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  چكيده

آبياري  بر آكوازوربثير كاربرد پليمر أبه منظور بررسي ت 1380- 1381اين تحقيق در سالهاي 
در قالب طرح بلوكهاي كامل  ،آباد شهرستان قم در ايستگاه تثبيت شن حسينمختلف ي نهالها

  سه تكرار و با فواصل كاشت چهار متر در و به صورت فاكتوريل (RCBD)تصادفي 

و ) Olea europea(، زيتون )Pinus eldarica(عامل اول شامل نهالهاي كاج گرديد. اجرا  
يك و دو پليمر سطوح صفر، شامل عامل دوم  .دبو) Atriplex canescens(آترپلكس 
سانتيمتري  50ترتيب صفر، دو و چهار درصد وزني خاك اطراف نهالها تا عمق ه (ب آكوازورب

صفات درصد رطوبت شاهد با آبياري نرمال بود. متغيرها و و  و فاصله آبياري سه برابر نرمال)
ي، قدرت بقا و شادابي نهالها در سه سانتيمتري قبل و بعد از آبيار 50و  25خاك در اعماق 

ند. تجزيه شدگيري  ها اندازهنهالدر كليه پس از كاشت مرحله رويشي يك، سه و شش ماه 
ميان  كه به روش دانكن نشان دادسطوح مختلف عامل اول ميانگين  هقايسها و م دادهواريانس 

%  تفاوت 1 مالنهالها در سطح احت قدرت بقا و شادابيهاي تحت بررسي از نظر  گونه
ماني نهالها را در  آتريپلكس، زيتون و كاج به ترتيب بيشترين نمره زنده .ي وجود دارددار معني

همچنين ميان سطوح مختلف كاربرد پليمر در كليه صفات به  شش ماه پس از كاشت داشتند.
سانتيمتري، اختالف  50جز نسبت رطوبت خاك بعد از آبياري به قبل از آن در عمق 

% مشاهده گرديد. كاربرد سطوح مختلف پليمر تأثير متفاوتي بر 1 داري در سطح احتمال يمعن
صفات تحت بررسي داشت. در كليه صفات، سطح صفر پليمر و شاهد (با آبياري نرمال) در 
گروههاي مجزا قرار گرفتند. سطح دو پليمر بيشتر با تيمار شاهد در يك گروه قرار داشت. 

جاي آبياري نرمال در دوره استقرار اوليه ه توان ب پليمرهاي مذكور را مي استفاده از بنابراين
سطوح يك و دو پليمر از نظر كليه صفات تحت بررسي در يك  نهالها توصيه نمود. همچنين

استفاده از سطح يك پليمر  بنابراين، داري با يكديگر نداشتند گروه قرار گرفته و اختالف معني
طور كلي استفاده از پليمر را در زمان كاشت نهال ه تري خواهد بود. بداراي صرفه اقتصادي بيش

توان توصيه  مي آنهاماني  زنده با حفظ ،به منظور كاهش ميزان و تعداد آبياريهاي مذكور،  گونه
  نمود.

  ، آبياري، پليمر، كاج، زيتون و آتريپلكسآكوازورب هاي كليدي: واژه
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  مقدمه

 جرايعنوان بزرگترين عامل محدود كننده در ا آب در مناطق خشك و نيمه خشك به

تأمين آب در اين مناطق معموالً  .گردد عمليات بيولوژيكي و درختكاري محسوب مي

باشد. اين مشكل در ماههاي گرم سال و دوره  بسيار پرهزينه و مقدار آن نيز محدود مي

ه در دنيا جهت . عالوه بر تحقيقات وسيعي كاستكاشت و استقرار نهالها بيشتر مشهود 

شود،  ت به خشكي در گياهان انجام ميمشناخت عوامل ژنتيكي و فيزيولوژيكي مقاو

امروزه تحقيق در خصوص استفاده از مواد پليمري كه داراي قابليت و ظرفيت باالي 

آبياري به اعماق خاك، ميزان  و نفوذ آب ،نگهداري آب بوده و با كاهش ميزان تبخير

  .دارداي  دهند نيز اهميت ويژه افزايش ميآب در دسترس گياه را 

Huttermann ) نشان دادند كه با افزودن مواد پليمري به خاك، 1999و همكاران (

يابد. پليمر آبدوست مورد استفاده در اين تحقيق با نام تجاري  رشد گياه فزوني مي

Stockosorb  به وسيله شركتStockhausen تواند  ميشود. اين ماده  در آلمان توليد مي

ليتر آب قابل استفاده گياه را به خود جذب كند. نكته  ميلي 300به ازاء هر گرم تا ميزان 

