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مقاله پژوهشی

تأثیر بیوچار و هیدروژل بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مریمگلی
) تحت تنش خشکی
(
شایسته غیاث ،1مصطفی شیرمردی2

 ،حیدر مفتاحیزاده ،3مریم دهستانی

اردکانی4

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران
 -2استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران
 -3استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران
 -4دانشیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران

چکیده
خشکی و پائین بودن کربن آلی خاک دو مسئله مهم برای کشاورزی در مناطق خشک و نیمهخشکک اسکت .اسکتفاده از
بیوچار و هیدروژل میتواند اثرات مخرب خشکی برگیاه را کاهش دهد .هدف از این مطالعه بررسی تأثیر بیوچارو هیدروژل بر
پارامترهای مرفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی مریمگلی تحت تنش خشکی بود .به این منظور یک آزمایش فاکتوریل در قالک
طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال  1398در گلخانه تحقیقاتی شهرک صنعتی میبد انجام شد .تیمارها شامل پنج
سطح بیوچار و هیدروژل (شامل عدم کاربرد ،کاربرد  10و  20تکن در هکتکار بیوچکار ،ککاربرد  100و  200کیلکوگرم در هکتکار
هیدروژل) و سه سطح تنش خشکی (آبیاری در  %80ظرفیت مزرعه ( ) به عنوان عدم تنش ،آبیاری در  %60به عنکوان
تنش متوسط و آبیاری در  %40بهعنوان تنش شدید) بود .پارامترهای مختلف از قبیل شاخص سبزینگی برگ ،سطح برگ،
) ،نشت یونی ،محتوای فنل کل و ظرفیت آنتیکسیدانی ارزیابی شد .نتکایج نشکان داد ککه
ارتفاع ،محتوای نسبی آب (
شد در حالی که نشت یونی ،ظرفیت آنتیاکسیدانی و فنکل ککل افکزایش
خشکی منجر به کاهش پارامترهای رشدی و
یافت .کاربرد  20تن در هکتار بیوچار و  200کیلوگرم در هکتار هیدروژل بهطور معنیداری شکاخص سکبزینگی ،وزن خشکک
ریشه و اندام هوایی را نسبت به شاهد در تنش شدید خشکی افزایش داد .در تنش متوسط ،ککاربرد  10و  20تکن در هکتکار
بیوچار و همچنین کاربرد  100و  200کیلوگرم در هکتار هیدروژل ،نسبت ریشه به اندام هوایی را در مقایسه با شکاهد ککاهش
دادند .با این وجود در تنش شدید ،تنها کاربرد  10و  20تن در هکتار بیوچار نسبت ریشه بکه انکدام هکوایی را ککاهش داد .در
نسکبت بکه شکاهد شکد
شرایط عدم تنش و تنش شدید ،کاربرد  200کیلوگرم در هکتار هیدروژل منجر بکه افکزایش
(بهترتی  15/9و  .)%5/1نتایج نشان داد که کاربرد  200کیلوگرم در هکتار هیدروژل و 20تن در هکتار بیوچار ،نشکت یکونی و
فنل کل را در تنش متوسط و شدید نسبت به شاهد کاهش داد .همه تیمارها در تنش شدید خشکی منجر به کاهش ظرفیکت
آنتیاکسیدانی نسبت به شاهد شدند و تیمار شاهد بیشترین ظرفیت آنتیاکسیدانی را داشت .بکهنظر میرسکد ککه ککاربرد
بیوچار و هیدروژل با بهبود ساختمان خاک ،افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و همچنین اضافه شکدن عناصکر توسکط
بیوچار به خاک ،بتوانند اثرات مخرب خشکی بر گیاه را کاهش دهند.
کلیدواژهها :اصالحکنندههای آلی ،سوپرجاذب ،ظرفیت آنتیاکسیدانی ،محتوای نسبی آب ،نشت یونی
 نویسنده مسئول :مصطفی شیرمردی
رایانامه:
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مقدمه
تنش خشکی یکی از مهمترین تنشهای غیرر زیترتی
و عامررم مورردود کننررده رشررد گیاهرران در دنیررا میباشررد
) .خشررکی باعرره کرراهش
(
فشار تورژسانس ،کاهش سطح برگ و کاهش رشرد سرلول
) .برهعالوه در
میشرود (
شرایط تنش خشکی گونههای واکنشگرر اکتری ن ماننرد
پراکتید هیدروژن ،سوپراکترید و رادیکرال هیدروکتریم
تجمعیافته که منجر به ختارت جدی به سراختار سرلو ی
) .تررنش خشررکی
میشررود (
میتواند با کاهش سررع تعرر  ،جر ب و انتقرال عناصرر
) .ایرردهها و
مغر ی را کرراهش دهررد (
دستاوردهای جدید مورد نیاز اس تا بتواند بره گیاهران در
شرایط تنش خشکی کمک کند.
در مناطق خشرک و نیمره خشرک یکری از مع رالت
اصلی خاکها ،پایین بودن موتوای ماده آ ری اسر  .مراده
آ ی خاک تأثیر غیرر اابرم انکراری برر ترامین و نگهرداری
عناصررر غرر ایی ،ترفیرر نگهررداری رطوبرر و بهبررود
خصوصریات فیییکوشریمیایی خراک دارد (
) .به همین د یم اصالحکنندههای آ ری
باید هر سا ه برای حفظ توان تو یدی خراک بره آن افرافه
شوند .یک جایگیین برای اصالحکنندهها میتواند اسرتفاده
از ترکیبات بتیار پایدار مانند بیوچار باشرد .بیوچرار کره برا
حرارت دادن هر نوع پتماند آ ی در دمای باال طی فرآینرد
پیرو یی تو ید میشود جه بهبود حاصرلیییی و افریایش
تو ید در کشاورزی ،در جهان مورد استفاده اررار میگیررد
) .تو ید و کاربرد بیوچرار
(
حاصم از فایعات کشاورزی میتواند منجر به کراهش ایرن
فایعات و جلوگیری از آتش زدن آنها شده و تأثیر مثبتی
بر مویط زیت دارد .پایداری بیوچار در خاک زیاد بروده و
تا سالهای طوالنی در خاک باای میمانرد ،گریارش شرده
اس ر کرره اث ررات مثبترری بررر ترفی ر تبررادل کرراتیونی،
وی گیهای فیییکی و شریمیایی خراک داشرته و درنهایر
منجر بره بهبرود شراخ های رشردی و عملکرردی گیراه
) .در توقیقی گریارش
میشود (
شد که کاربرد بیوچار منجر به بهبود شراخ های رشردی
) .افریایش موتروای
گیاه نیود شرد (
کلروفیم و شاخ های رشدی و عملکردی برنج برا کراربرد
بیوچرار گریارش شرده اسر (
).

