان  ،اند هاي داراي زئوليت كشت شده يختهآم در

فتوسنتز بيشتر بوده و منجر به ساخت بيشتر كربوهيدرات 

در شاخساره و هدايت آن به سمت سوخ مادري شده و 

اين هم به نوبه خود روي ميزان سوخك دهي اثر داشته 

در اين  هاي رويشي ياد شده افزون بر ويژگي .است

شك سوخ مادري هم پژوهش قطر، طول، وزن تر و خ

هاي آن  اندازه گيري شد ولي به دو دليل از آوردن داده

يكي اين كه در هيچ كدام از تيمارها، : ها خودداري شد

اين صفات اثر معني داري با هم نداشتند و دوم اين كه 

هاي مادري بايد  هاي سوخ اندازه گيري واقعي ويژگي

ها و در پايان فصل رشد  پس از زرد شدن برگساره آن

اين كه پس از گلدهي دليل  در اين پژوهش بهباشد، كه 

به ناچار  در حالي كه هنوز برگساره سبز بودسوخ ها و 

بنابراين اين  شد، بايد صفات رويشي اندازه گيري مي

  .ها نمي توانند خيلي واقعي به نظر رسند داده

  

  

                                      
1- Samartzidis et al. 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 اثر مقادير مختلف زئوليت بر عمق ريشه دهي -1شكل 

در گل نرگس شيراز رقم  )پايين(و وزن تر ريشه ) باال(

 "شهال"

باشند از نظر  داراي حداقل يك حرف مشترك مي كه هايي ستون( 

  ).دار ندارند اختالف معني% 5آزمون دانكن در سطح احتمال 

  

  ويژگي هاي زايشي

نتايج اين پژوهش نشان داد كه زئوليت در سطح 

درصد اثر معني داري بر طول و وزن خشك  5احتمال 

ساقه گل و طول گلچه ها دارد و نيز اثر آن بر  وزن تر 

ولي اثر . درصد معني دار بود 1ساقه گل در سطح احتمال 

جدول (ه معني دار نبود آن بر قطر ساقه گل و تعداد گلچ

 ،)2010( 2سونمز و همكارانهمسو با اين نتايج ). 3

گزارش كردند كه استفاده از زئوليت در تركيب با 

گوجه فرنگي سبب  براي كشت بذر پراليت در خزانه

                                      
2- Sonmez et al. 
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  ....اثر مقادير مختلف زئوليت طبيعي بر ويژگي هاي رويشي و زايشي: ظري و همكارانن

گل نرگس ه شدگيري  اثر مقادير مختلف زئوليت بر صفات رويشي اندازه) ميانگين مربعات(خالصه تجزيه واريانس  -1جدول 

 "شهال"رقم شيراز 

 

  منابع تغيير
  درجه

  آزادي

وزن تر  

  برگ

وزن 

خشك  

   برگ

وزن 

خشك  

  ريشه

تعداد 

  سوخك

  وزن تر ريشه

  

  عمق

  دهي  ريشه

  تعداد

  برگ

  سطح برگ

  

  ns 042/0  ns120/0  **310/0  **348/91  **778/71  ns286/0  **458/228  173/6**  6  تيمار

  095/2  250/0  667/0  952/0  003/0  102/0  091/0  027/1  21  خطا

 غييراتتضريب 

(%)  

-  15/6  27/18  16/15  47/12  73/2  00/3  20/11  20/1  

  و غير معني دار % 5، معني دار در سطح احتمال % 1به ترتيب معني دار در سطح احتمال  nsو  *، **          

  

  "شهال"رقم شيراز رويشي گل نرگس  هاي ويژگيهاي اثر مقادير مختلف زئوليت بر  مقايسه ميانگين -2جدول 

