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در شرايط تنش خشکي بر برخي پارامترهاي فيتوشيميايي گياه فلفل   A200سوپرجاذب تأثير
  آب يور و بهره )Capsicum frutescence(قلمي 

 
  ٤اکبرپور ديوح و ٣يشاهنظر يعل ،*٢يدکوهيسف يغالم يمحمدعل ،١يفرشته رستم

  
  

  چکيده
 

جويي در  صرفه يبرا رو نقاط جهان با بحران آب روبرو شوند. از اين بيشترشده تا در حال حاضر  سبب پي در پيهاي  خشکسالي
جاذب بوده . يکي از اين مواد پليمرهاي سوپرشود هاي جديد و مواد مختلفي استفاده مي وريامصرف آب بخش کشاورزي از فن

آن را در دسترس گياه قرار دهند. بر اين دوباره مقادير زيادي از آب حاصل از بارندگي و يا آبياري را جذب کرده و  توانند ميکه 
در شرايط تنش خشکي بر برخي صفات فيتوشيميايي گياه  A200جاذب بررسي تأثير پليمر سوپربراي پژوهش اين اساس، 
طرح کامالً تصادفي و آزمايش آب در قالب  يور ويتامين ث، مواد جامد محلول، نشت يوني، کلروفيل و بهره مانندفلفل 

 ٣/٠و  ٢/٠، ١/٠، ٠ شامل جاذبنياز آبي و چهار سطح پليمر سوپردرصد  ١٠٠و  ٧٥، ٥٠ شامل فاکتوريل با سه سطح آبياري
افزايش مواد جامد محلول و کاهش نشت يوني  سببجاذب سوپر شرايط تنش سطوح نشان داد، درنتايج انجام شد.  درصد وزني

آب و کاهش اثرات منفي  يور به حداکثر بهره يابيدست يدهد که برا ينشان م يل آماريخواهد شد. تحل ياه فلفل قلميدر گ
 ٥٠ن يمب تأيترتمر سوپرجاذب به يو سطح پل يارين سطح آبيرت از جمله نشت يوني، مناسب ييايميتوشيف ياز پارامترها يبرخ

  .استجاذب سوپر يدرصد وزن ٣/٠و کاربرد  يآباز يدرصد ن
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  مقدمه
 رانياخصوص در کشور  کمبود آب و منابع آبي در دنيا و به

هاي  يکي از عوامل محدود کننده اصلي توسعه فعاليت
از طريق  . تنش خشکياستهاي آينده  کشاورزي در دهه

ايجاد تغييرات آناتوميک، مورفولوژيک، فيزيولوژيک و 
هاي مختلف رشد و نمو گياه تأثير  بيوشيميايي بر جنبه

ارد که شدت خسارت خشکي بستگي به طول مدت تنش د
و مرحله رشد گياه متفاوت است (عبدالجليل و همکاران، 

). اولين بخش از سلول که در برابر تنش خشکي ۲۰۰۹
بيند غشاء سلول است که از بين رفتن  آسيب مي

شود (اينز  مي افزايش نشت الکتروليت سببيکپارچگي آن 
داراي  )Capsicum frutescence(فلفل ). ۱۹۹۵و مونتاگو، 

هاي فيزيولوژيکي  پتانسيل عملکرد و تحمل پايين به تنش
  هاي غرقاب و شور است.  مانند خشکي، خاک

و آب  يور بهرهافزايش  برايافزودن مواد اصالحي به خاک 
هاي  ترين روش بهبود خواص فيزيکي خاک، يکي از مهم

). ١٣٨٦(نورافکن،  استسازگاري با کمبود آب 
هاي پليمري  يا ابر جاذب يا ژل سوپرجاذبهاي  هيدروژل

توانند مقدار  هايي هستند که مي دوست، هيدروژل آب
ن ياتصال ب ).١٩٩٤زيادي آب را جذب کنند (برونيک، 

شود (جان،  يمر مانع حل شدن آن در آب ميپل يها رهيزنج
دوستي  پليمري آب هاي شبکه سوپرجاذب هاي پليمر ).٢٠١١

ها پس از جذب آب و تورم، در زمان  ن  هستند که هر ذره آ
نياز گياه منقبض شده و آب و امالح کودي را در اختيار 

شانگوي و . )٢٠٠٦الهادي و واناس، دهد ( گياه قرار مي
هاي مختلف آبياري را روي  ) تأثير رژيم۲۰۱۰همکاران (

