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  چکیده

  
 و باران نفوذ آب منظور بهبودبه، شودهاي استحصالی کشور توسط بخش کشاورزي مصرف میآب بخش اعظماز آنجایی 

استفاده و اصالح کننده خاك  توان از مواد سوپرجاذبکاهش مصرف آب میو در نتیجه  رطوبت در خاكبهتر ذخیره 
و ماده معدنی زئولیت ) درصد حجمی 3/0و  1/0سطح (تأثیر دو ماده سوپرجاذب استاکوزورب به اضر ح لذا پژوهش .نمود

اك در خ canescens Atriplexگونه  تحت کشت در خاك سازي آببر افزایش توان ذخیره) درصد وزنی 15و  10سطح (
الملل ایستگاه تحقیقاتی مرکز بیندر  این تحقیق. پرداخته است در دو حالت آبیاري کم و معمولی% 80و % 70سبک شنی 

صورت آزمایش به. صورت گرفتبیابان پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در شهرستان سمنان 
افزار نرم درتجزیه و تحلیل . هاي کامل تصادفی با چهار تکرار صورت گرفتاسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح بلوك

SPSSv.16  نشان داد که کاربرد ترکیبات سوپرجاذب، سبب کاهش هدایت الکتریکی و افزایش  نتایج. تپذیرفانجام
از لحاظ صفت نقطه پژمردگی دائم، روند مشخصی بین سطوح مختلف تیمارهاي بکار رفته  .ه استي خاك شداسیدیته

فزایش حد ظرفیت زراعی همچنین نتایج نشان داد که کاربرد سوپرجاذب استاکوزورب و زئولیت سبب ا .مشاهده نشد
ماده استاکوزورب و ماده نتایج نشان داد مخلوط نمودن در مجموع  .شده استخاك و میزان رطوبت در دسترس گیاه 

باعث رشد  ،زهکش هاي کاشته شده به عنوانهمچنین استفاده از سنگریزه در کنار نهالو در هر چاله  معدنی زئولیت
و حاصل از بارندگی  جذب رواناب ستفاده از مواد سوپرجاذب و اصالح کننده خاك جهتبنابراین ا .شودمیها مناسب نهال

   .شودخشک کشور توصیه میبه ویژه در مناطق خشک و نیمه کاهش هدررفت آب باران
  خشک، سمنانخشک و نیمهمنطقه ، باران، آبیاري، کمسوپرجاذب :ها کلید واژه

  
Effect of Soil Amendment on Increasing Water Conservation in Soil of 

Atriplex canescens 
 

Abstract 
 
Since most of the country's water is consumed by the agriculture, superabsorbent and Soil 
Amendment can be used to improve the penetration of rain water, better storage of moisture in 
soil and thus reduce water consumption. So This research investigated the effect of two 
superabsorbent of stockosorb (volume level 0.1% and 0.3%) and mineral material zeolite (weight 
level 10% and 15%) on increasing of water reserving capacity of Atriplex canescens in sandy soil 
(70% and 80%) with low and normal irrigation. This research was studied in international desert 
research center of agricultural and natural resources of Tehran University that situated in Semnan. 
A split factorial based on a randomized complete block design with four replications was used. 
The data analyzed by SPSSv.16 software. The result showed that pH reduced and EC increased by 
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using superabsorbent. Regarding the traits of permanent wilting point, no significant trend was 
observed between different levels of treatments. The results also showed that superabsorbent 
stacosorb and zeolite increased soil field capacity and available water. Overall, the results showed 
that using stacosorb and zeolite in sandy soil can increase growthing of the plant. Therefore, the 
use of superabsorbents and soil Amendment is recommended to absorb rainfall runoff and reduce 
rainfall loss, especially in arid and semi-arid regions. 
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  مقدمه
  

 قابلیت و باال بسیار تعرق و تبخیر آب، پراکنش مناسب عدم و بارندگی شدید کمبود نظیر مواردي
 در نهال استقرار جهت موجود هايچالش تریناز مهم اي،ماسه مناطق خاك در آب نگهداري اندك ظرفیت

