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کارايي مصرف آب ،عملکرد و رشد گياه تربچه رقم  Sparklerدر شرايط کمبود رطوبت در خاک حاوي دو جاذب
رطوبتي
2

حميد زارع ابيانه 3و علي زارعي

 .1دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا.
(تاریخ دریافت -1931 /2 /11 :تاریخ بازنگری -1931 /1 /9 :تاریخ تصویب)1931 /7 /11 :

چکيده
جاذب های رطوبتی با جذب و نگهداشت آب و آزادسازی تدریجی آن موجب رشد گیاه و افزایش کارایی مصرف آب
میشوند .در این پژوهش تأثیر دو سطح  1/19و  1/21گرم هیدروژل آکوازورب و  19و  21گرم ورمیکمپوست و سه
سطح  77 ،111و  %71رطوبت ظرفیت زراعی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه تربچه بهصورت فاکتوریل با طرح
بلوکهای کامل تصادفی بررسی شد .نتایج بیانگر برتری معنیدار صفات ارتفاع اندام هوایی ،وزن تر و خشک غده ،طول
غده ،کارایی مصرف آب در رطوبت  % 77بود .بیشترین کارایی مصرف آب غده و کارایی مصرف آب کل (غده+اندام هوایی)
در سطح  19گرم ورمیکمپوست برابر  1/91و  11/39کیلوگرم بر مترمکعب بود .همچنین در این آزمایش بیشترین مقدار
کارایی مصرف آب غده و کارایی مصرف آب کل از اثر متقابل رطوبت  %77در خاک حاوی  19گرم ورمیکمپوست معادل
 7/27و  12/61کیلوگرم بر مترمکعب بهدست آمد.
واژههاي کليدي :کمآبیاری ،ورمیکمپوست ،وزن غده ،طول ریشه

مقدمه

*

گیاهان در طول دوره رشد همواره بهوسیله عوامل نامساعد
محیطی ،متحمل محدودیتهایی میشوند .کمبود رطوبت یکی
از مهمترین عوامل محیطی غیر زنده با آثار نامطلوب بر رشد و
نمو گیاهان است که در شرایط محدودیت آب و افزایش دما
اهمیت بیشتری مییابد (.)Killic and Yagbasanlar, 2010
تربچه 1یک سبزی ریشهای با ارزش غذایی باال میباشد که
قسمت خوراکی آن در انواع نقلی متشکل از هیپوکوتیل 2است
( .)Bulluck et al., 2002کمبود رطوبت با اختالل در عمل
روزنهها ،فرایندهای فتوسنتزی و آنزیمی مرتبط با پتانسیل آب
بر رشد و عملکرد گیاهان اثر منفی دارد ( ;Doupis et al., 2013
 .)Ghanbari et al., 2015خشکی هوا و بهتبع محدودیت
دسترسی به آب کافی بههمراه آبیاری نامرتب سبب پوکی
غدههای تربچه میشود هر چند تربچه نسبت به کمبود آب در
مقایسه با سبزیجات برگی کاهو و خردل از حساسیت کمتری
برخوردار است ( Eetesami et al., 2015; Zeipina et al.,
 .)2014در عین حال اثرات مثبت کمبود آب مانند زودرسی
* نویسنده مسئولzareabyaneh@gmail.com :
1. Radish
2. Hypokotil

محصول در برخی گیاهان گزارش شده که بستگی به زمان
اعمال کمآبی دارد ( .)Karafyllidis et al., 1996بهعنوان نمونه
برخی پژوهشها انتقال ذخایر گیاهی از اندام رویشی به اندام
زیرین را نتیجه اعمال کم آبیاری در مرحله رشد زایشی ( Liu et
 )al., 2006و یا نتیجه استفاده از افزودنیهای آلی به خاک
( )Baybordi and Malakooti., 2007گزارش نمودهاند .گیاه
تربچه بهخاطر کوتاه بودن دوره رشد از پتانسیل کودپذیری کمی
برخوردار است و استفاده از مقادیر زیاد نیتروژن نه تنها سبب
افزایش عملکرد نمیشود بلکه موجب کاهش عملکرد غده
میگردد ( .)Akhtari et al., 2012ورمیکمپوست 9با قابلیت
باالی نگهداری آب و مواد غذایی یک منبع غنی از عناصر
پرمصرف و کممصرف است که استفاده از آن در کشاورزی پایدار
سبب افزایش رشد گیاهان و سبزیهای غدهای میگردد
(.)Prabha et al., 2007; Nancarrow and Taylor, 1998
بهکارگیری ورمیکمپوست در کشت گیاه تربچه موجب افزایش
عملکرد تربچه بهمیزان  21درصد گردید ( Buckerfield et al.,
 Randy and Politud (2016) .)1999اثر مثبت بهکارگیری
طوالنی مدت ورمیکمپوست بر برخی صفات گیاه تربچه مانند
تعداد برگ ،ارتفاع گیاه طول و قطر غده را در مقایسه با تیمار
3. Vermicompost
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فاقد ورمیکمپوست مشاهده نمودند .در بررسی تأثیر مقادیر
مختلفی از کودهای آلی و شیمیایی بر رشد و عملکرد گیاه
تربچه در محیط گلخانه مشخص شد مطلوبترین حالت برای
دستیابی به غدههای با کیفیت خوب و عملکرد مناسب،
استفاده از سطح  111درصد کود آلی بود ( Eetesami et al.,
 .)2015هیدروژل 1یا سوپرجاذب 2هم مادهای مصنوعی به شکل
شبکه پلیمری است که با حفظ آب و مواد غذایی ضمن کمک به
رشد مطلوب گیاه سبب کاهش اتالف آب و هزینههای آبیاری
میشود .استفاده از هیدروژلها فاقد عوارض نامطلوب برای
انسان ،گیاه و محیطزیست بوده و تغییری در کیفیت خاک و
ارگانیسمهای زنده خاک نمیدهند ( El-hady and Wanas,
 .)2006ورمیکمپوست و هیدروژل با افزایش درجه اشباعی مؤثر
خاک موجب افزایش زمان نگهداری آب در خاک میشوند
( .)Abedini targhabeh, 2010در یک تحقیق انجام شده بر روی
گیاه تربچه مشخص گردید استفاده از سوپرجاذب در شرایط
تنش رطوبتی سبب حفظ شرایط مطلوب رشد و عدم استفاده از
آن موجب کاهش رشد بهواسطه پالسیدگی شاخ و برگ شد
( .)Nnadi and Brave, 2011در گزارشی دیگر مشخص شد
کارایی سوپرجاذبها در خصوص عملکرد گیاه تربچه در
خاکهای سبک بهواسطه ذخیرهسازی آب ،بیش از خاکهای
سنگین است ( .)Okolelova et al. 2017استفاده از
ورمیکمپوست در انار وحشی ،مرزنجوش و تربچه با افزایش
سطح ریشه در واحد حجم خاک ،کارایی مصرف آب و فعالیت
فوسنتزی موجب افزایش عملکرد گیاهان فوق گردید
( Hammoda, 2001; El-ghadban et al., 2002; Arab zadeh
 .)et al., 2014اثر مثبت ورمیکمپوست در حذف تأثیر منفی
قطع آبیاری بر عملکرد نخود ( ،)Karamzadeh, 2010افزایش
عملکرد و کاهش  91درصدی مصرف آب در خیار ارگانیک
گلخانهای ( ،)Zarabi et al., 2010افزایش کمیت و کیفیت روغن
گیاه ریحان ( )Anwar et al., 2005و افزایش عملکرد
گوجهفرنگی ( )Federico et al., 2007گزارش شده است .بررسی
سطوح مختلف ورمیکمپوست بر بابونه آلمانی نشان داد که
افزایش ورمیکمپوست باعث بهبود معنیدار ارتفاع بوته ،گلدهی
زودتر ،عملکرد بیشتر ،افزایش طول و قطر نهنج گردید ( Azizi
 .)et al., 2008استفاده از ورمیکمپوست در کشت گیاه داروئی
مرزه ،سبب افزایش معنیدار ارتفاع بوته ،تعداد برگ و ارتفاع
گلآذین شد ( .)Rezvani moghadam et al., 2009نتایج
1. Hydrogel
2. Superabsolut

تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد در صورتیکه کمبود
رطوبت در ناحیه ریشه گیاهان زراعی با مدیریت و برنامهریزی
باشد میتوان تا  71درصد صرفهجویی مصرف آب را انتظار
داشت ( .)Sepaskhah and Ahmadi, 2012در مجموع کاهش
مصرف آب و کودهای شیمیایی در راستای هدف سیستمهای
آینده کشاورزی یعنی کاهش نهادههای مصرفی ،مدیریت مناسب
آب و خاک و حفظ محیطزیست برای دستیابی به عملکرد
اقتصادی پایدار است ( .)Hajilo et al., 2010یکی از
استراتژیهای مقابله با کمبود آب استفاده از جاذبهای رطوبتی
است که در مقایسه با روشهای بهنژادی از نظر زمانی و
اقتصادی ،آسانتر و ارزانتر است ( Abedi Koupai and
 .)Mesforoush, 2009در عین حال برخی نیز بهغیر اقتصادی
بودن آن در سطح وسیع اعتقاد دارند ( Haghayeghi
.)Moghadam, 2005
در گیاهان غدهای مانند تربچه قسمت هیپوکوتیل یا
بخش زیرزمینی و خوراکی آن در تماس مستقیم با خاک
میباشد که در صورت خشک بودن خاک ،رشد و نمو گیاه تحت
تاثیر قرار میگیرد .تا کنون مطالعات جداگانهای روی اثرات
جاذبهای رطوبتی و یا کمآبیاری بهعنوان روشی مؤثر در کاهش
آبیاری صورت گرفته است ( .)Haghighi et al., 2014اما تأثیر
همزمان کمبود رطوبت خاک بههمراه جاذب شیمیایی رطوبت
(سوپرجاذب یا هیدروژل) و جاذب آلی (ورمیکمپوست) بر گیاه
تربچه انجام نشده است .لذا هدف این مطالعه ارزیابی واکنش
گیاه تربچه ،در سه سطح رطوبت ظرفیت زراعی و دو سطح در
دو نوع جاذب طی مرحله سوم رشد در قالب کارایی مصرف آب
و عملکرد مؤلفههای رشد است.

مواد و روشها
پاسخ گیاه تربچه به کمبود رطوبت ،با کشت گلدانی آن در خاک
لومی تحت شرایط دمای آزاد محیط بهصورت طرح فاکتوریل در
قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار آزمایش گردید .طرح
شامل سه سطح رطوبت ظرفیت زراعی  77 ،111و  71درصد7 ،
سطح جاذب شامل خاک با جاذب صفر (شاهد) ،خاک حاوی
 111و  211کیلوگرم در هکتار هیدروژل آکوازورب و خاک
دارای  11و  21تن در هکتار ورمیکمپوست بود .سه بذر تربچه
رقم اسپارکلر 9در عمق  1/7سانتیمتر در  67گلدان پالستیکی
بهقطر  1/7سانتیمتر و ارتفاع  91سانتیمتر کاشته شد .گلدانها
تا مرحله دو برگی آبیاری کامل و پس از آن با حفظ یک گیاه
3. Sparkler
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تربچه در هر گلدان تیمارهای آبیاری اعمال گردید .بهعبارت
دیگر در آغاز مرحله سوم رشد گیاه یا مرحله میانی رشد که
مصادف با شانزدهمین روز پس از کاشت بذر تربچه بود
تیمارهای آبیاری اعمال شد .در هر نوبت آبیاری کمبود آب مورد
نیاز تیمارها با توزین روزانه هر گلدان بهصورت دستی تأمین
شد .مقدار رطوبت خاک زراعی در مکش ظرفیت زراعی 27/7
درصد بود .تربچهها پس از  97روز از کاشت یعنی در انتهای
مرحله میانی (سوم) با اشباع نمودن گلدانها از خاک جدا و با
دقت شستشو شدند .سپس وزن و حجم غدهها ،طول ریشهها،
ارتفاع و وزن اندام هوائی ،تعداد برگها و برخی مشخصات
ابعادی غده اندازهگیری گردید .برگها ،غدهها و اندام هوایی در
دمای  72درجه سانتیگراد بهمدت  26ساعت خشک و میانگین
وزن تکرارهای هر تیمار تعیین شد .تجزیه واریانس دادهها با

نرمافزار آماری  SASو مقایسه میانگینها بهروش آزمون چند
دامنهای دانکن صورت گرفت.

