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چکیده
یکی از مهمترین مشکالت در تولید محصوالت کشاورزی ،کمبود آب است .با کاربرد برخی مواد جاذب رطوبت میتوان
از بارندگیهای پراکنده استفاده و موجب کاهش تبخیر آب از خاک ،حفظ و ذخیره آب در خاک شد .این پژوهش به صورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار بصورت گلخانهای اجرا شد .در این تحقیق چهار سطح سوپرنانوجاذب
 ASN-320شامل صفر (شاهد) 0/2 ،درصد سوپرنانوجاذب ( 2گرم سوپرنانوجاذب به ازای هر کیلوگرم خاک) 0/4 ،درصد
سوپرنانوجاذب ( 4گرم سوپرنانوجاذب به ازای هر کیلوگرم خاک) 0/9 ،درصد سوپرنانوجاذب ( 9گرم سوپرنانوجاذب به
ازای هر کیلوگرم خاک) و سه سطح آبیاری ،I3: 0/95FC-0/5FC ، I2: 0/55FC-0/95FC ، I1: FC-0/55FC ،روی برخی
صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک کلزا مورد بررسی قرار گرفت .این صفات ،به طور معنیداری تحت تاثیر سوپرنانوجاذب
قرار گرفتند .بیشترین قطر ساقه ،ارتفاع بوته ،شاخص کلروفیل ،تعداد غالف ،تعداد خورجین ،وزن تر و خشک بخش هوایی
و وزن هزار دانه در باالترین سطح سوپرنانوجاذب ( 9گرم سوپرنانوجاذب به ازای هر کیلوگرم خاک) حاصل شد .با توجه
به نتایج بهدست آمده سوپرنانوجاذب موجب کاهش خسارات وارد شده در تنش خشکی گردید .بیشترین میزان وزن تر
و خشک بخش هوایی گیاه با استفاده از سوپرنانوجاذب نشان دهنده نقش تأثیر گذار آن در شرایط تنش خشکی است .در
این پژوهش مشخص گردید که هر چند که با کاهش مقدار آب ،شاخصهای رشدی کاهش یافت ،ولی با اضافه نمودن
سوپرنانوجاذب میزان کاهش کمتر از عدم کاربرد سوپرنانوجاذب بود.

واژههای کلیدی :تنش خشکی ،سوپرنانوجاذب ،شاخص کلروفیل ،صفات فیزیولوژیک ،کلزا
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Abstract
One of the most important problems in agricultural production is water shortage. Application of absorbent
materials can help usage of sporadic rain fall and cause more maintenance of water storage. This research was
conducted as factorial based on a randomized complete design with three replication and four levels super
nano-absorbent consisted of 0 (control), 0.2% super nano-absorbent (2 gram super nano-absorbent per kg of
soil), 0.4% super nano-absorbent (4 g super nano-absorbent per kg of soil), 0.6% super nano-absorbent (6 gram
super nano-absorbent per kg of soil) and three levels of irrigation; I1: FC- 0.85FC, I2: 0.85FC- 0.65FC, I3:
0.65FC- 0. 5 FC, was evaluated on the some physiological and morphological traits of rapeseed. These traits
were affected significantly by super nano-absorbent. The highest stem diameter, plant height, chlorophyll
index, number of pods and panicles, fresh and dry weight of the aerial part and 1000-seed weight were obtained
with the use of more super nano-absorbent. (6 g super nano-adsorbent per kg of soil). Depending on the results,
super nano-absorbent reduced damages caused by drought stress. The highest fresh and dry weights of the
aerial parts of the plant using super nano-absorbent showed its role in drought stress conditions. In this study,
it was found that although the growth indices decreased by reducing the amount of water, but by adding super
nano-absorbent, the reduction was less than the non-use of super-adsorbent.
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 باال بودن میزان تبخیر و تعرق و.کشاورزی است

مقدمه

محدودیت منابع آبی سبب بروز تنش خشکی در طول

-با توجه به قرار داشتن ایران در اقلیم خشک و نیمه

دوره رشد گیاهان زراعی میشود (رضایی چپانه و

خشک و به دلیل پایین بودن بارشهای جوی در این

 از سویی دیگر رشد جمعیت و در پی آن.)2013 همکاران

 کمبود آب یکی از چالشهای اصلی بخش،نواحی
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تأمین امنیت غذایی و نیاز به تولید بیشتر محصوالت

خاک با کاربرد سوپرجاذب پرداخته شد و نتایج بهدست

کشاورزی ،شناخت ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه ،اهمیت

آمده نشان داد که کاربرد سوپرجاذب باعث افزایش حجم

مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و لزوم افزایش

آب اشباع خاک و کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک و

بهرهوری آب در این بخش را بیشتر نمایان میکند (توکلی

نفوذپذیری آب در خاک میشود (هان و همکاران .)2012

 .)2013تنش کمبود آب فرآیندهای گیاهی را مختل کرده

نصیری ( )2015در بررسی تاثیر پومیس به عنوان

و با افزایش شدت تنش ،این اثرات تشدید شده و برخی

خاکپوش روی روابط آبی گیاه ذرت به این نتیجه رسید

دیگر از فرآیندها هم تحت تأثیر قرار میگیرند.

که اثر مقادیر متفاوت پومیس بر شاخص کلروفیل،

کاهش تلفات آب مصرفی همواره مورد نظر

محتوای نسبی آب برگ ،هدایت روزنهای و دمای برگ در

متخصصین کشاورزی بوده است ،یکی از روشهای

سطح احتمال یک درصد معنیدار گردید .دلیل آن میتواند

نوین صرفهجویی در مصرف آب و کاهش هزینههای

این باشد که پومیس با ایجاد الیهای روی سطح خاک،

آبیاری استفاده از سوپرجاذبهاست (زنگوئی نسب

رطوبت خاک را حفظ و شرایط بهتری را برای رشد و

 .)2012سوپرجاذبها در اثر جذب آب متورم میشوند و

نمو و جذب عناصر غذایی گیاه فراهم نموده و باعث

پس از تبخیر تدریجی آب به حالت اولیه خود باز می-

افزایش شاخص کلروفیل برگ میگردد .که این نیز

گردند .آب جذب شده به مرور زمان و با سرعتی کامالً

افزایش جذب تشعشع فتوسنتزی را در پی خواهد داشت.

