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  چکیده
. نند در افزایش ظرفیت نگهداري آب در خاك و کاهش تنش ناشی از کم آبی مؤثر باشندتواپلیمرهاي سوپر جاذب به دلیل جذب و نگهداري آب می

 منـابع  و کشـاورزي  تحقیقـات  مرکـز اي در این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب و تنش آبی بر اجزاي عملکرد ذرت علوفـه 
. تکـرار اجـرا گردیـد    3هاي کامل تصادفی در نی و آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوكبه صورت گلدا 1390در تیر ماه سال  شهرستان ورامین  طبیعی

شـاهد،  (s4و  s1 ،s2 ،s3سطح سوپرجاذب هیبروزوم  4و ) درصد نیاز آبی گیاه 125و  w4)50 ،75 ،100و  w1 ،w2 ،w3سطح تنش آبی 4تیمارها شامل 
نتـایج نشـان داد بـا    . خشک بـود  برگ و وزن کل ماده رسی شده شامل طول بوته، وزن خشکصفات بر. بودند) گرم در هر کیلوگرم خاك گلدان 7، 5، 3

گـرم در هـر کیلـوگرم     s4)7طوري که در تیمار به. یافته است خشک افزایش برگ و وزن کل ماده افزایش میزان ابرجاذب میزان طول بوته، وزن خشک
درصد افزایش در طـول بوتـه    36/42درصد افزایش در وزن کل ماده خشک و  14/90درصد افزایش در وزن خشک برگ،  72/63نسبت به شاهد ) خاك

 . مشاهده شده است
  
 ايعملکرد ماده خشک، ذرت علوفه, سوپرجاذب، تنش آبی :کلیدي هاي ژه وا

  
   3  2 1  مقدمه

باتوجه به اینکه کشور ما ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشـک  
ده بهینه از آب باتوجه به رشد روز رود ضرورت استفاجهان به شمار می

 صحیح مدیریت اعمال. شودافزون جمعییت بیش از پیش احساس می
 و ذخیـره رطوبـت   حفظ منظور ب پیشرفته هايتکنیک کارگیريو به

 افزایش براي مؤثر جمله اقدامات از خاك آب نگهداري ظرفیت افزایش
-مـی  آب محدود نابعم از برداري بهر نتیجه بهبود در و آبیاري راندمان

  ).1390خادم و همکاران، (باشد
 جـنس  از آبدوست پلیمري هايشبکهي سوپرجاذب هاهیدروژل 

جـذب،   را آب خـود  وزن برابـر  چنـدین  مـواد  این .هستند هیدروکربن
 بـه  پلیمـر  داخـل  آب محیط، شدن خشک اثر در و کنندنگهداري می

 بدون نیاز و نیطوال مدت به خاك ترتیب بدین و شودمی تخلیه تدریج
 Moning., 2005, Lian Wu(مانـد  مـی  مرطـوب  مجدد، آبیاري به

Liu., 2008. (آب نگهداري ظرفیت بردن باال با سوپرجاذب پلیمرهاي 
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 ساختمان و بنديدانه بهبود) 2004عابدي کوپایی و سهراب ، (خاك در
گنجـی خـرم و کیخـایی    (هـا خاکدانه ثبات قابلیت افزایش نیز و خاك

 دسترسـی  سـهولت خـاك و   ظاهري مخصوص وزن کاهش) 1383،
 ,.El-Hady & El-Dewiny(غـذایی  عناصـر  و آب بـه  گیـاه  ریشـه 
 در خصوصـاً  زراعـی  گیـاه   نمو و رشد براي را بهتري شرایط) 2006
  .کنندفراهم می خشکی تنش شرایط

بیان کردند کم آبی و تنش ناشـی از آن  ) 1386(احمدآلی و خلیلی
ی اسـت کـه تولیـدات کشـاورزي را در ایـران بـا       از جمله عوامل مهم

 اراضـی  سطح واحد در آبیاري آب میزان. محدودیت مواجه کرده است
 آبیاري کم .باالست بسیار دیگر کشورهاي با مقایسه در زراعی کشور

