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  بر برخي صفات اربرد پليمر آبدوست و خاکپوش تيرهك بررسي اثر

  (Cucumis sativus L. cv. Superdaminus)اي  خيار مزرعه
 در کشت پاييزه

 
 ٢ و فاطمه مستوري١محمدرضا حسندخت

 سي ارشد دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس، استاديار و دانشجوي سابق کارشنا٢, ١
 ٢/٩/٨٤تاريخ پذيرش مقاله 

 
 خالصه

 
هاي کشاورزي سنتي يکي از عوامل محدود کننده کشاورزي          در سيستم ن  و کارايي پايين مصرف آ    آب  مبود  ک

آب، افزايش کارايي مصرف     خاکپوش تيره بر      و آبدوست کاربرد پليمر بررسي اثر    بنابراين   .در ايران است  

 ٤ و   ٢،  ٠(  ٢٠٠پليمر آبدوست طراوت آ   سطوح مختلف   ر کاربرد   ياثتبه منظور بررسي    .   رسدضروري به نظر مي   

، )وزن تر و خشك اندام هوايي، وزن تر و خشك ريشه             (صفات رويشي    بر   تيرهو خاکپوش   )  گرم در گياه  

ت فاكتوريل در قالب طرح      به صور  ، آزمايشي  رقم سوپر دامينوس در كشت پاييزه      خياركل  و عملکرد   زودرسي  

 ٤  محصول زودرس تيمار   نتايج نشان داد که      .انجام شد بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار به مدت دو سال            

 گرم  ٧٣ و   ٢٨٠به ترتيب   (گرم پليمرآبدوست در گياه و كاربرد خاكپوش تيره تقريبا چهار برابر تيمار شاهد بود                 

 ٤/٧٦  %  نسبت به شاهد  گياه   گرم پليمرآبدوست در      ٤   توام  تاثير ميوه تحت كل  يانگين عملکرد   و م )  در بوته 

  گرم پليمر آبدوست در هر گياه و خاكپوش تيره نسبت به شاهد             ٤ همچنين عملكرد كل تيمار      .افزايش پيدا کرد  
هر گياه در چاله كاشت      گرم در    ٤به ميزان     ٢٠٠طراوت آ    کاربرد پليمر آبدوست     بنابراين،.   افزايش يافت  ١١٥%

 .شود توصيه ميرقم سوپر دامينوس در كشت پاييزه، اي  براي توليد خيار مزرعهتيره ام با خاکپوش تو
 

  كلعملکردزودرسي، خيار، پليمر آبدوست، خاکپوش،  :واژه هاي کليدي
 
 

 مقدمه
قابل استفاده جهت آبياري و نيز کارايي         آب  کمبود منابع   

 از عوامل   هاي کشاورزي سنتي يکي    پايين مصرف آب در سيستم    
 بنابراين تحقيق در      .محدود کننده کشاورزي در ايران است        

که و خاکپوش   هايي نظير کاربرد پليمرهاي آبدوست       زمينه روش 
 ضروري به نظر      ،به افزايش کارايي مصرف آب منجر شوند          

 . رسد مي
 براي افزايش ظرفيت نگهداري        آبدوست  کاربرد پليمرهاي 

ح تجاري مورد استفاده    آب خاک سالهاست که در دنيا در سط         
در ايران هم به تازگي توجه برخي محققين به         .  قرار گرفته است  

آبدوست در کشاورزي معطوف شده است و            کاربرد پليمرهاي 
 ).٥، ٤، ٢ ،١(تحقيقاتي هم در اين زمينه صورت گرفته است 

پليمرهاي آبدوست يا اصطالحا پليمرهاي سوپرجاذب آب به        
اصالح کننده خاک که قادرند تا چند صد        عنوان گروهي از مواد     

توانند ظرفيت نگهداري آب     برابر وزن خود آب جذب کنند، مي       
، ٥  (خاک را بهبود داده و آب در دسترس گياه را افزايش دهند            

گزارش شده است که کاربرد پليمر آبدوست مي تواند          .  )١٨،  ٩
ظرفيت نگهداري آب خاک را بهبود داده، تبخير از سطح خاک            

