Iranian Journal of Field Crop Science
Vol 49, No 3, Autumn 2018 (25-38)
DOI: 10.22059/ijfcs.2017.238306.654354

علوم گیاهان زراعی ایران
)25 -38 (ص1397 پائیز،3  شمارة،49 دورة

 عملکرد روغن و کارایی مصرف آب شاهدانه،تأثیر کم آبیاری و سطوح زئولیت بر پدیدشناسی
*2

 و محمودرضا تدین1محمود بهادر

دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شهرکرد.1
 دانشیار گروه زراعت دانشگاه شهرکرد.2
)1396/08/20: تاریخ پذیرش-1396/05/01 :(تاریخ دریافت

چکیده
، عملکرد روغن و پدیدشناسی (فنولوژی) شاهدانه،بهمنظور بررسی تأثیر کم آب یاری و کاربرد زئولیت بر بازدۀ (راندمان) مصرف آب
 تیمارها.آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه شهرکرد انجام شد
 درصد نیاز آبی گیاه) و کاربرد زئولیت بهعنوان عامل100  و80 ،60 ،40 شامل آبیاری بهعنوان عامل اصلی در چهار سطح (تأمین
 طول دورۀ زایشی تحت تأثیر آبیاری و زئولیت و، نتایج نشان داد. تن در هکتار) بود10  و5  کاربرد،فرعی در سه سطح (بدون کاربرد
 طول دورۀ رشد کاهش یافت؛ که سهم مرحلههای زایشی بیش از،برهمکنش آنها قرار گرفت و با کاهش تأمین آب آبیاری
 کاهش معنیداری، بهعنوان تابعی از عملکرد دانه و درصد روغن، با افزایش شدت کم آبیاری عملکرد روغن.مرحلههای رویشی بود
 زئولیت مصرف آب در ازای هر واحد عملکرد. اما کاربرد زئولیت تا حدودی سبب جلوگیری از کاهش عملکرد روغن شد،داشت
 تن زئولیت10  کاربرد. درصد نسبت به شرایط بدون تنش بهبود داد17/5  و19/9 تولیدی را در تیمار تنش خفیف و متوسط به ترتیب
. سبب کاهش آسیب تنش خشکی به گیاه شاهدانه میشود، درصد نیاز آبی80  و بهویژه60 در هکتار به همراه تأمین
. محتوای آب برگ، مرحلۀ زایشی، شاهدانه، تنش خشکی، بهرهوری آب:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
To study the effect of deficit irrigation and zeolite application on water use efficiency, oil yield and phenology of
hemp, a split plot experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in
Shahrekord University. Treatments included irrigation at four levels (supplying 40, 60, 80 and 100% water
requirement of crop) as the main plot and application of zeolite at three levels (no application, application of 5 and
10 tons of zeolite per hectare) as sub plot. The results showed that the length of the reproductive period was
affected by irrigation and zeolite treatments and their interactions. By decreasing irrigation water supply, the
length of the growth period decreased, although the reproductive stages were more sensitive than the vegetative
stages. With increasing defficit irrigation intensity, oil yield, as a function of grain yield and oil content, decreased
significantly. But, zeolite application prevented the oil yields to be reduced to some extent. Zeolite improved the
water consumption per unit of yield on low and medium levels of drought stress with 19.9% and 17.5% than
control treatment. Application of 10 tons of zeolite per hectare, at 60 and 80 percent supplying of the crop water
requirement, modified the adverse effects of drought stress to hemp.
Keywords: water productivity, reproductive phase, Cannabis ,drought stress, leaf water content.
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مقدمه
شاهدانه ( )Cannabis sativaگیاهی یکساله ،علفی ،متعلق
به خانوادة  Canabinaceaeبوده و محل رشد آن در ایران
گرگان ،بندر گز ،گیالن ،آستارا ،اراک ،کرمان ،خراسان،
خاف ،کاشان ،موته (در اطراف قم) است (.)Karimi, 2007
همچنین ،بنا بر آمار وزارت کشاورزی در سال زراعی -94
 1393سطح زیر کشت دیگر دانههای روغنی (بهجز سویا،
کنجد ،آفتابگردان ،کلزا و گلرنگ) برابر  2977هکتار و
میزان تولید کل از این مساحت ،معادل  8787تن گزارش
شد که استان چهارمحال و بختیاری با تولید  51243تن
محصوالت گیاهان صنعتی از مساحتی معادل  1425هکتار
اهمیت ویژهای در تولید محصوالت گیاهان صنعتی در
کشور دارد (.)Ministry of Agriculture- Jahad, 2016
شاهدانه در تولید فرآوردههایی مانند لیف (فیبر) ،ساخت
کاغذ ،استخراج روغن و تولید ترکیبهای دارویی و مخدر
قابل استفاده است ( .)Aladic et al., 2015دانۀ شاهدانه
بهطور میانگین  25تا  35درصد روغن 20 ،تا  25درصد
پروتئین 20 ،تا  30درصد کربوهیدرات و  10تا  15درصد
لیف نامحلول و همچنین ویتامینهای گروه  E ،C ،Bو D
دارد .اسیدهای چرب ضروری روغن شاهدانه شامل
ترکیبهایی فرار از جمله ترکیبهای ترپنوئیدی است که
در صنعت آرایشی ،مواد افزودنی ،صنعت عطر و آفتکشها
استفاده میشوند ( .)Anwar et al., 2006تنش خشکی از
جمله مهمترین عاملهای محیطی محدودکنندة رشد و
تولید گیاهان است .بر پایۀ مدلهای کنونی تغییر اقلیم،
پراکنش و شدت خشکی در بسیاری از منطقههای جهان رو
به افزایش بوده و همین موضوع نیاز به شناخت بهتر تأثیر
خشکی بر سازوکارهای گیاه در پاسخ به تنش آبی را
افزایش میدهد ( .)Tommasini et al., 2008افزایش
روزافزون جمعیت و نیاز زیاد به مواد غذایی موجب میشود
کارایی مصرف آب بهطور ویژه قابل توجه قرار گیرد .ارزیابی
بررسیهای انجامشده نشاندهندة آن است که بهرغم
استفاده از سامانههای مدرن آبیاری ،دستیابی به بازدة
(راندمان) شایان پذیرش هنوز رخ نداده است .از اینرو ،از
زئولیتها ،بهعنوان مادة کانی اصالحکنندة خاک ،میتوان
بهمنظور افزایش ظرفیت ذخیرة رطوبتی خاک و نیز بهبود
شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده کرد .میزان تأثیر

