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چکیده
دشت کاشمر در نواحی خشک کشور قرار دارد و وقوع خشکسالیهای متوالی اخیر نیز باعث شده که مدیریت مصرف آب
مورد توجه جدی قرار گیرد .در این پژوهش ،تاثیر چهار مقدار پلیمر سوپرجاذب ( A200صفر )(S2) %0/2 ،(S1)%0/1 ،(S0

و  (S3) 0/3درصد وزنی) ،چهار مقدار ورمیکمپوست (صفر ) (V2) 10 ،(V1) 7 ،(V0و  (V3) 11تن در هکتار) و سه میزان
آبیاری ( (W2) %00 ،(W1) %00و  (W3) 100درصد نیاز آبی) بر کارایی مصرف آب (آب آبیاری و بارندگی) و کارایی
مصرف آب آبیاری گندم رقم الوند در مزرعه پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر مورد بررسی قرار گرفت .آزمایش
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی و بهصورت گلدانی در تعداد  111عدد گلدان انجام شد .نتایج نشان داد
که بیشترین میزان کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری در تیمار  S3V3W3بهترتیب بهمیزان  1/14کیلوگرم
بر مترمکعب در هکتار و  2/20کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار و کمترین میزان کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب
آبیاری نیز در تیمار  S0V0W1بهترتیب بهمیزان  1/03کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار و  1/10کیلوگرم بر مترمکعب در
هکتار بهدست آمد .کاربرد سوپرجاذب و ورمیکمپوست سبب افزایش کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری
گندم شد .در شرایط این آزمایش ،با توجه به تجزیه واریانس ،کاربرد ترکیب سوپرجاذب و ورمیکمپوست معنیدار نیست؛
بنابراین ،کاربرد ترکیب مقادیر سوپرجاذب و ورمیکمپوست توصیه نمیشود .همچنین ،در کاربرد سوپرجاذب و
ورمیکمپوست به صورت جداگانه ،با توجه به مقایسه میانگینها در سطح پنج درصد معنیداری ،بهترین مقدار برای حصول
حداکثر کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری 0/2 ،درصد وزنی سوپرجاذب یا  10تن در هکتار ورمیکمپوست
است .با استفاده از حداکثر سوپرجاذب و ورمیکمپوست ( )S3V3با افزایش نیاز آبی از  %00به  %00و از  00به  ،100مقدار
کارایی مصرف آب آبیاری بهترتیب  % 0/1و  % 14/7افزایش یافت.

واژههای کلیدی:

تنش آبی ،گندم رقم الوند ،کاشمر ،سوپر جاذب رطوبت

 -1آدرس نویسنده مسئول :گروه مهندسی آب ،دانشکده مهندسی زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
* -دریافت :شهریور  1931و پذیرش :آذر 1931
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مقدمه
ایران به دلیل نقصان ریزشهای جـوی و

دور آبیـاری و صرفهجویی در مصرف آب به همراه

نامناسـب بـودن پراکنش زمانی و مکانی بارندگی ،در زمره

کاهش هزینههای آبیاری افزودن سوپرجاذبها به خاك

کـشورهای خـشك و نیمـه خشك جهان بوده و همواره

است (کبیری و ظهوریان مهر .)1911 ،اصالح خصوصیات

با مشکل کمبود آب روبرو است (سید دراجی و همکاران،

فیزیکی و شیمیایی خاك ،کـاهش اثـرات ناشـی از تـنش

 .)1913اکثر گیاهان در برخورد با تنش خشکی در مراحل

خـشکی بـه گیـاه و افـزایش نگهداری آب در خاك از

حساس رشد عملکردشان کاهش مییابد (نجفی و

خصوصیات بارز ایـن مـواد است .این مواد با جذب

همکاران .)1932 ،اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری

سـریع آب و حفـظ آن ،تلفـات آبیـاری ماننـد نفـوذ

فنون پیـشرفته بـه منظور حفظ ذخیره رطوبتی خاك از

عمقـی و روانـاب را کـاهش داده ،در ادامـه بـازده ناشـی

جمله اقدامات موثر برای افـزایش راندمان آبیاری و در

از بارنـدگیهـای پراکنده را باال برده و در صورت آبیاری،

نتیجه بهبـود بهـرهبـرداری از منـابع محـدود آب است.

