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  چکیده
با کاهش محدودیت منابع آبی و نیز کاهش نزوالت جوی استفاده از راهکارهای مناسب در کاهش مصرف آب برای ایجاد پوشش 

این منظور در این تحقیق تأثیر بکارگیری برخی از مواد گیرد. بههای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه قرار میگیاهی در عرصه
در  (Haloxylon persicum)بک بر روی مصرف آب و رشد نهال تاغ سوپرجاذب و نیز صفحات پالنتالرطوبه مثل پلیمر جاذب

مورد مطالعه قرار گرفت. آبیاری در این مطالعه  1334-1332های حقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان طی سالایستگاه ت
های مذکور، تا رسیدن به دار مصرف آب در زمان آبیاری در مکشبار انجام شد. مق 19و  9، 1های رطوبتی خاک در نقاط در مکش

ظرفیت زراعی آن خاک بود. عالوه بر تیمارهای فوق تیمار دیم نیز در نظر گرفته شد. قبل از کاشت نهال پلیمر سوپرجاذب در نسبت 
ها در ابعاد فحات پس از حفر چالهبک، این صهای کاشت نهال مخلوط شدند. در تیمار صفحات پالنتدرصد با خاک چاله 1/0وزنی 

الرطوبه با احتساب شاهد صورت تیمارهای جاذببه این ها کارگذاری و بعد خاکپوش گردیدند.متری در کف چالهسانتی 10×10×90
آماری فوق از لحاظ  اجرای پروژه بک بودند.جاذب و صفحات پالنتالرطوبه(، شامل تیمار پلیمر سوپرجاذب )بدون هرگونه مواد

های رطوبتی خاک در کرت اصلی و تیمار های کامل تصادفی بود که در آن مکشبصورت طرح یکبار خرد شده با طرح پایه بلوک
الرطوبه نشان داد که با های رطوبتی و مواد جاذبالرطوبه در کرت فرعی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تأثیر توأم مکشمواد جاذب

که در مکش رطوبتی طوریشود، بهتر( از مصرف آب کاسته میهای باالتر )منفیاری برای رسیدن به مکشتر شدن فواصل آبیطوالنی
لیتر رسید که نسبت به خاک  192بک برای هر نهال در طول دوره رشد به بار، مصرف آب در صفحات پالنت 9خاک در وضعیت 

درصد کمتر  32بک حدود بار، مصرف آب در پالنت 19ر مکش درصدی برخوردار بود. د 33دارای پلیمر در همین مکش از کاهش 
الرطوبه بر رشد گیاه )ارتفاع و قطر یقه( نیز چنین های رطوبتی خاک و مواد جاذباز تیمار پلیمر بود. همچنین از تأثیر توأم مکش

  ز تیمار شاهد و پلیمر مؤثر است.داری در بیشتر سطوح آبیاری بر رشد تاغ بیش ابک بطور معنیگیری شد که تأثیر پالنتنتیجه
 

 بک، مکش رطوبتی خاک، مصرف آب، رشد نهال تاغ.: پلیمر سوپرجاذب، صفحات پالنتهای کليدیواژه

 
 مقدمه

های اخیر همراه با میانگین کاهش نزوالت جوی در سال
یک سوم  برابر متر در کشور کهمیلی 490-430بارندگی 
کاری و احیای که برای نهالشده هانی است، سبب میزان ج
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های مختلف آبیاری در ب از روشآ مناطق خشک و کم
شود. در این ارتباط عالوه بر تأمین نیاز آبی گیاه استفاده 

های مختلف آبیاری استفاده از انواع مواد روش
 طبقذب الرطوبه مثل پلیمرهای سوپرجاجاذب

و یا صفحات  (4004همکاران )و  Bakass هاییافته
برای  Abdi Baghi (4013) نتایج طبقبک پالنت
 .گیرندمیمورد توجه قرار خاک سازی رطوبت در ذخیره

برابر وزن خود آب جذب و  هاقادرند تا دهها سوپرجاذب
به مرور زمان  را آب ذخیره شدهبه این ترتیب و  ذخیره کنند
 دهند. تر در اختیار گیاه قرار زمانی طوالنی در فواصل

( به خصوصیات 4001) Sivapalanدر تحقیقات 
طور کلی و ههای مناطق خشک بنامناسب فیزیکی خاک

های سبک اشاره قابلیت نگهداری بسیار ناچیز آب در خاک
شود که با افزودن پلیمر به این نوع شود و چنین ذکر میمی

اک افزایش پیدا کرده و در خ خاک ظرفیت نگهداری آب
مانی گیاه، رشد و در موجب آن زندهرود که بهانتظار می

نهایت تولید محصول افزایش یابد. در تحقیق فوق افزودن 
درصد وزنی  02/0و  03/0پلیمر به خاک سبک در سطوح 

تنها موجب افزایش ظرفیت نگهداری آب شد بلکه باعث نه
های آزمایش سویا گردید.ارتقای بازده مصرف آب در کشت 

uttermannH تنش مئعال که داد نشان (1332) همکاران و 

 ،شودمی ظاهر آبیاری از پس زرو 14 پلیمر، بدون شن در آبی
 وزنی درصد 2/0 اختالط سطح در شن در که صورتی در

 در شود.می ظاهر روز 42 گذشت از دبع تنش مئعال  ،پلیمر

 رب پلیمر مصرف سطوح ثیرأت بررسی به که تحقیق این هادام
 ،شد پرداخته halepensis inusP هگون کاج نهالهای مانیزنده
 4/0 محتوی خاک در آبیاری، قطع از پس که است آمده