نتايج و بحث
تجزیه واریانس عملکرد ،کارایی مصرف آب و برخی صفات
رشدی گیاه تربچه در سه سطح رطوبت ظرفیت زراعی و دو
سطح در دو نوع جاذب ورمیکمپوست و هیدروژل آکوازورب در
جدول ( )1آمده است.
نتایج در جدول ( )1نشان میدهد رطوبت خاک،
جاذبهای رطوبتی و اثرات متقابل جاذب با رطوبت باعث تفاوت
معنیدار در ویژگیهای حجمی ،ابعادی و وزنی غده و اندام
هوایی و کارایی مصرف آب در سطح یک درصد ()p>1/111
گردید.

جدول  -3تجزيه واريانس ميانگين مربعات ( )MSصفات مورد بررسي

منابع تغییرات

درجه آزادی

تکرار
رطوبت ظرفیت زراعی
جاذب
رطوبت*جاذب
خطا
ضریب تغییرات )(CV

2
2
6
4
24
--

منابع تغییرات

درجه آزادی

تکرار
رطوبت ظرفیت زراعی
جاذب
رطوبت*جاذب
خطا
ضریب تغییرات )(CV

2
2
6
4
24
--

حجم
غده

قطر

محیط

اندام هوائی

طول

غده

1/11 1/11 1/76
1/62
1/27
**1/11 **1/13 **7/93 **23/62 **62/67
**2/66 **2/71 **26/71 **37/73 **93/43
**1/76 **1/76 **7/13 **11/46 **29/72
1/12 1/13 1/41
2/24
1/41
17/32 19/16 19/91
17/97 14/17
وزن تر
غده

اندام هوائی

وزن خشک
غده

1/119
1/73
1/67
**1/13 **11/77 **29/49
**1/22 **99/42 **197/72
**1/14 **11/26 **26/36
1/119
1/94
1/12
17/61
17/17
19/12

اندام هوائی
1/119
**1/19
**1/19
**1/19
1/116
12/17

طول ریشه ارتفاع اندام هوائی
6/77
14/63
4/71
9/17
1/17
13/67

تعداد برگ
1/21
1/21
1/71
*1/12
1/74
11/19

1/46
2/19
**27/71
2/17
1/11
4/21
کارایی مصرف آب
غده

کل

1/77
1/11
**96/21 **22/69
**41/91 **97/16
**16/77 **1/19
1/11
1/23
19/72 16/17

*معنیدار در سطح پنج درصد** ،معنیدار در سطح یک درصد
همانگونهکه از جدول ( )1مالحظه میگردد ارتفاع اندام
هوایی گیاه تنها از تغییرات جاذب در سطح یک درصد و تعداد
برگ نیز از برهمکنش رطوبت با جاذب در سطح  7درصد
تاثیرپذیری داشت .بهعبارت دیگر تغییرات بخش هوایی شامل
ارتفاع اندام هوایی و تعداد برگها در مقایسه با تغییرات سایر
مؤلفهها خیلی بارز نیست (جدول  .)1عدم تغییرات معنیدار

طول ریشه ،بارز نبودن تغییرات ارتفاع اندام هوایی و تعداد برگ
با توجه به اعمال سطوح مختلف کمبود رطوبت در مرحله
غدهزایی میتواند ناشی از شکلگیری گیاه و اندام رویشی آن در
مراحل اولیه رشد با حضور آب و مواد غذایی یکسان برای همه
تیمارها باشد .زیرا در مراحل اولیه رشد و مرحله توسعه گیاه آب
بهطور یکسان و به اندازه کافی در اختیار گیاه بود و اعمال
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تغییر محتوای رطوبت خاک ،تغییر نوع و مقدار جاذبهای خاک
آمده است.

تیمارهای آبیاری در مرحله رشد میانی صورت گرفت.
در جدول ( ) 2مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در اثر

جدول  - 2مقايسه ميانگين صفات و عملکرد گياه تربچه در اثر تغييرات رطوبت و جاذبهاي رطوبتي

رطوبت ظرفیت زراعی
(درصد)
111
77
71
رطوبت ظرفیت زراعی
(درصد)
111
77
71

جاذب آب (گرم)
هیدروژل 1/19
هیدروژل 1/21
فاقد جاذب (شاهد)
ورمیکمپوست 19
ورمیکمپوست 21
جاذب آب (گرم)
هیدروژل 1/19
هیدروژل 1/21
فاقد جاذب (شاهد)
ورمیکمپوست 19
ورمیکمپوست 21

حجم (سانتیمتر
مکعب)

طول ریشه

ارتفاع اندام هوائی

غده

اندام هوائی

غده (سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

c9/67

c4/6

b1/46 a2/16 a1/14

a16/63

a12/73

b6/79

a11/2

a2/63 b1/37 b1/17

a12/99

a19/17

a1/4

b3/47

ab2/17 a2/97 a7/67

a12/37

a12/93

تعداد برگ

کارایی مصرف آب (کیلوگرم بر
مترمکعب)

وزن تر (گرم)

محیط قطر

طول

وزن خشک (گرم)

غده

اندام هوائی

غده

اندام هوائی

b7/42

a4/67

b1/91

a1/71

a7/17

a4/27

ab4/26

a1/62

a1/64

a7/11

a6/22

a4/11

b1/76

b1/24

b1/69

a7/67

a6/77

حجم (سانتیمتر
مکعب)

b2/69

b7/37
a4/64
a4/16

طول ریشه

ارتفاع اندام هوائی

غده

اندام هوائی

غده (سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

b7/71

ab11/43

a2/73 ab2/69 a7/11

a12/36

b19/29

c2/43

d1/22

c1/63 c1/93 c6/97

a12/14

bc11/19

ab1/22

bc3/99

bc1/31 b2/14 b6/61

a19/91

bc12/61

a7/71

a16/22

a2/74 a2/41 a4/42

a16/39

a17/66

c2/74

cd7/66

b2/14 b2/11 b6/61

a12/67

c11/17

تعداد برگ

کارایی مصرف آب (کیلوگرم بر
مترمکعب)

وزن تر (گرم)

محیط قطر

طول

غده

کل

وزن خشک (گرم)

