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  1/4/93: ؛ تاریخ پذیرش 26/7/92: تاریخ دریافت
  1چکیده

هاي رسی موجب اتالف زیاد رطوبت در مناطق گرم و خشک  ي مویین خاك ها  صعود زیاد آب در لوله     :سابقه و هدف  
هـاي حـاوي ایـن     ها در عدم واکنش به جذب آب، خاك    با توجه به خصوصیت بعضی از رس        دیگر طرف  از .شود می

 . ها از ظرفیت نگهداشت باالیی برخوردار نخواهند بود گونه رس

کمپوسـت در سـطوح مختلـف شـوري آب آبیـاري روي       مـی  و ورسوپرجاذبتأثیر  منظور بررسی    به :ها  مواد و روش  
صـورت   آزمـایش بـه  . رد نظر ایجاد گردیدمربع در زمین مو   متر 1×1 به ابعاد     آزمایشی  کرت 12رطوبت حجمی خاك،    

 کننـده  اصـالح زیمنس بر متـر و دو نـوع     دسی15 و  10،  5،  )شاهد (79/0فاکتوریل در چهار سطح شوري آب آبیاري        
درصـد  .  کیلوگرم در هر کرت به همراه تیمار شـاهد انجـام گردیـد   5/1 و 02/0میزان  بهکمپوست   ورمی و   سوپرجاذب

 . گیري شد در هر کرت اندازه TDRروش به  بعد از آبیاري 13و  9، 5، 2، 1 رطوبت حجمی در روزهاي

. روي نگهداشت آب خاك نداشـت % 95داري در سطح آماري  کننده اثر معنی نتایج نشان داد که افزودن اصالح :ها یافته
 در سـوپرجاذب رد دست آمد که، با افزایش شـوري، عملکـ        ه این نتیجه ب   ها  کننده در بررسی اثر متقابل شوري و اصالح      

کمپوسـت در سـطوح شـوري زیـاد      مـی در ور. یابـد  می کاهش اش دلیل ساختمان یونی هنگهداشت رطوبت آب خاك ب 
تـر از   کمپوست بیش میهاي حاوي ور دست آمد و با گذشت زمان تلفات رطوبت کرت   هترین نگهداشت رطوبت ب    بیش
  . گردیدسوپرجاذبهاي حاوي  کرت

منظور  کمپوست به جاذب و ورمی ر کم سوپردست آمده از این پژوهش، استفاده از مقادی هنتایج ب با توجه به     :گیري  نتیجه
شـود سـوپرجاذب در    همچنین پیشنهاد می . شود  هاي سنگین توصیه نمی     افزایش ظرفیت نگهداشت آب خاك در خاك      

ر با توجه به کاهش شدت تلفـات  ت هاي با کیفیت مناسب هاي با شوري زیاد مورد استفاده قرار نگیرد اما در خاك            خاك
   .تر خواهد بود کننده مناسب کمپوست در روزهاي بعد آبیاري، کاربرد این اصالح رطوبت به نسبت ورمی

  
  ، تغییرات زمانی رطوبتتلفات رطوبت،  آبکیفیت، کننده اصالح : کلیديهاي واژه
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  مقدمه
هـاي رسـی،    هاي مویین خـاك    پیوستگی زیاد لوله  

نیروهاي جاذب بـین   (1وي پیوستگیق وجود نیروهاي
نیروهاي جاذب بـین     (2و چسبندگی ) هاي آب  مولکول
هاي سـنگین   در خاك) هاي آب با ذرات خاك   مولکول

سنگین، موجب صعود زیـاد مـویین آب در    نسبت  بهو  
هاي  شود، حتی در بعضی از خاك میها  این گونه خاك

). 9(رسـد    متـر هـم مـی   4رسی صعود موئین آب بـه   
این شرایط در مناطق گرم و خشک بـه جهـت           وجود  

باال بودن دما، نه تنها تلفات زیاد رطوبت، بلکـه شـور            
 ).21(در پی خواهد داشت نیز را  شدن خاك سطحی

هـاي   رغـم ظرفیـت نگهداشـت بـاالي خـاك          علی
رطوبت کـل خـاك، در      % 30-35سنگین، فقط حدود    

هـایی نیـز     گـزارش ). 26( گیـرد  دسترس گیاه قرار می   
نـوع رس یـک عامـل بـسیار مهـم در      ارد کـه  وجود د 

باشـد و    مـی فرصت زمان و قدرت جذب و دفـع آب          
 متفاوتی در جـذب و دفـع        نیروهايهاي مختلف    رس

