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بررسي تاثير كاربرد پليمر سوپرجاذب بر برخي از صفات بادام زميني در شرايط 
 نيتروژنكود مديريت آبياري و 
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 چكيده
تلف دور آبياري و كود نيتروژن، از به منظور بررسي تاثير كاربرد پليمر سوپرجاذب بر عملكرد بادام زميني در شرايط مخ

فاكتورهاي در منطقه آستانه اشرفيه استفاده شد.  تكرار 3آزمايش اسپليت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در 

 روزه) به عنوان عامل اصلي، تركيب سه 6دوره آبياري  –روزه 12دوره آبياري  –آبياري  بدوناين طرح شامل سه سطح آبياري (

كيلوگرم درهكتار  200 - 0كيلوگرم در هكتار ) و دوسطح ماده جاذب رطوبتي سوپر جاذب (  80 -40- 0سطح كود نيتروژن (

بود. نتايج نشان داد كه تيمار آبياري بر   RWCبودند. صفات مورد مطالعه عملكرد دانه، عملكرد غالف و  ) بعنوان عامل فرعي

روزه بدست آمده است. كاربردپليمر  6ادار بوده و بيشترين ميزان با آبياري % معن1كليه صفات فوق در سطح احتمال 

% معنادار بوده و بيشترين ميزان با 1سوپرجاذب و اثرات متقابل سوپرجاذب و آبياري نيز بر كليه صفات در سطح احتمال 

نيتروژن و سوپرجاذب بر عملكرد دانه  روزه بدست آمده است. بر هم كنش سه گانه آبياري، 6كاربرد پليمر سوپرجاذب و آبياري 

% معنادار بوده است. نتايج نشان داد كه كاربرد پليمر سوپرجاذب مخصوصا در شرايط عدم 1و عملكرد غالف در سطح احتمال 

 آبياري به طور قابل توجهي عملكرد را افزايش داده است. 

 لكرد.بادام زميني، پليمر سوپرجاذب، دور آبياري، عم هاي كليدي:واژه

 

 

 مقدمه

هاي يك گياه دانه روغني مهم است كه دانه هاي آن از نظر روغن (Arachis hypogea)بادام زميني 

شرايط آب و ). 1996 ،% پروتئين است (دويودي و همكاران22-28% روغن و 43-55خوردني غني و شامل 

در توسعه كشاورزي به شمار  هوايي خشك و نيمه خشك و محدوديت منابع آب قابل استفاده، مهمترين مانع

حي خشك و نيمه خشك واقع شده است رود. بيش از نيمي از محدوده كشت بادام زميني در دنيا در نوامي
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). بادام زميني گياهي است كه نياز به آب داشته و از هنگام گرده افشاني تا دو هفته 2003(ردي و همكاران، 

كشت بادام زميني به صورت ديم به حداقل  ،باشدمي قبل از رسيدگي به كمبود رطوبت در خاك حساس

شيند و الواره  ).1385ميليمتر باران طي فصل رشد با توزيع يكنواخت نياز دارد (محمدي،  600تا  400

نشان دادند كه عملكرد بادام زميني با افزايش تنش خشكي كاهش   )2009(و پايناوادي و همكاران  )2010(

هاي شني ظرفيت نگهداري آب پائيني دارند نياز به يك مديريت صحيح آبي را خاك. توجه به اينكه يابدمي

با توجه به محدوديت منابع آبي و افزايش روزافزون ). 2011(چاپين، نمايددر كشت بادام زميني روشن مي

و افزايش  هاي اخير بيشتر توجه صاحب نظران به صرفه جويي در مصرف و ذخيره  آبجمعيت، در سال

توانند دوستي هستند كه ميهاي آبشبكه (SAP)هاي سوپرجاذب پليمر جلب شده است. آبياري دمانران

ها همچنين به هيدروژل. مقدار زيادي آب يا محلول آبي را تا صدها برابر وزنشان جذب و نگهداري كنند

موده، آنها را محكم كنند و جذب بعضي از عناصر غذايي را كنترل نعنوان يك كنترل كننده انتشار عمل مي

