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Trawat A200 خشکدر یک منطقه نیمه   
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  18/11/1390: تاریخ دریافت

  2/8/1391 :تاریخ پذیرش
  

  چکیده
وري از منابع آب  هاي منابع طبیعی و افزایش بهره موفقیت طرح رکارهاي اساسی دآن، یکی از راه ت آب و استفاده بهینه از منابع محدودکاهش تلفا

خشک و نیمه  هاي اقلیمهاي کاشته شده در  هاي آبیاري و به حداقل رساندن تنش هاي وارده به نهال افزایش دور آبیاري و کاهش هزینه .و خاك است
صـفات  بر رشـد  آن بر افزایش دور آبیاري و تأثیر  (Trawat A200)به منظور بررسی اثر سوپرجاذب  پژوهش حاضر .خشک ایران امري حیاتی است

متر  098/0در سوپرجاذب گرم  140و  90، 40رویشی در نهال گل رز در خاك لومی رسی در قالب طرح آماري بلوك کامل تصادفی با چهار سطح صفر، 
نتایج پـژوهش نشـان از   . روز در سه تکرار به مرحله اجرا در آمد 18و  14، 10، 6نیز با چهار سطح  مکعب خاك محیط اطراف ریشه و عامل دور آبیاري

ر گـرم سـوپرجاذب و دو   40روز با  10ها در دور آبیاري ارتفاع شاخه .مختلف رشد در نهال گل رز دارد صفاتتأثیر سوپرجاذب بر افزایش دور آبیاري و 
ترین وضعیت را در متغیرهـاي   گرم سوپرجاذب، مناسب 40روز با  10ب، قطر یقه و قطر تاج پوشش در دور آبیاري جاذگرم سوپر 140روز با  14آبیاري 

هاي رز، دور آبیاري  توان بدون ایجاد افت در رشد نهال به عبارتی با مصرف سوپرجاذب، می .اند پیوسته تحت تیمارهاي اعمال شده نسبت به شاهد داشته
  .را افزایش داد

  
  پارامتر رشد، تنش رطوبتی، زنده مانی، نهال :هاي کلیدي واژه

  
  1 مقدمه
ایران با بارشی کمتر از یـک سـوم   خشک خشک و نیمهکشور در 

و توزیع بسیار نامناسب آن، اسـتفاده  ) 8( متوسط بارندگی ساالنه دنیا
آوري نوین براي باال بردن کارآیی مصرف در منابع محدود  مؤثر از فن

ـ    . و حیاتی است آبی امري ضروري ه با اعمـال مـدیریت صـحیح و ب
هاي پیشـرفته از طریـق حفـظ رطوبـت، افـزایش       آوري کارگیري فن

تـوان   ظرفیت نگهداري و بهبود وضعیت نفوذپذیري آب در خاك مـی 
 ،هـا  روشترین  مناسبی از یک). 12و  9(بازده مصرف آب را باال برد 

از منابع آب و خـاك   وري بهینه که بهره ها است استفاده از سوپرجاذب
هـاي   عالوه در عرصـه ه ب. را به دنبال دارد کشاورزي پایدار و نیل به

 هاي کاشـته شـده،   هاي وارده به نهال تواند با کاهش تنش طبیعی می
                                                        

جهاد دانشگاهی اسـتان   ،هیئت علمی گروه هیدرولیک و منابع آب اعضاي -2 و 1
  کرمانشاه

 )Email: khaliljalili@yahoo.com            :        مسئولنویسند  -(*
   اه تربیت مدرسدانشگ ،بیومتري جنگلگروه استادیار  -3

 ).17و  16(  باشدهاي منابع طبیعی را در پی داشته  موفقیت طرح
 رنگ، بدون خاصیت آالینـدگی در  بو، بی ها موادي بی سوپرجاذب

باشـند و   هاي گیـاهی مـی   هاي سطحی و زیرزمینی و بافت خاك، آب
هـاي مـؤثر و مفیـد     قادرند عالوه بر جذب مقادیر زیـاد آب، کـاتیون  

رشدگیاه را در خود جذب نموده و در موقع لزوم در اختیـار گیـاه قـرار    
مـر در نهایـت بسـته بـه نـوع آن، در خـاك توسـط         این پلـی . دهند

و بـه ترکیبـات سـازنده شـامل آمونیـاك،      ها تجزیـه   میکروارگانیسم
ــی     دي ــمی م ــدون ضــایعات س ــیدکربن و آب ب ). 10( شــکند اکس
درصـد   05/0 آمیـد کمتـر از   آمیدهایی که حاوي مونوآکریل آکریل پلی
تر از این میزان به طور مستقیم  در زمانی که در غلظت پایین باشند می

آمید  آکریل مونو. )20و  13( خطر هستند گیرند بی مورد استفاده قرار می
هاي گیاهی جذب نشده و زمانی که به طـور مسـتقیم    به وسیله بافت

  ). 14( شکند شود به سرعت می هاي زنده گیاهی ترزیق می داخل بافت
گرم  8با افزودن پلیمر استاکوسرب به میزان ) 10(عابدي کوپایی 

بر کیلوگرم خاك بر روي آب قابل استفاده سه نوع بافت خاك سبک، 
توسط و سنگین در استان اصفهان نشان داده است که رطوبت قابل م
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و  1/2هاي لوم شنی و لوم رسی شنی نسبت به شاهد  استفاده در خاك
برابر افزایش داشته است در حالی که این افزایش در مورد خـاك   3/1

