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  ).Ziziphus spp(گیرایی و رشد رویشی نهال پیوندي کُنار  بر فراجاذب پلیمر کاربرد تأثیر بررسی
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 21/11/97:  ؛ تاریخ پذیرش24/02/97: تاریخ دریافت

  ١چکیده
هاي گرمسیري است که به شرایط آب و هوایی جنوب ترین میوه عنوان یکی از مهم  درخت کُنار، به:سابقه و هدف

هاي جیرفت و هاي خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و شهرستانکشور سازگار بوده و در استان
بودن میزان بارندگی و   پائینمانند  مناطقاینحاکم بر گرم آب و هوایی شرایط دلیل  به. یابدکهنوج کاشت و پرورش می

کشت و پرورش گیاهان از جمله درخت کُنار در این  است که یترین عوامل یکی از مهمآبیتبخیر و تعرق زیاد، کم
آن  با گردیده است، که یافتن راهکار مقابله کشاورزان ی براي مشکالتایجادباعث خود قرار داده و تأثیر  مناطق را تحت

رشد و نمو و شکی بر خ تنش ءآبی و کاهش اثرات سوم کطهاي مقابله با شرایحلیکی از راهاز طرفی  . استضروري
   .مواد فراجاذب است استفاده از  در مناطق گرمسیري،عملکرد گیاهان زراعی و باغی

  

کاربرد پلیمر فراجاذب بر گیرایی و رشد رویشی نهال پیوندي کُنار در شرایط   بررسی اثرمنظور به: ها و روشمواد 
صادفی با سه سطح هاي کامل تبار خردشده در قالب طرح آماري بلوكهاي یکصورت کرت آزمایشی به تنش خشکی،

فراجاذب  ن کرت اصلی و چهار سطح پلیمرعنوا به) A درصد تبخیر تجمعی از تشت کالس 60 و 80، 100(آبیاري 
A200)  ،اصله نهال پیوندي کُنار 36روي بر   تکرار3 عنوان کرت فرعی، با به) ازاي هر نهال  گرم به120و  80، 40صفر 

  .گردیداجرا   اهوازهاي گرمسیري واقع درپژوهشکده خرما و میوه در طی دو سال
  

ها بر ارتفاع  نشان داد اثر سطوح مختلف آبیاري، ماده فراجاذب و اثر متقابل آنها،  دادهنتایج تجزیه واریانس :ها یافته
از . دار است درصد معنی5نهال، قطر پایه، میانگین تعداد برگ و تعداد میانگره در واحد طول ساقه در سطح احتمال 

یگ گروه آماري قرار گرفته و  درصد نیاز آبی در 100 و 80هاي سطوح مختلف آبیاري، تیمارهاي میانگیننظر مقایسه 
از طرفی نتایج تجزیه و . داري نشان دادند  درصد نیاز آبی اختالف معنی60داري ندارند، اما با تیمار با هم اختالف معنی

 مانند ها ها بر برخی شاخص ها نشان داد، اثر اصلی تیمارهاي آبیاري و ماده فراجاذب و اثر متقابل آنتحلیل آماري داده
  . داري ندارد در واحد طول ساقه، اثر معنی کلروفیل برگ، قطر پیوندك و طول میانگرهمیزان 

                                                
  dialamy_s@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  گرم پلیمر فراجاذب باعث گردید تا با اعمال تیمار آبیاري معادل80، مصرف پژوهش بر اساس نتایج این :گیري نتیجه
 درصدي در 20جویی نار، صرفهدار گیرایی و رشد رویشی نهال کُ درصد نیاز آبی کُنار، ضمن عدم کاهش معنی80

، آبی مکط خشکسالی و مقابله با شرایجویی در مصرف آب در منظور صرفه بنابراین به. مصرف آب در پی داشته باشد
  .گردد  در زمان کاشت نهال پیوندي کُنار به کشاورزان توصیه میA200فراجاذب   گرم پلیمر80مصرف 

  
  جویی مصرف آب صرفه، یکتنش خشفراجاذب،  پلیمر :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

کاشت و پرورش درخت کُنار با نام علمی 
Ziziphus spp.هاي گرمسیري عنوان یکی از میوه ، به

در مناطق گرم و خشک، از اهمیت زیادي برخوردار 
صورت  عالوه بر استفاده از میوه این درخت به. است
خوري، در تهیه فرآوردهاي جانبی از جمله ترشی،  تازه
با، آبمیوه، شیرینی و همچنین در تهیه الوار و مر

هاي  در سال. شودداروهاي گیاهی از آن استفاده می
اخیر اغلب کشورهاي واقع در مناطق گرم و خشک 

توجهی به کاشت و پرورش این  جهان، رویکرد قابل
اند و سطح زیر کشت آن در این درخت نشان داده

اي که در نهشدت رو به افزایش است به گو کشورها به
عنوان درخت آینده مشهور گشته  کشورهاي مزبور به

  .است
این محصول در مناطق جنوب کشور از جمله 

 وبلوچستان هاي خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان استان
هاي جیرفت و کهنوج کاشت و پرورش و شهرستان

بودن   از نظر پائین مناطقاینشرایط حاکم بر . یابد می
  سالیانه و شرایط گرم آب و هواییمیزان بارندگی

