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  :چکیده

 یلونیت بود. مورونتمئولیت و دارکردن با استفاده از پلیمرهاي معدنی همچون زهدف از این مطالعه بهبود کشت مکانیزه و شکل بذر به روش حبه

ت ردبیلی به صوراکشاورزي دانشگاه محقق  علوم يي دانشکدهگلخانه در آزمایشگاه فیزیولوژي و تکنولوژي بذر و 1392پژوهش حاضر در سال 

هال و نصالح و تهیه احقیقات وسسه ت. بذور گلرنگ پاییزه رقم پدیده از مانجام شد در سه تکرار هاي کامل تصادفیآزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوك

نیتروژن  ، کالت بور و%20(کالت روي عناصر غذاییمونت موریلونیت و زئولیت ) و (بذر کرج تهیه گردید. تیمارهاي مورد بررسی شامل نوع پوشش 

ت) تاثیر موریلونیونتمئولیت و واد پرکننده (زدارکردن بذور گلرنگ در آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه اجرا شد. م) بود. حبه 25%

چه و ساقه چهخشک ریشه چه و گیاهچه، وزنزنی روزانه، طول ساقهزنی، متوسط جوانهزنی، متوسط زمان جوانهداري روي درصد و سرعت جوانهمعنی

شرایط آزمون  زنی داشت (درجوانه %50زمان  چه ، محتواي آب گیاهچه، شاخص وزنی و طولی قدرت گیاهچه، سرعت وو گیاهچه، وزن تر ریشه

وي سرعت رداري ر معنیتاثی عناصر غذاییدار بود. چه غیر معنیچه و وزن تر ساقهزنی، طول ریشهزنی استاندارد)، ولی روي شاخص جوانهجوانه

زمون آ(در شرایط  ص طولی قدرت گیاهچه داشتچه، محتواي آب گیاهچه و شاخچه و گیاهچه، وزن تر ریشهچه و ساقهزنی، وزن خشک ریشهجوانه

دار نیچه معل ساقهیاهچه و طوگچه، وزن تر چه و ساقهبر وزن خشک گیاهچه و ریشه عناصر غذاییزنی استاندارد). اثرمتقابل بین مواد پرکننده و جوانه

زنی، محتواي نهجوا %50عت زنی روزانه، سرزنی، متوسط جوانهزنی استاندارد)، درحالی که زئولیت درصد و سرعت جوانهبود (در شرایط آزمون جوانه

زنی و طول گیاهچه جوانه %50زنی، زمان آب گیاهچه، شاخص وزنی و طولی قدرت گیاهچه را نسبت به شاهد کاهش داد. زئولیت متوسط زمان جوانه

وي، اشت. عناصر رچه دول ساقهچه و طچه، گیاهچه، ساقهوزن خشک ریشهداري روي تاثیر معنی عناصر غذاییمواد پرکننده و را افزایش داد. اثر متقابل 

مد. سطوح مختلف مواد آبه دست  %25نیتروژن و بور این صفات را افزایش دادند. باالترین مقدار صفات مذکور به وسیله تیمار زئولیت * نیتروژن 

ی، طول زناخص جوانهبر روي ش ها تاثیريکدام از فاکتورها و اثر متقابل آنهیچ صفات مذکور را نسبت به شاهد افزایش دادند. عناصر غذاییپرکننده و 

زن تر و خشک وان سبزشدن، داري روي درصد و سرعت و متوسط زماي مواد پرکننده تاثیر معنیچه نداشتند. در شرایط گلخانهچه و وزن تر ساقهریشه

نسبت به  بزشدندر حالت کلی، زئولیت موجب کاهش درصد و سرعت سیم گیاهچه داشت. ، قند و پروتئین محلول و پتاسbو  aگیاهچه، کلروفیل 

در  شد، شاهد هب نسبت درصد 31/11 و 33/42 اندازه به سبز شدن درصد و زنیجوانه درصد کاهش موجب ترتیب به زئولیتی پلت  شاهد گردید.

