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 چکیده

 از استفاده. دارد خشکمهین و خشک مناطق در یمرتع اهانیگ عملکرد کاهش در را سهم نیشتریب یبارندگ کمبود

 کاربرد یسبرر و سهیمقا منظورهب قیتحق نیا. شود مطرح نهیزم نیا در یراهکار عنوانبه تواندیم دیآم لیاکریپل یمرهایپل

 در مراتع یفیک شیپا یمل طرح تیسا از آن یهابذر که ینیقزو یجارو گونه خاک عملکرد بر یدام کود و دیآم لیاکریپل

 هاداده لیتحل و هیتجز. شد انجام یخشک تنش طیشرا در بود، دهیگرد یآور جمع آباد سادات کالت منطقه سبزوار شهرستان

 تفاوت %99 و %95 حتمالا سطح در تیمارها بین که داد نشان جینتا. شد انجام تکرار یس در مستقل یت آزمون از استفاده با

. است 1/7 دیام لیکرا یپل مریپل گرم 30 ردکارب در و 0/8 شاهد ماریت در خاک تهیدیاس نیانگیم. دارد وجود داری معنی

 نیانگیم و 83/0 دیام لیاکر یپل مریپل گرم 30 کاربرد ماریت در و61/0 شاهد ماریت در خاک یکیالکتر تیهدا نیانگیم

 به توجه با. باشد یم 96/0 دیام لیاکر یپل مریپل گرم 30 کاربرد ماریت در و71/0 شاهد ماریت در خاک یکیالکتر تیهدا

 مرتع ینیقزو یروجا گونه خاک یکیالکتر تیهدا و کربن یفاکتورها ریمقاد یخشک تنش اعمال با که دیگرد مشخص ج،یانت

 لیاکر یپل مریپل اربردک که است نیا دهنده نشان جینتا نیا. ابدی یم کاهش خاک تهیدیاس زانیم و شیافزا آباد سادات کالت

 نهیگز از اذبج سوپر یمرهایپل مصرف که شد مشخص یکل بطور. است دهیگرد خاک یفاکتورها اصالح و بهبود سبب دیآم

 مؤثر آنها دیتول در یداریپا و یمرتع اهانیگ عملکرد بهبود در ،یخشک تنش شدت از کاستن ضمن توانند یم که هستند ییها

 . دشو یم تنش از یناش خسارت کاهش موجب یخشک تنش طیشرا در دیآم لیاکر یپل یمرهایپل کاربرد. باشند

  آباد سادات کالتسوپرجاذب، خاک، گونه جاروی قزوینی، های کلیدی: واژه
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 مقدمه 
 صورت این غیر در زیرا. شود گرفته نظر در آن برای دقیقی ریزی برنامه که کند می ایجاب اکوسیستم صحیح مدیریت

 تولید حد به گیاهی پوشش شود می سبب مرتع بر مدیریت. گیرد می قرار اضمحالل و تهدید درمعرض موجود اکوسیستم

 برابر در مقاومت مانند خاصی سازگاری شرایط دارای هرکدام که دارند وجود درطبیعت گوناگون گیاهان. برسد پتانسیل

 تابش گزند از جلوگیری جهت مساعد شرایط ایجاد هرز، گیاهان رقابت برابر در مقاومت هوائی، و  آب نامساعد عوامل

 شرایط در شده وارد گیاهان یا و بومی گیاهان سازگاری مطالعه برای صحیحی برنامه که صورتی در. ددارن باد و خورشید

 خواهند انتخاب هستند، مختلف شرایط به مقاوم که شده وارد یا و بومی گیاهان سری یک بتدریج شود، اجرا مختلف محیطی

. شوند می خود زندگی محیط در سازگاری به موفق و شده حاصل گیاهان در تغییراتی سازشها، و زمان مرور اثر بر. شد

 گیاهان آمیز موفقیت تولید. آب و خاک به یکشاورز و یکشاورز داتیتول به غذا است، وابسته غذا به ها انسان اتیح

