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  با استفاده از سوپر جاذب بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبهکاهش اثر سوء تنش خشکی 

  

  3پناههاشم امین و 2*سهرابی ، برهان1محمدرضا احمديسید

  نلوم و تحقیقات گیالارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد عدانشجوي کارشناسی1
  1عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور2

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتعضو هیات علمی 3
  6/10/93 ؛ تاریخ پذیرش:       2/4/93تاریخ دریافت: 

  چکیده
آبیاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه  آبجاذب و به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف پلیمر سوپر

هـاي کامـل هاي خـرد شـده در قالـب طـرح بلـوكصورت طرح کرتاي بهستان، آزمایش مزرعهرقم گل
نیاز آبـی  ٪100تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش سطوح مختلف آبیاري (آبیاري متعارف (

 A200 جاذب هاي اصلی و سطوح  متفاوت سـوپرنیاز آبی گیاه) و دیم در کرت ٪50گیاه)،  کم آبیاري (
هـاي فرعـی قـرار گرفـت. نتـایج تجزیـه گرم برمتر مکعب در خاك) در کـرت 40 و 30، 20، 10(صفر، 

و  تعداد کل قوزهتعداد گره بر روي ساقه اصلی، واریانس نشان داد که میزان آبیاري بر تعداد شاخه زایا، 
دار معنـی تفـاوتوش عملکـرد تعداد شاخه رویا، وزن سی قوزه و ولی بر  دار داشتمعنی رثاالیاف  کیل

و آبیـاري بـر روي صـفات  اثـر متقابـل سـوپر جـاذب نیز نداشت. دراین تحقیق اثر پلیمر سوپر جاذب و
تنها در شرایط کم آبـی و در مزارع پنبه بنابراین استفاده از سوپر جاذب  .شدن دارمعنیگیري شده اندازه

  گردد.تنش خشکی توصیه می
  

 دروژل، پنبه رقم گلستان، حفظ رطوبتکم آبیاري، هی :کلیدي يهاواژه
  

  مقدمه
کاهش نزوالت باشد. یمجهان  یفیل اهیگ نیترو مهم يمحصوالت کشاورز نتریارزش از با یکیپنبه 
محـدود کننـده توسـعه کشـاورزي در آینـده اصـلی یکی از عوامـل  ،کمبود منابع آبی در کشورجوي و 
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عنـوان یکـی از محورهـاي مهـم در بـهموجـود منـابع آب  رود، لذا استفاده بهینـه ازشمار میه بنزدیک 
منظور حفـظ ذخیـره هاي پیشرفته بهخواهد بود. مدیریت صحیح و به کارگیري تکنیکپایدار کشاورزي 

از جمله اقدامات موثر براي افـزایش رانـدمان آبیـاري و در نتیجـه بهبـود بهـره بـرداري  ،رطوبتی خاك
براي مقابله با شرایط کم آبـی و کـاهش اثـر سـوء  ).2004 ،همکاراناختر و باشد (ازمنابع محدودآب می
ظرفیـت نگهـداري آب دهنده مواد افزایش  به عنوانجاذب کاربرد پلیمرهاي سوپرتنش خشکی بر گیاه، 

جاذب پلیمرهائی به شدت آب دوست سوپر. )1994 ،عسگري و همکاراناست (رو به گسترش در خاك، 
به راحتی آب و مواد غـذائی  ،ظرفیت زیاد جذب آب، در موقع نیاز ریشه خودداري ازبرهستند که ضمن 

در با جذب رطوبت و کاهش نفوذ عمقـی آب  این مواددهند. در اختیار ریشه گیاه قرار میجذب شده را 
 ).1993 ،سـیلبربوش و همکـاراند (نسـازهاي سبک، مشـکل آبشـویی کودهـا را نیـز مرتفـع مـیخاك

تحت شرایط کـم آبـی بـر روي  پلیمرهاي سوپر جاذبروي تعدادي از کشورها در تحقیقات انجام شده 
توصـیه بـراي اسـتفاده از مـواد دلیل  .)2000 ،چاتزوپولوس و همکارانموفقیت آمیز بوده است( ،گیاهان

مناسب بودن نسبی قیمت این مواد، سهولت ساخت و طیف وسیع کـاربرد آنهـا در مذکور در کشاورزي، 
بـا توجـه بـه شـرایط  در ایران نیز پلیمرهاي سوپر جاذب تولید می شـود.. وان شدعن ي مذکورکشورها
ها و قیمت مناسب هاي سوپر جاذبکشور، ویژگیو پایداري شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی در اقلیمی 

