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 اثر متقابل مواد اصالحی و تیمارهاي مختلف آبیاري  یبررس

  ) .Melia azedarach Lتلخ ( تونیصفات رشد ز یبر برخ

 
 

  *1يزهرا جعفر و 1خواهنیمت دیحم دی، س1يزهرا احمد

  

 )13/3/1399 پذیرش: تاریخ ؛ 1/4/1398 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ

 ایـن  در آبیـاري  هـاي روش همچنـین  و موجود آب منابع از برداريبهره هايروش، بیابانی و خشک مناطق در آب میزان دلیل محدودیتبه

بار خرد شده (اسپیلیت اسپیلیت پالت) در قالـب طـرح    هاي دوصورت کرتبه شییآزما منظور، بدین. است متفاوتدیگر  مناطق با مناطق

 عنوانبهلیتر)  10و  5اصفهان انجام شد. در این آزمایش، مقدار آبیاري ( دانشگاه صنعتی یپایه کامالً تصادفی با سه تکرار در محدوده اراض

درصد (شـاهد) و   15درصد و  75خاك (کود  کننده اصالحعامل فرعی،  عنوانبهعامل اصلی، روش آبیاري (آبیاري سطحی و زیرسطحی) 

ـ اي گ، شاخص کلروفیل نسبی و تبادل روزنهو صفات ارتفاع گیاه، قطر یقه یعامل فرع عنوانبهدرصد)  15درصد و  25زئولیت   تـون یز اهی

 طیدر شـرا گیـاه  ارتفاع  نیبیشترحاضر نشان داد که  قیگرفته شدند. نتایج تحق درنظرهاي وابسته متغیر عنوانبه )L Melia azedarach.(تلخ 

 دارتفـاوت معنـی   يماریت يهابیترک هیبا بقآمد که  دستبهدرصد  25 تیهمراه با زئول یرسطحیز صورتبه ياریآب تریل 5 يماریت بیترک

به حداکثر تبادل  یابیدست يدرصد برا 25 میزانبه تیهمراه با کاربرد زئول یسطح صورتبه ياریآب تریل 5 يماریت بی. ترک)>05/0P( داشت

 يدارا ترتیببهدرصد  15د و کود درص 15 تیهمراه با زئول یرسطحیز صورتبه ياریآب تریل 5 يماریت بیترک. دو شودمی هیتوص ايروزنه

قرار  اهیگ اریو مداوم در اخت یرطوبت کاف تیاستنباط کرد که با استفاده از زئول نیچن توانیم نیبودند. بنابرا ینسب لیمحتوي کلروف نیباالتر

  شده است. اهیرشد گ فاتگرفته است که منجر به بهبود ص

 
  

  آب، مناطق خشک تیریدآبیاري، زئولیت، کود، م: يدیلک يهاواژه
  

 

  

  

  

  

  

  
  

  
 

  

  اصفهان یدانشگاه صنعت ،یعیدانشکده منابع طب ،يزداریگروه مرتع و آبخ .1
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  مقدمه

ــه ــدلب ــ تیمحــدود لی انی، میــزان آب در منــاطق خشــک و بیاب

هاي برداري از منابع آب موجود و همچنین روشهاي بهرهروش

 اسـتفاده،  آبیاري در این مناطق با منـاطق دیگـر متفـاوت اسـت.    

