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Abstract
Introduction Soil quality is one aspect of sustainable agroecosystem management. The
application of zeolite minerals alone or in combination with other soil amendments (organic and
inorganic fertilizers) can, directly or indirectly, affect soil quality indicators. Considering the
unique characteristics of zeolites, such as the low-cost and abundance of its mines in Iran and the
large area of wheat cultivation in Kurdistan province, the need to study the effect of zeolite
application on soil properties and wheat yield becomes apparent. Although there is a lot of
research on the impact of zeolite on improving soil properties and increasing the yield of various
crops, few studies have been done on its residual effects. Therefore, in this study, we investigated
the effect of zeolite and nitrogen (N) application on some basic soil properties, N efficiency, and
wheat yield under field conditions after two years of zeolite application.
Materials and Methods Before conducting the research, a composite soil sample from the
surface soil (0 to 30 cm depth) was collected and analyzed to assess the farm's soil properties.
The experiment was laid out in a split-plot based on a randomized complete block design with
three replications at the University of Kurdistan research farm in Dehgolan. The main plots
consisted of natural zeolite at four levels (0, 5, 10, and 15 ton. ha -1). Within each main plot,
subplots were subjected to nitrogen applications at five levels (0, 50, 100, 150, and 200 kg. ha-1).
Urea fertilizer was used to supply the required nitrogen. Zeolite was only utilized in 2018 and
mixed into the surface layer of soil. The experiment was repeated in 2019 except for no addition
of zeolite. The field was under potato cultivation in the first year of the experiment and followed
by wheat crop in the second year. Wheat cultivation (Pishgam cultivar) was done in 2019 by
grain seeders in plots with dimensions of 4.5 × 8.25 m. At the end of cultivation season, harvest
was done from each plot, and some plant traits (grain protein, thousand-grain weight, spike
number, grain number in spike, an economic yield of the plant, biological yield of plant, harvest
index, and chlorophyll concentration) were measured. In order to investigate the effect of zeolite
on basic soil properties, soil samples were collected from plots in the second year after harvest,
and a number of physical and chemical properties of the soil were measured [dry bulk density
(ρb), particle density (ρp), total porosity (f), saturated hydraulic conductivity (Ks), electrical
conductivity (EC), soil reaction (pH), cation exchange capacity (CEC), and total soil nitrogen
(TN)]. Statistical analysis of data was performed using SAS 8.02 software.
Results and Discussion The results from the second year indicated that the applications of
zeolite or nitrogen alone or in combination with each other decreased dry bulk density and
particle density of soil, but increased total porosity, saturated hydraulic conductivity, electrical
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conductivity, soil reaction, and cation exchange capacity. The porous structure of zeolite helps
improve soil structure and increase porosity, thereby reducing the bulk density of the soil. Also,
zeolites can affect the soil hydraulic conductivity due to channels in their structure. Zeolite is not
acidic but marginally alkaline, and its use with fertilizers can help buffer soil pH levels. The very
open structure of the zeolite and the similar pore network create a high specific surface area for
the storage and exchange of nutrients. Therefore, different salts can be absorbed or desorbed from
the zeolite structure. Desorption of salts from the zeolite can increase EC in the soil. The high
cation exchange capacity and porosity of zeolite increase soil CEC, which increases the soilʼs
ability to retain nutrients such as ammonium. The results also revealed that the grain protein,
thousand-grain weight, spike number, grain number in spike, an economic yield of the plant,
biological yield of plant and harvest index, with mean increasing about 37%, 6%, 30%, 15%,
43%, 26% and 7%, respectively, compared with the control, were significantly affected by zeolite
and nitrogen applications, and also zeolite and nitrogen interaction. However, the chlorophyll
concentration was not meaningfully influenced by them. Increased grain yield can be attributed to
reduced nitrogen leaching and increased soil water holding capacity in the presence of zeolite,
which improves nitrogen status and the availability of water for growth. Drought stress
significantly affects grain yield, harvest index, thousand-grain weight, spike number, grain
number in spike, and plant height. The use of zeolite can maintain soil moisture for a longer
period and mitigate the adverse effects of drought stress on the crops.
Conclusion
The improved agronomic traits and enhanced grain yield potentials induced by zeolite
amendment were related to decreased drought stress in wheat crops and the increase in soil
quality indicators and N uptake. The zeolite application probably enhanced NH4+–N retention in
the topsoil and prevented NO3-–N from leaching into the subsoil. In general, the results showed
that the combined application of zeolite and N can be a beneficial approach for increasing
nitrogen fertilizer efficiency and improving the sustainability of agricultural systems.
Keywords: Clinoptilolite, Grain yield, Nitrogen, Soil amendment
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تأثیر زئولیت و نیتروژن بر برخی ویژگیهای مبنایی خاک و عملکرد گندم در تناوب
سیبزمینی  -گندم
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 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع خاک ،گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشگاه کردستان ،ایران
 -2هیت علمی ،گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشگاه کردستان ،ایران
 -3هیت علمی ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه کردستان ،ایران
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بننا هنندا بررسننی اثننر زئولیننت بلینووتیلو یننت بننر برخننی

انجام شد .بدیپ منظور ،آزمایشی مزرعهای در قالب طرح بنر هنای خنرد
شده بر وایه بلوکهای بامن تاناد ی در سنه تکنرار و  60بنر در سنا
زراعننی  1397 -1398در مزرعننه تیقیقنناتی دانشننداه بردسننتان انجننام شنند.
تیمارهای موردمطالعه در ایپ وژوه

شام زئولیت طبیعی در چهنار سنط

صفر 10 ،5 ،و  15تپ در هکتار و مقادیر نیتروژن در ونج سنط صنفر،100 ،50 ،
 150و  200بیلننوگرم در هکتننار بودننند .شننایان کبننر اسننت بننه زئولیننت
مورداستفاده در سا  1397با یه سطیی خاک مخلوط و اینپ آزمنای

در

سا  1398بدون اضا ه شدن زئولیت تکرار شد .مزرعنه در سنا او تینت
بشت سیبزمینی و در سا دوم تینت بشنت گنندم قنرار گر نت .نتنایج
حاص از سا دوم نشان داد به تأثیر باربرد زئولیت ،نیتنروژن و اثنر ماقابن
آنها بر چدالی ظاهری ) (ρbو حقیقی ) (ρpباهشنی و بنر تخلخن بن
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،)f

هدایت هیدرولیکی اشباع ) ،(Ksظر یت تبناد بناتیونی  ،)CECهندایت
الکتریکی ) (ECو  pHخاک ا زایشی بودند .نتنایج همچننیپ نشنان داد بنه
مقدار وروتئیپ دانه ،وزن هزار دانه ،تعداد سنبله ،تعداد دانه در سنبله ،عملکنرد
اقتاادی ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بهترتیب با میناندیپ ا زایشنی
در حدود  26 ،43 ،15 ،30 ،6 ،37و  7درصد در مقایسنه بنا شناهد ،تیتتنأثیر
باربرد زئولیت ،نیتروژن و اثر ماقاب آنها قرار گر تند ،ولیکپ تأثیر آنها بنر
غلظت بلرو ی معنیدار نبود .صفا

زراعی بهبود یا تنه و ا نزای

وتانسنی

تولید دانه بهدلی استفاده از زئولیت را میتوان به بهبود شاخصهای بیفینت
خاک و همچنیپ ا زای

جذب نیتروژن ارتباط داد .در مجموع نتایج نشنان

داد به باربرد همزمان زئولیت و نیتروژن در خاک میتوانند ینک رویکنرد
سودمند برای ا زای

بارایی بودهای نیتروژنه و همچننیپ بهبنود واینداری

در سیستمهای بشاورزی باشد.
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مقدمه

ریشه ،کاهش روانآب سطحی و همچنین کاهش

تأمین بیشتر نیازهای غذایی جمعیت روبهرشد جهان

آبشویی عناصر غذایی از خاک ،توسط محققین مختلف

از خاک و اراضی زراعی است .این موضوع لزوم حفظ و

گزارش شده است ( 34 ،17 ،12 ،8 ،4 ،1و  .)38از دیگر

نگهداری این منبع حیاتی را بیش از گذشته نشان میدهد

نقشهای مفید و کارآمد زئولیت میتوان به کاهش

( .)9امروزه با افزایش جمعیت و بیشتر شدن نیاز انسان

آلودگیهای زیستمحیطی نیتروژن و فسفر در منابع آبی

به غذا ،افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی تنها از

و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانهای اشاره کرد.

