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 چکيده
کورت  صوورت بهو دور آبیاری بر خصوصیات ريشه و عملکرد گیاه ماش، آزمايشی  سوپرجاذببررسی اثرات  منظوربه
های اصولی  آباد و کوهدشت( انجام شد. کرتقه )خرمتصادفی با چهار تکرار در دو منطکامل  در قالب بلوک خردشدههای 

 سووپرجاذب هوای  های فرعی شامل مقادير مختلف هیودرووو  روز( و کرت 15و  10شامل دور آبیاری در سه سطح )پنج، 
گرم در هکتار( بودند. نتايج نشان داد که کمبود آب باعو  کواه    کیلو300و  200، 100آکوازورب در چهار سطح )صفر، 

سانتی11/3کمترين مقدار حجم ريشه ) کهیطوربه ،ها شدجم ريشه، وزن خشک ريشه و افزاي  طو  کل ريشهصفات ح
( متر در بوتهسانتی1/9ها )تک بوته( و بیشترين مقدار طو  کل ريشه گرم93/0مکعب تک بوته( و وزن خشک ريشه ) متر

تمامی صفات مورد ارزيابی و عملکورد دانوه را افوزاي  داد.     ،بسوپرجاذآمد. کاربرد پلیمر  دستبهدر دور پنج روز آبیاری 
و مصورف   روز15آب مصورفی( در تیموار دور آبیواری     مترمکعبگرم عملکرد دانه بر کیلو2/1مصرف آب ) کارآيیبیشترين 

صرفی( آن آب م مترمکعبگرم عملکرد دانه بر کیلو31/0آمد و کمترين مقدار ) دستبه سوپرجاذبگرم در هکتار کیلو200
میانگین در هر دو منطقه بیشترين عملکرد دانه  طوربهثبت گرديد.  سوپرجاذبو عدم مصرف  روزدر تیمار دور آبیاری پنج

و کمتورين مقودار آن    سووپرجاذب گرم در هکتار کیلو200و مصرف  روز10در هکتار( در تیمار دور آبیاری  گرمکیلو1966)
آمود.   دسوت بوه  سووپرجاذب گرم در هکتوار  کیلوو 300و مصورف   روز15دور آبیواری   گرم در هکتار( در تیموار کیلو1167)
 کوارآيی آکوازورب در شرايط کمبود آب باع  بهبود عملکرد دانوه و   سوپرجاذبی نتايج اين مطالعه نشان داد که طورکلبه

ز اثرات منفوی محودوديت   مصرف آب گیاه ماش گرديد و اين ماده در دورهای آبی زياد و محدوديت آب، باع  جلوگیری ا
در  ژهيو وبوه آکووازورب   سووپرجاذب دانه گیاه ماش شد. اين مطالعه مشخص کرد که مقدار بهینه کواربردی   عملکردآب بر 

در هکتار در شرايط  سوپرجاذبگرم کیلو200گرم در هکتار بود و با کاربرد بیشتر از کیلو200شرايط محدوديت آب برابر با 
و دور آبیواری بور    سووپرجاذب ه اثرات منفی بر عملکرد دانه داشت. همچنین اگرچه بورهمکن   اين ماد درمحدوديت آب 
گیوری ای اندازهاثرات مثبت آب بر بهبود صفات ريشه دهندهنشانولی اثرات ساده اين ماده  ،دار نبودای معنیصفات ريشه
 شده بود.
 

 مناطق ،عملکرد دانهها، حجم ريشه، طو  کل ريشههای کليدی: واژه
 

   1 مقدمه
پووروتنین گیوواهی   درصوود70در حووا  حا وور حوودود   

اموا   ،شوود انسان توسط غالت و حبوبات تأمین می مورداستفاده
 بودن( و زياددرصد9-12ان پروتنین غالت )میز بودندلیل کمبه

بوه   توسوعه درحوا  ( توجوه کشوورهای   18-32آن در حبوبات )
کننده پوروتنین جلوب   منبع مهم تأمین عنوانبهمصرف حبوبات 
(. حبوبوات دوموین منبوع    Keikha et al., 2016شوده اسوت )  

                                                           
 mmd323@yahoo.com نویسنده مسئول: *

شومار  ترين منبع پروتنین گیاهی بهغذايی پس از غالت و عمده
 (. موواش بووا نووام علمووی  Jahan et al., 2013) دنوورومووی

Vigna radiata  هوای  و دانوه  استمتعلق به خانواده لگومینوز
پوروتنین دارد   درصود 6/23آن سرشار از ويتامین بوده و حودود  

(Keikha et al., 2016.) 

توورين توون  محیطووی و يکووی از عواموول   خشووکی رايووج
رود شومار موی  رشد گیاهان در سراسور جهوان بوه    محدودکننده

(Tongo et al., 2014اين تن  محیطی جنبه .) مختلوف  های
رشوود گیوواه را از طريووق ترییوور در سوواختارهای بیوشوویمیايی،   
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 ,.Du et alدهود ) لووی، تحت تأثیر قرار میفیزيولووی و مورفو

تووان بوه افوزاي  نسوبت وزن     اين ترییرات می ازجمله(. 1998
 ,.Osuagwu et alخشک يا طو  ريشه به ساقه اشواره کورد )  

تووان بوا راهکارهوايی ماننود     (. مشکل تن  خشکی را می2010
هووای کوواه  تلفووات آب بووا توجووه بووه درک بهتوور از پاسووخ   

وری افزاي  بهوره اه برای سازگاری به خشکی و فیزيولوويکی گی
هوايی ماننود   آب آبیاری با اسوتفاده از اصوالخ خواک و افزودنوی    

از آب را  یتووجه قابلتوانند مقادير که می سوپرجاذبپلیمرهای 
در خود ذخیره کرده و باع  افزاي  توانايی خاک در ذخیره آب 

هوای  پلیمر د.، حل کربخشندرشد گیاه را بهبود  تيدرنهاشده و 
مرهووای نشاسووته اکووريالت، در سووه دسووته کوووپلی سوووپرجاذب

نود  شوو بنودی موی  ها دسوته اکريل آمیدها و پلی وينیل الکلپلی
(Haghighi et al., 2014   مقدار جذب آب در ايون پلیمرهوا .)

