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چکيده
برای بررسی تاثیر زئولیت و آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش سبز رقم  ،NM92یک آزمایش فاکتوریل بر
پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه در سه تکرار اجرا در سال  1311شد .تیمارهای
آزمایش شامل مقادیر زئولیت (صفر 21 ،11 ،و  31تن در هکتار) و تنش خشکی (عدم قطع آبیاری ،و قطع آبیاری در
شروع گلدهی ،گلدهی کامل ،شروع تشکیل غالف و پر شدن دانه) بودند .صفات مورد آزمایش شامل .....بود .نتایج نشان
داد که اثر زئولیت و آبیاری بر قطر غالف و طول غالف ،و اثر آبیاری روی تعداد دانه در غالف معنیدار بود .اثر متقابل
بین زئولیت و آبیاری بر وزن هزار دانه ،تعداد غالف در بوته و عملکرد دانه معنیدار شد .بیشترین وزن هزار دانه (01/1
گرم) از تیمار آبیاری کامل (عدم قطع آبیاری) به همراه کاربرد  21تن زئولیت در هکتار ،و کمترین وزن هزار دانه
( 42/4گرم) از تیمار قطع آبیاری در مرحله غالفدهی به همراه استفاده  11تن زئولیت در هکتار بهدست آمد .تیمار
عدم قطع آبیاری به همراه کاربرد  21تن زئولیت در هکتار حداکثر عملکرد دانه ( 4412/1کیلوگرم در هکتار) ،و تیمار
قطع آبیاری در شروع گلدهی بدون کاربرد زئولیت حداقل عملکرد دانه ( 434/5کیلوگرم در هکتار) را تولید کردند .به-
طور کلی ،در هر کدام از سطوح زئولیت ،بیشترین کاهش عملکرد و اجزای عملکرد نسبت به شاهد (عدم قطع آبیاری)
در تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی اتفاق افتاد .خسارت قطع آبیاری بر عملکرد در مقادیر متوسط زئولیت
( 11و  21تن در هکتار) بیشتر جبران شده است.
واژههای کليدی :اجزای عملکرد ،غالف ،قطع آبیاری ،ماش ،هزار دانه.

 -1مقاله مستخرج از پایاننامه وحید اکبری باوندی به راهنمایی علیرضا پیرزاد و جالل جلیلیان می باشد.
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مقدمه

خسارت وارده را جبران نمیکند ( Habibzadeh et

ماش از جمله گیاهان خانواده بقوالت 1است که در
حال حاضر در قسمتهای مختلف دنیا کشت میشود
و نقش بهسزایی را در تغذیه مردم کشورهای در حال
توسعه دارد .مناطق عمده کشت ماش در ایران شامل
اهواز ،دزفول ،گرگان ،مغان ،ورامین ،اصفهان و
کردستان میباشد .ماش به عنوان یک منبع پروتئین،
تقریباً تمام اسیدهای آمینه مهم و مورد نیاز را
داراست ،بهطوری که اسیدهای آمینه مانند لوسین،
آرژنین ،ایزولوسین ،لیسین و والین به مقدار زیاد و
اسیدهای آمینه تریپتوفان ،سیستین و متیونین به
میزان محدود در پروتئین ماش یافت میشود
(.)Ganjeali et al., 2008
آب عامل محدود کننده تولید محصوالت کشاورزی
در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک از جمله ایران
است که استفاده بهینه از آن دارای اهمیت بهسزایی
است .اقتصاد و مدیریت منابع آب ایجاب میکند که از
واحد حجم آب حداکثر بهره برداری صورت گیرد .در
شرایط فعلی که کمبود آب آبیاری وجود دارد ،اطالع
از واکنش گیاهان و تعیین میزان حساسیت مراحل
مختلف رشد به کم آبی از اهمیت بسزایی برخوردار
است (.)Hashemi Dezfuli et al., 1999
ماش سبز در فصل مرطوب به آبیاری احتیاجی
ندارد ،ولی در فصل خشک تا  5بار آبیاری ( 2111تا
 4511متر مکعب در هکتار) برای تولید محصول خوب
کفایت میکند .در مقایسه با دیگر محصوالت زراعی،
مقاومت به خشکی ماش بیشتر از نخود و لوبیاست
( .)Majnoon Hoseini, 1996هر چند که ماش تا
حدودی مقاوم به خشکی است با این وجود حساس-
ترین دوره ماش به کمبود آب مرحله گلدهی میباشد
( .)Hashemi Dezfuli et al., 1999تحقیقات قبلی
نشان میدهد که تنش کمبود آب در ماش ابتدا روی
تعداد نیام در بوته اثر کرده و سپس اندازه بذر و تعداد
دانه در نیام را تحت تاثیر قرار میدهد .اگر تنش
خشکی به مدت طوالنی ادامه یابد ،آبیاری مجدد

