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 بخش يدني و آب آشامي گوناگون کشاورزيبه بخشها
ارد دالر برآورد يلي م۲ش از يران بي در ايي و روستايشهر
 منجر به کاهش يتنها در بخش زراعت خشکسال. ديگرد
 هزار تن محصول ۲۸۰ون تن محصول گندم و يلي م۸/۲

  .ديجو گرد
مروزه با توجه به مطالعات گسترده، در جهان از ا
 ي مبارزه و کاهش اثر خشکسالي براي گوناگونيروشها
 گردد که از آن ي استفاده مي و باغياهان زراعي گيرو

 مناسب، حفظ يت خاک، کوددهيري توان به مديجمله م
اهان، ي، اصالح گياري گوناگون آبيهارطوبت خاک، روش

 کاربرد مواد جاذب رطوبت اشاره ضد تعرق و کاربرد مواد
  ).Bravenik, 1994(نمود 
ا به عبارت ي سوپرجاذب يمرهايخچه استفاده از پليتار

.  گردديش    بر مي سال پ۴۰دروژل به حدود ي مواد هيکل
 يع نساجين مواد در صناين بار از اي اوليدر آن زمان برا
ها امروزه صد). Huttermann et al., 1999( دياستفاده گرد
دروژل در جهان وجود دارد که از آنها در ينوع ماده ه
 ,Bravenik)شودي استفاده مي و کشاورزيصنعت، پزشک

 يمرهاي سوپرجاذب به سه گروه پليمرهايپل .(1994
 ي مصنوعيمرهاي و پليعيمه طبي نيمرهاي، پليعيطب

 ي مصنوعيمرهايان، پلين ميدر ا.  شوندي ميطبقه بند
و ) CH2OHOH-n-(ل الکلها يني وير گروه پليشامل دو ز

 يدر کشاورز) CH2CHCONH2-n-(دها يل آمي اکريپل
در ). Orzolek, 1993(رند يگيمورد استفاده قرار م

دروژلها به عنوان مواد جاذب رطوبت که ي هيکشاورز
 هر ي گرم به ازا۴۰۰  آب تا حد ي جذب و نگهدارييتوانا

  ). Bouranis, 1995( روند يگرم وزن خود را دارند به کار م
 لي به دلي سوپر جاذب در کشاورزيمر هايکاربرد پل

و جذب آب در  يت نگهداريش ظرفين مواد در افزاينقش ا
 و کاهش اثرات يط کم آبيخاک به منظور مقابله با شرا

 برخوردار است ييت بسزاي از اهميسوء تنش خشک
)Bouranis et al., 1995.( ياگرچه ساختمان اصل 
کن يشود، ليه  مي تهي از مواد نفتي مصنوعيدروژلهايه
 آنها در LD50ن بوده و ييار پاين مواد بسيت ايزان سميم

در  ).Bravenik, 1994(باشد ي مmg/kg ۵۰۰۰حدود 
 اثر يبه منظور بررس) Ganji) 1999 که توسط يشيآزما
 خاک انجام يکيزيات في خصوصيمرسوپرجاذب رويپل

ش يرسوپرجاذب در افزاميش اثر پليج آزمايگرفت، نتا
 . آب را نشان داديت نگهداريتخلخل کل خاک و ظرف

Shorafa) 1987 (يمريگزارش کرد که افزودن مواد پل 
ش تخلخل ي سبک منجر به افزايسوپرجاذب به خاکها

ن مواد در ي است که نقش اين در حالي گردد، ايخاک م
.  باشدين به مراتب کمتر مي سنگيش تخلخل خاکهايافزا
ش ي سوپر جاذب موجب افزايمرين کاربرد مواد پلينهمچ
ق ين طري رطوبت در خاک شده که از ايت نگهداريظرف
 رطوبت را حل ي سبک در نگهداري توان مشکل خاکهايم

