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  چکیده         
  

خشک دنیا محسوب شده و میزان آب در این مناطق  از آنجایی که کشور ایران در زمره مناطق خشک و نیمه
- از اهمیت بسزایی برخوردار می آب بارانو استفاده بهینه از  باشد، ارتقاي کارایی مصرف آبمحدود می

باران و به تبع آن کاهش تعداد دفعات آبیاري، استفاده هاي نوین در جذب و ذخیره آب یکی از روش .باشد
تأثیر دو ماده سوپرجاذب  به بررسی حاضر لذا پژوهش .باشداز مواد سوپرجاذب و مواد معدنی می

بر افزایش ) درصد وزنی 15و  10سطح (و ماده معدنی زئولیت ) درصد حجمی 3/0و   1/0سطح (استاکوزورب 
و % 70در خاك سبک شنی  canescens Atriplexهاي مورفولوژیکی گونه سازي آب و ویژگیتوان ذخیره

الملل بیابان پردیس کشاورزي و منابع مرکز بین ایستگاه تحقیقات منطقه مورد مطالعه، . پرداخته است% 80
صورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب آزمایش به .ه استبودطبیعی دانشگاه تهران واقع در شهرستان سمنان 

 هايافزارها با استفاده از نرمدادهتجزیه و تحلیل . انجام شدهاي کامل تصادفی با چهار تکرار لوكطرح ب
SPSSv.16  و  ، سطوح مختلف تیمار آبیاري و کاربرد ترکیبات سوپرجاذبمطابق نتایج پژوهش. شدانجام

آتریپلکس داشته  گونه پوششداري روي صفات ارتفاع نهال، قطر بزرگ و کوچک تاج، اثر معنیمعدنیمواد 
جاذب بنابراین استفاده از مواد سوپر .آتریپلکس گردید رویشی هايبهبود ویژگی موجب به طوري که. است

شور خشک کجوي و کاهش دفعات آبیاري باالخص در مناطق خشک و نیمهجهت ذخیره نزوالت  معدنیو 
  .شودتوصیه می

  ، مصرف آبباران آب ،یتاستاکوزورب، زئول: ها کلید واژه           
  

  
Investigation of the Effects of Superabsorbents and Minerals for 

Rainwater Management 
 

Abstract 
 
As far as Iran is concerned in arid and semi-arid region and amount of water is limited, 
improving of water consuming and optimal use of rain water is very important. One of the 
new methods in absorbing and storing rainwater and consequently reducing the number of 
irrigation is the use of superabsorbents and minerals. 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 and 
morphologic characteristics of Atriplex canescens in sandy soil (70% and 80%) with low and 
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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. According to the result of research, using different 
levels of irrigation treatment and superabsorbents had significant effects on seedling height, 
large and small diameters of canopy cover of Atriplex species. So that its improved growth 
of Atriplex. Therefore, the use of superabsorbents and minerals is recommended to store 
atmospheric rainfall and reduce irrigation frequency especially in arid and semi-arid. 
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  مقدمه
  

از نظر  .قلیایی است pHداراي مواد آلی کم و در بیشتر موارد  و مناطق بیابانی کشور تکامل نیافتهخاك 
اي ها عمدتاً درختچه و بوتهفلور، این مناطق داراي گیاهانی مقاوم به خشکی و شوري است و فرم رویشی آن

هاي ي، بر رشد گیاهان و چرخهاورزکمبود آب در کش دهدمی نشان مطالعات). 1371احمدي، (است 
- بهره و محصوالت عملکرد تعرق گیاهان، در تبخیر و تغییر با و) Singh et al., 2014(فیزیولوژیکی اثر گذاشته 

و  لحاظ شناسایی بدین .دهد قرار تأثیرتحت  آتی هايدوره در را تواند بخش کشاورزيآب، می وري
خاك، ذخیره به  در آب نگهداري افزایش خاك، رطوبتی رهحفظ ذخی منظور به جدید هايروش بکارگیري