کنترل شده به محیط خشک اطراف نفوذ میکند ،در نتیجه

همچنین با حفظ رطوبت بیشتر خاک ،هدایت روزنهای به-

خاک به مدت نسبتاً طوالنی و بدون نیاز به آبیاری مجدد

طور قابل توجه و با تشدید تعرق باعث کاهش دمای سطح

مرطوب میماند (عباس ابهری و همکاران  .)2011مزایای

برگ میشود (گاتوروکو و همکاران  .)2012شیرانی راد

کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب در کشاورزی عبارت است

و همکاران ( )2011گزارش کردند که کاربرد زئولیت در

از :استفاده بهینه از آب و کود ،جلوگیری از تنشهای

خاک تاثیر معنیداری بر ارتفاع گیاه کلزا داشت .در

ناشی از نوسان رطوبتی ،بهبود شرایط فیزیکی خاک ،باال

آزمایشی روی گیاه ارزن دم روباهی ( Setaria italica

بردن ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ،جلوگیری از شست و

 )L.مشخص شد که پلیمر سوپرجاذب موجب کاهش

شوی مواد غذایی خاک ،فعالیت میکروارگانیسمها در

خسارت وارده در شرایط تنش خشکی شد (چهلگردی و

خاک ،افزایش قوه نامیه و افزایش بازده محصول است

همکاران  .)2015مطالعه کشاورز و فرحبخش ( )2012در

(مسلمی و همکاران  .)2011این مواد بیخطر ،غیر سمّی

خصوص اثر سوپرجاذب ( 150 ،0و  300کیلوگرم در

بوده و در اثر تجزیه میکروبی و یا تأثیر نور خورشید به

هکتار) بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارزن تحت

تدریج به آب ،دیاکسیدکربن ،آمونیوم و پتاسیم تجزیه

تنش آبی ( 50 ،90 ،40و  100نیاز آبی) نشان داد که

میشوند (فاضلی رستمپور و همکاران  .)2013هاترمن و

تفاوت معنیداری بین سطوح آبیاری و سوپرجاذب برای

همکاران ( )1999در پژوهشی بر روی گونه صنوبر در

ارتفاع بوته ،عملکرد علوفه خشک ،علوفه تر ،کارایی

چهار مخلوط صفر 4 ،2 ،و  1درصد پلیمر سوپرجاذب

مصرف آب ،شاخص سطح برگ ،محتوای نسبی آب برگ،

استوکوزورب با خاک نشان دادند ،که غلظت باالتر

محتوای پروتئین (درصد) ،خاکستر (درصد) و شاخص

سوپرجاذب سبب افزایش درصد ماده خشک تولیدی

کلروفیل وجود دارد .زارعحقی و همکاران ( )2015تأثیر

توسط ریشه شده و توسعه ریشه را نیز سبب شد .نتایج

پومیس بر رشد و عملکرد گلرنگ بهاره در شرایط دیم را

بسیاری از بررسیها نشان دادهاند که کاربرد

بررسی و گزارش کردند که کاربرد پومیس در خاک

سوپرجاذب باعث کاهش اثر ناشی از تنش خشکی می-

باعث افزایش معنیدار رطوبت حجمی خاک ،تعداد بذور

شود (یزدانی و همکاران 2011؛ اسالم و همکاران .)2001

جوانه زده ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه در سطح احتمال

در پژوهشی به ارزیابی پویایی (دینامیکی) نفوذ آب در

یک درصد و ارتفاع گیاه در سطح احتمال پنج درصد
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گردید .دلیل آن میتواند افزایش ظرفیت نگهداشت آب در

گیاهان روغنی است که کشت آن در سالهای اخیر در

خاک و جلوگیری از تشکیل سله در سطح خاک در اثر

حال گسترش است ،از سال  1914تا سال  ، 2014افزایش

مخلوط شدن پومیس با خاک باشد .بنابراین پومیس به

چشمگیری در تولید ساالنه (حدود چهار برابر) در اغلب

خاطر داشتن بافت متخلخل و سبک و خاصیت باالی جذب

کشورهای تولید کننده روی داده است .این افزایش در

آب از یک طرف باعث افزایش تخلخل،کاهش جرم

تولید نه تنها در نتیجه افزایش سطح زیرکشت محصول

مخصوص ظاهری و کاهش تشکیل سله در سطح خاک

بلکه به دلیل افزایش عملکرد در واحد سطح است (احمدی

میشود و شرایط فیزیکی مناسب برای رشد ریشه به

و همکاران .)2015

وجود میآورد و از طرف دیگر با جذب آب باران و حفظ

بنابراین هدف از انجام این تحقیق ،ارزیابی تأثیر نوع

رطوبت در خاک از تنش کم آبی گیاه در طول فصل رشد

جدیدی از سوپرنانوجاذب به نام  ASN-320بر روی

جلوگیری میکند.

شاخصهای رشد گیاه کلزا در سطوح مختلف آبیاری

یکی از مشکالت عمده سوپرجاذبها مدت زمان نسبتا
کوتاه ماندگاری آنها در خاک است؛ زیرا به طور میانگین
 5سال (بازه  2تا  5سال) نقش خود را ایفا کرده و سپس
در خاک دچار تخریب میشوند .این مشکل زمانی حاد
میشود که از آنها در مناطق غیرشهری و بیابانی استفاده
گردد زیرا حمل و دفن آنها در مقیاس وسیع در بازه
زمانی  5ساله دشوار است .به همین دلیل متخصصان به
دنبال روشی بودند که مواد سوپرجاذب در بازه زمانی
طوالنیتری قادر به سرویسدهی باشد تا فقط با یک بار
دفن آنها مشکل کمآبی پوششهای گیاهی رفع شود.
آنچه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ،نوع
جدیدی از سوپرجاذبهایی است که محدودیت زمانی
نمونههای آلمانی استاکوزورب (مدت زمان میانگین
ماندگاری  5سال) را نداشته و با قیمت یک سوم نمونه
خارجی به تولید میرسد که عالوه بر قابلیت جذب و
نگهداری آب در خاک ،تقویت رویش و غنی سازی بافت
گیاهی را به دنبال دارد؛ به خاطر اینکه در تولید آن از
امالح کاتیونی پتاسیمی به جای سدیم استفاده شده تا از
شوری و سفتی خاک نیز ممانعت به عمل آورد.
کلزا ( )Brassica napus L.در بسیاری از مناطق
جهان یک زراعت مهم اقتصادی به شمار میآید و با دارا
بودن  44-40درصد روغن یکی از مهم ترین دانه های
روغنی محسوب شده و پس از سویا و نخل روغنی،
سومین منبع تامینکننده روغن و کنجاله جهان بهشمار
میآید .دانههای روغنی پس از غالت ،دومین ذخایر غذایی
جهان را تشکیل میدهند (یانگ و همکاران  .)2014کلزا از

