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اثر مواد جاذب رطوبت روی برخی صفات زراعی و پروتئین دانه گندم در شرایط تنش
کمبود آب
Effect of Water Absorbent Materials on Some Agronomic Traits and Seed Protein of
Wheat Under Water Deficit Stress
محمد فرمهینی فراهانی ،1محمد میرزاخانی *2و نورعلی
تاریخ دریافت22/11/23 :

ساجدی3

تاریخ پذیرش29/11/11 :

چکیده
به منظور بررسی اثر تنش آبی و مصرف مواد جاذب رطوبت مانند کود دامی ،زئولیت و بنتونیت روی برخی ویژگیهای زراعی و پروتئین
دانه گندم رقم الوند ،آزمایشی بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1332-21
انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل آبیاری در سه سطح  38 ،111و 01درصد نیاز آبی گیاه بودند که در کرتهای اصلی اعمال شدند و
مواد جاذب رطوبت در شش سطح شامل شاهد 31 ،تن کود دامی در هکتار 18 ،تن کود دامی  9 +تن زئولیت در هکتار 18 ،کود دامی
تن  2 +تن بنتونیت در هکتار 9 ،تن زئولیت  2 +تن بنتونیت در هکتار و  18تن کود دامی  9 +تن زئولیت  2 +تن بنتونیت در هکتار
بودند که در کرتهای فرعی مصرف شدند .اثرات متقابل تیمار مواد جاذب رطوبت و آبیاری باعث کاهش معنیدار شاخص برداشت و
تعداد خوشه در مترمربع در سطح یک درصد شد .همچنین نتایج نشان داد که بیشترین مقدار پروتئین به تیمار آبیاری براساس01
درصد نیاز آبی گیاه با میانگین  18/99درصد و کمترین آن به تیمار آبیاری شاهد با میانگین  13/83درصد اختصاص داشت .بیشترین
و کمترین عملکرد دانه بهترتیب با میانگین  0821و  3811کیلوگرم در هکتار مربوط به ترکیب آبیاری شاهد  18 +تن کود دامی 9 +
تن زئولیت در هکتار و ترکیب آبیاری  01درصد نیاز آبی گیاه  18 +تن کود دامی بود.
واژههای کلیدی :بنتونیت ،تنش خشکی ،درصد پروتئین ،زئولیت ،کود دامی
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ایران با میانگین نزوالت آسمانی  291میلیمتر در سال بر طبق
تعریف آمبرژه جزء منااطق خشاک و نیماهخشاک باه حسااب
میآید (کردوانای .)1303 ،خشاکی مهامتارین تانش غیرزناده
محیطی است که تولید گیاهان زراعی را شدیداً کاهش میدهد.
باتوجه به کاهش بارندگی سالیانه و افزایش خشکی و دمای هاوا
استفاده از گونههای گیاهی مناسب و ارقام اصاالح شادهای کاه
دارای عملکرد مطلوب و همچنین متحمل به شرایط تانش کام
آبی باشند ،امکان استفاده بهتار از مناابع آب موجاود را میسار
نموده و موجب توسعه سطح زیر کشت ایان گیاهاان و افازایش
بازده تولید مایگاردد (ریچاارد و بارگمن .)1997 ،1کمباود آب
تأثیر منفی بر تولید گیاه دارد ،اثر کمبود آب و کاهش تولید باه
طول مدت خشکی ،مرحله رشدی ،خصوصیات وراثتی گوناههاا،
ارقام ،روش کشت گیاه ،کیفیت خاک ،سطح کمبود و تغییارات
شرایط محیطی در طول خشکی بستگی دارد (حیادری شاریف
آبادی .)2004 ،2مواد غذایی بهصورت محلول در آب جذب گیااه
میشوند ،بنابراین محادودیت در مناابع آبای منجار باه کااهش
دسترسی گیاه به عناصر غذایی مایگاردد .در ساالهاای اخیار
کشاورزی زیستی بهدلیل تأکید بیشاتر روی پایاداری و کااهش
اثرات زیست محیطی در جهان مورد توجاه قارار گرفتاه اسات
(ریگبی و کاسرس.)2001 ،3
کودهای آلی و شیمیایی الزم و ملزوم یکدیگر بوده و نیااز باه
هر دو برای ایجاد شرایط مناسب جهات رشاد گیاهاان ضاروری
است .از آثار مهم کابرد کودهای آلی افازایش مقادار کاربن آلای
خاک میباشد (شفیع زرگر .)1996 ،9افزودن کاود دامای باعاث
کاهش وزن مخصوص ظاهری ،افزایش تخلخل ،مقدار ماده آلای
و رطوبت خاک میشود .همچنین افزودن کود دامی باعث تغییر
ضریب هیدرولیکی خاک میگردد (نقاوی و همکااران.)1339 ،
ازجمله راهکارهاای جدیادی کاه بارای افازایش تأثیرگاذاری و
جلوگیری از هدرروی رطوبت و کودهای شیمیایی مورد استفاده
قرار گرفته ،بهکارگیری ترکیبات طبیعی چون کانیهای زئولیت
در مزارع کشاورزی میباشد .جذب انتخابی و آزادسازی کنتارل
شده عناصر غذایی از زئولیت باعث میشود در صاورت انتخااب
صحیح نوع زئولیت مصرفی هنگامیکه به خاک اضافه میشاوند،
از طریق افزایش فراهمی طوالنیمدت رطوبت و عناصار غاذایی
به بهبود رشد گیاه کمک کند (پاوالت 8و همکااران .)2004 ،باا
توجه به ویژگی منحصر به فرد زئولیتها از قبیل تبادل کاتیونی

