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بررسی تأثير زئوليت و رطوبت خاک بر افزايش جذب کود فسفات ،پتاسيم قابلجذب خاک و شاخصهای زراعی
ذرت
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اميرحسين شکوهی ،3مسعود پارسینژاد ،2حميده نوری* ،3بابک متشرع زاده

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .2دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .3استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .4استادیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1333/6/4 :تاریخ تصویب)1334/11/22:

چکيده
به علت محدودیت دسترسی گیاهان به فسفر در خاک بهخصوص خاکهای آهکی ،بررسی راهکارهای افزایش قابلیت
جذب فسفر بهوسیله گیاه اهمیت ویژهای دارد .در این پژوهش ،تأثیر مدیریت زمان آبیاری و وجود زئولیت و وجود منافذ
مصنوعی ایجادشده (ماکروپور) در جذب فسفر بهوسیله گیاه ذرت بهطور همزمان و بهطور مستقل موردبررسی قرار گرفت.
آزمایش به شکل گلدانی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام و تیمارها شامل وجود و عدم وجود زئولیت،
سطوح مجاز تخلیه رطوبتی  41و  01درصد و وجود و عدم وجود منافذ مصنوعی ایجادشده (ماکروپور مصنوعی) بود .در
این بررسی ،تأثیر تیمارها بر افزایش جذب پتاسیم قابلجذب خاک نیز موردبررسی قرار گرفت .غلظت فسفر جذبشده در
تیمار حاوی زئولیت  1033/3و در تیمار بدون زئولیت  ،1040/2در سطح تخلیه مجاز  41درصد  1001/3و  01درصد
 1051/2و در تیمارهای با منافذ مصنوعی ایجادشده  1061/5و تیمارهای بدون این منافذ  1016/6میلیگرم بر کیلوگرم
اندازهگیری شد .نتایج حاصل ،تفاوت معنیداری به لحاظ آماری ازنظر افزایش جذب فسفر را نشان نداد .همچنین،
تیمارهای موردبررسی در جذب پتاسیم قابلجذب خاک نیز تفاوت معنیداری به لحاظ آماری نداشتند .وزن بالل در
تیمارهای حاوی زئولیت کاهش معنیداری یافت ،اما تیمارها تأثیر معنیداری بر سایر صفات زراعی نداشتند (.)P<0.05
واژههای کليدی :سطوح مجاز تخلیه رطوبت ،خاک آهکی ،فسفر ،ماکروپور.

مقدمه

3

فسفر مهمترین عنصر غذایی موردنیاز گیاه بعد از نیتروژن است.
اهمیت زیاد فسفر به دلیل نقش مهمی است که در فرآیندهای
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ایفا میکند .از سوی دیگر ،فسفر به
دلیل منابع محدود آن ،دارای اهمیت ویژهای است ( Syers,
 .)2008با توجه به محدود بودن منابع خاک فسفات ،استفاده
بهینه و مناسب برای افزایش چرخه استفاده از این عنصر
ضروری است .جذب فسفر بهوسیله گیاه به عواملی چون
اسیدیته خاک ،بافت خاک و سیستم توسعه ریشه بستگی دارد.
جذب فسفر به دلیل سرعت تثبیت باال ،انحالل کم و عدم پویایی
این عنصر در خاک ،با مشکالتی روبروست .لذا ،کشاورزان برای
حل این مشکل ،عموماً از مقادیر زیاد کود فسفات در اراضی
کشاورزی استفاده میکنند ( .)Malakouti, 2004استفاده
بیشازحد کود فسفات ،مشکالتی از قبیل ورود فسفر به آبهای
* نویسنده مسئولhnoory@ut.ac.ir :

