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چکیده
گل مریم یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده در ایران و مناطق گرمسیری ونیمهگرمسیری جهان است که عالوه بر
زیبائی ،عطر دلپذیر آن سبب محبوبیت آن در بین مردم شده است .در این تحقیق اثر مواد معدنی افزوده شده به بستر
کشت بر طول ،وزن تر و خشک ساقه گلدهنده ،طول گلچه ،محیط سوخ دختری ،وزن تر و خشک ریشه و میزان کلروفیل
در قالب طرح کامال تصادفی با تعداد  63تیمار در  3تکرار در سال  6364در گلخانههای تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اصفهان ،مورد بررسی قرار گرفت .خاک ارسالی از طرف تولید کننده گل مریم از شهر دزفول به عنوان شاهد در
نظر گرفته شد .خاک های معدنی فلدسپار ،تالک ،دولومیت و خاک معدنی توف با مقادیر حجمی  41% ،21% ،61%به بستر
کشت که در همه تیمارها حاوی  21%کود پوسیده دامی و مابقی خاک زراعی بود ،اضافه گردید .نتایج تجزیه واریانس
دادهها نشان داد که کاربرد بستر حاوی  41%تالک باعث افزایش معنیدار طول ،وزن تر و خشک ساقه و میزان کلروفیل
گردید و بستر حاوی  61%خاک معدنی توف ،طول گلچه را بطور معنیداری افزایش داد .محیط سوخ دختری و وزن تر و
خشک ریشه بهترتیب در بسترهای حاوی  41%فلدسپار و  %21دولومیت افزایش معنیداری نشان دادند .براساس نتایج
این مطالعه ،تیمارهای  41%تالک 21% ،دولومیت 41% ،فلدسپار و  61%خاک معدنی توف ،بیشترین تاثیر را بر بهبود
ویژگیهای رشدی گل مریم داشتند.
واژه های کلیدی :بستر کشت ،تالک ،دولومیت ،سوخ دختری ،طول گلچه ،فلدسپار ،گل مریم
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Abstract
One of the most important cut flower in the tropical and subtropical areas of world and Iran, is
Polianthes tuberosa, which is well-known and popular for its pleasant fragrance and many floral aesthetic
features. In this research, the effect of substrate on length, fresh and dry weight of stem, length of floret,
daughter bulblet circumference, fresh and dry weight of root and leaves was evaluated in complete random
design with 3 replications and 13 treatments that was performed during the 2015-2016, in Isfahan. The soil
that received from polianthes producer in Dezful was control treatment. Minerals such as feldspar, talc,
dolomite and tuff with amounts of 10, 20 and 40% are added to substrates with 20% manure and balanced by
garden clay soil. Results of ANOVA of data showed that in substrate with 40% talc, length, fresh and dry
weight of stem and chlorophyll content, in substrate with 10% tuff the length of floret, increased significantly.
Also in substrate with 20% dolomite, fresh and dry weight of root and in substrate with 40% feldspar, daughter
bulblet circumference, increased significantly. Based on the results of this study, application of talc %40,
dolomite %20, feldspar %40

and tuff%10 were effective on improving growth properties of Polianthes

tuberosa.

Keywords: Bulblet, Dolomite, Feldspar, Length of Floret, Polianthes Tuberosa, Substrate, Talc

با برگهای بلند و باریک است که به جهت داشتن گلهای

مقدمه

بسیار معطر خوشهای که روی یک ساقه طویل قرار

 یکی از مهمترین6گل مریم گیاهی از خانواده نرگسیان

گرفتهاند به خوبی شناخته میشود (مائیتی و همکاران

گلهای شاخه بریده درایران و مناطق گرمسیری و

 سوخ این گیاه، در کنار گلهای زیبا و معطر.)2164

نیمهگرمسیری جهان میباشد که مردم عالوه بر جنبه

 ضد،حاوی مواد مفید فراوانی از جمله عوامل ضد التهاب

 به آن عالقمندند (بهادران،زیبائی به خاطر رایحه دلپذیر

 میباشد (چوپرا، ادرارآور و ترکیبات تهوع آور،اسپاسم

 چندساله،2 سوخدار، تک لپه، این گیاه.)2162 و همکاران

2- Bulbous

1- Amaryllidaceae
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کاربرد مواد معدنی غیر متداول در بسترکشت و تاثیر آنها بر برخی از شاخصهای......
و همکاران  .)6666متانولیک 6استخراج شده از گلچههای