طریق افزایش سطح زیرکشت امکانپذیر نیست .لذا

 CECباال و تخلخل زیاد زئولیت سبب میگردد که این

تمرکز بر افزایش عملکرد در واحد سطح بایستی یکی از

کانی ،گازهای گلخانهای همچون متان و دیاکسید

اصلیترین راهکارهای پیشرو باشد .در سالیان اخیر بر

کربن را بهدام بیندازد ( .)55زئولیت همچنین بهدلیل

استفاده از بهسازهای آلی و معدنی بهمنظور ارتقاء کیفیت

داشتن تخلخل باال و سطح ویژه زیاد میتواند محیط

خاک تأکید شده است ( .)50یکی از رایجترین این

پایداری را برای رشد و حفظ باکتریهای جذب سطحی

بهسازهای معدنی که برای بهبود ویژگیهای فیزیکی و

شده مهیا کند ( .)56افزایش عملکرد در نتیجه استفاده از

شیمیایی خاک و همچنین حاصلخیزی خاک استفاده

زئولیت بههمراه کودهای آلی یا شیمیایی برای

میشود ،زئولیت است ( 16و  .)57زئولیتها کانیهای

محصوالت زراعی متعددی گزارش شده است که دلیل

آلومینوسیلیکاته هیدراته از کاتیونهای قلیایی و قلیایی

آن را میتوان به بهبود ساختمان خاک ،افزایش

خاکی بوده که دارای یک ساختار سهبعدی نامحدود از

خاک و همچنین افزایش دسترسی به عناصر غذایی نسبت

چهارضلعیهای  SiO4و  AlO4میباشند .جایگزینی

داد ( 40 ،24 ،15 ،1و  .)44بهعنوان مثال ،پولت و

همشکل آلومینیوم به جای سیلیس باعث ایجاد بار منفی

همکاران )44( 3گزارش کردند که کلینوپتیلوالیت

در ساختار این کانی میشود .بار منفی زئولیت بایستی به-

معدنی (از خانواده هیوالندیت بوده و یا حاصل تغییر

وسیله کاتیونهای قابلتبادل خنثی شود که این موضوع

ساختمانی کانیهای زئولیتی است و در سنگهای

خود باعث ایجاد ظرفیت تبادل کاتیونی  )CEC(1باالیی

بازالت ،آندزیت و ریولیت یافت میشود) کارایی

CEC

کودهای مصرفی را افزایش داده ،سبب رشد رویشی بهتر

باال میتواند در افزایش راندمان مصرف کودهای

محصوالت زراعی و بهتبع آن افزایش عملکرد در آنها

شیمیایی همچون ازت و پتاسیم مؤثر باشد ( .)2تخلخل

میگردد .آغاعلیخانی و همکاران )1( 4نیز بیان کردند که

زیاد و ساختار کریستالی زئولیت سبب افزایش ظرفیت

افزودن زئولیت به کانوالی کشت شده در خاک لوم

نگهداشت آب  )WHC(2در خاک میشود که این

شنی ،که نیتروژن را بصورت کود اوره دریافت کرده

موضوع در مناطق خشک و نیمهخشک میتواند بسیار با

است ،میتواند سبب افزایش عملکرد دانه در آن شود.

در این کانی میشود ( .)23زئولیت بهدلیل داشتن

WHC

اهمیت باشد .نقش کارای زئولیت در بهبود ویژگیهای

گندم ،بهعنوان یک محصول استراتژیک ،یکی از

فیزیکی و شیمیایی خاک از طریق بهبود ساختمان خاک

مهمترین تولیدات زراعی جهان است .این محصول در

و بهدنبال آن افزایش تهویه خاک ،افزایش نفوذ آب به

میان غالت ،از نظر سطح زیرکشت (حدود  30درصد) و

خاک و آب قابل دسترس گیاه ،تسریع در مرطوب شدن

تولیدات جهانی مقام اول را دارد ( .)3نظر به اهمیت

دوباره خاک و پراکنش جانبی آب آبیاری در ناحیه

نیتروژن در رشد گندم و تأثیر بهسزای آن بر کمیت و

1- Cation exchange capacity
2- Water holding capacity

3- Polat et al.
4- Aghaalikhani et al.
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کیفیت گندم ،مسأله افزایش راندمان مصرف آن یکی از

شیمیایی و ساختاری آن ،با جلوگیری از آبشویی

موضوعات مهم در کشاورزی نوین است .این در حالی

نیتروژن ،باعث افزایش محتوای نیتروژن خاک ،جذب

است که کارایی جذب نیتروژن میتواند به طور معنی-

بیشتر آن توسط گیاه و بهتبع آن افزایش کارایی نهادهها

داری تحتتأثیر نوع منبع تأمین نیتروژن قرار گیرد (.)13

میشود.

در مناطق خشک و نیمهخشک ،برای تأمین نیتروژن

با توجه به ویژگیهای منحصر بهفرد زئولیتها،

موردنیاز گیاهان غالباً از اوره ،نیترات آمونیوم و سولفات

ارزانی و فراوانی معادن آن در ایران و باتوجه به اهمیت

آمونیوم استفاده میشود .بهعلت حاللیت باالی این

بحث سالمت خاک و لزوم حفظ آن در راستای تحقق

کودها در آب ،امکان جابجایی نیتروژن در خاک و بهتبع

کشاورزی پایدار و حفاظت از زیستبوم و همچنین نظر

آن آلوده کردن آبهای زیرزمینی وجود دارد ،که

به استقبال گسترده جهانی از زئولیت (که اصطالحاً به آن

افزونبر هدرروی کود ،از نظر زیستمحیطی نیز

کانی جادویی گفته میشود) ،ضرورت مطالعات بیشتر

پیامدهای نامطلوبی را بهدنبال خواهد داشت .زئولیت به-

جهت بررسی تأثیرمصرف زئولیت بر ویژگیهای مبنایی

دلیل میل ترکیبی باال با آمونیوم قادر به جذب انتخابی آن

خاک و شاخصهای عملکرد گندم در استان کردستان

از کودهای شیمیایی آمونیومدار ،کودهای دامی و یا

نیز آشکار میشود .اگرچه پژوهشهای متعددی راجع به

کمپوستها میباشد .این موضوع سبب میگردد زئولیت

تأثیر زئولیت بر بهبود ویژگیهای خاک و افزایش

بهعنوان یک عامل کندرها برای آمونیوم عمل کرده و

عملکرد محصوالت زراعی مختلف وجود دارد ،لیکن در

ضمن کاهش نیتریقیکاسیون و بهتبع آن کاهش هدررفت

رابطه با اثرات باقیمانده آن پژوهشهای اندکی صورت-

نیتروژن ،مقدار بیشتری از نیتروژن را بهمدت طوالنیتری

گرفته است و سوالی که در این زمینه وجود دارد این

در ناحیه ریشه نگه دارد ( 10و  )44و خطرات زیست-

است که آیا تأثیر زئولیت کوتاهمدت بوده و یا اینکه با

محیطی حضور نیتروژن در طبیعت را کاهش دهد.

گذشت زمان (دو یا سه سال بعد از استفاده در خاک)

هوانگ و پترویچ )22( 1گزارش کردند که آمیختن 10

همچنان میتواند بر ویژگیهای خاک و عملکرد گیاه

درصد (وزنی) کلینوپتیلوالیت با سولفات آمونیم،

اثرات معنیداری داشتهباشد .بنابراین ،در این پژوهش

آبشویی آمونیم را بهمیزان  99درصد کاهش میدهد .در

تالش شد ضمن بررسی اثرات باقیمانده زئولیت بر برخی

پژوهش دیگری 5 ،درصد وزنی دو نوع زئولیت

از ویژگیهای خاکی و کارایی مصرف نیتروژن ،عملکرد

(اریونیت و کلینوپتیلوالیت) به خاکی شنلومی که 200

گندم نیز در شرایط مزرعه بعد از گذشت دو سال از

میلیگرم بر کیلوگرم سولفات آمونیوم دریافت کرده

مصرف آن ارزیابی شود.

