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چکيده
به منظور بررسي اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری ( 7 ،4 ،5/4و  51دسيزیمنس بر متر) و زئولیت ( 6 ،3 ،1و  3تن بر هکتار) بر
کلزای پائیزه ،آزمایشي در فصل زراعي  5333-34در منطقه گرگان انجام شد .نتایج نشان داد که طول غالف در تمام سطوح زئولیت و
شوری نسبت به تیمار شاهد به میزان حدود سه درصد به ترتیب افزایش و کاهش داشت .بیشترین افزایش ارتفاع بوته ،تعداد غالف در
بوته ،تعداد دانه در غالف و عملکرد بیولوژیکي در سطح کاربرد  3تن بر هکتار زئولیت به ترتیب با  3 ،6 ،55و  52درصد افزایش
نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد) مشاهده شد .در عین حال بیشترین مقدار وزن هزار دانه ،عملکرد و کارایي مصرف آب دانه و
عملکرد و کارایي مصرف آب روغن به ترتیب با حدود  55 ،52و  57درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد در سطح کاربرد  6تن بر
هکتار زئولیت بدست آمد .سطوح مختلف شوری تعداد دانه در غالف را بین دو تا چهار درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش داد .بر
خالف انتظار ،سطوح شوری  7و  51دسيزیمنس بر متر موجب افزایش تعداد غالف در بوته ،وزن هزار دانه ،عملکرد و کارایي
مصرف آب دانه ،عملکرد بیولوژیکي و عملکرد و کارایي مصرف آب روغن گردید که البته با نتایج برخي پژوهشها همخواني دارد.
کلمات کليدي :دانه ،روغن ،شوری آب ،عملکرد ،کارایي مصرف آب.

مقدمه

که تولید دانه به ترتیب حدود  546و ( 45/6معادل حدود

کلزا به عنوان یکي از مهمترین دانههای روغني بعد از

 32درصد تولید کشور) هزار تن را به دنبال دارد (.)7

سویا مقام دوم را از نظر میزان تولید دانه در سطح دنیا

تنش شوری موجب کاهش درصد جوانهزني ،کاهش

دارد ( )57و در حدود  52درصد از میزان کل تولید

طول دوره رشد ،افزایش رقابت درون گیاهي ،عقیم شدن

جهاني دانههای روغني را ،که حدود  377/6میلیون تن

گلها ،ریزش غالف و دانه و نهایتاً کاهش کمي و کیفي

ميباشد ،به خود اختصاص داده است ( .)23بر اساس

عملکرد دانه و روغن کلزا ميگردد ( 43و  .)55همچنین

آمارهای سال زراعي  ،5332-33سطح زیر کشت این

تنش شوری در کلزا باعث هیدراتاسیون بافتي ،سمیت

محصول در کشور و استان گلستان به ترتیب  85/8و

یوني و عدم توازن مواد غذایي ميگردد ( .)28لذا کاهش

( 25/3معادل حدود  27درصد کشور) هزار هکتار است

معنيدار عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا تحت شرایط
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تنش شوری توسط محققین مختلف گزارش گردیده