 باعث کمبود رطوبت خاك در طول فصل رشد
 جذب عناصر تواند کاهشگردیده که این موضوع می

درختان و در نتیجه آن، کاهش غذایی توسط ریشه 
 عملکرد و کیفیت استقرار و رشد رویشی گیاهان،

در چنین . محصوالت کشاورزي در پی داشته باشد
ترین   بدون شک یکی از بزرگ آب و هواییشرایط

است و پیدا کردن  کمبود آب ،مشکالت کشاورزان
هاي  در سال . استآن از ضروریات با راهکار مقابله

 مواد اصالحی مصنوعی گوناگونی از هاستفاداخیر 
و گسترش یافته  فراجاذب در کشاورز ي پلیمرهامانند

 آبی و کاهشم کط مقابله با شرایيکاربرد این مواد برا
عملکرد رشد و نمو و شکی بر  خ تنشءاثرات سو

 يپلیمرها. ه استدگیاهان زراعی و باغی توصیه ش
اند که ضمن  دوست  به شدت آب، موادفراجاذب

برخورداري از سرعت و ظرفیت زیاد جذب آب، به 
مثابه آب انبارهاي مینیاتوري عمل کرده و در موقع 

ب را در نیاز، به راحتی آب و مواد غذایی محلول در آ
 ثیرأبررسی ت). 15 و 6 (دهند ریشه گیاه قرار می اختیار

 رشد بر 2001تراوت آ فراجاذب ماده و آبیاري دور
 فراجاذب تیمارهاي تامسون نشان داد که نهال مرکبات

 درصد اثر یک احتمال سطح در ها نهال نمو و رشد در
 40 تیمار در رشد، افزایش ترین بیش .دارد داري معنی

 فراجاذب ماده درصد یک کاربرد و مجاز لیهتخ درصد
 ماده فراجاذبتأثیر نتایج مطالعه ). 1(گزارش گردید 

 با 3 و پدوکارپوس2زینتی پتونیا گیاه نوع دو روي بر
 1 و 75/0، 5/0، 25/0صفر، (فراجاذب  ماده سطح پنج

 12 و 9، 6 ،3(و چهار دور آبیاري ) رصد حجمید
 درصد حجمی ماده 75/0اثر تیمار  نشان داد) روز

 دو  روز آبیاري بر ارتفاع هر12 و 9فراجاذب و دور 
                                                
1- TRAWAT A200 
2- Photinia 
3- Podecarpus 
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 روز 3 دور و فراجاذب بدون تیمار شبیه اثر نوع گیاه،
بنابراین استفاده از ماده فراجاذب در . باشد می آبیاري

ور کاهش تعداد ظمن زمان کاشت گیاهان مذکور، به
همچنین جلیلی و ). 8(گردد  دفعات آبیاري توصیه می

اثر چهار سطح فراجاذب و دور ) 2013(همکاران 
هاي گل رز مورد مطالعه قرار  آبیاري را بر رشد نهال

نتایج نشان داد مصرف فراجاذب، منجر به . دادند
افزایش دور آبیاري و بهبود صفات مختلف رشد در 

 و پور  دیگري خلیلپژوهشدر ). 10(ها گردید  نهال
فراجاذب  کاربرد چهار سطح) 2005(همکاران 
در گودال )  گرم120 و 80، 40صفر، (نوازورب 

شاهد با دور (کاشت نهال کاج و دو دور آبیاري 
را مطالعه )  برابر شدن دور آبیاري2آبیاري نرمال و 

نتایج نشان داد، مصرف فراجاذب در خاك . نمودند
باعث گردید که با دو برابر شدن دور آبیاري، اختالف 

هد و تیمارهاي داراي داري بین تیمار شا معنی
فراجاذب از نظر اثر بر رشد نهال وجود نداشته باشد 

دهنده فراجاذب   دیگري، اثر بهبودهاي پژوهشدر ). 13(
 زینتی هاي در کاهش تنش خشکی در نهال درختچه

) 21و  17، 2(و درختان جنگلی ) 3(، مرکبات )18(
  . گزارش شده است

 پلیمرهاي زا با توجه به نتایج ذکر شده، استفاده
 آب زیادي داري مقادیرنگه با داشتن توانایی فراجاذب

راهکارهاي مناسب مقابله  جمله از توانددر خود، می
 آبی و جلوگیري از کاهش رشد رویشی،با مشکل کم

محصوالت کشاورزي ناشی از  عملکرد و کیفیت
ر شرایط کنونی حاکم بر کشور و استرس آبی د

. محسوب گرددخصوص مناطق جنوب کشور  به

 کاربرد تأثیر  این پژوهش با هدف بررسیبنابراین
گیرایی و رشد رویشی نهال پیوندي  بر پلیمر فراجاذب

ان زعیین بهترین میکُنار در شرایط تنش خشکی، ت
 رویشی رشد اي دستیابی بهفراجاذب و آب مصرفی بر

  .اجرا گردید در اهواز مناسب نهال پیوندي کُنار
  

  ها مواد و روش
کاربرد پلیمر فراجاذب بر   بررسی اثرمنظور به

گیرایی و رشد رویشی نهال پیوندي کُنار در شرایط 
 80، 100(ایشی با سه سطح آبیاري آزم تنش خشکی،