باال ( 211تا 311میلیاکی واالن در 111گرم) ،ثباات چاارچوب
ساختمانی در درازمدت (برخالف کاانیهاای معماولی رسای) و
بارمنفی موجود در ساختمان زئولیتها ناشی از حضور آلومینیوم
باعث ایجاد پدیده تبادل کاتیونی بیشتر نسبت به رسها میشود
(شاو و اندریوز .)2001 ،0کاربرد زئولیت عملکرد محصاول گنادم
را نزدیک به 111درصد در مقایسه با شاهد بدون کود و نزدیاک
بااه  91درصااد در مقایسااه بااا شاااهد همااراه کااود افاازایش داد
(یوروتادز 0و همکاران .)2002 ،بنتونیت ازجمله سوپر جاذبهای
طبیعی اسات کاه از گاروه کاانیهاای  1:3باوده و مخلاوطی از
کانیهای رسی است که دارای مقدار زیاادی مونات موریلونیات
مایباشاد و چسابندگی زیاادی دارد (آبادیکوپایی و ساهراب،3
 .)2004بنتونیاات بااا فرمااول شاایمیایی ( (Na)0.33 (Al)2
 Si4O10(OH)2 .nH2Oاساساً یک آلومینیوم سیلیکات آبدار ،یک-
رس پالساتیکی و بسایار کلوئیادی اسات .ایان مااده باه دلیال
ساختارش ،قابلیت جذب آب و مواد معدنی را دارد ،هامچناین از
شسته شدن مواد معدنی موجود در خاک جلاوگیری مایکناد و
باعث حاصلخیزی خاک میشود (الورنا  2و همکااران.)2009 ،
در آزمایشی که با انواع بنتونیت روی گیاهان برنج ،سویا و خرفه
انجام شد به این نتیجه رسیدند که بنتونیت بهطور قابلتاوجهی
در رشد و تغذیه گیاهان تأثیر میگاذارد (کروکار 11و همکااران،
 .)2004کاااربرد  01تاان کااود داماای در هکتااار باعااث کاااهش
معنیدار درصد پروتئین دانه گندم شده است .مصرف کود دامی
در کلیه سطوح باعاث کااهش نسابی حجام آب مصارفی شاد
(پرویازی و نبااتی .)1333 ،در پژوهشای میرزاخاانی و سایبی
( )1332اظهار داشاتند کاه مصارف ناه تان زئولیات در هکتاار
توانست شاخص برداشت دانه را معاادل  8/10نسابت باه تیماار
عدممصرف زئولیت است افزایش دهد .سایر پژوهشگران گزارش
نمودند که بیشترین عملکرد دانه با میانگین  2390کیلوگرم در
هکتار متعلق به تیمار آبیاری براساس نیااز آبای گیااه  +مصارف
شش تن در هکتاار زئولیات باود ( سایبی و همکااران.)1321 ،
نتایج محققان نشان داد مصرف چهار تن زئولیت و  18تن کاود
دامی در هکتار هم در شرایط آبی نرمال و هام تانش آبای ،اثار
مثبتاای در افاازایش میاازان کلروفیاال داشاات (آقااائی سااربرزه و
همکاران .)1330 ،نتایج تحقیقی نشاان داد کاه اثارات اصالی و
متقابلمصرف بنتونیت و تیمارهای خشاکی بار صافات درصاد و
سرعتجوانهزنی ،میانگین زمان جوانهزنی ،شاخص جواناهزنای،
شاخصبنیه بذر ،وزن تر گیاهچه ،وزن خشاک گیاهچاه ،طاول
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درجه سانتیگراد میباشد ،که در جدول شماره  1آورده شده
است .آزمایش بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح پایه
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .تیمارهای
آزمایش شامل آبیاری در سه سطح ( 38 ،111و  01درصد) نیاز
آبی گیاه در کرتهای اصلی و مصرف مواد جاذب رطوبت در
شش سطح (عدم مصرف کود ،مصرف کود دامی به مقدار 31تن
در هکتار ،مصرف  18تن در هکتار کود دامی  +مصرف چهار تن
زئولیت در هکتار ،مصرف  18تن در هکتار کود دامی  +مصرف
دو تن بنتونیت در هکتار ،مصرف چهار تن زئولیت در هکتار +
مصرف دو تن بنتونیت در هکتار و مصرف 18تن در هکتار کود
دامی  +مصرف چهار تن زئولیت در هکتار  +مصرف دو تن
بنتونیت در هکتار) در کرتهای فرعی قرار داده شدند.

ساقهچه و طول ریشهچه عنایدار باود (ولایزاده قلعاه بیاو و
همکاران .)1323 ،هدف از انجام ایان تحقیاق ،بررسای کاارآیی
مواد جاذب رطوبات مانناد زئولیات ،بنتونیات و کاود دامای در
شرایط تنش کمبود آب و تأثیر آن بر رشاد و عملکارد گنادم و
کاهش مصرف آب بود.
مواد روشها
این تحقیق در مزرعه آموزشی  -تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی
اراک در مهرماه سال زراعی  1332-21اجرا شد .ارتفاع محل
آزمایش  1013متر از سطح دریا بود .با طول جغرافیایی 92
درجه و  98دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  39درجه 18
دقیقه شمالی ،متوسط بارندگی سال زراعی موردنظر 213/9
میلیمتر ثبت شده است .متوسط دمای ساالنه شهر اراک 13/3

جدول  :1میانگین دما و بارندگی ثبت شده در ایستگاه هواشناسی شهرستان اراک در سال زراعی 1332-21
Table 1: Average temperature and precipitation recorded in Arak Sinobtic Station in 2010-2011
ماه

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

Month

Sep

Oct

Nov

Des

Jun

Feb

Mar

Apr

May

Jul

0

14.3

20.3

40.5

12.1

71.4

34.5

23.7

0.4

1.2

میانگین بارندگی (میلیمتر)
)Average precipitation (ml

میانگین دما (سانتیگراد)

11

19.6

-0.7

6.6

-0.1

6

17

11.8

23.7

27.9

)Average temperature (°C

میانگین عملکرد دانه  8/9تا  0/9تن در هکتار با  12/8درصد
پروتئین دانه استفاده شد (امام .)1339 ،از عمق صفر تا 31
سانتیمتر نمونهبرداری شد .براساس نتایج آزمایش خاک 281
کیلوگرم کود اوره بهصورت یک سوم هنگام کاشت و دو سوم
مابقی در مراحل پنجهزنی و ساقهدهی داده مصرف شد181 .
کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل نیز در هنگام کاشت
داده شد .نتایج مربوط به آزمایش خاک مزرعه و کود دامی
مورد استفاده در جداول  2و  3آورده شده است.