کميت و کيفيت فلفل قرمز بررسي کردند و به اين نتيجه 
ظرفيت درصد  ٨٠و  درصد ١٠٠رسيدند که بين رطوبت 

 پنج يآمارداري در سطح  اختالف معني (FC١) يزراع
تعداد برگ، ارتفاع گياه،  مانندبر برخي پارامترها  درصد

انداز، وزن تر و خشک و طول  ميزان کلروفيل، سطح سايه
 سببدارد. به طوري که مقادير کمتر رطوبت وجود ميوه 

افزايش  سببکدام از پارامترها و رطوبت باالتر  کاهش هر
شان پيشنهاد يشود. ا عملکرد و کاهش کيفيت محصول مي
فيت محصول از تيمار کردند که براي افزايش عملکرد و کي

مرادي و  شيخ .خاک استفاده شود يت زراعيدرصد ظرف ٨٠
) آزمايشي شامل چهار دور آبياري و چهار ١٣٩٠همکاران (

و دور  سوپرجاذببررسي تأثير  يبرا سوپرجاذبميزان 
                                                             
1- Field Capacity 

ها دريافتند که ميزان  آبياري روي چمن انجام دادند. آن
و  کلارتفاع شاخه، کلروفيل مانند  يبراي صفات سوپرجاذب

 دار و وزن تر يک درصد معني يميزان تراکم در سطح آمار
ريشه، وزن خشک ريشه، وزن تر شاخه، عمق توسعه ريشه 

دار نبودند. نتايج اين پژوهش  و وزن خشک شاخه معني
و دور آبياري  سوپرجاذبگرم  ٣٠نشان داد که با کاربرد 

د را به نحو مناسبي دو روزه تيمارها خصوصيات مناسب خو
گزارش کردند  )۲۰۰۹فواتي و همکاران (حفظ کردند. 

افزايش ويتامين ث و مواد جامد محلول  سببآبياري  کم
) گزارش ۲۰۰۹شود. کارام و همکاران ( فرنگي مي در گوجه

دند که افزايش تنش آبي، کيفيت ميوه فلفل شيرين را كر
بهبود  از طريق افزايش مواد جامد محلول و ماده خشک

) گزارش نمودند ۱۹۹۴بخشد. فوجي شيتا و ماسودا ( مي
که عمليات مديريتي در ژاپن از قبيل هرس، تنک ميوه و 

افزايش  سببمحدود کردن آبياري با تغيير در دور آبياري، 
  د محلول در رقم گالمور طالبي شد.مواد جام

سزايي در ه ها تأثير ب سوپرجاذببا توجه به اينکه کاربرد 
هاي مورفولوژيک و فيتوشيميايي گياهان  يش ويژگيافزا

مورد بررسي داشته و تاکنون پژوهشي روي فلفل قلمي 
 آب يور بهره، هدف از اين پژوهش بررسي انجام نشدهتند 

هاي فيتوشيميايي گياه فلفل قلمي تند با  و برخي پارامتر
در شرايط تنش خشکي  A200 سوپرجاذبکاربرد پليمر 

  است.
  

  ها روشمواد و 
انه گروه باغباني دانشگاه علوم خاين پژوهش در گل

ش يبه صورت آزماکشاورزي و منابع طبيعي ساري، 
با سه سطح آبياري  يفاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادف

درصد نياز آبي) و چهار سطح پليمر  ١٠٠و  ٧٥، ٥٠(
درصدوزني) با چهار تکرار  ٣/٠و  ٢/٠، ١/٠، ٠( سوپرجاذب

 SuperabA200جاذب مورد استفاده از نوع  انجام شد. سوپر
بود. مشخصات  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه محصول

ارائه شده است. بافت خاک  ١در جدول  A200 سوپرجاذب
انجام اين آزمايش از نوع لومي بود. در  برايمورد استفاده 

هاي فيزيكي و شيميايي خاك از جمله  ابتدا برخي آزمايش
ظرفيت زراعي خاک تعيين شد. مشخصات خاک مورد 

 قابل مشاهده است. ٢استفاده نيز در جدول 
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 SuperabA200خصوصيات پليمر  -١جدول 

  محتواي رطوبت
(%)  

  چگالي
)(g/cm3  pH  اندازه ذرات  

(µm)  
  حداکثر طول عمر (سال)

