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تاریخ پذیرش4311/01/40 :
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  4311- 15به اجرا درآمد .عوامل مورد بررسی شامل زئولیت (در چهار سطح :عدم کاربرد (شاهد) و
کاربرد  8 ،1و  42تن 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  42تن زئولیت در هکتار ( 1122کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه مربوط به
تیمار شاهد ( 3111/3کیلوگرم در هکتار) بود .نتایج نشان داد که کاربرد زئولیت می تواند 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.

___________________________________________________________________________________________________
 -5دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد.
 -2عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان.
* -مکاتبه کننده E-mail: aminbagheri648@gmail.com
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در م العننهای کنناربرد  03کیلننویرم زِتولیننت در هکتننار را روی

تننن هننای محی ننی مهمتننرین عوام ن کاه دهنننده عملکننرد
محصننو ت کشنناورزی در سنن
 .)Mahdavi, 2003تننن

ییاه رت مورد بررسی قرار دادند و ارتفاع بوته ق نر سناقه سن

سهننان ه ننتند ( Kafi and

برگ عملکرد و زی تتودهی ک

خشننکی یکننی از مهمتننرین تننن هننای

محی ی است که همراه با فقنر عنارنر انیایی خنا

رت را افزای

 .)al., 2011رفایی و همکاران افزای

در ب نیاری از

داد ( Islam et

عملکرد و اسنزا عملکنرد

دانهی کلزا را در اثر کاربرد زتولیت یزارش کرده بودنند ( Safaei

مناطق نیمهخشک سهان باعث محدودیت تولیند ییاهنان زراعنی از

 .)et al., 2008مصرف زتولینت باعنث افنزای

سمله ینندم ( )Triticum aestivum L.منیشنود در اینن منناطق

اتاسیم با بردن راندمان مصرف نیترونن و افزای

بیشتر یندمها در شرایط دیم رشد میکنند که در هنر زمنان از دوره

برنج شد (فرمهینی و همکاران  .)5013بنابراین این تحقیق با هندف

رشد ممکن است بنا خشنکی مواسنه شنوند ( Al- Karaki et al.,

بررسی اثر مقادیر مختلف زتولینت بنر عملکنرد اسنزای عملکنرد و

هننا از سملننه زتولیننت از سدینندترین

خصوریات مورفولونیکی سه رقم ینندم دینم در من قنه خنرمآبناد

 .)1997کنناربرد سننوار سننا
شننیوههننای مقابلننه بننا تننن

خشننکی مننیباشنند .زتولیننتهننا مانننند

مواد و روشها

اختیننار یینناه قننرار مننیدهننند .زتولیننتهننا نننمن بننا بننردن رفیننت

ایننن آزمننای

میتواند با سی سریع آ و حفن بنازده

 28دقیقه شمالی و طنوی سغرافینایی  08درسنه و  22دقیقنه شنرقی و

راننندمان آ مننیشننود ( .)Shaddox, 2004اسننتفاده از

زتولیتها در خا

میتواند موس

افزای

ارتفاع  5028متر از سن

رفیت نگهنداری آ

بهبود رشد ییاه و افزای

کُندرها سب

و بهرنورت

س

عملکرد یردد ( Polat et

(شاهد (عدم کاربرد)= z1و کاربرد  z2=8 z2= 0و  52تن

= z4در هکتار) و رقم در سه س

(کریم = v1کوهدشت =v2

و قابوس = )v3بود .زتولینت انا از عملینات تهینه ب نتر و قبن از

آ و بافت ییاهی با  pHخنثی میباشنند و تواننایی سنی

کاشننت بهرننورت دسننتی بننه هننر کننرت انننافه شنند .بننرای تعیننین

آ بنه مینزان  033تنا  033برابنر وزن خنود دارنند (.)Orts, 2007
نتایج تحقیقات بعدی نشان داده که مصرف زتولیت موس

طرح اایه بلو های کامن تصنادفی

با  0تکرار اسرا شد .عوام منورد بررسنی شنام زتولینت در اهنار

 .)al., 2004این منواد بنیبنو رننو و بندون خارنیت آ ینندیی
خا

درینا مینزان بارنندیی  101/0میلنیمتنر

بهرورت فاکتوری و در قال

شننده و همینننین بننا خیننره و نگهننداری عنارننر موسننود در خننا
مکانهای تبنادلی و رهاسنازی آنهنا در زمنان مناسن

در سننای زراعننی  5010-11در مزرعننه تحقیقنناتی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد با عرض سغرافیایی  00درسه و

سی آ ناشنی از بارنندییهنای اراکننده را بنا بنرده و موسن
افننزای

وزن هنزار داننه

اسرا یردید.