هر کرت آزمایشی شامل  9پشته (روی هر پشته سه خط
گندم کاشته شد) به فاصله  81سانتیمتر و به طول شش متر
بود .فاصله بین کرتهای فرعی یک متر و بین کرتهای اصلی
دو متر در نظر گرفته شد .عملیات آمادهسازی زمین توسط
کارگر و کاشت آن بهصورت دستی انجام شد .سطوح تیمار تنش
آبی از مرحله پنجهزنی گندم و سطوح تیمارهای کودی در هنگام
کاشت اعمال شدند .در این آزمایش از گندم رقم الوند که مبدأ آن
کرج ،تیپ رشد بینابین ،وزن هزار دانه  91گرم ،کیفیت نانوایی
خوب ،نسبتاّ متحمل به شوری و خشکی و مقاوم به سرما ،با

جدول  :2مشخصات فیزیکو شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 2: Physio-chemical properties of the experimental filed soil
عمق
(سانتیمتر)

هدایت الکتریکی
(دسیزیمن بر
متر)

Depth
)(cm

)EC (dS.m-1

0-30

2.5

اسیدیته
pH

کربن آلی
(درصد)

نیتروژن
(درصد)

)OC (%

)N (%

0.62

0.06

فسفر
(میلیگرم در
کیلوگرم)
-1

پتاسیم (میلیگرم
در کیلوگرم)
)K (mg kg-1

) P (mg kg
7.8

180

8

شن
(درصد)
Sand

)(%
39

سیلت
(درصد)

رس
(درصد)

بافت
خاک

)Silt (%

)Clay (%

Texture

37

24

لوم
Loam

جدول  :3خصوصیات شیمیایی کود گاوی استفاده شده در آزمایش
رطوبت (درصد)

Table 3: Chemical properties of the cattle manure used in the experiment
پتاسیم (درصد)
فسفر (درصد)
ازت کل (درصد)
کربن آلی (درصد)

نسبت کربن به ازت

)Humidity (%

)Organic carbon (%

)Total nitrogen (%

)Phosphorus (%

)Potassium (%

Ratio of carbon to nitrogen

243

39.3

1.95

1.46

1.17

20.15
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نحوه محاسبه نیاز آبی و اعمال سطوح تیمار تنش کمبود
آب با استفاده از فرمول زیر انجام شد .در این فرمول برای
جایگذاری اعداد ،از تشتک تبخیر کالس  Aو از آمارهای
روزانه ایستگاه هواشناسی اراک استفاده گردید .دبی آب ورودی
سیفونها محاسبه شد و ضریب گیاهی گندم از جدول کتاب
(نیاز آبی گیاهان در ایران) استفاده شد .برای محاسبه راندمان
مصرف آب نیز از فرمول زیر استفاده شد (علیزاده و کمالی،
 .)1330در هنگام اجرای تیمارهای تنش آبی در مرحله پایان
پنجهزنی گندم ،پ از محاسبه دقیق حجم آب مورد نیاز هر
کرت ،آبیاری توسط کنتور حجمی با دقت باال و با استفاده از
شیلنوهای تهیه شده برای هر کرت جداگانه صورت گرفت.
({÷01دبی آب ورودی)÷ (ارتفاع تبخیر از تشتک × حجم
تشتک تبخیر× راندمان آبیاری× مساحت کرت × ضریب گیاهی×
 =}1111مقدار آب
در فرمول باال ضریب گیاهی گندم معادل  ،1/18راندمان
آبیاری  01درصد و حجم تشتک تبخیر کالس  Aبه مقدار 381
لیتر و دبی آب ورودی نیز معادل  1/28لیتر بر ثانیه در نظر
گرفته شد .ارتفاع تبخیر از تشتک نیز برحسب شدت درجه
حرارت محیط در فاصله زمانی بین دو نوبت آبیاری متفاوت بود
(علیزاده و کمالی .)1330 ،مساحت هر کرت آزمایشی نیز 12
مترمربع بود .کاشت بذر بهطور دستی و به مقدار  131کیلوگرم
در هکتار بذر ( 981بذر در هر مترمربع) و در تاریخ
 1332/0/11انجام شد .مبارزه با علف هرز و آفات و بیماریها
نیز در موارد ضروری انجام گرفت .در زمان رسیدگی کامل
گندم ،مساحت دو مترمربع از هر کرت وسط با در نظر گرفتن
اثرات حاشیهای برداشت شد .صفاتی مانند شاخص برداشت،
وزن هکتولیتر ،ارتفاع ساقه ،دانه در سنبلچه (سنبلههای 21
بوته شمارش شد) ،عملکرد دانه و درصد پروتئین اندازهگیری و
به ثبت رسید .عالوهبر وزن هزار دانه ،برای اندازهگیری وزن
هکتولیتر دانه ،مقداری بذر درون استوانه مدرج در یک حجم
ثابت ( 281سیسی) برای همه تیمارها ریخته و سپ همان
حجم را وزن و تقسیم بر حجم کردیم .برای اندازهگیری تعداد
خوشه در مترمربع از کوادرات یک در یک مترمربع در مزرعه
استفاده کرده و تعداد خوشه در مترمربع شمارش شده است.
اندازهگیری پروتئین دانه توسط آزمایشگاه مرکز تحقیقات جهاد
کشاورزی استان مرکزی صورت گرفت .راندمان مصرف آب نیز،
از تقسیم عملکرد دانه بر مقدار آب مصرف شده بهدست آمد.
دادهها با استفاده از نرمافزار  Mstat-cتجزیه و میانگینها با
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد مقایسه
شدند.