فواصـل بـین آبیاریها را افزایش میدهـد .همچنـین ،بـا

روشهای مختلفی برای کـاهش محـدودیتهـای یاد

قرارگیـری پلیمـر در خـاك و جــذب آب بهوسیله آن

شـده پیـشنهاد شـده کـه اسـتفاده از مـواد اصالحکننده

پیوســتگی عمودی لولههای مویینه شکسته شده و تبخیر

طبیعی و مصنوعی از جمله آنها است .مطابق مطالعـه

از سطح خاك کم میشـود (هلیا و همکاران.)1332 ،

بهبهـانی و همکـاران ( ،)1911افـزودن موادی مانند

ایـسالم و همکـاران ( )2011گزارش نمودند،

بقایای گیاهی ،مواد پلیمیری سوپرجاذب ،کود دامی و

زمانی که سوپرجاذبها با خاك مخلـوط میشوند،

ورمیکمپوست میتواند عالوه بر ایـنکـه خصوصیات

موجب حفظ مقدار زیـادی رطوبـت و مـواد غذایی در

فیزیکی و شیمیایی خاك را بهبود بخشد ،امکان بهرهوری

خاك شده که با این شرایط گیاه کمتر با کمبود آب و مواد

بیشتر در مصرف آب را فـراهم آورد و بستر خاك را به

غذایی روبرو خواهـد شـد .سوپرجاذبها عالوه بر کاهش

یك بستر خوب تبدیل کند.

تلفات آب ،خصوصیات فیزیکی خاك مانند تخلخل،

کریمی و نادری ( )2002گزارش نمودند که ماده

چگالی ظاهری ،ساختمان و سرعت نفوذ آب در خاك را

آلی بهعنوان بهترین اصالحکننده در افـزایش ظرفیـت

بهبود میبخشند .بهبود شرایط به خصوصیات فیزیکی

نگهداشت در بیشتر خـاكهـا مـیتوانـد بـه کـار رود.

خاك ،شرایط آب و هوا ،میزان پلیمر افزوده شده به خاك

یکی از مشکالت در کشاورزی ،پایین بودن کارآیی

نـوع و اندازه ذرات پلیمر و میزان شوری خـاك بـستگی

مصرف آب و کود است .بیشتر کودهای شیمیایی مصرفی

دارد .یکی دیگر از فواید مهم سوپرجاذب این اسـت که

از خارج وارد میشـود که این مسئله باعث باال رفتن هزینه

آب ذخیره شده در هیدروژل بهطور مـؤثر در گیـاه مورد

تولید محصول و آلودگی محـیط زیست مخصوصا آبهای

استفاده قرار میگیرد .به این صـورت کـه شـیب پتانسیل

سـطحی و زیرزمینـی مـیشـود .از مهمتـرین راهکارهای

بین ژل و ریشه گیاه موجب میشود تا ژل ،آب را آزاد

افزایش راندمان کاربرد آب و کود حل کردن کودها در آب

کند ،در نتیجه آب بهسمت ریشه حرکت کرده و به راحتی

آبیاری در روشهای آبیاری بارانی یا سطحی ،رساندن

در اختیار ریشه گیاه قرار میگیرد؛ بنابراین استفاده از این

مـواد غـذایی بـه گیاه بوسیله آبیاری قطرهای ،کاربرد

پلیمرها یکـی از مناسـبتـرین راهکارها برای فراهم

هیدروژلهای غنـی شـده بـا مـوادغذایی مورد نیاز گیـاه

آوردن رطوبت خاك در منطقـه ریشه گیاه است (باقری و

و انـواع روشهای کـشت بـدون خـاك اسـت (عابدی

افراسیاب.)1934 ،

کوپایی و مسفروش .)1911 ،یکـی از روشهـای افـزایش
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یکی دیگر از مواد اصالح کننده که اخیرا زیاد مورد توجه

دانه با هیدروژل متاثر است .عملکرد نیز به طور معنیداری

کـشاورزان و پژوهـشگران قـرار گرفتـه ،ورمیکمپوسـت

با کاربرد هیدروژل متاثر بود .باالترین عملکرد دانه نیز با

است .ورمـیکمپوسـت یکـی از بهترین کودهای آلی حال

کاربرد  20گرم هیدروژل مشاهده شد .لیان یان و یان

حاضر است که به خوبی تغییر ساختار یافته و فرایند

( )2019به بررسی اثرات سوپرجاذب رزین روی کارایی

هوموسـی شـدن در مرحله رسیدگی آن به سرعت اتفاق

مصرف آب و عملکرد گندم در مناطق خشك پرداختند.