، قند و bو  aل وزن تر و خشک گیاهچه، کلروفیزئولیت موجب افزایش . ددا کاهش کمتر زنیجوانه درصد به نسبت را سبز شدن درصد حالی که

د و پروتئین محلول، روي ، قن aداري روي وزن خشک گیاهچه، کلروفیل تاثیر معنیعناصر غذایی پروتئین محلول و پتاسیم گیاهچه نسبت به شاهد شد. 

را نسبت به شاهد  ، قند و پروتئین محلول، روي و فسفر گیاهچه aروفیل وزن خشک گیاهچه، کل عناصر غذاییو فسفر گیاهچه داشت. تمام سطوح 

، داري روي درصد سبز شدنمعنی تاثیر عناصر غذاییمواد پرکننده و اثر متقابل به دست آمد.  %25افزایش دادند، ولی باالترین مقدار به وسیله نیتروژن 

زئولیت * نیتروژن  و پروتئین محلول در تیمار aترین وزن خشک گیاهچه، کلروفیل داشت و باال و پروتئین محلول aوزن خشک گیاهچه، کلروفیل 

 افزایش شاهد به سبتن هم را شده یاد صفات% 20 روي کالت و بور کالت با توام موریلونیت مونت و زئولیت مصرف آن، دنبال به دست آمد. به 25%

  .دادند

  الت روي، کالت بور، نیتروژنموریلونیت، کگلرنگ، زئولیت، مونت: هاواژه کلید
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  مقدمه 1-1

شود با روند افزایش جمعیت جهان نسبت اراضی قابل کشت به نسبت جمعیت، کاهش بینی میپیش

هکتار به ازاي هر  %25حدود در سطوح قابل کشت در دنیا  1998 چشمگیري داشته باشد، به طوري که در سال

درصد خواهد رسید. از طرفی، در  15به  2050نفر بوده است که این میزان تحت افزایش جمعیت در سال 

یافته و در حال توسعه تقاضا براي کنجاله غنی از پروتئین و روغن خوراکی گیاهی موجب کشورهاي توسعه 

تولید  1999تا سال  1978هاي روغنی افزایش یابد. از سال ر تولید غالت کاهش و دانهشده است که مقدا

هاي است، ولی در مدت مشابه، تولید دانهمیلیون تن رسیده  1849درصد رشد به سطح تولید  21غالت با 

ی دنیا از است. به عبارت دیگر، سبد غذایمیلیون تن رسیده  2/277درصد رشد به سطح تولید  95روغنی با 

  ).2010نام، است (بیمصرف نشاسته به مصرف چربی و پروتئین گرایش پیدا کرده 

گردد که تا بینی میشود، پیشدر شرایطی که هر ساله بیش از یک میلیون نفر به جمعیت کشور ما اضافه می

هاي مؤثر جهت حلفتن راهاکنون براي یاجمعیت ایران به دو برابر میزان فعلی برسد که باید از هم 2020سال 

پایدار، اقدامات جدي به عمل آید. عالوه بر سعی در کنترل جمعیت باید با  تامین مواد غذایی و رسیدن به توسعه

و مدیریت صحیح زراعی، میزان تولید را بیش از میزان فعلی  هاي مختلف کشاورزيسازي مصرف نهادههبهین

. استپذیر سترش سطح زیر کشت و افزایش تولید در واحد سطح امکانافزایش داد. افزایش تولید از طریق گ

محدودیت شدید سطح زیر کشت، تغییر راهکار افزایش تولید محصوالت کشاورزي را از طریق افزایش  ولی،

افزایش جمعیت دنیا یکی از مسایل  ).1381است (یزدي صمدي و همکاران، کرده تولید در واحد سطح الزامی 

می حساب به در بیشتر جوامع تغذیه اصلی پایه سطح را که واحد در عملکرد افزایش ضرورتکه مهمی است 

رصد جمعیت دنیا داراي جیره غذایی معادل د 60سازد. در حال حاضر بیش از می ناپذیر اجتناب آید، امري

سال آینده  20- 25ر چه تولیدات مواد غذایی در دنیا افزایش پیدا نکند دکالري در روز هستند و چنان 2200