آ انبارهای مینیاتوری عم کرده و در موقع نیناز ریشنه آ را در
نگهداری آ در خا

سنی نیتنرونن و

خصوریات فیزیکی و شیمیایی خا

افنزای

مزرعه مح انجنام آزمنای

ن بت به نمونهییری از عمق  03-3سانتیمتری اقدام شد (سدوی .)5

عملکرد کمنی و کیفنی در زراعنت ینندم یلرننو سنویا و سنایر
محصو ت زراعی مییردد (الهیاری و همکاران .)5012

قب از اسرای آزمای

سدوی  -5نتایج آزمون خا

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

دررد
شن

دررد
نیترونن

ف فر

اتاسیم

دررد
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
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EC

0.49

بافت
خا

دررد
رس

درردسیلت

لومی
سیلتی

25
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آمناری  SASو  MSTAT-Cو مقای نه میننانگینهنا بننا اسننتفاده از

عملیات تهیه زمین شام شخم دی ک لنولر و ایجناد فنارو در

آزمون دانکن در س

اوای آبانماه انجام شد .اا از انجام عملیات تهیه زمین در محدود
اواسط تا اواخنر آبنان مناه اقندام بنه کشنت ارقنام منورد م العنه در
کرتهای آزمای

نموده کنه هنر کنرت آزمنای

نتایج و بحث

شنام  1ردینف

ارتفاع بوته
نتایج سدوی تجزیه واریانا(سدوی  )2نشان داد که اثر زتولیت

کاشننت بننه طننوی  1متننر بننا فارننلهی بننین ردیننفهننای کاشننت 23
سانتیمتری بود .مصرف کودهای شیمیایی با توسه به نتنایج آزمنون
خا

بر ارتفاع بوته در س

کود اوره در سه نوبت هنگنام کاشنت اواسنط انجنهزننی و

 52تن در هکتنار زتولینت بنه دسنت آمند کنه در مقای نه بنا شناهد

513کیلننویرم در هکتننار و کننود اتاسننه بننه میننزان 533کیلننویرم در
هرز اهنبرگ از علفک
هرز باریک برگ از علفک

( 22/22سانتیمتر)  51/18دررد برتری نشان داد .همینین با ترین

انافه شد .سهت کنتری علنفهنای

ارتفاع بوته (  12/80سانتیمتر) مربوط به رقم کوهدشت بود کنه در

توفوردی و سهت مبارزه بنا علنفهنای

مقای ه با ارقام کریم ( 85/15سانتیمتر) و قابوس( 81/00سانتیمتنر)

اوماسنوار در اواخنر اسنفند و اواین

بننه ترتی ن

بهار استفاده شد .در این تحقیق سهت اندازهییری ارتفاع بوته از هر
کرت ده بوته بهرورت تصادفی انتخا و بهوسیله خط ک
مدرج شده از حدفار س

خا

تا انتهای سنبله ارتفناع بوتنهها

بهبود رفیت تعادی کاتیونی خا

سب

دسترسنی بهتنر و آسنانتنر
رشد

رویشی و ارتفاع بوته ییاه میشنود .بنه نظنر منیرسند کنه بنه دلین

هر کرت آزمایشنی تعنداد  53سننبله بهرنورت تصنادفی انتخنا و

توانایی با یی کنه زتولینت در سنی و نگهنداری رطوبنت اننافی

تعداد دانه در هر سنبله بهرنورت دسنتی شنمارش شندند .از تق نیم

موسود در خا

تعداد دانه بر تعداد سنبله میانگین تعداد دانه در سنبله به دسنت آمند.

