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 چكيده

 نظیزر  مزواد  برهی کاربرد باشه.می هش نیمه و هش  مناطق در پایهار کشاورز  اصلی محورها  از یکی آب مصرف کارآیی افاایش

 در آب مانزهگار   افاایش .گرددمی آب مصرف کاهش درنتیجه و هاک در آب مانهگار  افاایش باعث هاک در سوپرجاذب پلیمرها 

 هصوصزیات  و یرایزی گ بزر  سزوپرجاذب  پلیمزر  کاربرد اثر بررسی منظور به گردد.می هاک شور  و هشکی اثرات کاهش باعث هاک

 پهوهشزکه   در تکزرار  3 بزا  تصادفی کام  ها بلوک پایه طرح قالب در شه  هرد ها کرت صورت به طرحی هرما، ها نهال رویشی

 بزه  تشزت(  از تجمعی تبخیر درصه 100 و 80 ،60) سطح سه  با آبیار  رژی  تیمار گردیه. انجام اهواز در گرمسیر  ها  میو  و هرما

 عنوان به نهال( اصله هر ازا  به گرم 120 و 80 ،40 ،0) 200آ سوپرجاذب پلیمر سطح  هار با سوپرجاذب مقادیر و لیاص کرت عنوان

 بزرگ  تعزهاد  بیشزترین  نهاشت. پاجوش گیرایی بر دار معنی تأثیر سوپرجاذب و آبی تنش نتایج براساس شه. گرفته درنظر فرعی کرت

 بزه  آبزی  نیزاز  درصزه  80 تأمین تیمار به مربوط برگ تعهاد کمترین و سوپرجاذب گرم 40 و یآب نیاز درصه 100 تأمین تیمار به مربوط

 کمتزرین  و سزوپرجاذب  مصزرف  بزهون  و آبزی  نیزاز  درصه 100 تأمین تیمار در طوقه محی  بیشترین بود. سوپرجاذب گرم 120 همرا 

 تأمین تیمار به مربوط نهال ارتفاع بیشترین شه. مشاهه  سوپرجاذب گرم 120 و آبی نیاز درصه 100 تأمین تیمار به مربوط طوقه محی 

 سزوپرجاذب  مصزرف  بزهون  آبی نیاز درصه 60 تأمین تیمار به مربوط برگ تعهاد کمترین و سوپرجاذب گرم 120 و آبی نیاز درصه 60

 بود.

 آب مصرف گیرایی، هاک، هرما، جوشپا آبیار ، ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 گیاهان جاو (.Phoenix dactylifera L) هرما نخ 