زئولیت بر افزایش ظرفیت ذخیرة آب در خاک به عاملهای
چندی مانند شرایط فیزیکی خاک ،میزان کاربرد و اندازة
زئولیت مصرفی بستگی دارد ( Khashei Sivaki et al.,
 .)2009زئولیت با ویژگی جذب شدید آب میتواند آب
موجود در خاک را تا حد اشباع جذب کرده و آن را برای
مدت طوالنی درون شبکۀ خود نگهداری کند ،آب موجود
در شبکه ،بهتدریج جذب گیاه میشود .جذب انتخابی و
آزادسازی کنترلشدة عنصرهای غذایی از زئولیت باعث
میشود در صورت انتخاب نوع بهینۀ زئولیت مصرفی،
هنگامیکه این مواد بهعنوان اصالحکننده به خاک اضافه
میشوند ،با افزایش فراهمی درازمدت آب و عنصرهای
غذایی به بهبود رشد گیاه کمک کنند ( Polat et al.,
 .)2004زئولیت میتواند بهعنوان تنظیمکنندة آب عمل
کند ،زیرا یکی از ویژگیهای مهم آن توانایی آبگیری و
پسابیدگی است که میتوان از آن برای بهبود تعادل آب در
خاک در شرایط کمبود رطوبت ،بهویژه در مرحلههای
رشدی حساس به کاهش رطوبت استفاده کرد ( & Harb
 .)Mahmoud, 2009زئولیت بر کارایی مصرف آب تأثیر
معنیداری دارد و موجب بهبود صفات رشدی در گیاهان
مختلف میشود ( ;Khashei Sivaki et al., 2009
.)Gholizadeh et al., 2010
 )2005( Koucheki & Nasiri Mahalatiدر نتایج
بررسیهای خود اظهار داشتند ،از مهمترین برتریهای
بررسی پدیدشناختی (فنولوژیکی) یک گیاه استفادة بهینه
از عاملهای بومشناختی (اکولوژیکی) در جهت افزایش
عملکرد آن است؛ زیرا با توجه به آمار هواشناسی در هر
منطقه و تعیین نیاز دمایی هر مرحلۀ پدیدشناختی و کل
دورة رشد گیاه ،میتوان بسیاری از فعالیتهای بهزراعی از
جمله تاریخ کاشت مناسب ،آبیاری بههنگام ،زمان مناسب
برداشت ،زمان مناسب مبارزه با آفات و بیماریها و انتخاب
رقمهای مناسب در بهترین زمان ممکن را تشخیص و به
تولید بیشتر محصول دستیافت .در اصل طول دورة رشد و
طول هر مرحلۀ پدیدشناختی میتواند با مصرف بیشتر
منابع یا کاهش تنشهای محیطی و کاهش طول هر دوره،
عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد ( Soleimanzadeh et al.,
 .)2008یکی از مهمترین تغییرپذیریهای ناشی از تنش
خشکی کاهش محتوای نسبی آب برگ (بهعنوان شاخصی
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در توانمندی گیاه در برخورد گیاه با تنش خشکی) است.
بهطورکلی ،تنش خشکی باعث کاهش محتوای نسبی آب
برگ میشود (.)Mori et al., 2012; Molnar et al., 2002
هنگامیکه آب به میزان کافی وجود داشته باشد و ریشهها
نیز آب را جذب کنند ،محتوای نسبی آب بین  85تا 95
درصد متغیر است ،اما هنگامیکه گیاه در شرایط تنش
خشکی قرار میگیرد و با کمبود آب روبهرو میشود،
محتوای نسبی آب تا حدود  50درصد و یا پایینتر بسته به
نوع گیاه و بافت مورد نظر کاهش مییابد ( Taiz & Zeiger,
 .)2007تنش خشکی افزون بر تولید دانه ،بر کیفیت دانه
بهویژه درصد روغن دانه و درنهایت عملکرد روغن دانه
( )Hasanzadeh et al., 2006و کارایی آب مصرفی
( )Khashei Sivaki et al., 2009نیز تأثیر منفی داشته
است .نتایج پژوهشی نشان داد ،تیمارهای کم آبیاری،
زئولیت و اثر متقابل آنها بر عملکرد روغن معنیدار بوده
است و با افزایش تخلیۀ رطوبتی خاک ،عملکرد روغن
کاهشیافته ،اما زئولیت موجب افزایش مقدار صفات مورد
بررسی شده است ( .)Motaghi et al., 2015در پژوهشی
دیگر ،کاربرد زئولیت به میزان  10تن در هکتار در شرایط
تنش کمآبی ،موجب کاهش تأثیر زیانبار تنش و بهبود
صفات کمبود اشباع آب و عملکرد روغن شد ( Naeemi et
 .)al., 2012همچنین پژوهشگران در نتایج بررسیهای خود
بیان کردند ،تنش کم آبیاری موجب کاهش محتوای نسبی
آب برگ میشود ،درحالیکه زئولیت سبب بهبود محتوای
آب نسبی برگ در شرایط تنش خشکی شد ( Torabi et al.,
.)2014
مواد و روش ها
بهمنظور بررسی تأثیر کم آبیاری و کاربرد زئولیت بر
بازدة مصرف آب ،عملکرد روغن و پدیدشناختی شاهدانۀ
آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سالهای  1393تا
 1394در مزرعۀ پژوهشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه
شهرکرد اجرا شد .در شکل  1میانگین دما و مجموع بارش
منطقۀ مورد آزمایش نشان داده شده است .در آغاز هر
سال ،پیش از اجرای آزمایش نمونهای مرکب از عمق  0تا
 30سانتیمتری خاک تهیه شد که میانگین نتایج دو سال
در جدول  1آورده شد .بر پایۀ توصیۀ آزمایشگاه ،سوپر
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فسفات تریپل و گوگرد کشاورزی به ترتیب به میزان  50و
 100کیلوگرم در هکتار پیش از کشت و کود اوره به میزان
 200کیلوگرم در هکتار که یکچهارم آن پیش از کشت و
مابقی در سه مرتبه بهصورت سرک در سال اول ،و در سال
دوم مقدار  100کیلوگرم در هکتار گوگرد کشاورزی پیش
از کشت و  100کیلوگرم اوره که یکچهارم پیش از کشت
و مابقی بهصورت سرک در سه نوبت اعمال شد.
عامل اصلی شامل رژیم آبیاری در چهار سطح (تأمین
 80 ،60 ،40و  100درصد نیاز آبی گیاه) و عامل فرعی
شامل کاربرد زئولیت در سه سطح ( 5 ،0و  10تن در
هکتار) بود .در هر سال ،ابتدا در مزرعه عملیات خاکورزی
انجام و پس از کرتبندی سطحهای زئولیت اعمال شد.
سپس با فاروئر ،پشتههایی به فاصلۀ  50سانتیمتر ایجاد و
بذرهای شاهدانه (تودة محلی شهرکرد) با تراکم حدود 30
بوته در مترمربع ( )Young, 2005در تاریخ پانزدهم
خردادماه در سال اول آزمایش و در سال دوم در تاریخ اول
خردادماه کشت شد .اعمال تیمارهای آبیاری پس از استقرار
کامل گیاه شاهدانه در مزرعه و همزمان با باز شدن
چهارمین برگ گیاه (کد  1008در مرحلههای رشدی گیاه
شاهدانه) ( )Mediavillaet al., 1998صورت گرفت و تا
زمان رسیدگی و برداشت ادامه داشت .تیمار تنش خشکی
بر مبنای نیاز آبی محاسبهشده با روش پنمن-مانتیث
اصالحشده توسط سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) ،صورت
گرفت .هنگامیکه میزان رطوبت خاک در تیمار شاهد ،به
میزان  50درصد رطوبت خاک در ظرفیت زراعی رسید،
آبیاری با استفاده از کنتور حجمی انجام شد .بهمنظور
اندازهگیری محتوای آب برگ ( )WC: Water Contentاز
جوانترین برگ کامل توسعهیافته (کد  1004در مرحلۀ
رویشی و کد  2200در مرحلۀ زایشی) استفاده شد ،بدین
ترتیب که از این برگ دیسکهایی به قطر  1سانتیمتر
تهیه شده و برای به دست آوردن وزن تر ،با استفاده از ترازو
با دقت  0/001گرم وزن شدند .در مرحلۀ بعد دیسکهای
برگ به مدت  24ساعت در آون در دمای  80درجۀ
سلسیوس قرار گرفتند و پس از این مرحله برای تعیین وزن
خشک دوباره وزن شدند ( )Rosales et al., 2012و
محتوای آب برگ از رابطۀ زیر به دست آمد:
WC=FW-DW