احیـا   سـبب  موجـود  آب منابع از بهینه برداريبهره و آوريجمع

نیـز  د و غنی شـدن پوشـش گیـاهی    شومی گیاهی پوشششدن 

ز منـاطق خشـک اقـدام    برداري بهینه اشود تا براي بهرهمی سبب

کـارگیري  ). با اعمال مدیریت صحیح و به4مثبتی صورت گیرد (

هاي سنتی و مدرن و در کل هر فناوري که سـبب حفـظ   فناوري

کلـی   طـور بهرطوبت، افزایش ظرفیت نگهداري آب در خاك و 

توان بازده مصرف آب بهبود خصوصیات فیزیکی خاك شود، می

هـاي سـنتی آبیـاري    از روش یرا افزایش داد. آبیاري زیرسـطح 

ـ بـراي آب  یسـفال  يهاکوزهاز در گذشته  ،است هـاي  زمـین  ياری

). مـواد اصـالح   11شده است (میوه استفاده می هايزراعی و باغ

انـد،  تازگی کاربرد وسیعی در دنیـا پیـدا کـرده   کننده جدید که به

(مواد پلیمري سوپر جاذب) و طبیعـی   مصنوعیهاي سوپرجاذب

) هستند. جـذب انتخـابی و آزادسـازي کنتـرل شـده      ها(زئولیت

 انتخـاب  درصـورت  شـود عناصر غذایی از زئولیـت باعـث مـی   

 عنـوان بـه  مـواد  ایـن  کـه  هنگـامی  مصرفی، زئولیت نوع صحیح

 فراهمـی  طریـق  از شـوند، مـی  اضـافه  خـاك  بـه  کننـده  اصالح

). 17عناصر غذایی به رشد گیاه کمک کنند ( و آب مدتطوالنی

انجـام   يادیـ مختلف مطالعـات ز  یکاربرد مواد اصالح نهیدر زم

اثـر متقابـل کـاربرد سـطوح      یبـه بررسـ   یقیشده است. در تحق

خـاك و   اتیخصوصـ  یو کمپوسـت بـر برخـ    تیمختلف زئول

ــه) Chrysopogon zizianioides L.( وریــعملکــرد وت ــوانب  عن

گرفتنـد کـه اسـتفاده از     جـه یپرداختنـد و نت  یعـ مرت یاهیگ

کود کمپوست  ییکارا شیباعث افزا یمطلوب طوربه تیزئول

 وریتو اهیرد گلکخاك و عم يهایژگیبر و یشده و آثار مثبت

ــی). در تحق16دارد ( ــیاه  یقـ ــه سـ ــت گونـ ــه کشـ ــاغبـ    تـ

)Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin  ــاي ــت تیماره ) تح

پـوش پالسـتیکی،   از سوپرجاذب، کـف  ادهاي، استفآبیاري کوزه

 جـه یر دشت سجزي پرداختـه شـد و نت  پوشش سنگی و شاهد د

پـرورش نهـال    برايهاي مناسب تأمین آب که روش حاصل شد

اي، استفاده از آبیاري کوزه ترتیببهتاغ در این مناطق بیابانی سیاه

پوش پالسـتیکی و شـاهد   پوش سطحی، کفسوپرجاذب، سنگ

تأثیر زئولیت بر مراحل اولیه رشـد  دیگر ). در تحقیقی 1( هستند

) و آکاسـیا  Ziziphus spina-christi L.هاي مرتعـی کنـار (  گونه

).Acacia salicina L  قـرار   ی) تحت تنش خشکی مـورد بررسـ

هاي باقیمانده در همه گرفت. بر اساس نتایج حاصل درصد نهال

 داريتیمارها با تناوب تنش خشکی کاهش یافت و تفاوت معنی

طوح مختلـف  هاي باقیمانده و طول متوسط ساقه در سـ بین نهال

بـه بررسـی تـأثیر تـنش      ی). در تحقیقـ 8زئولیت مشاهده شـد ( 

آبـی گیـاه   آبی و کاربرد زئولیت بر کـاهش اثـرات تـنش کـم    کم

) پرداختــه شــد. نتــایج نشــان داد کــه Aloe vera L.صــبرزرد (

 ،هـر گیـاه   توسـط  شـده  تولیـد  پـاجوش  و برگ تعداد ینبیشتر

بـا   و یـه رطوبـت  درصد تخل 40و  20در رژیم آبیاري  ترتیببه

تـوان اسـتنباط   دست آمد. بنـابراین، مـی  گرم زئولیت به 8کاربرد 

تواند با افزایش ظرفیت نگهـداري  کرد که استفاده از زئولیت می

رطوبت خاك باعث بهبود رشد و عملکرد گیـاه شـده و اثـرات    

در ). 9صـبرزرد کـاهش دهـد (    یـاه آبـی را در گ منفی تنش کـم 

 ،اصـالح کننـده خـاك    عنـوان بـه ده زئولیت مورد اسـتفا  تحقیقی

ظرفیت آب درصد  15نگهداشت آب خاك و درصد  10حداقل 

  ). 6( دادموجود را افزایش 

) و L. Melia azedarach( یتلخ با نـام علمـ   تونیز درخت

در مازنـدران   Meliaceaeاز خـانواده   Chinaberry یسـ ینام انگل

گـیالن   و (ایستگاه تیرتاش، چالوس، نوشـهر، رامسـر و سـاري)   

(بندر انزلی) پراکنش دارد و در تهـران (کـرج و تهـران)، یـزد و     

 بـراي  یبلوچستان (سرباز) کاشـته شـده اسـت. درخـت مناسـب     

در  یابـان یدرخـت خ  عنـوان بـه و اسـت   یمصـنوع  يکـار جنگل

 در مناسـب  زهکـش  بـا  يهاو خاك دیشد يسرما فاقد یمناطق

تفاده اسـ  ياریـ همـراه بـا آب   يسبز شـهر  يتوسعه فضا يهاطرح

رطوبت زئولیت مورد جذب ). اگرچه در کشاورزي 10( شودیم

سبز  يهاي توسعه فضاتاکنون، این ماده در طرح اما تأیید است،

مورد استفاده قرار گرفته است و کمبود صورت محدود به يشهر

 قیـ شـود. هـدف تحق  تحقیقات در این خصـوص احسـاس مـی   

ف مواد اصـالحی در  حاضر، مقایسه تأثیر استفاده از مقادیر مختل
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گیـاه   شـتن دامؤثر در زنده نگـه  يهاروش عنوانبههنگام کاشت 

تلـخ بـا مقـادیر     تـون یخشک روي گونه درختی زدر مناطق نیمه

  هاي گوناگون است.مختلف آبیاري و روش

  

  هامواد و روش

  خصوصیات منطقه مورد مطالعه

 يانمونه یعیطب یاهیاصفهان با پوشش گ یدانشگاه صنعت یاراض

ـ ا ياز مراتع خشک مناطق مرکز ـ بـا ت  رانی ـ ا یشـ یرو پی و  رانی

 ییایـ است. عرصـه کشـت شـده در عـرض جغراف     یتوران دشت

و در ارتفـاع   یشرق 51˚ 33′ ییایو طول جغراف یشمال 32˚ ′43

 يهـا یقرار گرفته است. طبـق بررسـ   ایاز سطح در يمتر 1600

حـرارت  درجه  نیانگی، م1394تا  1374از سال  يبلندمدت آمار

ساالنه منطقـه   یبارندگ نیانگیم گراد،یدرجه سانت 04/16ساالنه 

درصد  7/38ساالنه  يهوا یو متوسط رطوبت نسب متریلیم 127

بـا   رمـاه یت ترتیببه زیسال ن يهاماه نیو سردتر نیتر. گرماست

گـزارش   گـراد یدرجه سانت 3ماه با يو د گرادیدرجه سانت 5/29

درجـه   5/23هـوا،   ينه حـداکثر دمـا  سـاال  نیانگیـ شده است. م

 گـراد یدرجـه سـانت   2/9ساالنه حداقل دما  نیانگیو م گرادیسانت

مــورد اســتفاده و  ياریــآب آب ییایمی). مشخصــات شــ2اســت (

خـاك منطقــه مـورد مطالعــه    ییایمیو شــ یکـ یزیف يهــایژگـ یو

  ارائه شده است. 2و  1 هايولدر جد ترتیببه

 

