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اثر تراکم خاک بر جذب نيتروژن ،فسفر و پتاسيم در داخل و خارج از دامنه رطوبتی با
حداقل محدوديت در دانهالهای پسته رقم سرخس
غزاله عزيزی ، 1داود زارعحقی* ،2عادل ريحانیتبار ،3نصرتاله

نجفی3

تاريخ دريافت 1393/8/17 :تاريخ پذيرش1393/11/28 :

چکيده
برای بررسي رفتار دانهالهای پسته ( )Pistachio vera L.رقم سرخس در رطوبت و تراکمهتای مختلتف ،آزمتايش
گلخانه ای در يک خاک آهکي با بافت لوم شني با طرح آزمايشي آشیانهای انجام گرفت .چهار سطح تراکم خاک و شتش
دامنه رطوبت حجمي در سه تکرار بر دانهالهای پسته اعمال شتد .در مجمتوع  24ستطح رطتوبتي در داختل  4ستطح
تراکم آشیانه پیدا کرد و آزمايش آشیانه ای بر مبنای طرح کامالً تصادفي اجترا شتد .چهتار ستطح تتراکم (چگتاليهتای
ظاهری  1/65 ،1/5 ،1/35و  1/8گرم بر سانتي متر مکعب) داخل لولههای به قطر  15/24و ارتفاع  50سانتيمتر ايجتاد
و پس از انتقال دانهالهای پسته به لولهها و استقرار آنها شش دامنه رطوبت حجمي از نقطه اشباع تتا کمتتر از نقطته
پژمردگي دائ م برای هر سطح تراکمي اعمال شد .تراکم خاک سبب کاهش وزن خشک انتدام هتوايي پستته و غلظتت و
مقدار جذب نیتروژن ،فسفر و پتاسیم اندام هتوايي و ريشته شتد .زيتادی و کمبتود رطوبتت ستبب کتاهش پارامترهتای
اندازه گیری شده در سطوح تراکم مختلف گرديد و تراکم خاک اثر نامطلوب تنش بر پارامترهای مذکور را تشديد نمتود.
در سطوح تراکم  1/5 ،1/35و  1/8گرم بر سانتيمتر مکعب بیشترين غلظت نیتروژن و فسفر ريشه ،بتیشتترين مقتدار
جذب نیتروژن و پتاسیم ريشه و بیشترين مقدار فسفر اندام هوايي و ريشه داخل دامنه رطوبتي بتا حتداقل محتدوديت
مشاهده شد .در سطح تراکم  1/8گرم بر سانتي متر مکعب وزن خشک اندام هوايي و ريشه ،مقدار جذب نیتتروژن انتدام
هوايي ،غلظت و مقدار جذب پتاسیم اندام هوايي در دامنه رطوبتي بتا حتداقل محتدوديت بیشتترين مقتدار را بته ختود
اختصاص داد .بطور کل تراکم خاک ،زيادی و کمي رطوبت خاک سبب کاهش پارامترهای اندازهگیری شده گرديد.
واژگان کليدی :جذب ،رطوبت ،ريشه ،چگالي ظاهری و نقطه پژمردگي دايم

