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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the spatio-temporal variation of plant water uptake under optimal
moisture conditions and drought stress. Corn and rapeseed plants with two different root development patterns
were planted in pots with 48 by 62 cm dimensions in four replications. The internal space of each pot was
divided into 18 almost hydraulically isolated regions and then filled with sandy loam soil. The hydraulic
isolation was performed by a layer of 2.5 cm of coarse sand. Matric suction of soil was buffered, and the water
use was simultaneously measured using handmade tensiometers at suction 40cm. In the end, two pots from
each culture were phased with drought stress by increasing the suction of the soil to 100cm. The results showed
that both plants extract water from the first (0-10 cm) and the second layer (12.5-22.5 cm) rather than deeper
soil under optimal moisture conditions, and tend to uptake more water from deeper and afar regions under
drought stress. The water uptake pattern was attributed to the radial and axial hydraulic resistances of roots and
soil hydraulic resistance. The hydraulic resistance of soil and root (radial component) becomes more than axial
root resistance which results in the less decline of hydraulic potential xylems from proximal to distal regions.
Then, the high potential gradient is transversally established across distal roots and promotes water uptake.
Keywords: Root Hydraulic Conductance, Drought, Transpiration.

*

Corresponding Author’s Email: mhmohmad@ut.ac.ir

 2776تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،11بهمن ( 1400علمی  -پژوهشی)

بررسی الگوی مکانی و زمانی جذب آب توسط ريشه گياه ذرت و کلزا تحت تنش کمآبی
1

محمد حسين محمدی ،*1مائده حجتی ،1محسن زارع بنادکوکی ،2محسن فرحبخش ،1مهدی شرفا
 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2گروه خاکشناسی دانشگاه بایروت ،بایروت ،آلمان.
(تاریخ دریافت -1400/6/9 :تاریخ بازنگری -1400/9/2 :تاریخ تصویب)1400/9/15 :

چکيده
این پژوهش با هدف بررسی الگوی مکانی و زمانی جذب آب در شرایط رطوبتی بهینه و تنش کمآبی صورت گرفت .به این
منظور ،دو گیاه ذرت و کلزا با دو الگوی توسعه ریشه متفاوت در گلدانهایی با ابعاد  48در  62سانتیمتر و در چهار تکرار
کشت گردید .فضای داخلی هر گلدان به  18ناحیه تقریبا مساوی تقسیم گردید و سپس با خاکی با بافت لوم شنی که با
استفاده از یک الیه  2/5سانتی متری از شن درشت از یکدیگر جدا شده بودهاند پر گردید .این الیه شن درشت به منظور
قطع هیدرولیکی ناحیه های مختلف استفاده گردید .سپس با استفاده از تانسیومترهای دستساز ،مکش ماتریک ثابت و
برابر در همه بخشهای خاک اعمال و نیز مقدار جذب آب از هر کدام از این بخشهای خاک در طی زمان اندازهگیری شد.
با توجه به تثبیت مکش ماتریک و در نتیجه رطوبت خاک و عدم زهکشی و تبخیر مقدار جذب آب معادل تعرق در نظر
گرفته شد .در انتها دو گلدان از هر کشت با افزایش مکش ماتریک توده خاک تحت تنش کم آبی قرار گرفت .پس از استقرار
کامل گیاهان ،تعرق به صورت روزانه اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که در هر دو گیاه بیشترین میزان جذب آب در شرایط
بهینه رطوبتی از الیه اول ( 10-0سانتیمتر) و دوم ( 22-5-12/5سانتیمتر) صورت گرفت ،اما با اعمال تنش خشکی،
سهم الیه های تحتانی در تامین آب مورد نیاز تعرق نسبت به الیه سطحی بیشتر شد .تغییر الگوی جذب آب به وضعیت
هیدرولیکی خاک و مقاومت های عرضی و طولی ریشه و خاک نسبت داده شد .در پی خشکی خاک با افزایش دو مقدار
مقاومت هیدرولیکی خاک (افزایش  3000حدود برابری مقاومت هیدرولیکی خاک) و مقاومت هیدرولیکی عرضی ریشه که
به صورت سری قرار گرفتهاند ،افت پتانسیل هیدرولیکی آب درون آوندهای چوبی از طوقه تا نواحی نوک ریشه کاهش یافته
و امکان برقراری شیب پتانسیل در عرض نواحی انتهایی ریشه فراهم شده و جذب آب در این بخشها افزایش مییابد.
واژههای کليدی :هدایت هیدرولیکی ریشه ،تعرق ،شیب هیدرولیکی.

مقدمه
تنش خشکی یکی از شایعترین و مخربترین تنشهای غیر زنده
میباشد که رشد گیاهان را در سراسر جهان و به ویژه در مناطق
خشک و نیمه خشک محدود میکند ( .)Wang et al., 2014به-
طور کلی سرعت و مکان جذب آب توسط ریشه گیاهان در شرایط
رطوبتی بهینه تحت کنترل ویژگیهای هیدرولیکی ریشهها و
همچنین شرایط اتمسفری میباشد .در شرایط خشکی خاک،
هدایت هیدرولیکی خاک بویژه در ناحیه ریزوسفری و در نزدیکی
سطح ریشهها بشدت کاهش مییابد که به دنبال آن پتانسیل
ماتریک کل خاک و پتانسیل آب در آوندهای چوبی به سرعت و
به طور غیر خطی کاهش پیدا میکنند (.)Carminati et al., 2017
در چنین شرایطی ویژگیهای هیدرولیکی خاک عامل تعیین
کننده سرعت و مکان جذب آب توسط ریشه گیاهان و همچنین
روابط آبی در داخل گیاه میباشند (.)Draye et al 2010
در گیاهان با ریشههای افشان مانند ذرت ،انواع ریشهها
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معموال به اصلی ،بذری  ،هوایی و طوقهای ( نابجا) تقسیم می-
شوند .ریشههای اصلی و جانبی بذری بیشترین نقش را در جذب
آب و به ویژه در هفتههای اول رشد دارند ( ;Ahmed et al., 2016
 .)Hochholdinger, 2009برخی پژوهشگران دریافتهاند با افزایش
سن گیاه ذرت ،ریشههای بذری و انشعابات آنها از بین نمیروند
بلکه سهم آنها در جذب آب توسط ریشه ناچیز میشود ( Ahmed
 .)et al., 2018عالوه بر این ،بررسی ریشههای اولیه و بذری ذرت
در محیطهای آئروپونیک بیانگر اهمیت آنها در جذب آب می-
باشد ( ;Leitner et al., 2014; Robbins and Dinneny, 2015
 .)Wang et al., 1991بههمین دلیل ،مطالعات زیادی برای تعیین
سهم سیستمهای ریشه اصلی و طوقهای در جذب آب ،رشد و
عملکرد انجام شده است ( .)Rostamza et al., 2013برخی
پژوهشگران گزارش کردهاند با افزایش سن گیاه ،ریشه های
طوقهای نیز در جذب آب و عناصر غذایی مشارکت میکنند
( Ahmed et al., 2016; Ahmed et al., 2018; Lazarovitch et