همراه ساختمان متخلخل زئولیتها موجب افزایش سطح

است ( 25 ،53 ،8و  .)22نتایج بررسي تنش شوری بر

ویژه و قابلیت تبادل کاتیوني (حدود  211تا  311میلي-

مراحل مختلف رشد و نمو ارقام مختلف کلزا نشان داد

اکيواالن در صد گرم خاك) آنها شده است ( 27 ،54و

که شوری  54دسيزیمنس بر متر و بیشتر موجب کاهش

 .)32زئولیتها قابلیت جذب انتخابي کاتیونهای مفید

معنيدار رشد دانهرستهای آنها گردید ،اگر چه درصد

مانند آمونیوم و آزادسازی کنترل شده آنها را دارند و لذا

جوانهزني بذرهای کلزا تا تیمار  56دسيزیمنس بر متر

ميتوانند کارایي کودهای شیمیایي را افزایش دهند ( 27و

تحت تأثیر شوری قرار نگرفت .همچنین شوری موجب

 .)43آزادسازی کنترل شده و دوام ترکیبات مختلف

کاهش کلیه صفات رویشي گردید ولي ارقام مورد بررسي

سموم مانند آفتکشها و علفکشها و سرعت پایین

از نظر واکنش به شوری تفاوتي نداشتند .در نهایت آستانه

رهاسازی آنها منجر به افزایش کارایي سموم برای مدت

کاهش عملکرد ارقام مورد بررسي حدود  5-7دسي-

طوالنيتر در محیط توسط زئولیت ميگردد ( 36و .)64

زیمنس بر متر شوری خاك تعیین شد .)22( .کلزا در

زئولیت دارای عناصری مانند پتاسیم ،کلسیم ،سدیم،

اراضي نسبتاً شور گنبد و گرگان ،با هدایت الکتریکي

منیزیوم ،آلومینویم ،مس ،سیلسیوم ،فسفر ،گوگرد ،آهن و

حدود  7/7دسي زیمنس بر متر ،محصول مناسبي تولید

منگنز است ( .)24زئولیت به دلیل خاصیت جذب شدید

ميکند ( .)25این در حالي است که آستانه تحمل به

آب قادر است آب موجود در خاك را تا حد اشباع

شوری دو رقم کلزا در استان گلستان شوری خاك 4/8

جذب و برای مدت طوالني حفظ کند (.)31

دسيزیمنس بر متر (معادل شوری آب آبیاری  6دسي-

گزارش شده است که کاربرد زئولیت موجب افزایش

زیمنس بر متر) به دست آمد (.)22

معنيدار ظرفیت تبادل کاتیوني خاك ( ،)55کاهش معني-

زئولیتها شامل گروه وسیعي از آلومینوسیلیکاتهای

دار غلظت نیترات زهآب خروجي از منطقه ریشه (،24

هیدراته با فرمول کلي  AlO2SiO2, H2Oدارای یک

 27و  ،)51تعدیل اسیدیته خاك به دلیل خاصیت بافری

شبکه تتراهیدرال اتمهای اکسیژن هستند که در اطراف

( 55و  ،)36کاهش نیترات زهآب کشاورزی به میزان  8تا

سیلیسیوم و آلومینیوم قرار گرفتهاند 31 ،23( .و .)53

 56درصد ( ،)32افزایش کارایي کودهای دامي (،)54

اهداف

افزایش رطوبت نقطه ظرفیت زراعي و افزایش آب قابل

کشاورزی هستند ( .)54بر خالف کانيهای معمول رسي،

استفاده به میزان  5/5برابر ( ،)54افزایش ظرفیت

در زئولیتها چارچوب ساختماني به اندازه کافي باز

نگهداری آب و نمک در خاك و حفظ مواد غذایي در

است و این ویژگي باعث بوجود آوردن خواص منحصر

منطقه ریشه گیاه ( ،)37افزایش نفوذپذیری خاك از  7تا

به فرد زئولیتها شده است .مولکولهای آب و کاتیونها

 31درصد در شیبهای کم و بیش از  51درصد در

به راحتي ميتوانند بدون آن که ساختار شبکه دچار تغییر

شیبهای زیاد ( 55و  ،)63افزایش کارایي علفکش در

شود ،در داخل این شبکه حرکت کنند .همچنین بار منفي

کنترل علفهای هرز ،کاهش تراکم اغلب گونههای

موجود در ساختمان زئولیتها ناشي از حضور آلومینیوم

علفهای هرز در شرایط آبیاری معمولي و محدودیت

باعث ایجاد پدیده تبادل کاتیوني با سایر کاتیونهای

آبیاری (در شرایط محدودیت آبیاری علفهای هرز بهتر

موجود در محیط ميشود ( 27و  .)35این موضوع به

کنترل شدند) ،کاهش تجزیه و آبشویي علفکش و در

کلینوپتیلولیتها
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بوته ،وزن خشک ،درصد قند و درصد نیکوتین توتون

شاخص سطح برگ ،وزن خشک برگ ،وزن خشک ساقه

( 55و  ،)58افزایش معنيدار عملکرد بیولوژیکي تر و

و عملکرد تر و خشک کلزای علوفهای را به دنبال داشت

خشک سوروگوم علوفهای ( ،)51افزایش معنيدار ارتفاع

در حالي که تیمار  3تن بر هکتار اثر معنيداری بر این

بوته ،درصد پروتئین کل برگ و ساقه و کارایي مصرف

صفات نداشت ( 26و  .)27گزارش شده است که کاربرد

آب دانه ذرت علوفهای ( )55گردید .استفاده از زئولیت

زئولیت در شوری آب  3و  6دسيزیمنس بر متر موجب

به افزایش وزن هزار دانه ،تعداد دانه در میوه و عملکرد

افزایش عملکرد دانه جو به ترتیب به میزان  3و 23/3

دانه کدو پوست کاغذی منجر شد ولي بر مقدار روغن

درصد شد ( .)37کاربرد  51تن بر هکتار زئولیت در

آن تاثیر نداشت ( .)31کاربرد ده تن بر هکتار زئولیت در

شرایط وجود و عدم وجود تنش شوری و خشکي

شرایط آبیاری معمولي موجب افزایش صفات تعداد

موجب افزایش معنيدار ارتفاع بوته ،تعداد دانه در بالل،

شاخه فرعي ،طول غالف ،تعداد غالف در بوته ،تعداد

وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و کارایي مصرف آب ذرت

دانه در غالف ،وزن هزار دانه ،شاخص برداشت ،عملکرد

دانهای گردید (.)35

دانه و عملکرد روغن چهار ژنوتیپ مختلف کلزا به

با توجه به شوری بخش زیادی از اراضي استان گلستان،

ترتیب به میزان 23/7 ،26/6 ،53/7 ،53 ،24 ،53 ،56 ،55

کمبود منابع آب شیرین و اهمیت کلزا به عنوان یک گیاه

درصد گردید ( .)31همچنین آثار مثبت کاربرد زئولیت با

روغني از یک سو و با توجه به ویژگيهای مثبت،

افزایش سطح تنش آبي افزایش یافت به طوری که صفات

فراواني ،استخراج آسان و قیمت اقتصادی زئولیتهای

فوق را به ترتیب ،34/4 ،53/8 ،43 ،23 ،38 ،37 ،32

طبیعي در کشور از سوی دیگر ،این پژوهش با هدف

 38/6درصد افزایش داد .این در حالي بود که در همه

بررسي با تاثیر کاربرد سطوح مختلف زئولیت بر گیاه کلزا

رژیمهای آبیاری ،کاربرد زئولیت افزایش قابل توجهي بر

تحت شرایط تنش شوری انجام گردید.

درصد روغن نداشت ( .)31کاربرد  3تن بر هکتار
زئولیت عملکرد دانه و ماده خشک آفتابگردان را در

مواد و روشها

شرایط آبیاری معمولي و آبیاری محدود افزایش داد ولي

این پژوهش در سال زراعي  5333-34به صورت کشت

افزایش عملکرد دانه و ماده خشک به ترتیب در شرایط

پاییزه با هدف بررسي اثر زئولیت و تنش شوری بر

آبیاری محدود و آبیاری معمولي بیشتر بود ( .)36بذور

صفات مختلف کلزا به شکل گلداني و در شرایط طبیعي

کلزا تولید شده در شرایط کاربرد زئولیت از درصد

گلخانه (به طوری که هوای آزاد از اطراف به راحتي

جوانهزني ،وزن خشک گیاهچه ،طول ریشهچه و طول

جریان داشت) انجام شد .علت قرار دادن گلدانها در

ساقهچه باالتری برخوردار بودند ( .)4کاربرد زئولیت اثرا

فضای گلخانه ضرورت انجام آبیاری جهت اعمال

نامطلوب تنش خشکي بر تولید گیاهچههای غیرنرمال را

تیمارهای شوری و محروم کردن گلدانها از دریافت

کاهش داد و سبب افزایش درصد جوانهزني ،وزن خشک

بارندگي بود .تیمارهای آزمایشي شامل شوری آب آبیاری

گیاهچه ،درصد سبز مزرعه ،متوسط سبز شدن روزانه و

در چهار سطح شامل ( 5/4شاهد) 7 ،4 ،و  51دسي-

درصد استقرار گیاهچه در بذور کلزا گردید ولي اثر

زیمنس بر متر و چهار سطح زئولیت شامل  6 ،3 ،1و 3

معنيداری بر درصد روغن نداشت ( 4و  .)5همچنین

تن بر هکتار بود.