 خاک در ولی بودند زنده روز 43 تا هانهال پلیمر درصد

 روز 29 تا کاج هاینهال مانیزنده پلیمر درصد 2/0 حاوی

 ،روییده تازه هاینهال مانیندهز شاهد خاک در ؛داشت ادامه
 توسط دیگر یتحقیق در اما .یافت تداوم روز 12 تا فقط

uttermannH  در که شد داده نشان (1333) همکاران و 

 پلیمر، درصد 4/0 دارای یا و پلیمر بدون سبک هایخاک

 روز 9 طی سرعت به خاک آب توان آبیاری، قطع از پس

 این که حالی در شود.می آغاز گیاهان مرگ و شده منفی

 13 گذشت از بعد پلیمر درصد 2/0 دارای خاک در کاهش

 رخ روز 42 گذشت از بعد گیاهان مرگ و شده مشاهده روز

و  Banedjschafie توسط دیگر ایمطالعه در دهد.می
Herogz (4001 )سه بادرصد  3/0در نسبت وزنی  پلیمر 

خلوط شد. های سبک، متوسط و سنگین مبا بافت خاک نوع
از این تحقیق این نتیجه حاصل شد که اختالط پلیمر با خاک 

خشک در کشت گلدانی گیاه  هسبب افزایش میزان ماد
Panicum antidotale  در هر سه نوع خاک در تیمارهای

قیق قدیری حت گردد.روزه می 14و  8، 2های آبیاری در دور
در سه ( هم به اثرات استفاده از پلیمر 1334و همکاران )

سنگین پرداخت. در بررسی این خاک سبک، متوسط و نیمه
ها مقدار آب ن تیمار پلیمر در تمامی خاکامحقق

داد ولی این  شده در خاک را نسبت به شاهد ارتقاءنگهداری
 ها مؤثر بود.سنگین بیش از سایر خاکافزایش در خاک نیمه

اضافه کردن د که با نشان دادن( 1389شفیعی و همکاران )بانج
ک به قدرت نگهداری آب در این های سبپلیمر به خاک

ها افزوده شده و بدنبال آن میزان آب قابل دسترس خاک
استفاده از پلیمر برای  یابد.می گیاه در خاک نیز افزایش

 Akelahافزایش توان نگهداری آب در خاک نیز توسط 
کاربرد دو نوع پلیمر  . بررسیشده استتوصیه  (0134)

در بر تعدیل اثر تنش خشکی آبدوست از نوع آکریل آمید 
موضوع آزمایش  ،g/kg  82/1تا 03/0سطوح مصرف چهار 

Volkmar  وChange (1339 بود. وی در کشت گلدانی )
جو و کانوال چنین نتیجه گرفت که کاربرد پلیمری از نوع 

یک از سطوح فوق در مقایسه با شاهد آمیدی در هیچآکریل
داری بر مصرف آب نداشته و در اغلب موارد اثری معنی

حتی سبب افزایش مصرف آب شد. به بیانی دیگر بازده 
مصرف آب در تیمارهای پلیمر و شاهد برای هر دو گیاه 

. از این تحقیق ندداری از خود نشان ندادتفاوت معنی
همچنین نتیجه شد که یکی از دو نوع پلیمر در هیچیک از 

بر محصول دانه جو و کانوال نداشت سطوح آمیختگی تأثیری 
و نیز حتی یک نوع از پلیمرها سبب کاهش محتوای نسبی 

های جو شد. توالی تر و خشک شدن خاک و آب در برگ



 222  1شماره  24فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 

ایجاد محدودیت برای گسترش حجمی خاک آمیخته با پلِیمر 
جذب آب بیشتر )حالتی که در خاک به علت فشار  برای
مله دالیل کاهش عملکرد دهد( ازجتر رخ میهای باالالیه

. این باشدمیفوق پلیمر در مقایسه با تیمار شاهد در تحقیق 
پلیمر در که دهد محقق در ادامه آزمایش خود نیز نشان می

که از افزایش حجم آن در حالت اختالط با خاک زمانی
شود از همان ابتدا مرحله آبگیری مثالً در اثر فشار ممانعت 

بار(  4/0کیلو پاسکال )حدود  40یعنی در مکش کمتر از 
و از این  شدهمیزان آب جذب شده در آن مانند خاک شاهد 

 ود. شنظر از عملکردی یکسان مثل شاهد برخوردار می
که از ترکیب فیبر، مواد معدنی و بک صفحات پالنت

عنوان های سوپر جاذب بهمانند پلیمرنشاسته ساخته شده 
سازی آب در خاک یرهای برای افزایش حفظ و ذخماده

در ابعادی  لیمستطشوند. صفحات فوق به شکل معرفی می
 8و  4و با ضخامتی به اندازه  متریسانت 80در 10به اندازه 

گردند. ذخیره و نگهداری آب توسط این عرضه می متریسانت
به قطر، کارگذاری و نوع کاربردی آن تا  با توجهمحصول 

مربع گزارش شده است. همچنین بر لیتر در متر 39حدود 
نیز گفته  سازنده اساس اطالعات ارائه شده از سوی شرکت 

شود که این صفحات قادرند در تنظیم اسیدیته خاک، می
هایی که با آزمایش. اثرات مثبت و اصالحی داشته باشند

های مختلف ازجمله عربستان، اردن و نیز بک در کشورپالنت
و نیز  %10قطر انجام شده مؤید کاهش مصرف آب آبیاری تا 