 .)al., 2013; Pannu and Singh, 1987بروز تنش
در ماش بهطور برگشتناپذیر ارتفاع گیاه ،رشد ریشه،
سطح برگ ،تعداد نیام و تجمع ماده خشک را کاهش
میدهد ( .)Sadsivam, 1987اثر تنش کمآبی بر
مراحل رشد رویشی و زایشی سه ژنوتیپ ماش نشان
داد که ماده خشک کل ،شاخص برداشت و ارتفاع بوته
کاهش یافت ( .)Sadegipour, 2009بنابراین برای
جبران خسارت های ناشی از خشکی ،راهکارهای
مختلفی باید مورد ارزیابی و توسعه قرار گیرد ،از جمله
این روش ها بهبود وضعیت منطقه فعالیت ریشه 2از
نظر نگهداری آب می باشد.
زئولیتها شامل گروه وسیعی از آلومینوسیلیکات-
های هیدراته دارای یک شبکه تتراهیدرال اتمهای
اکسیژن که در اطراف اتمهای سیلینیوم و آلومینیوم
قرار گرفتند ،میباشند که این ساختار منتج به ایجاد
یک شبکه سهبعدی در این کانی میشود .زئولیتها
بهدلیل داشتن ظرفیت تبادل کاتیونی باال و قرار
گرفتن بعضی از کاتیونها مانند آمونیوم در شبکه خود
عالوه بر نقش اصالحکنندگی در خاک ،میتواند نقش
تغذیهای داشته و باعث بهبود رشد گیاه مخصوصاً در
اراضی با قابلیت تبادل کاتیونی پایین یعنی زمینهای
شنی شوند ( Barrer, 1979; Kazemian et al.,
 .)1997برخالف کانیهای رسی ،در زئولیتها
چارچوب ساختمانی به اندازه کافی باز است و میتواند
مولکولهای آب را هم مشابه کاتیونها در خود جای
دهد .این ویژگی یعنی باز بودن ساختمان ،باعث به
وجود آوردن خواص ویژه و منحصر به فرد زئولیتها
شده است .مولکولهای آب و همچنین کاتیونها به
راحتی میتواند در داخل شبکه حرکت کنند ،بدون
اینکه ساختار شبکه دچار تغییر شود .بنابراین تحرک
کاتیونها باعث ایجاد پدیده تبادل کاتیونی با سایر
کاتیونهای موجود در محیط میشود ( Karapinar,
.)2009
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بعد از کاشت ( 11تیر ماه) ،آبیاری ،سبز شدن گیاهان با

افزودن زئولیت به خاک مثل یک مخزن ذخیره
آب عمل کرده و طی دوره خشکی ،مدت حفظ رطوبت
در خاک در ناحیه ریشه بعد از آبیاری به سرعت
افزایش مییابد (.)Gholizadeh et al., 2010
همزیستی میکوریزایی با دو گونه Glomus mosseae
و  G. intarradicesدر ماش خسارت تنش خشکی را
از طریق افزایش تعداد غالف و دانه در بوته ،طول
غالف و همچنین شاخص برداشت دانه جبران کرد.
البته عملکرد دانه هم در شرایط کمبود آب و هم در
شرایط غیر تنش در گیاهان میکوریزایی باالتر بود
( .)Habibzadeh et al., 2013مکانیسم تحمل به
خشکی در ماش از طریق تجمع قندهای محلول در
برگ و انباشت پرولین گزارش شده است ( Pirzad
 .)and Jalilian, 2014از با توجه به اهمیت کاربرد
زئولیتها در کاهش خسارتهای کم آبی بر عملکرد
گیاهان و مشخص نبودن میزان مطلوب آن ،بررسی
مقادیر مختلف زئولیت و قطع آبیاری در مراحل
مختلف رشد گیاه ماش ضرورت داشته و از اهداف این
مطالعه میباشد.