اين ). 2008؛ وو و همكاران،2007(ليو وهمكاران،  اندازدكند و تجزيه شدن آنها را به تاخير مينگهداري مي

كند نيز كمك مي NPKعناصر عالوه بر تامين رطوبت مورد نياز گياه در زمان نياز به جذب عناصر ضروري 

انرژي هستند و بنابراين نيازشان به عناصر غذايي اصلي هاي روغني محصوالت غني از انهد). 1381(كبيري، 

ممكن است باعث اثرات شديد روي  Nكمبود  و به همان اندازه عناصر ثانويه و عناصر غذايي ميكرو باالست.

كمبود نيتروژن سنتز پروتئين و كلروفيل را محدود كرده و باعث توقف رشد و  ،عملكرد و توسعه گياهان شود

كمبود نيتروژن همچنين مقاومت گياه به خشكي را نيز  .)2011شود (وراماني، ها ميكلروزه شدن برگ

اثرات زيانبار كمبود رطوبت و نيتروژن بر عملكرد اين گياه بادام زميني و با توجه به اهميت   دهد.كاهش مي

ش حاضر به بررسي پژوهگياه و به منظور ارزيابي تاثيرات كاربرد پليمر سوپرجاذب بر عملكرد بادام زميني 

 اثرات كاربرد پليمر سوپرجاذب در شرايط مديريت كود نيتروژن و دورهاي مختلف آبياري پرداخت.

 

 هاو روش مواد

به   منظور بررسي اثرات پليمر سوپرجاذب و دور آبياري بر روي عملكرد گياه بادام زميني پژوهشيبه 

تكرار اجرا شد. فاكتورهاي  3كامل تصادفي در  صورت آزمايش اسپليت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي

روزه) به عنوان عامل  6دوره آبياري  –روزه 12دوره آبياري  –اين طرح شامل سه سطح آبياري از( ديم 

كيلوگرم در هكتار ) و دوسطح ماده جاذب رطوبتي سوپر   80 -40- 0اصلي، تركيب سه سطح كود نيتروژن (

ه شدند. اين پژوهش در شهرستان ) بعنوان عامل فرعي در نظر گرفت كيلوگرم درهكتار 200 - 0جاذب (

 46درجه و  49دقيقه و طول جغرافيايي 16درجه و  37عرض جغرافيايي آستانه اشرفيه استان گيالن با 
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در طول از ماه ارديبهشت تا مهر انجام شد.  1390در سال زراعي  متر از سطح دريا 2ارتفاع متوسط و  دقيقه

درجه سانتيگراد بود. جهت اجراي طرح،  24متر و ميانگين دما ميلي 425جمع ميزان بارندگي  فصل زراعي

متر ايجاد گرديد. كاشت بادام زميني به صورت جوي پشته و روي پشته ها انجام  2×  5كرت هايي به ابعاد 

ش آبياري از نوع سانتيمتر و رو 40سانتيمتر و فاصله بوته ها روي پشته  80شد. فاصله پشته ها از هم 

هاي خاك سطحي با سيستم جوي و پشته اي بوده است. جهت تعيين ويژگي هاي خاك محل آزمايش نمونه

سانتي متر به طور تصادفي برداشت شده و از تركيب آنها نمونه مركبي تهيه شده و آزمايش  30تا  0از عمق 

ز به كود فسفر و پتاس نداشته لذا از گرديد. بر اساس نتيجه آزمون خاك شناسي زمين مورد آزمايش نيا

پاشيدن كودهاي فوق قبل از كاشت خودداري گرديد، همچنين كود نيتروژن مورد نياز در قالب طرح 

مربع از هر كرت متر 2آزمايشي توزيع گرديد. جهت نمونه برداري و اندازه گيري صفات مورد مطالعه، فضاي 

صفات . اثرات حاشيه اي از طرفين، نمونه برداري انجام شد به طور تصادفي انتخاب و پس از حذف نيم متر

(محتواي نسبي آب  RWCاندازه گيري شده در اين تحقيق عبارت بود از عملكرد دانه، عملكرد غالف و 