بود ،اضافه گردید .بعد از آبیاری این خاک ،آبشویی

مواد و روش

آمونیم در خاک اصالح شده با اریونیت و

محل انجام این پژوهش مزرعهه تحقیقهاتی دانشهگاه

کلینوپتیلوالیت بهترتیب  93و  83درصد کاهش یافت

کردسههتان واقههع در شهرسههتان دهگههالن ( 35کیلههومتری

( .)33این موضوع میتواند به طور قابلتوجهی باعث

شهرسهتان سههنند ) بههود .ایههن پههژوهش بهههصههورت طههرح

افزایش راندمان مصرف نیتروژن و کاهش اثرات سوء آن

کرتهای خردشده بر پایه بلوکهای کامهل تصهادفی بها

بر طبیعت شود .غالمحسینی و همکاران )18( 2گزارش

سه تکرار انجام شد .تیمارههای مهدنظهر عبهارت بودنهد از

کردند که زئولیت به دلیل ویژگیهای منحصر بهفرد

مقادیر زئولیت در چهار سهطح صهفر 10 ،5 ،و  15تهن در
هکتار (در ادامه بههترتیهب بها حهروف  Z3 ،Z2 ،Z1و Z4

1- Huang and Petrovic
2- Gholamhoseini et al.

مشخص میشود) به عنوان کرتهای اصلی (در سال قبل
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اعمال شده و زمین در آن سال تحت کشهت سهیبزمینی

همانگونه که در قبل بیان شهد همهه زئولیهتهها در

بوده است) و مقهادیر نیتهروژن در پهنج سهطح صهفر،50 ،

سال قبل (بهار  )1396زمانی کهه رطوبهت خهاک در حهد

 150 ،100و  200کیلوگرم در هکتار (در ادامه بهترتیب با

گاورو شدن بود در سطوح مختلف و بهصورت دستی بهر

حروف  N4 ،N3 ،N2 ،N1و  N5مشهخص مهیشهود) بهه

روی خاک پخش شده و قبل از کاشت بوسیله دیسک و

عنوان کرتهای فرعی .این سطوح از نیتروژن موردنیاز با

روتیواتور تا عمق حدود  25سانتیمتری با خهاک مخلهو

استفاده از کود اوره تأمین شد.

گردید .کشت در مهرماه سال زراعی  1397-1398توسط

قبل از اجرای پژوهش و بهمنظور ارزیهابی وضهعیت

بذرکار غهالت در کهرتههایی بها ابعهاد  4/5 × 8/25متهر

خاک ،نمونههایی مرکب از عمق صفر تا  30سهانتیمتری

انجام شده و از رقم پیشگام گندم با تهراکم  400بوتهه در

تهیه شد .شهایان ذکهر اسهت کهه بههمنظهور بررسهی تهأثیر

متر مربع استفاده شهد .بها توجهه بهه ایهن کهه مقهدار فسهفر

زئولیت بر ویژگیهای مبنایی خهاک نیهز نمونههههایی در

قابلجههذب در خههاک  12میلههیگههرم در کیلههوگرم بههوده

سال دوم ،در پایهان فصهل برداشهت از عمهق صهفر تها 30

(جدول  ،)1لهذا مقهدار کهود فسهفاته مصهرفی معهادل 50

سانتیمتری خاک در کرتهای موردمطالعهه جمهعآوری

کیلوگرم در هکتار بود که برای تأمین آن از سوپرفسفات

گردید .نمونهها بعد از هوا خشک شدن و عبور از الک 2

تریپل استفاده شد .الزم به ذکهر اسهت کهه مقهدار پتاسهیم

میلیمتهری جههت تعیهین ویژگهیههای مبنهایی خهاک بهه

قابلاستفاده در خاک موردمطالعه نیهز معهادل  300میلهی-

آزمایشگاه منتقل شدند .در این پژوهش چگالی ظاهری و

گرم در کیلوگرم بود (جدول  .)1این بهدین معنهی اسهت

حقیقی خاک بهترتیب با روشهای استوانه نمونه برداری

که چنین خاکی برای بیشینه عملکرد نیازی بهه اسهتفاده از

و پیکنههومتر و توزیههع انههدازه ذرات خههاک بهها روشهههای

کودهای پتاسیمی ندارد .یک دوم کود نیتروژنه هر تیمار

هیدرومتری و الک تعیهین شهد ( .)11بهرای انهدازهگیهری

و تمام کود فسفره بهصورت پایه و یک دوم دیگهر کهود

گوالهف1

نیتروژنه بهصورت سرک در مرحله پنجهزنی اعمهال شهد.

استفاده شد ( .)49نیتروژن کل خاک بها روش کجلهدال،

از آنجاییکه گندم نسبت به بعضی از بیماریهها حسهاس

پتاسیم قابلجذب بهه روش اسهتخرا بها اسهتات آمونیهوم

دیفنوکونههازول2

ضریب آبگذری اشهباع خهاک نیهز از پرمهومتر

یهک مهوالر بها دسهتگاه فلیمفتهومتر (

Model BWB-1,

 ،)Technology, UK Ltd.فسههفر قابلجههذب بههه روش

بههوده ،لههذا قبههل از کشههت ،از قههار کش

(دیویدند) بهمقدار یهک در ههزار بهرای مبهارزه بها آنهها
استفاده شد.

اسههتخرا بهها بههیکربنههات سههدیم نههیم مههوالر بهها دسههتگاه

بها کامههل شهدن دوره رشههد گنهدم ،برداشههت از هههر

Cary 50, Varian Australia Pty Ltd.

کرت با حهذف یهک متهر از ابتهدا و انتههای ههر کهرت و

 ،)Mulgrave, Victoriaظرفیت تبادل کاتیونی خاک بهه

حذف دو حاشیه ،از پهالتههایی بها ابعهاد  1×1متهر مربهع

روش باور و با بهرهگیری از استات آمونیوم یهک نرمهال،

انجام شد .سپس در نمونه گنهدمههای برداشهتی برخهی از

هدایت الکتریکی و  pHخاک در عصاره اشباع بهترتیهب

صفات گیاهی شامل اجزای عملکرد (تعداد سنبله ،تعهداد

بهها اسههتفاده از دسههتگاههههای  ECمتههر و  pHمتههر (هههر دو

دانه در سنبله و وزن هزار دانه) ،اندازهگیری شد .همچنین

)Metrohm Pty Ltd., Herisau, Switzerland

عملکهههرد بیولوژیهههک ،عملکهههرد اقتصهههادی و شهههاخص

اندازهگیری شدند ( .)53در جدول  1برخی ویژگهیههای

برداشت نیز بهترتیب با استفاده از روابهط  1تها  3محاسهبه

مبنایی خهاک موردمطالعهه و زئولیهت مورداسهتفاده ارائهه

شدند.

اسپکتروفتومتر (

شده است.
1- Guelph permeameter

2- Difenoconazole
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عملکرد

حقیقی خاک و همچنین تخلخل کل خاک بهطور

()1

معنیداری در سطح احتمال  1درصد تحت تأثیر تیمار

بیولوژیک

زئولیت و نیتروژن و اثر متقابل زئولیت و نیتروژن قرار
گرفت .بیشینه مقدار چگالی ظاهری و حقیقی در تیمار

()2

شاهد (عدم کاربرد زئولیت) و کمترین مقدار آن نیز در
تیمار  15تن در هکتار زئولیت مشاهده گردید .این در
حالی است که بیشینه مقدار تخلخل کل در تیمارهای 10

()3

و  15تن در هکتار زئولیت بود (شکل  1الف ،ب و ).

افزون بر این ،ویژگیهایی همچون پروتئین دانهه بها

کاهش چگالی ظاهری خاک ممکن است بهدلیل ساختار

روش کجلدال و کلروفیهلههای  b ،aو کهل نیهز بها روش

بلوری متخلخل زئولیت باشد که سبب کاهش جرم توده

لیچنتر و بوشمان ( )30اندازهگیری شدند .بهرای تجزیهه و

خاک میشود ( .)47الزم به ذکر است که چگالی

تحلیلهای آماری دادهها از نرمافهزار  SAS 8.02اسهتفاده

حقیقی زئولیت نسبت به خاک کمتر میباشد ( .)22در

شد .تجزیه واریانس دادهها بها روش ( GLMمهدل خطهی

پژوهشی مشابه ،لیتااُر و همکاران ( )32کاهش چگالی

تعمیم یافته) و مقایسه میانگین تیمارهای آزمایشی نیهز بهه

ظاهری خاک را در تیمار  %2زئولیت مشاهده کردند؛ این

روش دانکن و در سطح احتمال  5درصد انجام شد.

