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اثر تنش شوری و تهويه خاک بر نمود ريشه و عملکرد و اجزای آن در گندم و لوبيا
3

مهناز ختار ،1محمدحسين محمدی ،*2فريد شکاری

 .1دانشجوی دکتری ،گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان ،زنجان
 .2دانشیار ،گروه مهندسی علوم خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 .3دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه زنجان ،زنجان
(تاریخ دریافت -1395/5/6 :تاریخ بازنگری -1395 /6 /10 :تاریخ تصویب)1395/7/4 :

چکيده
در این پژوهش اثر مکش ماتریک و شوری بر اجزای عملکرد و توسعه ریشه گندم و لوبیا در شرایط گلخانهای بررسی شد.
نتایج نشان داد که با افزایش مکش از  ،2 kPaاجزای عملکرد و وزن خشک ریشه گندم و لوبیا افزایش یافتند و در مکش
ماتریک  6-10 kPaبه بیشترین مقدار رسیدند .در مکشهای بیشتر از  ،10kPaکلیه اجزای عملکرد گیاهان گندم و لوبیا
(بهغیر از وزن هزار دانه) که تحت شوریهای کم تا متوسط بودند ( EC≤8dSm-1برای گندم و  EC≤4dSm-1برای لوبیا)
کاهش یافتند ،در حالیکه در شوریهای باالتر ،میزان آنها تقریباً ثابت باقی ماند .وزن هزار دانه گندم و لوبیا در
مکشهای باالتر از  10kPaدر تمام سطوح شوری ثابت باقی ماند .شوری در سطوح پایین تا متوسط اثر مشخصی بر
عملکرد و گسترش ریشه هر دو گیاه نداشت .کمترین مقدار چگالی ریشه گندم و لوبیا در مکش ماتریک  6 kPaبود و در
سایر مکشها ( 10 ،2و  )33 kPaمقادیر آن تقریباً برابر بود .شوری اثر واضحی بر چگالی ریشه گندم و لوبیا نداشت .در
 ،EC≤8dSm-1با افزایش مکش ماتریک تا  ،10kPaنسبت وزنی بخش هوایی به ریشه گندم کاهش یافت .در حالیکه در
ECهای باالتر این نسبت با مکش ماتریک روند افزایشی داشت .در مکش  10kPaمقادیر نسبت وزنی به هم نزدیک شدند
و سپس با افزایش بیشتر مکش ماتریک ،تقریباً ثابت ماندند .بنابراین مشخص گردید که نوع پاسخ گیاه به تنش شوری
بستگی به شرایط تهویهای حاکم بر محیط ریشه دارد و کمبود تهویه در خاک میتواند اثر شوری را تشدید کند.
واژههای کليدی :تنش تهویه ،تنش شوری ،عملکرد ،مکش ماتریک خاک
*

مقدمه

گیاهان موجود در طبیعت ،طی دوره رشد معموالً تحت تنش-
های محیطی زیادی قرار میگیرند ( .)Jaleel et al., 2009در این
میان ،شوری یکی از تنشهای اصلی و عمده محدودکننده رشد
گیاهان در جهان میباشد ( .)Zhang et al., 2011افزایش غلظت
نمکها در محیط رشد ریشه به میزان بیش از آستانه تحمل
گیاه ،منجر به کاهش کیفیت و کمیت محصوالت میگردد
( .)Zhu, 2007مهمترین واکنش گیاه به شوری خاک ،کاهش
رشد است که میتواند به دلیل اختالل در جذب آب و امالح،
بسته شدن جزئی یا کلی روزنهها و کاهش کارایی فتوسنتز باشد
( .)Razzaghi et al., 2011همچنین تنش شوری سبب تخریب
سیستم متابولیسمی و بینظمی غشایی ( )Zhu, 2007شده و با
افزایش لیگنین و ضخامت دیواره سلولی ،قابلیت ارتجاعی آن را
کاهش میدهد و منجر به کاهش تقسیم و گسترش سلولی و در
نهایت افت رشد ،توسعه و درصد بقای گیاهان میگردد
* نویسنده مسئولmhmohmad@ut.ac.ir :

(.)Reginato et al., 2016
در بسیاری از مناطق ،شوری خاک به دلیل باال بودن
سطح آب زیرزمینی میباشد و بنابراین بخش وسیعی از
زمینهای شور با مشکل تهویه دائمی یا موقتی مواجهاند
) .(Velmurugan et al., 2016هنگامیکه تنش شوری و تهویه
همزمان رخ دهند ،سبب تشدید آثار هم و محدودیت شدید
جذب آب و رشد رویشی و زایشی گیاه میشوند ( Shi et al.,
 .)2011; Hasanuzzaman et al., 2013بهطوری که کمترین
طول و عرض برگ ،ساقه و ریشه و کمترین درصد جوانهزنی در
باالترین سطح شوری و طوالنیترین زمان تنش تهویه یافت
میشوند (.)Manosalva et al., 2009; Mott and Wang, 2007
کاهش تشکیل میانگره ،ریزش و پیری زودرس برگها و
شاخهها از علل کاهش رشد و در نهایت ریشهکن شدن گیاهان
میباشند ( .)Velmurugan et al., 2016اثر تنش شوری و تهویه
بستگی به نوع گیاه داشته و با افزایش حساسیت آنها ،کاهش
زیستتوده با شدت بیشتر و در زمان کوتاهتری اتفاق میافتد
(.)Carter et al., 2006
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روش کجلدال ( ،)Chapman and Pratt, 1982فسفر ،P،مطابق
روش  ،)1954( Olsen et al.پتاسیم ،K ،به روش استات آمونیوم
( )Chapman and Pratt, 1982و رسانایی الکتریکی ( )ECو pH
خاکها در عصاره  )Thomas, 1996( 1:1تعیین شد .منحنی
توزیع اندازه ذرات خاک ( )PSDبه روش هیدرومتر و الک اندازه-
گیری گردید ( .)Gee and Or, 2002منحنی مشخصه رطوبتی
خاک با استفاده از ستون آویزان آب (مکشهای ماتریک (-0)h
 ،)10kPaدستگاه صفحه فشاری ( )300 kPa-30و دستگاه غشاء
فشاری ( )h˃300kPaتعیین شد ( Dane and Hopmans,
 .)2002برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای
موردبررسی در جدول ( )1و منحنی رطوبتی دو خاک در شکل
( )1آمده است.
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مواد و روشها
این پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل و با طرح پایه کامالً
تصادفی با سه تکرار اجرا شد .دو خاک غیر شور با بافتهای
متفاوت (لوم رسی و لوم شنی) از الیههای  0-30سانتیمتری
زمینهای زراعی دانشگاه زنجان نمونهبرداری شدند .سپس
نمونهها از الک  2میلیمتر گذرانده شده و مقادیر ازت ،N،به
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رطوبت خاک ()cm3cm-3