غده

اندام هوائی

غده

اندام هوائی

b11/11

b1/19

b1/91

b1/76

a7/71

e2/17

c1/17

c1/12

c1/91

a7/99

e1/19

c7/96

c1/71

b1/91

c1/61

a7/43

c9/71

c1/43

a12/17

a11/77

a1/71

a1/17

a7/31

a1/91

a11/39

d7/67

c1/12

b1/91

c1/61

a7/99

d2/3

c1/91

مطابق نتایج جدول ( ،)2تعداد برگ در بوتههای رشد
یافته در سطح رطوبت  111درصد ظرفیت زراعی بهصورت غیر
معنیداری نسبت به دو سطح رطوبت  77و  71درصد بیشتر
است .این امر میتواند نتیجه عدم اعمال محدودیت آب در
مراحل اولیه رشد و دسترسی گیاه به مواد غذایی باشد .در عین
حال بیشتر بودن تعداد برگ با تسریع در فعالیتهای فتوسنتزی

غده

کل

b7/19

b3/21
d6/1

و بهرهبرداری از مواد غذایی کافی موجب افزایش غیر معنیدار
طول ریشه ،وزن تر و خشک اندام هوایی در رطوبت  111درصد
نسبت بهسطح رطوبت  77درصد گردید .کمتر شدن غیر
معنیدار طول ریشه ،تعداد برگ و وزن تر و خشک اندام هوایی
در رطوبت  77درصد میتواند نتیجه انتقال عناصر غذایی
متحرک از اندام رویشی به اندام زایشی باشد که سبب افزایش
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وزن غدهها شده است .نتایج جدول ( )2نشان میدهد حداکثر
وزن تر و خشک غدهها در سطح  77درصد بهترتیب  4/27و
 1/62گرم بهدست آمد که با اختالف معنیداری بیش از مقادیر
متناظر آن در سطح رطوبت  111درصد میباشد .همچنین
کمبود مالیم رطوبت در سطح  77درصد سبب افزایش معنیدار
حجم اندام هوایی ،طول غده و افزایش غیر معنیدار ارتفاع اندام
هوایی نسبت به دو سطح رطوبتی  111و  71درصد شد (جدول
 .)2کمبود شدید رطوبت ( 71درصد) افزایش معنیدار حجم
غده نسبت به دو سطح دیگر رطوبت و افزایش غیر معنیدار
محیط و قطر غده نسبت به سطح رطوبت  111را بهدنبال
داشت .در رطوبت  71درصد وزن غدهها بهدلیل کمبود رطوبت
خاک و دسترسی کمتر به مواد غذایی محلول خاک در رقابت با
اندام هوایی برای جذب مواد غذایی افزایش و ارتفاع اندام هوایی،
تعداد برگ ،وزن تر و خشک اندام هوایی در مقایسه با مقادیر
متناظر با رطوبت  111درصد و  77درصد کاهش یافت .لیکن
غدهها بهدلیل ناکافی بودن رطوبت ،حالت اسفنجی داشتند که
غدههای با کیفیت مطلوب نمیباشند .یکی از واکنشهای گیاه
تربچه به کمبود رطوبت ،کاهش آماس سلولی است که در قالب
کاهش تعداد برگ ،کاهش وزن تر اندام هوایی و بهتبع کاهش
جذب نور و فتوسنتز گیاه میباشد .کاهشهای رخداده در
بخشهای رویشی ،پاسخهای دفاعی گیاه در قالب بسته شدن
روزنهها ،محدود شدن سرعت رشد ،کاهش توسعه برگ و ریشه
گیاه در شرایط کمبود رطوبت است ( Sepaskhah and Ahmadi,
 .)2012کمبود آب میتواند سبب زودرسی گیاه و بهتبع وجود
فرصت کافی برای افزایش برخی مؤلفههای زایشی مانند وزن تر
و خشک غده و حجم غده در گیاه تربچه ( Zeipina et al.,
 )2014گردد که در گیاه سیبزمینی ( Karafyllidis et al.,
 )1996هم گزارش شده است .وزن غده و بهتبع کارایی مصرف
آب به لحاظ اقتصادی مهم است و بهبود وزن غده بهعنوان
شاخصی از مقاومت به خشکی و کارایی بهعنوان شاخصی از آب
مصرفی میباشد .مطابق اندازهگیریهای جدول ( )2بیشترین
وزن تر و خشک غده بهترتیب معادل  4/27گرم و  1/62گرم با
حرف  aبهسطح رطوبت  77درصد مربوط است .بههمین ترتیب
محاسبات جدول ( )2نشان میدهد بیشترین کارایی مصرف آب
غده و بیشترین کارایی مصرف آب کل گیاه (غده+اندام هوایی)
معادل  6/77و  4/16کیلوگرم بر متر مکعب آب مصرفی به
رطوبت  71درصد تعلق دارد که با مقادیر متناظر آن در سطح
رطوبت  77درصد بدون تفاوت معنیدار در یک گروه آماری
جای دارند .کمترین مقدار کارایی مصرف آب غده و کارایی
مصرف آب کل بهسطح رطوبت  111درصد مربوط است نسبت

