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 چكيده
و همچنين و داراي رواناب در طي بارندگي ، استفاده از زمينهاي كم بازده در جهت استفاده بهينه از آب در كشاورزي

م كاشته مي استفاده اقتصادي از اين آبها پژوهش مذكور در استان ايالم بر روي نهالهاي انگور رقم رشه كه به صورت دي
-150-100-0(طرح مورد نظر به صورت كامال تصادفي با سطوح مختلف سـوپر جـاذب. شود مورد بررسي قرار گرفت

شد) متر1*1*1هر چاله با ابعاد/گرم 200 در. اجرا و ظرفيت زيـاد جـذب آب اين پليمرها ضمن برخورداري از سرعت
و ضمن باال بردن ظرفيت نگهـداري آب در خـاك تـا موقع نياز ريشه، به راحتي آب را در اختيار آن قرا  400ر مي دهند

و قادرند در هر شرايطي آن را به راحتي در اختيار گياه قرار دهند نشـان. برابر وزن خود آب را در خود ذخيره مي كنند
و بـا  افـزايش جـذب داده شد استفاده از سوپر جاذب در كاشت نهالها به صورت ديم تنشهاي رطـوبتي را از بـين بـرده

و رشد بهتر نهال كاشته شده كمك نمود همچنـين ميـزان  و آبهاي استفاده شده در اطراف نهالها به سازگاري بارندگيها
تا. آب مصرفي نتايج معني داري نشان داد روز تاثير منفي بر روي رشـد نهالهـا مشـاهده20به طوريكه در دور آبياري

و نهالها كامالً شاداب بودند نتايج نشاندهنده اثرات معني دار ميزان سوپرجاذب بر روي فاكتورهاي مورد بررسـي. نگرديد
اما بر روي زمان باز شدن اوليه جوانه ها تاثير محسوسي نداشت بـه. بود) رشد طولي شاخه،تعداد شاخه ها، قطر شاخه( 

ك. شروع جوانه زني نهالها به مراتب بهتر بود)0(طوريكه در تيمار شاهد  لي نشان داد مخلوط نمـودن سـوپرجاذب نتايج
و همچنين اسـتفاده 200به ميزان  و مخلوط نمودن آن با كود دامي كامال پوسيده گرم در هر چاله پس از آبگيري كامل

و به عنوان تيمار مناسـب اعـالم  از سنگريزه در كنار نهالهاي كاشته شده به عنوان زهكش باعث رشد مناسب نهالها شد
و وجود زهكش در كنار نهالهاي كاشته شده در زمان بارنـدگي همچنين. گرديد با استفاده از مواد آلي به ميزان مناسب

. جذب رواناب به طور كامالً چشمگيري افزايش پيدا كرد

 ميزان آب مصرفي-خصوصيات رشدي-انگور رشه-پلي مر سوپر جاذب:كلمات كليدي

ب-1 ، عضو  اشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالمكارشناس ارشد علوم باغباني
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 مقدمه
و نيمه خشك جهان قرار گرفته است قسمت وسيعي از آن داراي با توجه به اينكه كشور ايران در مناطق خشك

و نيمه خشك مي باشد و هواي خشك بر. آب و تاثير گذار لذا كمبود رطوبت در اين مناطق يكي از فاكتورهاي مهم
و نمو گياهان مي باشد كمبود رطوبت در فصول رشدي گياه موجب نقصان شديد عملكرد گياهان بخصوص. رشد

و همچنين سياست وزارت جهاد كشاورزي مبني بر ). 1381كبيري،(گياهان زراعي مي شود  با توجه به كمبود آب
و جمع روانابها استفاده از شيوه هاي مناسب كاشت،  و استفاده بهينه از آبهاي موجود افزايش سطح زير كشت باغات

و استفاده از مواد جاذب رطوبت مي باشد به نظر مي رسد در جهت استفاده مناسب از آبهاي در لذا. ارقام مقاوم
و همچنين استفاده از مواد مختلف در جهت افزايش راندمان مي باشد از. دسترس نياز به برنامه ريزي مناسب يكي

و تحقيقات مختلف بر روي آن در زمينه هاي مختلف كشاورزي در  موادي كه در سالهاي اخير مورد استفاده قرار گرفته
اجرا مي باشد پليمرهاي سوپرجاذب مي باشد كه محققين به نتايج مثبتي در تحقيقات خود بر روي آن دست حال 

و ارغوان انجام شد نشان داد 1381در تحقيقات مختلفي كه توسط خوشنويس. يافته اند ه بر روي گياهان رز، ترون
شد كه كاربرد پليمرهاي سوپرجاذب باعث افزايش دور آبياري به ميزان شد و همچنين درصده استچشمگيري