کاربرد  6و  3تن بر هکتار زئولیت افزایش معنيدار

در این پژوهش جهت تهیه تیمارهای شوری از ترکیب
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چهار نمک کلرید سدیم ،کلرید کلسیم ،کلرید منیزیم

جهت جلوگیری از نشست خاك در گلدان و رسیدن به

آبدار و سولفات منیزیم با نسبتهای وزني برابر با آب

وزن مخصوص ظاهری خاك مزرعه ،پر کردن خاك

معمولي (تیمار شاهد) استفاده شد .برای این منظور ابتدا

گلدان به صورت تدریجي و در الیههای پنج سانتيمتری

مقدار نمک بر اساس رابطه تجربي TDS=640*EC

همراه با کوبش انجام شد .تمام زئولیت و کود گوگرد و

(که در آن  TDSمقدار نمک بر حسب میليگرم بر لیتر

یکسوم کود نیتروژن با ده سانتيمتر باالیي خاك به طور

و  ECهدایت الکتریکي بر حسب دسيزیمنس بر متر

کامل مخلوط و درون گلدانها ریخته شد .همچنین پنج

ميباشد) به صورت تقریبي محاسبه شد و سپس با

سانتيمتر فوقاني گلدانها نیز جهت انجام آبیاری خالي

اندازهگیری هدایت الکتریکي محلولهای ساخته شده به

گذاشته شد .پس از پر کردن گلدان با یک آبیاری نسبتاً

صورت سعي و خطا مقدار دقیق نمک تعیین گردید .پیش

سنگین ،ضمن تحکیم خاك و آمادهسازی بستر کشت

از پر کردن گلدانهای پالستیکي ،مشخصات فیزیکي و

بذر ،رطوبت مورد نیاز برای کشت آماده گردید .در هر

شیمیایي خاك مورد استفاده اندازهگیری گردید و بر

گلدان تعداد  55بذر کلزا رقم هایوال  415در تاریخ 56

اساس آزمون مواد غذایي خاك ،مقدار کود مورد نیاز

آذر در عمق  5-5/5سانتيمتری کشت شد .بعد از جوانه-

(کود گوگرد معادل  51کیلوگرم در هکتار در زمان کشت

زني بذور و استقرار آنها ،طي چند مرحله عملیات تنک

و کود اوره معادل  535کیلوگرم در هکتار در سه مرحله

کردن انجام شد به طوری که در نهایت تعداد بوته در هر

زمان کشت ،در زمان خروج از روزت و هنگام گلدهي)

گلدان به  5بوته رسید .آبیاری گلدانها تا مرحله شش

مشخص شد .نتایج ویژگيهای فیزیکي و شیمیایي خاك

برگي با آب معمولي و پس از آن تا پایان فصل رشد با

و روش اندازهگیری آنها در جدول  5آمده است .سپس

سطوح شوری مورد نظر به صورت هفتگي انجام گردید.

بر اساس ابعاد گلدان (ارتفاع  36و عرض دهانه 41

مقدار آبیاری بر اساس کاهش رطوبت وزني گلدان تعیین

سانتيمتر) و وزن مخصوص ظاهری خاك ،مقدار خاك

گردید ولي مقدار آن برای همه تیمارها یکسان بود .به

مورد نیاز برای پر کردن گلدانها محاسبه گردید و این

منظور جلوگیری از خروج آب از کف گلدان ،در هر

میزان خاك از عمق  1-31سانتيمتری خاك مزرعه تهیه

آبیاری ،این حجم آب به صورت تدریجي به گلدان

گردید .پس از خشک کردن خاك در مجاروت هوای

اضافه گردید .در پایان فصل رشد صفات ارتفاع بوته،

آزاد و سپس عبور آن از الک دو میليمتری ،درصد

طول غالف ،تعداد غالف در بوته ،دانه در غالف ،وزن

رطوبت خاك به روش وزني اندازهگیری گردید .نحوه پر

هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیکي ،شاخص

کردن گلدانها به این صورت بود که ابتدا به منظور

برداشت (نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیکي)،

جلوگیری از تجمع نمک یا آب در گلدانها ،پنج سوراخ

درصد روغن ،عملکرد روغن (حاصلضرب عملکرد دانه

به قطر یک سانتيمتر در کف آنها به عنوان زهکش تعبیه

در درصد روغن) ،کارایي مصرف آب دانه و کارایي

گردید و در ته گلدان به ارتفاع سه سانتيمتر ماسه ریخته

مصرف آب روغن اندازهگیری گردید.

شد .سپس با توجه به درصد رطوبت ،حجم گلدان و
وزن مخصوص ظاهری خاك ،وزن خاك مورد نیاز برای
پر کردن گلدان به ارتفاع  28سانتيمتر محاسبه گردید.
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جدول  -1ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک مورد استفاده
ویژگي

