
 راننسب و همکا شیما زنگویی

 167

  

 مجله مدیریت خاك و تولید پایدار
  1392، اول، شماره ومسجلد 

http://ejsms.gau.ac.ir    
  

   استاکوزرب و دور آبیاري بر برخی خصوصیات خاك و رشد نهال تاغاثرات هیدروژل
  

  4 و علیرضا یاري3علیرضا آستارایی، 2، حجت امامی1نسب شیما زنگویی*

، گروه علوم خاك، دانشگاه فردوسی مشهد استادیار2، اك، دانشگاه فردوسی مشهدگروه علوم خ ارشد دانشجوي کارشناسی1
  جنوبی  مدیریت مناطق بیابانی، اداره کل منابع طبیعی خراسانارشد کارشناس4، گروه علوم خاك، دانشگاه فردوسی مشهددانشیار 3

 22/9/91:  ؛ تاریخ پذیرش2/12/90: تاریخ دریافت

  1چکیده
وسیله آن به حفظ و ذخیره رطوبت در  توان به خشک می ه در مناطق خشک و نیمهاز جمله اقداماتی ک
هاي افزایش بازده آبیاري در  کار یکی از راه. باشد هاي خاك می کننده گیري از اصالح خاك کمک کرد، بهره

ه باشند ک ها می کننده جاذب گروهی از اصالحپلیمرهاي سوپر. ها است این مناطق استفاده از هیدروژل
.  از آبیاري یا بارندگی را جذب کرده و از فرونشت عمقی آن جلوگیري کننددست آمده توانند آب به می
 تاغ، نهال رشد و نمو  بر دور آبیاريو )Stockosorb(  استاکوزوربهیدروژلثیر أمنظور ارزیابی ت به

بیرجند، (اد غیناب آب  در حسین تکرار3 در قالب طرح کامالً تصادفی در صورت فاکتوریل پژوهشی به
 و 3/0، 2/0، 1/0، 0(مقادیر مختلف هیدروژل استاکوزرب  تیمارهاي آزمایشی شامل.  انجام شد)ایران

نتایج نشان داد که . د بودن)بار  روز یک5بار و هر   روز یک3روزانه، هر (و دور آبیاري )  درصد وزنی4/0
تر ، وزن نهال ارتفاع ها شامل شدي نهال رهاي شاخصبر داري   مثبت و معنیتأثیر هیدروژل کاربرد

 مقدارترین  ها بیش در تمام شاخص. شتخشک ریشه و طول ریشه داوزن تر و خشک اندام هوایی، و
   نهال در این تیمار با تیمار هاي رشدي  شاخصتر بود ولی بیشپلیمر  درصد 4/0مربوط به تیمار 

 آبیاري هاي رشدي نهال تاغ با ن مقادیر شاخصتری همچنین بیش. داري نداشتند  تفاوت معنی درصد3/0
 استاکوزورب باعث بهبود برخی از هیدروژل استفاده از بر این  عالوه.دست آمد بار به  یک روز3

 رطوبت قابل استفاده گیاهداري  طور معنی به  استفاده از آن،در نتیجهکه  طوري ه ب،دیخصوصیات خاك گرد
این با توجه به نتایج . )>05/0P(یافت کاهش  مخصوص ظاهري و جرم هدایت الکتریکی ، ولیافزایش
 در مناطق ها هاي تاغ و تقویت رشد آن در استقرار نهالفقیت و خاك باعث مبه هیدروژل افزودن، پژوهش

مشابه این پژوهش مشکل کمبود آب در شرایط   کاهشبرايرو  از این. شود خشک می خشک و نیمه
                                                        

  shima.zangooei@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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عنوان یک روش  تواند به بار می  روز یک3ر آبیاري روژل همراه با دووزنی هید درصد 4/0استفاده از 
تر  با این وجود مقادیر بیش. آمیز براي حفظ رطوبت و افزایش رشد و نمو گیاه تاغ توصیه شود موفقیت

  .ماده سوپرجاذب و دورهاي آبیاري متفاوت باید در شرایط صحرایی نیز بررسی شود
  

  ، هیدروژل استاکوزوربي، تاغآبیار : کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
هاي اصلی کشاورزي عنوان یکی از محور بهبود کارایی مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آب به

 و زمانی نامناسب توزیع بارندگی، شدید  کمبود.باشد خشک مطرح می پایدار در مناطق خشک و نیمه
 از ها، خاك برخی در آب نگهداري فیتظر اندك بسیار قابلیت باال، بسیار تعرق و تبخیر آن، مکانی

