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 چکیده 

آزمایشی بصورت اسپلیت پالتت براسالاب بلالو     ،آبهای نامتعارف و زئولیتای با کاربرد تغییرات کیفی در محصول سورگوم علوفه منظور بررسی به
تیمارهای اصلی کیفیت آب آبیاری شالامل آآب   ،تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی قراخیل قائمشهر اجرا شد. در این آزمایش 3های کامل تصادفی با 

، ترکیب یک به یالک فاالالتب تصالفیه    W3، ترکیب سه به یک آب دریای خزر با آب چاه  W2، ترکیب یک به سه آب دریای خزر با آب چاهW1چاه 
و تیمار فرعی شالامل ساله سال      (  W6و فاالتب تصفیه شده   W5، آبیاری تناوبی فاالتب تصفیه شده و آب دریای خزرW4شده با آب دریای خزر 

ها نشان داد که ( بودند. نتایج حاصل از تجزیه داده Z3و زئولیت پتاسیک  Z2، زئولیت کلسیک Z1زئولیت به عنوان اصتح کننده خا  آ بدون زئولیت 
داشته است. بالا افالزایش شالوری عملکالرد     درصد  5داری در س   احتمال اثر تیمارهای کیفیت آب آبیاری و س وح زئولیت بر عملکرد علوفه، تاثیر معنی

مشاهده نگردید. مقدار عملکرد علوفه تر در تیمار فاالتب تصفیه شده با زئولیت کلسیک  W4و W5داری بین تیمار علوفه کاهش یافت اما تفاوت معنی
درات سورگوم با افزایش میالزان شالوری، باله ترتیالب بالا      تن بر هکتار مشاهده گردید که بیشتر از بقیه تیمارها بود. میزان پروتئین و کربوهی 129به اندازه 

درصالد در   14.83بیشتر از بقیه بوده است. بیشترین میزان پروتئین برگ به میالزان   W6Z2کاهش و افزایش همراه بوده و میزان پروتئین برگ در تیمار 
ی گرم بر گرم وزن تالر مشالاهده گردیالد. بیشالترین میالزان      میل 9.75به میزان  W3Z3مشاهده شد. بیشترین میزان کربوهیدرات در تیمار  W6Z2تیمار 

بوده که این میزان در ریشه گیاه به مراتب از برگ و ساقه بیشتر بوده است و در تیمارهای حاوی زئولیت این میزان  W3جذب کادمیوم و کروم در تیمار 
 در اندام هوایی گیاه نیز کمتر بوده است. 
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افزایش جمعیت، توسعه اراالی کشاورزی در مناطق خشک و نیمه 
خشک جهان، گسترش صنایع، توزیع نالاهمگون زمالانی و مکالانی آب    

افالزون کیفالی   هالا و مشالکتت روز  شیرین به لحاظ کمی و محالدودیت 
آب م مالئن را باله یکالی از    منابع آبی، در بسیاری ازکشالورها، تالیمین   

-های اساسی قرن حاالر تبدیل نموده است. در این بین کشالور چالش

                                                           
  دانشگاه زابل ،دانشکده آب وخا  ،دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی -1

دانشالگاه   ،دانشگاه زابل ،خا  دانشکده آب و ،گروه مهندسی آب دانشیار -2
  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  دانشگاه زابل ،دانشکدة آب و خا  ،دانشیار گروه مهندسی آب -3

  دانشگاه بیرجند ،دانشکده کشاورزی ،دانشیار گروه علالوم و مهندسالی آب -4

 کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز ،آب و خا  تحقیقات بخش استادیار -5

 ،کشالاورزی  تالرویج  و آمالوزش  تحقیقالات  سالازمان  ،مازندران طبیعی منابع و
 ایران ،مازندران

   (Email: mohammdrezapour@uoz.ac.ir    :نویسنده مسئول -آ*

ترین مناطق جهالان بالا منالابع    های خاورمیانه و شمال آفریقا از خشک
 5شوند. این مناطق، با وجالود دارا بالودن   آبی بسیار محدود شناخته می

را در درصد از کل جمعیت جهان، تنها یک درصد از منابع آب شالیرین  
های اخیر، منابع آب قابالل  (. در سالAllen et al., 1998اختیار دارد آ

استفاده برای تولید م لالوب محصالو ت کشالاورزی کالاهش یافتاله و      
کالاهش بارنالدگی    آبی همراه با افزایش دمای کالرة زمالین و  بحران کم

(. از Shao et al., 2009ناشی از پدیدة تغییر اقلیم تشدید شده اسالت آ 
ناچار بایستی به استفاده مجدد از منابع آبی نامتعارف رو آورد.  رو بهاین

شالده بالرای   تالوان باله کالاربرد فاالالتب تصالفیه     از جمله این منابع می
 کشاورزی اشاره نمود.

