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چكيده
ميباشـد. با ايران نظير خشـك جهان نيمه و خشـك مناطق در زراعي توليد گياهان مشـكالت مهمترين از يكي خشـكي تنش
حفظ امر آب در محـدود منابع سـاير و پراكنده بارندگي هاي از ميتوان سـوپرجاذب، نظير پليمرهاي مواد افزودني كاربـرد برخي
مناطق رطوبتي در تنشهاي از ميتوانند مانع مواد ي چنين خاك، فيزيكي بهبود شـرايط با نموده و اسـتفاده خاك د ر آب ذخيره و
در كيلوگرم 225 و 150 ،75 (صفر، Tarawat A200 سوپرجاذب مقدارپليمر چهار بررسي تأثير اين در گرد ند. خشك نيمه و خشـك
پژوهشي مزرعه مزرعهاي در شـرايط تحت L11 رقم سـويا عملكرد و رشـد روي 10 روز يكبار) و 8 ،6) آبياري فاصله سـه و هكتار)
وزن دانه، عملكرد صفات براي آزمايش قرار گرفت. در اين مورد بررسـي ،1382 سـال بهار تهران در دانشـگاه ابوريحان، پرد يس
اختالف د انه پروتئين و درصد بوته ارتفاع بوته، شاخه در تعداد اصلي، درسـاقه غالف تعداد فرعي، شـاخه در غالف تعداد دانه، صد
ديگر از سوي بود. خطي صورت به مذكور صفات از يك هر آبياري روي روند تأثير دور و د اشت وجود آبياري دورهاي معنيد اري بين
تأثير تحت د انه پروتئين عملكرد و درصـد پروتئين روغن دانه، اصلي، عملكرد شـاخه د ر غالف تعد اد دانه، صد وزن عملكـرد دانه،
نتايج مذكور روند افزايشي داشت. صفات از سوپرجاذب هر يك مقادير بطوريكه با افزايش قرار گرفتند. مختلف سوپرجاذب مقادير
بهترين شدند ، بررسي آزمايش اين در كه مقاد يري بين هكتار در پليمرسوپرجاذب كيلوگرم 225 كاربرد كه داد نشان پژوهش اين

د اد. نشان خود از خشكي) شرايط تنش يا تحت و معمول (آبياري آبياري تمامي شرايط سويا در وعملكرد رشد بر را تأثير

آبياري دور پليمرسوپرجاذب، سويا، خشكي، تنش كليدي: كلمات
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Effect of different rates of superabsorbent polymer (Tarawat A200) on soybean yield and yield components 

(Glycine max L.)

By: F. Yazdani, Master of Science in Agronomy, University College Aboureihan, Tehran University
I. Allahdadi,  Associate Professor of University College Aboureihan, Tehran University
G. A. Akbari, Associate Professor of University College Aboureihan, Tehran University
M. R. Behbahani, Associate Professor of University College Aboureihan, Tehran University
Drought stress is a major constraint for crop production in arid and semiarid regions, such as Iran. Application 

of some soil conditioners, like superabsorbent polymers, could be effective for absorbing seasonal rain and 

suitable source of water for plant growth during dry seasons. The aim of the present study was to evaluate of 

the effect of four rates of superabsorbent polymer (0, 75, 150 and 225 kg /ha) and three irrigation regimes (6, 8 

and 10 days) on growth, yield and yield components of soybean (cult. L11) under field conditions. The results 

of this study showed that there were significant differences among irrigation regimes on seed yield, 100-grain 

weight, number of pods per main-branch, number of pods per sub-branch, number of secondary branch per 

plant, plant height and seed protein content. Moreover, the high rates of superabsorbent polymer (225 kg/ha) 

increased seed yield, 100-grain weight, number of pod per main branch, oil and protein yield and seed protein 

content compared to the control (zero polymer) and the lowest rate of polymer (75 kg/ha). These results 

indicated that high amounts of superabsorbent polymer had positive effects on yield and yield components of 

soybean even under drought-stress conditions.

Key words: Soybean, Superabsorbent polymer, Irrigation regimes, Drought stress.