  درصد70 از بیش که طوري به است، بیابانی هاي عرصه در نهال استقرار براي موجود هاي چالش ترین مهم
 کشور بیابانی مناطق در و آبیاري آب تأمین صرف روان هاي ماسه تثبیت و بیولوژیک هاي پروژه اعتبارات

دامی،  بقایاي گیاهی، کود تالط برخی مواد افزودنی مانند اخ).2006، الهوتی جعفریان و(شود  می
توانند مقادیر متفاوتی آب را در خود ذخیره نموده و قابلیت  جاذب میکمپوست و مواد پلیمري سوپر

شیمیایی خاك و به ترکیب این مواد با خاك، خصوصیات فیزیکی و . نگهداري آب خاك را افزایش دهد
وري مصرف آب را  دیریتی آبیاري را متأثر نموده و امکان افزایش بهرههاي طراحی و متعبیري پارامتر

دوست هستند که از  هاي پلیمري آب جاذب، ژلهاي سوپر هیدروژل). 2007منتظر، (نماید  فراهم می
 و بسته به )2002کبیري، (اند  تشکیل شده) منومر(تر  اتصال تعداد بسیار زیادي مولکول بسیار کوچک

هنگام تورم و  انبساط به(علت تغییر حجم مداوم  مانده و به سال در خاك باقی 5- 12 ودشرایط محیط حد
 در نهایت بسته به نوع آن، دهند و ، مقدار هوا را در خاك افزایش می)دست دادن آبهنگام از  انقباض به

اي  شده ثباتهاي ا این مواد قابلیت). 2002دادي،  اله(شوند  ها در خاك تجزیه می به کمک میکروارگانیسم
در بهبود تهویه و نگهداري آب در خاك، تنطیم میزان مصرف آب توسط گیاه، اصالح مدیریت آبیاري و 

  ).2006جعفریان و الهوتی، (دارند افزایش تأثیر کود و کاهش نیاز به مصرف کود 
) 2004 ( و سهرابکوپایی عابدي. شوند جاذب باعث افزایش انواع تخلخل خاك میپلیمرهاي ابر

خاك  نوع بافت 3 بر A100 و PR3005Aجاذب سنتزي هشی اثرات مختلف دو نوع ابردر پژو
هاي بر پارامتر)  گرم در کیلوگرم خاك8 و 6، 4، 2( سطح استفاده 4در ) سبک، متوسط و سنگین(

تجزیه و تحلیل آماري . منحنی مشخصه رطوبت خاك و انواع تخلخل خاك را مورد بررسی قرار داد
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ها، اختالف   دو پلیمر با یکدیگر و همچنین با نمونه شاهد و بین سطوح مختلف آننشان داد که
مقدار آب در دسترس گیاه نیز در هر بافت نسبت به نمونه .  درصد وجود داشت1داري در سطح  معنی

 گرم در کیلوگرم خاك، مقدار 8 و 6 هاي ح در سطPR3005Aشاهد افزایش داشت و کاربرد پلیمر 
ثیر با بررسی تأ) 2009(بروجنی  پروانک.  برابر افزایش داد5/1-5/3ترتیب  فاده را بهسترطوبت قابل ا

 6/0 و 45/0، 3/0، 15/0، 05/0شاهد، ( سطح 6 در A200مقادیر مختلف هیدروژل جاذب رطوبت 
هاي لومی شنی به این  داري آب و هدایت هیدرولیکی خاك بر انواع تخلخل، ظرفیت نگه) درصد وزنی

ست یافت که افزودن هیدروژل جاذب رطوبت و نیز افزایش سطح استفاده از آن، سبب افزایش نتیجه د
مرادي و همکاران  شیخ.  برابر نسبت به شاهد گردید3میزان  ویژه تخلل مویین، به انواع تخلخل خاك، به

 گرم در 30  و25، 20، 0(جاذب و پلیمر سوپر)  روز6 و 4، 2، 1 (، با بررسی اثر دور آبیاري)2008(
 گرم 30جه رسیدند که کاربرد روي برخی از خصوصیات کیفی چمن اسپورت به این نتی) مربعمتر

 50جویی تا نزدیک به   روز در مقایسه با دور آبیاري یک روز سبب صرفه2جاذب و دور آبیاري سوپر
جاذب لیمر سوپرپطی آزمایشی، تأثیر مقادیر ) 2007(یزدانی و همکاران .  در میزان آبیاري گردیددرصد

