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چکیده
 بهرهگيري از شيوههاي مناسب بهمنظور كاهش مصرف،با توجه به شرایط اقليمي كشور ایران و مشکل كمآبي و كمبود سرانۀ فضاي سبز
1393  به این منظور آزمایشي بهصورت فاكتوریل در قالب طرح كامل تصادفي در سه تکرار در سال.آب در بامهاي سبز ضرورت دارد
 عامل اول شامل ورميكمپوست.بر بام بخش تأسيسات گلخانه هاي پژوهشي دانشگاه شهركرد با استفاده از گياه گازانيا به اجرا درآمد
 گرم بر1000  و500 ،250 ،0 درصد و عامل دوم در چهار سطح ابرجاذب (هيدروژل) شامل8 درصد و4 ،0 حجم) در سه سطح/(حجم
 اندازهگيري قطر، پس از گذشت چهار ماه از كاشت نشاها. آبياري بر پایۀ نياز آبي بستر شاهد در نظر گرفته شد.مترمکعب طراحي شد
 وزن تر و خشک اندامهاي هوایي و وزن تر و خشک، شاخصهاي دیگري مانند ميزان آب مصرفي.گل و شمارش شمار گلها آغاز شد
 موجب بهبود برخي، تيمارهاي داراي ورميكمپوست و هيدروژل افزون بر مصرف كمتر آب،ریشه اندازهگ يري شدند و نتایج نشان داد
. قطر گل و شمار گل شده است،ویژگيهاي رویشي و زایشي گياه مانند وزن تر اندامهاي هوایي
. هيدروژل، وزن تر و خشک، ميزان آب مصرفي:واژههاي کلیدي
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ABSTRACT
Regarding to Iran’s climate and water shortage problems and also low green space capitation, it is essential to use
different methods to decrease water consumption in green roofs. Therefore, a factorial experiment in a completely
randomized design with three replications was conducted in 2013 in research greenhouse complex roof of Shahrekord
University using Gazania hybrida. The first factor consisted of vermicompost at three levels (0%, 4%, and 8%) and
the second factor was conducted at four levels of superabsorbent (hydrogel) consisted of 0, 250, 500 and 1000 g/m3.
Irrigation was considered based on water usage of control substrate. Four months after transplanting, measuring the
flower diameter and the number of flowers were initiated. Also, other indices such as water use, dry and fresh
weights of shoots and roots were measured and the results showed that vermicompost and hydrogel treatments not
only resulted in less water consumption, but also improved plant vegetative and generative traits such as shoot fresh
weight, flower number and diameter.
Keywords: Fresh and dry weight, hydrogel, water use.
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مقدمه
بام سبز بامی است که میزان يا همۀ آن با پوشش
گیاهی و خاک ،يا با بستر کشت پوشانده میشود
( .)Razavian et al., 2010تحقیقات اخیر نشان داده
است ،اجراي بامهاي سبز در مناطق شهري میتواند
تأثیر جزيرة گرمايی شهري ،آلودگی صوتی و رواناب را
کاهش دهد و کیفیت آبوهوا را بهبود بخشد و
همچنین به سود حفاظت از تنوع زيستی باشد ( Savi,
 .)2014مقاومت در برابر خشکی يک عامل اصلی در
انتخاب گیاه است ( Bakhshi & Khorsandi Nikou,
 .)2011گازانیا از تیرة کالپرکسانان 1گیاهی با نیازهاي
نگهداري پايین است و به میزان متوسط آب نیاز دارد
( Sanei Shariatpanahi & Babazade Darjazy,
 .)2009بستر کاشت بام سبز بايد با عنصرهاي اصلی
پروژة بام سبز همخوانی داشته باشد .بهمنظور
جلوگیري از ايجاد بار اضافی روي ساختمان بام ،بستر
کاشت بايد سبکوزن بوده و درعینحال يک تکیهگاه
محکم براي استقرار ريشۀ گیاه فراهم آورد .بیشترين
ظرفیت تحمل بار يک سقف ،توسط مهندس عمران و
ناظر فنی مربوط تعیین میشود و نبايد از آن حد
تجاوز کند ( .)Tabrizi, 2013جرم مخصوص ظاهري
 0/67گرم بر سانتیمترمکعب ( )Friedrich, 2005يا
 0/96گرم بر سانتیمتر مکعب توصیه میشود.
بهطورمعمول بسترهاي بام سبز 80درصد تا 100درصد
مواد کانی و تا 20درصد مواد آلی دارند ( & Beatie
 .)Berghage, 2004ورمیکمپوست يک کود زيستی
(بیولوژيک) و شامل يک مخلوط زيستی بسیار فعال
است که سبب تجزيۀ خاک و پیشرفت فعالیتهاي
میکروبی در بستر کشت میشود .بهمنظور بررسی تأثیر
مقادير مختلف ورمیکمپوست بر گیاه شمعدانی
پژوهشی انجام شد که بنا بر نتايج ،کاربرد 50درصد
ورمیکمپوست باعث بهبود شاخصهاي رشدي و
گلدهی شمعدانی شد ( .)Borji et al., 2014همچنین
در آزمايش ديگري که بهمنظور بررسی تأثیر کود
ورمیکمپوست گاوي بهعنوان محیط کشت روي رشد
گل جعفري انجام شد نسبتهاي مختلف خاک ،شن،
1. Asteraceae