سطحی و پیدایش پدیده غنی شدن آبهای سطحی
( )Eutrophicationرا به وجود میآورد.
مناسبترین خاکها برای جذب فسفر ،خاکهایی با
مقادیر اسیدیته  )Malakouti, 2004( 6/0و بین  6/0الی 1/0
( )Dubbin, 2001گزارششده است .یکی از عوامل مهم دیگر در
جذب فسفر ،رطوبت است .با افزایش رطوبت خاک ،جذب فسفر
بهوسیله گیاه افزایش مییابد که دلیل این امر انحالل بیشتر
فسفر و توسعه بیشتر ریشه در اثر رطوبت است (.)Misra, 2003
زئولیت ،مادهای معدنی است که عمدتاً از آلومینوسیلیکات
تشکیلشده و در صنایع بهعنوان جاذب سطحی کاربرد دارد.
زئولیت به دلیل قابلیت تبادل یونی ،در کشاورزی بهعنوان ماده
مغذی نیز استفاده میشود ( .)Ramesh et al. 2011بیش از 01
نوع از این ماده تاکنون شناساییشده که زئولیت طبیعی
کلینوپتیلوالیت ( ،)Clinoptiloliteبیشترین فراوانی را دارد
( .)Abadzic and Ryan, 2011مطالعات انجامشده در مورد این
نوع زئولیت ،اثرات اصالحکنندگی خاک و حفاظت نیتروژن در
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خاک ( ،)He, 2002قابلیت باال در تبادل آمونیوم ( Inglezakis et

 ،)al. 2004افزایش جذب فسفر و کاهش بار آلودگی این عنصر
( )Ramesh et al. 2011را نشان دادند .از سایر کاربردهای
زئولیت در کشاورزی میتوان به پیشگیری در راستای بروز
مشکالت زیستمحیطی از طریق افزایش کارآیی مصرف نیتروژن
( ،)Millan et al. 2008فسفر ( )Hua et al. 2006و آب
( )Olczyk, 2005اشاره کرد .یکی از راهکارهای افزایش جذب
فسفر بهوسیله گیاه و کاهش بار آلودگی آن ،استفاده از زئولیت
طبیعی کلینوپتیلوالیت است .کلینوپتیلوالیت بهعنوان تبادلگر
آمونیومی با خاک فسفات واکنش داده ،کلسیم را از خاک
فسفات خارج کرده و حاللیت خاک فسفات را افزایش میدهد.
قیمت زئولیتها بر اساس نوع و کاربرد آن تعیین میشود.
کاتالیزورهای طبیعی در آمریکا سه الی چهار دالر بر کیلوگرم،
زئولیتهای طبیعی در کاربردهای وسیع  1/20الی  1/4دالر بر
کیلوگرم و زئولیتهای طبیعی که کاربرد جاذب دارند  1/0الی
 3/0دالر بر کیلوگرم قیمت دارند ( .)Kulprathipanja, 2010لذا،
در کاربرد زئولیتها توجیه اقتصادی حائز اهمیت است.
برای بررسی تأثیر زئولیت کلینوپتیلوالیت بر جذب فسفر
و عملکرد گیاه ،مطالعات مختلفی انجام شده استet al.
 )1990( Barbarickمطالعهای گلدانی بهمنظور بررسی جذب
فسفر بهوسیله گیاه سورگوم در وجود زئولیت انجام دادند .در
این بررسی از دو مقدار  111و  341میلیگرم خاک فسفات بر
کیلوگرم خاک و نسبتهای صفر 6 ،4/0 ،3 ،1/0 ،و  1/0به یک
زئولیت کلینوپتیلوالیت در مقابل خاک فسفات استفاده شد.
بیشترین عملکرد ماده خشک در وجود  341میلیگرم بر
کیلوگرم خاک فسفات مشاهده شد .با افزایش نسبت زئولیت در
خاک ،مقدار جذب فسفر نیز افزایش یافت .بررسی اثر زئولیت بر
جذب فسفر (منبع خاک فسفات) ،نیتروژن و پتاسیم در کشت
ذرت در خاکهای اسیدی نشان داد که جذب فسفر ،نیتروژن و
پتاسیم در وجود زئولیت افزایش مییابد (.)Ahmed et al, 2010
بررسی تأثیر زئولیت بر جذب فسفر از خاک فسفات بهوسیله
گیاه آفتابگردان نشان داد که جذب فسفر از خاک فسفات در
وجود زئولیت ،افزایش مییابد ( .)Pickering et al, 2002تأثیر
سطوح مختلف زئولیت غنیشده (صفر 11 ،0 ،و  10درصد
وزنی) بر عملکرد ماده خشک ،اجزای عملکرد ،جذب فسفر و