و.افزايش داده استگيرايي را در نهال هاي كاشته شده نسبت به شاهد در گياهان جهت استقرار افزايش محصوالت
و محيط خشك، اغلب با كمبود رطوبت قابل دسترس در بافت خاك همراه مي باشند لذا  واحد سطح در خاكهاي شني

و آن را در زمان ثابت شده است كه كاربرد هيدر وژل هاي سوپرجاذب موجب افزايش جذب آب اضافي در خاك شده
.Anonدر مطالعات انجام شده كه توسط ).Ahmed and Verplancke, 1994( مي دهدمناسب در دسترس گياه قرار 

ر، اوالً ميزان گرفته شدكه با بكارگيري پليم در طرحهاي درختكاري در افريقاي جنوبي صورت گرفته، نتيجه) 1998(
و ثانيأ هزينه آبياري نهالها تا حدود95-92از بين رفتن درختان در اثر خشكي تا ميزان  در30درصد كاهش درصد

.,Anon) (1998كند هكتار كاهش پيدا مي

دهـد صورت گرفت نشان مـي) Stockhausen )2000تحقيقاتي كه در عربستان با پليمرهاي سوپرجاذب توسط شركت
ميكه با  و كاهش تأثير منفي نمـك خـاك بـر گيـاه تـا حـدود استفاده از اين پليمرها 50توان عالوه بر رشد بهتر گياه

مي. جويي كرددرصد در مصرف آب نيز صرفه درصـد در مصـرف30شود كه اگر فقط تنها در ادامه تحقيقات نشان داده
و ميـزان مصـرف آب دارد بـا جويي گردد، استفاده از پليصرفه) جده(آب طبق شرايط عربستان مر چه تأثيري بر اقتصاد

ميدرصد صرفه30احتساب  ريال هزينه آبياري در شرايط جده كسر 14850توان به مقدار جويي در مصرف آب در روز
ميليـون ريـال عربسـتان در سـال خواهـد بـود42/5جويي در هزينه آبياري معـادل نمود كه در اينصورت ميزان صرفه

درصـد حجمـي مخلـوط75/0مشاهده شد كه در تركيـب) 1994(و همكاران Dehganدر تحقيقات ). 1381شفيعي،(
توان نتيجه گرفـت كـه پليمر با خاك، ميزان توليد ماده خشك گياه در خاك بدون پليمر بوده است كه بدين صورت مي

.جويي بعمل آمددرصد در صورت بكارگيري پليمر صرفه50در اين قسمت از آزمايش در مصرف آب تا 
Silbebush et al )1993 (در يك پژوهش پليمرgrosoak يك. را مورد ارزيابي قرار دادند هدف از اين تحقيق استفاده از

و افزايش آب قابل دسترس محصولي بود كه در شنهاي روان كشت مـي  . شـدند پليمر جاذب آب براي بهبود ذخيره آبي
ور با افزايش ظرفيت نگهداري آب در شـنهاي روان باعـث شـد كـه يـك سيسـتم نتايج حاصله نشان داد كه پليمر مذك

در حضور پلمرسوپرجاذب دسترسي ريشه. اي پر خرج، با يك سيستم معمولي آبياري باراني جايگزين گرددآبياري قطره
ميگياه به آب قابل استفاده بيشتر مي و گياه كمتر تحت تأثير شرايط تنش خشكي قرار ). 1384دادي، الـه(گيـرد باشد

و باعـث مـي شـود بنابراين اضافه كردن هيدروژ ل به ساختمان خاك آب مورد استفاده در خاك را در خود جذب كرده
پ و تبخيـر از سـطح خـاك آب به آرامي در دسترس گياه قرار گيرد همچنين درصد  دهـد كـاهش مـي را ژمردگي گياه

Taylor and  Halfacre, 1986).(يقي كه بـر روي بررسـي تـأثير هيـدروژلهاي سـوپرجاذب در كـاهش خشـكي در تحق
از درختان زيتون %1انجام گرفت نتايج حاصل نشان داد كه بين تيمارها اختالف معني داري در سـطح احتمـال كمتـر
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ورد هـاي مـ هـاي رشـد در نهـال درصد وزني پليمر هاي سوپرجاذب، شاخص3/0بطور كلي با كاربرد ميزان. وجود دارد
و كمتر در معرض تـنش خشـكي قـرار گرفتـه بودنـد  طاليـي،( تيمار نسبت به تيمار شاهد افزايش چشمگري داشتند

1384.(
ــه ــم رش ــور رق ــاي انگ ــدي نهاله ــيات رش و خصوص ــاب ــذب روان ــر ج ــوپرجاذب ب ــاي س ــاثير پليمره ــا ت  در اينج