به دو سطح رطوبتی دیگر تفاوت معنیداری دارد که میتواند
ناشی از مصرف آب بیشتر و کمی وزن غده در این سطح
رطوبتی باشد .همانگونهکه جدول ( )2نشان میدهد بیشتر
بودن رطوبت ( 111درصد) سبب رشد رویشی بیشتر در قالب
تعداد برگ ،وزن تر و خشک اندام هوایی گردیده است .مقایسه
کارایی مصرف آب در هر سه سطح رطوبت نشان میدهد بهازای
کاهش  27درصدی آب آبیاری از  111درصد به  77و از  77به
 71درصد مقدار کارایی مصرف آب غده  79/6و  19/19درصد و
کارایی مصرف آب کل  62/72و  1/43درصد افزایش یافته است.
بهعبارت دیگر تغییرات کارایی مصرف آب غده مشهودتر و بیشتر
از کارایی مصرف آب کل گیاه میباشد که به مفهوم تأثیرپذیری
بیشتر عملکرد غده از رطوبت در مقایسه با اندام هوایی در
مرحله سوم رشد گیاه است .غده در حقیقت مخزن گیاه است و
هر چه وزن آن بیشتر باشد گیاه دارای مخزن بزرگتری برای
دریافت مواد فتوسنتزی است که در نهایت منجر به افزایش
عملکرد گیاه میشود .از طرفی مطابق نتایج جدول ( )2حجم و
محیط غده در سطح رطوبت  71درصد بیش از مقادیر متناظر
آن در سطح رطوبت  77درصد است .اما این بزرگی نتوانسته به
بیشتر بودن وزن غده در سطح رطوبت  71درصد بیانجامد و
نتایج جدول ( )2نشان میدهد که وزن غده بیشتر به سطح
رطوبت  77درصد تعلق دارد .بزرگتر بودن حجم و محیط غده
در تیمار  71درصد میتواند ناشی از اسفنجی شدن بافت درونی
غده باشد که بهنوعی واکنش گیاه به کمبود رطوبت در مرحله
غدهزایی (رشد زایشی) است .وزن غده تابع توانایی گیاه در
تأمین مواد پرورده برای غدهها و شرایط محیطی مناسب در
تأمین رطوبت و عناصر غذایی در هنگام پرشدن غده بهواسطه
بیشتر بودن سهم آن از مواد پرورده میباشد .گیاه تا پایان
مرحله رشد توسعه شرایط طبیعی رشد را با حضور آب و مواد
غذایی کافی طی نموده که افزایش وزن غدهها ناشی از
اندوختههای گیاهی در مرحله رشد رویشی و جابجایی ذخایر
گیاهی در مرحله زایشی به اندام زیرین گیاهی استLiu et al., .
) )2006اظهار داشتند کمآبیاری میتواند با افزایش میزان تجمع
ماده خشک مقدار کارایی مصرف آب در غده سیبزمینی را
افزایش دهد که همراستا با نتایج این پژوهش در جدول ()2
است .ولی محدودیت  71درصدی رطوبت موجب کاهش کیفیت
غدهها گردید که میتواند ناشی از عدم جذب مواد غذایی در این
شرایط بهعلت کاهش اندام رویشی مانند تعداد برگها ،وزن تر و
خشک اندام هوایی و کاهش ارتفاع اندام هوایی باشد .از طرفی
مطابق نتایج جدول ( ،)2تاثیر ورمیکمپوست بر صفات رویشی و
زایشی گیاه تربچه نسبت به خاک شاهد و خاک حاوی هیدروژل
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آکوازورب مشهودتر است .در این پژوهش وزن غده و کارایی
مصرف آب با افزایش اولیه ورمیکمپوست بهطور معنیداری
افزایش و با زیاد شدن مقدار ورمیکمپوست وزن غده یا عملکرد
کاهش یافت .مواد آلی موجود در ورمیکمپوست با بهبود فعالیت
میکروبی و خصوصیات شیمیایی خاک مانند تبادل کاتیونی
سبب افزایش باروری خاک ،جذب مواد غذایی و افزایش
زیستتوده گیاه تربچه میشود (.)Etesami et al., 2015
بهعبارت دیگر اضافه نمودن مواد آلی به خاک موجب افزایش
درجه حرارت خاک ،افزایش ظرفیت نگهداری آب و فراهمی و
جذب بیشر مواد غذایی میشود که نتیجه آن افزایش رشد گیاه،
عملکرد غده و عملکرد اندام هوایی گیاه تربچه است .این نتایج
در راستای اثرات ورمیکمپوست بر عملکرد گیاه خیار ( Zarabi
 ،)et al., 2010گیاه ریحان ( )Anwar et al., 2005و گیاه
گوجهفرنگی ( )Federico et al., 2007است .افزودن
هیدروژل آکوازورب نیز موجب افزایش وزن غده و کارایی مصرف
آب نسبت به تیمار خاک شاهد شد ولی در مقایسه با
ورمیکمپوست تأثیر کمتری داشت .در این پژوهش هیچگونه
مواد غذایی در ابتدای کشت و در طول فصل رشد به محیط
خاک اضافه نشده است و بههمین دلیل بهنظر میرسد هیدروژل
آکوازورب بیشتر نقش ذخیرهسازی آب را داشته است
( .)Okolelova et al., 2017در حالیکه ورمیکمپوست
عالوه بر ذخیرهسازی آب در آزادسازی مواد غذایی و بهبود
وضعیت رشد گیاه نیز نقش داشته و این امر میتواند در بهبود
وضعیت تولید مؤثر باشد .در هر حال افزایش بیش از حد مقادیر
جاذبها در محیط خاک میتواند موجب افزایش پتانسیل
اسمزی محلول خاک و افزایش نیروی ماتریکس خاک در حفظ
رطوبت و عدم رهاسازی آن برای گیاه شود .بههمین دلیل نتایج
جدول ( )2کاهش اکثر مولفههای رشد رویشی و زایشی گیاه
تربچه را در مقایسه با تیمار خاک فاقد جاذب (شاهد) و تیمار
خاک دارای سطح  19گرم ورمیکمپوست نشان میدهد.
همانگونهکه جدول ( )2نشان میدهد مقدار میانگین تمامی
صفات مورد بررسی در سطح  19گرم ورمیکمپوست بیش از
سطح  21گرم ورمیکمپوست و بیش از دو سطح  1/19و 1/21
گرم هیدروژل آکوازورب است .بهگونهای که در  111درصد
موارد تغییرات صفات گیاهی در سطح  19گرم ورمیکمپوست
در مقایسه با خاک شاهد و هیدروژل آکوازورب بیشتر بود.
مطابق نتایج جدول ( )2در  41درصد از موارد تغییرات ناشی از
افزودن  19گرم ورمیکمپوست نسبت به سطح  21گرم
هیدروژل آکوازورب و در  77درصد از موارد نسبت به سطح 19
گرم هیدروژل آکوازورب بیشتر و معنیدار بود .بههمین ترتیب