(علمی  -پژوهشی)

 .)al., 2018جذب آب بیشتر ،توسط ریشههای طوقهای در مقایسه
با ریشههای بذری به قابلیت هدایت هیدرولیکی باالتر آنها در
قسمتهای فوقانی (پروکزیمال)-که در واقع آنها در باالتر از
ریشههای بذری به ساقه متصل شدهاند و به انتشار آب به آوند
چوبی در طول ریشههای طوقهای کمک میکنند -نسبت داده
شده است ( )Meunier et al., 2018( .)Ahmed et al., 2018نیز
مشاهده کردند که هدایت هیدرولیکی ریشههای هوایی ذرت
بیشتر از ریشههای بذری و طوقهای است .ریشههای طوقهای
ممکن است توانایی متفاوتی در انتقال آب از گیاه داشته باشند،
اما هنوز کارکرد هیدرولیکی آنها ناشناخته مانده است ( Ahmed
 .)et al., 2018بههمین دلیل مشخص کردن دقیق ویژگیهای
سیستم ریشه مانند توزیع تراکم و تغییرات کارکردهای بخشهای
مختلف ریشه نسبت به عمق خاک و فصل رشد ،یکی از موضوعات
بسیار مهم در درک فرآیند جذب آب توسط گیاه به ویژه در شرایط
کمآبی است ( .)Zhu et al., 2018توانایی گیاهان برای جذب آب
از خاک به تعداد ریشههای مویین ،تراکم طولی ریشه
( )Purushothaman et al., 2017سطح و عمق ریشهدوانی (Paez-
 )Garcia et al., 2015هدایت هیدرولیکی ریشههای مویین و
تنظیم اسمزی ( )Taiz et al., 2015بستگی دارد .انواع مختلف
ریشهها برای سازگاری در شرایط تنش خشکی و بهبود توانایی
گیاه در جذب آب راهکارهایی مانند افزایش طول ریشه اولیه
( Forde, 2014; López-Bucio et al., 2003; Walch-Liu et al.,
 ،)2006طول و تعداد ریشههای جانبی ( Walch-Liu et al.,
 )2006; Zhan and Lynch, 2015و تعداد ریشه طوقهای
( )Lynch, 2015در پیش میگیرند .مطالعات متعددی اهمیت
یک سیستم ریشهای عمیق برای جذب آب از الیههای عمیقتر
خاک در شرایط کم آبی در محصوالت مختلفی مانند سورگوم
( ،)Steele et al., 2013برنج ( ،)Henry et al., 2012ذرت ( Zhu
 )et al., 2010و گندم ( )Pinto and Reynolds, 2015را گزارش
کردهاند .ریشه عمیق گیاه نهتنها در خاکهای خشک ،بلکه در
رطوبت باال نیز ارزش زیادی در جذب آب دارد ( Lilley and
 .)Kirkegaard, 2007از طرفی دیگر کارکرد سیستم ریشهای قوی
و نیرومند در افزایش عملکرد محصول نیز در گیاهانی مانند سویا
( ،)Fenta et al., 2014لوبیا ( ،)Mohamed et al., 2002نخود
( ،)Varshney et al., 2011گندم (،)Pinto and Reynolds, 2015
جو ( )Pfeifer, 2014و ذرت ( )Zhao et al., 2010و حتی در تولید
متفاوت عملکرد بین دو رقم بادام زمینی)) Ding et al.,2013
توسط پژوهشگران مختلف مشاهده شده است .همچنین گزارش
شده است که عواملی مانند انعطاف پذیری مورفولوژیکی ریشه
( ،)Forde, 2009; Lynch, 2007قطر نوک ریشه ( Haling et al.,
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 )2013و گرانشگرایی ریشه ( )Uga et al., 2013به سازگاری
گیاهان در برابر عوامل مختلف محیطی کمک کرده و موجب بهبود
جذب آب توسط گیاه میشوند.
ساختار سیستم ریشه ،خود تحت تأثیر دمای خاک ،عناصر
غذایی و  pHخاک و به ویژه تنش خشکی ( ;Bao et al., 2014
 )Robbins and Dinneny, 2015و حتی برخی پلی ساکاریدهای
مصرفی ( )Younas et al., 2021می باشد .ممکن است در شرایط
تنش خشکی ،جذب آب توسط ریشهها به الیههای خاصی از خاک
محدود شود ( )Wang et al., 2014و یا الگوی حداکثر جذب آب
(در ذرت) به طرف ریشههای با تراکم کمتر (از طریق افزایش
فعالیت آنها) ( )Braud et al., 2005و یا به سوی الیه مرطوب اما
عمیقتر ( : Zakerinia et al., 2008در یونجه :Aliyari 2010 ،در
لوبیا) سوق پیدا کند )Kang et al., 2001( .مشاهده کردند که در
زمان پر شدن دانههای گندم ،سه روز پس از آبیاری ،حداکثر
جذب از الیههای سطحی  0-50سانتیمتر ،و  20روز پس از
آبیاری از عمق بیش از  40سانتیمتری خاک اتفاق افتاد .برخی
پژوهشگران بر این باورند که بیشتر جذب آب در نزدیکی نوک
ریشه و منطقه رشد صورت میگیرد ( .)Havlin et al., 2005اما
در برخی بررسیهای تجربی مشاهده شده است که حداکثر جذب
آب در عمق  20-30سانتیمتری از سطح خاک و نه در انتهای
منطقه توسعه ریشه اتفاق میافتد ( .)Sharifi et al 2012هر چند
که برخی پژوهشگران معتقدند که جذب آب از خاک ،بیشتر
بستگی به تراکم ریشه دارد تا به فاصله آنها از طوقه گیاه
(.)Tabatabaei et al., 2012
علیرغم تنوع مشاهدات و نظریات مرتبط با جذب آب توسط
ریشه ،تاکنون جذب آب از بخشهای مختلف آن به ویژه در
شرایط تنش کمآبی به صورت کمی اندازهگیری نشده است.
مطالعه حاضر بهمنظور مطالعه الگوی توزیع مکانی و زمانی جذب
آب توسط ریشه کلزا و ذرت انجام میگیرد .در آزمایش حاضر،
جذب آب در شرایط بدون تنش و تنش خشکی کنترل شده در
شرایط کشت گلخانهای اندازهگیری شده و تاثیر کمآبیاری بر
توزیع مکانی نواحی جذب و تغییرات زمانی آن نیز بررسی می-
گردد تا مشخص شود در شرایط تنش خشکی جذب آب از نواحی
مختلف ریشه چه تغییری میکند.