کاهش دهد و به اين ترتيب ميزان آب در دسترس گياه را               را  
 .)٧(افزايش دهد 
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شواهد فراواني از بهبود رشد و عملکرد گياهان تحت تنش            
سان ليانگ و   .   پليمرهاي آبدوست وجود دارد     مصرفخشکي با   
 گوجه فرنگي را     يش آبي رشد نشا    نا اعمال ت  ب  )١٦  (همکاران

 مورد بررسي قرار     ١رقو مواد ضد تع      تحت تاثير پليمرآبدوست  

 کيلوگرم پليمر آبدوست در هر مترمکعب از          ٤/٢  کاربرد.  دادند
 باعث ، در زمان وارد آمدن تنش،فرنگي  گوجهيبستر کاشت نشا

 ضد تعرق   هکاربرد ماد  و   ادامه رشد و افزايش ميزان تعرق گرديد      
در نهايت  .   رشد گياه را محدود کرد     ،با تحريک بسته شدن روزنه    

آبدوست در گياهان      گيري کردند که کاربرد پليمر     چنين نتيجه 
دهد و از    نشايي گوجه فرنگي تحت تنش آبي رشد را بهبود مي          

 العمران و   .کاهد شدت کاهش رشد ناشي از تنش خشکي مي          
هاي مختلف آبي    اي را تحت رژيم    رشد خيار گلخانه  )  ٧(همکاران  

 و مقادير مختلف پليمر    )  ظرفيت زراعي  درصد   ٧٥ و   ٥٠،  ٢٥(
 بر اساس وزن خشک   درصد    ٤/٠   و ٣/٠،  ٢/٠،  ١/٠  ،٠(آبدوست  

  که کاربرد پليمر    و نتيجه گرفتند   مورد بررسي قرار دادند   )  خاک
 رشد رويشي گياهان را بهبود داد، اما بين            ٣/٠%  آبدوست تا   

چنين .  شد پليمرآبدوست تفاوتي مشاهده ن      ٤٠/٠%   و    ٣/٠%  
آبدوست در مورد     افزايشي در عملکرد به دنبال کاربرد پليمر         

 افزايش رشد و گلدهي پتونيا در شرايط خشک        و   ،)١١( سورگوم
  .گزارش شده استنيز ) ٨(

که تاثير سطوح مختلف پليمر        گزارش نمود )  ١( اهللا دادي 
ديده )   روز ٢١ و    ١٨(تر   آبدوست در دورهاي آبياري طوالني      

 ،) روز ١٤ و   ١٠(تر   شود، در حالي که در فواصل آبياري کوتاه        مي
 چرا که  ،دار نبوده است   آبدوست معني  تاثير سطوح مختلف پليمر   

براي رشد گياه    در اين فواصل آبياري، احتماال رطوبت خاک           
 ٤، ٣در ضمن وي مشاهده کرد که کاربرد  .  فايت مي کرده است  ک

 گرم پليمرآبدوست در هر کيلوگرم خاک رشد و عملکرد را             ٥و  
فزايش داد، ولي مقدار    ا  ) گرم در هر کيلوگرم    ٠(نسبت به شاهد    

 گرم پليمرآبدوست در هر کيلوگرم خاک ناکافي بوده و            ٢ و   ١
رشد و عملکرد گياه تحت تاثير اين تيمارها تفاوتي با شاهد                

 ٣/٠%  که کاربرد     آزمايشي ديگر نشان داد         .  نداشته است  
، ٤هاي آبياري  پليمرآبدوست توليد ماده خشک ارزن را در تناوب   

                                                                                    
1. Antitranspirant 

 

 آبدوست افزايش داد     تيمارهاي فاقد پليمر    روز نسبت به   ١٢ و   ٨
  روز اين افزايش بيشتر بوده است   ١٢ و   ٨هاي آبياري     در تناوب  و
شد و عملکرد گياه کتان      همچنين گزارش شده است که ر       .)٢(