نتایج و بحث
شاخص برداشت
اثرات متقابل سطوح مواد جاذب رطوبت در سطوح آبیاری و
سطوح مختلف آبیاری تأثیر معنیداری بر شاخص برداشت
درسطح یک درصد داشت (جدول  .)9در بین اثرات متقابل،
بیشترین و کمترین شاخص برداشت بهترتیب با میانگین  98و
 20درصد مربوط به ترکیب تیماری (آبیاری شاهد و مصرف 31
تن کود دامی در هکتار) و ترکیب تیماری (آبیاری 01درصد
نیاز آبی گیاه و مصرف کود دامی  +زئولیت  +بنتونیت) بود
(جدول  .)0نتایج محققان نشان داد که شاخص برداشت به
نسبت زیادی از طریق تنش خشکی بر عملکرد دانه تأثیر
پذیرفته است .بنابراین شاخص برداشت معیار مناسبی جهت-
انتخاب ارقام با عملکرد باالتر در شرایط تنش رطوبتی خواهد بود
(گلآبادی و زمانی .)2008 ،در بررسی اثر تنش خشکی شدید و
مالیم بر ژنوتیپهای گندم ،گزارش شد که در بین سطوح
مختلف تنش خشکی ،تیمار شاهد و تنش شدید با میانگین
 32/88و  39/99درصد بهترتیب بیشترین و کمترین شاخص
برداشت دانه را به خود اختصاص دادند .بهطوریکه کاهش
شاخص برداشت دانه در تنش شدید و مالیم نسبت به تیمار
شاهد بهترتیب  0/0و  12/2درصد بوده است (دستفال و
همکاران .)1321 ،نتایج سایر محققان نشان داد که بین سطوح
مختلف تیمار تنش آبی از نظر شاخص برداشت دانه اختالف
آماری معنیداری مشاهده شد .بهطوریکه بیشترین و کمترین
مقدار شاخص برداشت دانه با میانگین  82/93و  23/20درصد
بهترتیب متعلق به تیمار آبیاری پ از تخلیه  31درصدی
رطوبت از ابتدای مرحله طویل شدن ساقهها تا پایان دوره رشد
و تیمار قطع آبیاری از مرحله گلدهی تا پایان دوره رشد بود
(پاکنژاد و همکاران.)1330 ،
وزن هکتولیتر دانه
نتایج در جدول تجزیه واریان نشان داد که سطوح مختلف
آبیاری تأثیر معنیداری بر وزن هکتولیتر دانه در سطح احتمال
پنج درصد داشت (جدول  .)9در بین سطوح مختلف آبیاری،
باالترین وزن هکتولیتر دانه با میانگین  33کیلوگرم در 111
لیتر و کمترین وزن هکتولیتر دانه با میانگین  00کیلوگرم
در 111لیتر بهترتیب مربوط به تیمار آبیاری شاهد و آبیاری بر
اساس 01درصد نیاز آبی گیاه بود .به نظر میرسد که عدموجود
تنش آبی باعث افزایش تولید مواد فتوسنتزی در گیاه میشود و
گیاه نیز در طول دوره پر شدن دانهها ،میتواند مقدار اسیمیالت
بیشتری را به دانهها منتقل نماید .در نتیجه باعث افزایش وزن
دانه و وزن هکتولیتر آنها میشود .این در آزمایش شدت و
03
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شاهد و آبیاری براساس  01درصد نیاز آبی گیاه بود که 0/28
درصد کاهش پیدا کرد (جدول  .)8با کاهش آب قابل دسترس
گیاه در اثر تنش آبی تقسیم سلولی و افزایش اندازه سلول ،در
مقایسه با شرایط آبیاری نرمال کاهش مییابد و در نتیجه آن
بهطورکلی رشد رویشی گیاه کاهش محسوسی خواهد یافت و
گیاه ارتفاع ساقه کمتری تولید خواهد نمود .نتایج آزمایشی در
گندم نشان داد که درصد جوانهزنی ،طول ریشه و طول ساقه به
شدت تحت تنش خشکی ،کاهش پیدا کرد (دهاندا 3و همکاران،
 .)2002محققان دیگری گزارش نمودند که استفاده از زئولیت
می تواند رطوبت خاک را برای مدت بیشتری حفظ و در اختیار
گیاه قرار دهد ،بنابراین کاربرد زئولیت میتواند اثرات سوءتنش
خشکی در گیاه زراعی را تعدیل بخشد (زمانیان .)1330 ،نتایج
پژوهشی نشان داد که استفاده از کود دامی و زئولیت شرایط
مناسبی را برای حفظ رطوبت محیط اطراف ریشه فراهم میکند
و ضمن بهبود و توسعه ریشه ،شرایط الزم برای جذب آب و مواد
غذایی بیشتری را بهوجود میآورد (یارمحمدی و همکاران،
.)1332