)Tarawat A200 (هاي آبیاري مختلف را بر عملکرد و اجزاي عملکرد سویا بررسی کردند و با دور
  .داري از نظر دورهاي آبیاري وجود داشت نتیجه گرفتند که بین اجزاي عملکرد گیاه اختالف معنی

 متفاوت هاي حطجاذب در خاك شنی و در سبا کاربرد انواع مختلف سوپر) 2010(بال و همکاران 
جاذب باعث افزایش رطوبت خاك شد، دریافتند که استفاده از سوپر) صد در3/0 و 2/0، 1/0، 05/0، 0(

نیز رفتار متفاوتی را در  pH و ECکه جرم مخصوص ظاهري خاك کاهش یافت و  در حالی
  .هاي مختلف از خود نشان دادند رطوبت

هاي نواحی کویري  ب و هواي خشک و زمینبا آ Haloxylon persicumگیاه تاغ با نام علمی 
خوبی رشد و  اي به هاي ماسه هاي سبک و شنی و همچنین بر روي تپه بسیار سازگار بوده و در خاك

هاي روان در مناطق  کند، به همین دلیل از اهمیت بسیاري در رابطه با کویر و تثیبت ماسه نمو می
 و خشک مناطق در گوسفند و شتر تعلیف براي بیمناس علوفه این، بر  عالوه.کویري برخوردار است

 هاي پدیده از تواند می مناسب علوفه تولید و سبز فضاي ایجاد بر عالوه گیاه این بنابراین. است بیابانی
 اي ویژه اهمیت از بیابانی مناطق در برده نام گیاه کشت توسعه رو این از. کند جلوگیري زایی بیابان

 جاذب هیدروژل مختلف مقادیر کاربرد تأثیر بررسی این پژوهش هدفرو  از این. است برخوردار
 نمو و و رشد خاك فیزیکی خصوصیات بر برخی آبیاري، دور و) Stockosorb( استاکوزورب رطوبت

  .بود تاغ نهال
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  ها مواد و روش
 این منطقه در معرض .غیناب انجام شد آباد حسین نهال تولید و آموزشی ایستگاه در پژوهش این

ماه ماه تا اوایل شهریور روزه سیستان است که از اوایل اردیبهشت 120رسایش شدید ناشی از بادهاي ف
هاي زیادي به پوشش گیاهی طبیعی، مزارع و  در هر سال جریان دارد و باعث وارد آمدن خسارت

خوش اثرات  طور جدي دست از طرف دیگر این منطقه به. شوند محصوالت کشاورزي دشت می
مدت است که اثرات اقتصادي و اجتماعی منفی شدیدي بر زندگی روستاهاي  ی طوالنیسال خشک

 درجه 82/6 و 32/22ترتیب  متوسط حدکثر و حداقل دماي ساالنه به. منطقه به جا گذاشته است
 میزان تبخیر از سطح آزاد آب زیاد است برده ه به اقلیم سرد و خشک منطقه نامتوج با. گراد است سانتی

برده از  نامهاي  دلیل کمبود شدید ماده آلی در خاك  به.باشد متر در سال می  میلی6108ط ساالنه و متوس
ها  خیزي این خاك  دیگر سطح حاصلسويهاي منطقه از   باالي خاكpH و بافت سبک و سو یک

یش تأیید تر از پ  کاشت نهال و بذرکاري را بیشه لزوم انجام امور اصالحی مانندک، باشد بسیار پایین می
که یکی از  تاغ گیاه نمو و و رشد آبی نیاز بر سوپرجاذب پلیمر  در این پژوهش اثر.کند و تأکید می

 مورد خاك فیزیکی خصوصیات برخی همچنین باشد و  میبرده یاهان مقاوم در شرایط منطقه نامگ
 گردید اجرا تکرار 3 با و تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش. گرفت قرار بررسی

 جاذبسوپر سطح 5 شامل اول فاکتور. شد بررسی آن در آبیاري دور و سوپرجاذب فاکتور دو اثر و
 ،2/0 ،1/0 ،0 ترتیب به (گلدان خاك کیلوگرم 2 هر ازاي به گرم 8 و 6 ،4 ،2 ،0 مقادیر با استاکوزورب

بار  یک روز 3 هر روزانه، صورت به که آبیاري سطح 3 با آبیاري دور دوم فاکتور و)  درصد4/0 و 3/0
 قسمت یک و خاك قسمت دو شامل خاك مخلوطی از آزمایش، انجام از قبل. بود بار  روز یک5و هر 