گیاه گندم ) ،(Triticum aestivumبهعنوان عمدهترین
محصول غذائی ،بیش از نیمی از زمینهای زیر کشت کشور را
دربر میگیرد .همچنین لوبیا ،مهمترین گونه حبوبات ،دومین
منبع غذایی انسان پس از غالت و عمدهترین منبع پروتئین
گیاهی به شمار میآید ( Bagheri et al., 2006; Abedi et al.,
 .)2005بنابراین به دلیل اثر باالی تنشهای شوری و تهویه بر
میزان عملکرد و همچنین اهمیت اقتصادی گیاهان گندم و لوبیا،
مطالعه روند تغییرات عملکرد بخش هوایی و نمود ریشه این
گیاهان تحت تنشهای مذکور بسیار ضروری میباشد.
اهداف این پژوهش عبارتند از -1 :بررسی اثر همزمان
شوری و مکش ماتریک خاک ،در دامنه رطوبتی نزدیک اشباع تا
ظرفیت زراعی ،بر عملکرد و اجزای آن و همچنین نمود ریشه در
دو گیاه گندم و لوبیا  -2بررسی تغییرات نسبت بخش هوایی به
ریشه گندم در شرایط همزمان تنش شوری و تهویه در دو خاک
با بافت متفاوت.

1

مکش ماتريک خاک ()kPa
شکل  .1منحنی مشخصه رطوبتی دو خاک لوم شنی و لوم رسی

جدول  .1برخی از ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاکهای موردبررسی
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کشت گياهان

این پژوهش در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال 1393
با  8ساعت تاریکی و  14ساعت روشنایی ،با شدت تابش 11-14
کیلو لوکس ،رطوبت نسبی حدود  40درصد و دمای 25±5
درجه سانتی گراد انجام شد .خاکهای موردبررسی از الک 8
میلیمتر گذرانده شده و در گلدانهایی به ارتفاع  ،0/27 mقطر
 0/26 mو سطح  ،0/05 m2با جرم مخصوص ظاهری Mgm-3
 1/5برای خاک لوم شنی و  1/25 Mgm-3برای خاک لوم رسی
ریخته شدند .بر اساس نتایج تجزیه خاک (جدول  )1و نیاز
گیاهی ،کودهای شیمیایی موردنیاز بهصورت محلول ،در
زمانهای کاشت ،گلدهی و پرشدن دانه به خاک گلدانها افزوده

شد تا گیاهان در مدت رشد با محدودیت غذایی مواجه نشوند.
دانههای گیاهان لوبیا ) (Phaseoulus vulgaris cv. COS16و
گندم ) (Triticum aestivum cv. Mahdaviبهصورت مجزا در
داخل گلدانها در رطوبت نزدیک به ظرفیت زراعی کشت شده و
پس از جوانه زدن گیاهان 4 ،گیاهچه لوبیا و  8گیاهچه گندم در
گلدانهای مربوطه حفظ گردید .بعد از استقرار کامل گیاهان،
تیمارهای شوری و مکش ماتریک خاک بر گیاهان اعمال شد.
تيمارهای مکش ماتريک

بر اساس هدف آزمایش تیمارهای مکش ماتریک  10 ،6 ،2و
 33kPaدر نظر گرفته شد .مکشهای ماتریک  2-10 kPaبا
استفاده از تانسیومترهای دستساز ( )Meskini et al., 2015و

ختار و همکاران :اثر تنش شوری و تهويه خاک بر نمود ...

مکش ماتریک  33 kPaتوسط تانسیومتر معمولی اعمال شد.
تانسیومتر دستساز شامل یک کالهک متخلخل در داخل خاک
گلدانها و یک لوله (شیلنگ) که از باال متصل به کالهک و از
انتها ،در مخزن آبی با سطح پایه مشخص قرار داشت ،بود.
اختالف ارتفاع مشخصی بین سطح آب پایه و وسط کالهک
داخل خاک وجود داشت که مکش ماتریک خاک را کنترل می-
کرد (.)Meskini et al., 2015
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رسی و وزن خشک بوته ،تعداد نیام ،طول نیام ،تعداد دانه و وزن
هزار دانه برای لوبیا در خاک لوم شنی اندازهگیری شد .سپس
نمونهها در داخل آون ،با دمای  70درجه ،سلسیوس به مدت
حداقل  72ساعت خشک و وزن خشک آنها به دست آمد.
همچنین خاک گلدانها که حاوی ریشه گیاهان بود بر روی الک
 8 mmقرار گرفته و بهآرامی با آب شسته شدند تا از اطراف
ریشهها خارج شوند .در ادامه جهت پراکندهسازی و جدا شدن
کامل خاک از سطوح ریشهها از کالگن استفاده شد ( Aggarwal
 .)et al., 2006سپس ریشهها وزن شده و حجم آنها توسط یک
استوانه مدرج اندازهگیری شد .در نهایت ریشهها در دمای ˚70
سانتیگراد به مدت حداقل  72ساعت خشک شده و جرم خشک
آنها نیز به دست آمد.
-3
چگالی ریشه ( )gcm ( ،)Root tissue densityمطابق
رابطه ( )1محاسبه شد.
𝑟𝑊
= RTD
(رابطه )1
𝑟𝑉
𝑟𝑊 وزن ریشه و 𝑟𝑉 حجم ریشه میباشند.