  .(Abdi Baghi, 2013)باشد افزایش تولید محصول می
 

 هامواد و روش
پلیمر و الرطوبه منظور تأثیر بکارگیری مواد جاذببه

بک در خاک و اثر آن بر روی صفات رویشی صفحات پالنت

هدف احیای و نیز با  (Haloxylon persicum)گیاه تاغ 
 1334-32های این پروژه طی سالبیولوژیک مناطق بیابانی 

 حقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمناندر ایستگاه ت
دقیقه و  93 جغرافیای ر طولررسی دب. منطقه مورد اجرا شد

 39دقیقه و  39ثانیه، عرض جغرافیایی  20درجه و  48
متر از سطح دریا قرار  1043ثانیه در ارتفاع  99درجه و 

باد غالب منطقه از جهت غرب به شرق و از جنوب به دارد. 
های انجام میزان متوسط دما در سالشود. شمال گزارش می

ترتیب به ، مقدار بارندگی و میزان تبخیرC°13آزمایش 
  متر بود. میلی 4900و  100طور میانگین هب

هایی در ابعاد در قطعه آزمایشی چالهدر ابتدا 
cm90×10×10  ه بصفحات بعد توسط بیل مکانیکی حفر و

جاسازی و ها متری گودالسانتی 90تعداد دو ورقه در عمق 
در گودال با خاک یمر، این مواد خاکپوش شدند. در تیمار پل

استفاده شده  پلیمر گردیدند. درصد مخلوط 1/0وزنی نسبت 
بدیهی است که در  بود. A-200تجاری از نوع در این تحقیق 

گونه مواد های شاهد از هیچخاک مربوط به چاله
سازی هنگام آمادههمزمان به استفاده نشد. ایالرطوبهاذبج

شیمیایی و نیز  وی خاک، برای تعیین خصوصیات فیزیک
برداری شد. مشخصات نی رطوبتی از خاک نمونهتعیین منح

شیمیایی خاک در آزمایشگاه بخش تحقیقات  وی فیزیک
ها با سسه متبوع و تعیین منحنی رطوبتی خاکؤبیابان م

کمک دستگاه صفحه فشار در نقاط صفر )رطوبت اشباع(، 
، 0/4های صفر، مکش برابربار ) 19و  9، 3، 1، 3/0، 1/0
هکتوپاسکال در مقیاس  4/2و  2/3، 9/3، 3، 9/4

لگاریتمی( در مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام شد 
شیمیایی خاک  وی برخی از خصوصیات فیزیک 1)جدول 

 .(دهدمنطقه اجرای طرح را نشان می
 

 اجرای طرحه شيميايي خاک منطق وي های فيزيکنتايج برخي از مشخصه -1جدول 

Clay 

% 

Silt 

% 

Sand 

% 

وزن مخصوص ظاهری 
)3(g/cm 

 درصد رطوبت اشباع
EC  هدر عصار 

 (dS/m) اشباع

pH 

 گل اشباع

33 41 39 11/1 1/32 1/1 8/2 
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سازی قطعه آزمایشی در ابتدای اسفند پس از آماده
های مربوطه کشت شدند. های تاغ در محلنهال 1334

شد که زمانی انجام میقطعه آزمایشی آبیاری در 
بار  19و  9، 1مکش رطوبتی خاک در حد  هایتوانمندی

در نظر گرفته ها شرایط دیم نیز از مکشیک هربرای  .ندبود
 ،الرطوبه در خاکشد. در تیمارهای بکارگیری مواد جاذب

نیز  الرطوبه(جاذب موادبدون همچنین تیمار شاهد )خاک 
به هر  با توجهمقدار آبیاری در زمان آبیاری لحاظ شد. 

، شدآر انجام می-دی-تیخاک که با دستگاه  مکش رطوبتی
حد ظرفیت زراعی همان خاک بود. الزم به ذکر رسیدن به 

آبیاری فقط یکبار در زمان کاشت  ،است که در تیمار دیم
طرح از لحاظ آماری بصورت  . اجرای این پروژهانجام شد

های کامل تصادفی بود که بلوک هیکبار خرد شده با طرح پای
عنوان تیمار اصلی و تیمار مواد در آن تیمار آبیاری به

عنوان تیمار فرعی انتخاب شدند. گفتنی الرطوبه بهجاذب
است هر تیمار فرعی دارای سه واحد آزمایشی و هر واحد 

  . آزمایشی دارای سه نهال بود
الرطوبه بودن مواد بکارگرفته جاذب بنابراین براساس

بک اهداف شده در خاک اعم از پلیمر و صفحات پالنت
  :صورت زیر بودندانجام این تحقیق به

الرطوبه بر مصرف آب و ( تأثیر استفاده از مواد جاذب1
ترین مواد ( مناسب4 ،سازی رطوبت خاکذخیره
های کاشته وبه بکاررفته بر رشد و رویش نهالالرطجاذب

الرطوبه بکاررفته ( تأثیر استفاده از مواد جاذب3شده تاغ و 
 .آب و کلروفیل برگ توانبر میزان 

 گيریاندازههای روش

 خاک   -الف

هدایت و تعیین اسیدیته  ،روش هیدرومتر به تعیین بافت
ا بقرائت اسیدیته بعد و  در گل و عصاره اشباع الکتریکی
و قرائت هدایت   ,level 2InoLabمدل  WTWدستگاه 

درصد رطوبت ، 2310مدل  Jenwayدستگاه  الکتریکی با
تعیین وزن و  زمایشگاهیآبه روش معمول  اشباع خاک

 به روش کلوخه و استفاده از پارافین مخصوص ظاهری
Rowell (1332 )شرح به مستندفوق گیری های اندازهروش

