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اثر شوری خاک بر غلظت عناصر غذايی بخش هوايی گندم و لوبيا در مکشهای ماتريک پايين
1

مهناز ختار ،1محمد حسين محمدی ،*5فريد شکاری

 .1دانشجوی دکتری خاکشناسی ،زنجان ،دانشگاه زنجان ،گروه خاکشناسی
 .2دانشیار ،دانشگاه تهران ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،گروه مهندسی علوم خاک
 .3دانشیار ،زنجان ،دانشگاه زنجان ،گروه زراعت و اصالح نباتات
(تاریخ دریافت -1331/1/22 :تاریخ تصویب)1331/3/23 :

چکيده
در این پژوهش اثر تیمارهای مکش ماتریک (  )2-333kPaو شوری (ECهای  2-23 dSm-1برای گندم و 3/7-8 dSm-1
برای لوبیا) بر غلظت عناصر غذایی گندم و لوبیا در دو خاک لوم رسی و لوم شنی بهصورت کشت گلدانی بررسی شد .در
هر دو گیاه ،با افزایش مکش ماتریک ،غلظت پتاسیم افزایش و غلظت سدیم کاهش یافت .با افزایش مکش ماتریک ،غلظت
نیتروژن و کلسیم گندم و لوبیا افزایش یافته و در مکشهای  6-13kPaبه بیشترین مقدار رسید .در مکشهای باالتر،
غلظت نیتروژن کاهش یافت و غلظت کلسیم تقریباً ثابت ماند .همچنین ،بیشترین میزان آهن و روی در هر دو گیاه در
مکش ماتریک  2kPaمشاهده شد .هنگامیکه ،مکش ماتریک افزایش یافت ( ،)2-6kPaغلظت آهن و روی به شدت
کاهش پیدا کرد و در مکشهای باالتر در هر دو خاک تقریباً ثابت ماند .شوری موجب افزایش غلظت کلسیم و آهن و
کاهش غلظت پتاسیم گندم و لوبیا گردید ولی اثر مشخصی بر میزان غلظت نیتروژن ،سدیم و روی نداشت .مکشهای
کم ،با ایجاد کمبود تهویه ،تنش شوری را تشدید کردند .بهعالوه ،مقایسه دو گیاه گندم و لوبیا ،نشان داد که به دلیل
حساسیت باالی لوبیا ،تغییرات غلظت عناصر آن با تیمارهای شوری و مکش ماتریک خاک بیشتر از گندم بود.
واژههای کليدی :تخلخل تهویهای ،تنش شوری ،تنش تهویه ،مکش ماتریک خاک
*

مقدمه

شوری یکی از تنشهای اصلی و عمده محدود کننده رشد
گیاهان در جهان میباشد ( .)Zhang et al., 2011مساحت
خاکهای شور به شدت در حال افزایش است ،بهطوری که
وسعت آنها تقریباً به  133میلیون هکتار در جهان رسیده است
( .)FAO, 2010نمکهای محلول در خاک باعث افزایش فشار
اسمزی و کاهش پتانسیل کل آب خاک میشوند .بنابراین،
میزان آب قابل دسترس گیاه محدود شده و جذب آب توسط
ریشه گیاهان کاهش مییابد (Munns and Tester, 2008; Cha-
 .)um et al., 2011همچنین شوری هدایت هیدرولیکی
سلولهای ریشه را متأثر کرده و منجر به کاهش قابل توجه در
جذب آب میگردد ( .)Azaizeh et al., 1992از آنجاییکه
جذب عناصر غذایی همراه با آب صورت میگیرد ،بنابراین با
کاهش جذب آب ،جذب آنها نیز کاسته میشود .با افزایش
شوری ،دیواره سلولی گیاهان سخت شده و به تبع آن جذب آب
و مواد غذایی کاهش مییابد ( .)Davis and Zhang, 1991به
* نویسنده مسئولmhmohmad@ut.ac.ir :

