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  چکیده
 رشد گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک جهان، مانند ایران عوامل محدود کنندهرین تتنش خشکی یکی از مهم        
هاي پراکنده این مناطق را حفظ کرد و بـا بهبـود   توان آب حاصل از بارندگیرهاي سوپرجاذب، می با کاربرد پلیم  . است

بـر دور    2 استاکوزورب ثیر پلیمر سوپرجاذب  أبه منظور ارزیابی ت   . هاي رطوبتی را کاهش داد    شرایط فیزیکی خاك، تنش   
 پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب ،ك و برخی خصوصیات فیزیکی خا)Atriplex (آبیاري، رشد و نمو گیاه آتریپلکس

و  درصـد  4/0 و 3/0، 2/0، 1/0، 0طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجام شد و اثر دو فاکتور سوپرجاذب  با مقـادیر     
 مثبت تأثیرنتایج نشان داد که استفاده از پلیمر . بررسی شد )بار روز یکپنجبار و هر روزانه، هر سه روز یک(دور آبیاري 

و خشک ریشه و طول  هاي ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن ترشاخصبر   در سطح پنج درصدداريمعنیو 
 روز سه پلیمر در دور آبیاري  درصد4/0 مربوط به تیمار مقدار بیشترین ي رشدي گیاه،هادر تمام شاخص. شتریشه دا

 در نتیجهکه طوريه  ب،ود برخی از خصوصیات فیزیکی خاك شد    کاربرد پلیمر استاکوزورب باعث بهب     عالوه بر این،  . بود
 ، ولی جرمافزایشداري  به طور معنیرطوبت قابل استفاده گیاه و رطوبت اشباع خاكاستفاده از آن در سطح پنج درصد 

ک مشکل تأمین آب براي گیاهان مناطق خشبا توجه به . )p < 0.05(یافت مخصوص ظاهري و هدایت الکتریکی کاهش 
تواند به عنوان یک روش بار می درصد وزنی سوپرجاذب همراه با دور آبیاري سه روز یک3/0و نیمه خشک، استفاده از 

 .موفقیت آمیز براي حفظ رطوبت و افزایش رشد و نمو گیاه آتریپلکس توصیه شود
  

  

  رطوبت قابل استفاده گیاه، شوري، عملکرد، هیدروژل: هاي کلیديواژه
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   مقدمه
 در مناطق آن کمبود که است حیاتی عنصري آب  

 و سـبز  فـضاي  توسـعه  و احـداث  خـشک، و نیمه  خشک
 مواجـه  محـدودیت  با را مستعد اراضی در کشت گسترش

 در گیاهـان  تولید و رشد کاهش عامل ترین اصلی .سازدمی
 بـودن  اسـتفاده  غیرقابل یا و رطوبت کمبود خشک، مناطق

. اسـت  خـاك  کـی فیزی شرایط علت به موجود، اندك آب
 در رطوبت ذخیره حفظ یا و خاك در آب نفوذ بهبود براي

    پـوش خـاك  سبز، کود چون طبیعی مواد از توانمی خاك،
 فضوالت یا و الشبرگ کلش، و کاه پرلیت، گیاهی،) مالچ( 

  ). 18(کرد  استفاده دامی
ماننـد   عـواملی  بارندگی، شدید کمبود بر عالوه  

 بـسیار  تعـرق  و تبخیر آن، انیمک و زمانی نامناسب توزیع
  برخـی  در آب نگهـداري  ظرفیت اندك بسیار قابلیت باال،

 نهال استقرار براي موجود هايچالش ترینمهم از ها،خاك
  درصد 70 از بیش کهطوريبه است، بیابانی هايعرصه در

 روان هـاي ماسـه  تثبیـت  و بیولوژیـک  هايپروژه اعتبارات
شود می کشور بیابانی مناطق در و آبیاري  آب تأمین صرف

 هـاي تکنیـک  کارگیري به و صحیح مدیریت اعمال). 20(
 افـزایش  و خـاك  رطـوبتی  ذخیره حفظ منظور به پیشرفته
 مـؤثر  اقـدامات  جملـه  از خـاك،  در آب دارينگه ظرفیت

 برداريبهره بهبود نتیجه در و آبیاري راندمان افزایش براي
 افزودنی مواد جمله زا. باشدمی کشور آب محدود منابع از
 بـه  سـوپرجاذب  هايپلیمر به توانمی خاك هايآمیخته به

 از یکـی  کـه  کـرد  اشـاره  خـاك  هـاي کننده اصالح عنوان
 . است آب مصرف در جویی صرفه هايروش

 از ايکننـده  اصـالح  مواد جاذبسوپر هايپلیمر
 تواننـد و مـی   هستند نفت مشتقات از و هیدروکربن جنس

 و کنند جذب را آبی مایعات و آب خود زنو برابر هاصد
 بـازده  آن، حفـظ  و آب سـریع  جذب. نگه دارند   خود در

 صـورت  در و بـرده  بـاال  را پراکنده هايبارندگی از ناشی
 مقدار. دهدمی افزایش نیز را آبیاري فواصل خاك، آبیاري

 و هـوا  آب، خـاك،  فیزیکـی  شـرایط  به بسته افزایش این

 بـه  اسـت،  متفـاوت  خـاك  در سـوپرجاذب  مصرف میزان
همکاران  و دادي اهللا توسط شده انجام تحقیقات کهطوري

ــأثیر مــورد در )2002(  و ســوپرجاذب مختلــف مقــادیر ت
 ايعلوفه ذرت عملکرد و رشد روي آبیاري زمانی فواصل

)Single cross 704(  مقـادیر  مثبـت  اثـرات  دهنـده  نـشان 
 صخصو به بررسی مورد صفات روي جاذبسوپر زیادتر
هـا   آن .اسـت  بـوده  گیـاه  خشک ماده تجمع و بوته ارتفاع

داري بـین   همچنین گـزارش کردنـد کـه اخـتالف معنـی            
محصول با دور آبیاري سه روز بدون مصرف پلیمر و دور           

 کیلـوگرم پلیمـر در   200آبیاري هفت روز همراه با کاربرد   
  ).13(هکتار دیده مشاهده نکردند 