ترفیرر پررایین نگهررداری آب در برخرری از خاکهررا
میتواند موجب هدر رف آب به شکم تبییر ،روانراب و یرا
انتقال آب و عناصر غ ایی به پایینتر از عمق توسعه ریشره
شرررود .کررراربرد اصرررالحکنندههایی ماننرررد پلیمرهرررای
ج بکننده آب که به عنوان هیردروژلهای سروپر جرا ب
شناخته میشوند میتواند باعه بهبرود ترفیر نگهرداری
آب در خاک ،تهویه و ساختمان خاکشده و در نتیجره اثرر
مثبتی بر رشد و عملکرد گیاه داشته باشرد (
) .هیدروژل آب ثقلی را که به سرع از خاک خرار
شده و برای گیاهان غیر اابرم اسرتفاده میشرود را جر ب
کرده و آن را در اختیار گیاه اررار میدهرد (
) .همچنین میتوانند ترفی نگهرداری عناصرر را در
خاک برای یک دوره طوالنی افیایش داده و از انتقال آنهرا
به پایینتر از عمق توسعه ریشه جلوگیری کنرد (
) .ایررن ترکیبررات برره د یررم داشررتن گروههررای
هیررردروفیلیک میتلرررد ماننرررد کربوکتررریم ،آمرررین و
هیدروکتیم ارادر بره جر ب مقردار زیرادی آب هترتند.
هیدروژلهای تجاری مورد اسرتفاده در کشراورزی اادرنرد
 500-100برابر وزن خود آب ج ب کنند (
) .تالشهای زیادی جه تو ید سوپرجا بهایی کره
زیت تیریبپ یر بوده و اثرات میربی برر خراک نداشرته
باشد صورت گرفته اس  .این مواد واتی با خراک میلرو
میشوند به سررع آب افرافه شرده بره خراک از طریرق
آبیاری یا بارش را ج ب کرده و با خشک شدن خراک ،آب
موجرود در هیردروژل برر اثرر پدیرده پیشریدگی و شریب
پتانتیم ،آزاد شده و در اختیار ریشره گیراه اررار گرفتره و
) .در
رشد بهتر گیاه را منجرر میشرود (
توقیقات میتلد با کاربرد هیدروژل در خاک ،کاهش هدر
رف آب به شکم تبییر ،کراهش ترنش آبری بررای گیراه،
افیایش ج ب عناصر غر ایی ،افریایش رشرد نهرال ،بهبرود
زندهمانی درختان انتقال دادهشده و افیایش عملکررد گیراه
) .در گیارشری
مشاهده شده اسر (
بیان شد که به کار بردن هیدروژل در خاک منجر به بهبود
رشرررد چمرررن و افررریایش آب در دسرررتر گیررراه شرررد
) .بهبود رشد و عملکرد گوجره در
(
اثر کراربرد هیردروژل در خراک نیری گریارش شرده اسر
).
(
گیراهی
مریم گلی برا نرام علمری
دارویرری از خررانواده نعنا یرران اسرر کرره بررومی منرراطق
مدیترانهای بوده و ی در حرال حافرر برهطور گترترده در