مانند از  (jelly)لرزانك تركيب قابل توجه اين است كه آبگيري اين نوع پليمر و تشكيل 

شود. در  مخلوط پليمر و ذرات خاك، مانع تهويه خاك و تنفس بذر و يا ريشه نمي

چنانچه فقط تهويه خاك و تنفس ريشه مختل شود، جذب فعال به  شرايط يكسان،

). در تحقيقي ديگر با همين Amberger ،1996گردد ( وسيله گياه و رشد آن مختل مي

نوع پليمر براي درختكاري در آفريقاي جنوبي مالحظه شد كه خشكيدگي درختان در 

  ).Anon.، 1998يابد ( درصد كاهش مي 95الي  92اثر كم آبي تا حدود 

Dehgan  و  75/0، 5/0، 0) با آزمون پليمر مذكور در چهارسطح 1994(و همكاران

بيشترين ميزان ماده خشك  .Photinia spاي از جنس  درصد حجمي براي كشت گونه 1

  درصد بدست آورد. مصرف 75/0را در ريشه و اندامهاي هوايي از سطح مصرف 

  درصد حجمي در نهالهاي پده 6/0و 4/0، 2/0همين نوع پليمر در سه سطح  

(Populus euphratica)  نشان داد كه با كاهش آبياري، نهالهاي كشت شده در سطوح
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شوند  مصرف كم و متوسط بسيار زودتر دچار كاهش رشد و ديگر عوارض خشكي مي

)Huttermann  ،در تحقيقي ديگر از همين مؤلفان در مورد رويش 1997و همكاران .(

مالحظه شد كه هرچه سطح مصرف پليمر در  (Pinus halepensis)بذر كاج حلب 

 4/0درصد افزايش يابد، موفقيت كاشت افزايش يافته و در سطح مصرف  0-4/0دامنه 

درصد  38رويند. در حالي كه در تيمار شاهد (بدون پليمر) تنها  درصد تمامي بذرها مي

  ).1999 ،و همكاران Huttermannبذرها رويدند (

AL-Yazidi )2000 نشان داد كه پليمر آبدوست (Akva-Gran  از جنس پلي اكريل

آميد براي شرايط خشك و بياباني مناسب است. وي به اين نتيجه رسيد كه زماني كه 

هاي پليمر اشباع شده باشند، به يك هيدروژل تبديل شده و به طور فعال جذب  دانه

افزايش و هوادهي و ثبات آب ها  شوند. بدين ترتيب اندازه دانه اجزاء خاك سطحي مي

  يابد، و ميزان مصرف آب در زمينهاي زراعي حدود موجود در توده خاك بهبود مي

زني و رشد محصوالت افزايش  كند. همچنين سرعت جوانه % كاهش پيدا مي20-40% 

-Akvaخواهد يافت. وي متذكر شد كه در استفاده از افزودنيهاي نگهدارنده آب مانند 

Gran  ريز پليمر يا ذراتAquastor هاي  بايد دقت و مراقبت الزم بعمل آيد. دانه

Aquastor سانتيمتري به خاك اضافه شوند. در نتيجه رطوبت را  5-10بايستي درعمق

  يابد. برابر افزايش مي 500به سرعت از خاك جذب كرده و حجم توده آنها تا حدود 

د ماده اصالحي با نام ايگتا ميالدي در دانشگاه كوچي ژاپن با كاربر 1987در سال 

در خاك، وزن ماده خشك و ريشه گياه گوجه فرنگي افزايش نشان داد. همچنين زمان 

روز زودتر از حالت طبيعي آغاز گرديد.  28روز و اولين برداشت ميوه  8گلدهي گياه 

 و خاكهاي ريز بافت 40-50نتايج نشان داد كه خاكهاي درشت بافت بر اثرآبگيري 

اين تحقيق با هدف . )Anon.، 1989دهد ( يرصد افزايش حجم نشان مد 70-40 

هاي  منظور كاهش آب مصرفي جهت آبياري، كاهش هزينه معرفي مواد پليمري به

مستقيم و غيرمستقيم استقرار نهالها و نيز معرفي ميزان مناسب استفاده از پليمر براي 

  نهالهاي مختلف انجام گرديد.
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  مواد و روشها