زمان اعمال تنش خشکی در گندم گزارش شده است که تنش
خشکی با کوتاه کردن دوره پر شدن دانه باعث کاهش عملکرد
دانه ،وزن هزار دانه و وزن هکتولیتر دانه شده و بیشترین تأثیر
آن نیز در دوره پر شدن دانه ،بین روزهای اول تا چهاردهم بعد از
گردهافشانی بوده است .از آنجاکه در شرایط گرما تعرق گیاه
افزایش مییابد ،احتمال رویارویی گیاه با تنش خشکی زیادتر
میشود .در این صورت طول دوره رشد کاهش پیدا کرده و
دانهها کوچکتر میشوند (گودینو 1و همکاران .)2003 ،از
آنجا که در شرایط گرما تعرق گیاه افزایش مییاد ،احتمال
رویارویی گیاه با تنش خشکی زیادتر میشود .در این صورت
طول دوره رشد کاهش پیدا کرده و دانهها کوچکتر میشوند
(دستفال و همکاران .)1321 ،تنش در فاصله گلدهی موجب
اختالل در فتوسنتز جاری و انتقال مواد ذخیره شده به دانهها
میشود که میتواند دلیلی بر کاهش تعداد و وزن دانه باشد
(ریچارد 2و همکاران .)2001 ،سایر محققان گزارش نمودند که
مصرف زئولیت تحت شرایط تنش خشکی باعث حفظ رطوبت
در خلل و فرج زئولیت میشود و از خروج آب از دسترس ریشه
جلوگیری میکند .لذا رطوبت حفظ شده در خاک اطراف ریشه
را به مرور در اختیار گیاه قرار میدهد و در نتیجه از این طریق
اثرات تنش خشکی را تعدیل و از افزایش پوکی دانه در شرایط
تنش خشکی جلوگیری کرده و باعث افزایش وزن هکتولیتر دانه
میشود (یوسفوند و همکاران .)1321 ،نتایج این تحقیق نشان
داد که اثر مواد جاذبرطوبت بر وزن هکتولیتر دانه معنیدار
نشد .بنابراین میتوان گفت که در بین اجزاء عملکرد دانه،
تغییرات وزن هزار دانه نسبت به سایر اجزاء عملکرد گندم مانند
تعداد سنبله در بوته ،تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد گلچه در
سنبلچه از نوسانات کمتری برخوردار بوده است .در واقع تأثیر
مواد جاذبرطوبت قبل اینکه بر وزن هکتولیتر دانه مؤثر واقع
گردد ،بر اجزاء عملکردی که سهم بیشتری از تغییرات عملکرد
دانه در واحد سطح را به خود اختصاص میدهند ،تحمیل شده
است و همین امر باعث شده که در این بررسی اثر تیمار مواد
جاذبرطوبت بر وزن هکتولیتر دانه معنیدار نشده است.

عملکرد دانه
نتایج جدول تجزیه واریان نشان داد که سطوح مختلف آبیاری
تأثیر معنیداری در عملکرد دانه در سطح یک درصد داشت
(جدول  .)9در بین اثرات متقابل ،بیشترین و کمترین عملکرد
دانه بهترتیب با میانگین  0821و 3811کیلوگرم در هکتار
مربوط به ترکیب تیماری (آبیاری شاهد  +مصرف  18تن کود
دامی  +چهار تن زئولیت در هکتار) و ترکیب تیماری (آبیاری
 01درصد نیاز آبی گیاه  +مصرف  31تن کود دامی) بود
(جدول  .)0به نظر میرسد که در صورت محدود شدن
دسترسی گیاه به منابع آبی ،مقدار سطح سبز و تولید مواد
فتوسنتزی آن نیز کاهش مییابد .در نتیجه گیاه با مقدار رشد
رویشی کمتری وارد فاز زایشی خواهد شد و نمیتواند به اندازه
کافی اسیمیالتهای فتوسنتزی را به دانهها ارسال نماید.
متناسب با شدت کاهش تخصیص و ارسال مواد فتوسنتزی به
دانهها ،عملکرد دانه نیز کاهش خواهد یافت .محققان گزارش
نمودند که استفاده از زئولیت میتواند در شرایط کمآبی تا
حدودی نیاز آبی گیاه را جبران کند و باعث افزایش عملکرد
شود .در شرایطتنش رطوبتی عملکرد دانه بیشترین خسارت را
میبیند و دلیل آن نیز کاهش تعداد سنبله در مترمربع ،تعداد
دانه در هر سنبله و وزن هزار دانه است (ابهری و همکاران،
 .)1338نتایج سایر پژوهشها نشان داد که تنش خشکی،
رشدگیاه زراعی ،قدرت پنجهزنی ،فتوسنتز برگ ،پیری برگ،

ارتفاع ساقه
نتایج در جدول تجزیه واریان نشان داد که سطوح مختلف
آبیاری تأثیر معنیداری بر ارتفاع ساقه درسطح احتمال یک
درصد دارد (جدول  .)9در بین سطوح مختلف آبیاری ،باالترین
ارتفاع ساقه با میانگین  111/9سانتیمتر و کمترین ارتفاع ساقه
با میانگین  23/12سانتیمتر بهترتیب مربوط به تیمار آبیاری
1. Gooding
2. Richards

3. Dhanda
03
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تعداد دانه و اندازه دانه را تحت تأثیر قرار میدهد (امام.)1339 ،
در یک بررسی عملکرد دانه تحت تنش خشکی همبستگی
باالیی با زودرسی ،تعداد پنجه بارور ،طول پدانکل و تعداد دانه
در سنبله داشت .بهطوریکه در شرایط تنش خشکی شدید
همبستگی عملکرد دانه با تعداد دانه در سنبله ،عملکرد زیست
توده و شاخصبرداشت مثبت و معنیدار بود (دستفال و
همکاران .)1321 ،گزارش شده است که بیشترین عملکرد دانه
جدول  :9تجزیه واریان

گلرنو با میانگین 2390کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار
آبیاری براساس نیازآبی گیاه شاهد به همراه مصرف شش تن
زئولیت در هکتار و کمترین عملکرد دانه با میانگین
1323کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری براساس 88
درصد نیاز آبی گیاه و عدممصرف زئولیت بود (سیبی و همکاران،
.)1321

اثر مواد جاذب رطوبت بر صفات گندم الوند در شرایط تنش کمبود آب

Table 4: Variance analysis of the effect of water absorbent materials on traits in Alvand wheat under water deficit stress
میانگین مربعات
منابع تغییر
S. O. V.