واحد

شن

درصد

سیلت

درصد

رس

درصد

بافت خاك

-

روش اندازه-
گیری

شماره منبع

مقدار
31

هیدرومتری

46

48
22
لوم

درصد اشباع خاك

درصد

-

45

32

جرم مخصوص ظاهری

گرم بر سانتيمترمکعب

سیلندر

38

5/45

جرم مخصوص حقیقي

گرم بر سانتيمترمکعب

پیکنومتر

33

2/53

اسیدیته عصاره اشباع

-

دستگاهي

-

7/8

دسيزیمنس بر متر

دستگاهي

-

5/3

62

5/38

5

1/21
53/5
521

هدایت الکتریکي عصاره
اشباع
کل کربن آلي

درصد

نیتروژن کل

درصد

کجلدال

فسفر قابل جذب

قسمت در میلیون

اولسن

48

پتاسیم قابل جذب

قسمت در میلیون

شعلهسنجي

41

نتايج و بحث

ارتفاع بوته نسبت به تیمار شاهد گردید .این در حالي بود

ارتفاع بوته

که کاهش ارتفاع بوته در اثر تنش شوری توسط

اثر سطوح مختلف شوری و زئولیت بر صفات مورد

پژوهشگران مختلف گزارش شده بود (،53 ،56 ،53 ،3

بررسي در شکل  5ارائه شده است .نتایج نشان داد که

 45 ،22و  .)57اگرچه نتایج بیشتر پژوهشهای قبلي

کاربرد  3تن بر هکتار زئولیت موجب  55درصد افزایش

نشان ميدهد که ارتفاع بوته کلزا در اثر تنش شوری

ارتفاع بوته کلزا نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد)

کاهش ميیابد ،ولي نتایج یک پژوهش نشان داد که در

گردید در حالي که سطوح  3و  6تن بر هکتار تغییر

دو رقم مختلف کلزا افزایش شوری از  5/4به  3و 4

محسوسي بر ارتفاع بوته نداشت .افزایش ارتفاع بوته

دسيزیمنس بر متر موجب افزایش ارتفاع بوته به ترتیب

ذرت دانهای در اثر کاربرد زئولیت نیز گزارش گردیده

به میزان  5/4و  4سانتيمتر گردید ( .)65همچنین در

بود ( )35که با نتایج این تحقیق همخواني دارد .سطوح

پژوهش دیگری کاهش معنيدار ارتفاع بوته کلزا در اثر

مختلف شوری موجب کاهش جزئي (و نه قابل توجه)
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افزایش شوری آب آبیاری از  1/6به  52دسيزیمنس بر

تعداد غالف در بوته کلزا با افزایش

متر مشاهده نگردید (.)53

شوری گزارش شده است ( 25 ،56 ،3و  )22که با نتایج

طول غالف

این پژوهش همخواني ندارد .در عین حال ،نتایج برخي

طول غالف در تمام سطوح زئولیت و شوری نسبت به

پژوهشها نشان داد که در بیشتر ارقام مورد بررسي کلزا،

تیمار شاهد به میزان حدود سه درصد به ترتیب افزایش

افزایش شوری به ترتیب تا  4 ،3و  52دسيزیمنس بر

و کاهش داشت .در پژوهشي کاربرد  51تن بر هکتار

متر موجب افزایش تعداد غالف در بوته کلزا شد ولي

زئولیت نسبت به عدم کاربرد ،در شرایط بدون تنش،

پس از آن ،افزایش شوری به کاهش این صفت منجر

تنش متوسط و تنش شدید آبیاری به ترتیب موجب ،56

گردید ( 45 ،8و  .)57همچنین در پژوهشي افزایش

 23و  37درصد (به طور متوسط  25درصد) افزایش

شوری آب آبیاری تا  52دسيزیمنس بر متر در دو رقم

طول غالف کلزا گردید ( .)31کاهش طول غالف کلزا در

از هشت رقم مورد بررسي کلزا به افزایش معنيدار تعداد

اثر شوری توسط برخي پژوهشگران دیگر نیز گزارش

غالف در بوته منجر گردید ،اگرچه در سایر ارقام کاهش

شده بود ( 8و  .)25شوری با افزایش فشار اسمزی

این صفت را به دنبال داشت (.)58

محلول خاك منجر به کاهش جذب آب و در نتیجه

تعداد دانه در غالف

کاهش تقسیم ،طویل شدن و تمایز سلولي ميگردد .لذا

کاربرد  3تن بر هکتار زئولیت تاثیری بر تعداد دانه در

طول خورجین با افزایش شوری کاهش یافت.

غالف نداشت در حالي که در سطوح کاربرد  6و  3تن

تعداد غالف در بوته

بر هکتار زئولیت ،این صفت حدود  3درصد نسبت به

بر اساس نتایج ،کاربرد  3تن بر هکتار زئولیت تغییر

شاهد افزایش داشت .این در حالي است که در پژوهشي

محسوسي بر تعداد غالف در بوته نداشت ولي با افزایش

تعداد دانه در غالف کلزا در شرایط کاربرد  51تن بر

سطح کاربرد به  6و  3تن بر هکتار این صفت به ترتیب

هکتار زئولیت نسبت به عدم کاربرد ،در شرایط بدون

 3و  6درصد افزایش یافت .نتایج یک پژوهش نشان داد

تنش آبي برای ارقام مخالف بین  56تا  58درصد و در

که کاربرد  51تن بر هکتار زئولیت نسبت به عدم کاربرد،

شرایط تنش آبي متوسط بین  58تا  34درصد یافت (.)31

در شرایط بدون تنش آبي موجب  53درصد افزایش

سطوح مختلف شوری تعداد دانه در غالف را بین دو تا

تعداد غالف در بوته کلزا گردید ( )31که با نتایج این

چهار درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش داد .کاهش

پژوهش نزدیکي دارد .بر خالف انتظار ،شوری  7و 51

تعداد دانه در غالف کلزا در اثر شوری توسط برخي

دسيزیمنس بر متر موجب افزایش تعداد غالف در بوته

پژوهشگران گزارش شده بود ( 45 ،22 ،25 ،53 ،56 ،3و

به ترتیب به میزان  5و  8درصد گردید .در شرایط تنش

 .)44با توجه به تاثیر مثبت زئولیت و تاثیر منفي شوری

شوری ،محدودیت جذب عناصر غذایي توسط ریشه،

بر طول غالف از یک سو و همبستگي طول غالف با

منجر به کاهش تولید مواد فتوسنتزی و کاهش تخصیص

تعداد دانه در غالف ( )25از سوی دیگر ،لذا ميتوان

آن به اندامهای زایشي ميشود .بنابراین کمبود منبع طي

انتظار داشت که زئولیت و شوری به ترتیب موجب

دوره گلدهي باعث ریزش اندامهای زایشي ،گلهای

افزایش و کاهش تعداد دانه در غالف مشابه گردد .تعداد

بارور و غالفهای جوان ميشود که نتیجه آن کاهش

دانه در غالف به طور متوسط به  31تخمک در زمان

تعداد غالفهای بالغ است ( .)3بر همین اساس ،کاهش

گلدهي ميرسد ولي تعداد نهایي آنها همواره از مقدار
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مذکور کمتر است زیرا عواملي مانند شوری ،افزایش

عنایت به اثر زئولیت بر اجزاء عملکرد کلزا در این

فشار اسمزی و عوامل محیطي دیگر در کاهش تعداد دانه

پژوهش ،برتری تیمار  6تن بر هکتار زئولیت را ميتوان

در غالف موثر است (.)3

به افزایش وزن هزار دانه نسبت داد.