کالري خواهد رسید که در نتیجه آن اختالالتی در فیزیولوژي، آناتومی و  2000تر از جیره غذایی روزانه به پایین

 زندگی در مهمی نقش بذر ). در این راستا،1387مورفولوژي ارگانیسم انسان به وجود خواهد آمد (خدابنده، 

 همچنین. شودمی تأمین بذر از مستقیم غیر و مستقیم طور به انسان غذاي از ايعمده بخش کند.می ایفا انسان

 بذر یک از استفاده بدون زیرا است، کشاورزي در مصرفی نهاده ترینمهم و زراعی محصوالت تولید اساس بذر،
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 و محصول حداکثر تواننمی فراوان انرژي و هانهاده مصرف و دیگر شرایط بودن مطلوب صورت در حتی خوب

 است حیات در گیاه از دیرباز مورد توجه قرار گرفته تکوینبذر به عنوان واحد بنیادي  .آورد دستبه  را ردعملک

نیل به کشاورزي موفق، نیازمند در اختیار  ، بنابرایندهدرژیم غذایی جهان را تشکیل می و هنوز هم قسمت عمده

زیکی و مورفولوژیکی و اندوخته غذایی الزم براي داشتن بذرهایی است که ضمن دارا بودن استانداردهاي الزم فی

(  دنرا تجربه کرده باش فرسودگیهاي مکانیکی و بیولوژیکی و تلفات ترین خسارتتضمین استقرار گیاهچه، کم

  .)1387قادري، اکرم

هاي روغنی در آن قدمتی طوالنی دارد. ولی، ایران نیز از جمله کشورهایی است که کاشت برخی از دانه

ریزي صحیح و عدم استفاده از امکانات موجود، موجب یل گوناگونی مانند اتکا به صنعت نفت، فقدان برنامهدال

شده است که جهت تأمین روغن نباتی به بازارهاي جهانی توجه شود. با بهبود سطح تغذیه و جایگزین شدن 

در حال حاضر مصرف سرانه )، 1375هاي حیوانی در جهان (ناصري، هاي نباتی به جاي روغنمصرف روغن

که  استتن روغن در کشور  1200000کیلوگرم است. بنابراین، نیاز به تولید ساالنه  17روغن در ایران حدود 

). این 1390شود (آمارنامه کشاورزي، درصد آن در داخل تولید و بقیه از خارج وارد می 18از این مقدار تنها 

 .استها دالر ارز از کشور ات روغن و مستلزم خروج سالیانه میلیونوابستگی شدید کشور به وارد موجبله امس

هاي ارزي فراوان از کشور، لزوم توجه به گیاهان درصدي روغن خوراکی و خروج سرمایه 90طور واردات همین

ه سازد، زیرا عالوه بر روغن، سهم زیادي در تولید پروتئین گیاهی و کنجالروغنی به ویژه گلرنگ را ضروري می

  دارد.

  هاي روغنیدانه 2 -1

 کنند.هاي دیگري نیز در جیره غذایی بشر ایفا میبذرها عالوه بر استفاده مستقیم در تغذیه انسان، نقش

هاي رایج مانند قهوه و شوند. آشامیدنیبسیاري از بذرها به صورت کامل یا آرد شده در قالب ادویه مصرف می

زمینی، سویا، کلزا، منداب، بادام هاي خوراکی از بذرهاي ذرت،روغن ،چنینهم شوند.کاکائو از بذرها گرفته می

  .)1387قادري،  (اکرمد آیننارگیل، آفتابگردان و گلرنگ به دست می

  منشا و تاریخچه گلرنگ 1-2-1

نیمه  و خشک مناطق در دیرباز از که است مهمی روغنی گیاه (.Carthamus tinctorius L)گلرنگ  

است (راوي و همکاران،  شدهمی کشت آفریقا شرق و خاورمیانه نقاط و دیگر هندوستان جمله از دنیا خشک
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- می ایران و حتی خاورمیانه منطقه اي،مدیترانه نواحی را گلرنگ ژنتیکی تنوع و مراکز جغرافیایی ). منشأ2008