بـا بررسـی اثـر    ) 4(حـق شـناس و بیگـی     .دار نبوده است رسی معنی
در ) درصد 6/0و  4/0، 2/0(ر سه سطح د Trawat A200سوپرجاذب 

هایی با بافت شـنی و   کیلوپاسکال در خاك 1500هاي صفر تا  مکش
لومی رسی نشان دادند پلیمر باعث افزایش رطوبت حجمـی مانـده و   
رطوبــت اشــباع در هــر دو خــاك شــد و اســتفاده از ایــن مــاده را در 

لیلی و ج. هاي سبک براي افزایش فواصل آبیاري توصیه نمودند خاك
نشان دادند که وضعیت ماندگاري رطوبت در خـاکی بـا   ) 2(همکاران 

بافت لومی رسی و در اقلیم نیمه خشک سرد کرمانشاه، تحـت تـأثیر   
هاي مختلف پروفیل خاك  ، در عمقTrawat A200پودر سوپرجاذب 

محیط اطراف ریشه نهال بـادام متفـاوت اسـت و در خـاك سـطحی      
جاذب زیاد بوده اما سطح شـاهد یـا   اختالف بین سطوح مختلف سوپر

همچنین یزدانی و . بدون سوپرجاذب کمترین میزان را نشان داده است
کیلـوگرم در هکتـار ایـن     225نشان دادند که کـاربرد  ) 21(همکاران 

در شـرایط  L 11پلیمر بهترین تأثیر را بر رشد و عملکـرد سـویا رقـم    
بافت سـیلتی  آبیاري معمول و تحت شرایط تنش خشکی در خاکی با 

  . دهد میخشک از خود نشان لومی و اقلیم نیمه
کیلوگرم در هکتار از پلیمـر سـوپرجاذب بـا نـام      60کاربرد بهینه 

آمید مصنوعی با نمک پتاسیم، بر کیفیـت و تولیـد سـالیانه     آکریل پلی
هاي شنی مناطق خشک کشور چـین توسـط اسـالم     یوالف در خاك

ي و افزودن مواد جـاذب رطوبـت در   اثر برنامه آبیار .گزارش شد) 18(
هاي سرد  هاي گرم و خشک و زمستان آب و هواي معتدل با تابستان

فرنگـی و  به خاك حاوي شن و ماسه سیلیسی و بر رشد نهال گوجـه 
 ١لکوسوربآزمایش شده است و افزودن آ) 19(سویا توسط سیواپاالن 

-گوجـه درصد وزنی به دلیل دسترسی بیشتر گیاه  6/0به میزان  400
در . داري در اجزا تولید گردیده است فرنگی به آب باعث افزایش معنی

گیاه سـویا نیـز مقـدار آب نگهـداري شـده در خـاك در فشـار یـک         
برابر و در سطح  12درصد وزنی ماده اصالحی  3مگاپاسکال در سطح 

برابر نسبت به تیمار کنترل افزایش نشان  19درصد وزنی به میزان  7
  . داده است

 Aپلیمر نـوازورب   نشان دادند که کاربرد) 1( رهبرو ج شفیعی بان
 ٢هاي رویشی و موفقیت پانیکوم پدیده برتولید پژوهشگاه پلیمر ایران، 

در سه نوع خاك سبک، متوسط و سنگین، سبب تسریع رویش بذرها 
هاي ظاهر شده روي هر بوتـه  هاي سبک شده و تعداد خوشه در خاك

، 100، 50، )شاهد( اثر صفر) 6(داورپناه ). 1( درصد افزایش دارد 5/85
هـاي   گرم از همین سوپرجاذب در گـودال کاشـت نهـال    200و  150

متر مکعب را بررسی نمـود و نشـان    125/0بادام، پسته و مو با حجم 
                                                        
1- Alcosorb400 
2- Panicum antidotale  

گرم ماده جاذب رطوبت نیز بیشترین اثر خود  50داد که سطح مصرف 
بادام، مو و پسته داشته  هاي را در قطر یقه، ارتفاع و تاج پوشش نهال
مـانی و بـادام و پسـته داراي    است و گونـه مـو داراي کمتـرین زنـده    

اند که به خصوصیات ژنتیکی و فیزیولـوژیکی   مانی بودهبیشترین زنده
چهـار سـطح   ) 5( پور و همکـاران  همچنین خلیل. ها مربوط است گونه

خاك  متر مکعب 1/0در ) گرم 120، 80، 40،  0(سوپرجاذب نوازورب 
داري  و اختالف معنی ندگودال کاشت نهال کاج، مورد پژوهش قرار داد

گـزارش  % 1گرم پلیمـر و شـاهد در سـطح     120و  80بین تیمارهاي 
اما سوپرجاذب موجود در خاك باعث گردیده که با دو برابـر  . اند نموده

داري بـین شـاهد و تیمارهـاي داراي     شدن دور آبیاري تفـاوت معنـی  
  ).5( دسوپرجاذب نباش

اي رز درختچـه . گونه مورد استفاده در این پژوهش گـل رز اسـت  
اي اي رایج و درختچهگیاه باغچه و یک Rosaceaeمتعلق به خانواده 