) A درصد تبخیر تجمعی از تشت کالس 60و 
 فراجاذب عنوان کرت اصلی و چهار سطح پلیمر به

A200)  ،ازاي هر نهال  گرم به120 و 80، 40صفر (
  بار   هاي یکعنوان کرت فرعی به صورت کرت به

هاي کامل خرد شده در قالب طرح آماري بلوك
در اصله نهال  36روي بر  تکرار 3 تصادفی، با

اجرا   اهوازهاي گرمسیري درپژوهشکده خرما و میوه
اعمال تیمار فراجاذب در زمان کاشت نهال . گردید

ق مختلف ل تیمار از اعماقبل از اعما. انجام گردید
متري محل آزمایش،   سانتی60-90 و 60-30 ،30-0

نمونه مرکب خاك تهیه و خصوصیات فیزیکی و 
همچنین ). 1جدول (شیمیایی آن تعیین گردید 

اي از آب آبیاري تهیه و خصوصیات کیفی آن  نمونه
نتایج تجزیه خاك و آب ). 2جدول (تعیین گردید 

داراي ه و طور نسبی باال بود ها به آن pH نشان داد
  .باشند میکمی محدودیت شوري 
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  . آزمایش  نتایج تجزیه خاك محل-1 جدول
Table 1. Result of soil analysis in experiment site.  

Pavail Kavail Na  Ca  Mg  Depth 
(cm) pH  EC  

(dS m-1) 
CaCO3 

(%) 
OC 
(%) (mg kg-1)  

 
(meq L-1)  

SAR  

0-30 8.2  3.8 59.7  0.33 6 168.6   15.7  11.6 20.4 3.9  
30-60 8.1 4.9 59 0.23 6 92.5    20.2 10 27.6 4.6 

60-90 8  5.2 59.4 0.17 6 80.7   21 9.6 35.6 4.4 

  
  .  نتایج تجزیه نمونه آب-2 جدول

Table 2. Result of water analysis.  
CO3

-2 HCO3
- Cl- SO4

-2 Na  Ca  Mg 
pH  EC  

(dS m-1) (meq L-1)  
SAR  

7.9  2.8  3  3.4  7.6  4  9.9  4  12  2.4 

  
 فراجاذب، ي اعمال تیمارهادر این پژوهش، براي

 به چاله کاشت اضافه و با خاكان موردنظر زمی
. د، سپس نهال کُنار پیوندي کشت گردیدمخلوط گردی

انجام ) بابلر(آبیاري با سیستم آبیاري تحت فشار 
  همچنین اعمال سطوح مختلف آبیاري . گردید
اس میزان تبخیر تجمعی از تشت و با روش بر اس

آب موردنیاز .  صورت گرفتAتشتک تبخیر کالس 
واربار خاساس روش تشت تبخیر سازمان   بر،تیمارها
هاي  منطور با توجه به داده بدین. گردید برآورد 1جهانی

هواشناسی اخذ شده از ایستگاه هواشناسی ام التمیر 
یزان تبخیر و ، ابتدا م)مجاور محل اجراي آزمایش(

رد نیاز تعرق گیاه برآورد گردید و سپس مقدار آب مو
 درصد تبخیر تجمعی 60و  80، 100آبیاري بر اساس 

 هر اطرافلوله وارد تشتک خط ز طریق از تشت ا
   .نهال گردید

در  4 تا 1 هاي هابطمیزان آب مورد نیاز به کمک ر
   ). 3 جدول(سال تعیین گردید هاي مختلف  ماه

  

)1   (                                   ET0 = kp × Epan  
  

)2(                                       ETc = ET0× kc  
                                                
1- FAO 

، )متر میلی(مرجع  تعرق -تبخیر ETo، ها که در آن
Kp ،ضریب تشت Kc ،ضریب گیاهی Epan  تبخیر میزان

) متر میلی(گیاه  تعرق -تبخیر ETcو ) مترمیلی(از تشت 
بر اساس مقادیر ارائه  Kc و Kpضرایب مقدار . شدبا می

 شده از سوي سازمان جهانی خواربار و کشاورزي
)FAO( بنابراین ابتدا میزان تبخیر و تعرق . گردید تعیین

هاي   ماه فوق برايهاي هبا استفاده از رابط) ETc(گیاه 
 هاي رابطهسال تعیین و در نهایت با استفاده از مختلف 

مورد نیاز براي هر نهال محاسبه و در  حجم آب 4 و 3
  .اختیار آن، قرار داده شد

  

)3(                            Dn = (ETc - Pe) (√ Pd)  
  

)4(                               V = (Dn . Sp. Sr) / Ea  
  

 Pe، )متر میلی( نیاز خالص آبیاري Dn، ها که در آن
 روش سازمان که بر اساس) متر میلی(ثر ؤبارندگی م

 سطح سایه Pd تعیین گردید، 2حفاظت خاك امریکا
 حجم آب مورد نیاز براي هر V، )اعشار(انداز گیاه 

 فاصله درخت روي هر ردیف Sp، )لیتر(درخت 
 Eaو ) متر (هاي درختان   فاصله بین ردیفSr، )متر(

 90 بازده کاربرد سیستم آبیاري تحت فشار که معادل
  .درصد در نظر گرفته شد

                                                
2- Soil Conservation Service America (SCSA) 
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  . )مترمکعب در هکتار( مقدار ماهانه آب مصرفی نهال کُنار در تیمارهاي مورد آزمایش -3 جدول
Table 3. Amount of water use for Ber in experimental treatments (Cubic meters per hectare).  