دارد میتواند مقدار قاب توسهی آ را اا از هر

بار آبیاری مزرعه در داخ خل و فرج خود سی نمایند و بنهمرور

و

در اختیار ریشه ییاه قرار میییرد و موس

االف سدا شدند تعداد هزار دانه از هنر تیمنار خنودش شنمارش و

ارتفناع بوتنهی

افنزای

ییاه میشود (خاشعی سیوکی و همکاران .)5082

توسط ترازو دقیق با دقت  ٪5وزن هزار دانه اندازهییری شد .سهنت

تعداد سنبله در مترمربع
نتایج حار از سدوی تجزیه واریانا(سدوی  )2نشنان داد کنه

محاسبهی عملکرد نهایی دانه نمن حیف حاشیهها از ابتدا و انتهای
برداشت نهایی  2مترمربع برداشنت شند و بنا

اثر زتولیت بر تعنداد سننبله در مترمربنع در سن

دست عملیات خرمنکوبی و بوساری انجام و داننههنا سندا یردیند.

احتمنای  5دررند

معنیدار بود .با توسه به سدوی مقای ه میانگین با ترین تعداد سننبله

وزن دانهها با ترازوی دیجیتای با دقنت ینکهزارم ینرم تعینین شند.

در مترمربع ( )085مربوط به کاربرد زتولیت در س

سهت محاسبهی عملکرد بیولونینک از ننیم مترمربنع از هنر کنرت

 0تن در هکتار

به دست آمد که در مقای ه با تیمار شاهد ( 55/55 )002/88دررند

آزمایشی تمام بوتههای یندم کف بر برداشت نموده و اا از وزن

برتننری نشننان داد (سنندوی  .)0میرزاخننانی و همکنناران( )5010بیننان

کردن به مدت  08سناعت در آون تهوینهدار و در دمنای  21درسنه
سانتییراد خشک شد و وزن آن بنهعنوان عملکنرد زی نتتوده در
نظر یرفته شد و میزان سبزینگی برگ که با دسنتگاه کلروفین سننج

نمودند که مصرف سن وح مختلنف زتولینت باعنث افنزای

مینزان

تعداد سنبله در مترمربع یردید.رفاتی و همکاران طی اژوه

خود

روی دو رقم کلزا اعالم داشتند که مصرف زتولیت باعنث بنا ترین

(مدی  )SPAD 502از هر کرت آزمایشنی بهرنورت تصنادفی 53
برگ ارام را انتخا و میزان سبزینگی بر ح

مصرف زتولیت موسن

ییاه به آ و عنارر ایایی بهویژه نیترونن و در نتیجه افزای

هر کرت آزمایشی و شمارش تعداد سنبله در آن رورت یرفنت .از

شناخ

افنزای

ارتفاع ییاه یردید (میرزاخنانی و سنیبی  .)5081زتولینت از طرینق

اندازهییری شد .تعداد سنبله در مترمربع با انتخا ینک مترمربنع از

کرتها درنهایت س

 55/00و  0/15دررنند برتننری نشننان داد (سنندوی  .)0در

تحقیقی دیگر بیان شد که افزای

اوبی

سهت محاسبه وزن هزار دانه ااازآن که دانههنا از کناه و کلن

احتمای  5دررد معنیدار است .بنا توسنه بنه

سدوی مقای ه میانگین با ترین ارتفاع بوته ( 10سانتیمتر) با کناربرد

سنبلهدهی به میزان  513کیلویرم در هکتار و کود ف نفره بنه مینزان
هکتار در زمان کاشت به خا

آماری  1دررد انجام شد.

تعداد واحند زایشنی (مینوه) در هنر بوتنه یردیند ( Safaei et al.,

SPAD

 .)2008کاربرد زتولیت باعنث خینره رطوبنت در خنا

اندازهییری شد .دادههای بهدسنتآمده بنا اسنتفاده از ننرمافزارهنای
52

و سنی

بیشتر عنارر ایایی از خا

شده و اینن امنر باعنث افنزای

که حداکثر سبزینگی برگ  00/31مربوط به رقنم قنابوس منیباشند

تعنداد

سنبله در مترمربع یردیده است.