وزن هزار دانه

بر خالف انتظار ،شوری موجب افزایش عملکرد دانه و

بیشترین مقدار وزن هزار دانه با حدود  52درصد

کارایي مصرف آب دانه گردید به طوری که در سطوح

افزایش نسبت به تیمار شاهد در شرایط کاربرد  6تن بر

شوری  7 ،4و  51دسيزیمنس بر متر این صفات نسبت

هکتار زئولیت بدست آمد و سطوح کاربرد  3و  3تن بر

به تیمار شاهد به ترتیب  3 ،2/5و  6درصد افزایش یافت.

هکتار زئولیت به ترتیب موجب حدود  6و  5درصد

علت این امر را ميتوان به افزایش تعداد غالف در بوته و

افزایش این صفت شدند .در پژوهشي کاربرد  51تن بر

وزن هزار دانه با شوری دانست .در همین راستا گزارش

هکتار زئولیت نسبت به عدم کاربرد ،موجب  51تا 25

شده است که افزایش شوری از صفر به ترتیب به  3 ،6و

درصد افزایش وزن هزار دانه ارقام مختلف کلزا گردید

 4دسيزیمنس بر متر افزایش عملکرد دانه کلزا را به

( )31که با نتایج این پژوهش همخواني نزدیکي دارد .بر

دنبال داشت ولي افزایش بیشتر شوری به کاهش این

خالف انتظار ،سطوح مختلف شوری موجب چهار تا

صفت منجر شد ( 22 ،8و  .)57همچنین گزارش شده

شش درصد افزایش وزن هزار دانه نسبت به تیمار شاهد

است که افزایش شوری خاك از  2/3به  51دسيزیمنس

گردید .به نظر ميرسد که گیاه تالش دارد که کاهش

بر متر به کاهش معنيدار عملکرد دانه کلزا منجر نگردید

طول غالف و تعداد دانه در غالف در اثر شوری را با

( )55و افزایش شوری از  5/4به  3دسيزیمنس بر متر

افزایش وزن هزار دانه جبران نماید .در همین راستا نتایج

موجب  51درصد افزایش عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا

پژوهشي نشان داد که تنش شوری تاثیر معنيداری بر

شد ( .)65در عین حال ،کاهش معنيدار عملکرد دانه کلزا

وزن هزار دانه کلزا نداشت ( .)44در پژوهش دیگری

در اثر شوری در بیشتر پژوهشهای قبلي گزارش گردیده

کاهش معنيدار وزن هزار دانه کلزا در محدوده شوری

بود ( 45 ،35 ،25 ،53 ،56 ،53 ،3 ،6و  .)44در پژوهشي

آب آبیاری  1/7تا  6دسيزیمنس بر متر مشاهده نشد

با افزایش شوری کارایي مصرف آب دانه ارقام مختلف

(.)22

کلزا کاهش یافت ( )35در حالي که نتایج برخي دیگر از

عملکرد دانه و کارايي مصرف آب دانه

پژوهشها نشان داد که کارایي مصرف آب دانه کلزا تا

بیشترین مقدار عملکرد دانه و کارایي مصرف آب دانه در

شوری  6دسيزیمنس بر متر افزایش و پس از آن کاهش

شرایط کاربرد  6تن بر هکتار زئولیت به ترتیب به میزان

یافت ( 53و  )22که با نتایج این تحقیق همخواني دارد.

 5536کیلوگرم بر هکتار و  1/814کیلوگرم بر مترمکعب

در مورد آستانه تحمل شوری کلزا به دلیل تنوع ژنتیکي

مشاهده گردید .بر اساس نتایج ،این صفات در این تیمار

ارقام و تفاوت شرایط آزمایشات ،نتایج متفاوت و بعضاً

نسبت به تیمار شاهد بیش از  55درصد افزایش داشتند

متناقض گزارش شده است ( .)22برای مثال در حالي که

در حالي که کاربرد  3و  3تن بر هکتار زئولیت افزایش

حد آستانه تحمل به شوری کلزا  55دسيزیمنس بر متر

قابل توجهي در این صفات به دنبال نداشتند .با توجه به

گزارش شده است ( ،)52این شاخص توسط پژوهشگران

این که عملکرد دانه تابعي از اجزاء عملکرد (تعداد غالف

دیگر برای دو رقم مختلف کلزا شوری خاك  55و 3/7

در بوته ،دانه در غالف و وزن هزار دانه) ميباشد و با

دسيزیمنس بر متر ( ،)44برای یک رقم دیگر شوری آب
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آبیاری  5دسيزیمنس بر متر ( 55و  )52و برای یک رقم

خیلي شور نسبت به تیمار غیرشور را گزارش کردند.

کلزا شوری خاك  4/8دسيزیمنس بر متر معادل شوری

بیشترین میزان صفات زایشي (وزن هزار دانه و عملکرد

آب آبیاری  6دسيزیمنس بر متر ( )22اعالم شده است.