میافتد (درزی و همکاران .)1912 ،این کود به دلیل

نتایج نشان داد که کاربرد سوپر جاذب در مناطق خشك

سرعت فرایند هوموسی شدنش در خـاك انتخاب میشود

باعث افزایش رطوبت نسبی خاك در طول دوره رشد شده

زیرا هوموس با چسباندن ذرات خاك به هم موجب به

و کارایی مصرف آب گندم را افزایش میدهد.

وجود آمدن خاكدانه در محیط خـاك میشود که کمك

با توجه به پژوهشهای صورت گرفته ،بیشتر

شایانی در بهبـود سـاختمان خـاك میکند (مهدوی

محققین به اثربخشی مواد طبیعی و مصنوعی جاذب

دامغانی و همکاران .)2002 ،همچنین ،ورمـیکمپوسـت

رطوبت بر خصوصیات فیزیکی خاك و نیز پارامترهای

حـاوی مـواد مغذی با فرمهایی است که به راحتـی

عملکرد و کارایی مصرف آب دست یافتهاند ،بنابراین

بهوسیله ریـشه جذب شده و در دسترس گیاه قـرار

ضرورت استفاده از این مواد بیش از پیش باید مورد نظر

مـیگیرنـد (روی و همکاران.)2010 ،

مسئوالن قرار گیرد.

حسام و همکاران ( )1939بهمنظور ارزیابی تاثیر

علیرغم واقع شدن ایران در منطقه خشك و

پلیمر سوپرجاذب بر روی عملکرد و کارایی مصرف آب

نیمه خشك جهان و کمبود منابع آبی و نیز وقوع

گوجه فرنگی ،آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری

خشکسالیهای پیاپی در مناطق مختلف کشور از جمله

کامال تصادفی با دو تیمار رژیم آبیاری در سه سطح شامل

شهرستان کاشمر ،استفاده از مواد جاذب رطوبت مانند

 100 ،21و  121درصد نیاز آبی گیاه و تیمار غلظت

هیدروژل و ورمیکمپوست مورد توجه عامه کشاورزان

سوپرجاذب در پنج سطح صفر ،چهار ،شش ،هشت و 10

قرار نگرفته است .شهرستان کاشمر دارای اقلیم خشك

گرم در هر کیلوگرم خاك گلدان در چهار تکرار در شرایط

بیابانی معتدل و با متوسط بارندگی سالیانه  111/1میلیمتر

گلخانه انجام دادند .نتایج نشان داد که کاربرد شش گرم

است .همچنین ،بهدلیل افت سطح آبهای زیرزمینی در

هیدروژل سوپرجاذب در هر کیلوگرم خاك گلدان و سطح

منطقه و تحقیقات کمی که در مورد تاثیر ترکیبی

 121درصد آبیاری ،اثر معنیداری روی عملکرد و کارایی

اصالحکنندههای طبیعی و مصنوعی صورت گرفته ،در این

مصرف آب گوجه فرنگی نسبت به شاهد ( 100درصد نیاز

پژوهش به بررسی اثرات ترکیبی هیدروژل و

آبی و صفر گرم سوپرجاذب در هر کیلوگرم خاك گلدان)

ورمیکمپوست و تنش آبی بر کارایی مصرف آب گندم

دارد؛ بنابراین شرایط نام برده برای داشتن بیشترین

پرداخته شد.

عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگی توصیه
میشود.

مواد و روشها
سینگ ( )2012به بررسی اثرات هیدروژل روی

این پژوهش بهصورت گلدانی در مزرعه

رشد ،عملکرد و کارایی مصرف آب ارزن پرداخت.

پژوهشی مرکز آموزش عالی شهرستان کاشمر (240

آزمایش شامل شش تیمار بوده و در قالب طرح بلوكهای

کیلومتری جنوب غربی مشهد مقدس) در فضای باز و آزاد

کامال تصادفی اجرا شد .این مطالعه نشان داد که جوانهزنی

بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی همراه با

موثر ،طول سنبله و وزن دانه به طور معنیداری به تیمار

سه تکرار انجام شد .فاکتور اول نیز شامل  11سطح
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مختلف کاربرد جاذبهای رطوبتی (فقط هیدروژل به

بدین منظور از رطوبت سنج مدل  PMS-714استفاده شد.

