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 چکیده

ه در چند دهه گذشته، تمام تالش متخصصین کشاورزی بر افزایش میزان عملکرد در واحد سطح محصوالت زراعی متمرکز بود

کاهش رشد کمبود آب و خشکی عامل اصلی .ولی اکنون به مسئله بهره گیری بیشتر از هر قطره آب توجه می شود است؛

باشد و شدت تاثیر خشکی بر عملکرد گیاه به فراهمی آب در خاک بستگی  های خشک و نیمه خشک می گیاهان در اقلیم

( مانند هیدروژل های جاذب رطوبت)یکی از راه های مورد نظر محققین، استفاده از مواد اصالح کننده و افزودنی به خاک .دارد

نی نظیر پلیمرهای سوپر جاذب می توان از بارندگی های پراکنده و سایر منابع محدود آب در با کاربرد برخی مواد افزود.باشدمی

های رطوبتی در  ظ و ذخیره آب در خاک استفاده نموده و با بهبود شرایط فیزیکی خاک، چنین موادی می توانند از تنشامر حف

 روندر شرایط کمبودآب و بهبود وضعیت در عملکرد بهتر کشاورزی دجلوگیری کرده و باعث مناطق خشک و نیمه خشک 

 انجام شد؛تنش خشکی بر (  022A) جاذب زابل به منظور بررسی تاثیر سوپر در مزرعه تحقیقاتی این بررسی. خشکسالی شود

ه پالت بر پای آزمایش به صورت اسپیلت .مورد بررسی قرار گرفت زیره روز روی رشد 11و 8، 6بیاری آمقدار پلیمربا سه فاصله 

 برخشکی  جاذب در شرایط تنش استفاده از سوپر نتایج نشان دادند که. های کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد طرح بلوک

و قادر است با کنترل روابط آبی بین خاک و گیاه، شدت تنش خشکی را  گذاشتهبرخی از خصوصیات مهم گیاه اثر مثبتی 

 .کاهش دهد
 

 .مزرعه تحقیقاتی زابلزیره، جاذب، سوپرخشکسالی، کی، آب و خاک، تنش خش: کلیدیهای واژه

 

 مقدمه

اب عامل عمده درتولید محصوالت کشاورزی، اکولوژی، محیط زیست سالم و تامین مواد غذایی برای جمعیت رو به افزایشی 

وص در مناطق خشک این موضوع به خص  .لوده سازی آن پرداخته استآاست که به بهره برداری بی رویه از منابع زیرزمینی و 

از سوی دیگر، با . (7) و نیمه خشک به دلیل کمبود منابع آب و دسترسی به آن حادتر شده و اهمیت بیشتری پیدا می کند

در کشور . های قابل دسترسی، تا حدود زیادی تلف شده و از دسترس گیاه خارج می شود توجه به راندمان پایین آبیاری آب

ک و نیمه خشک محسوب می شود بارندگی ها غالبا به صورت رگباری و پراکنده است که جریان ایران که در زمره مناطق خش

با مدیریت صحیح آب و خاک و استفاده از فنون پیشرفته می توان از بارندگی های پراکنده . های سطحی زیادی ایجاد می کند

نابر این استفاده از روش های مدرن، اصولی و ب .و سایر منابع محدود آب در امر حفظ و ذخیره آب در خاک استفاده کرد

اصلی ترین عامل کاهش رشد . ای برخوردار است کاربردی با در نظر گرفتن اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از اهمیت ویژه

علت و تولید گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود رطوبت و یا غیر قابل استفاده بودن آب موجود در پروفیل خاک به 

ب و یا ذخیره رطوبت در خاک، می توان از مواد طبیعی چون کود سبز، آبرای بهبود نفوذ (. 0) شرایط فیزیکی خاک است

های نوین استفاده از  یکی از روش. های گیاهی، پرلیت، کاه وکلش، الشبرگ و یا فضوالت دامی استفاده کرد (مالچ)خاکپوش

زیاد و به دفعات، آب موجود در پروفیل خاک را جذب و سپس بر اساس اختالف  این مواد که به مقدار. ها است سوپر جاذب



 

 

با توجه به اینکه برای بهبود نفوذ آب و یا حفظ ذخیره رطوبت در خاک،  (.4و  3) پتانسیل بین خاک این مواد را آزاد می کنند