که در مقای ه با ارقام کریم ( )02/8و کوهدشت ( )03/05به ترتین

تعداد دانه در سنبله
نتایج حار از سدوی تجزیه واریانا(سدوی  )2نشنان داد کنه

 51/10و  1دررد برتری نشان داد (سدوی .)0

اثر زتولیت بر تعداد دانه در سنبله نیز در س
معنیدار بود .همینین اثر رقم در س

میرزاخانی و همکاران ( )5010ا هار داشتند که مصرف سن وح
مختلننف زتولیننت باعننث افننزای

ینک دررند آمناری

میشود.افزای

احتمای یک دررد بر تعنداد

تخری

( )03/11بود که در مقای ه با تیمار شاهد ( 22/10 )21برتری نشنان

مورد آزمای

کاربرد ممکن است بنر اثنر

االمح ینی و همکناران ( )5082نینز بنا مصنرف زتولینت در کلنزا

آ و امنالح را در طنوی دوره

اختالف معنیداری در میزان الظت کلروفی مشاهده کردند .به نظر

بهبنود

میرسد افزای

تعداد دانه در سنبله در ییاه یردد .در بین ارقنام

سا

رقم کوهدشت با ترین تعداد دانه در سنبله ()05/80

را در مقای ه با ارقام کریم ( )21/11و قابوس ( )22/80بنه ترتین

میزان کلروفین در سی نتم

رشد بهتر سی تم سی کننده نوری و اسنتقرار بهتنر ییاهینه باشند.

باعث سی بیشتر رطوبت ن بت به سنایر سن وح مصنرف زتولینت

رشد ییاه و افزای

و زوای آنها باشد .دلی افزای

اوششی بیر با زتولیت و زتولیت خا

داد با توسه به اینکه مصنرف  52تنن زتولینت در هکتنار منیتوانند

ح اس رشد ییاه در اختیار آن قرار داده و در نتیجنه موسن

ننتیکنی رقنم منیکورد در افنزای

بیوسننتز ایننن رنگداننههننای فتوسننتز و همینننین بنه تعویننق انننداختن

تعداد دانه در سننبله مربنوط بنه مصنرف  52تنن زتولینت در هکتنار

یردد و بهتدریج اینن سنوار سنا

الظت کلروفی در رقنم قنابوس ن نبت بنه دو رقنم

دیگر می تواند مربنوط بنه نقن

دانه در سنبله معنیدار یردید .مقای ه میانگین نشان داد که بنا ترین

میننزان رننفت سننبزینگی بننرگهننا

به دلی فراهمی آ و افزای

شرایط تن

بنا

محتنوای کلروفین بنا کناربرد مقنادیر بنا تر سنوار
سی نیترونن توسط ییاه در

خشکی میباشد.

 51/01و  50/02دررد برتنری بنه خنود اختصناد داد (سندوی .)0

وزن هزار دانه
نتایج تجزیه واریانا (سدوی  )2نشان داد که اثر س وح مختلف

در تیمارهای مصرف زتولیت تعداد دانه در اوزه بیشتری در مقای نه

زتولیت بر وزن هزار دانه و همینین اثر رقم بر روی وزن هنزار داننه

روی ینندم

یک دررند معننیدار یردیند .بنا توسنه بنه نتنایج سندوی

سیبی و همکاران ( )5013در آزمای

خود روی ییاه یلرنو بهاره

با عدم مصرف مشاهده یردید .همینین نتایج آزمنای
نشان داد که کاربرد زِتولینت موسن

تعنداد داننه در سننبله

مقای ه میانگین بیشترین وزن هزار دانه ( 00یرم) مربوط به مصنرف

بیشتری یردید (مرتضوی و همکاران  .)5010کاربرد زتولینت بنا در

 52تن زتولیت در هکتار به دست آمد که در مقای ه با تیمنار شناهد

اختیار ییاشتن آ باعث بهبود ونعیت باروری یلینههنا شنده در

( 01/22یننرم)  53/10دررنند برتننری نشننان داد .همینننین سنندوی

منیدهند (.)Wilson, 2004

مقای ه میانگین نشان داد که حنداکثر وزن هنزار داننه در بنین ارقنام

همینین در ییاه لوبیا قرمز مشاهده کرد که کناربرد الیمنر زِتولینت

مورد تحقیق مربوط به رقم قابوس ( 02/51یرم) به دسنت آمند کنه

نتیجه تعداد داننه در سننبله را افنزای
تعداد دانه در االف افزای

افنزای

در س

در مقای ه بنا ارقنام کنریم ( 02/51ینرم) و کوهدشنت ( )00/00بنه

یافت.