  
  هاي ويژگي

  رويشي  

  )گرم در كيلوگرم آميخته خاكي(زئوليت مقادير مختلف 

*0  5 10  15 20 25 30  

  a50/4   a25/4   a50/4   a00/4   a75/4   a75/4   a50/4   تعداد برگ 

) متر مربع سانتي(سطح برگ     
a40/128  

 
c70/121  

 
d00/118  

 
f60/108  

 
a70/128  

 
b20/125  

 
e00/114  

  a48/16   a07/18   b90/14   b90/14   a75/17   a70/16   a55/16   )گرم(وزن تر  برگ 

 a58/1   a70/1   a80/1   a50/1   a68/1   a70/1   a55/1   )گرم(وزن خشك  برگ 

  a84/1   a95/1   a20/2   a02/2   a28/2   a30/2   a13/2   )گرم(وزن خشك  ريشه 

  ab5/0   b25/0   ab5/0   a00/1   b25/0   b25/0   b25/0   تعداد سوخك

  .اختالف معني دار ندارند% 5هر رديف ميانگين هايي كه داراي حداقل يك حرف مشترك مي باشند از نظر آزمون دانكن در سطح احتمال  در *

 
 .شودها مي  استثناي قطر ساقه آنكيفيت بهتر نشاها به 

همچنان كه در جدول تجزيه واريانس نشان داده شده 

طول و وزن خشك ساقه گل و نيز طول ) 3جدول (

درصد به طور معني داري  5ها در سطح احتمال  گلچه

تحت تاثير مقادير مختلف زئوليت در آميخته خاكي قرار 

 10بيشترين طول و وزن تر ساقه گل در تيمار  . گرفتند

دست آمد  گرم آميخته خاكي بهدر كيلو زئوليتگرم 

. داري نداشتند هرچند كه با تيمار شاهد تفاوت معني

در آميخته خاكي بيشتر شده به  زئوليتهرچه ميزان 

بيشترين وزن . نسبت طول ساقه گل كاهش يافته است

در كيلوگرم  زئوليتگرم  5خشك ساقه گل در تيمار 

ر آميخته خاكي بدست آمد هرچند كه با شاهد معني دا

در كيلوگرم آميخته  زئوليتگرم  25نبود و تنها با تيمار 

اثر  زئوليتدر واقع افزايش ميزان . خاكي معني دار بود

منفي بر وزن خشك ساقه گل گذاشته است كه شايد به 

جدول ( باشد زئوليتدليل جذب آب بيشتر در تيمارهاي 

زئوليت ها به دليل تخلخل باالي ساختار كريستالي . )4

درصد وزن خود آب را  60مي توانند بيش از آن ها 

جذب كنند و ملكول هاي آب در منافذ آن ها به راحتي 

پوالت و همكاران، (تبخير و يا دوباره جذب مي شوند 

كارلينو و اين نتايج با پژوهش هاي ديگر مانند ). 2004

و  همچنين  )2006(، عبدي و همكاران )1998(همكاران 

 زئوليتكه گزارش كرده اند  )2007( نظري و همكاران

سبب بهبود رشد رويشي و زايشي به ترتيب در گياهان 

شود، همسو نمي  داوودي، توت فرنگي و گل جعفري مي

جلوگيري از آبشويي  زئوليتيكي از نقش هاي . باشد

به وسيله  آنساختمان كريستالي و عناصر غذايي مي باشد 

؛ 1974برك، ( شوند ميعناصر ماكرو و ميكرو بارگيري 

   ).1999؛ ماپتون، 1997شرمن، 
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  93، تابستان 2شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي( توليدات گياهي 