 فاریـاب  اراضی در مصرف آب سازيبهینه اساسی راهکارهاي از یکی
 این دنیا کارآمدي مختلف نقاط در آبیاري کم به مربوط تجربیات. است
 را خالص سود افزایش مصرفی و آب واحد هر از بهینه استفاده در شیوه
 منظوربه را آبی تنش مقداري باید گیاه آبیاري، کم در .است داده نشان

 اجـراي  از اصلی هدف .نماید تحمل درآمد افزایش و هاکاهش هزینه
آب  میـزان  کاهش یقطر از چه آب، کاربرد راندمان افزایش آبیاريکم

 تـرین میـزان  کم که است هاییآبیاري حذف یا و نوبت هر در آبیاري
 حداکثر به و سطح کشت گسترش براي آبیاري کم از .دارند را بازدهی
 اسـتفاده  توانمی نیز یک منطقه محصوالت تولید تثبیت یا و رساندن

  یاري و زهکشی ایران آب نشریه
  705-712. ص ،1393 زمستان، 8جلد، 4شماره
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  .کرد
 سـاله یـک  گیـاهی  ايعلوفه ذرت) 1376(همکاران نورمحمدي و

 اقلیمـی  شـرایط  با سازگاري قدرت نظیر هاییقابلیت دلیلبه که است
 تغذیه جمله از متعدد مصارف نیز و خشکی به مقاومت نسبت گوناگون،

  .شودمی کشت جهان مناطق از بسیاري در طیور، و دام انسان،
درآزمایشی کـه درخصـوص   ) 1389(و همکاران پور رستم فاضلی

اذب بـر محتـوي نسـبی آب و    بررسی تأثیر تـنش خشـکی و سـوپرج   
شاخص کلروفیل برگ در رابطه بـا عملکـرد دانـه ذرت انجـام دادنـد،      
نتایج نشان داد کاربرد سـوپرجاذب باعـث افـزایش دوام سـطح بـرگ      
وافزایش عملکرد دانه شده وتنش خشکی باعث کاهش محتوي نسبی 

) 1390(ژوهش دیگري که خـادم و همکـاران  درپ. آب برگ شده است
طه انجام دادند نتایج نشان دادکه با افـزایش شـدت تـنش    درهمین راب

 بیولوژیک و دانه عملکرد دانه، هزار وزن در بالل، دانه تعداد از خشکی
 پلیمر و دامی کود کاربرد با مقابل در شود،می کاسته برداشت شاخص و

و  دانـه  عملکـرد  دانـه،  هـزار  وزن بـالل،  در دانـه  تعداد بر سوپرجاذب
در  ).1386(احمـد آلـی و خلیلـی    نتایج تحقیقات. شد افزوده بیولوژیک

تـرین  اي نشان داد بیشذرت دانه sc704منطقه میاندوآب برروي رقم 
 100 آبـی  نیـاز  و روز 11 آبیـاري  دور در) تن  در هکتار 7/10(عملکرد

 کـه  این به توجه با چنینهم. دست آمدبه) تن در هکتار 39/11(درصد
 % 75 آبـی  نیـاز  در عملکـرد  بـه  ابستهو صفات سایر و عملکرد کاهش
صـرفه  منظـور به گردید  پیشنهاد بوده، ناچیز % 100 آبی نیاز به نسبت
 از تـري بـیش  مقدار بردن کشت زیر به و آبیاري آب مصرف در جویی
 در ذرت آبیـاري  براي آبی نیاز % 75 از شده، جوییصرفه آب با اراضی
اعتـدالی  ي توسـط  چنـین تحقیـق دیگـر   هـم . گـردد  اسـتفاده  منطقه

اي در اثـر تـنش   بر روي میزان پروتئین ذرت علوفـه  ) 1388(وکریمی
 2162(تـرین مقـدار پـروتئین   آبی انجام شـده اسـت نشـان داد بـیش    