محققین گزارش کردند این کاهش ،منجر به افزایش

نتایج و بیث

تخلخل کل خاک خواهد شد .تخلخل باالی زئولیت،

تأثیر زئولیت بر ویژگیهای یزیکی خاک

ساختمان خاک را بهبود داده و تهویه خاک را بدون

نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف زئولیت و

مسدود کردن منافذ افزایش میدهد (.)8

نیتروژن بر برخی از ویژگیهای فیزیکی خاک در جدول 2
ارائه شده است .با توجه به این نتایج ،چگالی ظاهری و

جدو  )1میاندیپ برخی از ویژگیهای مبنایی خاک مورد مطالعه وی از تیمار با زئولیت و نیتروژن) و زئولیت
Table (1) Mean of some basic soil properties (before treatment with zeolite and nitrogen) and zeolite
پتاسیم
ماده آلی
فسفر قابل
ظرفیت تبادل
هدایت
شن
سیلت
رس
نیتروژن
قابل
pH
خاک
جذب
کاتیونی
الکتریکی
)(Sand) (Silt) (Clay
)(N
جذب
)(EC

)(CEC

dS.m-1

)(cmolc kg-1

خاک

0.27

7.1

14.22

زئولیت

0.08
)(1:5

8.10
)(1:5

160

)(Pava

)(SOM

)(K+

()ppm
12

)(%
300

0.5

0. 12

چگالی ظاهری

چگالی حقیقی

()g cm-3

()g cm-3

1.1

2.15

33.8

22

44.2
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جدو

 )2نتایج تجزیه واریانس اثرا

زئولیت و نیتروژن بر برخی ویژگیهای یزیکی خاک

Table 2 - The ANOVA results for the effects of zeolite and nitrogen on some soil physical properties

میانگین مربعات
منابع تغییرات

Mean squares
تخلخل کل
چگالی حقیقی

هدایت هیدرولیکی اشباع

Total
porosity
4.84ns

Saturated hydraulic
conductivity
**1.125
**141.99

درجه آزادی

چگالی ظاهری

Degrees of
freedom
2

Bulk
Density
*0.003

Particle
density
0.0008 ns

زئولیت )(Zeolite

3

*0.21

**0.324

**614

خطا )(Error

6

0.001

0.0004

3.4

0.06

کرت اصلی Main plot

11

0.214

325

69.5

134.175

نیتروژن )(Nitrogen

4

*0.003

**0.0561

**26.8

**5.156

12

**0.007

**0.0256

**29.2

**1.094

خطا )(Error

32

0.0007

0.0005

1.36

0.085

کرت فرعی Sub plot

48

0.0107

0.0822

57.36

6.335

کل )(Total

59

0.2247

0.4072

126.96

149.51

-

2.32

1.063

2.37

5.44

Change resources
بلوک )(Block

نیتروژن ×زئولیت
Zeolite× Nitrogen

ضریب تغییرات
Coefficient of
variation

** * ،و  nsبه ترتیب نشان دهنده وجود اختالف معنیداری در سطح احتمال  1درصد 5 ،درصد و عدم وجود اختالف معنیداری میباشد.
* ,**and ns indicate a significant difference in the probability level of 1%, 5% and no significant
difference, respectively

در پژوهش اُک و همکاران ،)41( 1تغییر ویژگیهای

نتایج جدول  2بیانگر آن است که تأثیر سطوح مختلف

فیزیکی بستر کشت بهدنبال افزودن زئولیت به محیط کشت

زئولیت و نیتروژن و همچنین اثر متقابل زئولیت و نیتروژن بر

گیاهان چمنی نیز گزارش شده است .نتایج این پژوهش نشان

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در سطح احتمال  1درصد

داد که حضور زئولیت میتواند باعث کاهش چگالی ظاهری

معنیدار است .با توجه به شکل  1د باالترین هدایت

خاک و افزایش درصد تخلخل و همچنین هدایت

هیدرولیکی اشباع خاک با میانگین  0/0948سانتیمتر بر دقیقه

همکاران2

مربو به تیمار  15تن در هکتار زئولیت و کمترین مقدار آن

( )27تأثیر بیوچار اصالح شده و زئولیت بر برخی از ویژگی-

با میانگین  0/0155سانتیمتر بر دقیقه مربو به تیمار شاهد

های فیزیکی و شیمیایی خاکی با کالس بافتی لومی را بررسی

(عدم کاربرد زئولیت و نیتروژن) بود .زئولیتها به دلیل وجود

کردند .نتایج آنها نشان داد که اثر سطوح  2و  5گرم زئولیت

کانالهایی در ساختمان خود میتوانند هدایت هیدرولیکی را

در هر کیلوگرم خاک باعث ایجاد تفاوت معنیدار در چگالی

تغییر دهند .با این حال ،باید توجه داشت که اثرات زئولیت در

ظاهری و حقیقی خاک ،رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه

خاکهای با بافتهای مختلف ،میتواند متفاوت باشد.

هیدرولیکی محیط کشت گردد .خدارحمی و

پژمردگی pH ،و هدایت الکتریکی خاک شد.

1- Ok et al.
2- Khodarahmi et al.
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 )1مقایسه میاندیپ اثر سطوح مختلف زئولیت و نیتروژن بر چدالی ظاهری خاک الف) ،چدالی حقیقی خاک ب)،

تخلخ ب خاک ج) و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک د) Z3 ،Z2 ،Z1 .و  Z4بهترتیب مقادیر زئولیت در چهار سط صفر،
 10 ،5و  15تپ در هکتار و  N3 ،N2 ،N1و  N4به ترتیب مقادیر نیتروژن در ونج سط صفر 150 ،100 ،50 ،و  200بیلوگرم در
هکتار است .میاندیپهای با حروا متفاو

دارای اختالا معنیداری در  P > 0/05بر اساس آزمون دانکپ میباشند.

Figure (1) Mean comparison of the effect of different levels of zeolite and nitrogen on soil bulk density (a),
particle density (b), total porosity of soil (c), and saturated hydraulic conductivity (d). Z1, Z2, Z3 and Z4 are
zeolite application rates of 0, 5, 10, and 15 ton/ha, respectively. N1, N2, N3, N4, N5 are nitrogen application rates
of 0, 50, 100, 150 and 200 kg/ha, respectively. Mean values followed by different letters are significantly
different at P < 0.05 by the Duncan’s test.

زئولیت در خاکهای با بافت سنگین ،توانایی افزایش

هدایت هیدرولیکی پایینتری نسبت به خاکهای شاهد

هدایت هیدرولیکی را داشته ،در حالی که در خاکهای با

داشته باشد .در مقابل ،افزودن زئولیت به خاکهای رسی

بافت سبک ،میتوانند هدایت هیدرولیکی را کاهش دهند

ممکن است میانگین اندازه ذرات را افزایش دهد ،بنابراین

( 38و  .)54ذرات بزرگتر منافذ بزرگتری ایجاد میکنند

منجر به هدایت هیدرولیکی باالتری میشود (.)31

که در آنها انتقال آب میتواند سریعتر انجام شود ،از اینرو

همانگونه که در قبل بیان شد استفاده از کود نیتروژنه

برای خاکهای شنی و لومی ،کاربرد زئولیت می تواند به-

در خاک بر روی ویژگیهای فیزیکی موردمطالعه تأثیر

طور مؤثری میانگین اندازه ذرات را کاهش دهد و در نتیجه

معنیداری داشته است .این تأثیر معنیدار نیتروژن بر
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ویژگیهای فیزیکی خاک شاید بهسهولت قابلتوجیه نباشد،