میباشد.
مواد وروشها
این تحقیق در گلخانه گروه علوم و مهندسی خاک
دانشگاه تبریز به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح
کامالً تصادفی با دو فاکتور سوپرنانوجاذب و آبیاری هر
کدام به ترتیب در چهار و سه سطح و در سه تکرار و در
گلدانهایی به قطر  35سانتیمتر و ارتفاع  30سانتیمتر
انجام گردید .برای انجام این پژوهش از سوپرنانوجاذب
تولید شده در مرکز تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز
استفاده گردید.
خاک مورد استفاده از عمق  0-30سانتیمتری
ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
برداشته شد .پس از هوا خشک شدن ،از الک  2میلیمتری
عبور داده شده و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مانند
بافت خاک به روش هیدرومتری در زمانهای  30و 90
ثانیه ،و  1/5و  24ساعت (گی و بادر  ،)1919کربن آلی
به روش اکسایش تر (نلسون و سامرس  ،)1999هدایت
الکتریکی عصاره اشباع با هدایتسنج الکتریکی ،واکنش
خاک در عصاره اشباع توسط دستگاه pHمتر ،کربنات
کلسیم معادل (جکسون  ،)1955نیتروژن کل به روش
کجلدال ،فسفر قابل استفاده (اُلسن و سامرس ،)1952
پتاسیم قابل استفاده با استفاده از استات آمونیوم ،آهن
قابل استفاده با عصارهگیر  DTPAو روی ،مس و منگنز
با دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد (جدول  .)1رطوبت
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ظرفیت مزرعه ( )FCدر مکش  0/3بار توسط دستگاه

از نرمافزارهای  SPSSو  Excelمورد تجزیه و تحلیل

محفظه فشاری تعیین گردید (بلک و هارتج .)1959

قرار گرفتند.

فاکتور اول سوپرنانوجاذب  ASN-200در  4سطح؛

برای تعیین تعداد خورجین در هر گلدان ،همۀ

عدم استفاده از سوپرنانوجاذب (شاهد) 0/2 ،درصد

خورجینهای نمونههای برداشت شده از گلدانها

سوپرنانوجاذب ( 2گرم سوپرنانوجاذب به ازای هر

شمارش شدند .برای بهدست آوردن تعداد دانه نیز از هر

کیلوگرم خاک) 0/4 ،درصد سوپرنانوجاذب ( 4گرم

گلدان  100عدد دانه با کاربرد ترازوی حساس (±0/001

سوپرنانوجاذب به ازای هر کیلوگرم خاک) 0/9 ،درصد

گرم) توزین و با ضرب در عدد  ،10برای هزاردانه تعمیم

سوپرنانوجاذب ( 9گرم سوپرنانوجاذب به ازای هر

داده شد.

کیلوگرم خاک) بود .فاکتور دوم آبیاری در  3سطح؛

شاخص کلروفیل سه مرتبه در طول مدت آزمایش

-0/5FC ، I2: 0/55FC-0/95FC ،I1: FC-0/55FC

توسط دستگاه کلروفیلمتر (Model: Hansatech CL-

 ،I3: 0/95FCصورت گرفت .رطوبت خاک گلدانها در

 )01, UKتعیین شد .برای این منظور در هر گلدان سه تا

طول دوره رشد گیاه به روش وزنی تأمین شد.

برگ توسعه یافته انتخاب و میانگین آنها به عنوان
شاخص کلروفیل برگ در هر گلدان در نظر گرفته شد.

قبل از کشت ،مقدار سوپرجاذب برای هر گلدان با
توجه به وزن خاک موجود در گلدان ،محاسبه شد .این

قطر ساقه با استفاده از کولیس و ارتفاع بوته با

مقادیر در تیمارها به طور یکنواخت با خاک گلدانها

استفاده از نوار متری هر کدام در چهار مرتبه ،در هر سه

مخلوط گردید .پس از آماده شدن گلدانها ،در هر گلدان

بوته موجود در هر گلدان در طول مدت آزمایش اندازه-

 5بذر در عمق  5سانتیمتری به صورت دستی کاشته

گیری شد و میانگین آنها در هر مرتبه اندازهگیری به

شد که پس از سبز شدن و استقرار گیاهچه به  3بوته

ترتیب به عنوان قطر ساقه و ارتفاع بوته گزارش گردید.

تقلیل یافت و در طول این مدت آبیاری در تمام گلدان به

برای تعیین وزن تر و خشک بخش هوایی گیاه در

طور یکسان صورت میگرفت .پس از این آبیاری به

پایان فصل رشد بوتههای موجود در هر گلدان برداشته

صورت کنترل شده صورت گرفت .پارامترهای قطر

شد و وزن تر آنها با استفاده از ترازوی حساس

ساقه ،ارتفاع گیاه ،شاخص کلروفیل ،تعداد غالف و تعداد

( ±0/001گرم) اندازهگیری شد .سپس بوتههای موجود

خورجین اندازهگیری گردید و همچنین در پایان فصل

در هر گلدان هر کدام جداگانه در داخل پاکت گذاشته شده

رشد وزن تر و خشک بخش هوایی گیاه و وزن هزار دانه

و در دمای  15درجه سلسیوس به مدت  45ساعت در

مورد اندازهگیری قرار گرفت .دادههای حاصله با استفاده

داخل آون گذاشته شد تا خشک شوند .سپس وزن خشک
آنها تعیین شد.

جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده
کالس
بافت

کربن آلی

لوم شنی

0/1944

CaCo3

FC

pH

EC
)(dS.m-1

(درصد)
30/13

19/55

1/92

2/45

ادامه جدول 1
نیتروژن
(درصد)

فسفر

پتاسیم

آهن

0/059

0/111

155

2/125

روی

مس

منگنز

()mg.kg-1
0/095

0/59

0/155
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نتایج و بحث

آبیاری  ،I3بیشترین قطر ساقه مربوط به کاربرد 0/9

قطر ساقه

درصد سوپرنانوجاذب است؛ ولی در شرایط آبیاری I1

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات سطوح

بیشترین این صفت از  0/4درصد سوپرنانوجاذب به-

مختلف سوپرنانوجاذب ،آبیاری و اثرات متقابل این دو

دست آمد .افاضاتی و همکاران ( )2015تحقیقی در مورد

در سطح احتمال یک درصد روی قطر ساقه معنیدار

تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر رشد و عملکرد خیار گلخانهای

گردید (جدول  .)2بیشترین مقدار قطر ساقه در تیمار 0/9

در شرایط کمآبیاری انجام داده و گزارش کردند که

درصد سوپرنانوجاذب حاصل گردید که با تیمار 0/4

گیاهان تیمارشده با مقادیر  0/4و  0/9درصد سوپرجاذب

درصد سوپرنانوجاذب تفاوت معنیداری نداشت .کمترین

بیشترین قطر ساقه را ایجاد کردند و از لحاظ آماری در

مقدار قطر ساقه در تیمار شاهد حاصل گردید .نتایج

مقایسه با هم اختالف معنیداری نداشتند .همچنین در

نشان داد که قطر ساقه در تیمار  0/9درصد

گزارش این محققین ،اثر متقابل کمآبیاری و سوپرجاذب

سوپرنانوجاذب نسبت به تیمار شاهد و تیمار  0/2درصد

برای این صفت معنیدار نشد.