-هالا، بهالره  مشکتت استحصال منابع آب و برخی از فوائد پسالاب 

ی برداران را به سمت استفاده از این منابع ترغیب نموده است. از طرفال 
باشالد و گالاهی از کیفیالت    بالر مالی  های زیر زمینی هزینهاستحصال آب

نتیجاله  باشالد در مانده کربنات کلسیم برخوردار مالی پایینی از لحاظ باقی
 ,.Raja et alفاالتب به منبع کمکی برای آبیاری تبدیل شده است آ

(. آبیاری با فاالتب تصفیه شده عناصر غذایی از قبیل نیتروژن 2015
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هالای  دهد، این امر هزینهمن قه توسعه ریشه را افزایش می و فسفر در
دهالالد آوری مزرعالاله را افالالزایش مالالی دهالالی را کالالاهش و سالالود کالالود

(Ganjegunte et al., 2017).  
ان به آبهالای شالور و لالب شالور     تواز دیگر منابع آبی نامتعارف می 

اشاره نمود. منابع آبی شور ب ور مداوم و حتی در شرایط خشکسالی از 
توان از آن برای مصارف مختلف استفاده دریا قابل دسترب بوده و می

رسد آب دریای مازندران گزیناله مناسالبی   در این بین به نظر می .نمود
وری آب دریالای  برای استفاده در کشاورزی باشالد. از آنجالایی کاله شال    

مازنالالدران بسالالیار کمتالالر از شالالوری آب دریاهالالای آزاد اسالالت در مواقالالع 
تواند مالورد اسالتفاده قالرار    های شمالی کشور میاال راری برای استان

 کاله  مناطقی در محصول تولید برای ای فزاینده طور به شور آب گیرد.
 آبیالاری  حال، این با. شود می استفاده هستند، شیرین آب کمبود دارای

 خا  محصول و بر نام لوب اثرات به منجر اغلب شور، آب با یوستهپ
 هالای مختلالف را روی رشالد،   آبیاری با شوری و همکاران Li .شود می

گوجه آزمایش کردند آنها گالزارش کردنالد کیفیالت و     کیفیت و عملکرد
عملکرد محصولی که بصورت متناوب با آب شور و شیرین آبیاری شد 

فقط آب شیرین آبیاری شده بالود بهتالر بالود    از کیفیت محصولی که با 
 (.Li et al., 2019آ

های با کیفیت کم باید از گیاهانی در از طرفی برای استفاده از آب
کشاورزی استفاده گردد کاله نسالبت باله کیفیالت پالایین آب و شالوری       
حساسیت کمتری داشته باشند. برای کاربرد آب شور، بررسی واکالنش  

و همکاران در سال  Rekik میت است.گیاه نسبت به شوری دارای اه
در تحقیقی که بر روی اثر آبهای نامتعالارف، فاالالتب تصالفیه     2017

شده و تصفیه نشده بر رشد سورگوم و جو داشتند اظهار کردند گیاهانی 
برای این منظور باید انتخاب شوند که مقاومت خوبی در مرحله جواناله  

ت در ایالن خصالو    بالدیهی اسال  زنی و دانه دهی از خود نشان دهند. 
انتخاب نوع گیاهی که نسبت به شوری مقاوم باشد بسیار مهم اسالت.  

ای سورگوم علوفاله  توان به سورگوم اشاره کرد.از جمله این گیاهان می
گیالری از  ( و با بهرهMaas et al., 2002به شوری نسبتاً مقاوم است آ

-تر، ماده خشک بیشتری در واحد س   تولید مالی فصل رشد طو نی

عنالوان  کند. خصوصیات مورفولوژیکی ایالن گیالاه سالبب شالده کاله باله      
شالود. از لحالاظ   شاخص گیاهان زراعی مقاوم به خشالکی معرفالی مالی   

متحمالل بالا   عنوان یالک گیالاه نیماله   بندی به تحمل شوری نیز بهدرجه
زیمنس بر متر شالناخته شالده اسالت    دسی 8/6آستانه تحمل به شوری 

و  Fracios et al., 1984 ،Maas et al., 2002 .)Amacherآ
 4آستانه تحمل شوری گیاه سورگوم را معادل  1997همکاران در سال

های ایالن گالزارش   دسی زیمنس بر متر گزارش نمودند، بر اساب داده
زیمنس بر متر عملکرد این دسی 10( معادل ECدر هدایت الکتریکی آ

شود. ایالن گیالاه بالر اسالاب     درصد افت محصول مواجه می 50گیاه با 

-بندی گیاهان در مقاومت باله تالنش شالوری، در کالتب نیماله     یمتقس

 (. Maas et al., 2002گیرد آمتحمل قرار می
منظور افزایش تولید محصو ت کشاورزی در واحد س   امروزه به