 آب ي سوپر جاذب با جذب و نگهداريمرهايپل .نمود
اه ي گي آن، مدت زمان دسترسيجي و آزاد کردن تدرياريآب

 ياريجه راندمان آبيه و در نتش داديبه رطوبت را افزا
 که توسط يشيدر آزما). FAO, 1997(ابد ييش ميافزا

Hutterman et al.) 1999 (مريپل انجام گرفت، اثر کاربرد 
 ي و پژمردگيارين قطع آبي بي فاصله زمانيسوپرجاذب رو

ش نشان داد ين آزمايج اينتا.  قرار گرفتياه مورد بررسيگ
 ياه شاهد دچار پژمردگي گياري روز پس از توقف آب۵که 
 ۱۹را به ن زمان يمار سوپر جاذب ايکه تيد، در صورتيگرد

 که گزارش کردند) Stern et al.) 1992.  ش داديروز افزا
مرسوپرجاذب وزن خشک يلوگرم در هکتار پلي ک۲۰کاربرد 
 Triticum aestivum) اه گندمياه و عملکرد دانه گيکل گ

L.)متوسط محصول . ش داديا افزي داري را به طور معن
 تن در هکتار با کاربرد ۰۲/۳ ش ين آزماياه گندم در ايگ
 شاهد يمارهاي تن در هکتار در ت۱۲/۲مرسوپرجاذب و يپل
ش ارتفاع بوته، يمرسوپرجاذب موجب افزايکاربرد پل. بود

تعداد شاخه در بوته، تعداد گل در بوته و درصد ماده 
) .Linum usitatissimum L (ياه کتان روغنيخشک گ

  .)Boarright et al., 1997(د يگرد
ق شامل ين تحقيابا توجه به مسائل مطرح شده اهداف 

  :باشدير ميموارد ز
 رشد يرو مرسوپرجاذبيپل ري مقادر کاربردي تأثيبررس 
  ،اه ذرتيگ
مرسوپرجاذب با توجه به يپلزان مناسب کاربرد ين مييتع 
 ،يزان آب مصرفيم
زان يم کاهش يمرسوپرجاذب رويپلبرد ر کاري تأثيبررس 
 .اه ذرتي بدون کاهش قابل مالحظه عملکرد گياريآب

 
  ها مواد و روش

 و در مزرعه ۱۳۸۳ش در تابستان سال ين آزمايا
 ۲۵ به فاصله حان، دانشگاه تهرانيس ابوري پرديپژوهش

ق ين تحقيا.  تهران انجام شدي جنوب شرقيلومتريک
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در ) Split-plot(رد شده کبار خي يهابصورت طرح کرت
 و در سه تکرار صورت ي کامل تصادفيهاقالب طرح بلوک

ق عبارت ين تحقيش در اي مورد آزمايفاکتورها. رفتيپذ
 و ۹، ۷: ياري سه فاصله آبي اصليفاکتور کرتها: بودند از

ر ي شامل مقادي فرعي فاکتور کرتها کبار وي روز ۱۱
 ۳۰۰ و ۲۰۰، ۱۰۰مرسوپرجاذب شامل صفر، يمختلف پل

  .مر در هکتار بودنديلوگرم پليک
ش دقت يش و افزايل سهولت در انجام آزمايبه دل

مرسوپرجاذب، ير مختلف پلي اثر مقاديش در بررسيآزما
مر ير پلي و فاکتور مقادي اصلي در کرتهاياريفاکتور دور آب

ع ي توزي و به صورت تصادفي فرعيسوپر جاذب در کرتها
  ف کاشت ي رد۶ک کرت با  يمل  شايشيهر واحد آزما. شد

فاصله . متر بودي سانت۷۵ف ين ردي متر و فاصله ب۶به طول 
  .  متر در نظر گرفته شدي سانت۱۰ف ي ردياهان در رويگ

 ۲۰۰‐  آ١مرسوپرجاذب سوپر آبيق از پلين تحقيدر ا
  ديران تولي ايميمر و پتروشيکه توسط پژوهشگاه پل