مقدمه
تأثير تحت را مناطق خشك اغلب نيمه ــك و حش اقليم ــور ايران كش در
هر است. افزوده كم آبي ــكل مش بر اخير ــاليهاي خصوصًا خشكس د اده و قرار
حداقل د اراي ــص اخ طور به زراعي ــان گياه و اعم ــور ط به گياهان از ــك ي
گلخانهاي ــرايط تحت ش حتي مطلوب توليد عملكرد ــد و رش براي ــاز آبي ني
ــود، ش به داليلي نتواند فراهم ــا نياز آبي بن حداقل ــه صورتيك در ــند. مي باش
با مزبور ــدن تنش صورت مصاد فش در ــده و ش ــكي خش تنش با مواجه گياه
گلدهي، مرحله بذر و آب، نظير جوانهزني كمبود ــاس به حس ــدي رش مراحل
بقاياي نظير: مواد برخي وارد آيد. محصول جبرانناپذيري به صدمات ميتواند
ــوپرجاذب هيدروژلهاي پليمري س و ــت كمپوس كود ــي، دام ــي، كود گياه
و ــداري نگه قابليت و ذخيره نموده خود آب در ــي متفاوت مقاد ير ــد ميتوانن
مواد در اين ــد ه ش ذخيره آب دهند. افزايش ــاك خ د ر را ــازي آب س ذخيره
قرار ميگيرد گياه استفاده ريشه مورد و ــد ه ش آزاد خاک كمآبي در مواقع د ر
به آب ليتر ميلي ۲۰۰-۵۰۰ ــزان قادرند به مي ــوپرجاذب س پليمرهاي .(۱۵)
پليمرهاي ــد (۱۴). ذخيره نماين ــود خ د ر ــك پليمر وزن خش گرم ــر ه ازاي
در ساختمان آب مالحظه قابل مقدار به و ــريع س موجب جذب ــوپرجاذب س
در خاك سوپرجاذب پليمرهاي تأثير روي شده انجام تحقيقات خود ميشوند.
به خود اين و بوده ــز گياهان موفقيت آمي روي برخي كم آبي ــرايط ش تحت و
كشورها، سهولت ساخت برخي در مواد اين قيمت نسبي دليل مناسب بودن
سوپرجاذب پليمرهاي از آنها ميباشد. استفاده كاربرد وسيع طيف و مصرف و
آب سوپرجاذب در تصفيه پليمرهاي از استفاده ميگردد. ــالها قبل باز به س

گزارش معادن استخراج و ــاجي نس و غذايي صنايع فاضالبها، و ــاميدني آش
.(۱۹ ،۱۲) است گرديده

افزودني به ــاد ه م عنوان يك ــوپرجاذب به س پليمرهاي از ــاورزي كش د ر
در خاك آب جاذب ابرـ عنوان نيز به غذايي و عناصر مخزن عنوان ــاك، به خ
جمله خصوصيات از زيادي عوامل مواد وابسته به اين خواص استفاده ميشود.
محيطي، فاكتورهاي نيز و گياهي گونه خاك، بافت آنها، شيميايي و تركيبي
مواد دسته اين جزو آميد پلياكريل نوع از ــوپرجاذب پليمرهاي س ــد. ميباش
خاك جذب آب در نگهداري و ظرفيت افزايش در آب كه به عنوان جاذب بوده
آبي كم شرايط با مقابله براي اين خصوصيت ميگيرند و قرار ــتفاده اس مورد