در رابطۀ باال FW ،وزن تر و  DWوزن خشک است.
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برای تعیین میزان روغن از روش سوکسله ،مقدار 10
گرم دانه ،به مدت سه ساعت در دمای  105درجۀ
سلسیوس قرار داده شد تا رطوبت دانهها بهطور کامل خارج
شد .مقدار  2گرم از نمونۀ خردشده درون کارتوش قرار داده
شد .پس از خروج از دستگاه ،بالن حاوی روغن به مدت 45
دقیقه در آون با دمای  105درجۀ سلسیوس قرار گرفت تا
حالل باقیمانده بهطور کامل تبخیر شود .سپس درصد
روغن از رابطۀ زیر محاسبه شد (.)Ajibola et al., 1990
(×100وزن دانه/وزن بالن خالی-وزن بالن با روغن)=درصد روغن
پس از رسیدگی گیاهان ،عملکرد دانه اندازهگیری شد و
با ضرب در درصد روغن دانه ،عملکرد روغن در هر کرت به

 BYزیستتودة تولیدی در واحد سطح
حجم آب آبیاری در آبیاری  iام
 nشمار آبیاری در طول فصل رشد

 WUآب استفادهشده در واحد سطح
 Aمساحت کرت (مترمربع)
 :WPبهرهوری

دست آمد .الزم به یادآوری است نسبت بوتههای نر و ماده
در هر کرت حدود  50:50محاسبه شد و بوتههای نر در
مرحلۀ رشدی ( 2103پایان مرحلۀ گلدهی) خشک شد .از
این زمان تا پایان فصل رشد ،تراکم بوته در کرتها به نصف
رسید که در محاسبۀ تعیین نیاز آبی هر کرت و بررسی
عملکرد دانه در نظر گرفته شد .همچنین بهمنظور تعیین
بازدة مصرف آب ،پس از برداشت شمار  5بوته ،نمونهها وزن
و در دمای  75درجۀ سلسیوس به مدت  48ساعت قرار
گرفتند .سپس وزن کل زیستتوده اندازهگیری و با استفاده
از رابطههای زیر ،کارایی مصرف آب و میزان بهرهوری آب
سنجیده شد (:)Gao et al., 2004

 WUآب استفادهشده به ازای واحد سطح
 WUEکارایی استفاده از آب
 :Wمقدار آب مصرفی
 :Yمقدار محصول تولیدی

شکل  .1میانگین دما ( )Aو مجموع بارش ( )Bماهانه در سالهای  1393و 1394
Fig. 1. Monthly average of temperature (A) and total precipitation (B) in 2014 & 2015 years
جدول  .1ویژگیهای خاک مورد آزمایش (میانگین دو سال)
)Table 1. Field soil characteristics (means of two years
0.594
7.74
0.127
19.25
363
1.024
35.3
34.0
30.7

در پایان دادهها با نرمافزار آماری  SAS, 9تجزیه شدند.