ه آماده يمراحل اولبعد ار انجام . گردد، استفاده شديم
 ۳۰ها به عمق پشته  و پشته،يجاد جوين و اي زميساز
مر به صورت کامالً يمار پليمتر شکافته شده و تيسانت
 و يسپس جو. ديع گرديار توزيکنواخت در داخل شي

ن ي سنگياري در آمد، بالفاصله، آبييها به حالت ابتداپشته
 ياريز آبپس ا.مرها صورت گرفتيبه منظور متورم شدن پل

رقم ذرت مورد  . پشته کاشته شدين بذر ذرت رويسنگ
  انتخاب شد که رقم ۷۰۴٢نگل کراس يد سيبريهاستفاده 
  . باشدي منطقه ممتداول

  ياريمار آبينحوه اعمال ت

 ۴ن و تنک در مرحله ياه و انجام وجيپس از استقرار گ
در ابتدا دور . دياه اعمال گردي گي روياريمار آبي تيبرگ
 و ٣)TAD(ياريله عمق خالص آبي شاهد بوسيرايآب

 و) ۱(به کاربردن روابط  و) ETcp(اه ي گياز آبيحداکثر ن
)۲() Yazdani et al., 2007b (ديمحاسبه گرد (Mazaheri 

& Majnoun-Hosseini, 2005).  

۱ (                 ( ) DrPWPFCMADTAD ×−×=   
  

TAD =ياريعمق خالص آب) mm(  
Dr =  شهيرعمق مؤثر  

                                                                                         
1. SUPER AB A200 
2. Single Cross-704 
3. Total Allowable Depletion 

MAD4 = بر حسب درصدينقصان مجاز رطوبت   
PWP5 = يدرصد حجم( دائم ينقطه پژمردگ( 

FC6 = يدرصد حجم(ت مزرعه يظرف( 

٢        (               
ETcp
TADTi =          

Ti = يارين دو آبيفاصله ب) Day(  
ETcp = اه ي گياز آبيحداکثر ن)mm/day(  
 

 کرتها قبل از انجام يافتيزان آب دري ميکنواختيجهت 
 رساندن رطوبت خاک به يزان آب الزم براي، مياريهر آب

د و در يمحاسبه و اعمال گرد) FC(ت مزرعه يحد ظرف
 جز در ياري آبيمارهاين تي بيچ گونه اختالفيجه هينت

زان ي محاسبه ميبرا.  وجود نداشتياري آبيفواصل زمان
) Heidari, 2006( ازمعادله ياري در هر نوبت آبياريآب آب

                                  .           استفاده شد

۳ (            ( ) A
Ei
FCDrIRRI ×

−×
=

θ  

  

IRRI = ياريزان آب در آبيم )cm(  
FC = يدرصد حجم(ت مزرعه يظرف(  
θ = ياري رطوبت قبل از آبيدرصد حجم  

Ei = ياريراندمان آب  
A =  مساحت کرت مورد نظر)m(  

 

) ياري رطوبت قبل از آبيدرصد حجم (θ محاسبه يابر
ن روش ابتدا يدر ا.ديک استفاده گرديمترياز روش گراد

ن ي انجام ايبرا.  محاسبه شديرطوبت خاک به روش وزن
 ۳۰ نمونه خاک از عمق ياري ساعت قبل از آب۲۴روش 
نمونه .  برداشته شديشي خاک هر واحد آزماي متريسانت

س توسط دستگاه آون و درجه ن و سپيخاک ابتدا توز
ن يو مجدداً توز گراد خشکي درجه سانت۱۰۵حرارت 

 يهازان رطوبت خاک با توجه به دادهيت ميدر نها. ديگرد
. ديآيم بدست) Sobhani, 2000( بدست آمده و معادله