دارد  سزايي اهميت به زراعي گياهان در ــكي خش تنش ــوء س اثرات كاهش و
ابعاد ــاك به در خ ــوپرجاذب س پليمرهاي بيولوژيكي تجزيه ــرعت س .(۱۵)
در و اكسيژن خاك با كاهش بستگي دارد. همچنين مواد آلي و ميزان خاكد انه
سوپرجاذب پليمرهاي بيولوژيكي تجزيه سرعت باكتريها فعاليت كاهش نتيجه
خاك، در آب بر ميزان نفوذ ــوپرجاذب س پليمرهاي .(۲۱) مي يابد كاهش نيز
ــطح س ميزان تبخير از و نيز ــاختمان خاك(۱۶) و س ظاهري مخصوص وزن
به ــوپرجاذب س پليمرهاي افزود ن از اصلي هدف ميگذارند . تأثير خاك(۲۶)
همكاران و Hutermann است. خاك آب در نگهداري ظرفيت بردن باال خاك،
ــني ش يك خاك به ــوپرجاذب س پليمرهاي افزود ن كردند كه (۱۷) گزارش
تأثير (۷) ــرمدل خ گنجي ميگرد د. آب ــداري نگه ظرفيت ــب افزايش موج
PR ــوپرجاذب س پليمرهاي وزني و ۰/۳ د رصد ۰/۲ ،۰/۱ ،۰/۰۵ صفر، مقادير
نگهداري ظرفيت قبيل از خاك فيزيكي خصوصيات ــي برخ روي را ۳۰۰۵A

... مقادير پليمرسوپر تأثير
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ــني ش و لومي لومي خاك بافت نوع دو در گذري آب و ضريب ــل تخلخ آب،
مختلف درصدهاي مابين لومي خاك در كه داد ــان نتايج نش نمود. ــي بررس
افزايش روي را تأثير پليمر بيشترين ۰/۳ درصد وزني مقدار سوپرجاذب، پليمر
۰/۳ درصد وزني و ۰/۲ مقادير شني، لومي خاك در خاك داشت. تخلخل كل
کاربرد افزايش با بودند. كل دارا افزايش تخلخل روي را تأثير بيشترين پليمر
خاكهاي مورد آزمايش افزايش در ــت رطوب نگهداري ظرفيت پليمر، مقادير
همكاران و Silberbush ــود. ب ــتر بيش ــني ش لوم خاك افزايش در اين يافت.
جاذب يك پليآكريلآميد عنوان به Agrosoak كه پليمر كردند گزارش (۲۲)
با ــد. ميباش روان ــنهاي ش در آب نگهداري ظرفيت افزايش قابليت د اراي آب
سيستم يك با خرج را پر آبياري سيستم يك ميتوان اين مزيت از ــتفاد ه اس

جايگزين نمود. باراني معمولي آبياري
مخصوص  وزن كاهش موجب ــاك ــوپرجاذب در خ س پليمرهاي كاربرد

ميگردد(۱۰). خاك ظاهري
وزن سوپرجاذب كه پليمرهاي آزمايشي مشاهده كرد طي (۱۱)Azzam

وزن و ۱/۵۸۵g/cm۳ ــه ب ۱/۶۱۶g/cm۳از را ــني ش خاك ظاهري ــوص مخص
۱/۲۰۳g/cm۳ به ۱/۳۳۱g/cm۳ از را ــي ــني رس ش خاك ظاهري مخصوص
مخصوص وزن ــاك، در خ ــوپرجاذب تجزيه پليمرهاي س ــا ب د ادند . ــش كاه
افزايش ــاي راهه از يكي ــد(۱۰). ميياب درصد افزايش ۱۲ ــا ت خاك ــري ظاه
رواناب ايجاد از ممانعت سله، ــكيل تش از جلوگيري و خاكد انهها ثبات قابليت
خاك در سوپرجاذب پليمرهاي از استفاده خاك، فرسايش کاهش و مزرعه در
۱ كيلوگرم ــرد كارب دريافتند كه (۲۳) ــكاران هم و Soyjka .(۱۳) ــد ميباش
د رصد ۹۹ تا را فاروها فرسايش ميزان ــياري، در آبياري ش سوپرجاذب پليمر
آزادكننده عامل عنوان شرايط پليمرهاي سوپرجاذب به برخي در داد. كاهش
كه بدين صورت ميگيرند (۱۸). ــتفاده قرار اس مورد ماتريكس خاك در كود
آنها را مرور به و ــوده جذب نم را گياهان مورد نياز عناصر غذايي پليمر ــن اي
عناصر اين ــويي آبش از مانع ترتيب و بدين ميد هد قرار گياه اختيار در و آزاد
پليمر حاوي ــويي خاك آبش از حاصل آب (۲۷) و همكاران Wang مي گردد .
EC از آب اين كردند كه ــاهده مش و داده قرار ــي مورد بررس را ــوپرجاذب س
نمكهاي و ــا كوده نگهداري و جذب را آن ــت عل و ــت پائيني برخوردار اس
Pillai كردند. ذكر ــوپرجاذب س پليمر توسط خاك ماتريكس به ــده ش اضافه
خاك در ــوپرجاذب س كاربرد پليمرهاي كردند كه ــزارش گ (۸)Abraham و
با ميدهد. بنابراين كاهش توجهي ــل قاب ميزان به را آمونيوم ــويي آبش ميزان
تحقيق اين اهداف سوپرجاذب، پليمرهاي عديده و مثبت خصوصيات به توجه