 صورت به باید تنها نه خاک غذایی عناصر است، خاک در غذایی عناصر از کافی مقدار وجود و مناسب خاک مستلزم

 است اهمیت حائز نیز آنها مقدار بین تعادل و زانیم بلکه گیرند، قرار گیاهان استفاده مورد سهولت به که باشند ترکیباتی

 بهترین از یکی و است خاک اشباع عصاره در امالح غلظت دهنده نشان EC یا الکتریکی هدایت(. 1389 پور، یوراو)

 ای تهیدیاس تغییرات تابع خاک غذایی عناصر جذب قابلیت و یتتثب و انحالل قابلیت. باشد می خاک شوری سنجش معیارهای

PH لذا. است PH یفاکتورها اهمیت مذکور نکات. کند می ایفا گیاه وبیولوژیکی شیمیایی تغذیه در ای عمده نقش خاک 

 طبیعی منابع و رزیکشاو هایریزیبرنامه در که است این گرید مهم نکته. نمایدمی مشخص را آنها درباره تحقیق لزوم و فوق

 جهان تیجمع(. 1389 پور، یوراو) است غذایی داتیتول و کشاورزی بستر خاک زیرا داشت خاک به یا ژهیو توجه یستیبا

 آب کمبود با وکشاورزان باغداران رانیا جمله من جهان، یکشورها از یبرخ در امروزه نیهمچن. است رشد حال در وستهیپ

 برهم و عرضه کاهش و محصوالت متیق رفتن باال موجب تینها در که هستند مواجه یاریآب یباال یها نهیهز و یاریآب

 آمدن نییپا باعث زین باغها و یزراع ینهایزم شتریب در مناسب خاک نبودن. شود یم تقاضا و عرضه نیب تناسب خوردن

 در تیمحدود جادیا با که شدبایم یعامل نیمهمتر که است یخشک تنش گر،ید ذکر انیشا مساله. شود یم محصول تیفیک

 یها تنش ریسا از شتریب مراتب به یآب کم اثر در رشد کاهش. سازد یم دشوار اهیگ در را باال عملکرد به یابیدست رشد،

. شود یم محسوب یاهیگ محصوالت موفق دیتول یبرا موانع نیمهمتر از یکی یخشک تنش زین رانیا در. است یطیمح
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 تمام بر آب و خاک منابع از نهیبه استفاده به توجه آب، وکمبود ریاخ یها یخشکسال ت،یجمع رشد به توجه با نیبنابرا 

 ،یکیولوژیزیف عوامل قیعم شناخت راستا، نیا در. است دهیگرد انینما کشور یعیطب منابع و یکشاورز کارشناسان و رانیمد

 و یزراع اهانیگ عملکرد شیافزا و کار و تکش یها ستمیس یداریپا و یده بهره شیافزا ای حفظ یبرا یطیمح و یاهیگ

 یم نظر به یضرور ن،یهمچن. است جهان تیجمع شیافزا با یهماهنگ یبرا یامروز جامعه یها ضرورت از یکی یا علوفه

 را یمناسب یها روش و کنند قیتحق نهیزم نیا در آنها ییکارا و دیجد محصوالت و ها یتکنولوژ یرو بر کارشناسان که رسد

 جهت در توان یم که یتیریمد یراهکارها جمله از. دهند ارائه دسترس، در آب و خاک منابع از نهیبه استفاده جهت در

 آب، جذب تیقابل بر عالوه مواد نیا که باشد یم سوپرجاذب مواد کاربرد قرارداد، استفاده مورد منابع، از نهیبه استفاده

 جذب ییتوانا با مانند شکر معمول طور به و خشک یمریپل ماده د،یآم لیاکر یپل یها مریپل. هستند زین خاک کننده اصالح

 یبررس به مربوط مطالعات در. باشند یم خود در آب یباال ینگهدار تیقابل با و خود وزن برابر نیچند زانیم به یآب محلول