(vitis vinifera cv Rashe)شه .رستان ايوان مورد بررسي قرار گرفتدر استان ايالم

و روشها  مواد
و خصوصيات رشدي نهال انگـور رقـم حاضرپژوهش بمنظور بررسي تاثير پليمرهاي سوپر جاذب در جذب رواناب

شدايوان شهرستاندر(vitis vinifera cv Rashe)رشه و46شهرستان ايوان در موقعيت.انجام دقيقه طـول21درجه
و  و33جغرافيايي متـر، حـداقل درجـه 1300ارتفاع از سطح دريا. دقيقه عرض جغرافيايي قرار گرفته است46درجه

و حداكثر درجه حرارت ساليانه-2/12حرارت ساليانه  درجه سانتيگراد، ميـانگين رطوبـت نسـبي37درجه سانتيگراد
و59ماهانه  و(باشـد متـر مـي ميلـي 700درصد در مـرداد، مجمـوع بارنـدگي سـاليانه19درصد در بهمن اسـماعيلي

هـر/گرم 200-150-100-0(طرح مورد نظر به صورت كامال تصادفي با سطوح مختلف سوپر جاذب ). 1386همكاران 
شد) متر1*1*1چاله با ابعاد  صفاتي مانند رشد طولي شاخه، تعداد شاخه ها، قطر شاخه، زمان بـاز شـدن اوليـه. اجرا

ق و چاله ها به انـدازه. رار گرفتجوانه ها مورد بررسي متـر1*1*1ابتدا نسبت به تهيه نقشه اوليه محل كاشت اقدام
در زمـان كاشـت ابتـدا ميـزان سـوپرجاذب. در يك قسمت ريختـه شـد) زراعي(حفر گرديدند بطوريكه خاك سطحي 

و به يك اندازه كود دامي كامالً پوسيده20مصرفي به طور كامل به مدت  نيـز بـراي هركـدام از نهالهـا دقيقه آبگيري
و درداخـل آن از گـراول دانـه  استفاده گرديد، همزمان با كاشت با استفاده از لوله پليكا در كنار نهالها كارگذاشته شـد

و.بندي شده استفاده گرديد در زمان كاشت نهال ميزان سوپرجاذب استفاده شده براي هرچاله بـه همـراه كـود دامـي
و بعد از كاشت اقدام به آبياري به ميزان  و در پاي نهال قرار داده شد ليتـر20خاك زراعي به طور كامل به هم مخلوط

و در هر دور20دور آبياري براي نهالها. در پاي هر نهال گرديد ليتر در نظـر گرفتـه شـد پـس از كاشـت25روز يكبار
و مـورد تجزيـه قـرار  MSTAT Cآماري هايداده ها با استفاده از نرم افزار. اقدام به ياداشت برداري گرديد گرفتنـد

. رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار اكسل انجام شد

2نمودار شماره1نمودار شماره
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4نمودار شماره3نمودار شماره

5نمودار شماره

 نتايج
و قطر شاخه مورد بررسي قرار گرفت نشـان داده شـد كـه تجزيه واريانس بر روي صفات رشد شاخه، تعداد شاخه

اما بر روي زمان باز شدن جوانه ها كاربرد ميزان سـوپرجاذب. داراي نتايج معني داري مي باشند05/0در سطح آماري 
در بررسي درصد زنده ماني نهالها نشان داده شد كه بيشترين تلفات. با زمان باز شدن جوانه ها تاثير معكوسي نشان داد

د و بيشترين درصد زنده ماني در كاربرد نهالها گرم نسبت به بقيـه 200ر بين شاهد نسبت به بقيه تيمارها مشاهده شد
و تيمارهايي با كاربرد  نمـودار( گرم نيز نتـايج بهتـري نسـبت بـه شـاهد نشـان دادنـد 150و 100تيمارها بدست آمد

.1شماره و 150نشان داده شد كه بيشـترين رشـد در كـاربرد در بررسي تاثير ميزان سوپرجاذب بر روي رشد شاخه)
به 200 و نسبت و كاربرد سوپرجاذب نسـبت بـه شـاهد 100گرم نشان داده شد گرم كاربرد، تاثير معني داري داشتند

در بررسي تاثير سوپرجاذب بر روي تعـداد شـاخه نشـان داده شـد كـه).2نمودار شماره(تاثير معني داري نشان داد 
و نشان داده شد اخـتالف معنـي داري بـا كـاربرد 200و 150تعداد شاخه در كاربرد بيشترين   100گرم مشاهده شد

و هر سه سطح نسبت به شاهد نتايج معني داري نشان دادند همچنين در كاربرد ميزان).3نمودار شماره(گرم داشتند
گرم نسبت به سـطوح كـاربرد 200خه در كاربرد سوپرجاذب بر روي قطر شاخه ها نشان داده شد كه بيشترين قطر شا