پتاسیم در کشت ذرت نشان داد که در کل ،اثر زئولیت از نظر
آماری در سطح یک درصد ،در تمام صفات اندازهگیری شده
معنیدار بود ،اما سطح  11درصد زئولیت ،بهترین و سطح 10
درصد ،ضعیفترین پاسخ گیاهی را نشان داد ( Motesharezadeh
 .)and Asgari, 2013نتایج مطالعات )2014( Aainaa et al
نشان داد که از زئولیت کلینوپتیلوالیت ،میتوان در راستای
کاهش مصرف کودهای فسفر ،نیتروژن و پتاسیم استفاده کرد،
بدون اینکه عملکرد بهطور معنیداری کاهش یابد .بررسی
مدیریت رطوبت خاک بر جذب فسفر در گیاه ذرت نشان داد با
افزایش رطوبت ،وزن کل گیاه ،جذب فسفر و طول ریشه افزایش
یافت ( )2007( Kouchakzadeh et al.)Misra, 2003در یک
آزمایش گلدانی نشان دادند که تمام صفات اندازهگیری شده
بهطور معنیداری تحت تأثیر زئولیت قرار گرفتند ،اما درصد
تخلیه رطوبت به لحاظ آماری تأثیر معنیداری در شاخص زراعی
برگ و ساقه نداشت .درمجموع ،مطالعات صورت گرفته تأثیر
استفاده از زئولیت در افزایش جذب کود فسفات و پتاسیم در
شرایط مناسب ازجمله درصد مناسب اختالط و  pHاسیدی
خاک را نشان میدهند .همچنین ،با افزایش رطوبت ،رشد ریشه
افزایشیافته و جذب مواد مغذی ازجمله فسفر توسط گیاه
افزایش مییابد.
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثر زئولیت
کلینوپتیلوالیت به مقدار دو درصد وزنی خاک با توجه به
توجیهپذیری اقتصادی و تلفیق با سایر مدیریتها ،بر افزایش
جذب کود فسفات ،پتاسیم قابلجذب خاک و برخی صفات
زراعی ذرت در خاک آهکی است .با توجه به کارآیی باالی
زئولیت کلینوپتیلوالیت در خاکهای اسیدی ،در این مطالعه
کارآیی این ماده در تلفیق با مدیریتهای یادشده در خاکهای
آهکی بررسی شده است.

مواد و روشها
این پژوهش در سال  1332در یک فصل زراعی در مزرعه
پژوهشی مرکز تحقیقات آبوخاک گروه مهندسی آبیاری و
آبادانی دانشگاه تهران ،واقع در کرج انجام شد .مشخصات خاک
مورداستفاده در جدول ( )1نشان داده شده است .مقادیر
بارندگی در مدت انجام این بررسی 4/1 ،میلیمتر گزارش شد.

جدول  .3خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک مورداستفاده در پژوهش

خصوصیت خاک
مقدار

شن رس سیلت
)(%

)(%

41

20

)(%

30

کالس بافت خاک
لوم

کربن آلی نیتروژن فسفر
)(%

1/31

)(%

1/12

پتاسیم

)(mg/kg

)(mg/kg

22/1

411

ECe
pH
)(dS/m

1/0 1/5

شکوهی و همکاران :بررسی تاثير زئوليت و رطوبت خاک بر افزايش ...