   قیتحق روش

در  1396زیتـون تلـخ در اسـفند مـاه سـال       سـاله یـک  هـاي نهال

 صـورت بـه  متـر یسانت 50و قطر  متریسانت 50با عمق  ییهاگودال

پـالت) در قالـب    تیلیاسـپ  تیلیبار خرد شده (اسـپ  دو يهاکرت

با سه تکـرار کشـت شـدند. پارامترهـاي      یکامالً تصادف هیطرح پا

 ینسـب  و غلظـت کلروفیـل   ايگیاهی قطر یقه، ارتفاع، تبادل روزنه

گیـري ارتفـاع،   گیري شـد. بـراي انـدازه   در طول فصل رشد اندازه

گیـاه تـا    متر انتخاب و با متر از محل یقـه گیري سانتیواحد اندازه

با اسـتفاده از کـولیس    اهیگ قهیشد. قطر  يریگحد باالیی آن اندازه

 برگ با استفاده از دستگاه ینسب کلروفیل شاخص. شد گیرياندازه

Chlorophyll Content Meter  ـ ن یـی ، تعSPAD Model CL-01 ای

بررسی تأثیر آبیـاري بـر    منظوربه از دستگاه پرومتر دستی شد.

 اي گیاه اسـتفاده شـد. آبیـاري هـر دو هفتـه     میزان تبادل روزنه

 یهـا توسـط کـوزه و برخـ    از نهـال  یشـد. برخـ  بار انجام یک

 هـا وزهلیتر آبیاري شدند. کـ  10و  5 میزانبهسطحی  صورتبه

 منظـور بـه . گرفتنـد  قـرار  هـا از نهال يمتریسانتپنج  فاصله در

 درپـوش  هـا کـوزه  يآب داخل مخـازن رو  ریاز تبخ يریجلوگ

 10و  5( بیاريقرار داده شد. در این آزمایش، مقدار آ یکیسرام

عامل اصـلی، روش آبیـاري (آبیـاري سـطحی و      عنوانبهلیتر) 

 75خاك (کود  کننده حاصالعامل فرعی،  عنوانبهزیرسطحی) 

درصد)  15درصد و  25درصد (شاهد) و زئولیت  15درصد و 

و صـفات ارتفـاع گیـاه، قطـر یقـه،       یعامل فرعی فرع عنوانبه

هـاي  متغیـر  عنـوان بهاي شاخص کلروفیل نسبی و تبادل روزنه

درصد خاك منطقه مورد مطالعه  50گرفته شدند.  درنظروابسته 

مختلـف کـود و    يهـا رصد نسبتد 50 نیشد که از ا ضیتعو

صورت که بـراي   نیشد و به خاك اضافه شد. بد هیته تیزئول

کیلوگرم زئولیت  5/7هر نهال  يدرصد زئولیت به ازا 15تیمار 

کیلــوگرم  5/12هــر نهــال  يازادرصــد بــه  25و بــراي تیمــار 

 240مواد مصـرفی زئولیـت    در مجموعزئولیت الزم است. که 

  کیلوگرم بود.

انجـام   SAS 9,4 افـزار نرم از استفاده با هاحلیل دادهتوتجزیه

داري اثـرات در  هـا در صـورت معنـی   ). مقایسه میانگین20شد (

در سـطح   LSDجدول تجزیـه واریـانس بـا اسـتفاده از آزمـون      

 درجـات  متقابل اثرات که شد. زمانی یدرصد بررس پنجاحتمال 

 درجـات  ابـل متق اثـرات  میـانگین  مقایسه از ،شد دارمعنی باالتر

  . شد اجتناب ساده اثرات و کمتر

  

  و بحث نتایج

آنالیز واریانس تأثیر سه عامل مقدار آبیاري، روش آبیـاري   نتایج

 3در جـدول  گیـري شـده   خاك بر صفات اندازه کننده اصالحو 

ارائه شده است. نتایج نشان داد که اثر مستقل مقـدار آبیـاري بـر    

ـ بر ارتفـاع گ  ياریروش آب اي، اثر مستقلتبادل روزنه یژگیو  اه،ی
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  مشخصات شیمیایی آب آبیاري .1جدول 

EC pH  2
3CO   3HCO  Cl  +Na  ++Mg+Ca 

)1-m (ds (-) )1-lit meq(  

20/0  05/8  2  6  13  57/1  4/2  

  

  مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك  .2جدول 

  سیلت  رس  شن  بافت  pH  EC  عمق

)cm(  )-( )1–(dS m -  (درصد) 

  5/29  8/21  7/48  لوم  2  81/8  50-0

 

.2ادامه جدول   

FC PWP تخلخل  جرم مخصوص حقیقی جرم مخصوص ظاهري 

)1–(kg 100kg )3–(Mg m  )3–(g cm  (%v/v) 

48/13  38/8  36/1  65/2  ۵۱ 

PWP (Permanent wilting point) =ردگینقطه پژم دائم  هدایت الکتریکی= EC (Electrical conductivity)  ، ظرفیت مزرعه= FC (Field capacity) و 

  

  در تیمارهاي مختلف در طول یک سال )Melia azedarach Lهاي رشد زیتون تلخ (.. نتایج آنالیز واریانس ویژگی3جدول 

