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  چکيده
و ش کارآیی مـصرف  یافزا ،یعی و منابع طببخش کشاورزيآن به   ازیبزرگ سهم  کشور و اختصاص   منابع آب  تیمحدود

 مـواد  ین با کـاربرد برخـ  ی نوياستفاده از فن آور نه  ین زم یدر ا . ه است را امري ضروري و حیاتی نمود       آب صرفه جویی 
توانـد نقـش   یمـه خـشک مـ   ی در مناطق خشک و ن   ی خشک يها در کاهش تنش    به خاك   سوپرجاذب يمرهای مانند پل  یافزودن

،  بـادام میـزان رشـد نهـال   بـر  دور آبیاري  افزایش و (Tarawat A200)سوپرجاذب اثر به منظور بررسی . فا کندی ایمهم
 بـا چهـار سـطح    اي سـوپرجاذب  بـر ی کامل تـصادف يها   آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوك      ه صورت بپژوهش حاضر   

 تکرار به مدت سه روز در 24 و 18، 12، 7و دور آبیاري با چهار سطح  خاك کیلوگرم 100در گرم  125 و   100،  60صفر،  
 داري درسـال اول، تـأثیر معنـی   رشـد  ز سوپرجاذب در پایـان فـصل   نتایج نشان داد که استفاده ا. دو سال به اجرا در آمد  

 در برخی از پارامترهاي رشد تأثیرویش نداشته و تنها در اواسط فصل ر      هاي مختلف آبیاري    در دوره  هامیزان رشد نهال  
داري ف معنـی  اخـتال ياری آب سطوحگری دباشاهد  تیمار ،در سال دوم براي کلیه پارامترهاي رشد   .مشاهده شد داري  معنی
 . نشددارمعنی ياری روز دور آب12مار ین شاهد و تیاختالف ب تنها در مورد ارتفاع شاخه اصلی .داشت

  
  نهال بادامسوپرجاذب، ، رشد دور آبیاري، :کلیدي يهاواژه
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Abstract 

Limitation of water resources in the country and its great impact on agricultural and natural 

resources play a crucial role in the efficiency of water use pattern. Using super absorbent polymer 

may be one of the methods to minimize the stress of weather dryness in the arid and semi-arid 

regions. The main purpose of this study was to investigate the effects of super absorbent application 

and increasing irrigation intervals on the growth of almond Amygdalus communis sapling. The 

experimental design was factorial based on randomized complete block design with two factors, 

super absorbent at 4 levels (0, 60,100 and125 g/100kg soil) and irrigation intervals at 4 levels 

(7,12,18 and 24 day periods), with 3 replication in 2 years. Result of the study provided evidence 

that the use of super absorbent at the end of first growth season in all irrigation intervals did not 

produce any significant effect on the growth behavior of almond sapling. However, only in the 

middle of growth season (July) significant effect was observed in some of growth parameters such 

as branch height and average canopy cover diameter at 24 days irrigation interval with 60 g. of 

super absorbent application. For all of growth parameters in the second year, the 7- day irrigation 

interval showed significant differences with other three intervals. Only the height of main branch at 

7-day and 12- day irrigation intervals fell in one group and showed no significant differenc.  
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  مقدمه

 بــه آب در منــاطق خــشک و نیمــه  یکــافدسترســی نا
 افزایش کارآیی مصرف آب را بـه عنـوان یکـی از             ،خشک

محورهاي اصلی کشاورزي پایدار در ایـن منـاطق مطـرح      
ــت  ــرده اس ــنش.ک ــود آب ت ــی   کمب ــی و کیف ــرد کم  عملک

ــ و موفقمحــصوالت کــشاورزي  يهــات اســتقرار نهــالی
کاســته و از   رایعــی منــابع طبيهــانوکاشــت در عرصــه

هاي آبیاري نیـز    هزینه،  قیمت آب باال بودن   به دلیل   طرفی  
بر   تالش یعی منابع طب  عرصهن در   یبنابرا .یابدافزایش می 

 فـراهم نمـودن آب مـورد نیـاز در مراحـل           بـا ن است تا    یا
مقاومت آنهـا در    ارتقاي  ها و   اولیه استقرار و رویش نهال    

هـاي منـابع    میـزان موفقیـت طـرح     ،هاي مختلف تنشبرابر  
دور آبیاري  افزایش   رین مس ی ا در. ش دهند ی را افزا  طبیعی

اهداف بلند مدت مـدیران      به عنوان    آنهاي  هزینه و کاهش 
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ــا ــه اســت  ن بخــشی ــرار گرفت ــدنظر ق ــره . م ــري به از گی
جـویی  صـرفه به عنوان یکی از راهکارهاي       هاسوپرجاذب

 ياارزندههاي پژوهش  وبودهو استفاده بهینه آب مد نظر     
هـا بـه    سـوپر جـاذب  .ده اسـت ینه به انجام رسین زم یدر ا 

 بهبــود  جهــتعنــوان یــک مــاده افزودنــی بــه خــاك      
 200-400 حــدود آن،خــصوصیات فیزیکــی و شــیمیایی 

برابر وزن خود آب ثقلی و غیر قابل استفاده براي گیاه را      
در آن را جــذب نمــوده و در مواقــع کــم آبــی بــه راحتــی  

 کـاهش هـاي وارده و     از تـنش    و دهـد یماختیار گیاه قرار    
ــوگیري    ــادي جل ــدود زی ــا ح ــرد ت ــعملک ــدیم ــه ( نماین ال

  . )1381دادي
 بـوده و مـصرف آن در منـابع    رنگبو، بیاین مواد بی 

عابـدي کوپـایی   (خاك گیاه آلودگی بـه همـراه نـدارد        ،  آب
هاي زیست محیطی پلی آکریـل آمیـدهاي        بررسی). 1384

 ،1999گنا و همکـاران  بولو( شده استآنیونی کامالً انجام  
در صــورت اســتفاده از ) 1994 ســیبولد ،1994بارونیــک 