فاصله  11سانتیمتر از هم تنک گردیدند .تا اعمال سطوح
مختلف قطع آبیاری در مراحل شروع گلدهی ،گلدهی کامل،
شروع تشکیل غالف و پر شدن دانه ،در همه تیمارها آبیاری
مشابه شاهد صورت گرفت .هر کدام از تیمارهای قطع
آبیاری در زمان مورد نظر تا پایان رشد گیاه و برداشت دانه
ادامه یافت .تامین نیازهای غذایی بر اساس نتایج تجزیه
خاک انجام شد .در طول دوره رشد علفهای هرز در کلیه
واحدهای آزمایشی به صورت دستی وجین شدند.
در انتهای فصل رشد به منظور تعیین اجزای عملکرد از
هر کرت به صورت تصافی پنج بوته انتخاب و تعداد غالف
در بوته ،تعداد دانه در غالف و طول غالف اندازهگیری شد.
برای اندازهگیری وزن هزار دانه ،از هر واحد آزمایشی چهار
تکرار  111تایی انتخاب و بر اساس ماده خشک توزین
گردید .برای برآورد عملکرد دانه ،پس از حذف اثر حاشیه ،از
هر واحد آزمایشی نیم مترمربع برای برآورد عملکرد در
واحد سطح بهطور کامل برداشت شد.
جهت تجزیه آماری و بهدست آوردن جدول تجزیه
واریانس از نرمافزارهای  SAS 9.1و  MSTATCو برای
مقایسه میانگین دادهها از آزمون  SNKاستفاده شد.

مواد و روشها
این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه ،واقع در
 11کیلومتری شمال غرب ارومیه (با مختصات  30درجه و
 31دقیقه عرض شمالی و  44درجه و  55دقیقه طول
شرقی از نصفالنهار گرینویچ و ارتفاع  1313متر از سطح
دریا) بر روی گیاه ماش سبز رقم  NM92انجام شد.
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با  21تیمار و سه در سال زراعی  1311تکرار اجرا
شد.
تیمارهای آزمایش شامل مقادیر زئولیت در چهار سطح
(صفر 21 ،11 ،و  31تن در هکتار) و تنش خشکی در پنج
سطح (عدم قطع آبیاری ،و قطع آبیاری در شروع گلدهی،
گلدهی کامل ،شروع تشکیل غالف و پر شدن دانه) بودند.
قبل از کاشت ،واحدهای آزمایشی به طول  111سانتیمتر و
عرض  51سانتیمتر آماده و از همدیگر جدا گردیدند.
زئولیت به نسبتهای تعیین شده (مخلوط با خاک زراعی به
عمق  31سانتیمتر) به واحدهای آزمایشی اضافه گردید و

نتایج و بحث
تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد که اثر
زئولیت روی تعداد غالف در بوته ،قطر غالف ،وزن
هزاردانه و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد ،و
روی طول غالف در سطح احتمال  5درصد معنیدار
شد (جدول  .)1همچنین اثر آبیاری روی طول غالف،
تعداد دانه در غالف ،تعداد غالف در بوته ،قطر غالف،
وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال یک
درصد معنیدار بود ،ولی اثر متقابل زئولیت و آبیاری
بر وزن هزار دانه ،تعداد غالف در بوته و عملکرد دانه
در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد (جدول .)1
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جدول- 1تجزیه واریانس صفات مختلف ماش سبز رقم  NM92تحت تاثير سطوح مختلف قطع آبياری و زئوليت.
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تعداد غالف در بوته
Number of pod
per plant
تعداد دانه در غالف
Number of seed
pod
وزن هزار دانه
1000-seed weight

Table 1- Analysis of variance (ANOVA) of mung bean plant (cv. NM92) characteristics under different levels
of irrigation disruption and zeolite.
منابع تغییر
درجه
میانگین مربعات
Source of Variation
آزادی
df

2
3
4
12
38

 Blockبلوک
 Zeoliteزئولیت
 Irrigation disruptionقطع آبیاری
 Zeolite×Irrigation Disruptionزئولیت× قطعآبیاری
 Errorخطای آزمایش
 Coefficient of Variationضریب تغییرات ()%

 * ،** ،nsبهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد.
*,**, and ns, significant at 5%, 1% probability and non-significant, respectively.