تيمارهای شوری

تیمارهای شوری آب آبیاری ،بر اساس دامنه تحمل شوری هر
گیاه بر اساس جداول ارائهشده توسط فائو انتخاب شد ( FAO,
 )2002که شامل  5سطح ،معادل ECهای  6 ،4 ،2 ،0/7و dSm-
 8 1برای آب آبیاری گیاه لوبیا و ECهای  16 ،8 ،4 ،2و dSm-1
 20برای آب آبیاری گیاه گندم بودند .جهت تهیه محلولهای
مذکور از نمک کلرید کلسیم و کلرید سدیم به نسبت 1:3
استفاده شد .مجموعاً  240گلدان برای دو گیاه (لوبیا و گندم)،
دو نوع بافت مختلف خاک (لوم شنی و لوم رسی) با  5سطح
شوری و  4سطح مکش ماتریک با سه تکرار آماده شد.
گلدانها تحت مکشهای  2-6kPaبهصورت روزانه با
محلولهای مشخص آبیاری شده و با استفاده از تانسیومترهای
دستساز ،رطوبت گلدانها در مکش موردنظر کنترل گردید.
تانسیومترهای دستی عالوه بر تنظیم مکش خاک امکان
شستشوی امالح را فراهم نموده و بنابراین شوری محیط خاک را
نیز در میزان مشخصی ثابت نگه میداشتند .در مکش ماتریک
 33 kPaبهدلیل عدم زهکشی و استفاده از تانسیومترهای
معمولی ،ابتدا گلدانها با شوریهای مشخص آبیاری شدند.
هنگامیکه شوری خاک به میزان موردنظر رسید ،ادامه آبیاری با
آب مقطر صورت گرفت.

نتايج و بحث
نتایج نشان داد که اثر مکش ماتریک و شوری خاک بر وزن
خشک بخش هوایی ،تعداد دانه ،وزن هزار دانه ،طول بوته ،تعداد
سنبله و وزن خشک ریشه گندم در سطح آماری  1درصد
معنیدار بود .اثر متقابل مکش ماتریک و شوری نیز بر همه
پارامترهای ذکرشده (به جزء وزن خشک ریشه) در سطح آماری
 1درصد معنیدار بود .تیمارهای شوری و مکش ماتریک خاک،
اثر معنیداری بر چگالی ریشه گندم نداشتند (جدول .)2
همچنین اثر مکش ماتریک و شوری خاک بر وزن خشک
بخش هوایی ،تعداد دانه ،وزن هزار دانه ،تعداد نیام ،طول نیام،
وزن خشک ریشه و چگالی ریشه لوبیا در سطح آماری  1درصد
معنیدار بود .اثر متقابل مکش ماتریک و شوری نیز بر تعداد
دانه ،وزن هزار دانه ،تعداد نیام و طول نیام لوبیا در سطح آماری
 1درصد معنیدار بود (جدول .)3

اندازهگيری عملکرد و اجزاء آن و نمود ريشه

در پایان فصل رشد (پس از رسیدگی کامل دانهها) ،قسمت
هوایی گیاهان برداشت شده و طول بوته ،تعداد سنبله ،تعداد
دانه و وزن هزار دانه برای گیاه گندم در خاک لوم شنی و لوم

جدول  .2تجزيه واريانس اثر شوری ( )ECو مکش ماتريک خاک ( )hبر وزن خشک بخش هوايی ( ،)Wsتعداد دانه ( ،)Nsوزن هزار دانه ( ،)TKWطول بوته (،)Hs
تعداد سنبله ( ،)Nspوزن ريشه ( )Wrو چگالی ريشه ( )RTDدر گياه گندم

منبع تغییرات

میانگین مربعات

درجه آزادی
Ws

مکش ماتریک
شوری
شوری  مکش ماتریک
خطا
CV

3
4
12

Ns


TKW

530/23
2422/62
159/433
10/36

119780
509359
36431
4248

733/64
798/53
133/37
15/53

1445
3738
514
26/04

132/74
533/27
54/10
5/28

15/25
49/86
1/31
0/56

0/173
0/174
0/177
0/64

14/88

22/42

18/62

9/36

18/70

17/58

43/91

 و  به ترتیب بیانگر اثر معنیدار در سطوح آماری  1و  5درصد میباشند.
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جدول  .3تجزيه واريانس اثر شوری ( )ECو مکش ماتريک خاک ( )hبر وزن خشک بخش هوايی ( ،)Wsتعداد دانه ( ،)Nsوزن هزار دانه ( ،)TKWsتعداد نيام
( ،)Npطول نيام ( ،)Hpوزن ريشه ( )Wrو چگالی ريشه ( )RTDدر گياه لوبيا

منبع تغییرات

میانگین مربعات

درجه آزادی
Ws

مکش ماتریک
شوری
شوری  مکش ماتریک
خطا
CV

3
4
12

Ns


TKW


Np


Hp


Wr


RTD


724/67
688/96
23/03
34/59

2917/76
2665/18
216/01
69/14

11918
14239
1686
38/48

624/86
400/91
30/47
17/47

33/73
46/33
2/41
0/49

23/81
31/87
0/55
0/87

0/008
0/022
0/001
0/001

35/02

31/63

24/77

34/72

15/17

26/26

39/92

 و  به ترتیب بیانگر اثر معنیدار در سطوح آماری  1و  5درصد میباشند.

