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  چکیده

ها براي تولید محصول در مناطق گیرند و کمبود آب یکی از چالشهاي گوناگونی قرار میگیاهان در طول دوره رشد خود در معرض تنش

قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی باشد. بدین منظور آزمایشی در خشک دنیا از جمله ایران می خشک و نیمه

اجراء شد. تیمارهاي آزمایشی شامل سوپر جاذب (هیدروژل) در  1396دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 

، گیاه حجم، درصد استقرار، تر گیاه وزن رشد گیاه، پارامترهایی نظیر دوره گرم در کیلوگرم بودند. در پایان  30و  10(شاهد)،  0 سه سطح

سطح برگ، طول ریشه، حجم ریشه،  اندام هوایی، خشکسلولی، ارتفاع گیاه، محتوي آب بافتی گیاه، کلروفیل، وزنالکتریکی، غشاي   نشت

نشت ، گیاه حجم، درصد استقرار، وزن تر گیاهررسی بر مورد ب هايتایج نشان داد که اثر تیمار. نوزن خشک و تر ریشه محاسبه شدند

ارتفاع گیاه، محتوي آب بافتی گیاه، بر  ها. در حالی که اثر این تیمارشدداري درصد معنی 99در سطح اطمینان سلولی الکتریکی و غشاي

 نبود.دار  معنیسطح برگ، طول ریشه، حجم ریشه، وزن خشک و تر ریشه  اندام هوایی، کلروفیل، وزن خشک

  

  سوپر جاذب، رشد گیاه، Medicago sativaکلمات کلیدي: 
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  مقدمه - 1

 این احیاي و حفظ با بلکه ندارد، تعلق حاضر نسل به فقط و بوده زیادي بسیار اهمیت داراي کشور هر در طبیعی منابع

 که رودمی شمار به طبیعی منابع از مهمی جز مراتع. بماند باقی آیندگان براي که نمود برداريبهره نحوي آن به از باید منابع

 در شیرین آب منابع محدودیت .)1393، برداشت (ربیعی گام آن احیاء و اصالح جهت در باید این منبع اهمیت دلیل به

 تحت را کشورها اقتصادي رشد توانسته این محدودیت که طوري به درآمده جدي معضل یک کشورها به صورت از سیاريب

به  بوده است. مواجه شیرین آب محدودیت مشکل با شدت که به باشدمی مناطقی جمله از خاورمیانه منطقه دهد. ارقر ثیرتا

 نیمه و خشک زمره کشورهاي در ما کشور ایران، در آن مکانی و بودن پراکنش زمانی نامناسب و جوي هايریزش کمی دلیل

 گیاهان .دارد آبی شدید بحران وضعیت ایران مدیریت آب نیز در المللی بین موسسه شاخص ید. براساسآمی حساب به خشک

 محصول تولید در چالش بزرگترین آب کمبود میان این دارند. در قرار گوناگونی هايتنش معرض در خود رشد دوره طول در

- روش کارگیري به و شناسایی ). بنابراین،Munns ،2006باشد (می ایران جمله از دنیا خشک نیمه و خشک مناطق در خصوصاً

 ضروري آب مصرف افزایش بازده نتیجه در و خاك در آب داري نگه افزایش رطوبتی خاك، هذخیر حفظ منظور به جدید هاي

 ذخیره و دارينگه قابلیت و ذخیره کنند خود در را آب متفاوتی مقادیر توانندمی پلیمرهاي سوپرجاذب نظیر، مواد برخی است.

 از گیاه ریشۀ و شودمی آزاد خاكدر  آبی کم مواقع در مواد این کمک به شده ذخیره آب افزایش دهند. خاك در را آب کردن

 در آب دارينگه و بهبود تهویه در ايشده اثبات هاي قابلیت مواد ). این2000و همکاران،  Chatzopoulosکند ( می استفاده آن

شهریاري کود ( مصرف به نیاز کاهش د،تاثیر کو افزایش آبیاري، مدیریت اصالح گیاه، به کمک آب مصرف میزان تنظیم خاك،

 و دارشیب و سطوح بیابانی مناطق در کشت امکان رطوبتی، هاي نوسان ناشی از هايتنش از ) جلوگیري1389و همکاران، 

افزودن  اصلی ). هدف1387 منتظر،برد ( نامها سوپرجاذب کاربرد از حاصل جمله منافع از توان می را محصول بازدة افزایش

 و زنگویی نسب مطالعه نتایج است. آبیاري دور کاهش و آب خاك داري نگه ظرفیت افزایش خاك به سوپرجاذب پلیمرهاي

 هايشاخص بر داريمعنی و مثبت تاثیر سنتزي، پلیمر که داد نشان بیرجند غیناب حسین آباد ) در منطقه2012( همکاران

