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تاریخ پذیرش1396/09/10 :
چکیده

ایران دارای اقلیم خشک و نیمهخشک بوده و همواره با مشکل خشکسالی مواجه بوده است .کاربرد سوپر جاذبها (زئولیت) موجب
افزایش کارایی مصرف آب میشود .بهمنظور ارزیابی سطوح زئولیت بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیکیِ سه رقم گندم
دیم در منطقه خرمآباد ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد خرمآباد در سال زراعی  1394- 95به اجرا درآمد .عوامل مورد بررسی شامل زئولیت (در چهار سطح :عدم کاربرد (شاهد) و
کاربرد  8 ،4و  12تن زئولیت در هکتار) و رقم (در سه سطح :کریم ،کوهدشت و قابوس) بود .نتایج نشان داد که اثر عوامل زئولیت و رقم بر
صفات ارتفاع بوته ،تعداد سنبله در مترمربع ،تعداد دانه در سنبله ،سبزینگی برگ و وزن هزار دانه در سطح آماری یک درصد و عملکرد دانه و
عملکرد بیولوژیک در سطح آماری پنج درصد معنیدار بود .اثر متقابل زئولیت و رقم بر عملکرد دانه در سطح آماری یک درصد معنیدار بود.
بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار رقم قابوس و مصرف  12تن زئولیت در هکتار ( 4422کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه مربوط به
تیمار شاهد ( 3664/3کیلوگرم در هکتار) بود .نتایج نشان داد که کاربرد زئولیت میتواند با افزایش و ذخیره رطوبت و همچنین جذب بیشتر
عناصر غذایی و انتقال آن از خاک به اندامهای گیاه ،باعث افزایش عملکرد دانه شود.
کلمات کلیدی :گندم ،زئولیت ،سبزینگی ،عملکرد دانه ،رقم.
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در م اا ااهای کاااربرد  40کیلااویرم زِتوایاات در هکلااار را روی

مقدمه
تاانشهااای محی اای مها تاار ن عواما کاااهشدهنااده عملکاارد
محصااو ت کشاااورزی در ساا

ییاه رت مورد بررسی قرار دادند و ارتفاع بوته ،ق ار سااقه ،سا

سهاااس ه االند ( Kafi and

برگ ،عملکرد و ز تتودهی ک

رت را افزا ش داد ( Islam et

 .)Mahdavi, 2003تانش خشاکی کای از مها تار ن تانشهاای

 .)al., 2011صفا ی و همکاراس افزا ش عملکرد و اسازا عملکارد

در ب ایاری از

دانهی کلزا را در اثر کاربرد زتوایت یزارش کرده بودناد ( Safaei

منایق نیمهخشک سهاس باعث محدود ت توایاد ییاهااس زراعای از

 .)et al., 2008مصرف زتوایات باعاث افازا ش ساذ نیلارونس و

سمله ینادم ( )Triticum aestivum L.مایشاود ،در ا ان مناایق

الاسی  ،با بردس راندماس مصرف نیلرونس و افزا ش وزس هازار داناه

بیشلر یندمها در شرا ط د رشد میکنند که در هار زمااس از دوره

برن شد (فرمهینی و همکاراس .)1390 ،بنابرا ن ا ن تحقیق با هادف

رشد ممکن است باا خشاکی مواساه شاوند ( Al- Karaki et al.,

بررسی اثر مقاد ر مخللف زتوایات بار عملکارد ،اسازای عملکارد و

هااا از سملااه زتوایاات از سد اادتر ن

خصوصیات مورفواون کی سه رق ینادم د ا در من قاه خارمآبااد

محی ی است که همراه با فقار عناصار ااذا ی خاا

 .)1997کاااربرد سااوار سااا

شاایوههااای مقابلااه بااا تاانش خشااکی ماایباشااد .زتوایااتهااا ماننااد

اسرا یرد د.