کمپوست کود گاوي و ورمیکمپوست ،پراليت و پیت،
بهعنوان بستر کشت گل جعفري بررسی شد .نتايج
نشان داد ،بیشترين قطر ساقه ،اندازة گل ،وزن تر و
خشک ساقه در ترکیب 60درصد ورمیکمپوست،
30درصد شن و 10درصد خاک بهدستآمده و استفاده
از ورمیکمپوست غلظت عنصرهاي غذايی نیتروژن،
پتاسیم و کلسیم را در گیاه نسبت به پیت و پراليت،
افزايش بیشتري میدهد (.)Shadanpour et al., 2011
برخالف مناطق کاشتهشده در سطح زمین ،گیاهان
کاشته شده روي بام به آبهاي زيرزمینی دسترسی
ندارند و بدون آبیاري نمیتوانند دوام داشته باشند
( .)Tabrizi, 2013با توجه به شرايط اقلیمی کشور ما
(بیش از دوسوم از مساحت کشور در مناطق خشک و
نیمهخشک قرار دارد) و اين نکته که بخش عمدة
مصرف آب ،يعنی بیش از  94درصد درزمینۀ
کشاورزي و فضاي سبز است ،براي اينکه بتوان در
آينده با چالش کمآبی مبارزه کرد آب مورد نیاز اين
بخش بايد با بازدة باال مصرف شود (.)Revenga, 2000
يکی از راهکارهاي استفادة بهینه از منابع آب و حفظ
آن استفاده از هیدروژلهاي ابرجاذب است ( Kianian
 .)& Cheshmberah, 2012بسپار (پلیمر)هاي آبدوست
(هیدروفیلیک) يا هیدروژلها بر مبناي سیلیکات
( )SiO2هستند .هیدروژلها بهعنوان بسپارهاي
ابرجاذب (داراي توان جذب باال) توصیف میشوند.
هیدروژلهاي بهکاررفته در کشاورزي از نوع
پلیاکريلآمید هستند ( .)Farrell et al., 2013اين
هیدروژلها بسپارهايی بهشدت آبدوستاند که ضمن
برخورداري از سرعت و ظرفیت زياد جذب آب ،همانند
آبانبارهاي مینیاتوري عمل کرده و در هنگام نیاز
ريشه ،بهآسانی آب و عنصرهاي غذايی محلول در آب
را در اختیار ريشه قرار میدهند ( & Kianian
 .)Cheshmberah, 2012هدف از انجام اين پژوهش
بررسی امکان اجراي بام سبز در شرايط جوي
شهرستان شهرکرد و همچنین تأثیر ورمیکمپوست و
هیدروژل بر ويژگیهاي رويشی و زايشی گیاه گازانیا
در شرايط پشتبام بود.
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مواد و روشها
اين پژوهش در سال  1393-94بر بام بخش تأسیسات
گلخانههاي پژوهشی دانشکدة کشاورزي دانشگاه
شهرکرد اجرا شد .اين پژوهش بهصورت آزمايش
فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار
1
بهمنظور بررسی ويژگیهاي کمی و کیفی گیاه گازانیا
و میزان مصرف آب انجام شد .عامل اول شامل
ورمیکمپوست (حجم/حجم)  4 ،0و  8درصد (بسترها
يکنواخت هستند و تنها درصد حجمی از
ورمیکمپوست به آنها اضافه شد) و عامل دوم ،چهار
سطح هیدروژل (آکوازورب  ،)3005شامل بدون
هیدروژل 500 ،250 ،و  1000گرم بر مترمکعب بستر
بود .در آغاز نشاهاي گازانیا (پنج عدد در هر واحد
آزمايشی) در هفتۀ اول تیرماه در بستر کشت
(حجم/حجم) شامل 15درصد کوکوپیت10 ،درصد کود
دامی10 ،درصد پرلیت20 ،درصد خاکبرگ40 ،درصد
خاک زراعی و 5درصد پیتماس با نسبتهاي مختلف
هیدروژل ( 1000 ،500 ،250 ،0گرم بر مترمکعب) و
ورمیکمپوست (حجم/حجم)  4 ،0و 8درصد در ظرف-
هايی با ابعاد 60× 60و عمق  15سانتیمتر کشت
شدند .پس از گذشت چهار ماه از کشت نشاها ،صفاتی
مانند قطر و شمار گل (در همۀ گیاهان) ،وزن تر و
خشک اندامهاي هوايی و وزن تر و خشک ريشه (از هر
واحد آزمايشی دو گیاه) و میزان آب مصرفی بررسی
شد .حجم هر ظرف کشت  0/054مترمکعب و وزن
محیط کشت در حالت خشک  36کیلوگرم و پس از
آبیاري و در حالت ظرفیت زراعی  45کیلوگرم بود.
براي آنکه گیاه در شرايط تنش قرار نگیرد ،آبیاري بر
پايۀ تخلیۀ رطوبت  50درصد بستر شاهد انجام شد،
يعنی هنگامی آبیاري انجام شد که 50درصد رطوبت
قابل دسترس ،تخلیه میشد .آبیاري همۀ بسترها به
يکمیزان و بر پايۀ عمق آب مورد نیاز شاهد انجام شد و
میزان زهاب هر بستر نیز اندازهگیري شد .نقاط  FCو
 pwpبستر شاهد از آزمون خاک با استفاده از دستگاه
صفحههاي فشاري به دست آمد و عمق و حجم آب مورد
نیاز براي هر آبیاري از رابطههاي زير محاسبه شد:

1. Gazania hybrida
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d = (FC -pwp)  D ×MAD

()1
V= d×A×1000
()2
که در رابطههاي باال:
 ،FCرطوبت حجمی ظرفیت زراعی مزرعه،pwp ،
رطوبت حجمی نقطۀ پژمردگی دائم MAD ،ضريب
تخلیۀ مجاز ،d ،عمق آب مورد نیاز برحسب متر،D ،
عمق مؤثر ريشۀ گیاه مورد نظر برحسب متر ،A ،سطح
بستر کشت برحسب مترمربع و  ،Vحجم آبیاري
برحسب لیتر هستند .با توجه به اينکه بستر کشت
درصد شايانتوجهی مواد آلی داشت ،استفاده از
دستگاههاي رطوبتسنج موجود براي اندازهگیري با
خطاي زيادي همراه بود .لذا براي تعیین زمان آبیاري
از دادههاي تشت تبخیر کالس  Aايستگاه هواشناسی
شهرکرد استفاده شد .روش استفاده به اين صورت بود
که میزان تبخیر از تشت تبخیر بهصورت روزانه
دريافت و به پتانسیل تبخیر-تعرق تبديل میشد.
هنگامیکه مجموع پتانسیل تبخیر-تعرق برابر با عمق
آب آبیاري محاسبهشده از رابطۀ ( )1میشد ،آبیاري
گلدانها انجام میشد بهگونهاي که میزانی از آب
آبیاري بهصورت زهاب از گلدانها خارج شود .در پايان
آزمايش تجزيهوتحلیل دادههاي بهدستآمده با استفاده
از نرمافزار آماري  SASو مقايسۀ میانگینها با استفاده
از آزمون دانکن در سطح  5درصد صورت گرفت.
نتايج و بحث
نتايج تجزيۀ واريانس (جدول  )1نشان داد ،تأثیر سطوح
مختلف ورمیکمپوست ،در سطح احتمال  0/01بر وزن
تر اندامهاي هوايی معنیدار شد .همچنین نتايج نشان
داد ،تأثیر ورمیکمپوست بر وزن خشک اندامهاي هوايی،
وزن تر ريشه ،شمار گل و میزان آب مصرفی در سطح
 0/05معنیدار شد .در مورد سطوح مختلف هیدروژل،
نتايج تجزيۀ واريانس نشان داد ،هیدروژل تأثیر معنیداري
در سطح احتمال  0/01بر وزن تر اندامهاي هوايی و
میزان آب مصرفی دارد همچنین تأثیر هیدروژل بر قطر
گل در سطح احتمال  0/05معنیدار شد .اثر متقابل
ورمیکمپوست و هیدروژل ،بر وزن تر اندامهاي هوايی و
شمار گل در سطح  0/05معنیدار بود اما در مورد ديگر
صفات بدون اختالف معنیدار بود.
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جدول  .1تجزيۀ واريانس تأثیر مقادير مختلف ورمیکمپوست و هیدروژل بر صفات مورد ارزيابی گیاه گازانیا
Table 1. Variance analysis of the effect of vermicompost and hydrogel on some characteristics of Gazania
Water use
*19.26
**30.79
10.97ns
5.21
2.49