مواد و روش ها
انتخاب خاک و نمونه برداری

یک نمونه خاک دست خورده با بافت سبک از منطقه تنکمان
(اطراف کرج) با مختصات جغرافیایی (  35° 53ʹ 32ʺ Nو ʹ50° 33
 )41ʺ Eبرداشته شده و از الک  4میلیمتر عبور داده شد .ویژگی
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شیمیایی در جدول ( )1و منحنی مشخصه آب خاک در شکل ()1
نشان داده شده است .از منحنی مشخصه آب خاک برای برآورد
تخلخل تهویهای ،تعیین مکش ماتریک بهینه و مکش ماتریک
موجد تنش خشکی و نیز برآورد هدایت هیدرولیکی غیر اشباع
خاک در مکش ماتریکهای اعمال شده در خاک استفاده شد.

های فیزیکی و شیمیایی نمونه خاک شامل درصد شن و رس و
سیلت با روش هیدرومتر ،مواد آلی با روش اکسیداسیون تر،
کربنات کلسیم معادل با روش حجم سنجی گاز کربنیک ،پتاسیم
با روش عصاره گیری با استات آمونیوم ،فسفر با روش اولسن و
ازت با دستگاه کجلدال اندازه گیری گردید ( Sparks et al.,
 .)2020; Dane et al., 2020برخی ویژگی های فیزیکی و

جدول  -1نتايج تجزيه ويژگیهای شيميايی و فيزيکی خاک
ECe
dS/m

pH

2/07

8/23

رس

سیلت

شن

%

(%)20- 2 µ

%

8/5

13/8

77/7

بافت
لوم شنی

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

mg/kg

mg/kg

%

274

4/69

0/048

آمادهسازی و تفکيک محيط رشد ريشه

بهمنظور بررسی نقل و انتقاالت آبی و نگهداری مکش خاک در
یک مقدار مشخص ،از تانسیومترهای دستساز استفاده شد .این
تانسیومترها بر اساس ستون آب آویزان ساخته شده است بهطوی
که مکش درون کالهک متخلخل برابر با ارتفاع ستون آب درون
لوله بوده و در شرایطی که آب از کالهک خارج شود ،توسط آب
درون لوله جایگزین میشود و اگر آبی به کالهک اضافه شود
توسط مکش حاکم بر لوله از کالهک خارج میگردد .نحوه کارکرد
آنها به تفصیل در ) Meskini-Vishkaei et al., (2015آمده است
کشت در گلدانهایی پالستیکی با قطر تقریبا  48و ارتفاع
 62سانتیمتر انجام شد .برای بررسی توزیع مکانی جذب آب از
نواحی مختلف ناحیه توسعه ریشه در خاک و مقایسه مقادیر جذب
با مقدار تعرق کل ،خاک درون گلدان به بخشهای مختلفی
تفکیک گردید .ابتدا یک الیه شن درشت ( 1/3تا  2/3میلیمتر)
به ضخامت حدود  2/5سانتیمتر در کف گلدان قرار داده شد .روی
آن خاک زراعی به ضخامت حدود  10سانتیمتر در سه قطاع
تقریبا مساوی به نحوی ریخته شد که توسط یک زوج صفحه نازک
با فاصله  2/5سانتیمتر از هم جدا باشند .فاصله بین صفحات جدا
کننده سه قطاع خاک ،توسط یک الیه شن درشت ( 1/3تا 2/3
میلیمتر) پر گردید .و سپس صفحات به آرامی از خاک بیرون
کشیده شد .در میانه پر کردن خاک ،کالهک یک تانسیومتر به-
صورت افقی و در وسط هر قطاع قرار داده شد (شکل  2الف).
سپس مجددا مقدار دو و نیم سانتی متر از شن درشت بر روی آن
قرار گرفت و این الیه بندی خاک تا ارتفاع  47/5سانتی متری و