عالوه شوری باعث سمیت یونهای ویژه (
 ،)Maranon, 1996رقابت آنها با جذب سایر عناصر غذایی و
عدم تعادل یونها در گیاه میشود ( .)Zhu, 2002عدم تعادل
یونها در گیاه نیز حمل و نقل و تفکیک عناصر غذایی در
بخشهای مختلف گیاه را مختل کرده و منجر به غیرفعالکردن
واکنشهای فیزیولوژیکی بعضی از عناصر غذایی و تجمع آنها
در گیاه میگردد ( .)Grattan and Grieve, 1998مطالعات
متعدد ،نشان داده است که در شرایط شور ،غلظت و نسبت
یونهای سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم ،کلر و نیترات در
برگها تغییر میکنند ( )2002( Essa .)Sholi, 2012اثر سطوح
مختلف شوری بر غلظت عناصر غذایی موجود در برگ سه رقم
سویا را مطالعه و گزارش کرد که کمترین غلظت عناصر غذایی
در تمام ارقام ،تحت بیشترین سطح شوری بود .غلظت باالی
یون سدیم و کلرید در محلول خاک ،باعث افزایش غلظت یون
سدیم نسبت به یونهای پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و غلظت یون
کلرید نسبت به یون نیترات میشود .در نتیجه گیاه ،مستعد
تنش اسمزی ،آسیب اختصاصی یونی و اختالالت تغذیهای
میگردد (.)Grattan and Grieve, 1998
Romero and
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قسمت وسیعی از زمینهای شور با مشکل تهویه دائمی یا
متناوب مواجهاند ) .(Barrett-Lennard, 2003در خاکهای شور
با تهویه نامناسب ،اثر شوری تشدید شده و بهعلت تغییر قابلیت
جذب عناصر ،مقدار و نسبت یونها در بافتهای گیاهی تغییر
میکند ( .)Sairam and Tyagi, 2004به عنوان مثال Barrett-
 )2003(Lennardنشان داد که در خاک اشباع ،با افزایش شوری
سمیت یونهایی نظیر سدیم ،کلر و سولفات تشدید شد .ورود
بیش از حد یونهای سدیم و کلر به ریشه و انتقال سریع آنها
به ساقه از علل این امر بود (1994) Allen et al. .دریافتند که
اثر ترکیبی تنشهای شوری و تهویهای بر زیست توده بخش
هوایی بیشتر از ریشه بود .بهصورتی که در شوریهای پایین،
نسبت سدیم به کلسیم و پتاسیم بافت ریشهای ثابت ماند .البته
در شوریهای باال این نسبتها در ریشه نیز افزایش چشمگیری
نشان داد که نشان دهنده عدم تعادل یونی و تخریب غشای
سلولی در بافت ریشه بود )Najafi et al. .( Allen et al., 1994
( )2013اثر سطوح مختلف شوری در زمانهای مختلف غرقابی را
بر گیاه ذرت بررسی کردند .آنها نشان دادند که غلظت آهن
بخش هوایی و ریشه به مدت غرقاب و یا تنش تهویهای بستگی
داشت و بیشترین غلظت آن در شرایط غیر غرقاب و بدون
شوری بود .کاهش غلظت آهن در شرایط تنش شوری و تهویهای
بهعلت کاهش سرعت تنفس ریشه ،کاهش تولید  ATPو در
نتیجه مختل شدن جذب فعال آهن بهوسیله ریشه میباشد
( )2015( Najafi .)Marschner, 1995aمشاهده کرد که در
تیمارهای شوری ،غلظت پتاسیم ،کلسیم و منیزیم ذرت کاهش
و غلظت سدیم افزایش یافت .در حالی که در تیمارهای غرقاب،
غلظت کلسیم کاهش و غلظت پتاسیم ،منیزیم و سدیم افزایش
پیدا کرد.
در خاکهایی با تخلخل تهویهای پایین ،بعلت پخشیدگی
و انتقال کم اکسیژن ،سرعت جذب آب توسط گیاه محدود است
( .(PromKhambut et al., 2011; Mohammadi et al.2010در
این شرایط ،هدایت هیدرولیکی ساقه و ریشه پایین بوده و
موجب کاسته شدن فشار تورمی میشود (.)Else et al., 1995
بنابراین منافذ روزنهای بسته شده و در ادامه جذب عناصر غذایی
در گیاه مختل میگردد ( )Pedersen et al., 2009به عالوه
شدت جذب آب و مواد غذایی توسط گیاه به قطر و طول ریشه و
میانگین تراکم ریشههای مویین بستگی دارد .در شرایط تنش
اکسیژن ،بهدلیل نبود انرژی کافی و آسیب دیدن فیزیولوژی
گیاه ،رشد ریشه کم شده و کاهش جذب آب و امالح تشدید
میشود ( .)Bhattarai et al. 2005در این شرایط ،غلظت عناصر
غذایی پر مصرف در گیاه به خصوص نیتروژن ،فسفر و پتاسیم با

شدت بیشتری کاهش مییابد (.)PessaraKli, 2010
 )2001( et al.کمترین مقدار جذب نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در
شرایط کمبود اکسیژن را  23تا  03درصد مقدار جذب این
عناصر در شرایط حضور اکسیژن کافی گزارش نمودندTrought .
 )1980(and Drewمشاهده کردند که غلظت نیتروژن ،فسفر،
پتاسیم ،کلسیم و منیزیم قسمتهای هوایی گیاه گندم بالفاصله
پس از آغاز غرقاب شدن خاک کاهش یافت.
در مجموع نیمی از اراضی زیر کشت کشور ایران تحت
کشت گندم ( ،)Triticum a.به عنوان محصول عمده غذائی می-
باشد .همچنین لوبیا مهمترین گونه حبوبات نیز به عنوان دومین
منبع غذایی بشر پس از غالت و عمدهترین منبع پروتئین
گیاهی محسوب میشود ( Bagheri et al., 2006; Abedi et al.,
 .)2005بههمین دلیل ،با توجه به اثر باالی تنشهای شوری و
تهویه بر میزان غلظت عناصر غذایی گیاهان و همچنین اهمیت
اقتصادی گیاهان گندم و لوبیا ،مطالعه روند تغییرات غلظت
عناصر غذایی در این گیاهان تحت تنشهای مذکور بسیار
ضروری میباشد .اهداف این پژوهش عبارتند از )1 :بررسی اثر
دامنه رطوبتی نزدیک اشباع تا ظرفیت زراعی خاک بر غلظت
عناصر غذایی بخش هوایی گندم و لوبیا در دو خاک با بافت
متفاوت )2 ،بررسی اثر شوری خاک بر تغییرات غلظت عناصر
غذایی بخش هوایی گندم و لوبیا ،و  )3مقایسه اثر همزمان
شوری و مکش ماتریک خاک بر غلظت عناصر غذایی مختلف دو
گیاه
Przywara

مواد و روشها
این پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل و با طرح پایه کامالً
تصادفی با سه تکرار اجرا شد .دو خاک با بافتهای لوم رسی و
لوم شنی غیر شور ،از الیههای  3-33سانتیمتری زمینهای
زراعی دانشگاه زنجان نمونهبرداری شد .میزان کربنات کلسیم
( )CaCO3معادل ،نیتروژن ( ،)Nفسفر ( ،)Pپتاسیم ( ،)Kسدیم
( )Naو کلسیم ( ،)Caآهن ( )Feو روی ( ،)Znرسانایی الکتریکی
در عصاره  )EC( 1:1و  PHخاک در عصاره  1:1بهترتیب مطابق
روشهای خنثیسازی با ،)Allison and Moodi, 1965( HCl
کجلدال (،)1954( Olsen et al. ،)Chapman, and Pratt, 1982
استات آمونیوم ( ،)Chapman and Pratt, 1982با عصارهگیر
 )Lindsay and Norvell, 1978( DTPAو )1996( Thomas
اندازهگیری شد .منحنی توزیع اندازه ذرات خاک ( )PSDبه
روش هیدرومتر و الک تعیین گردید (.)Gee and Or, 2002
همچنین جهت تعیین منحنی مشخصه رطوبتی خاک ،از
ستون آویزان آب (مکشهای ماتریک  ،)11KPa -3/1دستگاه
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صفحه فشار ( )333 kPa-33و دستگاه غشای فشار
( )h˃333kPaاستفاده شد ()Dane and Hopman,s 2002
(شکل .)1
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برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای مورد
بررسی در جدول ( )1و منحنی رطوبتی دو خاک در شکل ()1
آمده است.