دانه) و رویشي (ارتفاع بوته ،طول غالف و عملکرد

عملکرد بيولوژيکي و شاخص برداشت

بیولوژیکي) به ترتیب در سطح کاربرد  6و  3تن بر هکتار

نتایج نشان داد که زئولیت موجب افزایش عملکرد

مشاهده گردید که به این معنا ميباشد که کاربرد زیاد

بیولوژیکي کلزا گردید به طوری که در سطوح  3و  6و

زئولیت به دلیل افزایش رشد رویشي گیاه کلزا از پتانسیل

سطح  3تن بر هکتار کاربرد زئولیت ،عملکرد بیولوژیکي

تولید دانه آن ميکاهد .بر همین اساس ،بیشترین و

به ترتیب حدود  5و  52درصد نسبت به شرایط عدم

کمترین میزان شاخص برداشت به ترتیب در سطوح

کاربرد افزایش داشت .حدود  55تا  42درصد افزایش

کاربرد  6و  3تن بر هکتار زئولیت مشاهده گردید.

عملکرد بیولوژیکي تر و  5تا  41افزایش عملکرد

همچنین شوری موجب تغییر قابل مالحظه شاخص

بیولوژیکي خشک کلزای علوفهای در سطوح مختلف

برداشت نگردید که نشان ميدهد اثر شوری بر صفات

کاربرد زئولیت ( )27و  4تا  56افزایش عملکرد

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکي گیاه کلزا از روند و

بیولوژیکي سوروگوم علوفهای در اثر استفاده از

شیب یکساني برخوردار بوده است.

سوپرجاذب زئولیت ( )51گزارش شده بود.

درصد روغن

بر خالف انتظار ،نتایج اثر شوری بر عملکرد بیولوژیکي

کاربرد زئولیت موجب افزایش درصد روغن گردید به

همانند اثر آن بر صفات عملکرد دانه و کارایي مصرف

طوری که بیشترین مقدار این صفت در سطوح  6و  3تن

آب دانه بود به طوری که سطوح مختلف شوری موجب

بر هکتار زئولیت با حدود  2/5درصد افزایش درصد

حدود  2تا  6درصد افزایش عملکرد بیولوژیکي نسبت

روغن در مقایسه با شرایط عدم کاربرد (حدود  6درصد

به تیمار شاهد ( 5/4دسيزیمنس بر متر) گردیدند .البته

نسبت به تیمار عدم کاربرد) مشاهده گردید .این در حالي

گزارشهای مشابهي وجود دارد که اثر غیرکاهشي و حتي

بود که نتایج پژوهشي نشان داد که در رژیمهای آبیاری

در برخي موارد افزایشي تنش شوری بر عملکرد

مختلف ،کاربرد زئولیت موجب افزایش قابل توجه درصد

بیولوژیکي گیاه کلزا را که نشان ميدهد .در همین راستا،

روغن نشد (.)31

تارینژاد و همکاران ( ،)8افزایش غیرمعنيدار عملکرد

سطوح مختلف شوری ،بجز شوری  7دسيزیمنس بر

بیولوژیکي در شوری  3دسيزیمنس بر متر نسبت به

متر ،تاثیری محسوسي بر درصد روغن نداشت .اثر

صفر و کاهش معنيدار در شوریهای بیشتر را گزارش

شوری بر درصد روغن کلزا در پژوهشهای مختلف

کردند .حسیني و همکاران ( )5387کاهش معنيداری در

متفاوت و متضاد گزارش شده است .برای مثال ،نتایج دو

عملکرد بیولوژیکي کلزا تا شوری  6دسيزیمنس بر متر

پژوهش در بررسي شوری صفر تا  )8( 52و  1/7تا 54

مشاهده نکردند ..پرچلي و همکاران ( )5335گزارش

( )22دسيزیمنس بر متر بر درصد روغن کلزا نشان داد

کردند که افزایش شوری خاك از  2/3به  51دسيزیمنس

که حداکثر این صفت به ترتیب در شوری  3و  8و

بر متر منجر به کاهش معنيدار عملکرد بیولوژیکي کلزا

حداقل آن به ترتیب در شوری  3و  1/7اتفاق افتاد که

نگردید .گل و احمد ( )2117افزایش عملکرد بیولوژیکي

کامالً مخالف یکدیگر است .همچنین در حالي که در

دو رقم کلزا در برخي تاریخهای کشت در تیمارهای

برخي پژوهشها اثر تنش شوری بر درصد روغن کلزا را

جلد  ، 5شماره  ، 3پاییز 5335
کامي کابوسي و همکاران

غیرمعنيدار گزارش گردیده بود ( 44 ،22 ،8و  ،)56نتایج

آبیاری به افزایش عملکرد کمي و کیفي کلزا منجر گردید

پژوهشهای دیگر کاهش معنيدار این صفت در شرایط

که البته با نتایج برخي پژوهشها همخواني دارد.

شوری را نشان داد ( 56 ،6و .)25

منابع

عملکرد روغن و کارايي مصرف آب روغن

 .5احیایي ،م .و اصغرزاد ع ( )5375شرح روشهای

نتایج نشان داد که کاربرد زئولیت در تمام سطوح نسببت

تجزیه شیمیایي خاك .نشریه فني شماره  .383موسسه

به تیمار شاهد منجر به افزایش عملکرد روغبن و کبارایي

تحقیقات خاك و آب کشور ،تهران ،ایران528 ،

مصرف آب روغن کلزا گردیبد ببه طبوری کبه بیشبترین

صفحه.

افزایش نسبت به تیمار شاهد در سطح کاربرد  6و  3تبن

 .2ارزانش م.ح ،.بنيعقیل ن ،.قربانلي م.ل .و شهبازی م

بر هکتار زئولیت به میزان حدود به ترتیب  57و  8درصد

( )5335تاثیر باکتریهای محرك رشد گیاه بر

مشاهده گردید .در همین راستا کاربرد ده تبن ببر هکتبار

پارامترهای رشدی و غلظت عناصر کممصرف در دو

زئولیت در شرایط آبیاری معمولي میانگین عملکرد روغن

رقم کلزا تحت تنش شوری .مجله مدیریت خاك و

چهار ژنوتیبپ مختلبف کلبزا را ببه میبزان  23/7درصبد

تولید پایدار.553-563 :)2(2 ،

افزایش داد ( )31که با نتایج این پژوهش مشابهت دارد.