-شود. نتیجه این استفاده بالی از کودهای شیمیایی به وفور استفاده می

یرزمینالی و خالا    های زهای زیست محی ی درآبرویه، ایجاد آلودگی
های رفع این مشکل اسالتفاده از اصالول کشالاورزی پایالدار     است. از راه

کشاورزی پایدار یک نظام تلفیقی مبتنی بر اصول اکولوژیالک   باشد.می
های خالارجی نظیالر کالود شالیمیایی از     است که بجای استفاده از نهاده

رصالد  د 41نماید. زئولیتها بیش ازمنابع طبیعی نظیر زئولیت استفاده می
کنند و به خاطر س   ویژه با ، توانایی جالذب  وزن خود آب جذب می

و نگهداری طو نی مدت آب و عناصر غذایی را داشالته و باله آسالانی،    
 Polatدهالد آ آب و عناصر غذایی جذب شده را در اختیار گیاه قرار می

et al., 2004.) Moradi  اثرات اسالتفاده از   2017و همکاران در سال
ه خا  را بر عملکرد آفتاب گردان را بررسالی کردنالد آنهالا    اصتح کنند

وری آب آبیالاری  های دیگر بهرهگزارش کردند زئولیت و اصتح کننده
 دهد. های ناشی از کم آبی را کاهش میرا افزایش و آسیب

بررسی ها نشان داد تاکنون از ترکیب دو منبع آب نامتعارف یعنی 
جهت آبیاری، م العاتی صورت فاالتب تصفیه شده شهری و آب دریا 

نپذیرفتالاله اسالالت، از اهالالداف ایالالن تحقیالالق امکالالان کالالاربرد ایالالن دو آب 
نامتعارف در شرایط کم آبی، جهت کاهش مصالرف آبهالای شالیرین و    
تامین نیاز آبی گیاه با اسالتفاده از گیاهالان مناسالب کشالت در شالرایط      
شوری است. استفاده از زئولیتها در جهت کاهش تالاثیر منفالی عناصالر    

نگین و تنش آبی و جذب عناصر غذایی و در اختیار قرار دادن آن به س
 گیاه، می تواند به بهبود عملکرد گیاه کمک کند.

 

 مواد و روشها

در س   مزرعه و در زمینی باله ابعالاد    1396سال  طرح مذکور در
( واقع در مزرعه پژوهشالی ایسالتگاه تحقیقالات    15*60متر مربع آ 900

آبیالاری  بالا اسالتفاده از   روی گیاه سورگوم  ،قراخیل شهرستان قائمشهر
هالای متفالاوت انجالام شالد. عالرو و طالول       با شالوری  کرتی، س حی

درجه و  52دقیقه شمالی و  29درجه و  36جغرافیایی من قه به ترتیب 
باشد. آب و متر می 14دقیقه شرقی بوده و ارتفاع آن از س   دریا  46

دگی سالالیانه در دوره  هوای این من قه معتدل و مرطوب، میانگین بارن
متر و حداکثر و حداقل بارش سالا نه  میلی 700ساله معادل  30آماری 
متر بوده است. میلی 9/526و  6/997ترتیب برابر با گیری شده بهاندازه
-موقعیت محل اجرای طرح در استان مازندران را نشالان مالی   1شکل 

 (.1395دهد آسازمان هواشناسی مازندران، 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669017300389#!
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 محل اجرای طرح در ایستگاه تحقیقات قراخیل )استان مازندران( -1شکل 

 

در اوایل  (Sorghum bicolor var. Speed feed)رقم اسپیدفید 
متالر  سالانتی  60متر از س   خا  و با فواصل سانتی 5خرداد در عمق 

% از کود نیتراته 50متر روی ردیف کاشت شد. سانتی 10ردیف و بین 
% نیالز پالس از   50روز بعد از کاشالت گیالاه( و   15در مراحل اولیه رشد آ

روز پس از کاشالت   30برگی و شروع رشد رویشی گیاه آ 6تا  4مراحل 
 شماره گیاه( به خا  االافه گردید. خصوصیات خا  من قه در جدول

 ارائه گردیده است. 2آب در جدول شماره  و میزان شوری تیمارهای1
هالای  این پژوهش به صورت اسپلیت پتت بالر پایاله طالرح بلالو     

فاالالتب  بالا    کامل تصادفی در سه تکرار انجالام شالد. تیمالار آبیالاری    
 ،W1شالامل : آب چالاه    شده شالهری، آب دریالا و ترکیالب آنهالا    تصفیه

ب آب دریالا و یالک آ   3، ترکیب W2آب چاه  3ترکیب یک آب دریا و 
، W4، ترکیب یک به یک آب دریالا و فاالالتب تصالفیه شالده    W3چاه