جدول  -1برخی از ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاکهای مورد بررسی
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استقرار کامل گیاهان ،تیمارهای شوری و مکش ماتریک خاک بر
گیاهان اعمال شد.
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مکش ماتریک خاک ()kPa
شکل  -1منحنی مشخصه رطوبتی دو خاک لوم شنی و لوم رسی

کشت گياهان
کشت در گلخانه تحقیقاتی گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
( 3641 N 4824 Eو ارتفاع  1611متر) در دو سال متوالی
( 1333و  )1330با  8ساعت تاریکی و  16ساعت روشنایی با
شدت تابش  11تا  10کیلو لوکس ،بسته به ساعات روز با نور
طبیعی یا توسط نور المپ و رطوبت نسبی  03درصد انجام شد.
در طول دوره رشد دمای گلخانه در دامنه  18تا  22درجه
سانتیگراد حفظ گردید .خاکهای مورد بررسی در گلدانهایی
به ارتفاع  3/27 mو قطر  3/26 mبا جرم مخصوص ظاهری
مشخص ( 1/1و  1/21 Mgm-3به ترتیب برای خاک لوم شنی و
لوم رسی) ریخته شدند .بر اساس نتایج تجزیه خاک (جدول )1
و نیاز گیاهی ،کودهای شیمیایی مورد نیاز بهصورت محلول ،قبل
از کاشت ،زمان گلدهی و زمان پرشدن دانه به خاک گلدانها
افزوده شد تا گیاهان بدون وجود محدودیت غذایی رشد کنند.
دانههای گیاهان لوبیا ) (Phaseoulus vulgaris cv. COS16و
گندم ) (Triticum aestivum cv. Mahdaviبهصورت مجزا در
داخل گلدانهای مذکور در درجه اشباع  38درصد برای خاک
لوم شنی و  13درصد برای خاک لوم رسی (در ظرفیت زراعی)
کشت شده و پس از جوانهزدن گیاهان 0 ،گیاهچه لوبیا و 8
گیاهچه گندم در گلدانهای مربوطه حفظ گردید .پس از

تيمارهای مکش ماتريک

بر اساس هدف آزمایش که بررسی تغییرات غلظت عناصر غذایی
گیاهان در خاکهای خیس (نزدیک اشباع تا ظرفیت زراعی)
بود ،تیمارهای مکش ماتریک خاک  13 ،6 ،2و  33kPaانتخاب
شدند .جهت اعمال مکشهای ماتریک  2-13 kPaاز
تانسیومترهای دستساز ( )Meskini et al., 2015و برای مکش
ماتریک  33 kPaاز تانسیومتر استاندارد استفاده شد .تانسیومتر
دستساز متشکل از یک کالهک متخلخل در داخل خاک
گلدانها و یک لوله (شیلنگ) که از باال متصل به کالهک و از
انتها ،در بطری آبی با سطح پایه مشخص قرار داشت ،بود.
اختالف ارتفاع مشخصی بین سطح آب پایه و وسط کالهک
داخل خاک وجود داشت که بر اساس اصول ستون آویزان آب،
مکش ماتریک خاک را (بر گرفته از دستگاه جعبه شن Sand
 )boxکنترل میکرد (.)Meskini et al., 2015
تيمارهای شوری

تیمارهای شوری آب آبیاری ،بر اساس دامنه تحمل شوری هر
گیاه ( )FAO, 2002انتخاب شد که شامل  1سطح ،معادل
ECهای  6 ،0 ،2 ،3/7و  8 dSm-1برای گیاه لوبیا و ECهای ،2
16 ،8 ،0و  23 dSm-1برای گیاه گندم بودند .برای ساخت
محلولهای مذکور از نمک کلرید کلسیم و کلرید سدیم به
نسبت  3:1استفاده شد.
در کل  203گلدان برای دو گیاه (لوبیا و گندم) ،دو نوع
بافت مختلف خاک (لوم شنی و لوم رسی) با  1سطح شوری و 0
سطح مکش ماتریک با سه تکرار آماده شد.
هر روز گلدانها (مکشهای  )2-6kPaبا محلولهای
مشخص آبیاری شده (شستشو شده) و با استفاده از
تانسیومترهای دست ساز ،رطوبت گلدانها در مکش مورد نظر
کنترل میشد .بنابراین تغییرات رطوبت و به تبع آن تغییرات
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شوری خاک وجود نداشت .در مکش ماتریک  33 kPaبهدلیل
عدم زهکشی و استفاده از تانسیومتر استاندارد ،ابتدا گلدانها با
شوریهای مشخص آبیاری شدند .هنگامی که شوری خاک به
میزان مورد نظر رسید ،ادامه آبیاری با آب مقطر صورت گرفت.