 تـوأم  تأثیر ررسیب با )1386(همکاران   و آصالح    
ــه رشــد در ســوپرجاذب و شــهري پــساب  داغقــره گون

)Nitraria Schoberi( سوپرجاذب از استفاده که دریافتند-

 بیولوژیک احیاي در تواندمی بیابانی هايخاك در حتی ها
ها با بهبود ساختار خاك     پلیمر. )1(باشد   مؤثر مذکور گونه

 بـادي و    باعث افزایش رشد گیاه، کاهش فرسایش آبـی و        
 همچنـین، بـانج   ). 25. (شـوند داشت آب مـی   افزایش نگه 

 هـاي پدیـده  بر را A نوازورب پلیمر تاًثیر) 1382( شفیعی
ــشی ــانیکوم روی ــورد )Panicum antidotale Retz( پ  م

 در پـانیکوم  رویـشی  هـاي ویژگی مقایسه. داد قرار بررسی
 نـوع  سـه  در شـاهد  و دوسـت آب پلیمر از استفاده شرایط
چهـار،   آبیـاري  دور سـه  و سنگین و متوسط ک،سب خاك

- گلـدان  از زهاب خروج آستانه تا روزه 12 و هشت

 پلیمر کاربرد که داد نشان آزاد فضاي در مستقر هاي
 شـده  سـبک  هايخاك در بذرها رویش تسریع سبب
ــاثیري ولــی  هــايپدیــده ســایر پیــدایش زمــان در ت

  ).2(ندارد ) فنولوژي (رویشی
ــگ ــاران  وانـ ــل آب) 1987(و همکـ  از حاصـ

 بررسـی  مـورد  را سـوپرجاذب  پلیمر حاوي خاك آبشویی
هـدایت   از  آب ایـن  کـه  کردنـد  مـشاهده  و دادنـد  قـرار 

 و را جـذب   آن علـت  و اسـت  برخوردار پایینیالکتریکی  
 خاك ماتریکس به شده اضافه هاينمک و کودها دارينگه



  

213  /1391 / 2شماره  / 26جلد / ب / مجله پژوهش آب در کشاورزي 

طی تحقیقـی،   ).26(ذکر کردند   سوپرجاذب پلیمر وسیلهبه
با کاربرد مقـادیر مختلـف      ) 1993(همکاران   و لبربوشسی

هـاي شـنی و اسـتفاده از سیـستم          در تپه  Agrosoak پلیمر
هاي کشت شـده در آن،      اي براي آبیاري ذرت   آبیاري قطره 

 این نتیجه رسـیدند کـه اسـتفاده از ایـن پلیمـر باعـث               به
خاك و همچنین افزایش     در آب دارينگه ظرفیت افزایش

  ).22(گیاه شده است وزن خشک ریشه 
ــاترمن  ــاران و ه ــر) 1999( همک ــدروژل اث  هی

ــتاکوزورب ــا اس ــدار ب ــايمق  2/0 و 12/0 ،08/0 ،04/0 ه
                     کـــاج نــوعی  هــاي نهــال  مانــدن  زنــده  بــر  درصــد 

)Pinus halepensis( قـرار  بررسـی  مورد خشکی تنش در 
 هیـدروژل،  مقـادیر  افـزایش  بـا  که کردند مشاهده و دادند

 و یافـت  افـزایش  فزاینـده  طور به خاك در آب نگهداري
 تیمـار  گیاهـان  ماندن زنده زمان مدت آبیاري، قطع از پس
   .)19(بود  شاهد تیمار برابر دو  درصد04/0 با شده

 پلیمر تاثیر پژوهشی در )1986(هالفاکر  و تیلور 

 در دسـترس  قابـل  غـذایی  مواد و آب بازده بر دوستآب

 و بررسـی  را )Ligustrum Iucidum Ait( نو برگ ايگونه
بـا   یافتـه  بهبـود  محـیط  در گیـاه  رشد که نمودند گزارش

 آبیـاري  بـه  نیاز مراتب به دوستآب هاياستفاده از پلیمر  
 هـاي محـیط  در کـه  داشـت  گیاهانی با مقایسه در کمتري
 داراي گیاهان این همچنین،. بودند شده کشت پلیمر بدون
 دیگـر  و منیزیم و کلسیم نیز و تربیش پتاسیم و سدیم میزان

 شـاهد  محـیط  بـه  نـسبت  کمتـري  ظرفیتی دو هايکاتیون
  .)23(بودند 

 در آبیـاري  دور بـر  دوسـت آب پلیمـر  نوعی اثر
 )1384(همکـاران    و نجـاتعلی  خربـزه توسـط    گیاه کشت

 شـش،  (آبیاري دور سه شامل آزمایش. شده است   بررسی
 ،15 ،10 ،صـفر  (پلیمـر  مختلـف  سطح پنج و) روز12 ،10
 ایـن  نتـایج . شـد  انجـام ) خـاك  کیلوگرم در گرم 25 ،20

 سـوپرجاذب  هیـدروژل  از اسـتفاده  کـه  داد نشان آزمایش
ــأثیر ــت ت ــايشــاخص روي مثب ــادابی ه ــه، ش ــد بوت  تولی

 خـشکی  تـنش  شـرایط  در خربـزه  میوه وزن و بیولوژیک

 در هـا اخـتالف  و نبـوده  آشکار تأثیرات این لیکن داشت،
 اثرات فاکتور. نشد دارمعنی  یک درصد پنج و  آماري سطح

یـک   سـطح  در پلیمر مختلف سطوح و آبیاري دور متقابل
 شد، دارمعنی گیاه بیولوژیک تولید صفت براي درصد فقط 

 پلیمر گرم 15 و روز شش آبیاري دور با تیمار کهطوري به
  .)10(داشت  را بیولوژیک تولید ترینبیش

ــر )1387(همکــاران  و کریمــی  مــاده ردکــارب اث
 و 2/0، 1/0، 05/0صـفر،  (ایگیتا در چهار سـطح      اصالحی

و  گیـاه  نمو و رشد خاك، آب مقدار بر ) درصد وزنی  3/0
در سـه نـوع    گرداندور آبیاري، اقدام به کاشت گیاه آفتاب 