به همين دليل در گياهان ديگر سبب بهبود رشد 

شود، اما در گل نرگس كه يك گياه  رويشي و زايشي مي

باشد و سوخ آن از نوع دايمي و  مي) پيازي(سوخوار 

چون مدت زمان  و نيز داراي ذخيره غذايي كافي است

تا گلدهي زياد  اين پژوهش از زمان شروع رشد رويشي

. اي را از اين عناصر غذايي نبرده است آنچنان بهرهنبوده 

بر تعداد گلچه معني دار نبوده  زئوليتاثر مقادير مختلف 

اما در طول گلچه ها معني دار بوده و بيشترين طول گلچه 

گرم در كيلوگرم  15در تيمار ) سانتي متر 63/11(ها 

بدست آمده هرچند كه تفاوت آن  زئوليتآميخته خاكي 

كمترين طول گلچه ها در . با شاهد معني دار نبوده است

بدست  زئوليتگرم در كيلوگرم آميخته خاكي  25تيمار 

آمده و تفاوت آن با تيمار شاهد معني دار بوده است 

چون تعداد گلچه ها يك صفت ژنتيكي ). 4جدول (

نگرفته است قرار  زئوليتاست تحت تاثير مقادير مختلف 

ولي به احتمال تغييرات طول گلچه ها به دليل تحت تاثير 

 زئوليتقرار گرفتن  طول ساقه گل توسط تيمارهاي 

  . باشد

  نتيجه گيري

تا كنون در مورد استفاده از زئوليت در آميخته 

 هر. خاكي براي گياهان سوخوار گزارشي نشده است

سبزي ، چند كه در گياهاني مانند چمن، گل هاي فصلي

درختان و درختچه ها، گل هاي آپارتماني و  ها، غالت،

گل هاي بريدني پژوهش هاي متعددي در سراسر دنيا 

  .انجام شده است

  

هاي زايشي اندازه گيري شده گل  اثر مقادير مختلف زئوليت بر ويژگي) ميانگين مربعات(تجزيه واريانس خالصه  -3جدول 

 "شهال"نرگس شيراز رقم 

درجه   منابع تغيير

  آزادي

وزن تر ساقه   قطر ساقه گل  طول ساقه گل

  گل

وزن خشك ساقه 

  گل

تعداد 

  گلچه

طول 

  ها گلچه

  ns374/0  **214/4  *038/0  ns 157/1  *130/1  796/11*  6  تيمار

  695/0  474/0  220/0  413/0  556/0  121/8  21  خطا

 ضريب تغييرات

(%)  

-  49/10  11/15  21/9  49/13  76/11  02/8  

 .و غير معني دار % 5، معني دار در سطح احتمال % 1به ترتيب معني دار در سطح احتمال  nsو  *، **

 
 

 "شهال" رقمشيراز گل نرگس  زايشي هاي ويژگيبر  زئوليتاثر مقادير مختلف هاي  مقايسه ميانگين -4جدول 

 هاي ويژگي

  زايشي

  )گرم در كيلوگرم آميخته خاكي(زئوليت مقادير مختلف 

*0  5 10  15 20 25 30  

  ab67/28  ab88/26  a 95/29  ab63/26  ab30/27  b70/24  ab08/26  )سانتي متر(  طول ساقه گل

  a43/5  a70/4  a65/4  a04/5  a70/4  a80/4  a24/5  )سانتي متر(  قطر ساقه گل

  a95/7  ab70/7  a00/8  bc70/6  c55/6  d10/5  bc90/6  )گرم(وزن تر ساقه گل 

  a83/0  a86/0  a80/0  ab76/0  ab76/0  b56/0  ab74/0  )گرم(ساقه گل   وزن خشك

  a50/4  a25/4  a50/4  a00/4  a75/4  a75/4  a50/4  تعداد برگ

)متر مربع سانتي(  سطح برگ  a40/128  c70/121  d00/118  f60/108  a70/128  b20/125  e00/114  

  a18/11  ab25/10  ab10/10  ab63/11  ab75/10  b50/9  ab40/10  )سانتي متر(  ها طول گلچه

  .اختالف معني دار ندارند% 5مي باشند از نظر آزمون دانكن در سطح احتمال  تركحرف مشحداقل يك هر رديف ميانگين هايي كه داراي  در*
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  ....اثر مقادير مختلف زئوليت طبيعي بر ويژگي هاي رويشي و زايشي: ظري و همكارانن