هاي واقع در منطقه برداشت هر هاي رسيده از بوتهبراي تعيين عملكرد غالف بادام زميني ابتدا غالف .برگ)

سپس به مدت يك هفته در هواي آزاد (جهت كاهش رطوبت) قرار گرفتند. آنگاه اين كرت جدا شدند و 

ساعت  48درجه سانتيگراد به مدت  70ها تا رسيدن به وزن خشك ثابت داخل آون تهويه دار در دماي غالف

م ها از آون، وزن خشك آنها با استفاده از ترازوي داراي دقت يك صدخشك شدند. پس از خارج كردن غالف

به   ).1987بل و همكاران، ثبت گرديد. سپس مقدار عملكرد غالف بر حسب كيلوگرم در هكتار محاسبه شد (

متر حاشيه ها و  5/0متر با حذف  2رديف مياني بطول  3منظور تعيين عملكرد دانه از هر كرت آزمايش 

مايشي از رابطه روبرو هاي آزعملكرد دانه در كليه كرت ،دي% رطوبت وزن دانه محاسبه گرد14براساس 

. )1373لباسچي و همكاران، = عملكرد دانه بادام زميني (درصد مغزدهي  ×محاسبه گرديد.   عملكرد غالف 

از هر كرت به طور تصادفي سه برگ از دو بوته مجزا برداشت كرده، برگها را  RWCبه منظور اندازه گيري 

وده را انتخاب كرده وزن كرديم تا وزن تر برگها تكه تكه كرديم سپس تكه هايي كه فاقد رگبرگ اصلي ب

ساعت در در آب مقطر شناور كرديم، در مرحله بعد برگ ها  4الي  3حاصل شود. سپس تكه برگها را به مدت 

ها را درون را از آب مقطر خارج كرده و وزن كرديم تا ميزان وزن آماس برگ ها حاصل شود. سپس تكه برگ

درجه سانتيگراد قرار داديم  70ساعت در آون تهويه دار با دماي  48ايشگاه به مدت پاكت قرار داده و در آزم

ها بدست آيد. سپس با توجه به وزن هاي خشك شده را وزن كرديم تا وزن خشك برگتا خشك شودوبرگ

 ).1995را حساب كرديم (كرامر،  RWCها با استفاده از فرمول ميزان خشك، آماس و وزن تر داده

 RWCوزن تر. –وزن آماس / وزن خشك  –زن خشك = و 
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 بحثنتايج و 

 اثرآبياري  

صفت مورد مطالعه شامل  3هر دور آبياري بر  تيمارنشان داد كه  )1نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول 

نتايج درصد معنادار بوده است.  1در سطح احتمال  محتواي نسبي آب برگو عملكرد غالف عملكرد دانه، 

كيلوگرم در  3019روزه  6) نشان داد كه بيشترين عملكرد دانه در تيمار آبياري 2 ين (جدولمقايسه ميانگ

كيلوگرم در هكتار حاصل شد. ووراسوت و همكاران  2443هكتار و كمترين ميزان در تيمار آبياري ديم 

كاهش نيز در تحقيقات خود نشان دادند كه تنش خشكي باعث  ) 2009(و ال بوراي و همكاران  )2003(

) نشان دهنده آن است كه بيشترين 2ها(جدول مقايسه ميانگين داده شود.عملكرد دانه بادام زميني مي

روزه و كمترين عملكرد متعلق به  6كيلوگرم در هكتار متعلق به تيمار آبياري  4349عملكرد نهايي غالف 

خاك و تشكيل غالف به فشار ها به فرآيند ورود پگ. كيلوگرم در هكتار است 3656تيمار آبياري ديم 

تورژسانس نياز دارد و اين فشار در صورت پائين بودن پتانسيل آب در خاك و گياه به شدت كاهش خواهد 

ها محدود شده و عملكرد نهايي يافت، در نتيجه كمبود آب، فتوسنتز را كاهش داده و در نتيجه تعداد غالف

) نشان داد كه بيشترين ميزان محتواي نسبي آب برگ در 2 ها(جدولمقايسه ميانگين داده يابد.كاهش مي