 سوپر پلیمرهاي. توان به مواد سوپرجاذب اشاره کردبه طوري که می .است ضروري و موقع نزوالت جوي الزم
 )خود خشک وزن هر گرم ازاي به لیترمیلی 500 تا 200(زیاد  آب که هاي هیدروفیلی هستندجاذب شبکه

بر نوسانات درجه حرارت خاك مقاوم استاکوزورب در برا ).Zohurian-Mehr and Kabiri, 2008(کنند می جذب
 از). Luo and Polle, 2009(ماند زمان بیشتري در خاك باقی میها، مدت بوده و در مقایسه با سایر سوپرجاذب

 کاهش نی،غذایی براي مدت طوال مواد و آب حفظ افزایش ظرفیت به توانها میسوپرجاذب مزایاي جمله
ریشه،  سریع رشد گیاهان، آب براي یکنواخت مصرف آب باران،فت آبیاري، جلوگیري از هدرر دفعات تعداد

تهویه بهتر  کودهاي شیمیایی، بهینه مصرف آبیاري، کاهش هزینه خاك، غذایی در مواد شستشوي کاهش
میکوریزا، تقویت  هايقارچ یرتکث و فعالیت افزایش سطوح شیبدار،و  بیابانی مناطق در کاشت امکان خاك،
با بررسی تأثیر سه ماده ) 1393(ابریشم  ).Gagi, 1999(نمود  اشاره خاك ساختار ثبات و تخلخل حالت

سازي آب و فراجاذب استاکوزورب، پلی الکترولیت آنیونی و ماده معدنی زئولیت بر افزایش توان ذخیره
و همچنین ) Halotamnus gluca(و عجوه ) Seidlitzia rosmarinus(هاي رویشی دو گونه گیاهی اشنیان ویژگی

نشان داد که هر سه ماده بر برخی  تأثیر این مواد بر برخی خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و هیدرولوژیکی خاك
برخی خصوصیات رویشی گیاه در تنش  خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و هیدرولوژیکی خاك و همچنین

 مثبت نیز با کاربرد سوپرجاذب استاکوزورب تأثیر) 1391(نسب و همکاران وئیزنگ. خشکی تأثیر مثبت داشتند
تر و  وزن نهال، ارتفاع شامل )Haloxylon persicum(هاي تاغ نهال رشدي هايشاخص بر داري راو معنی
مشترك  پروژه به اینکه در با توجه. گزارش کردند ریشه طول و ریشه خشک و تر وزن هوایی، اندام خشک

هاي گونه ،)F.A.O(جهانی  خوار و بار با سازمان ایران و آبخیزداري مراتع و هاجنگل سازمان مرتع فنی تردف
 ترین عامل محدود، از طرفی مهم)Rahimzadeh et al., 2011(آترپلکس در مراتع خشک ایران معرفی شدند 

 باال براي هاي مدیریتیروش از تفادهاس، )Chen et al., 2014(کننده در مناطق خشک و بیابانی منابع آب است 
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 .)Sharifan et al., 2013(حیاتی گردانیده است  و ضروري امور از آب باالخص آب باران را مصرف کارایی بردن
باالخص در  و کاهش تعداد آبیاري حفظ و ذخیره نزوالت جويجهت بنابراین ضروري است تا راه حل مفیدي 

عالوه بر افزایش راندمان محصول،  تا ارائه دادهشاورزان و بهره برداران کبه  خشک کشورمناطق خشک و نیمه
پژوهش  این هدف از رواین از .هاي سیالبی در این مناطق جلوگیري شوداز هدررفت آب باران و بارندگی

ت بر زئولیماده معدنی سوپرجاذب استاکوزورب و  آبیاري با تأثیر مادههاي آبیاري معمولی و کمي روشمقایسه
   .بوده است Atriplex canescens (Pursh) Nutt ظرفیت نگهداري آب در خاك سبک شنی بر پوشش گیاهی گونه