كند.  يك كوپليمر پلي آكريل آميد است كه آب را در خود ذخيره مي ازوربآكوپليمر 

با اين تفاوت كه اسفنج با آب يا بدون آب  ،توان با يك اسفنج مقايسه كرد عمل آنرا مي

قابليت انبساط و انقباض در زمان جذب و  آكوازوربولي  ،كند حجم خود را حفظ مي

كيفيت آب بستگي دارد. اين پليمر در دفع آب داشته و ظرفيت جذب آب در آن به 

كند. با افزايش ميزان  برابر وزنش آب جذب مي 500تماس با آب مقطر تقريباً معادل 

 آكوازوربو براي مصارف كشاورزي يك گرم  فتهيا نمك در آب مقدار جذب كاهش 

بسيار كم آن باشد. در شرايط هوازي امكان فساد  ليتر آب مي ميلي 200قادر به جذب 

تواند به نحو مطلوبي براي حداقل پنج سال كارايي داشته باشد. در  ست و پليمر ميا

Feشرايط غيرهوازي پليمر توسط يونهاي آهن دو ظرفيتي (
نام،  (بي شود ) شكسته مي2+

1368(.  

 Ec 2/6 ،خاك شن ـ لومي باآباد قم  ايستگاه تثبيت شن حسين ،محل اجراي طرح

بود. متوسط  4/7آب آبياري  pHو  1/8برابر با خاك pH ،موس بر سانتيمتر ميلي

cميليمتر در سال، حرارت مطلق سردترين ماه سال  126بارندگي در منطقه 
 º11-  و

 cحداكثر ثبت شده 
º6/45 بندي كوپن منطقه داراي تيپ اقليمي  باشد. براساس طبقه مي

Bwhs درجه  18 تر ازيشبا ميانگين دماي ساليانه ب يكه معرف اقليم خشك بيابان

  باشد. سانتيگراد مي

بر ميزان و تعداد آبياري  آكوازورببه منظور بررسي تأثيرسطوح مختلف پليمر 

مختلف و جهت كنترل خطاي ناشي از غير يكنواختي عرصه آزمايشي به دليل نهالهاي 

به صورت  ،(RCBD)تصادفي  آزمايشي در قالب طرح بلوكهاي كامالًوسيع بودن آن، 

فواصل  هاي آماري) و (حداقل تكرار الزم جهت انجام تجزيهه تكرار س فاكتوريل در

  عامل اول شامل نهالهاي كاج گرديد. اجرا  در هر تكرار نهال 9 كاشت چهار متر و

)Pinus eldarica( زيتون ،)Olea europea ( و آترپلكس)Atriplex canescens( دبو. 
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ترتيب صفر، دو و چهار ه (ب آكوازوربيك و دو پليمر سطوح صفر، شامل عامل دوم 

 سانتيمتري و فاصله آبياري سه برابر نرمال) 50درصد وزني خاك اطراف نهالها تا عمق 

گودالهايي به ، سازي زمين در اواسط اسفند ماه پس از آماده شاهد با آبياري نرمال بود.و 

ني ح يك (دو درصد وزورديفهاي مربوط به تيمارهاي سط بعدمتر تهيه و  5/0شعاع 

در هر تكرار مشخص و خاك كف گودال  ،خاك) و دو پليمر (چهار درصد وزني خاك)

در اين تحقيق از نهالهاي  .)1شماره  جدول( پليمر مخلوط گرديدبا متر  5/0تا عمق 

متر جهت  5/0يكساله استفاده گرديد، بنابراين با توجه به عمق نفوذ ريشه آنها، عمق 

  سي تأثير كاربرد آن كافي به نظر رسيد.مخلوط كردن پليمر با خاك و برر

گيري سريع و دقيق درصد رطوبت خاك در  منظور اندازه  هدر زمان كاشت نهالها و ب

د. درصد رطوبت خاك در دو شاز بلوكهاي گچي استفاده  ،سانتيمتري 50 و 25اعماق 

ا استفاده ب هاتيمارن، در كليه عمق مذكور يكروز قبل از آبياري و نيز يك هفته بعد از آ

انتخاب دو عمق مذكور به دليل كم بودن گيري گرديد.  سنج اندازه از دستگاه رطوبت

عمق نفوذ ريشه نهالهاي يكساله و با توجه به عمق خاك حاوي پليمر بود. مقدار 

بر اساس فرمول كاليبره بلوكهاي گچي در خاك اشباع از آب گيري شده  رطوبت اندازه

 25. نسبت درصد رطوبت خاك در اعماق شداصالح  و ضريب همبستگي بدست آمده

سانتيمتري پس از آبياري به قبل از آن به منظور تعيين ميزان تأثير پليمر بكار رفته  50و 

   ماني نهالها با استفاده از شاخص كيفي در حفظ رطوبت محاسبه گرديد. وضعيت زنده

  با فرمول  ،يل آماريتجزيه و تحلافزايش دقت در به منظور  بعدارزيابي و  )4-0(

دهنده نهال  ترتيب نشانه ب 9. نمرات صفر و اصالح شد ]ماني) + نمره زنده 5/0×(2[

با توجه به اينكه آبياري كليه نهالها در اواخر مهرماه كامالً خشك و كامالً شاداب بودند. 