Soil characteristic
)EC (dS.m-1
pH
)Nitrogen (%
)Phosphorus (mg.kg-1
)Potassium (mg.kg-1
)Organic matter (%
Mineral components of soil
)Clay (%
)Silt (%
)Sand (%

برای انجام آزمون تجزیۀ واریانس ،آزمون عادی بودن دادهها

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،49شمارة  ،3پائیز 1397

(آزمون کولموگرو-اسمیرنو) و آزمون یکنواختی واریانس
(آزمون بارتلت) روی دادهها صورت گرفت و پس از آن،
دادهای دو سال تجزیۀ مرکب شدند .بدین منظور عامل
سال بهصورت اثر تصادفی و عامل آبیاری و زئولیت بهصورت
اثر ثابت در نظر گرفته شد .برای انجام مقایسۀ میانگین
برهمکنش آبیاری×زئولیت ،از روش برشدهی و بهمنظور
مقایسۀ میانگین اثر ساده از روش حداقل اختالف معنیدار
( )LSDاستفاده شد ( Tadayon & Karimzadeh
.)Soureshjani, 2017

کاربرد  10تن زئولیت در هکتار بود ،بهطوریکه در سال
نخست  140روز و در سال دوم  153روز پس از کاشت،
دورة رشد گیاه به پایان رسید (شکلهای  2و  .)3کوتاهترین
طول دورة رشد مربوط به تیمار بدون کاربرد زئولیت و
تأمین  40درصد نیاز آبی با  107روز در سال نخست و
 117روز در سال دوم بود .بنا بر نتایج ،کاربرد زئولیت در
هر دو سال آزمایش موجب جلوگیری از کاهش شدید طول
دورة رشد گیاه شاهدانه شد .با توجه به نتایج پژوهشهای
انجامشده ،زئولیت با حفظ آب در منطقۀ ریزوسفر ،ریشۀ
گیاه را در تأمین بخشی از رطوبت مورد نیاز اندامهای
هوایی و درنتیجه کاهش آسیب ناشی از بسته شدن روزنهها
و هدرروی آب یاختههای برگ گیاه یاری میکند
(.)Bahador et al., 2014

نتایج و بحث
تأثیر تیمارها بر پدیدشناسی
بیشترین طول دورة رشد گیاه شاهدانه در هر دو سال
آزمایش متعلق به تیمار تأمین  100درصد نیاز آبی و
stress

stress
10 t.ha -1 zeolite

5 t.ha -1 zeolite

20 40 60 80 100 120 140 160
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0

40%W.R.

40%W.R.

60%W.R.
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80%W.R.

80%W.R.

100%W.R.

100%W.R.

20 40 60 80 100 120 140 160

day after sowing

0
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0 t.ha -1 zeolite
40%W.R.

sowing-vegetative
vegetative-flowering
flowering-ripening

60%W.R.

80%W.R.

100%W.R.

20 40 60 80 100 120 140 160

0

day after sowing

شکل  .2تأثیر تیمار کم آبیاری بر پدیدشناسی شاهدانه در فصل رشد 1393
Fig. 2. Effect of deficit irrigation treatments on hemp phenology in 2014 growing season
)(W.R.: Water Requirement

در سال نخست ( ،)1393فاصلۀ زمانی کاشت تا مرحلۀ
رویشی و مرحلۀ رویشی تا گلدهی ،در تیمارهای کاربرد
زئولیت تا حدودی برابر بود ،درحالیکه در تیمار بدون
کاربرد زئولیت ،فاصلۀ باال از مرحلۀ رویشی تا گلدهی به

نسبت کاشت تا مرحلۀ رویشی کوتاهتر شده است (شکل
 .)2ممکن است زئولیت نقش مثبتی در به تأخیر انداختن
زمان بروز تنش در تیمارهای مختلف نقش داشته است.
همچنین مشاهده شد ،مرحلۀ کاشت تا مرحلۀ رویشی در
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مرحلۀ رویشی را افزایش داده است ،اما مقدار کاربرد آن
تغییری در افزایش رخ داده ،نداشته است.

تیمارهای کاربرد  10تن زئولیت با تیمارهای کاربرد  5تن
زئولیت ازنظر طول دوره ،همانندی داشت ،پس میتوان
نتیجه گرفت ،کاربرد زئولیت طول دورة کاشت تا پایان
stress
zeolite

-1

stress
10 t.ha -1 zeolite

5 t.ha

20 40 60 80 100 120 140 160

0

40%W.R.

40%W.R.

60%W.R.

60%W.R.

80%W.R.

80%W.R.

100%W.R.

100%W.R.

20 40 60 80 100 120 140 160

day after sowing

0

stress
0 t.ha -1 zeolite
40%W.R.

sowing-vegetative
vegetative-flowering
flowering-ripening

60%W.R.

80%W.R.

100%W.R.

20 40 60 80 100 120 140 160

0

day after sowing

شکل  .3تأثیر تیمار کم آبیاری بر پدیدشناسی شاهدانه در فصل رشد 1394
Fig. 3. Effect of deficit irrigation treatments on hemp phenology in 2015 growing season
)(W.R.: Water Requirement

کل طول دورة رشد گیاه در سال دوم آزمایش ،نسبت
به سال نخست بیشتر بود .بهبیاندیگر ،با توجه به شکل ،1
هنگامیکه تنش بر گیاه اعمال شده بود ،حدود 20
میلیمتر بارندگی رخ داد که خود ،سبب کاهش دمای هوا
شد .این تعدیل دما ،هرچند ازنظر مقدار ناچیز به نظر
رسید ،ولی کاهش تبخیر و نیز تنفس گیاه را در پی داشت.
بااینحال ،نسبت تغییرپذیری طول دورة مرحلههای مختلف
زندگی گیاه تحت تأثیر زئولیت و تنش کم آبیاری همانند
سال نخست آزمایش بود ،بهعبارتدیگر ،در هر سطح کاربرد
زئولیت ،کاهش میزان آبیاری موجب کوتاه شدن طول کل
دورة رشد بهویژه از آغاز مرحلۀ رویشی تا پایان دورة رشد
گیاه شد .مرحلۀ رویشی تا گلدهی در شرایط کاربرد  10تن
زئولیت در هکتار در تیمار  100درصد نیاز آبی به میزان