  ).2002 توکلی،( است برخوردار طوالنی، قدمتی از ایران در آن کاشت و دانند

 به ویژه هوایی، و آب شرایط به آن باالي سازگاري بیانگر کشور سراسر در آن وحشی هايتیپ اکنشپر 

 هايدانه بین از ).2009دهنوي و همکاران، (موحدياست  خشکی و شوري هايتنش به آن خوب مقاومت

 کافکا، و یلباس( خشکی و شوري تنش مقاوم به گیاه یک عنوان به گلرنگ کشور، شرایط با سازگار روغنی

 کشور 60 از بیش).  2001 اسالم، پاسبان( نویدبخشی دارد آینده پاییزه، و بهاره هايتیپ داشتن با و)  2002

 یونس( شد آغاز 1336 سال از روغنی گیاه یک عنوان آن به کشت نیز ایران در. هستند گلرنگ تولید کننده جهان

روند. ترین تولیدکنندگان گلرنگ در جهان به شمار می). کشورهاي هند، امریکا و مکزیک مهم2008 ،سینکی

-است (خواجههاي اخیر حدود یک میلیون تن در سال برآورد شده مقدار تولید دانه گلرنگ در جهان طی سال

  ).1389پور، 

  شناسی گلرنگگیاه 1-2-2

ام علمی یا کاشفه از گیاهان دنیاي قدیم است. گلرنگ گیاهی یکساله با ن (Safflower) گلرنگ

(Carthamus tinctorius L.) از تیره مرکبه)  (Astereaceae  12و داراي ) 24جفت کروموزوم=n2 (

  است.

  هاي مورفولوژیکی گلرنگویژگی 1-2-3

  ریشه 1-2-3-1

تواند تا عمق نزدیک هاي جانبی زیاد است که مییافته با ریشه گلرنگ داراي ریشه مستقیم، قوي و توسعه

کند و آب و مواد غذایی را تا این عمق از خاك  هاي عمیق، نفوذپذیر مرطوب و گرم نفوذاكمتر در خ 3به 

جذب کند. واضح است که عمق توسعه بالفعل و بالقوه ریشه در هر مزرعه به رقم و در مجموع عوامل محیطی، 

بسیار بیشتر از هاي متراکم به ویژه خصوصیات فیزیکی خاك، بستگی دارد. قدرت نفوذ ریشه گلرنگ در خاك

هاي نسبتا متراکم، بخش یابد. در خاكآفتابگردان است، ولی میزان نفوذ ریشه با افزایش تراکم خاك کاهش می

 گیاه یک عنوان به گلرنگ ).1389پور، است (خواجه متري توزیع شدهسانتی 30قابل توجهی از ریشه تا عمق 

 هايریشه داشتن دلیل به گیاه این دارد. را غذایی عناصر و بآ محدودیت با مناطقی در رشد توانایی روغنی دانه

 کند جذب خاك اعماق از را نیتروژن چنین هم و استفاده خاك عمق در شده ذخیره رطوبت از تواندمی عمیق

 ).2004پور، (خواجه
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  ساقه 1-2-3-2

در برش عرضی حالت  اي و داراي چهار حاشیه باریک طولی است که به آنساقه اصلی در گلرنگ استوانه

دار و یا فاقد یابد. ساقه توپر و ممکن است که کركدهد. قطر ساقه از پایین به باال بتدریج کاهش میمربعی می

دهی و تعداد شاخه در کرك باشد. رنگ ساقه براق و از سفید تا خاکستري روشن متغیر است. مکان شاخه

متر رسید، ساقه اصلی در سانتی 20آنکه ارتفاع بوته به بیش از گلرنگ به تراکم بستگی زیادي دارد. اغلب پس از 

هاي فرعی ثانویه تولید کند. هر ساقه فرعی ممکن است که ساقهنیمه فوقانی گیاه تولید چندین شاخه جانبی می

کند. اي استوار با ساقه اصلی محکم، خشن و چوبی رشد میکند. گلرنگ پس از به ساقه رفتن، به صورت بوته