 مصرف با و تأمین آبیاري بود درصد 100 تیمار در) کیلوگرم در هکتار 
 یافت کاهش داريمعنی طور به پروتئین عملکرد آب تريبیش مقادیر

 بـا  امـا  .داشـت  را عملکـرد  تـرین تأمین آبیاري کم درصد 60 یمارت و
 کاهش داريمعنی طور به پروتئین درصد آب، تريبیش مقادیر مصرف

 درصـد  تـرین کـم  آبیـاري  تـأمین  درصد 120 تیمار کهطوريبه یافت
  .داشت را  )درصد 5/9 (پروتئین

مـر  اي بـرروي تـأثیر پلی  در مطالعـه ) 1389(پوراسمایل و همکاران
سوپرجاذب بر برخی از خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام مختلف 
لوبیاقرمز تحت تنش خشکی به این نتیجه رسیدند تنش خشکی سبب 

 100کاهش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شـاخص برداشـت، وزن   
هاي دانه و پایداري غشاي سیتوپالسمی و افزایش سطح فعالیت آنزیم

، % 7که مصرف پلیمر سوپرجاذب به مقدار الیآنتی اکسیدان شده درح
دلیل کاهش اثـرات تـنش خشـکی سـبب افـزایش عملکـرد دانـه،        به

دانه و پایداري غشـاي   100عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن 
  .ها شده استسیتوپالسمی و کاهش فعالیت این آنزیم

در تحقیقی تأثیر سطوح مختلف تـنش  ) 1387(رحمانی و همکاران
هـاي آنتـی اکسـیدان و    بی و سوپرجاذب بر عملکرد فعالیت آنزیمکم آ

پایداري غشاء سیتوپالسمی گیـاه دارویـی خـردل را بررسـی کـرده و      
-درصد معنی 1آبی بر کلیه صفات در سطح نتیجه گرفتند اثر تنش کم

هـاي کاتـاالیز و   دار گردید و اثر سوپرجاذب بر عملکرد دانـه و آنـزیم  
درصد و  1پایداري غشاء سیتوپالسمی در سطح سوپراکسیددیسموتاز و 

 5دانه و شـاخص برداشـت در سـطح     100بر عملکرد بیولوژیک، وزن 
  .دار گردیددرصد معنی

 آبی تنش مختلف سطوح تأثیر بررسی آزمایش این انجام از هدف
اي بـود تـا بتـوان بـا بـه      اجزاي عملکرد ذرت علوفـه بر  سوپرجاذب و

تعیین بهترین سطح آبیاري براي گیـاه   کاربردن سوپرجاذب در خاك و
ذرت راندمان آبیـاري را افـزایش داده و بـاالترین میـزان عملکـرد را      

  .بدست آورد
  

  هامواد و روش
در مرکز تحقیقات کشـاورزي و   1390این تحقیق در تیر ماه سال 

ایـن آزمـایش بـه صـورت     . منابع طبیعی شهرستان ورامین اجـرا شـد  
. تکرار اجرا شد 3هاي کامل تصادفی در وكفاکتوریل در قالب طرح بل

گـرم   A)0 ،3 ،5 ،7عنوان فاکتور سطح سوپرجاذب به 4تیمارها شامل 
، 75، 50(سـطح  4، تیمار آبیـاري در  Bو فاکتور ) در هر کیلوگرم خاك

سـازي  در مراحـل آمـاده  . در نظر گرفته شد) درصد نیاز آبی 125، 100
 17متـر و قطـر دهانـه    سانتی 18گلدان پالستیکی به ارتفاع  48تعداد 
کیلوگرم خاك زراعی و  3درهرگلدان به میزان . متر، تهیه گردیدسانتی

ها ریخته اي از شن در انتهاي گلدانجهت انجام زهکشی مناسب الیه
هـاي مشـخص شـده بـا خـاك      شد و پلیمرهاي سوپرجاذب به نسبت

مشـخص  ها با توجه بـه تیمارهـاي   سپس گلدان. ها مخلوط شدگلدان
-جهـت آمـاده  . شده برچسب گذاري و به صورت تصادفی چیده شدند