  
  ها مواد و روش  
  

رزي و منابع طبیعی دانشگاه الملل بیابان پردیس کشاومرکز بین این پژوهش در ایستگاه تحقیقات
متر و میلی 140العه با میانگین بارش سالیانه منطقه مورد مط. واقع در شهرستان سمنان انجام شد تهران

عرض شرقی و  دقیقه 23درجه و  53 در طول جغرافیایی، متر از سطح دریا 1130 ارتفاع متوسط
   . تشمالی قرار گرفته اسدقیقه  34درجه و  35جغرافیایی 

  
  مورد مطالعه مشخصات گیاه

 .باشدمی )1شکل ( Atriplex canescens (Pursh) Nuttآتریپلکس مورد مطالعه در این پژوهش  گونه
 دو روش به و گسترده به طور ولی نیست، ایران بومی که باشدمی اسفناجیان خانواده به متعلق گیاه این

 مورد استفاده بیابان و احیاء مرتع و اصالح در اصلی محل در بذر مستقیم کشت یا و خزانه در نهال تولید
 مزایاي از بوده و تابستان در آتریپلکس بوته رشد بیشترین). 1386، حبیبیان و سندگل(گیرد می قرار
 در فصول سرد خصوصاً گیاه این خوشخوراکی باعث که است پاییز فصل در آبدار هايبرگ داشتن آن

زرد  به رنگ رسیدن هنگام آن چهارگانه هايلبا که نیز گیاه این میوه آن، از گذشته. است گردیده سال
  .)1389فرجی و همکاران، (شود می خورده وحش حیات و دام تمام توسط اشتیاق با آیدمی در

  

  
  کاشته شده در عرصه Atriplex canescens (Pursh) Nuttنمایی از گونه  - 1شکل 
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این آزمایش، به . انجام شد Atriplex canescens  کشت در منطقه بیابانی با استفاده از نهال گونه
. با چهار تکرار در نظر گرفته شد هاي کامل تصادفیو در قالب طرح بلوكصورت اسپلیت فاکتوریل 

هر ترکیب که براي  طوريانجام گرفت، به 1392اصله نهال در فروردین سال  320منظور کشت بدین
 ارتفاع و ماهه 7عرصه  به زمان انتقال در هانهال. تیماري در یک تکرار، چهار اصله نهال وجود داشت

نخستین آبیاري پس . ه دو متر از یکدیگر کشت گردیدندکه با فاصل) 2شکل (ند بود مترانتیس 30 هاآن
 .)3شکل ( از کشت صورت گرفت

 

  
  به عرصه جهت کشت Atriplex canescensهاي انتقال نهال - 2شکل 

  

  
  هانخستین آبیاري پس از کشت نهال - 3 شکل

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

فاکتور ). 4شکل (مخلوط و مورد استفاده قرار گرفت ) متر میلی 2قطر ذرات (خاك با بافت سبک شنی 
روز  30کاري رایج در منطقه، هر هاي نهالمطابق با طرح(اول مورد مطالعه، شامل دو سطح آبیاري معمولی 

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

درصد  3/0و  1/0شامل صفر، (عنوان فاکتور سوم در پنج سطح ها بهعنوان فاکتور دوم و سوپرجاذب
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مواد سوپرجاذب مورد استفاده بر . نظر گرفته شددر) درصد وزنی زئولیت 15و  10رب و حجمی استاکوزو
 45به عمق (سازي و سپس با خاکی که از هر چاله اساس سطوح تعیین شده به طور جداگانه، آماده

  .خارج شده بود مخلوط گردید) مترسانتی

 
  مخلوط کردن ماده زئولیت با خاك منطقه - 4شکل 

 
پوشش ماه از شروع آزمایش، صفاتی نظیر ارتفاع نهال، قطر یقه، قطر بزرگ تاج 18ت پس از گذش
-همچنین وضعیت رطوبتی خاك طی دوره). 5شکل (پوشش مورد ارزیابی قرار گرفت و قطر کوچک تاج