 1دانشجوی سابق کارشناسي ارشد ،گروه خاک شناسي ،دانشگاه تبريز ايران.
 2استاديار ،گروه خاک شناسي ،دانشگاه تبريز ايران.
 3دانشیار ،گروه خاک شناسي ،دانشگاه تبريز ايران.
* ايمیل نويسنده مسئول)davoudhaghi@tabrizu.ac.ir( :
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مقدمه
پسته گیاهي است از خانواده  Anacardiaceaeکه ارزش اقتصادی حاصل از صادرات آن به  66کشور جهان ،در
حدود يک میلیارد دالر در سال ميباشد و دومین منبع درآمد ارزی بعد از نفت محسوب ميشود ( .)6نیتروژن در
تغذيه باغهای پسته نقش مهمي را ايفا مينمايد ( .)19پتاسیم از جمله عناصری است که سبب تحمل نسبي پسته
نسبت به تنش خشکي ميشود ( .)3مکانیسم پخشیدگي در انتقال دو عنصر غذايي پتاسیم و فسفر از خاک به ريشه
بسیار مهم مي باشد که اين مکانیسم وابسته به مقدار آب خاک ميباشد ( .)13در شرايط رطوبت مناسب خاک نسبت
به وضعیت کمبود رطوبت به دلیل فعالیت خوب میکروبي و در نتیجه معدني شدن فسفر آلي و همینطور واکنشهای
واجذب و انحالل و افزايش ضريب پخشیدگي فسفر بیشتری به محلول خاک آزاد ميشود ولي اگر گیاه در معر
غرقاب طوالني مدت باشد؛ جذب فسفر توسط گیاه کاهش مييابد و ريشه چنین گیاهاني به شدت آسیب ميبینند
( .)30تحت شرايط زيادی آب خاک تصعید آمونیاک ،نیتراتزدايي و آبشويي ميتواند منجر به از دست رفتن بخش
عمده نیتروژن از محلول خاک گردد و اين شرايط ممکن است منجر به کمبود نیتروژن در گیاه شود ( .)22از طرفي
کمبود آب ميتواند سبب پژمردگي ريشه و به میزان زيادی سبب کاهش تماس ريشه با خاک شود ( .)9لتي )23( 1با
توجه به محدوديت تهويه خاک در رطوبتهای زياد (بین رطوبت ظرفیت مزرعهای و اشباع) از يک طرف ،و محدوديت
مقاومت مکانیکي خاک در مقابل نفوذ ريشه در رطوبتهای کم از طرف ديگر ،دامنه رطوبتي را که در آن جذب آب
مشکلي برای رشد گیاه به وجود نمي آورد را پیشنهاد نمود .اين پژوهشگر ،اين دامنه رطوبتي را دامنه رطوبتي بدون
محدوديت )NLWR( 2نامید .داسیلوا و همکاران )16( 3بهدلیل اينکه تغییرات محیطي در محدوده فوق ،بر روی رشد
گیاه اثر دارد از واژه دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت )LLWR( 4استفاده نمودند .برای يک خاک مشخص با يک
ساختمان معین ،منحني رطوبتي و منحني مقاومت تعیین و از روی آن دو ،مقادير رطوبت در پتانسیلهای ماتريک
 0/01و  1/5مگا پاسکال ،مقدار آب خاک در تخلخل تهويهای  10درصد و مقدار آب خاک در مقاومت مکانیکي  2مگا
پاسکال به دست آوردند .تفاضل بین دو حد رطوبتي باال و پايین LLWR ،است .حد بااليي آن رطوبت ظرفیت
مزرعهای ( )Ѳfcيا رطوبت در تخلخل تهويهای  10درصد ( ،)Ѳafpهر کدام که کمتر باشد و حد پايیني آن رطوبت در
نقطه پژمردگي دايم خاک ( )Ѳ pwpيا رطوبت در مقاومت مکانیکي  2مگا پاسگال ( ،)Ѳsrهر کدام که بیشتر باشد است.
1

Letey.
Non limiting water range
3
Da silva et al.
4
Least limiting water range
2
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تراکم خاک که يکي از چالشهای عمده در کشاورزی پیشرفته است ،از نظر تعريف بیان کمي رفتار خاک تحت تأثیر
تنش و فشارهای مشخص ميباشد که معموالً اين رفتار با تغییر چگالي ،درجه پوکي ،تخلخل کل ،تخلخل تهويهای،
نفوذپذيری آب به خاک و مقاومت مکانیکي خاک بروز ميکند ( .)2معدني شدن نیتروژن آلي در خاک فشرده بهدلیل
کاهش تهويه ،کاهش نفوذ آب به خاک و افزايش سطح رواناب تحت تأثیر قرار ميگیرد ( .)25به کرات کاهش غلظت
فسفر و پتاسیم در محصوالت زراعي در اثر تراکم خاک گزارش شده است (.)16 ،29
با توجه به ارزش اقتصادی پسته در کشور تعیین دامنهای از رطوبت خاک که در اين دامنه گیاه از لحاظ جذب
عناصر غذايي با کمترين محدوديت مواجه شود از اهمیت بااليي برخوردار خواهد بود .از طرفي چون اين دامنه رطوبتي
برای هر سطح تراکمي متفاوت است بنابراين هدف از اين پژوهش ،بررسي غلظت و جذب عناصر غذايي نیتروژن ،فسفر
و پتاسیم در سطوح تراکم مختلف با رطوبتهای متفاوت است .بدين ترتیب در هر سطح تراکم دامنهای از رطوبت
خاک تعیین خواهد شد که در اين دامنه حداکثر جذب عناصر غذايي فوقالذکر صورت ميپذيرد.