میزان توصیه شده، تـاثیر منفـی بـراي موجـودات      به  آنها  
کـی  ( نخواهـد داشـت   هاي خاکزي،   آبزي، میکروارگانیسم 

این پلی مر در نهایت بسته به       ). 1998  و همکاران  شومیک
و بـه  هـا تجزیـه   خاك توسط میکروارگانیـسم   نوع آن، در    

ترکیبات سازنده شامل آمونیاك، دي اکـسید کـربن و آب           
  ).1384عابدي کوپایی( شکندبدون ضایعات سمی می

  وها به عنوان ذخیـره کننـده آب در خـاك       سوپرجاذب
مـصرف   تولیـد گیاهـان دارویـی     در   مخزن عناصر غذایی  

 در پزشـکی و در ترکیـب        .)1994یـائو و ژئـو      ( دنشـو یم
اسـت،  ترل آزادسازي مواد مـؤثر      داروهایی که نیاز به کن    

نیـز بـه    و ك بچـه بـه عنـوان جـاذب رطوبـت      اپوشـ د  یتول
هاي ها، در ترکیب رزینعنوان کاتالیزور در برخی واکنش    

 از حریـــقء در اطفـــابـــاالخره تبـــادل کننـــده یونهـــا و 
  .)1995و همکاران انده (شود می استفادهها سوپرجاذب

اي سـوپر  شروع تحقیقات عملی در دنیـا روي پلیمرهـ      
امـا  در  . باشـد  مـیالدي مـی  1980جاذب مربوط بـه دهـه      

 به عنوان مـاده افزودنـی بـه خـاك           هاآنایران استفاده از    
هـاي   در سـال  روي آنهـا   و پـژوهش نـدارد سابقه چنـدان   

و  2004 سـهراب عابدي کوپـایی و      (اخیر آغاز شده است   
  ).1382سهراب 

ــر اســاس  ــور و همکــاران کــه توســط  ب تحقیقــات تیل
 Ligustrumاه یـ گگـزارش شـده اسـت،    ) 1381(خائی کی

lucidum   پلیمرهـاي آب دوسـت      مار شده بـا     یخاك ت  در 
مراتـب بـه آبیـاري    هاي بدون پلیمر به     خاكدر مقایسه با    

 تـأثیر   ی بـا بررسـ    )2001( سـیواپاالن . شتدانیاز  کمتري  
 روي عملکرد و کارآیی     1پلیمر جاذب رطوبتی آلکوسورب   

که مقدار آب نگهـداري شـده        دمصرف آب سویا نشان دا    
 وزنی مـاده     درصد 3 بادر خاك در فشار یک مگاپاسکال       

 برابر نسبت به 19 درصد وزنی   7 برابر و با     12اصالحی  
همچنـین یزدانـی و همکـاران       . افـت ی افـزایش    شاهدتیمار  

ا یسو عملکرد    مربوط به   صفات گزارش کردند که  ) 1386(
   . داشتندروند افزایشی  سوپرجاذب مصرفبا افزایش
سوپر  سطح مختلف     اثر پنج  ی با بررس  )1380 (کریمی

 در سه نوع    ان آفتابگرد جاذب بر مصرف آب و رشد گیاه      
 2/0  مقادیر کاربردهاي مختلف نشان داد که      خاك با بافت  

هـاي ریـز،    در خـاك بیـ به ترت درصد وزنی    5/0 و   3/0و  
متوسط و درشت سبب افزایش وزن ماده خـشک، سـطح           

 صـرفه   باعـث ایش ارتفـاع گیـاه گردیـده و         هـا و افـز    برگ
 4/67 و 2/43 و 30جــویی در مــصرف آب بــه میـــزان    

  بـا افـزایش  نیهمچنـ . شـد درصد نسبت بـه تیمـار شـاهد      
تعـداد آبیـاري کـاهش و دور      سوپر جاذب    مقدار   مصرف

بـا بررسـی    ) 1382(رهبرو  بانج شفیعی   . افتیآن افزایش   
 2 پـانیکوم هاي رویـشی  پدیده  نوعی پلیمر آبدوست براثر

سـه دور   بـا    در سه نوع خـاك سـبک، متوسـط وسـنگین          
 که کاربرد پلیمر سبب   ند روز نشان داد   12 و   8،  4آبیاري  

هـاي ســبک شــده و تعــداد  تـسریع رویــش بــذر در خــاك 
 درصـد   5/85  را  ظـاهر شـده روي هـر بوتـه         يشه ها خو

  .دافزایش دا
مصرف  ر پنج سطحی تأثبررسیبا  )1384( داورپناه

بر  جاذب سوپر گرم 200 و 150، 100، 50 ،)شاهد(صفر 
ست که گونه سه گونه بادام، پسته و مو نشان داده ارشد 

اراي مانی و بادام و پسته دمو داراي کمترین زنده
 يهان امر به تفاوتیاند که امانی بودهبیشترین زنده

سطح  .شودیط مومرب هان گونهیا کیولوژیزی و فیکیژنت
اثر را در قطر یقه ، ارتفاع و  گرم بیشترین 50مصرف 

                                                        
1 Alcosorb  
2 Panicum antidotale  
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پور و خلیل .داشته استهر سه جگونه تاج پوشش 
مصرف  با به کارگیري چهار سطح ،)1384( همکاران

 120، 80، 40 ، 0 (رانیمر ای پژوهشگاه پلسوپرجاذب
 سطح دو و ) روز20 و 10( آبیاريدور سطح ، دو )گرم

یی  کارآ) هر نهالي به ازا لیتر20 و 10 (حجم آبیاري
داري اختالف معنی و یبررس  رامصرف آب در نهال کاج

% 1 گرم پلیمر و شاهد در سطح 120 و 80بین تیمارهاي 
سوپر جاذب در خاك ن سطوح یدر هم. اندگزارش نموده

باعث گردید که با دو برابر شدن دور آبیاري تفاوت 
داري بین شاهد و تیمارهاي داراي سوپر جاذب معنی
  . نباشد