 با یخشک تنش طیشرا یساز هیشب لذا است مشکل خاک، طیمح در الزم آب لیپتانس حفظ و جادیا چون یخشک تنش

 روش نیمهمتر از یکی و بوده متداول اریبس نظر، مورد یاسمز یها لیپتانس جادیا یبرا مختلف کیاسموت مواد از استفاده

 طیمح در یخشک تنش طیشرا یساز هیشب یبرا(. Lui, et. Al, 2005) شود یم یتلق یخشک تنش راتیتأث مطالعه یها

. کندیم جادیا ،یعیطب یها تنش به هیشب یطیشرا ماده نیا. شود یم استفاده 6000 ولکیگال لنیات یپل از شتریب ،یشگاهیآزما

 و عملکرد بر جاذب سوپر و یدام کود مختلف یها نسبت کاربرد و یخشک تنش اعمال با( 1389) همکاران، و یوسفی

 عملکرد دانه، هزار وزن بالل، در دانه تعداد از یخشک تنش شدت شیافزا با که نمودند اعالم یا دانه ذرت عملکرد یاجزا

 وزن بالل، در دانه تعداد بر جاذب سوپر مریپل و یدام کود کاربرد با مقابل در. شد کاسته برداشت شاخص و کیولوژیب و دانه

 یجارو یفارس نام با و Chenopodiacea خانواده از Kochia جنس. دیگرد افزوده کیولوژیب و دانه عملکرد دانه، هزار

 با یسازگار تیقابل ،یخشک و یشور به تحمل رینظ ی خواص لیدل به ایدن در گونه 120 و رانیا در گونه 4 ملشا ،ینیقزو

 است یمرتع اهانیگ نیتر تیاهم با از یکی عنوان به دام، یبرا یخوراک خوش و نیپروتئ یباال حجم گرم، و سرد میاقل

 اسفناجیان خانوادة از دائمی ایبوته یاهیگ از است عبارت ینیقزو یجارو گونة خصوصیات(. 1390 ،یعصر)

(Chenopodiaceae )ًدر که افراشته های ساقه زیادی تعداد و چوبی های طوقه با خشبی نیمه ،(سانتیمتر 75-10) بلند نسبتا 

 مستانز تا بهار از که است فراوانی و کرک از پوشیده صاف، کوچک، باریک، برگهای دارای گیاه این. میباشند گسترده قاعده
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 آن قطر و است بیضوی یا گرد آن بذر هرمافرودیت، گلها. میگیرد قرار دام استفاده مورد سال کل در تقریباً و میماند باقی سبز 

 کرده نفوذ زمین در قائم طور به ها ریشه که طوری به است نفوذی و عمیق گیاه این ریشه. است چندباله و میلیمتر 2 حدود

 قفقاز، قزاقستان، مرکزی، آسیای در گیاه این. میدهد تشکیل ای گسترده ای ریشه سیستم مینز عمیقتر های الیه در سپس

 از را گونه این پراکنش. دارد انتشار ایران و شمالی آفریقای و فرانسه اسپانیا، ایتالیا، روسیه، و تبت مغولستان، هیمالیا، ترکیه،

. اند کرده گزارش بویراحمد و کهکیلویه و سمنان لرستان، اصفهان، دان،هم آذربایجان، خراسان، تهران، کرج، گیالن، مازندران،

 کرده گزارش متری 1800 تا 150 ارتفاعی محدودة بین اردبیل استان در را گونه این پراکنش( 2009) کیا رستمی و شریفی

 اسب و بزرگ دامهای شتر، بز، گوسفند، تغذیة نظر از که است گرما و خشکی به مقاوم بسیار کربنه، 4 گیاهی گونة این. است

 حوزه در ران،یا در جاذب سوپر مواد با ارتباط در شده انجام قاتیتحق عمده(. Ghorbani, 2013) میباشد توجه قابل

 یا گلخانه قاتیتحق انجام نیبنابرا. است شده انجام یمحدود قاتیتحق یعیطب منابع نهیزم در و است بوده یکشاورز یکارها