درصد
اشباع
%

23/21

جرم
مخصوص
ظاهری

جرم
مخصوص
حقیقی

کربنات
کلسیم
معادل

g/cm3

g/cm3

%

1/6

2/63

13/5

ماده آلی
%

0/84

ایجاد چهار الیه مجزا ادامه پیدا کرد .بهطوری که الیه اول (-0
 10سانتیمتر) و دوم ( 22/5-12/5سانتیمتر) خاک به شش
ناحیه و الیههای سوم ( 35-25سانتیمتر) و چهارم (47/5-37/5
سانتیمتر) خاک به سه ناحیه مجزا تقسیم گردید (شکل2ب).
بهعبارت دیگر ،الیه اول و دوم ابتدا به دو سیلندر متحد المرکز به
نحوی تقسیم شد که سطح بین دو دایره برابر با سطح دایره داخلی
شود و سپس برای هر کدام سه قطاع مجزا ایجاد گردید.
به این ترتیب ،خاک هر گلدان به  18ناحیه مستقل
هیدرولیکی با حجم تقریبا برابر ،جدا گردید .در هر کدام از این
نواحی ،یک تانسیومتر دست ساز و مجموعا  18عدد به صورت
افقی با زاویه کمی ( )~30°به طرف پایین تعبیه شد (شکل 2ج).
سطح فوقانیترین الیه خاک نیز با استفاده از شن درشت پوشانده
و روی آن یک الیه سنگریزه سفید قرار داده شد تا تبخیر از سطح
خاک تا حد ممکن کم گردد ( در ادامه ،ضخامت الیه شنی
سطحی جز عمق توسعه ریشه ذکر نمیشود) .سپس عدم جریان
آب ناشی از اختالف پتانسیل هیدرولیکی بین  18بخش مختلف
خاک (انزوای هیدرولیکی) مورد آزمون قرار گرفت .عدم جریان
آب پس از ایجاد اختالف مکش اعمال شده توسط تانسیومترهای
مستقر در نواحی مختلف موید انزوای هیدرولیکی بود .مکش
ماتریک همه بخش های گلدان با توجه به منحنی رطوبتی خاک
( شکل )1در  40سانتی متری ،معادل رطوبت حجمی حدود %21
(شکل  )1و هدایت هیدرولیکی بر آورد شده برابر با  0/3سانتی
متر بر روز ( )van Genuchten et al. 1991تثبیت گردید (شکل
2ج) .تا پتانسیل ماتریک و در نتیجه مقدار رطوبت خاک در همه
بخش ها برابر گردد.
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مکش ماتريک (سانتيمتر آب)
شکل  -1منحنی مشخصه آب نمونه خاک مورد استفاده

شکل  -2نمای کلی از يک گلدان و موقعيت تانسيومترهای متصل به آن .الف) نمای فوقانی از عمق  10-0سانتی متری و ب) نمای فوقانی از عمق 47/5-37/5
سانتی متری).ج) نمای روبرو .لوله تانسيومتر های قطاع داخلی به رنگ قرمز و ساير تانسيومترها به رنگ آبی نشان داده شده است 6 .تانسيومتر پشت گلدان
ترسيم نشده است.

کاشت گياه درگلدان ها .بعد از پر کردن گلدانها (8
گلدان) و قبل از شروع اندازه گیریها ،هر گلدان با پنج لیتر آب
آبیاری گردید تا خاک تقریبا اشباع و زهکشی آغاز شود .سپس در
درون  4گلدان ،بذر ذرت (رقم سینگل کراس  )704و در 4

گلدان دیگر بذر کلزا (رقم دگالن) کشت شد .بعد از مرحله استقرار
(حدود  12-8روز پس از کشت) ،گیاهان تنک شده و فقط یکی
از بوته های مرکزی حفظ گردید .در گیاه ذرت بعد از اینکه گیاه
به شش یا هفت برگی (حدود  18روز بعد از استقرار) رسید و در
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گیاه کلزا بعد از استقرار کامل ،اندازهگیری جذب آب از طریق
تانسیومترها آغاز و تا مرحله برداشت ادامه یافت .تغییرات وزن یا
حجم آب داخل بطری که نشاندهنده جذب و یا زهکشی خاک
بود ،روزانه راس ساعت مشخصی یادداشت گردید .در ابتدای دوره
کشت به دلیل اشباع بودن خاک گلدان ،آب از گلدان به بطری
انتقال مییافت با سپری شدن زمان ،محتوی آب اضافه گلدان
تخلیه شد .دو گلدان از چهار گلدان هر کشت برای اعمال تنش
خشکی انتخاب شدند و در گیاه ذرت در حدود  64روز بعد از
کشت تنش اعمال شد .و در گیاه کلزا اعمال تنش برای گلدان
سوم و چهارم در  61امین روز از کشت گیاه انجام شد و تا زمان
برداشت ادامه یافت .اعمال تنش خشکی با افزایش مکش
تانسیومتر به حدود  80سانتیمتری که حدودا متناظر با رطوبت
حجمی  8/4درصد ( شکل  )1و هدایت هیدرولیکی برآوردی
 0/0001سانتی متر بر روز ( )van Genuchten et al. 1991انجام
گرفت .فرض شد شرایطی از خاک که نتواند کل آب مورد نیاز
گیاه را تامین نماید منجر به تنش میگردد .جهت تأمین نیاز
غذایی گیاه و جلوگیری از تنش تغذیهای ،کود دهی مداوم با
استفاده از کود کامل آزمایشگاهی ( N:(210ppm), P(31),
K(235), Ca(160), Mg(49), S(64), Na;(0.5), Mn:(0.5),
))Zn:(0.1), Mo:(0.02), Fe:(5), B:(0.1), Cl:(0.6), Cu: (0.02

بههمراه کنترل آفات و بیماریها انجام گرفت .برای مقایسه نتایج
مقادیر جذب آب ،کل آب برداشت شده از خاک محاسبه و سپس
مقادیر جذب شده از هر بخش خاک به صورت نسبی محاسبه

گردید .به این صورت که ابتدا مقادیر تجمعی آب جذب شده از
 18ناحیه مختلف یک گلدان در طول زمان مورد مطالعه باهم
جمع شده و مقدار کل محاسبه گردید و مقدار آب جذب شده از
هر ناحیه به مقدار کل تقسیم شد و به صورت درصد ( از کل) ارائه
گردید .مقادیر جذب شده آب از هر عمق از مجموع آب جذب
شده از سه قطاع هم عمق بهدست آمد .در این آزمایش ،به دلیل
آبیاری زیر سطحی ُخیسیدگی سطح خاک کم بوده به دلیل وجود
سنگریزه سطحی تبخیر از سطح نیز ناچیز فرض گردید .مکش
ماتریک خاک با تانسیومتر تثبیت شده و در نتیجه رطوبت خاک
ثابت است بنابراین مصرف آب برابر با تعرق در نظر گرفته شد.