 اين شاخصبه علت سرد شدن هواي منطقه و عدم نياز به آبياري قطع گرديد، بنابراين 

هاي  در سه نوبت يكماه، سه ماه و شش ماه پس از كاشت نهالها تعيين گرديد. داده

  تجزيه و تحليل گرديدند. MSTATCافزار آماري  حاصل با استفاده از نرم
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  بكار رفته در آزمايش سطوح عامل دوممشخصات هر يك از  - 1شمارة  جدول

  سطح ةشمار  (سطح) مشخصات تيمار

ن در كاج، زيتو نهالهاي تحت اين تيمار )ـپليمر و با آبياري حداقلبدون كاربرد ( ـسطح صفر

  روز يكبار آبياري گرديدند. 60و  30،30آتريپلكس به ترتيب هر  و
1  

نهالهاي تحت اين تيمار در كاج، زيتون و آتريپلكس به  ـ% وزني خاك)2سطح يك پليمر(

  روز يكبار آبياري گرديدند. 60و  30،30ترتيب هر 
2  

نهالهاي تحت اين تيمار در كاج، زيتون و آتريپلكس به  ـ% وزني خاك)4و پليمر (سطح د

  روز يكبار آبياري گرديدند. 60و 30، 30ترتيب هر 
3  

هر      نهالهاي تحت اين تيمار در كاج، زيتون و آتريپلكس به ترتيب ـشاهد(با آبياري نرمال)

  روز يكبار آبياري گرديدند. 20و  10، 10
4  

  

  نتايج

هاي مختلف از نظر  گونه آمده است. 2شمارة  ها در جدول نتايج تجزيه واريانس داده

سانتيمتري و نسبت رطوبت خاك بعد از  50و  25درصد رطوبت خاك در دو عمق 

داري نداشتند كه نشان دهنده يكسان بودن  آبياري به قبل از آن با يكديگر اختالف معني

ماني نهالها  ود. ولي از نظر قدرت بقاء و زندهدرصد رطوبت خاك براي هر سه گونه ب

اين  داري داشتند. % اختالف معني1در طول اجراي طرح با يكديگر در سطح احتمال 

اثر  همچنين هاي مختلف به شرايط آزمايش بود. واكنش متفاوت گونهدهنده  امر نشان

دار شد. اثر  عنيسطوح پليمر نيز براي نمره بقا و شادابي نهالها م× متقابل نوع گونه 

دهنده يكنواختي بستر  دار نبود كه نشان صفات تحت مطالعه معنياكثر تكرار براي 

  از (%cv) باشد. ضريب تغييرات كاشت و وضعيت هر تيمار در تكرارهاي مختلف مي

نسبت براي  %8/15ماه پس از كاشت تا سه براي قدرت بقا و شادابي نهالها  2/6% 

دركليه  بود.در نوسان سانتيمتري  50در عمق به قبل از آن يعد از آبياررطوبت خاك ب

سانتيمتري  50صفات به جز نسبت رطوبت خاك بعد از آبياري به قبل از آن در عمق 
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تواند ناشي از باال بودن ميزان ضريب تغييرات باشد)، بين سطوح مختلف عامل  (كه مي

رديد كه نشان دهنده داري در سطح احتمال يك درصد مشاهده گ دوم اختالف معني

  تأثير فاحش كاربرد پليمر بر متغيرهاي تحت بررسي است.

 سطوح مختلف ، ميانگينهر عامل و اثر متقابل آنهابه منظور شناخت بهتر وضعيت 

دانكن مقايسه گرديد. اي  آزمون چند دامنهآنها در كليه صفات تحت بررسي به روش 

هاي مختلف گياهي از نظر متغيرهاي تحت  مقايسه ميانگين گونه 3جدول شمارة 

سانتيمتري  50و  25بررسي را نشان مي دهد. از نظر درصد رطوبت خاك در اعماق 

سانتيمتري بعد از آبياري و قدرت و  50قبل از آبياري و درصد رطوبت خاك در عمق 

هر سه گونه در يك گروه قرار گرفتند. در  ماني نهالها يك ماه پس از كاشت، بقاء و زنده