 16درصد در سال نخست و  18درصد در سال دوم نسبت
به تیمار تأمین  40درصد نیاز آبی بیشتر بود .با توجه به
اینکه مقدار باال در مرحلۀ گلدهی تا رسیدگی و کاشت تا
مرحلۀ رویشی به ترتیب با  17و  14درصد در سال نخست
و  18و  16درصد در سال دوم نسبت به تیمار تأمین 40
درصد نیاز آبی بیشتر بود ،میتوان نتیجه گرفت در سال
نخست آزمایش ،بیشترین تأثیر بر مرحلۀ گلدهی تا
رسیدگی بوده است که احتمال دارد با کاهش وزن دانه
( )Ghanbari, 2015موجب کاهش عملکرد کل شده باشد و
در سال دوم آزمایش ،تأثیر زیانبار تنش ،بر کاهش
مرحلههای رویشی تا گلدهی و گلدهی تا رسیدگی همسان
بود .بنابراین ،بروز تنش در سال دوم آزمایش ،هم با کاهش
شمار دانه و هم وزن دانه ( Ghanbari, 2015; Saadatian et
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 )al., 2014سبب نبود زمینۀ دستیابی به ظرفیت (پتانسیل)
تولید شد .با این وجود ،کاهش صورت گرفته در سال دوم
نسبت به سال نخست آزمایش کمتر بود.
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درصد نیاز آبی و کاربرد  5تن زئولیت ،بیشترین وزن خشک
شاخساره را در سال نخست نشان داد و کاربرد  10تن
زئولیت و بدون کاربرد زئولیت به همراه آبیاری کامل ،در
سطح آماری بعدی قرار گرفتند .در سال دوم نیز تیمار
بدون تنش و  5تن زئولیت باالترین مقدار وزن خشک
شاخساره را داشت ،اما برخالف سال اول ،در سال دوم بین
کاربرد  10تن زئولیت و تیمار شاهد ازنظر وزن شاخساره
اختالف معنیدار بود (جدول .)3

وزن خشک شاخساره
تجزیۀ واریانس وزن خشک شاخ و برگ نشان داد ،بهجز
تأثیر سال ،همۀ اثرگذاریهای ساده و متقابل در سطح
احتمال  1درصد معنیدار شدند (جدول  .)2تأمین 100

جدول  .2میانگین مربعات و درجۀ آزادی صفات مورد بررسی
Table 2. Mean squares and degree of freedom of studied traits
ns
**
**
**
**
**
ns

WP
0.010
0.0008
0.202
0.030
0.003

Mean squares
Oil yield
WUEby
ns
0.002
0.00005
49.22
0.0004
1317
**
0.002
9.819
**
0.001
5.511
0.0004
**
235.4
0.141

ns
**
**
**

0.217
0.020

**
**

0.006

**

0.021

0.006

**
**

0.002

ns

0.012

df

Source Of Variation

1
4
3
3
12

)Year (Y
)Block(Year
)Irrigation (I
Y*I
)Block*I(Y

2

)Zeolite (Z

878

2

Y*Z

7437

6

I*Z

1180

6

Y*I*Z
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Error

Shoot weight
ns
479
325
129899
**
863
**
137
**
12464
**
**

9.010
35.041

**

3.257

0.004

0.0003

1.918

132

7.62

5.35

6.81

4.57

)CV (%

nsو ** ،به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح  1درصد
ns & **: non-significant and significant at 1% level, respectively
WUEby: Water Use Efficiency of biological yield; WP: Water Productivity

جدول  .3مقایسۀ میانگین برهمکنش آبیاری و زئولیت به روش برشدهی بر پایۀ سال
Table 3. Mean comparison of irrigation and zeolite interaction on slicing method by year
WUE by
)(g.m-2.mmH2O-1
bc
0.407
cd
0.38
efg
0.32
bc
0.407
de
0.35
fg
0.303
b
0.417
ef
0.327
ef
0.327
a
0.49
ef
0.33
g
0.287
b
0.457
c
0.383
d
0.33
c
0.403
c
0.38
ef
0.29
b
0.463
e
0.297
ef
0.287
a
0.537
g
0.23
f
0.267

)Shoot weight (g.m-2
c
a
bc
b
f
d
e
g
h
g
i
h
b
a
c
c
d
d
d
e
e
e
f
f

321.6
416.3
333.9
337.4
214.8
283.5
237.1
184.1
167.8
183.2
144.1
165.9
360.2
386.4
333.7
333
246.3
239.8
258.5
206.1
200.2
187.3
156
143.9

)Zeolite (t.ha-1
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0

Water requirement

year

100%

80%
Year 2014
60%
40%
100%
80%
Year 2015
60%
40%

در هر سال ،میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون با یکدیگر اختالف معنیدار نداشتند (آزمون حداقل اختالف معنیدار ،سطح 5
درصد).
)In each year, means with same letter in each column was non-significant (LSD test, 5% level
WUEby: Water Use Efficiency of biological yield
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تن زئولیت ،موجب تولید بیشترین عملکرد روغن شد،
بهطوریکه نسبت به تیمار  80درصد آبیاری 22 ،درصد و
نسبت به تیمار شاهد  31درصد و نسبت به تیمار 40
درصد نیاز آبی و بدون زئولیت ،عملکرد روغن  72درصد
باالتر بود (جدول .)4

عملکرد روغن
تأثیر سال و برهمکنش سهگانۀ عاملهای مورد بررسی بر
عملکرد روغن معنیدار نبود ،اما تأثیر آبیاری ،زئولیت و نیز
برهمکنش دوگانۀ آبیاری و زئولیت در سطح احتمال 1
درصد معنیدار بود (جدول  .)2آبیاری کامل و کاربرد 10

جدول  .4مقایسۀ میانگین برهمکنش آبیاری و زئولیت بر بهرهوری آب و عملکرد روغن دانه
Table 4. Means comparison of irrigation and zeolite interaction on water productivity and grain oil yield
)WP (g. m-2.mmH2O-1
a
b
c
b
c
c
c
c
d
c
c
d

0.112
0.100
0.083
0.104
0.082
0.081
0.081
0.083
0.069
0.081
0.077
0.069

)Zeolite (t.ha-1

Water requirement

)Oil yield (g.m-2
36.27
30.98

10
5

100%

d

25.09

0

c

28.40
21.51
19.63
17.23
17.41
14.34
12.19
10.99
9.97

10
5
0
10
5
0
10
5
0

a
b

e
f
g
g
h
i
ij
j

80%

60%

40%

در هر سال ،میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون با یکدیگر اختالف معنیدار نداشتند (آزمون حداقل اختالف معنیدار ،سطح  5درصد).
)In each year, means with same letter in each column was non-significant (LSD test, 5% level
WP: Water Productivity