ها و مقودار  بندی، آب، ناخالصیفرمو  ازجملهبه عوامل مختلفی 
توانود  موی  سووپرجاذب وزن برابور  400شته و تا دا نمک بستگی
(. اين خصوصیات برای مقابله بوا  Monnig, 2005متریر باشد )
آبی و کاه  اثرات مضر تن  خشوکی در گیاهوان از   شرايط کم
 سزايی برخوردار است.هاهمیت ب

های اخیر مطالعات مختلفی در زمینه استفاده در طی سا 
زراعی  از اين پلیمرها در شرايط تن  آبی در محصوالت مختلف

در شورايط تون     سوپرجاذببررسی اثر پلیمر  انجام شده است.
باعو    سووپرجاذب خشکی در گیاه لوبیوا نشوان داد کوه پلیمور     

سووتفاده از و در صووورت ا افووزاي  تحموول بووه توون  لوبیووا شوود
تووان فواصول آبیواری را افوزاي  داد و از اثورات      می سوپرجاذب

باعو    تيو درنهامنفی تن  خشکی بر گیواه جلووگیری کورد و    
 (.Pouresmaeil et al., 2012مصرف آب شد ) کارآيیافزاي  

بور روی اثوور سووطوخ   Arabi et al, (2015)نتوايج تحقیقووی  
 Pimpinellaمختلف آبیواری و هیودروو  بور گیواه آنیسوون )     

anisum L. ظرفیوت   درصود 80( مشخص کرد که تیمار آبیاری
حاظ صورفه  بهترين تیمار از ل سوپرجاذبگرم کیلو100زراعی و 

بووا مصوورف کمتوور آب و پلیموور توووان موویزيوورا  ،اقتصووادی بووود
. پژوهشوی در  تبه همان عملکرد مناسب دست يافو  سوپرجاذب

 بوور عملکوورد ذرت   A200سوووپرجاذبزمینووه توون  آبووی و   
(Zea maize L.        بیوانگر ايون مو ووو بوود کوه تون  آبوی و )

 داری بوور عملکوورد دانووه داشووت    تووأثیر معنووی  سوووپرجاذب
(Fazeli Rostampour et al., 2011     بوا بوه توجوه اثورات .)

بر روی خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه در  سوپرجاذبمثبت 
شورايط محودوديت آب، ايون تحقیوق بوا هودف بررسوی اثورات         

و دور آبیاری بر خصوصیات ريشوه و عملکورد گیواه     سوپرجاذب
 ماش انجام شد.

 

 هامواد و روش
ر دو منطقوه  د 1394تحقیق حا ور در بهوار سوا  زراعوی    

آبواد  خورم  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرسوتان 
جررافیايی  دقیقه شمالی، طو 30درجه و 33جررافیايی عرض )

متر از سوطح دريوا( و   1200دقیقه شرقی و ارتفاو20درجه و 48
دقیقوه  31درجه و 33هرستان کوهدشت )عرض جررافیايی در ش

یقوه شورقی و ارتفواو    دق37درجه و 47شمالی، طو  جررافیايی 
متر از سطح دريا( در استان لرستان انجام شود. آزمواي    1187

تصوادفی بوا   کامول   در قالب بلووک  ردشدهخُهای کرت صورتبه
 .آبواد و کوهدشوت( انجوام شود    چهار تکرار در دو منطقه )خورم 

و  10در سوه سوطح )پونج،     دور آبیواری های اصلی شوامل  کرت
هوای  مقادير مختلف هیودروو   های فرعی شامل( و کرتروز15

، 100در چهوار سوطح )شواهد،     PR3005آکوازورب سوپرجاذب
شووايان ذکوور اسووت   د.بودنوو گرم در هکتووار(کیلووو300و  200

 دیووتولدر ايوون تحقیووق  آکوووازورب مورداسووتفاده سوووپرجاذب
)شورکت   و از نماينده انحصاری آن در ايرانفرانسه  SNFشرکت
های فیزيکوی  یژگي. وديگرد هیته (شهرستان تهران ن؛یام یبشر

آموده   1های اجرای آزماي  را در جدو  و شیمیايی خاک محل
هوای دور آبیواری در طوو     است. مقدار آب مصرفی برای تیموار 

برابور بوا    روز15و  10پنج،  هایفصل رشد به ترتیب برای سطح
 آب در هکتار بود. مترمکعب4500و  2250، 1500

 

 یمتریسانت30های اجرای آزمایش در عمق صفر تا و شيميایی خاک محل های فيزیکییژگیو -1جدول 

Table 1. Soil physical and chemical properties of the experimental sites at 0–30 cm soil depth 
 

 منطقه

Location 

 طبقه خاک

Soil classification 

 
 نيتروژن

N 
 فسفر

P 
 پتاسيم

K 
 

 اسيدیته
(pH) 

 
 کربن آلی

(O.C) 

 
 در ميليون قسمت

 (ppm) 
  

 )درصد(
(%) 

 خرم آباد
(Khorramabad) 

 رسی لوم

(Clay loam) 
 25.4 123 85  7.8  0.7 

 کوهدشت

(Kuhdasht) 

 سیلتی رسی لوم

(Silty clay loam) 
 32.6 200 93  7.1  0.4 
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سازی هر دو مزرعه شامل شخم و دو ديسوک  مراحل آماده
ها صورت گرفت. عملیات کردن کلوخهردخ منظوربهعمود برهم 

دسووتی انجووام شوود. عمووق کاشووت سووه تووا   صووورتبووهکاشووت 
نوواری در   صوورت بوه آکوازورب  سوپرجاذببود و متر سانتیپنج

. هور کورت شوامل    زير بذر پخ  و روی آن با خاک پوشیده شد
و روی رديوف   پنج خط کاشت چهارمتری با فاصله بوین رديوف  

رعايوت اثور    منظوور بهری ه دو خط کنامتر بود کسانتی10و  50
برداری درنظرگرفتوه شودند.   حاشیه و سه خط میانی برای نمونه

در ايوون پووژوه  از موواش رقووم پرتووو اسووتفاده شوود کووه دارای  
خصوصوویاتی شووامل رنووت سووبز تیووره و گوورد بووذر، مقوواوم بووه  

بوود.   روز73و طو  فصل رشد  گرم40دانه 1000ها، وزنبیماری
دستی بور   صورتبهکردن برگی عملیات تنکهس تادر مرحله دو 
( صوورت گرفوت.   مترمربوع بوتوه در  20) مووردنظر اساس تراکم 

هرز نیز در طو  فصول رشود وجوین    هایمبارزه با علف منظوربه
در مرحلوه تنوک    زموان هوم هرز در سه مرحله )هایدستی علف

( انجام گرفت. کردن و مرحله گلدهیکردن، دوهفته بعد از تنک
وزن  ،يان دوره رشد صوفات مختلفوی شوامل حجوم ريشوه     در پا

، نسبت وزن اندام هوايی به ريشه، سطح کل ريشه، خشک ريشه
بوورای  گیووری شوودند.انوودازه عملکوورد دانووهطووو  کوول ريشووه و 

گیووری خصوصوویات ريشووه در هوور بوتووه از يووک پروفايوول انوودازه
متور  سوانتی 20متور و عموق   سانتیای شکل به شعاو پنجاستوانه
هوا و در روی  اده گرديود. سو س دو نمونوه در بوین رديوف     استف
 صوورت بوه شده گیریهای هر کرت انتخاب و صفات اندازهرديف

اصلی، پنج بوته از زير تعیین گرديدند. برای محاسبه طو  ريشه 
هووا تصوادفی انتخوواب و سوو س میووانگین آن  طوووربووههور کوورت  

و حجوم   طوو   (.از محل طوقه تا انتهای ريشه) درنظرگرفته شد
( محاسبه Atkinson, 2000ها بر اساس روش اتکینسون )ريشه

متور از  سوانتی  برحسوب ها گیری طو  کل ريشهشد. برای اندازه
 (:Alizadeh, 2009رابطه زير استفاده شد )