  هاي سال ماه
Months of year 

   درصد نیاز آبی100
100% water requirement  

  د نیاز آبی درص80
80% water requirement  

   درصد نیاز آبی60
60% water requirement  

April  134.5  107.6  80.7 
May 191.9 153.5 115.1 
June 266.6 213.2 159.9 
July 274.5  219.6 164.7 

August 253.4 202.7 152.0  
September 207.6 166.1 124.6 

October 225.6 180.5 135.4 
November 91.2 73 54.7  
December 43.7  35 26.2 

January 48.3 38.6  30.0  
February 56.2  45 33.7 

Mars 92.2 73.7 55.3 

  
. در این آزمایش دور آبیاري سه روز تعیین گردید

از جمله مبارزه با آفات و زراعی عملیات بههمچنین 
    یکسان انجامبه طوربراي همه تیمارها بیماري 

آزمایش، درصد گیرایی  اجراي  زمان در.گردید
و همچنین خصوصیات رشد رویشی ) درصد استقرار(

 ارتفاع نهال، قطر پایه، قطر پیوندك، متوسط مانند
ها، تعداد  تعداد برگ در واحد طول ساقه، طول میانگره

. گیري گردیدمیانگره و میزان کلروفیل برگ اندازه
از سطح خاك ن ارتفاع آگیري ارتفاع نهال، براي اندازه

نهال و پیوندك  پایهقطر تعیین . در نظر گرفته شد
متري از سانتیپنج  در ارتفاع  آنگیريبا اندازهترتیب  به

کولیس انجام به کمک و باالي محل پیوند سطح خاك 
ازاي واحد   و میانگره به برگتعداد تعیینبراي . گردید

 نهال از جهات مختلف هر شاخه، تعداد سه طول ساقه
 ها آنبر روي  و میانگره  و تعداد برگانتخاب گردید

شده  گیريمقادیر اندازه و میانگین گردیدشمارش 
همچنین طول . در نظر گرفته شدعنوان شاخص  به

گیري گردید اندازه عدد شاخه،سه میانگره بر روي این 
 قرائت عدد کلروفیل .میانگین آن در نظر گرفته شدو 

 )SPAd-502, Minolta (متر  یلبرگ با استفاده از کلروف
انجام گردید و براي هر نهال، متوسط مقادیر قرائت 

 برگ انتخاب شده 10اعداد کلروفیل مربوط به تعداد 
در نظر عنوان شاخص  از چهار جهت جغرافیایی، به

هاي  تجزیه و تحلیلدر پایان آزمایش، . گرفته شد
مقایسه  و SPSSافزار  ها با استفاده از نرمآماري داده

  . گرفتانجامها با آزمون چند دامنه اي دانکن  میانگین
  

  نتایج و بحث
نتایج تجزیه بر اساس : اثر تیمار بر گیرایی نهال

ها، سطوح مختلف آبیاري، پلیمر  دادهواریانس
داري بر میزان ها اثر معنی فراجاذب و اثر متقابل آن

جدول ( درصد دارند 5گیرایی نهال در سطح احتمال 
سطوح مختلف آبیاري، هاي از نظر مقایسه میانگین. )4

 درصد نیاز آبی در یگ گروه 100و  80تیمارهاي 
داري نداشتند،  آماري قرار گرفته و با هم اختالف معنی

داري   درصد نیاز آبی اختالف معنی60اما با تیمار 
هاي سطوح مقایسه میانگین). 5جدول (نشان دادند 

 و 80، 40 داد، تیمارهايمختلف فراجاذب نیز نشان 
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ازاي هر نهال در یک گروه   گرم فراجاذب به120
. داري ندارندآماري قرار گرفته و با هم اختالف معنی

 گرم فراجاذب با تیمار 120 و 80همچنین تیمارهاي
داري  اختالف معنی) عدم مصرف فراجاذب(شاهد 

 گرم فراجاذب با 40که تیمار دهند در حالینشان می
). 6جدول (دهد داري نشان نمیتالف معنیشاهد اخ

نیز گزارش کردند که ) 1989(کالقین و همکاران 
مصرف مواد اصالحی پلیمر فراجاذب در خاك محل 

هاي   برابري نهال5/1کاشت نیز باعث افزایش گیرایی 
بدون مصرف ( اوکالیپتوس نسبت به تیمار شاهد 

 تأثیر مثبت کاربرد). 5(گردید ) پلیمر فراجاذب
ان گیرایی و بهبود صفات رویشی فراجاذب بر میز

 نیز گزارش شده است 1هاي آتریپلکس کانسنس نهال
متقابل آبیاري و  اتاثربر اساس مقایسه میانگین ). 9(

ترین میزان گیرایی  فراجاذب بر گیرایی نهال، بیش
 درصد با مصرف 100در تیمار آبیاري )  درصد9/88(