مواد و روشها
خاک سطحي ( 0 - 20سانتي متری) به مقدار کافي از باغ پسته مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي استان
آذربايجانشرقي جمعآوری شد .بافت خاک به روش هیدرومتر چهار زمانه ( )17و برخي ويژگيهای شیمیايي از جمله
 ،EC ،pHکربن آلي ،کربنات کلسیم معادل خاک ( ،)CCEنیتروژن ،پتاسیم ،فسفر و برخي عناصر کم مصرف قابل
جذب خاک با روشهای رايج در آزمون خاک اندازهگیری شد ( .)7برخي از ويژگيهای فیزيکي و شیمیايي خاک مورد
استفاده در آزمايش در جدول  1ارائه شده است .خاک مورد استفاده آهکي بوده و از نظر ماده آلي و شکل قابل جذب
عناصر فقیر يا در مرز کمبود قرار داشت.
جدول -1برخی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مورد استفاده در آزمايش
کالس بافت
لوم شني

*pH

EC
dS/m

7/6

1/3

O.M

CCE

N

()%

()%

()%

0/97
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0/05
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2/5

3/94

2/14

0/6

*عصاره گل اشباع

اين آزمايش در شرايط گلخانه ،به صورت آشیانهای ( )12در قالب طرح کامال تصادفي صورت گرفت که در آن 24
سطح رطوبتي در داخل  4سطح تراکم آشیانه پیدا کرده است .برای هر سطح تراکمي ،شش سطح رطوبتي و سه تکرار
در نظر گرفته شده بود بنابراين برای هر سطح تراکمي  18گلدان و مجموعاً  72گلدان آماده گرديد .خاک پس از عبور
از الک  4/75میليمتری داخل استوانههای پيویسي به قطر  15/24و ارتفاع  50سانتيمتر به تدريج ريخته و متراکم
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گرديد .در نهايت چگالي خاک تیمارها تا عمق  35سانتيمتری به  1/65 ،1/5 ،1/35و  1/8گرم بر سانتيمتر مکعب
رسید .پنج سانتيمتر خاک الک شده از الک  4/75میلي متری بر روی خاک متراکم شده ريخته شد تا پس از انتقال
دانهالهای پسته به استوانههای خاک آماده شده ،دانهال ها بتوانند به راحتي استقرار يابند .با توجه به اينکه خاک
حاوی دانهالها نیز  5سانتيمتر بود ،بنابراين پس از انتقال دانهالها به درون استوانهها ،تنها  5سانتيمتر از ارتفاع 50
سانتيمتری استوانهها خالي باقي ماند ک ه آن هم فضای مورد نیاز جهت افزودن آب به استوانهها در نظر گرفته شد.
برای فشرده کردن خاک ،يک صفحه فلزی متصل به يک میله بر روی سطح خاک در استوانه قرار داده شده است .يک
وزنه  2/5کیلوگرمي که در طول میله ميتوانست سقوط آزاد داشته باشد از ارتفاع  60سانتيمتری بر روی صفحه فلزی
به دفعات متعدد رها گرديده است تا خاک ريخته شده به حجم از قبل تعیین شده برسد .در هر استوانه به سطح خاک
يک سانتيمتر سنگريزه اضافه شد تا هنگام آبیاری بههم ريختگي ايجاد نگردد .دانهالهای پسته رقم سرخس رشد
يافته ( 25روزه) درون ظروف يکبار مصرف به داخل استوانهها انتقال داده شدند و در طول  1هفته پس از انتقال،
رطوبت خاک در حد ظرفیت مزرعهای نگه داشته شد تا دانهالها کامالً در محیط جديد استقرار بیابند .بعد از اين مدت
هر استوانهای که حاوی بیش از يک دانهال بود تنک گرديد به طوری که فقط يک دانهال در هر استوانه باقي ماند .پنج
دامنه درصد رطوبت حجمي از نقطه اشباع تا نقطه پژمردگي دايم (دامنه رطوبتي  1تا  )5و يک دامنه رطوبتي پايینتر
از نقطه پژمردگي دايم (دامنه رطوبتي  ) 6برای هر سطح تراکمي اعمال گرديد،که در مجموع در اين آزمايش  24سطح
رطوبتي در داخل  4سطح تراکم توزيع گرديد .جدول  2سطوح رطوبتي اعمال گرديده در  4سطح تراکم را نشان
ميدهد.
جدول -2شش دامنه رطوبت حجمی (درصد حجمی) اعمال شد در چهار سطح تراکمی خاک
سطح تراکم
1/35g/cm3
1/5 g/cm3
1/65g/cm3
1/8g/cm3