 .3آرمندپیشه ا ،.ایراننژاد ح ،.الهدادی ا ،.امیری ر .و

بر خالف انتظار ،شوری به افزایش عملکرد روغن و

کلیائي ا.ع ( )5388اثر کاربرد زئولیت بر جوانهزني و

کارایي مصرف آب روغن منجر گردید .بیشترین مقدار

قدرت رویش بذور کلزا تحت تنش خشکي .فصلنامه

این صفات در شوری  51دسيزیمنس بر متر مشاهده شد

علمي اکوفیزیولوژی گیاهان زراعي.54-62 :)5(5 ،

که پنج درصد نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود .عملکرد و

 .4آرمندپیشه ا ،.شیرانيراد ا.ح ،.الهدادی ا ،.عبادی ع .و

کارایي مصرف آب روغن به صفات درصد روغن و

کلیائي ا.ع ( )5383کاهش اثرات نامطلوب تنش

عملکرد دانه بستگي دارد .با توجه به تغییر جزئي درصد

خشکي با کاربرد زئولیت بر خصوصیات بذرهای

روغن با افزایش شوری در این پژوهش ،افزایش عملکرد

تولید شده ارقام کلزا (.)Brassica napus L.

روغن و کارایي مصرف آب روغن را ميتوان به افزایش

فصلنامه علمي -پژوهشي گیاه و زیست بوم:)24(6 ،

عملکرد دانه کلزا مرتبط دانست.

.67-75

نتيجهگيري

 .5بایبوردی ا ،.طباطبایي س.ج .و احمداف ع ()5383

نتایج نشان داد که بیشترین میزان صفات زایشي (وزن

تأثیر تنش شوری ناشي از کلرور سدیم بر

هزار دانه و عملکرد دانه) و رویشي (ارتفاع بوته ،طول

خصوصیات فیزیولوژیکي ،کمیت و کیفیت ارقام

غالف و عملکرد بیولوژیکي) به ترتیب در سطح کاربرد

پاییزه کلزا .نشریه آب و خاك (علوم و صنایع

 6و  3تن بر هکتار مشاهده گردید که نشان ميدهد

کشاورزی).334-346 :)2(24 ،

کاربرد سطوح باالی زئولیت به دلیل افزایش رشد رویشي

 .6بينام .5334 ،آمارنامه کشاورزی سال زراعي -33

گیاه کلزا از پتانسیل تولید دانه آن ميکاهد .بر همین

5332؛ جلد اول :محصوالت زراعي  .انتشارات

اساس ،بیشترین و کمترین میزان شاخص برداشت به

معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد

ترتیب در سطوح کاربرد  6و  3تن بر هکتار زئولیت

کشاورزی 563 ،صفحه.

مشاهده گردید .بر خالف انتظار ،افزایش شوری آب

 .7تارینژاد ع.ر ،.قیومي ح ،.رشیدی و ،.فرحوش ف .و

جلد  ، 5شماره  ، 3پاییز 5335
تاثير کاربرد زئوليت بر کلزا ...
علیزاده ب ( )5335ارزیابي میزان تحملپذیری ارقام

 .55راهنما ع.ا ( )5332مقایسه عملکرد ،اجزای عملکرد و

کلزا به تنش شوری .ویژهنامه دانش کشاورزی و

مقاومت نسبي ارقام کلزا در اراضي لب شور

تولید پایدار.23-43 :)4.5(22 ،

خوزستان .نشریه زراعت (پژوهش و سازندگي):33 ،

 .8تجلي ط ،.باقری ع.ر .و حسیني م ( )5331اثر تنش
شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا.
مجله اکوفیزیولوژی گیاهي.77-31 :3 ،
 .3ترابي ع.ر ،.فرحبخش ح .و خواجویينژاد غ.ر
( )5332بررسي رژیمهای مختلف آبیاری و

.71-81
 .56رسولي س.ف ،.گالشي س ،.پیردشتي ه.ا .و زینلي ا
( )5333بررسي اثر تنش غرقابي بر عملکرد و اجزای
عملکرد کلزا .نشریه تولید گیاهان زراعي-45 :)2(7 ،
.23

سوپرجاذب زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد

 .57رنجبر م ،.اصفهاني م ،.قدوسي م .و یزداني م.ر

سورگوم علوفهای ( .)Sorghum bicolor L.به-

( )5383تاثیر آبیاری و مصرف زئولیت طبیعي بر

زراعي کشاورزی.5-54 :)3(55 ،

عملکرد کمي و کیفي توتون کوکر  .347پژوهشنامه

 .51جاللي و.ر .و همایي م ( )5383مدلسازی اثر زمان
اعمال تنش شوری محیط ریشه بر عملکرد گیاه کلزا.
مجله بهزراعي کشاورزی.23-41 :)5(52 ،
 .55جاللي و.ر ،.همایي م .و میرنیا س.خ ( )5387مدل-
سازی واکنش کلزا به شوری طي دورههای رشد
زایشي .علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعي،
.555-525 :)44(52

علوم کشاورزی.63-75 :)2(5 ،
 .58زماني ص.ع ،.نظامي م.ط ،.حبیبي د .و بایبوردی ا
( )5388بررسي عملکرد و اجزای عملکرد ارقام
کلزای پاییزه در شرایط تنش شوری .مجله تنشهای
محیطي در علوم گیاهي.513-525 :)2(5 ،
 .53شمسالدینسعید م .و فرحبخش ح ( )5387بررسي
صفات کمي و کیفي عملکرد کلزا تحت شرایط تنش

 .52حسیني ی ،.همایي م ،.کریمیان ن.ع .و سعادت س

شوری و شناسایي بهترین شاخص مقاومت .علوم و

( )5387اثرات فسفر و شوری بر رشد ،غلظت عناصر

فنون کشاورزی و منابع طبیعي 43(52 ،الف).65-78 :

غذایي و کارایي مصرف آب در کلزا ( Brassica

 .21شهبازی م ،.کیاني ع.ر .و رئیسي س ( )5331تعیین

 .)napus L.پژوهش کشاورزی :آب ،خاك و گیاه

آستانه تحمل به شوری در دو رقم کلزا ( Brassica

در کشاورزی.5-58 :)4(8 ،

 .)napus L.مجله علوم زراعي ایران-35 :)5(53 ،

 .53حقشناس گرگابي م .و بیگيهرچگاني ح ( )5383اثر

.58

زئولیت میانه بر ظرفیت نگهداری آب و ضرایب

 .25شهرابي فراهاني ب ،.فرهمندفر ا ،.حسنلو ط،.