ه مقدار زیاد و به دفعات، آب موجود در پروفیل می توان از روش نوین استفاده کرد لذا این مواد بسیار موثر بوده به طوریکه ب

همچنین بسیاری از این مواد هیچ اثر . کنند خاک را جذب و سپس بر اساس اختالف پتانسیل بین خاک این مواد را آزاد می

 در بعضی از خاک های بسیار سبک، با توجه به نگهداری رطوبت و حفظ آن در زمان طوالنی. زیست محیطی بر خاک ندارند

ها و  تنش آب یا کمبود آب به شرایطی اطالق می شود که در آن سلول (.1) برابر کاهش می دهند 36مقدار مصرف آب را 

آب درکمبود)مستقیم طوربهراگیاهرشدآبتنش. ها کامل نیست های گیاه در وضعیتی قرار گرفته اند که آماس آن بافت

محصوالتتولیدکنندةعامل محدودمهمترینبآکمبود(. 8)ل میکند کنتر(خاکدرآبکمبود)غیرمستقیم و(گیاه

آبیاری (.14) شودنهاییعملکردکاهشسببمخزنبرهممنبع وبرتأثیرباهمتواندمیکه( 12) میرودشماربهکشاورزی

ودانههزاروزندانه،عملکردباعث افزایشزراعیظرفیت 3/1و  3/0زمان درآبیاریبهزراعی نسبتظرفیتمرحلهدر

ودارمعنیاثررطوبتکمبود Aminpoor & Moosavi (1995)بررسی در .(13) گردیدسبززیرهبوتهچتر درتعدادمتوسط

معنیومنفیهمبستگیدانهبا عملکردخشکیپذیریآسیبشاخصبینداشتبوتهدرتعداد چترودانهعملکردبرمنفی

 (.10)ت شده اسمشاهدهداری

 

 ها مواد و روش

 : طقهمعرفی من

کیلومتری جنوب زابل در استان سیستان و بلوچستان  02هکتار در  82سد سیستان با مساحتی در حدود  مزرعه تحقیقاتی     

دقیقه شمالی  22درجه و  32دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  31درجه و  61این منطقه با طول جغرافیایی . واقع شده است

بندی کوپن در اقلیم خشک بسیار گرم، با  آب و هوای منطقه بر اساس طبقه. متری از سطح دریا قرار دارد 482فاع در ارت

بر اساس آمار . شودبندی می بندی آمبرژه جزء مناطق بیابانی معتدل طبقه های گرم و خشک و بر اساس طبقه تابستان

 4222-2222میزان تبخیر سالیانه به طور متوسط . میلیمتر است 22هواشناسی زهک میانگین دراز مدت بارندگی در منطقه 

کشت عمده زراعی در این ناحیه گندم و . باشد گراد می درجه سانتی 7/01متر و میانگین دراز مدت درجه حرارت منطقه  میلی

 .باشد گاهی ذرت می

 :222Aهیدروژل سوپر جاذب 

ند که از اتصال تعداد بسیار قابل مالحظه ای مولکول بسیار کوچک هیدروژل سوپرجاذب، ژل های پلیمری اب دوست هست     

خواص خوب این سوپرجاذب ها از نظر میزان جذب، سرعت جذب، استحکام ژل و ارزان بودن  (.2) تر تشکیل شده اند

سال،  7تا  4ها سمی نیستند و پس از  جاذب سوپر. ها شده است های اکریلی سبب جذابیت این خانواده از سوپرجاذب مونومر

همچنین سوپرجاذب ها بی بو، بی رنگ، (. 6) ها تخریب می شوند بسته به نوع سوپرجاذب، در خاک توسط میکرو ارگانیسم

(. 11)دارای سیدیته خنثی و بدون خاصیت االیندگی در خاک، آب و هوای سطحی و زیر زمینی و بافت های گیاهی می باشند 

های پراکنده را باال برده و در  ارندگیبب ناشی از آل های سوپرجاذب، بازده جذب ن توسط هیدروژآب و حفظ آجذب سریع 

 . بیاری را نیز افزایش می دهندآبیاری خاک، فواصل آصورت 

 :و ارزیابی انجام پژوهش نحوه

بار خرد  به منظور بررسی تاثیر پلیمر هیدروژل برخصوصیات گیاه زیره تحت تنش خشکی، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای یک