علـت   ها به  بعضی از خاك  در حقیقت   ). 28(آب دارند   
 تـري  کم واکنش،  )، ایلیت کائولونیتمثل   (نوع رسشان 

 طـور کـه انتظـار      بنابراین آن  )13( دارند در جذب آب  
  .رود ظرفیت نگهداشت باالیی نخواهند داشت می

ي هـا   ي مختلفی براي کـاهش محـدودیت      ها  روش
ذکر شـده پیـشنهاد شـده اسـت کـه اسـتفاده از مـواد              

. باشد ها می کننده طبیعی و مصنوعی از جمله آن اصالح
افـزودن  ) 2009(مطابق مطالعـه بهبهـانی و همکـاران         

، جاذب  سوپري   بقایاي گیاهی، مواد پلیمیر    موادي مانند 
 کـه   عالوه بر ایـن    دتوان میکمپوست   میورکود دامی و    

د، زیکی و شیمیایی خاك را بهبود بخش      خصوصیات فی 
تر در مصرف آب را فـراهم آورد         وري بیش  امکان بهره 

ـ         و بستر  . )8 (د خاك را به یک بستر خوب تبدیل نمای
دند که ماده بیان نمو) 2007(ین کریمی و نادري    همچن

                                                
1- Cohesion 
2- Adhesion 

ه در افـزایش ظرفیـت      کنند ان بهترین اصالح  عنو آلی به 
 کـار رود  توانـد بـه   مـی هـا   ر خـاك ت نگهداشت در بیش 

 و آبیـاري  دور افـزایش  يهـا  روش از یکـی  .)25(

ي ها هزینه کاهش همراه به آب مصرف در جویی صرفه
). 24( باشـد  می ها به خاك افزودن سوپرجاذب آبیاري

 اصالح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، کـاهش  
ــاه و افــزایش   ــه گی اثــرات ناشــی از تــنش خــشکی ب
نگهداري آب در خاك از خصوصیات بارز ایـن مـواد           

جذب سـریع آب و حفـظ       این مواد با    ). 18( باشد می
 نفــوذ عمقــی و روانــاب را ماننــدآن، تلفــات آبیــاري 

هــاي  کـاهش داده، در ادامــه بـازده ناشــی از بارنـدگی   
، فواصـل بـین   پراکنده را باال برده و در صورت آبیاري    

همچنـین بـا قرارگیـري      . دهـد   را افزایش می   ها  آبیاري
پلیمــر در خــاك و جــذب آب توســط آن پیوســتگی  

ي مویینه شکسته شده و تبخیر از سطح        ها  عمودي لوله 
) 2011(یـسلم و همکـاران    ا).19(شـود    میخاك کم   
ها با خاك مخلـوط   ند، زمانی که سوپرجاذب   بیان نمود 

 زیـادي رطوبـت و مـواد      شوند موجب حفظ مقدار     می
تر  گردند، که با این شرایط گیاه کم        غذایی در خاك می   

 .)20 (با کمبود آب و مواد غذایی روبرو خواهـد شـد        
ت آب، خصوصیات ها عالوه بر کاهش تلفا سوپرجاذب

تخلخل، چگالی ظاهري، ساختمان : فیزیکی خاك مانند
). 36(بخشند    میو سرعت نفوذ آب در خاك را بهبود         

ود شرایط به خصوصیات فیزیکی خاك، شرایط آب بهب
، نـوع و    )44(و هوا، میزان پلیمر افزوده شده به خاك         

 شوري خـاك بـستگی دارد   اندازه ذرات پلیمر و میزان  
 این اسـت    سوپرجاذبمهم  یکی دیگر از فواید     . )22(

در گیـاه  مـؤثر  طور   آب ذخیره شده در هیدروژل به     که  
ه این صـورت کـه شـیب    ب. گیرد میمورد استفاده قرار    

شود تا ژل، آب  پتانسیل بین ژل و ریشه گیاه موجب می
سمت ریشه حرکت کرده و  نتیجه آب به را آزاد کند، در
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 ).43 ,38(گیرد  به راحتی در اختیار ریشه گیاه قرار می
تـرین   اده از این پلیمرها یکـی از مناسـب       بنابراین استف 

منطقـه  راهکارها جهت فراهم آوردن رطوبت خاك در    
   ).3(باشد  ریشه گیاه می

 زیاد مورد کننده که اخیراً یکی دیگر از مواد اصالح   
 ، اسـت  توجه کـشاورزان و پژوهـشگران قـرار گرفتـه         

کمپوسـت یکـی از      مـی ور. باشـد   کمپوسـت مـی    میور
باشد که به خوبی     بهترین کودهاي آلی حال حاضر می     