بدست آمد. محتواي نسبي آب برگ ابزار مهمي براي تعيين وضعيت نسبي آب  96/70روزه  6تيمار آبياري 

% 90تا  85گياهاني كه تحت تنش نيستند از  RWC كه) نشان دادند 1983باشد. بابو و رائو (برگ گياه مي

گزارش دادند كه با  )2010(رسد. شيند و همكاران % مي30هان تحت تنش تا است در حالي كه در گيا

در آزمايشات خود اظهار  )1891(يابد. بالم و همكارانگياهان كاهش مي RWCافزايش سطح تنش رطوبتي 

 دهد. داشتند كه تنش خشكي محتواي نسبي آب برگ را كاهش مي

 

 اثر سوپرجاذب

در  عملكرد دانه، عملكرد غالف و محتواي نسبي آب برگسوپرجاذب را بر اثر پليمر  تجزيه واريانسنتايج 

) نشان داد كه با كاربرد 2 (جدول نتايج مقايسه ميانگين. )1(جدول  درصد معنادار نشان داد 1سطح احتمال 

كيلوگرم در  2756كيلوگرم در هكتار به  2563كيلوگرم افزايش از  193پليمر سوپرجاذب عملكرد دانه با 

كيلوگرم در هكتار  200شود كاربرد ها مشاهده ميهمچنين با توجه به مقايسه ميانگين داده تار رسيد.هك

نيز  RWC. در مورد )2(جدول  استدرصد افزايش داده  12/7پليمر سوپرجاذب عملكرد نهايي غالف را 
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و كمترين  55/63كه بيشترين ميزان محتواي نسبي آب برگ با كاربرد پليمر سوپرجاذب شود مشاهده مي

 .)2(جدول بدست آمد 86/59ميزان بدون كاربرد پليمر سوپرجاذب 

 

 اثر متقابل آبياري و سوپرجاذب

شود كه اثر متقابل آبياري و سوپرجاذب بر كليه صفات مورد مشاهده مي تجزيه واريانسبا توجه به نتايج 

سه ميانگين نشان داد كه بيشترين ميزان ).نتايج مقاي1% معنادار بوده است(جدول 1مطالعه در سطح احتمال 

 RWC 80/78و  كيلوگرم در هكتار 4356در هكتار، عملكرد غالف  كيلوگرم 3087صفات فوق، عملكرد دانه 

. همچنين )3(جدولاست هكيلوگرم پليمر سوپرجاذب بدست آمد 200روزه و كاربرد  6در شرايط آبياري 

درصد عملكرد دانه را افزايش داده  52/40شرايط ديم، شود كه كاربرد پليمر سوپرجاذب در ديده مي

ها با روش دانكن بين عملكرد بندي دادهشود گروه، مشاهده مي. در مورد عملكرد غالف)3(جدول است

روزه با كاربرد سوپرجاذب و بدون سوپرجاذب و  6كيلوگرم سوپرجاذب، آبياري  200تيمارهاي آبياري ديم و 

(جدول روزه با كاربرد سوپرجاذب تفاوتي قائل نشده و آنها را در يك گروه دسته بندي نموده است 12آبياري 

توانند مقدار زيادي آب يا محلول آبي را تا صدها برابر وزنشان جذب و مي (SAP)هاي سوپرجاذب يمرپل .)3

 در آب وقتي كننده ذخيره مخازن گرم آب در هر گرم وزن هيدروژل)  اين 1500تا  400نگهداري كنند (

نمايند.  مي جلوگيري آن فرونشت از و نموده خود جذب به را بارندگي و آبياري آب گيرند مي قرار خاك داخل

 آبياري دور كاهش و آب نگهداري ظرفيت افزايش خاك، به، جاذب سوپر پليمرهاي افزودن از اصلي هدف

). ذرات پليمر ممكن است به عنوان ذخاير كوچك آب در خاك در نظر گرفته 1982است(فالنري و همكاران، 

شود و بنابراين نياز ميي از اين ذخاير برداشته شوند و آب بر طبق نياز گياه از طريق تفاوت در فشار اسمز

