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  دهیچک
 ردکیرو نیاست. با ا قرار گرفته هتوج موردپوشش سبز  جادیا منظوربهمناطق خشک  در دوستآب مواد انواعاز  استفاده امروزه    

 اسکنبیل يهالنها تاج قطر و قهی قطر ارتفاع، يهامشخصه بر بکپالنت یستیز دوستآب يهااثر صفحه ،روشیپ پژوهش در

)Calligonum comosum L’Herit. (پس. دش یبررس 1399 تا 1396دوره  یطکاشان  یابانیمناطق خشک و ب قاتیتحق ستگاهیا در 

هفته و دو هفته  چهارصورت هب هانهال. شدند کشت لیاسکنب يهانهال ،حفرشده يهاچالهدر  بکپالنت يهاصفحه ياز کارگذار

هاي کامل تصادفی با كبار خردشده در قالب بلودو يهاکرت شامل پروژه يآمار طرح .شدند ياریآب آبلیتر  20و  10 با بارکی

 سبب بکپالنت يهاحهصف استفاده از که داد نشان جینتا. بودنهال در هر واحد  هفتواحد آزمایشی متشکل از  هشت وچهار تکرار 

 طور متوسط درهب بکنتپالبا  مارشدهیت يهانهال تاج قطر و قهی قطر ارتفاع، کهيطوربه ،شدند یمورد بررس يهامشخصه شیافزا

 بر یمصرف آب و ياریآب دور متقابل راتاثدرصد نسبت به شاهدهاي خود برتري داشتند.  8/14و  5/11، 11اثرات متقابل تیمارها 

 83( نیشتریب. بودند دارینمع درصد 95 نانیاطم سطح در اهیگ ارتفاع بر بکپالنت کاربرد و ياریآب دور متقابل اثرات و تاج قطر

  .آمد دستبه بارکی هفته هارچ و دو ياریآب دور در آب تریل 10 مصرف با ترتیببه تاج قطر) متریسانت 39( نیکمتر و )متریسانت

 
  .یمانزندهسبز،  پوشش ،ياریآب ،یمصرف آب :کلیدي هايواژه

  

  مقدمه
 امکان و نگهداشتدر  دوستآب موادانواع  تیقابل

 يبرا مواد نیااست که از  شده سبب رطوبت يسازرهیذخ

. دشو استفاده یعیطب منابع و يکشاورز در آب مصرف کاهش

 یختسبهو  برنهیهز اریبس ،یابانیب يهاعرصه در ياریآب اتیعمل

 ،شیرو يابتدا و کاشت زمان در نکهیا ژهیوبه شود،انجام می

 مرتبهچندین  بهو  دارد تیاهم اریبس موضوع استقرار نهال

 و آب مصرف کاهش يهاوهیشاست.  ازیمرحله ن نیدر ا آبیاري

 تیآب در خاك را تقو يقدرت نگهدار که ییهاروش ای

 بوده مسئول ییاجرا يهادستگاه توجه مورد همواره کنند،یم
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منابع آب، نوع  تیمحدود برعالوه یابانیب يهاعرصه در. است