  رسد.آن، تحقیق در این زمینه در مورد گیاه پنبه ضروري به نظر می
یزان آبشوئی مواد غذایی خاك بخصوص آمونیوم را به کاربرد پلیمرهاي سوپر جاذب در خاك، م

) 1999هاترمن و همکاران(به گزارش ). 2006 ،نژاددهد (تابان و موحديمقدار قابل توجهی کاهش می
افزایش  موجبدرصد وزنی  4/0و  2/0، 12/0، 08/0، 04/0افزودن هیدروژل به خاك شنی در مقادیر 

 درصد وزنی، 4/0مقدار هیدروژل مصرفی) گردید. مصرف (متناسب با در خاكظرفیت نگهداري آب 
هاي منبسط شده سیلتی نیز افزایش داد. هیدروژلظرفیت نگهداري آب را حتی در خاك لومی و رس

پلیمرهاي سوپر  .نددرصد آب ذخیره شده را رها کرد 99/0بار(حد پژمرددگی دایم)،  15تحت فشار 
) و نیز 1988وص ظاهري و ساختمان خاك (هاللیا و لتی، جاذب بر میزان نفوذ آب در خاك، وزن مخص
  گذارند.) تاثیر می1981میزان تبخیر از سطح خاك (تیل و ال هادي، 

بر میزان آب قابل استفاده در خاك  Superab A200) تاثیر 2006عابدي کوپایی و اسدکاظمی (
کیلوگرم خاك لومی و رسی  گرم در 6لومی و رسی مورد بررسی قرار دادند. کاربرد پلیمر در سطح 

) 2010برابر افزایش داد. سید دراجی و همکاران ( 2/1و  3/2ترتیب مقدار رطوبت قابل استفاده را به
را به صورت  Superab A200درصد وزنی) پلیمر سوپر جاذب  6/0و  4/0، 2/0، 0تاثیر چهار سطح (

ی) مورد آزمایش قرار داد که نتایج جداگانه بر روي سه نوع خاك با بافت مختلف (شنی، لومی و رس
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درصد وزنی پلیمر در شوري اولیه خاك شنی و لومی میزان آب قابل استفاده  6/0نشان داد  با کاربرد 
  برابر نسبت به شاهد افزایش یافته است. 2/1/ تا 2/2گیاه را به ترتیب 

درصد وزنی  3/0و  2/0، 1/0، 05/0) با بررسی تاثیر مقادیر پنج سطح صفر، 1991گنجی خرمدل (
بر روي برخی خصوصیات فیزیکی خاك از قبیل ظرفیت نگهداري آب،  PR 3005 Aسوپر جاذب 

گذري در دو نوع بافت خاك لومی و لوم شنی بررسی نمود. نتایج نشان داد که در تخلخل و ضریب آب
یشترین تاثیر را درصد وزنی پلیمر ب 3/0خاك لومی مابین درصدهاي مختلف پلیمر سوپر جاذب، مقدار 

درصد وزنی پلیمر  3/0و  2/0روي افزایش تخلخل کل خاك داشت. در خاك لومی شنی، مقادیر 
بیشترین تاثیر را روي افزایش تخلخل خاك دارا بودند. با افزایش کاریرد مقادیر پلیمر، ظرفیت نگهداري 

ومی شنی بیشتر بود. هاي لهاي مورد آزمایش افزایش یافت. این افزایش در خاكرطوبت در خاك
آکریالت پتاسیم و یا شوند و از پلیپلیمرها ترکیبات سنتتیک آلی بوده و به صورت مصنوعی تولید می

سدیم ساخته شده و می توانند در تماس با آب آن را سریعا تا چندین برابر حجم خود جذب و نگهداري 
و در نهایت با کاهش تنش ناشی از  کنند و قابلیت نگهداري آب را در خاك مورد نظر افزایش دهند

  ).2002، خشکی سبب ارتقاء رشد گیاه شوند (روشن
  

 هامواد وروش
کیلـومتري شـمال غربـی شهرسـتان  11آبـاد واقـع در در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم پژوهشاین 

ی دقیقه شـمال 51درجه  36دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  36درجه و  55گرگان با طول جغرافیایی 
هـاي خـرد شـده در متر از سطح دریا به اجرا در آمد. آزمایش به صورت طرح کرت 14با ارتفاع متوسط 
هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد که در آن سطوح متفـاوت آبیـاري [(آبیـاري قالب طرح بلوك