نتايج و بحث

اندازهگيری عناصر غذايی گياه

عملکرد بخش هوايی

در پایان فصل رشد و پس از رسیدگی کامل دانهها ،قسمت
هوایی گیاهان برداشت شده و در داخل آون ،با دمای  73درجه،
سلسیوس به مدت حداقل  72ساعت خشک و وزن شدند .سپس
نمونهها با اسید سولفوریک هضم شد و عصارههای گیاهی آنها
تهیه شد ) .(Cresser and Parsons, 1979در ادامه ،غلظت
پتاسیم عصارهها با دستگاه فلیم فتومتر )(Jenway, PFP-7, UK
و غلظت کلسیم ،سدیم ،روی و آهن آنها توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر ( )SpectrAA.20 Varianاندازهگیری گردید
) .(Cresser and Parsons, 1979همچنین جهت اندازهگیری
نیتروژن گیاهان ،عصاره نمونهها ،تقطیر و با اسید سولفوریک
تیتر شد و غلظت نیتروژن بخش هوایی گیاهان محاسبه گردید
(.)Bremner and Mulvaney, 1982
برای تجزیه و تحلیل آماری اطالعات بدست آمده ،از نرم-
افزار  SAS 9.1.3استفاده شد .اثر تیمارها و همچنین اثر متقابل

تغییرات وزن خشک بخش هوایی گندم و لوبیا بهصورت تابعی از
مکش ماتریک خاک در شکل ( )2آمده است .نتایج نشان داد که
در مکش  2 kPaبه دلیل کمبود اکسیژن ،عملکرد گندم و لوبیا
در خاک لوم شنی و لوم رسی پایین بود .در این شرایط ،کاهش
جذب آب و بسته شدن استومات ،منجر به افت نرخ فتوسنتز و
نفوذپذیری ریشه شده و رشد رویشی و زایشی گیاه را محدود
میکند ( .)Brown et al., 1960بنابراین در این شرایط ،به ویژه
تحت شوریهای باال ،بخش هوایی هر دو گیاه به شدت زرد شده
و عالئم سوختگی در برگهای آنها مشاهده شد .با افزایش
مکش و بهبود تهویه ،عملکرد گندم و لوبیا افزایش یافت و در
مکش ماتریک  6-13 kPaبه بیشترین مقدار رسید .الزم به ذکر
است که بیشترین شدت سبزینگی در همه سطوح شوری ،در
این مکشها دیده شد.
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متوسط ( )2-8 dSm-1و میزان عملکرد آن تحت ECهای باال
( )16-23 dSm-1دیده شد .با افزایش مکش این تفاوت کمتر
شد و در مکش ماتریک  33 kPaبه حداقل رسید .تفاوت اجزای
عملکرد گندم و لوبیا در مکش ماتریک کم ،بهاین دلیل بود که
گیاه گندم تحت دامنه وسیعتری از شوری رشد کرد و درنتیجه
اثر تشدیدی آن بر تنش تهویه مشهودتر بود (شکل .)2

در خاک لوم شنی و لوم رسی و در مکشهای بیشتر از
 ،13 kPaعملکرد گیاهان گندم و لوبیا در ECهای کم تا
متوسط ( 2-8dSm-1برای گندم و  3/7-0dSm-1برای لوبیا)
کاهش یافت در حالیکه در ECهای باالتر ( 16-23dSm-1برای
گندم و  16-23dSm-1برای لوبیا) ،میزان آنها تقریبا ثابت باقی
ماند .کاهش عملکرد گندم و لوبیا در مکشهای باالتر از 13 kPa
را میتوان به دور شدن از شرایط مکش بهینه خاک نسبت داد.
تیمار شوری در سطوح پایین تا متوسط (EC=2-8dSm-1
برای گندم و  EC=3/7-0dSm-1برای لوبیا) اثر مشخصی بر
عملکرد هر دو گیاه نداشت .ولی در سطوح باالتر (EC˃8dSm-1
برای گندم و  EC˃0dSm-1برای لوبیا) ،منجر به کاهش عملکرد
گندم و لوبیا در هر دو خاک شد .این نتیجه قابل مقایسه با
مشاهدات  )2011( Razzaghi et al.میباشد .از مهمترین علل
کاهش رشد گیاه در شوریهای باال ،سمیت یونی و کاهش جذب
آب و عناصر غذایی است ( .)Zhu, 2007در همه مکشها،
کمترین مقدار عملکرد ،تحت  EC=23dSm-1برای گندم و
 EC=8dSm-1برای لوبیا بود .این اثر در مکش ماتریک 2 kPa
بیشتر بود (شکل  .)2زیرا شوری ،اثر کمبود تهویه را تشدید کرد.
در مکشهای ماتریک کم ،اثر شوری بر اجزای عملکرد گندم
بارزتر از لوبیا بود (شکل  .)2بهطوری که در مکش ماتریک kPa
 ،2تفاوت زیادی بین میزان عملکرد گندم تحت ECهای کم تا

غلظت عناصر غذايی بخش هوايی

تجزیه واریانس اثر شوری و مکش ماتریک خاک بر غلظت عناصر
غذایی بخش هوایی گندم و لوبیا به ترتیب در جدولهای  2و 3
آورده شده است .نتایج نشان داد که اثر مکش ماتریک خاک بر
غلطت کلسیم در اندامهای هوایی لوبیا در سطح آماری  1درصد
و بر میزان سایر عناصر غذایی لوبیا و همچنین بر تمام عناصر
غذایی گندم در سطح آماری  1درصد معنیدار بود.
اثر شوری بر میزان غلظت پتاسیم ،کلسیم و آهن گندم و
پتاسیم و آهن لوبیا در سطح آماری  1درصد و همچنین بر
غلظت کلسیم لوبیا در سطح آماری  1درصد معنیدار بود .اثر
متقابل مکش ماتریک و شوری نیز بر غلظت کلسیم ،نیتروژن و
آهن گندم و کلسیم لوبیا در سطح آماری  1درصد و بر غلظت
سدیم لوبیا در سطح آماری  1درصد معنیدار بود (جدول 2و .)3