 ).1389پور، رسد (خواجهمتر میسانتی 150تا بیش از  40رتفاع بوته به ا

  

  برگ 1-2-3-3

دار هستند و با آرایش مارپیچی هاي گلرنگ به رنگ سبز تیره براق، قلبی شکل، بدون دمبرگ و دندانهبرگ

ها به تر است. برگمسانتی 5تا  2ها متر و عرض آنسانتی 15تا  10ها اند. طول برگروي ساقه قرار گرفته

شود. در شوند. رگبرگ میانی پهنک به یک خار در انتها ختم میتدریج از پایین به طرف باالي ساقه کوچکتر می

هاي ها و براکتهها در برگهاي تحتانی فاقد خار هستند، ولی راس دندانهبسیاري از ارقام اصالح شده، برگ

پور، شود. بعضی از ارقام فاقد خار در برگ است (خواجهمنتهی می فوقانی در بسیاري از ارقام به خار کوتاهی

1389.( 

  

  آذینگل 1-2-3-4

آذین گلرنگ به صورت یک طبق متراکم به شکل مخروطی در انتهاي ساقه اصلی و هر ساقه فرعی گل

در بوته تقریبا با  گیرد. تعداد طبقآید. بنابراین، گیاه از نظر تیپ رشدي در گروه رشد محدود قرار میبوجود می

متر قطر دارد و توسط چند ردیف براکته احاطه سانتی 4تا  5/1تعداد ساقه فرعی در بوته برابر است. هر طبق 

هاي باالیی به حالت جوش خورده به طبق هاي پایینی مشابه برگ و آزاد هستند، ولی براکتهاست. براکته شده

اند و داراي راس مثلثی خاردار هستند. در غالب و سفیدي پوشیده شدههاي نرم ها با کركشوند. براکتهدیده می

شود. طول اي مشاهده میگل لوله 180تا  20ها به شدت خاردار است. در هر طبق، بسته به اندازه ارقام، براکته

تشکیل رسد. جام گل از پنج گلبرگ به هم جوش خورده متر میسانتی 4افشانی به لوله جام گل در زمان گرده

آید. رنگ گل دهد که در ناحیه انتهایی به صورت پنج لبه در میهاي باریکی را تشکیل میو لوله شده است

 ).1389پور، ممکن است که سفید، زرد کمرنگ، نارنجی و یا قرمز باشد (خواجه
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  میوه و دانه 1-2-3-5

- میوه در هر طبق بوجود می 50تا  15تواند یک میوه تولید کند، ولی در شرایط زراعی، اغلب هر گل می

شود. دانه به آید. میوه گلرنگ همانند میوه آفتابگردان به صورت فندقه است که در اینجا با دانه مترادف گرفته می

شود. اندازه دانه به ژنوتیپ و شرایط تولید، به ویژه متر دیده میسانتی 6تا  3متر و عرض میلی 10تا  5طول 

گرم و وزن حجمی  50تا  20ردیف کاشت بستگی زیادي دارد. وزن هزار دانه گلرنگ از تراکم بوته در روي 

- کیلوگرم در صد لیتر متغیر است. دانه گلرنگ داراي سطح خارجی صاف و به رنگ 60تا  45(هکتولیتر) آن از 

کی قرار دارند که هاي کوچها کركشود. در انتهاي دانههاي سفید، خاکستري، کرمی، زرد و یا حتی سیاه دیده می

 ).1389پور، شوند (خواجهها جدا میاغلب در جریان برداشت از دانه

  

  اکولوژي گلرنگ 1-2-4

تفاوت هستند. گلرنگ گیاهی روزبلند است، ولی بسیاري از ارقام اصالح شده نسبت به طول روز بی

روزي حدود گ در دماي شبانهگراد است. بهترین رشد گلرندرجه سانتی 5حداقل دما براي رشد گلرنگ حدود 

هاي گلرنگ پس از استقرار و در مرحله رشد روزت به سرما آید. گیاهچهگراد بدست میدرجه سانتی 20تا  15

کند. گلرنگ به هواي گراد را در این مرحله تحمل میسانتیدرجه  - 12تا - 6مقاوم هستند. بسیاري از ارقام دماي 