 50و  25حالي كه از نظر نسبت رطوبت خاك بعد از آبياري به قبل از آن در اعماق 

سانتيمتري كاج و زيتون در يك گروه و آتريپلكس در گروه دوم قرار گرفت. اين امر 

دوگونه ديگر تواند به دليل بيشتر بودن فاصله آبياري نهالها در آتريپلكس نسبت به  مي

ماني نهالها در يك گروه مجزا جاي گرفت. به عبارت  باشد. هر گونه گياهي از نظر زنده

ها زياد بود. آتريپلكس بيشترين و كاج  ماني نهالها ميان گونه ديگر تفاوت در زنده

درصد  ،با توجه به فواصل بيشتر آبياريماني را داشتند.  كمترين نمره شاخص زنده

هاي  در آتريپلكس كمتر از مقدار مشابه در گونه باً در كليه تيمارهارطوبت خاك تقري

ماني دركاج در طول اجراي طرح به شدت  در حالي كه شاخص زنده كاج و زيتون بود.

  كاهش يافت، اين شاخص در آتريپلكس كاهش چنداني نداشت.
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ياهي و ي گها تحت بررسي در گونهمتغيرهاي تجزيه واريانس نتايج  - 2شمارة  جدول
  سطوح مختلف پليمر

ضريب 
  تغييرات

)CV(%  

  )MSميانگين مربعات (

  اشتباه  تحت بررسيمتغيرهاي 

22=df 

گونه * 
  پليمر

6=df  

سطوح 
 پليمر

3=df 

گونه 
  گياهي

2=df 

  تكرار

2= df 

16  9/15  
ns

 5/27  
**202  

ns
 8/27  

ns5/37  
درصد رطوبـت خـاك قبـل از    

  سانتيمتري 25در عمق  آبياري

4/11  1/15  
*2/55  

**9/156  
ns

 2/17  
**7/90  

درصد رطوبـت خـاك قبـل از    
  سانتيمتري 50در عمق  آبياري

7/9  14  
**52  

**872  
ns

 7/47  
*8/58  

درصد رطوبـت خـاك بعـد از    
  سانتيمتري 25در عمق  آبياري

9/11  8/32  
ns

 6/55  
**761  

ns
 76  

*132  
از  بعـد درصد رطوبـت خـاك   

  سانتيمتري 50در عمق  آبياري

4/14  05/0  
ns

 12/0  
**55/0  

ns
 16/0  

ns
 08/0  

نسبت رطوبـت خـاك بعـد از    
آبياري به قبـل از آن در عمـق   

  سانتيمتري 25

8/15  05/0  
ns

 11/0  
ns

 15/0  
ns

 13/0  
ns

 09/0  

نسبت رطوبـت خـاك بعـد از    
عمـق  رآبياري بـه قبـل از آن د  

  سانتيمتري 50

2/9  45/0  
ns

 22/0  
**4/2 **33/3 ns

 19/0  
ــادابي  ــا وش ــدرت بق ــا ن ق هاله

  يكماه بعد از كاشت

2/6  1/0  
*32/0  

**8/4  
**6/32  

ns
 08/0  

سـه  نهالهـا   قدرت بقا وشادابي
  ماه بعد از كاشت

9/6  13/0  
**5/1  

**5/8  
**6/49  

ns
 15/0  

شش نهالها  قدرت بقا وشادابي
  بعد از كاشت ماه

5/7  01/0  
**03/0  

**09/0  
**62/0  

*02/0  

ماني شش ماه بعـد   نسبت زنده
ــه يكمــاه پــس از  از كاشــت ب

  كاشت

  دار است. %معني1: در سطح احتمال  **

  دار است. معني %5: در سطح احتمال  *

ns  دار است. غير معني %5: در سطح احتمال  
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  تحت بررسي در سه گونهمتغيرهاي مقايسه ميانگين  - 3جدول شمارة 