هاي رز مرکب، برگ. دار در چشم اندازهاي طبیعی به شمار می رودگل
گلبرگ  5هاي آنها منفرد، پرجلوه و داراي گل. تناوبی و ریزان هستند

هاي آخر بهار و فصـل تابسـتان   هاي زیاد و زرد رنگ در ماهمو  پرچ
رزها به لحاظ رنگ گل متنوع بوده و از رنگ سفید . داراي گل هستند

. شـوند در طبیعت دیـده مـی   )الکی(هاي صورتی و قرمز سیر تا رنگ
این گیاهـان تنهـا   . ها نیز داراي رنگ زرد روشن هستندبرخی از گونه

رسند و در محیط بیشترین رشد ارتفاعی خود میسال به  4یا  3پس از 
در . ترین وضعیت رشد را دارندآفتابی و معرض آفتاب مستقیم، مناسب

اواخر پاییز، اواخر زمستان و شروع بهار بـدون روکـش خاصـی قابـل     
ها و پراکنش اي با اندازه مناسب جهت ریشهالهکشت بوده و کندن چ

  ).15( از آنها را فراهم نمایدتواند وضعیت طبیعی مورد نیآنها می
ها مشخص  هاي انجام شده بر روي سوپرجاذب با دقت در پژوهش

 300تـا   5گردد که دامنه وسیعی از مصـرف پـودر سـوپرجاذب از     می
گرم در خـاك   200کیلوگرم در هکتار براي اراضی کشاورزي و نیز تا 

 گـردد و تعیـین مقـدار بهینـه پـودر      ها مشاهده مـی  چاله کشت نهال
سوپرجاذب که بتواند با بیشترین کارآیی، کمترین میزان مصرف را در 

صورت نگرفتـه اسـت و از   بر روي آن هاي مختلف داشته باشد  خاك
ــاربرد   ــل اقتصــادي ک ــا، تحلی ــی در تیمارهــاي پیشــنهادي آنه طرف

ها در کاهش دفعات آبیاري و افزایش میـزان تولیـد ارائـه     سوپرجاذب
ش هدف اصلی پژوهش بکارگیري سطوح در این پژوه. نگردیده است

مختلف سوپرجاذب و اعمال دورهاي آبیاري مختلف براي بـه دسـت   
ترین دور آبیاري است کـه در آن بـا مصـرف کمتـرین      آوردن مناسب

رشد نهال گل رز در مقایسه  صفاتمیزان پودر سوپرجاذب، کاهشی در 
  .با تیمار شاهد صورت نپذیرد

  
  ها مواد و روش

بـا انـدازه ذرات    Trawat A200از سـوپرجاذب   در این پـژوهش 
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مر براي مخلوط این پلی. ساخت ایران استفاده شد) mm 2-1(کوچک 
شدن در محیط ریشه گیاه قبل از کاشت و یا در کاربردهاي صحرایی 

پس از مشورت با کارشناسان مدیریت . کاشت نهال توصیه شده است
هـاي  ي اجرایی در عرصههاآبخیزداري کرمانشاه و نیز بازدید از طرح

بـه دلیـل اسـتفاده در     Rosa boissieriمنابع طبیعی در استان، گونه 
هاي منابع طبیعی، سازگاري بـا محـیط در   هاي طبیعی و طرحعرصه

هاي متـولی امـر   ها و ارگاناستان کرمانشاه و استفاده توسط سازمان
  . فضاي سبز انتخاب گردید

  
  منطقه مورد مطالعه
در شمال شهر کرمانشاه و در زمینی به مساحت  محدوده پژوهش

هـاي کـوه   در دامنـه  ویک هکتار در محوطه دانشگاه رازي کرمانشاه 
متوسط بـارش سـالیانه منطقـه در دوره    . طاق بستان واقع شده است

 2/472ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه، ) 1358-1387(ساله  30آماري 
ه آغاز و در خرداد مـاه بـه   میلی متر برآورد شده که بارندگی از مهرما

از لحاظ اقلیمی و بر اساس تقسیم بنـدي  . حداقل مقدار خود می رسد
آمبرژه، منطقه داراي آب و هواي نیمه خشک سرد و بر اساس اقلـیم  

بـه لحـاظ   ). 3( نماي دومارتن داراي اقلیم نیمـه خشـک مـی باشـد    
 6/14پارامترهاي دمایی، منطقه طرح داراي دمـاي متوسـط سـالیانه    

ترین ماه ترین و سردگراد بوده و متوسط درجه حرارت گرمدرجه سانتی
بــر اســاس . درجــه مــی باشــد -1/3و  2/38ســال نیــز بــه ترتیــب 

هاي صورت گرفته، اجزاي بافت خاك منطقـه شـامل شـن و     آزمایش
درصد و کالس بافت لوم رسی،  29و  42، 29سیلت و رس به ترتیب 

زیمنس بر متـر، فسـفر و    93/9×10-3، هدایت الکتریکی 5/6اسیدیته 
 85/0، کربن آلی ppm 370و  ppm0/5پتاسیم قابل جذب به ترتیب 
-گرم بر کیلوگرم میمیلی 64/0و  42/1درصد، آهن و روي به ترتیب 