 :1معادله 
TRL= RDW×0.89 

سوانتی  برحسوب هوا  طو  کل ريشه TRL ،همعادلاين در 
بیوانگر نسوبت    0.89ها و  ريب يشهوزن خشک ر RDW متر،

اسوت.   (گورم متور بور  طو  ريشه به وزن خشوک ريشوه )سوانتی   
گراد سانتیدرجه80ساعت در دمای 48ها در آون به مدت نمونه

شودن، بوا اسوتفاده از تورازوی     نگهداری شدند و پوس از خشوک  
تعیین شود.   گرمبرحسبها توزين و وزن خشک ريشه ،ديجیتا 
در بوتوه توسوط    ها، حجم ريشهز تعیین وزن خشک نمونهپس ا

ها نیوز بوا اسوتفاده از    استوانه مدرج تعیین شد. سطح کل ريشه
 (:Alizadeh, 2009زير تعیین گرديد ) رابطه
 

 :2معادله 
TRA= 2× (RV×π×TRL) ×0.5 

سوانتی  برحسوب هوا  سوطح کول ريشوه    TRA معادلوه، اين در  
  مترمکعووب،سووانتی جووم ريشووه برحسووب  ح RV مربووع،متر

π و  14/3 عددTRL سوانتی  ها برحسببرابر با طو  کل ريشه
ها در ايون آزمواي  بوا اسوتفاده از     داده لیوتحلهيتجزمتر است. 

مقايسوه میوانگین    منظوور بوه انجوام شود.    SAS 9.1.3افوزار نرم
ه شود.  ای دانکن اسوتفاد تیمارهای آزمايشی از آزمون چنددامنه

هوا و مقايسوات   الزم به ذکر است که قبل از تجزيه واريانس داده
)بارتلوت( اسوتفاده    يکنواختی واريانس خطاهامیانگین از آزمون 

دار بوود و بنوابراين تجزيوه    گرديد. نتايج ايون آزموون غیرمعنوی   
مرکب انجام گرفوت و بورای    صورتبههای آزماي  واريانس داده
 استفاده گرديد. OriginPro 9.1افزارنرمها از رسم شکل

 

 نتایج و بحث

 حجم ریشه
نتايج تجزيه واريانس مرکوب نشوان داد کوه اثورات اصولی      

 دار بوود بر صفت حجم ريشه معنی سوپرجاذبمنطقه، آبیاری و 
مقدار حجم ريشه،  ازنظری موردبررس(. در بین مناطق 2)جدو  

قوه  مترمکعوب اخوتالف نسوبت بوه منط    سوانتی 48/0آباد با خرم
داری لحواظ آمواری اخوتالف معنوی    کوهدشت برتر بود و از اين 

(. در بین دورهای مختلوف آبیواری بیشوترين و    1اشت )شکل د
بود و  روز15و  روزکمترين مقدار حجم ريشه مربوط به دور پنج
مترمکعب سانتی32/0اختالف اين دو تیمار در اين زمینه برابر با 

ه از لحاظ صفت موذکور بوین   (. الزم به ذکر است ک2بود )شکل 
داری از لحوواظ آموواری اخووتالف معنووی  روز10دورهووای پوونج و 

نتايج يک بررسی نشان داد که تن  آبی از طريق  .مشاهده نشد
تولیود و   باع  کاه کاه  جذب و انتقا  آب و عناصر غذايی 

حجم شود که خود باع  کاه  می هاانتقا  اسیمیالت به ريشه
(. Ganjeali & Bagheri, 2011شود )میو وزن خشک ريشه 

نیوز بیشوترين و کمتورين     سووپرجاذب در بین مقادير مختلوف  
گرم در هکتووار کیلووو200حجووم ريشووه مربوووط بووه مصوورف    

بووود کووه بووا مصوورف  سوووپرجاذبو عوودم مصوورف  سوووپرجاذب
مقدار حجم ريشه به میوزان   سوپرجاذبگرم در هکتار کیلو200
افوزاي  پیودا کورد     بسوپرجاذنسبت به عدم مصرف  درصد23

توانود حجوم ريشوه گیواه را     موی  سوپرجاذب(. کاربرد 3)جدو  
حالوت   جاديا زیحفظ رطوبت و ن افزاي  دهد. اين ماده از طريق
و همچنووین  آب یريو نفوذپووذ هيووانبسوواط باعوو  بهبووود تهو 

( Islam et al., 2011شوود ) نگهداری بیشتر آب در خاک موی 
شوود. از  يشوه گیواه موی   که اين مو وو موجب افزاي  حجوم ر 

نیوز  بهبود نفوذپذيری خاک و  سببسوی ديگر کاربرد اين ماده 
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 .شوود بهبود شرايط فیزيکی و کواه  وزن ظواهری خواک موی    
ايون پلیمرهوا وزن مخصوو      ،در يوک تحقیوق   مثوا  عنووان به

 بووور گووورم585/1بوووه  616/1ظووواهری خووواک شووونی را از  

سی را از مکعب و وزن مخصو  ظاهری خاک شنی رمترسانتی
مترمکعووب کوواه  دادنوود  سووانتیبوور گوورم203/1بووه  331/1

(Azzam, 2006.) 

 
 آباد و کوهدشت(حاصل از دو منطقه )خرم موردمطالعهنتایج تجزیه واریانس مرکب صفات  -2جدول 

Table 2. Analysis of variance for different traits of two locations (Khorramabad and Kuhdasht) 
 

 نابع تغييراتم
S.O.V 

درجه 

 آزادی

df 

 حجم ریشه

Root 

volume 

 وزن خشک ریشه

Root dry 

matter 

نسبت وزن اندام 

 هوایی به ریشه
Shoot weight 

/ root weight 

سطح کل 

 ریشه در بوته
Total root 

area 

طول کل 

 هاریشه

Total root 

length 

وزن خشک 

 اندام هوایی

Shoot dry 

matter 

 عملکرد دانه

Grain 

yield 

 کارآیی

 مصرف آب

Water use 

efficiency 
 منطقه

Location (L) 
1 **5.46 **4 **5223 **639 **3.16 **45.3 *325371 ns0.026 

 آبیاری

Irrigation (I) 
2 *0.250 *0.032 **190 **10.4 *0.025 **72 **526354 **2.17 

L × I 2 ns0.260 ns0.002 **92.7 *4.43 ns0.001 **41.3 **315924 ns0.006 

 اشتباه اصلی

(Error s) 
12 0.050 0.006 12.7 0.830 0.005 57.5 51848 0.011 

 سوپرجاذب

Superabsorbent 

(S) 

3 **1.60 **0.312 ns14.5 **31.6 **0.081 5.88 **1369537 **0.387 

L × S 3 ns0.110 ns0.000 ns1.55 ns3.02 ns0.000 ns20 **136350 ns0.007 

I × S 6 ns0.130 ns0.005 ns17.7 ns0.480 ns0.004 **77.8 *44840 **0.023 

L × I × S 6 ns0.100 ns0.008 ns24.6 ns1.16 ns0.006 ns2.66 ns28968 ns0.004 

 اشتباه فرعی

(Error e) 
54 0.110 0.195 15.5 1.19 0.003 2.85 17065 0.007 

 (درصد ريب ترییرات )
CV (%) 

- 10.2 6.5 10.23 11.85 6.5  8.26 12.8 

ns،** درصدپنجو  درصدکيدار در سطح دار و معنیترتیب غیرمعنی: به*و 

ns, * and **: Non significant, significant at 5% and 1% probability level, respectively 

 
 
 
 
 

 
 

 اد و کوهدشتآبحجم ریشه، وزن خشک ریشه و طول کل ریشه گياه ماش در دو منطقه خرم -1شکل 
 باشد.می درصد5مقايسات میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سطح 

Fig. 1. Root volume, root dry matter and total root length in two locations (Khorramabd and Kuhdasht) 
Mean comparisons are based on the Duncan test at 5%. 