سوپرنانوجاذب افزایش  41/9و  24/9درصدی داشت.

به نظر میرسد تنش کمبود آب از طریق کاهش سطح

یافتههای تحقیق جاری با یافتههای همتینفر و رحیمی

برگ ،افزایش مقاومت روزنهای ،کاهش آبگیری

( )2015مبنی بر افزایش قطر ساقه در اثر استفاده از

کلروپالست و سایر بخشهای پروتوپالسم ،کاهش سنتز

سوپرجاذب مطابقت دارد .آنها در بررسی تأثیر سطوح

پروتئین و کلروفیل سبب کاهش فتوسنتز میگردد ،در این

مختلف سوپرجاذب بر کارایی مصرف آب و صفات کمی

حالت انتقال مواد فتوسنتزی در زمان گلدهی به سمت گل

سورگوم در رژیمهای مختلف آبیاری به این نتیجه

آذین نیز کاهش یافته و باعث کاهش اجزای عملکرد کلزا

رسیدند که تیمار دارای بیشترین مقدار سوپرجاذب (110

نظیر قطر ساقه میگردد.

کیلوگرم در هکتار) و تیمار شاهد (بدون سوپرجاذب) به-
ترتیب بیشترین و کمترین قطر ساقه را ایجاد کردند.

ارتفاع بوته

ملکیان و همکاران ( )2012بیان کردند که قطر ساقه ذرت

نتایج تجزیۀ واریانس (جدول  )2نشان داد که اثر

بطور معنیداری تحت تاثیر مقدار سوپرجاذب پومیس

سوپرنانوجاذب در سطح احتمال پنج درصد ،آبیاری و

قرار گرفت و افزودن پومیس قطر ساقه ذرت را افزایش

اثر متقابل سوپرنانوجاذب با آبیاری در سطح احتمال یک

داد.

درصد در مورد ارتفاع بوته معنیدار است .گیاهان رشد
در مقایسه سه سطح آبیاری اعمال شده ،بیشترین

کرده در خاک محتوی  0/9درصد سوپرنانوجاذب

قطر ساقه ( 0/49میلیمتر) از آبیاری  I1بهدست آمد که

بیشترین میانگین ارتفاع بوته ( 93/22سانتیمتر) را

از لحاظ آماری اختالف معنیداری با سایر سطوح آبیاری

داشتند که از لحاظ آماری با گیاهان رشد کرده در خاک

داشت .کمترین مقدار این صفت از آبیاری  I2با میانگین

محتوی  0/4درصد سوپرنانوجاذب تفاوت معنیداری

 0/31میلیمتر (با کاهش  31/9درصدی نسبت به آبیاری

نداشت .کمترین مقدار ارتفاع بوته از تیمار شاهد (50/22

 )I1بهدست آمد .همچنین بین سطوح آبیاری  I2و

سانتیمتر) حاصل گردید که کاهش  20/5و 15/9

I3اختالف معنیداری وجود نداشت .بین مقادیر مختلف

درصدی بهترتیب نسبت به تیمار  0/9و  0/4درصد

آبیاری در هریک از سطوح سوپرنانوجاذب اختالف

سوپرنانوجاذب نشان داد .این نتایج با یافتههای زارع-

معنیداری وجود دارد که نتایج مقایسۀ میانگین اثرات

حقی و همکاران ( )2015مبنی بر افزایش ارتفاع بوته با

متقابل برای قطر ساقه در جدول  3آمده است .در سطوح

استفاده سوپرجاذب مطابقت دارد .آنها در تحقیق
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خودشان از سوپرجاذب پومیس استفاده کرده و گزارش

سوپرنانوجاذب بهدست آمد .نتایج بهدست آمده نشان

کردند که بیشترین ارتفاع بوته گیاه گلرنگ با کاربرد

میدهد که با آبیاری معمولی ( )I2و کاربرد  0/4درصد

بیشترین مقدار سوپرجاذب پومیس ( 30تن در هکتار) به-

سوپرنانوجاذب بیشترین ارتفاع بوته حاصل شد .کاهش

دست آمد .بهنظر میرسد سوپرنانوجاذب با باال بردن

ارتفاع گیاه در اثر اعمال تنش خشکی را میتوان به اختالل

ظرفیت نگهداری آب در خاک ،بهبود ساختمان و کاهش

در فتوسنتز بهواسطه کمآبی و کاهش تولید مواد

وزن مخصوص ظاهری خاک ،شرایط بهتری را برای

فتوسنتزی جهت ارایه به بخشهای در حال رشد گیاه و

رشد و نمو گیاه در شرایط تنش خشکی فراهم و از طریق

نهایتاً عدم دستیابی گیاه به پتانسیل ژنتیکی از نظر ارتفاع

افزایش فراهمی آب و مواد غذایی موجود در خاک گیاه،

بوته نسبت داد .داوالتزای و همکاران ( )2011طی

سبب افزایش ارتفاع و قطر گیاه میشود.