 )gr/gr(ظرفيت جذب آب 

 %Nacl٩/٠محلول  آب معمولي آب مقطر

۷-۵ ٢٢٠ ٧ ٥٠-١٥٠ ٦-٧ ٤/١-٥/١ ۱۹۰ ٤٥ 

  
 خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک -۲جدول 

هدايت الکتريکي 
(ds/m) 

اسيديته 
pH 

کربن آلي 
(%) 

ازت کل 
(%) 

پتاسيم 
(mg/kg) 

فسفر 
(mg/kg) 

شن 
(%) 

سيلت 
(%) 

رس 
(%) 

 FC  بافت
(%) 

 ۳/۲۱ لومي ٣/١٧ ٧/٤٨  ٣٤  ٤٢/٦ ٩٠ ٠٤/٠ ٤/٠ ٦٥/٧  ٣٣/١

 
هاي شيميايي، ميزان  اساس نتايج مربوط به آزمايش بر

اه فلفل و کمبود يگ ياز کودين بر اساسکود مورد نياز 
انجام  برايموجود در خاک تعيين شد.  ييايميعناصر ش

 ٣٥متر و ارتفاع  سانتي ٣٠هاي به قطر  کار از گلدان
هايي  ها سوراخ د. در کف تمامي گلدانشمتر استفاده  سانتي
شد.  آمادهاي شن  تهويه و تخليه آب اضافي و اليهجهت 

درصد  ٦٠ يدر عمق مؤثر توسعه ريشه يعن سوپرجاذب
 ١١قسمت بااليي ريشه با خاک ترکيب شد و نشاها در 

 يارياعمال سطوح آب يکشت شدند. برا ١٣٩٢ خرداد ماه
در  TDRعدد  ۴ن منظور تعداد ياستفاده شد. بد TDRاز 

مار با سطح کامل يمتر) ت يسانت ۱۸شه (يثر رؤعمق م
درصد) و سطوح مختلف  ۱۰۰ ياز آبين نيمأ(ت ياريآب

ها به طور تصادفي در ميان   گلدانسوپرجاذب نصب شدند. 
 يکسانيشرايط  به طور حتمها قرار گرفتند تا  ساير گلدان

داشته باشند. براي سازگار شدن نشاها با شرايط جديد، 
ها آبياري کامل شدند. دو هفته بعد، پس از  مدتي گلدان
، گل) ها و آماده شدن نشاها (مرحله تشکيل شاه رشد نهال

تيمار آبياري اعمال شد. نياز آبي گياه با دور آبياري سه 
ر گيري رطوبت با استفاده از سنسو اندازه بر اساسروز 

TDR  دستي و ميزان  صورت به د. نحوه آبياري شبرآورد
هاي رطوبت برداشت شده و  آب آبياري با استفاده از داده

رساندن رطوبت خاک به حالت ظرفيت زراعي،  بر اساس
 ١٠٠هاي با سطح  محاسبه و آبياري انجام شد. به تيمار

ل آب به يتحو يل شد. برايدرصد نياز آبي، آب کامل تحو
ب تنش در مقدار آب کامل اعمال ي، ضرياريسطوح آبر يسا

هاي هرز در   کود دهي و تنک و وجين علفشد. اعمال 
هاي  طول دوره به طور يکسان انجام شد. پارامتر

ميزان  نشت يوني در برگ، ،کلگيري شامل کلروفيل  اندازه
 آب يور بهرهويتامين ث و مواد جامد محلول در ميوه و 

گيري  که در انتهاي دوره رشد (مرحله زايشي) اندازه بود
  شدند.

از دستگاه رفرکترومتر  ١براي محاسبه مواد جامد محلول
ديجيتالي استفاده شد. به اين صورت که يک قطره از آب 
ميوه بر روي سنسور دستگاه ريخته شد و عدد نمايش داده 

درصد مواد جامد محلول گزارش شد. براي  عنوان  بهشده 
) ۱۹۹۶( يوني از روش لوتس و همکارانتعيين نشت 
با روش پورا و  bل و کلروفي aل کلروفي استفاده شد.