جدول  -5تجزيه واريانس اثر شوری ( )ECو مکش ماتريک خاک بر ميزان غلظت پتاسيم ( ،)%Kکلسيم ( ،)%Caسديم ( ،)mgg-1, Naآهن ( ،)mgKg-1, Feروی
( )mgKg-1,Znو نيتروژن ( )%Nدر بخش هوايی گندم

منبع تغییرات

درجه آزادی

مکش ماتریک
شوری
شوری  مکش ماتریک

میانگین مربعات

3
0
12

خطا
ضریب تغییرات

K

Ca

Na

Fe

Zn

N

3/30
3/66
3/33

2/07
0/60
3/31

03/17
3/28
3/10

13261/13
0383/68
2831/32

161/81
33/12
23/16

1/21
3/23
3/36

3/33
13/33

3/11
21/71

3/38
2/03

77/33
16/31

17/83
18/20

3/36
16/23

 و  به ترتيب بيانگر اثر معنادار در سطوح آماری  1و  2درصد میباشند.
جدول  -1تجزيه واريانس اثر شوری ( )ECو مکش ماتريک خاک بر ميزان غلظت پتاسيم ( ،)%Kکلسيم ( ،)%Caسديم ( ،)mgg-1, Naآهن ( ،)mgKg-1, Feروی
( )mgKg-1,Znو نيتروژن ( )%Nبخش هوايی لوبيا

منبع تغییرات

درجه آزادی

مکش ماتریک
شوری
شوری  مکش ماتریک

3
0
12

میانگین مربعات
K

خطا
ضریب تغییرات

Ca

1/32
3/61
3/33
3/36
11/31

Na

3/17
3/11
3/12
3/30
13/11

Fe

161/12
3/03
1/61
3/31
0/13

Zn

3131/13
3803/27
130/88
13/33
11/21

 و  به ترتيب بيانگر اثر معنادار در سطوح آماری  1و  2درصد میباشند.

N

181/02
121/101
00/21
1/11
3/06

11/62
3/18
3/13
3/32
3/63
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غلظت پتاسيم

تغییرات غلظت پتاسیم بهصورت تابعی از مکش ماتریک خاک
در شکل ( 3الف-د) آمده است .بررسی شکل ( )3نشان میدهد
که غلظت پتاسیم بخش هوایی گندم و لوبیا با مکش ماتریک
خاک افزایش یافت و در مکش  33 kPaبه بیشترین مقدار
( 23 mgg-1برای هر دو گیاه در خاک لوم شنی و  17و mgg-
 17/11به ترتیب برای گندم و لوبیا در خاک لوم رسی) رسید .به
دلیل حساسیت بیشتر لوبیا به تنش تهویهای ،افزایش غلظت
پتاسیم آن با مکش ماتریک ( 23درصد) بیشتر از گندم (13

درصد) بود )2006( Teakle et al. .هم نتایج مشابهی را گزارش
کردند و نشان دادند که اثر تنش شوری و تهویه بر غلظت
پتاسیم گیاهان حساس بیشتر از گیاهان مقاوم بود.
تیمار شوری نیز غلظت پتاسیم را متاثر کرده و موجب
کاهش غلظت آن در هر دو گیاه گندم و لوبیا شد (شکل .)3
کمترین غلظت پتاسیم در مکش ماتریک  2 kPaتحت dSm-
 EC =231برای گندم و  EC = 8dSm-1برای لوبیا در خاک لوم
شنی و لوم رسی مشاهده شد (شکل .)3
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کاهش غلظت پتاسیم در شرایط کمبود اکسیژن ممکن
است بهعلت تغییر فرآیندهای حرکت امالح در غشاء ،پتانسیل
غشاء و جذب آب و مواد غذایی باشد .زیرا در این شرایط ،جذب
پتاسیم توسط ریشه و انتقال آن از غشاء مختل میگردد و
موجب کاهش جذب فعال پتاسیم و نشت این یون از ریشه به
محیط میشود (.)Kozlowski, 1997
تنش شوری از طریق کاهش مقدار آب قابل دسترس برای
گیاه موجب کاهش جذب آب و عناصر غذایی از جمله پتاسیم

توسط ریشه میشود ) .(Cha-um, et al., 2011همچنین به
دلیل تشابه روابط ترمودینامیکی ،شعاع یونی و انرژی
هیدراسیون سدیم و پتاسیم که عامل تعیین کننده ورود این دو
یون از طریق پروتئینهای غشایی به درون سلول هستند ،سدیم
از کانالهای پتاسیمی جذب شده و موجب کاهش غلظت
پتاسیم در گیاه میشود ( .)Kaya et al., 2006مقایسه دو خاک
لوم شنی و لوم رسی نشان داد که روند تغییرات غلظت پتاسیم
گندم و لوبیا در دو خاک مشابه بود .اما غلظت این عنصر در

ختار و همکاران :اثر شوری خاک بر غلظت عناصر غذايی ...

بخش هوایی گندم و لوبیا در خاک لوم شنی به دلیل باالتر بودن
غلظت پتاسیم در این خاک بیشتر از خاک لوم رسی بود (شکل
 3ج  -د ) .نتایج نشان داد که با وجود کاهش عملکرد در شرایط
تنش تهویهای یا شوری (شکل  ،)2اثر رقت بر غلظت پتاسیم
واضح نبود .به عبارت دیگر کاهش ماده خشک در شرایط تنش
تهویه یا شوری موجب تغلیظ این عنصر در هر دو گیاه در خاک
لوم شنی و لوم رسی نشد.
غلظت نيتروژن

در خاک لوم شنی و لوم رسی کمترین غلظت نیتروژن در بخش
هوایی گندم (به ترتیب  )38- mgg-1و لوبیا ( )2-8 mgg-1در
مکش  2 kPaمشاهده شد (شکل  .)0مکش  2 kPaمربوط به