 دور وهـا  تأثیر سوپرجاذب، )1387(همکاران جلیلی و  
دار گـزارش   یمعنـ  گـل رز     يهـا نهـال رشـد   را بر   آبیاري  
و قطر   ارتفاع شاخه  از نظر ه  کج آنها نشان داد     ی نتا .کردند

 گــرم 40  مـصرف  روز بــا10 ياریـ  دور آب،تـاج پوشــش 
ــوپرجاذب و  ــر س ــل  از نظ ــاخه اص ــداد ش ــرم 60 یتع  گ

مارهـا  ین ت یناسب تر  م ياری آب  دور  روز 14 وسوپرجاذب  
اد شاخه و تعـداد     تعددر مورد   . سه با شاهد بودند   یدر مقا 

 ي رو داري معنـی   روز اثـر   14 گل؛ افزایش دور آبیاري تا    
هاي ها نیز در ماه    و میزان گلدهی نهال    صفات گذاشت این  

  . نتایج متفاوتی نشان داد رشدمختلف
 و بررسـی اثـر سـوپرجاذب هـا          ي جـار   تحقیـق  هدف

به منظـور   رشد نهال بادام بوده و     برآبیاري  افزایش دور   
هـاي   تـنش کمینـه نمـودن  هاي آبیاري و نیـز  اهش هزینه ک

در  طبیعـی ط یشـرا هـاي کاشـته شـده در    وارده بـه نهـال  
  .دیاجرا گرد شهرستان کرمانشاه

  
  هامواد و روش
 Tarawat سوپرجاذب از پژوهشدر این  :سوپرجاذب

A200 ــا ــدازه ب شــرکت وســط کــه ت )mm 2-1(ذرات   ان
ســبزآرا بــه عنــوان ارائــه دهنــده خــدمات فــروش مــواد   

 مـر ین نـوع پل یـ  ا.اسـتفاده شـد   ،دیـ ن گرد ی تأم سوپرجاذب
 از کاشـت و  قبـل براي مخلوط شدن در محیط ریشه گیاه     

 صـحرایی کاشـت نهـال توصـیه شـده           یا در کاربردهـاي   
   .است

  

  گونه مورد استفاده
نی در ایـن طـرح از نهالـستا   نیـاز  هاي مورد   نهال

هاي مراکز تحقیقـاتی و     در کرمانشاه که تأمین کننده نهال     
  بــادام بــا نــام. هــاي اجرایــی اســت تهیــه گردیــدســازمان

   Rosaceae  از خـانواده Amygdalus communis  علمی
 متـر در  3 تـا  2باشد که با ریشه قائم و قوي تـا عمـق      می

درخـت بـادام در مقایـسه بـا دیگـر           . نمایـد خاك نفوذ مـی   
ثمــر نــسبت بــه خــشکی و کــم آبــی مقاومــت   درختــان م

کاشت بادام به صورت دیم در منـاطقی بـا         . بیشتري دارد 
 بــا انجــام  در ســالمتـر  میلــی300-500میـزان بارنــدگی  

پـذیر  ي نـزوالت آسـمانی امکـان      زساعملیات ساده ذخیره  
متـر، کمبـود     میلی 250در بارندگی سالیانه کمتر از      . است

بـراي  در نـواحی خـشک       .گـردد آب با آبیاري تـأمین مـی      
هاي بادام کشت شـده الزم اسـت      تسهیل رشد و نمو نهال    

 6-12سن پنج سـالگی آبیـاري مـداوم بـا دوره      ها تا   نهال
روز در فصل رویش صورت گیـرد و از پـنج سـالگی بـه           

در باغاتی که   .  روز یکبار به آبیاري نیاز دارند      18بعد هر   
 24 هـر    باشـد، در زمـان گلـدهی      بافت خاك آنها سبک می    

روز یکبار آبیاري نیاز داشته ولی اگر بافـت خـاك رسـی         
 فاصـله بـین     وباشد رطوبت خاك دیرتـر از دسـت رفتـه           

 یمیحکجلیلی مرندي  و     (دفعات آبیاري بیشتر خواهد بود    
  ).1377 ییرضا

  
  منطقه مورد مطالعه

ــ ــمال شــهر کرمانــشاه   لمح  و در  پــژوهش در ش
ــمحــدوده جغراف ــا 47ً ْ 06 َ 22 ً ییای  طــول 47 ْ 06 26َ ت

ــا34 ْ 23 َ 19 و ًشــرقی   شــمالی  عــرض34 ْ 23 َ 22 ً  ت
 یـک   ایـن طـرح در زمینـی بـه مـساحت          . واقع شده است  

-هکتار در محوطه دانشگاه رازي کرمانشاه و در دامنـه         
 بــر اسـاس آمــار  .هـاي کـوه طــاق بـستان اجــرا گردیـد    

  2/472 بارش سـالیانه منطقـه   ستگاه کرمانشاه یموجود ا 
کـه بارنـدگی از مهرمـاه آغـاز و در           باشـد   یمـ  مترمیلی

در ایـن میـان     . رسـد خرداد ماه به حداقل مقدار خود می      
.  بهمن و اسفند می باشد،هاي ديبیشترین بارش در ماه   

هـاي تابـستان   تابستان، فصل خشک و مقدار بارش مـاه     
از لحاظ اقلیمـی و بـر اسـاس تقـسیم           . تقریباً صفر است  
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ي آب و هواي نیمه خشک سرد   بندي آمبرژه، منطقه دارا   
خـشک  و بر اساس اقلیم نماي دومارتن داراي اقلیم نیمـه  

 ي در دوره آمـار    به لحاظ پارامترهـاي دمـایی     . باشدمی
، منطقــه داراي دمــاي متوســط )1357-1386( ســاله 30

گراد بـوده و متوسـط درجـه      درجه سانتی  6/14سالیانه  
 یـب حرارت گرمترین و سردترین مـاه سـال نیـز بـه ترت        