تو یدات گیاهی ،جلد  45شماره  ،1بهار 1401

نقا میتلد جهان جه استفاده از برگهای خشرک آن
بررهعنوان مرراده او یرره در صررنایع داروسررازی ،عطرسررازی و
همچنین صنایع غ ایی ،کشر میشرود (
) .خررواض فرردا تهابی ،فررد میکروبرری و
همچنین خاصی آنتیاکتیدانی مریمگلری ،باعره توجره
وی ه به این گیاه دارویی شده اس  .با توجه با ترأثیر مثبر
هیدروژل و بیوچار بر افیایش شراخ های کمری و کیفری
گیاهان در شرایط تنش خشرکی و همچنرین عردم وجرود
گیارشی در ارتبا برا کراربرد ایرن دو اصرالحکننده بررای
مریم گلی ،ایرن توقیرق برا هردر بررسری ترأثیر سرطوح
میتلد هیردروژل و همچنرین بیوچرار در شررایط اعمرال
سطوح میتلد تنش خشکی بر گیاه مریم گلی انجام شد.

مواد و روشها
طرح آماری و تیمارها
این توقیرق برا هردر بررسری ترأثیر کراربرد مقرادیر
میتلد هیدروژل و بیوچار بر رشرد و نمرو مرریم گلری در
شرایط اعمرال ترنش خشرکی ،در سرال  1398بهصرورت
میرعهای در اطعه زمینی در شهرک صرنعتی میبرد انجرام
شد .آزمایش بهصورت فاکتوریم در اا ب طررح بلوکهرای
کامم تصرادفی برا دو عامرم کراربرد اصرالحکننده و ترنش
خشکی در سه تکرار به اجرا در آمد .تیمارها شامم سرطوح
میتلررد اصررالحکننده (پررنج سررطح شررامم عرردم کرراربرد
اصررالحکننده ،کرراربرد  10و  20تررن در هکتررار بیوچررار و
کاربرد  100و  200کیلوگرم در هکتار هیردروژل) در سره
سررطح تررنش خشررکی (شررامم آبیرراری در  60 ،80و 40
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درصد ترفی میرعه که برهترتیب برهعنوان شررایط عردم
تنش ،تنش متوسط و تنش شدید در نظر گرفته شد) برود.
بلوکها با فاصله یک متر از هم و کرتها با ابعراد 1/2×1/2
و با فاصله یک متر از هم روی بلوک در نظر گرفتره شردند.
بهطورکلی آزمایش شامم  15تیمار و  45کرت (با توجه به
سه تکرار) و هر کرت شامم سه ردید کش با فاصرله 30
سانتیمتر بین و روی ردیدهای کاش بود.
تهیه اصالحکنندهها ،تعیین خصوصیات فیزیکوشککیمیایی
خاک و بیوچار
برای تهیهی بیوچار از بقایای حاصم از هرر درخر
انار در شررایط بردون اکتری ن اسرتفاده شرد .نمونرهها در
شرایط فااد اکتی ن به مدت دو ساع در کروره برا دمرای
 400درجه سانتیگراد اررار داده شردند .هیردروژل مرورد
بود که از
استفاده در این توقیق از نوع آکوازورب
فرانتره در
شرک بُشری اَمین کره نماینرده شررک
ایران اس خریداری شد.
خصوصیات فیییکوشیمیایی خراک از ابیرم بافر بره
 ،هرردای ا کتریکرری ( Electrical
روش هیرردرومتری،
 )Conductivityدر عصرراره اشررباع ،کررربن آ رری برره روش
نلتون و سامرز ،فتفر اابم ج ب به روش او تن ،نیتروژن
کم به روش کجلدال ،پتاسیم اابم ج ب بره روش اسرتات
آمونیوم ،رطوب ترفی میرعه با دستگاه صفوات فشراری
و وزن میصوض تراهری خراک بره روش اسرتوانه فلریی
اندازهگیری شد نتایج آنرا یی خراک در جردول  1گریارش
شده اس .
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بیوچار ،ابتدا عصاره  1:5تهیه
جه تعیین و
شد و در عصاره تهیه شده این پارامترها اندازهگیری شرد
) .بررای تعیرین عملکررد بیوچرار ،از
(
نتب وزن بیوچار تو ید شده در واحد وزن خشک مراده
) .موتروای
او یره اسرتفاده شرد (
خاکتتر بیوچار با استفاده از روش اسرتاندارد
تعیین شد .بدین منظور  5گرم از بیوچرار تو یردی
در شرایط ح ور اکتی ن در کوره با دمرای  500درجره
سررانتیگراد ارررار داده شررد و پررس از سرررد شرردن وزن
خاکتتر اندازه گرفته و موتوای خاکتتر بر حتب درصد
) .نتایج آنا یی بیوچرار
تعیین شد (
مورد استفاده در جدول  1گیارش شده اس .
ب ر مریمگلی از پ وهشکده گیاهان دارویی و صرنعتی
دانشگاه اردکان تهیه شد .تاریخ کاش  10فروردین برود
و ب رها به صورت دستی و در عمق  3سانتیمتری کش
شدند .اصالح کنندهها ابم از کشر ( 5فروردینمراه) برا
خرراک میلررو شرردند ،برره ایررن صررورت کرره بررر اسررا
تیمارهای مورد نظرر و متراح کررت مقردار بیوچرار و
هیدروژل مورد نیاز به سطح خاک افرافه و ترا عمرق 20
سانتیمتری با خاک میلو شد .آبیاری ابتدا بره صرورت
منظم انجام شد و بعرد از جوانرهزنی و اسرتقرار گیاهران،
تنش خشکی بر اسا درصدهای میتلد ترفی میرعه
انجام شد .به این صورت کره برا تعیرین ترفیر زراعری
خاک و وزن میصوض تاهری خاک و اندازهگیری مرتب
زمران آبیراری
رطوب خاک با اسرتفاده از دسرتگاه
تعیین شد دوره نگهرداری گیراه  10مراه و مردت زمران
اعمال تنش هش ماه برود .در طرول دوره آزمرایش ،بره
استثنای آبیاری ،سرایر عملیرات از ابیرم سرله شرکنی و
ح ر علدهای هرز برای تمام تیمارها به صورت یکتران
انجام شد.
اندازه گیری پارامترهای مختلف در گیاه
شاخ سبیینگی برگ توسط دسرتگاه کلروفیرممتر
ساخ کشور ژاپرن در اواخرر گلردهی
مدل
(پایران مهرمرراه) در برگهررای جروان کررامال توسرعهیافته
اندازهگیری شد .در اواخر دوره گلردهی (پایران مهرمراه)،
سطح برگ او ین برگهای کامال توسعهیافته برا اسرتفاده
سراخ
(مردل
از
ایران) ،اندازهگیری شد .در انتهرای دوره آزمرایش ،تعرداد
شاخه جانبی ،اطر سااه ،ارتفاع گیراه ،طرول ریشره ،وزن