دست آمد و مجموع مقادير کلروفيل ه ) ب١٩٨٩همکاران (
a  وb ويتامين ث با کلروفيل کل گزارش شد.  عنوان  به

 دست آمد.ه ) ب٢٠٠١روش سايني و همکاران (
، وزن هر ميوه پس از هر آب يور بهره گيري اندازه براي

هاي  ترازوي ديجيتالي ثبت و مجموع وزن ميوه بابرداشت 
هر بوته يادداشت شد. ميزان آب مصرفي در طول دوره 

با  آب يور بهرهرشد براي هر تيمار نيز يادداشت و در انتها 
  ) محاسبه شد.۱( همعادلاستفاده از 

)۱                                                  (  

وزن  Y، )گرم بر ليترآب ( يور بهره WP٢كه در آن 
  است. )ليتر(آب مصرفي  Wو  )گرممحصول توليد شده (

  

  نتايج و بحث
شده  يريگ اندازه يل پارامترهايه و تحليدر ادامه تجز

ن ث، مواد جامد محلول يتاميو ل،ي، کلروفيونيشامل نشت 
  آب ارائه شد. يور و بهره

  

 نشت يوني
اثر سطوح آبياري و سوپرجاذب بر نشت  ۳جدول  بر اساس

دار بود. با افزايش  معنييک درصد يوني در سطح آماري 

                                                             
1- Total Soluble Solid (TSS) 
2- Water productivity 
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که با نتايج (شاهرخي و يابد  تنش، نشت يوني افزايش مي
غشاء تحت شرايط تنش، ) هماهنگي دارد. ۲۰۱۱همکاران، 

افزايش نفوذپذيري  گياهي با تغييراتي روبرو است که سبب
). بنابراين توانايي غشاء ۱۹۹۶شود (لوتس و همکاران،  مي

سلول براي کنترل سرعت حرکت يون به داخل و خارج 
هاي گياهي  آسيب به بافتمالکي براي  عنوان  بهسلول که 

) ۲۰۰۶شود. ولنتوويک و همکاران ( رود، کم مي کار ميه ب
تا  ۱۱گزارش کردند که نشت يوني رقم حساس مرزه بين 

يابد اما افزايش در نشت يوني رقم  درصد افزايش مي ۵۴
زياد نيست. تنش خشکي با شروع يک تنش  مقاوم مرزه

. بنابراين در طي آن، توليد و ذخيره استاکسيداتيو همراه 
يابد. در  هاي سمي و مخرب اکسيژن آزاد افزايش مي گروه
هاي  ه تحت شرايط تنش خشکي به سرعت چربينتيج
رود  ده و پايداري غشاء ياخته از بين ميشپراکسيد  غشاء

). اثر متقابل سطوح آبياري و سطوح ۱۹۹۵(اينز و مونتاگو، 
ک درصد ي يبر نشت يوني در سطح آمار سوپرجاذب

که اثر متقابل  ۴و جدول  ۱شکل  بر اساسدار است.  معني
دهند، نشت يوني با  را نشان مي سوپرجاذبآبياري و 

افزايش يافت. کمترين مقدار نشت  سوپرجاذبکاهش 
درصد  ۳/۰درصد آبياري و  ۱۰۰يوني مربوط به تيمار با 

 ۱۰۰داري با تيمار  است که اختالف معني سوپرجاذب
ندارد و بيشترين  سوپرجاذبدرصد  ۲/۰درصد آبياري با 

درصد  ۲/۰درصد آبياري و  ۵۰مقدار آن مربوط به تيمار با 
 ۵۰داري با تيمارهاي  است که اختالف معني سوپرجاذب

درصد  ۵۰، تيمار سوپرجاذبدرصد  ۱/۰درصد آبياري و 
 ۱/۰درصد آبياري و  ۷۵، تيمار سوپرجاذبآبياري و بدون 

دون درصد آبياري و ب ۷۵و تيمار  سوپرجاذبدرصد 
  ندارد. سوپرجاذب

  
  بر پارامترها سوپرجاذبميانگين مربعات اثر سطوح آبياري و درصد وزني  -٣جدول 

 منبع تغييرات درجه آزادي کلروفيل ويتامين ث نشت يوني محلول موادجامد  آب يور بهره

٩٢/٤ ** 

٧٢/١ ** 

٣٢/٠ ** 

٠٩٣/٠  

٤١/٢٨ ** 

٢٢/٤ ns 

٢٥/٥ * 

٧٧/١  

۴/۴۷۹۲ ** 

٣/١٦٣٠ ** 

١٦٩** 

٩/٣٠  

٢٦/٨٢٤ ns 

٩/١٢٨٧ ns 

٢/٣٢٢١ ns 

٩/٢٠٦٧  

٠٧/١٠ ** 

١/٣ ** 

٨/٠ ns 

٣٤/٠  

٢ 

٣ 
٦  
٣٦  

 سطوح آبياري
 سوپرجاذبسطوح 

  اثر متقابل
  خطاي آزمايشي

  دار اختالف معني در سطح احتمال يک درصد و عدم وجودي دار معنيداري در سطح احتمال پنج درصد،  ترتيب معني به nsو  **، *
 

