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ارزیابی دور آبیاری و پلیمر سوپرجاذب برخصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه
مرتعی کبر ()Capparis spinosa L.
امیناله باقریفرد ،1یوسف حمید اوغلی ،*2محمد حسن بیگلویی ،3مهراورنگ

قائدی4

1گروه باغبانی ،پردیس دانشگاهی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
2گروه باغبانی ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 3گروه آبیاری ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
4گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
تاریخ پذیرش99/3/11:

تاریخ دریافت99/9/22 :

چکیده
بهمنظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب در سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گیاه کبر (

Capparis

 ،)spinosa L.آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی امامزاده
جعفر (ع) گچساران در سه تکرار در سال  1334اجرا شد .فاکتور اصلی شامل سطوح مختلف آبیاری (آبیاری هر
یکماه یکبار ،هر دو ماه یکبار و بدون آبیاری) و فاکتور فرعی شامل سطوح مختلف سوپر جاذب

Tarawat A200

(عدم کاربرد (تیمار شاهد) 171 ،57 ،و  227گرم برای هر گیاه) بود .بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه
بیشترین تعداد شاخه فرعی ،قطر یقه ،ارتفاع گیاه ،کلروفیل  b, aو کلروفیل کل در تیمار آبیاری دو ماه یکبار ×171
گرم سوپرجاذب مشاهده شد و بیشترین مقدار کاروتنوئیدها در شاهد مشاهده شد .همچنین باالترین درصد زنده-
مانی گیاه در تیمار  227گرم سوپر جاذب بدون آبیاری بدست آمد .در سطح آبیاری دوماه یکبار ،عملکرد بیشتری در
پارامترهای اندازهگیری شده نسبت به دو سطح آبیاری مشاهده شد .یافتههای این مطالعه مشخص ساخت که کاربرد
مواد سوپرجاذب در شرایط دیم میتواند با کاهش اثرات تنش خشکی موجب بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و
بیوشیمیایی گیاه کبر گردد.
واژههای کلیدی :دور آبیاری ،دیم ،زندهمانی ،سوپرجاذب ،کبر.
مقدمه1

خاصی از رشد گیاه ،کمییت و کیفییت بهتیری داشیته

گیاهان داروییی در مقایسیه بیا گیاهیان زراعیی و

باشییید ( .)Omidbaigi, 2008تییییره کاپاریداسیییه

باغی ،گستره مصرف نسبتاً محدودتری داشته و سیطح

( ،)Capparidaceaeتیییره بزرگییی از گیاهییان گلییدار،

مییدهنید.

نهاندانه ،دو لپه و جدا گلبرگ است (.)Zargari, 1986

کشت کمتری را نییز بیه خیود اختصیا

محصییول اییین گیاهییان بییرخالف گیاهییان معمییول

یکییی از گیاهییان اییین تیییره گیییاه کبییر (

کشاورزی ممکین اسیت فیرآوردههایشیان متعلی بیه

 )spinosaاست که در ایران به نیامهیای کَبیر ،2کیور،3

مرحله خاصی از دوره رشد گیاه نباشد اگرچیه ممکین

کورگیا ،4گورك ،7کورز ،6کورزه ،5گیل کمیر ،میارگیر،

است متابولییت داروییی انیدام میورد نظیر در مرحلیه

Capparis

2. Kabar
3. Kavar
3. Kavarguia

*نویسنده مسئولhamidoghli@gmail.com :
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علف مار ،خاروك ،لَگَجی ،لیجین ،خیارشنگ ،باکُو 8و