ترین میزان   کم. گرم فراجاذب حاصل گردید120
 درصد و 60در تیمار آبیاري )  درصد6/45(گیرایی 

در تیمارهاي . دست آمد بدون مصرف فراجاذب به
 درصد نیاز آبی، مصرف فراجاذب 100و  60اري آبی

داري بر گیرایی نهال نداشت اما در تیمار  تأثیر معنی
 درصد نیاز آبی، مصرف فراجاذب، گیرایی 80آبیاري 

هوترمن و همکاران . ثیر خود قرار دادتأ نهال را تحت
 درصد پلیمر 4/0نیز گزارش کردند کاربرد ) 1999(

آبیاري باعث گردید تا میزان فراجاذب در حالت کم
  ). 12(هاي کاج دو برابر شود گیرایی نهال

نتایج : اثر تیمار بر خصوصیات رشد رویشی نهال
ها، نشان داد اثرسطوح مختلف  دادهتجزیه واریانس

ها بر ارتفاع، قطر پایه، تعداد  بیاري، فراجاذب و اثر آنآ
برگ و تعداد میانگره در واحد طول ساقه در سطح 

از نظر ). 4جدول (دار است   درصد معنی5احتمال 
هاي سطوح مختلف آبیاري، تیمارهاي مقایسه میانگین

                                                
1- Atriplex canescens 

 درصد نیاز آبی در یگ گروه آماري قرار 80 و 100
داري ندارند، اما با تیمار عنیگرفته و با هم اختالف م

داري نشان دادند آبی اختالف معنی  درصد نیاز60
هاي سطوح مختلف مقایسه میانگین). 5جدول (

 گرم 120 و 80، 40 فراجاذب نیز نشان داد، تیمارهاي
ازاي هر نهال در یگ گروه آماري قرار  فراجاذب به

 تیمارهاي. داري ندارندگرفته و با هم اختالف معنی
عدم مصرف ( گرم فراجاذب با تیمار شاهد 120 و 80

دهند در داري نشان میاختالف معنی) فراجاذب
 گرم فراجاذب با شاهد اختالف 40که تیمار  حالی
بر اساس مقایسه ). 6جدول (دهد داري نشان نمی معنی

متقابل آبیاري و فراجاذب بر ارتفاع  اتاثرمیانگین 
) متر  سانتی8/211(اع ترین ارتف ، بیش)7جدول (نهال 

 گرم 120 درصد با مصرف 100در تیمار آبیاري 
 3/128(ترین ارتفاع  کم. فراجاذب حاصل گردید

بدون مصرف  درصد و 60در تیمار آبیاري ) متر سانتی
 درصد نیاز 60در تیمار آبیاري . دست آمدفراجاذب به

داري بر ارتفاع نهال آبی، مصرف فراجاذب تأثیر معنی
 درصد نیاز 100و  80اما در تیمارهاي آبیاري اشت، ند

 قرار تأثیر آبی، مصرف فراجاذب، ارتفاع نهال را تحت
، مصرف فراجاذب در پژوهشبر اساس نتایج این . داد

دلیل اثر آن بر   درصد نیاز آبی به80تیمار آبیاري معادل
جویی در مصرف آب، مثبت بهبود ارتفاع نهال و صرفه

) 2013(یی نسب و همکاران زنگو. ارزیابی گردید
و  تأثیر مثبت هیدروژل، که مصرف گزارش کردند

 ارتفاع شامل نهال تاغ رشد هايبر شاخص داري معنی
 خشک و تر وزن هوایی، اندام تر و خشک وزن نهال،
ترین  ، بیشپژوهشدر این . دارد ریشه طول و ریشه

 درصد وزنی 4/0در تیمار کاربرد  رشد، هاي شاخص
  ). 20(دست آمد  هفراجاذب ب

متقابل آبیاري و  اتاثرنتایج مقایسه میانگین 
نیز نشان داد، ) 7جدول (فراجاذب بر قطر پایه 

در تیمار آبیاري ) متر سانتی9/4 (ترین قطر پایه بیش
 گرم فراجاذب حاصل 120 درصد با مصرف 100
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 درصد با 100این تیمار با تیمار آبیاري . گردید
 درصد با 80و تیمار آبیاري  گرم فراجاذب 80مصرف 
 گرم فراجاذب در یک گروه آماري قرار 120مصرف 

در تیمار ) متر سانتی3/2(ترین قطر پایه  کم. گرفت
دست   درصد و بدون مصرف فراجاذب به60آبیاري 

نیز اثر مصرف سطوح صفر ) 2004(داورپناه . آمد
 گرم فراجاذب 200 و 150، 100، 50، )شاهد(

هاي بادام، پسته و مو را مورد ال بر نهAنوازورب 
 گرم 50نتایج نشان داد که مصرف . مطالعه قرار دادند

ترین اثر خود را بر قطر تنه، ارتفاع و  فراجاذب بیش
تنگو ). 7(هاي این محصوالت داشت تاج پوشش نهال

 فراجاذب گزارش کردند، مصرف) 2014(و همکاران 
و  تر وزن ارتفاع، پایه، رشد شامل قطر هايشاخص بر