گرد يدند: انتخاب زير صورت به
سويا، عملکرد بر سوپرجاذب پليمر مقادير کاربرد تأثير بررسي - ۱

تنش شرايط تحت ــوپرجاذب کاربرد پليمرس بهترين ميزان تعيين - ۲
خشکي.

و روشها مواد
پرد يس تحقيقاتي ــه مزرع ــال۱۳۸۲ در س ــتان تابس و در بهار تحقيق اين
خرد يکبار کرتهاي ــورت ص آزمايش به اجرا گرديد . تهران ــگاه ابوريحان، دانش
انجام تکرار ــه تصادفي در س کامل بلوکهاي طرح (Split-plot) در قالب ــد ه ش
و يکبار روز و۱۰ ۸ آبياري۶، فاصله سه ــامل: ش ــد . فاکتورهاي مورد  آزمايش ش
به بود. هکتار در کيلوگرم ۲۲۵ و ۱۵۰ ،۷۵ صفر، ــوپرجاذب مقدار پليمرس چهار
فواصل آبياري فاکتور طرح، در اجراي و سهولت تد اخل عمل از ليل جلوگيري د
فرعي کرتهاي در پليمرسوپرجاذب مختلف مقادير فاکتور و اصلي کرتهاي در

فواصل با طول۴ متر به کاشت رديف شش شامل آزمايشي کرت شدند. هر توزيع
سويا گياه براي بود. بوتهها متر بين سانتي فاصله ۸ و رديفها بين متر سانتي ۵۰
تهيه نهال و تحقيقاتاصالحو حالمعرفيازطرفمؤسسه (اليند ر L۱۱الين از
پژوهشگاه پليمر در شده (توليد Tarawat A۲۰۰ نوع پليمرسوپرجاذب و از بذر)
افزودنمقاديرمختلفپليمرسوپرجاذب قبل از استفادهگرديد. وپتروشيميايران)
خاك بافت گرفت. انجام خاك نمونهبرداري سانتي متري ۰-۳۰ عمق از خاك، به
درصد، هدايت الكتريكي ميزان ماده آلي۰/۹ لوم، محل آزمايش سيلتي- مزرعه
كلسيمو پتاسيم، ميزانفسفر، ،pH= ۷/۳اسيديتهگلاشباع ،۱/ ۳۹ dSm-۱(EC)

بود. ۱ /۲ppm و ۲ ترتيب ۳، ۴۰۰، جذب به قابل منيزيوم
به صورت رد يف هر براي پليمرسوپرجاذب مختلف مقادير از کاشت، قبل
از پس برده شد. بکار رديف، متري روي هر ــانتي س ۲۰-۲۵ عمق در نواري و
عمليات پليمرسوپرجاذب، ذرات نمودن متورم منظور به سنگين آبياري يک
کاري هيرم به روش و دستي صورت به تاريخ ۸۲/۳/۱۰ سويا در بذور کاشت
Bradyrchizobium Japonicum با باکتري کاشت از قبل سويا بذور شد. انجام
شد ند. بالفاصله سويا) تلقيح بذر کيلوگرم ۳۰ هر به ازاء تلقيح گرم مايه ۱۵۰)