تغییر ساختار یافته است و فرایند هوموسـی شـدن در           
این ). 16(افتد  سیدگی آن به سرعت اتفاق می      ر  لهمرح

دلیل سرعت فرایند هوموسی شدنش در خـاك         کود به 
شود زیرا، هوموس با چسباندن ذرات خاك  میانتخاب 

وجود آمدن خاکدانه در محیط خـاك  ه به هم موجب ب  
شود، که کمک شایانی در بهبـود سـاختمان خـاك            می
وي مـواد  کمپوسـت حـا   مـی ، همچنین ور  )27(کند   می

هایی هست که به راحتـی توسـط ریـشه            مغذي با فرم  
 ).33(گیرنـد   جذب شده و در دسترس گیاه قـرار مـی     

بیــان کردنــد کــه   نیــز ) 2008(کــامپیتلی و کپــی  
تواند شرایط را براي بهبود ظرفیـت      کمپوست می  میور
 و بـه جـذب      هداشت رطوبت در خاك فراهم کرده     نگ

دیگر از  . )11 (مواد غذایی توسط گیاه سرعت ببخشد     
تـوان بـه هـدایت       کمپوست می  هاي عمده ورمی   مزیت

الکتریکی پایین، ظرفیت تبادلی کاتیونی باال و قابلیـت         
باالي جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم اشاره کـرد    

عالوه افزایش تخلخل، تهویه، نفوذپـذیري   به). 5 ,40(
بـردن مقـدار ظرفیـت نگهداشـت آب خـاك از         و باال 

کمپوست روي خـصوصیات خـاك       می ور اثرات دیگر 
ترین  م نیز یکی از مه  کیفیت آب آبیاري  ). 39( باشد می

عواملی است که نه تنها روي ساختمان خاك بلکه بـر         
کننده روي خصوصیات خاك نیز      عملکرد مواد اصالح  

    .گذارد  اثر می

ــتفاده از  ــوپرجاذباس ــی و ورس ــت در  م کمپوس
اگـر   . است هگیري داشت  کشاورزي پایدار سرعت چشم   

 عنوان یـک منبـع غـذایی    تر به کمپوست بیش  میچه ور 
 در کــشاورزي مــورد اســتفاده قــرار مــورد نیــاز گیــاه

 رطوبت خاك نیز یک     ذخیرهقدرت  گیرد، اما بهبود     می
هـاي اصـلی      از خصوصیات آن اسـت کـه از ویژگـی         

 ایـن   .باشـد    بـه خـاك نیـز مـی        ها  افزودن سوپرجاذب 
یـزان رطوبـت در   هاي شور کـه م     خاكخصوصیت در   

تواند در گذر     ، می   تري دارند  دسترس گیاه به نسبت کم    
 بنـابراین هـدف از ایـن        .واقع گـردد  مؤثر  زمان بسیار   

کمپوسـت   می و ور سوپرجاذب اتمقایسه اثر پژوهش،  
 بر مقـدار رطوبـت      هاي مختلف آب آبیاري    در شوري 

هاي مختلف بعـد از آبیـاري        در زمان  خاك     شده  ذخیره
   .باشد می
  

  ها مواد و روش
ــن  ــژوهش ای ــاتی  پ ــه تحقیق ــسمتی از مزرع در ق

 بـا مختـصات طـول       دانشکده کشاورزي دانشگاه زابل   
 دقیقه و   30  دقیقه و عرض   31 درجه و    61جغرافیایی  

ارتفـاع منطقـه از سـطح      .اجرا گردیده است    درجه 55
گـرم   آب و هواي بیابانی   داراي  بوده که   متر   483دریا  

متـر و      میلـی  99ی سـاالنه     متوسط بارنـدگ   و خشک با  
 گـراد   درجه سـانتی 7/21متوسط درجه حرارت ساالنه  

یی از  هـا   براي تعیین خصوصیات خاك نمونه     .باشد  می
. صورت مرکب برداشته شد    متري به   سانتی 0-50عمق  

ــت و   ــپس باف ــی از س ــی و  برخ ــصوصیات فیزیک خ
هـاي مرسـوم تجزیـه       شیمیایی آن با اسـتفاده از روش      

خـصات خـاك مـورد مطالعـه در         مش. خاك تعیین شد  
همچنین رس منطقه مورد مطالعه     .  آمده است  1 جدول

میـزان مـساوي     از نوع کائولونیت، ایلیت و کلریت بـا       
  .)29( باشد می
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   . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد مطالعه-1جدول 
 