مقدار  0/2 ،0/1و  0/9درصد وزنی ،فقط ورمیکمپوست

این رطوبتسنج در تیمارهای شاهد (بدون سوپرجاذب و

به مقدار  10 ،2و  11تن در هکتار ،ترکیب تمامی مقادیر

ورمیکمپوست ،نیاز آبی  100درصد) قرار میگرفت .در

هیدروژل با تمامی مقادیر ورمیکمپوست) و فاکتور دوم

طول دوره رشد مراقبتهای مورد نیاز مانند مبارزه با آفات

شامل سه رژیم آبیاری ( 10 ،10و  100درصد نیاز آبی

به وسیله سمپاشی انجام شد .پس از رسیدن و خشكشدن

گیاه) است .آزمایش در تعداد  144گلدان پالستیکی سیاه

کامل بوتههای گندم ،در تاریخ  31/09/01عملیات

رنگ به ابعاد (ارتفاع  91سانتیمتر ،قطر باالیی 90

برداشت محصول انجام شد .میزان بارندگی در طول دوره

سانتیمتر ،قطر پایینی  21سانتی متر) انجام شد .برای

رشد از ایستگاه هواشناسی شهرستان کاشمر تهیه شد.

نمایش مقادیر هیدروژل  ،A200ورمیکمپوست و میزان

برای هر تیمار میزان کل آب مصرف شده (مجموع آب

آبیاری به ترتیب از حروف  V ،Sو  Wاستفاده شد که به

آبیاری و بارندگی) برای اندازهگیری کارایی مصرف آب

شرح جدول ( )1است .برای آمادهسازی محیط کشت24 ،

( )WUEمحاسبه شده و این شاخص با استفاده از رابطه

کیلوگرم خاك با مقادیر سوپرجاذب و ورمیکمپوست

( )2محاسبه شد .همچنین ،برای اندازهگیری میزان کارایی

مورد نظر مخلوط شده و به داخل گلدانها ریخته شد.

مصرف آب آبیاری ( )IWUEنیز از رابطه ( )9استفاده و

سوپرجاذب مورد استفاده از نوع  A200و محصول

در نهایت رسم نمودارها ترسیم و تجزیه تحلیل دادهها با

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و ورمیکمپوست نیز

نرمافزار آماری  SASانجام شد.

محصول تولیدی ایستگاه کاشمر بود .پس از آمادهسازی

Y

WUE 

W

گلدانها ،بذور گندم رقم الوند در خاك گلدانها کشت

()2

شد .این آزمایش در آبان ماه  1931آغاز شد و سه ماه بعد

که در آن:

از کاشت ،تیمارهای آبی تعریف شده بر روی آنها اعمال

 :WUEکارایی مصرف آب :Yعملکرد دانه (کیلوگرم): W

شد .بهترین روش برای آبیاری ،تامین آن بر اساس نیاز

آب مصرفی (مترمکعب در هکتار)

رطوبتی خاك و گیاه است .بدین منظور باید رطوبت خاك

()9

در هر زمان مشخص باشد تا در روز آبیاری بر اساس
کمبود آب در آن لحظه ( ،)SMDمقدار آب آبیاری
محاسبه شود (رابطه .)1
  FC   i   D rz  f

()1

SMD

که در آن:
 :SMDکمبود رطوبت

Y
n

Ii



IWUE


i 1

که در آن:
 :IWUEکارایی مصرف آب آبیاری :Yعملکرد دانه
(کیلوگرم)  :عمق آب آبیاری (مترمکعب در هکتار)

 :حد رطوبت ظرفیت زراعی

خاك  :مقدار رطوبت اصالح شده در زمان آبیاری

:

عمق موثر ریشه :fضریب مربوط به تیمار آبیاری
جدول  -1تیمارهای پژوهش
S

مقادیر مختلف هیدروژل A200

V

مقادیر مختلف ورمیکمپوست

S0

بدون هیدروژل A200

V0

S1

 6/1درصد وزنی هیدروژل A200

V1

بدون ورمیکمپوست
 7تن در هکتار ورمیکمپوست

S2

 6/2درصد وزنی هیدروژل A200

V2

S3

 6/3درصد وزنی هیدروژل A200

V3

 16تن در هکتار ورمیکمپوست
 11تن در هکتار ورمیکمپوست

W

مقادیر مختلف نیاز آبی

W1

 06درصد نیاز آبی
 06درصد نیاز آبی

W3

 166درصد نیاز آبی

W2
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نتایج و بحث

ورمیکمپوست بر پارامترهای اندازهگیری شده معنیدار

تجزیه و تحلیل آماری
جدول تجزیه واریانس (جدول  )2نتایج نشان
داد اثر میزان آبیاری ،اثر مقدار سوپرجاذب و اثر مقدار
ورمیکمپوست تاثیر معنیداری در سطح یك درصد بر
کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری دارند که
با نتایج فاضلی رستمپور و همکاران ( )1930و الهیاری و
همکاران ( )1932همخوانی دارد .اثر متقابل سوپرجاذب و