از خاتمه عمليات کاشت، آبياري انجام شد . پس
هيچ و ــتي کنترل د س به صورت علفهاي هرز ــد، رش تمام فصل در
با مبارزه مراحل اوليه رشد جهت .در ــد نش برده بکار کش علف ــم گونه س
شد. ــتفاده اس هزار در ۱/۵ غلظت با ــتوکس متاسيس ــم س از تريپس آفت
نئورون سم دو بار کنه آفت ــاهد ه مش به دليل بندي گياه غالف مرحله د ر
منظور اندازه گرديد. به ــتفاده اس هزار در ۲/۵ غلظت با هفته د و به فاصله
هر کرت مياني خط از د و بوته ــات، ۱۰ برخي صف عملکرد و اجزاء ــري گي
شد . منتقل ــگاه آزمايش به گيري اندازه جهت و ــت برداش تصادفي طور به
شاخه در تعداد غالف تعداد شاخه فرعي، ارتفاع گياه، شامل: اندازهگيريها
در بوته، وزن وزن غالف ــاه، گي فرعي ــاخه ش در غالف تعداد گياه، ــي اصل
گيري عملکرد نهايي، اندازه ــت جه بودند. دانه ۱۰۰ وزن و بوته در ــاقه س
ميزان به سطحي آزمايش، مورد رقم فيزيولوژيكي رسيدگي حصول از پس
و ــت برداش ــتي صورت دس به و ــيه حذف حاش با هر کرت از مربع متر ۲
تصحيح با و وزن جداگانه طور به کرت هر عملکرد ــد. ــا جد ا گرد يدن دانهه
برآورد ميزان روغن منظور به گرديد. ــت درصد يادد اش ۱۴ به آن رطوبت
Inferamatic ۸۱۰۰,) ۸۱۰۰ مد ل اينفراماتيک ــتگاه دس از دانه پروتئين و

شد. استفاده (Falling Number Sweeden

در اين ــتفاده گرديد. اس روش وزني۱ از خاک رطوبت اندازهگيري ــراي ب
و شده برداشت با مته نمونهاي مزرعه خاک ــانتي متري س ۳۰ عمق از روش
شد قرار داده د رجه سانتيگراد ۱۰۵ آون ساعت در ۲۴ مدت توزين به از پس
از رطوبت با استفاده مقدار مجدد، توزين و خشکشدن شود. پس از خشک تا

آمد(۴). بد ست ۲ و ۱ معادلههاي
m= W۱-W۲/W۲ (۱) معادله
مرطوب خاك نمونه وزن =W۱
W۲= وزن نمونه خاك خشك

= m b (۲) معادله
رطوبت جرمي نسبت = m

رطوبت حجمي درصد =
مکعب) متر سانتي بر خاک (گرم ظاهري مخصوص وزن = b

استفاده گرديد(۴). ۳ معادله از آبياري آب برآورد ارتفاع براي
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۱۷۰ و باغباين    در  زراعت

d=Dr(FC - ) b(۳) معادله
(mm) آب آبياري ارتفاع =d

(درصد حجمي) مزرعه FC۲۰= ظرفيت
قبل خاك در موجود رطوبت د رصد حجمي =

آبياري از
(گرم بر ــاک خ ظاهري ــوص وزن مخص = b

سانتي متر مکعب)
(m) ريشه توسعه عمق =Dr

۴ معادله از ــاز ني مورد آب ــراي برآورد حجم ب
استفاده گرديد.

v=s.d (۴) معادله
الزم (مترمكعب) آب حجم =v

مربع) (متر مزرعه مساحت =s

(mm) آب آبياري ارتفاع =d

و آزمايش از ــل حاص ــاري دادههاي آم تجزيه
زراعي ــتگي بين عملکرد گياه همبس رابطه تعيين
ــط ــده توس ش گيري اند ازه ــات صف از ــک ــر ي ه و
(Release version ۶/۱۲) SASــاري آم ــزار اف نرم
(مقادير تيمارها ــودن ب کمي دليل گرفت. به انجام
آماري روش آبياري)، از دورهاي پليمرسوپرجاذب و
استفاده شد. براي contrast روش تفکيک SSها به
از ميانگين ها معيار از انحراف ميانگين ها و محاسبه