Table 1. Soil physical and chemical properties.  
 بافت خاك

Soil texture 

  (%)نش
Sand (%) 

  (%)سیلت
Silt (%)  

  (%)رس
Clay (%)  

 اسیدیته

pH  
EC 

(dS/m)  
  (%)کربن آلی

Organic Carbon (%)  
 لومی رسی

Clay Loam  
31  39.4  29.6  8.1  1.9  2.3  

  
صورت فاکتوریل در چهار سطح شوري   آزمایش به 

 15 و   10،  5،  79/0(آب آبیاري حاوي سـدیم کلریـد        
ــر  دســی ــر مت ــنس ب ــا) زیم ــالحب ــوع اص ــده   دو ن کنن
کمپوست، هر کدام در یک سـطح   جاذب و ورمی    سوپر

ــه ــه معمــول مــصرفی ب ــب ب ــزان  ترتی    و )37( 02/0می
 بـه همـراه   )مربع متر1(  کیلوگرم در هر کرت)4( 5/1

ارزش اقتـصادي سـطوح     (تیمار شاهد انجـام گردیـد       
   ). با یکدیگر برابرندکننده اصالحمصرفی دو 

، از   در ایـن پـژوهش     هتفادکمپوست مورد اس    ورمی
 روي کود دامی حاصل Eisenia foetidaفعالیت کرم 

میـزان اسـیدیته و هـدایت الکتریکـی         . گردیده اسـت  
زیمنس بر متر   دسی 53/3 و   8ترتیب   محلول آبی آن به   

 A200کـه سـوپرجاذب نـوع        با توجه به این    .باشد می
 خـواص   داخل کشور با انواع خارجی از نظـر       ساخت  

، این نوع   )24(کند   هاي یونی برابري می    جذبی محلول 
. سوپرجاذب در این پژوهش، مورد استفاده قرار گرفت

ــوپرجاذب   ــر س ــن  A200پلیم ــتفاده در ای ــورد اس  م
پتاسـیم   -پژوهش، کوپلیمري از جنس آکریلیک اسـید  

 و 6-7محلـول آبـی آن      اسـیدیته   آکریالت است، کـه     
گــرم آب  220 ظرفیــت عملــی جــذب آب مقطــر آن

   .باشد می از این ماده هر گرم ازاي به
ــق    ــا عم ــاري ب ــک آبی ــایش ی ــروع آزم  10در ش

کـه از    ها انجام شـد در حـالی        متر به درون کرت    سانتی
قطعه آزمایش زهکشی آزاد صورت گرفته و بارنـدگی         

درصــد رطوبــت حجمــی در  .در محــل اتفــاق نیفتــاد
ــاري13و  9، 5، 2، 1 روزهــاي ــا ، بعــد از آبی   روشب

TDR ستگاه  وسیله د  هبTrime-FM3    0-16 در عمق 
 .شـد گیري  متري در سه نقطه در هر کرت اندازه       سانتی

 SPSSافـزار     از نـرم   ، نتـایج مطالعـه      تجزیـه  منظـور  به
اي  دامنـه هـا بـا آزمـون چند        استفاده گردید و میـانگین    

   .دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند
  

 بحث و نتایج
 را% 95 آمـاري در سـطح        نتـایج تجزیـه    2 جدول
   .دهد نشان می

 :ها روي نگهداري رطوبـت خـاك        کننده  اثر اصالح 
مـشاهده  ) 2جـدول   (مطابق جدول تجزیـه واریـانس       

 شوريکننده و اثر متقابل   شود که اثر مستقل اصالح      می
دار نـشده      معنی برده   در سطح آماري نام    کننده   اصالح ×

 زمــان روي نگهــداري ×کننــده  اصــالحو اثــر متقابــل 
مقایـسه میـانگین    3جـدول  . باشد  میدار  رطوبت معنی 

هـا را نـشان       کننـده   مقادیر رطوبت حجمی در اصـالح     
چه سوپرجاذب  شود که اگر    در آن مشاهده می    دهد،  می

کمپوست موجب افزایش مانـدگاري رطوبـت         و ورمی 
 آمـاري بـا     اند اما این میزان افزایش از نظـر        خاك شده 

عـدم  . دار نداشـته اسـت      تیمار شـاهد اخـتالف معنـی      
هـاي    داري افزایش نگهداشت رطوبـت در کـرت        عنیم

تـوان بـه    کمپوسـت را مـی   حاوي سوپرجاذب و ورمی 
 سـنگین خـاك مـورد آزمـایش مربـوط        نسبت  بافت به 