 د.نباشمی
 گياه-ب

 لیکلروفگیری اندازه منظوربه :ميزان کلروفيل برگ
 بعدگیری شده و عصاره %80ها با استن نهنموابتدا  ،برگ

با  نانومتر 113و  129های موج طول در نور جذبمیزان 
از جاگذاری  .کمک دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شدند

اعداد بدست آمده متعلق به هر نمونه در روابط ارائه شده زیر 
بطور جداگانه  bو  aترتیب مقادیر کلروفیل ( به4و  1)روابط 

از جمع آنها در نهایت میزان کلروفیل کل برگ  بعدمحاسبه و 
  (.Arnon, 1967) گرم تعیین شدیلیم برحسب

 1) chl a = [12.7(D663) -2.69(D645)] × 
W 1000

V


 

 2) chl b = 1) chl a = [22.9(D645)-4.68(D663)] ×

 W 1000

V


 

وزن نمونه  Wحجم محلول صاف شده،  Vروابط  نیا در
 113 و 129 هایموج طول در نور جذبمیزان  Dتر و 
 .باشدمی نانومتر

الرطوبه بکار رفته مواد جاذب منظور تأثیربهرشد نهال: 
ها مانی نهالزنده و پس از اینکه از هابر روی رشد نهال

اطمینان حاصل شد در اوایل تیر همان سال اول ارتفاع 

ه با کولیس دیجیتالی با دقت با متر و قطر یق هاتمامی نهال
پایان فصل  همین صورت در گیری شدند. بهمتر اندازهمیلی

اقدام به دوباره آخر مهر سال دوم نیز زراعی یعنی در 
ها گردید. از تفاضل اعداد گیری ارتفاع و قطر یقه نهالاندازه

گیری و نیز در زمان هنگام اولین اندازهمربوطه در هر نهال به
پایان فصل زراعی در سال دوم، اثر تیمارها بر افزایش 
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 ارتفاع و قطر نهال مورد ارزیابی قرار گرفتند.
روش اتاقک به: آب برگ توانگيری ميزان اندازه -

  (.1382فشار انجام شد )علیزاده، 
با استفاده از در اين پروژه  هاداده عمليات آماریانجام 
ها به روش دانکن و مقایسه میانگین SASافزار برنامه نرم
 انجام شد.

 نتايج
در ابتدا قبل از انجام آبیاری منحنی رطوبتی خاک دارای 

آن آبیاری هر نهال طبق  بدون پلیمر تعیین و براساسپلیمر و 
و  9، 1رطوبتی خاک در مقادیر  توانروش تحقیق در زمان 

هکتوپاسکال در  4/2و  2/3، 3های مکش برابربار ) 19
  (.4)جدول  مقیاس لگاریتمی( انجام شد

 
دون آميختن با خاک بپليمر و همان  2/0اختالط شده با سطح تيمارخاک منطقه اجرای طرح رطوبت  )V/V(و حجمي  )W/W(درصد وزني  -2 جدول

 ختلف مکشم، در درجات )شاهد( پليمر

 تیمارها
 رطوبت اشباع

SP 

 )صفر بار(

 ظرفیت زراعی
FC 

 بار( 3/0)

 نقطه پژمردگی
PWP 

 بار( 19)

 آب قابل استفاده
FC-PWP 

 بار( 19-3/0)

 %W/W %V/V %W/W %V/V %W/W %V/V %W/W %V/V 

 3/14 8 3/3 4/1 8/44 4/12 2/21 43 (شاهد)پلیمر خاک بدون 

 3/11 9/10 4/13 4/8 1/30 2/18 2/29 22 درصد پلیمر 1/0 آمیخته با خاک 

 

شود مقدار آب در مشاهده می 4در جدول  همانطورکه
درصد و در خاک دارای  43خاک شاهد در حالت اشباع 

درصد وزنی است. در نقطه ظرفیت زراعی این  22پلیمر 
درصد و در خاک دارای  12مقادیر در خاک شاهد حدود 

چنین  ،درصد است. با توجه به این اعداد 13پلیمر حدود 
شود که در نقطه ظرفیت زراعی، خاک دارای می گیرینتیجه

مقایسه با نقطه درصد آب خود را در  10پلیمر بیش از 
اشباع از دست داده است. در خاک شاهد مقدار آب از دست 

توان درصد رسید. همچنین می 91داده شده در اینجا به 
نتیجه گرفت اگرچه خاک دارای پلِیمر در نقاط ظرفیت 

مراتب دارای آب بیشتری نسبت به اشباع و ظرفیت زراعی به
  PWP)-(FCخاک شاهد است ولی مقدار آب قابل استفاده 

در خاک پلیمردار  (PWP)در این نقطه و در نقطه پژمردگی 
که حتی طوریهب .افزایش چندانی نسبت به خاک شاهد ندارد

درصد از آب موجود در نقطه  23در نقطه پژمردگی بیش از 
ظرفیت زراعی خاک دارای پلیمر بصورت غیر قابل استفاده 

 کند. بوده و از این نظر با خاک شاهد برابری می
نتایج حاصل از انجام تجزیه واریانس بر  3جدول 

دهد. بر این نشان میدر گیاه را گیری شده صفات اندازه
تأثیر تیمار رطوبت خاک بر که  کردتوان مشاهده اساس می

دار بود. همچنین تأثیر تیمار تمامی صفات معنی
الرطوبه نیز بر تمامی صفات  باستثنای کلروفیل در جاذب
 داری از خود نشان داد. وم اثرات معنیسال د
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 گيری شدهتجزيه واريانس تيمارهای آزمايش بر صفات اندازه -3جدول 

 df منابع تغییرات
 

   آب برگ توان 
 سال اول

 (bar) 