Flower number
*342.37
110.52ns
*157.89
48.01
17.14

Mean square
Root DW Flower diameter
0.81ns
13.44ns
10.05ns
*28.43
3.25ns
11.42ns
4.69
5.67
59.09
5.11

* :ns ** ،به ترتیب از راست به چپ ،معنیدار در سطح احتمال

Root FW
*74.46
52.78ns
13.02ns
21.35
29.52

Shoot DW
*329.58
23.68ns
11.51ns
16.25
13.02

Shoot FW
**8871.69
**3253.89
*981.25
243.63
7.91

DF
2
3
6

Source of
variations
V
H
V× H
E
)CV (%

 0.05و  0.01و غیر معنیدار.
*, ** and ns: significant at 0.05 & 0.01 probability level and not significant, respectively.

با توجه به جدول  ،2با افزايش میزان ورمیکمپوست،
وزن تر اندامهاي هوايی افزايش يافت بهطوريکه کمترين
وزن تر اندامهاي هوايی مربوط به تیمار بدون
ورمیکمپوست ( 166/87گرم) و بیشترين وزن تر
اندامهاي هوايی مربوط به تیمار ورمیکمپوست  8درصد
( 219/29گرم) بود .با افزايش سطح هیدروژل ،میزان
وزن تر اندامهاي هوايی نیز افزايش يافت بهطوريکه
کمترين و بیشترين میزان به ترتیب مربوط به تیمار بدون
هیدروژل ( 182/88گرم) و تیمار هیدروژل  1000گرم بر
مترمکعب ( 221/5گرم) بود .افزايش سطوح مختلف
ورمیکمپوست و هیدروژل باعث افزايش وزن تر اندامهاي
هوايی نسبت به شاهد شد بهطوريکه بیشترين وزن تر
اندامهاي هوايی مربوط به تیمار  8درصد ورمیکمپوست
همراه با هیدروژل  1000گرم بر مترمکعب ( 250گرم)
بود (جدول  .)3همچنین ورمیکمپوست باعث افزايش
وزن خشک اندامهاي هوايی نسبت به تیمار بدون
ورمیکمپوست شد (جدول  .)2در مورد هیدروژل بنابر
نتايج جدول  ،2بیشترين میزان وزن خشک اندامهاي
هوايی ( 33/38گرم) در تیمار  1000گرم هیدروژل بر
مترمکعب مشاهده شد که البته اختالف معنیداري با
ديگر سطوح هیدروژل نداشت .در مورد اثر متقابل
ورمیکمپوست و هیدروژل ،شاهد کمترين وزن خشک
اندامهاي هوايی ( 25/4گرم) را داشت .در مورد تأثیر
ورمیکمپوست بر وزن تر ريشه ،کمترين میزان وزن تر
ريشه مربوط به ورمیکمپوست  8درصد ( 13/87گرم) و
بیشترين میزان وزن تر ريشه مربوط به تیمار  4درصد
ورمیکمپوست ( 18/5گرم) بود (جدول  .)2با افزايش
سطح هیدروژل ،میزان وزن تر ريشه نیز افزايش يافت
بهطوريکه بیشترين وزن تر ريشه ( 19گرم) مربوط به
هیدروژل 500گرم بر مترمکعب بود .تیمار ورمیکمپوست
 4درصد به همراه هیدروژل  250گرم بر مترمکعب،