در ایـن گونـه     ) سـوپرجاذب (دانست، زیرا هیـدروژل     
تـر منبـسط    هـاي سـبک کـم       ها به نـسبت خـاك       خاك

تـري در جـذب آب    شود، بنابراین آزادي عمل کـم       می
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در همین راستا دراجی و همکاران      ). 1(داشت  خواهد  
روي ظرفیت  200Aاي، تأثیر پلیمر  در مطالعه) 2010(

هـاي شـنی،    نگهداشت آب خاك در سه خاك با بافت      
لومی و رسی را مورد بررسـی قـرار دادنـد و بـه ایـن           
نتیجه رسیدند که میزان نگهداشت در دو بافت شنی و          

رغم افزایش   لومی افزایش یافت ولی سوپرجاذب علی     
ــه  ــل تهوی ــی   تخلخ ــر معن ــوئین اث داري روي  اي و م

در ). 17(نگهداشت رطوبت در خاك رسی نشان نداد        
اثـر چهـار نـوع      ) 2011(مطالعه اصغري و همکـاران      

ــده اصــالح ــی کنن ــن    ورم ــی، لج ــود دام کمپوســت، ک
را روي  ) آکریـل آمیـد    پلـی (جاذب    بیولوژیکی و سوپر  

 بررسی کردند و بـه      میانگین رطوبت قابل استفاده گیاه    
داري بـین میـانگین      این نتیجه رسیدند که تفاوت معنی     

ــی   ــط ورم ــتفاده توس ــل اس ــت قاب ــت و  رطوب کمپوس

). 4(وجـود نـدارد   % 90جاذب در سطح احتمال       سوپر
 خـود   در مطالعـه  ) 2009(همچنین پارادلو و همکاران     

کمپوست به این نتیجه رسیدند که افـزودن          روي ورمی 
)  تـن در هکتـار     60 تـا (کمپوسـت    مقادیر کـم ورمـی    

موجب بهبود نگهداري رطوبت در خاك نخواهد شـد         
تـوان در واکـنش هوموسـی         ، دلیل این امر را می     )32(

هاي رسی جست و جو      کمپوست در خاك    شدن ورمی 
ــرد ــم    . ک ــادیر ک ــزودن مق ــا اف ــه ب ــب ک ــدین ترتی ب
هاي حـاوي رس زیـاد، ذرات       کمپوست به خاك    ورمی
رات رس قرار گرفته و دیرتـر  کمپوست در بین ذ  ورمی

، بنابراین اثر زیـادي     )27(شوند    هوموسی و تجزیه می   
در بهبود ساختمان خاك نخواهد داشت تـا نگهـداري          

  .داري افزایش دهد طور معنی رطوبت در خاك را به

  
   . روي رطوبت خاكکننده اصالح زمان و تجزیه واریانس اثرات شوري، -2 جدول

 

Table 2. Variance analysis of salinity, time and amendment effect on soil moisture. 
 منابع

Source 

 درجه آزادي
Degree of freedom 

 میانگین مربعات
Mean Square 

 سطوح شوري
Salinity levels 

3 96.109*  

 زمان
Time 

4  1121.692*  

 کننده اصالح
Amendment 

2 0.519ns 

 زمان × شوري
Salinity×Time 

12  4.651*  

 کننده اصالح × شوري
Salinity× Amendment 

6 1.283ns 

 زمان × کننده اصالح
Amendment×Time 

8 3.550*  

 شوري × زمان × کننده اصالح
Amendment×Time×Salinity 

24 1.951ns 

 خطا
Error 

119  1.535 

 %95داري در سطح   عدم معنیnsداري و   معنی*
* Significant and ns: Non-significant at 95% level  
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   .ها کننده مقایسه میانگین مقادیر رطوبت حجمی در اصالح -3 جدول
 

Table 3. Mean comparison of soil moisture values in amendments.  
 کننده اصالح

Amendment  
 (%)میانگین رطوبت حجمی 

Mean of moisture content (%)  
 شاهد

Control  
30.99A 

 سوپرجاذب
Super absorbent  

31.03A  

 کمپوست ورمی
Vermi compost  

31.18A  

 . درصد اختالف معنی داري ندارند5 آماري در سطح مقادیر داراي حروف مشترك از نظر
Values that having same letters were not statistically different at 5% level.  