- آن نتایج .خاك با بافت رسی، لومی و شنی بررسی کردند

 یـاري آب مقدار ماده اصـالحی، دور     افزایش با داد نشان ها
 در مقدار صـرفه جـویی در مـصرف آب،       . یابدمی افزایش

 درصـد و در     40 درصـد، در خـاك لـومی         30رسی   خاك
هـایی  همچنین، در خاك  .  درصد بود  70خاك شنی حدود    

 درصد ماده اصـالحی     3/0با بافت رسی و لومی با کاربرد        
 روز 10زمان وقوع نقطه پژمردگی موقت از چهار روز بـه           

  .)8( روز تغییر یافت 12چهار روز به و در خاك شنی از 
 خانواده گیاهان ترینمهم از یکی آتریپلکس گیاه

 گیـاهی . رودمـی  شـمار  به )Chenopodiaceae( اسفنجیان
 هايبلند، برگ  و راست هايریشه داراي بوده، خشبی نیمه
 مقاوم گیاه این. است داربال فندقه آن میوه و مرغیتخم آن
قـادر اسـت     کـه به طـوري   ستسرما و خشکی شوري، به

 .کند تحمل گراد را سانتی درجه+ 40تا -20 حرارت درجه
 گوسـفند  و شتر تعلیف براي مناسبی علوفه این، بر عالوه

 عالوه گیاه این بنابراین،. است بیابانی و خشک مناطق در
 از توانـد مـی  مناسـب  علوفـه  تولید و سبز فضاي ایجاد بر

 توسـعه  رو، ایـن  از. کنـد  جلوگیري زاییبیابان هايپدیده
 ايویـژه  اهمیـت  از بیابـانی  منـاطق  در مذکور گیاه کشت

  . است برخوردار
با توجه به نقش مواد سوپرجاذب در نگهـداري         
و فراهمی رطوبت براي گیاهانی نظیر آتریپلکس به ویـژه          
در مناطق خشک و نیمه خشک کـه بارنـدگی و رطوبـت             
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 کـاربرد  رتـأثی  بررسـی  حاضـر  تحقیـق  کمی دارند، هدف  
 اسـتاکوزورب  رطوبـت  جـاذب  هیـدروژل  مختلف مقادیر

)Stockosorb (ــاري، دور و ــر برخــی آبی ــصوصیات ب  خ
  .است آتریپلکس گیاه نمو و و رشد خاك فیزیکی

  هامواد و روش
 نهال تولید و آموزشی ایستگاه در پژوهش این

 این منطقه در معرض فرسایش .غیناب انجام شد آباد حسین
روزه سیستان است که از اوایل 120بادهاي شدید ناشی از 

اردیبهشت ماه تا اوایل شهریور ماه در هر سال جریان دارد و 
هاي زیادي به پوشش گیاهی باعث وارد آمدن خسارت

از . شوندطبیعی، مزارع و محصوالت کشاورزي منطقه می
طرف دیگر، این منطقه به طور جدي دست خوش اثرات 

 که اثرات اقتصادي و سالی طوالنی مدت استخشک
اجتماعی منفی شدیدي بر زندگی روستاهاي منطقه به 

  . جا گذاشته است
متوسط حداکثر و حداقل دماي ساالنه به ترتیب 

با توجه به اقلیم گرم . گراد است درجه سانتی82/6 و 32/22
و خشک منطقه مذکور، میزان تبخیر از سطح آزاد آب زیاد 

باشد متر در سال را دارا میلی می6108است و متوسط ساالنه 
هاي مذکور از به دلیل کمبود شدید ماده آلی در خاك). 4(

هاي منطقه از باالي خاك pHیک طرف و بافت سبک و 
   ها بسیار پایین طرف دیگر، سطح حاصلخیزي این خاك

باشد که لزوم انجام امور اصالحی از قبیل کاشت نهال و می
  .کندید و تأکید میبذرکاري را بیشتر از پیش تأی

 و رشد بر جاذبسوپر پلیمر در این پژوهش، اثر
 برخی همچنین دور آبیاري و آتریپلکس، گیاه نمو

خاك، مانند هدایت الکتریکی، جرم مخصوص  خصوصیات
ظاهري، رطوبت حجمی اشباع خاك و رطوبت قابل استفاده 

 فاکتوریل صورت به آزمایش .گرفت قرار بررسی مورد گیاه
 اثر و شد اجرا تکرار سه با و تصادفی کامالً طرح لبقا در
. شد بررسی آن در آبیاري دور و سوپرجاذب فاکتور دو

 با) استاکوزورب (سوپرجاذب سطح پنج شامل اول فاکتور
 دو هر ازاي به گرم هشت و شش چهار، دو، صفر، مقادیر

 و 3/0 ،2/0 ،1/0 صفر، ترتیب به (گلدان خاك کیلوگرم

 به که آبیاري سطح سه با آبیاري دور دوم ورفاکت و%) 4/0
 بار و هر پنج روز یکباریک روز سه هر روزانه، صورت

 دو شامل خاك مخلوطی از آزمایش، انجام از قبل. بود
. شد تهیه  دامی پوسیدهکود قسمت یک و خاك قسمت

 و مطالعه مورد خاك شیمیایی و فیزیکی هايتجزیه نتایج
  . است شده ارائه) 2(و ) 1(جداول  در آبیاري آب

 شده اعمال سوپرجاذب شدن یکنواخت منظور به
 خاك بود، که شامل دو کیلوگرم گلدان هر به خاك، به

 به آب در کردن حل طریق از سوپر جاذب مختلف سطوح
 عدد چهار گلدان هر در سپس،. شد افزوده تیمار هر خاك

 شاندهپو ارهخاك با آن سطح و داده قرار نظر مورد گیاه بذر
 دارينگه خزانه در ماه سه مدت به آزمایشی هايتیمار. شد
 اعمال ها گلدان به آبیاري هايتیمار مدت، این در که شد
 شدن چهاربرگی و زنیجوانه مرحله تا هاگلدان آبیاري. شد