ناحیه اول منحنی رطوبتی بود (شکل  .)1در این ناحیه به دلیل
پایین بودن تخلخل تهویهای و انتشار کم اکسیژن ،جذب آب و
امالح کاهش یافته و متعاقباً غلظت عناصر غذایی از جمله
نیتروژن در گیاه کاسته میشود .بهعالوه در این شرایط رطوبتی،
رشد و گسترش ریشه نیز متاثر شده که موجب کاهش بیشتر
جذب نیتروژن میگردد .همچنین در رطوبتهای باالی خاک،
بهدلیل نیتراتزدایی ( )Valé et al., 2007و شسته شدن
نیتروژن خاک ،کاهش غلظت آن در گیاه تشدید میشود
( .)Nishihara et al. 2001نتایج مشابهی توسط Meskini et al.
( )2015برای گیاه گندم گزارش شد.
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با افزایش مکش ماتریک و بهبود تهویه ،غلظت نیتروژن
هر دو گیاه افزایش یافت و در مکشهای ( 6-13 kPaتقریباً
معادل تخلخل تهویهای  3/16-3/11 m3m-3،به ترتیب در خاک
لوم رسی و لوم شنی) به بیشترین مقدار رسید (شکل  0الف-
د) .افزایش غلظت نیتروژن لوبیا با مکش ماتریک ( 67درصد)،
بهدلیل حساسیت بیشتر آن نسبت به تهویه ،بارزتر از گندم (06

درصد) بود .در مکشهای باالتر ( )13 kPaبه دلیل کاهش میزان
آب قابل دسترس و کاهش حرکت تودهای در خاک ،جذب
نیتروژن و متعاقبا غلظت آن در گیاه کاهش یافت ( Schlemmer
.)et al., 2005
شکل ( 0الف-د) نشان میدهد که شوری اثر مشخصی بر
غلظت نیتروژن گندم و لوبیا در هر دو خاک نداشت .از آنجایی-
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که نمک مورد استفاده در این پژوهش شامل درصد باالیی از
نمک کلرید کلسیم بود ،احتمال دارد که کلسیم با یون نیترات و
کلر با یون آمونیوم در جذب توسط ریشه رقابت کرده و جذب
نیتروژن تحت تاثیر قرار گرفته باشد .از طرفی به علت پایین
بودن مقدار نیتروژن در هر دو خاک (جدول  )1جذب آن توسط
ریشه در تمام سطوح شوری تقریباً بهطور یکسانی متاثر شد و
بنابراین تغییرات غلظت کلسیم گندم و لوبیا با شوری ،روند
مشخصی را نشان نداد .مقایسه دو شکل ( 2و  )0نشان میدهد
که روند تغییرات غلظت نیتروژن و عملکرد با مکش ماتریک،
یکسان بود و بنابراین اثر رقت بر میزان غلظت نیتروژن موثر
نبود .به عبارت دیگر سرعت جذب و انتقال نیتروژن به بخش
هوایی در تمام مکشها و سطوح شوری متناسب با سرعت رشد
هر دو گیاه در خاک لوم شنی و لوم رسی بود.

غلظت کلسيم

شکل ( 1الف-د) نشان میدهد که غلظت کلسیم در مکش
 2کمترین مقدار بود ،بهطوری که غلظت آن در بخش هوایی
گندم برابر  11/1و  6 mgg-1و در بخش هوایی لوبیا برابر 21/2
و  12 mgg-1به ترتیب در خاک لوم شنی و لوم رسی بود (شکل
 .)1در این مکش به دلیل کمبود تهویه ،جذب کلسیم محدود
شد و غلظت آن در گیاه تحت تاثیر قرار گرفت .با افزایش مکش
ماتریک از  2تا  13-6 kPaبه دلیل بهبود تهویه و شرایط
رطوبتی خاک جهت تنفس ،رشد و گسترش ریشه ،جذب و
غلظت کلسیم گندم و لوبیا افزایش یافت و در مکشهای باالتر
( )13 kPaتقریباً ثابت ماند )1972( Ponnamperuma .نیز نتایج
مشابهی را برای گیاه برنج ارائه داد.
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در خاک لوم رسی

افزایش شوری موجب افزایش غلظت کلسیم گندم و لوبیا
در هر دو خاک شد .به دلیل این که نمک مورد استفاده در این
پژوهش ،حاوی مقدار زیادی کلسیم بود ،بنابراین با افزایش
شوری و غلظت کلسیم در خاک لوم شنی و لوم رسی ،جذب و
غلظت آن در هر دو گیاه افزایش یافت.

مقایسه اثر متقابل شوری و مکش ماتریک خاک نشان
میدهد که بیشترین غلظت کلسیم در مکش  13-33 kPaتحت
 EC=23dSm-1برای گندم و تحت  EC=8dSm-1برای لوبیا بود
(شکل  .)1مقایسه دو شکل ( 2و  )1نشان میدهد که روند
تغییرات غلظت کلسیم و عملکرد با مکش ماتریک ،تقریبا مشابه

ختار و همکاران :اثر شوری خاک بر غلظت عناصر غذايی ...