خشک ریشه ،وزن خشک اندام هوایی و نتب ریشره بره
اندام هوایی انردازهگیری شرد .وزن خشرک گرم و انردام
هوایی گیارش شده مربو به یک بوته میباشد.
تعیین محتوای نسبی آب (

) ،نشت یونی و

خصوصیات بیوشیمیایی
 ،ابتدا وزن چند بررگ ترازه ( )
برای تعیین
با ترازوی دایق تعیین شد .سپس برگهرا بره مردت 24
ساع در ترر حاوی آبمقطر ارار داده شرد ترا اشرباع
شود و وزن اشباع ( ) تعیین شد .در ادامه برگهرا در
آون با دمای  70درجۀ سانتیگراد بره مردت  48سراع
ارار داده شد و وزن خشک برگ ( ) تعیرین شرد .در
برر حترب درصرد
نهای برا اسرتفاده از رابطره 1
).
مواسبه شد (
رابطه ()1

نشت یونی
برای تعیین نش یونی ابتدا اطعهای از برگ با ابعراد
نرریم سررانتیمتر مربررع را تهیرره و در ترفرری حرراوی 25
میلی یتر آبمقطر به مدت  24سراع روی شریکر اررار
داده شد .پس از این مدت هدای ا کتریکی او یره ( )
) تعیرین شرد.
با متر دیجیتا ی (مدل
سپس نمونهها در اتوکالو با دمای  120درجه سانتیگراد
به مدت  20دایقه ارار گرف و مجددا هدای ا کتریکری
( ) تعیین شد .درنهای درصد نش یونی با رابطره 2
مواسبه و بر حترب درصرد گریارش شرد (
).
رابطه ()2

( )%نش یونی

اندازهگیری صفات بیوشیمیایی
تهیه عصاره الکلی
ابتدا به  0/5گرم از پودر ماده خشرک پیکرر رویشری
گیاه  10میلی یتر متانول  80%افافه و نمونره بره مردت
 12سرراع روی شرریکر ارررار گرفر  .پرس از آن نمونرره
سانتریفیوژ و مولول شفار رویی در ترور شیشهای کره
نور و هوا به آن نفو نمیکردنرد در ییارال برا دمرای 4
).
درجه سانتیگراد نگهداری شد (
اندازهگیری کل ترکیبات فنلی
تعیین ترکیبرات فنلری برا اسرتفاده از معررر فرو ین
سیوکا تیو صورت گرف  .بدین منظور به  400میکرو یتر
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از عصاره رایق شده 2 ،میلی یتر از معررر افرافه شرد و
پس از پنج دایقه  1/6میلی یتر از مولول کربنات سردیم
که با غلظ  75گرم در یتر تهیه شده برود افرافه شرد.
پس از نیم ساع با اسرتفاده از دسرتگاه اسرپکتروفتومتر
) ج ب در طرول
(
مررو  765نررانومتر ارا ر شررد .در نهای ر بررا اسررتفاده
از منونرری اسررتاندارد گا یررک اسررید ،دادههررا بررر حتررب
میلیگرم گا یک اسید در گرم وزن خشرک گریارش شرد
).
(
تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی به روش
برای اندازهگیری فعا ی آنتیاکتریدانی از دیفنیرم
) بررهعنرروان رادیکررال آزاد و
پیکریررم هیرردرازیم (
پایدار استفاده شد .بدین منظور  50میکرو یترر از عصراره
تهیه شده به  5میلری یترر از مولرول  0/0004درصرد
افافه و  10ثانیه به شدت تکان داده شد .پس از
 30دایقه با دستگاه اسپکتروفتومتر ،ج ب در طول مو
 517نانومتر تعیین شد .در نمونه شاهد به جای عصاره از
متانول  80درصد استفاده شد .درصد مهرار رادیکالهرای
از رابطه  3تعیین شرد (
آزاد
).
()3

در این رابطه،
گیاهی میباشد.