  .است درجه -1/3 و 2/38 برابر
 بــر برخــی خــصوصیات و ضــرایب رطــوبتی خــاك

شـن و   :  عبـارت از   هـاي صـورت گرفتـه     اساس آزمایش 
 کـالس  درصـد و   29 و   42،  29ب  یـ لت و رس  به ترت     یس

ــ   یکـــیت الکتری، هـــدا5/6 واکـــنش ،یبافـــت لـــوم رسـ
م قابل جذب   یفسفر و پتاس  ،   بر متر  منسی ز 929/9×3-10

 85/0 ی، کـــربن آلـــppm 370و  ppm0/5ب یـــبـــه ترت
گرم بر یلی م64/0 و 42/1ب  ی به ترت  يدرصد، آهن و رو   

بـا اسـتفاده از   چگـالی ظـاهري خـاك      .باشدیلوگرم م یک
متر ی سان 5  هر کدام   به طول و قطر    يبردارلندر نمونه یس

در . به دست آمـد   متر مکعب    گرم بر سانتی   027/1برابر  
 بــا ،هــاال از کاشــت نهــچنــد روزپــس از ایــن پــژوهش 
شگاه یـ ها برداشت و به آزما    لندرها  نمونه  یاستفاده از س  

لندر را بـا قـرار دادن کاغـذ         یسهر  خاك  . انتقال داده شد  
ر ی نموده و تبخ   يریزش جلوگ ی در اطراف که از ر     یصاف

هـر   وزن ترو ر اشباع ید مهار کرده و از ز  یرا کنترل نما  
حه  صـف يهـا بـر رو   پس از آن نمونه   . به دست آمد  کدام  

ن ی ساعت تـوز 48 و 36، 24مشبک قرار گرفت و پس از      
 ســاعته 48 و 36 يهــاد از آنجــا کــه تفــاوت وزنیــگرد

ت یـ ظرفرطوبـت  ط به عنـوان  ین شرایر نبود لذا ا یچشمگ
ها به مدت  نمونه ).1378زاده  یعل( دیقلمداد گرد اي  مزرعه

گــراد در آون یدرجــه ســانت 105 ي ســاعت در دمــا24
تخلل کل از روي . ن شدندیله توزبالفاص و  دیخشک گرد 

تخلخـل مـاکرو    . وزن اشباع و وزن خشک محاسبه شـد       
 در  و وزن خــاكم اخــتالف وزن اشــباع ویز از تقــسیــن

 بر حجم کـل نمونـه بـه دسـت        ايعهزرمت  ی ظرف رطوبت
مــاکرو بــه عنــوان کــل و ن تخلخــل یاخــتالف بــو آمــده 

بـر  ز یـ وزن خـشک خـاك ن     . منظـور شـد   کرو  یتخلخل م 
 گـزارش   ي ظـاهر  یم و به عنـوان چگـال      یتقس حجم خاك 

 529/0تخلخل کل    بر این اساس    ).1378زاده  یعل(د  یگرد
 و  181/0و تخلخل ماکرو و میکرو نیز به ترتیـب برابـر            

هـاي یکـساله     پوشش یکنواخت علـف    .دمبدست آ  348/0
بـه هـر    .بود کشت نشانه یکنواختی خاك منطقه       محلدر  

هـاي جزیـی   تالفبراي دقت بیشتر و حذف اثـر اخـ     حال  
 کامل هاي از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوك   خاك  

سایر پارامترها نیز نظیر شـیب و       .  استفاده شد  تصادفی
  .یز در منطقه طرح یکنواخت بودنتوپوگرافی ت یوضع
  

  تیمارهاي آزمایش
طـرح  محل اجـرا  هاي با توجه به اهداف طرح و ویژگی  

 يهـا    بلـوك  بر اساس آزمـایش فاکتوریـل در قالـب طـرح          
اجرا شـد و تیمارهـاي       1387در فروردین    یکامل تصادف 

بـراي هـر    . سوپر جاذب و آبیاري بر آنهـا اعمـال گردیـد          
به بـه قطـر    چاله مجاور هم    3 نهال در    3نمونه آزمایشی،   

 در  متـر 5/1 با رعایـت فاصـله مناسـب    متر و 5/0و عمق   
ــه شــد  ــاري، 4در نهایــت . نظــر گرفت  ســطح 4 ســطح آبی

بنـدي   تکرار اعمال شدند و برنامه زمان      3در  سوپرجاذب  
  . بینی شده اجرا گردیدآبیاري مطابق تیمارهاي پیش

  
  تعیین مقادیر سوپر جاذب و آبیاري

و ) بـدون مـصرف  (حداقل مصرف سوپر جاذب صفر     
)  مترمکعب خـاك 1/0( گرم براي هر چاله     125حداکثر آن   

براین اساس انتخاب شـد کـه پـس از جـذب آب و متـورم          
دن سوپر جاذب در منافذ درشت خـاك حـداقل تخلخـل            ش

 گـرم   100 و   60 سـطح مـصرف      دو. اي حفظ شـود   تهویه
سـطوح سـوم و چهـارم مـصرف سـوپر        (الـه   براي هر چ  

سـوپر جـاذب   . به صورت دلخواهی انتخاب شـدند     ) جاذب
هـاي کاشـت نهـال    به صورت پودر خشک بـا خـاك چالـه    

  .یکنواخت مخلوط گردد
-با استفاده از رابطه فائواه یمیزان تبخیر و تعرق گ

به دست آمد و با  Cropwatافزار و نرم مانتیس-پنمن
الوصول سهل، مقدار آب هاي رطوبتی خاكثابتتوجه به 

دور آبیاري مورد  .ن گردیدی تعیهاشهیدر عمق توسعه ر
 شده يالوصول نگهدار که نسبت آب سهلنیاز گونه بادام

اه ی تعرق روزانه گر ویها به تبخشهیدر عمق توسعه ر
 .و به عنوان شاهد انتخاب شدمحاسبه  روز 7 است

)  روز24( برابر آبیاري شاهد 5/3حداکثر دور آبیاري 
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 روز 18 و 12سطح دیگر آن دو و در فاصله منظور شد 
  . انتخاب و اجرا گردید