م)] در کـرت ) و شـرایط دیـآب مـورد نیـاز گیـاه %50گیاه)، کم آبیاري ( آب مورد نیاز %100متعارف (
گرم برمتـر مکعـب در خـاك) در   40و 30، 20، 10(صفر،  A200جاذب  اصلی و سطوح متفاوت سوپر
 هـر تیمـار در  چهـارمتري خاك قرار داده شـد. سانتی 25جاذب در عمق کرت فرعی قرار گرفت. سوپر

تکـرار و  هاي اصلی در هـرکشت شد. فاصله بین کرتسانتی متر  80×20تراکم  ي بامتر شش خطخط 
  متر بود.  6نیز فاصله بین تکرارها 

مصرف کودها بر اساس آزمون خـاك و سـایر  .قبل از کشت از قطعه مورد نظر نمونه خاك تهیه شد
 عملیات زراعی بر اساس نظر متخصصین زیربط انجام گرفت. زمـان آبیـاري بـر اسـاس تبخیـر از تشـت

گیري وزنی از خاك تعیین شد. بـراي ر اساس نمونهو مقدار آب آبیاري براي هر تیمار ب A کالس تبخیر
گیري شـده و بـا توجـه بـه تعیین حجم آب مصرفی در هر آبیاري، درصد وزنی رطوبت در خاك انـدازه

عی، مقـدار آب مصـرفی زرامشخص بودن وزن مخصوص ظاهري و درصد وزنی رطوبت خاك در ظرفیت
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یل تعداد گره بر روي ساقه اصلی، تعـداد شـاخه در این آزمایش صفاتی از قب محاسبه شد براي هر کرت
شـد. در نهایـت  گیـريعملکرد وش انـدازه و رویا، تعداد شاخه زایا، تعداد کل قوزه، وزن سی قوزه، کیل

تجزیـه و  SASنتـایج بدسـت آمـده بـا نـرم افـزار آمـاري  ،پس از جمع بندي و مرتب کـردن داده هـا
  . شدندمقایسه  LSDها با آزمون میانگین

  
  نتایج و بحث

نشان داد عامل آبیاري و سوپر جاذب و نیز اثر متقابل آنها بر روي عملکرد داده ها تجزیه واریانس 
دیم، شرایط عملکرد وش در  ،)2(جدول  مقایسه میانگیندر ). 1داري نداشت (جدول ثیر معنیأوش ت

لذا علی رغم عدم تار بود، کیلوگرم در هک 1792و  1896، 2134ترتیب کم آبیاري و آبیاري متعارف به
استفاده از سوپرجاذب در شرایط دار در عملکرد وش تیمارهاي آبیاري، وجود تفاوت آماري معنی
البته . ه استدکربه حفظ گل و بار و در نتیجه افزایش عملکرد وش کمک  ،محدودیت منابع آب آبیاري

از . )1(شکل  یم کمک کرده استتوزیع مناسب بارش در فصل داشت به پیشی گرفتن عملکرد تیمار د
ند. رشد رویشی بیشتر و تاخیر در شروع گلدهی، دیرس تر نیز شد باتیمارهاي آبیاري شده  طرف دیگر

به دلیل برخورد با سرماي پاییز در این تیمارها تعداد زیادي از قوزه هاي تشکیل شده  به همین دلیل
علیرغم نبود تفاوت معنی دار آماري بین  نتیجه درو برداشت نشده اند. فرصتی براي باز شدن نیافته 

از نظر عددي بیش از تمیارهاي  ،تیمارهاي آبیاري و مقادیر مختلف سوپرجاذب، عملکرد وش تیمار دیم
نه تنها به )، 1 شکل( 1390هاي تیر و مرداد، شهریور و  مهر ). بارندگی ماه2(جدول  ه استآبی شد

مزارع آبیاري بر عملکرد وش نی کرد بلکه موجب تاثیر منفی کاهش شدت تنش مزارع پنبه کمک شایا
 موجبافزایش شاخ و برگ و داراي سوپرجاذب با افزایش رشد رویشی، آبیاري در تیمارهاي . آبی گردید

بی رویه بدون تنش انجام آبیاري  ،هاي پرباران. بنابراین در سالنیز شدهاي قارچی افزایش بیماري
اثر سوپر جاذب نیز بر  گردد.مرحله گلدهی سبب کاهش عملکرد وش میپس از کنترل شده، حتی 

در  کیلوگرم 2074). بیشترین میزان عملکرد وش (1دار نداشت (جدول روي عملکرد وش تاثیر معنی
گرم در متر مکعب خاك بود، هر چند از  30هکتار) زمانی حاصل شد که میزان سوپر جاذب مصرفی 