 ,Abedi & Sohrabi) توسط معادلهθ رطوبت يدرصد حجم

  . گرددي محاسبه م(2004

۴(                     
2

21
W

WWm −
=θ  

                                                                                         
4. Management Allowed Deficit 
5. Permanent Willting Point 
6. Field Capacity 
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W1 =  وزن خاک تر)g(  
W2 =وزن خاک خشک)g(  
θm   =رطوبتينسبت جرم   

 
٥(                  bm ρθθ ×=                                                                                            
θ   =رطوبتيدرصد حجم   

θm = رطوبتينسبت جرم   
ρb = خاک يوزن مخصوص ظاهر )g/cm3( 

 
، از دو ياريمار دور آبيش دقت در اعمال تي افزايبرا

. استفاده شد)  مشخصيبا دب(نچ ي ا۱دستگاه پمپ آب 
ها به ، محل اتصال پشتهياريمار دور آبيقبل از شروع ت

ز نشت آب به  ايرينهرها مسدود شده و به منظور جلوگ
ش ي افزايزان کافيواره نهر به ميها ضخامت دداخل کرت

  .افتي
  

  شي مشخصات خاک محل آزما‐۱جدول 
  cm(  ۳۰  ‐ ۰(عمق 

   لوميلتيس  بافت
  ۳/۷  ته گل اشباعيدياس
  ds/m(  ۳۹/۱ (يکيت الکتريهدا

  mg/kg(  ۳(فسفر قابل جذب 
  mg/kg(  ۲(م قابل جذب يکلس
  mg/kg(  ۲/۱( وم قابل جذبيزيمن

  mg/kg(  ۴۰۰(م قابل جذب يپتاس
  ۹۱/۰   (%)يماده آل

  
  يريصفات مورد اندازه گ
  وزن خشک و ارتفاع

اه،  ي گيي وزن خشک و ارتفاع نهايريبه منظور اندازه گ
برداشت شده و پس از ) ۴ و ۳خطوط (دو خط هر کرت 
 شد يرياهان اندازه گير گيه ارتفاع سايحذف اثر حاش

رداشت شده در داخل آون قرار گرفته اهان بيه گيسپس کل
 ساعت ۷۲ گراد بمدت ي درجه سانت۶۰و در درجه حرارت 

ن شده و در ي خشک شده توزيهانمونه. دنديخشک گرد
  .دين ارتفاع و وزن خشک ذرت محاسبه گرديانگيت  مينها

   رشد يهامحاسبه شاخص

   روز پس از کاشت و۲۸ يريگن نمونهياول
 .رفتيصورت پذ کباري هر دو هفته ي بعديهايبردارنمونه
ک در يها از دو خط دوم و پنجم به صورت يبردارنمونه

در هر نمونه . ه صورت گرفتيان و پس از حذف اثر حاشيم
ها به شگاه ابتدا نمونهي پنج بوته جدا شده، در آزمايبردار

ن عرض برگها يک شدند، طول و بزرگتريساقه و برگ تفک
مار به طور ياه هر تيها و ساقه گ و سپس برگيرياندازه گ

 يريبه منظور اندازه گ. مجزا در داخل پاکت قرار گرفت
، )TDW(اه يو وزن خشک کل گ) LDW(وزن خشک برگ 

 برگ و ساقه در درون آون و در درجه ي محتويهاپاکت
دن به وزن ثابت قرار ي گراد تا رسي درجه سانت۶۰حرارت 

 برگ ي حاوياکتهان پيوزن خشک برگ از توز. داده شدند
 برگ و ساقه ي حاويو وزن خشک کل از جمع وزن پاکتها

  . ديمار محاسبه گرديت
ق ياز طر) LA(اه ذرت ي محاسبه سطح برگ گيبرا

استفاده ) Alizadeh, 1996( طول و عرض برگ از معادله
  ):Sobhani & Shirani, 2000(د يگرد

٦(                
( )[ ]
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W = ن عرض برگيبزرگتر 