 ویه  به نخ ، کاشت .است ها نخ  تیر  به متعلق و ا  لپه ت 

 اقتصاد  ها ارزش دارا  هش ،نیمه و هش  مناطق در

 مناطق از بسیار  در و است ا شه  شناهته اجتماعی و

 برا  رشه شرای  آوردن فراه  و میکروکلیما ایجاد سبب

 ارزش بر عالو  [.16] شودیم دیگر محصوالت از بسیار 

 متحم  سخت شرای  به هرما درهت ا ، تغییه و تجار 

 [.1۷] باشه داشته آب برا  تقاضا حهاق  توانهمی و

 در جهانی کشاورز  و هواربار سازمان اطالعات براساس

 معادل جهان در هرما زیرکشت سطح 2012 سال

 ارهکت هاار 156 بودن دارا با ایران و هکتار 1104596

 عربستان و الجایر  از پس بارور هرما  زیرکشت اراضی

 و کشت کشور استان 13 در هرما داراست. را سوم مقام

 فارس، هوزستان، هرماگان، استان شش و یابه می پرورش

 ک  درصه 85 از بیش بلو ستان و سیستان کرمان، بوشهر،

 .انهداد  اهتصا  هود به را هرما تولیه و زیرکشت سطح

 افاایش و احیا  اصالح، هوزستان، استان مه  ها ش ال از

  باشه.می نخیالت زیرکشت سطح

 عهم مشک  با هرما نهال کشت اهیر، ها سال در

 در است، بود  روبرو پایین گیرایی درصه یا گیرایی

 شه  انجام محبی توس  که میهانی و مقهماتی ها بررسی

 هشکی و شور  مسئله این دالی  ترینمه  از یکی است

 مقابله ها ح را  از یکی [.13] است نمود  گاارش هاک

 قابلیت افاایش و هاک رطوبت حفظ مشک ، این با

 مواد از استفاد  اهیراً است. هاک در آب نگههار 

 سوپرجاذب پلیمرها  نظیر گوناگونی مصنوعی اصالحی

 برا  مواد این کاربرد و گرددمی استفاد  کشاورز  در

 هشکی تنش سو  اثرات کاهش و آبیک  ی شرا با مقابله

 این است. شه  توصیه باغی و زراعی گیاهان عملکرد بر

 قرار دسترس در را گیا  نیاز مورد آب کهاین ضمن مواد

 فراه  را آبیار  آب مصرف کاهش موجبات دهه،می

 با مرتب  ها هاینه کاهش باعث گیر   ش  حه تا و نمود 

 کشت شرای  در مواد این از وانتمی لیا، [.4] شودمی آن

  .[13 و 10] کرد استفاد  آبی ک  تنش در مختلف گیاهان

 طراوت فراجاذب مواد و آبیار  دور تأثیر بررسی

 اثر که داد نشان تامسون پرتقال نهال رشه بر 2001آ

 احتمال سطح در گیا  نمو و رشه در فراجاذب تیمارها 

 افاایش شترینبی است. داشته دار معنی اثر درصه ی 

 کاربرد و مجاز تخلیه درصه 40 تیمار در محصول رشه

 سه کاربرد تأثیر [.2] است بود  فراجاذب ماد  درصه ی 

 هاک وزنی درصه 4 و 2 ،0) آکوازورب پلیمر سطح

 آبیار  دور دو  و متر ( سانتی 50 عمق تا هانهال اطراف

  هانهال بر نرمال( آبیار  با شاهه و نرمال برابر 3)

 از استفاد  داد نشان آتریپلکس و زیتون  کاج، درهتان

 دور  در نرمال آبیار  جا  به توانمی را میکور پلیمرها 

 را پلیمر از استفاد  و نمود توصیه هانهال اولیه استقرار

 منظور به میکور، ها گونه نهال کاشت زمان در توان می

 توصیه آنها مانی زنه  حفظ با آبیار ، تعهاد و میاان کاهش

 سوپرجاذب و آبیار  مختلف ها رژی  بررسی [.3] نمود

 ا علوفه سورگوم عملکرد اجاا  و عملکرد بر زئولیت

 ها ی ژر تأثیر تحت بررسی مورد صفات بیشتر داد نشان

 مصرف و گرفتنه قرار سوپرجاذب و آبیار  مختلف

 سطوح در هکتار در کیلوگرم 300 سطح در سوپرجاذب

 درصه  20 افاایش به زراعی ظرفیت از رکمت آبیار 

 .[4] شودمی منجر عملکرد

 از یکی آب تلفات کاهش شه  ذکر مطالب به باتوجه

 حهاق  به و کشاورز  توسعه در اساسی کارها را 

 افاایش و شه  کاشته ها نهال به وارد  ها تنش رسانهن

 از یکی گردد.می محسوب آب و هاک مناب  از ور بهر 

 مصرف در جوییصرفه و آبیار  دور افاایش ا هروش

                                                           
1. TRAWAT A200 
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 ها نهال به وارد  ها تنش رسانهن حهاق  به نیا و آب

 مواد این [.12] است ها سوپرجاذب از استفاد  شه ، کاشته

 این [.18] نماینه جیب آب هود وزن برابر 400 تا قادرنه

 هاک، در آالینهگی هاصیت بهون رنگ،بی بو،بی مواد

 گیاهی هزا بافزت و زیرزمینزی و سطحی ها  آب

 تجایه هامیکروارگانیس  توس  درنهایت و باشنه می

 اثر بررسی حاضر، پهوهش انجام از ههف [.8] شونه می

 و سوپرجاذب پلیمر میاان بهترین تعیین سوپرجاذب، پلیمر

 و رویشی هصوصیات بر مصرفی آب میاان بهترین تعیین

  باشه. می اهواز در هرما ها پاجوش گیرایی

 

  هاروش و مواد 

 هرمزا  پزاجوش  گیرایی بر سوپرجاذب اثر بررسی منظور به

 پایزه  در شه  هرد ها کرت صورت به طرحی دیر ، رق 

  آبیززار  سززطح سززه شززام  تصززادفی کامزز  هززا بلززوک

(60I1 = ، 80  I2 =100 و =I3  از تجمعززی تبخیززر درصززه 

 پلیمر حسط  هار و اصلی فاکتور عنوان به (A کالس تشت

 = 120 و   A200  (0 =S1 ، 40 =S2 ، 80 =S3 سززوپرجاذب

S4 فرعزی  فزاکتور  عنوان به پاجوش( اصله هر ازا  به گرم 

 وزن بزا  دیر  رق  هرما پاجوش اصله 36 رو  تکرار 3 با

 گردیزه.  اجزرا  اهواز در سال ی  مهت به کیلوگرم 15-12

 از شپی شه. انجام پاجوش کاشت با زمانه  تیمارها اعمال

 30-60 و 0-30 مختلزززف اعمزززاق از تیمارهزززا اعمزززال

 و تهیزه  مرکزب  نمونزه  آزمزایش،  محز   هزاک  متر  سانتی

 شزه  تعیزین  هزا نمونزه  شیمیایی و فیایکی مه  هصوصیات

 تعیزین  بزرا   آبیزار   آب از ا  نمونه ،مچنینه (.1 )جهول

 .(2 )جهول گردیه ارسال آزمایشگا  به کیفی هصوصیات

 