 در آبیاري آب و مطالعه مورد خاك شیمیایی و فیزیکی هاي تجزیه نتایج. گردید تهیه  دامی پوسیدهکود
  .است شده هارای 1 جدول
خاك   کیلوگرم2که شامل  گلدان هر به خاك، به شده اعمال جاذبسوپر شدن یکنواخت منظور به

 در سپس. شد افزوده تیمار هر خاك به آب در کردن حل طریق از جاذبسوپر مختلف هاي حسط بود،
 آزمایشی تیمارهاي. شد پوشانده اره خاك با آن سطح و داده قرار موردنظر گیاه بذر عدد 4 گلدان هر
. گردید اعمال ها گلدان به آبیاري تیمارهاي مدت این در که شدند داري هنگ خزانه در ماه 3 مدت به

 منطقه آب با آن از بعد و شد انجام شیرین آب با شدن برگی 4 و زنی جوانه مرحله تا ها گلدان آبیاري
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 عبور متري  میلی2الک  از شدن خشک هوا از پس خاك هاي نمونه آزمایش پایان در. گردید آبیاري
 جرم الکتریکی، سنج هدایت از استفاده  با)ECe( اشباع خاك الکتریکی عصاره دایته .شد داده

از تفاضل  گیاه استفاده قابل رطوبت کلوخه و پوشش دادن با پارافین، روش با ظاهري مخصوص
شده بود، تعیین  گیري اندازه فشاري صفحه دستگاه از استفاده  بار که با15 و 3/0هاي  رطوبت در مکش

 ریشه خشک و تر وزن هوایی، اندام خشک و تر وزن گیاه، ارتفاع مانند گیاه ارامترهاي رشديپ. گردید
 .گیري شدند نیز اندازه ریشه طول و

 افزار نرم با ها داده میانگین و مقایسه گرفت قرار آماري تجزیه مورد SAS افزار نرم با آزمایش نتایج
  .شد انجام دانکن روش به برده نام

  
 . مورد مطالعه و آبج تجزیه شیمیایی خاكای نت-1جدول 

  هاي آب آبیاري ویژگی  هاي خاك مورد مطالعه ویژگی

 بافت
درصد 

 رس

درصد 
 سیلت

  درصد
 شن

  رطوبت
  وزنی
 اشباع

  نسبت
  جذب
 سدیم

pH  

هدایت 
 الکتریکی

زیمنس  دسی(
 )بر متر

pH  

هدایت 
 الکتریکی

زیمنس  دسی(
 )بر متر

  نسبت
  جذب
 سدیم

 35/10 96/10 96/7 14/12 98/7 77/11  2/36 36 42 24 لوم

  
  نتایج

 خصوصیات خاك اثر پلیمر بر

 .بوددار   معنی درصد1/0در سطح آماري خاك پلیمر بر هدایت الکتریکی  کاربرد: هدایت الکتریکی
ترین میزان  بیش.  کاهش یافتداري طور معنی  به هدایت الکتریکی خاك،با افزایش سطوح پلیمر
جدول ( در صد وزنی پلیمر بود 4/0 شاملترین آن در تیمار  مار شاهد و کمهدایت الکتریکی در تی

 نسبت به  درصد32 میزان کاهش هدایت الکتریکی بهسبب  ، در صد وزنی پلیمر4/0 استفاده از ).2
  .گردیدشاهد 

با توجه به شکل . دار نشد اثر متقابل دور آبیاري و سطوح مختلف پلیمر بر هدایت الکتریکی معنی
 ECeداري در  شود که در تمامی سطوح سوپرجاذب با افزایش دور آبیاري تفاوت معنی شاهده می م1
  . کاهش یافته استECeوجود نیامده است، اما با افزایش سطح سوپرجاذب و کاهش دور آبیاري،  به
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  .جاذب و دور آبیاري بر هدایت الکتریکی خاك اثر متقابل سوپر-1شکل 
  

هاي  تواند مقادیر زیادي آب و محلول خاك به این علت است که پلیمر میکاهش هدایت الکتریکی 
 وجود آب زیاد در خاك باعث رقیق شدن غلطت امالح و ،فیزیولوژیکی را جذب و در خود نگه دارد

به همین علت با افزایش ) 2005رمضانی و همکاران، ( شود پایین آمدن هدایت الکتریکی خاك می
  .ایت الکتریکی کاهش یافته استمیزان پلیمر در خاك، هد