 
  ج و بحثينتا

  يي اندام هواوزن خشک عملکرد 
 دار يش معنيش افزاين آزمايج بدست آمده از اينتا

ر کاربرد ي تحت تأثيااه ذرت علوفهيوزن خشک گ
ش وزن يروند افزا). ۲جدول(مرسوپرجاذب را نشان داد يپل

 رير کاربرد مقادياه ذرت تحت تأثيخشک گ
ن يشتريب). ۲جدول( بود ياذب به صورت خطمرسوپرجيپل
 مريلوگرم پلي ک۳۰۰با کاربرد  زان وزن خشک همراهيم

زان وزن خشک در ين ميسوپرجاذب در هکتار بود و کمتر
). ۳جدول(بدست آمد ) مرسوپرجاذبيفاقد پل(مار شاهد يت

ت يش ظرفيمرسوپرجاذب در خاک موجب افزايکاربرد پل
، (Sobhani & Shirani, 2000) رطوبت خاک ينگهدار

 و کاهش وزن (Alizadeh, 1996) بهبود ساختمان خاک
. گردديم) Samavat, 1992( خاک يمخصوص ظاهر

 توان به ي را ميش وزن خشک ذرت علوفه اين افزايبنابرا
ش رطوبت قابل يجه افزايات خاک و در نتيبهبود خصوص

 سوپرجاذب يمرهايدر اثر کاربرد پل استفاده در خاک
ش ي خاک مزرعه افزاي رطوبتي منحنيبررس. ادنسبت د

اه در اثر کاربرد يزان رطوبت قابل دسترس گيم
  ). ۱شکل(مرسوپرجاذب در خاک را نشان داد يپل

Stern et al.) 1992 ( ۲۰۰گزارش کردند که کاربرد 
ش وزن يمرسوپرجاذب در هکتار موجب افزايلوگرم پليک

 .دياه گندم گرديخشک گ
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ر ي تحت تأثيه ذرت علوفه اايزان وزن خشک گي م
افت ي  کاهش ي داري به طور معنياري مختلف آبيدورها

 يارين وزن خشک در دور آبيشتريکه بي، به طور)۲جدول (
ده ي روز د۱۱ يارين وزن خشک در دور آبي روز و کمتر۷

 مختلف يروند کاهش وزن خشک در دورها ).۳جدول(شد 
 فواصل شيافزا). ۲جدول( بود ي به صورت خطياريآب
اه يزان رطوبت قابل دسترس گي موجب کاهش مياريآب

  .دياه گرديجه کاهش وزن خشک گيده و در نتيگرد
   ارتفاع

  کاربرد مقادير پليمرسوپرجاذب موجب افزايش
اي گرديد که روند اين دار ارتفاع گياه ذرت علوفهمعني

بيشترين ارتفاع گياه در اين ). ۲جدول(افزايش خطي بود 
 کيلوگرم پليمر در هکتار و دور ۳۰۰کاربرد آزمايش با 

 .Yazdani et al). ۴جدول( روز يکبار مشاهده شد۷آبياري 
(2007b) کيلوگرم ۲۲۵ گزارش کرد که کاربرد 

پليمرسوپرجاذب در خاک موجب افزايش خطي ارتفاع گياه 
افزايش ارتفاع گياه ذرت همراه با کاربرد . سوياگرديد

قابل دسترس  ش رطوبتيزاجه افيدر نتپليمرسوپرجاذب 
  ).۱شکل(باشد گياه مي يخاک برا

افزايش فواصل آبياري موجب کاهش  از سوي ديگر،
در  ،)۲جدول(معني دار ارتفاع گياه ذرت علوفه اي گرديد 

 روز ۷نتيجه بيشترين ارتفاع گياه ذرت در دور آبياري 
 روز مشاهده شد ۱۱يکبار و کمترين ارتفاع در دور آبياري 