در  74درصد از موارد تغییرات ایجاد شده نسبت به خاک فاقد
جاذب (شاهد) و در  111درصد از موارد نسبت بهسطح  21گرم
ورمیکمپوست برتری معنیداری مشاهده شدEdwards and .
) Burrows (1988سرعت بیشتر جوانهزنی گیاه تربچه در خاک
حاوی ورمیکمپوست نسبت به خاک معمولی را ناشی از بافت
اسفنجی و توانایی ذخیرهسازی آب و مواد غذایی و داشتن مواد
غذایی گزارش نمودند Buckerfield et al., (1999) .نیز بهطور
مشابه افزایش عملکرد را برای گیاه تربچه بهواسطه استفاده از
ورمیکمپوست گزارش نمودRandy and Politud (2016( .
ضمن تأکید بر اثرات خوب ورمیکمپوست بر کیفیت خاک در
استفاده طوالنی مدت ،نشان دادند ورمیکمپوست سبب افزایش
غیر معنیدار تعداد برگ ،ارتفاع گیاه طول و قطر غده گیاه
تربچه در مقایسه با تیمار شاهد گردید .ورمیکمپوست با تأمین،
جذب و انتقال بهتر عناصر غذایی پرمصرف و کممصرف گیاه و
بهبود ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک در
افزایش ظرفیت نگهداشت آب و گسترش مناسبتر ریشه در
رشد و نمو بیشتر گیاه نقش دارد (.)Fatma et al., 2008
) Eetesami et al., (2015فراهمی بیشتر عناصر غذایی در تیمار
کود آلی را سبب افزایش وزن ،قطر و طول غده و وزن خشک
برگ تربچه ذکر نمودند که همراستا با نقش ورمیکمپوست در
بهبود مؤلفههای رشد تربچه مربوط به غدهسازی مانند حجم
غده ( 7/71سانتیمتر مکعب) ،وزن تر غده ( 12/17گرم) و
صفات محیط ،قطر و طول غده در پژوهش حاضر است .بهنظر
میرسد تأثیر معنیدار سطح  19گرم ورمیکمپوست بر وزن تر
و خشک غده و کارایی مصرف آب غده و کارایی مصرف کل گیاه
میتواند ناشی از نقش ورمیکمپوست در بهبود پدیده فتوسنتز و
تولید کربوهیدراتهای الزم جهت سوخت و ساز گیاه باشد .در
سطوح باالتر ورمیکمپوست ( 21گرم) نبود فرصت کافی برای
پروتئینسازی در دوره کوتاه رشد گیاه تربچه و افزایش خاصیت
اسمزی خاک بهدلیل وجود مواد غذایی بیشتر در محیط خاک بر
عملکرد گیاه تأثیر کاهشی داشت .نقش هیدروژل آکوازورب نیز
مشابه ورمیکمپوست در افزایش توانمندی خاک برای حفظ و
ذخیره آب و مواد غذایی است ،لیکن بهمقدار کمتری موجب
افزایش صفات گیاهی گردید که میتواند ناشی از فقدان مواد
غذایی کافی بهدلیل عدم افزودن مواد غذایی اضافی به خاک در
این پژوهش و انتقال مواد غذایی ذخیره شده در مرحله رشد
رویشی در زمان نمو زایشی باشد .بههمین ترتیب افزایش مقدار
هیدروژل آکوازورب نیز میتواند موجب افزایش خاصیت اسمزی
خاک بهواسطه تجزیه خود هیدروژل شود و اثر معکوس بر
عملکرد گیاه داشته باشد .بهعبارتی دیگر کاهش صفات گیاهی
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در سطوح باالی هیدروژل آکوازورب میتواند بهدلیل ساختمان
یونی آن باشد که باعث افزایش غلظت امالح محلول خاک و اثر
کاهشی بر روند رشد رویشی و زایشی گیاه بهویژه در سطوح
پایین رطوبتی شود .نتایج برخی تحقیقات نشاندهنده کاهش
عملکرد گیاه تربچه در اثر زیادی نیتروژن افزوده شده به خاک
است که میتواند در راستای افزایش خاصیت اسمزی خاک در

اثر افزایش بیش از اندازه نیتروژن باشد (.)Akhtari et al., 2012
بروز شرایط اشباع خاک بهدلیل کاهش خلل و فرج و حجم
هوای خاک در استفاده از سطوح باالی هیدروژل آکوازورب نیز
در کاهش عملکرد بیتاثیر نمیباشد (.)Frantz et. al., 2005
در جدول ( )9اثر متقابل میزان آبیاری و جاذبهای
رطوبتی بر تغییرات رشدی گیاه تربچه آمده است.

جدول  -1برهمکنش سطوح مختلف رطوبت با جاذبهاي رطوبتي در گياه تربچه

رطوبت (درصد) جاذب آب (گرم)

111

77

71

رطوبت (درصد) جاذب آب (گرم)

111

77

71

حجم (سانتیمتر مکعب) محیط قطر

طول

طول ریشه

ارتفاع اندام هوائی

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

a16/71

b19/99
bc12/39

غده

اندام هوائی

غده (سانتیمتر)

cd7/11

b11/99

b2/11 b1/77

b2/27

de7/99

b2/17 b1/67

c1/79

a12/49

d1/99

c1/17 c7/19

cd1/99

a16/19

c12/69

a17/11

a2/31 a3/11

b2/11

a11/77

ab17/11

e6/11

bc1/37 bc1/29

c1/37

a16/29

d11/27

a17/11

a2/41 a4/79

a9/61

a11/79

b19/31

d7/11

d1/77 d2/97

d1/91

a19/99

c11/17

b11/11

c1/71 c7/27

b2/21

a12/69

b19/19

a16/99

a2/41 a4/41

a9/67

a12/71

a11/99

cd4/17

c1/17 c7/21

bc2/11

a11/17

c11/61

c3/99

ab2/61 ab7/79

b2/11

a12/11

c12/67

d1/99

cd1/99 cd6/27

c1/19

a11/47

cd11/31

bc11/17

a2/47 a4/37

b2/21

a19/99

c11/77

ab19/99

a2/79 a4/17

ab2/77

a17/79

ab17/11

c3/17

a2/79 a7/39

b2/17

a11/71

c11/49

هیدروژل 1/19
e1/17
هیدروژل 1/21
فاقد جاذب (صفر) f1/11
ورمیکمپوست b4/99 19
ورمیکمپوست ef1/99 21
d6/17
هیدروژل 1/19
ef1/99
هیدروژل 1/21
فاقد جاذب (صفر) c7/99
ورمیکمپوست b3/11 19
ورمیکمپوست de9/99 21
bc7/11
هیدروژل 1/19
c7/17
هیدروژل 1/21
فاقد جاذب (صفر) a12/99
ورمیکمپوست c7/99 19
ورمیکمپوست d9/17 21

وزن تر (گرم)