هاي مختلف  ها را بر هدایت الکتریکی در رطوبت تأثیر انواع سوپرجاذب) 2010(بال و همکاران 
هاي مختلف و بسته  تیجه رسیدند که هدایت الکتریکی خاك در رطوبتنخاك بررسی کردند و به این 

 با افزایش ECکاهش )  رطوبت درصد14(کم  هاي خیلی در رطوبت. به نوع سوپر، رفتار متفاوتی دارد
جاذب افزایش سوپر) رطوبت درصد 86(زیاد  هاي خیلی دار نبوده است و در رطوبت  معنیجاذبسوپر

  . شده استEC  و در مقادیر زیادتر باعث افزایشECدر مقدار کم باعث کاهش 
ه با هدایت مشاب. بوددار  معنی جرم مخصوص ظاهري نیز پلیمر بر کاربرد: جرم مخصوص ظاهري

داري کاهش  طور معنی  نیز در اثر کاربرد سطوح مختلف پلیمر به مخصوص ظاهريجرمالکتریکی، 
 که بود درصد وزنی پلیمر 4/0 شامل مخصوص ظاهري مربوط به تیمار  جرمترین کاهش  بیش.یافت

  ).2جدول  (دادنشان کاهش  درصد 12نسبت به تیمار شاهد 
 گردید که مخصوص ظاهري خاك جرمخاك موجب کاهش جاذب در کاربرد پلیمرهاي سوپر

 ازم. بود تر بودن جرم مخصوص ظاهري آب نسبت به خاك  و کم انبساط خاكناشی ازعلت این امر 
 مخصوص ظاهري خاك شنی را ازجرم  ،جاذب طی آزمایشی مشاهده کرد که پلیمرهاي سوپر)1980(
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 مخصوص ظاهري خاك رس و جرمترمکعب م گرم بر سانتی 58/1 بهمترمکعب  گرم بر سانتی 61/1
  .کاهش دادندمترمکعب  گرم بر سانتی 2/1به مترمکعب   گرم بر سانتی33/1شنی را از 

طور  رطوبت قابل استفاده گیاه به مقدار ،کلی با افزایش سطح پلیمرطور به: رطوبت قابل استفاده گیاه
 مربوط به رطوبتترین مقدار  ود کمش  مشاهده می2که در جدول طور همان. فتایفزایش داري ا معنی

  درصد80 درصد وزنی پلیمر است که 4/0رین مقدار آن مربوط به تیمار شامل ت تیمار شاهد و بیش
  .دهد افزایش نسبت به شاهد را نشان می

توان به ساختمان   پلیمر نسبت به شاهد را میشاملهاي فزایش آب قابل استفاده گیاه در تیمارا
اي پلیمر استاکوزورب منجر به جذب و  ساختمان شبکه. نسبت داد دوستی آن پلیمر و خواص آب

داري آب در خاك،  پلیمري با نگه هاي هیدروژل. تر آب نسبت به نمونه شاهد گردید داري بیش نگه
اي میزان آب در دسترس  مالحظه طور قابل هتغییر توزیع اندازه حفرات خاك و کاهش تبخیر فیزیکی ب

  ).2006فراهانی،  نادري و واشقانی( دهند  میگیاه را افزایش
ایجاد ساختمان در  بر  وزنی هیدرژل، عالوه درصد45/0دریافت که کاربرد ) 2009(نی بروج پروانک

هاي لومی شنی سبب افزایش توانایی جذب آب هیدروژل و در نتیجه افزایش میزان آب قابل  خاك
  سیو و همکاران و)1986( تري و نلسون، )2004(  و سهرابکوپایی عابدي. شود استفاده گیاه می

داري آب خاك و افزایش آب  دوست، بهبود ظرفیت نگه هاي آب، هم در نتیجه کاربرد پلیمر)1995(
  .قابل استفاده گیاه را گزارش نمودند

  
  . نتایج مقایسه میانگین سطوح مختلف هیدروژل جاذب رطوبت مصرفی در خصوصیات خاك-2جدول 

   درصد4/0   درصد3/0   درصد2/0  رصد د1/0  0  تیمار
  a77/27  b46/25  c33/23  d68/20  e72/18  )زیمنس بر متر دسی(هدایت الکتریکی 

  a47/1  b43/1  c39/1  d34/1  e29/1  )مترمکعب گرم بر سانتی(جرم مخصوص ظاهري 
  e15  d16  c18  b24  a27  )درصد حجمی(رطوبت قابل استفاده گیاه 

  .باشند  درصد می5دار بین تیمارها براساس آزمون دانکن در سطح  دهنده وجود تفاوت معنی انحروف غیرمشابه در هر ردیف نش
  