Ɵ fc

24/5
24
29
31

Ɵpwp

1

2

10
11
12/2
13/3

49-39
43-33
38-33
32-27

39-24
33-25
33-28
27-23

سطوح رطوبتي
4
3
24-19
25-19
28-22
23-19

19-14
19-14
22-17
19-15

5

6

14-10
14-11
17-12
15-13

10-7
11-7
12-8
13-8

کنترل رطوبت خاک داخل استوانهها توسط دستگاه  1TDRو هر دو روز يکبار انجام گرديد .هر موقع که درصد
رطوبت حجمي استوانهها به حد پايین دامنه رطوبتي مورد نظر ميرسید آب به استوانهها اضافه گرديد تا به حد بااليي
Time domain reflectometry
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رطتوبت تعیتین شتده برستند .مقدار آب مورد نیاز از فرمول زير محاسبه شد:
[] 1

)V=aD (Ɵv2 - Ɵv1

که در اين رابطه  :Vحجم آب مورد نیاز بر حسب سانتيمترمکعب.
 :aسطح مقطع استوانههای خاک بر حسب سانتيمترمربع.
 :Dعمق خاک استوانهها بر حسب سانتيمتر.
 : Ɵv2حد باالی دامنه رطوبتي برای هر تیمار ()cm3/cm3
 :Ɵv1رطتتوبت حجمي قرائت شتتتده با .)cm3/cm3( TDR
بعد از خروج ريشهها از انتهای ستونهای خاک ( 90روز) در اولین سطح تراکم ( 1/35گرم بر سانتيمتر مکعب)،
دانهالها از سطح خاک بريده و در آون در دمای  65درجه سلسیوس خشکانده شدند و سپس استوانهها برش داده
شده و ريشهها با شستشوی خاک ،بهطور کامل جمعآوری و در آون در دمای فوقالذکر خشکانده شدند .جهت تعیین
غلظت عناصر در اندام هوايي و ريشه 0/5 ،گرم از ماده خشک گیاهي توزين و سپس با اسید نیتريک  %65به روش
اکسايش تر هضم گرديد .اندازهگیری غلظت فسفر عصارههای گیاهي با روش وانادومولیبدوفسفريک اسید يا روش زرد و
با دستگاه اسپکتروفتومتر ( )29و اندازهگیری غلظت پتاسیم گیاه با دستگاه فلیمفتومتر ( )20انجام گرفت .نیتروژن
موجود در بخش هوايي و ريشه گیاه با استفاده از روش کجلدال اندازهگیری شد ( .)35مقدار جذب نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم اندام هوايي و ريشه از حاصلضرب غلظت در ماده خشک محاسبه گرديد (.)31

نتايج و بحث
در تحقیق انجام گرفته توسط زارعحقي و همکاران ( 4و  )5بر روی دانهالهای پسته رقم سرخس ،مشخص شد
که در سطح تراکم  1/35و  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب ،سطوح رطوبتي  4 ،3و  5در داخل محدوده رطوبتي

LLWR

و سطوح رطوبتي  2 ،1و  6خارج از آن قرار گرفتهاند .سطوح رطوبتي  3و  4در سطح تراکم  1/65و سطح رطوبتي 3
در سطح تراکم  1/8گرم بر سانتيمتر مکعب در داخل محدوده رطوبتي  LLWRو بقیه سطوح رطوبتي ( 5 ،2 ،1و 6
در سطح تراکم  1/65و  5 ،4 ،2 ،1و  6در سطح تراکم  )1/8در خارج از آن قرار گرفتهاند .اين نتايج بر اساس روابط
ارايه شده ( ) 16توسط محققین مذکور برای سطوح مختلف تراکم خاک تعیین گرديده بودند .در تحقیق حاضر
فاکتورهای اندازهگیری شده در داخل و خارج از محدوده  LLWRتعیین شده ،مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج
تجزيه واريانس داده ها در قالب آشیان اکولوژيک نشان داد که تأثیر سطوح رطوبتي در درون هر تراکم بر تمامي
فاکتورهای اندازه گیری شده به جز غلظت فسفر اندام هوايي و پتاسیم ريشه در سطح احتمال پنج درصد معنيدار بود
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(جدول .)3
جدول -3تجزيه واريانس تأثير تراکم و رطوبت بر وزن خشک اندام هوايی و ريشه ،غلظت نيتروژن ،فسفر و پتاسيم در اندام هوايی
و ريشه دانهالهای پسته
میانگین مربعات
غلظت

وزن خشک
منابع تغییر

درجه
آزادی

اندام
هوايي

ريشه

نیتروژن
اندام هوايي

نیتروژن
ريشه

هوايي

تراکم

3

*3/36

*5/89

*13/31

0/93 n.s

*0/74

*2/05

رطوبت(تراکم)