نتايج و بحث
جدول ( )2مقدار نسبی آب جذب شده از هر بخش خاک را در 4
گلدان مختلف کشت شده با ذرت نشان میدهد .با وجود برخی
تفاوتها در الگوی جذب آب در  4گلدان مختلف ،بهطور میانگین
حدود ( %66از  % 79در گلدان  1تا  %59در گلدان  )3کل آب
برداشت شده توسط گیاه ذرت از عمق 22/5-0سانتیمتری می-
باشد .به استثنای گلدان شماره یک ،مقدار جذب آب در سایر
گلدانها در عمق  22/5-12/5سانتی متری بیش از الیه 10-0
سانتیمتری است .مقدار جذب آب در الیه  10-0سانتیمتری نیز
تقریبا مساوی یا بیشتر از جذب آب از الیه  35-25یا 47/5-37/5
سانتیمتری است .عموما جذب آب از قطاع درونی(مرکزی) -8
 10درصد بیش از قطاع بیرونی (محیطی) انجام شده است.

جدول  -2مقدار نسبی آب جذب شده (بر حسب درصد) از عمق ها و بخشهای مختلف خاک  4گلدان کشت شده با ذرت در شرايط بدون تنش (مکش ماتريک
برابر با  40سانتيمتر) .طول دوره اندازه گيری  53روز بوده هر عدد از ميانگين مقدار جذب آب سه تانسيومتر به دست آمده است.
عمق (سانتیمتر)
شماره گلدان
1
2
3
4
میانگین

10-0
قطاع درونی

22/5-12/5
قطاع بیرونی

قطاع درونی

45
30

34
15

28

4

25

10

13

11

28

10

24

23
18

 35-25، 22/5و  47/5-37/5سانتیمتری برای گلدان شماره 2
ذرت در یک دوره حدوداً بیست روزه در شکل ( )3بهعنوان نمونه
آمده است .شیب دو منحنی جذب آب در مقابل زمان برای دو

28

6

21

21

16

21

15
38

تغییرات زمانی جذب آب از چهار عمق -12/5، 10-0

7

13

17
43

28
18

18
31

20
9

6
43

26
16

قطاع بیرونی

35-25

47/5-37/5

22

15

14

الیه  10-0و  22/5-12/5سانتیمتری نشان میدهد تا حدود
 36-33روز پس از کاشت ،مقدار جذب نسبی از دو الیه  10-0و
 22/5-12/5سانتیمتری تقریبا یکسان بوده است و یا بهعبارت دیگر
این دو منحنی تا حدودی موازی بوده و پس از آن شیب منحنی

(علمی  -پژوهشی)
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مربوط به عمق  22/5-12/5سانتیمتری افزایش مییابد .این افزایش
میتواند به دلیل گسترش ریشه به الیه دوم و استقرار نواحی جذب
حداکثری ریشه در آن عمق باشد .به دلیل آنکه مقدار و در نتیجه
پتانسیل آب در همه بخشهای خاک یکسان است ،کاهش جذب آب
نسبی از الیه سطحی نمیتواند به دلیل خشکی خاک باشد .بلکه
ناشی از کاهش قابلیت جذب آب توسط ریشه مستقر در این الیه

است .بهطوریکه با گذشت زمان ،مقدار سهم نسبی این ناحیه در
جذب آب از جذب آب از الیه سوم ( 35-25سانتیمتر) نیز کمتر
میشود .تغییرات مقدار آب جذب شده در الیه سوم و چهارم در طی
دوره رشد نیز احتماال موید گسترش ریشه و در نتیجه نواحی جذب
آب به اعماق خاک است (شکل .)3

0.40
0.30
0.20
0.10

نسبت به کل تعرق ()-

0-10 cm
12.5-22.5 cm
25-35 cm
37.5-47.5 cm

مقدار آب جذب شده از هر بخش

گلدان  2ذرت

0.50

0.00
56

51

46

41

36

31

26

روز پس از کاشت
شکل  -3تغييرات زمانی جذب آب در يک دوره بيست روزه از چهار عمق مختلف خاک(  35-25 225/5-12/5 10-0و  47/5-37/5سانتیمتری) در گلدان
شماره  2ذرت در شرايط بدون تنش .داده های قبل از روز  26نشان داده نشده است .اعداد محور عمودی بر حسب مقدار آب جذب شده تقسيم بر مقدار کل
تعرق در انتهای دوره اندازه گيری محاسبه شده است.