منیزیم هیدراته است که معموال همراه با ناخالصیهائی

فعالیت

نظیر سیلیس ،آهن ،آلومینا ،آهک و قلیائیها میباشد

پروتئوسمیرابیلیس 2و اشریشیاکولی 3دارد (کروتیکا و

(سینگر و سینگر .)6691با توجه به اهمیت بستر کشت

همکاران  .)2166در سوخ گل مریم آلکالوئیدی به نام

دررشد و عملکرد گیاه و غنی بودن ایران ازنظر معادنی

یافت شده است (لیم  .)2164لیکورین

نظیر تالک با پراکندگی دراستانهای لرستان،اصفهان،

عمومیترین آلکالوئید در خانواده نرگسیان بوده که

تهران ،سیستان و بلوچستان ،خراسان ،هرمزگان

قابلیت مهار تقسیم و رشدسلول ها را دارد و در تعدادی

وآذربایجان (حائری  )6666و معادن دولومیت با

از سرطانها قابلیت شیمیدرمانی و اثرات ضد تومور از

پراکندگی

خراسان

خود نشان داده است (جیمنز و همکاران  .)6699یکی از

(طهماسبیپور و پورمعافی  )6339وبنابراین عدم نیاز به

جنبههای مهم در پرورش این گل ،انتخاب بستر کشت

واردات این مواد و کاهش خروج ارز وهمچنین بهدلیل

مناسب میباشد و یک تولیدکننده زیرک بیشتر اندیشه

ماهیت طبیعی این کانیها و عدم ایجادآلودگیهای زیست

خود را به تهیه و گزینش محیط کشت مناسب معطوف

محیطی واز طرفی به دلیل اهمیت گل مریم،این مطالعه

میدارد (دل و ویلکینز  .)2114در سالهای اخیر توجه

صورت پذیرفت.

گل

مریم

لیکورین4

اثر

آنتیباکتریال

قوی

بر

دراستانهای

اصفهان،همدان،

زیادی به توسعه کشاورزی پایدار شده است و استفاده
از کانیهای طبیعی به همراه خاک برای بهبود خواص

مواد و روشها

فیزیکی و شیمیائی خاک مورد توجه قرار گرفته است

آزمایش با آمادهسازی بسترها و کاشت سوخها در

(عبدی و همکاران .)2119در ایتالیا از یک سنگ

اوائل شهریور  6364آغاز گردید .این آزمایش در گلخانه

آتشفشانی بهنام لپیلوس به عنوان جایگزین پامیس در

تحقیقاتی شماره  2دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

بستر کشت گیاهان زینتی گلدانی و بستر پرورش چمن

(خوراسگان) در شرق اصفهان در منطقهای به طول

در فضاهای عمومی و خانگی استفاده میگردد (ولترانی

جغرافیائی  16درجه و  49دقیقه شرقی و عرض

و همکاران  .)2116مطالعهای توسط بهادران ( )2162و

جغرافیائی  32درجه و  33دقیقه شمالی در ارتفاع 6191

همکاران انجام شده است که نشان میدهد افزودن

متر از سطح دریا ،اجرا گردید .آزمایش در قالب طرح کامال

زئولیت در مخلوطهای گلدانی ارتفاع ساقه گل دهنده در

تصادفی با تعداد  63تیمار در  3تکرار انجام گردید.