محیط ،آب داخل پلیمر به تیدریج تخلییه مییشیود و

داغ قییارپوزی (در دشییت مغییان) نامیییده میییشییود

بدینترتیب خاك به میدت طیوالنی و بیدون نییاز بیه

( .)Zargari, 1986; Khorami, 2006گییییاه کبیییر

آبیاری مجدد ،مرطوب میماند (

چندساله ،گاهی درختچهای یا بوتیهای ،بیا سیاقههیای

.)Widiastuti et al., 2008

;Green et al., 2004

متعدد ،اغلب گسترده روی زمین یا ایسیتاده مییباشید

محققین با بررسیی سیوپرجاذب در چهیار سیطح

( )Mozaffariania, 2012کبر دارای یک نسبت بیاالی

(صفر (شاهد) 6 ،3 ،و  3گرم بر گیلوگرم خاك) و سه

ریشه به ساقه میباشد که در حضور مایکوریزا جیبب

سطح آبییاری ( 4 ،2و  6روز یکبیار) بیر گییاه چمین

Lam

( )Lolium perenne cv. Barbalبییان کردنید کیه بیا

 .)et al., 2009قسمتهای هوایی کبر تا  17مترمربع از

استفاده از  6گرم در کیلوگرم خاك سیوپرجاذب و بیا

سطح خاك را میتواند بپوشیاند .ریشیه گیاهیان چنید

مصرف آب کمتر ،چمن بیشتری تولید شید (

ساله کبر میتواند تا  41متر در زیر سطح خیاك نفیوذ

 .)et al., 2011در بررسییی دیگییری بییا مطالعییه اثییر

کنید ( )Olmez et al., 2004و بیه همیین دلییل بیرای

تیمارهای مختلف سوپر جاذب ( 31 ،1و  61گیرم در

مواد معدنی را در خاکهای فقیر انجام میدهید (

کیلییوگرم) و سییه سییطح آبیییاری ( 4 ،2و  6روز) بییر

مطالعات کنترل فرسایش خاك مد نظر قرار مییگییرد.

کلروفیل ،کاروتنوئیدها و پرولین گیاه جعفری مشاهده

این گونه بردباری و تحمل زیادی به خاكهای گچیی،

شد که با کاربرد سوپرجاذب به مقدار  61گیرم و دور

آهکییی و نسییبتاً شییور دارد (.)Mozafarian., 2012

آبیاری  4روز بیشیترین افیزایش کلروفییل  a, bو کیل

عصاره متانولی جوانههای کبر غنیی از فالونوئییدهای

بدست آمد .همچنین بیشترین محتوی پیرولین در دور

کوئرستین ،گلیکوزید کامپفرول اسیت و دارای خیوای

آبیاری  6روز و میزان  61گرم سوپرجاذب و کمتیرین

آنتیاکسیدانی باالیی است (.)Benzidane et al., 2013
گیا کبر خوا

محتوی آب نسبی برگ در  6روز آبیاری و صفر گیرم

قوی ضدفشارخون و ضد چیاقی دارد

سوپرجاذب (شاهد) وجود

( .)Lemhadri ey al., 2007از طرفی یکی از ابزارهایی

داشیت ( Dehbashi et al.,

 .)2014در تحقیقییییی کییییه روی بررسییییی تیی ی ثیر

که جهت سهولت رشد برخی گیاهان مرتعی بیوییهه در

هیدروژلهای سوپرجاذب در کاهش خشکی درختیان

شرایط کم آبی میورد اسیتفاده قیرار مییگییرد ،سیوپر

زیتون انجام گرفت نتایج نشان داد کیه بیا کیاربرد 1/3

جاذبها هستند .سوپرجاذبها موادی بیبو ،بی رنیگ

درصد وزنی پلیمرهای سوپرجاذب ،شاخصهای رشد

و بدون خاصیت آالینیدگی خیاك ،آب و بافیت گییاه
میییباشییند ( )Allahdadi, 2002کییه باع ی

Aalami

در نهالهای مورد تیمار نسبت به تیمار شیاهد (بیدون

افییزایش

پلیمر) افزایش چشمگیری داشتند و کمتر تحیت تیاثیر

ماندگاری آب در خاك گشته و میتواند تعداد آبییاری

تیینش خشییکی قییرار گرفتییه بودنیید (

را تا  71درصد کاهش دهنید (.)Nazarli et al., 2010

Tallaei and

 Jallili .)Asadzadeh, 2005و همکییاران ( )2111بییا

پلیمرهییای سییوپرجاذب (ابرجییاذب و فراجییاذب) از

بررسی  4سطح سیوپر جیاذب ( 111 ،61و  121گیرم

جنس هیدروکربن بوده و چندین برابر وزن خیود آب

در  111کیلوگرم خاك) و  4سطح دور آبیاری (،12 ،5

را جبب و نگهداری میکنند که در اثر خشیک شیدن

 18و  25روز) اثر معنیداری را با اضافه کیردن سیوپر
جاذب در اواسط فصیل رشید و در دورهیای آبییاری

4.Gourak
6. Kavarz
7. Kavarzeh
8. Bako

بلندمدت بر زنیده میانی گییاه بیادام مشیاهده کردنید.
 Banj Shafieiو همکاران ( )2111با بررسی تیمارهای
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مختلف سوپر جاذب و دور آبیاری بر استقرار و رشید

جغرافیایی  73درجه و  71دقیقه و  668متیر از سیطح

نهال بنه ( )Pistacia atlanticaدریافتند که بیا کیاربرد

دریا) انجیام گرفیت .بیبر کبیر در مردادمیاه از مراتیع

سوپرجاذب به مقدار  111گرم برای هیر گییاه فاصیله

اطراف شهرستان گچسیاران جمیعآوری گردیید و در

آبیییاری از  11روز بییه  21روز تغییییر کییرد و موجییب

آبانمیاه در محییط کشیت مخلیوطی از ماسیه ،ورمیی

کاهش  71درصیدی مقیدار آب مصیرفی و همچنیین

کمپوسییت و خییاك مزرعییه بییه نسییبت  2 :2 :1در

دفعات آبیاری شد که از نظر اقتصادی بسیار مقرون به

گلدانهای پالستیکی به اندازه  21×17سانتیمتر بیرای

افزایش درصد

آمادهسازی نشاء کاشته شد .گلیدانهیا بیرای همزمیان

رطوبییت و مقییدار هییدایتالکتریکییی خییاك شیید.