رسد با توجه ). به نظر می2 (جدول ح مختلف سوپر جاذب مشاهده نشدلحاظ آماري تفاوتی بین سطو
به وقوع بارندگی کافی در مراحل پس از گلدهی (مرداد)، سوپر جاذب اثر مثبتی بر عملکرد وش 

دار بر عملکرد وش معنینیز تجزیه واریانس اثر متقابل آبیاري و سوپر جاذب  به استناد جدولنداشت. 
    ).1 نبود (جدول

). بیشترین 1 داري در سطح یک درصد بر تعداد شاخه زایا داشت (جدولثیر معنیأزان آبیاري تمی
عدد در بوته) حاصل شد که از لحاظ  17درصد آبیاري ( 50تعداد شاخه زایا در شرایط آبیاري کامل و 
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تعداد ). 2 شکلعدد در بوته) داشت ( 11داري با مقدار آن در شرایط عدم آبیاري (آماري تفاوت معنی
 داري (در سطح یک درصد) تحت تأثیر مقدار آبیاري قرار گرفت (جدولگره بر روي ساقه به طور معنی

عدد برروي ساقه  7/23و  9/23آبیاري تعداد گره به ترتیب برابر با ). در تیمار آبیاري متعارف و کم 1
دد بر روي ساقه اصلی کاهش ع 18/ 24داري به تعداد بود. در شرایط دیم، تعداد گره به طور معنی

) اثر مقدار آبیاري بر 1 ). بر اساس نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس (جدول3 شکلیافت (
عددي تعداد شاخه رویا در آبیاري متعارف بیشتر از  دار نبود، با این وجود از نظرتعداد شاخه رویا معنی

مقدار آبیاري بر تعداد کل قوزه در هر بوته در سطح  اثر ). 4 شکلتیمار کم آبیاري و تیمار دیم بود (
). نتایج نشان داد که تعداد قوزه در هر بوته تحت تأثیر شرایط رطوبتی 5 شکلدار بود (یک درصد معنی

مختلف قرارگرفت به طوري که با افزایش میزان آبیاري تعداد قوزه در بوته افزایش یافت. بیشترین تعداد 
قوزه در هر بوته و کمترین تعداد آن در تیمار دیم به مقدار  1/14ي متعارف به مقدار قوزه در تیمار آبیار

  عدد در هر بوته حاصل شد.  6/9
(در در بین اجزاي عملکرد پنبه، تعداد قوزه در بوته بیشترین تأثیر را در عملکرد وش پنبه دارد

). براساس 1 دار نشد (جدولعنیاثر مقدار آبیاري بر وزن سی قوزه م .صورت داشتن قابلیت برداشت)
گرم  6/156قوزه به ترتیب در آبیاري متعارف با وزن  نتایج  بدست آمده بیشترین و کمترین وزن سی 

). بر اساس نتایج  بدست آمده اثر مقدار آبیاري بر کیل 6 شکلدیم حاصل شد (تیمار گرم در  5/152و 
ترین و کمترین میزان کیل الیاف به ترتیب در . بیش)7 شکلدار بود (درصد معنی 5الیاف در سطح 

افزایش دهد درصد) مشاهده شد. این امر نشان می 6/38درصد) و کم آبیاري ( 8/40شرایط دیم (
تعادل رشد الیاف و بذر را به نفع بذر تغییر داده است. به عبارت دیگر ، دسترسی بوته هاي پنبه به آب

. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مقدار ی گرددموزن دانه میموجب افزایش تنش رطوبتی 
جاذب  و نیز اثر متقابل میزان آبیاري و مقدار سوپرجاذب بر تعداد شاخه زایا، تعداد شاخه مختلف سوپر

با توجه به مقایسه . )1 (جدول دار نبودکیل الیاف معنی و قوزه، تعداد کل قوزهرویا، تعداد گره، وزن سی
) سطوح مختلف آب آبیاري تاثیري بر عملکرد وش نداشته است. زیرا گیاه پنبه به 8میانگین(شکل 

عنوان یک گیاه رشد نامحدودف در مناطقی با محدودیت شرایط مساعد اقلیمی، قادر به ایجاد توازن 
مناسب بین رشد رویشی و رشد زایشی در شرایط دسترسی به آب کافی نبوده و با ایجاد تاخیر در 

ن کافی براي باز شدن قوزه را نخواهد داشت. در این پژوهش نیز تعداد زیادي از قوزه هاي گلدهی، زما
 تشکیل شده روي بوته موفق به طی آخرین مرحله رشد نشده و با فرارسیدن سرماي پاییز از بین رفتند.