20

*0/68

*0/490

*2/50

*4/36

0/09n.s

*0/34

* 4/63

خطای آزمايشي

48

0/02

0/045

1/10

1/02

0/08

0/05

2/4

فسفر اندام

فسفر

پتاسیم اندام

پتاسیم

ريشه

هوايي

ريشه

*74/1

* 83/6
30/4 n.s
26/8

 nsو * به ترتیب غیر معنيدار و معنيدار در سطح احتمال  5درصد

وزن خشک اندام هوايی
مقايسه میانگینها با آزمون دانکن نشان داد که در سطح تراکم  1/35گرم بر سانتيمتر مکعب ،بیشترين وزن
خشک اندام هوايي در سطح رطوبتي  2حاصل شد که با سطوح رطوبتي  3و ( 4داخل دامنه رطوبتي با حداقل
محدوديت) و  1تفاوت معنيدار نداشت .در سطح تراکم  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب ،بیشترين وزن خشک اندام
هوايي در سطح رطوبتي  1مشاهده شد که با سطح رطوبتي( 2خارج از دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت) و  3و 4
(داخل دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت) تفاوت معنيدار نداشت .به دلیل زهکشي سريع آب در سطوح رطوبتي  1و
 2در اين دو سطح تراکم خاک ،اين سطوح رطوبتي به سطح رطوبتي  3رسیده و لذا نتیجه مشاهده شده بدين شکل
قابل توجیه است .در سطح تراکم  1/65گرم بر سانتيمتر مکعب نظر به تراکم زياد خاک ،زهکشي آب در سطح
رطوبتي  1کند بوده و تنش حاصل از کمبود تهويه باعث کاهش رشد دانهالهای پسته شده است .بیشترين وزن
خشک اندام هوايي در سطح رطوبتي ( 2خارج از دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت) بهدست آمد .در سطح تراکم 1/8
گرم بر سانتيمتر مکعب بیشترين وزن خشک اندام هوايي در سطح رطوبتي ( 3داخل دامنه رطوبتي با حداقل
محدوديت) مشاهده شد .در اين سطح تراکم ،دانهالها در دو سطح رطوبتي  1و  2دچار تنش تهويه شدند (شکل .)1
در دو گونه لگوم علوفهای چند ساله ( )33و ذرت علوفهای ( )10کاهش وزن خشک اندام هوايي با افزايش تنش غرقابي
گزارش شده است.
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شکل  -1مقايسه ميانگين سطوح رطوبتی در تراکمهای 1/65 ،1/5 ،1/35و  1/8گرم بر سانتیمترمکعب بر وزن خشک اندام هوايی
دانهالهای پسته

وزن خشک ريشه
مقايسه میانگینها با آزمون دانکن نشان داد که در سطوح تراکم  1/35و  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب ،سطح
رطوبتي ( 6تیمار تحت تنش رطوبتي) کمترين وزن خشک ريشه را داشت که تفاوت معنيدار با سطوح رطوبتي ،2 ،1
 4 ،3و  5در سطح تراکم  1/35و سطوح رطوبتي  3 ،2 ،1و  4در سطح تراکم  1/5گرم بر سانتيمترمکعب داشت .در
سطوح تراکم  1/65و  1/8عالوه بر کاهش وزن خشک ريشه در سطح رطوبتي ( 6تیمار تحت تنش رطوبتي) کاهش
معنيدار آن در سطح رطوبتي ( 1تیمار تحت تنش تهويه) نسبت به سطوح رطوبتي  2و  3مشاهده شد (شکل  .)2در
گیاه آفتابگردان ( )11و دو گونه لگوم علوفهای چند ساله ( )33نیز کاهش وزن خشک ريشه تحت تنش غرقابي گزارش
شده است .با افزايش تراکم خاک (از  1/35تا  1/65گرم بر سانتيمتر مکعب) کاهش معنيدار وزن خشک ريشه
مشاهده شد (جدول  .)4در صورتي که خاک خیلي متراکم شده باشد ،رشد ريشه متوقف شده و قادر به عبور از
اليههای متراکم شده نميباشد ( .)2وقتي جرم مخصوص ظاهری خاک افزايش يابد ،مقاومت نفوذ نیز افزايش يافته و
در نتیجه میزان تراکم خاک بیشتر ميگردد که بر شاخصهای تخلخل ،نفوذپذيری و آب قابل استفاده ،تأثیر نامطلوبي
دارد ،در نتیجه باعث کاهش جذب آب و عناصر غذايي ،رشد ريشه و گیاه شده و عملکرد کاهش مييابد .تراکم زياد
خاک ،نفوذ و گسترش ريشه را محدود کرده ،از رشد آن کاسته و مقدار تولید محصول را کاهش ميدهد ( .)23گزارش
شده است که وقتي مقاومت نفوذ از  0/4به  4/2مگاپاسکال در اثر تراکم تغییر يابد طول ريشه اصلي گیاه  71درصد و
ريشههای جانبي  31درصد کاهش مييابد (.)21
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شکل  -2مقايسه ميانگين سطوح رطوبتی در تراکمهای 1/65 ،1/5 ،1/35و  1/8گرم بر سانتیمترمکعب بر وزن خشک ريشه دانهالهای
پسته