وزن خشک (گرم)
اندام هوائی

تعداد برگ

کارایی مصرف آب (کیلوگرم بر مترمکعب)

غده

اندام هوائی

غده

e7/27

bc4/71

b1/71 cd1/97

a7/99

b4/77

b1/71 de1/26

a4/17

ef1/3

c1/79

cd1/93 ef1/19

a7/99

fg1/1

e9/73

a19/94

a1/41 a1/79

a7/17

b7/13

ab11/14

d7/11

d1/91 e1/29

a7/99

f1/26

e9/27

ab11/31

b1/74 f1/17

a4/1

a1/74

a12/67

d7/61

d1/92 f1/17

ab7/1

g1/29

e9/21

c7/37

b1/64 bc1/67

a7/17

c6/61

c4/91

b11/16

b1/11 a1/12

a4/99

a7/27

a12/61

c1/17

c1/61 e1/22

a7/99

de2/94

d7/39

cd1/61

bc1/64 b1/63

a7/99

b7/64

c3/17

d9/39

d1/21 f1/14

b1/99

g1/34

e9/71

d7/73

d1/96 b1/71

a4/17

b7/17

c4/72

b4/79

b1/77 ab1/72

a7/17

a1/19

a12/17

c4/17

b1/71 b1/71

a7/99

bc7/14

bc3/71

هیدروژل 1/19
f6/71
هیدروژل 1/21
فاقد جاذب (صفر) fg2/79
ورمیکمپوست bc11/12 19
ورمیکمپوست f9/13 21
ab19/13
هیدروژل 1/19
g1/69
هیدروژل 1/21
فاقد جاذب (صفر) d3/12
ورمیکمپوست a16/11 19
ورمیکمپوست f6/61 21
cd3/41
هیدروژل 1/19
g1/71
هیدروژل 1/21
فاقد جاذب (صفر) c11/91
ورمیکمپوست c11/69 19
ورمیکمپوست de4/71 21

173

غده

کل

d2/42

d1/12
d7/11
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در بررسی اثر متقابل میزان رطوبت و جاذبهای رطوبتی
مشاهده شد که میانگین بیشترین مقادیر صفات حجم اندام
هوایی ،محیط و قطر غده ،طول ریشه ،وزن تر و خشک اندام
هوایی بهترتیب  17سانتیمتر مکعب 3 ،و  2/3سانتیمتر،
 11/77سانتیمتر و  19/94و  1/41گرم در ظرفیت زراعی 111
درصد با کاربرد  19گرم ورمیکمپوست بهدست آمد .بههمین
ترتیب میانگین بیشترین مقادیر صفات ارتفاع اندام هوایی
( 11/99سانتیمتر) ،وزن تر غده ( 16/11گرم) ،وزن خشک غده
( 1/12گرم) ،کارایی مصرف آب غده ( 7/27کیلوگرم بر
مترمکعب) و کارایی مصرف آب کل ( 12/61کیلوگرم بر
مترمکعب) ناشی از اثر متقابل رطوبت  77درصد و سطح 19
گرم ورمیکمپوست است .کمبود رطوبت یکی از مهمترین عوامل
محیطی تأث یرگذار بر رشد گیاه از طریق کاهش آماس سلولی و
کاهش انتقال مواد غذایی از خاک تأثیر است .اما ورمیکمپوست
با توانایی نگهداری باالی آب و داشتن مواد غذایی الزم برای
رشد گیاه توانسته مانع کاهش معنیدار صفات گیاهی در رطوبت
 77درصد نسبت به رطوبت  111درصد شود .بررسیها نشان
داد در  62/1درصد از موارد میانگین بیشترین مقادیر برخی
صفات ،ناشی از اثر متقابل حداکثر رطوبت ( 111درصد) با
حداقل مقدار ورمیکمپوست ( 19گرم) بود که با سطح رطوبتی
 77درصد ظرفیت زراعی و سطح  19گرم ورمیکمپوست تفاوت
معنیداری نداشت .در  62/1درصد از موارد دیگر نیز میانگین
بیشترین مقادیر تعدادی از صفات نیز از اثر متقابل سطح
رطوبتی  77درصد ظرفیت زراعی با سطح  19گرم
ورمیکمپوست حاصل شد .بدین ترتیب میتوان اظهار داشت که
در  49/2درصد از موارد اثر متقابل سطح رطوبتی  77درصد
ظرفیت زراعی با  19گرم ورمیکمپوست مناسب است .بهنظر
می رسد عدم اعمال محدودیت آب در تیمارهای آبیاری طی
مرحله رشد رویشی سبب دسترسی بهتر گیاه به عناصر غذایی
پر مصرف و کم مصرف ،رشد رویشی مناسبتر و همچنین وجود
مواد بیولوژیک فعال در ورمیکمپوست با عملکردی مشابه
تنظیم کنندههای رشد باعث افزایش شاخصهای گیاهی مانند
طول ریشه ،ارتفاع اندام هوایی ،وزن تر اندام هوایی و تعداد برگ
شده است .گیاه تا انتهای مرحله توسعه در حال رشد سریع
میباشد و ورمیکمپوست ضمن توسعه ریشه شرایط را برای
جذب بهتر و بیشتر آب و مواد غذایی طی مرحله رشد رویشی
فراهم می کند .در این راستا بخشی از مواد غذایی بهدلیل فزونی
ارتفاع اندام هوایی و تعداد برگها در تیمار ورمیکمپوست
(جدول  ) 2در اندام هوایی ذخیره و با شروع فرایند غدهزایی با