عملکرد بخش هوايی

شکل ( )2تغییرات عملکرد بخش هوایی گندم را بهصورت تابعی
از مکش ماتریک خاک نشان میدهد .در دو خاک لوم شنی و
لوم رسی ،همه اجزای عملکرد گندم در مکش  ،2 kPaنسبت به
مکشهای  6-10kPaدر  EC≤8dSm-1و مکشهای 6-33kPa
در  EC˃ 8 dSm-1کمتر بود .در مکشهای ماتریک پایین ،اغلب
منافذ خاک را آب پر کرده و به همین دلیل انتقال و پخشیدگی
اکسیژن بهسختی صورت میگیرد .بنابراین گیاه با کمبود
اکسیژن مواجه شده و جهت ذخیره انرژی ،متابولیسم و سایر
فعالیتهای حیاتی خود را کاهش میدهد ( Barrett-Lennard,
 .)2003در این شرایط ،کاهش جذب آب و بسته شدن روزنه،
منجر به افت شدت فتوسنتز و نفوذپذیری ریشه شده و رشد
رویشی و زایشی گیاه را محدود میکند ( Barrett-Lennard,
 .)2003نسبت به سایر اجزای عملکرد ،اختالف مقدار وزن دانه،
در مکش 2 kPaبا سایر مکشها بیشتر بود (شکل  .)2به عبارت
دیگر مشکل کمبود تهویه ،تأثیر بیشتری بر وزن دانه داشت.
دلیل این امر حساسیت باالی مرحله رشد زایشی و پر شدن دانه
به شرایط تنش ،نسبت به مراحل دیگر رشد میباشد ( Liu et
 .)al., 2016همچنین پر شدن دانه ،آخرین مرحله رشد گندم
است ( .)Liu et al., 2016بنابراین در این مرحله گیاه مدت زمان
زیادی تحت تنش تهویهای قرار گرفت و به شدت متأثر شد.
تغییرات اجزای عملکرد نشان داد که با افزایش شوری ،تأثیر
تنش تهویه تشدید شد .برای مثال تعداد سنبله و وزن هزار دانه
در مکش  2kPaو در  EC˃8dSm-1به شدت کمتر از سایر مکش
ها بود .زیرا در این شرایط (تنش همزمان شوری و تهویه)
قابلیت جذب عناصر تحت تأثیر قرار میگیرد و مقدار و نسبت
یونها در بافتهای گیاهی تغییر میکند ( Sairam and Tyagi,
 .)2004در ادامه به دلیل کاهش عناصر ضروری و سمیت یون-
هایی نظیر سدیم ،کلر و سولفات ،رشد و عملکرد محصول
کاهش مییابد ( .)Barrett-Lennard, 2003با افزایش مکش
ماتریک و بهبود تهویه ،میزان همه اجزای عملکرد گندم در هر

دو خاک و در همه سطوح شوری بهخصوص در شوریهای باالتر
از  8 dSm-1افزایش یافت و در مکشهای  6-10kPaبه بیشترین
مقدار رسید .در این دامنه رطوبتی ،منافذ درشت خاک پر از هوا
بوده و نسبت مناسبی از آب و هوا برای رشد گندم و لوبیا وجود
دارد (2004) Brzezinska et al .نیز نسبت مناسب بین درصد
آب و هوا در خاک سیلتی را در مکش ماتریک  16 kPaگزارش
کردهاند .در ادامه و با افزایش بیشتر مکش ماتریک ()h˃10kPa
اجزای عملکرد گندم در شوریهای بیشتر از  8 dSm-1تقریباً
ثابت ماند .درحالیکه در مکشهای باالتر از  10kPaو تحت
شوریهای پایینتر ( ،)EC˃ 8 dSm-1به دلیل دور شدن از شرایط
بهینه رطوبتی و کاهش آب سهلالوصول ،همه اجزای عملکرد به
جزء طول بوته و وزن هزار دانه در هر دو خاک کاهش یافت (شکل
 .)2نتایج نشان داد که در شوریهای کمتر از  ،8 dSm-1تغییرات
طول بوته با مکش ماتریک تقریباً ناچیز بود .بهبیاندیگر در
شوریهای کمتر از آستانه ،تنش تهویهای (در مکش  )2kPaو یا
کاهش آب قابلدسترس خاک برای گیاه (در مکشهای باالتر از
 )10kPاثر مشخصی بر طول بوته گندم نداشتند.
شوریهای کمتر از آستانه اثر مشخصی بر اجزای عملکرد
نداشت ،در حالیکه در سطوح باالتر ( ،)EC˃8dSm-1موجب
کاهش شدید همه اجزای عملکرد گندم ،بهخصوص در مکش
 2kPaشد .با افزایش مکش ماتریک ،اثر شوری بر اجزای
عملکرد ،کاهش یافت و در مکش  ،33 kPaبه کمترین مقدار
رسید )2015( Kotula et al. .نیز اثر شوری ( )NaClبر گیاه
نخود را مورد مطالعه قرار داده و گزارش کردند که میزان
گلدهی ،تعداد غالف ،وزن و اندازه دانه بهطور معنیداری در
سطوح باالی شوری ( 50میلی موالر  )NaClکاهش یافت و به
درصد خالی بودن غالفها افزوده شد.
مقایسه کلی تغییرات اجزای عملکرد گندم در دو خاک لوم شنی
و لوم رسی نشان داد که الگوی تغییرات در هر دو خاک تقریباً
یکسان بود و بافت خاک تأثیر عمدهای بر روند تغییرات اجزای
عملکرد با شوری و مکش ماتریک خاک نداشت.

ختار و همکاران :اثر تنش شوری و تهويه خاک بر نمود 433 ...