آزمایشی در مورد تاثیر سطوح مختلف هیدروژل روی

بیشترین و کمترین میانگین ارتفاع بوته بهترتیب از

گل حُسن یوسف به این نتیجه رسیدند که با افزایش مقدار

تیمار آبیاری  I1و  I3بهدست آمد که بین سطوح مختلف

هیدروژل ارتفاع گل نیز افزایش پیدا کرد .همچنین نتایج

آبیاری تفاوت معنیداری وجود داشت .با کاهش آب

مشابهی توسط سِندور و همکاران ( )2001و سیواپاالن

آبیاری ارتفاع بوته بهطور معنیداری کاهش پیدا کرد ،که

( )2009بهترتیب در مورد گوجهفرنگی و سویا گزارش

این کاهش در مورد آبیاری  I3نسبت به آبیاری  I1و I2

شده است .نتایج تحقیق حاضر با یافتههای ملکیان و

بهترتیب  35/5و  11/15درصد است .مقایسه میانگین

همکاران ( )2012از نظر افزایش ارتفاع بوته با کاربرد

اثرات متقابل آبیاری و سوپرنانوجاذب (جدول  )3نشان

سوپرجاذب مطابقت دارد .آنها بیان کردند که ارتفاع بوته

میدهد که در شرایط کاهش آب آبیاری بیشترین و

ذرت بهطور معنیداری تحت تاثیر تیمارهای پومیس قرار

کمترین ارتفاع بوته بهترتیب از  0/9و  0/4درصد

گرفته و افزایش پیدا کردند.

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس تاثیر سطوح مختلف سوپرنانوجاذب و آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و
مورفولوژیکی کلزا
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه

قطر

آزادی

ساقه

2

0/002

20/151

3

**0/032

*439/911

آبیاری ()B

2

**

A×B

9

**

تکرار
سوپرنانوجاذب
() A

اشتباه
آزمایشی

22

0/029
0/025

0/002

ارتفاع بوته

**

1599/132

**

شاخص

تعداد

تعداد

وزن تر

وزن خشک

وزن هزار

کلروفیل

غالف

خورجین

بخش هوایی

بخش هوایی

دانه

9/935

0/055

0/002

0/002

0/005

0/204

**220/131

**0/159

**0/025

**0/039

**0/034

**2/050

**

**

**

**

**

**

245/155

0/152

0/021

194/935

*

14/559

*

0/035

0/001

92/211

25/143

0/012

0/002

ns

0/011

**

0/052

0/001

0/010

**

0/035

0/002

1/911

*

0/345

0/114

ضریب
تغییرات

11/3

11/01

14/94

1/11

(درصد)
 ** ،nsو * به ترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  1و  5درصد می باشد.

5/03

2/99

4/59

13/22
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آبیاری مطلوب شد .کاهش میزان کلروفیل میتواند به

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2نشان میدهد که اثر

واسطه کاهش سنتز کمپلکس پروتئین محافظت کننده

سوپرنانوجاذب و آبیاری در سطح احتمال یک درصد و

دستگاه فتوسنتزی و صدمه اکسیداتیو لیپیدها ،رنگدانه

اثر متقابل این دو در سطح احتمال پنج درصد روی

و پروتئینهای کلروپالست به همراه افزایش فعالیت آنزیم

شاخص کلروفیل معنیدار است .در مقایسه بین سطوح

کلروفیالز در شرایط تنش خشکی باشد .حیاتو و مختار

مختلف سوپرنانوجاذب اعمال شده ،بیشترین شاخص

( )2010بیان داشتند که در تنش متوسط و شدید خشکی

کلروفیل از تیمار  0/9درصد سوپرنانوجاذب بهدست آمد

میزان شاخص کلروفیل  100درصد کاهش یافت .همچنین

و بین سطوح  0/4و  0/2درصد ،بین  0/2درصد

دیده شده است که شاخص کلروفیل با افزایش مقدار

سوپرنانوجاذب و شاهد از لحاظ این صفت تفاوت معنی-

سوپرجاذب در خاک افزایش معنیداری نشان میدهد

داری وجود نداشت .کمترین مقدار این صفت از تیمار

(خادم و همکاران  .)2010تنش خشکی تاثیر مستقیم بر

شاهد با میانگین  30/5بهدست آمد .با توجه به این که

کاهش شاخص کلروفیل برگ و در نتیجه عملکرد گیاه

میزان کلروفیل در برگ بهطور مستقیم با فراهمی

دارد (اسچلیمر و همکاران  .)2005در شرایط تنش آب،

نیتروژن در ارتباط است و سوپرنانوجاذب یک جاذب

انتقال الکترون در فتوسیستم  IIگیاه مختل شده (ایرل و

انتخابی مناسب برای آمونیوم بوده که باعث کاهش

دیویس  )2003و در این وضعیت ،انتقال الکترون اضافی

شستوشوی نیتروژن از محل ریشه میشود ،لذا به دلیل

خارج شده از آب باعث تولید اکسیژن فعال و در نتیجه

خاصیت تبادل کاتیونی باال موجب استفاده گیاه از تمامی

خسارت به غشاء سلولی به دلیل پراکسیدشدن چربیها،

عناصر موجود در خاک میشود .با استفاده از

پروتئینها و کاهش میزان کلروفیل گیاه میگردد (پاری

سوپرنانوجاذب میتوان از کاهش کلروفیل تا حدی

و همکاران .)2002

جلوگیری کرد.
اثر متقابل سوپرنانوجاذب با آبیاری برای این صفت
نیز معنیدار بود .بیشترین میانگین شاخص کلروفیل
مربوط به گیاهان دارای بیشترین مقدار سوپرنانوجاذب
و تحت آبیاری  I1بود (جدول  .)3کمترین میانگین این
صفت مربوط به گیاهان مستقر در خاک دارای 0/4
درصد سوپرنانوجاذب تحت آبیاری  I3بود .گزارشهای
متناقضی در مورد تاثیر تنش آبی بر روی میزان کلروفیل
برگ وجود دارد .بردمیر و همکاران ( )2005بیان نمودند
شاخص کلروفیل در تنش خشکی نسبت به گیاه شاهد
افزایش مییابد .طوری که برگهای گیاهان تحت تیمار
تنش خشکی نسبت به برگهای گیاهان تحت آبیاری
مطلوب شاخص کلروفیل باالتری نشان میدهند .دین و
همکاران ( )2011گزارش کردند که کمبود رطوبت خاک
در مرحله گلدهی سبب کاهش  13تا  45درصدی میزان
کلروفیل  aو  bدر ارقام مختلف کلزا در مقایسه با تیمار

تعداد غالف
با بررسی نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2مشخص
گردید که بین سطوح مختلف سوپرنانوجاذب و آبیاری
در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری وجود دارد
و اثرات متقابل بین آبیاری و سوپرنانوجاذب از لحاظ
تعداد غالف در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد که
نتایج مقایسۀ میانگین اثرات متقابل برای این صفت در
جدول  3آورده شده است .بیشترین تعداد غالف در
تیمار دارای بیشترین سوپرنانوجاذب ( 0/9درصد) و
کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده گردید .تیمار شاهد
نسبت به تیمار  0/9درصد سوپرنانوجاذب کاهش 41/15
درصدی را نشان داد .همچنین بین تیمار  0/2درصد
سوپرنانوجاذب و شاهد از لحاظ این صفت تفاوت معنی-
داری مشاهده نشد .در سطوح آبیاری  I1و  ،I3بیشترین
تعداد غالف مربوط به کاربرد  0/9درصد سوپرنانو