  
و نـوع  اثـر سـطوح شـوري آب آبیـاري      1شـکل  

 نشان   بر میانگین رطوبت حجمی خاك     کننده را  اصالح
در سطوح شود که    می مشاهدهدهد با مراجعه به آن       می

شوري یکسان، میانگین رطوبت تیمارهاي سوپرجاذب    
. داري ندارنـد    کمپوست با شاهد اختالف معنی     میو ور 

جاذب براي    همچنین در سطوح مختلف شوري، سوپر     
نـد،  ک جذب و نگهداشت رطوبت متفـاوت عمـل مـی         

هـاي   میانگین میزان نگهداري رطوبـت کـرت      که   چنان

تـر   کم) dS/m 15(حاوي سوپرجاذب در شوري زیاد      
کمپوسـت گردیـد، ولـی در شـوري           از شاهد و ورمی   

ترین نگهـداري رطوبـت را       بیش) dS/m 79/0(پایین  
کمپوسـت و شـاهد       هاي حاوي ورمـی    نسبت به کرت  

ـ  کمپوست نیز می در مورد ورمی . داشت ان کـرد  توان بی
ترین سطح شوري موجب حفـظ رطوبـت         که در بیش  

  .تري نسبت به شاهد و سوپرجاذب گردید بیش

  

 
  

   . بر میانگین رطوبت حجمی خاكکننده و نوع اصالح) dS/m( اثر سطوح شوري آب آبیاري -1 شکل
  

Figure 1. Effect of water salinity level (dS/m) and amendment type on mean of soil moisture content.  
  

 .داري ندارند  آماري اختالف معنیهاي داراي حروف مشابه از نظر گینمیان
Values that having same letters were not statistically different at 5% level.  
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هـاي   سـوپرجاذب بـه نـسبت کـرت    تـأثیر   کاهش  
کمپوسـت و شـاهد در افـزایش رطوبـت        حاوي ورمی 

تـوان بـه نـوع     زیاد را میهاي   شوري حجمی خاك در  
 نحـوي سـنتز پلیمـر، نـوع و میـزان نمـک              ساختمان،

ــست   ــرتبط دان ــاري م ــرا ). 14(موجــود در آب آبی زی
ها از نوع یونی بـوده و قرارگیـري    ساختار سوپرجاذب 

ـ        ها در محیط   آن وجـود آمـدن    ه  هـاي یـونی موجـب ب
اختالف فشار اسمزي بین محلـول بیرونـی و محلـول        

شده، که کاهش آماس پلیمر سـوپرجاذب را   درون ژل   
در پی خواهد داشت و قـدرت جـذب آب آن را کـم             

ي کـم، ایـن   ها که در شوري  در حالی).30(کرد   خواهد
فتـاده و سـوپرجاذب     ااتفـاق   تـر    کـم شرایط در خاك    

تـري در ذخیـره و نگهداشـت          بـیش  تواند عملکرد   می
 بنـابراین بـا افـزایش شـوري         .خاك داشـته باشـد      آب

رد سوپرجاذب در نگهداري رطوبـت آب خـاك       عملک
افـزایش عملکـرد    دلیـل   ). 12(خواهـد یافـت     کاهش  

 در   خـاك  کمپوست در ذخیره و حفـظ رطوبـت        میور
 ،سوپرجاذب و تیمار شاهدسطح شوري زیاد به نسبت 

لیــت تــوان در ارتبــاط بــا اثــر شــوري روي فعا مــیرا 
 بـا افـزایش     زیرا کرد،   جو و ریزموجودات خاك جست  

رشـد و فعالیـت     حلول خاك، شـرایط بـراي        م غلظت
 نامناسـب  هـا   و قـارچ هـا   بـاکتري موجودات ریز مانند  

کروبی تحت در این شرایط جمعیت می   ). 31(گردد    می
تـر از راه   مـواد آلـی بـیش   تنش قرار گرفته و کـربن و     

ــدهاي  رود و کــم مــیتــنفس از دســت  تــر وارد فرآین
ین بنـابرا ). 10(شـود     بیوسنتزي و رشد میکروبـی مـی      

تجزیه مواد آلی اضافه شده به خاك به کندي صـورت       
از . گـردد  مـی تـر   گرفته و ماندگاري آن در خاك بـیش  

که مواد آلی موجب افزایش نگهداري رطوبت        جایی آن
 موجب شده   ها  ، ماندگاري آن  )35(گردند   میدر خاك   

تـري در ایـن      مـدت بـیش    که آب موجود در خاك بـه      
فـات رطوبـت از   محیط نگه داشته شود کـه کـاهش تل   

  .خاك را به دنبال خواهد شد

:  رطوبت خاك  تغییراتاثر شوري آب آبیاري روي      
دهـد کـه      نشان می ) 2جدول  (جدول تجزیه واریانس    

 رطوبـت آب خـاك      تغییراتداري در    شوري اثر معنی  
تغییرات کلی رطوبت نسبت به تغییرات شـوري   .دارد
هـد  د  نتایج نشان می  .  داده شده است   نشان 2شکل  در  