سازي خاك براي کشت و داشتن رطوبت کافی براي جوانه زدن بذور، 
سـاعت و خـارج شـدن     24ها را از آب اشباع کرده، بعد از خاك گلدان

کشت  )FC(آب ثقلی از گلدان و رسیدن خاك به حالت ظرفیت زراعی
وپرجاذب به کاربرده شده در ایـن تحقیـق از   س. دستی بذرها انجام شد

  .نوع هیبروزوم دانه متوسط بوده است
برگی شدن بـا آب معمـولی و در حـد     2ها تا مرحله آبیاري گلدان

ظرفیــت زراعــی انجــام گردیــد و بعــد از اســقرار گیاهــان تیمارهــاي  
بـا توجـه بـه برچسـب     ) درصـد نیـاز آبـی    125، 100، 75، 50(آبیاري

دور آبیـاري  . ر گلدان به مقدار مناسب اعمال شدمشخص شده روي ه
  . روز بود 2انتخابی 

بعد از سه هفته از آغاز آزمایش به دلیـل گرمـاي زیـاد و خشـک     
شدن برخی تیمارها ادامه آزمایش متوقف و پارامترهاي رشـدي گیـاه   

-انـدازه خشک  برگ و وزن کل ماده وزن خشکها، ارتفاع بوته: مانند
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  .گیري شدند
هـاي فیزیکـی و شـیمیایی خـاك محـل      ویژگی) 1(ارهجدول شم

دهـد کـه خـاك محـل     نشان مـی  )1(جدول .دهدآزمایش را نشان می
از نظـر فسـفر در    اجراي آزمایش از نظر پتاسیم در وضـعیت مناسـب ،  
ملکـوتی و  (باشـد وضعیت متوسط و از نظر ازت و ماده آلـی فقیـر مـی   

آبیاري هیچگونـه  دهد که کیفیت آب نشان می) 2(لجدو).1379غیبی 
  .محدودیت شوري ندارد

مورد تجزیه آمـاري قـرار    MSTATC  نتایج آزمایش با نرم افزار
  . گرفت
  

  نتایج و بحث
 تجزیه واریانس صفات

آورده شـده   3هاي آزمایشی در جدول جدول تجزیه واریانس داده
 .است

شـود پـارامتر وزن خشـک    مشاهده می) 3(با توجه به نتایج جدول
سطوح مختلف سـوپرجاذب و سـطوح مختلـف آبیـاري در      برگ در اثر

دار اسـت ضـمناً اثرمتقابـل سـوپرجاذب و     درصد آماري معنی 1سطح 

درخصوص پارامتر وزن خشک بوتـه اثـر سـطوح    . دار شدآبیاري معنی
درصـد   5مختلف سوپر سوپرجاذب و سطوح مختلف آبیاري در سـطح  

دار و آبیـاري معنـی  دار است ضمناً اثرمتقابـل سـوپرجاذب   آماري معنی
توان بیـان کـرد اثـر    چنین در مورد پارامتر ارتفاع بوته نیز میهم. است

درصـد   1سطوح مختلف سوپرجاذب و سطوح مختلف آبیاري در سطح 
دار دار است ضمناً اثرمتقابـل سـوپرجاذب و آبیـاري معنـی    آماري معنی

 .است
 

  اثر سوپرجاذب
صوصـیات مـورد   شـود خ مشـاهده مـی  ) 1(طور که در شکلهمان

بررسی تحت تأثیر سطوح مختلف سوپرجاذب قرار گرفتـه اسـت و بـا    
افزایش میزان پلیمر سوپرجاذب وزن خشک بـرگ، کـل وزن خشـک    

که وزن خشک برگ، کل طوريیابد بهها افزایش میگیاه و ارتفاع بوته
گـرم در هـر کیلـوگرم     s4)7ها در تیمار وزن خشک گیاه و ارتفاع بوته