بررسی اثر سوپرنانوجاذب  ،ASN-320روی رشد کلزا در سطوح مختلف آبیاری

921

جاذب و کمترین این از تیمار شاهد بهدست آمد (جدول

در تعداد خورجین گردید .تیمار  0/9درصد نسبت به

 .)3این نتایج با یافتههای ابهری و همکاران ()2011

تیمار  0/4و  0/2درصد سوپرنانوجاذب بهترتیب افزایش

مطابقت دارد .آنها گزارش کردند که بیشترین تعداد غالف

 14/1و  91/5درصدی را نشان داد .همچنین بین سطوح

از گیاهان دارای بیشترین سوپرجاذب ( 100کیلوگرم) به-

 0/9با  0/4درصد سوپرنانوجاذب و سطح  0/2درصد

دست آمد .بهنظر میرسد سوپرنانوجاذب با جلوگیری از

سوپرنانوجاذب با شاهد تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

تنش ناشی از نوسانات رطوبتی و با جلوگیری از شست-

این نتایج با یافتههای جلیلی و همکاران ( )2011مطابقت

وشوی سریع عناصر غذایی موجود خاک ،موجب افزایش

دارد .آنها بیان کردند که سوپرجاذب باعث افزایش تعداد

تعداد غالف در بوته گردیده است.

خوشه گندم شده و افزایش سوپرجاذب از صفر به 100

با کاهش آب آبیاری تعداد غالف در بوته کاهش یافت.
در بین تیمارهای آبیاری ،بیشترین و کمترین تعداد

کیلوگرم در هکتار باعث افزایش  24درصدی تعداد
خوشه در واحد سطح گردید.

غالف از آبیاری  I1و  I3بهدست آمد که تفاوت معنیداری

مقایسه میانگین تعداد خورجین در تیمار آبیاری

بین آبیاری  I2و  I3وجود نداشت .عدهای از محققین تعداد

نشان داد که بین تیمار آبیاری  I3و  I2با وجود کاهش آن

غالف در بوته را حساسترین جزء عملکرد گیاه نسبت به

در تیمار آبیاری  ،I3تفاوت معنیداری وجود ندارد و

تنش خشکی معرفی کردهاند و گزارش شده که تنش

بیشترین مقدار این صفت از آبیاری  I1بدست آمد.

خشکی شدید در اوایل گسترش غالفهای سویا ،رشد

همچنین آبیاری  I3نسبت به آبیاری  I1کاهش 31/9

غالفها را کاهش داد و موجب کاهش قابل مالحظۀ تعداد

درصدی را نشان داد .این نتایج با یافتههای کیخایی و

غالف شد (لیو و همکاران  .)2004تنش خشکی باعث

گنجی خرمدل ( )2019مبنی بر کاهش تعداد خورجین در

توسعۀ کمتر اندامهای رویشی و فتوسنتزکننده شده و با

اثر کاهش آب آبیاری مطابقت دارد .آنها تحقیقی در مورد

ادامه رشد ،مدت گلدهی کاهش و ریزش گلها و سقط

تاثیر کمآبیاری روی عملکرد و کارایی مصرف آب انجام

غالفها افزایش مییابد .وقوع تنش خشکی در اوایل

داده و گزارش کردند که تعداد خوشه گندم بهطور معنی-

دوران غالفبندی دارای بیشترین تأثیر بر کاهش تعداد

داری تحت تاثیر تنش آبی قرار گرفته و بیشترین آن از

غالف و دانه در گیاه است .از دالیل این امر میتوان به

آبیاری کامل حاصل شد .کاهش تولیدات فتوسنتزی کلزا

اثر تنش خشکی بر تقسیم سلولهای تخمک اشاره کرد

میتواند به دلیل کاهش منابع آب قابل دسترس به خاطر

(تارومینکِنگ و کوتو .)2003

کمبود رطوبت موجود در خاک باشد .کاهش تعداد

تعداد خورجین

خورجینها را میتوان به کاهش تعداد پنجه های بارور

همانطور که در جدول  2آمده است تاثیر تیمارهای

نسبت داد.

سوپرنانوجاذب و آبیاری روی تعداد خورجین در سطح
احتمال یک درصد معنیداری بوده و اثرات متقابل

وزن تر بخش هوایی

سوپرنانوجاذب و آبیاری روی پارامتر ذکر شده غیر

نتایج تحلیل دادهها در جدول ( )2نشان داد که تاثیر

معنیدار گردید .مقایسه میانگین تعداد خورجین در تیمار

سوپرنانوجاذب و آبیاری و اثرات متقابل این دو ،بر وزن

سوپرنانوجاذب ،بیشترین و کمترین مقدار آن را به

تر بخش هوایی در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد.

ترتیب در تیمار  0/9و  0/2درصد سوپرنانوجاذب نشان

افزایش سطوح مختلف سوپرنانوجاذب باعث افزایش

داد .افزایش میزان مصرف سوپرنانوجاذب از صفر

وزن تر بخش هوایی نسبت به شاهد شد ،بهطوریکه

(تیمار شاهد) به  0/9درصد باعث افزایش  92/1درصدی

بیشترین وزن تر بخش هوایی مربوط به گیاهان رشد
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نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  92شماره  /1بهار 1921

زارع حقی ،نصیری

جدول  -3نتایج مقایسه میانگین ترکیبات تیماری سوپرنانوجاذب و آبیاری برای برخی صفات فیزیولوژیکی و
مورفولوژیکی کلزا
تیمار