وهمبردیسک عموددووشخمشاملزمینسازیآمادهعملیات. شدتکرار در مزرعه تحقیقاتی سد سیستان اجرا  3شده با

آبیاری  ()تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تنش آبی  شدانجامآذر ماهدرپشتهایجادولودرازاستفادهبازمینتسطیح

به عنوان عامل ( تنش شدید)روز11، آبیاری به فاصله هر( تنش مالیم)روز 8یاری به فاصله هرآب، ( شاهد)روز  6به فاصله هر

در این . باشد می (درصد وزنی 12و  2)در دو سطح  اصلی و عوامل فرعی شاهد بدون استفاده از هیدروژل، پلیمر هیدروژل

فاصله   وتقسیم شده است  کرت کوچکتره سه برای اعمال تنش ب که بوده متر 18به طول هر تکرار شامل یک کرت آزمایش 

روی ردیف  بذرهافاصله کشت گردیده و سانتی متری  42به فاصله بذرها در دو طرف پشته . می باشدمتر  0تکرار  بین هر کرت



 

 

سطح  که البته این مقدار بذر بیش از تراکم مطلوب و برای اطمینان از .خواهد بودمتر سانتی 3عمق حداکثر و متر سانتی 4

ژل  .سبز بهینه کاشته شد، تا بعد از سبز شدن بذرها، با انجام عملیات تنک کردن، تراکم مطلوب در سطح آزمایش بدست آید

سوپر جاذب به طور یکنواخت درون شیار مربوطه قرار گرفت و با مقداری خاک روی ژل پوشانده شده و بذرها روی آن قرار 

عملیاتالزمزمانرد .ده شد و بعد از انجام عملیات کاشت نسبت به آبیاری آن اقدام شدو دوباره روی آن با خاک پوشانگرفته 

طوربهبذور،رسیدنازپس نگردیداستفادهکشیآفتهیچازبیماریوآفتوجودعدمبهتوجهباوشدانجامدستباوجین

بوتهتعداد دانه درو دانههزار وزن چتر،دردانهتعدادبوته،درچترتعداد ،ارتفاع بوتهصفاتوبوته انتخاب12تعدادتصادفی

 .مقایسه گردیدند وشده در جدول آورده مده آداده های بدست  و گردیدندتوزینشدنخشکازپسبذور شدندگیریاندازه

 

 بحث و نتیجه گیری     
 ر در گیاه، تعداد دانه در چتر، تعداد دانه در گیاه و وزن هزار دانهبر  ارتفاع بوته، تعداد چتمقایسه میانگین اثرات کم آبی و سوپرجاذب 

 وزن هزاردانه گرم
 تعداد دانه در گیاه

تعداد دانه در 

 چتر

تعداد چتر در 

 گیاه 

ارتفاع بوته سانتی 

 متر
 دور آبیاری سوپر جاذب

0773 2817276 02700 0778 1276 S1 

6 070 60070 00 0876 01 S0 

374 7127104 0376 32720 02 S3 

072 3027012 18722 1773 1473 S1 

8 0780 246 01 06 02 S0 

3708 660707 0371 0877 0470 S3 

070 020776 16 13711 13 S1 

11 0762 47078 1077 04 1074 S0 

3710 616 0074 0772 04 S3 

 s1عدم کاربرد سوپرجاذب 

 s2 سوپرجاذب% 2کاربرد مقدار 

 s3 سوپرجاذب% 12 کاربرد مقدار

 

 آید می بدست شاخص دو این حاصلضرب از و است هر چتر در دانه تعداد و بوته در چتر تعداد از تابعی بوته در دانه تعداد     

 .افزایش مواد غذایی از جمله پتاسیم در سوپر جاذب است از بوته ناشی در چتر تعداد افزایش.
  :شود همانطور که مشاهده می

سبب توسعه گیاهرویشیتحریک رشدنتیجهدرغذایی وعناصرمیزانبودنبه باالترتوجهباسوپرجاذب  افزایش مصرف

  .های رویشی شد اندام

و با بکارگیری  دانه شد بطوریکه با افزایش شدت تنش از وزن دانه بیشتر کاسته شد هزاربی سبب کاهش وزن آتنش کم 

به دانه ها بفرستد به این لحاظ در مصرف مقادیر باالتر سوپرجاذب بیش ترین  گیاه توانست مواد غذایی بیشتریسوپرجاذب 