  منابع تغییرات
درجه 

  آزادي

 میانگین مربعات

 کلروفیل نسبی  ايتبادل روزنه  )mm( طر یقهق  )cm( ارتفاع گیاه

 ns84/1  ns8/7  *88/550  ns67/477 1  مقدار آبیاري

  ns34/17  ns29/115  ns72/36  5/1516* 1  روش آبیاري

  ns11/872  ns8 /30  *88/1874  ns43/81 1  روش آبیاري ×مقدار آبیاري 

  ns6 /14  **39/647  ns95/104  25/838** 3  خاك کننده اصالح

  ns98/81  ns64/28  **13/176  ns25/64 3  مقدار آبیاري ×خاك  کننده صالحا

  72/181*  14/298**  26/55**  21/733** 3  روش آبیاري ×خاك  کننده اصالح

  ns79/12  **4/498  *44/362  06/471** 3  روش آبیاري ×مقدار  ×خاك  کننده اصالح

  22/47  79/32  56/9  64/82 24  خطا

  76/18  82/15  88/17  7/22  ضریب تغییرات

nsداري در سطح احتمال خطاي یک درصد: معنی**داري در سطح احتمال خطاي پنج درصد و : معنی*داري، : عدم معنی 

  

ارتفاع گیاه و تبـادل   یژگیدو و رخاك ب کننده اصالحاثر مستقل 

 تبادل بر آبیاري مقدار و خاك کننده اصالح متقابل اثر اي،روزنه

 تمـام  بر آبیاري روش و خاك کننده اصالح متقابل اثر ،ايروزنه

 ياریـ گیري شده، اثر متقابـل مقـدار و روش آب  اندازه يهایژگیو

خاك، مقدار  کننده اصالحگانه و اثر متقابل سه يابر تبادل روزنه

ـ ارتفاع، شـاخص کلروف  يهایژگیآبیاري و روش آبیاري بر و  لی

ــب ــه ینس ــادل روزن ــطح و تب ــی 5اي در س ــود درصــد معن دار ب

)05/0P<کننـده  اصـالح گانـه  داري اثر متقابل سهدلیل معنی). به 

ارتفاع، تبـادل   یژگیخاك، مقدار آبیاري و روش آبیاري در سه و

از بررسـی اثـرات متقابـل     ،ینسـب  لیـ و شاخص کلروف ياروزنه
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  رتفاع گیاه زیتون تلخ . مقایسه میانگین تیمارهاي مختلف آبیاري و مواد اصالحی خاك بر ا1شکل 

  

  .شددوگانه و ساده براي این سه صفت اجتناب 

ـ ترک طیارتفاع در شرا نیبیشترآمده  دستبه جینتا مطابق  بی

 25 تیـ همراه با زئول یرسطحیز صورتبه ياریآب تریل 5 يماریت

ـ آمـد کـه بـا بق    دستبهدرصد  ـ ترک هی تفـاوت   يمـار یت يهـا بی

 نـه یبه براي يماریت بیترک نیا از لذا). 1 شکل( داشت دارمعنی

داد کـه در   نشـان  جی. نتـا کـرد اسـتفاده   توانیم اهیکردن رشد گ

ـ مبه تیو کاربرد زئول یرسطحیز ياریآب طیشرا درصـد   25 زانی

 يدارمعنـی  طـور بـه  تـر یل 5 ياریـ در حالت آب اهیارتفاع گ زانیم

و کـاربرد   یسطح ياریآب طیبود. در شرا تریل 10 ياریاز آب بیشتر

 تـر یل 10 ياریدر حالت آب اهیدرصد ارتفاع گ 25 زانیمبه تیلزئو

  بود. تریل 5 ياریباالتر از آب يدارمعنی طوربه

ـ مبـه  تیو استفاده از زئول تریل 5 ياریآب طیشرا در  ایـ  15 زانی

 يدارمعنـی  طـور بـه  یرسـطح یز ياریدر آب اهیدرصد، ارتفاع گ 25

ـ  یسطح ياریاز آب بیشتر حالـت اسـتفاده از   در  کـه  يطـور هبود. ب

 زیـادي ارتفاع  شیافزا یرسطحیز ياریدرصد تحت آب 25 تیزئول

ـ مبه ياریآب که ی. هنگامدیسبه ثبت ر یسطح يارینسبت به آب  زانی

ـ ارتفاع در آب زانیدرصد استفاده شد، م 75و  15و کود  تریل 5  ياری

ـ . نداد نشان دارتفاوت معنی یرسطحیز ياریبا آب یسطح  نیهمچن

و اسـتفاده از   تـر یل 10 زانیمبه ياریداد که در حالت آب نشان جینتا

ـ   يهـا انواع اصالح کننـده  و  یسـطح  ياریـ دو نـوع آب  نیخـاك، ب

  . نشد مشاهده دارتفاوت معنی یرسطحیز

و  یرسطحیز ياریاستفاده از آب طینشان داد که در شرا جینتا

درصـد   15و  25 تیـ دو اصالح کننده زئول تر،یل 10و  5 میزانبه

 اصالح دو با دارارتفاع بوده و تفاوت معنی زانیم نیباالتر يادار

  نشان دادند.  گرید کننده

چهـار نـوع اصـالح کننـده      تـر، یل 5 میـزان به یسطح ياریآب در

 يریگکاربه طیدر شرا نیهمچن. نداشتند باهم دارخاك، تفاوت معنی

 25 تیـ سـه اصـالح کننـده زئول    تـر، یل 10 میـزان بـه  یسطح ياریآب

 نیبـاالتر  ترتیـب بـه درصـد   15 تیـ درصـد و زئول  15، کود درصد

  را نشان ندادند.   يداریمعن فاختال گریکدیارتفاع را داشتند که با 

ارائه شـده   قهیقطر بر مختلف  يماریت باتیترکنتایج  2شکل  در

 نیشـتر یب ،یرسطحیز ياریآب طینشان داد که در شرا جینتا است.