درصـد   42/36و  14/90، 72/63بـه شـاهد بـه ترتیـب    نسـبت  ) خاك
 .افزایش داشته است

  
  ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش: 1جدول  

سال 
  اجرا

 عمق
  سانتیمتر

  

pH  
  گل اشباع

EC(dS.m-1)  
هدایت 
  الکتریکی

  

T.N.V % 
مواد خنثی 
شونده با 

  اسید

OC 
% 

کربن 
  آلی
  

  بافت
P  

mg.
kg-1  

K  
mg.
kg-1  

Fe  
mg
.kg

-1  

Mn  
mg.k

g-1  

Zn  
mg.kg

-1  

Cu  
mg.
kg-1  

  4/1  9/0  3/12  4/4  300  6/10  رس- لوم  72/0  17  4/3  3/7  30-0  1380
  5/0  42/0  5/11  2/5  324  5/9  رس- لوم  81/0  17  3  6/7  30-0  1381

  
  خصوصیات شیمیائی آب آبیاري: 2جدول  

هدایت 
  الکتریکی
dS.m-1  

اسیدیته 
pH  

 نسبت  میلی اکی واالن در لیتر
جذب 
سدیم 
SAR  

 بیکربنات   طبقه بندي
HCO3

-  
  کلر

 Cl-  
سولفات 

So4
2-  

مجموع 
  آنیونها

  کلسیم و منیزیم
  Ca2+ Mg2+  

سدیم 
Na+  

مجموع 
  کاتیونها

699/0  6/7  7/4  5/1  3/2  5/8  1/6  2/2  3/8  2/1  C1 S1  
  

  خالصه تجزیه واریانس داده هاي آزمایشی. 3جدول 
   میانگین مربعات

 منابع تغییرات درجه آزادي  (gr.pot-1) وزن خشک برگ (gr.pot-1) وزن خشک بوته (cm) هارتفاع بوت
 تیمار  2 1443/2 4053/2  9509/1
 فاکتور سوپرجاذب 3 **881/6 *0012/8 **4161/7
 فاکتورآبیاري 3 **2649/7 *293/3 **8745/10

 و آبیاري اثر متقابل سوپرجاذب 9 5465/0 2242/0 3656/0

   
 طاخ 30

  درصد 5و  1احتمال  سطوح در دارمعنی ترتیب به* و **
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  نمودار اثر سطوح مختلف سوپرجاذب بر عملکرد ماده خشک برگ، کل وزن خشک گیاه و ارتفاع بوته – 1شکل 

 

  
  ده خشک برگ، کل وزن خشک گیاه و ارتفاع بوتهنمودار اثر سطوح مختلف آبیاري بر عملکرد ما – 1شکل 

  
و ) گرم در هـر کیلـوگرم خـاك    S4)7بین تیمار  4اما طبق جدول 

تفـاوتی از لحـاظ   ) گرم سوپرجاذب در هر کیلـوگرم خـاك   S3)5تیمار 
گرم سوپرجاذب در  S3)5بنابراین تیمار . گروه آماري دانکن وجود ندارد

ن تیمار سوپرجاذب براي تولید تریبه عنوان مناسب) هر کیلوگرم خاك
. ها اسـت حداکثر وزن خشک برگ، کل وزن خشک گیاه و ارتفاع بوته

ها در که وزن خشک برگ، کل وزن خشک گیاه و ارتفاع بوتهطوريبه
درصـد   30و   5/72، 60ترتیـب حـدود   این تیمار نسبت به شـاهد بـه  

 .افزایش داشته است
 

  اثر آبیاري
شان داده شده است با افزایش سـطوح  ن) 2(طور که در شکلهمان

ها افزایش آبیاري وزن خشک برگ، کل وزن خشک گیاه و ارتفاع بوته
که وزن خشـک بـرگ، کـل وزن خشـک گیـاه و      طوريیافته است به

نسبت به شاهد بـه  ) درصد نیاز آبی گیاهw4)125ها در تیمار ارتفاع بوته
امـا طبـق   . تدرصد افزایش داشته اس 25/83، 14/90، 87/70ترتیب 
تفـاوتی از  ) درصد نیاز آبی گیاه100(w3و تیمار  w4بین تیمار) 4(جدول