 
 برنشت يوني سوپرجاذباثرمتقابل سطوح آبياري و -۱شکل 

 
  کلروفيل
روي  سوپرجاذباثر ساده آبياري و  ۳جدول  بر اساس

دار  معنيار يک درصد بسي يآمارکلروفيل کل در سطح 
. با افزايش تنش، کلروفيل کل افزايش يافت. باراکلوف است

) نشان دادند که تحت تنش خشکي ميزان ۲۰۰۱و کيت (

SPAD يابد. با  (شاخص کلروفيل) در گندم افزايش مي
توجه به وجود رابطه مثبت و قوي بين ميزان نيتروژن، 

نشان از افزايش  SPAD، افزايش ميزان SPADکلروفيل و 
ه که با نتايج ب استر واحد سطح برگ ميزان کلروفيل د

دارد. موحدي دهنوي  هماهنگيدست آمده از اين پژوهش 
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 ۱۱۱                                                                                                          ۱۳۹۵بهار / ۲۰/ پياپي ۱/ شماره ۱۰مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

را در شرايط تنش به  SPAD) افزايش ۱۳۸۳و همکاران (
کاهش سطح برگ و تجمع کلروفيل در سطح کمتر  دليل
، ميزان کلروفيل با ۵جدول  بر اساسها دانستند.  برگ

و  يابد درصد وزني)، افزايش مي ۳/۰(تا  سوپرجاذبافزايش 

درصد وزني، اختالف  ۳/۰با  ۲/۰و ۲/۰با  ۱/۰بين سطح 
 سوپرجاذبداري وجود ندارد. اثر متقابل آبياري و  معني
) ۲۰۱۲و همکاران ( يج موسويکه با نتا يستدار ن معني

  دارد. هماهنگي
  

  بر پارامترها سوپرجاذبميانگين اثر ساده سطوح آبياري و مقايسه  -۴جدول 
 فاکتور سطح (µg/ml) کلروفيل (mg/100g) ويتامين ث (%) نشت يوني (%) مواد جامد محلول  (g/l) آب يور بهره

٨١١١/٠ c 

٤٠٨٥/١ b 

٩١٩٩/١ a 

٨٣١٣/٧ b 

٥٤٣٨/٩ a 

٤٥٦٣/١٠ a 

٥٦/٣١ c 

٣٤/٥٨ b 

٩٥/٦٣ a 

٦٢/٢٠٨ a 

٨١/٢٢٠ a 

٢٨/٢٢١ a 

۳۶۱۹/٢ c 

٨٣٤٤/٢ b 

٩١٠١/٣ a 

١٠٠ 
٧٥ 
٥٠  

 
  آبياري

  
٠٢٦٥/١ c 

١٩٤٦/١ bc 

٣٩٨٠/١ b 

٩٠٠١/١ a 

٧٤١٧/٨ ab 

٧٩١٧/٨ b 

٧٠٨٣/٩ ab 

٨٦٦٧/٩ a 

٤٦/٦٢ a 

٣٤/٥٧ b 

٦٤/٤٩ c 

٦٨/٣٥ d 

٥٣/٢٠٢ a 

٦٥/٢٢٣ a 

٢١/٢١٦ a 

٢٣/٢٢٥ a 

٣٧٣٠/٢ c 

٩٩٧١/٢ b 

١٧٣٥/٣ ab 

٥٩٨٣/٣ a 

٠ 
١/٠  
٢/٠  
٣/٠  

 
  سوپرجاذب

 د.نيستدارن داراي تفاوت معني LSD آزمون بر اساس ستونهاي داراي حروف مشابه در هر  ميانگين
 

  ويتامين ث
تأثير تيمارهاي آبياري بر  ۵ و ۳ هاي جدول بر اساس

دار نشد ولي روند تغييرات  ويتامين ث از نظر آماري معني
نشان داد که با افزايش شدت تنش خشکي، ويتامين ث 

دند که آبياري كر) گزارش ۲۰۰۰( لي و کادرافزايش يافت. 
شود  افزايش ويتامين ث مي سببکمتر يا دور آبياري زياد 