جدول -4مقايسه ميانگينهای اثر اصلی سطوح ت راکم خاک بر وزن خشک اندام هوايی و ريشه ،غلظت نيتروژن ،فسفر و پتاسيم در
اندام هوايی و ريشه دانهالهای پسته
وزن خشک
اثر اصلي

سطوح

جرم مخصوص
ظاهری
()g/cm3

1/35

ريشه

اندام
هوايي

غلظت
نیتروژن
اندام هوايي

نیتروژن
ريشه

)(g/pot

3/37 a

فسفر اندام

فسفر

پتاسیم اندام

پتاسیم

هوايي

ريشه

هوايي

ريشه

()g/kg

2/18 a

11/62 a

9/86 a

1/89a

2/62a

15/57a

12/53a

1/5

2/99 b

1/77 b

11/87 a

10/22 a

1/82a

2/65a

13/47b

14/16a

1/65

1/18 c

1/03 c

10/05 b

9/71 a

1/44b

2/08b

10/68c

10/10b

1/8

0/94 c

1/03 c

10/58 b

10/08 a

1/61b

1/94b

12/59b

9/54b

در هر ستون میانگین های دارای حداقل يک حرف التین مشترک ،با آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنيدار ندارند.

غلظت نيتروژن اندام هوايی
اثر رطوبت در درون سطوح تراکم  1/65و  1/8گرم بر سانتيمتر مکعب بر غلظت نیتروژن اندام هوايي دانهالهای
پسته معنيدار بود .در سطح تراکم  1/65گرم بر سانتي متر مکعب غلظت نیتروژن اندام هوايي در سطح رطوبتي 1
(تنش غرقابي) نسبت به سطح رطوبتي  2کاهش معنيدار نشان داد (شکل  .)3در شرايط غرقاب خاک ،تصعید
آمونیاک ،نیتراتزدايي و آبشويي ميتواند منجر به از دست رفتن بخش عمده نیتروژن از محلول خاک شود (.)26
اثرات کمبود اکسیژن در تنش غرقابي بر متابولیسم ريشه گیاه سبب کاهش جذب نیترات ميشود و کمبود آن نقش
مهمي در کاهش غلظت نیتروژن در گیاهان دچار آب گرفتگي بازی ميکند ( .)34در سطوح تراکم  1/65و  1/8گرم بر
سانتيمتر مکعب افزايش کمبود آب سبب کاهش غلظت نیتروژن اندام هوايي دانهالهای پسته شد (شکل  .)3چون
توسعه ريشه بهويژه ريشههای مويین در اين سطح رطوبتي مختل و سبب کاهش رشد و جذب عناصر غذايي شد.
کاهش غلظت نیتروژن اندام هوايي در شرايط تنش کمبود آب ،به کاهش میزان تعرق و انتقال نیتروژن از ريشه به اندام
هوايي نسبت داده شده است ( .)32اين نتايج با مشاهدات محمدی محمدآبادی و همکاران ( )8در پسته مطابقت
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داشت .غلظت نیتروژن در سطوح تراکم  1/65و  1/8کمتر از سطوح تراکم  1/35و  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب بود
(جدول  .)4بررسيها نشان ميدهد که تهويه ضعیف خاک بر اثر تراکم باال ،معدني شدن مواد آلي را کاهش ( )21و
نیتراتزدايي را  50درصد افزايش ( )14داده و به تبع آنها غلظت نیتروژن در گیاه کاهش مييابد.