آ انعارهای مینیاتوری عم کرده و در موقط نیااز ر شاه ،آ را در

مواد و روشها

اخلیااار ییاااه قاارار ماایدهنااد .زتوایااتهااا ناامن بااا بااردس رفیاات
نگهداری آ در خا

ا اان آزمااا ش در سااال زراعاای  1394-95در مزرعااه تحقیقاااتی

میتواند با سذ سر ط آ و حفا باازده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد با عرض سغرافیا ی  33درسه و

سذ آ ناشای از بارنادییهاای اراکناده را باا بارده و موسا

 28دقیقه شماای و یاول سغرافیاا ی  48درساه و  27دقیقاه شارقی و

افاازا ش راناادماس آ ماایشااود ( .)Shaddox, 2004اساالفاده از
زتوایتها در خا

میتواند موس

ارتفاع  1328ملر از سا

افزا ش رفیت نگهاداری آ

بهصورت فاکلور و در قاا

شااده و همینااین بااا خیااره و نگهااداری عناصاار موسااود در خااا
مکاسهای تعادای و رهاساازی آسهاا در زمااس مناسا

و باهصاورت

س

(کر = ،v1کوهدشت =v2

و قابوس = )v3بود .زتوایات ااا از عملیاات تهیاه ب الر و قعا از

خا  ،آ و بافت ییاهی با  pHخنثی میباشاند و تواناا ی ساذ

کاشاات بااهصااورت دساالی بااه هاار کاارت انااافه شااد .باارای ت یااین

آ باه میازاس  300تاا  400برابار وزس خاود دارناد (.)Orts, 2007
نلا

(شاهد (عدم کاربرد)= ،z1و کاربرد  z2=8 ،z2= 4و  12تن

= z4در هکلار) و رق در سه س

 .)al., 2004ا ن ماواد بایباو ،رناو و بادوس خاصایت آ نادیی

تحقیقات ب دی نشاس داده که مصرف زتوایت موس

یرح اا ه بلو های کاما تصاادفی

با  3تکرار اسرا شد .عوام ماورد بررسای شاام زتوایات در اهاار

بهعود رشد ییاه و افزا ش عملکرد یردد ( Polat et

کُندرها ،سع

در اا ،میازاس بارنادیی  546/4میلایملار،

خصوصیات فیز کی و شیمیا ی خا

افازا ش

مزرعه مح انجاام آزماا ش،

ن عت به نمونهییری از عمق  30-0سانلیملری اقدام شد (سدول .)1

عملکرد کمای و کیفای در زراعات ینادم ،یلرناو ،ساو ا و ساا ر
محصو ت زراعی مییردد (ااهیاری و همکاراس.)1392 ،
سدول  -1نلا

قع از اسرای آزما ش

آزموس خا

Table 1. Soil test results before testing
عمق
نمونه-
برداری

درصد
شن

درصد
نیلرونس

ف فر

الاسی

درصد
کربن

آهن

منگنز

روی

ما

بر

PH

0-30

16

0.105

12.7

320

1.7

3.9

2.5

0.48

1.4

0.12

7.6

16

EC

0.49

بافت
خا

درصد
رس

درصدسیلت

اومی
سیللی

25

59
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آمااری  SASو  MSTAT-Cو مقا اه میااانگینهاا بااا اساالفاده از

عملیات تهیه زمین شام شخ  ،د ک ،ااوار و ا جااد فاارو در
اوا

آزموس دانکن در س

آباسماه انجام شد .اا از انجام عملیات تهیه زمین در محدود

اواسط تا اواخار آبااس مااه اقادام باه کشات ارقاام ماورد م اا اه در

نتایج و بحث

کرت های آزما ش نموده کاه هار کارت آزماا ش شاام  5رد اف

ارتفاع بوته
نلا سدول تجز ه وار انا(سدول  )2نشاس داد که اثر زتوایت

کاشاات بااه یااول  6ملاار بااا فاصاالهی بااین رد اافهااای کاشاات 20
سانلیملری بود .مصرف کودهای شیمیا ی با توسه به نلاا

آزماوس

بر ارتفاع بوته در س

خا  ،کود اوره در سه نوبت هنگاام کاشات ،اواساط انجاهزنای و

 12تن در هکلاار زتوایات باه دسات آماد کاه در مقا اه باا شااهد

150کیلااویرم در هکلااار و کااود الاسااه بااه میاازاس 100کیلااویرم در

( 77/77سانلیملر) 19/58 ،درصد برتری نشاس داد .همینین با تر ن

انافه شد .سهت کنلرل علافهاای

ارتفاع بوته (  92/83سانلیملر) مربوط به رق کوهدشت بود کاه در

هرز اهنبرگ از علفکش توفوردی و سهت معارزه باا علافهاای

مقا ه با ارقام کر ( 81/91سانلیملر) و قابوس( 89/33سانلیملار)