درجه
آزادی
df

تکرار

2

Main squares

شاخص
برداشت

وزن
هکتولیتر دانه

Harvest
index

Hectoliter
weight

0.001ns

0.001ns

ارتفاع ساقه

عملکرد دانه

Stem height

Grain yield

تعداد خوشه در
مترمربع

درصد
پروتئین

راندمان
مصرف آب

Number of
spike per m-2

Protein
percent

Water use
efficiency

16.82ns

522.68ns

319.24ns

0.46ns

0.002ns

Replication

تنش آبی

2

Water stress
خطای a

4

مواد جاذب رطوبت

5

**0.037
0.001

**0.016
0.002

**268.5
15.99

**144009.3
8245.47

2077.85ns
469.991

*19.7
2.95

0.040ns
0.010

Error a
ns

0.001

ns

0.001

ns

53.86

ns

2454.92

**

4506.74

ns

0.49

ns

0.017

Absorbent material

تنش × مواد جاذب رطوبت
× Absorbent material
Water stress
خطای b

10

**0.003

0.0001ns

33.04ns

*6996.40

**4502.60

0.63ns

**0.044

30

0.001

0.001

41.36

3911.50

391.385

0.95

0.013

Error b

ضریب تغییرات (درصد)

6.31

9.53

2.84

6.70

12.69

)CV (%

* و ** :بهترتیب معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد :ns ،غیرمعنیدار
*and **: Significant at the levels of 5 and 1%, respectively, ns: Non-significant

07

7.81

14.62
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جدول  :8مقایسه میانگین اثرات اصلی مواد جاذب رطوبت بر صفات گندم الوند در شرایط تنش کمبود آب
Table 5: Mean comparison of the effect of water absorbent materials on traits in Alvand wheat under water deficit stress
وزن هکتولیتر
راندمان مصرف آب
درصد
ارتفاع ساقه
دانه (کیلوگرم
تیمار
(کیلوگرم بر مترمکعب)
پروتئین
(سانتیمتر)
در  111لیتر)
Treatment

( I1شاهد)

Hectoliter
weight (kg
)100 litre-1

Stem height
)(cm

Protein
)content (%

Water use efficiency
)(kg m-3

82a

100.4a

13.58b

0.72a

I1 Control

تنش آبی

 %38( I2نیاز آبی گیاه)

81a

Water stress

I2 85% of water requirement
 %01( I3نیاز آبی گیاه)

77b

94.52b
93.12b

13.68b
15.44a

0.81a
0.78a

I3 70% of water requirement

 S1شاهد

79a

95.79ab

14.10a

0.79a

S1 Control

 31 S2تن کود دامی
)S2 Animal manure (30 ton ha-1
 18 S3تن کود دامی 9 +تن زئولیت

مواد جاذبرطوبت
Absorbent materials

)S3 Animal manure (15 ton ha-1)+ Zeolite (4 ton ha-1
 18 S4تن کود دامی 2 +تن بنتونیت
)S4 Animal manure (15 ton ha-1)+Bentonite (2 ton ha-1
 2 S5تن بنتونیت  9 +تن زئولیت
)S5 Zeolite (4 ton ha-1) + Bentonite(2 ton ha-1
 18 S6تن کود دامی  2 +تن بنتونیت  9 +تن زئولیت
S6 Animal manure (15 ton ha-1) + Zeolite (4 ton ha-1) +
)Bentonite (2 ton ha-1

79a

96.88ab

14.20a

0.76a

80a

99.90a

14.04a

0.69a

81a

94.11ab

14.66a

0.78a

82a

92.83b

14.07a

0.79a

79a

96.57ab

14.31a

0.81a

میانگینهایی که دارای حرف مشترک هستند ،اختالف آماری معنیدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند
Means in each column followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level

نیتروژن بیشتری در اختیار گیاه قرار دهد و لذا درصد پروتئین
در تیمارهای بهکارگیری زئولیت نسبت به سایر تیمارها باالتر
میباشد (ابهری و همکاران .)1338 ،نتایج تحقیقی نشان داد
که تنش خشکی سبب افزایش پروتئین ژنوتیپهای گندم شد
(امیریفر و همکاران .)1321 ،کاربرد  01تن کود دامی در
هکتار باعث کاهش معنیدار درصد پروتئین دانه گندم شده
است .مصرف کود دامی در کلیه سطوح باعث کاهش نسبی
حجم آب مصرفی شد (پرویزی و نباتی.)1333 ،

درصد پروتئین دانه
نتایج در جدول تجزیه واریان نشان داد که سطوح مختلف
آبیاری در سطح احتمال پنج درصد تأثیر معنیداری بر درصد
پروتئین دانه دارد (جدول  .)9در بین سطوح مختلف آبیاری،
باالترین درصد پروتئین دانه با میانگین  18/99و کمترین
درصد پروتئین دانه با میانگین  13/83بهترتیب مربوط به تیمار
آبیاری براساس  01درصد نیاز آبی گیاه و آبیاری شاهد بود.
اهمیت انتقال نیتروژن برای گندم که در شرایط آب و هوایی
خشک و نیمهخشک رشد میکنند قابل مالحظه است ،زیرا در
این شرایط ،پ از مرحله گلدهی ،هوا گرم و خشک است و این
امر باعث بروز تنش خشکی میشود و در نتیجه انتقال نیتروژن
را محدود میسازد .بدین ترتیب ،عملکرد دانه و درصد پروتئین
دانه به مقدار زیادی بستگی به انتقال مواد ساخته شده به دانه
قبل از مرحله گلدهی دارد .نتایج پژوهشگران نشان میدهد که
انتقال نیتروژن از قسمتهای رویشی به دانه پ از گلدهی
تحت کنترل عوامل ژنتیکی است (کیردا 1و همکاران.)2001 ،
محققان اظهار داشتند که زئولیت از طریق جلوگیری از هدر
روی نیتروژن چه در توده کودی و یا در خاک توانسته است