بیشترين میزان وزن تر ريشه ( 5/66گرم) را داشت.
همانطور که گفته شد ،تأثیر ورمیکمپوست و هیدروژل
بر وزن خشک ريشه معنیدار نبود ،با اين وجود بیشترين
وزن خشک ريشه ( 4/66گرم) مربوط به هیدروژل 1000
گرم بر مترمکعب بود .در مورد هیدروژل ،بنا بر نتايج
مندرج در جدول  ،2کمترين قطر گل مربوط به تیمار
بدون هیدروژل ( 44/9میلیمتر) بود .با افزايش ورمی-
کمپوست ،شمار گل نسبت به تیمار بدون ورمیکمپوست
افزايش پیدا کرد با اين وجود شمار گل در سطح ورمی-
کمپوست  4درصد بیشتر از شمار گل تیمار ورمی-
کمپوست  8درصد بود (جدول  .)2بیشترين میزان آب
مصرفی مربوط به شاهد و کمترين میزان آب مصرفی
مربوط به تیمار داراي  8درصد ورمیکمپوست بود.
همچنین در مورد هیدروژل نیز ،کمترين آب مصرفی
مربوط به هیدروژل  1000گرم بر مترمکعب بود
(جدول.)2
نتايج آزمايش نشان داد ،ورمیکمپوست ،هیدروژل
و ترکیب هر دو آنها تأثیر معنیداري بر ويژگیهاي
رشد گیاه گازانیا داشت بهطوريکه با کاربرد آنها در
بیشتر صفات مورد ارزيابی ،ويژگیهاي رشدي افزايش
پیدا کرد.
افزودن ورمیکمپوست به خاک نه تنها تدارک
عنصرهاي غذايی مورد نیاز گیاه را افزايش داده است،
بلکه بهبود شرايط فیزيکی و فرايندهاي حیاتی خاک،
ضمن ايجاد يک محیط مناسب براي رشد ريشه ،موجبات
افزايش رشد اندامهاي هوايی و تولید مادة خشک را نیز
فراهم کرده است .در واقع ورمیکمپوست به دلیل داشتن
عنصرهاي غذايی کافی میتواند سبب افزايش میزان مادة
خشک شود ( .)Bahamir, 2014تأثیر محرک زيستی
روي وزن خشک گیاه میتواند به علت افزايش جذب
نیتروژن باشد (.)Mahfouz & Sharaf-Eldin, 2007
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جدول  .2مقايسۀ میانگین اثر اصلی مقادير مختلف ورمیکمپوست و هیدروژل بر صفات مورد ارزيابی گل گازانیا
Table 2. Mean comparison of the main effects of different levels of vermicompost and hydrogel Gazania traits
Water use
)(ml
93.08a
90.93b
90.84b
94.01a
92.15ab
90.24b
90.07b

Flower
number
34.66b
45.22a
41.33a
39ab
37.61b
39.5ab
45.52a

Flower diameter
)(mm
45.55a
46.32a
47.64a
44.9b
48.4a
45.08b
47.64a

Root DW
)(g
3.58a
3.95a
3.45a
3.44a
4.27a
2.27a
4.66a

Root FW
)(g
14.58b
18.5a
13.87b
13.5b
14.33ab
19a
15.77ab

Shoot DW
)(g
25.4c
31.62b
35.82a
30.25a
30.03a
30.12a
33.38a

Shoot FW
)(g
166.87c
205.62b
219.29a
175.33c
193.5b
198.72b
221.5a

Treatment
0
4
8
0
250
500
1000

Vermicompost
)(%
Hydrogel
)(g.m-3

میانگینها با حرفهاي مشترک ،تفاوت معنیداري از لحاظ آماري در سطح احتمال  0/05بر پايۀ آزمون دانکن ندارند.
Means with common letters have no significant difference statistically at 0.05 probability level by Duncan test.