 دیتشد را یخشک تنشاست که  يگرید تیمحدود زیخاك ن

 خاك بافتبودن  سبک لیدلبه آب ينگهدار کم توان. کندیم

 منجر ياریکاهش راندمان آب بهکه  است یمشکالت ازجمله

 یابانیب و خشک مناطق يهاچالش از ،سبببدین. شودیم

مقابله با  منظوربه دوستآب مواداز انواع  يریگبهرهبه  توانیم

 خصوص نیا در یمتنوع مواد جه،ی. درنتکرد اشاره یخشک

 سابقه کهسوپرجاذب  يمرهایپل کاربرد .اندشده یمعرف

 جزء ،گرددیبازم 1960 هده حدودبه آن با مرتبط يهاپژوهش

 محسوب آن یمصنوع عانوا ازکه  هستنددسته از مواد  نیهم

و  Jobin ،ارتباط نیا در .) et al.,Fitch 1989( شوندیم

تأثیر افزودن پلیمر به ترکیبات  یبررس با) 2004( همکاران

 کشت گیاه برورمیکولیت  و پرلیتمتشکل از مواد آلی، 

×hybrid Petunia گیاهان تحت  کهزمانی تاکردند  گزارش

 ،شوندیمآبیاري  یخوببهو  اندهنگرفتقرار  یآبکمتأثیر تنش 

 ،استخاك مؤثر  وفرجخللو  دسترسقابلپلیمر بر میزان آب 

 ،هفته نهاز گذشت  پساما با قرار گرفتن گیاه در معرض تنش 

. نداد نشان خود ازتأثیري بر وقوع زمان نقطه پژمردگی  مریپل

افزودن  زین) 2013و همکاران ( Farrell پژوهش جینتا براساس

 نشد پژمردگی نقطه به رسیدن در تأخیر سبب دوستآب مواد

 درداده شد.  نسبت پلیمر عملکرد کاهشکه علت آن به 

 روبرو است. تیبا محدود مریپلاستفاده از  ،شور يهاخاك

Banedjschafie و Durner )2015( تأثیر یابیارز با 

 ،یکل طوربهکه  ندمختلف نمکی بر پلیمر نشان داد يهامحلول

زمان موجب کاهش ظرفیت نگهداري آب  مروربهامالح نمکی 

کاهش به نوع نمک و  این ن،یهمچن. شوندیمتوسط پلیمر 

از  استفاده ،مقابل در .داشت بستگیدر محلول  هایون ظرفیت

 Akelahآب در خاك توسط  نگهداريتوان  افزایش براي پلیمر

 با زی) ن2014و همکاران ( Ghadiri .شد توصیه) 2013(

در سه خاك  استاکوزورب پلیمر از استفاده اثرات یبررس

 آب مقدارکه  کردند گزارش سنگینسبک، متوسط و نیمه

 این اما افت،ی ارتقا شاهد به نسبتها خاك یتمام در شدهرهیذخ

  بود. گرید هايخاك از شتریب سنگیننیمه خاك در افزایش

 نشان) Herzog )2006 و Banedjschafie ژوهشپ جینتا

 سبب خاك بادرصد  3/0نسبت وزنی  در پلیمراختالط  که داد

 Panicum( کومیپان گلدانی کشت در اهیگخشک  مادهافزایش 

.Retzantidotale ( سبک، متوسط و هر سه نوع خاك  در)

 و هشت ،چهار هايدور( آبیاري تیمارهاي در زین وسنگین) 

) 2009( همکاران و Banedjschafie .شودیم )بارکی روز 12

 مریپل یو اختالط نوع ییتنهابهاز خاك رس  استفاده با

با خاك  یدرصد وزن 6/0در سطح اختالط  دوستآب

نگهداري  توان بهبودخاك رس با  که کردند گزارش يبادماسه

نسبت  پانیکومخشک  مادهبیشتر  شیموجب افزاآب در خود 

 خاك نیبنابرا شود،یمبا خاك سبک  مریاختالط پل ماریبه ت

 سبک خاكنسبت به  ياقتصاد ازنظرمورد  نیا دررس 

 ریتأث یبررس با )Sadeghipour )2015 .داشت يبرتر ،مرداریپل

با  درصد پنج و سه ،صفرکاربرد نانوذرات رس در سه سطح 

 عجوهبذر  یزنجوانه زانیم بر کیلیآکرنیرز مریپل

)Halothamnus glaucus( در یزنجوانه درصدداد که  نشان 

 طوربهرس  نانوذرهبا پنج درصد  کیلیآکر نیرز ماریت

 شیافزا ن،یهمچن .بود گرید يمارهایت از شتریب يداریمعن

 سرعت بهبودباعث  يداریمعن طوربه نانوذرات درصد

 ریتأث یابیارز با) 2017همکاران ( و Dehdary. شد یزنجوانه

 یآبکم طیشرا تحت یمرتع يهاگونه از یبرخدر  تیزئول

 اهیگ یمانزنده شیافزا سبب تیزئولکه کاربرد  ندکرد گزارش

طول ساقه، وزن  مانند اهیگ از یملکرد صفاتع ن،یهمچن. شودیم

سطح مصرف  نیشتریبدر  زین شهیو وزن تر ر اهیخشک گ وتر 

در  )خاك لوگرمیک در تیزئولگرم  چهار ماریت( تیزئول

Medicago scutellata شد.  مشاهدهsativaMedicago  زین 

  .داد اختصاص خودبه را شهیوزن خشک ر نیشتریب

در  بکپالنت يهاصفحه کاربرد با که ییهاپژوهش

 ،شدند انجامقطر  نیزعربستان، اردن و  ازجملهمختلف  هايکشور

 تولید افزایش نیزو  درصد 60تا  آبیاريکاهش مصرف آب  مؤید

 این دیگر مزیت ). ,2013Abdi Baghi( هستندمحصول 

نمک است که در  داراي هايخاكاز آن در  استفاده ،محصول

 ،کشور داخل دراست.  شده گرفته کاربهمذکور  کشورهاي

Bahadori که استفاده از  کردند گزارش) 2019همکاران ( و

 82 به منجر بیترتدر سمنان به بکپالنت دوستآب يهاصفحه
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خشک  ییدر عملکرد اندام هوا داریمعن شیافزا درصد 81 و