سبز شدن و هماهنگی در کشت در گلخانهای بیا نیور

 )2117( Davarpanahبییا بررسییی تیی ثیر پیینج سییطح

حیدود  211میکرومیول بیر متر مربع در ثانیه و دمای

مصرف سوپر جاذب صیفر (شیاهد) 171 ،111 ،71،و

 27/17کاشته شدند .کلیه عملییات نگهیداری از قبییل

 211گرم برای هر گیاه بر رشد سه گونه بادام ،پسته و

آبیاری و حبف علفهای هرز به صورت دستی انجام

مو نشان داده است که گونه میو دارای کمتیرین زنیده

شد .پس از طی زمان  4ماه از زمان کاشت یک مرحله

مانی و بادام و پسته دارای بیشترین زنده مانی بودهانید

سازگاری با محیط بیرون گلخانه انجام و گیاهچهها به

که این امر به تفاوتهای ژنتیکی و فیزیولوژییک ایین

مزرعه انتقال داده شدند .سازگاری بدین صیورت کیه

گونییههییا مربییو میییشییود .سییطح مصییرف  71گییرم

در روز گیاهچهها به بیرون گلخانه انتقال داده و شیب

بیشترین اثر را در قطر یقه ،ارتفاع و تیاج پوشیش هیر

به داخل گلخانه بازگردانده میشد.

صرفه بود .همچنین سوپر جاذب باع

سه داشیت )2117( Banj Shafiei .بیا بررسیی نیوعی

این تحقی به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل در

پلیمر آبدوست با خاك در کشیت گییاه پیانیکوم بییان

قالب بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار کیه در هیر

افزایش تولید ماده

تکرار  7گیاه کاشته شده بود انجیام شید .تیمیار رژییم

خشک و ارتفاع گیاه و کاهش آبشویی نیتیروژن خیاك

آبیاری با سیه سیطح (یکبیار در میاه= ،I3یکبیار در دو

میشود .هدف از اجرای این پروژه تعیین اثیر بخشیی

ماه = I2و بدون آبیاری = )I1بهعنوان عامل کرت اصلی

سوپرجاذب و همچنین تعیین مناسبترین دورآبییاری

و مقادیر سوپرجاذب با چهیار سیطح (شیاهد (بیدون

بر رشد رویشی و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گییاه

سییوپر جییاذب)=227 ،S3= 171 ،S2= 57 ،S1

دارویی کبر بود .همچنین دلیل انتخاب گیاه کبر میورد

گرم در هر چاله کشت) بهعنوان عامل کرت فرعیی در

آزمایش ،کاربرد فیراوان در مراتیع و نییاز بیه کیاهش

نظر گرفته شد .مقیدار آب هیر بوتیه ( 35/7لیتیر) کیه

هزینه آبیاری و استقرار آن میباشید کیه بیا توجیه بیه

براساس ظرفیت زراعی و عمی ریشیه گییاه محاسیبه

خصوصیات عدیده پلیمرهای سیوپرجاذب در کیاهش

شده بود در هر نوبت به گیاهان داده میشد و با کنتور

اثرات دفعات آبیاری ،این پهوهش انجام پبیرفت.

آب با دقت یک صدم لیتر اندازهگییری گردیید .بیرای

کرد که افزودن پلیمر به خاك باع

=S4

کاشت نهالها ابتدا چالیههیایی بیا انیدازه 61×61×61
سانتیمتر حفر کرده و بعد مقدار هر تیمار سوپرجاذب

مواد و روشها

از نوع  A200در داخل هیر گیودال و در عمی 1-71

آزمایش مزرعهای در  21اسفند 1334در ایسییتگاه

(حداکثر تراکم ریشیه گییاه کبیر) سیانتیمتیر مخلیو

تحقیقات کشاورزی امامزاده جعفر شهرستان گچساران
(با عیر

گردید .خصوصییات سیوپرجاذب در جیدول  1آمیده

جغرافییایی  31درجیه و  28دقیقیه ،طیول

است.
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جدول  :1مشخصات فیزیکی ،شیمیایی پلیمر سوپرجاذب  A200استفاده شده

ظاهر

مقدار رطوبت

بو و سمیت

%

دانسیته ()g/cm3

pH

حاللیت

g/g

g/g

اندازه ذرات ()µm

حداکثر پایداری (سال)

ظرفیت عملی جبب آب شهر:

ظرفیت عملی جبب آب مقطر:

درصد نمک سدیم کلرید:
g/g

ظرفیت عملی جبب محلول 1/3

تعادلی (ثانیه)

زمان رسیدن به  1/63ظرفیت جبب

وزنی)

دانه سفید

حداکثر جزء قابل حل (در صد

7-5

ندارد

1/4-1/7

6-5

نامحلول

71-171

5

131

221

47

1-2

51

پس از انجام عملییات خیاك ورزی در پییاییز ،در

نمونه مرکب خاك از تکرارهای آزمیایش از عمی 31

بیستم اسفند عملیات کاشت انجام گرفت .زمین میورد

سانتی متری برداشت و جهت تجزیه خاك مورد آنالیز

نظر کرتبندی و فاصله کرتها از هم دو متر و اندازه

قرار گرقت (جدول  .)2فاصله بیین بوتیههیا روی هیر

هر کرت  11متر در  8متیر انتخیاب شید .تعیداد سیه

ردیف  2متر در نظر گرفته شد.

جدول  :2مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك
عم خاك
)(cm

درصد اشباع()%

هدایت الکتریکی
(ds/m) EC

واکنش کل اشباع

حسب درصد

درصد مواد خنثی شونده بر

درصد کربن آلی

)(P.P.M

ازت کل()%

فسفر قابل جبب

پتاسیم قابل جبب
)(P.P.M

درصد رس

درصد سیلت

درصد شن

1/3

بافت خاك

31-1

38

1/3

5/8

41

1/13

18

573

21

77

24

سیلتی

و فیزیولفوژیکی

به صورت تدریجی سائیده شد .در هر مرحله محلیول

گیاه کبر :صفات ارتفیاع گییاه ،تعیداد شیاخه فرعیی،

شفاف رویی به بالن ژوژه  27میلیلیتری منتقل گردید.

درصد زندهمانی نهالهیا ،قطیر یقیه گییاه ،کلروفییل و

سپس حجم محلول با استن بیه  11میلییلیتیر رسیید.

کاروتنوئیدها در تیرماه سال  1337در فصل رشد گییاه

محلول حاصل سیانتریفیوژ و جیبب نیوری در طیول

اندازهگیری شدند.

مییوجهییای  647 ،711 ،481و  663نییانومتر بوسیییله

اندازهگیری صفاا

مورفولوژیف

برای اندازهگیری کلروفیل و کاروتنوئیدها از روش

اسپکتروفتومتر  UV/Visمدل  PDC-700Lاندازهگیری

 )1343( Arnonاستفاده شد .بدینترتیب که  1/7گیرم

شد .در نهایت مقدار کلروفیل و کاروتنوئیدها برحسب

برگهای جوان باالیی گیاه کبر با ترازوی دیجیتیال بیا

میلیگرم در گرم بافتتر برگ از طری فرمولهای زیر

دقت  1/111گرم وزن و سپس درهاون چینی با اسیتن

محاسبه شد:

∗ 1000
∗ 1000
∗ 1000

𝑉
𝑊

𝑉

∗ ])) = [(12.7 ∗ 𝐴663) − (2.69 ∗ 𝐴645

𝑊
𝑉

∗ ])) = [(22.9 ∗ 𝐴645) − (6.48 ∗ 𝐴663

𝑊

∗ ])) = [(20.2 ∗ 𝐴645) − (8.02 ∗ 𝐴663

∗ 1000

𝑉
𝑊
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𝑊𝑔𝐹.
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𝑊𝑔𝐹.

(Chl a

(Chl b

(Chl total

∗ ])) = [(22.9 ∗ 𝐴645) − (4.68 ∗ 𝐴663

mg
𝑊𝑔𝐹.
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که در این معادالت :A ،طول موج؛  :Vحجیم محلیول

نتایج

نهایی و  :Wوزن تر نمونه است.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد کیه اثیر تیمارهیای

تجزییه وارییانس و مقایسیه مییانگین دادههیا (آزمییون

آزمایش بر تعداد شیاخه جیانبی ،قطیر یقیه ،ارتفیاع و

دانکن در سطح احتمال  7درصد) بیا اسیتفاده از نیرم-

درصد زنده مانی گیاه کبر معنیی دار بیود (جیدول .)3

افزار  SPSSنسخه  21انجام گرفت.
جدول :3تجزیه واریانس ت ثیر دور آبیاری و مقادیر مختلف پلیمرسوپرجاذب روی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کبر
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

تعداد شاخه جانبی

قطر یقه

ارتفاع گیاه

زنده مانی

تکرار

2

8/463

1/133

4/661

1/121

فاکتور ( Aسوپر جاذب)

3

*

*

فاکتور ( Bدور آبیاری)

2

سوپر جاذب * دور آبیاری ()A*B

6

خطا

22

**

ضریب تغییرات

6/137

121/364

**

21/325

1/228

**

1/455

**

1/316

**
**

36/614

313/173

**

28/261

**
**

1/337

16/783

**

1/824

2/223

1/155

5/546

1/241

21

11/71

13/84

17/13

** و * بهترتیب معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد.

بیشترین تعداد شاخه جانبی در  171گرم پلیمیر و

دادند .همچنین نشان داده شد کیه کمتیرین قطیر یقیه

کمترین آن در تیمار  57گیرم پلیمیر مشیاهده گردیید

(1754میلیمتر) در تیمار پلیمر سیوپرجاذب  171گیرم

(جدول  .)4همچنین بیشترین تعداد شیاخه جیانبی بیا

به همراه تنش بدون آبیاری مشاهده شد.