به عبارت ديگر سوپرجاذب آب باران را جذب نموده و در كند. ميگياه را در مراحل حساس رشدي تامين 

صورت لزوم در اختيار گياه قرار داده و از اين طريق در شرايط عدم آبياري نيز عملكرد را در حد بهينه 

 . نگهداشته است

 

 قابل آبياري و نيتروژن و سوپرجاذباثر مت

گانه دور آبياري، نيتروژن و سوپرجاذب در سطح ها نشان داد كه بر هم كنش سهتجزيه واريانس داده

بيشترين عملكرد . )1(جدول درصد بر عملكرد غالف و محتواي نسبي آب برگ موثر بوده است 1احتمال 

كيلوگرم در  5476يتروژن با كاربرد  پليمر سوپرجاذب كيلوگرم كود ن 40روزه،  6غالف در تيمار آبياري 
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 2340كيلوگرم سوپرجاذب  0كيلوگرم كود نيتروژن و  0هكتار و كمترين ميزان در تيمار آبياري ديم و 

. نتايج نشان داد كه در شرايط آبياري ديم و بدون كاربرد نيتروژن )1(شكل كيلوگرم در هكتار بدست آمد

 80درصد و با استفاده از  51/29كيلوگرم كود نيتروژن  40درصد،  با استفاده از  53كاربرد پليمر سوپرجاذب 

در شرايط  RWCبيشترين . درصد عملكرد نهايي غالف را افزايش داده است 9/55كيلوگرم كود نيتروژن 

پليمر كيلوگرم كود نيتروژن و با مصرف  80روزه و استفاده از  6كاربرد سه عامل متعلق به تيمار آبياري 

سوپرجاذب و كمترين ميزان متعلق به تيمار آبياري شرايط عدم آبياري، بدون كود نيتروژن و بدون پليمر 

شود كه در شرايط عدم آبياري و عدم كاربرد نيتروژن . همچنين مشاهده مي)2(شكل سوپرجاذب بوده است

كيلوگرم كود نيتروژن  80 درصد و با 59/62كيلوگرم نيتروژن  40درصد، با  51/75كاربرد سوپرجاذب 

گياه را نسبت به عدم استفاده از سوپرجاذب افزايش داده و به ميزان حداكثر نزديك   RWCدرصد  42/54

شود چرا كه تثبيت نيتروژن به وسيله كرده است. تنش خشكي باعث تشديد وضعيت كمبود نيتروژن گياه مي

-ها، وزن خشك گرهت از طريق كاهش تعداد گرهها در شرايط تنش خشكي محدود شده و اين محدوديلگوم

ها در گياهان ). همچنين تنش خشكي تشكيل گره2003 (ردي و همكاران، شودها ايجاد ميها و فعاليت گره

دهد در شرايط تنش ). شواهدي نيز وجود دارد كه نشان مي1968ردي و رائو، اندازد (لگوم را به تاخير مي

شود كه در شرايط عدم ). مشاهده مي1988كولكارني و همكاران، يابد (ش ميبه وسيله گياه كاه NPKجذب 

آبياري و عدم استفاده از كود نيتروژنه كاربرد سوپرجاذب به طور قابل توجهي عملكرد را افزايش داده است. 

شكي برگرداندن آن در مواقع لزوم باعث كاهش اثرات خآب باران و  يپليمرهاي سوپرجاذب با جذب و نگهدار

هاي تثبيت كننده نيتروژن و كمك به جذب نيتروژن شده و از سوي ديگر با تامين رطوبت مورد نياز باكتري

روزه و عدم آبياري  12اند به طوري كه در مورد آبياري عملكرد گياه را به طور قابل توجهي افزايش داده

 به ميزان بهينه و حداكثر خود نزديك گرديده است. RWCميزان 
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 بر هم كنش سه گانه آبياري، نيتروژن و سوپرجاذب بر عملكرد غالف 1شكل 
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 RWC بر هم كنش سه گانه آبياري، نيتروژن و سوپرجاذب بر2شكل 