با  سهیمصرف آب در مقا ییکارا و) Nitraria schoberi( داغقره

 اهیگ شهیر ونیزاسیکلوندرصد  ،نیهمچن .شدندشاهد  اهانیگ

 بکپالنت ماریت در آربسکوالر زیکوریم يهاقارچ بامذکور 

 زین )2019( همکاران و Kianian .بود شن و مریپل ماریت از شتریب

که استفاده از  دندیرس جهینت نیدر سمنان به ا داغقره یبررس با

 گرید دوستآب موادبا  سهیمقا در بکپالنت يهاصفحه

 شیافزا برعالوهخاك  درجو)  کاه و کلش ،یستیز دروژلی(ه

 سبب مذکور يهامالچ هینسبت به بق آب يسازرهیذخ داریمعن

 .شودیم خاك تهیدیاس و )SAR( میسد جذب نسبت درکاهش 

 مواد و رطوبتی هايمکش زمانهم تأثیر از دست آمدهبه نتایج

 بر) بکپالنت هايصفحه و سوپرجاذب هايپلیمر( دوستآب

 با که داد نشانسمنان  در )Haloxylon persicum( تاغ نهال

 زیاد هايمکش به رسیدن براي آبیاري هايفاصله شدن ترطوالنی

 ،) et al.Banedjschafie ,2017( شودمی کاسته آب مصرف از

 آب مصرف بار،جپن حالت در خاك رطوبتی مکش در کهطوريبه

 157 به رشد دوره طی در نهال هر براي بکپالنت هايصفحه در

 33 مکش همین در پلیمر داراي خاك به نسبت که رسید لیتر

 بکپالنت در آب مصرف بار، 15 مکش در. داشت کاهش درصد

- هم تأثیر از ،همچنین. دبو پلیمر تیمار از کمتر درصد 34 حدود

 رشد بر دوستآب مواد کاربرد و خاك رطوبتی هايمکش زمان

 بیشتر در بکپالنت که شد گیرينتیجه) یقه قطر و ارتفاع( گیاه

 همین در .است شاهد و پلیمر هايتیمار از مؤثرتر آبیاري سطوح

 بر بکپالنت اثرات تعیین رو،پیش پژوهش از هدف ،راستا

 Calligonum( اسکنبیل هاينهال مانیزنده و رشد هايشاخص

comosum (بود شاهد با مقایسه در.  

  هاروشو  مواد
افــزایش  و منــاطق بیابــانی یستیز ءبا هدف احیا پژوهشاین 

ــدت دسترســی  ــتفاده از  لاســکنبیم ــا اس ــه آب ب  يهاصــفحهب

در ایســتگاه تحقیقــات منــاطق خشــک و  بــکپالنت دوستآب

 ریتــأث یبررســ منظوربه. شد انجاماستان اصفهان  درکاشان بیابانی 

 يهــانهال سن طول ،لر استقرار و رشد نهال اسکنبیب هاصفحه نیا

 مــاهمهر يابتــدا از پــژوهش نیا ياجرا .شد بررسی افته،یاستقرار

 داشــت،ادامــه  1399 یزراعــ ســال انیــپا تا وآغاز  1396 سال

مربــوط بــه نتــایج وهش در این پــژ شدهانجام يآماربردار نیبنابرا

 کیــطرف  از که بکپالنت يهاصفحه .ستا 1398 سال دراولیه 

 ياجــرا يبــرا نمونــه صــورتبه نیمســتقر در بــرل یآلمانشرکت 

 دوســتآب مــاده ینــوع ،ندگرفت قرار طرح نیا اریاخت در لوتیپا

 یســتیزطیمح يهــایآلودگ امکــان بــدون و ریپــذبیتخر کــامالً

. شــوندیم هیــتهچوب، نشاسته و رس  افیال باتیترک از که هستند

 از گــذر از پــس امــا د،دار يریــخمابتــدا حالــت  در مخلوط نیا

 نیــ. اشودیم صفحه از دستگاه خارج صورتبه کنخشک نیماش

 دو ضــخامت به مربع متریسانت 80در  60 يهااندازه در هاصفحه

 نیبــآب را  توانندیم شده و عرضه لوگرمیک 8/1 وزن و مترسانتی

 گــرید يهــاتیمز از .کننــد رهیــذخ مربــع متــردر  لیتر 35 تا 10

 ،دکننــدهیتول شــرکت يادعا طبقخاك  در هاصفحه نیاز ا استفاده

 يهامگانازانــدیر يهاتیفعال کیتحر و تهیدیاس میدر تنظ دخالت

ــمف  ،1 شــکل در .)www.plantbacter.com( هســتندخــاك  دی

. الزم بــه ذکــر اســت نشــان داده شــده هاصفحه نیاز ا ییهانمونه

 بــا 1 در شــکل الــف نــوع بکتپالن از پژوهش نیدر ا کهاست 

 اســتفاده مربــع متــردر  تــریل 10به مقدار  آب يسازذخیرهقدرت 

 .شد

  

  
  )www.plantbacter.com( بکپالنت يهاصفحهاز  هایینمونه -1 شکل

)الف(  (ب) 
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درجه و  51 ییایجغراف در طول پژوهش محل اجراي

 در و دقیقه شمالی 59درجه و  33دقیقه شرقی، عرض 27

آمار  استنادبه. داشتقرار  ایاز سطح در يمتر 1000ارتفاع 

 نیدر ا ساالنه یبارندگ نیانگیکاشان، م کینوپتیس ستگاهیا

 لیدر زمستان و اوا آن شتریبکه  است متریلیم 140 منطقه

 بیترتبه حرارتدرجه نهیشیبو  نهیکم نیانگی. مباردیمبهار 

 و يددر  بیترتبهکه  است گرادیسانتدرجه  5/33 و 3/8

  .اندشدهثبت  رماهیت

 يدیتول شرکت نامهشیوه براساس هانهال کاشت منظوربه

 80×60×40هایی در ابعاد ، ابتدا چالهبکپالنت يهاصفحه

محدود بودن  به توجه با ،سپس. دشحفر  مکعب مترسانتی

عمق  درصفحه  کی فقطچاله  هردر  ،بکپالنت يموجود

 ،صفحه یپوشخاك یکماز مقدار  پس. شد يکارگذار ذکورم

  .)2(شکل  کشت شدند هانهال

  