نمونهبرداری از خاک بهمنظور تعیین مشخصات فیزیکی و
شیمیایی خاک انجام و بافت خاک به روش هیدرومتری
( )Bouyoucos, 1962تعیین شد .از عصاره اشباع بهدستآمده از
نمونههای خاک ،مقادیر فسفر و نیتروژن به روش
اسپکتروفتومتری ( Bremner & Mulvaney, 1996; Sparks,
 ،)1996پتاسیم با استفاده از روش فلیمفتومتر ()Sparks, 1996
و هدایت الکتریکی ( )ECeو اسیدیته ( )pHبا استفاده از  ECمتر
و  pHمتر ( )Haluschak, 2000اندازهگیری شد .کربن آلی خاک
نیز با استفاده از کوره حرارتی ()Walkely & Black, 1934
اندازهگیری شد .آزمایش به صورت گلدانی در گلدانهایی با قطر
 30و ارتفاع  61سانتیمتر و با تراکم دو بوته ذرت در هر گلدان
انجام شد.
ذرت کشتشده رقم زودرس سینگلکراس  114و با هدف
کشت علوفهای بود .در شرایط رطوبت کافی ،هر چه درجه
حرارت خاک باالتر باشد ،رویش ذرت در مدت زمان کوتاهتری
صورت خواهد گرفت .ذرت برای تولید یک واحد ماده خشک،
بسته به شرایط آب و هوایی و پتانسیل تولید ارقام مختلف،
بهطور متوسط نیاز به  )233-440( 342واحد آب دارد
( .)Nourmohamadi et al, 2010بهترین اراضی برای ذرت،
خاکهای عمیق با بافت متوسط ،زهکشی خوب و قدرت
نگهداری زیاد آب است .همچنین ،میزان کود موردنیاز ذرت بر
اساس آزمون خاک تعیین شد (.)Nourmohamadi et al, 2010
مطالعه بهصورت طرح کامل تصادفی با سه فاکتور وجود و
عدم وجود زئولیت ،سطوح مجاز تخلیه رطوبت  41و 01
درصد و وجود و عدم وجود منافذ ایجادشده مصنوعی (ماکروپور
مصنوعی) ،در سه تکرار انجام شد .در محل قرارگیری گلدانها
گودالی به ابعاد  1/0×4×4متر حفر و گلدانها در داخل آن قرار
داده شد .در اطرف گودال و بهمنظور حذف اثر حاشیهای ،چهار
ردیف ذرت کشت شد .کود سوپر فسفات تریپل ،به مقدار 011
میلیگرم بر کیلوگرم خاک بهعنوان منبع فسفر ( 31گرم کود در
گلدان حاوی  61کیلوگرم خاک) 41 ،قطعه لولههای باریک
پالستیکی ،هر یک بهاندازه پنج سانتیمتر بهعنوان قطعات
ماکروپور مصنوعی برای تسهیل در برقراری جریان ترجیحی و
ایجاد زهاب و زئولیت کلینوپتیلوالیت با دانهبندی یک میلیمتر
به مقدار دو درصد وزنی خاک و با در نظر داشتن توجیه
اقتصادی آن در مقیاس بزرگ ،هر یک متناسب با تیمار موردنظر
با خاک بهصورت یکنواخت ترکیب شد.
تیمار شاهد تیمارهای  P40و P50شامل کود فسفات در
دو سطح رطوبتی بودند .کود اوره به تمام گلدانها ،بر اساس
نتایج آزمون خاک ،به مقدار یکسان داده شد .نمایی از قرارگیری
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گلدانها و محل کشت در شکل ( )1مشاهده میشود .در هر
گلدان زهکش الزم برای امکان تخلیه زهاب قرار داده شد .آبیاری
هر گلدان بهصورت سطحی ،بر اساس تخلیه رطوبت و بهمنظور
پیشگیری از رسیدن رطوبت خاک به حد تنش انجام شد .آبیاری
گیاهان حاشیهای گلدانها بهصورت قطرهای و با توجه به نیاز
آبیاری محاسبهشده با استفاده از نرمافزار  AGWATانجام
میشد .رطوبت گلدانها با استفاده از دستگاه  TDRو پروبهای
 31سانتیمتری به صورت روزانه قرائت شد.
نمونهبرداری از خاک گلدانها قبل از مرحله گلدهی
انجام شد .نمونههای خاک با آگر ضربهای ،از اعماق  21و 41
سانتیمتری هر گلدان به دست آمد .برای اندازهگیری فسفر قابل
استفاده خاک ،از روش اولسن ( )Olsenاستفاده شد .از نمونههای
خاک ،عصارهگیری صورت گرفت .برای عصاره گیری از خاک،
 42گرم بیکربنات سدیم ( )NaHCO3به ازای  11نمونه خاک
(هر نمونه  111سیسی) استفاده شد ( 211گرم بیکربنات
سدیم برای  01نمونه خاک) .سپس بیکربنات سدیم با  4/0لیتر
آب مقطر مخلوط شده و به  5/0 pHرسانده شد و محلول حاصل
در بالن پنج لیتری به حجم رسانده شد .پنج گرم از هر نمونه
خاک با  111سیسی محلول به مدت  31دقیقه در شیکر قرار