تیمار

آبیاری

I1

I2

I3

میانگین
شاخص

وزن تر بخش

وزن خشک

وزن هزار

هوایی

بخش هوایی

دانه

32/00 bc

3/99 f

2/99 f

2/40 cd

9/10 b

1/91 b

2/24 cde

9/14 a

3/11 b
4/04 a

سوپرنانوجاذب

قطر ساقه

ارتفاع بوته

0

0/44 bcd

95 bc

32/49 cd

 0/2درصد

0/41 bc

95/53 bc

40/15 abc

39/00 b

 0/4درصد

0/49 b

91/99 cd

43/29 ab

32/99 bc

13/52 a

 0/9درصد

0/39 cdef

50/33 ab

45/49 a

55/00 a

5/14 bcd

9/11 c

0

0/31 g

40/00 e

30/93 cd

22/53 bcd

5/55 e

4/21 cdef

2/20 cde

 0/2درصد

0/32 efg

42/99 e

22/01 cd

14/33 cd

5/92 e

4/45 cdef

2/49 cd

 0/4درصد

0/40 cde

51/33 a

43/45 ab

33/00 b

9/94 de

5/99 cd

2/19 bc

 0/9درصد

0/41 bcd

49/99 de

39/42 abc

32/33 bc

1/92 cd

5/50 cde

2/10 bc

0

0/22 h

42/99 e

29/00 d

12/00 d

9/19 bc

5/91 cd

1/10 e

 0/2درصد

0/31 fg

41/33 e

30/50 bcd

11/53 bcd

5/00 ef

3/90 ef

1/99 de

 0/4درصد

0/31 defg

39/19 e

24/55 d

30/99 bc

5/34 ef

4/02 def

2/32 cde

 0/9درصد

0/51 a

59/99 cd

40/54 abc

35/33 b

14/51 a

11/19 a

2/99 bc

کلروفیل

تعداد غالف

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون از نظر آماری تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

کرده در خاک محتوی  0/9درصد سوپرنانوجاذب

این صفت می تواند به علت افزایش جذب عنصرهای

( 10/29گرم) بود که تفاوت معنیداری با سایر سطوح

غذایی باشد.

داشت و کمترین مقدار ( 9/39گرم) مربوط به تیمار

بر اساس نتایج بهدست آمده مشخص شد که بیش-

شاهد بود که این تیمار هم با تیمار  0/2درصد

ترین و کمترین وزن تر بخش هوایی بهترتیب مربوط به

سوپرنانوجاذب تفاوت معنیداری نداشت .افزایش

آبیاری  I1و  I2میباشد .همچنین بین آبیاری  I1و  I3از

سوپرنانوجاذب از صفر به  0/9درصد ،موجب افزایش

نظر این صفت تفاوت معنیداری حاصل نگردید .در

 91/5درصدی وزن تر بخش هوایی گردید .این نتایج با

بررسی مقایسه میانگین اثرات متقابل سوپرنانوجاذب و

یافتههای خالقی و معلّمی ( )2015مطابقت دارد .آنها

آبیاری (جدول  )3در این مورد مشاهده شد که بیشترین

گزارش کردند که کمترین وزن تر زیتون در گیاهان تیمار

و کمترین وزن تر بهترتیب مربوط به کاربرد  0/9درصد

نشده با پلیمر سوپرجاذب و آبیاری  30درصد تبخیر

سوپرنانوجاذب با

شاهد

وتعرق گیاه مشاهده شد .در نتایج آزمایشی گزارش شد،

سوپرنانوجاذب با آبیاری  I1بود .گرچه بیشترین مقدار

(گازانیا)1

مربوط به سوپرنانوجاذب  0/9درصد با آبیاری  I3بود

داشت بهویژه موجب افزایش وزن تر گیاه گردید (فتحی

ولی بین این و کاربرد  0/4سوپرنانوجاذب با آبیاری I1

و همکاران  .)2011نتایج حاصل از این تحقیق در مورد

تفاوت معنیداری وجود نداشت .در حقیقت کاربرد

که سوپرجاذب تاثیر مثبتی روی رشد گیاه

آبیاری

I3

و تیمار

سوپرنانوجاذب با کمترین آب آبیاری بیشترین عملکرد
1- Gazania
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را نسبت تیمار بدون سوپرنانوجاذب با بیشترین آب

شده روی آویشن توسط بحرینینژاد و همکاران ()2013

آبیاری را ایجاد کرد .جزینژاد و مرتضایی ()2011

مشاهده شد که تنش رطوبتی شدید باعث کاهش وزن

مطالعهای در مورد اثرات تنش خشکی بر شاخص های

خشک اندام هوایی و میزان سطح برگ گیاه ( Leaf Area

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه کاسنی انجام داده و

 )Indexبه ترتیب به میزان  49و  59درصد میشود .به-

مشاهده کردند که تنش خشکی تاثیر معنیداری روی

نظر میرسد گیاه در هنگام مواجه شدن با تنش کم آبی،

وزن تر گیاه داشت.

در فرآیندهای فیزیولوژیک خود تغییراتی ایجاد و از خود

وزن خشک بخش هوایی
تجزیه واریانس دادهها نشان داد که بین سطوح
مختلف سوپرنانوجاذب ،آبیاری و اثرات متقابل این دو
در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری وجود دارد.
بیشترین وزن خشک بخش هوایی با کاربرد بیشترین
مقدار سوپرنانوجاذب ( 0/9درصد) و کمترین از شاهد
حاصل شد .کاهش سوپرنانوجاذب از  0/9درصد به صفر
موجب کاهش  43درصدی وزن خشک گیاه گردید .تیمار
 0/9درصد نسبت به تیمار  0/2درصد سوپرنانوجاذب
افزایش  41/1درصدی را نشان داد .استرن و همکاران
( )1992گزارش کردند که کاربرد پلیمر سوپرجاذب در
هکتار موجب افزایش وزن خشک گیاه گندم گردید.
مقایسه میانگین آبیاری نشان داد که آبیاری  I1و  I2به-
ترتیب بیشترین و کمترین وزن خشک بخش هوایی را
ایجاد کردند .همچنین بین آبیاری  I1و  I3از این لحاظ
تفاوت معنیداری مشاهده نشد .روند عمومی که گیاهان
در شرایط تنش خشکی با آن روبرو هستند کاهش وزن
تر و خشک گیاه است (فاروق .)2009 ،راندمان تولید گیاه
تحت تنش خشکی شدیداً به فرآیندهای دستهبندی مواد و
توزیع موقتی بیوماس (زیست توده) مرتبط میباشد (کِگ
و همکاران .)2004
از بررسی مقایسه میانگین اثرات متقابل سوپرنانو
جاذب و آبیاری روی وزن خشک ،تقریباً به نتایج مشابهی
همچون وزن تر برخورد کردیم (جدول  .)3همانند وزن
تر ،بیشترین و کمترین وزن خشک بهترتیب مربوط به
کاربرد  0/9درصد سوپرنانوجاذب با آبیاری  I3و تیمار
شاهد سوپرنانوجاذب با آبیاری  I1بود .در تحقیق انجام