  ون و آتريپلكسيتكاج، ز 

  متغيرها  كاج  زيتون  آتريپلكس

2/26 A
  2/25 A

  2/23A
  سانتيمتري 25در عمق  درصد رطوبت خاك قبل از آبياري  

7/33 A
  6/33 A

  35 A
  سانتيمتري 50در عمق  درصد رطوبت خاك قبل از آبياري  

1/37 B
  8/40 A

  8/37 AB
  سانتيمتري 25در عمق  درصد رطوبت خاك بعد از آبياري  

7/46 A
  9/50 A

  4/46 A
  نتيمتريسا 50در عمق  درصد رطوبت خاك بعد از آبياري  

42/1 A
  6/1 A

  5/1 A
  

 25به قبل از آن درعمق  نسبت رطوبت خاك بعد از آبياري

  سانتيمتري

4/1 A
  5/1 A

  3/1 A
  

بـه قبـل از آن در عمـق     نسبت رطوبت خاك بعد از آبياري

  سانتيمتري 50

7/7 A
  1/7 A

  5/7 A
  بعد از كاشت يكماه قدرت بقا و شادابي  

7/7 A
  3/6 B

  4/4C
  سه ماه بعد از كاشت ابيقدرت بقا وشاد  

2/7 A
  2/5 B

  2/3 C
  شش ماه بعد از كاشت قدرت بقا وشادابي  

8/0 A
  7/0 B

  63/0B
  

پـس از   كاشت بـه يكمـاه  از  ماني شش ماه بعد نسبت زنده

  كاشت

  داري ندارند. ارقام داراي حروف مشابه اختالف معني
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دهد.  نشان ميمقايسه ميانگين سطوح مختلف كاربرد پليمر را  4جدول شمارة 

رفت، از نظر كليه صفات سطح صفر پليمر و تيمار شاهد  گونه كه انتظار مي همان

(آبياري نرمال و بدون كاربرد پليمر)، در گروههاي مجزا قرار گرفتند. سطوح يك و دو 

سانتيمتري قبل و بعد  25پليمر از نظر كليه صفات به جز درصد رطوبت خاك در عمق 

ماه پس از كاشت به يك ماه پس از آن، در يك  6ماني نهالها  دهاز آبياري و نسبت زن

گروه قرار گرفتند. بنابراين استفاده از سطح يك پليمر داراي صرفه اقتصادي بيشتري 

خواهد بود. همچنين سطح دو پليمر و تيمار شاهد به جز در متغيرهاي نسبت درصد 

ماه پس از كاشت، در يك گروه  1 ماه به 6ماني  خاك بعد و قبل از آبياري و نسبت زنده

داري از نظر  قرار گرفتند. به عبارت ديگر سطح دو پليمر عالوه بر اينكه اختالف معني

متغيرهاي تحت بررسي با شاهد نداشت، درصد رطوبت خاك بيشتري را نسبت به 

تيمار شاهد نگه داشته و به تدريج در اختيار گياه قرار داده و بدين گونه با وجود 

ماني مشابهي داشته  ف كمتر آب نسبت به تيمار شاهد، توانسته است شاخص زندهمصر

  باشد. بايد توجه نمود كه فاصله آبياري در سطح دو پليمر دو برابر شاهد بوده است.

مقايسه ميانگين سطوح مختلف عامل اول در چهار سطح عامل دوم  5جدول شمارة 

درصد بااليي از آب استفاده شده را در منطقه دهد. استفاده از پليمر توانست  را نشان مي

 50و  25اطراف ريشه نگه دارد، به طوري كه درصد رطوبت خاك در اعماق 

 ABسانتيمتري در سطوح يك و دو پليمر در هر سه گونه به صورت مشترك در گروه 

ماني نهالها در طول اجراي طرح در آتريپلكس مشاهده شد.  قرار گرفتند. بيشترين زنده

ه طوري كه نهالهاي آن در سطوح يك و دو پليمر و شاهد، ششماه پس از كاشت به ب

را تشكيل  Bقرار گرفتند. تيمار سطح دو پليمر در زيتون نيز گروه  Aتنهايي در گروه 

داد. بنابراين استفاده از سطوح يك و دو پليمر به ترتيب در آتريپلكس و زيتون قابل 

  باشد. توصيه مي
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  مقايسه ميانگين متغيرهاي مختلف در چهار سطح عامل دوم - 4شمارة  جدول