طول غالف

صفایی و همکاران ( )Safaei et al., 2009بر
روی گیاه کلزا مطابقت داشت .قطع آبیاری در شروع
گلدهی ،بدلیل شکل گرفتن تعداد تخمکهای بارور
درون غالف ،منجر به تولید تعداد دانه کمتر درون
غالف شده است .تعداد کمتر دانه در هر غالف میتواند
پتانسیل حداکثر طول غالف را در ماش تعیین کند
(شکل .)1

طویلترین غالف با میانگین  0/15سانتیمتر از
تیمار  11تن زئولیت در هکتار بهدست آمد ،که تفاوت
معنیداری با تیمار شاهد (عدم استفاده از زئولیت) و
 31تن زئولیت در هکتار نداشت .کوتاهترین غالف با
میانگین  4/21سانتیمتر از تیمار  21تن زئولیت در
هکتار بهدست آمد (شکل -1الف) .صفایی و همکاران
( )Safaei et al., 2009نیز طی پژوهش بر روی دو
رقم کلزا اعالم داشتند که اثر زئولیت بر طول خورجین
معنیدار بود .بهطوری که مصرف زئولیت بر روی طول
خورجین با میانگین  5/520سانتیمتر نسبت به عدم
مصرف آن با میانگین  5/553سانتیمتر ،برتری معنی-
دار نشان داد.
مقایسه میانگینهای طول غالف نشان داد که
تیمارهای عدم قطع آبیاری با میانگین  5/11سانتی-
متر دارای طویلترین غالف و قطع آبیاری در مرحله
شروع گلدهی نیز با میانگین  5/44سانتیمتر کوتاه-
ترین غالف را به خود اختصاص دادند .با طوالنی شدن
دوره رشد بدون آبیاری ،از شروع گلدهی تا مرحله
پرشدن دانه ،طول غالف کاهش کمتری نسبت به
تیمار شاهد ،بدون قطع آبیاری داشته است (شکل -1
ب) .این کاهش طول غالف در اثر شدت تنش کمبود
آب (طوالنی شدن دوره بدون آبیاری) با یافتههای

قطر غالف
قطورترین غالف ماش با میانگین  4/12میلیمتر از
کاربرد  11تن زئولیت در هکتار بهدست آمد که با
تیمار عدم استفاده از زئولیت (شاهد) تفاوت معنی-
داری نداشت .کمترین قطر غالف با  5/24میلیمتر از
تیمار  31تن زئولیت در هکتار بهدست آمد که با
کاربرد زئولیت به میزان  21تن در هکتار تفاوت
معنیداری نداشت (شکل -2الف) .در مقایسه سطوح
آبیاری ،قطورترین غالف با  4میلیمتر از تیمار عدم
قطع آبیاری حاصل شد که با تیمارهای قطع آبیاری در
مرحله گلدهی کامل ،تشکیل غالف و پر شدن دانه
تفاوت معنیداری نداشت .کمترین قطر غالف با 5/11
میلیمتر در تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع گلدهی
(طوالنیترین زمان بدون آبیاری) مشاهده شد (شکل
-2ب).
4
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A

B

.)B( ) و سطوح مختلف آبياریA(  تحت تاثير مقادیر زئوليتNM92  مقایسه ميانگين طول غالف ماش سبز رقم-1 شکل
. درصد میباشد5 حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال
Figure 1- Means comparison of pod length of Mung bean (cv. NM92) under effects of zeolite amounts (A) and
irrigation (B).
Means with same letters are not significantly different at P≤0.05.
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A

B

شکل  -2مقایسه ميانگين قطر غالف ماش سبز رقم  NM92تحت تاثير مقادیر زئوليت ( )Aو سطوح مختلف آبياری (.)B
حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد میباشد.
)Figure 2. Means comparison of pod diameter of Mung bean (cv. NM92) under effects of zeolite amounts (A
and irrigation (B).
Means with same letters are not significantly different at P≤0.05.