 مقدار آب .شد انجام منطقه آب با آن از بعد و معمولی آب با
متر براي  میلی550 مصرفی بر اساس ظرفیت زراعی و حدود

آزمایش و پس  پایان در .هر گلدان در هر نوبت آبیاري بود
      نخورده براي مقداري خاك دست از برداشت گیاه،

 از پس. هاي فیزیکی برداشته شدگیري ویژگیاندازه
دو  الک و از خشک مانده هواها، خاك باقیجداسازي ریشه

    براي سپس، مقداري از آن  .متري عبور داده شدمیلی
  . هاي شیمیایی برداشته شدگیري ویژگیاندازه

  با)ECe( اشباع خاك الکتریکی عصاره هدایت
 با ظاهري مخصوص جرم الکتریکی، سنج هدایت از استفاده
 خاك اشباع رطوبت کلوخه و پوشش دادن با پارافین، روش

از تفاضل رطوبت  گیاه استفاده قابل رطوبت در مکش صفر و
 صفحه دستگاه از استفاده  بار که با15و  3/0هاي در مکش

 هاي رشديپارامتر. شده بود، تعیین شد گیرياندازه فشاري
 تر وزن هوایی، اندام خشک و تر وزن گیاه، ارتفاع مانند گیاه

 نتایج. گیري شدنیز اندازه ریشه طول و ریشه خشک و
و  گرفت قرار آماري تجزیه مورد SAS افزار نرم با آزمایش
 دانکن روش به مذکور افزار نرم با هاداده میانگین مقایسه
  .شد انجام
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 تایج تجزیه شیمیایی خاك مورد مطالعه ن-1جدول 

pwpθ 
)cm3cm-3( 

θfc 

)cm3cm-3 
جرم مخصوص 

  )g/cm3( ظاهري
 بافت

درصد 
 رس

درصد 
 سیلت

درصد 
 شن

نسبت 
جذب 
 سدیم

pH هدایت الکتریکی 
(dS/m) 

 14/12 98/7 77/11 34 42 24 لومی  48/1  28/0 13/0

  
 نتایج تجزیه شیمیایی آب آبیاري -2جدول 

 
  
  
  
  
  
  

  نتایج
  اثر پلیمر بر خصوصیات خاك

طح در سخاك پلیمر بر هدایت الکتریکی    کاربرد
 ، با افزایش سطوح پلیمـر بود ودار  معنییک درصد آماري  

  کـاهش یافـت  داري به طور معنـی هدایت الکتریکی خاك 
بیشترین میـزان هـدایت الکتریکـی در تیمـار          ). 3جدول  (

 درصـد وزنـی   4/0شاهد و کمتـرین آن در تیمـار حـاوي      
 ، درصد وزنـی پلیمـر  4/0 استفاده از ).3جدول (پلیمر بود   

 نـسبت    درصد 39  میزان ایت الکتریکی به  کاهش هد سبب  
  . شدبه شاهد 

 جرم مخصوص ظـاهري نیـز در    پلیمر بر  کاربرد
مشابه با  ). 3جدول  (بود  دار  معنیسطح آماري یک درصد     

 نیـز در اثـر       مخـصوص ظـاهري    جـرم هدایت الکتریکی،   
در سـطح  داري کاربرد سطوح مختلف پلیمر به طور معنـی     

 مخـصوص   جرمکاهش بیشترین   . کاهش یافت  پنج درصد 
 بود درصد وزنی پلیمر     4/0ظاهري مربوط به تیمار حاوي      

 دادنـشان   کـاهش  درصـد 8/12که نسبت به تیمـار شـاهد    
  ).3جدول (

 مقـدار  ، بـا افـزایش سـطح پلیمـر    ،به طور کلی  
و رطوبت قابـل اسـتفاده      ) θs ( خاك اشباعرطوبت حجمی   

. فتایفزایش  ا در سطح پنج درصد   داري  گیاه به طور معنی   
شـود، کمتـرین   مـشاهده مـی  ) 3(طور که در جـدول     همان

مربوط به تیمار شاهد و بیشترین مقدار آن مربوط  θsمقدار 
 درصـد  58درصد وزنی پلیمر است که 4/0به تیمار حاوي   

عـالوه بـر ایـن    . دهـد افزایش نسبت به شاهد را نشان می      
درصد وزنی پلیمـر در خـاك میـزان آب قابـل          4/0کاربرد  

 .  درصد نسبت به شاهد افزایش داد46اه را استفاده گی

  
  در خصوصیات خاك) درصد( نتایج مقایسه میانگین سطوح مختلف هیدروژل جاذب رطوبت مصرفی -3جدول 

  4/0  3/0  2/0  1/0  0  تیمار
  dS/m(   a 42/30  b 47/27  c 19/24  d 5/20  e 45/18(هدایت الکتریکی 

  g/cm3(  a 48/1  b 44/1  c 41/1  d 36/1  e 29/1(جرم مخصوص ظاهري 
  e 36  d 40  c 45  b 51  a 56  )درصد حجمی(رطوبت حجمی اشباع 

  e 15  d 18  c 23  b 26  a 28  )درصد حجمی(رطوبت قابل استفاده گیاه 
  .باشند در سطح پنج درصد میدانکنها بر اساس آزمون دار بین تیمارحروف غیر مشابه نشان در هر ردیف دهنده وجود تفاوت معنی

  

کلر
(mmol/l) 

 کربناتبی

(mmol/l) 
 سولفات

(mmol/l) 

نسبت جذب 
 سدیم

pH هدایت الکتریکی 
(dS/m) 

۵/٨٩ ۶/۶ ۵/٣ ١٣۵/٩ ١٠۶/٩ ٧۶/١٠ 
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اثر متقابل دور آبیاري و پلیمر بر خصوصیات 
  خاك

بـا  شـود،   مشاهده می ) 1(طور که در شکل     همان
رطوبت حجمی  کاهش دور آبیاري و افزایش مقدار پلیمر        

 در سطح پنج درصدداري را افزایش معنی) θs( اشباع خاك
 درصد وزنـی    4/0 در تیمار حاوي     θs  مقدار .دهدنشان می 