 طرح اجرای محل در خاک شیمیایی و یزیکیف مشخصات .1 جدول

 عمق

 هاک

(cm) 

 بافت

 هاک

 فسفر

(ppm) 

 پتاسی 

(ppm) 

 کربن

 آلی

)%( 

 منیای 
(meq/lit) 

 کلسی 
(meq/lit) 

 سهی 

(meq/lit) 

اسیهی

 ته

 جیب نسبت

 سهی 

 ههایت

 الکتریکی

(dS/m) 

30-0 Clay 

Loam 
12 0/1۷0 59/0 5/16 2/۷ 5/12 8/۷ 5/3 9/4 

60-30 Clay 

Loam 
10 1/252 43/0 4/24 8/4 1/9 ۷/۷ 4/2 9/4 

 

  آبیاری آب كیفی تجزیه نتایج .2 جدول

 محلول ها  آنیون محلول ها  کاتیون

 الکتریکی ههایت سهی  جیب نسبت اسیهیته

(dS/m) 
Na+ Mg2+ Ca2+ SO4

2- Cl - CO3
2- 

(meq/lit) 

9/9 0/12 0/4 - - 0/3 0/8 5/3 3/2 
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 میاان به باتوجه و )بابلر( فشار تحت وشر با آبیار 

 A کالس تبخیر تشت  روش با و تشت از تجمعی تبخیر

 میاان سوپرجاذب، تیمارها  اعمال جهت شه. اعمال

 کاشت  اله نظر مورد هاک با سوپرجاذب موردنظر

 تشت روش براساس تیمارها موردنیاز آب گردیه. مخلوط

 اهتیار در و ه ش برآورد 1جهانی هواربار سازمان تبخیر

 روش در (ETc) گیا  تعرق ز تبخیر میاان گرفت. قرار گیا 

 :آیه می دست به (1) رابطه از FAO تبخیر تشت

 = Kc.Kp.Ep ETc    (1) رابطه

 Kp و متر( )میلی تشت از تبخیر میاان Ep رابطه، این در

 باشه. می گیاهی ضریب و تشت ضریب ترتیب به نیا Kc و

 سو  از شه  ارائه مقادیر راساسب ضرایب این میاان

 با سپس .شه تعیین کشاورز  و هواربار جهانی سازمان

 در گیاهی ضریب میاان بر اقلیمی شرای  تأثیر به توجه

 این ، (Kc(end))رشه انتها  و  (Kc(mid))رشه میانی مراح 

 [:15] گردیه اصالح زیر معادالت براساس ضریب

 
Kc(mid) = Kc(mid-table) + [0.04(U2 - 2) - 

0.004(RHmin - 45)] (h/3)0.3          
(2) 

Kc(end) = Kc(end-table) + [0.04(U2 - 2) - 

0.004(RHmin - 45)] (h/3)0.3
 

(3) 

 در گیاهی ضریب میاان Kc(mid-table) ها،رابطه این در

 و هواربار جهانی سازمان توس  که رشه میانی مرحله

 گیاهی ضریب میاان  Kc(end-table)است، شه  ارائه کشاورز 

 و هواربار جهانی سازمان توس  که رشه انتها  مرحله در

 نسبی رطوبت حهاق  RHmin است. شه  ارائه کشاورز 

 در )متر متر  2 ارتفاع در باد سرعت U2 )درصه(، هوا

 باشه. می )متر( گیا  ارتفاع h و ثانیه(

(4) Td = (ETc - Re) (0.1√ Pd)  

(5) Ig = Td / E        

 گیا  تعرق یا آبی نیاز میاان Td ها،رابطه این در

 روش راساسب که متر( )میلی مؤثر بارنهگی Re ،متر( )میلی

                                                           
1. FAO 

 Pd ،گردیه تعیین (SCS) آمریکا هاک حفاظت سازمان

 تشت  شعاع به باتوجه که )درصه( گیا  انهاز سایه سطح

 آبیار  ناهالص نیاز Ig شه، برآورد متر( 5/0) پاجوش

 درنظر درصه 90 معادل که آبیار  رانهمان E و متر( ی)میل

 [.9] شه گرفته

 با مبارز  و پاجوش پوشش نظیر زراعیبه عملیات

 انجام یکسان طور به تیمارها همه برا  هرز ها علف

 و پاجوش گیرایی درصه آزمایش پایان در گرفت.