هاي آزمایشی  کرتدر که با افزایش شوري آب آبیاري 
یابــد و   رطوبـت در خــاك افـزایش مــی  حفــظمیـزان  

 79/0جز سـطوح   میانگین رطوبت در تمامی سطوح به   
ــا یکــدیگر اخــتالف  dS/m 5و  ــدداري  معنــیب . دارن

افزایش رطوبت خاك با افزایش شوري آب آبیـاري را   
ري با آب حـاوي     توان این گونه توجیه کرد که آبیا        می

مقادیر شوري زیـاد، هـدایت الکتریکـی آب خـاك را       
افزایش خواهد داد، بنابراین پتانسیل اسـمزي محلـول         

و منجـر بـه کـاهش      ) 35(آب خاك کاهش پیدا کرده      
در همـین زمینـه مطالعـات       . گردد  تلفات آب خاك می   

انسیل دیگري نیز انجام شده که همه نشان از کاهش پت         
، در )6 ,7 ,41(و کــاهش تلفــات آب خــاك دارنــد 

ر این مطالعات نیز مشهود است کـه بـا افـزایش            ت  بیش
شوري میـزان آب قابـل اسـتفاده بـراي گیـاه کـاهش              

دلیل دیگري  ) 1984(کولیس جرج و فیگوئرا      .یابد می
 از  ،را ارائه نمودند، ایـشان معتقـد بودنـد کـه شـوري            

توزیـع انـدازه منافـذ و    بر ساختمان خاك، تأثیر طریق  
ــر تغییــرات رطوبــت خــاك  پیوســتگی آن ــأثیر هــا ب ت

  با این وجود افـزایش شـوري از حـد          .)15 (گذارد  می
3-75/0 dS/m  ـ    براي بیش ر گیاهـان مـشکل ایجـاد       ت

کند، زیرا با تجاوز میـزان نمـک موجـود در آب از         می
این مقدار نیروي جذب آب توسط گیـاه کـم شـده و             

یابـد و بـا      ول خاك افزایش مـی    نیروهاي اسمزي محل  
  مقدار کمیوجود رطوبت زیاد موجود در خاك، عمالً     

). 7(  در دسـترس گیـاه قـرار خواهـد گرفـت         رطوبت
منظور بهبود ساختمان خاك و      بنابراین افزودن نمک به   

توان بدون در    افزایش ماندگاري رطوبت در آن را نمی      
   .نظر گرفتن اثرات شوري روي گیاه اعمال کرد
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  . بر میانگین رطوبت حجمی خاك)dS/m( اثر سطوح شوري آب آبیاري -2 شکل
 

Figure 2. Effect of water salinity level (dS/m) on mean of soil moisture content.  
  

  . داري ندارند هاي داراي حروف مشابه از نظر آماري اختالف معنی میانگین
 

Values that having same letters were not statistically different at 5% level.  
  

جدول تجزیه  : اثر زمان روي تغییرات رطوبت خاك     
دهد کـه گذشـت زمـان         نشان می ) 2جدول  (واریانس  
شکل . داري در تلفات رطوبت آب خاك دارد       اثر معنی 

ـ روي میـانگین رطو   کننده اثر زمان و نوع اصالح     3 ت ب
، مطـابق آن    دهـد   حجمی موجود در خاك را نشان می      

داري   طـور معنـی     گذشت زمان بـه    شود که   مشاهده می 
کننـده را کـاهش    تلفات رطوبت خاك در هـر اصـالح      

 هـا   کننـده   اصالح همچنین میانگین رطوبت در      .دهد  می
داري   در روزهاي یکسان بـا یکـدیگر اخـتالف معنـی          
روز (نداشته و در فاصله زمانی طوالنی بعد از آبیـاري          

تـري در    تلفات رطوبت کـم   سوپرجاذب موجب    ،)13
، آشکارتر اسـت   4این مطلب در شکل     . شود  خاك می 

این شکل شیب تلفات و همبستگی مقادیر رطوبت       در  
شـده  هـاي مختلـف نـشان          در زمان  ها  کننده  اصالحدر  

شود  مشخص می 4شکل  هاي منحنیاز مقایسه . است
تـر   که شیب خط رگرسیونی مربوط به سوپرجاذب کم       

باشـد،   کمپوسـت مـی     تر از ورمی   کماز شاهد، و شاهد     
هـاي   بنابراین تلفات رطوبت با گذشت زمان در کـرت   

 و بـا    شود  ها می    کرت  تر از بقیه    جاذب کم   حاوي سوپر 
ــاري کـــرت  ــان از آبیـ ــاوي  گذشـــت زمـ هـــاي حـ

کمپوســت زودتــر رطوبــت خــود را از دســت   ورمــی
ان بـا   ضـرایب رگرسـیونی نمودارهـاي زمـ       . دهنـد   می

هـا    همبـستگی بـاالي داده  بیـانگر هـا نیـز       کننده  اصالح
   .باشد می
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  . روي میانگین رطوبت حجمی موجود در خاكکننده اصالح اثر زمان و نوع -3 شکل
 

Figure 3. Effect of time and amendment type on mean of soil moisture content. 
 