گرم بر سانتی متر مکعب، تخلخل کـل   027/1چگالی ظاهري . باشد
 348/0و  181/0و تخلخل ماکرو و میکرو نیز به ترتیب برابر  529/0
هاي یکساله در محـل کشـت نشـانه    پوشش یکنواخت علف. باشد می

به هر حال براي دقت بیشتر و حذف اثـر  . یکنواختی خاك منطقه بود
هــاي جزیــی خــاك از آزمــایش فاکتوریــل در قالــب طــرح اخــتالف

سایر پارامترها نیز نظیر شیب و . کامل تصادفی استفاده شد هاي بلوك
  .ر منطقه طرح یکنواخت بودوضعیت توپوگرافی نیز د

  
  ها طراحی آزمایش و تحلیل داده

هاي محل اجرا، طرح بر اسـاس  با توجه به اهداف طرح و ویژگی
کامل تصادفی اجرا شـد و   هاي آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوك

براي هـر نمونـه   . تیمارهاي سوپرجاذب و آبیاري بر آنها اعمال گردید
متر و بـا   5/0مجاور هم به قطر و عمق  چاله 3نهال در  3آزمایشی، 

در نهایـت چهـار   . متر در نظر گرفتـه شـد   5/1رعایت فاصله مناسب 

سطح آبیاري، چهار سطح سوپرجاذب در سه تکرار اعمال شده و برنامه 
  . زمان بندي آبیاري مطابق تیمارهاي پیش بینی شده اجرا گردید

جه به بافت خاك مقدار پودر سوپر جاذب افزوده شده به خاك با تو
حداقل آن صفر و یا به عبـارتی بـدون   . صورت گرفتدر چهار سطح 

اسـتفاده از پـودر و حـداکثر میـزان آن بــا توجـه بـه افـزایش حجــم        
و میزان تخلخل خـاك   1:125سوپرجاذب پس از جذب آب به میزان 

خاك محدوده اطراف نهال که تحت تأثیر  متر مکعب 098/0در حجم 
بر این اساس میزان بیشینه . باشد محاسبه گردیدپودر سوپرجاذب می 

 098/0پودر سوپرجاذب که مـی توانـد خلـل و فـرج درشـت حجـم       
گرم به  140مترمکعب خاك محیط اطراف ریشه نهال را اشباع نماید 

گرم به عنوان سطوح دیگـري از تیمـار    90و  40دو سطح . دست آمد
. یشینه منظور گردیدسوپر جاذب انتخاب شده و مابین مقادیر کمینه و ب

گرم براي هر  140و  90، 40، 0بدین صورت چهار سطح سوپر جاذب 
نهال گل رز بدست آمده و در قالب طرح آزمایشی مورد نظـر اعمـال   

  . گردید
هاي جنگلی و زینتی با توجه بـه نـوع جـنس،    آب مورد نیاز گونه

ایـن   گونه و واریته و متأثر از شرایط اقلیمی متفاوت است و در مـورد 
هاي قابل اطمینانی وجود نداشـته و یـا   ها دادهنوع درختان و درختچه

مقدار آن محدود است و برنامه آبیاري آنها به صورت تجربـی انجـام   
ها از اولین عالئـم و پیامـدهاي    گیرد و پژمردگی و زرد شدن برگمی

لذا در این تحقیـق دور آبیـاري   ). 11( ناشی از تنش آبی گیاهان است
گونه گل رز در شرایط اقلیمی حاکم بر محدوده طرح و مطابق حداقل 

ها، شش روز به دست آمد و به عنـوان  شواهد ناشی از تنش آبی نهال
براي بررسی دامنه اثر سوپرجاذب مورد استفاده، سه . شاهد منظور شد

برابر زمان آبیاري شاهد به عنوان حداکثر دور آبیاري انتخاب گردید و 
و حداکثر نیز دو سطح دیگر آبیاري با نسبت یکسان در فاصله حداقل 

روز در نظـر   18و  14، 10، 6بنـابراین سـطوح آبیـاري    . لحاظ گردید
  .گرفته شده و مورد اجرا قرار گرفت

پودر سوپرجاذب نیز به صـورت پـودر خشـک مخلـوط در خـاك      
پس از مخلوط کردن یکنواخت پودر در حجـم خـاك   . استفاده گردید

ر ظرف جداگانه؛ همزمان با کاشـت نهـال، خـاك در    چاله حفر شده د
اطراف نهال و درون چاله قرار گرفت و پس از استقرار نهـال، آبیـاري   

لیتر آب در دو بازه زمانی با فاصله یک سـاعت   100سنگین با حجم 
انجام شد تا سوپرجاذب با جذب آب، صد در صد متورم شده و خاك به 

آب آبیاري جهت اشـباع خـاك    میزان حجم. مرحله اشباع کامل برسد
لیتر بوده که در دو مرحله و بـا فاصـله    60محیط اطراف ریشه نهال 

زمانی یک ساعت جهت اشباع نمودن کامل پودر سوپرجاذب در طول 
فصل رشد از اردیبهشت ماه تا مهرماه و شروع اولـین بـارش پـاییزي    

رت دیگر در به عبا. ها قرار گرفتمطابق الگوي تیمارها، در اختیار نهال
متر کامالً به حالـت اشـباع    5/0هر آبیاري خاك ناحیه ریشه تا عمق 