 25 میـزان بـه  تیـ شد کـه زئول حاصل  یزمان اهیگ قهیقطر  زانیم

ـ  ـ ا نیدرصد در خاك مورد استفاده قرار گرفت که ب و  مـار یت نی

وجــود نداشــت.  داردرصــد تفــاوت معنــی 15 تیــکــود و زئول

در  اهیـ گ قـه یقطـر   نیبـاالتر  ،یسطح ياریآب طیدر شرا نیهمچن

 تیدرصد و زئول 75درصد حاصل شد که با کود  15حالت کود 

  نشان نداد. دار درصد تفاوت معنی 15

اسـتفاده از   یرسـطح یز ياریـ نسبت به آب یسطح ياریآب در

 درصــد و در حالــت اســتفاده از کــود 54/45درصــد،  75کــود 
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 اي گیاه زیتون تلخمقایسه میانگین تیمارهاي مختلف آبیاري و مواد اصالحی خاك بر تبادل روزنه .3شکل 

 

ـ  قـه یقطـر   شیدرصد افزا 86/18درصد،  15 فاقـد   یرخ داد ول

نشـان داد کـه    جینتا نیچنبودند. هم گریکدیبا  داریاختالف معن

 طیشـرا در  اهیـ گ قـه یدرصـد، قطـر    25 تیزمان استفاده از زئول

بود  یسطح ياریباالتر از آب يدارمعنی طوربه یرسطحیز ياریآب

درصد در خاك  15 تیکه زئول یزمان ن،یچندرصد). هم 42/26(

و  یسـطح  ياریدو نوع آب نیب قهیمورد استفاده قرار گرفت، قطر 

  . نداد نشان دارتفاوت معنی یرسطحیز

 گریکـد ی بـا  يامختلف تبادل روزنه يماریت باتیترک 3شکل  در

آمـده حـداکثر تبـادل     دسـت بـه  جیشده است. مطابق نتا سهیمقا

ـ آب تریل 5 يماریت بیدر ترک ياروزنه  یسـطح  صـورت بـه  ياری

  درصد حاصل شد.  25 تیهمراه با کاربرد زئول

 یرسـطح یز ياریدر آب ياکه تبادل روزنه دهدینشان م جینتا
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وح مـواد  در همـه سـط   تـر یل 5 ياریـ نسبت به آب تریل 10 میزانبه