کاهش ارتفاع به علت کاهش رطوبت قابل ). ۴جدول(
استفاده خاک در نتيجه افزايش دور آبياري و ايجاد تنش 

  .خشکي بوده است

 نتايج آناليز واريانس تأثير دور آبياري و مقادير ‐۲جدول 
مختلف پليمرسوپرجاذب روي عملکرد وزن خشک و ارتفاع گياه 

  ).SC-704(ذرت علوفه اي رقم 
  ارتفاع بوته  عملکرد وزن خشک

  منابع
  تغييرات

ه درج
ميانگين   آزادي

  مربعات
α≤p  ميانگين

  α≤p  مربعات

  ۱۷/۰  ۶۷۰۸  ۰۰۱/۰  ۹۷/۱۶  ۲  بلوک
  Ir(  ۲  ۲۳/۹  ۰۰۰۱/۰  ۸۵۹۶  ۰۴/۰(دور آبياري

Ir(lin)  ۱  ۳۰/۱۸  ۰۰۱/۰  ۱۵۰۴۰  ۰۲/۰  
Ir(Quad) ۱  ۱۶۴/۰  ۵۱/۰  ۲۱۵۳  ۲/۰  

  SA(  ۳  ۱۵/۹  ۰۰۰۱/۰  ۱۰۷۴۹  ۰۰۰۱/۰(مرپلي
SA(lin) ۱  ۴۵/۲۷  ۰۰۰۱/۰  ۱۰۷۰۹  ۰۰۰۱/۰  

SA(Quad)  ۱  ۰۱/۰  ۵/۰  ۶۹/۰  ۰۹/۰  
SA(Qub)  ۱  ۰۰۱/۰  ۸/۰  ۳۸/۳۹  ۵/۰  

SA*Ir  ۶  ۰۴/۰  ۳/۰  ۹۷/۹۶  ۶/۰  
از نظر ) ns( باشد بدون تفاوت معني دار ۰۵/۰درصورتيکه احتمال بيشتر از  ‐۱

 روند درجه دوم تأثير ‐۳/ خطي تأثير دور آبياري   روند‐۲/  باشدآماري مي
 روند درجه دوم تأثير ‐۵/  روند خطي تأثير مقادير سوپرجاذب‐۴/ دور آبياري

   روند درجه سوم تأثير مقادير سوپرجاذب‐۶/ مقادير سوپرجاذب
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مختلف  رير کاربرد مقادي خاک تحت تأثي رطوبتي منحن‐۱شکل

  مر سوپر جاذبيپل

  
و مقادير )  روز۱۱ و ۹، ۷(تحت تأثير دورهاي مختلف آبياري ) SC-704(وسط عملکرد وزن خشک گياه ذرت علوفه اي رقم  مت‐۳جدول 

  ) کيلوگرم در هکتار۳۰۰، و ۲۰۰، ۱۰۰، ۰(مختلف پليمر سوپر جاذب 
   انحراف معيار از ميانگين± ميانگين سه تکرار اعداد متن جدول عبارتند از