 



 

153 

 1398 دومنيمة ، 2ة، شمار10/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../جاذببررسی اثرات سوپر ؛و همکاران نژادسهيل

 
 

 اه ماش تحت دورهای مختلف آبياریخشک ریشه و طول کل ریشه گي حجم ریشه، وزن -2شکل 
 باشد.می درصد5مقايسات میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سطح 

Fig. 2. Root volume, root dry matter and total root length under the effect of different periods of irrigation 
Mean comparisons are based on the Duncan test at 5%. 

 
 
 
 
 

 بر حجم ریشه، وزن خشک ریشه، سطح کل ریشه و طول کل ریشه گياه ماش سوپرجاذبمقادیر مختلف اثر  -3جدول 
Table 3. The effect of different levels of superabsorbent on root volume, root dry matter and total root length  

of mung bean 
 

 هاطول کل ریشه

Total root length 

)1-(cm. plant 

 هاسطح کل ریشه
Total root area 

)1-.plant2(cm 

 وزن خشک ریشه

Root dry matter 

)1-g. Plant( 

 حجم ریشه

Root volume 

)1-.plant3(cm 

 سوپرجاذب

Superabsorbent 

d7.5 d7.07 d0.840 d*2.93 Control 
c8.3 c8.48 c0.930 b3.22 1-g haK0 10 
a9.8 a11.5 a1.10 a3.62 1-g haK200  
b9.1 b9.78 b1.02 b3.34 1-g haK300  

 داری با يکديگر ندارند.اختالف معنی ،درصدپنج احتما  های دارای حداقل يک حرف مشترک در سطحمیانگین ،در هر ستون *
*In each column, means with the same letter are not significantly different at the 0.05 probability level. 

 
 

 وزن خشک ریشه
نتايج تجزيه واريوانس نشوان داد کوه اثور اصولی منطقوه،       

دار بوود  بر صفت وزن خشک ريشوه معنوی   سوپرجاذبآبیاری و 
 منطقوه (. مقايسه میوانگین صوفت موذکور در هور دو     2)جدو  
الفوی  آبواد بوا اخت  نشوان داد کوه شهرسوتان خورم     مطالعه مورد
وزن خشوک ريشوه نسوبت بوه      ازنظربوته تک گرم77/0 اندازهبه

(. در بوین دورهوای   1)شکل  شهرستان کوهدشت برتری داشت
بیشترين و کمترين مقدار وزن خشک ريشه مربووط بوه    ،آبیاری

بود کوه بوا افوزاي  دور آبیواری از      روز15و  روزدور آبیاری پنج
 (.2اه  يافوت )شوکل   وزن ريشه ک درصد12 روز15به  روزپنج

تن  آبی قادر است وزن خشک ريشه و بوازده گیواه را کواه     
(. تون  آبوی از طريوق بورهم زدن     Keck et al., 1984دهود ) 

ای باع  کاه  بازده گیاه و وزن خشک ريشه گیاه تعاد  ترذيه
(. نتوايج مطالعوات ديگور نیوز     Lewis et al., 1986شوود ) موی 

ب خاک بر وزن خشوک ريشوه   اثرات منفی کمبود آ دهندهنشان
 (.Shaban et al., 2011) ه استگیاه بود

نتووايج نشووان داد کووه در بووین سووطوخ مختلووف کوواربرد   
در هکتوار نسوبت    سوپرجاذبگرم کیلو200، کاربرد سوپرجاذب

 درصد30مقدار وزن خشک ريشه را  سوپرجاذببه عدم مصرف 
 (. افزاي  وزن خشک ريشه در سطوخ3دهد )جدو  افزاي  می
تأثیر اين پلیمر بر بهبود  دهندهنشان درواقع سوپرجاذبمصرفی 

( و افزاي  نفوذپذيری بهتر Azzam, 2006خصوصیات خاکی )
ای بور  شود. در مطالعوه آن رشد بهتر ريشه می موازاتبهريشه و 

( گزارش شود  Johnson & Woodhouse, 1990روی گندم )
ه گرديود  باع  افزاي  وزن خشوک ريشو   سوپرجاذبکه کاربرد 

مطالعوات ديگور    که با نتايج حاصل از اين تحقیق مطابقت دارد.
 Rosmarinus) رزموواریگیوواه  ازجملووهروی سوواير گیاهووان 

officinalis  نیز بیانگر اثرات مثبت اين ماده روی وزن خشوک )
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ايون   کوه یطوور بوه  ،گیاه از طريق بهبود نفوذپذيری خاک است
وزن خشوک   درصود 42تواند نسبت به عدم کواربرد آن  ماده می

(. Ziaei et al., 2016ريشوه گیواه رزمواری را افوزاي  دهود )     
دهود بوا کواربرد    که نتوايج مطالعوه حا ور نشوان موی     طورهمان

يابود و بعود از   مقدار وزن خشک ريشه افوزاي  موی   سوپرجاذب
گرم در هکتوار(  کیلوو 200) سووپرجاذب يک مقدار مشخصوی از  

توانود  موی  احتمواالا  يابد کوه میزان وزن خشک ريشه کاه  می
اثرات بازدارندگی اين ماده در زمینه رشود گیواه در    دهندهنشان

 (.3مقادير زياد آن باشد )جدو  
 

 وزن خشک اندام هوایی و نسبت وزن اندام هوایی به ریشه
نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد کوه اثورات متقابول    

نودام  و آبیواری بور وزن خشوک ا    سوپرجاذبآبیاری و منطقه و 
دار بوود. همچنوین در زمینوه    معنوی  درصود هوايی در سطح يک

نسبت وزن اندام هوايی به ريشه، اثرات اصلی منطقوه، آبیواری و   
 درصود اثر متقابل منطقه و آبیاری بر اين صوفت در سوطح يوک   

(. نتايج مقايسات میانگین نشوان داد کوه   2)جدو   دار بودمعنی
در منطقه کوهدشوت و  بیشترين مقدار وزن خشک اندام هوايی 

بود و کمترين مقدار آن نیز در همین منطقه  روزدور آبیاری پنج
ثبوت گرديود    روز15و در دور آبیاری زيادتر يعنوی دور آبیواری   