کامل دارد. افزايش  هماهنگي پژوهن يا يها افتهيکه با 
 بر اساستوان  مي ويتامين ث در شرايط تنش خشکي را

را ويتامين ث جزء يهاي ثانويه توجيه کرد ز متابوليت
شود که از بيوسنتز گلوکز  ثانويه محسوب ميهاي  متابوليت

) و متابوليت ۱۹۹۸رنف، ياسم ويلر وشود ( تشکيل مي
دهد  ثانويه بخشي از سيستم دفاعي گياه را تشکيل مي

). اثر متقابل آبياري و ۲۰۰۲(راماچاندرا و راويشنکار، 
  .يستدار ن معني سوپرجاذب

  
  مواد جامد محلول

اثر ساده آبياري روي مواد جامد محلول  ۳جدول  بر اساس
طور ه . باست دار ار معنييبسک درصد ي يسطح آماردر 
با کاهش ميزان آبياري، مواد جامد محلول افزايش  يکل

 هماهنگي) ۱۹۹۱يافت که با نتايج ميشل و همکاران (
ها در  ها نتيجه گرفتند که آب درون ميوه دارد. آن

درصد، از شاهد کمتر بوده که اين  ۷۵آبياري  تيمارهاي کم
، زيرا براي استتوجه  موضوع در فرآيندهاي صنعتي مورد

ها انرژي کمتري نياز خواهد بود. اين  تبخير آب درون ميوه
بيان کرد که در  شكلتوان به اين  گيري را مي نتيجه

کمبود آب، ميوه آب کمتري  دليلگياهان تحت تنش به 
دارد و همچنين ميزان آب به حدي است که گياه توانسته 
مواد فتوسنتزي خود را توليد کند و در نتيجه صرفه 

هاي محلول در اين شرايط، به  اقتصادي دارد. تجمع قند
کند و  هاي گياه کمک مي تنظيم اسموالريته درون سلول

و غشاها  هاي زيستي موجب حفظ و نگهداري مولکول
هاي محلول در   شود، همچنين گياه با افزايش قند مي

شرايط تنش بر حفظ پتانسيل اسمزي قادر خواهد بود تا 
ذخيره کربوهيدراتي خود را براي متابوليسم پايه سلولي در 

مواد ). ۱۹۹۶حد مطلوب نگه دارد (سدراس و ميلري، 
 سببکه افزايش آن است  مهمجامد محلول يک پارامتر 

اثر ). ۲۰۰۳بلخينا و همکاران، شود ( ود راندمان ميبهب
روي مواد جامد محلول  سوپرجاذبتنش خشکي و  متقابل

 ۲شکل  بر اساس. دار است پنج درصد معني يدرسطح آمار
که اثر متقابل سطوح آبياري و سطوح  ٥و جدول 
در مقادير  سوپرجاذبتأثير دهد،  را نشان مي سوپرجاذب

درصد  ٥٠تيمار  بيشتر آبياري بر کلروفيل، کمتر است.
بيشترين ميزان مواد جامد  سوپرجاذبدرصد  ٣/٠آبياري و 

) روي ١٣٨١تنيده و همکاران ( نتيجهمحلول را دارد که با 
 دارد. هماهنگيفرنگي  گوجه
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  مواد جامد محلول بر سوپرجاذباثر متقابل سطوح آبياري و  -٢شکل 

  
  آب يور بهره

بر  سوپرجاذباثر ساده آبياري و  ۳جدول  بر اساس
دار  معني اريک درصد بسي يآماردر سطح  آب يور بهره
 ۵۰مربوط به سطح آبياري آب  يور بهره. بيشترين است

 يور بهره، بيشترين سوپرجاذب. بين سطوح استدرصد 
و با  استدرصد وزني  ۳/۰ سوپرجاذبمربوط به مقدار  آب

يابد که با نتايج پوراسماعيل  ، کاهش ميسوپرجاذبکاهش 
دارد. اثر  هماهنگي) در مورد لوبيا قرمز ۱۳۸۸و همکاران (

دار است.  معني سوپرجاذبمتقابل سطوح آبياري و سطوح 
درصد آبياري و  ۵۰، تيمار ۴و جدول  ۳شکل  بر اساس

و  درا دار آب يور بهرهبيشترين  سوپرجاذبدرصد  ۳/۰
درصد  ۲/۰درصد آبياري با  ۵۰بين اين تيمار و تيمار 