جدول .3مقايسۀ میانگین اثر متقابل مقادير مختلف ورمیکمپوست و هیدروژل بر صفات مورد ارزيابی گل گازانیا
Table 3. A comparison of interaction effect of different levels of vermicompost and hydrogel on Gazania traits
Water use
)(ml
98.58a
91.75b
90.77b
91.23b
91.9b
92.46b
89.53b
89.84b
91.54b
92.25b
90.43b
89.16b

Flower
number
42018d
48.45ab
44.39bcd
47.19abc
42.17cd
48.27ab
45.21abcd
48.21ab
49.36a
48.06ab
45.65abcd
47.52abc

Traits
Root DW Flower diameter
)(g
)(mm
3.83ab
42.18d
4.16ab
48.45ab
2.16ab
44.39bcd
4.16ab
47.19abc
2.5ab
42.17cd
5.66a
48.27ab
3.16ab
45.21abcd
4.5ab
48.21ab
4ab
49.36a
3ab
48.06ab
5.1ab
45.65abcd
5.33ab
47.52abc

Root FW
)(g
13abc
14abc
16.33abc
15abc
18abc
18abc
20.66a
17.33abc
9.5c
11bc
20ab
15abc

Shoot DW
)(g
26.22cd
26.46cd
23.63d
25.31d
30.13bcd
29.9bcd
30.37bcd
36.08ab
34.41ab
33.75abc
36.08ab
38.74a

Shoot FW
)(g
151.5e
180de
155.5e
180.5de
175.5de
212bc
201cd
234ab
199.9cd
188.5cd
239.6a
250a

Treatment
Water use
Treatment
)(ml
0
0
250
500
1000
4
0
250
500
1000
8
0
250
500
1000

میانگینها با حرفهاي مشترک ،تفاوت معنیداري از لحاظ آماري در سطح احتمال  0/05بر پايۀ آزمون دانکن ندارند.
Means with common letters have no significant difference statistically at 0.05 probability level by Duncan test.

ورمیکمپوست افزون بر اينکه به خاطر داشتن
محتواي غذايی خوب به جوانهزنی و رشد گیاهان کمک
میکند ،فعالیت میکروبی را تحريک میکند که میتواند
به جوانهزنی ،ظهور گلها و محصول بیشتر کمک کند که
اين تأثیر مستقل از دسترسی عنصرهاي غذايی براي
گیاهان است ) .(Atiyeh et al., 2002در نتايج آزمايشی
گزارش شد ،ورمیکمپوست تأثیر مثبتی روي رشد
حسنيوسف و بگونیا داشت بهويژه موجب تحريک طويل
شدن میانگره شد ( .)Tomati et al., 1995در اين
پژوهش با افزايش میزان ورمیکمپوست و هیدروژل
شاخصهاي زايشی افزايش يافت که با نتايج باال
همخوانی دارد که اين نتیجه میتواند به علت افزايش
جذب عنصرهاي غذايی باشد (.)Behbahani et al., 2005
ورمیکمپوست بهوسیلۀ بهبود فعالیتهاي زيستی در
خاک و جذب عنصرهاي کانی تأثیر مثبت روي بازدة گل
دارد ( .)Roy et al., 2010پژوهشگران بر اين باورند،
ورمیکمپوست افزون برداشتن محتواي غذايی ،ظرفیت

