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  ياذرت دانه ديبريرد چهار هكعمل بر يعيبت طياربرد زئولكر يتأث
  

  ماهرخ يعل
  ali_mahrokh229@yahoo.com يااهان علوفهيقات ذرت و گيرج، بخش تحقكه نهال و بذر يقات اصالح و تهيموسسه تحق

  دهكيچ
ش در چهار سطح يذرت اجرا شد. آزما ديبريهر رد چهاكت بر عمليلولينوپتيلك يعيت طبير مصرف زئولين تأثيين مطالعه به منظور تعيا

در  604و  647، 700، 704راس كنگل يذرت س ديبريهو چهار  يتور اصلكت به عنوان فايتار مصرف زئولكتن در ه 15و 10، 5، 0
عه در مزر يامل تصادفك يهاكخرد شده در قالب طرح بلو يهارتكرار به صورت ك، در سه تيبه صورت تصادف يفرع يهاپالت
تار كتن در ه 5اجرا شد. مصرف  1390و  1389 يزراع يهارج در سالكه نهال و بذر يقات اصالح و تهيمؤسسه تحق يقاتيتحق
 8/9654به  9/7770رد دانه از كمار شاهد شد و عمليدرصد نسبت به ت 25/24زان يرد دانه به مكدار عمليش معنيت باعث افزايزئول
رد كن عمليشتريد. بيمار شاهد گرديرد دانه به اندازه تكاهش عملكت باعث يشتر زئوليافت. مصرف بيش يتار افزاكلوگرم دانه در هكي

ش، ين آزمايج حاصل از ايتار حاصل شد. با توجه به نتاكلوگرم دانه در هكي 1/8912ن يانگيبا م 704راس كنگل يس ديبريهز از يدانه ن
  د خواهد بود.يمفتار كتن در ه 5زان يت به ميلولينوپتيلك يعيت طبيرج، استفاده از زئولك ييط آب و هوايدر شرا

  
  ردكعملت، يلولينوپتيلك يعيت طبيذرت، زئول: يديلكلغات 
  مقدمه
اربرد دارند، مورد توجه واقع كو زراعت  كخا يزيند حاصلخيه در فراك ياز مواد معدن يها به عنوان گروهتير، زئولياخ يهادر سال

آنها،  يت جذبين خاصير و همچنيون برگشت پذيدراسيه يون و ديدراسي، هيونيها در تبادل تيئولژه زيات ويشده است. خصوص
 يهاكاهان در خاياز گيمورد ن ييعناصر غذا يتوانند آزادسازيها متيزئول). 3(جاد نموده است يا يشاورزكرا در  يمتعدد يهااربردك

 يودهاك يو اثر گذار يزيش حاصلخين با افزاينند. همچنكت ينه هدايه بهنترل نموده و مصرف آنها را به سمت محدودكرا  يزراع
ها را اتيكلينوسياز آلوم يه خانواده بزرگكهستند  يبات معدنكيها ترتيمزارع شوند. زئول كن حد، باعث اصالح خايبه باالتر ييايميش
شگاه ساخته شده يز در آزمايآنها ن ينوع مصنوع 150ش از يشف شده و بكت يزئول يعيگونه طب 80ش از ينون بكدهند. تايل مكيتش

ط اطراف در تماس و تبادل باشد. يتواند با محيه مكباشد يم ييهاانالكرنده يها در برگتيزئول كاست. ساختمان متخلخل و مشب
شده است.  يونيار مهم تبادل يت بسيجاد خصوصيها سبب اتيموجود در ساختمان زئول ياهكر شبيغ يهاونياتكسهولت تبادل 
ه كد يآيآنها بوجود نم يستاليركدر ساختار  يرات قابل توجهييت، تغيه زئولكض در شبيون قابل تعوياتكزان ير نوع و مييهمزمان با تغ