 و طول برگ، تعهاد پاجوش، ارتفاع نظیر رشه ها شاهص

 محی  برگچه، عرض و طول برگچه، عهادت برگ، عرض

 در برگچه و برگ تعهاد .شه گیر  انهاز  تیمار هر برا  تنه

 برا  و شه تعیین هاآن ک  تعهاد شمارش با تیمار هر

 تنه به برگ اتصال مح  بین )فاصله برگ طول گیر  انهاز 

 آن(، طول وس  )در برگ عرض برگچه(، آهرین رویش تا

 برگ محور به برگچه اتصال مح  نبی )فاصله برگچه طول

 آن( طول وس  )در برگچه عرض و برگچه( انتها  تا

 گردیه انتخاب جغرافیایی جهت  هار در برگ  هار تعهاد

 تیمار شاهص عنوان به شه  گیر  انهاز  مقادیر متوس  و

 پوشش درصه و گیا  انهاز یه سا سطح شه. گرفته درنظر

 به هنهسی شک  تریننادیک مساحت محاسبه با نیا گیاهی

 ظهر هنگام در گیا  توس  شه  انهاز  سایه سطح

 هر برا  شه  گرفته درنظر سطح به آن نسبت و هورشیه 

 آزمایش، اجرا  از پس شه. تعیین مترمرب ( 64) پاجوش

 ها شاهص کلیه سپس .شه بررسی ها داد  بودن نرمال

 افاار  رمن از استفاد  با آزمایشی طرح نوع به باتوجه میکور

 قرار تحلی  و تجایه مورد (10/2 )نسخهMSTATC  آمار 

 دانکن ا   نهدامنه آزمون با مختلف تیمارها  و گرفته

 گردیهنه.  مقایسه

 

 نتایج

 گیرایزی،  بزر  آبیزار   رژیز   داد نشزان  هاداد  آمار  تجایه
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 برگچه تعهاد و طول برگ، تعهاد طوقه، محی  نهال، ارتفاع

 تحزت  برگچزه  عزرض  و برگ طول نهاشت. دار  معنی اثر

 با درصه 5 آمار  سطح در و گرفت قرار آبیار  رژی  تأثیر

 بزر  سزوپرجاذب  از استفاد  (.3 )جهول داشتنه اهتالف ه 

 و طزول  تعزهاد،  بزرگ،  عرض و طول طوقه، محی  گیرایی،

 و نهزال  ارتفزاع  نهاشزت.  دار  معنی اهتالف برگچه عرض

 در و گرفت قرار  بسوپرجاذ میاان تأثیر تحت برگ تعهاد

 متقابز   اثرات داشتنه. اهتالف ه  با درصه 5 آمار  سطح

 محزی   نهال، ارتفاع گیرایی، داد نشان سوپرجاذب و آبیار 

 سزطح  در برگچزه  طول و برگ عرض و طول تعهاد، طوقه،

 عزرض  و تعزهاد  داشزتنه.  اهزتالف  هز   با درصه 5 آمار 

 قزرار  جاذبسوپر و آبیار  متقاب  اثرات تأثیر تحت برگچه

 .نهاشت دارمعنی اهتالف و نگرفت

 

 †دیری رقم خرما نهال رشد هایشاخص مربعات میانگین واریانس تجزیه . 3 جدول

 تغییرات مناب 
 درجه

 آزاد 
 گیرایی

 ارتفاع

 نهال

 محی 

 طوقه

 تعهاد

 برگ

  طول

 برگ

 عرض

 برگ

 تعهاد

 برگچه

 طول

 برگچه

 عرض

 برگچه

 ns 0 ns38/214 ns08/30 ns۷8/0 *۷8/234 ns53/69 ns19/55 ns3۷/42 * 16۷/0 2 آبیار 

 046/0 24/69 22/۷21 33/44 36/2۷0 ۷2/1 14/۷۷ 36/253 0 6 اصلی کرت هطا 

 ns 0 *13/1028 ns59/145 * 21/3 ns36/1053 ns00/59 ns48/88 ns11/62 ns062/0 3 سوپرجاذب

 ns 0 * 6۷/۷98 * 01/226 * 41/5 * 6۷/838 * 08/24 ns۷8/186 * 43/61 ns089/0 6 سوپرجاذب × آبیار 

 126/0 98/51 52/30۷ 89/28 51/5۷8 32/2 0۷/144 12/538 0 18 هطا

          35 ک 

 دار غیرمعنی و درصه 5 احتمال سطح در دارمعنی از عبارتنه ترتیب به - ns و * †

 