کننده و بدون این  آبیاري، آبیاري معمول، همراه با مواد فرا جاذب و اصالحهاي کمهاي زمانی در حالت
  .تحلیل شدندSPSSv.16 افزار داده ها با استفاده از نرم. گیري شداندازهواد م

  

  
  هاپوشش نهالگیري ارتفاع، قطر یقه، قطر بزرگ و کوچک تاجاندازه -5شکل 

  
    نتایج و بحث  
  

  صفات مورفولوژیکی گیاه آتریپلکس کانسنس در عرصه
روش آبیاري، میزان درصد شن و ترکیبات در بررسی مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف 

 70میزان + درصد وزنی زئولیت  15سوپرجاذب نشان داده شد که حداکثر ارتفاع نهال از ترکیب تیماري 



 

٦ 

داري با به دست آمد که اختالف معنی) مترسانتی 33/76(درصد شن با روش آبیاري معمولی، معادل 
درصد  80میزان شن + قل ارتفاع نیز از ترکیب تیمار شاهد حدا. سایر تیمارها از جمله تیمار شاهد داشت

  ). 6و شکل  2جدول (دست آمد متر بهسانتی 33/54آبیاري به میزان و روش کم
  

  
S2= 3/0 درصد حجمی استاکوزورب  S1= 1/0 درصد حجمی استاکوزورب  Control= تیمار شاهد 

 Z2= 15 درصد وزنی زئولیت  Z1= 10 درصد وزنی زئولیت  

رشد یافته در عرصه مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهاي مورد مطالعه بر ارتفاع نهال آتریپلکس کانسنس - 6 شکل  

  
-سانتی 20و  67/51ترتیب معادل به(پوشش، بیشترین میزان اما از نظر قطر بزرگ و کوچک تاج

روش آبیاري + صد شن در 80میزان + درصد حجمی استاکوزورب  3/0مربوط به ترکیب تیماري ) متر
کمترین . آبیاري داشتي تیمارهاي روش کمداري با تیمار شاهد و کلیهمعمولی بود که اختالف معنی

و  2جدول (دست آمد آبیاري بهمیزان این صفات نیز همانند صفت ارتفاع نهال، از تیمار شاهد روش کم
ي تیمارها در یک گروه آماري قرار گرفتند و اختالف از لحاظ صفت قطر یقه، همه). 8و  7هاي شکل
  ). 2جدول (ها مشاهده نگردید داري بین آنمعنی
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 S2= 3/0 درصد حجمی استاکوزورب  S1= درصد حجمی استاکوزورب 1/0  Control= تیمار شاهد 

 Z2= 15 درصد وزنی زئولیت  Z1= 10 درصد وزنی زئولیت  

  پوشش نهال آتریپلکس کانسنس رشد یافته در عرصهابل تیمارهاي مورد مطالعه بر قطر بزرگ تاجمقایسه میانگین اثرات متق -7شکل 
  

 
S2= 3/0 درصد حجمی استاکوزورب  S1= 1/0 درصد حجمی استاکوزورب  Control= تیمار شاهد 

 Z2= 15 درصد وزنی زئولیت  Z1= 10 درصد وزنی زئولیت  

  در عرصه پوشش نهال آتریپلکس کانسنسارهاي مورد مطالعه بر قطر کوچک تاجمقایسه میانگین اثرات متقابل تیم - 8شکل 
    

  )LSD )05/0 =α روش مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارها براي صفات مورفولوژیک گونه کانسنس در عرصه به - 2جدول 
 ارتفاع نهال  ترکیب تیماري

(cm)  

  قطر بزرگ
 پوششتاج 

(cm) 