   .دارندداري ن  آماري اختالف معنیراي حروف مشابه از نظرهاي دا میانگین
 

Values that having same letters were not statistically different at 5% level. 
  

 
  

شـاهد  ) B (سـوپرجاذب ، )A(کمپوسـت   ي حاوي ورمی  ها   اثر زمان روي میانگین رطوبت حجمی موجود در خاك در کرت           -4شکل  
)C( ؛V :و (%)  میانگین رطوبت حجمیt : زمان)روز(.  

 

Figure 4. Effect of time on mean of soil moisture content in vermi compost (A), Super absorbent(B) and 
control (C) plots; V: mean of moisture content (%) and t: time (day).  
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  گیري نتیجه
دسـت آمـده از ایـن پـژوهش،          هبا توجه به نتایج ب    
کمپوست   ورمیجاذب و مواد سوپر  استفاده از مقادیر کم

 آب خـاك در     منظـور افـزایش ظرفیـت نگهداشـت        به
زیـرا اخـتالف    . شـود   هاي سـنگین توصـیه نمـی       خاك

ــی ــالح  معن ــصرفی اص ــادیر م ــده داري در مق ــا کنن ي ه
کمپوست با تیمار شاهد در سطح        جاذب و ورمی    سوپر

بررسی اثر متقابل شوري و  . وجود نداشت % 95آماري  
، بـا افـزایش شـوري       دهد کـه     نشان می  ها  کننده  اصالح

 در نگهداشت رطوبت آب خـاك     سوپرجاذبعملکرد  
همچنـین در  . یابد میاش کاهش   دلیل ساختمان یونی   به

کمپوسـت در سـطوح شـوري         هاي حاوي ورمی    کرت
  مطالعه. دست آمد  هترین نگهداشت رطوبت ب    زیاد بیش 

 کننده اصالحاثر زمان روي نگهداشت آب خاك و نوع      
ــاه   ــدت ک ــه ش ــشان داد ک ــار  ن ــت در تیم ش رطوب

تـر از   تر از شاهد، و تیمـار شـاهد کـم         کم سوپرجاذب
منظور بررسـی اثـر کلـی        به. کمپوست شد  میتیمار ور 

 رطوبـت آب خـاك،    هـا روي نگهداشـت      کننده  اصالح
هـاي بـا       تکمیلـی روي خـاك     هاي  بهتر است آزمایش  

  .تر با اعمال شوري انجام گیرد بافت سبک
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Abstract1 
Background and Objectives: High water rise in capillary tubes of clay soils causes a high loss 
of moisture in hot-arid regions. By considering clay soils' feature that do not absorb so much 
water, soils which contain these kinds of clays do not have a high capacity for retaining water.  
Materials and Methods: In order to investigate the effect of super absorbent and vermicompost 
on volumetric water content in various levels of irrigation water salinity, 12 plots of 1*1 m2 
were created. An experiment was conducted in 4 levels of irrigation water salinity 0.79 
(control), 5, 10, 15 dS/m in presence of super absorbent and vermicompost within 0.02 and 1.5 
kg /plot and control plot. Water content was measured within 1st, 2nd, 5th, 9th and 13th day after 
irrigation by TDR method in each plot.  
Results: Results showed that adding amendments did not have a significant effect on water 
content in 95% confidence level. Bilateral effect of salinity and amendments showed increasing 
salinity, pose decrease of super absorbent performance in water retention, since its ionic 
structure. The most water retention attained in high salinity level and as time passed, moisture 
losses in vermicompost plots became more than super absorbent plots. 
Conclusion: According to the obtained results, the use of small amounts of super absorbent and 
vermi compost is not recommending for increasing soil water retention capacity in heavy soils. 
Also, in soils with high salinity, it suggest that super absorbent don't used, but in soils with 
better quality, super absorbent application is more suitable than vermi compost, because this 
amendment more reducing moisture losses rate at  the times after irrigation. 
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