مدلهای منحني رطوبتي دو بافت خاك شني و لوم-

شیرانيراد ا.ح .و طباطبایي س.ع ( )5332ارزیابي

رسي .مجله پژوهش آب ایران.35-42 :)6(4 ،

تحمل به خشکي چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات

 .54خاشعيسیوکي ع ،.کوچکزاده م .و شهابيفر م
( )5387تاثیر کاربرد زئولیت طبیعي کلینوپتیوالیت و

فیزیولوژی و زراعي در منطقه یزد .نشریه تولید
گیاهان زراعي.77-37 :)4(6 ،

رطوبت خاك بر اجزای عملکرد ذرت .مجله

 .22عابدی کوپایي ج ،.موسوی س.ف .و معتمدی آ

پژوهشهای خاك (علوم خاك و آب)-245 :)2(22 ،

( )5383بررسي تاثیر کاربرد زئولیت کلینوپتيلوالیت

.235

در کاهش آبشویي کود اوره از خاك .آب و فاضالب،

جلد  ، 5شماره  ، 3پاییز 5335
کامي کابوسي و همکاران

.55-57 :)3(25
 .23عظیميگندماني م ،.دهداری ا ،.فرجي ه ،.موحدی-

آزمایشهای ناپیوسته و پویا .نشریه آبیاری و زهکشي
ایران.766-773 :)8(4 ،

دهنوی م .و علينقيزاده م ( )5335تاثیر تنش شوری

 .35یزداني ح ،.قهرمان ب ،.داوری ك .و کافي م ()5333

بر برخي خصوصیات کمي و کیفي ارقام کلزای بهاره.

اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر شاخص کارایي

مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعي.53-71 :)5(5 ،

مصرف آب دو رقم کلزا .مجله مهندسي منابع آب،

 .24غالمحسیني م ،.آقاعلیخاني م .و ملکوتي م.ج ()5387

.67-84 :)23(7

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد

 .32یعقوبي س.ر ،.آقاعلیخاني م ،.غالمحسیني م،.

کمي و کیفي علوفه کلزای پاییزه .علوم و فنون

ساداتاسیالن ك ،.دولتآبادیان آ ،.خدایيجوقان آ .و

کشاورزی و منابع طبیعي45(52 ،ب).537-548 :

جمشیدی ا ( )5331تاثیر کمپوست کود دامي غني

 .25غالمحسیني م ،.آقاعلیخاني م .و ملکوتي م.ج ()5388

شده با مقادیر مختلف زئولیت بر کارایي علفکش

تاثیر زئولیت در کاهش آبشوئي نیتروژن در یک خاك

تریفلورالین در کنترل علفهای هرز آفتابگردان

شني تحت کشت کلزای علوفهای .مجله پژوهشهای

تحت رژیمهای مختلف آبیاری .مجله علوم گیاهان

خاك (علوم خاك و آب).43-61 :)5(23 ،

زراعي ایران.543-555 :)5(42 ،

 .26قربانلي م.ل ،.ساطعي آ .و مقیسه ا ( )5382اثر مقادیر
متفاوت شوری بر فعالیت آنزیمهای کاتاالز،
پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در ریشه و برگهای
ارقام کلزا ( .)Brassica napus L.پژوهش و
سازندگي.33-43 :)5(56 ،
 .27کاضمیان ح ( )5383مقدمهای بر زئولیتها؛ کانيهای
سحرانگیز .انتشارات بهشت ،چاپ اول ،تهران511 ،
صفحه.
 .28متقي ل ،.الهدادی ا ،.شیرانيراد ا.ح ،.اکبری غ.ع .و
حسنلو ط ( )5333بررسي اثر زئولیت بر عملکرد و
اجزای عملکرد ژنوتیپهای کلزا تحت شرایط کمآبي.
بهزراعي کشاورزی.385-337 :)2(56 ،
 .23محمدی م ،.مولوی ح ،.لیاقت ع.م .و پارسينژاد م
( )5332اثر کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارایي
مصرف آب ذرت دانهای .مجله پژوهش آب در
کشاورزی.67-75 :)5(27 ،
 .31مسلمي کوچصفهاني م ،.نوابیان م ،.اسمعیليورکي م.
و وظیفهدوست م ( )5333بررسي کاهش نیترات زه-
آب کشاورزی توسط زئولیت اصالح شده در
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Abstract
To evaluate the effect of different levels of irrigation water salinity (1.4, 4, 7 and 10 dS.m-1) and
zeolite (0, 3, 6 and 9 tons per hectare) on rapeseed, an experiment in season 2015 was done in the
Gorgan region. The results showed that all levels of zeolite and salinity increased and decreased the
length of the pod to the rate of about three percent, respectively. Most plant height, number of pods
per plant, number of seeds per pod and biological yield was observed in 9 tons per hectare zeolite
application level that were increased by 11, 6, 3 and 12 percent compared to the control treatment
(non-application), respectively. However, the maximum amount of seed weight, seed yield and its
water use efficiency and seed oil yield and its water use efficiency by 12, 11 and 17 percent
increasing compared to the control treatment were obtained at the application level 6 tons per
hectare zeolite. Different levels of salinity results in decrease of number of seeds per pod between
two and four percent compared to the control level. On the contrary, salinity levels 7 and 10 dS.m-1
increased the number of pods per plant, seed weight, seed yield and its water use efficiency,
biological yield and seed oil yield and its water use efficiency, although those findings were
consistent to some researchs.
Keywords: Oil, Seed, Water Salinity, Water Use Efficiency, Yield.