 آب نسبی محتواي هوایی، اندام تر وزن ریشه، خشک
داشت  داريمعنی اثر پرولین در نهال آکاسیا و برگ

متقابل  اتاثرهمچنین بر اساس مقایسه میانگین ). 19(
، )7جدول (آبیاري و فراجاذب بر تعداد برگ 

 80در تیمار آبیاري ) 3/15(ترین تعداد برگ  بیش
.  فراجاذب حاصل گردید گرم120درصد با مصرف 

 80 مصرف  درصد با80این تیمار با تیمارهاي آبیاري 
 100و  60رم فراجاذب، تیمارهاي آبیاري  گ120و 

 گرم فراجاذب در یک 120درصد همراه با مصرف 
) 2/12(ترین تعداد برگ  کم. گروه آماري قرار گرفتند

 درصد و بدون مصرف فراجاذب 60در تیمار آبیاري 
در تمامی سطوح مختلف آبیاري، مصرف . دست آمد به

داري بر تعداد برگ داشت اما در فراجاذب تأثیر معنی
 درصد نیاز آبی، مصرف فراجاذب، 80تیمار آبیاري 

تر از بقیه تیمارهاي آبیاري،  تعداد برگ را بیش
) 2014(نظرلی و همکاران . تأثیر خود قرار داد تحت

اعث تعدیل اثرات گزارش کردند کاربرد فراجاذب ب
منفی تنش خشکی در تعداد برگ در گیاه آفتابگردان 

 گیاهان، روي بر آبی کم اولین اثر). 16(گردیده است 
 که باشد، می ها برگ تر کم و تعداد تر کوچک اندازه
 عنوان به سلولی از کاهش رشد و توسعه ناشی

). 12(آبی است  تنش متأثر از فرآیند ترین حساس
گزارش نمود کاهش ارتفاع ) 1988(همچنین بویر 

نهال گیاهان در پاسخ به خشکی ممکن است به خاطر 
کاهش اندازه سلول ناشی از اثر کمبود آب در کاهش 

از طرفی لوویسولو ). 4(حجم سلول و رشد آن باشد 
گزارش نمودند کاهش ارتفاع نهال ) 1998(و اسکوبر 

دلیل کاهش  تواند بهگیاهان در اثر تنش حشکی می
انتقال مواد غذایی ناشی از مسدود شدن آوندهاي 

  ). 14(آبکش و چوب باشد 
متقابل آبیاري و  اتاثرنتایج مقایسه میانگین 

ترین  فراجاذب بر تعداد میانگره نیز نشان داد که بیش
در ) 2/14(میزان  تعداد میانگره در واحد طول ساقه به

 گرم 120 درصد با مصرف 100تیمار آبیاري 
این تیمار با تیمارهاي آبیاري . حاصل گردیدفراجاذب 

 گرم فراجاذب در یک 120 و 80 درصد با مصرف 80
کمترین تعداد میانگره در . گروه آماري قرار گرفت

 60در تیمار آبیاري ) 2/11(میزان  واحد طول ساقه به
بنابراین . دست آمددرصد و بدون مصرف فراجاذب به

 درصد 60ادل مصرف فراجاذب همراه با آبیاري مع
داري بر تعداد میانگره در واحد نیاز آبی تأثیر معنی

ول ساقه، نداشت اما مصرف فراجاذب همراه با ط
 درصد نیاز آبی، این 100  و80تیمارهاي آبیاري 

  ). 7جدول (تأثیر قرار داد  شاخص را تحت
ها نشان وتحلیل آماري داده از طرفی نتایج تجزیه
بیاري و ماده فراجاذب و اثر داد، اثر اصلی تیمارهاي آ

 میزان کلروفیل مانندها ها بر برخی شاخص متقابل آن
 در واحد طول  برگ، قطر پیوندك و طول میانگره

 مقایسه نتایج). 4 جدول(داري نداشت ساقه، اثر معنی
میانگین سطوح مختلف آبیاري، فراجاذب و اثر متقابل 

انکن نیز نشان اي ددامنه ها با استفاده از آزمون چند آن
داد که اثر اصلی و متقابل آبیاري و فراجاذب، باعث 

هاي  جدول(داري در این صفات نگردید  تفاوت معنی
  ).7 و 6، 5
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  . رشد رویشی نهال کُنار هاي گیرایی و شاخصبر هاي آبیاري اثر تیمار مقایسه میانگین -5 جدول
Table 5. Comparison mean effect of irrigation treatments on survival and vegetative growth characteristics of 
Ber seedling.  

  تیمار آبیاري
  )درصد(

Irrigation 
treatment (%) 

  گیرایی
Survival 

(%)  

  ارتفاع نهال
Seedling 

height 
(cm) 

  قطر پایه
Root stock 
diameter 

(cm) 

  قطر پیوندك
Scion 

diameter 
(cm) 

  قرائت کلروفیل
Chlorophyll 

Reading  

  تعداد برگ
Leaf 

number  

  تعداد میانگره
Internodes 

number  

  طول میانگره
Internodes 

length 
(cm) 

60 57.8b 150.3b 3.3b 2.3a 44.5a 13.5a 12.5a 4.5a 

80 69.4a 176.4a 4.8a 3.1a 45.5a 14.2a 13.2a 4.5a 

100 74.1a 180.7a 4.3a 3.1a 45.8a 14.4a 13.4a 4.6a 

  .باشند دار در سطح احتمال پنج درصد می یهاي داراي حروف مشترك در هر ستون فاقد اختالف معن میانگین
Means followed by the same letter in each column are not significantly different (P<0.05).  