  اثر پلیمر بر خصوصیات گیاه
که در  طوري ه ب، ارتفاع گیاه شددار  معنیجاذب باعث افزایشسوپرپلیمر کاربرد : ارتفاع اندام هوایی

 3/0ار  با مقدلی و،تر از شاهد بود  بیشدرصد 65ارتفاع گیاه  ،) پلیمر درصد4/0 تیمار(باالترین سطح 
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 گیاه ارتفاعبر  کنش دور آبیاري و میزان پلیمر برهم ).3جدول  (داري نداشت  پلیمر تفاوت معنیدرصد
روز  3 پلیمر با دور آبیاري  درصد4/0ترین ارتفاع مربوط به تیمار  بیش. بوددار  معنی درصد 5در سطح 

 .دار نبود  روز معنی1 درصد پلیمر با دور آبیاري 3/0 در این تیمار با تیمار  گیاهالبته تفاوت ارتفاع. بود
که ارتفاع گیاه  بیاري با آنر بقیه تیمارها، با افزایش دور آ پلیمر د درصد4/0همچنین غیر از تیمار 

  ).2شکل (دار نبود   درصد معنی5 سطح کاهش یافت ولی این کاهش در
  

  
  

  .ب و دور آبیاري بر ارتفاع اندام هواییجاذ اثر متقابل سوپر-2شکل 
  

تواند سبب  جاذب میگردد که کاربرد پلیمر سوپر هاي انجام گرفته مشاهده می با توجه به پژوهش
داري  دلیل افزایش میزان نگه این رفتار به. هاي رشد رویشی مانند ارتفاع گیاه گردد افزایش شاخص

جاذب در کاهش خشکی هاي سوپر سی تأثیر هیدروژلی که بر روي برردر پژوهش .باشد رطوبت می
 درصد وزنی پلیمرهاي 3/0ه با کاربرد  نشان داد کدست آمده تان زیتون انجام گرفت، نتایج بهدرخ

گیري  هاي تیمار شده نسبت به تیمار شاهد افزایش چشم هاي رشدي در نهال جاذب شاخصسوپر
 یزدانی و همکاران). 2005،  و اسدزادهطالیی(دند تر در معرض تنش خشکی قرار گرفته بو داشتند و کم

  .نیز در گندم به نتایج مشابهی دست یافتند) 1992(سترن و همکاران ادر سویا و ) 2007(
 داشت يدار  معنیثیرأت وزن تر و خشک اندام هوایی نیزمیزان پلیمر بر : وزن تر و خشک اندام هوایی

    درصد3/0  تیمار با مشابه با ارتفاع گیاه،لیمر بود که پ درصد4/0 ترین آن مربوط به تیمار و بیش
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 درصد پلیمر 4/0 و خشک اندام هوایی در تیمار وزن تر). 3جدول  ( نداشتيدار تفاوت معنیپلیمر 
  .دار بود  معنی درصد1/0ها با شاهد در سطح   برابر تیمار شاهد بود و تفاوت آن73/1 و 18/2ترتیب  به

مربوط به و خشک اندام هوایی ترین میانگین وزن تر   و میزان پلیمر بیشکنش دور آبیاري در برهم
 ترین آن مربوط به شاهد در تمام سطوح آبیاري بود  روز و کم3پلیمر با دور آبیاري  درصد 4/0تیمار 

 درصد پلیمر در سایر تیمارها با افزایش 4/0 و 3/0استثناي تیمارهاي  این به بر عالوه). 4 و 3هاي  شکل(
  .داري نداشت ور آبیاري وزن خشک اندام هوایی کاهش معنید
  

  . نتایج مقایسه میانگین سطوح مختلف هیدروژل جاذب رطوبت مصرفی در خصوصیات رشدي گیاه-3جدول 
   درصد4/0   درصد3/0   درصد2/0   درصد1/0  0  تیمار
  c22/18  c77/20  b88/24  a88/28  a11/30  )متر سانتی( ارتفاع اندام هوایی

  c61/11  c46/13  b59/17  a61/23  a34/25  )گرم(تر اندام هوایی وزن 
  c39/3  c82/3  b65/4  a55/5  a88/5  )گرم(وزن خشک اندام هوایی 

  d97/2  cd30/3  c86/3  b39/5  a25/6  )گرم(وزن تر ریشه 
  d18/2  cd36/2  c75/2  b03/4  a93/4  )گرم(وزن خشک ریشه 

  c81/10  c6/12  b88/16  a23/22  a62/23  )متر سانتی(طول ریشه 
  .دنباش  درصد می5اساس آزمون دانکن در سطح دار بین تیمارها بر دهنده وجود تفاوت معنی مشابه در هر ردیف نشانحروف غیر