ور توانند به طيها، آنها متيزئول يآب باال يو نگهدار يونيت تبادل ي. با توجه به ظرف)3( باشديها متيزئول ينسب يدارينشانگر پا
ف يط يت برايزئول يت جذب انتخابيمورد استفاده واقع شوند. خصوص ييعناصر غذا يو آزاد ساز كدر اصالح خا ياگسترده

در حفظ  كخا ييش دهنده توانايه افزاك ييايميش يهاودك يهاوم، آنها را بعنوان حامليم، فسفر و آمونيها مانند پتاسونياتكاز  يعيوس
زان عناصر ياهش مكاه و يه گيعناصر باعث بهبود تغذ يجيردن تدركبا آزاد  يباشند، مطرح نموده و از طرفيم ييمواد غذا يو نگهدار

 يهانيتار در زمكت در هيلولينوپتيلكت يتن زئول 100تا  25ردن كبا اضافه  يشور رومانكدر ). 5(شوند يم ييق آبشوياز طر ييغذا
ا به يتاليت در ايزئول يدرصد يكردن كن اضافه يهمچن)، 4( اندد داشتهيتول شيدرصد افزا 70تا  30ن يب ينيب زميشت سكر يز
ش داده يافزا ppm 5036به  ppm 4700م را از يلسكو  ppm 710به  ppm420 م را ازيون پتاسياتكغلظت  ،يشاورزك يهاكخا
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ب يدرصد، س 19-55صد، بادمجان در 13- 15در گندم  كتار به خاكت در هيتن زئول 8- 16ردن كق اضافه يتحق يك. در )1( است
  ).3(ش نشان داده شده است يدرصد افزا 29- 53درصد و تربچه  63ج يدرصد، هو 18-13
  

  هامواد و روش
به اجراء درآمد.  1390و  1389 يهاي زراعرج، در سالكه نهال و بذر يقات اصالح وتهيمؤسسه تحق يقاتيش در مزرعه تحقيآزما
لوگرم در كي 300و  200ب حدود ياشت، به ترتكح بهاره بود. قبل از يو تسط كسيواتور، ديرگردان، رته بستر شامل شخم بيات تهيعمل
 ياريع شد و آبيتوز كتار اوره بصورت سركلوگرم در هكي 200ز معادل ين يبرگ 6- 8وم و در مرحله يتار اوره و فسفات آمونكه

رار اجرا شد. در اين آزمايش چهار كبا سه ت يامل تصادفك يهاكش بصورت اسپليت پالت در قالب طرح بلويصورت گرفت. آزما
 604و  647، 700، 704تن در هكتار) به عنوان عامل اصلي و چهار هيبريد ذرت سينگل كراس  15و  10، 5، 0سطح مصرف زئوليت (

سانتيمتر  75ها از هم ه پشته، مورد ارزيابي قرار گرفتند. كاشت به صورت جوي و پشته، فاصليبه عنوان عامل فرعي به صورت تصادف
و پشته،  يجاد جويبوته در متر مربع)، بود. پس از ا 5/7سانتيمتر (تراكم كاشت حدود  18ها پس از تنك كردن حدود و فاصله بوته

ر مورد نظ يهارتكن شده به ييبه مقدار تع يت البرز سنگ سبز، به صورت نواركه شده از معادن شهر سمنان توسط شريت تهيزئول
ن يتخم يبرا يزراع يدگيمتر مربع در زمان رس 5/4معادل  يز از سطحين ييده شد. برداشت نهايپوش كارگر با خاكداده شد و توسط 

د. نتايج دو ساله ياستفاده گرد S.A.Sافزار ها از نرمانس دادهيه واريمحاسبه تجز يبرا .درصد) صورت گرفت 14رد (با رطوبت كعمل
سه يدرصد مورد مقا 5ن در سطح احتمال كدان ياها با استفاده از آزمون چند دامنهنيانگيتجزيه شدند و مآزمايش به صورت مركب 

  قرار گرفتند.
  