  
  . رشد رویشی نهال کُنار هاي گیرایی و شاخص بر تیمارهاي فراجاذباثر مقایسه میانگین  -6 جدول

Table 6. Comparison mean effect of superabsorbent treatments on survival and vegetative growth 
characteristics of Ber seedling.  

  تیمار فراجاذب
  )نهالازاي هر  گرم به(

Superabsorbent 
treatment  

(g per seedling)  

  گیرایی
Survival 

(%)  

  ع نهالارتفا
Seedling 

height 
(cm) 

  قطر پایه
Root stock 
diameter 

(cm) 

  قطر پیوندك
Scion 

diameter 
(cm) 

  قرائت کلروفیل
Chlorophyll 

Reading  

  تعداد برگ
Leaf 

number 

  تعداد میانگره
Internodes 

number  

  طول میانگره
Internodes 

length 
(cm) 

0 54.5b 148.2b 3.2b 2.5a 42.3a 13b 12b 4.3a 

40 63ab 156.9ab 3.7ab 2.9a 44.1a 13.6ab 12.6ab 4.4a 

80 73.2a 175.4a 3.9a 2.9a 45.9a 14.5a 13.5a 4.7a 

120 77.9a 196.1a 4.5a 2.9a 45.8a 15a 14a 4.8a 

  .باشند دار در سطح احتمال پنج درصد می یهاي داراي حروف مشترك در هر ستون فاقد اختالف معن میانگین
Means followed by the same letter in each column are not significantly different (P<0.05).  

  
  . رشد رویشی نهال کُنار هاي گیرایی و شاخص بر هاي آبیاري و ماده فراجاذب تیمارمتقابل اثر  مقایسه میانگین -7 جدول

Table 7. Comparison mean effect of superabsorbent and irrigation treatments on survival and vegetative 
growth characteristics of Ber seedling.  

  تیمار آبیاري
  )درصد(

Irrigation 
treatment  

(%)  

گرم ( فراجاذب
  ) نهالازاي هر به

Superabsorbent 
treatment 

(g per seedling) 

  گیرایی
Survival  

(%)  

  ارتفاع نهال
Seedling 

height  
)cm( 

  طر پایهق
Root 
stock 

diameter 
(cm) 

قطر 
  پیوندك
Scion 

diameter 
(cm) 

قرائت 
  کلروفیل

Chlorophyll 
Reading  

تعداد 
  برگ
Leaf 

number 

تعداد 
  میانگره

Internodes 
number  

  طول میانگره
Internodes 

length 
(cm) 

0 45.6b 128.3b 2.3b 2.0a 42.7a 12.2b 11.2b 4.3a 

40  55.7b 145.5b 3.5b 2.4a 44.2a 13.0b 12.2b 4.3a 

80  62.8b 161.5b 3.7ab 2.5a 45.5a 13.9ab 12.8b 4.6a 
60 

120  63.4ab 165ab 4ab 2.4a 45.6a 14.7a 13.7ab 4.7a 

0  54.6b 155.6b 3.2b 2.8a 44.9a 13.3b 12.3b 4.3a 

40  62.2b 161.6b 3.6b 3.2a 45.5a 13.6b 12.5b 4.4a 

80  77.9a 177.7a 3.6b 3.3a 46.1a 14.9a 13.9a 4.7a 
80 

120  78.6a 210.7a 4.7a 3.2a 45.6a 15.3a 14.0a 4.8a 

0 63.3ab 160.6b 3.6b 2.8a 45.2a 13.5b 12.5b 4.4a 

40  66.3ab 163ab 4ab 3a 45.5a 14.0ab 13.0ab 4.5a 

80  77.8a 186.8a 4.7a 3.3a 46.3a 14.6a 13.6ab 4.8a 
100 

120  88.9a 211.8a 4.9a 3.3a 46.4a 15a 14.2a 4.8a 
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  گیري کلی نتیجه
آبیاري  ، در تیمار کمپژوهشبر اساس نتایج این 

، مصرف فراجاذب ) درصد نیاز آبی گیاه80آبیاري با (
هاي رشد رویشی داري بر گیرایی و شاخص تأثیر معنی
در واقع در شرایط تنش خشکی، مصرف . کُنار دارد

فظ رطوبت در ناحیه ریشه و یل حدل فراجاذب به
دنبال آن، افزایش آب قابل استفاده گیاه، باعث  به

تعدیل اثر منفی این استرس بر گیاه گردیده و شرایط 
همچنین . کندبهتري براي رشد و نمو آن فراهم می

نتایج نشان داد که مصرف پلیمر فراجاذب باعث 
 درصدي، در مصرف آب آبیاري توسط 20کاهش 

که کاشت و پرورش این  با توجه به این. یدها گرد نهال
هاي جنوبی کشور انجام  محصول، عمدتاً در استان