  

  
  

  .ر آبیاري بر وزن تر اندام هواییجاذب و دو اثر متقابل سوپر-3شکل 
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  .ییجاذب و دور آبیاري بر وزن خشک اندام هوا اثر متقابل سوپر-4شکل 
  

هاي اصلی  دن پتانسیل تولید محصول از برتري به حداکثر رساندهد که  نشان میها پژوهش
تواند  هاي شنی می خصوص خاك همچنین مصرف پلیمر در خاك، به. شود ها محسوب می جاذبسوپر

هاي آبیاري در مناطق  کاهش شوري خاك باعث موفقیت برنامه داري رطوبت و با افزایش ظرفیت نگه
خشک شود و میزان آب قابل استفاده گیاه را افزایش دهد که این تأثیر باعث افزایش   نیمهخشک و

 کاربرد پلیمر سبب افزایش مواد غذایی قابل دسترس گیاه در ).1993سیلبربوش، (شود  عملکرد گیاه می
 که ردندنیز عنوان ک) 1990 (جانسون و وودهاوس. دهد خاك شده، بنابراین بیوماس گیاه را افزایش می

  .جاذب در کشت گندم باعث افزایش وزن خشک گردیدکاربرد سوپر
خشک ریشه اثر  میزان پلیمر بر وزن تر و نشان داد که 3نتایج جدول : وزن تر و خشک ریشه

ترین آن مربوط   پلیمر و کم درصد4/0مربوط به تیمار  تر و خشک ترین وزن  و بیشاشت ديدار معنی
وزن خشک ریشه .  نداشت پلیمر درصد1/0 تیمار دار با تفاوت معنیار شاهد تیم که بودشاهد تیمار به 

  . برابر تیمار شاهد بود26/2 و 84/1ترتیب   درصد پلیمر به4/0 و 3/0در تیمار 
. دار بود  درصد معنی1در سطح اثر متقابل دور آبیاري و میزان پلیمر بر وزن تر و خشک ریشه 

 روز 3 پلیمر در دور آبیاري  درصد4/0بوط به تیمار مرریشه ک خش ترین وزن تر و که بیش طوري به
 5هاي  شکل(هاي آبیاري بود مربوط به تیمار شاهد در تمام دورترین وزن تر و خشک ریشه  و کمبود 

 پلیمر، در تمام سطوح پلیمر با افزایش دور آبیاري وزن  درصد4/0بر این به غیر از سطح   عالوه.)6و 
  .دار نبود  یافت ولی این کاهش معنیتر وخشک ریشه کاهش



 راننسب و همکا شیما زنگویی

 177

 جاذب سوپرمشاهده شده است که) 1990(و جانسون و وودهاوس ) 2003(شفیعی  هاي بانج طبق بررسی
  .اند و گندم شده Populus euphraticaترتیب منجر به افزایش وزن خشک ریشه در گیاه  به

  

  
  

  .هجاذب و دور آبیاري بر وزن تر ریشاثر متقابل سوپر -5شکل 
  

  
  

  .جاذب و دور آبیاري بر وزن خشک ریشه اثر متقابل سوپر-6شکل 
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 4/0ترین طول ریشه مربوط به تیمار  بیش. بوددار  معنینیز  طول ریشه پلیمر بر کاربرد: طول ریشه
 برابر آن در 2 و 18/2ترتیب   و بهداري نداشت  تفاوت معنی درصد3/0 پلیمر بود که با تیمار درصد

  ).3جدول (ود تیمار شاهد ب
ترین طول ریشه مربوط  کنش دور آبیاري و میزان پلیمر بیش هاي مربوط به برهم در مقایسه میانگین

 در دور آبیاري هر روز  درصد3/0 روز بود که با تیمار 3 پلیمر در دور آبیاري  درصد4/0به مقدار 
 برابر 5/2 پلیمر  درصد4/0 روز، طول ریشه در تیمار 3در دور آبیاري .  نداشتيدار تفاوت معنی

 با  درصد4/0روند کاهشی طول ریشه در تمامی سطوح پلیمر غیر از تیمار . تر از تیمار شاهد بود بیش
  ).7شکل (دار نبودند   درصد معنی5آبیاري مشاهده شد، ولی در سطح افزایش دور 