  .رسید
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در زمان کاشت و در طول فصل رویش به صورت ماهیانه نسبت 
گیري پارامترهاي قطر یقه، ارتفاع نهـال،  به کنترل زنده مانی و اندازه

م اقـدا ) سطح سایه انـداز گیـاه  (ها و قطر آسمانه مجموع ارتفاع شاخه
آوري شده مورد تجزیـه و تحلیـل آمـاري قـرار     هاي جمع داده. گردید
هاي پیوسته در ابتدا بـا آزمـون کولمـوگروف     نرمال بودن داده. گرفت

هـا،   با توجه به تأیید فـرض نرمالیتـه داده  . اسمیرونوف بررسی گردید
براي بررسی کلی اثر عوامل بر متغیرها از آنالیز واریانس دوطرفـه در  

سـپس همگنـی   . بلوك کامـل تصـادفی اسـتفاده گردیـد     قالب طرح
واریانس براي طرح مذکور به وسیله آزمون لون بررسی و با توجه بـه  

گانه اسـتفاده  ها از آزمون دانکن براي مقایسات چند همگن بودن داده
  . شد

در واقع مقایسـه هزینـه انجـام آبیـاري و     تحلیل اقتصادي طرح 
-جاذب مورد استفاده که تأثیر معنی هزینه بکارگیري میزان پودر سوپر

هزینـه   .می باشد ها ایجاد نموده استداري در پارامترهاي رشد نهال
ها براي کلیه تیمارها یکسان بـوده و  هاي اولیه کاشت و استقرار نهال

فاصـله زمـانی اول   . در محاسبات اقتصادي مورد نظـر قـرار نگرفـت   
بیاري نهـال هـا در نظـر    خردادماه تا پانزده مهر ماه به عنوان فصل آ

گرفته شد که در این پژوهش تعداد نوبت آبیاري صورت گرفته بـراي  
ــف  ــل  18روز و  14روز،  10،)شــاهد(روز  6ســطوح مختل روز از عام

با هزینـه هـر    دستی نوبت آبیاري 7و  10، 14، 23به ترتیب  آبیاري
هزینـه   .بوده اسـت  1388در سال  ریال )یک هزار و ده( 1010نوبت 

ریال  100000جاذب مورد استفاده به ازاء هر کیلوگرم پودر سوپریه ته
-این هزینه ها و ارقام در تحلیـل بوده است که ) ریال 100هر گرم ( 

  .ارزیابی قرار گرفت مالكطرح  اقتصادي هاي
  

  نتایج 
  مانیزنده

ها در نهالها و یا به عبارتی حضور و یا عدم حضور مانی نهالزنده
شد به صورت ماهانه بررسی و مشاهدات کیفی ماهانه طول در دوره ر

اي در طرح به وجود نیامده و زنده مانی نشان داد که نهال خشک شده
دار معنی) 1383(داورپناه . درصد بود 100ها تا پایان اجراي طرح نهال

مانی سه گونه بادم، مو و پسته را به خصوصیات ژنتیکـی و  بودن زنده
و پسـته بیشـترین و مـو    مرتبط دانسته و بـادام  ها فیزیولوژیکی گونه

مختلـف آبیـاري و    تأثیر سطوح. مانی را نشان داده استکمترین زنده
هاي مختلف نتایج متفاوتی نشان داده است، اما اثر سوپرجاذب در ماه

هاي مـورد تحلیـل   و سوپرجاذب در هیچ کدام از زمان متقابل آبیاري
ل را به صورت جداگانه بررسی نمود و توان عواملذا می. معنی دار نبود

اما از آنجا که مقایسه مقدار بهینه . نیازي به مقایسه اثرات ساده نیست
مصرف سوپرجاذب و دور آبیاري مناسب، براي پارامترهـاي مختلـف   

بنـابراین بررسـی مقایسـه    . رشد نهال هدف اصلی پژوهش بوده است
ختلف مصرف پـودر  تیمارهاي م. اثرات ساده نیز صورت پذیرفته است

سوپرجاذب و دورهاي مختلف آبیاري بررسی و در پایان فصـل رشـد   
هـاي مختلـف،   از بـین حالـت  . تـرین گزینـه انتخـاب گردیـد    مناسب
ترین گزینه که بهترین شـرایط رشـد نهـال در بیشـترین دور      مناسب

آبیاري و کمتـرین میـزان مصـرف پـودر سـوپرجاذب رخ داده باشـد،       
  . استخراج گردید

  
  ایسه کلی متغیرهاي پیوسته در طول دوره رویش مق

ــداي دوره  پــس از کاشــت نهــال هــا، متغیرهــاي پیوســته در ابت
هیچ یک از متغیرهـاي  . گیري، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت اندازه
اما بررسـی کلـی اثـر    . نظر اختالف آماري معنی داري نشان ندادمورد

گیـري شـده در طـول     ازهسوپرجاذب و دور آبیاري براي متغیرهاي اند
ا ام. دار استها معنی دوره رویش، نشان داد که اثر آبیاري در تمام ماه

ها در خرداد و تیر و متوسـط قطـر   سوپرجاذب بر مجموع ارتفاع شاخه
داري  ثیر معنیأتاج در تیرماه و مجموع قطر یقه در خرداد و مرداد ماه ت