شکل ( )4تغییرات زمانی جذب آب از چهار عمق 10-0
 35-22،25/5-12/5،و  47/5-37/5سانتیمتری برای گلدان
شماره  3ذرت در طول دوره رشد تحت تنش بهعنوان نمونه
نشان میدهد .بهصورت کلی می توان گفت که جذب آب از
الیههای پایین به طور تقریبا یکسان ( %29الیه دوم  %24الیه
سوم و  %26الیه چهارم) انجام میشود هر چند سهم نسبی
الیه اول ( )%21از سایر اعماق اندکی کمتر است .مقایسه این
روند با شرایط بدون تنش موید آن است که با شروع تنش ،مقدار
جذب آب مقدار از الیههای پایین خاک افزایش مییابد .بنابراین
این فرضیه مطرح میشود که احتماال در شرایط تنش کمآبی،
نواحی انتهایی ریشه نقش مهمی را در جذب آب بر عهده می-
گیرند که میتواند ناشی از توانمندی آنها در جذب آب در
شرایط تنش باشد .شکل ( ) 5تغییرات زمانی جذب آب از دو
استوانه مرکزی و محیطی خاک اطراف ریشه در عمقهای -0
22/5-12/5، 10سانتی متری برای گلدان شماره  3ذرت در
طول دوره رشد تحت تنش بهعنوان نمونه نشان میدهد .در
افزایش زمان اعمال تنش ،شیب منحنی مربوط به جذب آب در
استوانههای مرکزی (درونی) کمتر و در استوانه محیطی بیشتر
میگردد بهطوریکه در انتهای دوره تنش مقادیر نسبت جذب
آب در استوانه خاک درونی به بیرونی در دو عمق  10-0و
 22/5-12/5بهترتیب برابر با  %61و  %97میشود .در حالی که

در شرایط بدون تنش ،این نسبت عموما بیش از  %100است (
جدول .)2
جدول ( )3مقدار نسبی آب جذب شده از هر بخش خاک
را در  4گلدان مختلف کشت شده با کلزا نشان میدهد .الگوی
جذب آب در کلزا نیز تا حدودی مانند ذرت بوده در  4گلدان
مختلف ،حدود ( %67از  % 71در گلدان  4تا  %61در گلدان )3
کل آب برداشت شده توسط گیاه از عمق  22/5-0سانتی متری
است .حدود  % 16-14از نیاز تعرقی گیاه نیز از هر یک الیههای
 35-25و  47/5-37/5تامین شده است .به استثنای گلدان
شمار ه  ،4مقدار جذب آب در سایر گلدانها در عمق 10-0
سانتی متری کمی بیش از الیه  22/5-12/5سانتیمتری می-
باشد و نیز عموما جذب آب از قطاع درونی بیش از قطاع بیرونی
انجام شده است .تغییرات زمانی جذب آب از الیه  10-0سانتی
متری و  22/5-12/5سانتی متری برای گلدان شماره  3در
طول دوره رشد بهعنوان نمونه در شکل ( )6آمده است .مقدار
جذب آب نسبی از الیه  10-0سانتیمتری بیش از سایر عمق
است هر چند که با گذشت زمان سهم نسبی آب جذب شده از
عمق  22/5-12/5سانتیمتری اندکی افزایش مییابد .تغییرات
دو منحنی جذب آب در مقابل زمان برای دو عمق  35-25و
 47/5-37/5سانتیمتری تا حدودی مشابه هم بوده و شیب آنها
در طی زمان تقریبا ثابت است (شکل .)6
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شرايط تنش در گلدان  3ذرت
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0.1
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12.5-22.5 cm
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کل تعرق ()-
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5

مقدار آب جذب شده از هر بخش نسبت به

0.3

1

روز پس از تنش
شکل  -4تغييرات زمانی جذب آب از چهار عمق مختلف خاک (  535 22/5 -12/5، 10-0و  47/5-37/5سانتیمتری) در گلدان شماره  3ذرت در شرايط تنش
کمآبی .داده های روز اول پس از تنش لحاظ نشده است .اعداد محور عمودی بر حسب مقدار آب جذب شده تقسيم بر مقدار کل تعرق در انتهای دوره اندازه گيری
محاسبه شده است.

0.15

استوانه بيرونی عمق  10-0سانتی متری"
استوانه مرکزی عمق  22.5-12.5سانتی متری"
استوانه بيرونی عمق  22.5-12.5سانتی متری"

0.09
0.06
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نسبت به کل تعرق ()-

0.12

مقدار آب جذب شده از هر بخش

گلدان  3ذرت تحت تنش

استوانه مرکزی عمق  10-0سانتی متری

0
5
روز پس از اعمال تنش

7

1

3

شکل  -5تغييرات زمانی جذب آب از دو استوانه مرکزی و محيطی خاک اطراف ريشه در عمق های 22/5-12/5، 10-0سانتیمتری برای گلدان شماره  3در طول
دوره رشد تحت تنش .داده های روز اول پس از تنش لحاظ نشده است .اعداد محور عمودی بر حسب مقدار آب جذب شده تقسيم بر مقدار کل تعرق در انتهای
دوره اندازه گيری محاسبه شده است.
جدول  -3مقدار نسبی آب جذب شده (بر حسب درصد) از عمق ها و بخشهای مختلف خاک  4گلدان کشت شده با کلزا در شرايط بدون تنش (مکش ماتريک
برابر با  40سانتيمتر) .طول دوره اندازه گيری برای گلدان اول  35روز برای گلدان دوم  30روز وبرای گلدان سوم و چهارم به مدت  47روز بوده هر عدد از ميانگين
مقدار جذب آب سه تانسيومتر به دست آمده است.
عمق سانتی متر)
شماره گلدان
1
2
3
4
میانگین

10-0
قطاع درونی

22/5-12/5
قطاع بیرونی

قطاع درونی

9

22

7

22

40
31

31

35
28

12

33
20

16

12

17

15

20

19

13

16

22
32/5

18

13

16

16
38

35/5
23

11
28

12

13

9
33

33
21

قطاع بیرونی

35-25

47/5-37/5

14
14

16

محمدی و همکاران :بررسی الگوهای مکانی و زمانی جذب آب توسط 2783 ...

(علمی  -پژوهشی)

گلدان  3کلزا

0.3
0.25

0.15
0-10 cm
12.5-22.5 cm
25-35 cm
37.5-47.5cm
50

تعرق ()-

0.2

0.1
0.05
0
41

44
47
روز پس از کشت

مقدار آب جذب شده از هر بخش نسبت به کل

0.35

38

شکل  -6تغييرات زمانی جذب آب از چهار عمق مختلف خاک(  35-22،25/5-12/5، 10-0و  47/5-37/5سانتی متری) در گلدان شماره  3کلزا در شرايط
بدون تنش .داده های 38روز اول کشت لحاظ نشده است .اعداد محور عمودی بر حسب مقدار آب جذب شده تقسيم بر مقدار کل تعرق در انتهای دوره اندازه
گيری محاسبه شده است.