دلیل پائین بودن میزان بارندگی  گیرد و این مناطق به می
آب روبرو  کمبود با سالیانه و شرایط گرم آب و هوایی

هستند، کاهش مصرف آب از اهمیت زیادي در توسعه 
  . ردار استکاشت و پرورش این محصول برخو

 گرم 80، مصرف پژوهشبر اساس نتایج این 
فراجاذب باعث گردید تا با اعمال تیمار آبیاري معادل 

دار گیرایی   درصد نیاز آبی، ضمن عدم کاهش معنی80
 20جویی و رشد رویشی نهال پیوندي کُنار، صرفه

بر اساس .  آب در پی داشته باشددرصدي در مصرف
 گرم فراجاذب در زمان 80، مصرف پژوهشنتایج این 

کاشت نهال پیوندي کنار با اعمال تیمار آبیاري 
 درصد نیاز آبی کنار، بهترین اثر بخشی داشته 80معادل
. گردد عنوان بهترین تیمار به کشاورزان توصیه می و به

همچنین بر اساس این نتایج، مقدار ماهیانه آب 
 گرم پلیمر فراجاذب 80مصرفی نهال کُنار با مصرف 

  . گردد ارائه می8ازاي هر نهال در جدول  هب

  
  .ازاي هر نهال  گرم پلیمر فراجاذب به80 مصرف با مقدار ماهیانه آب مصرفی نهال کُنار -8 جدول

Table 8. Amount of water use for Ber with 80g per seedling superabsorbent polymer.  

  هاي سال ماه
Months of year 

  )مترمکعب در هکتار (مقدار آب مصرفی
Amount of water use (Cubic meters per hectare) 

April  107.6 

May 153.5 

June 213.2 

July 219.6 

August 202.7 

September 166.1 

October 180.4 

November 73 

December 35 

January 38.6 

February 45 

Mars 73.7 
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دهد  سبات نشان میاز نظر توجیه اقتصادي نیز محا
طور  به(با احتساب قیمت هر کیلوگرم ماده فراجاذب 

 گرم 80و میزان مصرف )  ریال200000متوسط 
ازاي هر نهال  ازاي هر نهال، میزان هزینه به به
همچنین با . آید دست می به)  ریال80×200=16000(

 اصله 277 که تعداد 6×6در نظر گرفتن فاصله کاشت 

ازاي   خواهد شد، میزان هزینه بهنهال در هکتار کشت
) ریال 277×80×200=4432000(هر هکتار معادل 

بنابراین با توجه به این میزان هزینه کم . گردد تعیین می
ناشی از مصرف ماده فراجاذب براي هر نهال و یا هر 

جویی آب مصرفی ناشی از آن، هکتار باغ کُنار و صرفه
  .تمصرف ماده فراجاذب مقرون به صرفه اس
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Abstract1 
Background and Objectives: Ber (Ziziphus spp.), is as one of the most important of tropical fruits 
that  adapte to weather conditions of southern of the Iran and is cultivated in the provinces of 
Khuzestan, Hormozgan, Bushehr, Sistan and Baluchistan and county of Jiroft and kahnuj. Due to the 
climatic conditions of these areas such as low rainfall and high evapotranspiration, water deficit is 
one of the most important environmental factors that influences on cultivation of plants include of 
Ber in these areas and it has caused problems for farmers, and finding a solution to this problem is 
necessary. On the other hand, one of strategies for challenge with the water deficit problem and 
reduce the adverse effects of drought stress on the growth and yield of crops and fruit trees in 
tropical regions is the application of the super absorbent materials. 
 
Materials and Methods: In order to evaluate the effects of superabsorbent polymer on survival and 
vegetative growth of Ber (Ziziphus spp.) grafted seedlings under drought stress, an experiment with 
3 irrigation levels as main plot including: 100, 80 and 60% of cumulative evaporation from pan class 
A, 4 levels of superabsorbent polymer: 0, 40, 80 and 120g from A200 source as sub plot, carried out 
in split plat based on completely randomized block design with three replications on 36 Ber trees, 
during two years in Date palm and tropical fruits research center in Ahwaz.  
 
Results: Based on the results of variance analysis of data, different levels of irrigation and 
superabsorbent and interaction effect of them on survival and vegetative growth characteristics such 
as seedling height, root stock diameter, mean number of leaf and internodes in per stem length at 5% 
probability level is significant. Comparing the mean of different levels of irrigation, treatments of 80 
and 100% of water requirement were in the same group and did not show any significant difference, 
but showed significant difference with 60% water requirement. On the other hand, the results 
showed that under drought stress, application of different levels of irrigation and superabsorbent and 
interaction effect of them on some vegetative growth characteristics such as chlorophyll content, 
scion diameter and length of internodes in per stem length had no significant effect. 
 
Conclusion: Based on the finding of this research, the application 80g superabsorbent and irrigation 
with 80% of water requirement for each Ber seedling, saved 20% of water consumption, with no 
significant decrease of the survival and vegetative growth. Therefore, consumption of 80g 
superabsorbent at the planting time of Ber (Ziziphus spp.) seedlings is recommended to farmers. 
 
Keywords: Drought stress, Saving of water consumption, Superabsorbent polymer   
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