ارتفاع بوته، تعداد گل و شاخه در بوته و عملکرد ماده             (روغني  
در آبدوست     کيلوگرم پليمر  ١٠٠٠تحت تاثير کاربرد     )  خشک

ياري تفاوت  بنياز خالص آ     ٧٥%  هکتار و آبياري به ميزان          
)  نياز آبياري و بدون پليمر آبدوست      ١٠٠%  (داري با شاهد     معني
آبدوست توانسته بود با حفظ   به عبارتي اين ميزان پليمر    ،نداشت

 مترمکعب در هکتار     ١٥٠٠عملکرد گياه، مصرف آب را تا حد          
 . )٤ (کاهش دهد

 گياهان در معرض خشکي هم       يت بر بقا  آبدوس  تاثير پليمر 
گزارش )  ١٨(سيو و همکاران     .  مورد بررسي قرار گرفته است      

 دانهال کاج را نسبت به       ي بقا ،ستوکردند که کاربرد پليمرآبد    
در ضمن ديده شد که پتانسيل آب برگ           .  شاهد افزايش داد   

در .  تگياهان شاهد نسبت به گياهان تيمار شده کمتر بوده اس          
  گزارش کردند که کاربرد پليمر     )١٠  (ن و همکاران  ضمن هوترما 
 نسبت به   خشکي را  گياهان کاج در معرض تنش       يآبدوست بقا 

 .گياهان شاهد افزايش داد
ديده شده است که با کاربرد خاکپوش دماي خاک افزايش            

، ١٥ ،٣(يافته، رشد و نمو گياه بهبود پيدا کرده، محصول زودرس         
رز مرتفع شده و يا کاهش مي يابد       و نياز به مبارزه با علف ه        )١٧

 و مواد   آبدوست با توجه به تاثير مثبت پليمرهاي           ).١٤،  ١٣(
خاکپوش در بهبود خاصيت نگهداري آب خاک و افزايش کارايي          

آزمايش تاثير کاربرد توام     ، در اين     مصرف آب و بهبود عملکرد     
در كشت پاييزه      بر خيار مزرعه اي رقم سوپر دامينوس       اين مواد 
 . بررسي قرار گرفتمورد

 
 ها مواد و روش

 در مزرعه تحقيقاتي گروه ٨٣ و  ٨٢اين آزمايش در سال هاي     
اين منطقه از نظر     .  باغباني دانشگاه تربيت مدرس انجام شد        

شرايط اقليمي جزء مناطق نيمه خشك است كه حداقل دماي            
 سانتي گراد  ٤/٣٩ درجه سانتي گراد و حداكثر آن       ‐٢/٧آن حدود   
نتايج تجزيه  .   مي باشد ٧/٢٤٢يانگين بارندگي ساليانه    و داراي م  

قابل ذکر است .  آمده است١شيميايي و فيزيکي خاک در جدول 
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طبق .  که سال قبل از شروع آزمايش زمين زير کشت کلزا بود            
هاي مورد   بر روي کرت    ماه  تير ٢٩خاکپوش در   نقشه آزمايش   

کش محل هاي مورد نظر کشت قبال با خط          .  کشيده شد   نظر
مقادير مورد     تير ماه  ٣١ر تاريخ   د.  مشخص و با تيغ بريده شد      

بذر خيار رقم سوپر       نظر پليمر آبدوست همزمان با کاشت         
 آزمايش به صورت     .مخلوط شد چاله کاشت    خاک   دامينوس با 

هاي کامل تصادفي با دو فاکتور        فاکتوريل در قالب طرح بلوک     
) HP4(  ٤و  )  HP2(  ٢،  )HP0  (٠  پليمر آبدوست در سه سطح     

و )  M0(در دو سطح بدون خاکپوش      خاکپوش  گياه و   گرم در هر    
 متر و   ٢ طول هر کرت     .انجام شد    تکرار ٣در  )  M1(با خاکپوش   

 خط کاشت بود که خط       ٣ متر و هر کرت داراي         ٣عرض آن   
فاصله بين  .  وسط به عنوان خط برداشت در نظر گرفته شد            