میانگین در سطح دو منطقه،  طوربه(. نتايج نشان داد 4)جدو  

مقودار وزن   ،روز15به دور آبیواری   روزبا افزاي  دور آبیاری پنج
افوزاي  دور   واقوع  درکاه  يافوت.   درصد9ندام هوايی خشک ا

آبیاری از طريق ايجاد محدوديت بر جذب موواد غوذايی توسوط    
گیاه و همچنین کاه  مقدار فتوسونتز باعو  کواه  عملکورد     

 & Sadeghipourشوود. نتوايج مطالعوه    اندام هوايی گیاه موی 

Aghaei (2014)  یطوور بوه  ،نیز مؤيد نتايج تحقیق حا ر بود
متور تبخیور از   میلوی 100فزاي  تن  آبی )آبیواری پوس از  ا که

 ،ايون گیواه   تووده سوت يز شود  تشت تبخیر( بر گیاه ماش باعو  
. يابود نسبت به شرايط عدم کمبود آب خواک کواه     درصد32
کاه   سوپرجاذبتواند با کاربرد اين اثر تن  آبی می حا نيباا

تیمارهوای دور   میانگین در طوربه (3شکلبر اساس نتايج ). يابد
آبیاری( کوه دارای کمبوود آب خواک     روز15و  10آبیاری زياد )

گرم در کیلو200) سوپرجاذبکاربرد يک مقدار بهینه از  ،هستند
افزاي  داد. ايون   درصد7/8هکتار( وزن خشک اندام هوايی را تا 

آب در خواک باعو     پلیمر با افزاي  ظرفیت نگهداری رطوبت و
 ,.Pouresmaeil et alشوود ) یکواه  کمبوود آب خواک مو    

 هکو  در راستای تحقیقات ديگر بوود  ،آمدهدستبه(. نتايج 2012
از طريوق افوزاي  نگهوداری آب در     سووپرجاذب دهود  مینشان 

شوود و  خاک باع  کاه  اثرات تن  آبی بر روی گیاه سويا می
 دهد.گرم در هکتار افزاي  میکیلو1000عملکرد را تا 

 
 

 
 سوپرجاذباندام هوای گياه ماش تحت دورهای مختلف آبياری و مقادیر مختلف  وزن خشک -3شکل 

 باشد.درصد می5مقايسات میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سطح 
Fig. 3. Shoot dry matter of mung been under the effect of different periods of irrigation and different levels of superabsorbent 

Mean comparisons are based on the Duncan test at 5%. 
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بر اساس نتايج مقايسه میانگین مشخص شد که بوین هور   
ی در دورهووای مختلووف آبیوواری از لحوواظ موردبررسوودو منطقووه 

داری وجوود  ی اختالف معنوی موردبررسنسبت وزن اندام هوايی 
ن انودام  به اين صورت که بیشترين نسبت وز ،(4)جدو  داشت 

 روزهوايی بوه ريشوه در منطقوه کوهدشوت و دور آبیواری پونج      
آباد و مشاهده شد و کمترين مقدار آن مربوط به شهرستان خرم

بود. البته الزم به ذکر است که در هر منطقه  روزدور آبیاری پنج
 ازنظور داری مجزا، بین دورهای آبیاری اخوتالف معنوی   صورتبه

 وجوود نيبواا يشوه مشواهده نشود.    نسبت وزن اندام هووايی بوه ر  
میانگین در تمام سطوخ آبیواری برابور    طوربهاختالف دو منطقه 

(. اخوتالف بوین نسوبت وزن انودام     4بود )جدو   درصد7/14با 
و همچنووین  موردمطالعووههوووايی بووه ريشووه در دو منطقووه    

توانود  های آبیاری در سطح هر منطقوه موی  دوراختالف بین عدم
خصوصوویات خوواکی هرکوودام از منوواطق  بووودنبیووانگر متفوواوت

کوه  بر اين های گیاه عالوهباشد، چراکه توسعه ريشه موردمطالعه
، به و وعیت محیطوی کوه در آن رشود     استيک صفت ونتیکی 

کوه در  طورهمان(. Alizadeh, 2010کند نیز وابسته است )می
بافووت خوواک منطقووه کوهدشووت  ،شووودمشوواهده مووی 1جوودو  

شود نفوذ که باع  می استتر سنگین )سیلتی رسی لوم(، بافتی
 آباد کاه  يابد.ريشه و رشد آن نسبت به خرم

 
 

ها و وزن خشک اندام هوایی در تأثير دورهای مختلف آبياری بر عملکرد دانه، نسبت وزن اندام هوایی به ریشه و سطح کل ریشه -4جدول 

 آباد و کوهدشتدو منطقه خرم
Table 4. The effect of different periods of irrigation on grain yield, the weight ratio of shoot to root, total root area and 

shoot dry matter in two locations (Khorramabd and Kuhdasht) 
 

 وزن خشک اندام هوایی

Shoot dry matter 

(g.plant) 

 هاسطح کل ریشه
Total root area 

.plant)2(cm 

 اندام هوایی به ریشه نسبت وزن
The weight ratio of shoot 

to root 

 عملکرد دانه

Grain yield (kg 

)1-ha 

 دورهای آبياری

Irrigation 

periods 

 منطقه
location 

ab37.4 a13 b31.9 b1658 5-day 

Khorramabd  ab36.5 b11.9 b30.8 bc1538 10-day 
ab35.8 c10.4 b30.5 b1372 15-day 

a37.75 d7.33 a46.5 a1917 5-day 

Kuhdasht  b35.2 de6.64 a45.7 b1626 10-day 
c32.6 e5.94 a45.2 d1375 15-day 

 داری با يکديگر ندارند.اختالف معنی ،درصدپنج احتما  های دارای حداقل يک حرف مشترک در سطحمیانگین ،در هر ستون *
*In each column, means with the same letter are not significantly different at the 0.05 probability level. 

 
 سطح کل ریشه

نتايج تجزيه واريانس مرکوب نشوان داد کوه اثورات اصولی      
و اثر متقابول منطقوه و آبیواری بور      سوپرجاذبمنطقه، آبیاری، 

(. نتايج  نشان داد 2)جدو  دار بود صفت سطح کل ريشه معنی
و کمترين مقدار سطح ريشه برابور بوا    که اختالف بین بیشترين

. همچنوین بیشوترين مقودار    (4جودو  ) مترمربع بودسانتیهفت
آبواد و  در خورم  روزسطح کل ريشه مربوط بوه دور آبیواری پونج   

در کوهدشوت بوود.    روز15 دورکمترين مقدار آن نیز مربوط به 
تأثیر نوو منطقه )بافت  دهندهنشان طورنیهمنتايج اين مطالعه 

افوزاي    کهیطوربه ،بر اين صفت بودکمبود آب خاک ک( و خا
 شوه ير یپراکنودگ در  رییو ترتواند از طريوق  کمبود آب خاک می

(Benjamin & Nielsen, 2006  سطح ريشه را کاه  دهود )
(Dargahi et al., 2012همچنین سطح ريشه در خاک .) هايی