میزان حجم آب آبیاري جهت اشباع خاك محیط 
 مرحله و با  لیتر بوده که در دو60اطراف ریشه نهال 

فاصله زمانی یک ساعت جهت اشباع نمودن کامل پودر 
در طول فصل رشد از اردیبهشت ماه تا سوپرجاذب 

مهرماه و شروع اولین بارش پاییزي مطابق الگوي 
 به عبارت دیگر در . گرفترها قرادر اختیار نهالتیمارها، 

 متر کامالً به 5/0هر آبیاري خاك ناحیه ریشه تا عمق 
  .شباع رسیدحالت ا

  
  هابرداري و تحلیل دادهنمونه

 در سال در زمان کاشت و در طول فصل رویش    
پارامترهاي زنده مانی، ارتفاع نهال، آزمایش  نخست

ها، قطر یقه، قطر تنه  ها، تعداد شاخهمجموع ارتفاع شاخه
 به طور ماهیانه )سطح سایه انداز گیاه(و قطر آسمانه 

 پارامترها يریگسال دوم اندازه در .گیري شدنداندازه
 .رفتیش صورت پذیان فصل رویتنها در ابتدا و پا

  SPSS ver.16افزار آوري شده در نرمهاي جمع داده
نرمال بودن . مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند

ها در ابتدا با آزمون کولموگروف اسمیرونوف  داده
  بودنبا توجه به تأیید فرض نرمال. دیدبررسی گر

تجزیه ها، براي بررسی اثر عوامل بر متغیرها از  داده
واریانس دوطرفه در قالب طرح بلوك کامل تصادفی 

هر  از نظر دقتست که  ا امر آننیعلت ا. استفاده گردید
ن یب همزمان ای هستند و در واقع ترکيمساو دو فاکتور

 یسوپر جاذب بدون وجود آب مفهوم. دو مهم است
ل یش نه به دلی آزماواحدهايآرایش ه اما نحو .ندارد

بلکه  ها،ت فاکتوریا تفاوت در اهمی، یکیزیت فیمحدود
پس  . توسط کارگر بودياریآبدور  ي اجرایگ ساديبرا
 دو فاکتور متصور ي برای متفاوتيل که خطاهاین دلیبه ا

 .)1377بصیري (بکار رفت  یطرح کامال تصادفلذا نبود 
 در ياری آبیکرت اصل که ن نکته الزم استیتوجه به ا
. کامال از هم جدا هستندواحدها  ندارد چون یعمل مفهوم

همگنی واریانس براي طرح مذکور به وسیله آزمون لون 
ها از آزمون دانکن  بررسی و با توجه به همگن بودن داده

اثر عوامل آبیاري .  استفاده شديادامنه چند مقایسهبراي 
 با )هاتعداد شاخه (هو سوپر جاذب بر متغیرهاي گسست

-کراسکالوالیس و مقایسه سطوح هر عامل با آزمون من
طرح . )1377 و همکاران ي صمديزدی ( انجام شد1ویتنی
دار یدر صورت معنو  بوده یش کامالً تصادفیآزما

ار سطوح مختلف هر ی از انحراف مع، متقابلتنشدن اثرا
 اشتباهمحاسبه  ي جدا براتک از دو فاکتور به صوری

 شدن اثر يداریدر صورت معن. ار استفاده شده استیمع
مارها محاسبه و اشتباه یب تیترک اریمتقابل، انحراف مع

  .ار به دست آمده استیمع
  

   و بحثجينتا
   رشد نهال بادامصفاتاثر آبیاري و سوپرجاذب بر  

تجزیه واریانس و پس از انجام  :سال اول آزمایش
ج ی نتاSPSS نرم افزار  با استفاده ازي آماريهالیتحل

ده یارائه گرد 1386براي سال  2و  1ول احاصل در جد
  . است

 درصد بوده و هیچ 100ها مانی نهالپارامتر زنده
نیز ) 1384(داور پناه . اي مشاهده نشدنهالی خشک شده

هاي بادام مانی نهالبا بکاربردن پودر سوپرجاذب زنده
 مطابق . استرا بیشتر از پسته و مو گزارش نموده 

 در ماهچه بین پارامترهاي مختلف  2 و 1 جدول
داري وجود شهریور تفاوت معنیو چه در اردیبهشت 
از خاصی بندي  یک جمعدر سال نخست .نداشته است

میزان رشد نهال بادام به بر  سوپرجاذب گذاريتأثیر
  .دیامن دست

دار در نبودن اختالف معنییکی از دالیل آشکار 
از تنش وجود ر سال اول اجراي طرح، صفات رشد د

ها از نهالستان به عرصه طرح، جایی نهالجابهتنش جمله 
 احتمال تأثیر زمان کاشت در اواخر فروردین ماه،

ها در محیط جدید و تنش محیطی وارده به بازکاشت نهال
. ها بود که زمینه ضعف و شیوع بیماري را ایجاد نمودآن

خوار  علت هجوم کرم ساقهبیماري در فصل تابستان به
و بینی هوا و خاك اتفاق افتاد در اثر خشکی غیرقابل پیش

  .خشک  شدند  هاهاي  نهالباعث  شد  تعدادي  از  شاخه

                                                        
1 Cropwat 
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  )سال اول (1386تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات مورد بررسی در اردیبهشت ماه سال  -1 جدول

 (MS)ات ن مربعیانگیم
درجه   منابع تغییرات

ارتفاع شاخه   آزادي
 اصلی

مجموع ارتفاع 
ها شاخه  

متوسط قطر تاج  میانگین قطر یقه
 پوشش

تعداد کل شاخه 
 ها

ns 14/0 27/1  2  بلوك ns 13/0  ns ns50/0 47/0  ns 
 ns 68/2 ns 18/2 ns 03/6 ** 60/0 ns 86/0  3  آبیاريدور 

 ns 49/0 ns 12/0 ns 93/0 ns 69/0 ns 09/2  3  سوپرجاذب
 ns 80/0 ns 06/1 ns 00/2 ns 23/0 ns 72/0  9  سوپر جاذب* یاري آب