  ج و بحثينتا

ن يه اكتار باعث شد كتن در ه 15زان يمصرف آن به م يبر مرحله ظهور گل نر نداشت، ول يريتار تأثكتن در ه 10ت تا يمصرف زئول
اه مجبور يابد گياهش ك كه رطوبت خاكي). هنگام1رتر حادث شود (جدول يروز د 46/1، كش رطوبت خايل افزايمرحله به دل

مار يروز در ت 08/6ن يانگيشم، با ميتا ظهور ابر ين گرده افشانين فاصله بيشتريب ند.كل يمكتر تعيخود را سر يل زندگيكشود سيم
ن امر ينداشت. ا يدارين ماده تفاوت معنيتار از اكتن در ه 10و  5ا مصرف ن مقدار بيه اكجاد شد، يت) ايشاهد (عدم مصرف زئول

ت به طور يتار زئولكتن در ه 15اهش دهد. مصرف كح را يجه درصد تلقيها گردد و در نتن رفتن گردهيتواند منجر به از بيم
ش درصد لقاح يرا باعث افزاير سودمند است زاين دوره در ذرت بسياهش اكد. يروز رس 91/4اهش داد و به كن دوره را يا يداريمعن
اد يز) 2(اه ذرت شود. هرور و جانسون يح در گيش درصد تلقيت باعث افزايتار زئولكتن در ه 15رود، مصرف يشود. احتمال ميم

  ردند. ك ياهش تعداد دانه در بالل معرفكل مؤثر بر كمش يكشم را يو خروج ابر ين گرده افشانيبودن فاصله ب
ز ين يشم دهيدار شد. مرحله ابريرتر پديد 647و  604 يهاديبريهتر بودن نسبت به رسيل ديبه دل 700و  704 يهاديبريهگل نر در 

ن گرده يشروع شد. فاصله ب هاديبريهه يزودتر از بق يداريروز به طور معن 54/69ن يانگيبا م 647 ديبريهدر  يمانند مرحله گرده افشان
   .بود هاديبريهه يشتر از بقيروز ب 95/5ن يانگيبا م 647 ديبريهدر  يشم دهيتا ابر يافشان

با  يداريه تفاوت معنكتار دانه حاصل شد كلوگرم در هكي 8/9654ن يانگيت با ميتار زئولكتن در ه 5رد دانه با مصرف كن عمليشتريب
مار شاهد يدرصد نسبت به ت 25/24رد دانه كت عمليولتار زئكتن در ه 5). با مصرف 1ت داشت (جدول يمصرف زئول يهامارير تيسا

ق يها از طرتيت زئوليبا خصوص يباتكيتر يريارگكه بكمعتقدند  )4( نياز محقق يافت. برخيش يت) افزاي(عدم مصرف زئول
ش مصرف ي. افزاشوندياه ميرد گكت باعث بهبود عمليها شده و در نهاودك يياراكش يباعث افزا ييعناصر غذا ياز هدر رو يريجلوگ
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ش مصرف يرسد افزاي). به نظر م1مار شاهد شد (جدول يرد دانه در حد تكاهش عملكتار باعث كتن در ه 15و  10ت به يزئول
ش ورس و يشه باعث افزايو عدم توسعه مناسب ر كزان رطوبت خايش ميل افزايتار به دلكتن در ه 5شتر از يزان بيت به ميزئول
  ت گردد.ياد زئولياز مصرف ز يرد ناشكش عمليش از افزايل ورس بوته بيرد به دلكاهش عملك بوته ذرت شود و يدگيخواب

  
 هاديبريهر مصرف زئوليت در يتار) تحت تأثكلوگرم در هكيرد دانه (كمتر) و عملي(تعداد روز)،ارتفاع بوته (سانت يكصفات فنولوژ يهانيانگيسه ميمقا -1دول ج

  1390و  1389 يهامختلف در سال
تعداد روز   يشيعوامل آزما

تا ظهور 
  گل نر

تعداد روز 
تا گرده 
  افشاني

تعداد روز تا 
  شميظهور ابر

ن گرده يفاصله ب
تا ظهور  يافشان

  شميابر

  رد دانهكعمل
لوگرم در كي(

  تار)كه
            زئوليت(تن در هكتار)

  b 08/64  a 45/66  a 54/72  a 08/6  b 9/7770  شاهد
5  b 95/63  a 45/66  a 79/71  ab 33/5  a 8/9654  
10  ab