  قطر کوچک
 پوششتاج 

(cm)  

 قطر یقه
(mm)  سوپرجاذب  درصد شن  آبیاري  

کم 
  آبیاري

درصد  70
  شن

 3/67hi 26/33±2/14e 8/000±0/6i 5/000±0/11a±57/67 شاهد
 3/07f-h 38/33±2/02d 13/33±0/69f-h 6/333±0/21a±60/67 درصد حجمی استاکوزورب 1/0
 2/77gh 40/33±2/08cd 14/00±0/78e-g 5/667±0/36a±60/33 درصد حجمی استاکوزورب 3/0

 h 35/33±2/7d 11/67±0/95gh 4/667±0/67a-2/62±61/67 درصد وزنی زئولیت 10
 3/03e-g 39/00±3/15d 13/33±0/04f-h 4/333±0/36a±63/00 درصد وزنی زئولیت 15

درصد  80
  شن

 3/98i 25/33±2/14e 8/000±0/74i 4/333±0/41a±54/33 شاهد
 3/67gh 38/33±2/65d 13/67±0/30e-g 4/667±0/67a±59/67 کوزوربدرصد حجمی استا 1/0
 3/47gh 41/00±2/74cd 15/00±0/64-f 5/333±0/97a±60/00 درصد حجمی استاکوزورب 3/0

 3/64e-g 37/00±3/20d 13/67±0/98e-g 5/000±0/74a±62/67 درصد وزنی زئولیت 10
 2/54e-h 40/00±2/78cd 14/67±0/74d-f 4/000±0/32a±62/33 درصد وزنی زئولیت 15

آبیاري 
  معمولی

درصد  70
  شن

 3/54d-f 38/00±2/75d 11/00±0/85i 4/000±0/41a±65/33 شاهد
 3/74c-e 49/33±2/63ab 17/00±0/94b-d 5/000±0/62a±66/67 درصد حجمی استاکوزورب 1/0
 2/98b-d 52/67±3/12a 18/67±0/98ab 5/667±0/45a±70/00 درصد حجمی استاکوزورب 3/0

 3/64ab 45/67±3/89bc 16/00±0/74c-e 4/667±0/62a±73/00 درصد وزنی زئولیت 10
 3/32a 50/33±3/79ab 17/33±0/59bc 5/000±0/51a±76/33 درصد وزنی زئولیت 15

درصد  80
  شن

 3/91f-h 38/00±3/85d 12/67±0/36f-g 4/000±0/45a±61/67 شاهد
 3/89e-g 49/33±2/30ab 17/33±0/79bc 5/333±0/49a±63/67 کوزوربدرصد حجمی استا 1/0
 3/41b-d 51/67±2/74a 20/00±0/87a 5/000±0/26a±70/00 درصد حجمی استاکوزورب 3/0
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 2/65bc 47/00±2/98ab 16/67±0/96b-d 5/333±0/35a±71/33 درصد وزنی زئولیت 10
 3/63ab 51/00±2/21ab 19/00±0/49ab 5/667±0/61a±74/67 درصد وزنی زئولیت 15

  .داري ندارندیک حرف مشترك باشند، از نظر آماري اختالف معنی هایی که حداقل دارايمیانگین
  

  نتیجه گیري
  

در بررسی مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف روش آبیاري، میزان درصد شن و 
شان داده شد که حداکثر ارتفاع نهال از نگیاه آتریپلکس کانسنس در عرصه ترکیبات سوپرجاذب در 

 33/76(درصد شن با روش آبیاري معمولی، معادل  70میزان + درصد وزنی زئولیت  15ترکیب تیماري 
حداقل ارتفاع . داري با سایر تیمارها از جمله تیمار شاهد داشتبه دست آمد که اختالف معنی) مترسانتی