Excel استفاده گرديد. XP افزار نرم

بحث نتايج و
صد وزن دانه، عملکرد صفات: آزمايش ــن اي در
غالف ــداد فرعي، تع ــاخه ش در غالف تعداد ــه، دان
بوته ــاع ارتف بوته، در ــاخه ش تعداد اصلي، ــاقه درس
بين د اري ــي معن اختالف ــن دانه ــد پروتئي درص و
دور ــر روند تأثي و ــت داش وجود ــاري آبي ــاي د وره
صورت به ــور صفات مذک يک از ــر ه روي ــاري آبي

.(۱ بود(جدول خطي
عملکرد روغن د انه، روغن د رصد ــر: نظي صفاتي
مختلف دورهاي تأثير تحت دانه پروتئين عملکرد و
بيشترين روزه ۶ آبياري د ور در نگرفتند. قرار آبياري
در ــرم ۶۴۱۷ کيلوگ ± ۴۶۸) ــه د ان عملکرد ــدار مق
ــرم)، گ ۱۳ /۵۷ ± ۰/۳۰) ــه دان ــد ص وزن ــار)، هکت
،(۶۲/۲۷ ± ۴/۹۵) ــي اصل ــاخه د ر ش ــالف غ تعداد
درصد ــر)، مت ــانتي س ۹۸/۸۳ ± بوته (۵۹/ ۳ ارتفاع
د انه پروتئين درصد و (۲۵/۶۵ ± ۰/۰۴) ــه دان روغن
عملکرد کاهش علت آمد. بدست (۳۸/۱۱ ± ۰/۱۹)
ــوان به کافي مي ت فواصل آبياري را افزايش ــا ب دانه
ــويا س آبي نياز به با توجه مصرفي آب ميزان نبودن
تحمل حد (۲۴) ــکاران هم و Specht .ــود نم ذکر
ــکي خش ــبت به نس را ــويا س مختلف ژنوتيپ هاي
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1386 تابستان ،75 شماره

باغباين۱۷۱ و زراعت در در

آزمايش مورد ــاي تمام ژنوتيپه دادند. در قرار ــي مورد بررس
بدست آب تيمار و عملکرد دانه بين بااليي بسيار ــتگي همبس
تحت را دانه سويا همکاران (۲۰) کاهش وزن ــور و رامس آمد.
ــش حاضر در آزماي ــد . گزارش کردن ــکي خش تنش ــرايط ش
ــرد دانه عملک و بين وزن صد دانه بااليي ــيار بس ــتگي همبس
تعد اد و دانه صد وزن بين همبستگي و گرديد مالحظه ــويا س
افزايش معني دار بود. د رصد ۵ سطح در شاخه اصلي در غالف
دليل به گياه سويا روي خشکي تنش و اعمال آبياري فواصل
ارتفاع رشد و کاهش ــدن سلولي، با طويلش و تقسيم کاهش
خشکي تنش که کرد گزارش (۲۵) Stocker . بود همراه گياه
گياهان د ر قد ي كوتاه حالت ايجاد و ساقه طول کاهش موجب
اصلي ــاقه س در تعداد غالف کاهش علت همچنين ميگرد د.
رشد کاهش ميتوان به را خشکي تنش تحت شرايط سويا بوته
نسبت گرديد، مالحظه آزمايش اين در که ساقه اصلي ارتفاع و
در شاخه تعداد شاخه هاي فرعي و تعداد غالف در صفات داد.
بطوريکه در داشتند ، افزايشي روند آبياري دور افزايش بوته با
/۴۶) فرعي شاخه در غالف تعداد ۱۰ روز بيشترين دور آبياري
بد ست ــاخه در بوته (۰/۴۷ ± ۵/۱۳) ش و تعداد (۹۲/۴۰ ± ۱۳
شاخههاي غالف در تعداد بين بااليي ــيار همبستگي بس آمد.
از گرديد. ــاهد ه مش فرعي ــاخه و تعداد ش ــويا بوته س فرعي
شاخه در غالف تعداد بااليي بين ــيار بس ــتگي همبس طرفي
به نظر گرديد. مالحظه سويا بوته اصلي ــاقه س ارتفاع و اصلي
سويا، بوته فرعي شاخههاي د ر غالف تعداد افزايش ــد ميرس
ساقه طولي ــد رش کاهش دليل به ــکي خش تأثير تنش تحت
عملکرد ديگر از سوي است. بوده شاخه دهي افزايش و اصلي
عملکرد روغن اصلي، شاخه در غالف تعداد دانه، صد وزن دانه،
مقادير تأثير تحت دانه پروتئين عملکرد و پروتئين د رصد دانه،
مقادير افزايش با بطوريکه گرفتند . قرار ــوپرجاذب س مختلف
داشت. ــي روند افزايش مذکور از صفات يک هر ــوپرجاذب س
د انه عملکرد ميزان بيشترين سوپرجاذب مختلف مقادير بين