درصد مهارکنندگی

و

بهترتیب ج ب در شاهد و نمونه

آنالیز دادهها
برای تجییره و تولیرم دادههرا از نرمافریار
اسرتفاده شرد .مقایتررات میرانگین برا آزمررون

و در
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سطح احتمال پنج درصد صورت گرف .
نتایج و بحث
نتایج آنا یی واریانس نشان داد که تأثیر خشرکی برر
همه شاخ های ارزیابیشده به اسرتثنای طرول ریشره
معنیدار بود .تأثیر کاربرد اصالحکنندهها نیری برر تمرام
شاخ ها به استثنای سطح برگ و وزن خشرک ریشره
معنیدار بود .همچنین نتایج نشان داد کره اثرر متقابرم
خشررکی و اصررالحکننده بررر شرراخ های اطررر سررااه،
شاخ سبیینگی ،وزن خشک ریشره و انردام هروایی و
نتب ریشه به اندام هوایی معنی دار بود (جدول .)2
اثر تنش خشکی بر تعداد شککاخه جککانبی ،ارتفککاع
گیاه و سطح برگ
نتایج نشان داد که با افیایش شردت ترنش خشرکی،
تعداد شراخه جرانبی و ارتفراع گیراه برهطور معنریداری
کاهش یاف  .کمترین مقدار شاخه جانبی و ارتفراع گیراه
در تنش شدید مشاهده شده کره برهترتیب  55/06و 24
درصد نتب به شرایط عدم ترنش کراهش نشران دادنرد
(جدول  .)3نتایج مقایته میانگین تأثیر سرطوح میتلرد
ترنش خشرکی برر شراخ سرطح بررگ نشران داد کرره
بیشترین سطح برگ در شرایط عدم تنش مشراهده شرد
 )1699و با افیایش شدت تنش سطح برگ بهطور
(
معنیداری کاهش یاف  .سطح بررگ در شررایط ترنش
متوسط و شدید تفاوت معنیداری نداشتند و ی در هرر
دو سطح نتب به شرایط عردم ترنش کراهشمعنیدار
نشان داد (جدول  .)3تنش خشکی از طریق آسیبهای
اکتیداتیو که به گیاه وارد میکند منجر به کاهش رشد و
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).
عملکررد گیراه میشرود (
خشکی نره تنهرا جر ب عناصرر توسرط ریشره را کراهش
میدهد بلکه انتقال آنها از ریشه به اندام هوایی را موردود
ساخته و مشکالت تغ یهای برای گیاه بره وجرود مریآورد
) .در توقیقی گیارش شد کره
(
با بروز تنش خشکی کاهش در رشد بررگ و بره دنبرال آن
)
کراهش در رشرد طرو ی گیراه رد داد (
که با یافتههای این توقیق همیوانی دارد.
اثر اصالحکنندهها بر تعداد شاخه جانبی ،ارتفاع
گیاه و طول ریشه
مقایته میانگین اثر اصلی اصالحکننده بر شراخ های
تعداد شاخه جانبی و ارتفاع گیاه نشان داد کره کراربرد 20
تن در هکتار بیوچار منجرر بره افریایش معنریدار ایرن دو
شاخ نتب به شاهد شده اس و بیشترین تعداد شاخه
جررانبی ( )14/1و ارتفرراع گیرراه ( 60/5سررانتیمتر) در ایررن
تیمررار مشرراهده شررد .سررایر تیمارهررای اصررالحی تررأثیر
معنیداری نداشتند (جدول.)4
مقایته میانگین تأثیر اصالحکنندهها بر طرول ریشره
نشان داد کره کراربرد  10و  20ترن در هکترار بیوچرار و
همچنین  200کیلوگرم در هکتار هیدروژل توانت ایرن
شاخ را نتب به شاهد بره ترتیرب  22/7 ،30/8و 29
درصد افیایش دهد .با این وجود کاربرد  200کیلوگرم در
هکتار هیدروژل نتوانتر افریایش معنریداری در طرول
ریشه نتب به شاهد ایجاد کند (جردول  .)4اسرتفاده از
اصالح کنندههای آ ی میتواند برا بهبرود شررایط موریط
رشد گیاه باعه افیایش رشد و عملکرد گیراه و همچنرین
افیایش ج ب عناصر غ ایی در شررایط کمبرود شرود .در
توقیقی گیارش شد که استفاده از بیوچرار بره میریان 3