هرز بار ک برگ از علفکش اوماساوار در اواخار اسافند و اوا ا

بااه ترتی ا

بهار اسلفاده شد .در ا ن تحقیق ،سهت اندازهییری ارتفاع بوته از هر
مدرج شده از حدفاص س

بهعود رفیت ت ادل کاتیونی خا

اک ملرمرباط از

رو شی و ارتفاع بوته ییاه میشاود .باه نظار مایرساد کاه باه دایا

هر کرت آزما شی ت اداد  10سانعله باهصاورت تصاادفی انلخاا و

توانا ی با ی کاه زتوایات در ساذ و نگهاداری ریوبات اناافی

ت داد دانه در هر سنعله بهصاورت دسالی شامارش شادند .از تق ای

موسود در خا

ت داد دانه بر ت داد سنعله میانگین ت داد دانه در سنعله به دسات آماد.

در اخلیار ر شه ییاه قرار میییرد و موس

االف سدا شدند ،ت داد هزار دانه از هار تیماار خاودش شامارش و

افازا ش ارتفااع بوتاهی

ییاه میشود (خاش ی سیوکی و همکاراس.)1387 ،

توسط ترازو دقیق با دقت  ٪1وزس هزار دانه اندازهییری شد .سهات

تعداد سنبله در مترمربع
نلا حاص از سدول تجز ه وار انا(سدول  )2نشااس داد کاه

محاسعهی عملکرد نها ی دانه نمن حذف حاشیهها از ابلدا و انلهای
برداشت نها ی  2ملرمربط برداشات شاد و باا

اثر زتوایت بر ت اداد سانعله در ملرمرباط در سا

دست عملیات خرمنکوبی و بوساری انجام و داناههاا سادا یرد اد.

احلماال  1درصاد

م نیدار بود .با توسه به سدول مقا ه میانگین با تر ن ت داد سانعله

وزس دانهها با ترازوی د جیلال با دقت اکهازارم یارم ت یاین شاد.

در ملرمربط ( )381مربوط به کاربرد زتوایت در س

سهت محاسعهی عملکرد بیواون اک ،از نای ملرمرباط از هار کارت

 4تن در هکلار

به دست آمد که در مقا ه با تیمار شاهد ( 11/11 ،)342/88درصاد

آزما شی تمام بوتههای یندم کف بر برداشت نموده و اا از وزس

برتااری نشاااس داد (ساادول  .)3میرزاخااانی و همکاااراس( )1394بیاااس

کردس به مدت  48سااعت در آوس تهو اهدار و در دماای  75درساه

نمودند که مصرف سا وح مخللاف زتوایات باعاث افازا ش میازاس

سانلییراد خشک شد و وزس آس بهعنواس عملکارد ز اتتاوده در

ت داد سنعله در ملرمربط یرد د.صفاتی و همکاراس یی اژوهش خود

نظر یرفله شد و میزاس سعز نگی برگ که با دسالگاه کلروفیا سان

روی دو رق کلزا اعالم داشلند که مصرف زتوایت باعاث باا تر ن

(مدل  )SPAD 502از هر کرت آزما شی باهصاورت تصاادفی 10
برگ ارا را انلخا و میزاس سعز نگی بر ح

دارد میتواند مقدار قاب توسهی آ را اا از هر

بار آبیاری مزرعه در داخ خل و فرج خود سذ نما د و باهمارور

سهت محاسعه وزس هزار دانه ااازآس که دانههاا از کااه و کلاش و

شااخ

سع

دسلرسای بهلار و آسااستار

ییاه به آ و عناصر اذا ی بهو ژه نیلرونس و در نلیجه افزا ش رشد

هر کرت آزما شی و شمارش ت داد سنعله در آس صورت یرفات .از

کرتها درنها ت س

افازا ش

ارتفاع ییاه یرد د (میرزاخاانی و سایعی .)1389 ،زتوایات از یر اق

تا انلهای سنعله ،ارتفاع بوتاههاا

اندازهییری شد .ت داد سنعله در ملرمربط ،با انلخا

 11/33و  3/91درصااد برتااری نشاااس داد (ساادول  .)3در

تحقیقی د گر بیاس شد که افزا ش مصرف زتوایت موسا

کرت ده بوته بهصورت تصادفی انلخا و بهوسیله خط کش اوبی
خا

احلمال  1درصد م نیدار است .باا توساه باه

سدول مقا ه میانگین با تر ن ارتفاع بوته ( 93سانلیملر) با کااربرد

سنعلهدهی به میزاس  150کیلویرم در هکلار و کود ف افره باه میازاس
هکلار در زماس کاشت به خا

آماری  5درصد انجام شد.