6/37    درصد ضریب تغییرات  2/33  5/17  4/26  0/17  
   معنی دار نبودن اختالف هاns درصد و 5 اختالف معنی دار در سطح احتمال * درصد و 1ار در سطح احتمال داختالف معنی **

  
  

  )سال دوم (1386ات صفات مورد بررسی در شهریور ماه سال  جدول تجزیه واریانس میانگین مربع-2جدول
 (MS)ن مربعات یانگیم

درجه   منابع تغییرات
ارتفاع شاخه   آزادي

 اصلی
مجموع ارتفاع 

ها شاخه  
متوسط قطر تاج  میانگین قطر یقه

 تعداد کل شاخه ها پوشش

53/0  2  بلوك ns 07/0 ns 15/3 ns 25/0  ns  ns46/0 
 ns 42/0 ns 92/0 ns 47/1 ns 24/0 ns 14/0  3  آبیاري

 ns 61/0 ns 75/1 ns 02/1 ns 82/0 ns 10/0  3  سوپرجاذب
 ns 05/1 ns 79/0 ns 38/1 ns 75/0 ns 97/0  9  سوپر جاذب* آبیاري 

8/17 4/30 3/20 1/55 5/60    درصد ضریب تغییرات  
   معنی دار نبودن اختالف هاns درصد و 5ر در سطح احتمال  اختالف معنی دا* درصد و 1 اختالف معنی دار در سطح احتمال         **

  
  

   1387جدول تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات مورد بررسی در اردیبهشت ماه سال  -3جدول
 (MS)ن مربعات یانگیم

درجه   منابع تغییرات
ارتفاع شاخه   آزادي

 اصلی
مجموع ارتفاع 

ها شاخه  
میانگین قطر 

 یقه
متوسط قطر 

ششتاج پو  
تعداد کل 
 شاخه ها

میانگین قطر 
 تنه

 ns 85/1 ns 03/1 ns 20/3 ns 11/1 ns 01/2 ns 67/0  2  بلوك
 ** 94/11 ** 55/4 ** 10/8 ** 28/12 ** 99/8 ** 56/5  3  آبیاري

 ns 03/1 ns 69/0 ns 83/1 ns 26/0 ns 33/2 ns 65/0  3  سوپرجاذب
 ns 04/1 ns 95/0 ns 85/0 ns 85/0 ns 75/0 ns 42/0  9  سوپر جاذب* آبیاري 

 4/18 6/47 5/25 0/17 9/42 0/17    درصد ضریب تغییرات
  هادار نبودن اختالف معنیns درصد و 5دار در سطح احتمال  اختالف معنی* درصد و 1دار در سطح احتمال  اختالف معنی        **
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  1387ر شهریور ماه سال  جدول تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات مورد بررسی د-4جدول
  (MS)ن مربعات یانگیم

  منابع تغییرات
درجه 
  آزادي

مجموع ارتفاع   
ها شاخه  

میانگین قطر 
 یقه

متوسط قطر 
 تاج پوشش

تعداد کل 
 شاخه ها

میانگین قطر 
 تنه

 ns 50/1 ns 33/0 ns 66/2 ns 84/0 ns 06/1 ns 43/0  2  بلوك

 ** 54/10 ** 74/9 ** 74/10 ** 90/15 ** 35/8 ** 97/5  3  آبیاري

 ns 26/2 ns 04/3 ns 31/2 ns 80/0 ns 84/2 ns 25/2  3  سوپرجاذب
 ns 62/1 ns 68/0 ns 13/1 ns 86/0 ns 75/0 ns 41/0  9  سوپر جاذب* آبیاري 

 3/20 7/43 3/27 7/16 4/49 6/17    درصد ضریب تغییرات

  هادار نبودن اختالف معنیns درصد و 5دار در سطح احتمال معنی اختالف * درصد و 1دار در سطح احتمال  اختالف معنی  **

  
  

پزشکان مجرب، براي حفظ نهال  بر اساس تجویز گیاه
یب دیده به صورت هاي آسبه ناچار نسبت به قطع ساقه

هاي گیري احتماالً اندازهلمعاین . روزانه اقدام شد
ا الشعاع قرار داد و لذماهانه پارامترهاي رشد را تحت

زمایش میسر حصول به یافته مشخص در سال اول آ
  .نشد

  
  سال دوم آزمایش 

در سال دوم تنها در ابتدا و پایان فصل رشد نسبت 
ها اقدام گردید و گیري پارامترهاي رشد نهالبه اندازه

 فصل رشد دودر از تجزیه واریانس نتایج حاصل 
از  که نشان داد ).2 و 1هاي  و شکل4  و3هاي جدول(
ها در اردیبهشت ماه و شهریور ماه،  شاخه کلتعدادظر ن

داري بین شاهد با سایر سطوح آبیاري تفاوت معنی
تأثیر سوپرجاذب بر این پارامتر  لی ووجود داشته است

آبیاري، دور  روز 7تیمار شاهد با . دار نبوده استمعنی
-ترین وضعیت را نشان داده و این امر نشانمناسب

در افزایش  روز 7با دور آبیاري ت مثبدهنده تأثیر 

جلیلی و همکاران در . زایی نهال بادام بوده استشاخه
پژوهش مشابه روي نهال گل رز به نتایج در  1387سال 
و نشان دادند که دور آبیاري در ی دست یافته مشابه

 روز 18 و 14 روز  با سطوح 10  و)شاهد (6سطوح 
ست اما بین داري نشان داده اآبیاري اختالف معنی

. شودمیندیده  روز آبیاري اختالفی 10شاهد و سطح 
هاي به ویژگیهاي پژوهش فوق در یافتهها وجود تفاوت

نتایج بدست آمده از . گرددها و سرشت آنها بر میگونه
 و یزدانی و )2001(و همکاران  سیواپاالن تحقیقات