نیست .همچنین ،اثر متقابل سوپرجاذب و نیاز آبی بر
کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری معنیدار
نیست .اثر متقابل ورمیکمپوست و نیاز آبی بر کارایی
مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری نیز معنیدار
نیست .اثر متقابل نیاز آبی ،سوپرجاذب و ورمیکمپوست
نیز بر پارامترهای اندازه گیری شده معنیدار نیست.

جدول  -2میانگین مربعات اثر سطوح مختلف آبیاری ،ورمی کمپوست و درصد وزنی سوپرجاذب بر کارایی مصرف آب
منبع تغییرات

درجه آزادی

کارایی مصرف آب

کارایی مصرف آب آبیاری

()S.O.V

()df

()WUE

()IWUE

سطوح هیدروژل
سطوح ورمی کمپوست

3
3

**

6/6610
** 6/6611

**

6/6600
** 6/6620

هیدروژل ،ورمی کمپوست

9

6/66660 ns

6/66611 ns

سطوح نیاز آبی
هیدروژل ،نیاز آبی

2
0

** 6/61
6/66667 ns

** 6/6161
6/6662 ns

ورمی کمپوست ،نیاز آبی

0

6/66662 ns

6/66661 ns

هیدروژل ،ورمی کمپوست،
نیاز آبی
خطای آزمایشی

10

6/66663 ns

6/66660 ns

90

6/6637

6/6162

* ** ،و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ،معنیداری در سطح احتمال یک درصد و عدم وجود اختالف معنیدار

طبق جدول ( )9بیشترین میانگین کارایی

تیمار  06درصد نیاز آبی ()W1

مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری مربوط به سطح

با توجه به شکل ( )1که نمودار مربوط به روند

 100درصد نیاز آبی و کمترین میانگین میزان این پارامترها

تغییرات کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری

مربوط به سطح  10درصد نیاز آبی است و بین سطوح

تحت اعمال تیمار  10درصد نیاز آبی را نشان میدهد ،در

مختلف میزان آبیاری ،اختالف معنیدار است .با افزایش

رابطه با پارامتر کارایی مصرف آب ،حداکثر میزان این

مقدار

پارامتر در تیمار ترکیب حداکثر هیدروژل و حداکثر

ورمیکمپوست ،کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب

ورمیکمپوست به میزان  0/33کیلوگرم بر متر مکعب در

آبیاری افزایش یافت و این افزایش در سطح احتمال پنج

هکتار و حداقل آن در تیمار بدون استفاده از هیدروژل و

درصد معنیدار بود .کاربرد اثر جداگانه هیدروژل و

ورمیکمپوست به میزان  0/11کیلوگرم بر متر مکعب در

ورمیکمپوست برای رسیدن به حداکثر کارایی مصرف آب

هکتار مشاهده شد .حداکثر و حداقل میزان کارایی مصرف

از نظر اقتصادی قابل توصیه است ولی کاربرد توام

آب آبیاری نیز به ترتیب به میزان  1/22و  1کیلوگرم بر

هیدروژل و ورمیکمپوست اقتصادی نمیباشد.

متر مکعب در هکتار در تیمارهای ترکیب حداکثر

مقدار

سوپرجاذب

و

همچنین

افزایش

هیدروژل و ورمیکمپوست و بدون استفاده از هیدروژل و
ورمیکمپوست مشاهده شد.
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جدول  -3مقایسه میانگین اثر ساده آبیاری ،ورمیکمپوست و سوپرجاذب بر کارایی مصرف آب
کارایی مصرف آب
فاکتور

))WUE

))IWUE

کیلوگرم بر مترمکعب

کیلوگرم بر مترمکعب

درهکتار

درهکتار

06

6/77 c

1/30 c

06

6/90 b

1/0 b

166

1/10 a

1/0 a

6

6/07 c

1/01 c

6/1

6/90b

1/13 b

6/2

1/60 a

1/7 a

6/3

1/67 a

1/71 a

6

6/00 c

1/03 c

7

6/97 b

1/17 b

16

1/62 a

1/01 a

11

1/61 a

1/72 a

سطح

آبیاری

سوپرجاذب

ورمی کمپوست

کارایی مصرف آب آبیاری

میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون براساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطح پنج درصد دارای تفاوت معنیدار نیست.