درصد نیاز w3)100بنابراین تیمار  .لحاظ گروه آماري دانکن وجود ندارد
ترین تیمار آبیاري براي تولید حـداکثر وزن  به عنوان مناسب) آبی گیاه

کـه  وريطـ به. ها استخشک برگ، کل وزن خشک گیاه و ارتفاع بوته
ها در ایـن تیمـار   وزن خشک برگ، کل وزن خشک گیاه و ارتفاع بوته

درصـد   18/32و   32/38، 54/48ترتیـب حـدود   نسبت بـه شـاهد بـه   
) 1386(این نتایج با نتایج کار احمدآلی و همکاران. افزایش داشته است
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 .بدست آمده است  100 آبی نیاز و روز 11 آبیاري دور اي دردانه عملکرد ذرت ترینها اعالم کردند بیشآن. مطابق است
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سطوح مختلف سوپرجاذب و آبیاری

ماده خشک 

برگ

  
  نمودار اثر متقابل سطوح مختلف آبیاري و سوپر جاذب بر عملکرد ماده خشک برگ، کل وزن خشک گیاه و ارتفاع بوته - 3شکل 

 
  مقایسه میانگین صفات مورد بررسی به روش دانکن -4جدول

 cmارتفاع بوته  gr.plot--1ل ماده خشک ک  gr.plot-1ماده خشک برگ   
       سوپرجاذب اثر

S1  102/0c 142/0 c  167/25 c  
S2  127/0 bc   204/0b  417/29 b  
S3  163/0 ab  245/0 ab 417/30 ab  
S4   167/0a  27/0 a 333/34 a  

       اثرآبیاري
W1  103/0 c  167/0 b  83/23 c  
W2  127/0 bc  213/0 ab  33/29 b  
W3  153/0 ab  231/0 a 5/31 ab  
W4  176/0 a  251/0 a  67/43 a  

    اثر متقابل سوپرجاذب و آبیاري
S1w1  083/0 d  11/0 e  16 d  
S1w2  093/0 d  12/0 de  67/24 cd  
S1w3  117/0 cd  183/0 bcde  29 bc  
S1w4  113/0 cd   Bcde153/0  31 abc  
S2w1  097/0 d  147/0 cde  67/24 cd  
S2w2  117/0 cd   Abcde217/0  33/29 abc  
S2w3  14/0 bcd  213/0 abcde  30 abc  
S2w4  153/0 abcd  24/0 abcde  67/33 abc  
S3w1  107/0 cd  197/0 abcde  67/24 cd  
S3w2  153/0 abcd  253/0 abcd  67/30 abc  
S3w3  163/0 abcd  247/0 abcde  31 abc  
S3w4  227/0 a  283/0 ab  33.35 ab  
S4w1  123/0 cd  213/0 abcde  30 abc  
S4w2  143/0 abcd  26/0 abc  67/32 abc  
S4w3 19/0 abc  28/0 ab  36 ab  
S4w4  21/0 ab  327/0 a  67/38 a  
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  اثر متقابل آبیاري و سوپرجاذب

در هر سطح سوپر جـاذب بـا افـزایش آب آبیـاري     ) 3(طبق شکل
ها افزایش میزان وزن خشک برگ، کل وزن خشک گیاه و ارتفاع بوته

باشـد مشـاهده   که همان تیمار شاهد می S1نها در سطح داشته است ت
 )W3تیمـار  (شود با افزایش آبیاري تا میـزان حـد ظرفیـت زراعـی    می

ها افزایش میزان وزن خشک برگ، کل وزن خشک گیاه و ارتفاع بوته
پارامترهاي مورد ) FC(داشته، اما با افزایش آب آبیاري بیش از نیاز آبی

توان نتیجه گرفت آبیاري بیش از حد میبررسی کاهش یافته است که 
دلیل عدم تهویه مناسب ریشه باعث کاهش عملکـرد گیـاه   نیاز گیاه به
  .شده است