 کردند گزارش) 2011داشت. همچنین اسالم و همکاران (ریشه  طول و ریشه خشک هوایی، وزن اندام خشک وزن نهال، ارتفاع

 سوپرجاذب پلیمر کاربرد و شد محدود تنش خشکی تحت )Zea mays(ذرت  گیاه مختلف فیزیولوژیکی هاي و فعالیت رشد که

آزمایشی  در) 1381اله دادي ( .دهد قرار گیاه دسترس در یکنواخت صورت به را آن و کند داري نگه خاك در آب را توانست

 ايعلوفه بر رشد و عملکرد ذرت را )Superab A200(گرم در کیلوگرم خاك) سوپرجاذب  5و  4، 3، 2، 1مختلف (صفر،  مقادیر

 صفات برمثبتی  ثیراتات داراي شاهد، و کمتر مقادیر به نسبت ماده بیشتر  این مقادیر کاربرد کهبررسی کرده و نتیجه گرفت 

 تنش به تحمل باعث افزایش سوپرجاذب پلیمر از استفاده که داد ) نشان2012پوراسماعیل و همکاران ( است. شده گیرياندازه

   .و فواصل آبیاري افزایش یافت شد ).Phaseolus vulgaris Lقرمز ( لوبیا ارقام خشکی

بسیار با سازگاري هاي با ارزش مانند است که به دلیل ویژگیاي  ترین گیاهان علوفه از با اهمیت) M. sativa( یونجه

محیط، تولید علوفه بیشتر و کیفیت عالی، نقش مهمی در تامین خوراك دام دارد و از آن به صورت علوفه خشک، سیلو یا 

و زارع چاهوکی،  شود (آذرنیوند چراي مستقیم در اصالح و احیاي مراتع سردسیري و تبدیل دیمزارهاي کم بازده استفاده می

 ست،ا روبرو کمبود آب مشکل با همواره و باشد می خشک نیمه و خشک هواي و آب با کشوري ایران که جا آن از). 1387

 تأمین براي مناسب راهکاري ارایه و محصوالت مختلف عملکرد کاهش بر آن تأثیر و خشکی تنش از ناشی مشکالت بنابراین

 تأثیر مطالعه هدف با پژوهش این خاك، در آب نگهداري افزایش پلیمرها در نقش به توجه با .است اهمیت داراي گیاه آبی نیاز

  گونه یونجه انجام شد.بر خصوصیات رشد و عملکرد  سوپرجاذب پلیمر

  

   مواد و روش - 2
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اي در  در شرایط گلخانه Medicago sativaبر رشد گونه منظور بررسی اثر سوپرجاذب  به 1396ر سال این پژوهش د

اي از عرصه طبیعی مراتع حوزه آبخیز بالخلوچاي اردبیل  خاك مورد نیاز براي کشت گلخانهدانشگاه محقق اردبیلی اجراء شد. 

و آوري شد.  جمع) cm0-30دوانی ( هاي خاك از عمق ریشه آوري شد. براي انجام این کار از پنج نقطه مختلف نمونه جمع

بذر گونه عبور داده شد. متري هاي گیاهی از الک دو میلی هخارج کردن سنگ و سنگریزه و بقایاي ریشمنظور بهسپس 

Medicago sativa شد.  يآور شده جمع يکار از مناطق علوفه لیاستان اردب نیکامل از شهرستان سرع یدگیدر زمان رس

با خاك  گرم در کیلوگرم 30و  10، (شاهد) 0سوپرجاذب، در سه سطح  سپس تیمار از شرکت بلور آب تهیه شد.سوپرجاذب 

سطح  متري سانتی 1هاي گیاه در عمق حدود بذرسپس هر تیمار داراي چهار تکرار بود.  افزوده شد.ها به گلدانمخلوط شد و 

اي یک بار آبیاري هفتهد کرد رش اینکه بذرها جوانه زدند و گیاهاز بعد . )1387(آذرنیوند و زارع چاهوکی،  خاك کشت شدند

در هر  نهالعدد  15 وها صورت گرفت کاري در گلدان د تنکها بهتر رشد کن. براي اینکه گیاه بتواند در گلدانصورت گرفت

تر و خشک اندام هوایی، کلروفیل، محتوي نسبی آب برگ، نشت الکتریکی،  بعد از اتمام دوره رشد وزنها باقی ماند. گلدان

  گیري شد. تر و خشک ریشه، طول ریشه و ارتفاع گیاه اندازهسطح برگ، درصد استقرار، حجم ریشه و اندام هوایی، وزن 

ها با  م شد. مقایسه میانگینانجا SPSSافزار آماري  طرفه در نرم ها با استفاده از آزمون تجزیه واریانس یکآنالیز داده

  درصد انجام گرفت.  5سطح احتمال  استفاده از آزمون دانکن در

 نتایج - 3

، درصد استقرار، تر گیاه وزن) بر سوپرجاذبمورد بررسی ( هاينتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار

ارتفاع گیاه، . در حالی که اثر این تیمار بر شد داردرصد معنی 99در سطح اطمینان سلولی نشت الکتریکی و غشاي ، گیاهحجم

سطح برگ، طول ریشه، حجم ریشه، وزن خشک و تر ریشه  اندام هوایی، محتوي آب بافتی گیاه، کلروفیل، وزن خشک

  ).1(جدول  نبوددار  معنی

  

  Medicago sativaخصوصیات رشد نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مورد بررسی بر  -1جدول 

 F میانگین مربعات  درجه آزادي منابع تغییرات  متغیر

  290  2  ها (اثر تیمار) بین گروه  )cm( ارتقاع بوته
ns94/1  

    150  9 ها (اثر خطا) درون گروه  

 17/3**  4/1495  2  ها (اثر تیمار) بین گروه  )gوزن تر اندام هوایی (

   4/470  9 ها (اثر خطا) درون گروه  

 ns 783/0  48/19  2  ها (اثر تیمار) بین گروه  )gخشک اندام هوایی (وزن 

  87/24  9 ها (اثر خطا) درون گروه  

  66/10** 333/654281942  2  ها (اثر تیمار) بین گروه  )cm3حجم گیاه (

   61376439  9 ها (اثر خطا) درون گروه  

  ns 710/0  25/1056354  2  ها (اثر تیمار) بین گروه  )cm2سطح برگ (

   194/1487416  9 ها (اثر خطا) درون گروه  

  055/8**  3/4062  2  ها (اثر تیمار) بین گروه استقراردرصد 

   4/46  9 ها (اثر خطا) درون گروه  

  ns 203/0  191/0  2  ها (اثر تیمار) بین گروه  کلروفیل

  939/0  9 ها (اثر خطا) درون گروه  

 12/5** 207/92  2  ها (اثر تیمار) بین گروه  نشت الکتریکی

   006/18  9 ها (اثر خطا) درون گروه  

  82/5**  157/566  2  ها (اثر تیمار) بین گروه  غشاي سلولی

  167/97  9 ها (اثر خطا) درون گروه  
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  636/0ns  552/56  2  ها (اثر تیمار) بین گروه  محتوي آب بافتی گیاه

  948/88  9 ها (اثر خطا) درون گروه  

 181/0ns  07/10  2  ها (اثر تیمار) گروهبین   )cmطول ریشه (

   948/88  9 ها (اثر خطا) درون گروه  

  ns002/0  101/0  2  ها (اثر تیمار) بین گروه  )gوزن خشک ریشه (

  076/45  9 ها (اثر خطا) درون گروه  

 009/2ns 083/19  2  ها (اثر تیمار) بین گروه  )mlحجم ریشه(

   500/9  9 ها (اثر خطا) درون گروه  

  ns037/1  956/436  2  ها (اثر تیمار) بین گروه  )gوزن تر ریشه(

  491/421  9 ها (اثر خطا) درون گروه  

  داري : عدم وجود اختالف معنیnsدرصد،  5داري در سطح درصد، *: معنی 1داري در سطح **: معنی

  

ارائـه شـده    2در جـدول   M. sativaگونه  رشد هاي مورد بررسی بر شاخص هايتیمارنتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر 

و کمتـرین حجـم   بیشـترین  مقدار را داشت.  کمترین شاهدبیشترین و  گرم)، 10هیدروژل ( تیمار در تر اندام هوایی است. وزن

و  )گـرم  30(هیـدروژل  تیمـار  مشاهده شد. بیشـترین درصـد اسـتقرار در     و شاهد )گرم 30(هیدروژل تیمار ترتیب در   گیاه به

کمتـرین   )گرم 30(هیدروژل در تیمار  وبیشترین  )گرم 10(هیدروژل تیمار  درنشت الکتریکی بود.  کمترین مقدار براي شاهد

را بـه خـود    کمتـرین مقـدار   شـاهد  در تیمـار  و ) بیشـترین گرم 30( هیدروژلتیمار  در پایداري غشاي سلولی .مقدار را داشت

 .اختصاص داد

  نتایج مقایسه میانگین اثر تیمارهاي مورد مطالعه بر خصوصیات رشد با استفاده از آزمون دانکن -2جدول 

  

  گیري نتیجهبحث و  - 4

وزن تر اندام هوایی، حجم  سبب بهبود خصوصیات رشد گیاه مانند که سوپرجاذب طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد به

تحت تاثیر میزان مصرف ها بر عملکرد گیاهان، احتماال ثیر هیدروژلات شد.گیاه، درصد استقرار، نشت الکتریکی و غشاي سلولی 

جاذب به دلیل افزایش ظرفیت نگهداري آب عملکرد گیاهان در اثر کاربرد مواد سوپررسد افزایش . به نظر میاست هاهیدروژل