40

لوم شنی

30

40

30

40

30

40

30

40

30

20

20

20

10

10

0

0

0

لوم شنی

40

20

30

80

0

10

80

لوم رسی

60

60

40

40

20

20

0
10

20

طول بوته ()cm

40

30

10

30

وزن خشک بخش هوايی ()g

EC=2dS/m
EC=4dS/m
EC=8dS/m
EC=16dS/m
EC=20dS/m

لوم رسی

40

0

0

40

20

30

0

10

25

لوم شنی

20

لوم رسی

20

15
15
10

5

5
0
10

20

0

0

40

20

30

0

10

600

لوم شنی

600

لوم رسی

450

450

300

150

150

0
10

0

20

30

0
10

مکش ماتريک خاک ()kPa

0

وزن هزار دانه ()g

10

10

30
20
10
0

40

30

20

10

وزن هزار دانه ()g

20

0

لوم رسی

40

لوم شنی

20

0
40

30

تعداد دانه

300

20

تعداد سنبله

10

0

مکش ماتريک خاک ()kPa
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شکل ( )3تغییرات عملکرد بخش هوایی لوبیا را بهصورت تابعی
از مکش ماتریک ،در خاک لوم شنی نشان میدهد .مشابه گندم،
همه اجزای عملکرد لوبیا با افزایش مکش ماتریک (از )2kPa
افزایش یافتند و طول نیام در مکش  33kPaو سایر اجزای
عملکرد لوبیا در مکش ماتریک  6-10 kPaبه بیشترین مقدار
رسیدند .زیرا با افزایش مکش ماتریک ،شدت پخشیدگی اکسیژن
در خاک و متعاقباً جذب آب و عناصر غذایی توسط گیاه افزایش
مییابد و منجر به افزایش قابلتوجه عملکرد میشود
( .)Promkhambut et al., 2011در مکشهای بیشتر از ،10 kPa
همه اجزای عملکرد لوبیا (به غیر از طول نیام و وزن هزار دانه)
که تحت  EC≤4dSm-1بود کاهش یافت ،در حالیکه در
شوریهای باالتر ،میزان آنها تقریباً ثابت باقی ماند .وزن هزار
دانه لوبیا در مکشهای باالتر از  10kPaدر همه شوریها ثابت
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بود (شکل  .)3این امر نشان میدهد که کاهش رطوبت تا مکش
 33kPaاثر قابلتوجهی بر وزن هزار دانه لوبیا نداشت .کاهش
اجزای عملکرد لوبیا در مکشهای باالتر از  ،10 kPaمیتواند به
دلیل کم شدن مقدار انتقالپذیری آب خاک برای جذب توسط
گیاه باشد )2013( Kiani, and Raeisi .نیز نشان دادند که با کم
شدن رطوبت خاک میزان تمام اجزای عملکرد از جمله ارتفاع
بوته ،تعداد غالف و وزن دانه سویا کاهش یافت.
تیمار شوری در سطوح کم تا متوسط ( ،)EC≤4dSm-1اثر
مشخصی بر تعداد نیام ،تعداد دانه و وزن هزار دانه لوبیا نداشت.
ولی در سطوح باالتر منجر به کاهش آنها شد .در حالی که
شوری (در تمام سطوح) وزن خشک و طول نیام لوبیا را در همه
مکشها کاهش داد .شکل ( )3نشان میدهد که کمترین مقادیر
اجزای عملکرد لوبیا در  EC=8dSm-1بود.
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شکلهای ( 2و  )3نشان میدهند که به دلیل حساسیت
باالی لوبیا به تنش تهویهای ،کمترین مقدار وزن خشک لوبیا در
مکش  2 kPaبود .درصورتیکه به دلیل مقاومت بیشتر گندم به
شرایط کمبود تهویه و توانایی سازگاری آن با این شرایط،
کمترین مقدار وزن خشک گندم در مکش  33 kPaمشاهده شد.
همچنین در بیشترین سطح شوری ،وزن خشک گندم 56
درصد و وزن خشک لوبیا  54درصد کمتر از وزن خشک در
شوری پایه ( EC=2 dSm-1برای گندم و  EC=0/7 dSm-1برای
لوبیا) بود (شکل  2و  .)3از مهمترین علل کاهش رشد گیاه در
شوریهای باال ،سمیت یونی است ( .)Zhu, 2007بهعالوه نمک-
های 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 کاهش می-
یابد (.)Munns and Tester, 2008; Cha-um et al., 2011
جذب بسیاری از عناصر غذایی مانند کلسیم همراه با آب صورت
میگیرد ،بنابراین با کاهش جذب آب ،جذب آنها نیز کاسته
میشود .بعالوه ،افزایش غلظت نمکها بیش از آستانه تحمل
گیاه ،از ساخت ملکولهای کلروفیل جلوگیری کرده و موجب
کاهش کارایی فتوسنتز به عنوان مهمترین عامل تولید میشود.
در همه مکشها ،کمترین مقدار همه اجزای عملکرد ،تحت
 EC=20dSm-1برای گندم و  EC=8dSm-1برای لوبیا بود .این افت
مقدار در مکش ماتریک  2 kPaبیشتر بود (شکل  2و  .)3در مکش-
های ماتریک کم ،اثر شوری بر اجزای عملکرد گندم بارزتر از لوبیا
بود (شکل  2و  .)3بهطوری که در مکش ماتریک  ،2 kPaتفاوت
زیادی بین میزان عملکرد گندم تحت ECهای کم تا متوسط
( )2-8dSm-1و میزان عملکرد آن تحت ECهای باال (-20dSm-1
 )16دیده شد .با افزایش مکش این تفاوت کمتر شده و در مکش
ماتریک  33 kPaبه حداقل رسید .تفاوت اجزای عملکرد گندم و
لوبیا در مکش ماتریک کم ،احتماالً به این دلیل بود که گیاه گندم
تحت دامنه وسیعتری از شوری رشد کرد ( 2-20dSm-1برای گندم
و  0/7-8dSm-1برای لوبیا) و درنتیجه اثر تشدیدی شوری بر تنش
تهویه ،برای گندم بارزتر بود (شکل  2و .)3
نمود ريشه