 گيري نتيجه

مورد مطالعه داشته و اين در شرايط آبياري ديم اثرات قابل توجهي در صفات كاربرد  پليمر سوپرجاذب  

آبي و استفاده زياد آن در  منابعاست. با توجه محدوديت تاثير در زمان محدوديت نيتروژن شديدتر بوده 

توان بخش كشاورزي و همچنين كارايي باالي پليمر سوپرجاذب در افزايش راندمان آبياري و بارندگي مي

حال صرفه جويي در مصرف آب آبياري، دور آبياري را توصيه كرد كه براي حصول حداكثر عملكرد و در عين 

 افزايش داده و از پليمرسوپرجاذب استفاده گردد.

 

 تجزيه واريانس پارامترهاي اندازه گيري شده در شرايط آبياري، كود نيتروژن و پليمر سوپرجاذب 1جدول 

 برگمحتواي نسبي آب  عملكرد نهايي غالف عملكرد دانه درجه آزادي منبع تغييرات

 078/1 628/662712 119/289803 2 تكرار

 620/1399** 553/2806604** 432/761274** 2 آبياري

 a 4 580/38057 06/122055 511/6خطاي 

 031/161** 07/10988850** 813/112696** 2 نيتروژن

 445/184** 05/973726** 697/507234** 1 سوپر جاذب
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 990/2* 89/1260188 ** 469/347489** 2 نيتروژن× آبياري 

469/2404 63/4051051** 325/634485** 2 سوپرجاذب× آبياري  ** 

 ns 596/10792 **35/888524 **230/5 2 سوپرجاذب× نيتروژن 

 ns 965/40726 **24/343418 **057/11 4 آبياري× سوپرجاذب × نيتروژن 

 ab 30 56/47591 15/67718 820/0خطاي 

CV  20/8% %865/6 % 467/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيري شده در شرايط آبياري، كود نيتروژن و كاربرد سوپرجاذبمقايسه ميانگين پارامترهاي اندازه 2جدول 

 محتواي نسبي آب برگ (kg/h)عملكرد نهايي غالف  (kg/h)عملكرد دانه  سطوح تيمارها 

b 3656 b 40/53 2443 آبياري ديم آبياري  b 

روزه 12آبياري    

روزه 6آبياري   

2519 b 

3019 a 

3675b 

4349a 

77/60 c 

96/70 a 

كيلوگرم 0  كود نيتروژن   2112b 2993b 25/58 b 

كيلوگرم 40   2879a 4293a 45/63 a 

كيلوگرم 80   2989a 4394a 42/63 a 
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كيلوگرم 0 مديريت سوپرجاذب  2563 b 3759b 86/59 b 

كيلوگرم 200   2756 a 4027a 55/63  a 

 گيري شده در شرايط آبياري و سوپرجاذبامترهاي اندازهاثر متقابل پار 3جدول

 

 محتواي نسبي آب برگ (kg/h)عملكرد نهايي غالف  (kg/h)  عملكرد دانه مديريت سوپرجاذب مديريت آبياري

2031c 2997c 14/52 كيلوگرم سوپرجاذب 0 آبياري ديم f 

2854a 4315a 65/54 كيلوگرم سوپرجاذب 200  b 

2329bc 3411bc 65/55 كيلوگرم سوپرجاذب 0 روزه 12آبياري  e 

2708ab 3938ab 41/75 كيلوگرم سوپرجاذب 200  d 

2950a 4342a 12/63 كيلوگرم سوپرجاذب 0 روزه 6آبياري  c 

3087a 4356a 80/78 كيلوگرم سوپرجاذب 200  a 

 

 فهرست منابع  

صصي و آموزشي كاربرد ، دومين دوره تخ"هاي سوپرجاذب آكريليهيدروژل ".)1381(كبيري، ك. -1
 هاي سوپرجاذب، پژوهشگاه پتروشيمي و پليمر ايران.كشاورزي و صنعتي هيدروژل

 ، انتشارات مركز نشر سپهر. چاپ اول."شناسي كشاورزيخاك". )1385(محمدي، م. -2

هاي فيزيولوژيكي رشد موثر بر عملكرد بررسي شاخص ".)1373(لباسچي، ح.، رضائي، ع و كريمي، م.-3
 .46-51: 24. مجله پژوهش و سازندگي. شماره "الف و ارقام جويو

4-Dwivedi, S.L., Nigam, S.N., Nageswara Rao , R.C., Singh,  U., Rao , K.V.S., (1996). 
"Effect of drought on oil, fatty acids and protein contents of groundnut( Arachis hypogaea L.) 
seeds". Field Crops Research 48: 125-133. 