در خرداد و مرداد ماه اثر متقابل دور آبیاري و سوپر جاذب . داشته است
  ).1جدول ( بر مجموع قطر یقه معنی دار بود

  
  

 هاي اندازه گیري واریانس متغیرهاي پیوسته در ماه تجزیهنتایج  - 1جدول 
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  هامجموع ارتفاع شاخه

بررسی نتایج اثر تیمارهاي آبیاري و سوپرجاذب بـر روي پـارامتر   
وت اداد که در اردیبهشت ماه تف ها نشانشاخهمیانگین مجموع ارتفاع 

اما در پایان فصل رشد و در شهریور ماه . داري ایجاد نشده استمعنی
روز عامـل   10بین شاهد و کلیه سطوح عامل سوپرجاذب در  سـطح  

روز  14گرم سوپرجاذب در سطح آبیاري  140آبیاري و همچنین سطح 
کلیـه سـطوح   اما بین تیمـار شـاهد و   . داري وجود ندارداختالف معنی

 داري مشـاهده گردیـد  آبیاري و سوپرجاذب باقی مانده اختالف معنی
  ).1شکل (

ها نشان می دهد که تیمـار  در مورد مجموع ارتفاع شاخه 1شکل 
روز و سـطح   10شاهد با سطوح مختلف سوپرجاذب در سطح آبیاري 

روز آبیـاري اخـتالف معنـی داري     14گرم سوپرجاذب در سطح  140
روز آبیاري تفاوت معنی  18ا کلیه سطوح سوپرجاذب در دور اما ب. ندارد

ترین وضعیت در راسـتاي دسـتیابی بـه اهـداف     در مناسب. داري دارد
ترین رشد در کمترین استفاده از سطح سوپرجاذب پژوهش باید مناسب

هاي  با توجه به تحلیل هزینه. و در بیشترین سطح آبیاري اتفاق بیفتد
روز  10بیاري آگرم و دور  131ا مصرف کمتر از روز ب 14بیاري آ دوره 

لذا در انتخاب . گرم سوپرجاذب، اقتصادي است 91با مصرف کمتر از 
ترین وضعیت دور آبیاري در پارامتر مجموع ارتفاع شاخه ها در  مناسب

گرم سوپرجاذب نسبت به دور  40روز با  10نهال گل رز، دور آبیاري 
بـدین  . جاذب داراي برتـري اسـت  گـرم سـوپر   140روز با  14آبیاري 

گـرم   90هاي گل رز بـا بکـار بـردن    هاي نهالمفهوم که رشد شاخه
روز عالوه بـر اینکـه تفـاوت     10سوپرجاذب و افزایش دور آبیاري تا 

داري با تیمار شاهد آبیاري که با دور آبیاري نهال برابر است، از معنی
قـرون بـه صـرفه    خود نشان نداده است بلکه به لحاظ اقتصادي نیز م

این نتایج هماننـد نتـایج بدسـت آمـده از تحقیقـات الهربـی و       . است
ــاران  ــاران ) 1999(همک ــیواپاالن و همک ــر روي ) 2001(و س ــه ب ک

مؤیـد تـأثیر   کـه  فرنگی و سویا انجام گرفتـه اسـت،   هاي گوجه نهال
دسترسی به آب در معنی دار نمودن اجزاء تولید مـی باشـد کـه ایـن     

داري دلیل این که عامل سـوپرجاذب تـأثیر معنـی    دسترسی به آب به
داري روز، اختالف معنی 14ایجاد نموده است تا افزایش دور آبیاري به 

 225کاربرد  زنی) 2007(یزدانی و همکاران . با شاهد نشان نداده است
کیلوگرم در هکتار از این مواد را عامل افزایش بهترین رشد و عملکرد 

. انـد تنش خشکی و آبیاري معمول دانسـته  در شرایط L11سویا رقم 
 120و  80دار نبـودن سـطوح   نیز معنی) 1384(خلیل پور و همکاران 

گرم سوپرجاذب را با شاهد در نهال کاج گزارش نموده، امـا دو برابـر   
شدن دور آبیاري و عدم مشاهده اختالف معنی دار با دور آبیاري شاهد 

اند که نتایج این پژوهش مودهها گزارش نرا به دلیل وجود سوپرجاذب
  . نمایدرا تأیید می

  
  مجموع قطر یقه

دهـد کـه بـا    نشان مـی  1نتایج تجزیه واریانس در جدول شماره 
اعمال تیمارهاي آبیاري و سوپرجاذب، از نظر پارامتر مجموع قطر یقه، 

امـا بررسـی    .گـردد داري در اردیبهشت ماه مشاهده نمیتفاوت معنی
آبیاري و سوپرجاذب بر روي پارامتر میانگین مجمـوع  نتایج اثر تیمار 

دهد که اختالف شاهد بـا  نشان می) 2شکل (قطر یقه در شهریورماه 
روز تیمار آبیاري معنی دار  18و  14کلیه سطوح سوپرجاذب در سطوح 

روز  10همچنین شاهد با سطح صفر گرم سوپرجاذب در سـطح  . است
  .داري است تیمار آبیاري نیز داراي اختالف معنی
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  ها در پایان فصل رشدبر مجموع ارتفاع شاخه اثر تیمارهاي مختلف سوپرجاذب - 1شکل 