  
  حفرشده يهاچاله در بکپالنت يهاصفحه يکارگذار نحوه -2 شکل

  

 از يبردارنمونه ،بکپالنت يهاصفحه يجاگذار با زمانهم

 يمتریسانت 100تا  50 و 50 صفر تا مختلف عمق دو در خاك

 تیمار در خاك نمونه که است ذکر قابل). 1(جدول  دش انجام

 نیا با بود، بکپالنت ماریت در خاك نمونه همان قاًیدق شاهد

 مربوطه يهاصفحهچاله،  کفدر  بکپالنت ماریت در که تفاوت

 ریتأث و آزمون یاثربخش منظوربه. بودند شده يکارگذار

ماه  شش مدتبه هانهال ،یآب ازین رفع بر بکپالنت يهاصفحه

 اصلهدر هر  لیتر 20و  10 مقداربه سال هرو تابستان  بهاردر 

در  خردشده دوبار يهاکرت صورتبهپروژه  نیا. شدند ياریآب

واحد  هشت وهاي کامل تصادفی با چهار تکرار قالب طرح بلوك

 احتساب باشد.  اجرانهال در هر واحد  هفتآزمایشی متشکل از 

 نیا در .دیرس اصله 224به  درمجموع هانهالتعداد  ،هاتکرار

 و یاصل عامل عنوانبه(دو و چهار هفته)  ياریآب دور پژوهش،

 اضافهبه دوستآب يهاصفحه ماریت و) تریل 20و  10مقدار آب (

  .شدند گرفته درنظر یفرع يهاعامل عنوانبه شاهد

  

 طرح يخاك منطقه اجرا ییایمیکوشیزیمشخصات ف -1 جدول

 )متری(سانت نمونه عمق  اشباع گل در pH )dS/m( اشباع عصاره در EC  )درصد( رس  )درصد( لتیس )درصد( شن بافت

Sandy loam  7/64 25 3/10 7/1 3/8 0-50 

Loamy sand  2/84 8/5 10 6/1 4/8 50-100 
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بر رشد  دوستآب يهاصفحهبررسی تأثیر  منظوربه

ر قط و رشد یقه رشد ارتفاع، ،مانیزنده يهامشخصه ،هانهال

 و ندشد يآماربرداردر انتهاي فصل رویشی  پوششتاج

 يریگاندازه يبرا. ندشدبا شاهد همان تیمار مقایسه  کیهر

 منظوربهاستفاده شد.  متر از پوششتاج قطر و ارتفاع

 متریلیم دقت با یتالیجید سیکول ،اهیگ قهیقطر  يریگاندازه

 افزارنرمها با استفاده از آماري داده تجزیه .برده شد کاربه

SAS  نانیاطم سطحو در  دانکن روشبه هامیانگینو مقایسه 

  انجام شد. درصد 95
 

  جینتا
 قه،یقطر  ارتفاع، يهامشخصه يبراواریانس  تجزیه نتایج

 ذکر شده 2 جدول در لیاسکنب يهانهال یمانهزند وقطر تاج 

 ،بکپالنتو  یمصرف آب ،ياریآب دور يهاماریت. است

 99 نانیاطم سطح درقطر تاج  وبر ارتفاع  يداریمعن اثرات

 ماریو ت ياریآب دورمتقابل  اثرات ن،یهمچن. داشتنددرصد 

 ،درصد 95 نانیاطم سطح در هانهالارتفاع  بر بکپالنت

 .بود داریمعن

 شدهگیرياندازه تیمارهاي آزمایش بر صفات اثرات تجزیه واریانس -2 جدول

 یمانزنده تاج قطر قهی قطر  ارتفاع يآزاد درجه راتییتغ منبع

 9/1340** 9/4681** 28/55** 3/4175** 1 ياریآب دور

 ns32/1 **9/12411 *1/253 4/45470** 1 یمصرف آب

 ns3/61 4/3732** 74/56** 9/3665** 1 بکپالنت ماریت

 ns6/718 ns63/1 *7/3026 ns7/33 1 یمصرف آب×  ياریآب دور

 ns5/1005 ns43/1 ns3/512 ns2/5 1 بکپالنت ماریت×  یمصرف آب

 ns46/0 ns4/63 *1/600 1/1836* 1 بکپالنت ماریت × ياریآب دور

 ns6/351 *56/22 *4/1062 **1197 1 بکپالنت ماریت × یمصرف آب×  ياریآب دور

 ns7/524 ns93/3 ns9/185 ns5/111 24 شیآزما يخطا

 )CV( راتییتغ بیضر 
  

25 5/20 2/21 71/13 

  داریرمعنیغ nsدرصد؛  95 نانیدر سطح اطم داریمعن *درصد؛  99 نانیدر سطح اطم داریمعن **

  

  ياریآب دور ریتأثتحت  لیاسکنب يهانهال در شدهگیرياندازه صفات میانگین مقایسه -3 جدول

 )درصد( یمانزنده  )متریسانت( تاج قطر )متریلی(م قهی قطر  )متریسانت( ارتفاع ياریآب ورد

 a 89/96 a 27/10  a83/70  b13/78 بارکی هفته دو

 b 8/86  b1/9 b 91/58  a07/91  بارکی هفته چهار

 .هستنددرصد  95 نانیدر سطح اطم هانیانگیم نیب داریاختالف معن دهندهنشانمختلف در هر ستون  حروف