گل مریم را افزایش داده است .اثر یک نوع خاک

سوخهای گل مریم از طریق تولید کننده گل مریم در شهر

آتشفشانی (لپیلوس) در کاشت گلهای شاخهبریده

دزفول تامین گردید .سوخها رقم دابل بوده و قطر سوخها

گالیول و لیلیوم در ایتالیا بررسی و تاثیر مثبت آن

تقریبا مشابه و در محدوده 6-66سانتیمتر بود.فلدسپار

مشاهده گردید (مگنانی و همکاران  .)2113یکی از

از معدن مغانلو زنجان ،تالک از معدن تالک ازنا ،دولومیت

کانیهای استفاده شده در این تحقیق فلدسپار است که

از معدن نوشیجان ،خاک معدنی توف از معدنی در

یک کانی آتشفشانی بوده و یکی از متداولترین اجزای

اردستان و خاک شاهد از تولید کننده گل مریم در دزفول،

سنگهای اولیه بهشمار میرود .کانی دیگر دولومیت،

فراهم گردید .گلدانها با حجم  4لیتر انتخاب شدند و

کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم با مقادیر ملکولی تقریبا

محتوای هر گلدان طبق ترکیب ذکر شده درزیرنویس

مساوی است و همچنین تالک که شکلی از سیلیکات

جدول  3بصورت حجمی آماده گردید .جهت زهکش

1- Methanolic
2 - Proteus mirabilis

3- Esherichia coli
4- lycorine
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مناسب به ارتفاع  2-3سانتیمتر ته گلدان پوکه معدنی

اندازهگیری و ثبت شدند .وزن تر و خشک ریشه پس از

بااندازه دانه معادل  6-2سانتیمتر ریخته شد و سپس با

خارج کردن سوخ از بستر و شستشوی کامل با آب ،جدا

بستر (تیمار) مربوطه پر گردیدند .برای هر تیمار (بستر)

نمودن کامل ریشهها از سوخ و حذف آب اضافی ،مشابه

تعداد  3گلدان آماده گردید .گلدانها بهطور تصادفی در

وزن تر و خشک ساقه ،تعیین گردیدند.برای مشخص

کنار یکدیگر و در شرایط محیطی یکسان قرار گرفتند .بعد

نمودن شرایط فیزیکی و شیمیائی خاک،اندازهگیری

از آماده سازی گلدانها و قرار دادن برچسب مشخصات

ظرفیت تبادل کاتیونی 6با روش استاندارد خاک با اشباع

درون آنها ،گودالهائی به عمق  6-6/1برابر ارتفاع سوخ

سدیم و جایگزینی استات آمونیوم pH ،با استفاده از

در بستر ایجاد گردید و یک سوخ درون آن قرار گرفت و

عصاره گل اشباع و دستگاه  pHمتر و  Ecتوسط دستگاه

روی آن با بستر مربوطه پوشانده شد و سپس با مالیمت

هدایت سنج متر -اهم مدل  ،944اندازهگیری

بطور کامل آبیاری شدند .عملیات باغبانی که در مراحل

گردیدند.درصد ماده آلی به روش اکسیداسیون تر (والکی

مختلف رشد گل مریم انجام گرفتند ،عبارت بودند از :الف-

و بالک ،)6634ازت کل با روش کجلدال ،2فسفر قابل جذب

آبیاری :دور آبیاری بصورت هفتهای یکبار تنظیم گردید،

به روش اولسن ( )6614و با استفاده از دستگاه

البته در طی ماههای آذر تا اسفند دور آبیاری بصورت

اسپکتروفتومتر ،3پتاسیم و سدیم قابل جذب (محلول) از

61روز یکبار انجام گردید .ب -تغذیه :جهت تغذیه گیاه از

عصاره گل اشباع توسط دستگاه فلیم فتومتر ،4غلظت

کود شیمیائی  21:21:21 N:P:Kدر مرحله رویشی پس

عناصر سنگین پس از تهیه عصاره توسط دستگاه جذب

از ظهور جوانهها هر دو هفته یکبار با نسبت وزنی

اتمی پرکین المر 1مدل  ،3131اندازهگیری گردید.بافت

 6/6111استفاده گردید .ج -کاربرد قارچکش :در طول

خاک با روش هیدرومتر (بایکوس )6692بر مبنای قانون

آزمایش هر ماه یکبار به آب آبیاری قارچکش کاربندازیم

استوکز و کلسیم و منیزیم با استفاده از روش

با نسبت وزنی  ،6/6111اضافه شد .در این آزمایش طول

کمپلکسومتری و از تامپون و اریوکرم بلک تی 9و تیتر با

ساقه در زمان برداشت ساقه گلدهنده از روی سطح خاک

 9EDTAانجام گردید.

تا انتهای گلآذین توسط خطکش اندازهگیری گردید .وزن

 SASو برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن استفاده

تر ساقه در همان زمان توسط ترازو با دقت  1/116گرم

شد.

تجزیه دادهها به کمک نرمافزار

و وزن خشک پس از خشک شدن ساقهها در آون با دمای
 91درجه سانتیگراد به مدت  43ساعت ،با همان ترازو و

نتایج و بحث

طول گلچه توسط خطکش از دم گلچه تا انتهای بزرگترین

نتایج حاصل از آنالیزهای خواص فیزیکی و شیمیائی

گلبرگ در هنگام برداشت ساقه گلدار اندازهگیری شد.