محافظت میکند (دان و همکاران  .)2001یکی از دالیل
کاهش فتوسنتز ،عدم انتقال مواد فتوسنتزی است که تحت
تاثیر تنش خشکی قرار گرفته و موجب اشباع شدن برگ-
ها از این مواد میشود و فتوسنتز را محدود مینماید.
تنش خشکی ضمن کاهش سطح برگ ،پیری آنها را هم
تسریع نموده و بدین وسیله میتواند میزان تولید را
بیشتر از آنچه به علت اثرات ناشی از شدت فتوسنتز
خالص تقلیل مییابد ،کاهش دهد (تایز و زایگر .)2009
وزن هزار دانه
تعداد دانه در خورجین یکی از صفات تعیین کننده
عملکرد محسوب میشود .هر چه تعداد دانه در خورجین
بیشتر باشد ،مخزن بزرگتری برای مواد فتوسنتزی
تولید شده توسط گیاه ایجاد میشود که در نهایت منجر
به افزایش عملکرد میگردد .همانطور که در جدول 2
آمده است تاثیر تیمارهای سوپرنانوجاذب و آبیاری روی
وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و اثرات متقابل
سوپرنانوجاذب و آبیاری روی پارامتر ذکر شده در
سطح احتمال پنج درصد معنیدار گردید .کاربرد
سوپرنانوجاذب ،باعث افزایش وزن هزار دانه شده است
که مقایسه میانگین وزن هزار دانه در تیمار
سوپرنانوجاذب ،بیشترین و کمترین مقدار آن را به
ترتیب در تیمار  0/9درصد سوپرنانوجاذب و شاهد
نشان داد .همچنین بین تیمار  0/2درصد سوپرنانوجاذب
و شاهد تفاوت معنیداری مشاهده نشد .تیمار
سوپرنانوجاذب  0/9درصد نسبت به تیمار شاهد و 0/2
درصد سوپرنانوجاذب بهترتیب افزایش  49و 41/5
درصدی داشت .این نتایج با یافتههای ملکیان و همکاران
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( )2012مطابقت دارد .آنها گزارش کردند که سوپرجاذب

سوپرنانوجاذب با آبیاری برای این صفت نیز معنیدار

پومیس تفاوت معنیداری نسبت به شاهد در وزن

بود .بیشترین میانگین وزن هزار دانه مربوط به گیاهان

هزاردانه ذرت ایجاد کرد .با افزایش پومیس وزن

دارای بیشترین مقدار سوپرنانوجاذب و تحت آبیاری I1

هزاردانه ذرت نیز افزایش یافت .وزن هزار دانه بستگی

بود (جدول  .)3کمترین میانگین این صفت مربوط به

به طول و سرعت دوره پر شدن دانه دارد (نظرلی و

گیاهان مستقر در خاک بدون سوپرنانوجاذب تحت

همکاران  .)2010اصوالً گزارش شده که کمبود آب در

آبیاری  I3بود .به نظر میرسد که تنش خشکی از مرحله

مراحل زایشی گیاه کلزا سبب کاهش طول دوره گلدهی تا

ساقهدهی تا رسیدگی گیاه احتماالً بیشتر به واسطه

رسیدگی گیاه شده و بدین سبب با کاهش طول دوره پر

کاهش تولید آسیمیالتهای فتوسنتزی در فاصله ساقه-

شدن دانه کاهش وزن دانهها نیز رخ میدهد .بهنظر می-

دهی تا آغاز پر شدن دانه و در نتیجه کاهش محسوس

رسد نگهداری رطوبت بیشتر توسط سوپرنانوجاذب در

شیره پرورده برای پر شدن دانهها ،چروکیدگی و کاهش

طول دوره رشد ،بهخصوص در مرحلۀ رسیدگی منجر به

وزن دانهها را موجب شده است (جمشیدی و همکاران

بیشتر شدن سرعت فتوسنتز و طول دورۀ پر شدن دانه

2012؛ ما و همکاران .)2009

گردیده است.
نتایج مقایسه میانگین تیمار آبیاری حاکی از اینست
که با کاهش رطوبت خاک از مقدار وزن هزار دانه کاسته
شد .بیشترین وزن هزار دانه مربوط به گیاهان تحت
آبیاری  I1و کمترین آن مربوط به گیاهان تحت آبیاری I3

بود .این کاهش وزن هزار دانه در آبیاری  I3نسبت به
آبیاری  21 ،I1درصد بود .در شرایط آبیاری کامل ،گیاه
با بهرهگیری از کلیه شرایط محیطی و توسعه کافی اندام
های رویشی و تولید مناسب مواد فتوسنتزی ،بیشترین
تعداد غالف را تولید مینماید و درنتیجه بیشترین تعداد
دانه نیز در این سطح حاصل میشود  ،اما با وقوع تنش
خشکی و کاهش تولید و ذخیره مواد فتوسنتزی تعداد
غالف و درنتیجه تعداد دانه در گیاه کاهش مییابد .نتایج
تحقیق جاری با گزارشهای همتینفر و رحیمی ()2015
مبنی بر کاهش وزن هزار دانه با کاهش آب آبیاری
مطابقت دارد .آنها در تحقیق خودشان به این نتیجه
رسیدند که بیشترین وزن هزار دانه از تیمار 100( I1
درصد تامین نیاز آبی گیاه) و کمترین از تیمار 30( I3
درصد تامین نیاز آبی گیاه) حاصل شد .اثر متقابل

نتیجهگیری کلی
کاربرد سوپرنانوجاذب  ASN-320در خاک باعث
افزایش معنیدار تمامی پارامترهای اندازهگیری شده در
سطح احتمال یک درصد گردید .همچنین با استفاده از
سطح  9و  4گرم سوپرنانوجاذب به ازای هر کیلوگرم
خاک ( بهترتیب  21و  15تن در هکتار) نتیجه بهتری
حاصل شد .در این پژوهش مشخص گردید هر چند که با
کاهش مقدار آب ،شاخصهای رشدی کاهش یافت ،امّا با
اضافه نمودن سوپرنانوجاذب میزان کاهش صورت
گرفته در شاخصهای رشدی و عملکرد دانه کمتر از عدم
استفاده از سوپرنانوجاذب بود .در واقع سوپرنانوجاذب
به دلیل افزایش ظرفیت نگهداشت آب و در نتیجه افزایش
آب قابل دسترس ،کاهش تبخیر ،افزایش تخلخل ،بهبود
رشد عمقی ریشه در خاک سبب کاهش و تعدیل اثرات
منفی تنش آبی شده است .بنابراین میتوان از
سوپرنانوجاذب به عنوان یک ماده موثر در کاهش اثرات
تنش خشکی و افزایش مقاومت گیاه به شرایط خشکی
استفاده کرد.
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