انتقال مجدد به غدهها سبب افزایش مولفههای مربوط به غده
میشود ( .)Baybordi and Malakooti, 2007استفاده بهتر گیاه
از عوامل محیطی در طول دوره رشد و افزایش مؤلفههای رشد
گیاه در تیمار مصرف ورمیکمپوست هم میتواند یکی از دالیل
رشد تربچه باشد ( .)Jayanthi et al., 2002در عین حال مصرف
باالی جاذبها بهدلیل آزادسازی بیشتر مواد غذایی در محلول
خاک موجب بروز پتانسیل اسمزی ،عدم جذب آب و در نتیجه
کمتر شدن مقادیر شاخصهای گیاهی نسبت به تیمار شاهد
گردید که در سطح  21گرم ورمیکمپوست و در هیدروژلها
بهدلیل ساختار یونی آن مشهود است (جدول  .)9عدم افزایش
مولفههای رشد در سطوح باالی هیدروژل آکوازورب را بدین
صورت میتوان توجیه نمود که ماهیت هیدروژلهای کشاورزی
آنیونی بوده و احتماالً اثر رقابتی آن با برخی عناصر غذایی
آنیونی (مانند نیتروژن) ،مانع جذب گیاه میشود.
همانگونهکه قبالً نیز بیان شد وزن غده یکی از
فاکتورهای مهم در افزایش عملکرد و بهتبع کارایی مصرف آب
است .نتایج این پژوهش نشان داد بیشترین وزن تر غده از اثر
متقابل  19گرم ورمیکمپوست با محدودیت  77درصدی
رطوبت خاک بهمیزان  16/11کیلوگرم بر مترمکعب با حرف  aو
بدون تفاوت معنیدار با وزن غده در همین سطح رطوبتی و
 1/19گرم هیدروژل آکوازورب به میزان  19/13کیلوگرم بر
مترمکعب حاصل گردید .در یک تحقیق بر نقش هیدروژل
(سوپرجاذب) در افزایش ظرفیت نگهداشت آب ،افزایش آب قابل
دسترس ،افزایش جذب عناصر غذایی در گیاه گوجهفرنگی تأکید
شده است ( .)Haghighi, et al., 2014در پژوهشی دیگر نیز به
نقش جاذبهای آلی در افزایش حرارت خاک ،جذب و ذخیره
آب ،کمک به تشکیل خاکدانه و اثرات مناسبتر تغذیهای آن
برای گیاه تربچه اشاره نموده است (.)Eetesami, et al., 2015
نتایج کارایی مصرف آب محاسبه شده در جدول ( )9نشان داد
بیشترین کارایی مصرف آب غده و بیشترین کارایی مصرف آب
کل گیاه شامل غده و برگها (غده+اندام هوایی) معادل  7/27و
 12/61کیلوگرم بر مترمکعب نیز از اثر متقابل  19گرم
ورمیکمپوست با محدودیت  77درصدی رطوبت خاک بهدست
آمد .کارایی مصرف آب حاصل نسبت عملکرد به آب مصرفی
است که با توجه به حداکثر بودن مقدار عملکرد غده و کمتر
بودن آب مصرفی در تیمار رطوبتی  77درصد در سطح  19گرم
ورمیکمپوست نسبت به سایر تیمارها بهدست آمده است .علت
حداکثر بودن غیر معنیدار کارایی مصرف آب کل در تیمار
رطوبت  77درصد و  19گرم ورمیکمپوست نیز میتواند کاهش
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 27درصدی آب در تیمار فوق باشد .کمترین مقدار وزن غده
معادل  1/69گرم و بهتبع کمترین کارایی مصرف آب غده 1/29
با حرف  gو کمترین کارایی مصرف آب کل (غده+اندام هوایی)
 9/21کیلوگرم بر مترمکعب با حرف  eنیز از اعمال سطح
رطوبت  77درصد در سطح هیدروژل آکوازورب  1/21گرم
حاصل شد .بهنظر میرسد افزایش سطح جاذبهای رطوبتی به
 21گرم ورمیکمپوست و متناظر با آن به  1/21گرم هیدروژل
آکوازورب در رطوبت  77و  71درصد نتوانسته در جذب و
ذخیره سازی آب برای گیاه موفق باشد .زیرا در این شرایط
جاذبها با افزایش ویژگیهای اسمزی خاک و رقابت با خاک در
نگهداشت رطوبت مانع افزایش مؤلفههای وزنی و عملکردی گیاه
میشوند.

نتيجهگيري
در سالهای اخیر ،استفاده بیرویه از نهادههای شیمیائی و آب
در اراضی کشاورزی منجر به معضالت زیستمحیطی از جمله
آلودگی منابع آب ،افت کیفیت محصوالت کشاورزی و کاهش
میزان حاصلخیزی خاک شده است .نتایج این پژوهش نشان داد
افزودن  19گرم ورمیکمپوست به خاک و محدود نمودن آب
قابل دسترس گیاه تا سطح  77درصد ظرفیت زراعی باعث
افزایش وزن غده ،کارایی مصرف آب غده و کارایی مصرف آب
کل در گیاه تربچه گردید .ورمیکمپوست بهعنوان جاذب رطوبت

بهدلیل اسفنجی بودن ساختمان آن و تأمین مواد غذایی بهدلیل
ارزش غذایی باالی آن میتواند اثرات کمبود آب و مواد غذایی
در گیاه را رفع نماید و باعث افزایش عملکرد و کارایی مصرف
آب شود .بهنظر میرسد گیاه تربچه بهدلیل حجم شاخ و برگ
کم ،به آب زیادی نیاز ندارد و سطح رطوبت  77درصد کفایت
دارد .در این پژوهش بهدلیل نظم در عملیات آبیاری و انجام
روزانه آن ترکیدگی غدهها و پوکی غدهها (اسفنجی بودن غدهها)
مشاهده نشد .لیکن در غدههای عمل آمده در سطح رطوبت 71
درصد مشکل پوکی غدهها مشاهده شد که احتماالً بهواسطه
گسترش فضای بین سلولی غدهها و رقابت دیگر اندام گیاه برای
جذب مواد غذایی و جذب آب برای حفظ آماس باشد .اما از
آنجاییکه آب کافی برای جذب و جابجایی مواد غذایی در اختیار
گیاه نبود ،بافت داخلی غدههای عمل آمده در سطح رطوبت 71
درصد حالت اسفنجی داشتند هر چند در برخی موارد حجم
غدهها بزرگتر بود .در مجموع بهکارگیری جاذبهای رطوبتی از
طریق حفظ و ذخیره رطوبت خاک ،بهبود نفوذپذیری آب در
خاک و افزایش بازده مصرف آب میتواند گامی مؤثر در جهت
بهرهوری از منابع محدود آب باشد .بنابراین میتوان از
ورمیکمپوست در شرایط کمبود آب برای کشت و کار گیاهان
استفاده نمود و پیشنهاد میگردد که در شرایط مزرعهای نیز
آزمایش فوق تکرار و از لحاظ اقتصادی بررسیهای الزم در
خصوص استفاده از جاذبها بهعمل آید.
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