خاکها و کانیهای مورد استفاده در بسترها در جدول

برای تعیین محیط سوخ دختری دور تا دور بزرگترین

شماره  6آورده شده است.

قسمت سوخ جدیدی که در قسمت انتهائی سوخ مادری

نتایج حاصل از تجزیه واریانس ،نشان میدهد اثر بستر

رشد یافته بود و ساقه گلدهنده از آن خارج شدهبود

کشت بر صفات یادشده در سطح یک درصد معنیدار

مشخص گردید .محیط سوخ دختری ،وزن تر و خشک

شده است(جدول.)2

ریشه در پایان دوره رشد و از بین رفتن برگها،
)1 - Cation Exchange Capacity (CEC
2 - Kjeldahl
3 - Spectrophotometer
4 - Flame photometer

5 - Perkin- Elmer 3030
6 - Eriochrome Black T
7 - Ethylene diamine tetra acetic acid
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جدول -1نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیائی خاکها
خاک معدنی

خاک زراعی

خاک زراعی

توف

موجود

دزفول (شاهد)

6/2

1/39
3/19

ویژگیها

فلدسپار

تالک

دولومیت

ماده آلی (درصد)

1/69

1/91

1/69

1/66

)EC (ds/m
CEC
(meq/100g
)soil
pH

1/64

1/26

6/99

69/12

6/93

2/13

3/69

1/69

99/12

61/32

4/13

9/33

3/29

6/93

9/19

9/99

9/31

بافت

****

***

***

***

رسی

شنی -لومی

N%کل

1

1

1

1/16

1/693

1/13

)P (mg/kg
)K (meq/l

21/19

26/16

23/93

66/24

41/63

39/62

1/399

1/23

1/316

1/26

1/691

1/231

39/6

29/33

3/29

649/61

9/62

64/19

2/2

9/4

63/6

6/3

3

2/2

4

29/9

69/3

4/3

4

4/4

6/34

6/12

6/3

2/46

66/42

3/23

63/32

69/19

2/44

2/92

63/63

2/39

)Na (meq/l
)Ca (meq/l
)Mg (meq/l
)Fe (mg/kg
)Zn (mg/kg


اندازه دانه خاکهاوکانیهای مورداستفاده کوچکتراز  111میکرون بوده است (دانههای عبورکرده ازالک  111میکرون)

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر بستر کشت بر برخی از ویژگیهای گل مریم
میانگین مربعات
درجه

وزن تر

وزن خشک

ساقه

ساقه

گلدهنده

گلدهنده

بستر کشت

62

**262/23

**66/21

**1/23

**1/33

خطا

91

69/92

6/29

1/19

1/19

1/33

ضریب تغییرات ()%

9/11

61/49

69/23

4/43

3/69

منابع تغییر

آزادی

طول ساقه گل
دهنده

طول

محیط سوخ

وزن تر

وزن خشک

گلچه

دختری

ریشه

ریشه

**1/36

**31/13

**1/26

**1/129

2/26

1/161

1/112

62/91

62/94

61/66

کلروفیل کل

** معنیدار در سطح آماری یک درصد می باشد.

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که طول ساقه گلدهنده،

بسترهای ( 9حاوی  %41تالک) و ( 6حاوی  %41دولومیت)

در بستر کشت شماره  9به صورت معنیداری بیشتر از

اختالف معنیداری نشان ندادند ولی اختالفشان با سایر

سایر بسترها بود .همچنین کوتاهترین طول ساقه

بسترها معنیدار بود اختالف وزن خشک ساقه گلدهنده

گلدهنده در بستر کشت شماره  6مشاهده شد .کمترین

در بسترهای مختلف معنیدار نبود .بیشترین وزن تر و

وزن تر و خشک ساقه گل دهنده مربوط به بوته رشد

خشک ساقه نیز در گیاه کشت شده در بستر شماره 9

یافته در بستر شماره  6بود .وزن تر ساقه گلدهنده در

مشاهده گردید (جدول.)3
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شریفی ،نادری