  است.  با توجه به بارندگی مناسب و دیررس شدن تیمارهاي آبی، تفاوت آماري بین تیمارها رخ نداده
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میانگین مربعات تعداد گره، تعداد شاخه زایا، تعداد کل قوزه، وزن سی قوزه، کیل الیاف و عملکرد  -1 جدول
  .وش، در مقادیر مختلف آبیاري و سوپر جاذب

 منابع تغییرات
درجه 
 آزادي

شاخه   
 زایا

تعدادکل 
 قوزه

  تعداد 
 گره 

  وزن 
 سی قوزه

شاخه   
 رویا

  عملکرد 
 وش

  کیل 
 الیاف

  2/2ns  0/6ns ns 42/0  ns3/214  ns 54/0  1594102** *57/16  2 بلوك
  I( 2 **3/154   77/8 ** **06/155  ns 8/55  ns 15/0  ns460947  *09/19آبیاري (

  03/2  243358  12/0  5/75  45/2  3/30 1/5 4 خطاي اصلی
  A( 4  3/4 ns  2/3ns ns 79/5  ns /225  ns 07/0  73661ns ns 56/1سوپر جاذب (
I × A 8  4/5 ns  7/2ns ns 08/5  ns /280  ns 39/0  178833ns ns 78/2  

  09/3  166217  48/0  44/199  90/2  7/4 7/2 24 خطاي فرعی
  44/4  0/21  6/25  1/9  8/7  4/18 5/10 - ضریب تغییرات

ns دار است.درصد معنی 1: معنی دار نیست. **: در سطح  
  

د شاخه زایا، تعداد کل قوزه، وزن سی قوزه، کیل الیاف و عملکرد تعداد گره، تعدامقایسه میانگین  - 2 جدول
  .وش، در مقادیر مختلف سوپر جاذب

  صفت
  فاکتور

تعدادشاخه   
 زایا

  تعداد
 کل قوزه

  عداد ت
 گره

سی وزن 
 )grقوزه (

  ارتفاع
)Cm(  

  عملکرد وش
)Kg/ha(  

  کیل الیاف
 )درصد(

  39  1825  6/1  3/149  2/23  7/11  6/16  صفر
10  1/15  6/11  5/21  3/152  5/1  1907  2/40  
20  1/15  4/11  2/21  4/157  6/1  1935  8/39  
30  6/15  6/11  3/22  7/161  4/1  2074  5/39  
40  3/15  6/11  5/21  5/151  6/1  1963  81/39  

LSD (0.05) 6/1  7/1  6/0  2  1/2  7/170  5/1  
  

  
  آباد گرگانبارندگی ماهیانه ایستگاه هاشم - 1شکل 
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 مقدار آبیاري بر تعداد شاخه زایا اثر اصلی -2شکل 

 

  
  اثر اصلی مقدار آبیاري بر تعداد گره - 3شکل 

 

  
  ثر اصلی مقدار آبیاري بر تعداد شاخه رویا -4کل ش
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 اثر اصلی مقدار آبیاري بر تعداد کل قوزه - 5شکل 

  
 اثر اصلی مقدار آبیاري بر وزن سی قوزه - 6  شکل

  
 کیل الیاف اثر اصلی مقدار آبیاري بر -7شکل 
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 اثر اصلی مقدار آبیاري بر عملکرد وش - 8شکل 
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Abstract 

This study was carried out to evaluate of various levels of water and super 
absorbent polymer (SAP) application on Cotton yield and yield component of 
Golestan Variety at Hashemabad Cotton Research Station, Gorgan/ Iran. In this 
experiment Three levels of Irrigation water Including: Rainfed (I0), 50% (I50) and 
100% (I100) cotton Water Requirements  and five levels of super absorbent polymer 
application 0 (S0), 10 (S10), 20 (S20), 30 (S30), 40 (S40) gr/m3soil at three 
replications were compared. Analysis of variance showed that the amount of 
irrigation water had a significant impact on the sympodia branch number, number 
of bolls, number of nodes on the main stem, and fiber micronaire. But the irrigation 
regime had no significant effect on monopodia branches, 30 bolls weight, 
cottonseed yield. Finaly, analysis of variance showed that SAP and interaction 
between Irrigation regime & SAP had no significant effect on number of sympodia 
& monopodia branch, number of nodes, 30 bolls weight, number of boll, cotton 
seed yield, lint percentage. Therefore, the use of super absorbent for cotton fields 
are recommended only in terms of water scarcity and Hydrologic drought 
condition. 
 
Keywords: Deficit Irrigation, Hydrogel, Golestan variety, Moisture protection2 
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