آب برگ  توان
 سال دوم

 (bar) 

برگ  کلروفیل
سال اول 
(mg/g) 

برگ  کلروفیل
سال دوم 
(mg/g) 

 مصرف آب 

 

liter 

 رشد قطری 

(mm) 

 ارتفاعی رشد

 (cm) 

 ns13/14 ns31/3 ns10/3 ns12/0 ns143 **48/34 *01/120 4 تکرار

تیمار رطوبت 
 خاک

3 **82/311 *3/402 **32/33 **31/44 **92339 **81/11 **12/231 

تیمار 
 الرطوبهجاذب

4 **34/493 *21/181 *19/8 ns21/1 **32330 **44/22 **82/129 

 * رطوبت خاک
 الرطوبهجاذب

 
1 ns 21/12 **8/123 ns13/3 ns24/1 **8139 ns93/8 ns1/33 

 84/40 33/9 103 28/0 01/4 49/98 02/12 49 اشتباه

        39 کل
 دارغیرمعنی :ns درصد، 9دار در سطح احتمال معنی :،*درصد 1دار در سطح احتمال معنی: **

 

مقایسه میانگین اثرات ساده مربوط به تیمارهای آبیاری 
گیری شده در های اندازهچنین نشان داد که در اغلب ویژگی

بار با  19و آبیاری در مکش (rainfed)گیاه بین تیمار دیم 
بین بار  1و  9تر( یعنی باالتر )مثبتهای آبیاری در مکش

دار از قوت بیشتری برخوردار صفات، بروز اختالفات معنی

شود با کاهش مشاهده می طورکههمان(. 2است )جدول 
تنش خشکی و انجام آبیاریِ بیشتر، وضعیت آب برگ و 

کند. همچنین تأثیر سطوح کلروفیل آن نیز بهبود پیدا می
د باالتر آبیاری بر ارتفاع و قطر یقه تاغ نیز بیشتر مؤثر ش

 (. 2)جدول 
 

 گيری شده در گياهمقايسه ميانگين اثرات ساده تيمارهای مختلف آبياری بر روی صفات اندازه -4جدول 

 آبیاری در مکش

 

(bar) 

 برگآب  توان

 سال اول

(bar) 

 آب برگ توان

 سال دوم

(bar) 

 کلروفیل برگ

 سال اول

(mg/g) 

 برگ کلروفیل

 سال دوم

(mg/g) 

 مصرف آب

 

 (liter) 

 رشد قطری

 

(mm) 

 رشد ارتفاعی

 

(cm) 

1 83/39 b 9/41 b 8/3 a 03/8 a 2/302 a 1/11 ab 92/31 a 

9 03/33 b 88/42 b 91/1 b 93/2 b 3/133 b 9/12 a 2/32 ab 

19 12/94 a 12/33 b 22/1 b 22/2 b 114 28/13 bc 8/48 bc 

91/91 دیم a 31/20 b 22/2 c 12/2 b  23/11 c 48/44 c 

 ندارند.با هم  یدارارقام دارای حروف مشابه اختالف معنی

الرطوبه در مقایسه میانگین اثرات ساده مواد جاذب
آمده است. طبق این مقایسه تأثیر صفحات  9جدول 

لیتر، تیمار  9/122بک بر کاهش مقدار آب مصرفی با پالنت
های آبیاری شده بدون صفحات پالنت بک( با شاهد )خاک

لیتر  1/433لیتر و تیمار پلیمر با مصرف  1/181مصرف 

های رشد گیری شاخصبیشترین مقدار را نشان داد. اندازه
داری بک نیز برتری معنی)ارتفاع و قطر یقه( در تیمار پالنت

الرطوبه ی جاذبتأثیر تیمارها داشت.ها نسبت به بقیه تیمار
گیری کلروفیل تعیین شد، وضعیت شادابی گیاه که با اندازهبر 

بک نشان داد که در سال اول میزان کلروفیل در تیمار پالنت
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داری بیش از بقیه تیمارها بود. در سال دوم، طور معنیبه
تیمار پلیمر از مقدار کلروفیل بیشتری برخوردار بود که این 

 (.9)جدول  نبود بقیهداری با افزایش دارای اختالف معنی

 
 گيری شده در گياهالرطوبه بر روی صفات اندازهمقايسه ميانگين تيمارهای جاذب -5جدول 

 تیمار

 الرطوبهجاذب

 

 برگآب توان 

 سال اول

(bar) 

 آب برگ توان

 سال دوم

(bar) 

 کلروفیل برگ

 سال اول

(mg/g) 

 برگ کلروفیل

 سال دوم

(mg/g) 

 مصرف آب

 

 (liter) 

 رشد قطری

 

 (mm) 

 رشد ارتفاعی

 

 (cm) 

18/23 شاهد ab 04/32 a 31/1 b 93/9 a 10/181 b 01/13 b 34/43 b 

41/38 بکپالنت b 91/41 a 23/2 a 42/9 a 90/122 b 14/12 a 13/38 a 

08/28 پليمر a 03/31 a 93/1 b 32/9 a 1/433 a 89/13 b 43/42 b 

 ندارند. ی با همداراختالف معنیارقام دارای حروف مشابه 

 
الرطوبه و نتایج حاصل از تأثیر توأم مواد جاذب

تیمارهای آبیاری بر میزان مصرف آب نشان داد که در مکش 
دار در خاک صورت معنیبار بیشترین مقدار مصرف آب به 1

بک و خاک که پالنت انجام شدلیتر  290دارای پلیمر با 
بار در اینجا در مقایسه با پلیمر از کاهش مصرف  1شاهد 

بار  9درصد برخوردار بودند. در تیمار  28آبی در حدود 
کمترین مقدار متوسط مصرف آب برای هر نهال در تیمار 

لیتر، بیش  181لیتر بود که نسبت به شاهد با  192بک پالنت
لیتر، بیش از  431مصرف درصد و نسبت به پلیمر با  19از 
درصد  42دو درصد کاهش و نسبت به میانگین این 33

داری (. چنین روند معنی1داری نشان داد )شکل کاهش معنی
بار برای  19در افزایش مصرف آب نیز در مکش رطوبتی 

بک در این سطح از پلیمر در مقایسه با خاک شاهد و پالنت
 مکش مشاهده شد. 