تر )ماننود کوهدشوت( بوا توجوه بوه محودوديت       با بافت سنگین
هوای  کند و توسعه ريشه در خواک گسترش آن، کاه  پیدا می

سبک بیشتر است. در يک تحقیق روی سويا و نخود نشوان داده  
نسوبت   ارییو آب طيدر شرا را شهيسطح ر نيشترینخود بشد که 

 رییو تر لیو دلبوه دارد و ايون مو ووو    ارییو بودون آب  طيبه شورا 
 سووتا ارییووو بودون آب  ارییووآب طيشوورا نیبو  شووهير یپراکنودگ 

(Benjamin & Nielsen, 2006). 
بیشترين و کمترين مقودار سوطح کول ريشوه در سوطوخ      

گرم در کیلو200نیز در تیمار مصرف  سوپرجاذبمختلف کاربرد 
هکتووار و عوودم مصوورف مشوواهده شوود و در شوورايط اسووتفاده از 

 افوزاي  يافوت   درصود 62مقدار سوطح کول ريشوه     سوپرجاذب
باع  بهبود سطح  رجاذبسوپافزاي   بر اين اساس،(. 3)جدو  

و ايون افوزاي  سوطح توا حودی از مصورف        گرديود کل ريشوه  
 ازحد یبافزاي   ،آن از بعد کهیطوربهيافت، ادامه  سوپرجاذب

ی گیواه  طوورکل بوه . (3گرديود )جودو   باع  کاه  سطح ريشه 
افزاي  جوذب   منظوربهای عمیق، با تولید سیستم ريشه معموالا

ولی هنگامی که آب در دسترس  ،کندآب از خشکی اجتناب می
گیواه بوا توسوعه سیسوتم      ،ويژه در مراحل اولیه رشود( باشد )به
 ,.Martınez et al)نمايد ای فرعی اقدام به جذب آب میريشه

ق بهبووود نیووز از طريوو  سوووپرجاذب(. در واقووع کوواربرد  2003
گیواه   رایقراردادن رطوبت بو دسترسنفوذپذيری و فراهمی و در
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شود که به مووازات آن  های افشان میوسعه ريشهباع  افزاي  ت
بوا افوزاي  مصورف     .يابود سطح کول ريشوه گیواه افوزاي  موی     

 بعودازآن سطح ريشه گیاه تا حد مشخصی افزاي  و  سوپرجاذب
بیشووترين مقوودار سووطح ريشووه   کووهیطوووربووه ،کوواه  يافووت

 سووپرجاذب وزنوی   درصود 2/0مربع( در سطح مترسانتی85/36)
 سووپرجاذب وزنوی   درصد4/0آمد و با افزاي  به سمت  دستبه

مربع کواه  يافوت. در واقوع    مترسانتی74/2مقدار سطح ريشه 
هغیراصولی و غیربهینه به مقدار زياد ب صورتبه سوپرجاذباگر 

 & Asgariهووازی ) از طريق ايجاد شورايط بوی   ،کار برده شود

Behdani, 2016غذايی  ( باع  اختال  در تنفس و جذب مواد
 (.Arabi et al., 2015شود )برای ريشه می

 

 هاطول کل ریشه
نتايج تجزيه واريانس مرکوب نشوان داد کوه اثورات اصولی      

هوا  بور صوفت طوو  کول ريشوه      سووپرجاذب منطقه، آبیواری و  
ی صوفت  طوورکل بوه (. نتايج نشان داد که 2)جدو  دار بود معنی

نطقووه آبوواد در مقايسووه بووا مطوو  کوول ريشووه در منطقووه خورم  
(. در بوین دورهوای   1)شکل متر بیشتر بود سانتی1/4کوهدشت 

طوو   از نظور   مختلف آبیاری، اختالف بیشترين و کمتورين دور 
(. همچنین نتايج نشان داد 2متر بود )شکلسانتیيک، کل ريشه

نسبت بوه عودم    سوپرجاذبگرم در هکتار کیلو200که با کاربرد 
 يافوت  افزاي  درصد30ر طو  ريشه به مقدا ،سوپرجاذبکاربرد 
(. در شرايط محدوديت آب، ريشه برای جوذب آب بوه   3)جدو  

تر رشد کرده تا بتوانود بوا جوذب آب، نیواز     های پايینسمت اليه
 هوای شوه يرگیاه را برآورده نمايد. در تحقیقی گزارش شود کوه   

مجودد   ارییو آب ايو کامل )بدون تن (  ارییآب طيشرا در اهانیگ
یمو  حیتورج  عمق خاک را برای رشود کم ایههيبعد از تن ، ال

 هوای هيو در ال شوتر یب هوا شوه ير ،یآبو  تن  طياما در شرا دهند،
 لهیوسو نيتا بد کنندیرشد م خاک که مرطوب هستند، ترقیعم

 .(Asseng et al., 1998) نود ينما نیرا توأم  اهیگ ازیآب مورد ن
مطالعات نیز مؤيد اين مو وو هستند کوه افوزاي  تون  آبوی     

تون    مثوا  عنووان بوه  .شوود افزاي  طو  ريشه گیاه موی باع  
نیاز آبی( نسبت به شرايط بدون تن  مقودار   درصد50خشکی )

متوور سووانتی65/18( را Sesamum indicumريشووه کنجوود )
 ریتوأث (. در زمینوه عودم   Dargahi et al., 2012افوزاي  داد ) 
در سطوخ مختلف دور آبیاری بور صوفات ريشوه در     سوپرجاذب

اشاره کرد کوه   مطلبه با صفات هوايی شايد بتوان به اين مقايس
يابد، امووا  می کاه  کمبود آب اگرچه کل رشد گیاه در خوال 
در ايون شورايط از    هووايی  انوودام  ريشوه در مقايسوه بوا رشوود 

هوای گیوواه  ريشه وسعهت. تتری برخووردار اسوو عیت مطلوب
 ، بوه و وعیت  اسوت ی کوه يووک صووفت ونتیکوو   عوالوه بور اين

 ,Alizadehه است )نیوز وابسوت کندمی محیطی که در آن رشد

 ریتووأثهووا (. در واقووع بووا توجووه بووه محوویط بهتوور ريشووه 2010
شود. از طورف ديگور در   ای کمتر میبر صفات ريشه سوپرجاذب
 هايشهه رهای فتوسنتزی بیشتری بوفرآورده ،کمبود آبشرايط 

ايون   کوه یو درصوورت  دشوو می ها تخصیص دادهنسبت به شاخه
 هووا باعوو  کوواه    نوهروزبسته شودنبا زياد شود، کمبود آب 
 Ziaei etد )شووموی هواريشه رويشی و افزاي  رشد رشد پیکر

al., 2016 بر  سوپرجاذب ریتأث(. اين مو وو خود بر کمترشدن
 زيادی دارد. ریتأثای روی صفات ريشه

 

 عملکرد دانه
ب نشوان داد کوه اثورات اصولی     نتايج تجزيه واريانس مرکو 

و همچنین اثرات متقابول آبیواری و    سوپرجاذبمنطقه، آبیاری، 
دار بود معنی سوپرجاذب، آبیاری و سوپرجاذبمنطقه، منطقه و 