 از اسزتفاد   بزا  نهزال  رشه ها  شاهص میانگین مقایسه

 بزر  آبیزار   رژیز   کزه  داد نشزان  دانکن ا  نهدامنه آزمون

 تعهاد و طول برگ، تعهاد طوقه، محی  نهال، ارتفاع گیرایی،

 رژیز   اعمزال  (.4 )جزهول  نهاشزت  دار معنزی  اثر برگچه

 دارمعنی تفاوت باعث برگچه عرض و برگ طول بر آبیار 

 )بزا  برگ طول بیشترین باعث درصه 60 آبیار  رژی  و شه

 100 و 80 تیمارهزا   و شزه  متزر( نتیسزا  08/118 میانگین

 عزرض  بیشزترین  گرفتنزه.  قزرار  دیگر گرو  ی  در درصه

 صزورت  بزه  که شه حاص  100 و 60 تیمارها  از برگچه

 )بزا  درصزه  80 تیمزار  و گرفتنه قرار گرو  ی  در مشترک

 گرفزت.  قزرار  تزر پزایین  گزرو   در متر(سانتی 63/1 میانگین

 رو  بززر ا  قطززر روش بززه آبیززار  هززا عمززق بررسززی

 کززه داد نشززان نیززا مضززافتی رقزز  هرمززا  هززا  پززاجوش

 برگ طول ارتفاع، بر دار معنی اثر آزمایش مورد تیمارها 

 اثزر  بزرگ  تعزهاد  رو  بزر  ولزی  نهاشته همرا  به تنه قطر و

 [.11] است داشته دار معنی
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 †دیری خرمای نهال رشد هایشاخص بر آبیاری رژیم میانگین مقایسه .4 جدول

 آبیار  سطح
 گیرایی

)%( 

 نهال ارتفاع

(cm) 

 طوقه محی 

(cm) 

 تعهاد

 برگ

 تعهاد

 برگچه

 برگچه طول

(cm) 

 برگ عرض

(cm) 

 برگ طول

(cm) 

 برگچه عرض

(cm) 

60 a100 a23/130 a00/5۷ a00/5 a۷5/81 a51/24 a08/24 a08/118 a82/1 

80 a100 a08/118 a00/54 a69/4 a1۷/8۷ a96/2۷ a92/23 b64/108 b63/1 

100 a100 a2/126 a08/54 a23/5 a92/۷۷ a24/26 a85/2۷ b11/110 a82/1 

 باشه.می درصه 5 سطح در دانکن ا  نهدامنه آزمون براساس دارمعنی تفاوت عهم بیانگر ستون هر در مشابه حروف †

 

 از اسزتفاد   بزا  نهزال  رشه ها  شاهص میانگین مقایسه

 گیرایزی،  بر سوپرجاذب ادد نشان دانکن ا  نهدامنه آزمون

 عزرض  و طزول  تعزهاد،  بزرگ،  عرض و طول طوقه، محی 

 تیمزار  اعمزال  (.5 )جزهول  نهاشزت  دار  معنزی  اثر برگچه،

 تفزاوت  باعزث  بزرگ  تعزهاد  و نهزال  ارتفاع بر سوپرجاذب

 مقزادیر  مصرف کهطور به شه، درصه 5 سطح در دارمعنی

 بزه  و گردیه نهال ارتفاع افاایش باعث سوپرجاذب مختلف

 تیمزار  و گرفتنزه  قرار آمار  گرو  ی  در مشترک صورت

 9/11۷ ارتفززاع میززانگین )بززا سززوپرجاذب مصززرف عززهم

 یزا  مصزرف  عزهم  گرفزت.  قرار ترپایین گرو  در متر( سانتی

 بیشزترین  تولیزه  باعزث  سوپرجاذب گرم 80 یا 60 مصرف

 آمزار   گزرو   ی  در مشترک صورت به و شه برگ تعهاد

 )بزا  سزوپرجاذب  گزرم  120 مصزرف  مزار تی و گرفتنه قرار

 گرفت. قرار ترپایین گرو  در برگ( 11/4 تعهاد میانگین

 

 †دیری خرمای نهال رشد هایشاخص بر  A200سوپرجاذب میانگین مقایسه . 5 جدول

 سوپرجاذب
 گیرایی

)%( 

 طوقه محی 

(cm) 

 برگ طول

(cm) 

 برگ عرض

(cm) 

 تعهاد

 برگچه

 برگچه طول

(cm) 

 برگچه عرض

(cm) 

 نهال ارتفاع

(cm) 