ت داد واحاد زا شای (میاوه) در هار بوتاه یرد اد ( Safaei et al.,

SPAD

 .)2008کاربرد زتوایت باعاث خیاره ریوبات در خاا

اندازهییری شد .دادههای بهدستآماده باا اسالفاده از نارمافزارهاای
17

و ساذ

بیشلر عناصر اذا ی از خا

که حداکثر سعز نگی برگ  44/05مربوط به رق قابوس میباشد که

شده و ا ان امار باعاث افازا ش ت اداد

سنعله در ملرمربط یرد ده است.

در مقا ه با ارقاام کار ( )37/8و کوهدشات ( )40/41باه ترتیا

تعداد دانه در سنبله
نلا حاص از سدول تجز ه وار انا(سدول  )2نشااس داد کاه

 16/53و  9درصد برتری نشاس داد (سدول .)3

اثر زتوایت بر ت داد دانه در سنعله نیز در س
م نیدار بود .همینین اثر رق در س

میرزاخانی و همکاراس ( )1394ا هار داشلند که مصرف سا وح
مخللااف زتوایاات باعااث افاازا ش میاازاس صاافت سااعز نگی باارگهااا

اک درصاد آمااری

میشود.افزا ش الظت کلروفی در رقا قاابوس ن اعت باه دو رقا

احلمال ک درصد بر ت اداد

د گر میتواند مرباوط باه نقاش ننلیکای رقا ماذکورد در افازا ش

دانه در سنعله م نیدار یرد د .مقا ه میانگین نشاس داد که باا تر ن

بیوسانلز ا اان رنگداناههااای فلوسانلز و همینااین باه ت و ااق انااداخلن

ت داد دانه در سانعله مرباوط باه مصارف  12تان زتوایات در هکلاار

تخر

( )30/66بود که در مقا ه با تیمار شاهد ( 22/64 ،)25برتری نشااس

اوششی بذر با زتوایت و زتوایت خا

داد با توسه به ا نکه مصارف  12تان زتوایات در هکلاار مایتواناد
یردد و بهتدر

االمح ینی و همکااراس ( )1387نیاز باا مصارف زتوایات در کلازا،

آ و اماالح را در یاول دوره

ح اس رشد ییاه در اخلیار آس قرار داده و در نلیجاه موسا

اخلالف م نیداری در میزاس الظت کلروفی مشاهده کردند .به نظر

بهعاود

می رسد افزا ش محلاوای کلروفیا باا کااربرد مقااد ر باا تر ساوار

رشد ییاه و افزا ش ت داد دانه در سنعله در ییاه یردد .در بین ارقاام

سا

مورد آزما ش رق کوهدشت با تر ن ت داد دانه در سنعله ()31/83
را در مقا ه با ارقام کر ( )26/66و قابوس ( )27/83باه ترتیا

کاربرد ،ممکن است بار اثار

رشد بهلر سی ل سذ کننده نوری و اسالقرار بهلار ییاهیاه باشاد.

باعث سذ بیشلر ریوبت ن عت به ساا ر سا وح مصارف زتوایات
ا ان ساوار ساا

و زوال آسها باشد .دای افزا ش میزاس کلروفیا در سی ال

به دای فراهمی آ و افزا ش سذ نیلرونس توسط ییاه در

شرا ط تنش خشکی میباشد.