دست متر بهسانتی 33/54آبیاري به میزان درصد و روش کم 80میزان شن + نیز از ترکیب تیمار شاهد 
) مترسانتی 20و  67/51ترتیب معادل به(پوشش، بیشترین میزان اما از نظر قطر بزرگ و کوچک تاج .آمد

روش آبیاري معمولی + درصد شن  80میزان + درصد حجمی استاکوزورب  3/0مربوط به ترکیب تیماري 
کمترین میزان این . آبیاري داشتي تیمارهاي روش کمري با تیمار شاهد و کلیهدابود که اختالف معنی

از لحاظ صفات . دست آمدآبیاري بهصفات نیز همانند صفت ارتفاع نهال، از تیمار شاهد روش کم
) 1391(نسب و همکاران و زنگویی) 1389(مورفولوژیک مورد مطالعه، نتایج این پژوهش با نتایج بندك 

گردد، مطابقت آتریپلکس می رویشی هايبهبود ویژگی موجب سوپرجاذب از استفاده ش کردندکه گزار
گزارش شده  Davarpanah (2005)پوشش توسطنتایج مشابهی در خصوص ارتفاع نهال و قطر تاج. دارد
  . است

- همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که هیچ یک از عوامل مورد بررسی، بر صفت قطر یقه گونه
نیز این مطلب را ) 1393(و ابریشم ) 1391(پور نتایج تحقیقات اسماعیل. دار نداشته استا تأثیر معنیه

- کارایی نوعی پلیمر سوپرجاذب را بر پدیده) 1381( رهبرشفیعی و در تحقیق دیگر بانج. نمایدتأیید می
یمر سبب افزایش تولید ماده رد پلسی قرار دادند و گزارش کردند کاربهاي رویشی گیاه پانیکوم مورد برر

اظهار داشتند که میزان ماده خشک گیاهی بطور  ,.Efthimiadoua et al (2009) .شودخشک گیاه می
 در پلیمرهاي سوپرجاذب تأثیر نیز Sivapalan (2001) .گیردمستقیم تحت تأثیر کمبود آب قرار می

 که داد و نشان قرار داده بررسی مورد سویا گیاه تولید و رشد هايبر ویژگی بافت را درشت هايخاك
 کاربرد بوده بدون تیمار از بیشتر کاربرد سوپرجاذب با در تیمارهاي ارتفاع گیاه خشک و ماده تولید
سوپرجاذب در افزایش ارتفاع، تاج پوشش و قطر یقه گیاهان  مواد ثیر کاربردأت) 1382(پور خلیل. است

جاذب اعمال شده، قطر یقه  مقادیر سوپر داده و گزارش کرد که ارمورد ارزیابی قررا کاج و بادام شیرین 
   .ه استرا افزایش داد مذکورکاج و ارتفاع گیاهان 

 
  پیشنهادات

آید، استفاده از مواد چنانچه از نتایج این تحقیق و سایر مطالعات انجام شده در این زمینه برمی
در خاك مناطق خشک باعث باال رفتن درصد  به دلیل قابلیت جذب و ذخیره نزوالت جوياصالح کننده 
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-اند را کاهش میاستقرار گیاهان شده و نیاز به تکرار عملیات کاشت در نقاطی که گیاهان مستقر نشده
ثیر مثبت این مواد در حفظ و استقرار گیاهان مشهودتر أتر باشد تو هر چقدر شرایط محیطی سخت دهد
هاي سیالبی در مناطق خشک هدررفت آب باران و بارندگی از ذببنابراین استفاده از مواد سوپرجا. است

عمده تحقیقات انجام شده در ارتباط با مواد فراجاذب در ایران در حوزه از آنجایی که . کندجلوگیري می
عی، کارهاي معدودي انجام کارهاي کشاورزي بوده است و در زمینه منابع طبیعی به ویژه در عرصه طبی

   .گرددپیشنهاد میمنابع طبیعی حوزه اي و میدانی بیشتر در ین انجام تحقیقات گلخانهبنابرا شده است،
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