درصد  ۳/۰درصد آبياري با  ۷۵و تيمار  سوپرجاذب
هر عاملي که دار مشاهده نشد.  اختالف معني سوپرجاذب

آب را نيز  يور تواند بهره عملکرد را در گياه ارتقا بخشد مي
افزايش دهد و همچنين هر عاملي که سبب کاهش تبخير 

شود در صورتي که تأثير نامطلوبي بر عملکرد  تعرق مي
آب خواهد شد  يور افزايش بهره سببنداشته باشد 

 ).١٣٨٨(پوراسماعيل و همکاران، 

  

  
  آب يور بر بهره سوپرجاذباثرمتقابل سطوح آبياري و -٣شکل 
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 ۱۱۳                                                                                                          ۱۳۹۵بهار / ۲۰/ پياپي ۱/ شماره ۱۰مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

  گيري هاي اندازه بر شاخص سوپرجاذبمقايسه ميانگين اثر متقابل ميزان آبياري و  -۵جدول 

 سطوح آبياري سطوح سوپرجاذب (%) نشت يوني (%) مواد جامد محلول  g/l)( آب يور هره
۷۸۴/۰ ef 

۵۹۰/۰ f 

۷۷۲/۰ ef 

۰۹۶/۱ cde 

۳۷/۸ de 

۱۲/۸ de 

۳۵/۷ e 

۴۷/۷ e 

۸/۴۹ c 

۲۷/۳۷ d 

۴/۲۱ e 

۷۷/۱۷ e 

۰ 
۱/۰ 
۲/۰  
۳/۰  

۱۰۰  

۹۱۵/۰ def 

۲۴۱/۱ cd 

۱۹۹/۱ cde 

۲۷۸/۲ a 

۲۷/۸ de 

۴۲/۹ bcd 

۶۷/۱۰ abc 

۸/۹ bcd 

۸۶/۶۸ a 

۳۹/۶۷ a 

۰۸/۵۸ b 

۰۲/۳۹ d 

۰ 
۱/۰ 
۲/۰  
۳/۰  

۷۵ 

۹/۱ bc 

۷۵۲/۱ b 

۲۲۲/۲ a 

۳۲۶/۲ a 

۵۷/۹ bcd 

۸۲/۸ cde 

۱/۱۱ ab 

۳۲/۱۲ a 

۷۲/۶۸ a 

۳۵/۶۷ a 

۴۴/۶۹ a 

۲۷/۵۰ bc 

۰ 
۱/۰ 
۲/۰  
۳/۰  

۵۰ 

  .نيستند دار  داراي تفاوت معني LSD آزمون اساس بر هاي داراي حروف مشابه در هر ستون ميانگين
  

  گيري نتيجه
در شرايط تنش  سوپرجاذببه طور کلي استفاده از 

وري آب و بهبود برخي  افزايش بهره سبب خشکي
خصوصيات فيتوشيميايي (نشت يوني و مواد جامد 

و  ييآبشوکاهش به دليل  شايدمحلول) شد. اين اثر 
آب و عناصر  توجهآب و جذب مقادير قابل  هدررفت

، قرار دادن آن پي درو  سوپرجاذبغذايي در ساختمان 
آب و عناصر جذب شده به خاک محيط ريشه گياه در 

دست آمده از ه . با توجه به نتايج باستهنگام خشکي 
توان  و مدت ماندگاري پليمر در خاک مي پژوهشاين 

نه  سوپرجاذبنتيجه گرفت که کاربرد مقدار کافي پليمر 
تحت شرايط آبياري کافي بلکه تحت شرايط تنش  فقط

سطح خشکي قابل توجيه است. در اين پژوهش بهترين 
اه فلفل يهاي فيتوشيميايي گ براي بهبود پارامتر ياريآب
و براي کاستن  ياز آبين نيمأدرصد ت ٥٠تند، سطح  يقلم

توصيه  سوپرجاذبدرصد  ٣/٠از اثرات نشت يوني، سطح 
بيشتر در استفاده  هاي پژوهششود  يشنهاد ميشود. پ يم

 سوپرجاذبو مقادير متفاوت  يارياز سطوح آب يبيترک
د تا بتوان نسبت شواهان انجام ير گياه و ساين گيا يرو

  شت.بردا ياساس يها گام ياريآب آب يور ش بهرهيبه افزا
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