باا

 19/39و  14/37درصد برتاری باه خاود اخلصااد داد (سادول .)3

وزن هزار دانه
نلا تجز ه وار انا (سدول  )2نشاس داد که اثر س وح مخللف

در تیمارهای مصرف زتوایت ت داد دانه در اوزه بیشلری در مقا اه

زتوایت بر وزس هزار دانه و همینین اثر رق بر روی وزس هازار داناه

آزماا ش روی ینادم

سادول

سیعی و همکاراس ( )1390در آزما ش خود روی ییاه یلرنو بهاره
با عدم مصرف مشاهده یرد د .همینین نلا
نشاس داد که کاربرد زِتوایات موسا

در س

ک درصاد م نایدار یرد اد .باا توساه باه نلاا

افازا ش ت اداد داناه در سانعله

مقا ه میانگین بیشلر ن وزس هزار دانه ( 44یرم) مربوط به مصارف

بیشلری یرد د (مرتضوی و همکاراس .)1394،کاربرد زتوایات باا در

 12تن زتوایت در هکلار به دست آمد که در مقا ه با تیماار شااهد

اخلیار یذاشلن آ باعث بهعود ون یت باروری یلیاههاا شاده در

( 39/77یاارم) 10/63 ،درصااد برتااری نشاااس داد .همینااین ساادول

نلیجه ت داد داناه در سانعله را افازا ش مایدهاد (.)Wilson, 2004

مقا ه میانگین نشاس داد که حاداکثر وزس هازار داناه در باین ارقاام

همینین در ییاه اوبیا قرمز مشاهده کرد که کااربرد الیمار زِتوایات،

مورد تحقیق مربوط به رق قابوس ( 47/16یرم) به دسات آماد کاه

ت داد دانه در االف افزا ش افت.

در مقا ه باا ارقاام کار ( 42/16یارم) و کوهدشات ( )43/33باه
ترتی

سبزینگی برگ
نلا حاص از سدول تجز ه وار انا(سادول  )2نشااس داد اثار
زتوایت بر کلروفی برگها در س

احلمال ک درصاد م نایدار

بود .همینین اثر رقا نیاز در سا

احلماال اک درصاد م نایدار

زتوایت باعث افزا ش سذ نیلرونس و الاسی و افازا ش وزس هازار
دانه برن شد (فرمهینی و همکاراس .)1390 ،به نظار مایرساد کاه باا
کاربرد زِتوایت ،شرا ط م ااعدی بارای حفا ریوبات در ایاراف
ر شه فراه شده و شرا ط بهینه برای انلقال ماواد فلوسانلزی در یای

میباشد.
با توسه به نلا

 11/85و  37/37درصد برتری نشاس داد (سدول  .)3مصارف

دوره ار شدس دانه فراه نموده و ااذا وزس هازار داناه افازا ش افلاه

سدول مقا ه میانگین با تر ن میزاس ساعز نگی

است (ایرداد و همکاراس.)1394 ،

برگ ( )44/68مربوط به مصرف  12تن زتوایت در هکلار به دسات
آمد که در مقا ه با تیمار شاهد ( 26/14 ،)35/42درصاد برتاری را

عملکرد دانه

نشاس داد .همینین با توسه به سدول مقا ه میانگین مشاهده یرد اد
18
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نلا

تجز ه وار انا نشاس داد که اثر زتوایت در س

مواد اذا ی توسط زتوایت صفت عملکرد بیواون ک افازا ش افلاه

احلماال

ان درصد و اثر رق و اثر ملقاب زتوایت و رق بر عملکارد داناه در
س

است .زتوایت به دای توانا ی سذ و نگهداری یو نیمادت آ
و عناصر اذا ی در خا

احلمال ک درصد م نیدار بود (سدول.)2
بیشلر ن عملکرد دانه در تیماار مصارف  12تان زتوایات و رقا

میتواند عناصری مانند نیلرونس ،کل ی و

منیز و ر زمغذیها را در محیط ر شه ییاه نگهداشله و ملناسا

باه

قابوس( 4422کیلویرم در هکلار) به دسات آماد کاه در مقا اه باا

نیاز ییاه آسها را آزاد کرده و در نها ت موس

تیمار شاهد ( 3664/32کیلویرم در هکلار)  21/4درصد برتری نشاس

افاازا ش میاازاس عملکاارد بیواون ااک مااییااردد .تفاااوت عملکاارد

داد (سدول  .)3زدانی و همکاراس ( )1386بیاس کردند که با کاربرد

بیواون ک ارقاام باه دایا تفااوت در الان ای ننلیکای ارقاام ماورد

الیمر زِتوایت بر عملکرد دانه ساو ا م نایدار باود ،همیناین باه نظار

م اا ه میباشد.