گلدهی به همراه عدم کاربرد زئولیت تفاوت معنیدار
نداشت .در هر سطح کاربرد زئولیت ،با افزایش طول دوره
بدون آب ،تعداد غالف در هر بوته نسبت به شاهد (عدم
قطع آبیاری) کاهش بیشتری را نشان داد .بهعبارت دیگر
با قطع زودتر آب در مراحل شروع گلدهی و گلدهی
کامل نسبت به مراحل غالفدهی و پرشدن دانه ،تعداد
غالف در بوته نسبت به شرایط بدون قطع آبیاری

تعداد غالف در بوته
بیشترین تعداد غالف در بوته با میانگین  11/5عدد در
بوته مربوط به تیمار قطع آبیاری در مرحله غالفدهی به
همراه کاربرد  21تن زئولیت در هکتار بود .کمترین
تعداد غالف در بوته با میانگین  3/1عدد در بوته از تیمار
قطع آبیاری در مرحله گلدهی به همراه عدم استفاده از
زئولیت بهدست آمد که با تیمار قطع آبیاری در شروع
6
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زایشی (میوه) کلزا در هر بوته در اثر افزایش شدت تنش
کم آبی کاهش نشان داد ،ولی با کاربرد زئولیت بخشی از
این کاهش جبران می گردد ( ،)Pazuki, 2010که با
نتایج این تحقیق مطابقت داشت .کاهش طول دوره رشد
گیاه در شرایط تنش خشکی یکی از دالیل کاهش تعداد
غالف در بوته میباشد ( ;Bayat et al., 2010
 .)Sadegipour, 2009براساس گزارش دیگر محققان
تعداد غالف در بوته را میتوان بهعنوان مهمترین صفت
موثر بر عملکرد تحت شرایط متفاوت آبیاری و به عنوان
یک شاخص مطلوب در ماش معرفی نمود ( Pannu and

(آبیاری تا آخر فصل رشد) ،بیشتر کاهش یافت .البته
این کاهش در حالت بدون کاربرد زئولیت بیشتر بود و
اف زودن زئولیت در هر سطحی توانست مقدار این کاهش
تعداد غالف را جبران کند .هرچند مقادیر بیشتر زئولیت
( 31تن در هکتار) در مقایسه با مقادیر  11و  21تن در
هکتار مطلوب به نظر نمیرسد (شکل  .)3صفایی و
همکاران ( )Safaei et al., 2009طی پژوهش بر روی
دو رقم کلزا اعالم داشتند که مصرف زئولیت در شرایط
آبیاری معمول با میانگین  01/23بیشترین و عدم کاربرد
زئولیت در شرایط قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد
با میانگین  41/13کمترین تعداد خورجین در گیاه را
داشتند .در تحقیقی دیگر مشخص شد که تعداد واحد

Singh, 1987; Sadsivam, 1987; Zabet et al.,
.)2003

شکل  -3مقایسه ميانگ ين ترکيبات تيماری زئوليت و آبياری از نظر تعداد غالف در هر بوته ماش رقم .NM92
حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد میباشد.
Figure 3- Means comparison the number of pod per Mung bean (cv. NM92) plants under effects of zeolite
amounts and irrigation.
Means with same letters are not significantly different at P≤0.05.

دانه در غالف بهطور معنیدار کاهش یافت (شکل .)4
با توجه به اینکه تشکیل دانه پس از مرحله گلدهی
آغاز میگردد ،هرگونه کمبود آب در این دوره میتواند
منجر به کاهش شدید تعداد دانه شود .پس از گذراندن
این دوره و تشکیل دانه ،تنش کمبود آب کمتر آنرا
تحت تاثیر قرار داده است (شکل  .)4با توجه به نتایج
این تحقیق در ماش برای تشکیل تعداد مناسب دانه
در هر غالف شروع گلدهی حساسترین مرحله رشدی
به تنش کمبود آب میباشد.