درصد وزنی-وزنی منجر به بهبود شاخ های رشردی (از
ایبم طول سرااه و ریشره) نیرود شرد و میریان مصررر
).
بیوچرار بتریار مرؤثر میباشرد (
کرراربرد هیرردروژل در خرراک میتوانررد بررا بهبررود شرررایط
فیییکی خاک منجر به افیایش تراکم و رشد ریشه شده و
آب در دستر ریشه افریایش یابرد (
).
اثر متقابل خشکی و اصالحکننده بر شاخصهای
مورد ارزیابی
قطر ساقه
بر اسا نترایج مقایتره میانگینهرا ،در شررایط عردم
تنش و تنش متوسط ،تیمارهای کراربرد  20ترن در هکترار
بیوچررار و  200کیلرروگرم در هکتررار هیرردروژل منجررر ب ره
افیایش اطر سااه نتب به تیمار شاهد در ایرن دو سرطح
تنش خشکی شد .در شرایط اعمال ترنش شردید خشرکی
تنها تیمار کاربرد  20ترن در هکترار بیوچرار توانتر ایرن
پارامتر را نتب به شاهد بهطور معنیداری افیایش دهرد و
سایر تیمارها اثر معنیداری نشان ندادند (جدول .)5
شاخص سبزینگی برگ
مقایته میانگین دادهها نشان داد که در شررایط ترنش
شردید خشررکی ،کرراربرد تمررام تیمارهررا توانتر شرراخ
سبیینگی را نتب به شاهد این سطح ،به طور معنریداری
افیایش دهد .در حا ی اس که در شرایط ترنش متوسرط،
هیاکرردام از تیمارهررا اثررر معنرریداری بررر ایررن شرراخ
نداشتند .در شرایط عدم تنش نیی تنهرا کراربرد  20ترن در
هکتار بیوچار توانت شاخ سبیینگی را نتب به شاهد
این سطح افیایش دهد ( 11/8درصرد افریایش نترب بره
شاهد) و سایر تیمارها اثر معنیداری نداشتند (جدول .)5
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وزن خشک ریشه
نتررایج مقایتررات میررانگین نشرران داد کرره کرراربرد
اصالحکنندهها در شرایط عدم تنش ترأثیر معنریداری برر
وزن خشک ریشه نداش اما در شرایط تنش متوسط تمام
تیمارها منجر به کاهش معنیدار ایرن شراخ نترب بره
شاهد مربوطه شدند .ایرن در حرا ی اسر کره در شررایط
تنش شدید خشکی ،تمام تیمارهای اصالحی اعمرال شرده
توانتتند وزن خشک ریشه را بهطور معنیداری نتب بره
شاهد افیایش دهند و تیمارهرای  200کیلروگرم در هکترار
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هیدروژل و  20تن در هکتار بیوچار بیشترین وزن خشرک
ریشه را در این سطح تنش دارا بودنرد (برهترتیب  11/53و
 11/96گرم) (جدول .)5
وزن خشک اندام هوایی
مقایترره میررانگین دادههررا در ارتبررا بررا برررهمکنش
اصالحکنندهها و خشرکی نشران داد کره در شررایط عردم
تنش تیمارهای  200کیلروگرم در هکترار هیردروژل و 20
تن در هکتار بیوچار منجر به افیایش معنیدار وزن خشرک
اندام هوایی نتب به شاهد این سرطح شردند و تیمرار 20
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تن در هکتار بیوچار دارای بیشترین مقردار ( 67/57گررم)
بود .در شرایط اعمال تنش متوسط ،کاربرد اصرالحکنندهها
تأثیر معنیداری بر وزن خشک اندام هوایی نشان ندادند .با
این وجود در شرایط تنش شدید خشکی ،تمام تیمارها بره
استثنای  100کیلوگرم در هکتار هیدروژل این شراخ را
نتب به شاهد این سطح بهطور معنریدار افریایش دادنرد.
نتایج حراکی ازآن برود کره برا افریایش شردت ترنش وزن
خشک اندام هوایی کاهش داشته اس (جدول .)5
نسبت ریشه به اندام هوایی
مقایته میانگین داده ها نشران داد کره در شررایط
تررنش متوسررط ،تمررام تیمارهررای اصررالحی کرراربردی
توانتتن د شاخ نترب وزن خشرک ریشره بره وزن
خشک اندام هوایی را بهطور معنی داری کراهش دهرد
اما در شرایط عدم تنش تیمارها اثر معنیداری بر این
شاخ نداشتند .در تنش شدید خشکی کراربرد  10و
 20تن در هکتار بیوچار توانت نتب ریشه به انردام
هوایی را در مقایته با شراهد برهترتیب  49/4و 34/3
درصد کاهش دهد (جدول  .)5کاهش بیومس گیراهی
در شرایط تنش می تواند به د یم جلوگیری از تقتریم
سلو ی و کراهش فاکتورهرای مروثر در حفرظ فعا یر
سلو ی از ابیم جر ب آب و تو یرد متابو ی هرا باشرد
).
(
در توقیقی گیارش شده ا س که تنش خشکی منجرر
برره افرریایش طررول و وزن ریشرره گیرراه گلرنرر شررد
) .کمبود آب می تواند ریشره
(
را توریک به توسعه بیشتر می کند ترا بتوانرد رطوبر
بیشرتری از خراک جر ب کنرد (
) .کاهش کلروفیم برگ در شرایط تنش خشرکی
ممکن اس به د یم ا فیایش فعا ی کلروفیالز و تغییر
در سرراختار مو کررو ی کلروفیررم و کمررپلکس یپیررد و
پررروتنین در غشررا سررلو ی باشررد .برره عالوه کرراهش
رنگدانه های موثر در فتوسیتتم و غیر فعرال شردن
آنییمهای مهم در چرخه کلوین می تواند با بروز ترنش
) .کرراهش
خشررکی رد دهررد (
بازده ف توسنتی در شرایط تنش خشکی توسط موققین
میتلد گیارش شده اس (
) .بیوچررار حرراوی عناصررری از ابیررم
نیتروژن ،پتاسیم ،کلتریم و منیرییم بروده و میتوانرد