بود و بنابراین همانند غلظت نیتروژن ،اثر رقت بر میزان غلظت
کلسیم نیز موثر نبود .به عبارت دیگر سرعت جذب و انتقال
کلسیم به بخش هوایی در تمام مکشها و سطوح شوری،
متناسب با سرعت رشد بود و کاهش ماده خشک ،موجب تغلیظ
این عنصر در هر دو گیاه نشد.
غلظت سديم

تغییرات غلظت سدیم بهصورت تابعی از مکش ماتریک خاک در
شکل ( 6الف-د) آمده است .بیشترین غلظت سدیم برابر  21/3و
 23 mgg-1برای گندم و  23/1و  27/2 mgg-1برای لوبیا به
ترتیب در خاک لوم شنی و لوم رسی ،در مکش  2 kPaمشاهده
شد (شکل  .)6باال بودن غلظت سدیم در مکش  2 kPaرا می-
توان به اثر رقت نسبت داد .زیرا در این مکش به دلیل کاهش
عملکرد ،میزان زیادی از غلظت سدیم در مقدار کمی از وزن
خشک هر دو گیاه گزارش شد (شکل  2و  .)6همچنین در
خاکهای اشباع و نزدیک اشباع ،غلظت یونهای آمونیوم،

منیزیم (دو ظرفیتی) و آهن (دو ظرفیتی) محلول در خاک
افزایش مییابد ،بنابراین این یونها ،به جایگاههای تبادلی حمله
کرده و سدیم را به محلول خاک آزاد میکنند ( Narteh and
 .)Sahrawat, 1999نتیجه این امر افزایش غلظت سدیم در
محلول خاک و به تبع آن در گیاه میباشد .همچنین غلظت
پایین اکسیژن ،مانع از خروج فعال یونهای سدیم توسط ریشه-
ها شده و مقدار آن در گیاه باال میرود ( Gutierrez et al.,
 .)1996این نتایج برای آفتابگردان ( ، )Marschner, 1995bپنبه
( ،)Milroy et al., 2009انگور ( )Stevens and Prior, 1994و
یونجه ( )Smethurst et al. 2005نیز گزارش شد .با افزایش
مکش ماتریک و درصد منافذ پر از هوا ،اثر این عوامل کم شده و
غلظت سدیم گندم ( 3درصد) و لوبیا ( 21درصد) کاهش یافت و
کمترین مقدار آن در مکش  33 kPaدیده شدNajafi et al. .
( )2012aنیز نتایج مشابهی را برای گیاه آفتابگردان مشاهده
نمودند.
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شکل  -6تغييرات غلظت سديم بهصورت تابعی از مکش ماتريک خاک تحت شوریهای مختلف ،الف -گندم و ب -لوبيا در خاک لوم شنی و ج -گندم و د -لوبيا
در خاک لوم رسی.

نتایج نشان میدهد ،که شوری بر غلظت سدیم بخش
هوایی گندم و لوبیا اثر مشخصی نداشت .نمک مورد استفاده در

این پژوهش حاوی نسبت  3:1کلسیم به سدیم بود .این امر
موجب افزایش رقابت در جذب سدیم و کلسیم توسط ریشه
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شده و بهویژه در شوریهای باال ،جذب سدیم تحت تاثیر قرار
گرفت .بنابراین افزایش غلظت سدیم در شوریهای باال دیده
نشد (شکل .)6
غلظت آهن

شکل ( 7الف-د) نشان میدهد که در هر دو خاک لوم رسی و
لوم شنی ،بیشترین غلظت آهن در مکش  2 kPaتحت dSm-
 EC=231برای گندم ( )131163- mgKg-1و EC=8dSm-1
برای لوبیا ( )123-131 mgKg-1بود .در خاکهای اشباع و
نزدیک اشباع ،بهدلیل ایجاد شرایط احیا ،آهن سه ظرفیتی
تبدیل به آهن دو ظرفیتی شده و حاللیت و قابلیت استفاده آن
توسط گیاه بهشدت افزایش مییابد .همچنین در این شرایط pH
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خاک تغییر کرده و از حالت قلیایی به سمت خنثی سوق داده
میشود و موجب رهاسازی بیشتر آهن از بخش تبادلی میگردد
( .)Najafi and Towfighi, 2006بنابراین در این مکش غلظت
آهن در بخش هوایی گندم و لوبیا بهطور چشمگیری باالتر از
سایر مکشها بود .با افزایش مکش ماتریک و بهبود تهویه در هر
دو خاک ( ، )2-13 kPaغلظت آهن به شدت کاهش یافت و در
مکشهای باالتر ( )h˃13 kPaمقدار آن تقریباً ثابت باقی ماند
(شکل  )2012( Valizade et al. .)7نتایج مشابهی را مشاهده
کرده و گزارش کردند که با زهکشی خاک غرقاب ،میزان آهن
محلول در خاک و همچنین غلظت آن در گیاه برنج کاهش
یافت.
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شکل  -2تغييرات غلظت آهن بهصورت تابعی از مکش ماتريک خاک تحت شوریهای مختلف ،الف -گندم و ب -لوبيا در خاک لوم شنی و ج -گندم و د -لوبيا در
خاک لوم رسی.

تیمار شوری موجب افزایش غلظت آهن گندم و لوبیا در
هر دو خاک بهویژه در مکش  2 kPaشد .این اثر برای گیاه لوبیا
بارزتر از گندم بود .گیاه لوبیا به تنش شوری حساستر بوده و
بنابراین غلظت آهن آن بیشتر از گندم تحت تاثیر شوری قرار
گرفت .بهطوریکه در همه مکشها ،بیشترین غلظت آهن لوبیا،
در  EC=8dSm-1مشاهده شد.

باال بودن غلظت آهن در شوریهای باال را میتوان به
تغلیظ این عنصر در بخش هوایی هر دو گیاه نسبت داد (شکل 2
و  .)7زیرا در شرایط تنش شوری به دلیل کاهش عملکرد ،میزان
زیادی از غلظت آهن در مقدار کمی از وزن خشک هر دو گیاه
گزارش شد .همچنین ممکن است که در مکش ماتریک کم
( ،)2 kPaآهن احیا شده و حاللیت آن باال میرود .از طرفی با

ختار و همکاران :اثر شوری خاک بر غلظت عناصر غذايی ...