تعداد دانه در غالف
تیمار آبیاری کامل (عدم قطع آبیاری) با میانگین
 5/12دانه در هر غالف بیشترین تعداد را به خود
اختصاص داد .گیاهانی که آبیاری در مرحله غالفدهی
قطع شده بود (طوالنیترین دوره بدون آبیاری) ،با
میانگین  4/51عدد دانه در هر غالف کمترین تعداد
دانه را به خود اختصاص دادند .در این آزمایش با
افزایش تدریجی طول دوره بدون آب ،یعنی قطع
آبیاری از مرحله شروع گلدهی تا پرشدن دانه ،تعداد
7
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. تحت تاثير سطوح مختلف آبياریNM92  مقایسه ميانگين تعداد دانه در غالف ماش سبز رقم-4 شکل
. درصد میباشد5 حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال
Figure 4- Means comparison the number of grain per pod in Mung bean (cv. NM92) plants under effects of
irrigation disruption levels.
Means with same letters are not significantly different at P≤0.05.

.NM92  مقایسه ميانگين ترکيبات تيماری زئوليت و آبياری از نظر وزن هزار دانه ماش رقم-5 شکل
. درصد میباشد5 حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال
Figure 5- Means comparison of 1000-seed weight in Mung bean (cv. NM92) plants under effects of zeolite
amounts and irrigation.
Means with same letters are not significantly different at P≤0.05.
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کاهش بیشتری در عملکرد دانه مشاهده شد .به-
طوریکه در هر کدام از سطوح زئولیت ،یعنی صفر،
 21 ،11و  31تن زئولیت در هکتار ،بیشترین کاهش
عملکرد در تیمارهای آبیاری نسبت به شاهد (عدم
قطع آبیاری) در تیمار قطع آبیاری در مرحله شروع
گلدهی اتفاق افتاد ،ولی بخشی از این کاهش عملکرد
با کاربرد زئولیت جبران گردید و این جبران خسارت
ناشی از قطع آبیاری در مقادیر متوسط زئولیت ( 11و
 21تن در هکتار) بیشتر بود .کاربرد بیشتر از این
مقدار ( 31تن زئولیت در هکتار) هیچ برتری نسبت به
مقادیر متوسط و پایینتر زئولیت نداشت (شکل .)4
صفایی و همکاران ( )Safaei et al., 2009نیز
طی پژوهش بر روی دو رقم کلزا اعالم داشتند که
مصرف زئولیت با میانگین عملکرد دانه  4121کیلوگرم
در هکتار نسبت به عدم مصرف آن با میانگین 2514
کیلوگرم دانه در هکتار برتری معنیداری نشان داد.
افزودن زئولیت به خاک مثل یک مخزن ذخیره آب
عمل کرده و مدت زمان حفظ رطوبت در ناحیه ریشه
خاک را افزایش میدهد ( Gholizadeh et al.,
 .)2010طبق گزارش نتایج تحقیقات قبلی اگر تنش
خشکی به مدت طوالنی ادامه یابد تجدید آبیاری
خسارت وارد شده به عملکرد ماش را نمیتواند جبران
کند ( .)Pannu and Singh, 1993رضایی و حقیقی
( )Rezaei and Haghighi, 2009نیز طی پژوهشی
بر روی لوبیا چشم بلبلی اظهار داشتند که عملکرد دانه
بین تیمار شاهد و قطع آب در مرحله رشد رویشی
دارای اختالف معنیدار نبوده ،ولی بین تیمار شاهد و
تیمار قطع آب در مرحله رویشی و تیمارهای قطع آب
در مراحل گلدهی ،غالفدهی و پر شدن دانه در غالف
تفاوت چشمگیر وجود دارد .کاظمی و همکاران
( )Kazemi et al., 2008نیز طی تحقیقی بر روی
گیاه لوبیا قرمز اعالم داشتند که تنش خشکی موجب
کاهش عملکرد دانه شد .در تحقیق قاسمی گلعذانی و
همکاران ()Ghassemi-Golezani et al., 2008
محدویت بیشتر آب در گیاه نخود (آبیاری پس از 101
میلیمتر تبخیر در مقایسه با  51میلیمتر تبخیر)
سبب کاهش معنیدار عملکرد شد .محمدی و