 حفظ ذخیره منظور به جدید هايروش بکارگیري و لحاظ شناسایی بدین. رودشمار می به بیابانی هايعرصه
 راندمان افزایش نتیجه در خاك، ذخیره به موقع نزوالت جوي و در آب نگهداري افزایش ،خاك رطوبتی
 و جعفریان( است ضروري و الزمیی اجرا هايهزینه کاهش و روان هايماسه زیستی تثبیت عملیات موفقیت

). Six et al., 2002(هاي مختلفی جهت حفاظت رطوبت خاك نیاز است ريآورو، به فناز این .)1385الهوتی، 
 از استفاده ).Dorraji et al., 2010(هاي موجود استفاده از پلیمرهاي آبدوست سوپرجاذب است آوريیکی از فن

 قابل افزایش بلکه باعث نموده، فراهم را محصول کیفی عملکرد بهبود شرایط تنها نه پلیمرهاي سوپرجاذب
. )Sharifan et al., 2013(آب باران نیز جلوگیري خواهد کرد و از هدررفت گردد می نیز آب مصرف کارایی توجه

 شرایط بهبود منظوربه آن از تواناست که می خاك کنندهاصالح معدنی مواد از یکی زئولیت در این بین
 -Abedi(نمود  استفاده باران و جذب آب خاك رطوبتی ذخیره ظرفیت افزایش خاك و شیمیایی و فیزیکی

Koupai et al., 2008 .(اشباع حد تا را خاك موجود در آب قادر است آب شدید جذب خاصیت با این ماده 
 به شبکه در موجود آب نگهداري نماید، تا در نهایت خود شبکه درون طوالنی مدت براي را و آن نموده جذب

 مجدد، به آبیاري نیاز بدون و مدت طوالنی به خاك ترتیب این به). Polite et al., 2004(شود گیاه  جذب تدریج
اصري مانند پتاسیم، کلسیم، سدیم، ها داراي عنزئولیتهمچنین ). (Widiastuti et al., 2008ماند می مرطوب

نوان حاصلخیز کننده و کاهش دهنده آلمینیوم، منیزیم، مس، سیلسیم، فسفر هستند و در کشاورزي به ع
اکریل آمیدي استاکوزورب نیز یک پلیمر پلی ).1380طباطبائی و خالدي، (شوند نیترات استفاده می آبشویی

، قابلیت جذب آب در حجم زیاد را دارد )Cross-linked Structure(است که به دلیل ساختار کراس لینک شده 
)Chirino et al., 2011(. Bal et al., (2010) استفاده که دریافتند شنی خاك در اذبسوپرج مختلف انواع کاربرد با 

ه خاك کاهش یافت ECکه وزن مخصوص ظاهري و در حالی ،هشد خاك رطوبت باعث افزایش سوپرجاذب از
 در خاك شده آب افزایش ماندگاري باعث سوپرجاذب گزارش کردند که پلیمرهاي Nazarli et al., (2010) .است

بیابانی ایران  مناطق در گونه آتریپلکس کشت به اینکه با توجه .نددهمی درصد کاهش 50 تا را آبیاري میزان و
منابع آب است  در ایران، کننده در مناطق خشک و بیابانیترین عامل محدودمهم شده و از طرفیتوصیه 

)Chen et al., 2014( ،از امور ،مصرف آب باالخص آب باران کارایی بردن باال براي هاي مدیریتیروش از استفاده 
تأثیر مواد بنابراین تحقیق حاضر بر آن داشت که  .)Sharifan et al., 2013( باشدمیحیاتی  و ضروري

با دو سطح % 80و % 70 بر ظرفیت نگهداري آب در خاك سبک شنیرا سوپرجاذب استاکوزورب و زئولیت 
بررسی کند تا بتوان  Atriplex canescens (Pursh) Nutt پوشش گیاهی گونهخاك تحت بر  آبیاري کم و معمولی
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اد دفعات آبیاري، حفظ و ذخیره به به راه حل مناسبی جهت دستیابی به افزایش تولید محصول، کاهش تعد
  .و مدیریت آب مورد نیاز آبیاري دست یافت موقع نزوالت جوي

  
  ها مواد و روش
  
  منطقه مورد مطالعهمشخصات 

رزي و منابع طبیعی دانشگاه یابان پردیس کشاوالملل بمرکز بین تحقیق حاضر در ایستگاه تحقیقات
 35عرض جغرافیایی شرقی و  دقیقه 23درجه و  53 در طول جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. انجام شد تهران