 

 
های با و بدون خاکبار در  15و   5، 1های مختلف رطوبتي خاک در نقاط مقايسه ميانگين ميزان مصرف آب )ليتر( در هر نهال در مکش -1شکل 

 باشند(.دار مي)حروف مشابه در هر مکش رطوبتي فاقد اختالف آماری معنيالرطوبه جاذب

تأثیر توأم تیمارهای آزمایشی را بر  9تا  4های شکل
نشان  ، پتانسیل آب و کلروفیل برگصفات رویشی تاغ

شود در مشاهده می 3و  4های در شکل همانطورکهدهد. می
و تمامی تیمارها با افزایش تنش خشکی از میزان ارتفاع 
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طور کلی کاسته شد. شایان ذکر است که در تیمار هبقطر تاغ 
متر اختالف ارتفاع در سانتی 30بک با بیش از پالنت ،دیم

در حد کمی کمتر  ی رادارمقایسه با زمان کاشت، رشد معنی
توان می 9و  2های لاز شک دیم نشان داد. از دو برابر شاهد

نتیجه گرفت که با افزایش تنش خشکی روند پتانسیل آب 
برگ سیر صعودی و مقدار کلروفیل برگ به خود سیر نزولی 

گیرد.می

 

 
های مختلف رطوبتي خاک در نقاط الرطوبه در شرايط ديم و مکشهای با و بدون جاذبها درخاکمقايسه ميانگين ميزان رشد ارتفاعي نهال -2شکل 

 باشند(.دار ميش رطوبتي فاقد اختالف آماری معني)حروف مشابه در هر مکبار  15و  5، 1
 

 
، 1های مختلف رطوبتي خاک در نقاط الرطوبه در شرايط ديم و مکشهای با و بدون جاذبها درخاکمقايسه ميانگين ميزان رشد قطری نهال -3شکل 

 باشند(.دار مي)حروف مشابه در هر مکش رطوبتي فاقد اختالف آماری معنيبار  15و  5
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های مختلف الرطوبه در شرايط ديم و آبياری در مکشهای با و بدون جاذب)بار( خاکآب برگ  توانمقايسه ميانگين ميزان متوسط  -4شکل 

 (.باشندمي دارمعنيفاقد اختالف آماری بار )حروف مشابه در هر مکش رطوبتي  15 و 5، 1رطوبتي خاک در نقاط 

 

 
های مختلف در شرايط ديم و آبياری در مکش )mg/g(الرطوبه بر ميزان متوسط کلروفيل برگ های با و بدون جاذبمقايسه ميانگين خاک -5شکل 

 هستند(.داری بار )ارقام دارای حروف مشابه در هر مکش رطوبتي فاقد معني 15و  5، 1رطوبتي خاک در نقاط 

 
  حث

بک بر داد که تأثیر صفحات پالنتنتایج این تحقیق نشان 
و رشد تاغ بیش از پلیمر  گیری شدهروی صفات اندازه

بک کامالً ؤثر است. از آنجا که صفحات پالنتسوپرجاذب م
منشأ طبیعی داشته و از ضایعات چوب و فیبر ساخته 

توانند پس از تخریب به افزایش ماده آلی خاک میشوند، می
در مناطقی ویژه به موضوعی که از اهمیت باالییکمک کنند. 

 حاصلخیز برخوردار است. های کم با خاک

نتایج مربوط به میزان مصرف آب نشان دادند که در 
به هر نهال در مصرف شده ها میزان متوسط آب تمامی تیمار

از  .بودبک شاهد و تیمار پالنت خاک دارای پلیمر بیشتر از
تر مکش در تیمار تر آب در فشارهای پاییندادن سریعدست
انجام آبیاری در  که شدبار سبب می 1در تیمار ویژه بهپلیمر 

عنوان تر و نیز در دفعات بیشتری انجام گیرد. بهفواصل کوتاه
خاک پلیمردار از نقطه اشباع تا حد  4طبق جدول مثال 

درصد از آب دریافتی را در  20بار بیش از  1کش فاصل م
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که در خاک شاهد یا در صورتی ،داداین مکش از دست می
رسید. با افزایش درصد می 14بک این مقدار به حدود پالنت

بار نسبت به نقطه ظرفیت زراعی میزان از  9فشار در نقطه 
درصد و در  22دست دادن آب در خاک دارای پلیمر حدود 

درصد بود. بعد از رسیدن به باالترین مکش  24دود بقیه ح
بار اختالفات از دست دادن آب نسبت به  19یعنی در نقطه 

تقریباً برابر شد و رقمی ها نقطه ظرفیت زراعی در همه خاک
توان نتیجه داد. از این اعداد میدرصد را نشان می 91 برابر

های گرفت که از دست دادن آب در خاک پلیمردار در مکش
های باالتر است و یا مراتب آسانتر از مکشتر بهپایین