 تعهاد

 برگ

0 a100 a11/66 a50/104 a22/25 a00/82 a80/2۷ a96/1  b9/11۷ a۷8/5 

40 a100 a33/56 a64/108 a22/30 a33/۷۷ a52/31 a81/1 a0/140 a89/5 

80 a100 a۷8/58 a11/110 a89/28 a89/81 a16/29 a86/1 a3/141 a۷8/5 

120 a100 a22/5۷ a50/104 a22/25 a89/۷5 a23/25 a99/1 a۷/130 b11/4 

 .باشهمی درصه 5 سطح در دانکن ا  نهدامنه آزمون براساس دارمعنی تفاوت عهم بیانگر ستون هر در مشابه حروف †

 

 از اسزتفاد   بزا  نهزال  رشه ها  شاهص میانگین مقایسه

 و آبیزار   متقاب  اثرات داد نشان دانکن ا  نهدامنه آزمون

 و طزول  تعزهاد،  طوقزه،  محزی   نهال، اعارتف بر سوپرجاذب

 5 سزطح  در دار معنی اهتالف برگچه طول و برگ عرض

 )میزانگین  نهزال  ارتفزاع  بیشترین (.6 )جهول داشت درصه

 مصزرف  بزا  درصزه  60 آبیار  رژی  در متر(سانتی 6۷/150

 برهزی  با تیمار این اگر ه شه، تولیه سوپرجاذب گرم 120

 ارتفزاع  کمتزرین  گرفزت.  رقرا گرو  ی  در دیگر تیمارها 

 60 آبیزار   رژیز   در متزر( سزانتی  50/104 )میزانگین  نهال

 رژیز   در شزه.  تولیزه  سزوپرجاذب  مصزرف  بزهون  درصه
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 سزوپرجاذب  مصزرف  عزهم  یا مصرف درصه، 100 آبیار 

 در که است معنی بهان این و نهاشت نهال ارتفاع در تأثیر 

 ثزر  ا جاذبسوپر مصرف عهم یا مصرف آبیار ، رژی  این

 ،100 ،50 ،0) رطوبزت  جزاذب  مواد متفاوت سطوح نهارد.

 بزادام  مو، نهال ارتفاع بر تأثیر  گونههیچ گرم( 200 و 150

 رطوبزت،  جزاذب  مزاد   گرم 150 تیمار اما نهاشت، پسته و

 [.۷] است داشته را ارتفاع بیشترین

 

  †دیری خرمای نهال رشد هایاخصش بر  A200سوپرجاذب و آبیاری متقابل اثرات میانگین مقایسه . 6 جدول

 رژی 

 آبیار 

)%( 

 سوپر

 جاذب

 ارتفاع

 نهال

(cm) 

  محی 

 طوقه

(cm) 

 تعهاد

 برگ

 برگ طول

(cm) 

 برگ عرض

(cm) 

  طول

 برگچه

(cm) 

 ییگیرا

)%( 

 تعهاد

 برگچه

   عرض

 برگچه

(cm) 

60 

0 b50/104 ab00/55 ab33/5  b0/104 ab22/23 ab۷3/26 a100 a33/81 a80/1 

40  a00/148 ab00/60 a00/6 a3/148 ab6۷/31 ab90/2۷ a100 a6۷/66 a93/1 

80  a6۷/161 ab00/69 ab00/5 a ۷/161 ab33/2۷ ab۷۷/25 a100 a6۷/8۷ a10/2 

120  a6۷/150 ab00/63 ab33/5 a۷/150 ab00/22 ab80/25 a100 a00/۷6 a03/2 

80 

0 b6۷/10۷ ab00/68 a33/6  b۷/10۷ b33/21 ab۷0/26 a100 a00/۷4 a93/1 

40  a6۷/134 ab6۷/5۷ ab33/4 ab۷/134 ab 6۷/26 a60/39 a100 a6۷/86 a۷3/1 

80  a6۷/14۷ ab6۷/56 b 00/3 ab۷/14۷ ab33/28 ab80/2۷ a100 a00/۷6 a50/1 

120  ab6۷/121 ab33/58 a6۷/6 b۷/121 ab33/2۷ ab16/2۷ a100 a00/۷6 a90/1 

100 

0 a00/142 a33/۷5 ab6۷/5  ab0/142 ab00/31 ab9۷/29 a100 a6۷/90 a13/2 

40  a33/13۷ ab00/58 a33/۷ ab3/13۷ a 33/32 ab0۷/2۷ a100 a6۷/۷8 a۷۷/1 

80  a00/148  b 6۷/50 ab33/4 a0/148 ab00/31 ab90/33 a100 a00/82 a96/1 

120  ab6۷/119 b33/50 ab33/5 ab۷/119 ab22/26 b۷۷/22 a100 a6۷/۷5 a03/2 

.باشهمی درصه 5 سطح در دانکن ا  نهدامنه آزمون براساس دارمعنی تفاوت عهم بیانگر ستون هر در مشابه حروف †
 

 