 بیـشتر از تیمـار    درصـد 68ر روز  پلیمر با دور آبیـاري هـ      
 و 1/0غیر از تیمارهـاي   .شاهد با دور آبیاري پنج روز بود

 درصد پلیمر، در سایر تیمارها با افزایش دور آبیـاري            2/0
داري در سطح پنج درصد کاهش نـشان   به طور معنی   θsاز  
بیاري نیز با افزایش سطح  .داد در هر یک از دورهاي آ

داري در سـطح پـنج    معنـی  بـه طـور   θsپلیمر مقادیر   
افزایش داشت   .درصد 

اثر متقابل دور آبیاري و سطوح مختلـف پلیمـر          
در سطح آماري پـنج     نیز    خاك  مخصوص ظاهري  جرمبر  

نـشان داد اغلـب   ) 2(نتـایج شـکل     . دار بـود  درصد معنـی  
-تیمارها در دور آبیاري سه روز و پنج روز، تفاوت معنـی       

کـه  اشـتند و بـا آن   با یکدیگر نددر سطح پنج درصدداري  
داري دور آبیاري سه روز با پـنج روز فاقـد تفـاوت معنـی     

-بود، ولی در دور آبیاري پنج روز با هر روز تفاوت معنی           

 در  ،θsمـشابه بـا     . داري در سطح پنج درصد مشاهده شـد       
دور آبیاري یکسان با افزایش میزان پلیمر اضافه شـده بـه            

ي داشت دارخاك جرم مخصوص ظاهري نیز کاهش معنی   
)p<0.05.(  

  

       
 

  اثر متقابل سوپر جاذب و دور آبیاری بر جرم مخصوص ظاھری خاک–٢  شکل    اثر متقابل سوپر جاذب و دور آبیاری بر رطوبت اشباع خاک  –١شکل 

  اثر دور آبیاري بر خصوصیات گیاه آتریپلکس
  اثـر    گیـاه  بـر ارتفـاع انـدام هـوایی        آبیاري دور

هـا  مقایسه میانگین . تداش پنج درصد    در سطح  يدارمعنی
 سـه  و   انـه هاي آبیـاري روز   نشان داد که طول گیاه در دور      

، ولـی در دور آبیـاري    دار نداشت تفاوت معنی بار  یکروز  
 درصـد کـاهش یافـت       7/13پنج روز نسبت بـه سـه روز         

خشک اندام هوایی تحت تأثیر دور       وزن تر و  ). 4جدول  (
 و سه روز    انهي آبیاري روز  هاآبیاري قرار گرفت و در دور     

.  نداشـت در سـطح پـنج درصـد   داري تفاوت معنیبار  یک
وزن تر و خشک انـدام هـوایی در دور آبیـاري پـنج روز               

درصد کاهش 06/17  و 32/18نسبت به سه روز به ترتیب   
هـاي مختلـف   ها نشان داد کـه دور  مقایسه میانگین . داشت
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 دارينـی  مع نیـز تـاثیر    وزن تر و خـشک ریـشه       برآبیاري  
خـشک   ند و بیـشترین وزن تـر و   شت دا درسطح پنج درصد  

 که با دور آبیـاري   روز بودسهریشه مربوط به دور آبیاري     
وزن تر و خشک ریشه   . داري نداشت هر روز تفاوت معنی   

 درصـد نـسبت   28 و 29در دور آبیاري سه روز به ترتیب      
  ). 4جدول (به دور آبیاري پنج روز بیشتر بود 

ي در  داربر طـول ریـشه گیـاه اثـر معنـی          دور آبیاري   
هـا نـشان داد کـه    مقایسه میانگین.  داشتسطح پنج درصد 

 انـه  و روزبـار  یـک  روزسههاي آبیاري   طول ریشه در دور   
، ولـی در دور آبیـاري سـه روز          داري نداشت تفاوت معنی 

  ).4جدول (درصد بیشتر از دور آبیاري پنج روز بود 25

  
  هاي رشدي گیاهنگین سطوح مختلف آبیاري بر شاخص نتایج مقایسه میا-4جدول 

  .باشندها بر اساس آزمون دانکن در سطح پنج درصد میدار بین تیمارحروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود تفاوت معنی
 

  اثر پلیمر بر خصوصیات گیاه
دار  معنــیکــاربرد ســوپرجاذب باعــث افــزایش

ـ ، شـد  در سطح پـنج درصـد     ارتفاع گیاه     کـه در طـوري ه  ب
 8/1ارتفـاع گیـاه      ،) پلیمر درصد4/0 تیمار(باالترین سطح   

 پلیمـر   درصـد 3/0 بـا مقـد ار       لـی  و ، شاهد بود  تیماربرابر  
وزن میزان پلیمر بر    ). 5جدول   (داري نداشت تفاوت معنی 

 داشـت و    يدار معنـی  تـاثیر  تر و خشک اندام هوایی نیـز      
 مشابه با  پلیمر بود کهدرصد/4 ن مربوط به تیماربیشترین آ

 يدارتفـاوت معنـی   پلیمـر    درصد3/0  تیمار  با ارتفاع گیاه، 
وزن تر و خشک اندام هوایی در تیمار ). 5جدول  (نداشت

 برابر تیمار شاهد بود و تفاوت آنها        27/2درصد پلیمر   4/0
  . دار بوددرصد معنی1/0با شاهد در سطح 

میـزان پلیمـر بـر      ان داد که    نش) 5(نتایج جدول   
 و بیـشترین    اشـت  د يدارخشک ریشه اثر معنی    وزن تر و  

 کـه   بود پلیمر   درصد4/0مربوط به تیمار     تر و خشک     وزن
 و   را نـشان نـداد     داري تفـاوت معنـی    درصـد 3/0با مقدار   

دار  که تفاوت معنـی    بودشاهد  تیمار  کمترین آن مربوط به     
وزن . رصد نداشت در سطح پنج د    پلیمردرصد  1/0 تیمار با

 درصد پلیمر بـه ترتیـب    4/0 و   3/0خشک ریشه در تیمار     
طـول   پلیمر بر   کاربرد.  برابر تیمار شاهد بود    22/2 و   17/2