 1130 ارتفاع متوسطمتر و میلی 140میانگین بارش سالیانه داراي  .شمالی قرار گرفته استدقیقه  34درجه و 
باشد می Atriplex canescens (Pursh) Nuttگونه آتریپلکس گونه مورد مطالعه،  .دباشمی متر از سطح دریا

قسمت هوایی این گیاه پوشش وسیعی بوده که از خانواده اسفناجیان  اياي بوتهگونه آتریپلکس. )1شکل (
مرادي و ( باشدداراي مکانیزم مقاومت به شوري می ،خارج ساختن بلورهاي نمکبا  آتریپلکس .کندایجاد می

   .)1384همکاران، 
  

  
   Atriplex canescens (Pursh) Nuttگونه  - 1شکل 

  
  پژوهش در عرصه بیابانی

- این آزمایش، به. انجام شد Atriplex canescens  گونه هايکشت در منطقه بیابانی با استفاده از نهال
منظور بدین. کرار در نظر گرفته شدهاي کامل تصادفی با چهار تصورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح بلوك

که براي هر ترکیب تیماري  طوريانجام گرفت، به 1392مذکور در فروردین سال  گونهاز اصله نهال  320کشت 
- سانتی 30 هاآن ارتفاع و ماهه 7 عرصه به زمان انتقال در هانهال. در یک تکرار، چهار اصله نهال وجود داشت

 نخستین آبیاري پس از کشت صورت گرفت. فاصله دو متر از یکدیگر کشت گردیدندکه با ) 2شکل ( ندبود متر
 .)3شکل (
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  به عرصه جهت کشت Atriplex canescensهاي انتقال نهال - 2شکل 

  

  
  Atriplex canescens هاي نهال نخستین آبیاري پس از کشت - 3شکل 

  
کننده خاك، زئولیت بوده که با  اصالحماده سوپرجاذب در این پژوهش، استاکوزورب و ماده معدنی 

فاکتور اول مورد مطالعه،  .مخلوط و مورد استفاده قرار گرفت )متر میلی 2قطر ذرات (خاك با بافت سبک شنی 
روز یکبار در فصول بهار و  30کاري رایج در منطقه، هر هاي نهالمطابق با طرح(شامل دو سطح آبیاري معمولی 

بود ) روز یکبار و براي چهار مرتبه در سال اول 45هر (آبیاري و کم) در سال اول تابستان و براي شش مرتبه
عنوان فاکتور دوم و به%) 80و % 70(بافت شن براي مخلوط کردن با خاك منطقه در دو سطح ). 6- 3شکل (

 15و  10درصد حجمی استاکوزورب و  3/0و  1/0شامل صفر، (عنوان فاکتور سوم در پنج سطح ها بهسوپرجاذب
مواد سوپرجاذب مورد استفاده بر اساس سطوح تعیین شده به طور . نظر گرفته شددر) درصد وزنی زئولیت

 .خارج شده بود مخلوط گردید) مترسانتی 45به عمق (سازي و سپس با خاکی که از هر چاله جداگانه، آماده
خشک ین شیوه انجام شد که خاك هوابه ا) P.W.P(و حد پژمردگی ) F.C(گیري رطوبت ظرفیت زراعی اندازه

هاي پالستیکی دستگاه صفحه فشاري قرار داده و صفحه را یک روز قبل از آزمایش با آب شده را روي حلقه
 24پس از مدت . ها اشباع گردندها بر روي صفحه، آب ریخته تا نمونهاشباع نموده و بعد از قرار دادن نمونه
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بار براي  15گیري حد ظرفیت زراعی و بار براي اندازه 33/0حت فشارهاي هاي اشباع شده را تساعت، نمونه
ها را وزن کرده و پس از ها، آنپس از قطع شدن آب خروجی از نمونه. گیري حد پژمردگی قرار گرفتاندازه

 ,.Mehrabi Gohari et al(گیري شد گراد، درصد رطوبت خاك اندازهدرجه سانتی 105خشک کردن در دماي 

دست دائم به پژمردگی زراعی و ظرفیت نقطه دو بین نیز از تفاضل) A.W(رطوبت قابل دسترس گیاه ). 2013
  . شد سنج تعیین EC توسط هدایت الکتریکی). Cavazza et al., 2007(آمد 