شکل -3مقايسه ميانگين سطوح رطوبتی در تراکم  1/65و  1/8گرم بر سانتیمترمکعب بر غلظت نيتروژن اندام هوايی دانهالهای پسته

غلظت نيتروژن ريشه
اثر رطوبت در درون هر تراکم بر غلظت نیتروژن ريشه دانهالهای پسته معنيدار بود (جدول  .)3بیشترين غلظت
نیتروژن ريشه دانهالهای پسته در سطوح تراکم  1/65 ،1/5 ،1/35و  1/8گرم بر سانتيمتر مکعب داخل دامنه رطوبتي
با حداقل محدوديت مشاهده شد .در سطوح تراکم  1/65 ،1/5و  1/8گرم بر سانتيمتتر مکعتب بتا افتزايش کمبتود آب
کاهش غلظت نیتروژن ريشه دانهالهای پسته مشاهده شد (شکل  .)4کمبود آب سبب کاهش وزن زيستتتوده ريشته،
در نتیجه کاهش جذب و غلظت نیتروژن در پسته شده است .نتايج مشابه در موز گزارش شده است (.)27

شکل  -4مقايسه ميانگين سطوح رطوبتی در تراکمهای 1/65 ،1/5 ،1/35و  1/8گرم بر سانتیمترمکعب بر غلظت نيتروژن ريشه دانهالهای
پسته

غلظت فسفر اندام هوايی
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تجزيه واريانس دادهها در قالب آشیان اکولوژيک نشان داد که اثر رطوبت در درون هر تراکم بر غلظت فسفر اندام
هوايي دانهالهای پسته معنيدار نبود (جدول  .) 3غلظت فسفر اندام هوايي با افزايش تراکم خاک تا سطح تراکم 1/65
گرم برسانتيمتر مکعب کاهش يافت ولي در سطوح تراکم  1/65و  1/8تفاوت معنيدار نشان نداد (جدول  .)4در گیاه
جو ( )13نیز کاهش غلظت فسفر با افزايش تراکم خاک از  1/14تا  1/34گرم بر سانتيمتر مکعب مشاهده شده است.
کم تحرکي فسفر در خاک و محدوديت رشد و گسترش ريشه گیاهان در اثر تراکم خاک ،میزان جذب و غلظت فسفر
گیاه را به شدت کاهش ميدهد ( .)13گزارش شده است که در اثر افزايش تراکم خاک از  1/34به  1/79مگاگرم بر متر
مکعب تخلخل ،نفوذپذيری و آب قابل استفاده گیاه به ترتیب  81/4 ،63/9و  34درصد تقلیل يافت (.)1
غلظت فسفر ريشه
تجزيه واريانس دادهها در قالب آشیان اکولوژيک نشان داد که اثر رطوبت در درون هر تراکم بر غلظت فسفر ريشه
دانهالهای پسته تأثیر معنيدار داشتهاند (جدول  .)3بیشترين غلظت فسفر ريشه دانهالهای پسته در سطوح تراکم
 1/35و  1/5گرم بر سانتيمتر مکعب در سطح رطوبتي ( 3داخل دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت) مشاهده شد .در
سطوح تراکم  1/65و  1/8گرم بر سانتيمتر مکعب غلظت فسفر ريشه دانهالهای پسته در سطح رطوبتي ( 1تیمار
تحت تنش غرقابي) نسبت به سطح رطوبتي  2کاهش داشت (شکل  .)5گزارش شده است که غرقاب نهالها در کاج
چهار ماهه ) (Pinustaeda L.غلظت فسفر را کاهش داد (.)18

شکل  -5مقايسه ميانگين سطوح رطوبتی در تراکمهای 1/65 ،1/5 ،1/35و  1/8گرم بر سانتیمتر مکعب بر غلظت فسفر ريشه دانهالهای
پسته

غلظت پتاسيم اندام هوايی
تجزيه واريانس دادهها در قالب آشیان اکولوژيک نشان داد که اثر رطوبت در درون هر تراکم بر غلظت پتاسیم
اندام هوايي دانهالهای پسته معنيدار بود (جدول  .)3در داخل سطوح تراکم  1/5و  1/65گرم بر سانتيمتر مکعب بین
سطوح رطوبتي از نظر غلظت پتاسیم اندام هوايي دانهالهای پسته تفاوت معنيداری مشاهده نشد .در سطوح تراکم
 1/35و  1/8گرم بر سانتيمتر مکعب بیشترين غلظت پتاسیم اندام هوايي داخل دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت
78