(. نتووايج مقايسووه میووانگین نشووان داد کووه بیشووترين 2)جوودو  
دور آبیواری و منطقوه در زمینوه     واسوطه بوه اختالف ايجادشوده  
بیشوترين و   گرم در هکتوار بوود کوه   کیلوو 590عملکرد برابر بوا  

در  روزکمترين مقدار آن به ترتیب در تیمارهای دور آبیاری پنج
آبواد بوود   در منطقه خورم  روز15منطقه کوهدشت و دور آبیاری 

(. همچنین نتايج مقايسه میانگین آبیواری در سوطوخ   4)جدو  
در اين دو فاکتور قا برهمکن نشان داد که  سوپرجاذبمختلف 

گرم کیلوو 800به مقدار  به ايجاد اختالف زيادی در عملکرد دانه
بیشترين مقدار عملکرد دانه مربووط بوه تیموار     در هکتار بود که

 سووپرجاذب گرم در هکتار کیلو200و مصرف  روز10دور آبیاری 
و مصرف  روز15و کمترين مقدار آن مربوط به تیمار دور آبیاری 

(. اثرات مثبوت  4بود )شکل  رجاذبسوپگرم در هکتار کیلو300
بور کواه  اثورات منفوی تون  آبیواری در        سووپرجاذب کاربرد 

 Fazeli Rostampourبسیاری از مطالعات گزارش شده است )

et al., 2011; Pouresmaeil et al., 2012 .) در  سووپرجاذب
. (4)شوکل  همه دورهوای آبیواری باعو  افوزاي  عملکورد شود      

ياد تأثیر افزاي  عملکرد اين ماده همچنین در دورهای آبیاری ز
ی در دور طورکلبهنسبت به عدم مصرف آن بیشتر مشخص بود. 

( با افزاي  کواربرد آن توا سوطح بسویار     روزآبیاری کم )دور پنج
شوود و در دورهوای آبیواری زيواد     زياد باع  افزاي  عملکرد می

یتنهوا افوزاي  نمو   نوه عملکرد دانه را  روز15ويژه دور آبیاری به
بلکووه نسووبت بووه همووین دور آبیوواری و عوودم کوواربرد     ،دهوود

دهود. نتوايج   کواه  موی   شودت بوه ، عملکرد دانه را سوپرجاذب
و مقودار   سووپرجاذب دهد که مقادير زياد نشان می آمدهدستبه

فاقد محدوديت برای رشود   ،غیربهینه آن در دورهای آبیاری کم
حساسویت   ،ولی همین مقادير در تیمارهوای زيواد   ،گیاه هستند

بوه  احتمواالا کنند. علت اين کاه  بیشتری برای گیاه ايجاد می
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خاطر حالت بازدارندگی اين پلیمرها در مقدارهای کواربرد زيواد   
شدن حجیم جهیدرنتتواند . اين حالت بازدارندگی میاستها آن

پلیمر و اشرا  فضای زياد در خلل و فرج خاک باشد کوه منجور   
واد غذايی و ساير اعموا  حیواتی   به محدودشدن تنفس، جذب م

( بور روی  Arabi et al., 2015تحقیق )يک . در گرددمیريشه 
بور   سووپرجاذب کاربرد اثر سطوخ مختلوف آبیواری و هیودروو     

( مشخص شد .Pimpinella anisum Lکارکرد گیاه آنیسون )

، تموامی صوفات   سوپرجاذبگرم در هکتار کیلو100فزودنکه با ا
اموا   ،داری نشان دادندن مطالعه افزاي  معنیمورد ارزيابی در اي
گرم در هکتوار،  کیلو200به  100از  سوپرجاذببا افزاي  مقدار 

ی ايون پلیمور از طريوق اخوتال  در تونفس و      بازدارندگبه علت 
داری در تموامی  جذب مواد غذايی بورای ريشوه، کواه  معنوی    

 مشاهده گرديد. موردمطالعهصفات 

 

 
 

 سوپرجاذبگياه ماش تحت دورهای مختلف آبياری و مقادیر مختلف عملکرد دانه  -4شکل 

 باشد.درصد می5مقايسات میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سطح 
Fig. 4. Grain yield of mung been under the effect of different periods of irrigation and different levels of superabsorbent 

Mean comparisons are based on the Duncan test at 5%. 

 
 مصرف آب کارآیی

در بین اثرات مختلف تیمارهوای آزمواي  بور روی صوفت     
 سووپرجاذب مصرف آب فقط اثرات سواده دور آبیواری و    کارآيی

در  سووپرجاذب ( و اثور متقابول آبیواری و    درصود )در سطح يوک 
در  متوسوط  طوور بوه (. 2دار شد )جودو   معنی درصدسطح پنج

در بین تیمارهای مختلف آبیاری  ،یموردبررسسراسر دو منطقه 
گرم کیلوو 81/0 یوزان اختالف به م)مصرف آب  کارآيیدر زمینه 

مصرف  کارآيیبیشترين  ،(آب مصرفی مترمکعبعملکرد دانه بر 
و دور آبیوواری  سوووپرجاذبگرم کیلووو200آب در تیمووار کوواربرد 

مووار عوودم کوواربرد کمتوورين مقوودار آن مربوووط بووه تی  و روز15

 مشوواهده شوود روز5)تیمووار شوواهد( و دور آبیوواری  سوووپرجاذب
(. برهمکن  بین مقودار عملکورد و مقودار مصورف آب     5)شکل 
در واقوع تیموار کواربرد     .مصورف آب اسوت   کارآيیکننده تعیین
آبیاری نسوبت بوه سواير     روز15و دور  سوپرجاذبگرم کیلو200

به نسبت آب مصرفی بود.  تیمارها دارای مقدار عملکرد بیشتری
بیشوترين عملکورد دانوه در سوطح      ،شد اشاره قبالاکه طورهمان
( و کاربرد بیشتر 5آمد )شکل  دستبه سوپرجاذبگرم کیلو200

بلکوه آن را   ،باع  افزاي  عملکرد دانوه نشود   تنهانه سوپرجاذب
دور آبیوووواری  روز15کوووواه  داد. همچنووووین در تیمووووار   

ر( آب کمتری در مقايسوه بوا دور   آب در هکتا مترمکعب1500)
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کوه   شد مصرفآب در هکتار(  مترمکعب 4500آبیاری ) روزپنج
گرم کیلوو 200موجب برتری برهمکن   مجموو در ،وواين مو 

هوا از  نسبت به ساير بورهمکن   روز15دور آبیاری ×سوپرجاذب
 نیوز  نتايج با نتوايج سواير مطالعوات   اين شد. مصرف آب  کارآيی

 ;Haghighat Talab & Behbahani, 2006مطابقوت دارد ) 

Wu et al., 2008کوه   ه است( در اين تحقیقات نشان داده شد
از طريق نگهداری بیشتر آب در خاک باع  افزاي   سوپرجاذب

 شود.مصرف آب می آيیکار
 
 

 
 

 سوپرجاذبمصرف آب گياه ماش تحت دورهای مختلف آبياری و مقادیر مختلف  کارآیی -5شکل 

 باشد.درصد می5میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سطح  مقايسات
Fig. 5. Water use efficiency of mung been under the effect of different periods of irrigation and  

different levels of superabsorbent 
Mean comparisons are based on the Duncan test at 5%. 