تغییرات وزن ریشه گندم و لوبیا ،بهصورت تابعی از مکش
ماتریک و شوری خاک در شکل ( )4آورده شده است .مقایسه
عملکرد بخش هوایی با وزن ریشه گندم و لوبیا نشان داد که
تغییرات آنها ب ا مکش ماتریک و شوری بسیار شبیه هم بود .در
مکش ماتریک  ،2kPaوزن ریشه گندم و لوبیا ،در هر دو خاک
لوم شنی و لوم رسی ،کم بود (شکل  .)4این مکش تقریباً معادل
نقطه ورود هوا در هر دو خاک است (شکل  .)1در این شرایط به

(et al., Jarecke

دلیل سرعت کم انتشار اکسیژن در خاک
 ،)2016مقدار اکسیژن برای فعالیتهای گیاهی ،تأمین انرژی،
متابولیسم ،تنفس و رشد ریشه ناکافی است ( Conaty et al.,
 .)2008بنابراین ریشه جهت کاهش متابولیسم و افزایش انرژی
ذخیرهای ،انشعابات و ریشههای مویین کمتری تولید میکند
( .)Bhattarai et al., 2005در ادامه ،با افزایش مکش ماتریک و
منافذ پر از هوا ،میزان وزن ریشه افزوده شد و در مکشهای
 6-10kPaبه بیشترین مقدار رسید .از آنجاییکه در این مکش-
ها ،رشد ریشه بیشترین مقدار را داشت ،بنابراین تخلخل تهویه-
ای در این مکش را میتوان بهعنوان تخلخل تهویه بحرانی
معرفی کرد که معادل تخلخل تهویه ( 0/18 cm3cm-3مکش
 )10kPaدر خاک لویم شنی و ( 0/16 cm3cm-3مکش )6kPa
در خاک لوم رسی بود (شکل  .)1این مقادیر مشابه مقادیر
گزارششده توسط  )2006(Liu et al.برای گندم بهاره و سویا
بود .بنابراین تخلخل تهویه  0/1که بهعنوان تخلخل تهویه
بحرانی معرفی شده است ،در همه خاکها و برای تمام گیاهان
صادق نبوده و بستگی به نرخ مصرف اکسیژن ،عمق منطقه ریشه
و خصوصیات فیزیکی خاک دارد ).)Mohammadi et al., 2010
در این دامنه رطوبتی (مکش  10kPaبرای خاک لوم شنی و
 6kPaبرای خاک لوم رسی) ،تهویه بهبود یافته و نسبت مناسبی
از آب و هوا جهت رشد و فعالیتهای ریشه وجود داشت .در
مکش  ،6-10 kPaرشد ریشه گندم و لوبیا در خاک لوم رسی
باالتر از خاک لوم شنی بود .زیرا خاک ریزبافت دارای چگالی
ظاهری کمتر و منافذ متوسط تا ریز بیشتری است .بنابراین در
مکشهای متوسط دارای آب قابل دسترس بیشتری برای گیاه
بوده و میتواند بر رشد و گسترش ریشه مؤثر باشد (Andrenelli
.)et al., 2016
در مکشهای باالتر از  ،10kPaبه دلیل دور شدن از
شرایط مناسب رطوبتی ،کاهش قابلیت انتقال آب به طرف ریشه
و افت جذب آب و عناصر غذایی ،رشد ریشه گندم و لوبیا در هر
دو خاک لوم رسی و لوم شنی کاهش یافت (شکل .)4
نتایج نشان داد که شوری منجر به کاهش وزن ریشه
گندم و لوبیا در هر دو خاک شد .بهطوری که در همه مکشها،
کمترین مقادیر آنها در  EC =20dSm-1برای گندم و dSm-
 EC =81برای لوبیا (در مکش  )2 kPaدیده شد .زیرا شوری از
طریق کاهش گسترش سلولی ،جذب آب و مواد غذایی ،سطح
انرژی  ATPو فتوسنتز ،رشد ریشه را کاهش میدهد
( )2016( Jiang et al..)Hasanuzzaman, et al., 2013گزارش
کردند که شوری بیشترین اثر را بر ریشههای مویین دارد و به-
ویژه رشد طولی آنها را بهشدت کاهش میدهد.

 436تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،48شمارﮤ  ،2تابستان 1396

7

لوبیا ،لوم شنی

6
5

گندم ،لوم شنی

5

وزن ريشه ()g

EC=0.7dS/m
EC=2dS/m
EC=4dS/m
EC=6dS/m
EC=8dS/m

EC=2dS/m
EC=4dS/m
EC=8dS/m
EC=16dS/m
EC=20dS/m

6

4

4

3

3

2

2
1

1

0

0
30

40

10

20

40

0

30

الف

20

10

0

ب

گندم ،لوم رسی

7

لوبیا ،لوم رسی

10

6

8

4

3

4

وزن ريشه ()g

5
6

2
2

1
0
30

40

20

10

0

مکش ماتريک خاک ()kPa
ج

0
40

20

30

10

0

مکش ماتريک خاک ()kPa
د

شکل  .4تغييرات وزن ريشه بهصورت تابعی از مکش ماتريک خاک تحت شوریهای مختلف در خاک لوم شنی و لوم رسی