تعداد خوشه در مترمربع
نتایج در جدول تجزیه واریان نشان داد که اثرات متقابل مواد
جاذب رطوبت و سطوح مختلف آبیاری و تیمار مواد جاذب
رطوبت در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنیداری بر تعداد
خوشه در مترمربع دارد (جدول  .)9در بین کلیه اثرات متقابل،
بیشترین و کمترین تعداد خوشه در مترمربع بهترتیب با
میانگین  982/3و  312عدد مربوط به ترکیب تیماری
(آبیاری 01درصد نیاز آبی گیاه  +مصرف چهار تن در هکتار
زئولیت  +دو تن در هکتار بنتونیت  18 +تن در هکتار کود
دامی) و ترکیب تیماری (آبیاری 01درصد نیاز آبی گیاه +
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تأثیر معنیداری در سطح احتمال یک درصد بر صفت تعداد
سنبله در مترمربع داشت (بهداد و همکاران .)1330 ،نتایج
محققان نشان داد که گندمهایی که در بستر زئولیت رشد کرده
بودند نسبت به بستر پیت و ورمیکوالیت دوره رشد رویشی
طوالنیتری داشتند که منجر به تولید مداوم پنجههای جدید
شد .در شرایط بدون تنش صفات تعداد سنبله در مترمربع و
طول پدانکل بخش عمدهای از تغییرات عملکرد دانه را در مدل
رگرسیونی توجیه نموده و دارای ضریب تبیین  31/30درصد
بودند که جزء عملکرد تعداد سنبله در مترمربع در حدود 23/8
درصد از این تغییرات را توجیه میکرد (گلآبادی و زمانی،
.)1330

مصرف  18تن در هکتار کود دامی  +چهار تن در هکتار
زئولیت) بود (جدول  .)0نتایج نشان داد که مصرف دو تن در
هکتار زئولیت شرایط بهتری را از نظر تأمین آب مورد نیاز گیاه
فراهم نموده و گیاه هم از طریق افزایش تعداد پنجه در هر بوته
(بهطور میانگین هر بوته  1/99عدد) ،تعداد خوشه بیشتری را
در مترمربع تولید کرده است .نتایج یک بررسی نشان داد که در
شرایط تنش آبی تعداد خوشه در مترمربع کاهش پیدا میکند.
در تحقیق دیگری تنش خشکی تأثیر معنیداری بر صفاتی
مانند وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،ارتفاع بوته ،تعداد سنبله در
مترمربع در سطح احتمال یک درصد داشت (پاکنژاد و
همکاران .)1338 ،پژوهشگران گزارش نمودند که تنش خشکی

جدول  :0مقایسه میانگین اثرات متقابل مواد جاذب رطوبت بر صفات گندم الوند در شرایط تنش کمبود آب
Table 6: Mean comparison of the effect of water absorbent materials on traits in Alvand wheat under water deficit stress
راندمان مصرف آب
عملکرد دانه (کیلوگرم تعداد خوشه
شاخص برداشت
(کیلوگرم در
تیمار
در مترمربع
در هکتار)
(درصد)
مترمکعب)
Treatment
Number of
شاهد × شاهد
شاهد ×  31تن دامی
شاهد ×  18تن دامی  9 +تن زئولیت
شاهد ×  18تن دامی  2 +تن بنتونیت
شاهد ×  2تن بنتونیت  9 +تن زئولیت
شاهد ×  18تندامی  2 +تنبنتونیت  9 +تنزئولیت
 %38نیاز آبی × شاهد
 %38نیاز آبی ×  31تن دامی
 %38نیاز آبی ×  18تن دامی  9 +تن زئولیت
 %38نیاز آبی ×  18تن دامی  2 +تن بنتونیت
 %38نیاز آبی ×  2تن بنتونیت  9 +تن زئولیت
 %38نیاز آبی ×  18تندامی  2 +تنبنتونیت  9 +تنزئولیت
 %01نیاز آبی × شاهد
 %01نیاز آبی ×  31تن دامی
 %01نیاز آبی ×  18تن دامی  9 +تن زئولیت
 %01نیاز آبی ×  18تن دامی  2 +تن بنتونیت
 %01نیاز آبی ×  2تن بنتونیت  9 +تن زئولیت
 %01نیاز آبی ×  18تندامی  2 +تنبنتونیت  9 +تنزئولیت

)Harvest index (%

)Grain yield (kg ha-1

40a-c

5690a-c

I1S1

ab

I1S2

a

I1S3

a-c

42

I1S4

37cd

4970c-e

I1S5

b-d

b-d

I1S6

ab

I2S1

a-c

I2S2

cd

45

39

a

6590

ab

43
41

5180

6230

b-e
bc

37

6230

5080

5310

spike per m-2

Water use
)efficiency (kg m-3

440.7ab

0.73b-e

c-f
ac

379

436.3

346.7e-g
a-e
a-d
b-f

394

417.3

388.3

a-e

b-e

0.78

b-e

0.74

0.63e
de

0.64

b-e

0.78

ad

0.86

ac

398.3

0.89

I2S3

38b-d

4860c-e

374.7d-f

0.65de

I2S4

cd

36

c-e

b-f

ab

I2S5

cd

36

I2S6

cd

36

5030

c-f

4680

c-f

4620

386.7

a-e

393.3

b-f

386

I3S1

29e

3870ef

394.3a-e

I3S2

e

f

ab

I3S3

cd

30
37

3500

d-f

443.3

g

3970

312

I3S4

33de

3930ef

330fg

I3S5

cd

c-e

c-g

I3S6

e

36

27

ef

4960

3950

a

356

452.3

0.91

b-e

0.71

a-e

0.84

0.79b-e
e

0.62

c-e

0.67

0.80a-e
a

1.01

a-e

0.80

میانگینهایی که دارای حرف مشترک هستند ،اختالف آماری معنیدار در سطح احتمال پنج درصد ندارند
Means in each column followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level
 I2 ،I1و  I3بهترتیب شامل :آبیاری شاهد ،آبیاری براساس  38و  01درصد نیاز آبی گیاه S5 ،S4 ،S3 ،S2 ،S1 ،S0 .و  ،S6بهترتیب شامل :شاهد 31 ،تن