 بتوان تا رسد یم نظر به یضرور ،یعیطب منابع نهیزم در دیآم لیاکر یپل یمرهایپل مواد از استفاده با رابطه در شتریب یدانیم و

 راتییتغ یبررس منظور به حاضر قیتحق مذکور، مطالب به توجه با. داد پاسخ ماده نیا کاربرد مورد در یاساس یها پرسش به

 طیشرا تحت دیآم لیاکر یپل مریپل کاربرد به نسبت Kochia prostrata نهگو خاک یکیالکتر تیهدا و کربن زانیم ته،یدیاس

 .شد انجام( 6000 کولیگال لنیات یپل) نیریسیگل محلول از یناش یآب تنش

 هامواد و روش

 تحقیقروش

 ختلفم سطح دو کاربرد: شامل ییمارهایت کول،یگال لنیات یپل مگاپاسکال( -0.9)یآب تنش تحت ق،یتحق نیا انجام یبرا

 30در دیام لیاکر یپل مریپل گرم 30 کاربرد و( مارشاهدیت) دیام لیاکر یپل مریپل گرم صفر کاربرد شامل دیآم لیاکر یپل مریپل

 گلدانها یتمام در سپس. دیگرد مخلوط گلدان، 60 مجموع در لیذ جدول مشخصات با یخاک در کنواختی بطور تکرار،

 جمع آباد سادات کالت منطقه سبزوار شهرستان در مراتع یفیک شیپا یمل طرح تیسا از که ینیقزو یجارو اهیگ یهابذر

 خاک سپس. شدند برداشت گلدانها تمام در هاگونه د،یسف شبدر اهیگ شیرو از پس. شدند کاشته خاک در بود، دهیگرد یآور

 از متر بر منسیز یدس حسب بر EC گیری اندازه برای قیتحق از مرحله نیا در. شدند منتقل خاک شگاهیآزما به ها گلدان

 روش به زین خاک کربن. گردید گیری اندازه متر، PH دستگاه از استفاده با زین اسیدیته. شد استفاده دیجیتالی متر EC دستگاه
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-smirnovتوسط آزمون SPSS برای انجام آنالیزهای آماری ابتدا به کمک نرم افزار  .شد یریگ اندازه بالک یوالک 

kolmogorov  .تست همگنی داده ها نیز توسط آزمونتست نرمالیتی انجام شدlevene   در محیط SPSS.صورت گرفت 

در سی تکرار مورد  SPSS داده های حاصل از آزمایش با استفاده از آزمون های تی مستقل در محیط نرم افزاری سپس، 

 تحلیل قرار گرفتند.
  مارهایت اعمال از قبل آباد سادات کالت منطقه مراتع ینیقزو یجارو اهیگ خاك مشخصات -1جدول 

 (ds/m)هدایت الکتریکی  (PH)اسیدیته  کربن آلی)درصد( فاکتورهای مورد بررسی

 45/0 3/7 69/0 نتایج

 

 نتایج

 بررسی نرمال بودن داده ها  -

تی انجاام تست نرمالی smirnov-kolmogorovتوسط آزمون SPSS برای انجام آنالیزهای آماری ابتدا به کمک نرم افزار 

 شد. نتایج نشان می دهد که فاکتورها از پراکنش متقارنی برخوردارند و نرمال می باشند.

 بررسی همگنی داده ها -

 %5ز اآزماون، کاوچکتر  sigصورت گرفت. اگر مقدار SPSS در محیط   leveneتست همگنی داده ها نیز توسط آزمون

یاانس هاا تعیاین از قسمت فارض عادم براباری وار tآزمون  sigیست. بنابراین مقدار باشد، واریانس دو گروه با هم برابر ن

 sigدار بنابراین مقا باشد، واریانس دو گروه با هم برابر است.%5، بزرگتر از leveneآزمون  sigمیشود. درصورتی که  مقدار 