مند نیست. گلرنگ با داشتن ریشه عمیق و توسعه یافته به به بعد عالقه دهیمرطوب، به ویژه از دوران گل

خشکی مقاوم است. توان گلرنگ در جذب آب از خاك بیش از گندم و جو است، ولی راندمان مصرف آب در 

خنثی تا  PHدار، داراي بافت متوسط و هاي عمیق، زهکشگلرنگ کمتر از گندم و جو است. گلرنگ به خاك

ی نیازمند است. گلرنگ به محدودیت تهویه خاك و فراوانی رطوبت در الیه سطحی خاك بسیار کمی قلیای

 ).1389پور، گیرد (خواجهحساس است. گلرنگ در گروه گیاهان مقاوم به شوري قرار می

  

  اهمیت و ارزش غذایی گلرنگ 1-2-5

آمیزي پارچه، ابریشم و براي رنگها گلبرگ گلرنگ داراي مواد رنگی کارتامین و کارتامیدین است که از آن

هاي شود. امروزه با تولید آنیلین مصنوعی از اهمیت رنگپزي استفاده میهاي مصنوعی، در طباخی و شیرینیگل

عنوان دانه روغنی، به علت دارا بودن اسید است و بر اهمیت گلرنگ بهگلرنگ در صنایع رنگرزي کاسته شده 

درصد  45است. درصد روغن دانه گلرنگ در شرایط مساعد تا ک افزوده شده چرب غیراشباع و ضروري لینولئی

 35درصد پروتئین و  23کنجاله گلرنگ حدود شود. رسد. از دانه به عنوان خوراك پرندگان قفسی استفاده میمی
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پور، خواجه( گیرددرصد فیبر دارد و به عنوان نیمه مکمل پروتئین در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار می

1389.( 

  

  عملکرد و سطح زیر کشت گلرنگ 1-2-6

هاي همدان، یزد، اصفهان، فارس و آذربایجان هاي محدود و پراکنده در استانگلرنگ در ایران در مساحت

 جمله از دالیلیبه آن کشت زیر سطحشود. شرقی، بوشهر، کردستان، مرکزي، کرمان، ایالم و خراسان کشت می

 تولید میزان و کشت زیر سطح) 2007آمار فائو ( اساس بر و ناچیز روغنی سایر گیاهان با بترقا قابلیت عدم

 و هکتار 1000 به ترتیب ایران در و تن میلیون 53/0هکتار ومیلیون  72/0ترتیب گلرنگ در جهان به  دانه

) بیان 2003( صرن .است کیلوگرم در هکتار 200ها است. میزان برداشت محصول در کشور از گلچه تن 500

 بین در را جهانی عملکرد متوسط بیشترین هکتار در کیلوگرم 1485 عملکرد با آمریکا متحده ایاالتداشت که 

 هکتار در کیلوگرم 700 حدود ایران در گلرنگ دانه عملکرد متوسط. داراست گلرنگ کننده تولید کشورهاي

  .است گردیده برآورد

 صنعت بذر 1-3

 صالحا یا هادستاورد کهشود  حاصل اطمینان و شود تضمین کشوري هردر کشاورزي  تداوم که این براي

 بذري نظام یک به گیرد،می قرار استفاده مورد ايگسترده طور به محلی، کشاورزان استعداد و نبوغ و نباتات مدرن

 ).2003ست (تریپ، ا نیاز مورد ثروم بذر تجاري بخش یک، بذر تهیه از اطمینان براي .است قوي نیاز و بزرگ

 به طور کلی تولید بذر با کیفیت، ایجاد زمینه اقتصادي، اجتمایی و فرهنگی براي پی بردن به ارزش واقعی بذر،

هاي سازي بخش خصوصی در راستاي اجراي سیاستارتقاي کیفیت با ایجاد رقابت و حذف انحصار، فعال

ت پوشش دادن کل اراضی تولید گیاهان زراعی و گري، توزیع بذر با کیفیت مطلوب جهدولت در کاهش تصدي