و آبیالاری بالا    W5آبیاری متناوب فاالالتب تصالفیه شالده و آب دریالا     
نالوع   سهبه عنوان فاکتور اصلی و زئولیت با  W6فاالتب تصفیه شده 

عنالوان فالاکتور فرعالی در نظالر      بهو بدون زئولیت  پتاسیک و کلسیک
خانه واقع در شمال شالرقی  از تصفیه شدهگرفته شدند. فاالتب تصفیه

شهر ساری، روستای اوجامحلاله تهیاله گردیالد. زئولیالت طبیعالی مالورد       
تالن در   10استفاده از معادن زئولیت سمنان، تهیاله شالده و باله میالزان     

گالرم در   4کار برده شد. مقدار زئولیت مورد استفاده به انالدازه  هکتار به
چگالی ظالاهری خالا  باله    باشد که با استفاده از هر کیلوگرم خا  می

میزان یک کیلوگرم در هر متر مربع به دست آمالده اسالت آاحمالدی و    
بصالورت   کرتالی  آبیاری (.1393، متقی و همکاران،  1393همکاران ، 

روز در میان با هالدف رسالاندن میالزان رطوبالت خالا  باله حالد         7-10
ظرفیت زراعی انجام و نیاز آبی گیاه در این تیمار با اسالتفاده از راب اله   

 :گردیدذیل محاسبه 

𝐼𝑛 =  ∑ {𝜌𝑏𝑖 ×  (𝜃𝐹𝐶𝑖 −  𝜃𝑚𝑖) 𝐷𝑖}𝑚
𝑛=1 (1آ    

رطوبالت   θmiعالی آدرصالد(،   رطوبت ظرفیت زرا θfci(، 1در راب ه آ
 Inمتالر(،  عمق هر  یه از خا  آمیلی Diوزنی قبل از آبیاری آدرصد(، 

چگالی ظاهری هر  یه آگالرم بالر    ρbiمتر(، عمق خالص آبیاری آمیلی
شماره هر  یه خا  می باشد. در ایالن پالژوهش    iمتر مکعب(، سانتی

رواناب ممانعت به ایی است که از ورود و خروج ها به گونهآرایش کرت
شالود.  آید لذا رواناب ورودی و خروجی صفر درنظر گرفته میعمل می
متالر   2های انجام شده نیز نشان داد که عمق س   ایستابی از بررسی

چنانچاله عمالق سال       56بیشتر بوده است. لذا بر اساب نشریه فالائو  
د توان از صعوایستابی بیشتر از یک متر از عمق توسعه ریشه باشد می

(. همچنالین بالا   Allen et al., 1998نظر کالرد آ مویینگی در آن صرف
ها کوچک است، از تلفات نفالوذ عمقالی نیالز    توجه به اینکه اندازه کرت

% در نظالر  100شود. بنابراین رانالدمان کالاربرد آآبیالاری(    نظر میصرف
گرفته شده و مقدار آب آبیاری مورد نیاز معادل کمبود رطوبت خا  از 

 شود.محاسبه می ظرفیت زراعی
ها، روز قبل از برداشت در هر کرت پس از گیری نمونهبرای اندازه

-ردیف کناری، نمونه 2متر از ابتدا و انتها و همچنین حذف  5/0حذف 

گیری شالدند و بالرای   صورت تصادفی انتخاب و اندازهها از هر کرت به
صالورت تصالادفی   تعیین وزن علوفة خشک از هر تیمار یک نموناله باله  

گالراد  درجالة سالانتی   70ساعت در دمای  48انتخاب و در آون به مدت 
شدند. همچنین غلظت عنصر نیتروژن در سالاقه و بالرگ باله    قرار داده 

روش کجلدال و غلظت عناصر کالروم و کالادمیوم بالا اسالتفاده از روش     
گیالری شالده و   انالدازه  (Sparks, 1996)جذب اتمالی اسالپکتوفوتومتر   

هالا  مقایسه میانگین SASافزار ستفاده از نرمها با اتجزیه و تحلیل داده
 % انجام شدند.5، در س   احتمال LSDبا آزمون آماری 

 
 ویژگیهای خاک مزرعه زراعی - 1جدول 

 چگالی نقطه پژمردگی ظرفیت زراعی رس سیلت شن بافت خاک عمق

(cm)  (%) (%) (%) (%) (%) (g/cm3) 

0-30 Clay Loam 31 31 38 31 15 1.46 

30-60 Clay Loam 29 32 39 32 14 1.44 

60-80 Clay Loam 28 32 40 32 14 1.42 
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 شوری آب آبیاری مورد استفاده در مزرعه -2جدول 