 11عدد در سیطح آبییاری در هیر دومیاه ییک بیار و

بیشترین ارتفاع گیاه ( 25/43سانتیمتیر) در تیمیار

کمترین آن با  3/36عدد در سطح آبییاری در هیر میاه

 171گرم سوپر جاذب به همراه آبیاری دوماه یکبار و

یک بار مشاهده شد (جدول  .)4بیرهمکنش آبییاری و

کمترین ارتفاع گیاه کبر ( 12/53سیانتیمتیر) در تیمیار

پلیمر نشان داد که بیشیترین تعیداد شیاخه جیانبی بیا

آبیاری یکماه یکبار بدون اثیر سیوپرجاذب مشیاهده

 17/23عدد در تیمار  171گرم پلیمر به همیراه سیطح

شد گرچه با تیمارهای یکماه آبیاری به همراه سیطوح

آبیاری در هر دو ماه یکبیار و کمتیرین مقیدار آن بیا

دیگر سوپرجاذب اختالف معنیداری نداشت.

 3/66عدد در تیمار  171گرم پلیمیر همیراه بیا سیطح

نتایج تجزیه وارییانس حاصیل از اثیر تیمیارهیای

آبیاری در هر یک ماه ییکبیار مشیاهده گردیید .بیین

مختلف بر زندهمانی گونه کبیر تفیاوت معنییداری در

تیمارهای صفر و  227گرم پلیمر با سیطح آبییاری در

سطح احتمال ( )P<%1را نشان داد (جدول  .)3اثیرات

هر ماه یکبار از نظر شاخه جانبی اختالف معنیداری

متقابل پلیمر و آبیاری بر زندهمانی کبیر نشیان داد کیه

وجود نداشت (جدول .)4

تیمارهییای پلیمییر  171و  227گییرم در تیمییار بییدون

مقایسه میانگین اثرات متقابل (جیدول  )4تینش و

آبیاری بیشترین زندهمانی گییاه را نشیان داد .کمتیرین

پلیمیییر نشیییان داد کیییه تیمارهیییای  57و  171گیییرم

زندهمانی گیاه در تیمار  171گرم سوپرجاذب به همراه

سوپرجاذب ( 2/33و  2/36میلیمتر بهترتییب) بیا دور

دور آبیاری یکماه یکبار مشاهده گردید (جدول .)4

آبیاری هر دوماه یکبیار بیشیترین قطیر یقیه را نشیان
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جدول  :4مقایسه میانگین اثر متقابل دور آبیاری و مقادیر مختلف پلیمرسوپرجاذب روی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کبر.
تیمارها

تعداد شاخه فرعی

قطر یقه (میلیمتر)

ارتفاع (سانتی متر)

زنده مانی

S1I1

6/41 c

2/7 bc

15/87 d

4/33 ab

S1I2

11 b

2/66 ab

24/7 b

4 ab

S1I3

3/36 e

2/73 bc

12/53 e

3/33 bc

S2I1

7/3 d

2/73 bc

26/64 ab

4/33 ab

S2I2

5/73 cd

2/33 a

26/42 ab

2/66 cd

S2I3

4/53 de

2/16 cd

17/53 de

2 de

S3I1

7/26 de

1/54 e

15/ 55 d

4/66 a

S3I2

17/23 a

2/36 a

25/43 a

2/7 d

S3I3

3/66 e

1/33 d

17/11 e

1/33 e

S4I1

3/27 bc

2/6 b

22/62 bc

4/66 a

S4I2

8/13 c

2/6 b

13/83 cd

3/16 bc

S4I3

4/13 e

1/86 de

14/ 77 e

2 de

سوپرجاذب تیمار فرعی =S1 :بدون سوپر جاذب 57 =S2 ،گرم سوپر جاذب 171 =S3 ،گرم سوپرجاذب 227 =S4 ،گرم سوپرجاذب
آبیاری تیمار اصلی =I1 :بدون آبیاری =I2 ،دو ماه آبیاری =I3 ،یک ماه آبیاری
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشترك باشند تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر فاکتورهای مورد تحقی بر خصوصیات کلروفیل گیاه معنیدار بود (جدول .)7
جدول  :2تجزیه واریانس اثر فاکتورهای دور آبیاری و مقادیر مختلف پلیمرسوپرجاذب روی خصوصیات کلروفیل گیاه کبر
میانگین مربعات