ترتی

سبزینگی برگ
نتایج حار از سدوی تجزیه واریانا(سندوی  )2نشنان داد اثنر
زتولیت بر کلروفی برگها در س

احتمای یک دررند معننیدار

بود .همینین اثر رقنم نینز در سن

احتمنای ینک دررند معننیدار

 55/81و  02/02دررد برتری نشان داد (سدوی  .)0مصنرف

زتولیت باعث افزای

سی نیترونن و اتاسیم و افنزای

وزن هنزار

دانه برنج شد (فرمهینی و همکاران  .)5013به نظنر منیرسند کنه بنا
کاربرد زِتولیت شرایط م ناعدی بنرای حفن رطوبنت در اطنراف
ریشه فراهم شده و شرایط بهینه برای انتقای منواد فتوسننتزی در طنی

میباشد.

دوره ار شدن دانه فراهم نموده و لنیا وزن هنزار داننه افنزای

با توسه به نتایج سدوی مقای ه میانگین با ترین میزان سنبزینگی

است (ایرداد و همکاران .)5010

برگ ( )00/18مربوط به مصرف  52تن زتولیت در هکتار به دسنت
آمد که در مقای ه با تیمار شاهد ( 21/50 )01/02دررند برتنری را

عملکرد دانه

نشان داد .همینین با توسه به سدوی مقای ه میانگین مشاهده یردیند
58

یافتنه

ارزیابی سطوح زئولیت بر عملکرد ،اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو -فیزیولوژیکی ...
نتایج تجزیه واریانا نشان داد که اثر زتولیت در س

مواد ایایی توسط زتولیت رفت عملکرد بیولونیک افنزای

احتمنای

انج دررد و اثر رقم و اثر متقاب زتولیت و رقم بر عملکنرد داننه در
س

یافتنه

است .زتولیت به دلی توانایی سی و نگهداری طو نیمندت آ
و عنارر ایایی در خا

احتمای یک دررد معنیدار بود (سدوی.)2
بیشترین عملکرد دانه در تیمنار مصنرف  52تنن زتولینت و رقنم

میتواند عنارری مانند نیترونن کل یم و

منیزیم و ریزمغییها را در محیط ریشه ییاه نگهداشته و متناسن
نیاز ییاه آنها را آزاد کرده و در نهایت موس

قابوس( 0022کیلویرم در هکتار) به دسنت آمند کنه در مقای نه بنا

بنه

بهبود رشند ییناه و

تیمار شاهد ( 0110/02کیلویرم در هکتار)  25/0دررد برتری نشان

افننزای

داد (سدوی  .)0یزدانی و همکاران ( )5081بیان کردند که با کاربرد

بیولونیک ارقنام بنه دلین تفناوت در اتان نی ننتیکنی ارقنام منورد

الیمر زِتولیت بر عملکرد دانه سنویا معننیدار بنود همیننین بنه نظنر

م العه میباشد.

میرسد کاربرد زتولیت با افزای

سی رطوبنت و نگهداشنتن آ

نتیجهگیری کلی
بهطورکلی می توان ا هار داشت بنا توسنه بنه رندمات ناشنی از

در مک های با همراه است .زتولیت شنرایط مناسنبی بنرای حفن
رطوبت محیط اطنراف ریشنه بنه وسنود منیآورد و ننمن بهبنود و

تنن

توسعه شرایط زم بنرای سنی آ و منواد انیایی بیشنتر باعنث
افزای

مقدار آ قابن اسنتفاده ییناه در خنا

افزای

عملکرد دانه مییردد (بانج شنفیعی و همکناران  .)5081بنا

رطننوبتی بننر روی ییاهنان در کشننت دیننم و اثنر منفننی آن بننر

عملکرد اقتصادی محصو ت انتظار میرود سهت سلنوییری و ینا

یردینده و باعنث

بننه حننداق رسنناندن خ ننارات ناشننی از تننن
افزای

توسه به قابلیت تبنادی ینونی بهکاررفتنه در اثنر کناربرد زتولینتهنا

رطننوبتی در راسننتای

عملکرد یام برداشت .لیا به نظنر منیرسند کناربرد سن وح

مختلف زتولیت به همراه ارقام ارالحشده مناس

فراهمی بیشتری از عنارر انیایی در طنوی دوره رشند ییناه توسنط

من قه مؤثر باشند.