داده و از کاغذ صافی واتمن  42عبور داده شد (.)Sparks, 1996
قرائت غلظت فسفر عصاره خاک به وسیله دستگاه
اسپکتروفتومتر (روش رنگ سنجی) مدل  6705 UV/VISصورت
گرفت .در روش رنگ سنجی ،ابتدا  0/22گرم آمونیوم مولیبدات
در  411میلیلیتر آب مقطر حل گردید و  20/1میلیگرم
آمونیوم وانادات در  311میلیلیتر آب مقطر جوش حل گردید.
پس از خنک شدن ،محلولها مخلوط و  201میلیلیتر اسید
نیتریک غلیظ اضافه گردید و با آب مقطر به حجم لیتر رسید.
 11میلیلیتر از عصاره گرفتهشده و  11میلیلیتر محلول در بالن
 01میلیلیتر ریخته شد و به حجم رسید .در نهایت محلول
جدید ایجادشده پس از  31دقیقه ،قرائت گردید ( Sparks,
 .)1996برای تعیین میزان فسفر جذبشده بهوسیله گیاه نیز از
نمونههای گیاه ،عصارهگیری صورت گرفت .ابتدا بوتههای ذرت
هر گلدان به مدت  12ساعت در آون با دمای  11درجه
سلسیوس قرار داده شدند .سپس ،نمونههای خشک گیاه بهطور
کامل آسیاب شدند .از هر نمونۀ خشک و آسیاب شده ،یک گرم
در بوته چینی قرار داده و در کوره با دمای  451درجه سلسیوس
گذاشته شد .سپس ،خاکستر گیاه با اسید کلریدریک یک نرمال
عصاره گیری شد ،از کاغذ صافی واتمن  42عبور داده و غلظت
فسفر عصاره گیاه به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین شد .با
توجه به وزن اندام هوایی ،غلظت فسفر (میلیگرم بر کیلوگرم)
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به فسفر جذبشده بر حسب گرم تبدیل شد .فسفر جذبشده
به وسیله ریشه نیز از بیالن فسفر به دست آمد .در این پژوهش
اثر تیمارها بر شاخصهای عملکرد شامل وزن بالل ،برگ ،ساقه،
وزنتر ،وزن خشک کل و بر پتاسیم جذبشده از خاک بررسی
شد .برای بررسی تراکم ریشه ایجاد شده ،ریشهها در انتهای

پژوهش از خاک شسته شد .تجزیه واریانس برای صفات
اندازهگیری شده با نرمافزار  SASانجام گرفت و میانگین صفات
مورد مطالعه با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دانکن در
سطح پنج درصد مورد مقایسه قرار گرفت.

شکل  .3جانمايی گلدانها Z ،معرف تيمار حاوی زئوليت M ،ماکروپور P ،کود و  74و  54سطوح مجاز تخليه رطوبت (الف) ،محل انجام آزمايش (ب)