ارائه شده است .همانگونه که این نتایج نشان میدهد هدایت

اما ممکن است بتوان آن را با جذب بیشتر آب در الیههای

الکتریکی ( pH ،)ECو ظرفیت تبادل کاتونی خاک ()CEC

مختلف خاک و افزایش تبخیر و تعرق در تیمارهایی که

بهطور معنیداری در سطح احتمال یک درصد تحت تأثیر

کود نیتروژنه دریافت کردهاند ،توجیه کرد .بهواقع میتوان

تیمار زئولیت ،تیمار نیتروژن و همچنین اثرات متقابل زئولیت

اینگونه بیان کرد که جریان بیشتر آب در خاک به سمت

و نیتروژن قرار گرفتهاست .بیشترین مقدار  pHخاک مربو

ریشه و جذب بیشتر آنها توسط گیاه شاید بتواند تا حدودی

به تیمار  15تن در هکتار زئولیت و صفر کیلوگرم در هکتار

ویژگیهای فیزیکی خاک را تحتتأثیر قرار دهد .در توجیه

نیتروژن (با میانگین  )7/82بود .این در حالی است که کمترین

این موضوع همچنین میتوان اینگونه بیان کرد که کودهای

 pHنیز در سطح  5تن در هکتار زئولیت و  200کیلوگرم در

نیتروژنه با افزایش تولید محصوالت زراعی و بهتبع آن

هکتار نیتروژن (با میانگینی معادل  )7/01مشاهده شد (شکل 2

بازگشت مقادیر بیشتری از بقایای آلی به خاک ،میتوانند به-

الف) .این یافته با برخی از پژوهشها که گزارش کردهاند

طور غیرمستقیم بر مقدار ماده آلی خاک تأثیر مثبتی داشته

افزودن زئولیت معموالً باعث افزایش  pHخاک می شود،

باشند .پر واضح است که ورود بیشتر ماده آلی به خاک،

مطابقت دارد ( .)40زئولیتها بهعنوان یک بهساز کمی قلیایی

فعالیتهای میکربی و ریزجانداران خاک را تحریک کرده

شناخته شدهاند و این یکی از دالیلی است که وقتی از آنها با

که نتیجه آن میتواند بهبود شرایط فیزیکی خاک باشد (،47

کود استفاده میشود به بافر کردن  pHخاک کمک میکنند

 48و .)54

( .)36نرگسی علیپور و همکاران )39( 3در بررسی اثر متقابل

انصاری مهابادی و همکاران )5( 1در پژوهشی تحت

کاربرد سطوح مختلف زئولیت و کمپوست بر برخی ویژگی-

عنوان اثر سطوح مختلف زئولیتهای طبیعی کلینوپتیلوالیت

های خاک و عملکرد وتیور گزارش کردند که در مجموع

ایران بر تثبیت کادمیوم ( )Cdدر خاکهایی باکالس بافتی

سطوح مختلف زئولیت و کمپوست تفاوت معنیداری در

مختلف ،گزارش کردند که با افزایش سطوح مختلف

 pHخاک ایجاد کرده و تا حدودی میتواند سبب افزایش

زئولیت ،میانگین اندازه ذرات و در نتیجه هدایت هیدرولیکی

 pHخاک شود .این محققین بیشینه مقدار  pHخاک را در

اشباع خاکهای سیلتی ،لومشنی و شنی بهطور معنیداری

تیمار یک درصد وزنی زئولیت و  20درصد حجمی

کاهش و در مقابل هدایت هیدرولیکی خاک رسی افزایش

کمپوست و کمینه مقدار آن را نیز در تیمار  2درصد وزنی

یافت .آنها نتیجه گرفتند ،چه در خاکهای ریز و چه

زئولیت و عدم حضور کمپوست گزارش کردند.

درشتبافت ،استفاده از زئولیت بهعنوان یک ماده بهساز ،می-

نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که تیمار  15تن در

تواند بسیار مؤثر باشد .رزمی و سپاسخواه )48( 2گزارش

هکتار زئولیت و  200کیلوگرم در هکتار نیتروژن دارای

کردند که زئولیت اضافه شده به مقدار  8گرم در کیلوگرم

بیشترین مقدار  ECو  CECمیباشد .کمترین مقدار این

سبب افزایش هدایت هیدرولیکی خاک با بافت رسی شد در

ویژگیها نیز در تیمار صفر تن در هکتار زئولیت و 150

حالی که سایر مقادیر زئولیت افزوده شده ( 4و  12کیلوگرم)

کیلوگرم در هکتار نیتروژن مشاهده شد (شکل  2ب و ).

بر هدایت هیدرولیکی اشباع اثر معنیداری نداشتند.

زئولیتهای طبیعی دارای بار منفی بوده که با کاتیونهای

تأثیر زئولیت بر ویژگیهای شیمیایی خاک

قابلتبادل دارای بار مثبت خنثی میگردند .ساختار بسیار باز

نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف زئولیت و

زئولیت و شبکه حفره مانند آن باعث ایجاد سطح ویژه باال،

نیتروژن بر برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک در جدول 3

برای نگهداری و تبادل عناصر غذایی میشود .از طرفی
زئولیتها بهطور طبیعی دارای  CECباال در محدودهای از

1- Ansari Mahabadi et al.
2- Razmi and Sepaskhah

3- Nargesi Alipour et al.
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جدو

 )3نتایج تجزیه واریانس اثرا

زئولیت و نیتروژن بر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک

Table (3) The ANOVA results for the effect of zeolite and nitrogen on some soil chemical properties

میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

Change resources

Degrees of freedom

بلوک )(Block

2

0.0005 ns

زئولیت )(Zeolite

3

**0.692

**0.002

خطا )(Error

6

0.0025

0.0001

0.0313

کرت اصلی Main plot

11

0.695

0.005

76.1808

0.00112

نیتروژن )(Nitrogen

4

**0.046

**0.006

**6.949

**0.004

12

**0.0.302

**0.002

**5.326

0.0001 ns

خطا )(Error

32

0.002

0.0002

0.0133

0.00009

کرت فرعی Sub plot

48

0.0782

0.0082

12.2883

0.00419

کل)(Total

59

0.773

0.0132

88.4691

0.00531

-

0.64

5.8

Mean squares
pH

هدایت الکتریکی

CEC
cmolc/kg

**0.003

0.0515

0.00002ns

**76.098

**0.001
0.0001

)EC (dS/m

نیتروژن ×زئولیت
Zeolite× Nitrogen

ضریب تغییرات
Coefficient of variation

نیتروژن کل
)Total N (%

0.81
6.7

** * ،و  nsبه ترتیب نشان دهنده وجود اختالف معنیداری در سطح احتمال  1درصد 5 ،درصد و عدم وجود اختالف معنیداری میباشد.
* ,**and ns indicate a significant difference in the probability level of 1%, 5% and no significant difference,
respectively.

 100تا  200سانتی مول بار بر کیلوگرم میباشند (.)47

متقابل سطوح زئولیت و آبیاری تأثیر معنیداری بر روی

این بدین معنی است که نمکهای مختلف میتوانند از

هدایت الکتریکی و  pHخاک نداشت .این در حالی

ساختار زئولیت جذب یا دفع شوند .دفع نمکها از ساختار

است که گاراو و همکاران )16( 3و بصری و

همکاران4

زئولیت میتواند عامل افزایش  ECدر خاک باشد (.)39

( )7نیز بیان کردند که افزودن زئولیت میتواند باعث

در واقع ظرفیت تبادل کاتیونی باالی زئولیتها می-

افزایش  ،pHسدیم تبادلی و  ECخاک شود .آنها بخشی

تواند بر مقدار  ECخاک تأثیر داشته باشد ،زیرا زئولیت

از این افزایش را به رها سازی یون سدیم توسط کانی

ها میتوانند کاتیونها را به آبی که برای اندازهگیری EC

زئولیت نسبت دادند.

بهخاک اضافه میشود ،وارد کنند ( .)47نتایج مشابهی

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر تیمار

توسط رامش و همکاران ( )46و لین و همکاران)31( 1

زئولیت و تیمار نیتروژن بر نیتروژن کل خاک در سطح

مبنی بر افزایش  ECبهسبب اضافه کردن زئولیت به خاک

احتمال یک درصد معنیدار بود .این در حالی است که

گزارش گردیدهاست .در مقابل اُزبهسه و همکاران)42( 2

اثر متقابل زئولیت و نیتروژن بر غلظت نیتروژن کل خاک

در بررسی سطوح مختلف زئولیت و آبیاری بر عملکرد و

معنیدار نشد (جدول  .)3با توجه به این نتایج ،با افزایش

کیفیت سیب زمینی رقم آگریا گزارش کردند که اثر

زئولیت مقدار نیتروژن کل خاک افزایش یافت بهطوری

1- Lin et al.
2- Ozbahce et al.