 . سانتي متر بود٣٠بوته ها 
برنامه .   اولين آبياري صورت گرفت     شتبالفاصله پس از ک    

 و  شدانتخاب  )  هر هفت روز يکبار   (آبياري بر اساس عرف محل       
 آبدوست و خاکپوش بر رشد      پليمرا اثر   تروش کشت شياري بود     
اولين .  شوداي در اين شرايط بررسي          و عملکرد خيار مزرعه     

 بذرهاي کشت شده در      و  روز پس از کشت ظاهر شدند      ٤ها   بوته
پس از ظهور تمام      . روز زودتر از شاهد جوانه زدند      ٣‐٤چ  زير مال 
با .  انجام گرفت عمليات تنک    )   روز پس از کشت      ١٨(ها   بوته

، يک بار    ها وارد شده بود      توجه به صدماتي که به خاکپوش        
که اين کار توسط دو نفر که يکي         ،  صورت گرفت تعويض آن ها   

البته .  رفتبوته ها را نگه مي داشت و ديگري مالچ را، صورت گ            
الزم به  .  اين کار بسيار مشکل بود و برخي بوته ها صدمه ديدند           

 ذكر است كه هيچ گونه کود پايه و سرک داده نشد و تنها تغذيه             
با   )Grow More, USA  (٢٠‐٢٠‐٢٠ گرومور    با کود کامل   

پاشي برگي   صورت محلول  يک بار به     اي هفتهغلظت دو در هزار     
فاقد خاکپوش در دو مرحله      هاي   وجين در کرت    .صورت گرفت 

هاي داراي خاکپوش نيازي به       که در کرت     در حالي  ،انجام شد 
 براي محاسبه درصد بقا، تعداد گياهان باقيمانده هر          .وجين نبود 

 ضرب ١٠٠تيمار بر تعداد كل گياهان هر تيمار تقسيم و در عدد 
همچنين براي محاسبه ميزان افزايش بقاي هر تيمار نسبت         .  شد

 تعداد گياهان باقيمانده هر تيمار از تعداد گياهان شاهد          به شاهد 
باقيمانده كسر و بر تعداد گياهان شاهد باقيمانده تقسيم و در              

الزم به ذكر است كه از بين رفتن برخي           .  عدد صد ضرب شد    

ها به صورت     برداشت ميوه .  بوته ها قبل از مرحله برداشت بود       
هاي سه   ر برداشت، ميوه  انجام شد و در ه    نظم و هفته اي دو بار      م

 ١٠  ‐١٥  (بوته مياني هر کرت که به حد برداشت تجاري              
عملکرد بوته در ده روز     .   برداشت شدند  ، رسيده بودند  )سانتي متر

. اول آزمايش به عنوان محصول زودرس در نظر گرفته شد               
هر بوته با احتساب مجموع عملکرد آن در               کل   عملکرد   
براي محاسبه  .  دست آمد هاي مداوم در طول فصل به          برداشت

ميانگين مياني   بوته   سه از عملکرد کل      ،هر تيمار کل  عملکرد  
مورد تجزيه    به عنوان عملكرد در بوته     ميانگين   اينگرفته شد و    

با توجه به   (پس از آخرين برداشت     .  و تحليل آماري قرار گرفت    
، قسمت  )ويژه کاهش دما   ه  نامساعد شدن شرايط محيطي ب      

به طور کامل برداشت و به آزمايشگاه          ن   و ريشه گياها    هوايي
 و  پس از اندازه گيري وزن تر قسمت هوايي            .  ندمنتقل شد 
 ٨٠ روز در آون الکتريکي در دماي         ٣ها به مدت     ، نمونه ريشه ها

آن ها گراد خشک شدند و سپس وزن خشک               درجه سانتي 
 نرم افزارها با استفاده از         تجزيه واريانس داده     .گيري شد  اندازه

SPSS 10.0  و MSTATCها با استفاده  نجام گرفت و ميانگينا
 . مورد مقايسه قرار گرفتندآزمون چند دامنه اي دانکناز 