میرسد کاربرد زتوایت با افزا ش سذ ریوبت و نگاهداشالن آ

نتیجهگیری کلی
بهیورکلی می تواس ا هار داشت باا توساه باه صادمات ناشای از

در مکشهای با همراه است .زتوایت شارا ط مناساعی بارای حفا
ریوبت محیط ایاراف ر شاه باه وساود مایآورد و نامن بهعاود و

تانش ریااوبلی باار روی ییاهااس در کشاات د ا و اثار منفاای آس باار

توس ه شرا ط زم بارای ساذ آ و ماواد ااذا ی بیشالر ،باعاث
افزا ش مقدار آ قابا اسالفاده ییااه در خاا

عملکرد اقلصادی محصو ت  ،انلظار میرود سهت سلاوییری و اا

یرد اده و باعاث

بااه حااداق رساااندس خ ااارات ناشاای از تاانش ریااوبلی در راساالای

افزا ش عملکرد دانه مییردد (بان شافی ی و همکااراس .)1385 ،باا

افزا ش عملکرد یام برداشت .اذا به نظار مایرساد کااربرد سا وح

توسه به قابلیت تعادل اونی باهکاررفلاه در اثار کااربرد زتوایاتهاا،

مخللف زتوایت به همراه ارقام اصالحشده مناس

فراهمی بیشلری از عناصر ااذا ی در یاول دوره رشاد ییااه توساط

من قه مؤثر باشاد.

با توسه به ا نکه زتوایتها اند ن برابر وزس خود ریوبت را سذ

زتوایت فاراه مایساازد ،و در نها ات باا تانمین ریوبات و عناصار
اذا ی موس

بهعود رشاد ییااه و

و خیره نموده و به مدت یو نیتری در اخلیار ییاه قرار میییرد و

باا رفالن عملکارد داناه مایشاوند ( Polat et al.,

همینین باعث ساذ بیشالر عناصار ااذا ی از خاا

شاده کاه در

.)2004

نها ت موس

عملکرد بیولوژیک
نلا حاص از سدول تجز ه وار انا(سادول )2نشااس داد کاه

بنااابرا ن سهاات مقابلااه بااا تاانشهااای ریااوبلی در کشاات د اا و
صرفهسو ی در هز نه نهادهها ،ماد ر ت مزرعاه و حصاول عملکارد

اک درصاد بار

م لو در شرا ط د مصرف  12تن زتوایات در هکلاار باه هماراه

زتوایت در س

ان درصاد و اثار رقا در سا

عملکرد دانه م نایدار باود .مقا اه میاانگین تیمارهاا نشااس داد کاه

رق قابوس توصیه میشود.

حداکثر عملکرد بیواون ک ( 9431/5کیلویرم در هکلار) مربوط به
مصاارف  2تاان در هکلااار زتوایاات ب اود کااه در مقا ااه بااا شاااهد
( 8193/23کیلویرم در هکلار) 15/11 ،درصد برتاری نشااس داد .در
بین ارقام مورد م اا ه ،با تر ن عملکرد بیواون ک مرباوط باه رقا
قابوس ( 10039 /08کیلویرم در هکلار) بود که در مقا ه باا ارقاام
کااار ( 8800/16کیلاااویرم در هکلاااار) و کوهدشااات (7467/25
کیلویرم در هکلار) به ترتی

 14/07و  34/44درصاد برتاری نشااس

داد (سدول .)3
میرزاخانی و همکاراس ( )1394و اسالم و همکااراس ( Islam et

 )al., 2011با م اا ه بر روی ییاهاس سو ا و رت مشااهده نمودناد
که زتوایت موس

افازا ش عملکارد و اسازای عملکارد ییااه مایشاود.

افزا ش عملکرد بیواون ک در ا ن ییاهااس شاد.