کود دامی 18( ،تن کود دامی  +چهار تن زئولیت) 18( ،تن کود دامی  +دو تن بنتونیت)( ،چهار تن زئولیت  +دو تن بنتونیت) و ( 18تن کود دامی
 +چهار تن زئولیت  +دو تن بنتونیت)
I1, I2 and I3: Control, 85% and 70% of water requirement, respectively, S1, S2, S3, S4, S5, S6: Control, Animal manure (15 ton ha-1)+
Zeolite (4 ton ha-1), Animal manure (15 ton ha-1)+Bentonite (2 ton ha-1), Zeolite (4 ton ha-1) + Bentonite(2 ton ha-1), Animal manure
(15 ton ha-1) + Zeolite (4 ton ha-1) + Bentonite (2 ton ha-1), respectively

(جدول  .)9با مقایسه میانگین اثرات متقابل ،بیشترین راندمان
مصرف آب با میانگین  1/11کیلوگرم دانه در مترمکعب و
کمترین راندمان مصرف آب با میانگین  1/02کیلوگرم دانه در

راندمان مصرف آب
اثر متقابل تیمار سطوح آبیاری و مصرف مواد جاذبرطوبت بر
راندمان مصرف آب در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد
03
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رطوبتی کارآیی مصرف آب را افزایش میدهد و یا اثری بر آن
ندارد (بخشنده و همکاران.)1332 ،

مترمکعب بهترتیب مربوط به تیمار (آبیاری براساس  01درصد
نیاز آبی گیاه  +مصرف چهار تن در هکتار زئولیت  +دو تن در
هکتار بنتونیت) و تیمار (آبیاری براساس  01درصد نیاز آبی
گیاه  +مصرف  31تن در هکتار کود دامی) بود .با توجه به
اینکه اثر متقابل تنش آبی و مصرف مواد جاذب رطوبت
معنیدار شده است بنابراین در چنین شرایطی میتوان با
استفاده از زئولیت ،بنتونیت و کود دامی که بهدلیل خصوصیات
فیزیکی آنها ،آبی را که جذب میکنند میتوانند در ساختار
خود نگهداری کرده و در شرایطی که گیاه نیاز به آب دارد در
اختیار آن قرار دهند .بهدلیل کمبود آب آبیاری در کشور
میتوان از این مواد ،با مقدار آب کمتر عملکرد مناسب بهدست
آورد و راندمان مصرف آب را افزایش داد .محققان گزارش
نمودند که هرگونه تنش رطوبتی باعث افزایش مقاومت روزنهای
شده و کارآیی مصرف آب را افزایش میدهد .بهطورکلی تنش

نتیجهگیری
نتایج نشان داد که با افزایش تنش آبی ،آب قابل دسترس ریشه
کاهش مییابد و باعث کاهش میزان فتوسنتز و ساخت
کربوهیدراتهای گیاه میشود و این امر خود افت عملکرد دانه
گندم را به همراه خواهد داشت .ولی مصرف مواد جاذبرطوبت
میتواند بخشی از اثرات نامطلوب تنش آبی را کاهش دهد.
بنابراین توصیه میگردد که در مناطقی که در طول فصل
رشدونمو گیاه با تنش آبی مواجه میشوند ،از مواد
جاذبرطوبت از قبیل کود دامی ،بنتونیت و زئولیت استفاده
شود تا این مواد بتوانند از طریق کاهش نوسانات پرآبی و کمآبی
خاک صدمات ناشی از تنشهای آبی را تعدیل نمایند.
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Effect of Water Absorbent Materials on some Agronomic Traits and Seed Protein of
Wheat Under Water Deficit Stress
Famahini Farahani1, M., Mirzakhani2*, M. and Sajedi3, N. A.
Abstract
In order to evaluate the effect of water stress and water absorbent materials on some agronomic traits and seed protein
of Alvand wheat, this study was carried out in the field of Islamic Azad University, Arak branch in 2010- 2011. A splitplot arrangement of treatment in a randomized complete block design with three replications was used. The experiment
consisted of three irrigation treatments (100%, 85% and 70% of plant water requirement) that applied in the main plot
and water absorbent materials on six levels (controls, 30 tons animal manure per hectare, 15 tons animal manure + 4
tons zeolite per hectare, 15 tons animal manure per hectare + 2 tons bentonite per hectare, 4 tons zeolite per hectare + 2
tons bentonite per hectare and 15 tons animal manure per hectare + 2 tons bentonite per hectare + 4 tons zeolite per
hectare that used in the sub plots. Results showed that the highest grain protein content obtained from 70% irrigation
with average of 15.44 percent and lowest protein content was determined in normal irrigation treatment with average of
13.58 percent. The maximum and minimum grain yield with the average of 6590 and 3500 kg ha -1 were related to the
combination of normal irrigation + 15 tons animal manure + 4 tons zeolite per hectare and 70% irrigation + 15 tons
animal manure per hectare, respectively.
Keywords: Animal manure, Bentonit, Drought stress, Protein content, Zeolite
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