بعکس نگهداشت آب در پلیمر در مکش باالتر از قوت 
( در تحقیق 1382بیشتری برخوردار است. عابدی کوپایی )

های پایین خود به آزادسازی رطوبت توسط پلیمر در مکش
 داردهای عمومی این مواد است چنین اظهار میکه از ویژگی

بار( مقدار قابل توجهی از  0-3های پایین )که در مکش
مکش  هپلیمر در همین محدود هرطوبت جذب شده بوسیل

گرم پلیمری از نوع  8شود. مثالً در سطح اختالط آزاد می
گرم خاک شنی، مقدار درصد فرانسوی، به ازای هر کیلو

درصد رسید. این مقادیر  49به  3/18رطوبت حجمی از 
درصد و برای خاک  31به  83با بافت لومی از برای خاکی 

دیگر در تحقیقی درصد گزارش شد.  32به  81رسی از 
Abedi Koupai (4008) اگرچه اختالط پلیمر  کندبیان می

سبب تغییرات هدایت هیدرولیکی آب در خاکی با بافتی 
تر شده و باعث افزایش مقدار آب در مکش ماتریک سنگین

hpa 19000- 330 ما همزمان با این افزایش به مقدار شده ا
نتایج البته شود. آب غیر قابل استفاده گیاه نیز افزوده می

( 1389شفیعی و همکاران )مشابهی نیز از تحقیقات قبلی بانج
های شنی بدست آمد. این در ارتباط با اختالط پلیمر با خاک

ن نشان دادند که در صورت افزودن پلیمر به خاک در امحقق
مانده درصد، نسبت آب قابل دسترس به آب باقی 1 مقیاس

رسد و یا به بیانی دیگر میزان می 89/0در نقطه پژمردگی به 
 .برابر آب قابل استفاده خواهد بود 4/1آب غیر قابل استفاده 

در حالیکه در خاک رس بدون پلیمر نسبت آب قابل استفاده 
نسبتی  در نقطه پژمردگی از چنینمانده به مقدار آب باقی

( در 4012) Hur-Benر تحقیقات دبرخوردار بود. 
سول و لسی از تأثیر پلیمر بر افزایش امکان های ورتیخاک

نفوذ آب به داخل خاک چنین نتیجه شد که افزودن پلیمر 
آکریل آمیدی از نوع آنیونی در مقایسه با خاک شاهد به پلی

و حرکت آب به داخل خاک را بر  شدهکاهش رواناب منجر 
Ben-. در ادامه کندمیاثر کاهش تراکم خاک آسانتر و بیشتر 

Hur گیری پلیمر و فسفات ژیبسوم نیز نشان داد که با بکار
توان از فرسایش خاک در آبیاری به میزان قابل توجهی می

بارانی جلوگیری کرد. حضور کلسیم در فسفات ژیبسوم 
د پلی بین پلیمر آنیونی و رس که که کلسیم مانن شدسبب 

رو با خود دارای بار ذاتی منفی است، عمل کرده و از این
تشکیل و ساخت خاکدانه موجب کاهش فرسایش خاک 

ژیبسوم محصول جانبی در تهیه اسید فسفریک شود )فسفات 
 آید(.است که از اثر اسید سولفوریک بر آپاتیت بدست می

که در دهد نیز نشان می( 1388تحقیق پروانک بروجنی )
های رسی به علت کند بودن حرکت آب، افزودن پلیمر خاک

های سنگین را مرتفع بی خاکاها مشکل مانددر این خاک
 ،شودکرده و سبب افزایش حرکت آب به داخل خاک می

زیرا افزودن پلیمر به خاک رس میزان خلل و فرج ریز خاک 
تر خاک که رشتو یا سبب افزایش خلل و فرج درا کاهش 

د. در تحقیق گردمؤثرند، میدر انتقال آب در درون خاک 
تا  09/0میزان مصرف پلیمر در خاک از  (1388) بروجنی

( در 1334درصد متغیر بود. ذبیحی و همکاران ) 1/0
گلدانی علت کاهش هدایت الکتریکی در های آزمایش

عصاره اشباع خاک رس و شور را ناشی از افزایش خلل و 
خاک در اثر افزودن پلیمر و بدنبال آن تر ج درشتفر

کنند. افزودن پلیمر شستشوی امالح از سطوح خاک ذکر می
( سبب افزایش 4010و همکاران ) Wuبه خاک در مطالعه 

پذیری و کاهش وزن مخصوص خاک شد. در این نفوذ
( علت مصرف بیشتر آب در 4019)  Schmidhalter،تحقیق

پلیمر را عالوه بر مقدار ظرفیت  تیمارهای آبیاری توسط
بک، افزایش زراعی باالتر در مقایسه با شاهد و پالنت

تر خاک توسط پلیمر که بر اثر حرکت آب به نقاط پایین
تر در خاک رس ایجاد شده بود، ذکر خلل و فرج درشت
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 کند. می
الرطوبه بر روی رشد نتایج در ارتباط با تأثیر مواد جاذب

بک بر ارتفاع و قطر که اثر صفحات پالنت گیاه نشان دادند
استفاده از پلیمر در  یقه از قوت بیشتری برخوردار است.