  

 یشیرو صفات نیانگیم سهیمقا ،5 تا 3 يهاجدول در

مقدار  ،ياریساده دور آب اثرات ریتأث تحت لیاسکنب يهانهال

ساده  اثر ،3جدول  طبق. است آمدهبک مصرف آب و پالنت

 ترکوتاه يهافاصلهدر  ياریآبآن بود که  انگریب ياریدور آب

 ارتفاع، شیمنجر به افزا يداریمعن طوربه) بارکی(دو هفته 

 کهیحال در ،شد لیاسکنب يهانهالو قطر تاج  قهی قطر
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 بارکیهر چهار هفته  ياریآب ماریها در تنهال یمانزنده

 ياستثنابه یبود. مقدار آب مصرف شتریب يداریطور معنبه

داشت  يداریاثر معن گر،ید یشیرو صفات بر قهی قطر

آب  تریل 20مثال، قطر تاج با مصرف  عنوانبه). 4(جدول 

) کمتر متریسانت 2/74( تریل 10) نسبت به متریسانت 9/54(

 نشانشاهد  و بکپالنت ماریتاثرات ساده  سهیمقابود. 

 ریتأث هانهال یمانزنده بر فقط ماریت نیا که دهدیم

  ).5(جدول  نداشت يداریمعن

  

  مصرف آب مقدار ریتحت تأث لیاسکنب يهانهال در شدهگیرياندازه صفاتمیانگین  مقایسه -4 جدول

 )درصد( یمانزنده  )متریسانت( تاج قطر )متریلی(م قهی قطر  )متریسانت( ارتفاع (لیتر) هر نهال يبرا یمصرف آب

10  a 6/97 a 73/9 a 18/74 a 41/87 

20  b 9/85 a 58/9 b 9/54 b 79/81 

 .هستنددرصد  95 نانیدر سطح اطم هانیانگیم نیب داریاختالف معن دهندهنشانمختلف در هر ستون  حروف

  

  بکپالنت يریکارگبه ریتحت تأث لیاسکنب يهادر نهال شدهگیرياندازه صفاتمیانگین  مقایسه -5 جدول

 )درصد( یمانزنده )متریسانت( تاج قطر )متریلی(م قهی قطر  )متریسانت( ارتفاع خاك ماریت

 b 06/87 a 09/10 b 14/59 a 98/85 شاهد

 a 5/96 b 27/10 a 81/69 a 21/83 بکپالنت

 .هستنددرصد  95 نانیدر سطح اطم هانیانگیم نیب داریاختالف معن دهندهنشانمختلف در هر ستون  حروف

  

  
  بکالنتپ ماریدر شاهد و ت ياریمختلف آب ریو مقاد هاهدور نیب لیاسکنب يهانهال ارتفاع نیانگیم سهیمقا -3شکل 

  ).هستنددرصد  95 نانیاطم در سطح داریمعن تفاوتبیانگر  رمشابهیغ حروف(

  

 ماریت با ياریآب دور و آب مختلف ریمقاد متقابل ریتأث

 دو از ياریآب زمان شدن ترینشان داد که با طوالن بکپالنت

). 3(شکل  ابدییم کاهش لیاسکنب ارتفاع هفته، چهار به هفته

 بار،کی هفته دو ياریآب درو شاهد  بکپالنت ماریت نیب
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 نیااما  نشد، دهمشاه هانهالارتفاع  ازنظر يداریمعناختالف 

 نیا دربود.  داریمعن بار،کیچهار هفته  ياریدر آب اختالف

 نسبت تریل 20 ياریآب يبرا يشتریب ارتفاع نیانگیم حالت،

 .آمد دستبه تریل 10 به

نشان  بکپالنتبا  ياریمتقابل مقدار آب و دور آب اثرات

در  قهیکاهش قطر  سبب ياریآب زمان در ریدادند که تأخ

 با يهانهال درکاهش  نی. ا)4(شکل  شودیم لیاسکنب

 یتمام درو  تریل 20 ياریآب در. بود دتریشد تریل 10 ياریآب

 يهانهال قهیقطر  نیب يداریمعن اختالف ،ياریآب يدورها

 ياریمقدار آب در اما نشد، مشاهده بکپالنت ماریت و شاهد

 يداریمعن طوربه بکپالنت يمارهایتدر  قهیقطر  تر،یل 10

  .بود شاهد يهانهالاز  شتریب

  

 
  بکپالنت رمایدر شاهد و ت ياریمختلف آب ریو مقاد هاهدور نیب لیاسکنب يهانهال قهیقطر  نیانگیم سهیمقا -4 شکل

 )درصد هستند. 95 نانیدر سطح اطم داریتفاوت معن انگریب رمشابهیغ حروف(

  

  
  بکالنتپ ماریدر شاهد و ت ياریمختلف آب ریو مقاد هاهدور نیب لیاسکنب يهانهال قطر تاج نیانگیم سهیمقا -5 شکل

  )درصد هستند. 95 نانیدر سطح اطم داریتفاوت معن انگریب رمشابهیحروف غ(
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 ریت تأثتح لیاسکنب يهانهالتاج  قطرکه  نشان داد جینتا