وزن هزار دانه
بیشترین وزن هزار دانه با میانگین وزن هزار دانه
 01/1گرم از تیمار آبیاری کامل (عدم قطع آبیاری) به
همراه کاربرد  21تن زئولیت در هکتار ،و کمترین وزن
هزار دانه با میانگین وزن هزار دانه  42/4گرم از تیمار
قطع آبیاری در مرحله غالفدهی به همراه استفاده 11
تن زئولیت در هکتار بهدست آمد .در کلیه سطوح
کاربرد زئولیت ،با وجود وزن هزار دانه یکسان در
تیمارهای قطع آبیاری ،این مقادیر نسبت به شاهد (بدون
قطع آبیاری) کاهش معنیداری را نشان دادند .نکته قابل
توجه اینکه قطع آبیاری در شرایط بدون زئولیت وزن
هزار دانه را به شدت کاهش داد ،در حالیکه این کاهش
وزن هزار دانه در تیمار قطع آبیاری در این مرحله از
رشد با کاربرد زئولیت جبران شد و از نظر آماری تفاوت
معنیدار با سایر سطوح قطع آبیاری نداشت (شکل .)5
در یک مطالعه روی کلزا ،مصرف زئولیت در شرایط
آبیاری معمول نسبت به قطع آبیاری از مرحله گلدهی به
بعد ،حدود  11درصد کاهش در وزن هزار دانه را در
شرایط عدم کاربرد زئولیت نشان داد ( Safaei et al.,
 .)2009بهطور کلی وزن دانه تابعی از سرعت و طول
دوره پر شدن آن است و وجود تنشهای محیطی مانند
کمبود آب به ویژه در مرحله تشکیل و پر شدن دانه به-
دلیل کاهش در میزان فتوسنتز جاری ،سرعت و طول
دورره پر شدن دانه و در نهایت وزن آن را کاهش می-
دهد (.)Mohammadi et al., 2006
عملکرد دانه
مقایسه میانگین دادههای عملکرد دانه نشان داد
که تیمار عدم قطع آبیاری به همراه کاربرد  21تن
زئولیت در هکتار با میانگین عملکرد  4412/1کیلوگرم
در هکتار حداکثر عملکرد دانه را تولید کرد .حداقل
عملکرد دانه از تیمار قطع آبیاری در شروع گلدهی
بدون کاربرد زئولیت با میانگین عملکرد 434/5
کیلوگرم دانه در هکتار بهدست آمد که با تیمار قطع
آبیاری در گلدهی کامل در این سطح زئولیت تفاوت
معنیداری نداشت (شکل  .)4در کلیه سطوح زئولیت
با افزایش فاصله زمانی قطع آبیاری تا برداشت دانه،
9
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افزایش طول مدت فتوسنتز ،موجب افزایش عملکرد
گردد .بر اساس گزارش سلیم و همکاران ( Silim et
 )al., 1993باال بودن درصد پوشش سبز بهویژه در
دوره بحرانی پر شدن دانه ،تبخیر آب از سطح خاک را
کاهش میدهد و به بهبود وضعیت رطوبتی خاک و
افزایش میزان آب در دسترس گیاه منجر میشود.

همکاران ( )Mohammadi et al., 2006باال بودن
عملکرد دانه نخود را در شرایط آبیاری کامل به برتری
از نظر درصد پوشش سبز ،سرعت و دوره موثر پر شدن
دانه و اجزای عملکرد یعنی تعداد نیام در بوته و وزن
دانه در مقایسه با آبیاریهای محدود مربوط دانستند.
این پژوهشگران اظهار داشتند که دوام بیشتر پوشش
سبز در شرایط آبیاری کامل نیز میتواند از طریق

شکل  -6مقایسه ميانگين ترکيبات تيماری زئوليت و آبياری از نظر عملکرد دانه ماش رقم .NM92
حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد میباشد.
Figure 6- Means comparison of grain yield in Mung bean (cv. NM92) plants under effects of zeolite amounts
and irrigation.
Means with same letters are not significantly different at P≤0.05.

امیری ده احمدی و همکاران ( Amiri Deh

سه رژیم آبیاری (بدون تنش ،تنش در زمان گلدهی و
تشکیل غالف و تنش در زمان پر شدن دانه) بر سه
لگوم دانهای (لوبیای معمولی ،لوبیای چشم بلبلی و
نخود) در یافتند در هر سه گونه ،بیشترین کاهش
عملکرد با اعمال تنش خشکی در زمان گلدهی و
تشکیل غالف حاصل میگردد و بدین ترتیب این
مرحله را حساسترین مرحله نسبت به تنش معرفی
نمودند .لیپورت و همکاران ()Leport et al., 2006
نیز بر تاثیر منفی کمبود رطوبت در دوران رشد زایشی
بر عملکرد نخود تاکید کردهاند .تنش خشکی در بادام
زمینی نیز از مرحله گلدهی تا شروع مرحله رشد
غالف ،عملکرد را بهطور معنیداری کاهش داده است.