با توجه به اینکه میانگین دمای هوا در سال دوم
آزمایش نسبت به سال نخست پایینتر بوده ،احتمال میرود
گیاه شدت تنش کمتری را درک کرده ،به دنبال آن
روزنهها فعالیت خود در انتقال دیاکسید کربن به
درونیاختههای بافت میانبرگ (مزوفیل) بهمنظور تولید
مادة خشک را ادامه دادهاند و در نتیجه عملکرد دانه و به
دنبال آن ،عملکرد روغن بیشتری بهدستآمده است .نتایج
برخی پژوهشها نشان داده است ،میزان روغن دانه بهطور
معنیداری تحت تأثیر آبیاری قرار گرفت و بیشترین میزان
آن مربوط به تیمار آبیاری معمول و کمترین میزان به تیمار
قطع آبیاری در مرحلۀ میوهدهی تعلق داشته است
( .)Naeemi et al., 2014در نتایج بررسیهایی دیگر گزارش
شده است ،تنش کمآبی در مرحلۀ ساقهدهی به کاهش 14
درصدی روغن دانه منجر شده است ( Ghiasvand Ghiasi
 .)et al., 2014کاربرد  10تن زئولیت در هکتار ،به دلیل
ویژگی جذب ،نگهداری و افزایش دسترسی به رطوبت در
شرایط تنش خشکی ،موجب کاهش شدت و تأثیر تنش در
گیاه شده است که نشاندهندة کاهش اثرگذاریهای تنش

خشکی است .افزون بر این ،مشخص شده است کاربرد
زئولیت با حفظ تعادل آبی گیاه در شرایط تنش خشکی ،به
بهبود رشد و تولید گیاه منجر شده است ( Stevenson et
 .)al., 2007در پژوهشی با بدون کاربرد زئولیت ،عملکرد
روغن در تنشهای متوسط و شدید رطوبتی نسبت به عدم
تنش به ترتیب  66و  89درصد کاهش یافت ،درحالیکه با
کاربرد زئولیت ،این اختالف به ترتیب به  55و  83درصد
کاهش یافت .نتایج این پژوهش نشان داد ،حضور زئولیت در
شرایط محدودیت رطوبت خاک سبب افزایش عملکرد
روغن شد که دلیل آن را تأثیر مثبت زئولیت بر رطوبت
خاک و نگهداری مواد غذایی عنوان کردند ( Motaghi et
 .)al., 2015نتایج این پژوهش با نتایج دیگر پژوهشگران
همخوانی داشت ( ;Eskandari Zanjani et al., 2011
.)Shirani-Rad et al., 2011
کارایی مصرف آب بر پایۀ عملکرد زیستتوده و
بهرهوری آب
بنا بر نتایج تجزیۀ واریانس مرکب صفات ،مشخص شد
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بهجز تأثیر سال ،همۀ اثرهای ساده و متقابل دوگانه بین
آبیاری و زئولیت بر کارایی مصرف آب و بهرهوری آب
معنیدار بود ولی برهمکنش سهگانۀ سال×آبیاری×زئولیت
بر بهرهوری آب معنیدار نشد (جدول  .)2کاربرد  10تن
زئولیت در هکتار در شرایط تأمین  40درصد نیاز آبی،
بیشترین بازدة تولید مادة خشک به ازای آب مصرفی را
داشت و پس از آن ،ترکیب تیماری  10تن زئولیت و 60
درصد نیاز آبی 10 ،تن زئولیت و  80درصد و  100درصد
نیاز آبی به ترتیب با  17 ،15و  17درصد کاهش ،ازنظر
آماری در یک سطح قرار گرفتند (جدول  .)3از سوی دیگر،
به کارنبردن زئولیت و به ترتیب تأمین  80 ،40و 100
درصد نیاز آبی در سال نخست ،کمترین کارایی زیستتوده
(بیوماس) به ازای آب مصرفشده (به ترتیب با  39 ،42و
 35درصد کاهش نسبت به کاراترین تیمار در تولید مادة
خشک) را داشت .در سال دوم آزمایش نیز ترکیب  10تن
زئولیت و  40درصد نیاز آبی ،همانند سال پیش از آن،
باالترین کارایی مصرف آب را داشت و نسبت به تیمار
کاربرد  10تن زئولیت و  60درصد نیاز آبی و شاهد به
ترتیب  14و  39درصد بیشتر بود .کمترین کارایی تولید
زیستتوده به ازای آب مصرفی در سال دوم نیز مربوط به
تیمار  5تن زئولیت و  40درصد نیاز آبی بود .بیشترین
بهرهوری آب در تیمارهای کاربرد  10تن زئولیت و تأمین
 100درصد نیاز آبی با  26درصد افزایش نسبت به تیمار
شاهد بهدست آمد و دیگر تیمارها در مراتب بعدی آماری
قرار گرفتند (جدول  .)4همچنین تیمارهای بدون کاربرد
زئولیت و تأمین  40و  60درصد نیاز آبی با  17درصد
کاهش نسبت به تیمار شاهد ،کمترین عملکرد دانه به ازای
آب مصرفی را تولید کردند .نتایج پژوهش Khashei Sivaki
 )2009( et al.و Tadayon & Karimzadeh Soureshjani
( )2017نشان داد ،تأثیر تیمارهای زئولیت و تنش رطوبتی و
برهمکنش آنها بر کارایی مصرف آب معنیدار بود،
بهگونهای که در شرایط نبود زئولیت با افزایش شدت تنش
خشکی کارایی مصرف آب افزایش یافت .در سال نخست
آزمایش ،در شرایط تأمین  100درصد نیاز آبی ،با افزایش
میزان کاربرد زئولیت ،کارایی مصرف آب بر پایۀ زیستتودة
تولیدی افزایش یافت .نتایج همسانی در دیگر سطحهای
تنش کم آبیاری بهجز تأمین  60درصد نیاز آبی (اختالفی
بین کاربرد  5تن در هکتار زئولیت و بدون کاربرد از زئولیت
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دیده نشد ،اما کاربرد  10تن زئولیت در هکتار اختالف
معنیداری با دیگر سطحها داشت) مشاهده شد .نبود
اختالف بین سطحهای کاربرد  5تن زئولیت و بدون زئولیت
در صفت بهرهوری آب در سطح تنش تأمین  80درصد نیاز
آبی مشاهده شد .با افزایش کاربرد زئولیت در هر سطح
تنش کم آبیاری اعمال شده ،میزان مصرف آب به ازای هر
واحد تولید دانه (بهرهوری آب) و همچنین هر واحد تولید
مادة خشک (کارایی مصرف آب بر پایۀ ماده خشک
تولیدی) کاهش یافت .به دیگر سخن ،کاربرد زئولیت موجب
افزایش بازده تولید در گیاه روغنی -دارویی شاهدانه شده
است که همسان نتایج بهدستآمده در گیاهان زراعی دیگر
بود ( ;Tadayon & Karimzadeh Soureshjani, 2017
.)Khashei Sivaki et al., 2009; Majidian, 2000
محتوای آب برگ
بررسی میانگین تیمارهای آبیاری در سال نخست نشان داد،
تیمار تأمین  100درصد نیاز آبی باالترین محتوای آب برگ
را در مرحلههای رویشی و زایشی به خود اختصاص داد،
بهطوریکه در مرحلۀ رویشی ،نسبت به تیمار  80درصد
نیاز آبی 11 ،درصد و نسبت به کمترین محتوای آب برگ
( 40درصد نیاز آبی) 47 ،درصد بیشتر بود و در مرحلۀ
زایشی نیز اختالف بین بیشترین و کمترین درصد محتوای
آب برگ 49 ،درصد به دست آمد (جدول  .)5بنا بر مقایسۀ
میانگین اثر زئولیت در سال نخست (جدول  )6مشخص شد
کاربرد  10تن زئولیت و بدون کاربرد زئولیت در کل فصل
رشد (مرحلههای رویشی و زایشی) به ترتیب بیشترین و
کمترین درصد محتوای آب برگ را داشتند و اختالف بین
آنها  6/9درصد در مرحلۀ رویشی و  13/5درصد در مرحلۀ
زایشی بود .چون در گیاهان زراعی ،روزنهها اغلب در
واکنش به خشکی بیدرنگ پس از هرگونه تغییر قابل توجه
در پتانسیل آب برگ و رطوبت برگ بسته میشوند
( ،)Miyashita et al., 2005از اینرو ،شاید بتوان کاهش در
میزان رطوبت برگ را بهعنوان شاخصی در بروز تنش
خشکی بیان کرد .احتمال دارد کاربرد زئولیت و حفظ
رطوبت خاک ،به سبب کاهش تولید نشانه (سیگنال)های
بروز تنش خشکی در محیط ریشۀ گیاه ،موجب شده باشد،
با تأمین رطوبت کاهش محتوای آب برگ کمتر باشد .در
تأیید این مطلب )2004( Rigoberto et al. ،در نتایج