 ۳۰) دانه ــد ص وزن هکتار)، در ــرم گ ــو کيل ۶۴۱۷ ± ۴۶۸)
۴/۹۵) ــي ــاقه اصل س در ــالف ــداد غ ــرم)، تع ۱۳/۵۷ گ ±
در کيلوگرم ۱۴۳۴ ــه (۱۲۶ ± د ان ــرد روغن عملک ،(۶۷/۲۷ ±
ــرد عملک و (۳۸/۱۱ ± ۰/۱۹) ــه دان درصد پروتئين ــار)، هکت
۲۲۵ ــار تيم ــه ب ــوط مرب (۲۳۵۶ ± ۲۰۸) ــه دان ــن پروتئي
عملکرد ــزان کمترين مي و هکتار ــوپرجاذب در س ــرم کيلوگ
دانه ــد وزن ص ــار)، هکت در ــرم کيلوگ ۴۴۲۴ ± ــه (۲۷۶ دان
ــي (۲/۷ اصل ــاقه س د ر غالف تعداد ــرم)، ۱۲/۳۳ گ ± ۰ /۳۲)
هکتار)، د ر کيلوگرم ۹۶۳ ± روغن ( ۸۱/۱ ــرد ± ۴۵/۸)، عملک
دانه ــن پروتئي عملکرد و (۳۶/۷۲ ± ۰/۱۵) ــن پروتئي ــد درص

ــوپرجاذب  س ــوط به تيمار ۷۵ کيلوگرم ۱۶۸۴) مرب ± ۱۲۰) 
توليد د ر که ــاک خ مهم خصوصيات برخي از ــار بود . هکت در
به جذب ــوان ميت دارند، اهميت ــي زراع گياه ــتر هرچه بيش
ظرفيت ــادل، تب قابل کاتيونهاي ــره ذخي ــداري آب، نگه و
پايداري براي رشد گياهان، گوگرد نيتروژن، فسفر و نگهداري
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۱۷۲ و باغباين    در  زراعت