درصد  کلروفیل

 استقرار

  ریشه طول

)cm(   

وزن خشک   )cm2سطح برگ (

 )gگیاه (

ارتفاع نهال  )gتر گیاه(  وزن

)cm( 

  متغیرها

a23/0±6/4 c2/3±5/34 a1/4±2/28 a1/445±5/3145 a94/0±03/12 c96/1±6/47 a5/2±7/53 شاهد 
a4/0±7/4 b5/4±81  a9/3±5/31 a3/738±/4024 a19/1±4/16 a04/5±01/86 a7/3±7/65  هیدروژل

 گرم)10(
a69/0±3/4 a06/2±5/95 a5/3±29 a1/610±7/4046 a04/4±41/14 ab9/17±9/70 a6/9±2/70  هیدروژل

 گرم)30(

  ادامه

وزن تر ریشه 

)g(  

حجم ریشه 

)ml(  

وزن خشک 

 )gریشه (

محتوي آب      )cm3حجم گیاه (

 بافتی گیاه

نشت  غشاي سلولی

 الکتریکی

  متغیرها

a6/7±4/36 a408/0±3 a3/2±5/19 b8/1288±5/53991 a915/0±56 b915/0±7/43 ab91/0±7/43  شاهد 
a7/11±25/51 a65/1±25/4 a8/3±7/19 b3/1788±1/54493 a8/7±62 b2/2±9/47 a2/2±9/47  هیدروژل

 گرم)10(
a98/10±6/56 a05/2±25/7 a6/3±7/19 a6/6416±76390 a32/3±79 a75/2±4/38 c7/2±4/38  هیدروژل

 گرم)30(
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بهبهانی و  در این ارتباط .هوادهی بهتر خاك باشد ر خاك، کاهش شستشوي مواد غذایی وغذایی براي مدت طوالنی د و مواد

سازي  درصد افزایش در ذخیره 94هاي سوپرجاذب در مزرعه خیار سبب ) گزارش کردند که مصرف پلیمر1384همکاران (

در بررسی تاثیر پلیمر سوپر جاذب بر ) 1384(دادي و همکاران  . همچنین الهغذایی کاتیون در بستر خاك شدعناصر 

اي دریافتند که مصرف پلیمرسوپر جاذب اثرات مثبتی بر روي صفات مورد خصوصیات رشد و کارایی مصرف آب در ذرت علوفه

بیان کردند که ) نیز 2012فاضلی رستم و همکاران ( و تجمع ماده خشک در گیاه داشته است. گیاهبررسی و همچنین ارتفاع 

 کمترین و هکتار سوپرجاذب در کیلوگرم 150مصرف  و آبی نیاز درصد 100 تیمار به مربوط دانه ذرت عملکرد بیشترین

بیان  )2005دادي و همکاران ( الههمچنین . پرجاذب بودسو از استفاده عدم و آبی نیاز درصد 40 تیمار به مربوط دانه عملکرد

 در کیلوگرم 225سوپرجاذب ( مصرف روز) و 6کافی (دوره آبیاري  آبیاري تیمار در سویا عملکرد و اجزاي عملکردکردند 

  آمد. دست هکتار) به

  یريگنتیجه - 5

مورفولوژي  و کاربرد هیدروژل سوپر آب در خاك باعث افزایش خصوصیات فیزیولوژيکه توان نتیجه گرفت بنابراین می 

در تواند  می خشک خشک و نیمهدر نتیجه کاربرد این ماده در مناطق  .شوددر میزان مصرف آب می جویی صرفهو گیاه یونجه 

  . و عملکرد محصول علوفه را افزایش دهد از تنش خشکی موثر باشدکاهش اثرات ناشی 
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Abstract 
Plants are exposed to various stresses during their growing season, and water scarcity is one 
of the challenges of crops in the dry and semi-arid regions of the world, including Iran. For 
this purpose, an experiment was conducted in a randomized complete block design with four 
replications in a research greenhouse of Faculty of Agriculture and Natural Resources, 
University of Mohaghegh Ardabili in 2017. Experimental treatments included Super absorb 
(hydrogel) at three levels of 0 (control), 10 and 30 grams per kilogram. At the end of plant 
growth, parameters such as plant fresh weight, planting percentage, plant volume, electrical 
leakage, cell membrane, plant height, plant tissue water content, chlorophyll, shoot weight, 
leaf area, root length, root volume, dry and wet weight Roots were calculated. The results 
showed that the effect of treatments on shoot weight, percentage of planting, plant volume, 
electrical leakage and embryonic layer was significant at 99% confidence level. While, the 
effect of these treatments on plant height, tissue water content, chlorophyll content, shoot dry 
weight, leaf area, root length, root volume, root dry weight and root weight were not 
significant. 
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