بهادر و تدین :تأثیر کم آب یاری و سطوح زئولیت بر پدیدشناسی ،عملکرد روغن و...
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(جدول  .)7در این رابطه پژوهشگران در نتایج بررسیهای
خود بیان کردهاند ،ممکن است بین شرایط تنش خشکی با
شرایط مطلوب آبیاری در صفت محتوای آب برگ اختالف
معنیدار نباشد ،اما انرژی صرفشدة گیاه برای تنظیم
اسمزی باعث کاهش قابل توجه عملکرد شود ( Torabi et
.)al., 2014

بررسیهای خود بیان کردند ،باال بودن محتوای نسبی آب
برگ ،به خاطر وجود سازوکارهای کاهشدهندة هدررفت
آب از راه روزنهها (بسته شدن روزنهها) و یا بهواسطۀ جذب
بیشتر آب از طریق گسترش و توسعۀ سامانۀ ریشهای بوده
است .در سال دوم آزمایش ،اختالف معنیداری در مرحلۀ
رویشی بین تیمارهای تأمین  80و  60درصد نیاز آبی در
سطحهای کاربرد  10و  5تن زئولیت در هکتار دیده نشد

جدول  .5مقایسۀ میانگین تأثیر آبیاری بر محتوای آب برگ در طول فصل رشد 1393
Table 5. Mean comparison of irrigation effect on leaf water content during 2014 growing season
)Reproductive Water Content (%
a
50.57
b
41.25
c
32.47
d
25.91

)Vegetative Water Content (%
a
58.77
b
52.32
c
44.03
d
31.14

Water requirement
100%
80%
60%
40%

در هر ستون ،میانگینهای دارای حرف مشترک با یکدیگر اختالف معنیدار نداشتند (آزمون حداقل اختالف معنیدار  ،سطح  5درصد).
)In each column, means with same letter was non-significant (LSD test, 5% level

جدول  .6مقایسۀ میانگین تأثیر زئولیت بر محتوای آب برگ در طول فصل رشد 1393
Table 6. Mean comparison of zeoliteeffect on leaf water content during 2014 growing season
)Reproductive Water Content (%
a
b
c

39.81
38.42
34.42

)Vegetative Water Content (%
a
b
c

48.44
46.17
45.10

)Zeolite (t.ha-1
10
5
0

در هر ستون ،میانگینهای دارای حرف مشترک با یکدیگر اختالف معنیدار نداشتند (آزمون حداقل اختالف معنیدار  ،سطح  5درصد).
)In each column, means with same letter was non-significant (LSD test, 5% level

در سال دوم آزمایش ،تیمار تأمین  100درصد نیاز آبی
و  10تن زئولیت در کل فصل رشد بیشترین محتوای آب
برگ را نشان داد و کمترین محتوای آب برگ در تیمارهای
 40درصد نیاز آبی و بدون کاربرد زئولیت در کل فصل رشد
و کاربرد  5تن زئولیت در مرحلۀ رویشی به دست آمد
(جدول  .)7تغییرهای ایجادشده در محتوای آب نسبی برگ
در شرایط مختلف تنش با یافتههای انجامشده بر گیاهان
کلزا و شلغم علوفهای ( )Azari et al., 2012و گندم ( Jiang
 )& Huang, 2002همخوانی داشت ،بهطوریکه افزایش
تنش خشکی مقدار آب نسبی گیاه گندم را کاهش داد .در
نتایج پژوهشی )2012( Naeemi et al. ،بیان کردند ،اعمال
تیمار کم آبیاری سبب افزایش کمبود اشباع آب برگ شد و
نتایج همسانی نیز توسط دیگر محققان گزارش شده است
( )Sepehri & Golparvar, 2011; Kumar et al., 2011که
در نتایج بررسیهای خود بیان کردند ،مصرف زئولیت
موجب افزایش  12درصدی محتوای آب نسبی برگ نسبت
به تیمار بدون کاربرد زئولیت شد و کاربرد  10تن زئولیت