 
  خصوصيات خاك محل آزمايش‐١جدول 

پتاسيم قابل 
)(ppm جذب

فسفر قابل 
)ppm(جذب 

نيتروژن 
(%)كل 

EC 
mmhos/cm)( pH 

ماده آلي
(%) 

بافت خاك

شني لومي ٩٢/٠ ٣/٧ ٩/٠ ٣/٠ ٢/٨ ٣٠٥
 

 نتايج
 زودرسي

بر زودرسي ميوه     مر آبدوست پلي کاربردنتايج نشان داد که      
بين تيمار    ).٢جدول  ( تاثير معني دار داشت     ٥%   در سطح آماري  

 گرم پليمر آبدوست از نظر زودرسي تفاوت معني داري         ٢شاهد و   
 گرم   ٤وجود نداشت، اما محصول زودرس تيمار داراي                 

). ١ و شكل    ٢جدول  ( برابر شاهد بود      ٢  پليمر آبدوست بيش از  
هاي داراي   بوتهمحصول زودرس     ميانگين عملکرد      همچنين
برابر    بيش از دو   ١%  در سطح آماري     با اختالف آماري     خاکپوش

  و شكل  ٢جدول    (هاي بدون خاکپوش بود    ميانگين عملکرد بوته  
 گرم پليمر آبدوست و خاكپوش      ٤محصول زودرس در تيمار     ).  ٢
تقريبا چهار برابر تيمار بدون مصرف پليمر        )  در گياه گرم  ٢٨٠(

 .بود)  گرم در گياه٧٣(آبدوست و خاكپوش 
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  نتايج تجزيه واريانس دو ساله زودرسي ميوه، عملكرد كل ميوه، وزن تر و خشک اندام هوايي و وزن تر و خشک ريشه ‐٢جدول 
 خيار رقم سوپر دامينوس تحت تاثير پليمر آبدوست و خاكپوش

     ميانگين مربعات   
وزن خشک ريشه 

 )گرم(
وزن تر ريشه 

 )گرم(
وزن خشک اندام 

 )گرم(هوايي 
وزن تر اندام هوايي

 )گرم(
عملكرد كل در بوته  

 )گرم در گياه(
محصول زودرس  در 

 )گرم در گياه( بوته
درجه آزادي  منابع تغييرات

٠١٦./  n.s. ٠ n.s. ٨٩١/١٥٥٠٦  ** ٨٨٥/١٠٨٨  ** ٤٤٥/٢٠٢٠  ** ٠٦١/٥٢  n.s. سال ١ 
٠٠٤/١٣  n.s. ٣٢٧/٧  n.s. ٢٠٧/١٧٣ ** ٥٦٧/١٤  n.s. ١٨٠/٩٥  * ٣٤٠/٥٥  n.s. تكرار در سال ٤ 
٦٤٥/٦  n.s. ١٠٥/٣  n.s. ٧٦٤/٢١  n.s. ١٢١/١٢  n.s. ١٤٢/٣٧٩  n.s. ٤٥١/٨٦  پليمر ٢ * 
٠١٦./  n.s. ٠ n.s. ٥٤٦/١١  n.s. ٥٠٩/٢٩  n.s. ٩٣٥/٤  n.s. ١٦٨/٥٩  n.s. پليمر× سال ٢ 
٦٠٧/٦٨٤  ** ١٣٨/١٩٤ ** ١٧٤/٨٣٦  ** ٤٦٥/١٢١  ** ٧٧٠/٤٩٢ ** ٨٨٩/٣٤٣  خاكپوش ١ ** 

٠١٦/٠   n.s. ٠ n.s. ٨٢٠/٧٢٨  ** ٥٨٠/٢  n.s. ٦٤٦/٢٠  n.s. ٠٦٠/٢١  n.s. خاكپوش× سال ١ 
٦١٩/٨٨  ٧٨٠/١١  n.s. ٦٥٠/٤  n.s. ٦٨٣/٢  n.s. ٥٧١/١  n.s. ٦٤٦/١٩  n.s. خاكپوش* پليمر  ٢ 