 )Ahmadi et al., 2011نیز طی بررسی بر روی
نخود اعالم داشتند که اثر تنش خشکی در مراحل
مختلف فنولوژی بر عملکرد دانه در بوته ،معنیدار بود
و بیشترین عملکرد دانه در بوته به تیمار شاهد (عدم
تنش) ،و کمترین عملکرد تک بوته به تنش در مرحله
گلدهی مربوط بود .بسیاری از پژوهشگران تاثیر کمبود
آب در طول دوره رشد گیاه به ویژه در مرحله تشکیل
و پر شدن دانه بر کاهش عملکرد آن را مورد تایید قرار
دادند ( Habibzadeh et al., 2013; Pirzad and
 .)Jalilian, 2014; Zabet et al., 2003تس فای و
همکاران ( )Tesfaye et al., 2006با بررسی اثرات
11
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.عملکرد ماش سبز کاهش معنیداری را نشان دادند
البته در کلیه سطوح قطع آبیاری عملکرد و اجزای
تشکیلدهنده آن در مقایسه با شاهد (عدم قطع
آبیاری) کاهش داشتند و کاربرد زئولیت در کلیه
سطوح آبیاری (شاهد و قطع آبیاری) منجر به بهبود
 هرچند تفاوت معنیداری بین مقادیر.عملکرد دانه شد
 در شرایط فراهمی آب برای.زئولیت مشاهده نشد
 و در، تن زئولیت در هکتار21  کاربرد،آبیاری ماش
شرایط کمبود آب که منجر به قطع آبیاری در هر کدام
،از مراحل رشدی مورد آزمایش در این تحقیق شود
. تن در هکتار زئولیت توصیه میشود11

همچنین تنش خشکی اعمال شده در مراحل انتهایی
 از،پر شدن دانه نسبت به مراحل آغازین این دوره
تاثیر سوء کمتری بر عملکرد برخوردار بوده است زیرا
 غالف تشکیل شده و با پیر شدن،در مراحل انتهایی
Boote et (  مصرف آب رو به کاهش میگذارد،برگها
.)al., 1995
نتيجهگيری
با افزایش طول مدت تنش کمبود آب بهترتیب
، غالفدهی،قطع آبیاری در مراحل پر شدن دانه
 عملکرد و اجزای،گلدهی کامل و شروع گلدهی
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Abstract
To evaluate the effect of zeolite on seed yield and its components of mung bean (Vigna
radiata L.), a factorial experiment was conducted based on randomized complete blocks design
in Research Farm of Urmia University with three replications in 2011. Treatments were
different levels of zeolite (0, 10, 20 and 30 ton/ha) and levels of water deficit (normal irrigation,
irrigation disruption at flowering initiation, full flowering, pod initiation and grain
filling)..There were significant effects of irrigation and zeolite on the pod diameter and length,
and significant effect of irrigation on the numbers of seed per pod. Interaction effect between
irrigation and zeolite on 1000-seed weight, number of pods per plant, and seed yield were
significant. The maximum (70.1 g) and minimum (42.4 g) 1000-seed weight were obtained
from well-watered using 20 ton/ha zeolite and irrigation disruption at pod initiation with
application of 10 ton/ha zeolite, respectively. Well-watered plants using 20 ton/ha zeolite led to
produce the highest seed yield (4492.1 kg/ha), and irrigation disruption at flowering initiation
without zeolite application had the lowest yield (634.5 kg/ha). In conclusion, the maximum
reduction of seed yield and its components were occurred in irrigation disruption at flowering
initiation. Compensation of seed yield losses due to irrigation disruption was done in moderate
amounts of zeolite (10 and 20 ha).
Keywords: 1000-seed weight, Irrigation disruption, Leaf, Pod, Vigna radiata, Yield
components
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