در هکتار ،موجب کاهش  31درصدی کمبود اشباع آب
برگ شد .در آزمایشی دیگر تأثیر کاربرد زئولیت در شرایط
تنش خشکی بر رشد و نمو چمن کنتاکی نشان داد ،زئولیت
در شرایط تنش موجب افزایش رطوبت نسبی برگ شد
( .)Abdi, 2010پژوهشگران دلیل آن را ویژگی جذب و دفع
آب بهصورت برگشتپذیری زئولیت مطرح کردند که با
تحریک رشد ریشه ،افزایش جذب آب توسط ریشهها و
فراهمی باالتر رطوبت خاک در اطراف ریشهها موجب باالتر
ماندن میزان رطوبت برگ در شرایط تنش کمآبی شده
است ( .)Naeemi et al., 2012بنا بر نتایج سال دوم
آزمایش ،در پژوهش  )2014( Torabi et al.بیشترین و
کمترین میزان محتوای آب برگ نیز به ترتیب در تیمار
آبیاری در  100و  40درصد ظرفیت زراعی (در دو مرحلۀ
اندازهگیری در طول فصل رشد) بهدست آمد که با نتایج
دیگر پژوهشگران همخوانی داشت ( ;Efeoğlu et al., 2009
 .)Islam et al., 2011; Ping et al., 2006همچنین،
پژوهشگران دلیل باالتر بودن محتوای آب برگ را به تقویت
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رشد شبکۀ ریشهای و جذب آب از اعماق خاک نسبت دادند
که در این پژوهش نیز بهاحتمال زئولیت چنین فرایندی را
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سبب شده است (.)Karimzadeh et al., 2016

جدول  .7مقایسۀ میانگین برهمکنش آبیاری و زئولیت بر محتوای آب برگ در طول فصل رشد 1394
Table 7. Mean comparison of irrigation and zeolite interaction on leaf water content during 2015
growing season
)Reproductive Water Content (%
a
53.37
a
52.98
b
46.13
c
41.98
c
42.26
d
38.1
d
36.65
e
33.99
f
27.54
f
27.71
f
25.73
g
23.35

)Vegetative Water Content (%
a
61.74
b
58.02
b
58.08
c
51.46
c
51.81
c
51.86
d
46.09
d
46.08
e
42.44
f
32.45
g
29.35
g
29.73

)Zeolite (t.ha-1
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0

Water requirement
100%

80%

60%

40%

در هر ستون ،میانگینهای دارای حرف مشترک با یکدیگر اختالف معنیدار نداشتند (آزمون حداقل اختالف معنیدار  ،سطح  5درصد).

)In each column, means with same letter was non-significant (LSD test, 5% level

بررسی ارتباط ویژگیهای مورد بررسی در دو سال
آزمایش نشان داد ،بهرهوری آب با صفات وزن شاخساره و
محتوای آب برگ در کل فصل رشد ارتباط تنگاتنگی داشت
(شکل  .)4همچنین نتایج نشان داد ،بهمنظور تولید عملکرد
کیفی باالتر ،الزم است رابطههای آبی گیاه بهویژه برگها در
طول فصل رشد و بهویژه در اواخر فصل که مقصدهای
فیزیولوژیک در حال تشکیل و ذخیرهسازی هستند ،بهینه

باشد .با توجه به شکل  4مشخص شد ارتباط عملکرد روغن
با محتوای آب برگ بهویژه در مرحلۀ زایشی بسیار باال بود.
عملکرد روغن تابع عملکرد دانه بوده و احتمال دارد مرحلۀ
زایشی سهم بیشتری در تعیین آن داشته باشد ،لذا شاید
بتوان از دالیل بیشتر بودن عملکرد در سال دوم نسبت به
سال نخست را تعادل بهتر آب در تولید گیاه بیان کرد.

شکل  .4ارتباط بهرهوری آب و عملکرد روغن با وزن شاخساره و محتوای آب برگ در مرحلههای رویشی و زایشی (میانگین دو سال)
Fig. 4. Relationship between Water Productivity and Oil Yield with Shoot Weight and Vegetative & Reproductive

نتیجهگیری کلی
امروزه رویارویی با آسیبهای ناشی از بروز تنش خشکی و

کمآبی ،از مهمترین هدفهای بخش کشاورزی است .از
اینرو ،بررسی راهکارهای کاهش مصرف آب با کمترین

... عملکرد روغن و، تأثیر کم آب یاری و سطوح زئولیت بر پدیدشناسی:بهادر و تدین

راهکارهای رویارویی با تنش موجب بهبود مقادیر صفات باال
 زئولیت موجب جلوگیری از افت بهرهوری آب در نتیجۀ.شد
 بهطورکلی توصیه میشود در.کمآبی در شاهدانه شد
 درصد به100 صورت کاهش تأمین آب آبیاری از سطح
 تن زئولیت در10  با کاربرد، درصد60  و80 سطحهای
هکتار میتوان از آسیب ایجادشده بهویژه در مرحلۀ زایشی
 همچنین با توجه به نداشتن.گیاه شاهدانه کاست
چالشهای زیستمحیطی کاربرد زئولیت و دستیابی به
 بررسی کاربرد، تن10 مطلوبترین نتیجه در تیمار کاربرد
.مقادیر بیشتر زئولیت نیز ضروری به نظر میرسد
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دارویی اهمیت-تأثیر بر رشد و عملکرد گیاهان روغنی
 در این پژوهش کاهش میزان مصرف آب با.زیادی دارد
توجه به نیاز آبی محاسبهشده در دو سال آزمایش نشان
 بر دورة زایشی گیاه مانند گلدهی، کمبود رطوبت خاک،داد
تا رسیدگی بیشتر از دورة رویشی گیاه شاهدانه تأثیر منفی
 اما کاربرد زئولیت در شرایط کمآبی سبب کاهش،داشت
 تأثیر کمبود.آسیب ناشی از کمبود رطوبت خاک شد
رطوبت خاک بر اندامهای زایشی گیاه درنهایت سبب
 در، بهعنوان تابعی از عملکرد دانه،کاهش عملکرد روغن
 اما کاربرد زئولیت بهعنوان یکی از،گیاه شاهدانه شد
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