اهلل دادی (  )1381م لقد است که باا دسلرسای بهلار ییااه باه آ و
19

 اسزای عملکرد و خصوصیات مورفواون کی ارقام یندم د،تجز ه وار انا تنثیر زتوایت و رق بر عملکرد

 نلا-2 سدول

Table 2. The results of analysis of variance of zeolite and cultivar on yield, yield components and morphological characteristics of wheat cultivars
ت داد دانه در سنعله
ت داد سنعله در ملرمربط
ارتفاع بوته
وزس هزار دانه
عملکرد بیواون ک
عملکرد دانه
منابط تغییرات
درسه آزادی
سعز نگی برگ
No.Grain/
No. spikes per
Bush
1000/grain
Biological
Grain
s.o.v
df
leaf greenness
per spike
square meter
height
weight
Yield
Yield
تکرار
68.3ns
19.41ns
19.2275ns
36.16ns
25.11469ns
08.5639ns
11
69.53ns
rep
زتوایت
76.155**
55.65**
84.2500**
87.435**
72.21**
11.2224830*
3
289387*
zeolite
رق
55.118**
11.88**
52.2290ns
86.372**
69.459**
08.19851816**
2
3621814**
cultivar
زتوایت × رق
75.10ns
22.9ns
56.1602ns
71.36ns
73.4ns
75.1207487ns
6
200843**
zeolite× cultivar
خ ا
Error
نر تغییرات
Cv%

24

88.6

58.8

81.10

97.45

08.6

92.685190

06.74982

اا

48.6

18.10

9

7.7

1.6

43.9

81.7

.  و ک درصد و ایر م نیدار5 احلمال
*, ** and ns: significant at 5 and 1 percent probability and non- significant.
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 اسزای عملکرد ارقام مخللف یندم، مقا ه میانگین ارز ابی س وح مخللف زتوایت بر عملکرد-3 سدول
Table 3. Comparison of the average evaluation of different levels of zeolite on yield, yield components of different wheat cultivars
ت داد دانه در
ت داد سنعله
ارتفاع
عملکرد بیواون ک(کیلویرم در
سعز نگی برگ
)وزس هزار دانه(یرم
)هکلار/ عملکرد دانه(کیلویرم
)تیمار(زتوایت
سنعله
)(ملرمربط
)بوته(سانلیملر
)هکلار
leaf
1000/grain
GrainYield)Kg/ha)
Treatment(zeolite)
No.Grain/
No.
Bush
greenness
Weight(g)
Biological Yield(Kg/ha)
2
per spike
spikes(m )
height(Cm)
Z1
Z2
Z3
Z4
V1
V2
V3
Z1V1
Z1V2
Z1V3
Z2V1
Z2V2
Z2V3
Z3V1
Z3V2
Z3V3
Z4V1
Z4V2
Z4V3
.در هر سلوس اخلالف م نیداری با ه ندارند
Data common with the letter or letters in each column are not significantly different .
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Abstract
Iran has a dry and semi-arid climate and has always faced a drought problem, the use of super
adsorbents (zeolite) increases the water use efficiency.In order to Evaluation of zeolite levels on yield
and yield components on some morphophysiological characteristics of three rainfed cultivar,an
experiment was conducted based on factorial as a randomized complete block design whit three
replications at Islamic Azad University research farm of Khorramabad in 2015-2016 cropping season.
The treatments included four level of zeolite (control, wheat consumptionof 4 ton, 8 ton and 12 ton per
hectare) and cultivar was included of Karim, Koohdasht and Ghaboos.The results of this test showed
that the effect of zeolite’s factors and cultivar was significant on characteristics of plant height, number
of spike per square meter, number of seed in spike, leaves chlorophyll, thousand kernel weight seed,
seed yield and biological yield and so that interactional effect of zeolite and variety was significant on
seed yield. The most productivity was for Ghaboos treatment and consumption of 12 ton of zeolite per
hectare (4422 kg/ha) and the least seed productivity was for control treatment (3/3664 kg/ha).The
results showed that utilizing of zeolite can increase seed productivity through increasing and storing the
moisture, as well as, by attracting more nutritional elements and transferring them from the soil to the
plant organs.
Keywords: wheat, zeolite, greenness, seed yield, cultivar.

___________________________________________________________________________________________________
1- MSc student, Khoramabad Branch, Islamic Azad University, Lorestan, Iran.
2- Member of scientific board, Seed and Plant Improvement Research Department, Lorestan Agriculture and Natural
Resources Research and Education Center, AREEO, Khorramabad, Iran.
*-Corresponding Author: aminbagheri648@gmail.com

24