جدول  -3مقایسه میانگین برخی از ویژگیهای گل مریم در بسترهای کشت
بستر

طول ساقه

وزن تر

وزن خشک

طول گلچه

محیط سوخ

کشت

گلدهنده

ساقه

ساقه

(سانتیمتر)

دختری

(سانتیمتر)

گلدهنده

گلدهنده

(گرم)

(گرم)

4/48e

1/02e

1

73/57g

2

f

3

f

7

52/7ef

74/02

51/8e

5

def

0

a

4

cde

52/82

41/04
50/47

cde

10/57

cd

8/48

cde
de

1/28

1/20

5/74b-e
c-f

5/38

b-f

5/72

7/03f
cd
a

0/40

4/37

10/34bcd

1/24cde

5/34c-f

bc

bcd

b-f

bc

a

10/81

13/07

b

11/75

a

1/41

bcd

1/34

5/73

abc
a-d

5/04

5/50

4/30

ab
e

5/54

5/53

4

00/07bc

11/74b

1/55abc

5/42ab

4/27bc

8

bc

a

abc

efg

ab

10

cde

11

bcd

58/10
50/30
54/44

12

78/40f

13

b

02/34

12/43

bcd
bc

10/25

11/07

8/23d
bcd

10/50

1/57

a-d

1/51

a-d

1/74

a

5/23

5/48

def

5/28

1/30cde

5/13fg

ab

g

1/00

ریشه (گرم)

ریشه (گرم)

(سانتیمتر)

0/04cd

1/34

وزن تر

وزن خشک

کلروفیل کل

7/84

4/03

bcd
ab

4/02

4/42

0/33d
bcd

4/02

13/00bc

1/01cd

0/74a

b-f

cd

1/03

e

bc

1/10

11/81

b-e

12/20

10/40f
def

11/01

ef

10/43

cf

11/42

15/14a
bcd
f

12/44

10/14

b-c

12/50

5/87g
a-c

13/47

1/23

a

1/50

0/47e

1/75ab

d

0/87

cd

d

1/00

d

0/88

a
c

0/32

1/57

1/34

1/34a

0/28de

d

0/84

cd

1/32

d

0/83

de

1/24

d

0/84

bc

0/34

0/77f
b

1/18

0/50a
e

0/24d

بسترها 91% -6 :خاک زراعی و  61%فلدسپار 91% -2 ،خاک زراعی و  21%فلدسپار 41% -3 ،خاک زراعی و  41%فلدسپار 91% -4 ،خاک زراعی و
 61%تالک 91% -1 ،خاک زراعی و  21%تالک 41% -9 ،خاک زراعی و  41%تالک 91% -9 ،خاک زراعی و  61%دولومیت 91% -3 ،خاک زراعی و
 21%دولومیت41% -6 ،خاک زراعی و  41%دولومیت 91% -61 ،خاک زراعی و  61%خاک معدنی 91% -66 ،خاک زراعی و  21%خاک معدنی-62 ،
 41%خاک زراعی و  41%خاک معدنی( -63 ،نمونه شاهد)  31%خاک زراعی از مزرعه تولید گل مریم در دزفول .به هر کدام از بسترهای فوق 21%
حجمی کود دامی پوسیده اضافه گردید.
در هر ستون ،میانگینها با حروف یکسان در سطح  1درصد آزمون دانکن اختالف معنیداری ندارند.

بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین مشخص

(شاهد) اختالف معنیداری از نظر وزن تر ریشه را نشان

گردید که طول گلچه در بسترهای متفاوت اختالف

داد همچنین وزن خشک ریشه در بستر شماره  3نسبت

معنیداری نشان نداده است وکمترین مقدار آن در بستر

به سایر بسترها افزایش معنی دار داشت ،همجنین کمترین

شماره ( 63شاهد) و بیشترین طول گلچه در گیاه کشت

مقدار وزن خشک ریشه بطور معنیدار در بستر شماره

شده در بستر شماره  61و پس از آن با اختالف اندک

( 62حاوی  %41خاک معدنی توف) مشاهده گردید (جدول

بیشترین طول گلچه در بسترهای شماره  9 ،9و 3

 .)3طبق نتایج اندازهگیری شوری در خاکها این خاک

مشاهده گردید (جدول  .)3محیط سوخ دختری در

باالترین سطح شوری را داشته است(.جدول  .)6در

بسترهای مختلف اختالف معنی داری نشان نداد البته

بستری که  %41از این خاک استفاده شده (شورترین

بیشترین مقدار آن در بستر شماره  3حاوی  %41فلدسپار

بستر) تاثیر شوری بر وزن خشک ریشه بصورت کاهش

مشاهده گردید .همچنین گیاه در بستر شماره ( 3حاوی

معنیدار آن مشاهده گردید (جدول  .)3مشابه این نتیجه

 %21دولومیت) با سایر بسترها به غیر از بستر 63

در مطالعهای که توسط بهادران و صالحی ( )2161انجام
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کاربرد مواد معدنی غیر متداول در بسترکشت و تاثیر آنها بر برخی از شاخصهای......
گردید مشاهده گردید بطوریکه این محققین با افزایش

 2162و گرانسی و فورش  )2163تا ( %31ککمک و

سطح شوری کاهش معنی داری در وزن خشک ریشه در

یازیسی  2161و ککمک و کربی  )2113عنصر در گیاه در

گل مریم رقم "دزفولی" و "محالتی" را مشاهده نمودند.

کلروپالست تجمع یافته و مابقی عمدتا بصورت اشکال

میزان کلروفیل کل در بین بسترهای  66 ،9 ،4،3،6و 62

متحرک در گیاه حضور دارد (مارشنر .)2162

اختالف معنیداری نشان نداد (جدول  .)3در این مطالعه

بهدلیل تحرک زیاد منیزیم در آوندهای آبکش ،این

اختالف معنی داری در میزان کلروفیل در گیاهان کشت

عنصر میتواند بهراحتی به بخشهای دارای رشد فعال

شده در بسترهائی که حاوی کانیبا سطح شوری متفاوت

در گیاه که نیازمند ساخت کلروفیل ،فعالیت آنزیمی برای

بودند ،مشاهده نگردید .در مطالعه دیگری مشاهده گردید

ساخت پروتئین ،و انتقال آوندی مواد حاصل از فتوسنتز

با افزایش شوری و تنش خشکی در گل مریم مقدار

برای رشد رویشی و زایشی ،هستند ،منتقل گردد (وایت

کلروفیل برگ کاهش یافت (بهادران و صالحی .)2161

و برادلی  2116و گرانسی و فورش 2163وککمک و کربی

مرتضوی و همکاران ( )2169طی تحقیقی در مورد گل

 .)2113مواد معدنی ثانویه نظیر منیزیت ،تالک،

مریم مشاهده نمودند استفاده توام از محلولهای کلرید

محصوالت هوازده مواد معدنی اولیه هستند .طی

کلسیم و جیبرلیک اسید در مقایسه با استفاده از هر کدام

مطالعهای پیشنهاد گردید که منبع اصلی منیزیمی که می

به تنهائی ،تاثیر بهتری بر افزایش مقدار کلروفیل ،a

تواند در خاک در دسترس گیاه قرار گیرد از طریق مواد

کلروفیل  ،bو کلروفیل کل دارد .در این تحقیق مطابق

معدنی ثانویه تامین میگردد (سالمون  .)6693همانطور

جدول  3بیشترین میزان کلروفیل کل را در بستر حاوی

که پیشتر اشاره گردید ،وجود منیزیم برای انتقال شیره

 %41تالک مشاهده گردید .همانطور که از نتایج برمیآید

گیاهی از منبع برگ به اندامهای مصرف کننده اساسی

در گیاهان رشد یافته در بستر شماره  9صفات بیشتری

است ،سیستم ریشه و سایر بخشهای دارای نمو در گیاه

دارای مقادیر حداکثر بودهاند .این بستر حاوی 41%تالک

(برگهای جوان و دانهها) که مصرف کنندههای پرقدرتی

میباشد .تالک یک مینرال منیزیمدار است (جدول .)3طبق

هستند در اثر اختالل در انتقال شیره گیاهی در آوند دچار

نتایج حاصل از تجزیه خاکها که در جدول  6آورده شده

آسیب میگردند (گرانسی و فورش  2163و ککمک و

است ،نیز میزان منیزیم موجود در تالک بیش از سایر

کربی  .)2113به دلیل اینکه منیزیم در فرآیند کنترل

مواد معدنی مورد مطالعه در این تحقیق بوده است.