بیشترین طول ریشه مربوط به تیمار . بوددار معنینیز  ریشه
     تفــاوت درصــد3/0 پلیمــر بــود کــه بـا تیمــار  درصـد 4/0

 36/2 ترتیـب     و به   نداشت  در سطح پنج درصد    داريمعنی
  ).5جدول ( برابر آن در تیمار شاهد بود 19/2و 

  
  
  
  
  

  تیمار
ارتفاع اندام هوایی 

)cm(  

وزن تر اندام 

  )gr(هوایی 

وزن خشک 

اندام هوایی 
)gr(  

  طول ریشه

) cm(  

وزن تر ریشه 

)gr(  

وزن خشک 

  )gr(ریشه 

  a8/24 a20/21  a10/6  a4/19  a98/5  a85/3  هر روز 
  a4/25  a03/23  a27/6  a06/20  a6  a11/4  بارسه روز یک
  b93/21  b81/18  b20/5  b81/16  b82/4  b21/3  بارپنج روز یک
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    نتایج مقایسه میانگین سطوح مختلف هیدروژل استاکوزورب بر خصوصیات گیاه آتریپلکس-5جدول 

 .باشند درصد می5 در سطح دانکنها بر اساس آزمون دار بین تیمارحروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود تفاوت معنی

 
  
ــر در  ا ــزان پلیمـ  ثـــر متقابـــل دور آبیـــاري و میـ

  هاي رشدي گیاهویژگی
 ارتفـاع بـر    برهمکنش دور آبیاري و میزان پلیمر     

بیـشترین ارتفـاع   . بـود دار   معنـی  صد در سطح پنج در    گیاه
 روز  سـه  پلیمر بـا دور آبیـاري        درصد4/0مربوط به تیمار    

البته، تفـاوت ارتفـاع گیـاه در ایـن تیمـار بـا تیمـار                . بود
درصد پلیمر با دورهـاي آبیـاري یـک روز و سـه روز       3/0

درصـد پلیمـر در   4/0 همچنین غیر از تیمـار    .دار نبود معنی
 دور آّبیاري بـا آنکـه ارتفـاع گیـاه      بقیه تیمارها، با افزایش   

دار کاهش یافت، ولی این کاهش درسطح پنج درصد معنی      
  ).3شکل (نبود 

 ،در بــرهمکنش دور آبیــاري و میــزان پلیمــر   
مربوط به بـه تیمـار     اندام هوایی   بیشترین میانگین وزن تر     

 روز و کمتـرین آن      سـه پلیمـر بـا دور آبیـاري        درصد  4/0
 ).4شـکل   (وح آبیـاري بـود    مربوط به شاهد در تمام سـط      

مشابه ارتفـاع گیـاه، وزن خـشک انـدام هـوایی در تیمـار        
داري با درصد و دور آبیاري سه روز فاقد تفاوت معنی      4/0

درصد و دورهاي آبیـاري هـر روز و سـه روز    3/0با تیمار   
 درصـد  4/0 و 3/0عالوه براین به استثناي تیمارهـاي    . بود

دور آبیاري وزن خـشک     پلیمر در سایر تیمارها با افزایش       
 .)5شکل (داري نداشت اندام هوایی کاهش معنی

هاي مربوط به برهمکنش دور در مقایسه میانگین
آبیاري و میزان پلیمر بیشترین طول ریشه مربوط به مقدار          

 روز بود کـه بـا تیمـار      سه پلیمر در دور آبیاري      درصد4/0
ــی درصــد3/0 ــاوت معن ــر روز تف ــاري ه  يدار در دور آبی

درصـد پلیمـر بـا دور    4/0طـول ریـشه در تیمـار       . شتندا
 برابـر بیـشتر از تیمـار شـاهد بـا دور          8/2آبیاري سه روز    

روند کاهشی طول ریـشه در تمـامی        . آبیاري پنج روز بود   
از تیمار       افـزایش دور   4/0سطوح پلیمر غیر  درصد با 

دار آبیاري مشاهده شدولی در سطح پنج درصد معنی       
  ).6شکل (نبودند 

قابل دور آبیاري و میزان پلیمر بر وزن تر و اثر مت
 که بیشترین وزن تر و    به طوري . دار بود معنیخشک ریشه   

 پلیمـر در دور  درصـد 4/0مربـوط بـه تیمـار    ریشه  خشک  
 در دور آبیـاري  درصـد 3/0 روز بود که با تیمار  سهآبیاري  

 ي در سطح پنج درصـد   دار روز تفاوت معنی   سههر روز و    
تر و خشک ریشه مربوط بـه تیمـار         کمترین وزن   . نداشت

  .)8و 7شکل (هاي آبیاري بود شاهد در تمام دور

  درصد پلیمر
ارتفاع اندام 

  )cm(هوایی 
وزن تر اندام 

  )gr(هوایی 
وزن خشک اندام 

  )gr(هوایی 
  طول ریشه 

)cm(  
ه وزن تر ریش

)gr(  
وزن خشک 

  )gr(ریشه 
0  d 11/16 c 43/13  c 70/3  c 49/11  c 55/3  c 35/2  
1/0  c 22/21  c 79/13  bc 94/3  c 77/12  c 77/3  c 53/2  
2/0  b 77/23  b 27/19  b 92/4  b11/17  b 10/5  b 30/3  
3/0  a 67/28 a 22/28 a 04/8 a 22/25 a 71/7 a 14/5 

4/0  a 44/30 a 34/30 a 68/8 a 22/27 a 87/7 a 29/5 
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  بحث
کاهش هدایت الکتریکی خـاك بـه ایـن علـت           

هـاي  تواند مقادیر زیادي آب و محلـول      است که پلیمر می   
 وجـود آب  .فیزیولوژیکی را جـذب و در خـود نگـه دارد     

ر خاك باعث رقیق شدن غلطت امالح و پایین آمدن زیاد د
بـه همـین علـت بـا         ،)6( شودمی هدایت الکتریکی خاك  

افزایش میزان پلیمر در خاك، هـدایت الکتریکـی کـاهش           
  .یافته است

ها را تأثیر انواع سوپرجاذب) 15(بال و همکاران 
هاي مختلف خاك بررسی    بر هدایت الکتریکی در رطوبت    