اشاره خاک منافذ مناسب در تبادل هواي و خاک ــاختمان س
نگهداري ظرفيت بردن باال سوپرجاذب با پليمرهاي .(۵) نمود
خاک ــاختمان و س بندي بهبود دانه ،(۹ ،۳ ،۱) آب در خاک
وزن کاهش و (۱۳ خاکدانهها (۲، قابليت ثبات افزايش ــز ني و
براي رشد را بهتري شرايط (۱۱ ،۱۰) خاک مخصوص ظاهري
فراهم ــکي خش تنش ــرايط ش د ر خصوصًا زراعي گياه ــو نم و
گياه ريشه دسترسي ــوپرجاذب حضور پليمرس در مي کنند .
تأثير کمتر تحت گياه و ميباشد بيشتر ــتفاده اس قابل به آب
تأثير مثبت (۶) کريمي ميگيرد. قرار ــکي خش تنش شرايط
افزايش روي را ــت) رطوب جاذب (ماده ــا ايگيت اصالحي ماد ه
نيز و خاک ــتفاده در آب قابل اس و رطوبت نگهداري ظرفيت
کرد. نتايج گزارش سطح واحد در ــويا عملکرد دانه س افزايش
در پليمرسوپرجاذب ميتواند کاربرد که نشان داد تحقيق اين
و برخي عملکرد افزايش موجب آبي کم و خشکي شرايط تنش
مقادير جذب به دليل احتماًال اثر اين شود. سويا عملکرد اجزاء
قرار آن متعاقب و ساختمان سوپرجاذب در آب قابل مالحظه
در هنگام گياه ريشه و اطراف خاک به ــده ش جذب آب دادن
كاربرد با همراه آبياري كافي همچنين اعمال مي باشد. خشکي،
اعمال با مقايسه در هکتار در پليمرسوپرجاذب کيلوگرم ۲۲۵
افزايش موجب ــوپرجاذب س پليمر كاربرد بد ون كافي آبياري
ــد. در هکتار ش ۱۹۰۰کيلوگرم ميزان به ــويا س د انه عملكرد
سطح باالترين اعمال ــويا با س عملكرد د انه افزايش همچنين
کيلوگرم ۲۲۵ ــرد كارب با همراه روز) ۱۰ ــاري آبي (دور ــش تن
بدون و همان دور با ــه مقايس هکتار در د ر ــوپرجاذب پليمرس
هکتار در ــرم کيلوگ حدود۱۰۰۰ ــوپرجاذب پليمرس ــرد كارب
صنعتي توليد مقياس در ــوپرجاذب خريد پليمرس قيمت بود.
ميتواند پليمر و اين ــد ميباش ۴۰۰۰۰ ريال كيلوگرم حد ود
آبگيري خاصيت خاك در ــال س حد ود ۴ شرايط معمولي در
ــت نتايج بدس به توجه با .(۲۸) نمايد حفظ را ــي خود آبده و
در خاك مي توان پليمر ماندگاري مدت و از اين تحقيق آمده
نه تنها پليمرسوپرجاذب كافي مقدار كاربرد كه نتيجه گرفت
نيز تنش خشكي شرايط تحت بلكه كافي شرايط آبياري تحت
افزايش ــود و س مقدار خريد آن، هزينههاي بر ميتواند عالوه

عايد سازد. عملكرد را

پاورقي
1- Thermo- gravimetric method

استفاده مورد منابع
براي ــوپرجاذب س پليمر کاربرد ــي بررس ۱۳۸۱؛ ا. پور، ــل خلي -۱
کاربرد ــي _ آموزش تخصصي دوره خاک. د ومين ــايش فرس کنترل

هيدروژلهاي سوپرجاذب. و صنعتي کشاورزي
روي خاک فيزيکي کننده اصالح ماد ه اثر ۱۳۷۱؛ س. سماوات، -۲
ارشد. نامه کارشناسي پايان گياه. عملکرد خاک و خصوصيات برخي

اصفهان. صنعتي دانشگاه کشاورزي، دانشکد ه
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1386 تابستان ،75 شماره

باغباين۱۷۳ و زراعت در در

کاربرد اثر ــهراب. ۱۳۸۳؛ ارزيابي س و ف.، ج. ــي، کوپاي ــدي عاب -۳
سه بر آب و پتانسيل نگهداشت ظرفيت ــوپرجاذب بر پليمرهاي س
شماره هفدهم. و تکنولوژي پليمر. سال مجله علوم خاک. بافت نوع

.۱۶۳-۱۷۳ .۳
آستان آبياري. انتشارات سيستم هاي طراحي ا. ۱۳۸۰؛ عليزاده، -۴

صفحه. ۶۵۵ رضوي. قدس
۳۷۲ گياهان زراعي. تغذيه ۱۳۷۸؛ رشد و ق. (ترجمه). فتحي، -۵

صفحه.
برخي ايگيتا روي اصالحيه ماده تأثير بررسي ۱۳۷۲؛ ا. کريمي، -۶
ــي کارشناس نامه پايان ــد گياه. رش و خاک فيزيکي خصوصيات از

دانشگاه تهران. کشاورزي، ارشد. دانشکده
رطوبت ــاذب ج ــر پليم ــر تأثي ۱۳۷۸؛ ن. دل، ــرم خ ــي ۷- گنج
نامه ــاک. پايان خ فيزيکي ــات خصوصي ــي روي برخ PR۳۰۰۵A
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