  )kg/ha(مقادير پليمرسوپرجاذب 
۳۰۰  
D 

۲۰۰  
C 

۱۰۰  
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  صفر 
A  

  ميانگين پليمر
 سوپرجاذب

 )تن در هکتار(ميزان وزن خشک 

  
  )روز(دورآبياري 
 

۶۵ /± ۴۸/۱۵ ۹۰/۰± ۶۰/۱۶ ۸۹/۰± ۹۷/۱۵ ۸۰/۰± ۱۳/۱۵ ۷۸/۰± ۲۵/۱۴ ۷  
A  

۶۰/۰± ۴۷/۱۴ ۸۶/۰± ۷۷/۱۵ ۶۳/۰± ۹۰/۱۴ ۵۵/۰± ۰۵/۱۴ ۶۶/۰± ۱۷/۱۳ ۹  
B  

۵۲/۰± ۷۴/۱۳ ۶۲/۰± ۸۰/۱۴ ۴۶/۰± ۰۳/۱۴ ۵۹/۰± ۴۴/۱۳ ۵۳/۰± ۷۰/۱۲ ۱۱  
C  

 ميانگين دور آبياري ۳۷/۱۳ ۴۶/۰± ۲۰/۱۴ ۵۰/۰± ۹۷/۱۴ ۵۶/۰± ۷۲/۱۵ ۷۲/۰± 
  )روز۱۱و ۹، ۷ (ياري مختلف آبير دورهايتحت تأث) SC-704( رقم ياه ذرت علوفه اي  متوسط ارتفاع گ‐۴جدول 



  ۱۳۸۸، ۳ ، شماره۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۶

  )لوگرم در هکتاري ک۳۰۰و۲۰۰،۱۰۰،۰(مر سوپر جاذب ير مختلف پليو مقاد
  نيانگيار از مي انحراف مع±ن سه تکرار يانگياعداد متن جدول عبارتند از م
  )kg/h(مرسوپرجاذب ير پليمقاد

۳۰۰ 
D 

۲۰۰ 
C 

۱۰۰ 
B 

 صفر
A 

ن يانگيم
 مرسوپرجاذبيپل

 ) متريسانت(اه يارتفاع گ

  
  )روز (ياريدورآب

 

۱۴±۲۰۰ ۹ ±۲۱۵ ۹/۱۶±۲۰۵ ۹/۱۸±۱۹۶ ۹/۲۰±۱۸۳ ۷  
A 

۸±۱۵۹ ۷ ±۱۸۵ ۸  ±۱۷۲ ۱۵±۱۴۵ ۸/۱۵±۱۳۳ ۹ 
B 

۶±۱۵۰ ۸ ±۱۷۵ ۸  ±۱۵۹ ۲/۱۰±۱۴۱ ۶/۱۷±۱۲۵ ۱۱ 
C 

 يارين دور آبينگايم ۱۸±۱۴۷ ۱۷±۱۶۱ ۱۳±۱۷۹ ۱۲±۱۹۲ 
  

  ١)LAI(شاخص سطح برگ 

 ,Samavat( محاسبه شاخص سطح برگ از معادله يبرا

  :استفاده شد) 1992
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L = ين زراعي زمک مترمربعياه در يسطح برگ گ   
ش شاخص سطح يمرسوپرجاذب موجب افزايکاربرد پل

ن شاخص سطح برگ در يشتريب. دياه ذرت گرديبرگ گ
مر يلوگرم پلي ک۳۰۰کبار و با کاربرد ي روز ۷ ياريمار آبيت

  ).۲شکل (ده شد يدر هکتار د
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 ۱۱روند تغييرات شاخص سطح برگ در دور آبياري  ‐۲شکل
  مر سوپرجاذبيکبار و مقادير مختلف پلي روز

  
متعاقب افزايش سطح برگ گياه ذرت سرعت رشد 
محصول و ميزان وزن خشک تجمعي گياه ذرت شامل 

افزايش شاخص سطح برگ . هاي هوايي افزايش يافتاندام
مختلف تحت تأثير کاربرد پليمرسوپرجاذب در دورهاي 

آبياري ممکن است در نتيجه تداوم نيروي پتانسيل فشاري 

                                                                                         
1. Leaf Area Index  

الزم براي رشد برگها و تقليل اثر تنش خشکي در گياه 
همچنين افزايش دور آبياري موجب کاهش ميزان شاخص 

 .Yazdani et al). ۳شکل(سطح برگ گياه ذرت گرديد 
)2007a (هاي مشابهي روي سويا کاهش شاخص در بررسي

  . تأثير افزايش دور آبياري را گزارش نمودسطح برگ تحت
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   مختلفيرات شاخص سطح برگ در دورهايي روند تغ‐۳شکل 
  مر سوپر جاذبي و بدون کاربرد پلياريآب