شکل  -1روند تغییرات کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری تحت اعمال  06درصد نیاز آبی
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تیمار  06درصد نیاز آبی ()W2

آن در تیمار بدون استفاده از هیدروژل و ورمیکمپوست به

با توجه به شکل ( )2که نمودار مربوط به روند

میزان  0/19کیلوگرم بر متر مکعب در هکتار مشاهده شد.

تغییرات کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری

حداکثر و حداقل میزان کارایی مصرف آب آبیاری نیز به

تیمار  10درصد نیاز آبی را نشان میدهد ،در رابطه با

ترتیب به میزان  1/13و  1/91کیلوگرم بر متر مکعب در

پارامتر کارایی مصرف آب ،حداکثر میزان این پارامتر در

هکتار در تیمارهای ترکیب حداکثر هیدروژل و

تیمار ترکیب حداکثر هیدروژل و حداکثر ورمیکمپوست

ورمیکمپوست و بدون استفاده از هیدروژل و

به میزان  1/11کیلوگرم بر متر مکعب در هکتار و حداقل

ورمیکمپوست مشاهده شد.

شکل  -2روند تغییرات کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری تحت اعمال  06درصد نیاز آبی

تیمار  066درصد نیاز آبی ()W3

کیلوگرم بر متر مکعب در هکتار و حداقل آن در تیمار

با توجه به شکل ( )9که نمودار مربوط به روند

بدون استفاده از هیدروژل و ورمیکمپوست به میزان 1/09

تغییرات کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری

کیلوگرم بر متر مکعب در هکتار مشاهده شد .حداکثر و

تحت اعمال تیمار  100درصد نیاز آبی (آبیاری کامل) را

حداقل میزان کارایی مصرف آب آبیاری نیز به ترتیب به

نشان میدهد ،در رابطه با پارامتر کارایی مصرف آب،

میزان  2/21و  1/11کیلوگرم بر متر مکعب در هکتار در

حداکثر میزان این پارامتر در تیمار ترکیب حداکثر

تیمارهای ترکیب حداکثر هیدروژل و ورمیکمپوست و

هیدروژل و حداکثر ورمیکمپوست به میزان 1/43

بدون استفاده از هیدروژل و ورمیکمپوست مشاهده شد.
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شکل  -3روند تغییرات کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری تحت اعمال  166درصد نیاز آبی

بررسی کارایی مصرف آب تحت سه رژیم آبیاری (،W1

از  10به  10و از  10به  ،100به ترتیب  22/1و 11/1

)W3 ،W2

درصد افزایش کارایی مصرف آب مشاهده شد .همچنین،

با توجه به شکل ( )4که روند تغییرات کارایی

در تیمار کاربرد ترکیبی میزان متوسط سوپر جاذب و

مصرف آب تحت سه رژیم آبیاری  10 ،10و  100درصد

ورمیکمپوست ( )S2V2با افزایش  20درصدی نیاز آبی از

نیاز آبی نشان میدهد ،میتوان مشاهده کرد که در تیمار

 10به  10و از  10به  ،100به ترتیب  22/1و  22/1درصد

بدون استفاده از مواد جاذب رطوبت ( )S0V0با افزایش

افزایش کارایی مصرف آب اتفاق افتاد .با استفاده حداکثر

 20درصدی نیاز آبی از  10به  10و از  10به  ،100به

سوپرجاذب و ورمیکمپوست ( )S3V3نیز با افزایش نیاز

ترتیب  41/2و  24درصد افزایش کارایی مصرف آب روی

آبی از  10به  10و از  10به  100به ترتیب  12/4و 21/4

داده است .در تیمار ترکیب حداقل سوپرجاذب و

درصد افزایش کارایی مصرف آب روی داد.