تیجه رسیدند که هدایت الکتریکی خـاك       ن کردند و به این   
هـاي مختلـف و بـسته بـه نـوع سـوپر، رفتـار            در رطوبت 

ــت. متفــاوتی دارد ــم در رطوب ــی ک ــاي خیل درصــد 14(ه
 جاذب با افزایش سـوپر    هدایت الکتریکی کاهش  ) رطوبت

 86(هـاي خیلـی زیـاد       دار نبوده است و در رطوبـت      معنی
کـم باعـث    در مقدار   جاذب  افزایش سوپر ) درصد رطوبت 

 شـده   آن  و در مقادیر زیـادتر باعـث افـزایش   ECکاهش 
  ).15 (است

ها در خاك به مانند سوپرجاذب آب عمـل     پلیمر
کرده و با ذخیره سازي رطوبت و افزایش حجم خـود بـه            
مرور زمان رطوبت مورد نیاز را براي گیاه تـأمین کـرده و             

کننـد، بنـابراین   در شرایط عادي آن را در خود حفـط مـی       
آید فات آبی که در شرایط طبیعی براي گیاه به وجود می تل

برطرف شده و در نتیجه رطوبت حجمی خاك در مقایسه          
هــاترمن و . دهـد  مــی بـا شـاهد نتــایج مناسـبی را نـشان    

انـد و   نیز نتایج مشابه را گـزارش کـرده       ) 1999(همکاران  
علت برقراري تعادل رطـوبتی در خـاك را توانـایی           

حفـظ آب در منطقـه ریـشه گیـاه        هـا در    باالي پلیمر 
  ). 19(اند معرفی کرده

هـاي  افزایش آب قابـل اسـتفاده گیـاه در تیمـار          
توان به ساختمان پلیمـر  حاوي پلیمر نسبت به شاهد را می  

اي سـاختمان شـبکه  . و خواص آب دوستی آن نـسبت داد     
داري بیـشتر آب    پلیمر استاکوزورب منجر به جذب و نگه      

         هـاي پلیمـري بـا      هیـدروژل . نسبت به نمونـه شـاهد شـد       
داري آب در خاك، تغییر توزیع اندازه حفرات خاك و  نگه

اي میـزان آب    طور قابل مالحظـه   ه  کاهش تبخیر فیزیکی ب   
  ). 9( دهنددر دسترس گیاه را افزایش می

در تحقیقی که به منظـور بررسـی تـأثیر مقـادیر            
 در شـش سـطح   A 200مختلف هیدروژل جاذب رطوبت 

بـر انـواع تخلـل،    ) 6/0 و 45/0، 3/0، 15/0، 05/0هد،  شا(
هـاي  داري آب و هـدایت هیـدرولیکی خـاك        ظرفیت نگه 

لومی شنی انجام شد، نتایج نشان داد که افزودن هیدروژل           
جاذب رطوبت و نیز افزایش سطح استفاده، سبب افزایش         
انواع تخلل خاك، به ویژه تخلل مویین، به میزان سه برابر           

عالوه بر این، کاربرد هیدروژل جاذب . اهد شدنسبت به ش
 درصـد وزنـی، میـزان آب    6/0 و 45/0رطوبت در سطوح  

 برابر افـزایش داد  5/2قابل استفاده گیاه را به ترتیب دو تا      
 ، السعید و  )21( ، سیو و همکاران   )24( تري و نلسون  ). 5(

           هـــاي ، هــم در نتیجــه کــاربرد پلیمــر    )17( همکــاران 
داري آب خـاك و افـزایش   رفیت نگهدوست، بهبود ظ   آب

  . آب قابل استفاده گیاه را گزارش نمودند
جاذب در خـاك موجـب    هاي سوپر کاربرد پلیمر   

 علت این امر  شد که  مخصوص ظاهري خاك     جرمکاهش  
ازم طی آزمایشی مشاهده ). 12 (بود انبساط خاك   ناشی از 

مخـصوص ظـاهري    جرم   ،هاي سوپر جاذب  کرد که پلیمر  
و  متر مکعـب گرم بر سانتی 58/1به  61/1ا از خاك شنی ر

 2/1به 33/1 مخصوص ظاهري خاك رس شنی را از  جرم
           بــر اســاس. کــاهش دادنــدمتــر مکعــبگــرم بــر ســانتی

 با تجزیـه پلیمرهـاي      ،)1980(هاي ازم و همکاران     بررسی
 12 مخصوص ظاهري خاك تا    جرمسوپرجاذب در خاك،    

 در مورد کـاهش     روند مشابهی  ).14(یافت  درصد افزایش   
 اسـتفاده از سـوپر       در نتیجه  جرم مخصوص ظاهري خاك   

   .جاذب در این تحقیق نیز مشاهده شد
دهنـد  هاي مربوط به عملکرد گیاه نشان مـی      داده

 هاي مـورد   روز میانگین تمامی معیار سهکه در دور آبیاري     
 طالیـی   .هاي آبیاري اسـت   گیري بیشتر از سایر دور    اندازه
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هاي یقی که بر روي بررسی تأثیر هیدروژل   در تحق ) 1384(
سوپرجاذب در کاهش خشکی درختان زیتـون انجـام داد،          

هاي تیمـار شـده بـا    هاي رشد در نهالدریافت که شاخص 
هاي سـوپرجاذب نـسبت بـه تیمـار      درصد وزنی پلیمر  3/0

شاهد افزایش چشمگیري داشتند و کمتر در معرض تـنش        
تـأثیر  ) 1386(مکاران یزدانی و ه). 7(خشکی قرار گرفتند  

، 75صـفر،  ( A200 Trawatجاذب  چهار مقدار پلیمر سوپر   
شش (و سه فاصله آبیاري  )  کیلوگرم در هکتار   250 و   150

بر رشد و عملکرد سـویا رقـم     ) بار روز یک  10و هشت و    
11L           تحت شرایط مزرعه اي را مورد بررسی قرار دادند و 