همزمان فتوسنتز و تفکیک در بین بخشهای گیاه دخالت

منیزیم به عنوان یکی از اجزا ملکول کلروفیل ،یک

دارد ،به نظر میرسد که در جذب ازت توسط گیاه تقش

کوفاکتور برای اکثر فرآیندهای آنزیمی و یک ثبات دهنده

بزرگی داشته باشد (گستال و لمایر  .)2112بر اساس

ساختاری برای نوکلئوتیدهای مختلف ،در گیاه نقش ایفا

نتایج بهدست آمده در جدول  3در این تحقیق نیز تاثیر

میکند (نیلز 6619ومارشنر  .)6661در این مطالعه نیز

معنیدار وجود تالک به میزان  %41در بستر کشت در

مطابق جدول  3گیاهان رشد یافته در بستر شماره  9از

مقایسه با سایر مواد معدنی استفاده شده ،دیده میشود

میزان کلروفیل باالتری برخوردار بوده و این نقش مهم

که طبق نتایج مطالعات ذکر شده میتواند به دلیل تامین

منیزیم در ملکول کلروفیل و نهایتا فتوسنتز را یادآور می

منیزیم و نقش بسیار مهم این عنصر در رشد و نمو گیاه

گردد .منیزیم ،عنصری پر مصرف برای رشد و نمو گیاه

باشد .در تحقیقی درهمین راستانشان داده شد وقتی pH

بوده و در مکانیسمهای دفاعی گیاه در مقابله با تنشهای

محلول خاک از  1/1به  9/1میرسد منیزیم قابل تبادل

غیرزیستی نقش کلیدی دارد (ککمک ویازیسی .)2161

 %11کاهش مییابد (سامنر و همکاران  .)6693همچنین

بسته به وضعیت منیزیم در گیاه میزان ( %21مارشنر

در مطالعه دیگری هوانگ و همکاران  6661نشان دادند
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در صورت وجود یون پتاسیم اضافی در ریشه ممکن

کردند با استفاده از بستر لپیلوس و پرلیت ،طول ساقه

است میزان منیزیم منتقل شده از ریشه به شاخساره

گل ،وزن تر ساقه و طول گل بهطور معنیداری با

کاهش یابد .یون کلسیم در غلظتهای باال نیز مشابه یون

بسترهای دیگر متفاوت بود (مگنانی و همکاران .)2113

پتاسیم در جذب منیزیم مداخله نموده و آن را کاهش می

خاک معدنی توف که گیاهان کاشته شده در بسترهای

دهد (میلند و ویلکینسون  .)6636تالک مورد استفاده در

حاوی آن از نظر طول گلچه و محیط سوخ دختری شرایط

این تحقیق نسبت به دولومیت از میزان پتاسیم کمتری

بهتری را داشتهاند نسبت به سایر مواد معدنی مصرفی

برخوردار است و نیز یکی از علل تاثیر بخشی بهتر تالک

میزان آهن باالتری داشته است .در تحقیقی که در 2169

نسبت به دولومیت احتماال پائینتر بودن  pHآن است.

توسط مرتضوی و همکاران انجام گردید مشخص گردید

همچنین همزمانی تامین کلسیم و منیزیم توسط دولومیت

در محلولپاشی برگی گل مریم بهترتیب و به فاصله دو

و همانطور که در مطالعات فوق نیز به آن اشاره گردید،

ساعت با محلول 411میلیلیتر بر لیتر کلرید کلسیم و

کاهش جذب منیزیم در حضور مقادیر زیاد کلسیم و

محلول 311میلیلیتر بر لیترجیبرلیک اسید ،بیشترین

پتاسیم میتواند علت دیگری برای اثر بخشی معنیدار

تعداد گلچه مشاهده گردید .در مطالعه دیگری مشخص

تالک باشد .یکی دیگر از موارد اختالف تالک و دولومیت

گردید کاربرد سولفات آهن موجب افزایش ارتفاع گل

مصرفی در این مطالعه ،وجود میزان باالتر عنصر روی

آذین ،خوشه گلدهنده ،افزایش قطر ساقه و عمر پس از

در تالک میباشد(جدول  .)6روی ،یکی از عناصر کم

برداشت گل گالیل رقم اسکار شده است (بنی جمالی و

مصرف ضروری برای گیاهان است زیرا به عنوان

شفیعی  .)2111در تحقیقی دیگر بیشترین تعداد گلچهها

کوفاکتور برای چندین آنزیم مثل اکسیداز ،پراکسیداز ،آن

در اثر مصرف سولفات آهن و سولفات روی به غلظت

هیدراز و دهیدروژناز عمل مینماید (هویت  .)6633روی،

دو در هزار بر روی گالیول رقم اسکار بهدست آمد.