3- Garau et al.
4- Basari et al.
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که بیشترین مقدار نیتروژن با مقدار  0/15درصد بهدنبال

سبب میگردد که  CECخاک افزایش یابد که خود

کاربرد باالترین سطح زئولیت مشاهده شد .کمترین میزان

سبب میگردد توانایی خاک برای بهدام انداختن و

نیتروژن نیز با  0/13درصد در سطح صفر تن در هکتار

نگهداری عناصر غذایی همچون آمونیوم بیشتر شود.

زئولیت بهدست آمد (شکل  .)3با توجه به نتایج ،بیشترین
مقدار نیتروژن کل خاک از کاربرد  200کیلوگرم کود
نیتروژن بدست آمد .سطح ویژه و  CECباالی زئولیت

8
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 )2مقایسه میاندیپ اثرا

زئولیت و نیتروژن بر  pHالف) EC ،ب) و ظر یت تباد باتیونی خاک ج) Z3 ،Z2 ،Z1 .و

 Z4بهترتیب مقادیر زئولیت در چهار سط صفر 10 ،5 ،و  15تپ در هکتار و  N3 ،N2 ،N1و  N4به ترتیب مقادیر نیتروژن در
ونج سط صفر 150 ،100 ،50 ،و  200بیلوگرم در هکتار است .میاندیپهای با حروا متفاو

دارای اختالا معنیداری در

 P > 0/05بر اساس آزمون دانکپ میباشند.
Figure (2) Mean comparison of the effects of zeolite and nitrogen on pH (a), EC (b), and CEC (c). Z1, Z2, Z3
and Z4 are zeolite application rates of 0, 5, 10, and 15 ton/ha, respectively. N1, N2, N3, N4, N5 are nitrogen
application rates of 0, 50, 100, 150 and 200 kg/ha, respectively. Mean values followed by different letters are
significantly different at P < 0.05 by the Duncan’s test.

هدایت الکتریکی خاک
)EC (dS/m

الف

N3

N4

N5

N2

N1

ب

0.4
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0.016
a

c

0.012

نیتروژن ب
)Total nitrogen (%

b

b

0.014

0.01

0
5
10
15
)Different levels of zeolite (ton/ha
سطوح مختلف زئولیت
شک

دارای اختالا معنیداری در  P > 0/05بر اساس

 )3تأثیر زئولیت بر نیتروژن ب خاک .میاندیپهای با حروا متفاو
آزمون دانکپ میباشند.

Figure (3) The effect of zeolite on soil total nitrogen. Mean values followed by different letters are significantly
different at P < 0.05 by the Duncan’s test.

زئولیت همچنین میتواند بهعنوان یک عامل
کندرها برای آمونیوم و اوره عمل کند که این امر می-

تأثیر زئولیت بر برخی صفا

گیاهی مورد-

مطالعه

تواند سبب کاهش نیتریفیکاسیون و بهتبع آن کاهش

نتایج تجزیه واریانس ارائه شده در جدول  4نشان داد

هدررفت نیتروژن از خاک شود ( .)38غالمحسینی و

که اثر سطوح مختلف زئولیت و نیتروژن بر کلروفیل b ،a

همکاران ( )18گزارش کردند که استفاده از تیمارهای

و کلروفیل کل معنیدار نشد .این در حالی است که وزن

زئولیت بهمقدار  14 ،7و  21درصد وزنی در ترکیب با

هزار دانه ،تعداد سنبله ،تعداد دانه در سنبله ،پروتئین دانه،

کود آلی کمپوست شده و اوره در مقایسه با خود اوره به

عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک بهطور معنیداری

تنهایی ،آبشویی نیتروژن را بهمقدار قابلتوجهی کاهش

در سطح احتمال  1درصد تحت تأثیر تیمار زئولیت ،تیمار

میدهد .افزودن زئولیت با کود آلی کمپوست شده

نیتروژن و تیمارهای متقابل زئولیت و نیتروژن قرار

آبشویی فسفر را هم کاهش داد ،لیکن نرخ این کاهش به

گرفتهاست (جدول  .)4با توجه به نتایج (جدول ،)4

اندازه آبشویی نیتروژن نبود .این محققین در نهایت

اگرچه شاخص برداشت بهطور معنیداری در سطح

نتیجهگیری کردند که اصالح خاک با کود آلی و

احتمال  1درصد تحت تأثیر تیمار زئولیت و تیمار

زئولیت میتواند رویکردی سودمند در کاهش مصرف

نیتروژن قرار گرفت ،لیکن اثرات متقابل زئولیت و

کودهای شیمیایی و بهبود پایداری سیستمهای کشاورزی

نیتروژن بر این صفت معنیدار نشد.

باشد .کریمی و همکاران ،)24( 1لیتااُر و همکاران (،)32

بلرو ی

رامش و همکاران )46( 2و سپاسخواه و برزگر )51( 3نیز

همانگونه که در قبل بیان شد اثر سطوح مختلف

در پژوهش خود بر کارایی زئولیت در افزایش جذب

زئولیت و نیتروژن بر کلروفیل  b ،aو کل معنیدار نشد

نیتروژن توسط گیاه تأکید کردهاند.

(جدول  .)4میرزاخانی و

ملکی4

( )36نیز در ارزیابی اثر

مصرف زئولیت بر صفات فیزیولوژیک گندم و عملکرد
دانه در شرایط تنش کمآبی مشاهده کردند که اثر تنش
1- Karimi et al.
2- Ramesh et al.
3- Sepaskhah and Barzegar

4 Mirzakhani and Maleki
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کمآبی و مصرف سطوح مختلف زئولیت بر میزان

نیتروژن برای گیاهان و افزایش کارایی کودهای ازته و

کلروفیل  aغیر معنیدار بوده ،لیکن اثرات متقابل آنها بر

عملکرد گیاهان می شود.

این صفت در سطح احتمال  5درصد معنیدار شد .از

نادری و همکاران )37( 2گزارش کردند که

آنجائی که کلروفیل ساختاری نیتروژنه دارد ،این انتظار

باالترین وزن هزار دانه مربو به تیمار آبیاری براساس

میرود که زئولیت با کاهش آبشویی نیتروژن و بهبود

 100درصد نیاز آبی گیاه و مصرف  4تن در هکتار

شرایط خاک ،سبب افزایش مقدار کلروفیل شود،که

زئولیت و عدم مصرف اسید سالسیلیک و کمترین مقدار

خود میتواند منجربه رشد بهتر سیستم جذب نور و

آن متعلق به آبیاری براساس  100درصد نیاز آبی گیاه،

استقرار بهتر گیاهچه شود ( .)6با وجود اینکه افزودن

عدم مصرف زئولیت بههمراه محلول پاشی اسید

زئولیت در مطالعات دیگر تأثیر مثبتی بر روی مقدار

سالسیلیک بود .سیبی و همکاران )52( 3نیز بیان کردند

کلروفیل داشته لیکن ،غیر معنیدار بودن آن در پژوهش

که وزن هزار دانه تحت تأثیر آبیاری ،مصرف سطوح

حاضر شاید بهاین دلیل باشد که با اضافه شدن زئولیت

مختلف زئولیت و همچنین مصرف اسید سالسیلیک قرار

بخشی از نیتروژن بهوسیله زئولیت جذب شده باشد.

نگرفت.