٠١٦/٠  * ٠ n.s. ٧١٠/٢  n.s. ٥٦٢/٥  n.s. ٥٤١/١٧  n.s. ٥٥٩/١١  n.s. خاكپوش×پليمر×سال ٢
 اشتباه آزمايشي ٢٠ ٤٢٢/٢٢ ٩/١٦ ٩٩٩/٩ ٣٠٢/٣٢ ٧٦٨/٣ ٠١٦/٢٥

n.s. :١%  و ٥% به ترتيب تفاوت معني دار در سطح : **و                            *  عدم تفاوت معني دار 
 

  عملکرد کل
 گرم در ٦٤٧ گرم پليمر آبدوست  ٤اگرچه عملكرد كل تيمار     

بوته بيشتر از شاهد بود، اما اين افزايش عملكرد از نظر آماري               
 گياه گرم پليمرآبدوست در     ٤  کاربرد.  )٢جدول  (نبود  داري   معني

. افزايش دهد   ٧٦%  را نسبت به شاهد       كل  توانست عملکرد    
 داشت و   كلر عملکرد   بداري    تاثير معني  خاكپوش تيره کاربرد  
افزايش   ٥٦%  به ميزان   گين عملکرد را نسبت به تيمار شاهد        ميان
 گرم پليمر    ٤ عملكرد كل تيمار       .)٣ و شكل     ٢جدول    (داد

شكل ( افزايش يافت    ١١٥%آبدوست و خاكپوش نسبت به شاهد       
 .كه اين افزايش عملکرد مربوط به افزايش تعداد ميوه بود            )  ٤

 كه به    عملكرد كل دو سال آزمايش تفاوت معني دار داشتند           
تفاوت شرايط آب و هوايي در دو سال آزمايش مي تواند نسبت             

چون مشاهده شد كه در سال دوم آزمايش شرايط آب . داده شود
و هوايي براي رشد و محصول دهي مناسبتر بود و همچنين                

 .ميزان آفات و بيماريها نيز كمتر از سال اول بود
 وزن تر و خشک بوته

برد پليمر آبدوست باعث افزايش     نتايج نشانگر آن بود که کار     
 ضمنا  .وزن تر بوته شد، اما تاثير آن از نظر آماري معني دار نبود            
 و اين    کاربرد خاکپوش ميانگين وزن تر بوته را افزايش داد             

از نظر وزن    ).  ٢جدول  (افزايش از نظر آماري معني دار بود           
داري بين تيمارهاي مختلف           تفاوت معني     ،خشک بوته  

، با اين  )٢جدول    ( شاهد مشاهده نشد    خاکپوش و  ،پليمرآبدوست
آبدوست و   وجود وزن خشک بوته تحت تاثير کاربرد پليمر            

 ).٢جدول ( خاکپوش نسبت به شاهد بيشتر بود 
 وزن تر و خشك ريشه

نتايج نشان داد عليرغم اين كه كاربرد پليمر آبدوست باعث           
آماري افزايش وزن تر و خشك ريشه شد، اما اين تفاوت از نظر              

 كاربرد خاكپوش باعث افزايش         ).٢جدول   (نبود   معني دار   
شد معني دار وزن تر و خشك ريشه نسبت به عدم مصرف آن               

 ).٢جدول (
 ي گياهبقا

هايي که براي سنجش ميزان تاثير              يکي از شاخص     
فاکتورهاي مورد بررسي بر ميزان آب موجود در خاک در                 

  که کاربرد پليمر   مشاهده شد .   گياهان بود  ينظرگرفته شد، بقا  
نسبت  =α ١ %  گياهان را در سطح آماري     يآبدوست توانست بقا  

 گياهان در اثر    يبقانتايج نشان داد که      .  به شاهد افزايش دهد   
 ٦٨/٦٧%   و   ٢٥%   به ترتيب    آبدوست  گرم پليمر   ٤و    ٢کاربرد  

همچنين از بين فاکتورهاي مورد     .  نسبت به شاهد افزايش يافت    
اهان بيشترين همبستگي را با کاربرد          گي ي ميزان بقا   بررسي
 کاربرد خاکپوش هم تاثير مثبتي در           .آبدوست داشت   پليمر