    
  آماري محاسبات

آزمون . فتاسمیرنوف مورد بررسی قرار گر- ها با استفاده از آزمون کولموگروفابتدا نرمال بودن داده
انجام  SPSSv.16افزار با استفاده از نرمهاي کامل تصادفی با چهار تکرار اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

در گونه %) 80و % 70(آبیاري و آبیاري معمولی، نوع و سطح مواد در خاك سبک شنی تا تأثیر عوامل کم گردید
canescens Atriplex ظر، بررسی شودهاي مورد نبر تغییرات ویژگی . 

  
    نتایج و بحث

  ي خاكهدایت الکتریکی و اسیدیتهصفات 
مقایسات میانگین اثرات متقابل تیمارها نشان داد که کاربرد ترکیبات سوپرجاذب، سبب کاهش هدایت 

که تیمار شاهد زیر کشت  طوريبه. ي خاك در مقایسه با تیمار شاهد شدالکتریکی و افزایش اسیدیته
 26/4(ر هر دو سطح تیمارهاي روش آبیاري و میزان درصد شن، بیشترین میزان هدایت الکتریکی آتریپلکس د

  ). 2و  1 ولجد(را به خود اختصاص داده بود ) 6/7(و کمترین میزان اسیدیته ) زیمنس بر متردسی
 

انسنس ي خاك زیر کشت نهال آتریپلکس کصفات هدایت الکتریکی و اسیدیته میانگین مربعات  - 1جدول 
 در عرصه

 )SOV(منبع تغییرات  )df(درجه آزادي  )MS(میانگین مربعات 
pH EC 

0/061 ns 0/070 ns 2 تکرار 
 )Aفاکتور (آبیاري  1 * 0/001 * 0/006
 خطاي آزمایش 2 0/017 0/013

0/001 ns 0/038 ns 1  فاکتور (درصد شنB( 
0/001 ns 0/048 ns 1  اثرمتقابلA×B 
 )Cفاکتور (سوپرجاذب  4 ** 0/289 ** 0/241
 A×Cاثرمتقابل  4 * 0/021 * 0/019
 B×Cاثرمتقابل  4 * 0/035 * 0/031
 A×B×Cاثرمتقابل  4 * 0/048 * 0/022
 خطاي آزمایش 36 0/068 0/039
2/50 6/69  C.V (%) 

 دار بودن تفاوتغیر معنی، ns باشد ومی 01/0و  05/0داري در سطح احتمال به ترتیب مبین معنی **و *عالئم 
 .دهدآماري را نشان می
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 حد ظرفیت زراعی، نقطه پژمردگی و رطوبت قابل دسترس

مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها نشان داد که از لحاظ صفت نقطه پژمردگی دائم، روند مشخصی 
رسد تیمارهاي مذکور تأثیري بر میزان رطوبت نظر میبه. بین سطوح مختلف تیمارهاي بکار رفته مشاهده نشد

در مقابل، کاربرد پلیمرهاي سوپرجاذب استاکوزورب و زئولیت سبب افزایش . انددر نقطه پژمردگی دائم نداشته
 3/0ي صفات مذکور از ترکیب تیماري بیشینه. حد ظرفیت زراعی خاك و میزان رطوبت در دسترس گیاه گردید

درصد در روش آبیاري معمولی به دست آمد که اختالف  80و یا  70میزان شن + درصد حجمی استاکوزورب 
بیشترین میزان حد ظرفیت زراعی و رطوبت قابل دسترس براي خاك زیر . داري با تیمار شاهد داشتمعنی

- در روش کم. درصد بود 7/10و  93/18صد و کمترین آن، در 2/17و  6/25ترتیب معادل کشت کانسنس، به
ها در آبیاري نیز بیشترین درصد صفات مذکور از همین ترکیب تیماري حاصل شد که اگرچه از میزان آن

- مقایسه با تیمارهاي مشابه در روش آبیاري معمولی کمتر بود اما در یک گروه آماري قرار گرفته و اختالف معنی
  ). 4و  3جدول (داري با یکدیگر نداشتند 

 