افه شدن اض با ،یکل طوربه. شتداقرار  ياریآب دور و مقدار

 قطر ،ي و افزایش فواصل آبیاري (چهار هفته)اریحجم آب

حجم بار در همین بیش از آبیاري هر دو هفته یکتاج 

 نوبت در). 5ثیر قرار گرفت (شکل أمصرف آب تحت ت

 تفاوت تر،یل 20 ياریو مقدار آب بارکی هفته چهار ياریآب

 بکنتپال ماریشاهد و ت يهانهالتاج  قطر نیب يداریمعن

  .نشد مشاهده

را در  لیاسکنب يهانهال یمانزنده تیوضع ،6 شکل

 هفته دو هر ياریآب در. دهدیم نشان یزراع فصل يانتها

 منجر) هر نهال يبرا تریل 10( ياریآب مقدار کاهش بار،کی

 ماریتو  شاهد يهانهال یمانزنده نیب يداریمعنبه اختالف 

 مقدار شیافزا با مذکور ماریاختالف دو ت اما شد، بکپالنت

 زمان شدن تریطوالن با. نبود داریمعن ،تریل 20 به ياریآب

شاهد و  يهانهال یمانزنده نیب بارکی هفته چهار به ياریآب

 مشاهده یاختالف زین ياریدر مقدار کمتر آب بکپالنت ماریت

 يهانهال یمانزنده ،آب مصرف شتریبمقدار  در اما ،نشد

  .داشتند يداریمعن اختالف ،بکپالنت يهاصفحه و شاهد

  

  
  لیاسکنب يهانهال یمانزنده بر بکپالنت ماریت و شاهد نیب ياریمختلف آب ریو مقاد هاهدور ریتأث سهیمقا -6 شکل

  )درصد هستند. 95 نانیدر سطح اطم داریتفاوت معن انگریب رمشابهیحروف غ(

  

  بحث
 یتمام ساده اثرات ،روشیپپژوهش  جینتا براساس

 اما ،بود يداریمعن لیاسکنب يهانهال ارتفاع بر مارهایت

 تریطوالن با فقط هانهالارتفاع  بر مارهایمتقابل ت اثرات

 نیب يداریمعن نیا شدت. شدند داریمعن ياریآب زمان شدن

 در تریل 10(آب  کمتر مصرف با بکپالنتو  شاهد يهانهال

 با) 2013( Nasab Zangooeiبود.  انینما شتریب هر نهال)

 مریپل یسطوح مختلف نوع کاربرد متقابل اتاثر یبررس

 ياریمتفاوت آب يمارهایت و(استاکوزورب)  سوپرجاذب

 تاغ رشد يهاشاخص بر بارکیروز  پنج و سه ،روزانه

 زانیمسوپرجاذب،  یدرصد وزن شیافزا باکه  کردند گزارش

 نهیشی. بابدییم بهبود) اهی(ازجمله ارتفاع گ هاشاخص نیا

مشاهده شد.  بارکیسه روز  ياریآبها در شاخص نیا

 با کمتر سوپرجاذب که يهادرصد با يمارهایت در ن،یهمچن

 ماریت در هانهال ارتفاع ،بود همراهآب  يسازرهیذخ کاهش

 ياریآب گرید ينسبت به دورها بارکی روز پنج ياریآب

 کاربردکه  رسدیم نظربه. افتین کاهش يداریمعن طوربه

 امکان لیدلبه روشیپژوهش پ در بکپالنت يهاصفحه

 دور و آبمصرف  زانیم نیکمتر درآب  يسازرهیذخ

 اهیگ یدسترس توانست )بارکی هفته چهار( ياریآب ترطوالنی
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 مقدار شیافزا .دهددر مقایسه با شاهد بهبود  آب به را