 سوپرجاذب و آبیار  متقاب  اثرات میانگین مقایسه

 متر(سانتی 33/۷5 )میانگین طوقه محی  بیشترین داد نشان

 مصرف بهون درصه 100 آبیار  رژی  تیمار در

 )میانگین طوقه محی  کمترین شه. تولیه اذبسوپرج

 با درصه 80 آبیار  رژی  تیمار در متر(سانتی 33/50

 (.6 )جهول داشت وجود سوپرجاذب گرم 80 مصرف

 نشان سوپرجاذب و آبیار  متقاب  اثرات میانگین مقایسه

 تیمار در برگ( 33/۷ )میانگین برگ تعهاد بیشترین داد

 سوپرجاذب گرم 40 صرفم با درصه 100 آبیار  رژی 

 تیمار جا به تیمارها سایر با تیمار این اگر ه شه، تولیه

 در سوپرجاذب گرم 80 مصرف با درصه 80 آبیار  رژی 

 3 )میانگین برگ تعهاد کمترین داشت. قرار گرو  ی 

 گرم 80 مصرف با درصه 80 آبیار  رژی  تیمار در برگ(

 100 و 60 آبیار  ها رژی  در شه. تولیه سوپرجاذب

 برگ تعهاد تولیه باعث سوپرجاذب گرم 40 مصرف درصه

 سوپر گرم 40 از بیش مصرف و مصرف عهم و شه بیشتر
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 آبیار  رژی  در است. نهاشته برگ تعهاد بر تأثیر  جاذب

 تعهاد تولیه باعث سوپرجاذب گرم 120 مصرف درصه 80

 رو  بر شه  انجام پهوهش (.6 )جهول شه تربیش برگ

 نشان سوپرجاذب سطح 4 و آبیار  دور سطح 4 با رز گ 

 شاهه تعهاد پارامتر در سوپرجاذب گرم 90 و 40 سطح داد

 ک  تعهاد پارامترها  در و داد  نشان مثبت تأثیر اصلی

 عام  در نهاد. نشان دار  معنی تأثیر گ  تعهاد و ها شاهه

 و اصلی شاهه تعهاد پارامترها  مزورد در نیا آبیار  دور

 با آبیار  دور روز 10 و شاهه سطح ها شاهه  ک تعهاد

 . [5] داشت دار معنی اهتالف سطوح دیگر
 سوپرجاذب و آبیار  متقاب  اثرات میانگین مقایسه