کیفیت 

 آب

W1 W2 W3 W4 W5 W6 

well 

water 
75% well water + 

25% sea water 
25% well water + 

75% sea water 

treated waste 

water &  sea 

water 

50% treated waste 

water + 50% sea water 
Treated 

waste water 

-ds.mآ

1)Ec 
0.05±0.9 0.4±5.2 0.8±11.7 15.2 &  1.1 0.6±8.1 0.08±1.1 

 
 درصد 5در سطح احتمال  نتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات و درجه آزادی( صفات اندازه گیری شده سورگوم علوفه ای -3جدول 

S.O.V کربوهیدرات ساقهپروتئین  پروتئین برگ وزن علوفه تر درجه آزادی 

 *ns 0.2ns 0.19ns 0.116 0.013 2 تکرار 

 **14.26 **70.03 **44.05 **444 4 کیفیت آب

 0.097 0.39 0.17 7.22 8 خ ا

 **3.37 **2.62 **21.54 **174 2 زئولیت

 **12.12ns 1.67** 0.197ns 1.091 8 لیت * کیفیت آبوزئ

 0.022 0.43 0.137 5.57 20 اخ 

CV (%) - 8.59 4.1 6.67 2.61 

 
 مقایسه میانگین اثر کیفیت آب بر صفات اندازه گیری شده سورگوم علوفه ای -4جدول 

 کربوهیدرات ساقهپروتئین  پروتئین برگ وزن علوفه تر کیفیت آب

 t.ha-1 (%) (%) mg.g-1 

Sea1 Well3 79.1 c 9.14 b 4.76 d 7.45 c 

Sea3 Well1 58.73 d 6.81 c 4.17 e 9.58 a 

Tww1 & 

Sea1 
102.12 b 9.25 b 5.77 c 8.87 b 

Tww1 + 

Sea1 
105.12 b 9.31 b 6.28 b 8.89 b 

Tww 113.66 a 14.41 a 7.37 a 7.15 d 

LSD (%) 4.53 0.679 0.34 0.22 

 
 مقایسه میانگین اثر زئولیت بر صفات اندازه گیری شده سورگوم علوفه ای -5جدول 

 کربوهیدرات ساقهپروتئین  پروتئین برگ وزن علوفه تر زئولیت

 t.ha-1 (%) (%) mg.g-1 

 c 7.67 c 9.32 b 8.14 b 24.62 بدون زئولیت

calsic 

zeolite 
31.24 a 9.93 a 10.12 a 8.49 a 

potasic 

zeolite 
26.54 b 9.5 b 9.91 a 8.53 a 

LSD (%) 1.79 0.28 0.49 0.136 

 

 نتایج و بحث 

 عملکرد علوفه تر
بر اساب نتایج حاصل از تجزیاله واریالانس نشالان داده شالده در     

اثرات کیفیت آب و زئولیت روی عملکرد ماده خشک  3جدول شماره 
دار بالوده  س   احتمال یک درصد معنالی و وزن تازه برگ و ساقه در 

است. همچنین اثر متقابالل کیفیالت آب و کالاربرد زئولیالت در سال        

داری بالر علوفاله تالر داشالته اسالت.      احتمال یک درصد نیز اثالر معنالی  
تالا   W1نوع کیفیت آب برای تیمارهای  6میانگین عملکرد علوفه تر 

W6   113.66و 105.13، 102.13، 58.73، 79.11، 80.91به ترتیالب 
تالن   129تن بر هکتار بوده است. بیشترین میزان عملکرد علوفه تالر آ 

فاالتب تصفیه شده با زئولیت کلسالیک    W6Z2در هکتار( به تیمار 
، بیشالتر  W1درصالد از تیمالار شالاهد     59.43مربوط بوده که به اندازه 

تن در هکتار( در تیمالار   46.91بوده است. کمترین عملکرد علوفه تر آ
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W3Z1 درصالد آب   25درصد آب دریای خالزر و  75اختتط  آبیاری با
درصد کمتر از تیمار شالاهد بالوده    42چاه مشاهده گردید که به اندازه 

باله   W4و  W6 ،W5های فاالتب تصفیه شالده  است. عملکرد تیمار
 29.9، 40.4به ترتیب به اندازه  W1داری از عملکرد شاهد طور معنی

( افالالزایش عملکالالرد 2005درصالالد بیشالالتر بالالوده اسالالت. نادیالالا آ 26.2و 
سورگوم در آبیاری با فاالتب نسبت به آب چاه گزارش کرد و علالت  
آن را به وجود نیترات با  در فاالتب تصالفیه شالده شالهری عنالوان     

شده ( در آبیاری گوجه فرنگی با فاالتب تصفیه 2001کرد. عرفانی آ
( 2007شهری افزایش عملکرد تر و خشک را گزارش کالرد. قنبالری آ  

در آبیاری با فاالتب افزایش عملکرد گندم را گزارش کرد. بین تیمار 
W1  وW2 داری مشاهده نگردید علت آن را می توان اختتف معنی