 داري رایا کاهش فواصل آبیاري، اختالف معنیآب  مصرف

شاهدهاي خود نشان  وبک بین پالنت نهال ارتفاعمورد در

اما با افزایش فواصل آبیاري یا کاهش مصرف آب بین  ،نداد

 پژوهش يهاافتهی دار بود.بک و شاهد اختالفات معنیپالنت

Kianian ) در سمنان  داغقره درمورد )2019و همکاران

 ثباع بکپالنت يهاصفحهکه استفاده از  آن است انگریب

 گرید يهامالچ به نسبت آب يسازرهیذخ داریمعن شیافزا

 براساس. شودیمجو)  کلش و کاه و ماسه ،یستیز دروژلی(ه

 اهیگکاهش حضور آب در  )Hsiao )1973پژوهش  جینتا

 صورتبهاثر آن  نیکه اول شودیم سلول رشد کاهش سبب

 ریتأث .دهدیرخ م اهیتر گکوچک برگ و کمتر ارتفاع

و  تیزئول شامل دوستآبانواع مواد  يریکارگبه

کاشان  در داغقره برسوپرجاذب)  مریپل ی(نوع وهوموسیج

 جینتا .شد شیآزما )2019و همکاران ( Zareianتوسط 

مذکور  رطوبت جاذبداد که استفاده از مواد  نشان هاآن

 ياریآب يدورها در هر نهال يبرا ياریآب تریل 30 با همراه

در  داریمعن اختالف بروز سببدر سال  چهاربار و شش

 پژوهشگران نیا .شودیمبه شاهد  نسبت هانهالارتفاع 

به  وهوموسیو ج تیزئول شیافزامتقابل  اثرات براساس

مرتبه چهارنسبت به  ياریآب مرتبهشش ماریت درخاك 

 تاج قطر بهبود ،ياریآب تعداد شیافزا که کردند گزارش

، 4موجود در جدول  جینتا براساس. دارد دنبالبهرا  داغقره

 يهاشاخص بر آب مصرف زانیم اثر نینگایم سهیمقا

 نیا به آب مصرف کاهشبا  که داد نشان شدهيریگاندازه

 مقدار به توجه با رسدیم نظربه. شودیمافزوده  هاشاخص

 متر کی عمق تا درصد 70 از شتریب بامتوسط شن خاك 

 توان نیشتریببه  نکهیا از شیپ خاك ،)1(جدول 

از آن را  يمقدار ،برسد تریل 20 ياریآب در آب يسازرهیذخ

 در ییصحرا يهادر آبیاري مورد نیا .باشد داده دست از

فرصت  ،خاك کهيطوربه ،خوردیم چشمبه شنی اراضی

 از يمقدار ،يریگآبتکمیل  از شیپ و نیافتهجذب آب را 

 .دهدیمدست  از تردرشت وفرجخلل قیازطررا  نآ

Banedjschafie  وHerzog )2006( ریتأث یبررس با 

بر توان  یخاك شن کیسوپرجاذب در  مریپل يریکارگبه

 یشگاهیآزما صورتبه یسيویپ يهاآب در لوله ينگهدار

قدرت جذب آب در  ،قهیدق 15تا مدت  که کردند گزارش

 حضور رغمبه آن از پس اما ابد،ییم شیافزا مرداریخاك پل

و  نشد افزوده یرطوبت خاك شن هب خاك ستون در آب

 .بود شده خارج لوله ستون از آباز امکان جذب،  شیپ

ماده  مقدارکه  داد نشان مذکور پژوهش گرید يهاافتهی

درصد  6/0وزنی  نسبتبا  یخاک در کومیپان اهیگخشک 

 نیاعلت  .بود مریپلدرصد  کیبا  یخاک از شتریب مریپل

 در مریپلدرصد  6/0سطح  در از آب شتریاستفاده ب جه،ینت

 در. شد عنوان مریپل درصد کیبا سطح اختالط  سهیمقا

 یقه قطر افزایش ،)2019و همکاران ( Zareian پژوهش

 و رطوبت جاذب مواد کنشبرهم درنتیجه داغقره يهانهال

 پژوهش در. شد گزارشبار در سال) (شش یمعمول ياریآب

در  یقهبر قطر  بکپالنت هايصفحهتأثیر استفاده از رو، پیش

در  یاريآب ياستثنابهآن بود که  یانگرباثر متقابل تیمارها 

برتري  هاي خودنسبت به شاهد صفحات ،یترل 20 مصارف

 و همکاران Banedjschafie پژوهش نتایج براساس .ندشتدا

 هايمکش در بکپالنت هايصفحه کارگذاري ،)2017(

 یقهبر ارتفاع و قطر  داريیاثر معن ،خاك رطوبتی مختلف

 )5201و همکاران ( Yousefian .شتداتاغ نسبت به شاهد 

در  زئولیت(استاکوزورب و با کاربرد دو نوع سوپرجاذب 

درصد  80و  70متشکل از  یخاک با ترکیب در )پنج سطح

فقط در بهار  باریکروز  30(هر  30 یاريآب یمشن در دو رژ

(چهار بار در  روز 45 وشش بار در سال)  مدتبهو تابستان 

ارتفاع و  یشترینکردند که ب گزارش )باریکروز  45سال هر 

) Atriplex canescens( آتریپلکس يهانهالقطر تاج 

درصد شن و  70+  زئولیت درصد 15 هايیماردر ت ترتیببه

 هردودرصد شن  80استاکوزورب +  از حجمی درصد 3/0

. آمد دستبه )باریکروز  30 هر( نرمال یاريآب یطدر شرا

قطر تاج  و یقه قطر ،ارتفاع براي نیز نتیجه ینا مشابه

پژوهش  در بکپالنت هايصفحه یريکارگبه اثردر  اسکنبیل

(دو  آبیاري ترکوتاهدور  دیگر، بیان به دست آمد.به روپیش

نسبت  مذکور رویشیصفات  بر یشتريب تأثیر) باریک هفته
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 دور در .داشت) باریک هفته(چهار  آبیاري ترطوالنی دور به

 يهانهالو قطر تاج  ارتفاع بار،کی هفته چهار ياریآب

 10از  شتریب يداریمعن طوربه تریل 20 ياریآب در لیاسکنب

 يمارهایاختالف ت ،ياریکمتر آبفواصل  دربود، اما  تریل

 علتبه شتریب قه،یقطر تاج و قطر  نظر از با شاهد بکپالنت

رخ (کوتاه شدن فاصله آبیاري) مصرف آب  ادتریمقدار ز

  داد.