درجه

منابع تغییرات

آزادی

کلروفیلA

تکرار

2

1/117

1/1111

فاکتور ( Aسوپر جاذب)

3

***1/125

***1/112

***1/143

فاکتور ( Bتیمار آبیاری)

2

***

1/141

***

1/117

***

1/181

6

***

1/125

***

1/113

***

1/143

سوپر جاذب* آبیاری
خطا
ضریب تغییرات

A*B

22

کلروفیل

B

کلروفیل کل

کاروتنوئید

1/117

1/117
***1/114
***

1/114

***

1/113

1/114

1/1111

1/117

1/1111

18/43

18/17

15/65

11/65

** و * بهترتیب معنی دار در سطح احتمال یک و پنج درصد.

نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل نیز حیاکی از

171گرم سوپرجاذب به همراه دور آبیاری دوماه یکبار

این است که بیشترین میزان کلروفیل  aو  bدر تیمیار

مشاهده گردید گرچه با تیمار شیاهد اخیتالف معنیی-

سطح 171گرم سوپرجاذب به همراه دور آبیاری دوماه

داری نداشت .همچنین کمترین میزان در تیمار 57گرم

یکبار و کمترین میزان در تیمار  57گیرم سیوپرجاذب

سوپرجاذب به همراه دور آبیاری یکماه یکبار مشیاهده

به همراه دور آبییاری یکمیاه یکبیار مشیاهده گردیید.

گردید .بیشترین مقدار کاروتنوئیدها در شاهد مشیاهده

کلروفیییل کییل تحییت تییاثیر تیمارهییا قییرار گرفییت بییه

گردید گرچه با تیمار  171گرم پلیمیر بیه همیراه دور

طوریکه بیشترین مقدار ایین فیاکتور در تیمیار سیطح

آبییاری دومیاه یکبییار اخیتالف معنییداری نداشییت و
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کمترین مقدار کاروتنوئیدها در تیمار  57گرم پلیمر بیه

بیشترین مقدار را نشان داد .بیشیترین مقیدار کلروفییل

همراه دور آبیاری یکماه یکبار مشاهده گردید .در بیین

 B ،Aکل و کاروتنوئیدها در تیمارهای بدون آبیاری و

سطوح سوپرجاذب بیدون آبییاری مییزان کلروفییل و

یک ماه آبیاری بود و کمتیرین مقیدار آنهیا در تیمیار

کاروتنوئیدها در سطوح باالی سوپرجاذب بیشیتر بیود

دوماه آبیاری مشخص گردید (جدول .)6

به طوریکه سطح  227گیرم در کیلیوگرم سیوپرجاذب
جدول  :9مقایسه میانگین اثر دور آبیاری روی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه کبر.
کلروفیل کل

کاروتنوئید

تیمارها

کلروفیل

S1I1

1/484 ab

1/144 a

1/631 a

1/214 a

S1I2

1/246 e

1/153 c

1/32 de

1/132 f

S1I3

1/416 b

1/123 ab

1/458 bc

1/152 c

S2I1

1/257 de

1/132 c

1/363 d

1/135 f

S2I2

1/271 e

1/153 c

1/326 de

1/123 f

S2I3

1/218 e

1/166 c

1/243 e

1/114 g

S3I1

1/257 de

1/184 c

1/361 d

1/143 e

S3I2

1/431 a

1/144 a

1/635 a

1/133 ab

S3I3

1/233 e

1/163 c

1/318 de

1/173 d

S4I1

1/38 c

1/127 ab

1/365 c

1/186 b

S4I2

1/231 de

1/153 c

1/312 de

1/12 fg

S4I3

1/33 d

1/135 bc

1/717 b

1/165 c

A

کلروفیل

B

سوپرجاذب تیمار فرعی =S1 :بدون سوپر جاذب 57 =S2 ،گرم سوپر جاذب 171 =S3 ،گرم سوپرجاذب 227 =S4 ،گرم سوپرجاذب
آبیاری تیمار اصلی =I1 :بدون آبیاری =I2 ،دو ماه آبیاری =I3 ،یک ماه آبیاری
ستونهایی که دارای حداقل یک حرف مشترك باشند تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