ي خاك زیرکشت نهال آتریپلکس کانسنس مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها براي صفات هدایت الکتریکی و اسیدیته -2جدول 
 )LSD )05/0 =αروش در عرصه به

  ترکیب تیماري
EC (dS/m)   pH سوپرجاذب  درصد شن  آبیاري   

  يآبیارکم

  درصد شن 70

 0/41a-c 7/767±0/51b-e±4/100  شاهد
 0/42a-e 7/967±0/65a-e±3/867  درصد حجمی استاکوزورب 1/0

درصد حجمی  3/0
 0/40e 8/100±0/67a±3/533  استاکوزورب

 0/36a-e 7/967±0/63a-e±3/933  درصد وزنی زئولیت 10
 0/51b-e 8/000±0/87a-d±3/733  درصد وزنی زئولیت 15

  درصد شن 80

 0/07a-d 7/767±0/87b-e±4/000  شاهد
 0/41a-e 7/933±0/74a-e±3/800  درصد حجمی استاکوزورب 1/0

درصد حجمی  3/0
 0/44a-e 8/100±0/85a±3/767  استاکوزورب

 0/35a-d 8/000±0/51a-d±4/000  درصد وزنی زئولیت 10
 0/67ab 7/933±0/81a-e±4/133  درصد وزنی زئولیت 15

آبیاري 
  معمولی

  درصد شن 70

 0/03a 7/700±0/60de±4/167  شاهد
 0/24a-e 7/967±0/74a-e±3/933  درصد حجمی استاکوزورب 1/0

درصد حجمی  3/0
 0/36de 8/133±0/81a±3/633  استاکوزورب

 0/68a-e 7/833±0/82a-e±3/833  درصد وزنی زئولیت 10
 0/60a-e 8/033±0/22a-c±3/900  درصد وزنی زئولیت 15

  درصد شن 80

 0/26a-c 7/667±0/22e±4/100  شاهد
 0/24a-e 7/733±0/52c-e±3/900  درصد حجمی استاکوزورب 1/0

درصد حجمی  3/0
 0/61c-e 8/067±0/74ab±3/700  استاکوزورب

 0/36a-d 8/100±0/56a±3/967  درصد وزنی زئولیت 10
 0/33a-e 8/100±0/87a±3/767  تدرصد وزنی زئولی 15

  .داري ندارندیک حرف مشترك باشند، از نظر آماري اختالف معنی هایی که حداقل دارايمیانگین
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 کشت نهال آتریپلکس کانسنس در عرصه براي صفات هیدرولیکی خاك زیر میانگین مربعات  -3جدول 
 )SOV(منبع تغییرات  )df(درجه آزادي  )MS(میانگین مربعات 

PWP  AW  FC  
0/288 ns 0/493 ns 0/135 ns 2 تکرار 
0/013 ns 3/361 * 3/800 * 1  فاکتور (آبیاريA( 

 خطاي آزمایش 2 0/370 0/393 0/040
2/128 ns 1/121 * 6/337 ** 1  فاکتور (درصد شنB( 
3/314 ns 0/600 ns 1/093 ns 1  اثرمتقابلA×B 
1/251 ns 54/515 ** 40/856 ** 4  فاکتور (سوپرجاذبC( 
2/705 ns 1/731 * 0/191 * 4  اثرمتقابلA×C 
0/727 ns 0/637 * 1/260 ** 4  اثرمتقابلB×C 
1/647 ns 0/442 * 0/785* 4  اثرمتقابلA×B×C 

 خطاي آزمایش 36 0/736 0/553 1/146
12/49 4/99 3/65  C.V (%) 

آماري را  دار بودن تفاوت، غیر معنیns باشد ومی 01/0و  05/0داري در سطح احتمال به ترتیب مبین معنی **و *عالئم 
 .دهدنشان می

  

 LSDروش مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها براي صفات هیدرولیکی خاك زیر کشت نهال آتریپلکس کانسنس در عرصه به - 4ل جدو
)05/0 =α( 

 FC  ترکیب تیماري
(%)  

AW 
(%) 

PWP 
   سوپرجاذب  درصد شن  آبیاري  (%)

  آبیاريکم

  درصد شن 70

 2/67f 10/70±0/98 h 8/233±0/88a-e±18/93  شاهد
 2/12e 15/57±0/87b-f 7/533±0/80e±23/10  درصد حجمی استاکوزورب 1/0