 .وزن خشک نیز حاصل شد

کاربرد سوپرجاذب سبب افزایش دوره پرشدن دانه ها شده که این منجر به افزایش انتقال مواد آسیمیالسیون در اندام رویشی 

 . شود می

دانه افزایش یافت بطوریکه در شرایط آبیاری  مطلوب بیشترین وزن صد  هزاردر وزن با افزایش شدت تنش نقش سوپر جاذب 

 .سوپر جاذب بدست آمد% 12دانه از کاربرد  مقدار 

 .اضافه کردن هیدروژل ها به خاک سبب کم کردن مدت زمان جوانه زدن بذر می شودین مشاهده گردید که همچن
 



 

 

 و پیشنهادات نتیجه گیری

% 12سوپر جاذب  تیمار که به طوریداشت  توجهی قابل تاثیر گیاه عملکرد اجزاء روی سوپرجاذب مواد از استفاده     

 گیاه اجزاء عملکرد در افزایشو  گذاشت چتر در دانه تعداد و بوته در چتر تعداد گیاه مانند عملکرد اجزاء بر را تاثیر بیشترین

 همچنین گیاه و ای تغذیه وضعیت بهبود که رسد می نظر به .تولیدی گردید دانه عملکرد افزایش باعث مختلف تیمارهای در

و  رشد گیاه قدرت افزایش باعث سوپرجاذب مصرف اثر در فیزیکی خاک خواص بهبود از ناشی گیاه دسترس در آب افزایش

یم و مواد غذایی از جمله پتاس فراهم کردندلیل بهبود عملکرد اجزاء گیاه شده است و هرچه درصد سوپر جاذب بیشتر باشد به 

موجب مقاوم سازی در شرایط بی آبی می گردد؛ بنابر این می توان در مناطق گرم و  همچنین توانایی نگهداری آب ثقلی بیشتر

باشد با بکارگیری  ، در شرایط کمبود بارندگی و یا بارندگی پراکنده و در زمانی که دسترسی به منابع آبی محدود میخشک

انبساط و انقباض )عالوه بر آن با بهبود شرایط تخلخل خاک یرایی گیاه جلوگیری کرده و ها از کاهش عملکرد یا م سوپرجاذب

شود در مواد زیر از سوپرجاذب  و پیشنهاد می به رشد بهتر گیاه کمک کرد( شود هیدروژل باعث ایجاد تخلخل در خاک می

 :استفاده شود

 بهای زیرزمینیاستفاده بهینه از کود و سموم شیمیایی و پیشگیری از آلودگی آ

 جلوگیری از تنش های ناشی از نوسانات رطوبتی

 امکان کشت در مناطق بیابانی و کمک به بیابان زدایی و تثبیت شن های روان

 امکان کشت در سطوح شیب دار

 پرورش و انتقال نهال با تلفات بسیار اندک

 

 منابع

سوپر جاذب بر کاهش تنش خشکی در گیاهان، مجتمع بررسی تاثیر کاربرد هیدروژل های (. 1381. )اله دادی، ایرج. 1

 .ابوریحان، دانشگاه تهران

بررسی امکان استفاده از مواد اصالحی و نگهدارنده رطوبت در خاک جهت افزایش (. 1370. )ابولقاسم حقایقی مقدم، سید. 0

 (.نشریه داخلی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)کارایی مصرف آب 

دانشگاه تهران، . اثر پرلیت و هیدروپالس بر تخلخل، ظرفیت نگهداری رطوبت و آبگذری خاک ها(. 1366. )شرفا، مهدی. 3
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Abstract  
In the past few decades, all the experts on agricultural crops has been focused on increasing yield per unit area, 

but now it is benefiting the most from every drop of water. Shortage of land and water main factor reducing plant 

growth and dry watering regimesagricultural performance and improvement in drought conditions is Kmbvdab. 

This review of research in the field to evaluate the impact of Zabul Svprjazb (200A) on Drought stress was the 

amount of irrigation Plymrba Tuesday from 6, 8 and 11 days were evaluated on the sole. Based on completely 

randomized block design to test Aspyltplat with three replications. Results showed that the use of drought 

conditions on some properties Svprjazb positive effect on plant matter and is capable of controlling the 

relationship between soil and plant water, reduce the severity of drought stress. 

 

 

Keywords:Water and soil, drought, famine, super absorbent, cumin, a research farm in Zabul 