 

 

 ریگينتيجه
نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد دور آبیواری زيواد در   

وزن  ،مختلف شامل حجم ريشوه اکثر موارد باع  کاه  صفات 
، نسبت وزن اندام هوايی به ريشه، سطح کل ريشوه  خشک ريشه

بوود کوه در بوین     یدر حوال عملکرد دانه گیاه ماش شود. ايون   و 
اری )دور آبیو کمبوود آب خواک   در شورايط   یموردبررسو صفات 

توأثیرات   ايون،  وجود با. يافتافزاي   طو  کل ريشهزياد( فقط 
 کارآيیويژه بر روی عملکرد دانه و های زياد آبیاری بهمنفی دور

کواه  داد.   سووپرجاذب تووان بوا اسوتفاده از    مصرف آب را می
باعو    سووپرجاذب کاربرد  کهنيا بانتايج همچنین نشان داد که 

گرديود، اموا اسوتفاده بوی  از      بهبود صفات مورفولوويک ريشوه 

کواه  عملکورد   نیوز  ای و اندازه آن موجب کاه  صفات ريشه
. همچنین در اين تحقیق نشان داده شد گرددمیدانه گیاه ماش 

ای و عملکرد دانه گیاه ماش کواربرد  که برای بهبود صفات ريشه
آکوازورب در هکتار مقدار بهینه اسوت   سوپرجاذبگرم کیلو200

بلکوه   هموراه دارد، بوه های ا وافی را  هزينه تنهانهآن  و بیشتر از
. گوردد یمو نیوز  مصورف آب   کارآيیکاه  عملکرد دانه و سبب 

پیشورفته ماننود اسوتفاده از    های روش یریکارگبا به، درمجموو
بهبود و ها، از طريق حفظ و ذخیره رطوبت در خاک سوپرجاذب

ت بهوره تووان گوامی موؤثر در جهو    نفوذپذيری آب در خاک می
مصوورف آب و  کووارآيیو افوزاي   بورداری از منووابع محوودود آب  

 .عملکرد دانه برداشت
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Introduction 
Water is an important economic resource in many parts of the world, especially in arid and semi-arid 

reigns. Also, drought stress is a major constraint for crop production in arid and semiarid regions, such as 
Iran. Drought stress affects different aspect of plant growth, through a series of morphological and 
physiological changes. Application of some soil conditioners, like superabsorbent polymers, could be 
effective for absorbing seasonal rain and suitable source of water for plant growth during dry seasons. These 
polymers can reserve different amounts of water in itself and so increases the soil ability of water storing and 
preserving and approve plant growth under water deficiency. Also, they can improve plant growth indices 
and increase its growth by changing the soil structure and improving the environmental conditions of plant 
growth. This experiment was conducted in order to study the effects of superabsorbent and irrigation period 
on root characteristics and yield of mung bean. 

 
Materials & Methods 

The field experiment was conducted at two locations during summer in 2015. First location was 
Khorramabad which located at 33.46° N, 48.33° E and has moderate and semi-humid climate with average 
annual rainfall of 504.3 mm. The second location was Kuhdasht that located at 33.52° N, 47.61° E and has 
semi-dry climate with average annual rainfall of 390.4 mm. The field experiment was carried out as a  
split-plot base on randomized complete block design with four replications. The treatments included 
irrigation period at three levels (5, 10, and 15 day) as main plots and four levels of superabsorbent polymer 
Aquasorb (control, 100, 200 and 300 Kg ha-1) as subplot. Finally, at the end of growth period, 5 plants was 
used to measure mung bean traits included root volume, root dry matter, the weight ratio of shoot to root 
stem dry weight, total root area, total root length and grain yield. The volume and length of root was 
measured using the method of Atkinson (Atkinson, 2000). ANOVA and Duncan's Multiple Range Test were 
performed to determine and analyze the significant difference and means comparison respectively at P<0.05. 
SAS-9.1 software was used to do statistical analysis. Also, OriginPro 9.1 software was applied to draw 
figures. 

 
Results & Discussion 

The results of variance analysis showed that location and irrigation had a significant effect on all the 
evaluated properties. Also, superabsorbent had a significant effect on all the evaluated properties (except the 
weight ratio of shoot to root). In addition, interaction effects of superabsorbent and irrigation and 
superabsorbent and location were just significant on grain yield (p<0.05). Interaction effects of 
superabsorbent and irrigation was also significant on water use efficiency (WUE) (p<0.05). Interaction 
effects of location and irrigation were significant on attributes such as the weight ratio of shoot to root, grain 
yield (p<0.01) and total root area (p<0.05). Results indicated that drought stress reduced root volume and 
root dry weight and increased total root length traits and root dry weight, increasing the total length of the 
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roots so that the lowest root volume (3.11 cm3 Plant-1) and root dry weight (0.93 g. Plant-1) and the highest 
total root length (9.1 cm Plant-1) was recorded at 5-day irrigation period. However, all these traits and grain 
yield were increased by applying the super superabsorbent polymer. The highest root volume (3.62 cm3 
Plant-1), root dry weight (1.1 g Plant-1) and total root length (9.8 cm Plant-1) were obtained at 200 kg 
superabsorbent per ha. The highest WUE (1.12 Kg grain yield m-3) was obtained at 200 Kg superabsorbent 
per ha and 15-day irrigation period and the lowest (0.31 Kg grain yield m-3) was recorded at control and  
5-day irrigation. Also, across irrigation periods and locations, the difference between the highest (200 Kg 
superabsorbent per ha and 10-day irrigation period) and lowest (300 Kg superabsorbent per ha and 15-day 
irrigation period) grain yield was 800 Kg per ha. Actually by increasing superabsorbent per ha, grain yield 
was increased but it improved until a certain level of superabsorbent and after that grain yield was reduced. 
Result showed that although the interaction of irrigation period and superabsorbent was not significant on 
root morphological characteristics, effects of superabsorbent was significant on root morphological 
characteristics and these traits of mung bean were improved by applying superabsorbent. 

 
Conclusion 

Generally, results revealed that the Aqasorb superabsorbent hydrogel can improve the morphological 
characteristics of mung bean root and can reduce the negative impact of the high periods of irrigation on 
grain yield and WUE of mung bean. Thus, applying superabsorbent that has the ability of absorbing 
considerable amount of water, caused improving in physical conditions of soil and affected the plants 
response to water stress indirectly and can help plants in water shortage conditions. Also, the amount of 
optimal application of Aqasorb superabsorbent is 200 Kg ha-1 and using more than 200 Kg superabsorbent 
per ha (especially in the high periods of irrigation) will reduce grain yield, WUE and the morphological 
characteristics of mung bean root and will increase the cost of production. 
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