درصد حجمی  3/0
 استاکوزورب

 24/37±2/63a-d 16/60±0/78ab 7/767±0/74c-e 

 2/68d 15/03±0/10e-g 8/033 ±0/95b-e±23/07  درصد وزنی زئولیت 10
 3/10a-d 15/30±0/32c-g 9/100±0/84a-e±24/40  درصد وزنی زئولیت 15

  درصد شن 80

 2/01e 11/43±0/98h 9/667±0/89ab±21/10  شاهد
 3/13b-d 15/80±0/97b-e 8/300±0/77a-e±24/10  درصد حجمی استاکوزورب 1/0

درصد حجمی  3/0
 استاکوزورب

 25/03±2/41ab 16/73±0/87ab 8/300±0/87a-e 

 2/15b-d 14/50±0/88 fg 9/467±0/77a-c±23/97  درصد وزنی زئولیت 10
 2/10a-d 15/10±0/91d-g 9/167±0/74a-e±24/27  درصد وزنی زئولیت 15

آبیاري 
  معمولی

  درصد شن 70

 3/07ef 11/27±0/9h 8/733±0/87a-e±20/00  شاهد
 2/78b-d 14/13±0/69g 9/900±0/87a±24/03  درصد حجمی استاکوزورب 1/0

درصد حجمی  3/0
 استاکوزورب

 25/03±2/12ab 17/20±0/98a 7/833±0/66c-e 

 3/32a-c 15/57±0/87b-f 9/033±0/60a-e±24/60  درصد وزنی زئولیت 10
 2/42b-d 16/40±0/77a-c 7/667±0/87de±24/07  درصد وزنی زئولیت 15

  درصد شن 80

 0/98e 11/73±0/907h 9/400±0/87a-d±21/13  شاهد
 2/12abc 15/73±0/74b-e 8/867±0/67a-e±24/60  درصد حجمی استاکوزورب 1/0

درصد حجمی  3/0
 استاکوزورب

 25/60±2/14a 17/07±0/65a 8/533±0/71a-e 
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  نتیجه گیري

مقایسات میانگین اثرات متقابل تیمارها نشان داد که کاربرد ترکیبات سوپرجاذب، سبب کاهش هدایت 
اهش هاي پژوهش حاضر در خصوص کیافته. شدي خاك در مقایسه با تیمار شاهد الکتریکی و افزایش اسیدیته

و  Bal et al., (2010)ي خاك با کاربرد پلیمرهاي سوپرجاذب، با نتایج هدایت الکتریکی و افزایش اسیدیته
 این به خاك الکتریکی هدایت محققان گزارش کردند که کاهش. مطابقت دارد) 1391(نسب و همکاران زنگویی

 وجود .دارد نگه خود در و جذب را ژیکیهاي فیزیولومحلول و آب زیادي تواند مقادیرمی پلیمر که علت است
 ,.Bal et al)شود می خاك الکتریکی آمدن هدایت پایین و امالح غلطت شدن باعث رقیق خاك در آب زیاد

2010) .Wang and Boogher (1987) بررسی  مورد را سوپرجاذب پلیمر حاوي خاك از آبشویی حاصل آب نیز
 ها دلیل این کاهش راآن. است برخوردار پایینی هدایت الکتریکی زا آب این که کردند و مشاهده دادند قرار

. کردند ذکر سوپرجاذب پلیمر وسیلهخاك به ماتریکس به شده اضافه هاينمک و کودها و نگهداري جذب
 گیاه زیر اشکوب در هدایت الکتریکی کهنیز در تحقیق خود بیان کردند که ) 1375(و گیتی ) 1384(افخمی 

 تبخیر و کاهش هابوته اندازيسایه آن دلیل باشد کهآتریپلکس می فاقد مجاور منطقه از ترکم آتریپلکس
 Ekaterina and Christosي خاك، پیشتر توسطافزایش اسیدیته. باشدگیاهی می جذب افزایش و سطحی

  .نیز گزارش شده بود (2002)
ت نقطه پژمردگی دائم، روند مشخصی مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها نشان داد که از لحاظ صف