با توسه به اینکه زتولیتها اندین برابر وزن خود رطوبت را سی

زتولیننت فننراهم میسننازد و در نهایننت بننا تننطمین رطوبننت و عنارننر
ایایی موس

میننزان عملکننرد بیولونیننک مننییننردد .تفنناوت عملکننرد

و خیره نموده و به مدت طو نیتری در اختیار ییاه قرار میییرد و

بنا رفنتن عملکنرد داننه منیشنوند ( Polat et al.,

همینین باعث سنی بیشنتر عنارنر انیایی از خنا

شنده کنه در

.)2004

نهایت موس

عملکرد بیولوژیک
نتایج حار از سدوی تجزیه واریانا(سندوی )2نشنان داد کنه

بنننابراین سهننت مقابلننه بننا تن هننای رطننوبتی در کشننت دیننم و
ررفهسویی در هزینه نهادهها مندیریت مزرعنه و حصنوی عملکنرد

ینک دررند بنر

م لو در شرایط دیم مصرف  52تن زتولینت در هکتنار بنه همنراه

زتولیت در س

انج دررند و اثنر رقنم در سن

عملکرد دانه معننیدار بنود .مقای نه مینانگین تیمارهنا نشنان داد کنه

رقم قابوس توریه میشود.

حداکثر عملکرد بیولونیک ( 1005/1کیلنویرم در هکتنار) مربنوط
بنه مصنرف  2تنن در هکتنار زتولیننت بنود کنه در مقای نه بنا شنناهد
( 8510/20کیلویرم در هکتار)  51/55دررد برتنری نشنان داد .در
بین ارقام مورد م العه با ترین عملکرد بیولونیک مربنوط بنه رقنم
قابوس ( 53301 /38کیلویرم در هکتار) بود که در مقای ه بنا ارقنام
کنننریم ( 8833/51کیلنننویرم در هکتنننار) و کوهدشنننت (2012/21
کیلویرم در هکتار) به ترتی

 50/32و  00/00دررند برتنری نشنان

داد (سدوی .)0
میرزاخانی و همکاران ( )5010و اسالم و همکناران ( Islam et

 )al., 2011با م العه بر روی ییاهان سویا و رت مشناهده نمودنند
که زتولیت موس

افزای

افنزای

عملکنرد و اسنزای عملکنرد ییناه منیشنود.

عملکرد بیولونیک در این ییاهنان شند.

اهلل دادی (  )5085معتقد است که بنا دسترسنی بهتنر ییناه بنه آ و
51

 نتایج تجزیه واریانا تطثیر زتولیت و رقم بر عملکرد اسزای عملکرد و خصوریات مورفولونیکی ارقام یندم دیم-2 سدوی
Table 2. The results of analysis of variance of zeolite and cultivar on yield, yield components and morphological characteristics of wheat cultivars
تعداد دانه در سنبله
تعداد سنبله در مترمربع
ارتفاع بوته
وزن هزار دانه
عملکرد بیولونیک
عملکرد دانه
منابع تغییرات
درسه آزادی
سبزینگی 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
زتولیت
76.155**
55.65**
84.2500**
87.435**
72.21**
11.2224830*
3
289387*
zeolite
رقم
55.118**
11.88**
52.2290ns
86.372**
69.459**
08.19851816**
2
3621814**
cultivar
زتولیت × رقم
75.10ns
22.9ns
56.1602ns
71.36ns
73.4ns
75.1207487ns
6
200843**
zeolite× cultivar
خ ا
Error
نری تغییرات
Cv%
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88.6

58.8

81.10

97.45

08.6

92.685190

06.74982

نن

48.6

18.10

9

7.7

1.6

43.9

81.7

.  و یک دررد و ایر معنیدار1 احتمای
*, ** and ns: significant at 5 and 1 percent probability and non- significant.
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 مقای ه میانگین ارزیابی س وح مختلف زتولیت بر عملکرد اسزای عملکرد ارقام مختلف یندم-0 سدوی
Table 3. Comparison of the average evaluation of different levels of zeolite on yield, yield components of different wheat cultivars
تعداد دانه در
تعداد سنبله
ارتفاع
عملکرد بیولونیک(کیلویرم در
سبزینگی برگ
)وزن هزار دانه(یرم
)هکتار/ عملکرد دانه(کیلویرم
)تیمار(زتولیت
سنبله
)(مترمربع
)بوته(سانتیمتر
)هکتار
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 ستون اختالف معنیداری با هم 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.
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