افزایش شوری و غلظت کلسیم ،آهن جذب شده در سطوح
کلوئیدی توسط کلسیم آزاد شده و در نتیجه میزان آهن محلول
در خاک و قابل جذب توسط ریشه افزایش مییابد (شکل .)7
 )2012b( Najafi et al.اثر سطوح مختلف شوری در زمانهای
مختلف غرقابی را بر گیاه ذرت بررسی کرده و نشان دادند که
غلظت آهن بخش هوایی و ریشه به مدت آبگرفتگی بستگی
داشت.

EC=2dS/M

غلظت روی بخش هوايی

روند تغییرات غلظت روی گندم و لوبیا با مکش ماتریک خاک
تقریباً مشابه غلظت آهن بود .بهطوری که بیشترین غلظت روی
گندم و لوبیا در خاک لوم شنی و لوم رسی ،تحت مکش ماتریک
 2 kPaمشاهده شد .با افزایش مکش ماتریک خاک تا ،13kPa
غلظت روی گندم ( 33درصد) و لوبیا ( 01درصد) کاهش یافت و
در مکشهای باالتر ( )h˃13 kPaتقریباً ثابت باقی ماند(شکل 8
الف-د).
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شکل  -4تغييرات غلظت روی بهصورت تابعی از مکش ماتريک خاک تحت شوریهای مختلف ،الف -گندم و ب -لوبيا در خاک لوم شنی و ج -گندم و د -لوبيا در
خاک لوم رسی.

افزایش روی در مکشهای پایین خاک را میتوان به
تغلیظ میزان این عنصر در گیاه نسبت داد ( Valizade et al.,
 .)2012در مکش ماتریک  ،2kPaبه دلیل کمبود اکسیژن ،رشد
گیاه تحت تاثیر قرار گرفت و حجم و وزن بخش هوایی آن به
شدت کاهش یافت .لذا میزان یون روی نسبت به وزن خشک
بخش هوایی گندم و لوبیا افزایش یافت (شکل  2و  .)8همچنین
در شرایط غرقابی ،به دلیل وجود شرایط احیا pH ،خاک تغییر
کرده و از شرایط قلیایی به سمت خنثی سوق داده میشود ،این
امر موجب افزایش حاللیت روی در خاک میگردد ( Huang and

 .)WilKinson, 2000; Havlin et al., 2005بنابراین جذب و
غلظت این عنصر در گیاهان گندم و لوبیا افزایش یافت.
 )2012( Valizade et al.نتایج مشابهی را ارائه کرده و نشان
دادند که شرایط غرقابی ،میزان روی برنج را افزایش دادNajafi .
 )2012b( et al.نیز افزایش غلظت روی ریشه آفتابگردان را بعد
از شرایط غرقابی گزارش کردند )2013( Najafi et al. .نشان
دادند که در بخش هوایی ذرت ،غلظت روی بعد از  22روز
اعمال شرایط غرقابی ،از  1/23به  1/38 mgKg-1رسید و با
تغییر شرایط غرقابی ،غلظت قابل استخراج و محلول روی کاهش

1196  بهار،1  شمارﮤ،84  دورﮤ،تحقيقات آب و خاک ايران

 مشاهدات نشان داد که.مکش ماتریک خاک بیشتر از گندم بود
 بهترین،6-13kPa  در مکشهای ماتریک بین،بهطور معنیداری
شرایط رطوبتی برای هر دو گیاه در تمام سطوح شوری وجود
 برای3/7 dSm-1(  همچنین در کمترین سطوح شوری.داشت
 برای گندم) هر دو گیاه در بهترین شرایط درون2 dSm-1 لوبیا و
 بهعالوه این مطالعه نشان داد که مکشهای کم.تغذیهای بودند
 تنش تهویهای ایجاد کرده و، علیرغم فراهمی مناسب آب،خاک
 بنابراین جهت.این تنش اثر تنش شوری را تقویت میکند
 توصیه میشود،حداکثر عملکرد و بیشترین جذب عناصر غذایی
که از آب آبیاری با کیفیت مناسب استفاده شود و در صورت
 رطوبت خاک،نبود این شرایط برای به حداقل رساندن اثر شوری
 بهعالوه پیشنهاد.در دامنه مکش ماتریک مذکور کنترل شود
 اثر شوری در دامنههای رطوبتی، در مطالعات آینده،میشود
، تا درصورت نبود آب کافی،کمتر نیز مورد بررسی قرار گیرد
متناسب با منابع آبی مختلف (از نظر کیفی و کمّی) بهترین
 برای گیاهان مختلف مشخص،شرایط رطوبتی و سطوح شوری
.گردد
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) نشان میدهد که شوری اثر مشخصی بر میزان8(  شکل.یافت
.غلظت روی در گندم و لوبیا نداشت
نتيجهگيری کلی

-در این پژوهش تغییرات غلظت عناصر غذایی گندم و لوبیا به
صورت تابعی از مکش ماتریک و شوری خاک مورد بررسی قرار
 تخلخل، نتایج نشان داد که در خاکهای نزدیک به اشباع.گرفت
 مهمترین فاکتور موثر بر میزان غلظت عناصر غذایی،تهویهای
 در مکشهای پایین، در محدوده آزمایش حاضر.گیاهان میباشد
 روی و، میزان غلظت آهن،خاک و تحت شرایط تنش تهویهای
 کلسیم و،سدیم گیاه افزایش یافت در حالی که از غلظت پتاسیم
 شوری اثر اندکی بر میزان غلظت.نیتروژن گیاه کاسته شد
 نیتروژن و روی گیاهان داشت که احتماال به دلیل،عناصر سدیم
، با این حال.باال بودن اثر تهویه بر میزان جذب این عناصر بود
شوری موجب کاهش غلظت پتاسیم و افزایش غلظت کلسیم و
آهن گردید که بیان کننده حساسیت باالی جذب این عناصر به
 نشان داد که به دلیل حساسیت، مقایسه دو گیاه.شوری بود
 تغییرات غلظت عناصر آن با تیمارهای شوری و،باالی لوبیا
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