نتايج و بحث
با توجه به اینکه مبنای آبیاری گلدانها در راستای
پیشگیری از تنش گیاهی صورت گرفت ،قرائت روزانه رطوبت
برای تعیین دور آبیاری انجام شد .با بررسی دادههای رطوبتی
(شکل  ،)2مشاهده میشود تغییرات رطوبتی خاک در طول دوره
مطالعه بهطورکلی در بازه سهلالوصول قرار داشت مگر در تیمار
 P40که رطوبت خاک در چند مرحله به پایینتر از حد
سهلالوصول کاهش پیدا کرده است .در این شرایط ،به لحاظ
تئوریک ،گیاه تحت تنش قرارگرفته لیکن با توجه به فواصل کم
آبیاری ،عملکرد گیاه تحت تأثیر قرار نگرفت .مقادیر آبیاری در
تیمارهای مختلف در جدول ( )2ارائه شده است .مقایسه
میانگین تیمارها در آزمون دانکن در سطح پنج درصد ،کاهش
حجم آب آبیاری در وجود زئولیت را نشان داد .دلیل این امر
جاذب بودن زئولیت است که رطوبت را بیشتر در خاک
نگهداشته و کاهش رطوبت کندتر میشود ،لذا نیاز به آبیاری
کمتر میشود ()Ramesh et al,2011؛ اما این تفاوت نسبت به
عدم وجود زئولیت معنیدار نبود که ناکافی بودن نسبت زئولیت
استفادهشده و تراکم باالی ریشه از دالیل آن است (جدول .)3
به عبارتی ،در اثر تراکم کشت ایجادشده ،آب آبیاری دادهشده در
تیمارها بهسرعت جذب ریشه شده است.
نتایج مربوط به مقادیر فسفر جذبشده بهوسیله گیاه،
ریشه و فسفر باقیمانده در خاک (قابلجذب) در جدول ()4
مشاهده میشود .با بررسی مقادیر فسفر جذبشده در هر تیمار

و مقایسه این مقادیر با مقدار اولیه فسفر اضافهشده ( 31گرم
سوپر فسفات تریپل) و  1/360گرم فسفر اولیه قابلجذب در
خاک ،مشاهده میشود میانگین فسفر جذبشده بهوسیله گیاه
 33درصد ،فسفر جذبشده بهوسیله ریشه  31درصد و فسفر
باقیمانده در خاک  31درصد است .با توجه به اینکه ریشه گیاه
در خاک باقیمانده و دوباره با شخم مجدد زمین ،برای کشت
فصل بعد با خاک مخلوط میشود ،میتوان مقادیر فسفر
جذبشده بهوسیله ریشه را عمالً جزو فسفر باقیمانده در خاک
بهحساب آورد که نهایتاً بهعنوان فسفر قابلجذب خاک منظور
میشود .لذا ،میتوان مطرح نمود که  33درصد جذب فسفر
بهوسیله گیاه و  61درصد فسفر باقیمانده در خاک (قابلجذب)
مشاهده شد.
جدول  .2مقادير آبياری در تيمارها

تیمار
ZMP50
P40
MP50
ZP50
MP40
ZP40
ZMP40
P50

میانگین ارتفاع آب آبیاری
(میلیمتر)

میانگین آب داده شده
(لیتر)

310
1141/31
1101
1120
1125/12
1115/33
1155/04
1101

33/6
111/2
111/5
35/4
115/3
116/4
114/0
111/4
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شکل  .2الف .دادههای رطوبتی تيمارهای  74درصد تخليه مجاز

شکل  .2ب .دادههای رطوبتی تيمارهای  54درصد تخليه مجاز
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جدول  .3مقايسه ميانگين مقادير آبياری در تيمارهای زئوليت

حجم آب دادهشده (لیتر)

تیمار

111/1A
وجود زئولیت
A
عدم وجود زئولیت 111/4

جدول  .7فسفر جذبشده بهوسيله ريشه ،خاک و گياه

تیمار
ZMP50
P40
MP50
ZP50
MP40
ZP40
ZMP40
P50

جذب گیاهی
(گرم)

جذب به وسیله
ریشه (گرم)

باقیمانده در خاک
(گرم)

2/15
2/43
2/46
2/31
2/45
2/41
2/24
2/4

2/50
2/15
2/15
2/51
2/02
2/61
2/32
2/13

2/33
2/10
2/13
2/13
2/36
2/25
2/21
2/24

تجزیه واریانس مقادیر فسفر جذبشده بهوسیله گیاه،
ازنظر آماری ،تفاوت معنیداری در تیمارهای زئولیت ،ماکروپور و
سطوح مجاز تخلیه رطوبتی به لحاظ افزایش جذب فسفر نسبت
به تیمارهای شاهد نشان نداد .آزمون مقایسه میانگین دانکن در