وزن هزار دانه

وروتئیپ دانه

در شکل  4الف ،نتایج حاصل از مقایسه میانگین

با توجه به شکل  4ب ،تیمار  15تن در هکتار

اثرات زئولیت و نیتروژن بر وزن هزار دانه گندم ارائه

زئولیت و  200کیلوگرم در هکتار نیتروژن ،باالترین

شده است .با توجه به این شکل ،بیشترین وزن هزار دانه

مقدار پروتئین ( 15/75درصد) و تیمار شاهد (عدم

( 41/2گرم) مربو به تیمار  15تن در هکتار زئولیت و

کاربرد زئولیت و نیتروژن) کمترین مقدار پروتئین دانه (7

 200کیلوگرم در هکتار نیتروژن بود .همچنین کمترین

درصد) را به خود اختصاص دادند .به نظر میرسد که

مقدار آن ( 35/1گرم) در تیمار شاهد (عدم کاربرد

زئولیت با جلوگیری از هدررفت نیتروژن هم در تودهی

زئولیت و نیتروژن) مشاهده شد .پولت و همکاران (،)44

کودی و هم در خاک توانسته مقادیر بیشتری از

گیل و همکاران ( )20و آغاعلیخانی و همکاران ()1

نیتروژن را در اختیار گیاه قرار داده و با افزایش راندمان

نتایج مشابهی را در مورد اثرات مثبت زئولیت بر عملکرد

مصرف نیتروژن ،درصد پروتئین دانه را نیز افزایش دهد.

و اجزای عملکرد محصول گزارش کردهاند .افزایش

کاووسی ( )25نشان داد که کاربرد  16تن در هکتار

عملکرد دانه را میتوان بهدلیل کاهش آبشویی نیتروژن و

زئولیت ،جذب نیتروژن دانه را در مقایسه با شاهد در یک

افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک در حضور

خاک درشت بافت افزایش داد .با افزایش میزان نیتروژن

زئولیت نسبت داد که باعث بهبود وضعیت نیتروژن و در

و زئولیت بهکاربرده شده ،میزان پروتئین دانه افزایش

دسترس بودن آب برای رشد میشود (.)1

مییابد .برخی از محققین هم بر رابطه مستقیم بین کاربرد

محراب و همکاران )35( 1نیز با بررسی تأثیر زئولیت

نیتروژن و درصد پروتئین دانه تأکید کردهاند ( 1و .)28

خام و غنی شده با آمونیوم در جذب نیتروژن توسط

در نتیجه ،کاربرد زئولیت میتواند از طریق بهبود در

گندم در خاکهای با بافتهای مختلف به این نتیجه

دسترس بودن نیتروژن در مرحله پر شدن دانه ،پروتئین

رسیدند که کاهش مقدار شستشوی نیتروژن در حضور

آن را نیز افزایش دهد (.)3

زئولیت غنی شده با آمونیوم سبب در دسترس بودن بیشتر

1- Mehrab et al.

Naderi et al.
Sibi et al.
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مورد مطالعه در گندم

نیتروژن و زئولیت بر برخی صفا

 نتایج تجزیه واریانس اثرا-4 جدو

Table 4 - The ANOVA results for the effects of zeolite and nitrogen on some studied traits in wheat

میانگین مربعات
Mean squares

شاخص

عملکرد

عملکرد

برداشت

بیولوژیک

اقتصادی

Harvest
index

Biological
yield

Economic
yield

0.2ns

14249.8 ns

877.1**

منابع تغییرات

تعداد دانه در سنبله

تعدادسنبله

وزن هزار دانه

پروتئین دانه

کلروفیل کل

bکلروفیل

aکلروفیل

درجه آزادی

Number of
grains per spike

Number of
spikes

1000-Grain
weight

Grain
protein

Chlorophyll
total

Chlorophyll
b

Chlorophyll
a

Degrees of
freedom

1936.3ns

11.9 ns

55.5 ns

0.014ns

1.1ns

210.17ns

133.01ns

10.54ns

2

Repetition تکرار

48848.5**

76103.8**

109.6**

212775.9**

27.2**

53.3**

116.39ns

189.74ns

14.39ns

3

Zeolite زئولیت

4.3

2455.1

585.4

3.7

27.2

0.039

0.11

187.61

184.72

0.93

6

Error خطا

881.6

65553.4

78625.5

125.2

212858.6

27.25

54.5

514.17

507.47

25.86

11

Main plot کرت اصلی

58.5**

60336.6**

11696.7**

28.8**

449.1**

2.48**

18.4**

348.62ns

323.97ns

11.07ns

4

Nitrogen نیتروژن

7.2ns

79304.3**

11101.7**

65.3**

2075.002**

1.415**

4.6**

300.83ns

239.93ns

11.79ns

12

2.8

2780.06

408.1

1.3

13.5

0.052

0.52

186.18

163.69

10.4

32

Error خطا

68.5

167520.96

23206.5

95.4

2537.6

3.9

23.5

835.6

729.59

33.26

48

Sub plot کرت فرعی

950.1

233074/36

101832

215396.2

31.1

78.02

1349.8

1237.06

59.12

59

Total کل

4.02

6.5

5.9

0.78

0.61

6.4

23.91

47.65

10.67

-

220.6

5.7

Change resources

زئولیت×نیتروژن
Nitrogen× Zeolite

Coefficient ضریب تغییرات
of variation

. درصد و عدم وجود اختالف معنیداری میباشد5 ، درصد1  به ترتیب نشان دهنده وجود اختالف معنیداری در سطح احتمالns  * و،**
* ,**and ns indicate a significant difference in the probability level of 1%, 5% and no significant difference, respectively.
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تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله

هکتار زئولیت گزارش کردند .این محققین بیان کردند با

با توجه به شکل  ، 4باالترین تعداد سنبله (معادل

افزایش تنش آبی و کاهش مصرف زئولیت ،تعداد سنبله

 587/5عدد در متر مربع) در تیمار  15تن در هکتار

در متر مربع تحت تأثیر قرار گرفته و کاهشی معادل

زئولیت و کمترین مقدار آن (معادل  314/8عدد در متر

 40/28عدد را بهدنبال داشته است .سیبی و همکاران ()52

مربع) در تیمار شاهد (عدم کاربرد زئولیت و نیتروژن)

معنیدار بودن اثر تیمار آبیاری ،زئولیت و همچنین اسید

مشاهده گردید .تنش خشکی در مرحله سهنبلهدهی تا پر

سالیسیلیک بر صفت تعداد دانه در غوزه گلرنگ بهاره را

شدن دانه بهدلیل کاهش سنبلههای بارور و تعداد دانهه در

گزارش کردند .فرمهینی فراهانی )14( 1نیز بیان کردند

هر سنبله موجب کاهش محصهول گنهدم میگردد.

که در بین سطوح مختلف تیمارهای مواد جاذب رطوبت،

همچنین تنش خشکی پس از گردهافشانی تا رسیدگی

بیشینه تعداد سنبله در متر مربع (با میانگین  418/6عدد)

دانه (به ویژه اگر با دمای زیاد همراه باشد) ،پیری را

مربو به تیمار  4تن زئولیت  2 +تن بنتونیت  15 +تن

تسریع و دوره پر شهدن دانه را کاهش داده ،بنابراین وزن

کود دامی و کمینه تعداد آن (با میانگین  354/4عدد)

دانهها کاهش مییابهد ( .)35نتهایج تحقیقات نشان داده

مربو

به تیمار  2تن بنتونیت  15 +تن کود دامی در

که تنش خشکی تأثیر معنیداری بر صفات عملکرد دانه،

هکتار است.