 و گرفت قرار تیمار تأثیر تحت برگ طول داد نشان

 و آبیار  درصه 60 عمق تیمارها  از برگ طول بیشترین

 در برگ طول ترینک  و سوپرجاذب گرم 80 و 40 مصرف

 )با سوپرجاذب مصرف بهون آبیار  درصه 60 تیمار

 بررسی (.6 )جهول شه ایجاد متر(سانتی 0/104 میانگین

 ها پاجوش رو  بر ا قطر  روش به آبیار  ها عمق

 آزمایش مورد تیمارها  که داد نشان ’مضافتی‘ رق  هرما 

 [.11] است نهاشته همرا  به برگ طول بر دار معنی اثر

 8 و 2 ،0) آکوسورب سوپرجاذب پلیمر سطح  هار أثیرت

 (روز 9 و 6 ،3) آبیار  دور سه و (هاک کیلوگرم در گرم

 کاهش با شاهه، تیمار در که داد نشان رشه ها شاهص بر

 کاهش دار معنی طور به اصلی شاهه طول آبیار ، تواتر

 دور شهن طوالنی هیهروژل، حاو  تیمارها  در اما ،یافت

 [.1] نهاشت صفت این بر دار معنی تأثیر آبیار 

 سوپرجاذب و آبیار  متقاب  اثرات میانگین مقایسه

 و گرفت قرار تیمار تأثیر تحت برگ عرض داد نشان

 و آبیار  درصه 100 عمق تیمار از برگ عرض بیشترین

 از طوقه محی  ترینک  و سوپرجاذب گرم 40 مصرف

 مصرف بهون و آبیار  درصه 60 عمق تیمارها 

 ی  در آزمایشی تیمارها  سایر شه. ایجاد سوپرجاذب

  (.6 )جهول گرفتنه قرار آمار  گرو 

 سوپرجاذب و آبیار  متقاب  اثرات میانگین مقایسه

 و گرفت قرار تیمار تأثیر تحت برگ طول داد نشان

 و آبیار  درصه 80 عمق تیمار از برگ طول بیشترین

 تیمار از برگ طول کمترین و سوپرجاذب گرم 40 مصرف

 سوپرجاذب گرم 120 مصرف و آبیار  درصه 100 عمق

 آمار  گرو  ی  در آزمایشی تیمارها  سایر شه. ایجاد

 (.6 )جهول گرفتنه قرار

 سوپرجاذب و آبیار  متقاب  اثرات میانگین مقایسه

 و نگرفت قرار تیمار تأثیر تحت نهال گیرائی داد نشان

 ها پاجوش مهه و نشه مشاهه  ا شه  هش  پاجوش

 مختلف سطوح بررسی (.6 )جهول مانهنه زنه  شه  کشت

 و 150 ،100 ،50 ،0) رطوبت جاذب مواد مختلف مقادیر

 بادام و مو پسته، ها نهال مانی زنه  و رشه در گرم( 200

 با دار معنی اهتالف آمار  لحاظ از تیمارها داد نشان

 گ  ها هالن مانیزنه  بررسی در [.۷] انهنهاشته یکهیگر

 هش  نهال سوپرجاذب، سطح 4 و آبیار  دور 4 با رز

 بود درصه 100 هانهال مانیزنه  و نشه مشاهه  ا شه 

 سوپرجاذب و آبیار  متقاب  اثرات میانگین مقایسه. [5]

 قرار تیمار تأثیر تحت برگچه عرض و تعهاد داد نشان

 (.6 )جهول نهاشتنه ه  با دارمعنی اهتالف و نگرفت

 

  گيرینتيجه

 پاجوش از حاص  نهال رشه ها شاهص و گیرایی نتایج

 آبیار  میاان توانمی سوپرجاذب پلیمر کاربرد با داد نشان

 پلیمر که آنجا از داد. کاهش قبولی قاب  حه تا را

 دارد، را آب نگههار  و جیب قابلیت A200 سوپرجاذب

 را آبیار  ک  ها تنش و اثرات توانمی آن از استفاد  با لیا

 کاهش با ترتیب این به داد. کاهش ا مالحظه قاب  حه تا

 توانمی بلکه شود،نمی روبرو تنش با گیا  تنها نه آبیار 

 از بسیار  در و نمود  بیشتر تولیه صرف را مازاد آب

 و آبیار  درصه 60 رژی  تیمار نمود. جوییصرفه هاهاینه
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 احهاث تاز  ها خلستانن در سوپرجاذب گرم  80 مصرف

 پاجوش کاشت از پس اول سال برا  دیر  رق  هرما 

 مهت به طرح این گرددمی پیشنهاد البته است. توصیه قاب 

 مستنهتر  و ترمطلوب نتابج تا یابه ادامه تر طوالنی

 گردد. حاص 

 

 منابع

 ییآکززار بززودبه (138۷) م بابززاالر و م دلشززاد م، احززرار .1

 ا  گلخانه هیار هاک بهون کشت در کود و آب مصرف

 باغبزانی  علزوم  .ابرجزاذب  پلیمرها  و پیونه از استفاد  با

 .69-۷۷ (:1)23 .(کشاورز  صنای  و علوم)

 ع تشزکر   و ف شزیردل   غ، میرزایی د، نودهی اکبر  .2

 فراجزاذب  مزواد  و آبیزار   دور تزأثیر  بررسی (138۷)

TRAWAT A200 مجموعزه  تامسزون.  نهزال  رشه بر 

 زهکشزی.  و آبیزار   هیریتمز  همایش دومین مقاالت

 ایران. بهمن. 10-8

 تززأثیر بررسززی (1384) ح هاکززهامن و ع پورمیززهانی .3

 کزاج،  هزا  نهزال  آبیزار   بزر  آکوازورب پلیمر کاربرد

 :13 صزنوبر.  و جنگز   تحقیقزات  .آتریپلکس و زیتون

92-۷9. 

 (1392) غ نززهاد هواجززویی و ح فززرحبخش ،ع ترابززی .4

 سززوپرجاذب و آبیززار  مختلززف هززا  رژیزز  بررسززی

 سززورگوم عملکززرد اجززاا  و عملکززرد بززر زئولیززت

 .14-1 (:3)15 کشاورز . زراعی به .ا  علوفه

 اثزززر (1390)   سزززهرابی و ج جلیلزززی خ، یجلیلززز .5

 گز   نهزال  زایشی رشه بر آبیار  دور و هاسوپرجاذب

 .104-91 (:3)18 گیاهی. تولیه ها  پهوهش رز.

 سزاز   هبهینز  مهل (1385) م بهبهانی و ع طلب حقیقت .6

 از اسزتفاد   با هیهروپونی  ها  گلخانه در آب مصرف

 لزین او مقاالت مجموعه  .PR3005Aسوپرجاذب پلیمر
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 و هرمززا تحقیقززات مؤسسززه اتی.تحقیقزز طززرح نهززایی

  . 1۷ اهواز. کشور. گرمسیر  ها  میو 
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