به مقاومت با ی گیاه سورگوم به شوری عنوان کرد. متوسط عملکرد 
درصالد   27داری از عملکرد شاهد باله انالدازه   عنیبه طور م W3تیمار 

 (. 2کمتر بوده است آشکل 
باله ترتیالب    Z3و  Z1 ،Z2متوسط عملکرد تیمارهالای زئولیالت    
تن در هکتار بوده است. میانگین عملکالرد   96.48و  100.83، 77.93

درصد بیشتر  29.38و  4.51علوفه تر تیمار زئولیت کلسیک به اندازه 
(.  2تیمالار بالدون زئولیالت بالوده اسالت آشالکل       از زئولیت پتاسالیک و 

داری روی عملکرد محصول داشالته  تیمارهای حاوی زئولیت اثر معنی
بیشالترین عملکالرد محصالول را داشالتند و      Z3و Z2اند و تیمارهالای  

گردد. ناصری و کمترین عملکرد محصول به تیمار بدون زئولیت برمی
فاده از ، افالزایش محصالول ذرت و سالورگوم بالا اسالت     2012همکالاران  

زئولیت گزارش کرده اند. علت این افزایش جذب آب و مواد مغذی از 
ها، در خا  توسط قبیل نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و ریز مغذی

زئولیت، در اختیار قراردادن گیاه در طول زمان متناسالب بالا نیازهالای    
 گیاه، عنوان کردند.

 

 
 ملکرد علوفه تر با کاربرد کیفیت آبهای مختلف و زئولیت.ع -2شکل 

 

 پروتئین برگ و ساقه
نشان داد اثرات جداگانه کیفیالت آب و زئولیالت بالر     3نتایج جدول 

دار بالوده  درصد معنالی  1درصد پروتئین برگ و ساقه در س   احتمال 
زئولیت بر درصالد پالروتئین   است. همچنین اثرات متقابل کیفیت آب و 

دار بالود و بالر درصالد پالروتئین     برگ در س   احتمال یک درصد معنی
دار نداشت. مقایساله میالانگین صالفات نشالان داد کاله بالا       ساقه اثر معن

کاربرد فاالتب تصفیه شده درصالد پالروتئین بالرگ و سالاقه افالزایش      
بابد و این افزایش در برگ به مراتب بیشتر از سالاقه مشالاهده شالد     می

در درصالد پالروتئین بالرگ تفالاوت      W5و  W4(. در دو تیمار 3آشکل 
دار مشاهده نگردید و با افزایش شوری درصالد پالروتئین بالرگ و    معنی

م ابقالت دارد.   1395ساقه کاهش یافت که با نتایج پیری و همکالاران 
بیشترین میانگین درصد پروتئین برگ و ساقه در تیمارفاالتب تصفیه 

درصد بیشتراز درصد پالروتئین   43درصد و  72 شده به ترتیب به اندازه

شاهد بوده است. کمترین میانگین درصالد پالروتئین بالرگ و سالاقه در     
%آب چاه به ترتیالب باله انالدازه    25%آب دریای خزر و 75تیمار اختتط 

درصالد کمتالر از درصالد پالروتئین شالاهد بالوده اسالت.         23درصد و  22
یمالار فاالالتب   بیشترین مقدار درصد پالروتئین در بالرگ و سالاقه باله ت    

درصد  14.83تصفیه شده با کاربرد زئولیت کلسیک به ترتیب به اندازه 
% آب دریالای خالزر و   75درصد و کمترین آن به تیمار اختتط  8.14و 
گالردد.  درصالد بالر مالی    4.08و  6.21% آب چاه به ترتیب به میزان 25

در تحقیق خالود راجالع باله بررسالی اثالرات       1393نوروزی و همکاران 
شوری بر گیاه ارزن به نتیجه مشابهی دست یافتند. با کالاربرد زئولیالت   
میزان درصد پروتئین نیز افزایش پیدا کرد. میالانگین درصالد پالروتئین    
برگ و ساقه در تیمارهای بدون زئولیت، زئولیالت کلسالیک و زئولیالت    

درصالد در بالرگ و    9.92و  10.13، 9.32یب به میالزان  پتاسیک به ترت
درصد در ساقه مشاهده گردید. با کالاربرد زئولیالت    5.75و  6.10، 5.16

ار
كت

 ه
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 وزن علوفه تر 
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درصد به میالزان درصالد پالروتئین     18و  9کلسیک به ترتیب به اندازه 
برگ و ساقه نسبت به تیمار بدون زئولیت، افزوده شالده اسالت. نتالایج    

افزایش درصد پروتئین بیشتر از تالاثیر  نشان داد که تاثیر کیفیت آب بر 
 کاربرد زئولیت بوده است. 