منجر به بهبو د تغ یه گیاه در شرایط تنش و در نتیجه
بهبود شاخ های کلروفیم ،رشدی و عملکردی گیراه
) .کرراربرد
شررود (
بیوچار با بهبود خصوصیات فیییکری خراک منجرر بره
رشد بهتر ریشه و در نتیجه ج ب بهترر آب و عناصرر
غ ایی توسط ریشه شده و شراخ های رشردی گیراه
) .کراربرد
نیری افریایش مییابرد (
هیدروژل در خاک نیی فمن ب هبود وفعی نگهرداری
آب و عناصر غ ایی ،باعره بهبرود تهویره و سراختمان
خاک شده و در نتیجه بهبود عملکرد ریشره و متعاابرا
).
رشد گیاه را در پی دارد (
محتوای نسککبی آب بککرگ (

) ،نشککت یککونی و

صفات بیوشیمیایی
آنا یی واریرانس دادههرا نشران داد کره ترأثیر خشرکی،
اصالحکننده و اثر متقابم ایرن دو فراکتور برر شراخ های
 ،نش یونی ،موتوای فنم و فعا ی آنتیاکتریدانی
در سطح یک درصد معنی دار بود (جدول .)3
محتوای نسبی آب
مقایته میانگین دادهها در ارتبرا برا موتروای نتربی
آب نشان داد که بیشترین مقدار در شرایط عردم ترنش و
کرراربرد  200کیلرروگرم در هکتررار هیرردروژل و  20تررن در
هکتار بیوچار مشاهده شد .با افیایش شدت تنش موتروای
نتبی آب کاهش یافته اس  .در شرایط عدم ترنش تمرام
تیمارها این شاخ را نتب به شراهد افریایش دادنرد .در
شرایط تنش متوسط ،تیمارهای اصرالحی اثرر معنریداری
نشان ندادند .با این وجود در شرایط تنش شردید خشرکی،
کراربرد  200کیلروگرم در هکترار هیردروژل توانتر ایرن
شاخ را نتب به شاهد بره میریان  5/2درصرد افریایش
دهد (جدول  .)5کاربرد بیوچار میتواند با افیایش موتروای
کربن خاک ،ترفیر نگهرداری رطوبر را افریایش داده و
منجر به بهبود روابط آبی گیراه در شررایط ترنش خشرکی
)) ( .
شررود (
گرریارش کردنررد کرره کرراربرد هیرردروژل در شرررایط تررنش
میتواند باعه افیایش موتوای نتبی آب در گیراه شرود و
این امر را به توان باالی هیدروژل در جر ب آب و افریایش
آب اابم استفاده برای گیاه ارتبا دادند.
نشت یونی
نتایج حاکی از آن بود که برا افریایش شردت ترنش
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خشکی نش یونی افیایش یافته اس  .در شررایط عردم
تنش تمرام تیمارهرا منجرر بره کراهش معنریدار ایرن
شرراخ شرردند .در شرررایط تررنش متوسررط نیرری تمررام
تیمارها بره اسرتثنای تیمرار کراربرد  100کیلروگرم در
هکتار هیدروژل توانتتند نش یونی را نتب به شراهد
مربوطه بهطور معنیدار کاهش دهند .در شررایط ترنش
شدید ،کاربرد  200کیلوگرم در هکترار هیردروژل و 20
تن در هکتار بیوچار به ترتیب منجر به کراهش  12/2و
 10/6درصدی نش یونی نتب به شراهد ایرن سرطح
شدند (جدول  .)5نشر یرونی بیرانگر پایرداری غشرای
سیتوپالسمی میباشرد .زمرانی کره سرلولها در شررایط
تنش خشکی ،آب خود را از دس میدهند پروتوپالسر
چروکیده شده و فتفو یپیدهای غشا کروی شکم شرده و
غشا منف دار میشود و نشر مرواد رد میدهرد .کراربرد
هیدروژل و همچنین اصالحکنندههای آ ی مانند بیوچرار،
با تأثیرات مثبتی که برر نگهرداری آب خراک و آب اابرم
استفاده برای گیاه دارند میتوانند منجر به کاهش نش
).
یونی در گیاه شوند (
محتوای فنل کل
مقایته میانگین دادهها نشان داد که با افریایش شردت
تنش خشکی موتوای فنم در گیاه افیایش یافته اسر  .در
شرایط عدم تنش تمام تیمارها به اسرتثنای تیمرار کراربرد
 100کیلرروگرم در هکتررار هیرردروژل منجررر برره کرراهش
معنیدار این شاخ نتب بره شراهد شردند .در شررایط
تنش متوسط نیی تمام تیمارها موتوای فنم کم را نترب
به شاهد بهطور معنیداری کاهش دادند اما تیمرار  10ترن
در هکتار بیوچار نتوانتر کراهش معنریداری نترب بره
شاهد این سطح از خشکی منجر شرود .تیمارهرای کراربرد
 100و  200کیلوگرم در هکتار هیردروژل و همچنرین 20
تن در هکتار بیوچار کاهش معنریداری در موتروای فنرم
نتب به شاهد ایجاد کردند و تنها تیمار  10تن در هکترار
بیوچار باعه افیایش معنیدار این شاخ نتب به شراهد
شد (جدول .)5
فعالیت آنتیاکسیدانی
نتایج نشان داد که با افریایش شردت ترنش خشرکی
فعا ین آنتیاکتیدانی افیایشیافته اس  .در شرایط تنش
شدید خشکی تمام تیمارها منجر به کاهش معنیدار این
شاخ نتب به شاهد مربوطه شدند و بیشترین مقردار