شاخص برداشت ،وزن ههزار دانهه ،تعداد سنبله در متر
مربع ،تعهداد دانهه در سهنبله و ارتفهاع گیهاه دارد .اسهتفاده
از زئولیت میتواند رطوبت خاک را برای مدت بیشتری
حفظ و در اختیار گیاه قرار دهد ،بنابراین کاربرد زئولیهت
مهیتوانهد اثهرات سهوء تهنش خشکی در گیاه زراعی را
تعدیل بخشهد ( .)43نتایج همچنین نشان داد تیمار 200
کیلوگرم در هکتار نیتروژن ،بیشترین تعداد دانه در
سنبله را با میانگینی معادل  29/3عدد به خود اختصاص
داد .همچنین در تیمار زئولیت ،بیشترین تعداد دانه در
سنبله در تیمار  5تن در هکتار با میانگینی معادل 26/1
عدد بود (شکل  4د) .نتایج پژوهشهای پیشین نشان داده
است که مصرف کود نیتروژن در مراحل مختلف رشد
گندم از طریق افزایش تعداد پنجه در هر بوته ،تعداد
سنبله در واحد سطح ،تعداد دانه در هر سنبله ،وزن هزار
دانه و تجمع بیشتر مادهی خشک موجب افزایش
عملکرد دانه میشود ( 1و .)2
میرزاخانی و ملکی ( )36در پژوهشی بیشینه تعداد سنبله
گندم در متر مربع (با میانگین  587/3عدد) را در تیمار
آبیاری شاهد  +مصرف  9تن در هکتار زئولیت و کمینه
تعداد آن (با میانگین  350/7عدد) را در تیمار آبیاری
براساس  55درصد نیاز آبی گیاه  +مصرف  3تن در

1- Farmahini Farahani et al.
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Figure (4) Mean comparison of the effects of zeolite and nitrogen on 1000- grain
weight
of wheat
(a),سطوح
grain
نیتروژن
زئولیت و
مختلف
سطوح مختلف زئولیت و نیتروژن
protein (b), number of spikes (c), number of grain per spike (d), economic (e) and biological yield (f). Z1, Z2, Z3
and Z4 are zeolite application rates of 0, 5, 10, and 15 ton/ha, respectively. N1, N2, N3, N4, N5 are nitrogen
application rates of 0, 50, 100, 150 and 200 kg/ha, respectively. Mean values followed by different letters are
significantly different at P < 0.05 by the Duncan’s test.

 گرم در متر481/3( باالترین میزان عملکرد اقتصادی

عملکرد اقتاادی و عملکرد بیولوژیک

 کمترین مقدار، و تیمار عدم کاربرد زئولیت،)مربع

 تن15  تیمار،با توجه به نتایج مقایسه میانگین دادهها

 گرم در متر مربع) آن را به خود اختصاص دادند85/3(

، کیلوگرم در هکتار نیتروژن150در هکتار زئولیت و
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(شکل  4ه) .نتایج همچنین نشان داد که بیشترین مقدار

هکتار زئولیت بود .سیبی و همکاران ( )52نیز بین سطوح

عملکرد بیولوژیک ( 1074و  1048گرم در متر مربع) در

مختلف زئولیت استفاده شده ،بیشینه عملکرد دانه را در

تیمارهای  5و  15تن در هکتار زئولیت ،و کمترین مقدار

تیمار مصرف  9تن زئولیت در هکتار گزارش کردند.

عملکرد آن ( 544/3گرم در متر مربع) نیز در تیمار عدم

 -3-6شاخص برداشت

کاربرد زئولیت و  100کیلوگرم در هکتار نیتروژن به-

با توجه به نتایج ،تیمار  15تن در هکتار زئولیت و

دست آمد (شکل  4و) .به نظر میرسد اثر مثبت نیتروژن

 200کیلوگرم در هکتار نیتروژن ،باالترین میزان شاخص

بر افزایش عملکرد بیولوژیکی بهدلیل نقش مؤثر نیتروژن

برداشت ( 51/8درصد) و تیمار شاهد (عدم کابرد زئولیت

در افزایش تولیدات سنتزی و اختصاص این مواد به

و نیتروژن) کمترین میزان شاخص برداشت (33/9

اندامهای هوایی و دانه باشد .در واقع کاربرد سطوح

درصد) را به خود اختصاص دادند (شکلهای  5الف و

باالی نیتروژن با افزایش و تحریک رشد رویشی اندام-

ب) .یکی از دالیل افزایش شاخص برداشت در تیمار

های هوایی گیاه ،باعث افزایش عملکرد کاه و کلش و

زئولیت ،میتواند بهبود جذب آب توسط گیاه باشد.

در نتیجه افزایش عملکرد بیولوژیک میگردد (.)26

کمبود آب میتواند تأثیر قابل توجهی بر صفات مرتبط با

میرزاخانی و ملکی ( )36بیان کردند که افزایش مصرف

مرحله رشد زایشی گیاه از جمله شاخص برداشت داشته

زئولیت میتواند سبب افزایش عملکرد بیولوژیک گیاه

باشد و سبب کاهش شاخص برداشت گردد ،زیرا آب در

گندم گردد .هرچند مقدار نوسانات عملکرد دانه ،در بین

انتقال مؤثر فرآوردههای فتوسنتزی به دانهها تأثیرگذار

سطوح مختلف زئولیت ،چندان شدید نبود ،بهطوری که

بوده و تنش آبی از طریق افزایش غلظت شیره سلولی از

میانگین کاهش عملکرد دانه ناشی از تیمار عدم مصرف

آن ممانعت بهعمل میآورد (.)19

زئولیت ،معادل  16/79درصد تیمار مصرف  9تن در
الف
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اختالا معنیداری در  P > 0/05بر اساس آزمون دانکپ میباشند.
Figure (5) Mean comparison of the effect of zeolite (a) and nitrogen (b) on harvest index. Mean values followed
by different letters are significantly different at P < 0.05 by the Duncan’s test.

بهههدلیل توانههایی بههاالیی کههه زئولیههت در جههذب و

آبیاری که رطوبت خهاک مزرعهه کهاهش مهییابهد ،آب

نگهداری رطوبت اضافی موجود در خاک دارد ،میتواند

جههذب شههده را در اختیههار ریشههه گیههاه قههرار دهههد (.)45

مقدار قابلتوجهی آب را پس از هر بار آبیهاری در منافهذ

زئولیت با تأثیر افزایشی که بر نگهداری آب خاک داشته،

خود جذب و نگهداری کند و بهمرور در روزهای بعهد از

سبب بهبود جهذب آب توسهط گیهاه و افهزایش شهاخص
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برداشت شده است .افهزایش مصهرف نیتهروژن نیهز سهبب

نتیجهگیری

اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزی به بخهش زایشهی گنهدم

نتایج این پژوهش نشان داد که برخی ویژگیهای

شده ،بهطوری کهه عملکهرد دانهه آن نسهبت بهه عملکهرد

فیزیکی خاک موردمطالعه در این پژوهش همچون

بیولوژیههک افههزایش بیشتههری داشههته و سههبب افههزایش

چگالی ظاهری و حقیقی ،تخلخل کل خاک و همچنین

شاخص برداشت گردیهدهاسهت ( .)21سهیبی و همکهاران

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک و تعدادی از ویژگیهای

( )52گزارش کردند که مصرف  9تن زئولیت در هکتهار

شیمیایی خاک همچون  EC ،pHو  CECبطور معنی-

در مقایسه با تیمار عدم مصرف زئولیت ،توانسته شهاخص

داری تحت تأثیر اثرات باقیمانده زئولیت ،تیمار نیتروژن و

برداشت دانه گلرنگ را  5/07درصد افهزایش دههد .ایهن

اثرات متقابل آنها قرارگرفت .در بین صفات گیاهی مورد

محققین نقش مثبت زئولیت را به کاهش صهدمات ناشهی

مطالعه نیز ،تیمار نیتروژن و اثرات باقیمانده سطوح

از تنش کمبود آب نسبت دادند .زئولیهت بها مهیها کهردن

مختلف زئولیت سبب تأثیر معنیداری بر پروتئین دانه،

مقادیر بیشتری از رطوبهت بهرای ریشههها ،باعهث بوجهود

وزن هزار دانه ،تعداد سنبله ،عملکرد اقتصادی ،عملکرد

آمههدن شههرایط بهینههه رشههد و نمههو بههرای گیاهههان شههده و

بیولوژیک و شاخص برداشت گردید.

تخریب غشاهای سلولی را کاهش میدههد .میرزاخهانی و

در مجموع ،نتایج این پژوهش بیانگر آن است که

ملکههی ( )36نیههز بیشههینه شههاخص برداشههت را بهها میههانگین

مصرف زئولیت به عنوان یک بهساز معدنی به تنهایی یا

 51/43درصد در تیمار  9تن زئولیت و آبیاری 70درصهد

همراه با کود شیمیایی نیتروژنه ،با بیشتر شاخصهای

و کمینه مقدار آن نیز با میانگین  33/33درصد در تیمار 3

کیفیت خاک و همچنین شاخصهای رشد و تغذیه گیاه

تن زئولیت و آبیاری بدون تنش (شاهد) بهدست آوردند.

گندم ارتبا معنیداری داشته و نتایج ،نشان دهنده وجود
تأثیر زئولیت بعد از دو سال بود.
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