متابولیسم نیتروژن را تنظیم مینماید همچنین در سنتز

همچنین این تحقیق نشان داد که دو عنصر آهن و روی

هورمونها ،فتوسنتز و تقسیم سلولی نقش دارد (شیر

تاثیر مثبتی در روند رشد و نمو گل قبل از برداشت و

 .)6664تالک در فرمول ساختمانی خود عالوه بر منیزیم

ماندگاری گالیول داشته است (سلیسپور و فخرائی

دارای سیلیس نیز میباشد ،همچنین معموال درصدی

الهیجی  .)2114در مطالعه دیگری که توسط شور و

سیلیس آزاد بصورت ناخالصی با کانی تالک همراه می

همکاران ( )2161بر صفات کمی گل مریم انجام گرفت

باشد .سیلسیم یکی از اجزاء عمده پوسته زمین است که

مشخص گردید که غلظتهای  9میلیگرم در لیتر سولفات

مینرالهای سیلیکاتی را ساخته است .اثرات مثبت

آهن بر صفات طول گلآذین و تعداد گلچه اثرگذار بوده

سیلیسیم بر گیاه در مطالعات مختلف به شکل مخلوطهای

است .در این مطالعه نیز بر اساس جدول  6وجود میزان

گلدانی ،کشتهای هیدروپونیک و کشتهای خاکی در

باالتر آهن در خاک معدنی توف در مقایسه با سایر کانی

فضای باز مورد بررسی قرار گرفته است (دل و ویلکینز

های افزوده شده میتواند علت افزایش طول گلچهها در

 .)2114مطالعهای توسط بهادران و همکاران ()2162

گیاه کشت شده در بستر حاوی  %61خاک معدنی توف

انجام شده است که نشان میدهد افزودن زئولیت در

باشد (جدول  .)3البته به دلیل باال بودن  ECاین خاک

مخلوطهای گلدانی طول ساقه گلدهنده در گل مریم را

نسبت به سایر کانیها در درصدهای باالتر ،نقش  ECباال

افزایش داده است .این افزایش در تیمارهای  21 ،21و 31

غالب بوده است و بنابراین تاثیر مثبتی بر سایر صفات

گرم زئولیت در مقایسه با نمونههای شاهد تفاوت

رشدی گیاه مشاهده نگردید .محیط سوخ دختری در

معنیداری نشان داد .طی مطالعه دیگری محققین مشاهده

بستر حاوی  %41فلدسپار افزایش معنیداری داشته است
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......کاربرد مواد معدنی غیر متداول در بسترکشت و تاثیر آنها بر برخی از شاخصهای

 دولومیت افزایش معنیدار وزن تر و خشک%21 حاوی

که میتواند به علت بهبود شرایط فیزیکی خاک زراعی

ریشه را نشان دادهاند که عالوه بر تاثیر مثبت کلسیم بر

توسط فلدسپار که یک کانی غیر رسی است باشد (جدول

 به دلیل ماهیت غیر رسی دولومیت شرایط،رشد ریشه

 همچنین فلدسپار با فراهم نمودن محیطی قلیائی.)3

فیزیکی خاک زراعی نیز برای توسعه ریشه بهبود یافته

.شرایط مناسبتری را برای رشد سوخ فراهم نموده است

 نهایتا براساس نتایج حاصل ازاین مطالعه با توجه.است

بیشتر گیاهان سوخوار در خاکهای خنثی یا کمی قلیائی

به اثرات قابل توجه و مثبت فیزیکی و شیمیائی تالک و

، کلسیم.)6631 به خوبی رشد مینمایند (اکرامی و تابنده

دولومیت بر ویژگیهای بسترکشت و بنابراین بر کیفیت

 بوده و درATP-ase کوفاکتور آنزیمهای آمیالز و

و کمیت گیاه ارزشمند گل مریم میتوان از آنها به عنوان

پایداری و مقاومت مکانیکی دیواره سلولی و فعالیت

قسمتی از بستر کشت برای پرورش و تولید این گیاه

نرمال بسته شدن روزنهها نقش دارد(چائوی و همکاران
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