)i  ،عامل آبیاريs  به ترتیب سطوح مختلف عوامل آبیاري و سوپرجاذب و  4تا  1سوپرجاذب و اعدادi4s1 ها، حاکی از نبود اختالف  عالئم مشابه بر روي ستون. تیمار شاهد است
  ).درصد است 95اطمینان  دار در سطح  نیآماري مع
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  اثر تیمارهاي مختلف سوپرجاذب بر مجموع قطر یقه در پایان فصل رشد  - 2شکل 

)i  ،عامل آبیاريs  به ترتیب سطوح مختلف عوامل آبیاري و سوپرجاذب و  4تا  1سوپرجاذب و اعدادi4s1 ود اختالف ها، حاکی از نب عالئم مشابه بر روي ستون. تیمار شاهد است
  ).درصد است 95 اطمینان دار در سطح آماري معنی

  
در مورد پارامتر قطر یقه نتایج نشان دهنده عدم وجـود اخـتالف   

کـه   2دار در اردیبهشت ماه می باشد و نتایج ارائه شده در شکل معنی
تأثیر آبیاري و سوپرجاذب را بر پارامتر قطر یقه از رشد نهال گل رز در 

ازه گیري در اوایل مهرماه نشان مـی دهـد کـه تیمـار     پایان فصل اند
 140و  90، 40شاهد یا شش روز آبیاري بدون سوپرجاذب با سـطوح  

روز آبیاري در یک گروه قرار گرفته و فاقد  10گرم سوپرجاذب در دور 
بنابراین، در این پارامتر رشد رویشـی از  . داري می باشنداختالف معنی

گـرم سـوپرجاذب    40روز بـا مصـرف    10نهال گـل رز، دور آبیـاري   
ها فراهم آورد که به لحاظ رشد قطر تواند شرایط رشدي براي نهال می

یقه تفاوتی با تیمار شاهد نداشته باشد که از لحاظ اقتصادي نیز مقرون 
گـرم   140از طرفـی، تیمـار   . به صرفه و داراي توجیه اقتصادي است

روز آبیاري در  10یمار روز آبیاري با سطوح مختلف ت 14سوپرجاذب و 
اند که بیانگر این است که اختالف شاهد با ایـن  یک گروه قرار گرفته

مختلـف   در منـاطق می توان گفت لذا . تیمار نیز نمی تواند زیاد باشد
توان در مـورد بکـاربردن ایـن تیمـار      بسته به هزینه انجام آبیاري می

ـ اي نمود و چنانچه اظهارنظر منطقه اري زیـاد باشـد،   هزینه انجام آبی
  .توان این تیمار را در منطقه اعمال نمود می

  
  میانگین قطر تاج پوشش

دهـد کــه بـا اعمـال تیمارهـاي آبیــاري و     نشـان مـی   1جـدول  
داري سوپرجاذب، از نظر پارامتر مجموع قطر تاج پوشش، تفاوت معنی

اما تحلیل نتایج اثـر تیمارهـاي   . گردددر اردیبهشت ماه مشاهده نمی
ي و سوپرجاذب بر روي پارامتر میانگین قطر تاج در شـهریورماه  آبیار

 14نشان می دهد که بین شاهد با کلیه سطوح سوپرجاذب در سطوح 
 3روز تیمار آبیاري اختالف معنی داري وجود دارد که در شـکل   18و 

  .نشان داده شده است
دهد که شاهد با کلیه سطوح سـوپر جـاذب در    نشان می 3شکل 

اند اما بـا کلیـه سـطوح    آبیاري در یک گروه قرار گرفته روز 10سطح 
داري روز داراي اختالف معنی 18و  14سوپرجاذب در دورهاي آبیاري 

جاذب روز حتی بدون حضور سوپر 10ري تا هستند، لذا افزایش دور آبیا
تأثیر کاهشی در پارامتر قطر تاج پوشش نـدارد، امـا بـا افـزایش دور     

سطوح سوپر جاذب تأثیر کاهشی یافتـه و بـا    روز کلیه 14آبیاري به 
این نتایج نیز نتـایج بـانج   .  شاهد داراي اختالف معنی دار گردیده اند

پـذیري مثبـت و افـزایش میـزان     را که تـأثیر ) 1382(شفیعی و رهبر 
دهی بوته هاي پانیکوم از دور آبیاري گزارش نموده انـد تأییـد   خوشه

  .نمایدمی
  

  ي طرحل اقتصادیتحل
حاصلضرب هزینه هر بار آبیاري دستی در تفاوت تعداد دفعـات  از 

آبیاري شاهد بـا هـر کـدام از سـطوح دیگـر آبیـاري مـورد بررسـی،         
. جویی در هزینه آبیاري یا سود عدم انجام آبیاري به دست آمـد  صرفه

، 9روز با شاهد به ترتیـب   18و  14، 10تفاوت دفعات آبیاري سطوح 
یـابی اقتصـادي بـودن اسـتفاده از پـودر      بـراي ارز . بار بـود  16و  13

سوپرجاذب بایستی این صـرفه جـویی بـا هزینـه تمـام شـده خریـد        
از آنجا که هزینه خرید هر گرم سوپر جـاذب  . سوپرجاذب مقایسه شود

روز آبیـاري بکـارگیري    10ریال می باشد بنابراین براي سـطح   100
گیري روز آبیـاري بکـار   14گرم پودر سوپرجاذب، براي سـطح   9/90
گـرم داراي سـود    6/161روز آبیـاري   18گرم و براي سـطح   3/131