و كاربرد سوپرجاذب در تمام سطوح نسبت بـه شـاهد نتـايج معنـي داري نشـان دادنـد 150و 100 ( گرم مشاهده شد،
در بررسي تاثير كاربرد ميزان سوپرجاذب بر زمان جوانه زني نشان داده شد كـه بـا بـاالرفتن ميـزان).4نمودار شماره

زمان جوانه زني طوالني تر نشان داده شد بطوريكه كوتاهترين زمان جوانه زني در شاهد نسـبت بـهبر جاذبيشتر سوپ
در جذب رواناب با توجه به وجود يك بارندگي در دهـه اول فـروردين بـه).5نمودار شماره(ديگر تيمارها مشاهده شد 

ز70ميزان بالغ بر  و محاسبه آن از زمان كاشت تا روز بـدون آبيـاري بـراي نهالهـا60مان اولين آبيـاري ميلي متر
و آبياري هاي بعدي بعد از تاريخ تعيين شده ادامه داده شد . محاسبه گرديد
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 بحث
نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه استفاده از سوپرجاذب در گياهان مختلف نتـايج مثبتـي بـه همـراه داشـته اسـت

آب 400روي رشد شاخه مشاهده مي شود به نظر مي رسد سوپرجاذب با جـذب بطوريكه در اينجا تاثير آن بر  برابـري
و حتـي شـرايطي را بـراي  و رها سازي آن در زمان نياز گياه از تنش هاي وارده به آن جلوگيري نمـوده در درون خود

ال بردن ميـزان مـواد در پـاي جذب ديگر مواد غذايي براي گياه فراهم مي كند، بطوريكه در اينجا نشان داده شد كه با با
و قدرت نهالها به مراتب بيشتر مي باشد، نتايج بدست آمده با يافتـه نهالها به طور واضح مشاهده گرديد كه رشد شاخه

و همكاران  به نظر مي رسد با توجه بـه كمبـود بارنـدگي در زمـان. مطابقت دارد 1384دادي،و اله 1384هاي طاليي
و وجود  و نمو خود به نحـو كاشت نهالها يك بارندگي پس از كاشت نهالها مدت بيشتري بدون آبياري توانستند به رشد

مطلوبي ادامه دهند به طوريكه نهالهايي كه داراي سوپر جاذب بودند درصد تلفات در بـين آنهـا در حـداقل بـود فقـط 
بـا. كاربرد پليمرهاي سوپرجاذب مي باشـد تلفات باالتري در شاهد نسبت به بقيه تيمارها مشاهده گرديد كه خود بعلت

و20توجه به اينكه نهالها در سال اول احتياج باالتري به آب جهت آبياري دارند امـا در تعيـين دور آبيـاري  روز يكبـار
و معنـي 200كاربرد  و هـم اينكـه رشـد مناسـب گرم ميزان سوپرجاذب هم درصد زنده ماني نهالها به مراتب باالتر بود
د ر بين اين نهالها نسبت به بقيه مشاهده گرديد كه هم صرفه جويي مناسبي از آب در آبياري شد كه تقريبا هزينه داري

و حتي بيشتر تقليل پيدا كرد و) 1994(و همكـاران Dehganنتايج بدست آمده با يافتـه هـاي. هاي آبياري به نصف
Ahmed  and Verplancke  ,)1994 (نين به نظر مي رسد با هدايت رواناب بـه نحـو مطلـوب بـه همچ. مطابقت دارد

و استفاده از لوله هاي زهكشي در داخل چاله عالوه بر جمع آوري بهتـر آب جـذب آب در حـداقل زمـان  داخل چاله ها
و ذخيره آن در اليه هاي نزديك ريشه بهتر صورت گرفت . صورت گرفته

و يك بارندگي با توجه به اينكه در زمان انجام آزمايش بارند گي منطقه در چند سال اخير در پايين ترين سطح خود بود
و نمـو مناسـبي نسـبت بـه شـاهد نشـان20در زمان بعد از كاشت اتفاق افتاد اما با تنظيم دور آبياري  روزه نهالها رشد

في به همراه كـود دادند كه خود بعلت كاربرد مناسب سوپرجاذب مي باشد البته بايستي توجه نمود كه سوپرجاذب مصر
و خاك زراعي به نحو مطلوبي با هم مخلوط شوند تا در انتهاي دوره آبياري كه سـوپرجاذب آب خـود را بـه طـور  دامي
و  و باعث وجود فضاي اضافي در اطراف ريشه مي شـود صـدمه اي بـه ريشـه نهالهـا وارد نشـود كامل از دست مي دهد

.به نحو مطلوبي جايگزين شود فضاي بوجود آمده توسط مواد همراه سوپرجاذب
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