ورمیکمپوست ( )S1V1نیز با افزایش  20درصدی نیاز آبی
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شکل  -4روند تغییرات کارایی مصرف آب تحت سه رژیم آبیاری

بررسی کارایی مصرف آب آبیاری تحت سه رژیم آبیاری

 11/1و  3/4درصد افزایش کارایی مصرف آب آبیاری

()W3 ،W2 ،W1

مشاهده شد .همچنین ،در تیمار کاربرد ترکیبی میزان

با توجه به شکل ( )1که روند تغییرات کارایی

متوسط سوپر جاذب و ورمیکمپوست ( )S2V2با افزایش

مصرف آب آبیاری تحت سه رژیم آبیاری  10 ،10و 100

 20درصدی نیاز آبی از  10به  10و از  10به  ،100به

درصد نیاز آبی نشان میدهد ،میتوان مشاهده کرد که در

ترتیب  11و  13/11درصد افزایش کارایی مصرف آب

تیمار بدون استفاده از مواد جاذب رطوبت ( )S0V0با

آبیاری اتفاق افتاد .با استفاده از حداکثر سوپرجاذب و

افزایش  20درصدی نیاز آبی از  10به  10و از  10به ،100

ورمیکمپوست ( )S3V3نیز با افزایش نیاز آبی از  10به 10

به ترتیب  91/2و  14/2درصد افزایش کارایی مصرف آب

و از  10به  100به ترتیب  1/1و  13/2درصد افزایش

آبیاری روی داده است .در تیمار ترکیب حداقل

کارایی مصرف آب آبیاری روی داد.

سوپرجاذب و ورمیکمپوست ( )S1V1نیز با افزایش 20
درصدی نیاز آبی از  10به  10و از  10به  ،100به ترتیب
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شکل  -5روند تغییرات کارایی مصرف آب آبیاری تحت سه رژیم آبیاری

نتیجهگیری

افزایش کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری

نتایج نشان داد که بیشترین میزان کارایی

گندم شده است .تحت شرایط این آزمایش ،با توجه به

مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری در تیمار

تجزیه

و

 S3V3W3به ترتیب به میزان  1/43کیلوگرم بر مترمکعب

ورمیکمپوست توصیه نمیشود .همچنین ،در کاربرد

در هکتار و  2/21کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار و

سوپرجاذب و ورمیکمپوست به صورت جداگانه ،با توجه

کمترین میزان کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب

به مقایسه میانگینها در سطح پنج درصد معنیداری،

آبیاری نیز در تیمار  S0V0W1به ترتیب به میزان 1/09

بهترین مقدار برای حصول حداکثر کارایی مصرف آب و

کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار و  1/11کیلوگرم بر

کارایی مصرف آب آبیاری 0/2 ،درصد وزنی سوپرجاذب

مترمکعب در هکتار به دست آمد .بهطور کلی ،میتوان

یا  10تن در هکتار ورمیکمپوست است.

واریانس،

کاربرد

ترکیب

سوپرجاذب

نتیجه گرفت که کاربرد هیدروژل و ورمیکمپوست سبب

فهرست منابع
.1

الهیاری ،س .گلچین ،ا .واعظی ،ع ر .1932 .مطالعه تاثیر کاربرد سوپرجاذب آب بر عملکرد و اجزای عملکرد
دو رقم نخود تحت شرایط دیم ،پژوهشهای تولید گیاهی ،جلد  ،20شماره .121-140 ،1
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.2

باقری ،ح .و افراسیاب ،پ .1934 .مقایسه اثرات سوپر جاذب و ورمی کمپوست بر مقدار رطوبت ذخیره شده
خاك در سطوح مختلف شوری آب آبیاری ،نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاك .دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،جلد  ،22شماره .123 -131 ،9

.9

بهبهانی ،س م ر .مشهدی ،ر .رحیمی خوب ،ع .نظری فر ،م ه .1911 .بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب
استاکوسورب بر پیاز رطوبتی آبیاری قطرهای و خصوصیات فیزیکی خاك ،نشریه آبیاری و زهکشی ایران ،سال
 ،9شماره .31-100 ،1

.4

حسام ،م .و کلوئی ،م .1939 .نگهداشت رطوبت خاك توسط سوپرجاذب و اثر آن بر عملکرد و کارایی
مصرف آب گوجهفرنگی ،نشریه پژوهشهای حفاظت آب و خاك ،جلد  ،21شماره .241-213 ،2

.1

دراجی ،س .گلچین ،ا .و احمدی ،ش . 1913 .تاثیر سطوح مختلف یك پلیمر سوپرجاذب و شوری خاك بر
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