بـود.   بیشـتر  يداریمعنـ  طوربهاصالح کننده خاك مورد استفاده 

درصـد و   15و اسـتفاده از کـود    یسـطح  ياریدر آب که یالحدر

ـ آب الـت در حرا  يادرصد، تبادل روزنه 25 تیزئول  تـر یل 5 ياری

نشـان داد.   بیشـتر  يدارمعنـی  طـور بـه  تـر یل 10 يارینسبت به آب

 15 تیـ زئول يریگکـار بـه و  یسـطح  ياریآب طیدر شرا نیهمچن

 دارمعنـی  طوربه تریل 10 ياریدر آب ياتبادل روزنه زانیدرصد، م

  بود.  تریل 5 ياریاز آب بیشتر

درصــد و  15و اســتفاده از کــود  تــریل 5 ياریــآب طیشــرا در

 یسـطح  ياریـ در آب ياتبـادل روزنـه   زانیـ درصد، م 25 تیزئول

ـ بـود. م  یرسـطح یز ياریاز آب بیشتر يدارمعنی طوربه ـ ا زانی  نی

درصد،  25 تیدرصد و زئول 26/112درصد،  15در کود  شیافزا

از کـود   فادهو اسـت  تـر یل 5 ياریدرصد بود. در حالت آب 54/135

ـ  یدرصـد، تفـاوت   15 تیدرصد و زئول 75  ياریـ دو نـوع آب  نیب

ـ آب طیمشاهده نشد. در شرا یرسطحیو ز یسطح  میـزان بـه  ياری

 25 تیـ درصـد و زئول  75کـود   يامارهـ یو استفاده از ت تریل 10

 طـور بـه  یرسـطح یز ياریـ در آب ياتبـادل روزنـه   زانیـ درصد، م

تحـت   شیافزا نیا زانیبود. م یسطح ياریباالتر از آب يدارمعنی

 93/45درصد،  25 تیو تحت زئول 34/86درصد،  75کود  ماریت

ـ   ـ آب طیدر شـرا  ن،یدرصد بـود. همچن و  تـر یل 10 میـزان بـه  ياری

 یسطح ياریدو نوع آب نیدرصد، ب 15 تید و زئولاستفاده از کو

  . نشد مشاهده دارتفاوت معنی یرسطحیو ز

ـ استفاده از آب طینشان داد که در شرا جینتا  یرسـطح یز ياری

 دارها تفاوت معنیکننده اصالحانواع مختلف  نیب تر،یل 5 میزانبه

 10 میـزان به یرسطحیز ياریآب طیدر شرا ن،یهمچن. وجود ندارد

 يدرصد دارا 25 تیدرصد و زئول 75دو اصالح کننده کود  تر،یل

ـ    ياتبـادل روزنــه  زانیـ م نیبـاالتر  بــا  داریو فاقـد اخـتالف معن

 کننـده  اصـالح  دو با دار، تفاوت معنیکه یبودند درحال گریکدی

سـه   تـر، یل 10 میـزان به یسطح ياریدر آب نیچنداشتند. هم گرید

 75درصـد و کـود    25 تیدرصد، زئول 15 تیاصالح کننده زئول

بودند که با  ياتبادل روزنه زانیم نیباالتر يدارا ترتیببهدرصد 

 . نداشتند دارهم تفاوت معنی

 لیـ شـاخص کلروف بـر  مختلـف   يماریتاثر ترکیبات  4شکل  در

دسـت آمـده،   به جیشده است. مطابق نتا سهیمقا گریکدیبا  ینسب

همـراه بـا    یرسـطح یصـورت ز بـه  ياریآب تریل 5 يماریت بیترک

را از  ینسـب  لیـ کلروف زانیـ م نیدرصد بـاالتر  15و کود  تیزئول

  نشان دادند.  يلحاظ عدد

درصـد،   15 تیـ زئول ایـ و اسـتفاده از کـود    تـر یل 5 ياریآب در

از  بیشـتر  يدارمعنـی  طـور به یرسطحیز ياریدر آب ینسب لیکلروف

 مـار یدر ت لیـ کلروف شیافزا زانیم که يطورهبود. ب یسطح ياریآب

 یسـطح  ياریـ نسـبت بـه آب   یرسطحیز ياریدرصد در آب 15کود 

 تیـ زئول مـار یش در تیافزا نیا زانی. مافتی شیدرصد افزا 24/33

 ياریــآب کــه یهنگــام ن،یچنــدرصــد بــود. هم 63/63درصــد،  15

 یسطح ياری، در آببوددرصد  25 میزانبه تیو زئول تریل 5 میزانبه

حاصـل شـد    یرسـطح یز يارینسبت به آب يبیشتر ینسب لیکلروف

درصـد   75و اسـتفاده از کـود    تـر یل 5 ياریدرصد). در آب 36/61(

  مشاهده نشد.   یرسطحیو ز یسطح ياریدو روش آب نیب یتفاوت

 تریل 10 میزانبه يارینشان داد که در حالت آب جینتا نیچنهم

 ياریـ در آب لیـ درصـد، محتـوي کلروف   15 تیـ و استفاده از زئول

ـ بود. م یرسطحیز ياریباالتر از آب يدارمعنی طوربه یسطح  زانی

 ياریــآب طیدر شــرا ن،یدرصــد بــود. همچنــ 1/67 شیافــزا نیــا

ـ   يهاکننده الحاص ریو استفاده از سا تریل 10 میزانبه  نیخـاك، ب

 مشـاهده  دارتفـاوت معنـی   یرسطحیو ز یسطح ياریدو نوع آب

  . نشد

 میـزان بـه  یرسطحیز ياریآب يریگکاربه طیدر شرا ن،یهمچن

درصـد و   75درصـد، کـود    15سه اصالح کننـده کـود    تر،یل 10

 ینسب لیکلروف زانیم نیباالتر يدارا ترتیببهدرصد  25 تیزئول

  . نداشتند هم با داربوده، تفاوت معنی

سـه   تـر، یل 5 میـزان به یسطح ياریاستفاده از آب طیشرا يبرا

 75درصـد و کـود    15درصـد، کـود    25 تیـ اصالح کننده زئول

بـوده و   ینسـب  لیـ کلروف زانیـ م نیبـاالتر  يدارا ترتیببهدرصد 

 يریگکـار بـه  طیدر شرا نیهمچن. نداشتند هم با دارتفاوت معنی

ـ آب ـ  یتفــاوت تــر،یل 10 میـزان بــه یســطح ياری  يهــاالحاصــ نیب

 مشـاهده نشـد.    ینسـب  لیـ کلروف يخاك از نظر محتو يهاکننده
  



  ١٣٩٨ زمستان/  چهارمتم / شماره ششناسي کاربردي/ سال هبوم

90 

  
  اك بر محتوي کلروفیل نسبی گیاه زیتون تلخخو مواد اصالحی . مقایسه میانگین تیمارهاي مختلف آبیاري 4شکل 

  

منظـور بهبـود   کننـده خـاك بـه    عنـوان اصـالح  زئولیت به کاربرد

خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی خـاك و کـاهش تلفـات مـواد      