این شاخ در تیمار عدم کراربرد اصرالحکننده و اعمرال
تنش شردید خشرکی مشراهده شرد .در ترنش متوسرط
کاربرد  200کیلروگرم در هکترار هیردروژل و  20ترن در
هکتار بیوچار به ترتیب باعه کاهش  8/9و  8/8درصردی
نتب به شاهد مربوطه شدند .در شرایط عدم ترنش نیری
تنها تیمار  20تن در هکترار بیوچرار توانتر منجرر بره
کرراهش  28/4درصرردی نتررب برره شرراهد شررد و سررایر
تیمارهررا تفرراوت معنرریداری نشرران ندادنررد (جرردول .)5
افیایش در موتوای ترکیبرات فنلری و آنتیاکتریدانی برا
افیایش تنش خشکی گیارش شرده اسر (
) .وجود مقردار زیراد فنرم در
گیاه میتواند مقاوم گیاهان را به تنش خشکی را دهرد
و این واکنشهای بیوشیمیایی برای افریایش سرازگاری و
) .وجرود
زندهمانی گیاه میباشرد (
غلظ باالی ترکیبات فنلری منجرر بره افریایش ترفیر
انتیاکتیدانی شده و رادیکالهای آزاد را کاهش میدهرد
) .نتررایج توقیقرری نشرران داد کرره
(
کرراربرد هیرردروژل در خرراک برره د یررم افرریایش ترفیر
نگهداری رطوب و فراهمی بیشتر آب برای گیراه ،منجرر
به کاهش موتوای فنم کم در گیاه شد (
) که مطابق با یافتههای این توقیق اسر  .کراهش
تنش اکتیداتیو در گیاه با کراربرد هیردروژل در شررایط
ترنش خشرکی گریارش شررده اسر (
).
نتیجهگیری
تنش خشکی منجر به کاهش شراخ های رشردی
مریم گلی و همچنین موتوای نتبی آب برگ شرد .بره
عررالوه نشرر یررونی ،موترروای فنررم کررم و ترفیرر
آنتیاکتیدانی با افیایش شدت ترنش خشرکی افریایش
یاف  .کاربرد  200کیلروگرم در هکترار هیردروژل و 20
تن در هکتار بیوچار توانت باعه بهبرود شراخ های
رشدی ،موتوای نتبی آب برگ و کاهش غلظر فنرم
کم و ترفی آنتیاکتیدانی در گیراه در شررایط ترنش
شود .یافتههای این توقیرق بیرانگر آن اسر کره ایرن
تیمارها اثر میررب ترنش خشرکی را برر گیراه کراهش
میدهند که به نظر میرسد افیایش ترفیر نگهرداری
آب خاک و بهبود ساختمان را از مهمترین دالیرم ایرن
امر میتوان برشمرد .به نظر افافه شدن مقداری عناصر
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تغ یررهای توسررط بیوچررار برره خرراک احتمرراال شرررایط
تغ یررهای گیرراه را بهبررود داده باشررد .موفرروعی کرره از
دادههای این توقیق میتوان مرورد توجره اررار داد آن
اسرر کرره مقرردار کرراربردی ایررن اصررالحکنندهها در
اثربیشی آنها تأثیر انکارناپ یری دارد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از دانشگاه اردکان ،پ وهشرکده گیاهران
دارویی دانشگاه اردکان و مدیر عامرم شرهرک صرنعتی
میبد ،به خاطر در اختیار ارار دادن امکانات میرعرهای و
آزمایشگاهی ،کمال سپاسگیاری به عمم میآید.
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