 تر، از اهداف عمدهها و امکانات جدید و دستیابی به منابع علمی وسیعباغی عمده در کشور، استفاده از فناوري

 ).1378(مرشدي،  است در ایران بذر صنعت

  

  خلوص بذر 1-4

جنبه از کیفیت بذر را با  خلوص شاخصی است که نشانگر درجه خالص بودن یک توده بذري است. این

هاي هایی مثل بذرهاي شکسته، کاه، گلچهثیر آلودگیاکنند. درصد خلوص بذرها تحت تدرصد خلوص بیان می

آزمون خلوص به صورت قراردادي روي یک  .استهاي هرز و بذر سایر ارقام خالی، سنگریزه، بذرهاي علف

 شامل جدا کردن اجزاي تشکیل  خلوص فیزیکی بذر تجزیه شود.نمونه کوچک آزمایشگاهی مشخص انجام می
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Abstract 

The purpose of this study was to improve the mechanized cultivation and the seed form with seed 

pelleting method using polymers such as zeolite and montmorillonite. The present research was 

conducted in the Seed Phisiology and Technology laboratory and greenhouse of Faculty of 

Agricultural Science of University of Mohaghegh Ardabily during 2014 as a factorial experiment 

in three replicates. Safflower seeds were prepared from the Karaj Seed and Plant Improvement 

Institute. Treatments were three kinds of pellet (control, montmorillonite and zeolite) and three 

levels of nutrient elements (Zn chelate 20%, B chelate, N 25%). Seed pelleting of safflower seeds 

was done in the laboratory of Chemistry, Faculty of Basic Science of University of Maragheh. 

Filler materials (montmorillonite and zeolite) significantly effected on germination percentage, 

germinatiaon rate, mean germination time, mean daily germination, shoot and seedling length, root 

and shoot and seedling dry weight, root fresh weight, seedling water content, seedling vigour 

length and weight index, germinaion time and rate 50% (condition of laboratory). But there were 

no significant effect on germination index, root length and shoot fresh weight. Micronutrients 

significantly effected on germination rate, root and shoot and seedling dry weight, root fresh 

weight, seedling water content and seedling vigour length index (condition of laboratory). Zeolite 

pellet decreased percentage of germination, germination rate, mean daily germination, seedling 

water content, seedling vigour length and weight index and 50% germinaion rate when compared 

to control. Zeolite pellet increased shoot length , mean germination time and 50% germinaion time  

when compared to control. Interactive effect of filler material* nutrient elements  significantly 

affected  root and shoot and seedling dry weight, seedling fresh weight, shoot length. The highest 

value obtained  by zeolite * Nitrogen 25% treatment. Followed it, all levels of filler materials and  

nutrient elements  increased of mentioned traits. Non of filler materials and  nutrient elements  and 

interaction of them was not affected germination index, root length and shoot fresh weight. In 

greenhouse condition, filler materials significantly affected emergence percentage and rate, mean 

emergence time, seedling fresh and dry weight, chlorophyll a and b, sugar and protein content and 

pottassium. Zeolite pellet decreased percentage of emergence and emergence rate campared to 

control. Zeolite pellet decreased percentage of emergence and percentage of germination up to 

11.31 and 42.33 over to control. While reduction in emergence percent was less than the 

germination percentage. Zeolite pellet increased seedling fresh and dry weight, chlorophyll a and b, 

sugar and protein soluble, pottassium campared to control. All levels of  nutrient elements 

significantly increased seedling dry weight, chlorophyll a, sugar and protein, Zinc and Phosphor. 

But the highest value obtained by Nitrogen 25%. Interaction of filler materials* nutrient elements  

significantly affected  emergence percentage, seedling dry weight, chlorophyll a, soluble protein. 

Highest seedling dry weight, chlorophyll a, soluble protein obtained by zeolite * Nitrogen 25% 

treatment. Followed by the use of zeolite and montmorillonite with chelated boron and chelated Zn 

20% increased mentioned traits compared to control.  

Keywords: safflower, zeolite, montmorilonite, nitrogen, chelate B, chelate Zn 
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