معنای افزایش رشد یا تولید نیست. در خاک همیشه به
( میزان 4003)و همکاران  Banedjschafieتحقیق قبلی 

تولید ماده خشک پانیکوم در خاک رس بدون پلیمر بیش از 
بود و دیگر درصد  1/0سطح اختالط خاک حاوی پلیمر در 

اینکه در سطوح مختلف بکارگیری پلیمر با خاک مقدار ماده 
بیش از به اختالط  درصد 1/0خشک پانیکوم در نسبت 

 . رسیداختالط درصد  1نسبت 
برگ و مقدار کلروفیل آن نشان  توانگیری مکش اندازه

گیاه ، تابع تأمین نیازی آب ویژگیدادند که بطور کلی هر دو 
در  که طورهمانگیرند. در طول دوره رویش قرار می

مشاهده شد بطور کلی با افزایش تنش  9و  2های شکل
آب برگ دارای سیر صعودی و  توانخشکی روند میزان 

مقدار کلروفیل برگ به خود سیر نزولی گرفت. نتایج 
های ( که به بررسی تنش4008و همکاران ) Radتحقیقات 

 توانیولوژی ازجمله برخی از صفات فیز مختلف رطوبتی بر
دهد که با کاهش مقدار نشان می ند،آب در برگ تاغ پرداخت

شود. اسمزی برگ نیز دچار کاهش می توانرطوبت خاک، 
زمانی که مقدار آب در خاک از ظرفیت  ندنشان داد آنان

اسمزی  توانرسد، میزان میمقدار آن زراعی به یک سوم 
. بنابراین کندمیبار تنزل  -99به  بار -23برگ نیز از 

 توانتوان گفت که بین وضعیت میزان رطوبت خاک و می
 بدلیلزیرا گیاه  ،آب در گیاه ارتباطی مستقیم حاکم است

اسمزی، مقاومت خود را نسبت به شرایط  توانکاهش 
 توان( کمترین میزان 1311بخشد. رهبر )خشکی افزایش می

در اوایل تابستان در منطقه بار  -80آب در تاغ را حدود 
 ،کند. با توجه به نتایج این تحقیققوم ترکمنستان ذکر میقره
توان گفت که با افزایش تنش خشکی در گیاه که با می

سبب افزایش قدرت نگهداری آب در برگ همراه بود، 
  .شوداز میزان کلروفیل برگ کاسته شود که می

ها که با کاهش با شرایط خشکی و بسته شدن روزنه

2CO های در بافت مزوفیل و افزایش مواد حاصل از واکنش
همراه است، سبب  ATP ،NADPHنوری فتوسنتز یعنی 

)جذب اکسیژن(،  NADPHشود که با اکسید شدن می
کاهش پیدا کرده و  NADPHبرای تبدیل به  NADPمصرف 

صورت جانشین اکسیژن در مسیر انتقال الکترون، خود به
لکول رادیکال سوپر اکسید والکترون برای تولید م پذیرنده

(¯
2O پراکسید هیدروژن ،)¯(2O2H و رادیکال هیدروکسیل )

(¯OHفعال شود )  عملکرد منفی بر عالوه بر تأثیر در نتیجه و
ها و کلروفیل در ها، پروتئینتخریب لیپیدموجب  هاآنزیم

( به تأثیر این عوامل 1389برزوئی ) در تحقیقاتگیاه گردد. 
 درکه به کاهش کلروفیل برگ منجر شد، اشاره شده است. 

( که به 4013) و همکاران Dadkhahقسمتی از مطالعه 
های فتوسنتزی بررسی تأثیر خشکی بر روی رنگیزه

چنین  ،شددر برگ پرداخته کاروتنوئیدها(  و کلروفیل)
یل که درپی تنش خشکی از میزان کلروف شد گیرینتیجه

زیرا برای خنثی کردن اثرات سمی  ،شودمیبرگ کاسته 
¯)اکسیژن فعال 

2O) اکسیدان قوی مثل نیاز به آنتی
توانند سیستم فتوسنتزی گیاه را در مقابل کاروتنوئیدها که می

 باشد.، میکننداثرات سمی اکسیژن فعال حفظ 
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Abstract 

Due to the limited water resources and low rainfall, finding proper solutions to reduce 

the water consumption for vegetation production in natural areas has received attention 

more than ever before. For this purpose, this research was aimed to investigate the 

effects of superabsorbent polymer and Plantbac panels on the efficient use of water on 

Saxaul (Haloxylon persicum) growth. The study was conducted in the Agricultural and 

Natural Resources Research Station in Semnan province, Iran. Irrigation in this study 

was performed according to the soil water suction, reaching to pressures of 1.0, 5.0, and 

15.0 bars. The water consumption in each of the aforementioned suctions was to reach 

the field capacity of the same soil. In addition to the above treatments, rainfed treatment 

was also considered. Before planting the seedlings, the superabsorbent polymer was 

mixed with the soil of seedling pits at a weight ratio of 0.6%. The Plantbac panels were 

placed in the bottom of the pits at dimensions of 60×60×50 cm. Therefore, treatments 

consisted of superabsorbent polymer and Plantbac panels. The experiment was 

conducted as a split plot design based on randomized complete block, in which soil 

water suctions levels were considered as main plot and superabsorbent polymers as sub-

plot. The results of the combined effect of both water suctions and superabsorbent 

polymer showed that the water consumption at these suctions was reduced by 

prolonging the irrigation intervals to reach higher suctions (more negative). At a soil 

water suction of 5.0 bars, the water consumption for each seedling was 157 liter, 

showing 33% decline as compared to the soil containing polymer at the same suction. 

However, at a suction of 15.0 bars, water consumption in the Plantback declined to 

34%. Our results clearly showed that the Plantbac panels could significantly increase 

the Saxaul growth in different irrigation levels more than that recorded for the control 

and polymer treatments.  

 
Keywords: Super absorbent polymer, Plantbac panel, soil water suction, water 

consumption, Saxaul seedling growth.  