مجله علوم و فنون پسته ايران جلد  1شماره )1394( 1

بود و کمترين غلظت آن در سطح رطوبتي ( 6تیمار تحت تنش کمبود آب) مشاهده شد (شکل  .)6کاهش غلظت اين
عنصر به ممانعت انتقال آنها از خاک به ريشه گیاه تحت تنش خشکي نسبت داده شد .از طرف ديگر کلوئیدهای خاک
در شرايط تنش کمبود آب با قدرت بیشتری پتاسیم را جذب ميکنند و مانع جذب آن توسط ريشه گیاه ميشوند
( .)28در سطح تراکم  1/8گرم بر سانتيمتر مکعب کاهش غلظت پتاسیم اندام هوايي در سطح رطوبتي ( 1تیمار تحت
تنش غرقابي) نسبت به سطح رطوبتي  2احتماالً به دلیل محدود شدن جذب فعال بر اثر کمبود اکسیژن رخ داده است.
کاهش در غلظت پتاسیم اندام هوايي سويا نیز با غرقاب خاک گزارش شده است ( .)15ولي سطح رطوبتي  1در سطح
تراکم  1/35گرم بر سانتيمتر مکعب به دلیل چگالي کم و داشتن منافذ درشت سريعاً از آب خالي شده و به سطح
رطوبتي  2رسیده است .با افزايش تراکم خاک از سطح تراکم  1/35تا  1/65گرم بر سانتيمتر مکعب غلظت پتاسیم
اندام هوايي کاهش يافت (جدول  .)4در ذرت ( )36و نخود ( )24نیز کاهش غلظت پتاسیم را با افزايش تراکم خاک
گزارش و دلیل آن را محدوديت توسعه ريشه عنوان کردند.

شکل -6مقايسه ميانگين سطوح رطوبتی در تراکمهای  1/35و  1/8گرم برسانتیمتر مکعب بر غلظت پتاسيم اندام هوايی دانهالهای پسته

غلظت پتاسيم ريشه
نتايج تجزيه واريانس داده ها در قالب آشیان اکولوژيک نشان داد که اثر رطوبت در درون هر تراکم بر غلظت
پتاسیم ريشه دانهالهای پسته غیرمعنيدار بود (جدول  .)3بیشترين غلظت پتاسیم ريشه در سطح تراکم  1/5گرم بر
سانتيمتر مکعب مشاهده شد که البته تفاوت معنيداری با سطح تراکم  1/35گرم بر سانتيمتر مکعب نداشت .با
افزايش تراکم خاک تا سطح تراکم  1/8گرم بر سانتيمتر مکعب غلظت پتاسیم ريشه کاهش يافت (جدول  .)4اين
نتیجه را مي توان به کاهش جذب آب ،کاهش توسعه ريشه ،تهويه ضعیف و اختالل در تنفس و تولید  1ATPدر چگالي
باالی خاک نسبت داد.
Adenosine triphosphate
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نتيجهگيری کلی
تراکم خاک سبب کاهش وزن خشک اندام هوايي ،وزن خشک ريشه ،غلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم اندام هوايي
و ريشه دانهال های پسته گرديد .زيادی و کمبود آب سبب کاهش پارامترهای اندازهگیری شده در سطوح تراکم مختلف
گرديد و تراکم خاک اثر نامطلوب تنش بر پارامترهای مذکور را تشديد نمود .در مجموع تأثیر رطوبت خاک بر رشد و
جذب عناصر غذايي وابسته به جرم مخصوص ظاهری خاک است .ميتوان دامنههای رطوبتي با حداقل محدوديت
محاسبه شده به روش داسیلوا و همکاران ( )16برای سطوح تراکم پايین و باال را به عنوان بهترين محدوده برای
عملکرد و غلظت باالی عناصر غذايي اندازه گیری شده در دانهال پسته معرفي نمود ولي در سطوح تراکمي نسبتاً باال
اين دامنه نمي تواند مشخص کننده بهترين دامنه رطوبتي از لحاظ جذب عناصر غذايي برای گیاه پسته باشد .بدين
ترتیب با مشخص نمودن دامنهای از رطوبت خاک در هر سطح تراکم خاک ميتوان ضمن صرفهجويي در مصرف آب
(عدم آبیاری تا حد اشباع خاک) از کاهش جذب عناصر غذايي جلوگیری نموده و بهترين عملکرد را به لحاظ کمي و
کیفي برداشت نمود.
سپاسگزاری :بدين وسیله از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه تبريز بهدلیل تأمین هزينه تحقیق ،آقای دکتر محمد
مقدم استاد محترم گروه اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبريز بهدلیل کمک در تحلیل آماری دادهها
صمیمانه تشکر ميکنیم.
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