تـرین  ترین ماده خشک برگ وبیشبیش) 4(چنین طبق جدولهم
باشد که به ترتیب نسبت به می S3w4ماده خشک کل مربوط به تیمار 

از نظر گروه مقایسـه  . درصد افزایش داشته است4/156و 5/173شاهد 
داري بـا شـاهد داشـته و    میانگین دانکن نیز این تیمـار تفـاوت معنـی   

تـرین  ترین ماده خشک برگ  و بـیش ترین تیمار از لحاظ بیشمناسب
ترین ارتفـاع  در مورد پارامتر ارتفاع بوته بیش. باشدماده خشک کل می

بـه شـاهد    باشد که نسبتمی S4w4متر مربوط به تیمار سانتی 67/38
اما از لحـاظ گـروه آمـاري دانکـن     . درصد افزایش داشته است 7/141

ــی  ــاوت معن ــاي  تف ــین تیماره ، S3w2 ،S3w3 ،S3w4 ،S4w1داري ب
S4w2 ،S4w3 ،S4w4 ،S2w2 ،S2w3 ،S2w3 ،S2w4  وS1w4  وجـــود

تـرین تیمـاري کـه داراي    عنـوان مناسـب  بهS1w3 ندارد بنابراین تیمار
تـرین میـزان مصـرف سـوپرجاذب اسـت      کـم  ترین ارتفاع بوته وبیش

این تیمار از نظر گروه دانکن با شـاهد  ) 4(طبق جدول. شودانتخاب می
 25/81داري دارد و باعث افزایش ارتفاع گیـاه بـه میـزان    تفاوت معنی

 .درصد نسبت به شاهد شده است
 

  گیرينتیجه
دهد کاربرد پلیمـر سـوپرجاذب باعـث    نتایج این آزمایش نشان می

نتایج بدست . اي شده استایش عملکرد ماده خشک در ذرت علوفهافز
) 1386(کریمی و نـادري . آمده با سایر پژوهشگران انطباق داشته است

بیان کردند با افزایش میزان مصرف سوپرجاذب عملکرد ماده خشک و  
 .یابدکارایی مصرف آب افزایش می
پرجاذب بیان کردنـد پلیمـر سـو   ) 1386( پور اسماعیل و همکاران

باعث افزایش عملکرد  و اجزاء و کاهش میزان آب مصرفی گیاه لوبیـا  
چنین پلیمر سوپرجاذب با جـذب و نگهـداري و آب قـادر    قرمز شد هم

است بسیاري از تلفات ناشی از کم آبی را کاهش و باعث ارتقاء صفات 
 .زراعی مختلف شود
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و پایـداري غشـاء سیتوپالسـمی    ) کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز(
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Effect of Different levels of Super Absorbent Polymer and Water Stress on Yield 

Components of of Forage Corn 
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Abstract 

Super absorbent polymers because of Water absorption and hold water can increase the water-holding 
capacity of the soil and decreases tension caused by dehydration effect. This study evaluated the effects of 
different levels of superabsorbent polymer and water stress on yield components in maize In Agriculture 
Research Center of Varamin city in July 2012  Was carried out as a pot factorial complete block randomized 
design with 3 iteration. Treatments consisted of four levels of water stress, w1, w2, w3 and w4 (50, 75, 100 and 
125% of crop water requirement) and 4 superabsorbent Hybrozom s1, s2, s3 and s4 (control, 3, 5, 7 grams per 
kilogram potting soil). Traits Review was Included: Length of Bush, Fresh weight of leaves and Dry weight of 
leaves. The Results indicated that, with increase rate of  superabsorbent polymer was increased leaf dry weight, 
total dry weight and plant height so that this parameters in the treatment s4 (7 grams per kilogram of soil) than 
controls, respectively 63.72, 90.14, 36.42 percent has increased. 

 
Keywords: Super absorbent, Water stress, Dry matter Yield, Forage maize 
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