 (. 4 تا 2از قسمت فرض برابری واریانس ها تعیین می گردد )جداول  tآزمون 
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 Levene  ررسی واریانس های فاکتور اسیدیته خاك با استفاده از آزمونب -2دول ج 
Sig. F Levene 

 فرض تساوی واریانس ها 0 /36 0 /98

 فرض عدم تساوی واریانس ها

 
 Levene ررسی واریانس های فاکتور هدایت الکتریکی خاك با استفاده از آزمون ب -3جدول 

Sig F Levene 

 تساوی واریانس ها فرض 1 /29 0 /37

 فرض عدم تساوی واریانس ها

 

 Levene ررسی واریانس های فاکتور کربن خاك با استفاده از آزمون ب -4جدول 
Sig F Levene 

 فرض تساوی واریانس ها 3 /48 0 /77

 فرض عدم تساوی واریانس ها

  

 آنالیز داده ها-

در سای  SPSS آزمون های تی مستقل در محایط نارم افازاری در این بخش، داده های حاصل از آزمایش با استفاده از 

 تکرار مورد تحلیل قرار گرفتند.

 اسیدیته -

میاانگین  تفااوت معنای داری وجاود دارد. %99نشان می دهد بین تیمارهای پلی اکریل آمید در سطح احتماال  5جدول

ین مقایسه می تاوان ابرآورد شده است. با  1/7ید گرم پلیمر پلی اکریل ام 30و در کاربرد  0/8اسیدیته خاک در تیمار شاهد 

 گرم پلیمر پلی اکریل امید کمتر بوده است. 30پی برد که اسیدیته خاک در تیمار کاربرد 
 مستقلt ات کاربرد پلی اکریل آمید در شرایط تنش خشکی بر روی اسیدیته خاك بر اساس آزمون نتایج تأثیر -5جدول

sig t تیمار تعداد میانگین انحراف معیار 

 

006/ 0 ** 

 

97/ 0- 

 

11/ 0 

 

06/ 0 

0/8 

 

1/7 

30 

 

30 

کاربرد صفر گرم پلیمر پلی اکریل امید 

 )تیمارشاهد(

 

 گرم پلیمر پلی اکریل امید 30کاربرد 
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 هدایت الکتریکی - 

میاانگین  د.بین تیمارهای مختلف اختالف معنی داری دیده می شاو %95نشان داد که در سطح احتمال EC بررسی متغیر 

د شده است. با این برآور 83/0گرم پلیمر پلی اکریل امید  30و در تیمار کاربرد 61/0هدایت الکتریکی خاک در تیمار شاهد 

 مقایسه می توان پی برد که هدایت الکتریکی خاک در تیمار شاهد کمتر بوده است.

 
 مستقلt ر روی هدایت الکتریکی خاك بر اساس آزمون تایج تأثیرات کاربرد پلی اکریل آمید در شرایط تنش خشکی بن -6جدول

sig t تیمار تعداد میانگین انحراف معیار 

 

09/ 0 * 

 

31/ 3 

 

11/ 0 

 

18/ 0 

61/0 

 

83/0 

30 

 

30 

کاربرد صفر گرم پلیمر پلی اکریل امید 

 )تیمارشاهد(

 

 گرمپلیمر پلی اکریل امید 30کاربرد 
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 کربن - 

شود. میاانگین  بین تیمارهای مختلف اختالف معنی داری دیده می %95در سطح احتمال بررسی متغیر کربن نشان داد که 

د شده است. با این برآور 96/0گرم پلیمر پلی اکریل امید  30و در تیمار کاربرد 71/0هدایت الکتریکی خاک در تیمار شاهد 

 مقایسه می توان پی برد که کربن خاک در تیمار شاهد کمتر بوده است.