سطح پنج درصد ،نشان داد غلظت فسفر جذبشده گیاهی در
وجود زئولیت افزایشیافته اما این مقدار افزایش ،تفاوت
معنیداری نسبت به عدم وجود زئولیت ایجاد نکرده است
(جدول  .)0دلیل این امر میتواند ناکافی بودن نسبت زئولیت
استفادهشده در سطح دو درصد وزنی خاک با توجه به قلیاییت
خاک تحت کشت باشد .خاکهای آهکی حاوی مقادیر باالی
کلسیم میباشند .زئولیت اضافهشده به خاک اسیدی ،با توجه به
قابلیت تبادل آمونیوم رئولیت ،کلسیم را از خاک فسفات (در این
مطالعه کود فسفات) خارج کرده و قابلیت انحالل کود افزایش
مییابد ،به عبارتی ،کار آیی زئولیت در خاکهای اسیدی بسیار
مناسب است ()Barbarick, 1990؛ اما در خاکهای عمده مناطق
ایران که آهکی است ،مقدار کلسیم بسیار زیاد است ،بنابراین
نیاز به زئولیت بیشتری است که این افزایش مقدار زئولیت در
بعضی موارد توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
مقایسه میانگین تیمارهای حاوی ماکروپور و سطوح
مختلف تخلیه رطوبت به لحاظ آماری ،تفاوت معنیداری در
غلظت و مقدار فسفر جذبشده بهوسیله گیاه نسبت به
تیمارهای شاهد نشان نداد (جدولهای  6و Nahar and .)1
 )2002( Gretzmacherگزارش کردند که سطوح مختلف رطوبتی
تفاوت معنیداری در عملکرد و جذب فسفر ندارد ،اما بهطورکلی،
با کاهش رطوبت ،جذب فسفر با شیب مالیمی کاهش پیدا کرد.

جدول  .5مقايسه ميانگين غلظت فسفر جذبشده گياهی در تيمارهای زئوليت

تیمار

میانگین غلظت فسفر جذب شدۀ گیاهی (میلیگرم بر کیلوگرم)

وجود زئولیت

1033/3A
A

1040/2

عدم وجود زئولیت

جدول  .4مقايسه ميانگين غلظت فسفر جذبشدهگياهی در تيمارهای ماکروپور و تخليه رطوبتی

میانگین غلظت فسفر جذبشدۀ گیاهی (میلیگرم بر کیلوگرم)

تیمار
وجود ماکروپور
عدم وجود ماکروپور
سطح تخلیه %41
سطح تخلیه %01

A

1061/5
1016/6A
1001/3A
1051/2A

جدول  .4مقايسه ميانگين فسفر جذبشده گياهی در تيمارهای ماکروپور و تخليه رطوبتی

تیمار

میانگین فسفر جذبشده گیاهی (گرم)

وجود ماکروپور
عدم وجود ماکروپور
سطح تخلیه %41
سطح تخلیه %01

1/14A
1/11A
1/13A
1/11A
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منافذ ایجادشده مصنوعی برای تسهیل جریان ترجیحی و
تشکیل زهاب ،به دلیل تراکم کشت باال که منجر به مصرف تمام
آب آبیاری بهوسیله گیاه شده ،نتوانست مطابق با انتظار رفتار
کند و تأثیرات این منافذ میتواند تنها به توزیع مجدد رطوبت در
داخل خاک منجر شده باشد.
تجزیه واریانس غلظت پتاسیم جذبشده از خاک در
سطح پنج درصد ،در تیمارهای حاوی زئولیت ،ماکروپور و سطوح
مجاز تخلیه رطوبتی تفاوت معنیداری در جذب پتاسیم بهوسیله
گیاه نسبت به تیمارهای شاهد به لحاظ آماری نشان نداد
(جدول  .)5آزمون مقایسه میانگین دانکن نشان داد وجود
زئولیت باعث افزایش غلظت پتاسیم جذبشده بهوسیله گیاه
شد ،ولی این تفاوت نسبت به عدم وجود زئولیت معنیدار نبود.
دلیل این عدم مشاهده تفاوت معنیدار باوجود افزایش جذب،
ناکافی بودن نسبت زئولیت استفاده شده است .بهطورکلی ،وجود
زئولیت باعث افزایش جذب پتاسیم در خاکهای با مقادیر باالی
پتاسیم اولیه میشود (.)Barbarick,1990
جدول  .8تجزيه واريانس غلظت پتاسيم جذبشده گياهی