 دگزارش كرد كه كاربر) 1978(توري به عنوان مثال 

 ،باغ سيب تن در هر نيم هكتار 8تا  4زئوليت به نسبت 

مي درصدي عملكرد درختان  38تا  13زايش ب افبس

كيلوگرم به ازاي  8تا  2چنانچه اين كاني به نسبت . شود

بب استقرار بهتر باغ جديد مي هر درخت به كار رود س

هاي  گل هاي بريدني ژربرا و رز در محيط كشت .شود

و  ايسا(اند  داراي زئوليت عملكرد و رشد بهتري داشته

 در). 2005سامارتزيديس و همكاران،  ؛2001، 1همكاران

 برزئوليت  تن 100 تا 25 كردن اضافه با رومانيكشور 

 تا 30حدود  زميني سيب كشت زير هاي زمين در هكتار

و  بدلين( كردند عملكرد مشاهده افزايش درصد 70

با بررسي اثر دو ) 2001( 3بروسچات. )1997، 2همكاران

بر رشد  )خاك شني و پوست كاج(داني لمحيط كشت گ

با افزودن كه  5و يك نوع نخل زينتي 4دو گياه ياسمن

 ودكلينوپتيلوليت بهبود يافته بزئوليت  مختلفمقادير 

اضافه كردن زئوليت به اين دو محيط كشت  ،دريافتند كه

 .خواهد شد ها برگساره آنو رنگ تيره تر  سبب رشد بهتر

افزودن زئوليت به آميخته گلداني پيت خزه و پراليت 

كه با يك محلول كودي  ،گياه درون خانه اي كروتون

تغذيه مي شد سبب فراهم كردن مقادير كافي نيتروژن، 

كه اين  .شدي آن شده استفسفر و پتاسيم براي دوره ر

در محصوالتي كه به صورت كودي سبب كاهش هزينه 

شود  ها پرورش مي يابند، مي گلداني در گلخانه و يا خزانه

اثر از در بيشتر اين تحقيقات  ).2004محمد و همكاران، (

نام  گياهان هاي رويشي و زايشي مثبت زئوليت بر ويژگي

ايج و بحث اين همچنان كه در قسمت نت. شده است برده

نه تنها زئوليت اثر پژوهش ديده شد در بيشتر فاكتور ها 

مثبتي نداشت بلكه در بيشتر آنها، در تيمار شاهد مقدار 

رسد كاربرد  بنابراين به نظر مي. بيشتري بدست آمد

زئوليت در گياهاني كه مدت زيادي در محيط كشت 

                                      
1- Issa et al. 
2- Bedelean et al. 
3- Broschat 
4- Jasminum multiflorum  Andr. 
5- Dypsis lutescens Wendl. 

با همچنين . قرار دارند، اثرات بارزتري را داشته باشد

توجه به ساختار رويشي گياهان سوخوار و نوع ساختار 

اي آنها نياز به پژوهش هاي بيشتري در اين زمينه  ذخيره

هرچند كه نتايج اين پژوهش اثرات . احساس مي شود

مثبت زئوليت را به جزء در رشد ريشه بر گياهان سوخوار 

را نشان نمي دهد اما با توجه به سه ويژگي بارز زئوليت 

ني افزايش تهويه محيط كشت، جلوگيري از ها يع

آبشويي عناصر غذايي به ويژه پتاسيم كه براي رشد 

گياهان سوخوار نياز است و نيز افزايش جذب آب، 

ها مي توانند براي كشت گياهان سوخوار و  زئوليت

هاي مادري آنها كه مي توان چند سال در مزرعه  پايه

در پايان بايد متذكر شد كه . نگهداري كرد، مفيد باشند

وجود منابع غني كاني زئوليت كلينوپتيلواليت در ايران 

مورد اثرات اين ماده  ضرورت تحقيقات جامع در

را اجتناب ناپذير  نابرحاصلخيزي خاك و رشد گياه

  . نمايد مي
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