وهزینه یکسانی است لذا استفاده از مقادیر کمتر سوپر جاذب نسبت به 
  . ي استمقادیر ذکر شده داراي توجیه اقتصاد
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  اثر تیمارهاي مختلف سوپر جاذب بر میانگین قطر تاج در پایان فصل رشد  - 3شکل 

)i ،عامل آبیاري s  به ترتیب سطوح مختلف عوامل آبیاري و سوپرجاذب و  4تا  1سوپرجاذب و اعدادi4s1 اختالف  ها، حاکی از نبود عالئم مشابه بر روي ستون. تیمار شاهد است
  ).درصد است 95دار در سطح اطمینان  آماري معنی

  
مرتبه آبگیري و بطور  50ها تا و این در حالی است که سوپرجاذب

هاي سال خاصیت خود را حفظ نموده و می تواند در سال 3-5متوسط 
 گذار باشد اما محاسـبات جذب رطوبت مورد نیاز گیاه تأثیر بعد هم در

  .کاري صورت گرفته استاین بخش تنها براي سال اول نهال
  

  تاگیري و پیشنهادنتیجه
به نتایج پژوهش، تأثیر سوپرجاذب مورد استفاده بر روي  توجهبا 

ي مختلف رشد که مـورد انـدازه گیـري قـرار گرفتـه اسـت       پارامترها
گـرم سـوپرجاذب بـراي     40روز و  10دور آبیاري  .متفاوت بوده است

کلیه پارامترهاي رشد در نهال گل رز شـرایط بهینـه رشـد را فـراهم     
گرم سوپرجاذب در محیط اطـراف   40نموده است یعنی تنها با کاربرد 

ط رشد بهینـه و فاقـد اخـتالف    ریشه هر نهال می توان با حفظ شرای
روز افـزایش   10دار با تیمار شاهد، دور آبیاري را از شش روز به معنی

هاي سود و هزینه صورت گرفته ایـن افـزایش   با توجه به تحلیل. داد
گرم پودر سوپر جاذب اقتصادي است لذا بـا   90دور آبیاري تا مصرف 

دورآبیـاري بـا    اطمینان کامل می توان اذعان نمود که ایـن افـزایش  
گرم پودر سوپر جـاذب سـبب کـاهش دفعـات آبیـاري و       40مصرف 

هاي مربوط به آبیاري گردیده و به لحاظ اقتصادي کامالً کاهش هزینه
هـا بـا حفـظ آب در محـیط     از طرفی سوپرجاذب. باشدپذیر میتوجیه

اطراف ریشه و کاهش تنش رطوبتی سبب افزایش رشد نهـال در اثـر   
هاست اما تأثیر مثبت این پلیمرها با افـزایش  نهال کاهش تنش ها به

گـرم   140ایش نمـی یابـد و سـطح    میزان آن به ازاء هـر نهـال افـز   
جاذب که می تواند با جذب آب، خلل و فرج درشت خاك را پر و سوپر

-آن را اشباع نماید نتوانسته است بیشترین رشد را در پارامترهاي اندازه
. د و اغلب مواقع تأثیر منفی داشته استگیري شده به همراه داشته باش

دلیل این امر اینست که حفظ حالت اشباع باعث عدم تهویه مناسب در 
محیط اطراف ریشه نهال و سبب عدم استفاده گیاه از رطوبت موجـود  
در خاك می گردد و سبب خواهد شد که گیاه چنـد روز دیگـر نیـز از    

ها و جب خروج ریشهدسترسی به آب محروم بماند و یا ممکن است مو
لـذا در  . گیاه از خاك شده و تأثیر منفی در رشد را موجب شـده باشـد  

یک جمع بندي می توان بیان داشت که تأثیر سوپر جاذب بر افزایش 
دور آبیاري در نهال رز قابل قبول بوده و باعث افـزایش دور آبیـاري   

د در گـرد گردد و پیشنهاد مـی هاي آبیاري میها و کاهش هزینهنهال
تعیین میزان بهینه پودر سوپرجاذب، ویژگـی هـاي فیزیکـی خـاك و     

هاي اقتصادي ر قرار گیرد و تحلیلظبخصوص خلل و فرج خاك مد ن
بعالوه بیشترین میزان مصـرف پـودر   . نیز در هر منطقه صورت پذیرد

گردد که خاك به مرحلـه  اي تعیین میها به گونهسوپرجاذب در طرح
ر تعیین میزان پـودر سـوپرجاذب در محاسـبات    اشباع کامل نرسد و د

مربوطه ده درصد از تخلخل خاك براي تهویه و زهکشی مـورد نظـر   
  .قرار گیرد

  سپاسگزاري
نگارندگان مقاله از معاونت پژوهش و فناوري جهـاد دانشـگاهی   

دهنـده  بواسطه پشتیبانی مالی طرح و شرکت سبز آرا به عنـوان ارائـه  
نیاز، مهندس مسلم حدیـدي، مهنـدس    خدمات مواد سوپرجاذب مورد

شهاب خوش خوي و آقاي نصرت مرادي به دلیل زحمات بی دریغ در 
  .نمایند مراحل انجام طرح صمیمانه سپاسگزاري می
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