منبع

درجه آزادی میانگین مربعات

احتمال

Z

1

0203102/52

1/63

M

1

1151331/50

1/50

MAD

1

65013621/36

1/11

Z*M

1

1/05 11351131/15

Z*MAD

1

131331/20

1/33

M*MAD

1

6032316/45

1/66

55446641/02

1/12

1 Z*M*MAD

مقایسه میانگین تیمارها در آزمون دانکن نشان داد ،در
سطح احتمال پنج درصد ،وجود زئولیت باعث کاهش مقادیر
وزنتر کل ،وزن خشک کل ،وزن برگ ،وزن ساقه و وزن بالل
شد که میتواند به دلیل کاهش مقدار آبیاری در تیمارهای
زئولیت باشد .رشد ذرت کامالً به مقدار آب دریافتی وابسته بوده
و با کاهش مقادیر آبیاری رشد گیاه نیز تحت تأثیر قرار میگیرد
()Nourmohamadi, 2010؛ اما این کاهش تنها در شاخص وزن
بالل تفاوت معنیداری نسبت به عدم وجود زئولیت ایجاد کرده
است (شکل  .)3ریشههای شسته شده از گلدانها مقادیر  61تا
 60سانتیمتر اندازهگیری شد که با توجه به ارتفاع خاک 41
سانتیمتر موجود در گلدانها و قرار گرفتن دو بوته ذرت در
گلدانی به قطر  30سانتیمتر ،این مقادیر کامالً موید تراکم باالی

کشت است که مانع تشکیل زهاب و شسته شدن رسوبات فسفر
بهوسیله زهاب خروجی شد.

شکل  .3مقايسه وزن بالل در تيمارهای زئوليت

نتيجهگيری
فسفر عنصری با قابلیت انتقال پایین ،انحالل کم و درنتیجه
قابلیت جذب گیاهی پایین است .اگرچه نگرانی از بروز
زمینههای آالیندگی محیطزیست در مقایسه با نیترات بهمراتب
کمتر است ،لیکن بررسی راهکارهای مدیریتی در راستای
افزایش جذب گیاهی فسفر اهمیت بسیاری دارد .افزایش جذب
گیاهی فسفر در شرایطی که احتمال بروز تلفات و آلودگی
محیطزیست بیشتر باشد ،از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
نتایج بهدستآمده در این تحقیق نشان داد به دلیل قلیاییت
خاک منطقه و ناکافی بودن نسبت زئولیت استفادهشده (به
مقدار دو درصد وزنی خاک) ،جذب گیاهی فسفر و پتاسیم در
سطح پنج درصد افزایش نیافت .مقادیر زئولیت استفادهشده با
توجه به در نظر داشتن توجیه اقتصادی اجرای طرح در مقیاس
کالن انجام گرفت ،لیکن با استفاده از مقادیر باالتر زئولیت،
انتظار میرود جذب فسفر و پتاسیم افزایش یابد .توجیهپذیری
استفاده از نسبتهای باالی زئولیت در مقیاسهای بزرگ
قابلتأمل و بررسی بیشتر است .همچنین ،مدیریت زمانی آبیاری
در راستای باالتر نگاهداشتن بهوسیله رطوبت خاک و شبیهسازی
ماکروپور مصنوعی نیز در راستای فرضیه اولیه افزایش جذب
گیاهی فسفر و پتاسیم مؤثر نبودند .این نتایج نیز میتواند به
دلیل دستخوردگی خاک در زمان پر کردن گلدانها و از بین
رفتن ساختمان خاک ،تراکم باالی کشت و درنتیجه میزان باالی
آب مصرفی در واحد سطح و نهایتاً عدم تشکیل تلفات عمقی
باشد .در میان شاخصهای زراعی نیز تنها وزن بالل در وجود
زئولیت بهطور معنیداری در سطح پنج درصد کاهش یافت که
نشان میدهد در شاخصهای زراعی گیاه ذرت ،بالل نسبت به
کاهش آب آبیاری حساستر است.
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