 

 
 میزان پروتئین برگ و ساقه با کاربرد کیفیت آبهای مختلف و زئولیت. -3شکل 

 

 کربوهیدرات
الیتهای گیاهی از کربوهیدراتها یه دلیل داشتن راب ه مستقیم با فع

قبیل تنفس، فتوسنتز و انتقال مواد از اهمیت بالا یی برخوردارنالد. بالر    
اساب نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داده شده در جدول شماره 

اثالالرات کیفیالالت آب و زئولیالالت روی میالالزان کربوهیالالدرات در سالال    5
 دار بوده است. همچنین اثر متقابل کیفیت آباحتمال یک درصد معنی

داری بالر آن  و کاربرد زئولیت در س   احتمال یک درصد نیز اثر معنی
داشته است. با افزایش شوری میزان کربوهیدرات افالزایش پیالدا کالرد.    

نوع کیفیت آب استفاده شده بالرای تیمارهالای    6میانگین کربوهیدرات 
W1  تاW6  میلالی   7.15و  8.89، 8.87، 9.58، 7.45، 6.79به ترتیالب

میلی گالرم   9.75است. بیشترین میزان کربوهیدرات آ گرم بر گرم بوده
% آب 25% آب دریالا و  75آبیاری با اخالتط    W3Z3بر گرم( به تیمار 

درصد از تیمار  43.64چاه  با زئولیت پتاسیک مربوط بوده که به اندازه 
میلی  6.79، بیشتر بوده است. کمترین میزان کربوهیدرات آW1شاهد 

آبیاری با آب چاه مشاهده گردید. بین تیمار  W1گرم بر گرم( در تیمار 
W4  وW5 داری مشالالاهده نگردیالالد ولالالی بالاله انالالداره  اخالالتتف معنالالی
درصد از میزان کربوهیدرات در تیمار شاهد بیشتر بوده است آشکل 31
در تحقیق خود درباره تحمل شوری ارقام  1395(. پیری و همکاران 4

 سورگوم به نتایج مشابهی دست یافتند.
برد زئولیت میزان کربوهیدرات نیز افزایش پیدا کالرده اسالت   با کار
توان آن را به جذب بیشتر نمک توسط زئولیت در من قه توسعه که می

داری اخالتتف معنالی   Z3و  Z2ریشه مرتبط دانست، اما بین دو تیمالار  
، Z1مشاهده نگردید. متوسط میزان کربوهیدرات در تیمارهای زئولیت 

Z2  وZ3  میلی گرم بر گرم بوده اسالت   8.53و  8.49، 8.14به ترتیب
که در تیمارهای حاوی زئولیت پتاسیک و کلسیک به ترتیب این مقدار 

درصد از تیمار بالدون زئولیالت بیشالتر بالوده اسالت       4.3و  4.8به اندازه 
 (. 4آشکل 

 

 
 مختلف و زئولیت.میزان کربوهیدرات با کاربرد کیفیت آبهای  -4شکل 
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 غلظت عناصر سنگین 
کادمیوم و کروم یک عنصر غیر الروری، سمی و آ ینالده محالیط   

ای بر روی رشد گیاه و سنتز کلروفیالل  زیست است که تاثیر مهارکننده
. غلظت عناصر سنگین کادمیوم و کروم در (Ernst et al., 1992آدارد 

فاالتب تصفیه شده، ترکیب یک به یک  (W3,W4,W6)  سه تیمار
% آب 25% آب دریالا و  75فاالتب تصفیه شده و آب دریالا و ترکیالب   

های گیاه اندازه گیری شد. میزان تجمع کالادمیوم  چاه، در خا  و اندام
داری تحت تاثیر تیمارهای و کروم در ریشه، ساقه و برگ به طور معنی

ختتف میزان تجمع ایالن دو عنصالر   کیفیت آب و زئولیت قرار گرفت. ا
( 5دار بالود. آشالکل  بین تیمارهای آبیاری و تیمارهالای زئولیالت، معنالی   

%آب دریالا و  75حداکثر غلظت کروم و کادمیوم در آبیاری بالا ترکیالب   
%آب چاه در ریشه گیاه مشاهده گردید. بالا بودن غلظالت کالروم و    25

هالای گیالاه   کادمیوم در آب دریا علت افزایش ایالن دو عنصالر در انالدام   
باشد. مصرف آب دریالا و فاالالتب تصالفیه شالده موجالب      سورگوم می

افزایش غلظت نیترات، سولفات و کلر در خا  می گردد که با کاهش 
اسیدیته و ایجاد ترکیبات محلول سولفات و نیترات، جذب عناصر کالم  

در تحقیقالات خالود بالر روی     2001دهد. فیضالی  مصرف را افزایش می
شده بر روی تجمالع عناصالر سالنگین در گیالاه و     تاثیر فاالتب تصفیه 