95/64  
a 91/66  a 33/72  ab 41/5  b 2/7724  

15  a 54/65  a 41/67  a 33/72  b 91/4  b 3/8145  
            ديبريه

704   a16/67   a16/69  a 95/73  ab 79/4  a 1/8912  
700  a 62/67  a 20/69  a 70/74  ab 50/5  a 1/8466  
647   c04/61  c 58/63  c 54/69  a 95/5  a 9/8027  
604   b70/62   b29/65  b 79/70  ab 50/5  a 2/7889  

       سال

  b 95/63  b 16/66  b 60/69  b 43/3  a 5/10946  سال اول
  a31/65   a45/67   a89/74   a43/7    b2/5701   سال دوم

درصد  5ن در سطح احتمال كمون دانبر اساس آز يهستند، فاقد تفاوت آمار كحرف مشتر يكه حداقل در كدر هر ستون  يشيهر عامل آزما يهانيانگيم
  .باشنديم

 هاديبريهر يرد در ساكن مقدار با عمليه اكبود  704 ديبريهتار متعلق به كلوگرم دانه در هكي 1/8912ن يانگيرد دانه با مكن عمليشتريب
زان يش ميل افزايتار به دلكه تن در 5شتر از يزان بيت به ميش مصرف زئوليرسد افزاي). به نظر م1نداشت (جدول  يداريتفاوت معن

ل ورس بوته يرد به دلكاهش عملكبوته شود و  يدگيش ورس و خوابيشه باعث افزايو عدم توسعه مناسب ر كرطوبت موجود در خا
، فراوان بودن و در دسترس يعيطب يهاتيبا توجه به ارزان بودن زئول ت گردد.يشتر زئولياز مصرف ب يرد ناشكش عمليش از افزايب

تن  5ش مصرف ين آزمايج حاصل از اي، با توجه به نتاكن سال در خايها به مدت چندآن ير گذاريشورمان وتأثكها در ن معادن آنبود
ن مقدار يش از ايشود و مصرف بيمه يمار شاهد توصيرد نسبت به تكعمل يدرصد 25/24ش يل افزايت در ذرت به دليتار زئولكدر ه

ها در تيشتر در مورد زئوليشات بيشود. انجام آزمايشنهاد نميبوته پ يدگيل احتمال ورس و خوابيدلرج به ك ييط آب و هوايدر شرا
  رسد.يبه نظر م يضرور كآنها در خا ير گذاريآن و مدت زمان تأث ييتروژن و آبشويود نك، كينش با تنش خشكوا
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The effect of zeolite usage on grain yield of four maize hybrids. 
Ali Mahrokh  

Maize and Forage crops Department, Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran 
E-mail: ali_mahrokh229@yahoo.com 

Abstract 
This study was conducted to determine the effect of Clinoptilolite natural Zeolite on phenological stage and 
grain yield of four maize cultivars. The experiment was laid out as a split plot design based on randomized 
complete block with three replications in 2010 and 2011 at Seed and Plant Improvement Institute, Karaj. 
Zeolite was used in four levels including 0, 5, 10 and 15 ton per hectare as main plots and four maize 
cultivars including KSC704, KSC700, KSC647 and KSC604 as sub plots. Using 5 ton per hectare zeolite 
increased grain yield significantly (24.25% more than control) and grain yield increased from 7770.9 to 
9654.8 kg per hectare. The using more than 5 ton per hectare zeolite decreased grain yield. The maximum 
yield obtained from KSC704 cultivar (8912.1 kg per hectare). From the result of this experiment using 5 ton 
per hectare cliniptilolite natural zeolite can be recommended for similar Karaj climate. 
 
Key words: clinoptilolite natural zeolite, maize and yield. 
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