 که بر روي سویا انجام گرفته است )1386(همکاران 
ها شدن تفاوتدار تأثیر دسترسی به آب در معنیمؤید 

ر ین مسئله و تأثیبا استناد به ا .باشد تولید میياجزادر 
-جهین نتی چنتوانمی بادام يها به آب در نهالیدسترس

-سوپر جاذب به خودي خود تأثیر معنی نمود که يریگ
 دور در سطوحلذا و   )4جدول  (داري ایجاد ننموده است

موجود و دار ، اختالف معنی روز7ر از یشت بياریآب
 به آب ی از تفاوت دسترسیناشها تعداد شاخهکاهش 

   .باشدمی بادام ياریدر سطوح مختلف دور اب
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    ها درسطوح مختلف آبیاري درکل شاخه  میانگین تعداد-2شکل             ها در سطوح مختلف آبیاري  میانگین تعداد کل شاخه-1شکل
  شهریور سال دوم                                                         در اردیبهشت سال دوم                       

              

  
                                                                           

  
  
  

  

  
   میانگین ارتفاع شاخه اصلی درسطوح مختلف آبیاري-4شکل              آبیاري در میانگین ارتفاع شاخه اصلی در سطوح مختلف-3شکل

  شهریورسال دوم                                                                  در اردیبهشت سال دوم                        
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 

میانگین مجموع ارتفاع -6شکل  
لف آبیاري در شهریور سال دومشاخه هادرسطوح مخت  

 میانگین مجموع ارتفاع شاخه ها در سطوح مختلف آبیاري -5شکل
 در اردیبهشت سال دوم
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 دهنده این  نشان4 و 3هاي شماره شکل و 4جدول 
  ارتفاع شاخه اصلی،رها باست که تأثیر سوپر جاذب

 12دار نبوده و در اردیبهشت ماه، سطح شاهد و معنی
 ولی در شهریور قرار گرفتبیاري در یک گروه روز آ

داري ماه شاهد با سایر سطوح دور آبیاري تفاوت معنی
به عبارت دیگر نتایج پایان فصل رشد نشان از . دارند
هاي آبی ناشی از ها از تنشپذیري ارتفاع نهالتأثیر

-افزایش دور آبیاري است و دور آبیاري شاهد مناسب
در ) 1384(پناه داور. ده استترین وضعیت را بروز دا

 گرم سوپرجاذب 50شرایط دور آبیاري یکسان، سطح 
هاي بادام، مو و را داراي بیشترین تأثیر در ارتفاع نهال

 اما در پژوهش حاضر بر .گزارش کرده استپسته 
خالف پژوهش مذکور هم دورهاي آبیاري متفاوتی 

بر  بکار گرفته شده منظور شده و هم تأثیر سوپرجاذب
  .دار نشده استمعنیصفات رشد 

دار  نـشان دهنــده عـدم وجــود تـأثیر معنــی   4جـدول  
امـا اثـر دور آبیـاري بـر پـارامتر         سـت    ا هـا سوپر جاذب 

دار بـودن  معنی )6 و 5هاي شکل(ها مجموع ارتفاع شاخه  
اختالف را در شروع و پایان فـصل رشـد بـین شـاهد و               

بدسـت  نتـایج  . دهـد سایر سطوح دور آبیاري نـشان مـی     
و یزدانی  ) 2001(آمده از تحقیقات سیواپاالن و همکاران       

که بر روي سویا انجام گرفتـه اسـت         )1386(و همکاران   
-اجزاء تولید می بر  دسترسی به آب    دار  معنیمؤید تأثیر   

دار نبـودن  نیز معنـی ) 1384(خلیل پور و همکاران     . باشد
 گرم سوپرجاذب را با شـاهد در نهـال    120 و   80سطوح  

 گزارش نموده اما دو برابر شدن دور آبیاري و عدم         کاج
دار بـا دور آبیـاري شـاهد را بـه           مشاهده اختالف معنـی   

جلیلـی و همکـاران   . انددلیل وجود سوپرجاذب ها دانسته  
 در پژوهش خود بر روي نهـال گـل رز گـزارش           )1387(

 روز آبیـاري بـا سـطح آبیـاري         10انـد کـه سـطح       نموده
داري رفته و فاقد تفاوت معنـی     شاهد در یک گروه قرار گ     

مجمـوع ارتفـاع    بـر   در مورد تأثیر سـوپر جـاذب        . ندبود
 شده اسـت کـه      مشاهدههاي گل رز نیز     ها در نهال  شاخه

سوپر جاذب به خـودي خـود تـأثیري در پـارامتر رشـد            

 که نتـایج ایـن   شتههاي گل رز نداها در نهال ارتفاع شاخه 
  .نماید را تأیید میپژوهش

-، تحلیل داده8 و 7هاي  و شکل4دول با دقت در ج
گیري مجموع قطر یقه نیز هاي نتایج حاصل از اندازه

دهد که در شروع و پایان فصل رشد بجز نشان می
آبیاري شاهد، سایر سطوح دور آبیاري از نظر آماري 

اند داري نداشته و در یک گروه قرار گرفتهاختالف معنی
وح مختلف و نتایج دورهاي مختلف آبیاري و سط

اند این سوپرجاذب در وضعیت یکسانی قرار گرفته
-را که تأثیر) 1382(مطلب نتایج بانج شفیعی و رهبر 

هاي دهی بوتهپذیري مثبت و افزایش میزان خوشه
اند، تأیید پانیکوم از کاهش دور آبیاري گزارش نموده

نیز در تحقیق خود که به ) 1384(پناه داور. گرددمی
پرجاذب بر رشد سه گونه بادام پسته و بررسی اثر سو

 گرم سوپرجاذب را داراي 50مو پرداخته و سطح 
هاي بادام، مو و پسته بیشترین تأثیر در قطر یقه نهال

دانسته است اما دور آبیاري در کلیه سطوح سوپرجاذب 
برخالف تحقیق نامبرده، در پژوهش . یکسان بوده است