مغذي و آب خاك در میـان راهکارهـاي موجـود مـورد توجـه      

). از خصوصـیات مهـم زئولیـت    18زیادي قـرار گرفتـه اسـت (   

 توان از آن براي بهبود تعادل آب درتوانایی آبگیري است که می

ویـژه در مراحـل رشـدي    خاك در شـرایط کمبـود رطوبـت، بـه    

ـ ). نتـایج تحق 11حساس به کـاهش رطوبـت اسـتفاده کـرد (      قی

 نیدرصد بیشـتر  25نشان داد که با استفاده از زئولیت  زیحاضر ن

 از اسـتفاده  کـه ا آمـد. از آنجـ   دسـت بـه  ياارتفاع و تبادل روزنه

از صفات مورد مطالعـه رشـد گیـاه     یدرصد در برخ 25 زئولیت

. شودمیپیشنهاد  ماریت نیاستفاده از ا نیبنابرا ؛تأثیر مثبت داشت

ـ استنباط کرد کـه بـا اسـتفاده از زئول    نیچن توانیم رطوبـت   تی

قرار گرفته است که منجر به بهبـود   اهیگ اریو مداوم در اخت یکاف

توانـد مقـداري   شده است. زئولیت معدنی مـی  اهیصفات رشد گ

آن را در خـاك آزاد   یآب در خود ذخیره کند و در مواقع خشک

موجب کاهش نوسانات  یعبارتد تا گیاه از آن استفاده کند، بهکن

 شهیجذب آب توسط ر جهیشود و درنتیخاك م یآبو کم یپرآب

مـواد  ). زئولیـت داراي  13خواهـد داشـت (   يترشـ یتداوم ب اهیگ

اي مانند پتاسیم، کلسیم، آلومینیوم، منیزیم، سیلیسیم، فسـفر،  اولیه

کـود   عنـوان بـه تنهـایی  گوگرد، آهن و منگنز است که خـود بـه  

  ).5تواند مطرح باشد (می

 آبـی کـم  شی) گزارش کردند که افزا15( یبیو س یرزاخانیم

 شیموجـب افـزا   تیـ و مصـرف زئول   اهیباعث کاهش ارتفاع گ

مهـر   روسیحاضر، س قیتحق جیهمسو با نتا شود.می هایارتفاع گ

قطـر   تیعدم حساسـ  دلیلبه) گزارش کردند که 21و همکاران (

در  نی. همچنـ سـت ین داریساقه، اثر کمبود آب بر قطر ساقه معنـ 

تحقیقی بیان شد که قطر یقه تحت تأثیر هـر دو عامـل محـیط و    

خود  قاتیق) در تح14و همکاران ( یرزاخانی). م8ژنتیک است (

 ماتیکردند کـه کمبـود آب موجـب کـاهش سـرعت تقسـ       انیب

 ی. محتـواي کلروفیـل نسـب   شـود یو کاهش قطر ساقه مـ  یسلول

فتوسنتز و تولید  عتها، یکی از عوامل کلیدي در تعیین سربرگ

 مـدت واکنش کوتـاه  عنوانبهماده خشک است. غلظت کلروفیل 

شـرایط   و معیـاري از تـوان حفـظ قـدرت منبـع در      یخشـک  به

). کمبـود آب تحـت   19گیـرد ( خشکی مورد اسـتفاده قـرار مـی   

موجب کاهش میـزان کلروفیـل در    ریتبخ لیدلبه یسطح ياریآب

و یـا کـاهش    هـا گریـزه شرایط تنش آبی، افزایش تخریب این رن
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هـاي مسـئول سـنتز    ها و نیز اختالل در فعالیـت آنـزیم  ساخت آن

بـا کـاربرد    زین یقیق). در تح13( شودیهاي فتوسنتزي مرنگدانه

ــو   ــت، افــزایش محت   گیــاه پنیــرك  ینســب لیــکلروف يزئولی

 ).Malva sylvestris L  ) دار ). از دالیـل معنـی  3) گـزارش شـد

ــا  ــل تحــت ک ــزایش کلروفی ــت، فراهمــی و  ربردشــدن اف زئولی

دسترسی گیاه به عناصر غـذایی موجـود در زئولیـت و افـزایش     

ا پژوهش حاضـر،  . همسو باستجذب نیتروژن، فسفر و منیزیم 

محتواي کلروفیل در گونه قـیچ لوبیـایی در آبیـاري زیرسـطحی     

 در که دادند نشان تحقیقات). 12( است سطحی آبیاري از بیشتر

کـاهش سـطح بـرگ، تجمـع کلروفیـل       یـل دلبـه  خشکی شرایط

 دسـت  از يبیشترعلت تعرق باال گیاه آب یابد، اما بهافزایش می

 نیـز  فتوسـنتز  آن دنبالبه و آب نسبی محتواي درنتیجه و دهدمی

 ویـژه  سـطح  داشـتن  کـه  گفـت  توانمی درنتیجه. یابدمی کاهش

 بیشـتر  حفـظ  سـبب  آب، زیـادتر  مقـدار  جـذب  وجود با بیشتر

شود، بلکه تأثیر زئولیت بر ساختمان خاك نیز خاك نمی بترطو

در این زمینه اهمیـت دارد. اسـتفاده از زئولیـت توسـط گیاهـان      

اکسید کربن نزدیک روزنه شده که ایـن امـر   موجب افزایش دي

 تثبیـت  از اسـتفاده  بـا  گیاهـان  بیشترنوبه خود موجب فتوسنتز به

C3  وC4 کربن، رانـدمان   اکسیدديافزایش غلظت  دلیلبهد. شو

 ایـن  کـه  یابـد، کربن خالص افزایش می اکسیددينور در جذب 

 دلیلبه این، بر عالوه. شودمی برگ سطح و رشد افزایش موجب

 باعـث  کـه  یافتـه  کـاهش  آب از اسـتفاده  تعـرق،  سرعت کاهش

  ).7( شودمی برگ بیشتر توسعه

توجــه بــه مشــکل خشکســالی و کمبــود آب در منــاطق  بــا

مناطق با مشکل  نیخشک، استقرار و توسعه پوشش گیاهی در ا

حاضر به کشت درخـت زیتـون تلـخ و     قیمواجه است. در تحق

ــتف  ــطحی و اس ــاري زیرس ــال آبی ــزء  اعم ــه ج ــت ک اده از زئولی

زدایـی و کمبـود آب در   مقابله با خشکسالی و بیابان يراهکارها

مناطق خشک است پرداخته شـد. از نتـایج ایـن پـژوهش کلیـه      

 اداره چنینهاي تولیدي کشاورزي و هممراکز پژوهشی و مجتمع

ــابع ــراي طبیعــی من ــان هــايطــرح ب ــیبیاب  هــايجنگــل و زدای

  .بگیرند بهره توانندمی تولید دهیباز ارتقاء براي کاشتدست

  

 استفاده مورد منابع

1. ALBusaidi, A., T. Yamamoto, T. Tanigawa and H. A. Rahman. 2011. Use of zeolite to alleviate water stress on 

subsurface drip irrigated barley under hot environments. Journal of Irrigation and Drainage 60(4): 473-480. 

2.  Anonymous. 2015. Meteorological statistics of Isfahan province in the years 1951-2010. (In Farsi). 

3.  Beigi, S., M. Azizi, S. H. Nemati and V. Roshan. 2018. Effect of Stockosorb polymer and malva leaf on some 

morphological, biochemical, biologicaland water use efficiency characteristics in basil (Ocimum basilicum var. 

keshkeni luvelou). Journal of Plant Researches (Iranian Journal of Biology) 30(1): 26-36. (In Farsi). 

4.  Damavandi, A. and B. Ahranjani. 2005. Desert Restoration Techniques with Vegetation. First Edition, Agricultural 

Jihad Press, 226 p. (In Farsi). 

5.  Daneshmandi, M. Sh. and M. Azizi. 2009. Interaction of Drought Stress and Application of Mineral Zeolite on 

Quantitative and Qualitative Properties of Ocimum basilicum L. (var. keshkeny levelu).  6th Congress of Iranian 

Horticultural Sciences. Gilan, 12-15 July. (In Farsi). 