رسد تیمارهاي مذکور تأثیري بر میزان رطوبت نظر میبه. بین سطوح مختلف تیمارهاي بکار رفته مشاهده نشد
در مقابل، کاربرد پلیمرهاي سوپرجاذب استاکوزورب و زئولیت سبب افزایش . انددر نقطه پژمردگی دائم نداشته

 رطوبت حد ترینپایین دائم پژمردگی نقطه. طوبت در دسترس گیاه گردیدحد ظرفیت زراعی خاك و میزان ر
نظري  لحاظ از که باشد رطوبتی مقدار باید دائم نقطه ظرفیت زراعی و پژمردگی دو بین تفاوت. است گیاه براي
در بنابراین هر چه مقدار رطوبت  .باشدمی که همان رطوبت قابل دسترس نماید استفاده آن از بتواند گیاه
ي ظرفیت زراعی باالتر و یا مقدار رطوبت در نقطه پژمردگی دائم کمتر باشد، ظرفیت نگهداري آب خاك نقطه

یک خاك خوب را ) 1391(گرگابی شناسهرچگانی و حقبیگی). Cavazza et a/., 2007(نیز بیشتر خواهد بود 
دانند کننده را آن میمثبت ماده اصالح ها همچنین یک اثرآن. دانند که حد پژمردگی آن پایین باشدخاکی می

نتایج نشان داد که کاربرد . که حد ظرفیت زراعی را افزایش دهد و تأثیر چندانی روي حد پژمردگی دائم نگذارد
ي آب، وضعیت رطوبتی اي توانسته است با ذخیرهآبیاري تا اندازهپلیمرهاي استاکوزورب و زئولیت در روش کم

 حجم افزایش و رطوبت سازيها با ذخیرهسوپرجاذب. روش آبیاري معمولی بهبود بخشد خاك را در مقایسه با
 .کنندمی حفظ خود در را آن شرایط عادي و در کرده تأمین براي گیاه را نیاز مورد رطوبت زمان به مرور خود،

 ,.Huttermann et al( گرددآید برطرف میمی وجود به طبیعی براي گیاه شرایط در که آبی بنابراین تلفات

 آب افزایش .دهدمی نشان مناسبی را نتایج شاهد در مقایسه با رطوبت قابل دسترس خاك نتیجه در و) 1999
 و شفیعیبانج(است  گزارش گردیده قبالً سوپرجاذب تأثیر کاربرد پلیمرهاي تحت شنی خاك در استفاده قابل

 2/62cd 16/10±0/87a-e 7/467±0/78e±23/57  درصد وزنی زئولیت 10
 3/11a-c 16/30±0/67a-d 8/433±0/95a-e±24/73  درصد وزنی زئولیت 15

  .داري ندارندیک حرف مشترك باشند، از نظر آماري اختالف معنی دارايهایی که حداقل میانگین
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محققان که گزارش کردند با کاربرد ترکیبات سوپرجاذب  هاي این پژوهش با نتایج سایریافته ).1385همکاران، 
همچنین افزایش رطوبت . )Orikiriza et al., 2013( یابد، منطبق استظرفیت نگهداري آب خاك افزایش می

قابل  آب افزایش ).Abdul-Qados, 2015( قابل دسترس گیاه با کاربرد استاکوزورب نیز گزارش شده است
 آبدوستی خواص و ساختمان پلیمر به توانمی را شاهد به نسبت سوپرجاذب اي شاملتیماره در گیاه استفاده

 به استاکوزورب منجر اي پلیمرشبکه ساختمان رسدنظر میدر واقع به). Chirino et al., 2011(داد  نسبت آن
ر خاك، د آب داريبا نگه پلیمرهاي سوپرجاذب .گردید نمونه شاهد به نسبت آب بیشتر داريو نگه جذب
 را میزان آب در دسترس گیاه ايمالحظه قابل طور به فیزیکی کاهش تبخیر و خاك حفرات اندازه توزیع تغییر

ها بر در تحقیق دیگري، علت این افزایش را با تأثیر سوپرجاذب). 1385نادري و واشقانی، (دهند می افزایش
ممانعت از ایجاد رواناب در مزرعه مرتبط دانستند ها، جلوگیري از تشکیل سله و افزایش قابلیت ثبات خاکدانه

   ).1388بهبهانی و همکاران، (
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