شده و تأثیر حاضر دورهاي آبیاري متفاوتی منظور 
  .دار نشده استها بر این پارامتر نیز معنیسوپرجاذب

، در پژوهـشی مـشابه بـر        )1387( جلیلی و همکـاران   
تــأثیر تیمارهــاي آبیــاري و  ســوپر روي نهــال گــل رز، 

هاي مختلـف را    جاذب بر پارامتر مجموع قطر یقه در ماه       
هـاي برداشـت داده ایـن      در کلیه ماه  . اندمعنی دار دانسته  

سـوپر جـاذب و دور     گـرم    40رامتر شـاهد بـا سـطح        پا
داري ایجـاد ننمـوده اسـت      روز اختالف معنی   10آبیاري  

دار کــه نتــایج آن بــر خــالف ایــن پــژوهش تــأثیر معنــی 
هــا را در افــزایش دور آبیــاري نــشان داده  ســوپرجاذب

  .است
 در مـورد  10 و 9هـاي   و شـکل 4با دقـت در جـدول       

گین قطـر تنـه ایـن نتیجـه         تأثیر آبیاري بـر پـارامتر میـان       
مشخص است که سطح آبیاري شـاهد بـا سـایر سـطوح        

دار است و تأثیر سـوپر    دور آبیاري داراي اختالف معنی    
به عبارت دیگر، با افـزایش  . دار نشده است ها معنی جاذب
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  میانگین قطر یقه درسطوح مختلف آبیاري در شهریور-8شکل
  سال دوم

 قطر یقه در سطوح مختلف آبیاري در اردیبهشت  میانگین-7شکل
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  میانگین قطر تنه در سطوح مختلف آبیاري در اردیبهشت-9شکل
 سال دوم

    

                     
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

ن قطر تاج پوشش درسطوح مختلف آبیاري در  میانگی-12شکل
 شهریور سال دوم

 میانگین قطر تاج پوشش در سطوح مختلف آبیاري در -11شکل
 اردیبهشت سال دوم      
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 کاهش تنهمیانگین قطر  روز 24 به 7دور آبیاري از 

 آبیاري در این سطوح دوریافته است و شاهد با کلیه 
 دو گروه دار بوده و درپارامتر داراي تفاوت معنی

هاي صورت گرفته و بررسی. اندجداگانه جاي گرفته
گیري هاي انجام شده گزارشی از اندازهمرور پژوهش

  . دهداین پارامتر را در تحقیقات دیگران نشان نمی
 مورد پارامتر در 12 و 11 هايشکل و 4جدول 

  نشان میانگین قطر تاج نیز مشابه با پارامتر قطر تنه 
که شاهد با سایر سطح آبیاري داراي اختالف دهد یم

 تأثیر تیمارهاي آبیاري و سوپر جاذب .داري استمعنی
هاي گل رز که بر پارامتر میانگین قطر تاج در نهال

 ارائه شده است 1387توسط جلیلی و همکاران در سال 
 گرم سوپر جاذب 40 مقدار مصرفمتفاوت بوده و 

ترین وضعیت یاري را مناسبآبدور  روز 10همراه با 
 دلیل آن .مربوط در راستاي اهداف طرح معرفی نمود

.  نهال مربوط شودهاي دو گونهشاید به تفاوت ویژگی
نیز در بررسی اثر سوپرجاذب ) 1384(پناه  داورنتایج 

 گرم 50 پسته و مو تأثیر سطح ،بر رشد سه گونه بادام
اي بادام، هسوپرجاذب را در پارامتر تاج پوشش نهال

اما در پژوهش . مو و پسته قابل توجه دانسته است
  .نگذاشتتاثیر ها بر این پارامتر حاضر سوپرجاذب

تـأثیر  ان داشـت کـه      یتوان ب ی م ی کل يبندک جمع یدر  
دار نبـوده   مختلف رشـد معنـی    صفات  سوپرجاذب روي   

اثـر   مختلـف رشـد   روي صـفات است اما عامـل آبیـاري      
هـاي آبـی    ام نـسبت بـه تـنش      گیـاه بـاد   . گذاشتمتفاوتی  

دار معنی. یافتندرشد کاهش   صفات  واکنش نشان داده و     
 روز مؤید 12و شاهد دور آبیاري در رشد صفات  بودن  

هــاي نــسبت بــه تــنشبهرحــال بــادام . ایــن مطلــب اســت
باشـد کـه ایـن    رطوبتی طوالنی مدت و خشکی مقاوم می      

 دار نبـودن  هـا در معنـی    امر عالوه بـر زنـده مـانی نهـال         
ــاري   ــد دور آبی ــاي رش ــکار 24 و 12پارامتره  روز آش

ست که بـادام بـا داشـتن      ا دلیل این امر این   . گردیده است 
ریشه قائم قوي و نفوذ کننده در عمـق خـاك در منـاطق               

هاي فقیر، آهکی و سنگالخی خشک و نیمه خشک و خاك   
اما در دسترس . باشدبا مقادیر آبیاري کم قابل کشت می    

 کافی عالوه بر رشد مناسـب،  مقـدار   بودن آب و آبیاري 
. دهـد  برابر افزایش مـی 4 تا   3محصول را در گونه بادام      

در شرایط کم آبی برگ درخـت زودتـر         گزارش شده که    
جلیلـی مرنـدي  و حکیمـی        ( ریزداز موقع پیر شده و می     

  ).1377رضایی 
  

 سپاسگزاري
نگارندگان مقاله از معاونت پژوهش و فناوري جهـاد         

ــشگاهی ب ــرکت   دان ــرح و ش ــالی ط ــشتیبانی م ــطه پ   واس
سبز آرا براي تـامین سـوپرجاذب مـورد نیـاز، مهنـدس             
کامبیز رستمی، مهندس مـسلم حدیـدي، مهنـدس شـهاب       
خوش خوي و آقاي نصرت مرادي بخـاطر زحمـات بـی            
ــغ در مراحــل انجــام طــرح صــمیمانه سپاســگزاري      دری
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