6.  De Campos Bernardi, A. C., P. P. A. Oliviera, M. B. de Melo Monte and F. Souza-Barros. 2013. Brazilian 

sedimentary zeolite uses in agriculture. Microporous and Mesoporous Materials 167: 16-21. 

7.  De Smedt, C., E. Someus and P. Spanoghe. 2015. Potential and actual uses of zeolites in crop protection. Pest 

Management Science 71(10): 1355-1367. 

8. Ghezavi, R., A. Vali and M. M. Esmaeili. 2013. The effect of zeolite application on the early stages of grow of 

Ziziphos spina christi and Acacia salicina under drought stress. Arid Biome Scientific and Research Journal 3(2): 

84-88. (In Farsi). 

9.  Hazrati, S., Z. Tahmasbi Sarvestani and A. R. Bakhtoori Sadeghi. 2017. Evaluation of the effect of zeolite on Aloe 

Barbadensis Miller. under drought stress conditions. Iraninan Journal of Medicinal and Aromatic Plants 33(4): 

551-535. (In Farsi). 



  ١٣٩٨ زمستان/  چهارمتم / شماره ششناسي کاربردي/ سال هبوم

92 

10.  Jafari Sayadi, M. H., A. Rahdari and N. Roghanizadeghan. 2014. Bitter Olive (Melia azedarach L.) High-Capacity 

Species for Green Speces of the South Coasts of Iran. The First International Conference on Environmental 

Engineering, 28 January, Tehran. 

11.  Javaheri, P. 1976. Investigating the possibility of using pottery pitchers in irrigation. Journal of Soil Science and 

Soil Fertility Institute 486: 12-23. (In Farsi). 

12.  Kalkateh, H. 2017. Efficiency of pottery reservoirs with different periods of irrigation on growth and survival traits 

of Zygophyllum fabago. Msc. Thesis. Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahn, 

Iran. (In Farsi). 

13.  Mahmudian, M., M. Ismailzadeh and M. Nasiri. 2011. Response of cover, leaf chlorophyll, stomata conductance 

and yield of bread wheat cultivars to drought stress. Journal of Crops Ecophysiology 158-143. (In Farsi). 

14.  Mirzakhani, M., Z. Hemati and Gh. Maleki. 2015. Investigation of the effect of zeolite values under water stress on 

physiological traits of safflower. Journal of Crop Physiology 7(27): 55-67. 

15.  Mirzakhani, M. and S. A. Sibi. 2010. Response of Safflower Physiological Traits to Water Stress and Zeolite. 

Proceedings of the Second National Conference on Agriculture and Sustainable Development, Opportunities and 

Challenges. Islamic Azad University of Shiraz Branch, 1 March.  (In Farsi). 

16.  Nargesi Alipour, N., D. Akhzari and B. Fatahi. 2016. Interaction effect of different levels of zeolite and compost on 

soil properties and yield of Chrysopogon zizianioides L. Journal of Plant Ecosystems Conservation 4(9): 151-164. 

(In Farsi). 

17.  Polat, E., M. Karaca, H. Demir and A. N. Onus. 2004. Use of natural zeolite (clinoptilolite) in agriculture. Journal 

of Fruit and Ornamental Plant Research 12(1): 183-189. 

18.  Sand, L. B. and F. A. Mumpton. 1978. Natural Zeolites: Occurrence, Propertis, Use. Pergamon Press, Oxford, 546 p. 

19.  Saneoka, H., R. E. A. Moghaieb, G. S. Premachandra and K. Fujita. 2004. Nitrogen nutrition and water stress 

effects on cell membrane stability and leaf water relations in Agrostis palustris Huds. Journal of Environmental and 

Experimental Botany 52(2): 131-138. 

20.  SAS Institute. 2015. SAS 9.4 SQL Procedure User's Guide. SAS Institute, 2015. 

21.  Sirousmehr, A. R., M. R. Shakiba, H. Alyazhi, M. Torchi and A. Dabagh Mohammadi Nasab. 2008. Effect of water 
deficit stress and plant density on yield and some morphological traits of autumn safflower cultivars. Journal of 
Research and Construction in Agriculture and Horticulture 78: 80-87. (In Farsi). 



Iran. J. Appl. Ecol. Vol. 8, No. 4, Winter 2020, Isfahan Univ. Technol., Isf., Iran. 

 

93 

 

 

 
The Study of the Interaction Effect of Amendment Materials and 

Different Irrigation Treatments on Some Growth Parameters 
 of Melia azedarach L. 

 
 
 

Z. Ahmadi1, H. Matinkhah1 and Z. Jafari1 

 

 

(Received: June 22-2019; Accepted: June 02-2020)  

 
 

Abstract 

Since the amount of water in the arid and desert regions is limited, the existing water resources utilization methods as 
well as irrigation methods in these areas are different from other areas. For this purpose, an experiment was conducted 
as split plot in a completely randomized design with three replications in the Isfahan University of Technology. In this 
experiment, the amount of irrigation (5 and 10 liters) as the main factor, irrigation method (surface and subsurface 
irrigation) as the sub-factor, soil amendment (fertilizer 75% and 15% (control) and zeolite 25% and 15%) as the  
sub-sub factors, and plant height, basal area, relative chlorophyll index and stomata conductance of Melia azedarach as 
dependent variables were considered. The results showed that the highest height was obtained in 5 liters of subsurface 
irrigation with 25% zeolite, which was significantly different from the other treatment compounds (P<0.05). A 5-liter 
surface irrigation treatment with 25% zeolite could be recommended to achieve the maximum stomatal conductance 
(P<0.05). The 5-liter subsurface irrigation treatments with 15% zeolite and 15% fertilizer had the highest relative 
chlorophyll content, respectively. Therefore, it could be inferred that using zeolite provided the sufficient and 
continuous moisture for the plant, resulting in improved plant growth traits.  
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