  سطح دو پليمر  شاهد با آبياري نرمال

سطح يك 

  پليمر

سطح صفر 

  پليمر

  صفت

A
 6/27  

A
 6/29  

B
 4/23  

C9/18  
درصد رطوبـت خـاك قبـل از    

  سانتيمتري 25در عمق  آبياري

A
 9/35  

A
 5/37  

A
 35  

B28  
درصد رطوبـت خـاك قبـل از    

  سانتيمتري 50در عمق  آبياري

B
 8/39  

A
 1/49  

B
 42  

C
 6/25  

درصد رطوبـت خـاك بعـد از    

  سانتيمتري 25در عمق  آبياري

A
 1/50  

A
 54  

A
 5/53  

B5/34  
درصد رطوبـت خـاك بعـد از    

  سانتيمتري 50در عمق  آبياري

A44/1  
A

 6/1  
A

 5/1  
A6/1  

نسبت رطوبـت خـاك بعـد از    

بـه قبـل از آن درعمـق     آبياري

  سانتيمتري 25

A
 4/1  

A
 5/1  

A
 3/1  

A
 4/1  

نسبت رطوبـت خـاك بعـد از    

به قبـل از آن در عمـق    آبياري

  سانتيمتري 50

A
 8/7  

A
 4/7  

A
 5/7  

B
 6/6  

بعد  يكماه قدرت بقا و شادابي

  از كاشت

A
 7  

AB
 4/6  

B
 1/6  

C
 2/5  

بعد  سه ماه قدرت بقا وشادابي

  از كاشت

A
 6  

AB
 6/5  

B
 3/5  

C
 8/3  

شـش مـاه    قدرت بقا وشـادابي 

  شتبعد از كا

A86/0 A
 68/0  

B
 63/0  

B
 63/0  

ماني شش ماه بعـد   نسبت زنده

ــه يكمــاه از ــس از  كاشــت ب پ

  كاشت

  .داري ندارند ارقام داراي حروف مشابه اختالف معني

  



  

  مقايسه ميانگين سطوح مختلف عامل اول در چهار سطح عامل دوم - 5جدول شمارة 

 صفات
 با آبياري نرمال) شاهد( سطح دو پليمر سطح يك پليمر سطح صفر پليمر

 آتريپلكس زيتون كاج آتريپلكس زيتون كاج آتريپلكس زيتون كاج آتريپلكس زيتون كاج

 قبـل از آبيـاري   خاك درصد رطوبت

 سانتيمتري 25عمق  در
E4/18 DE

 2/20 E
 1/18 DE

 1/20 BC3/24 A-D7/25 A9/31 ABC5/27 ABC
 5/29 CD3/22 ABC

 9/28 AB4/31 

 از آبيـاري قبـل   خاك درصد رطوبت

 سانتيمتري 50عمق  در
CD
 4/27 BCD6/31 D1/25 AB

 3/38 BCD
 9/30 AB

 8/35 A
 6/40 BCD

 2/32 A
 8/39 ABC

 7/33 A
 7/39 ABC

 2/34 

 بعـد از آبيـاري   خاك درصد رطوبت

 سانتيمتري 25عمق  در
DE
 9/25 DE

 2/27 E
 8/23 BC

 9/43 C9/39 C
 3/42 AB

 5/50 A
 8/52 C

 44 D
 8/30 C

 5/43 C
 3/38 

 بعـد از آبيـاري   خاك درصد رطوبت

 سانتيمتري 50عمق  در
D
 7/31 CD

 8/36 CD
 35 A

 8/57 AB
 2/51 AB

 6/51 AB
 52 A

 6/59 AB
 3/50 BC

 2/44 A
 56 AB

 9/49 

 آبيـاري رطوبت خاك بعـد از   نسبت
 سانتيمتري 25به قبل از آن درعمق 

BC
 6/1 BC

 6/1 BC
 7/1 BC

 5/1 BC
 4/1 BC

 4/1 BC
 6/1 D

 07/0 D
 08/0 D

 07/0 AB
 8/1 A

 2/2 

 آبيـاري رطوبت خاك بعـد از   نسبت
 سانتيمتري 50به قبل از آن در عمق 

A
 4/1 A

 5/1 A
 5/1 A

 3/1 A
 4/1 A

 4/1 A
 5/1 B06/0 B

 07/0 B
 06/0 A

 5/1 A
 5/1 

از  بعـد   يكمـاه  و شادابي بقا قدرت
 كاشت

CD
 6/6 D

 9/5 ABC
 2/7 AB

 8 BCD
 9/6 ABC

 7/7 ABC
 8/7 BCD

 7/6 ABC
 6/7 ABC

 7/7 ABC
 3/7 A

 3/8 

از  بعـد مـاه    سه وشادابي بقا قدرت
 كاشت

4/3 E
 5 BC

 2/7 F
 5/4 D

 3/6 B
 7/7 F4/4 CD

 8/6 B
 6/7 E

 4/5 BC
 3/7 A

 3/8 

ماه بعـد از   شش وشادابي بقا قدرت
 كاشت

4/2 FG3 BC
 6 F

 2/3 D
 3/5 A

 7/7 FG
 8/2 B

 6/6 A
 3/7 E

 4/4 CD
 8/5 A

 9/7 

 از بعـد مـاني شـش مـاه     زنده نسبت

 كاشت به يكماه پس از كاشت
C
 62/0 C

 64/0 BC
 7/0 C

 63/0 A
 87/0 74/0 BC

 68/0 E
 02/0 E

 02/0 E
 02/0 BC

 66/0 D
 4/0 

  .داري ندارند ارقام داراي حروف مشابه اختالف معني
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  بحث