 رم پلیمـر    کیلـوگ  225به این نتیجـه رسـیدند کـه کـاربرد           
جاذب در هکتار بهترین تأثیر را بر رشـد و عملکـرد            سوپر

آبیاري معمول و یا تحـت      (سویا در تمامی شرایط آبیاري      
  ).11(داشت ) شرایط تنش خشکی

ــ ــرهمکنش دور   ر ب ــایج حاصــل از ب اســاس نت
و دور  درصـد 4/0آبیاري با افزایش میزان پلیمر تـا سـطح         

 گیري افزایش یافـت   زههاي مورد اندا  معیارآبیاري سه روز    
درصد با دور آبیـاري سـه روز   3/0و در بیشتر موارد تیمار    

داري درصد و دور آبیاري مشابه تفاوت معنـی     4/0با تیمار   
خـشک   وزن تـر و ،  هاي طول ریشه  معیارمقادیر  . نداشتند  

انـدام هــوایی و ریــشه و ارتفــاع انــدام هــوایی در تیمــار  
نـسبت بـه دور       پلیمـر و دور آبیـاري هـر روز         درصد4/0

 درصد پلیمـر   4/0بار و در همان تیمار      آبیاري سه روز یک   
هـاي رشـدي گیـاه      کاهش شاخص  که دلیل    ،کاهش یافت 

نگهـداري  ) هـر روز  (ممکن است به علت آبیـاري مکـرر         
 آب  رطوبت با استفاده از پلیمر باشد، که در نتیجه  جذب          

انـد،  توسط آب پر شده     خاك تورم پلیمر فضاهاي خالی   و  
گیاه کاهش  رشد و توسعه ریشه     تهویه الزم براي    ابراین،  بن

به علـت کـاهش رشـد        همچنین، ممکن است  . یافته است 
 براي تغذیه گیـاه    مقدار خاك در دسترس ریشه گیاه        ریشه

هاي رشد گیاه کاهش    در نتیجه شاخص  . یافته باشد کاهش  
  .اندنشان داده

ــم  ــی از مه ــدروژل،   یک ــاربرد هی ــاي ک ــرین مزای ت
از نفوذ عمقـی آب محـیط ریـشه و شستـشوي     جلوگیري  

ــال، بهبهــانی و همکــاران . امــالح اســت در ) 3(بــراي مث
 و  20،  10هـاي   آزمایش خود با کاربرد هیدروژل به نسبت      

 درصد حجمی و اعمال آبیاري  به صورت آبیـاري بـا            30
 درصد نیاز آبی، میزان عناصـر غـذایی     100 و   90،  80،  70

پتاســیم، فــسفر، کلــسیم و روي، منگنــز، آهــن، نیتــروژن، 
 را در بـستر گیاهـان انـدازه    pHمنیزیم، تبـادل کـاتیونی و     

ها به این نتیجه رسیدند که بـین تیمارهـا          آن. گیري کردند 
هـاي  داري در ذخیره عناصر غذایی در بـستر اختالف معنی 

مورد بررسـی وجـود داشـت و همچنـین سـوپرجاذب در       
 را در سـازي عناصـر غـذایی، بیـشترین تـأثیر      ذخیره  

ذخیره سازي فسفر و نیتروژن و کمترین تـأثیر را در      
  ).3(نگهداري منگنز داشت 

-ها سوپر جاذب با افـزایش ظرفیـت نگـه         پلیمر

، )10( داشت آب و در نتیجه افزایش آب قابل استفاده گیاه
بندي و سـاختمان خـاك و نیـز افـزایش ثبـات             بهبود دانه 

، )1( اك مخصوص ظاهري خ   جرم، کاهش   )1(ها  خاکدانه
شرایط بهتري را براي رشـد      ) 10( بهبود رشد عمقی ریشه   

-نمو گیاه خصوصاً در شرایط تنش خشکی فـراهم مـی           و

ها همچنین با بهبود شرایط فیزیکی خاك باعث  پلیمر. نندک
-مـی ) 10(هـاي فرعـی     افزایش ریشه  و) 10( تراکم ریشه 

د که در این صـورت دسترسـی ریـشه بـه آب قابـل                نشو
شتر شده و گیاه کمتر تحت تـأثیر شـرایط تـنش      استفاده بی 

   .خشکی قرار گیرد
اي، بهبود خصوصیات رسد تأثیر تغذیهبه نظر می

فیزیکی و افزایش آب قابل استفاده گیاه در اثر اسـتفاده از          
هـاي  سوپرجاذب در این تحقیق نیز سبب افزایش شاخص   

  . رشدي گیاه آتریپلکس شده است
   نتیجه گیري

ها مشخص شـد کـه      ایسه میانگین با توجه به مق   
درصد پلیمر بـا دور آبیـاري سـه روز بـا تیمـار              3/0تیمار  

داري در درصد و دور آبیـاري سـه روز تفـاوت معنـی       4/0
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هاي رشدي گیاه نداشته است، بنابراین بـا در      اکثر شاخص 
نظر گرفتن شرایط اقتصادي و به ویژه کمبود آب و  تبخیر    

 پلیمر با دور درصد3/0کاربرد توان  میبسیار باال در منطقه،
 در ایـن   آتـریپلکس  استقرار نهـال    روز را براي   سهآبیاري  
تـوان گیاهـان بـا     مـی ،در این حالـت  .  پیشنهاد کرد  شرایط

    و بـا انتقـال  کیفیت باالتري نسبت بـه شـاهد تولیـد کـرد       
 .کـرد  جلـوگیري  زاییبیابان هايپدیده از ها به عرصه  نهال

 در گلدان حجم خـاك در دسـترس   کهالبته با توجه به این    

شود براي فراهمی بیـشتر     ریشه گیاه کم است، پیشنهاد می     
رطوبت در شرایط صـحرایی و در نتیجـه حفـظ پوشـش             
گیاهی کاربرد سوپرجاذب در شرایط صحرایی کـه خـاك          
بیشتري در دسترس گیاهان قرار دارد و امکان نفوذ عمقـی     

متر ریشه و دسترسی به رطوبت بیشتر است، سطوح ک
بیـاري مـورد بررسـی       سوپر جاذب و دورهاي بشتر آ
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