 زین لیاسکنب يهانهال یمانزندهنتایج دیگر نشان داد که 

در خاك قرار  بکپالنت يهاصفحه يکارگذار ریتحت تأث

 شتریدر ب نسبت به شاهد مارهایت نیا کهيطوربه ،گرفتند

 این اريکارگذ زیرا داشتند. يبرتر ياریآب ریو مقاد هادور

 در آب نگهداري قدرت افزایش با خاك داخل در هاصفحه

 بهبود شاهد با مقایسه در را نهال مانیزنده ،شنی خاك

 تالفاخ با اثربخشی این که است ذکربه الزم. دهدمی

 قابل آبیاري بیشتر مقدار و ترطوالنی اصلهف در بیشتري

 ریتأث یابیارز با) 2014( همکاران و Ghebrai. بود مشاهده

سلولزي  مريیپل ریپذبیتخرستیزنوع مالچ  کیاز  استفاده

 گزارشکاشان  يزارهاماسه در لیاسکنب یشیرو صفات بر

 رطوبت هدررفت از ممانعت با مالچکه استفاده از  کردند

 ارتفاعو  یمانزنده نرخدر  داریمعن شیافزا موجب خاك

 همکاران و ttermannüH .شودیم لیاسکنب يهانهال

 رب سوپرجاذب پلیمر مصرف سطوح ثیرأت یبررس با )1997(

 که ندداد نشان )halepensis inusP( کاج هاينهال مانیزنده

 ،پلیمر درصد 4/0 يمحتو خاك در آبیاري قطع از پس

 یمانزنده اما ،داشت ادامه روز 45 تا کاج هاينهال مانیزنده

 .فتیا تداوم روز 17 تا فقط شاهد خاك در مستقر يهانهال

Bakass ) در  که کردند گزارشنیز ) 2002و همکاران

به  يپلیمر رطوبت جاذبمواد  درصد کی افزودنصورت 

 مدتبهري از قطع آبیا پسمانی گیاه امکان زنده ،خاك

  .شودیم شتریب شاهد يهانهالروز نسبت به  10تا  هشت

 هايصفحه به دسترسی محدودیت کهصورتی در

 اثرگذاري تردقیق بررسی منظوربه نباشد، مطرح بکپالنت

 پیشنهاد گیاه مانیزنده و رویشی صفات بر هاصفحه این

 .یابد افزایش کاشت هايچاله در هاصفحه تعداد که شودمی

 محدود دلیلبه ،شد ذکر که طورهمان روپیش پژوهش در

 استفاده نهال هر براي صفحه یک از فقط هاصفحه این بودن

 مختلف هايعمق در بکپالنت يهاصفحه کارگذاري. شد

 به دستیابی که است دیگري پیشنهادي موارد از نیز خاك

 فراهم را خاك در گیاه رشد براي مناسب عمق بهترین

 خاك رطوبت سازيذخیره بیشتر امکان واسطهبه .کندمی

 هاياندام تودهيز که رودمی انتظار هاصفحه این توسط

 اثرات که است الزم بنابراین یابد، افزایش گیاهان زیرزمینی

 هايویژگی بر گسترده و جداگانه طوربه هاآن

 تولید امکاناز آنجا که  .شود نوآزم خاك فیزیکوشیمیایی

 سلولزي ضایعات یا مواد بازیافت از بکپالنت هايصفحه

 ،هستند تهیهقابل کشور در ارزانی و آسانیبه مواد این و است

 کشور در هاصفحه این تولید خط کهدرصورتیرود انتظار می

 آلی مواد افزایش و آب مصرف کاهش برعالوه ،شود فراهم

 جنبه و اقتصادي نگاه از زیاد احتمالبه خاك خیزيحاصل و

  .گیرد قرار اجرایی هايدستگاه استقبال مورد نیز زاییاشتغال
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Abstract 
     Today, application of superabsorbent material as plantbac panels to overcome water 
shortages is considered for improving plant vegetation cover in arid areas. This research was 
aimed to investigate the effects of plantbac panels on plant establishment and growth of 
Calligonum comosum L’Herit. in the Kashan Arid and Desert Research Station over three years 
from 2017 to 2020. The experiment was conducted as a split plot design based on randomized 
complete blocks in four replications, in which the duration of irrigation (2 and 4 weeks) was 
considered as the main plot, and the amount of water (10 and 20 liters) and treatment (plantbac 
and control) as sub subplots. The seedlings were planted in the soils with and without plantbac 
panels. For each plant, the irrigation was conducted using 10 and 20 l water for two- and four-
week intervals. Data were collected and analyzed in terms of plant height, canopy diameter, 
collar diameter, and survival rate. The results showed that the use of plantback plates increased 
the examined growth criteria of seedlings. When comparing interactions between treatments, the 
height, collar diameter and crown diameter of the Plantback treated seedlings showed average 
11, 11, and 14.8% superiority to their controls. Furthermore, the interaction effect of irrigation 
by water consumption was significant for canopy diameter (p < 0.05), while interaction effect of 
irrigation by plantbac was significant for plant height (p < 0.05). The average higher and lower 
crown diameters of 83 cm and 39 cm were observed by 10 l water in two- and four-week 
irrigations, respectively. 
 
Keywords: Green cover, irrigation, viability, water consumption. 

  

 