نگهداري آب در خاک را باال میبرد (.)Saha et al., 2008
محققان در نتايج بررسیهاي خود گزارش کردند که
ورمیکمپوست باعث افزايش ظرفیت نگهداشت آب
خاک ،رطوبت در نقطه ظرفیت زراعی ،میزان آب قابل
دسترس و نقطه پژمردگی دائم شد ( Ahmad Abadi et
.)al., 2012
سودمنديهاي ناشی از افزودن بسپارهاي آبدوست
به خاک يا محیط کشت مصنوعی شامل افزايش
ظرفیت حفظ آب ،افزايش شمار و اندازة روزنههاي
خاک ،افزايش ذخیرة غذايی خاک و کاهش فشردگی
خاک است ( .)Orzolek, 1993کاهش و افزايش
رطوبت خاک هر دو از عاملهاي محدودکنندة رشد
ريشه هستند .کمبود آب نه تنها بازدارندة بزرگ شدن
رشد ريشه شده بلکه باعث چوبپنبهاي شدن و کاهش
توانايی آن در جذب مواد نیز میشود ( Alizadeh,
 .)2009در پژوهشی از پلی اکريل آمید در بستر کاشت
کاهو استفاده شد که نتايج نشان داد ،آب ذخیرهشده
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در هیدروژل بهصورت يک بافر در برابر تنش خشکی
عمل کرده و میتواند خطر از بین رفتن محصول در
زمان استقرار را کاهش دهد ( Johnson & Leah,
 . )1990بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که استفاده از
بسپار ابر جاذب به علت نگهداري و فراهمی رطوبت در
ناحیۀ رشد ريشه ،باعث ايجاد يک محیط بسیار
مناسب براي رشد گیاه میشود و گیاه در اين شرايط
آب و امالح را آسانتر جذب میکند .اين ترکیبها با
افزايش هوا در خاک باعث کارايی بهتر بعضی از انواع
کود شیمیايی و نیز فعالیت بهتر ريزجانداران
(میکروارگانیسمهاي) خاک میشوند ( Zangooie
 .)Nasab et al. 2013پژوهشگران بر اين باورند ،کاربرد
هیدروژلهاي ابر جاذب ظرفیت نگهداري آب در
خاکهاي مختلف و آزادسازي آن براي گیاهان بهبود
میدهد (.)Soler-Rovira et al., 2006
نتيجهگيري

ايجاد يک محیط کشت مناسب و بهکار بردن مواد
افزودنی که به تأمین مواد غذايی مورد نیاز گیاه و
افزايش نگهداشت آب کمک کنند منجر به موفقیت
بیشتري در احداث بام سبز خواهد شد .در رابطه با
مواد افزودنی ،درمجموع میتوان چنین نتیجه گرفت
که ورمیکمپوست بهعنوان يک مادة افزودنی به بستر
اصلی کشت ،میتواند بخشی از نیاز به عنصرهاي
غذايی پرمصرف و کممصرف را براي گیاه تأمین کند و
همین امر منجر به تقويت رشد گیاه گازانیا میشود.

بهاحتمال علت اين تأثیر مثبت ،مربوط به بهبود
ويژگیهاي فیزيکی و مکانیکی خاک و همچنین
افزايش نگهداري آب و دسترسی به عنصرهاي غذايی
است و ابرجاذب میتواند نقش يک مخزن ذخیره را
براي بسترهاي کمعمق بام سبز اجرا کند و آب را
متناسب با مصرف گیاه در اختیار ريشه آن قرار دهد .با
وجود اينکه درزمینۀ کاربرد ابر جاذبها در کشاورزي
در جهان تحقیقات زيادي انجام شده است اما نتايج
آنها به دلیل تفاوت در شرايط اقلیمی ،خاک و
گونههاي گیاهی قابلتعمیم بر شرايط ايران نیست و
انجام تحقیقات میدانی در کشورمان ضرورت دارد.
همچنین اگرچه ابرجاذبها نقش تغذيهاي براي گیاه
ندارند ،اما به نظر میرسد که عنصرهاي غذايی با وزن
مولکولی کم محلول در آب میتوانند جذب مواد
ابرجاذب شوند و با آزاد شدن تدريجی آب ،جذب
ريشۀ گیاه گردند ( El-Hady & Wanas, 2006; Ouchi
 .)et al., 1990لذا اين ويژگی مؤيد بیشتر استفاده از
اين مواد در کشاورزي است .بهطورکلی با توجه به
نتايج بهدستآمده از اين پژوهش ،میتوان عنوان کرد
که تحت تأثیر ورمیکمپوست  4درصد و  8درصد روي
مقادير شاخصهاي اندازهگیريشده نزديک به هم
هستند که اين امر در مورد هیدروژل  500و 1000
گرم بر مترمکعب هم صدق میکند .درمجموع با در
نظر گرفتن شرايط اقتصادي ،میتوان کاربرد
ورمیکمپوست  4درصد به همراه هیدروژل  500گرم
بر مترمکعب را براي گیاه گازانیا پیشنهاد کرد.
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