مصرف پلیمر نسبت به تیمار شاهد را میتوان به دلییل

بحث
یافتههای این مطالعه نشیان داد کیه سیوپر جیاذب

خاصیییت نگهیداری آب و مییواد غییبایی توسییط اییین

بهدلیل رطوبتی که در اختیار گیاه قرار می دهید زمینیه

پلیمرها دانست Banj Shafiei .و همکاران ( )2111با

رشد اندام هیوایی و در نتیجیه افیزایش تعیداد شیاخه

مطالعه ت ثیر پلیمر سوپرجاذب بر رشید بنیه بیه نتیایج

جانبی را در کبر فراهم میکند و اثیر مثبتیی در تعیداد

مشابهی رسیدند .عامل آبیاری در ارتفاع گیاه تاثیرگبار

شاخه جانبی دارد .پلیمرهای سوپرجاذب بیا جیبب و

بود به طوریکه بیشترین ارتفیاع در تیمارهیای دو میاه

نگهداری آب آبیاری و آزاد کردن تدریجی آن ،میدت

آبیاری به همراه سوپرجاذب مشاهده گردید و کمترین

زمان دسترسی گیاه بیه رطوبیت را افیزایش داده و در

ارتفاع گیاه مربو به تیمارهای یکماه آبیاری به همیراه

Huttermann et

سوپرجاذب بود .به نظر میرسید کیه سیوپرجاذب بیه

 .)al., 1999در ایین پیهوهش قطییر یقیه تحیت تی ثیر

دلیل کاهش آب و مواد غبایی از دست رفته و افزایش

تیمارهای آبیاری و سیوپرجاذب قیرار گرفیت .علیت

کارائی مصرف آنها در طی فصل رشد ،باع

افیزایش

افزایش قطیر یقیه در تیمیار دومیاه آبییاری همیراه بیا

سرعت رشد محصول شد .از برخی خصوصیات خاك

نتیجه بازده آبیاری افزایش میییابید (
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میتوان به جبب و نگهداری آب و ذخیره کاتیونهیای