بهطور کلی به نظر میرسد در خاک لوم رسی (شکل ج و
د  ،)4اثر شوری بر وزن خشک ریشه بیشتر از خاک لوم شنی
بود (شکل الف و ب  .)4دلیل احتمالی این تفاوت را میتوان به
پروفیل توزیع نمک در دو خاک نسبت داد.
مقایسه دو گیاه نشان داد که به دلیل حساسیت باالی
لوبیا به تنش تهویهای ،کمترین مقدار وزن ریشه لوبیا در مکش
 2kPaدیده شد .درحالیکه در گیاه گندم بهویژه در خاک لوم
شنی ،کمترین وزن ریشه در مکش  33kPaدیده شد (شکل .)4
زیرا در مکشهای پایین و تنش تهویهای خاک ،گندم با تولید
ریشههای نابجا و بافت آئرانشیمی ،میتواند تا حدودی خود را با
شرایط سازگار کند ).(Steffens and Rasmussen, 2016
بنابراین وزن ریشه این گیاه در مکش  ،2kPبیشتر از سایر
مکشها بود (شکل .)4
چگالی ريشه

شکل ( )5نشان میدهد که کمترین مقدار چگالی ریشه گندم و
لوبیا در مکش ماتریک  6 kPaبود که نشاندهنده افزایش حجم

و تخلخل بافت ریشهای ،به دلیل رطوبت و تهویه مناسب در این
مکش بود .در سایر مکشها به دلیل دور شدن از شرایط بهینه،
حجم ریشه و تخلخل بین سلولی کاهش یافت و در نتیجه
چگالی ریشه باالتر بود .همچنین افزایش چگالی ریشه در
رطوبتهای باالتر ،ناشی از گسترش سیستم ریشهای و ایجاد
ریشههای فرعی ،جهت جذب آب بیشتر است ( Meskini et al.,
 )2015( Coohi Chelecaran et al. .)2016گزارش کردند که با
کاهش رطوبت و افزایش عمق خاک ،چگالی ریشه بهطور معنی-
داری کاهش یافت .همچنین  )2014( Pordel et al.اثر تنش
غرقابی ( 2 ،0و  4روز غرقاب) بر گیاه استویا را بررسی کرده و
گزارش کردند که به دلیل کاهش رشد و متراکم شدن ریشه،
چگالی ریشه بهطور خطی با افزایش زمان غرقابی کاهش یافت.
نتایج نشان داد که شوری موجب کاهش چگالی ریشه شد
و کمترین مقادیر آن در شوری  8 dSm-1برای لوبیا و 20 dSm-1
برای گندم بهویژه در مکش  6 kPaبود (شکل  .)5زیرا با افزایش
شوری ،رشد ریشه و گسترش ریشههای مویین بهشدت کاهش
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یافت و این امر موجب افت شدید وزن ریشه شد (شکل ،)4
درصورتیکه در این شرایط ،حجم ریشه کمتر تحت تأثیر شوری
قرار گرفت (نتایج آورده نشده است) و این امر منجر به کاهش
الف
لوبیا ،لوم شنی

چگالی ریشه گردید )2011( Razavi Nasab et al. .نیز گزارش
کردند که شوری به دلیل کاهش رشد ریشه موجب کاهش
معنیدار چگالی ریشه پسته شد.
ب
گندم ،لوم شنی

0.25

0.12

0.15

0.06

EC=2dS/m
EC=4dS/m
EC=8dS/m
EC=16dS/m
EC=20dS/m

0.1
0.05

0.04
0.02
0

0
30

40

10

20

40

0

30

10

20

ج

0

د
0.12

لوبیا ،لوم رسی

گندم ،لوم رسی

0.15
0.12

0.08

0.09

0.06

0.06

0.04

0.03

0.02
0
40

30

0

10

چگالی ريشه ()gcm-3

0.1

20

چگالی ريشه ()gcm-3

0.2
EC=0.7dS/m
EC=2dS/m
EC=4dS/m
EC=6dS/m
EC=8dS/m

0.1
0.08

0
40

30

20

0

10

مکش ماتريک خاک ()kPa

مکش ماتريک خاک ()kPa

شکل  .5تغييرات حجم ريشه بهصورت تابعی از مکش ماتريک خاک تحت شوریهای مختلف در خاک لوم شنی و لوم رسی

نسبت وزن خشک بخش هوايی به ريشه

نتایج نشان داد که روند تغییرات نسبت وزن بخش هوایی به
ریشه در گیاه گندم با تیمارهای آزمایشی ،تقریباً مشابه وزن
بخش هوایی این گیاه بود .در مکشهای ماتریک کم (-10kPa
 )h˂6و تحت شرایط تنش تهویهای ،تغییرات نسبت وزنی گندم
با مکش ماتریک ،بستگی به سطوح شوری داشت .بهاینترتیب
که این نسبت ،تحت  EC≥8dSm-1با افزایش مکش ماتریک