 

  
  

 .جاذب و دور آبیاري بر طول ریشه اثر متقابل سوپر-7شکل 

  
ي کاربرد هیدروژل، جلوگیري از نفوذ عمقی آب محیط ریشه و ها ین برتريرت یکی از مهم

. یابد با افزایش دور آبیاري، میزان نفوذ ریشه و عمق توسعه آن کاهش می. شستشوي امالح است
جاذب بر روي خصوصیات کیفی ا بررسی اثر آبیاري و پلیمر سوپرب) 2011(مرادي و همکاران  شیخ

 روز عمق توسعه ریشه 6 روز به 4 و 2جه رسید که با افزایش دور آبیاري از چمن اسپورت به این نتی
دهنده تأثیر پلیمر بر انبوهی و رشد  نیز نشان) 2004(س و همکاران تینتایج بررسی پانایو. یابد کاهش می

  .باشد ریشه در مقایسه با شاهد می
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نجاتعلی و (هاي فرعی  ریشهافزایش  ها با بهبود شرایط فیزیکی خاك باعث تراکم ریشه وپلیمر
تر شده و گیاه  د که در این صورت دسترسی ریشه به آب قابل استفاده بیشنشو می) 2005همکاران، 

  .گیرد میتأثیر شرایط تنش خشکی قرار  تر تحت کم
  

  گیري نتیجه
یر ثأترین ت  روز بیش3 درصد با دور آبیاري 4/0ها مشخص شد که تیمار  با توجه به مقایسه میانگین

ویژه کمبود  هاي رشدي گیاه داشت، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط اقتصادي و به  شاخصتر  بر بیشرا
 استقرار  روز را براي3 پلیمر با دور آبیاري  درصد4/0توان کاربرد   میآب و تبخیر بسیار باال در منطقه

ده سوپرجاذب و دورهاي آبیاري تر ما با این وجود مقادیر بیش.  پیشنهاد کردتاغ در این شرایط نهال
توان گیاهان با کیفیت باالتري  در این حالت می .متفاوت باید در شرایط صحرایی نیز بررسی شود

 البته با .کرد جلوگیري زایی بیابان هاي پدیده از ها به عرصه  و با انتقال نهالنسبت به شاهد تولید کرد
شود براي فراهمی  شه گیاه کم است پیشنهاد میکه در گلدان حجم خاك در دسترس ری توجه به این

جاذب در شرایط تیجه حفظ پوشش گیاهی کاربرد سوپرتر رطوبت در شرایط صحرایی و در ن بیش
تري در دسترس گیاهان قرار دارد و امکان نفوذ عمقی ریشه و دسترسی به  صحرایی که خاك بیش

  .ر آبیاري مورد بررسی قرار گیردت شیجاذب و دورهاي بتر سوپر تر است سطوح کم رطوبت بیش
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Abstract1 

Using of soil conditioners is a method for retaining and storing the soil moisture 
in arid and semi arid areas. Application of hydrogels is a solution to increase 
irrigation efficiency in this area. Super absorbent polymers are conditioner’s group 
which can absorb precipitation or irrigation water and prevent from water 
percolation. A completely randomized design research with factorial arrangement 
and three replications was carried out to evaluate the effects of stockosorb hydrogel 
and irrigation intervals on growth of haloxylon seedlings in Hossain Abad Ghinab 
(Birjand, Iran). The experimental treatments consisted in different amounts of 
stockosorb hydrogel (0, 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4%) and irrigation intervals (every day, 
every 3 days and every 5 days). The result showed that application of hydrogel had 
the positive and significant effect on growth indices of seedling i.e. height, wet and 
dry weight of shoots and root and root length. The highest values of above indices 
were noted in 0.4% hydrogel treatment, but most growth indices in this treatment had 
no significant difference with 0.3% treatment. Also, the maximum values of growth 
indices were obtained by every 3 days irrigation. In addition, using hydrogel improved 
some soil properties, so that due to hydrogel, available water content increased and 
electrical conductivity and bulk density decreased significantly (P<0.05). According 
to results of this research, adding hydrogel into soil cause the haloxylon seedlings to 
grow and establish successfully in arid and semi arid area. Therefore, in order to 
reduce the water deficiency problem in conditions similar to this research, 
application of 0.4% hydrogel together with every 3 days irrigation can be 
recommended as a successful method for retaining the soil moisture and increasing 
the growth of haloxylon seedlings. However, in field condition more amounts of 
super absorbent and different irrigation intervals should be investigated, too. 
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