مشاهده گردید همین علت باشد .در همین خصیو

قابیل تبیادل اشیاره نمیود .پلیمرهیای سیوپرجاذب بییا

 Jaffariو همکیییاران ( )2112بیییا بررسیییی دو نیییوع

باالبردن نگهداری آب در خاك شیرایط بهتیری بیرای

سییوپرجاذب بییر اسییتقرار گیییاه آتییریپلکس در منییاط

رشد و نمو گییاه بیه وییهه در شیرایط تینش خشیکی

بیابییانی دریافتنیید کییه بییا اسییتفاده از برخییی سییطوح

فراهم میکننید ( .)Kochekzadeh et al., 2000نتیایج

سوپرجاذب در این منطقه خشیک و بیابیانی رطوبیت

این تحقی نشان داد که استفاده از برخی سطوح سوپر

مورد نیاز گیاه ت مین شده و باع

استقرار و زندهمیانی

جاذب میتواند شرایط رویشی بهتیری را بیرای نهیال

نهالها شده است .همچنین آنها دریافتند افزایش تورم

Asadkazemi

و رطوبت اشباع در محدوده ریشیه در سیطح کیاربرد

Asadzadeh

زیاد سوپر جیاذب  A200در تیمیار آبییاری بیه دلییل

( )2117در زیتون به نتایج مشیابهی دسیت یافتنید .بیا

ایجاد خفگی ریشه موجیب از بیین رفیتن گونیههیا و

توجه به پهوهش های انجام گرفته مشاهده میگردد که

کاهش درصد زندهمانی نهالها گشیته اسیت .بیه نظیر

کاربرد پلیمر سیوپر جیاذب مییتوانید سیبب افیزایش

میرسد پلیمر سوپرجاذب در تیمار بیدون آبییاری بیا

شاخصهای رشد رویشی مانند ارتفاع گیاه گردد .ایین

توسعهی بیشتر اندامهای رویشی از طریی قیرار دادن

رفتار به دلیل افزایش میزان نگهداری رطوبت متعیادل

آب کافی در اختیار ریشه گیاه ،و افزایش انتقیال میواد

میباشید .بیا بررسیی اثیر پلیمرهیای سیوپرجاذب بیر

از خاك توسیط گییاه و همچنیین بیا افیزایش کیارایی

درختان زیتون نشان داده شد که شاخصهای رشیدی

فتوسنتزی برگها از طری افزایش سطح برگ و میزان

در نهالهای تیمار شده با سوپر جبب نسبت به تیمیار

فتوسنتز باع

تجمع بیشیتر میاده خشیک و عملکیرد

بدون استفاده از جاذب افزایش چشیمگیری داشیتند و

زیستی در گیاه شد .در مطالعه ای افزودن سیوپرجاذب

کبر بیه وجیود آورد Abedi-koupai .و

( )2116در سییرو نقییره ای و  Tallaeiو

کمتییر در معییر

به بستر کاشت نهالهای بلو چوب پنبیه (

تیینش خشییکی قییرار گرفتییه بودنیید

Quercus

( .)Tallaei and Asadzadeh, 2005تیمییار تیینش

 )suber L.سبب کاهش تنش خشکی پیس از کاشیت

خشکی خصوصیات گیاهچهای استبرق که سیازگار بیا

نهالها در اولین فصل رویش گردید و لبا پیشنهاد شد

مناط خشک می باشد را به طیور معنییداری کیاهش

که میتوان از سوپرجاذب برای بهبود روشهای احییا

داد ( .)Anjavimosavi et al., 2015محققییین بیییان

و بازسازی جنگل در اکوسیستمهیای خشیک اسیتفاده

کردهاند اولین اثر محسوس کم آبی را میتوان از اندازه

کییرد ( .)Chirino et al., 2011بییهطییورکلی ،کییاربرد

کوچکتر برگها یا کاهش ارتفیاع گیاهیان تشیخیص

پلیمرهییای آبدوسییت در مقییادیر مشییخص میییتوانیید

داد .همچنین آنها بیان کردهانید کیه بیهدنبیال کیاهش

موجب افزایش زندهمانی گیاه ،بازده آب و تولید میاد

سطح برگ ،جبب نور نیز کیم شیده و باعی

خشک گیاهی در شرایط خشکی شود

کیاهش

( Lucero et al.,

ظرفیییت کییل فتوسیینتزی گیییاه و رشیید و در نهایییت

 .)2010; Arbona et al., 2005از جیانبی تی ثیر تینش

عملکرد آن دچار نقصان مییشیود (.)Hassani, 2006

خشکی بیر کلروفییل بسییار متنیوع و متغییر اسیت و

گیاهان تحت شرایط دیم در صورت افزایش رطوبیت

بستگی به شرایط محیطی و ژنوتیپ گیاه دارد .با توجه

و خفگی ریشه در دراز مدت از بین میروند که شیاید

به سطح تنش خشکی ،در بعضی از گونهها افزایش ییا

یکی از دالیلی کیه کمتیرین زنیدهمیانی گییاه کبیر در

کاهش محتوی کلروفیل برگهیا قابیل مشیاهده اسیت

تیمارهای با دور آبیاری یکماه یکبیار و پلیمیر زییاد

 .)Jazirei,در آزمایشییییی کییییه توسییییط

(2001
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 Shaikhmoradiو همکییاران ( )2111در بررسییی اثییر

نتیجهگیری نهایی

سوپرجاذب و تنش خشکی بر گیاه چمین انجیام داد،

گیاه کبر با داشتن ریشه قائم قوی و نفوذ کننده در

مشاهده شد که سوپرجاذب و دور آبیاری بر شیاخص

عمیی خییاك در منییاط خشییک و نیمییه خشییک و

کلروفیل تاثیر معنیداری دارد که نشان دهنیده کیاربرد

خاكهای فقیر ،آهکی و سنگالخی بیا مقیادیر آبییاری

مفید سوپرجاذب و اثر مثبیت آن مییباشید .در نتیایج

کم قابل کشت میباشد .با توجه بیه اینکیه تینشهیای

مطالعه ای دیگر مشخص گردید که گیاهانی که آبیاری

محیطی ،و به ویهه تنش کمآبی ،یکی از موانیع اصیلی

و تحت تاثیر سیوپرجاذب قیرار گرفتیه بودنید مییزان

در تولیید محصییوالت زراعییی و بییاغی در بسیییاری از

کلروفیل پایینتری نسبت به تیمار شاهد داشتند .بهنظر

نقا دنیا ،بهوییهه در منیاط خشیک و نیمیه خشیک

میرسد باالبودن کلروفیل در گیاهیان بیا تیمیار بیدون

همچون ایران محسیوب مییشیوند ،در حیال حاضیر،

آبیاری به دلیل اینکیه کمتیر تحیت تیاثیر تنیاوب دور

استفاده از گیاهان و ارقام مقاوم به کمآبیی ماننید کبیر،

آبیاری و خشکی قرار میگیرند آنزیمهای تخریب گیر

یکی از مهمتیرین روشیهای میثثر در بهیره بیرداری و

کلروفیل در آنها کمتر فعال میشیوند و همیین میورد

افزایش عملکیرد هکتیاری در ایین منیاط اسیت .در

بیشیتر بیودن کلروفییل آنهیا نسیبت بیه دیگیر

مجموع ،با به کارگیری روشهای پیشرفته مانند استفاده

باع

تیمارها میباشد .کاهش در پروتئینهای غشایی خا

از سوپرجاذبها ،از طری حفظ و ذخیره رطوبیت در

(پروتئین کلروفیل a/bجیبب کننیده نیور) در شیرایط

خاك ،بهبود نفوذپبیری آب در خاك و افزایش بیازده

تیینش و افییزایش در فعالیییت آنییزیم کلییروفیالز و

مصرف آب میتوان گامی مثثر در جهت بهرهبیرداری

پراکسیداز از عوامل موثر در کاهش غلظیت کلروفییل

از منابع محدود آب برداشت.
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