5-Reddy,T.Y., Reddy, V.R. and Anbumozhi, V.(2003). "Physiological responses of 
groundnut (Arachis hypogea L.) to drought stress and its amelioration": a critical review. 
Plant Growth Regulation 41: 75–88, 2003. 

6-Shinde, B.M. and Laware, L.(2010)." Effect of drought stress on agronomic 
Contributing characters In Groundnut (Arachis Hypogae L.)". Asian. J. Exp. Biol. Sci. Vol1: 
968-971. 

7-Painawadee, M., Jogloy, S., Kesmala, T., Akkasaeng, C and Patanothai, A. (2009). 
"Identification of Trait Related to Drought Resistance in Peanut(Arachic hypogae)". Asian 
Journal of Plant Science. 



 اولين همايش ملي بحران آب، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان(اصفهان)
 1392ماه  ارديبهشت 26و  25

8-Chapin. J.W. (2011). " PEANUT MONEY-MAKER  PRODUCTION GUIDE". 

9-Liu, M., Liang, R., Zhan, F., Liu, Z., Niu, A .(2007). "Preparation of superabsorbent 
slow releasenitrogen fertilizer by inverse suspension polymerization".  Polym Int, 56, 729-
737. 

10-Wu, L. and Liu M. (2008). "Preparation and characterization of cellulose acetate-
coated compound fertilizer with controlled-release and water-retention", Polym Adv Tech, in 
press (DOI: 10.1002/pat.1034). 

11-Veeramani, P and Subrahmaniyan. (2011). "Nutrient management for sustainable 
groundnut productivity in india- A review". International Journal of Engineering Science and 
Technology. 

12-Bell, M.G., Muchow, R.C and Wilson, G.L. (1987). "The effect of plant population on 
peanut (Arachis hypogea) in a monsoonal tropical environment". Field Crop Research. 17: 91-
107. 

13-Kramer P.J. (1995)." Water relation of plants and Soils". Academic Press. 495 pp. 

14-El-Boraie, F.M., Abo-El-Ela, H.K and Gaber, A.M.( 2009). "Water Requirements of 
Peanut Grown in Sandy Soil Under Drip Irrigation and Bio fertilizer". Australian Journal of 
Basic and Applied Science. 3(1): 55-65. 

15-Babu, V.R. and Rao, D.V.M. (1983)." Water stress adaptations in the groundnut 
(Arachis hypogaea L.) - foliar characteristics and adaptations to moisture stress". Plant 
Physiol. Biochem. 10 (1): 64–80. 

16-Blum, A., Gozlan, G and Mayer, J. (1981). "The Manifestation of dehydration 
avoidance in Wheat breeding germplasm". Crop Sci. 21: 495-499. 

17-Flannery, R. L. and Busscher W.J. (1982). "Use of a synthetic polymer inpotting soils 
to improve water holding capacity". Communications in Soil Science and Plant Analysis, 13 
(2): 103 –111. 

18-Reddy A.J. and Rao  I.M. (1968)." Influence of induced water stress on chlorophyll 
components of proximal and distal leaflets of groundnut plants". Curr. Sci. 5 (3): 118–121. 

19Kulkarni, J.H.; Ravindra, V., Sojitra, V.K. & Bhatt, D.M.(1988)." Growth, nodulation 
and N uptake of groundnut (Arachis hypogaea L.) as influenced by water deficits stress at 
different phenol phase".  Oleagineus,Vol. 43,pp. 415–419. 

 

 

 

 