گلدان  3کلزا در شرايط تنش

0-10 cm

0.3

12.5-22.5 cm
25-35 cm

0.2

37.5-47.5 cm

0.15
0.1
0.05
0
15

12

9

6
روز پس از تنش

شکل  -7تغييرات زمانی جذب آب از چهار عمق مختلف خاک( 22/5-12/5، 10-0

3

به کل تعرق ()-

0.25

مقدار آب جذب شده از هر بخش نسبت

0.35

0

 35-25و  47/5-37/5سانتی متری) در گلدان شماره  3کلزا در شرايط

تنش کم آبی .اعداد محور عمودی بر حسب مقدار آب جذب شده تقسيم بر مقدار کل تعرق در انتهای دوره اندازه گيری محاسبه شده است.

شکل ( )7تغییرات زمانی جذب آب از چهار عمق 10-0
 35-22،25/5-12/5،و  47/5-37/5سانتیمتری برای گلدان
شماره  3کلزا در طول دوره رشد تحت تنش بهعنوان نمونه نشان
میدهد .مقایسه این شکل با شکل ( )6بیانگر تغییر الگوی جذب
آب در اثر تنش کمآبی است .بهطوریکه مقدار جذب آب نسبی از
الیه  10-0سانتی متری از حدود  %33در شرایط بدون تنش به
حدود  %23در شرایط تنش آبی رسیده است .در مقابل سهم نسبی
دو الیه  25/5-12/5و  47/5-37/5سانتیمتری بهترتیب از %28

به  %33و از  %19به  %27افزایش پیدا کرده است .بهطور کلی
میتوان گفت در شرایط تنش ،ریشه های عمقیتر و انتهایی نقش
مهمی در تامین آب ایفا میکنند.
شکل ( )8تغییرات زمانی جذب آب از دو استوانه مرکزی
و محیطی خاک اطراف ریشه در عمقهای -12/5، 10-0
22/5سانتیمتری برای گلدان شماره  3در طول دوره رشد تحت
تنش بهعنوان نمونه نشان میدهد.
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استوانه درونی  10-0سانتی متری
استوانه بيرونی  10-0سانتی متری

0.2

استوانه درونی 22.5-12.5سانتی متری
استوانه بيرونی 22.5-12.5سانتی متری

0.1

0.05

تعرق ()-

0.15

مقدار آب جذب شده از هر بخش نسبت به کل

گلدان  3کلزا در شرايط تنش

0.25

0
15

12

9

3

6

0

روز پس از تنش
شکل  -8تغييرات زمانی جذب آب از دو استوانه مرکزی و محيطی خاک اطراف ريشه در عمق های  10-0و  22/5-12/5سانتیمتری برای گلدان شماره  3کلزا
در طول دوره رشد تحت تنش.

شکل ( )8نشان میدهد جذب آب بهترتیب از استوانه
بیرونی عمق  22/5-12/5سانتیمتری مساوی یا بیش از استوانه
درونی عمق  10-0سانتیمتری و آن هم بیش از جذب آب
استوانه درونی عمق  22/5-12/5سانتیمتری است .مقایسه جذب
آب در دو عمق  10-0و 22/5-12/ 5سانتیمتری در شرایط تنش
و نیز مقایسه این نتیجه با اعداد جدول ( )3موید تاثیر مثبت تنش
بر جذب بیشتر آب در نواحی انتهایی ریشه بهویژه در عمق دوم
است .این نتیجه تا حدودی با آنچه برای ذرت مشاهده گردید،
مشابه است.
جمعبندی نتایج تغییرات جذب آب دو گیاه ذرت و کلزا
در قالب یک مدل مفهومی شماتیک در شکل ( )9نشان داده شده
است .بهنظر میرسد نواحی انتهایی ریشه چه آنهایی که در اعماق
استقرار یافتهاند و چه آنهایی که در فواصل افقی دورتر از محور
گلدان گسترش پیدا کردهاند ،در شرایط تنش کمآبی قابلیت
هدایت آب ب یشتری دارند و علیرغم دور بودن از طوقه و شیب
هیدرولیکی کمتر آنها نسبت به ریشه های فوقانی ،شدت جریان
بیشتری را از خود عبور میدهند.
) Zakerinia et al., (2008مشاهده کردند که در شرایط
تنش خشکی نسبت جذب آب از الیههای پایینتر افزایش پیدا
میکند .البته آنها کاهش جذب آب در شرایط تنش را ناشی از
خشکی الیههای فوقانی خاک میدانند .با توجه به اینکه در

پژوهش حاضر ،مقدار رطوبت و مکش خاک در کل الیهها و بخش-
های مختلف خاک یکسان بود .تغییرات احتمالی جذب آب در
شرایط تنش را نمیتوان به اختالف رطوبت الیههای خاک و
خشکی سطح خاک نسبت داد .علی یاری و همکاران ()1389
نشان دادند که اعمال تنش رطوبتی ( 60 ،80و  50درصد تیمار
شاهد (آبیاری کامل)) بر گیاه لوبیا ،باعث تغییر در الگوی توزیع
ریشهها نمیشود ولی جذب آب توسط ریشه نیز در تیمارها بسته
به شدت کمآبیاری کاهش مییابد و انطباق یا عدم انطباق الگوی
جذب آب توسط گیاه بر الگوی توزیع وزنی و طولی ریشه در عمق
خاک ،بستگی به شدت و مدت تنش رطوبتی دارد .در تنشهای
شدید رطوبتی ،حداکثر جذب آب از الیههای عمیقتر خاک انجام
میشود Ahmed et al., (2016) .نقش قابل توجه ریشههای جانبی
در جذب آب از خاک و ریشههای اولیه و بذری در انتقال آب به
ساقه گیاه ذرت را نشان دادهاند .در مقابل ریشههای اولیه که از
قسمتهای مشخصی (نزدیک نوک ریشه) آب را جذب میکنند،
ریشههای طوقهای از همه بخشها و عمقها قادر به جذب آب
هستند .این ویژگی ریشههای طوقهای مطمئناً در مناطق خشک
که میزان تعرق باال بوده و آب به طور عمده در زیر خاک موجود
است ،به گیاه برای مقابله با تنش خشکی کمک میکندAhmed ( .
 )Ahmed et al., 2018( .)et al., 2016نشان دادند که ریشههای
بذری و جانبی با این که محل اصلی جذب آب در گیاهان جوان
بودند ،اما در گیاهان  5هفتهای سهم جزئی در جذب آب داشتند.
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شرايط رشد