 
 مستقلt ون نتایج تأثیرات کاربرد پلی اکریل آمید در شرایط تنش خشکی بر روی کربن خاك بر اساس آزم -7جدول

sig t تیمار تعداد میانگین انحراف معیار 

 

08/ 0 * 

 

51/ 4 

 

04/ 0 

 

09/ 0 

71/0 

 

96/0 

30 

 

30 

کاربرد صفر گرم پلیمر پلی اکریل امید 

 )تیمارشاهد(

 

 ل امیدگرمپلیمر پلی اکری 30کاربرد 

 گیریبحث ونتیجه

 یکیالکتر تیهدا و کربن یفاکتورها ریمقاد مگاپاسکال،( -0.9) یخشک تنش اعمال با که دیگرد مشخص ج،ینتا به توجه با

( 2005) همکاران و ویل. ابدی یم کاهش خاک تهیدیاس زانیم و شیافزا آباد سادات کالت مرتع ینیقزو یجارو گونه خاک

 در تیمحدود جادیا با ،یزراع اهانیگ رشد مراحل شتریب در که است یعامل نیمهمتر یخشک تنش که کردند انیب نیچن زین

 یرو بر یشتریب ینفم اثرات ،یطیمح یها تنش ریسا به نسبت و سازد یم دشوار را یاهیگ یباال عملکرد به یابیدست رشد،

 د،یآم لیاکر یپل مریلپ ماریت کاربرد با یبطورکل که شود یم مشخص قبل، بخش جداول به توجه با. دارد یزراع اهانیگ رشد

 و بهبود سبب دیآم لیکرا یپل مریپل کاربرد که است نیا دهنده نشان جینتا نیا. ابدی یم کاهش خاک تهیدیاس فاکتور زانیم

 جاذب پرسو یمرهایپل مصرف که کردند انیب نیچن زین( 1390) همکاران و خادم. است دهیگرد خاک تهیدیاس فاکتور اصالح

 دیتول در یداریپا و یزراع اهانیگ عملکرد بهبود در ،یخشک تنش شدت از کاستن ضمن توانند یم که هستند ییها نهیگز از

. شود یم تنش از یناش خسارت کاهش موجب یخشک تنش طیشرا در دیآم لیاکر یپل یمرهایپل کاربرد. باشند مؤثر آنها

 توأم کاربرد مثبت ریأثت دیمؤ آمده بدست جینتا. دارد مطابقت( 1388) یبیحب اتقیتحق از حاصل جینتا با آمده بدست جینتا

 .است تهیدیاس فاکتور زانیم یرو بر دیآم لیاکر یپل مریپل
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 Effect of superabsorbent application on some soil characteristics of Kochia 
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Abstract. Lack of rainfall has the highest share in reducing the yield of pasture plants in arid 

and semi-arid regions. The use of polymers of polyacrylamide can be considered as a solution in 

this regard. This study was carried out in drought stress conditions in order to compare and 

evaluate the application of polyacrylamide and manure on soil yield of Qazvini broom, whose 

seeds were collected from the site of National Quality Management Program of Rangelands in 

Sabzevar County of Kalat Sadat Abad. Data analysis was done using independent t-test in 30 

replications. The results showed that there was a significant difference between treatments at 

95% and 99% probability levels. The average soil acidity in the control treatment was 0.8 and in 

the application of 30 grams of polyacrylic oxide polymer was 7.1. The average electrical 

conductivity of soil in control treatment was 0.61 and in application of 30 g of polyacrylic 

ometer 0.83 and the mean electrical conductivity of soil in control treatment was 0.71 and in 

application of 30 g of polyacrylic omepide polymer was 0.96. According to the results, it was 

determined that drought stress causes the amount of carbon factors and electrical conductivity of 

Qazvin sweetener in the Kalat sadatabad range to decrease and soil acidity decreases. These 

results indicate that the use of polyacrylamide polymer has improved the soil factors. Generally, 

it was found that the use of super-adsorbent polymers is one of the options that can reduce the 

severity of drought stress, improve the performance of pasture herb and sustainability in their 

production. Application of polyacrylamide polymers in drought stress conditions can reduce 

damage caused by stress 

Key words: Super Absorbent, Soil, Kochia prostrata, Kalat Sadat Abad 