خا  به نتایج مشابهی دست یافت. کمتالرین میالزان غلظالت کالروم و     
کادمیوم در برگ مشاهده گردید. به طور کلالی میالزان تجمالع عناصالر     
سنگین در ریشه به مراتب بیشتر از ساقه و برگ بوده است.  اخالتتف  

ی زئولیت در س   میزان دو عنصر سنگین کادمیوم و کروم در تیمارها
دار بود. حداکثر غلظت عناصر سنگین باز هم در درصد معنی 5احتمال 

مشاهده گردید که در آن از زئولیت در خا   Z1ریشه گیاه و در تیمار 
استفاده نشده است. با اصتح خا  یعنی افزودن زئولیت به آن، جذب 

هش پیالدا  عناصر سنگین کروم و کادمیوم ناشی از آب دریا، در گیاه کا
هالا را در تثبیالت و   کرده است. م العات مختلف نقالش مثبالت زئولیالت   

 Rahakovaآ اندها ثبت کردهکاهش جذب فلزات سنگین توسط ریشه

et al., 2004)ها برای حذف فلزات سالنگین باله دلیالل    . اغلب زئولیت
ظرفیت با  برای تبالادل کالاتیون و جالذب یالون در محالدوده وسالیعی       

منجر به کاهش غلظالت سالدیم محلالول حالاوی      شوند. ایناستفاده می
 Ponizovsky andآ شالالود و گیالالاه جالالذب کمالالی داردزئولیالالت مالالی

Tsadilas, 2003)ها در خالا  . در چندین آزمایش استفاده از زئولیت-

های آلوده به فلزات سنگین باعث کاهش قابل توجهی در این عناصالر  
انالد کاله   ( اعالتم کالرده  2010در بافت گیاهی شد. عشقی و همکاران آ

 های سویا را کاهش دهد.تواند تجمع کادمیوم در شاخهزئولیت می

 
 1396ای در سالنتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات و درجه آزادی( صفات اندازه گیری شده سورگوم علوفه -6جدول 

S.O.V 
درجه 

 آزادی

کادمیوم 

 خاک

کادمیوم 

 ریشه

کادمیوم 

 ساقه

کادمیوم 

 برگ

کروم 

 خاک

کروم 

 ریشه

کروم 

 ساقه

کروم 

 برگ

 ns 0.024ns 0.12 ns - 0.00011ns 1.099 * 0.053ns 0.0037 ns 0.00007 2 تکرار

 **76.81 **5.36 **1989 **0.1085 - **116.06 **233.17 **0.0014 2 کیفیت آب

 0.016 0.014 0.8 0.000014 - 0.08 0.034 0.000059 4 تکرار*کیفیت آب

 **29.05 **88.96 **135 **0.12 - *5.79 **19.5 **0.0035 2 زئولیت

کیفیت آب * 
 زئولیت

4 0.00044** 2.46** 1.07** - 0.0061** 8.78** 11.19** 0.98** 

 0.0082 0.035 0.27 0.000037 - 0.099 0.055 0.000018 12 خ ا

CV (%) - 3.44 3.13 5.93 - 1.11 0.85 2.85 1.92 

 به دلیل ناچیز بودن قابل اندازه گیری نبود
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Abstract 

In order to investigate the qualitative changes in forage products using unconventional waters and zeolites, a 
split plot experiment was conducted based on randomized complete block design with 3 replications at Gharakhil 
Agricultural Research Station in Ghaemshahr. In this experiment, the main treatment was irrigation water quality 
(well water as control (W1) ; 75% well water and 25% seawater (W2); 25% well water and 75% seawater (W3); 
100% urban treated wastewater in alternative with 100% seawater (W4); 50% seawater and 50% urban treated 
wastewater (W5); irrigation with urban treated wastewater (W6)) and sub-treatment including three levels of 
zeolite as soil modifier (without zeolite Z1, zeolite calcium Z2 and zeolite potasic Z3). The results of data 
analysis showed that the effect of irrigation water quality treatments and zeolite levels on forage yield had a 
significant effect at a probability level of 5%. Salinity reduced forage yield but no significant difference was 
observed between W5 and W4 treatments. The amount of fresh forage yield in treated wastewater with zeolite 
calcium was 129 t.ha

-1
, which was more than the rest of the treatments. The protein content of sorghum was 

decrease with increasing the amount of salinity, but carbohydrate increased. The highest leaf protein content was 
observed in W6Z2 treatment at 14.83%. The highest carbohydrate content was seen in W3Z3 treatment at 9.75 
mg.g

-1
. The highest rate of adsorption of cadmium and chromium was in W3 treatment, which was higher in root 

of plant than leaves and stems, and in zeolite-containing treatments, this amount was lower in leaves and stem. 
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