  
  ٢)LAID(دوام شاخص سطح برگ 

 فتوسنتز يها انداميداري نشان دادن دوام و پايبرا
 از يکي.  شودي استفاده مي مختلفيهاکننده از شاخص

با توجه به . باشديشاخصها دوام شاخص سطح برگ من يا
 ي و به طور کليص قابل مالحظه مواد فتوسنتزيتخص
 فتوسنتز کننده و يهاد اندامياه در تولي توسط گيانرژ

اه ي گينه از برگها برايگسترش برگها، استفاده مطلوب و به
 يري که موجب پيطين شرايت است، بنابرايحائز اهم

 تواند منجر به کاهش عملکرد يود م شيم زودرس برگها
  يت انتگراليک کميدوام شاخص سطح برگ . شود

                                                                                         
2. Leaf Area Index Duration  
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) Shorafa, 1987(است که از معادله ) ياو نه لحظه(
  ):Karimi & Aziz, 1994(د ي آيبدست م

٨ (                                       ∫=
1

2

t

t

LAdtLAID  
LA =  شاخص سطح  

مر سوپر جاذب يد که کاربرد پلش نشان دايج آزماينتا
 اه ذرتيسطح برگ گ  شاخص دوامزانيش ميموجب افزا

  زان شاخص سطح برگ يش ميافزا). ۵جدول(د يگرد
جه  يزان فتوسنتز و در نتيش ميتواند موجب افزايم
  . اه گردديزان وزن خشک گيش ميافزا

  CGR(۱ (يسرعت رشد نسب

مان و  در واحد زيديعبارت از مقدار ماده خشک تول
سرعت رشد  فصل رشد ير ابتداد. در واحد سطح است

افت تشعشع ودر ي دري و کم سطح برگيبعلت کم ينسب
ش يج با افزايبه تدر. ن استييزان کم فتوسنتز پايجه مينت

ش ي افزايزان سرعت رشد نسبيسطح برگ و فتوسنتز م
 و يري بعد از آن پ. رسدي خود مييدا کرده تا به حد نهايپ
   يزان سرعت رشد نسبيا موجب کاهش مزش برگهير
 ,Karimi & Aziz) از معادلهيسرعت رشد نسب. گردديم

  ):Stern et al., 1992(د ي آي بدست م(1994
٩(                           ( ) ( )[ ]tfwtwfCGR exp×′=    

  
اه ذرت بر حسب يزان دوام شاخص سطح برگ گي  م‐۵جدول 

   مختلفيمارهايروز تحت ت
  مريلزان پيم
  ياريدور آب

۰  
 )kg/ha(  

۱۰۰ 
)kg/ha(  

۲۰۰ 
)kg/ha(  

۳۰۰ 
)kg/ha(  

  ۳/۲۱۱  ۵/۲۰۹  ۴/۱۸۰  ۶/۱۷۶  کباري روز ۷
  ۳/۲۰۱  ۸/۱۸۷  ۱۷۷  ۸/۱۶۱  کباري روز ۹
  ۲/۱۹۰  ۷/۱۸۰  ۵/۱۷۲  ۵/۱۵۷  کباري روز ۱۱

 
1. Crop Growth Rate 

مر سوپرجاذب موجب ير پليش کاربرد مقادين آزمايدر ا
ش يافزا. دياه ذرت گرديشد محصول گش سرعت ريافزا

ش شاخص سطح برگ، ي از افزايسرعت رشد محصول ناش
زان يش ميجه افزايو در نت ش دوام سطح برگيافزا

جه يرشد محصول ذرت در نتسرعت. باشدياه ميفتوسنتز گ
 .Yazdani et al ).۵شکل(افتي کاهش ياريش دور آبيافزا

)2007b (در اثر  اا ريش سرعت رشد محصول سويافزا
مرسوپرجاذب و کاهش سرعت رشد محصول در يکاربرد پل
  .ا گزارش کردياه سوي گياريش فاصله آبياثر افزا
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