ر اكثر (آبياري نرمال) از نظ ح يك و دو پليمر با شاهدوسه گونه تيمارهاي سط هر در

ي تحت تيمار عبارت ديگر نهالهاه ب  .صفات تحت بررسي در يك گروه قرار گرفتند

 به ويژهاين امر  .شاهد بودندنهالهاي  بايك و دو پليمر داراي وضعيت مشابهي سطوح 

در مورد قدرت بقا و شادابي نهالهاي هر سه گونه در طي شش ماه اول كاشت مشهود 

استفاده از سطوح يك و دو كه  مختلف دو عامل نشان دادبررسي اثر متقابل سطوح بود. 

استنباط حاصل از اين  ،باشد ترتيب در آتريپلكس و زيتون قابل توصيه ميه پليمر ب

باشد.  صورت نرمال ميه جاي آبياري نهالها به وضعيت گوياي امكان بكارگيري پليمر ب

ار نهالها در مناطق تواند در حل معضل تأمين آب مناسب جهت استقر اين موضوع مي

  .نمايدكمك شاياني  ،خشك و نيمه خشك

هاي گياهي  در ساير آزمايشهاي صورت گرفته نيز رفتار يكنواخت و مشابهي از گونه

   Winkelmanدر مقابل استفاده از سطوح مختلف پليمرها مشاهده نگرديده است. 

پليمرهاي گروه  به استفاده از  Deutzia scabra) گزارش كرد كه واكنش گونه1996(

ماني  ) ضعيف بود. زندهLigustrum ovalifoliumمطلوب و واكنش برگ نو ( آكوازورب

گرم در ليتر پليمر با تيمار شاهد (آبياري  75/1و تعداد برگ در گونه اول در تيمار 

كه در برگ نو استفاده از سطوح مختلف  داري نداشت، در حالي نرمال) تفاوت معني

تعداد و سطح برگ و وزن خشك ريشه نسبت به شاهد گرديد. پليمر باعث كاهش 

Mohammad  )1995 10) اثر مقادير مختلف پليمر موسوم به آكازورب را بر روي 

داري بين شاهد و كاربرد پليمر  گونه مختلف درختي بررسي كرد. هر چند تفاوت معني

 Zizyphusگونه  ماني وجود نداشت، ليكن هاي مختلف از نظر ارتفاع و زنده در گونه

mauritiana وAcacia nilotica  ترتيب داراي كمترين و بيشترين درصد كاهش  به

  ماني نسبت به شاهد بودند. ارتفاع و زنده

  



92 ون و آتريپلكسبررسي تأثير كاربرد پليمر آكوازورب بر آبياري نهالهاي كاج، زيت

  مورد استفاده منابع

استفاده از پليمرها در اصالح خاك و كشاورزي. انتشارات  .1368بي نام،  -1

   ه.صفح 35فرانسه. ترجمه شركت پارسا.    SNFشركت

2- Al-Yazidi- K.S., 2000. Increasing the efficiency of agricultural production 

in areas of risky farming. Mezhdunarodny Journal. 2: 54-56. 

3- Amberger, A., 1996. Pflanzenernaehrung. UTB, Verlag Eugen Ulmer 

Stuttgart.  

4- Anonymous, 1989. Fertilizers Dep. Sumitomo chemical Co. LTD. 1989. 

Igeta green-G.Technical information. 1-17. 

5- Anonymous, 1998. Polymer gel holds water for tree seedlings. S A 

forestry, July/August. 

6- Dehghan. B.,Yeager.T. H., Almira. F.C.,1994. Photinia and Podocarpus 

growth response to a hydrophilic polymer-amended medium. Hort. Sci. 

29 (6): 641-644. 

7- Huttermann. A., Reise, K., Zomorrodi, M., 1997. The use of hydrogels for 

afforestation of difficult stands: water and salt stress. In: Zhou, H., 

Weisgerber, H. (eds.), Afforestation in semi-arid regions 

Datong/Jinshatan, China: 167- 177.  

8- Huttermann. A., Zomorrodi, M., Reise. K.,1999. Addition of hydrogels to 

soil for prolonging the survival of Pinus halepensis seedlings subjected to 

drought. Soil and Tillage Research, 50: 295-304. 

9- Mohammad, H. 1995. Use of polymer for dry afforestation in Cholistan. 

Pakistan Journal of Forestry. 45 (1): 25-28. 

10- Winkelman-M., 1996. The effect of hydrophilic polyacrylamide on 

woody plants under droughted condition. Arboricultural  Journal. 20 (4): 

387-404. 