کاهش یافت .در حالیکه در ECهای باالتر ،با افزایش مکش
ماتریک روند افزایشی داشت (شکل  .)6محل تالقی این دو روند
در خاک لوم شنی تحت مکش  10kPaو در خاک لوم رسی
تحت مکش  33kPaبود که معادل تخلخل تهویهای بحرانی این
خاکها است .در مکشهای باالتر از تخلخل تهویهای بحرانی و
تحت همه سطوح شوری ،وزن نسبی با مکش ماترک تغییر نکرد
و تقریباً ثابت ماند.
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شوری نیز بر میزان نسبت بخش هوایی به ریشه گندم در
هر دو خاک لوم رسی و لوم شنی موثر بود .در مکشهای
ماتریک کمتر از تخلخل تهویهای بحرانی ،شوریهای کمتر از
آستانه ،اثر مشخصی بر میزان این نسبت نداشتند .این درحالی
است که شوریهای باالتر از  8dSm-1اثر کمبود تهویه را تشدید
کردند و موجب کاهش شدید نسبت وزنی شدند .با افزایش
سطح شوری ،توسعه برگها با سرعت بیشتری نسبت به سایر
اجزای گیاه ،متوقف میشود ( )Parida and Das, 2005و به
دنبال آن ،میزان جذب نور و فتوسنتز کاهش مییابد .این امر
سبب کمبود فرآوردههای فتوسنتزی جهت رشد و گسترش ساقه
و تولید برگهای جدید شده و نهایتاً عملکرد بخش هوایی را
کاهش میدهد ( .)Parida and Das, 2005از طرف دیگر در این
شرایط و تحت تنش تهویهای ،به دلیل ایجاد ریشههای نابجا،
سیستم ریشهای گسترش مییابد .بنابراین نسبت وزنی بین این
دو بخش در گیاه گندم بهشدت کاهش یافت (شکل .)6
در مکشهای باالتر از تخلخل تهویهای بحرانی ،به دلیل
بهبود تهویه ،رشد هر دو بخش هوایی و ریشه گندم افزایش
یافت (شکل .)6در این شرایط رطوبتی ،در شوریهای باالتر از
آستانه ،احتماالً گیاه ترجیح داد که فرآوردههای فتوسنتزی را در
بخش هوایی اندوخته کند ،لذا بخش هوایی گندم نسبت به
ریشه ،با سرعت بیشتری گسترش یافت و بنابراین در مکش
 ،33kPaنسبت وزنی بخش هوایی به ریشه گندم ،تحت dSm
 ،EC=120در هر دو خاک بیشتر از سایر شوریها شد (شکل .)6
 )2016( Sun et al.,نیز گزارش کردند که در سطوح باالی
شوری ( 225موالر  )NaClنسبت ساقه به ریشه یونجه 23
درصد کاهش یافت درصورتیکه تحت سطوح پایین تا متوسط
( 0-150موالر  )NaClفراوردههای فتوسنتزی در ریشه ذخیره
شد و این نسبت روند کاهش داشت .کاهش سرعت رشد ریشه،
در شوریهای باال را میتوان به تغییرات مورفولوژیکی و آناتومی
ریشه نسبت داد (.)Najafi and Sarhangzade, 2012
 )2008( Maghsoudi Moud, and Maghsoudiنیز نتایج
مشابهی را ارائه دادند و بیان کردند که به دلیل تماس مستقیم
ریشه با خاک ،کاهش رشد آن با شوری بیشتر از بخش هوایی است.
روند تغییرات نسبت بخش هوایی به ریشه گندم مانند
سایر پارامترهای موردبررسی ،در هر دو خاک مشابه بود .دلیل
این امر را میتوان به یکسان بودن شرایط هر دو خاک برای رشد
گیاهان نسبت داد .همچنین احتمال دارد ،به دلیل اثر شدید
مکش ماتریک و شوری بر رشد گندم و لوبیا ،اثر بافت خاک
تحت تأثیر قرار گرفته باشد.

نتيجهگيری
این مطالعه نشان داد که در مکشهای پایین خاک (،)h≤2kPa
تنش تهویهای ،مهمترین عامل محدودکننده رشد و فعالیتهای
گیاهی گندم و لوبیا میباشد .با افزایش مکش ،گسترش ریشه و
بخش هوایی گندم و لوبیا افزایش یافت و در تخلخل تهویهای
بحرانی ،به بیشترین مقدار رسید .این امر نشاندهنده وجود
شرایط بهینه رطوبتی و نسبت مناسب بین میزان آب و هوا
جهت رشد در این شرایط بود .تخلخل تهویهای بحرانی برای
گندم و لوبیا برابر ( 0/18 cm3cm-3مکش  )10kPaدر خاک لوم
شنی و ( 0/16 cm3cm-3مکش  )60kPaدر خاک لوم رسی به
دست آمد .بنابراین نتیجه گرفته شد که تخلخل تهویهای بحرانی
 10درصد قابل تعمیم به تمام گیاهان و خاکها نمیباشد .در
مکشهای بیشتر از تخلخل تهویهای بحرانی ،رشد ریشه و
عملکرد گیاهان  ،به دلیل دور شدن از شرایط رطوبتی بهینه و
کاهش آب سهلالوصول ،کاهش یافت .شوری ،در سطوح پایینتر
از آستانه ،اثر معنیداری بر ویژگیها و فعالیتهای گندم و لوبیا
نداشت .هر چند که در رطوبتهای باالی خاک ،مکش ماتریک
خاک کم ( )h≤2kPaبود و انتظار میرفت که به دلیل باال بودن
سطح انرژی آب خاک ،جذب آن در شرایط شور بهبود یابد ،ولی
مشاهده گردید که شوری ،تأثیر سوء تنش تهویهای حاکم بر
محیط ریشه را تشدید مینماید .بنابراین در مکشهای پایین و
تحت شوریهای باال ،بدترین شرایط تهویه و کمترین شدت
تنفس ریشهای وجود دارد .در مکشهای ماتریک باالتر ،اثرات
توأم شوری و کمبود تهویه کاهش یافت .با وجود تفاوت مقاومت
گندم و لوبیا به تنش ،روند پاسخ آنها به شوری و مکش
ماتریک یکسان بود .اما شدت اثر تیمارها بر گیاه لوبیا ،بهدلیل
حساسیت باالی آن بیشتر از گندم بود .به دلیل اینکه در مقادیر
کمتر از تخلخل تهویهای بحرانی و شوری آستانه ،الگوی اثرات
متقابل شوری و رطوبت خاک با الگوی همین اثرات در مقادیر
بیشتر از تخلخل تهویهای بحرانی و شوری آستانه ،کامالً تفاوت
داشت .بنابراین جهت کم کردن اثر شوری و کیفیت پایین آب
آبیاری بر رشد گیاه و رسیدن به حداکثر عملکرد ،توصیه می-
شود که رطوبت خاک در مکشهای معادل تخلخل تهویهای
بحرانی کنترل شود .بعالوه پیشنهاد میشود ،در مطالعات آینده،
اثر شوری در دامنههای رطوبتی کمتر نیز مورد بررسی قرار گیرد
تا درصورت نبود آب کافی و متناسب با منابع آبی مختلف (از
نظر کیفی و کمّی) بهترین شرایط رطوبتی برای گیاهان مختلف
در خاکهای متفاوت مشخص گردد.
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