شرايط تنش کم آبی پس از مراحل ميانی

مراحل ميانی رشد

ذرت

کلزا

%5-0

%10-5

%20-%15 %15-10

بیش از
%20

شکل  -9مدل شماتيک مفهومی مبين تغييرات جذب آب دو گياه ذرت و کلزا در شرايط عمومی و تنش کم آبی .رنگ متناظر با هر مقدار جذب نسبی در زير شکل
نشان داده شده است.

نتيجهگيری
نتایج بررسی الگوی جذب نسبی آب برای گیاهان ذرت و کلزا در
شرایط عدم تنش خشکی و اعمال تنش نشان داد که در هر دو
گیاه ،بیشترین جذب آب در شرایط بدون تنش از الیه اول (-0
 10سانتیمتر) و دوم (22/5-12/5سانتیمتر) صورت گرفت .در
شرایط رطوبتی مناسب ،الگوی جذب آب توسط گیاه کلزا در دو
عمق اول تا حدودی با فرضیه توزیع جذب آب بهصورت -3-4
 1-2از اعماق خاک همخوانی دارد .اما توزیع نواحی جذب آب
توسط ذرت با فرضیه  1-2-3-4تفاوت زیادی را نشان میدهد.
سهم خاک اطراف ریشه اصلی (و یا خاک حول خط قائم بر طوقه)
در تامین آب در شرایط رطوبتی مناسب بیشتر از خاک اطراف
است .با اعمال تنش خشکی ،جذب نسبی آب از الیههای از الیه
اول بهطور قابل توجهی کاهش مییابد و سهم نسبی جذب آب از
الیه های پایینتر افزایش مییابد .همینطور جذب آب به نواحی
دورتر از ریشه محوری کشیده میشود .در شرایط تنش و در هر

دو گیاه ذرت و کلزا فرضیه توزیع عمقی جذب آب بهصورت -4
 1-2-3اختالف قابل مالحظهای با دادههای تجربی نشان میدهد.
ضمن آنکه در شرایط عادی و تنش قادر به توضیح دوبعدی جذب
آب توسط ریشه نمیباشد .بهنظر میرسد وضعیت چهار عامل
الگوی زمانی و مکانی رشد ریشه ،مقاومت هیدرولیکی خاک،
مقاومت هیدرولیکی عرضی ریشه (از سطح خاک تا آوند چوبی
ریشه) و مقاومت هیدرولیکی طولی ریشه (از ابتدای آوند چوبی
نواحی نزدیک به نوک ریشه تا آوند چوبی طوقه) تعیین کننده
الگوی زمانی و مکان جذب آب خواهند بود .عموما گسترش
ریشه ،در دراز مدت (طول دوره رشد) منجر به توسعه نواحی
جذب آب میشود و ممکن است با گذشت زمان سهم خاک
نواحی نزدیک به طوقه در جذب آب کاهش یابد که این امر می-
تواند به دلیل کاهش هدایت هیدرولیکی ریشههای پروکزیمال در
اثر ترشح مواد چوبپنبهای در ریشه باشد .در دورههای زمانی

) پژوهشی-  (علمی1400  بهمن،11  شماره،52  دوره، تحقيقات آب و خاک ايران2786

 افت پتانسیل،عرضی ریشه (یا مجموع این دو مقاومت) زیاد است
.آب آوندهای چوبی ریشه از محل طوقه تا نوک ریشه کم میباشد
بنابراین مکش اعمال شده برای جذب آب که در طوقه حاکم است
تا حدودی در نواحی انتهایی ریشه نیز وجود خواهد داشت به این
ترتیب امکان جذب آب از خاک نواحی دورتر از طوقه نیز فراهم
.خواهد شد
جذب عناصر غذایی توسط ریشه با دو سازوکار فعال (توام
.با مصرف انرژی) و غیرفعال (همراه با جریان آب) انجام میشود
شناخت نواحی جذب عناصر غذایی و تغییرات آن نیز میتواند در
.تشریح و درک فرآیند جذب آب بسیار موثر باشد
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

- نسبت مقاومت،کوتاهتر مانند از ابتدا تا انتهای یک دوره آبیاری
-های هیدرولیکی مسیر جریان تعیین کننده الگوی جذب می
 مقاومت هیدرولیکی خاک که، در شرایط رطوبتی مناسب.باشند
با مقاومت هیدرولیکی عرضی ریشه بهصورت سری قرار گرفته
. کم بوده و محدودیت زیادی در جذب آب ایجاد نمیکند،است
در این شرایط نسبت مقاومت هیدرولیکی عرضی و طولی ریشه
 اگر مقاومت هیدرولیکی.تعیین کننده الگوی جذب آب خواهد بود
 افت پتانسیل از طوقه به نوک ریشه زیاد،طولی ریشه کم نباشد
بوده و بنابراین شیب هیدرولیکی حاکم بر جریان آب از سطح
ریشه به داخل آن در نواحی پروکزیمال بیشتر ودر پی آن جذب
 در شرایط تنش کمآبی ( مقاومت.نیز بیشتر خواهد شد
هیدرولیکی باالی خاک) و یا شرایطی که مقاومت هیدرولیکی
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