 . داشت=α ١%  گياهان در سطح آماري يافزايش بقا
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  اثر پليمر آبدوست بر زودرسي خيار رقم سوپر دامينوس‐١شكل 
 

 
  اثر خاكپوش بر زودرسي خيار رقم سوپردامينوس ‐٢شكل 

 

 
 كپوش بر عملكرد كل خيار رقم سوپردامينوس  اثر خا‐٣شكل 

 

 
 اثر متقابل پليمر آبدوست و خاكپوش بر عملكرد كل خيار ‐٤شكل 

 رقم سوپردامينوس

 بحث
که تناوب آبياري     م آن غربه در طي آزمايش مشاهده شد که       
 ،صل بين دو آبياري   ا در فو  ،بر اساس عرف محل انتخاب شده بود      

ت گرماي شديد هوا در مردادماه      در مقطعي از دوره رشد، به عل       
 ،دچار پژمردگي و ريزش گل شدند       تيمارهاي مختلف   گياهان  
حتي (آزمايش از بين رفتند       طي     در  برخي از گياهان    حتي

همان طور كه قبال     ).  گياهان داراي خاكپوش و پليمر آبدوست      
ذكر شد خاكپوش و پليمر آبدوست توانستند با نگهداري رطوبت          

 مانع ازبين رفتن گياهان شوند، به طوري        خاك تا حدود زيادي    
 گرم پليمر    ٤ و    ٢كه افزايش ميزان بقا در تيمارهاي داراي            

اين مشاهدات  .   بود ٦٨/٦٧% و   ٢٥%آبدوست در گياه به ترتيب       
بياري گياهان است،    آ نشانگر نياز به يک برنامه ريزي دقيق براي       

ن نياز   که سابقا در اين محل براي تعيي         هاييچرا که در آزمايش   
ا توجه  ب که   ه شد ، نشان داد  ه بود آبي گياه کتان روغني انجام شد     

ها نياز به اعمال     در برخي دوره   ،به تبخير و تعرق در طي تابستان      
که اگر از     در صورتي ).  ٤(دارد  وجود  آبياري به صورت روزانه      

هاي آبياري تحت فشار استفاده نشود، اعمال اين فواصل             روش
تايج آزمايش ما نشان داد کاربرد پليمر         ن.  آبياري عملي نيست  

آبدوست در اين شرايط قادر به حفظ بقاي گياه بود و در صورتي             
که امکان استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار وجود               
نداشته باشد مي توان از پليمر آبدوست براي ممانعت از وارد               
 .آمدن تنش خشکي به گياهان در فواصل دو آبياري استفاده کرد

آبدوست و    کاربرد پليمر در اين آزمايش مشاهده شد که بين          
وجود داشت،    معني داريطه  ب گياهان در شرايط آزمايش را      يبقا

آبدوست در افزايش ميزان آب در         نشانگر تاثير مثبت پليمر   که  
دسترس گياه از طريق افزايش ميزان آب موجود در خاک و يا              

بود که   آب خاک    به عبارتي از طريق افزايش ظرفيت نگهداري       
 .)١٨، ١٠(مويد نتايج آزمايش هاي قبلي است 

) ٦(همان طور که الحربي و همکاران گزارش کرده بودند             
کاربرد پليمر آبدوست در اين آزمايش نيز رشد بوته خيار را بر              

 به  ايج نت .اساس شاخص هاي وزن تر و خشک بوته بهبود داد           
آبدوست رشد    ردست آمده نشان داد که در صورت کاربرد پليم         

بهبود الزمه توليد محصول مناسب است،       كه  رويشي بوته خيار    
تسريع رشد رويشي نهال خيار به تسريع        از آنجايي که    .  مي يابد
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 ،شود دهي مي  بلوغ و آغاز گل و ميوهبهگذر آن از نونهالي و ورود 
رشد رويشي بوته   تسريع  که به   نظير وجود رطوبت کافي     املي  وع

به اين ترتيب   .  دنشو ريع در آغاز باردهي مي    کمک کند باعث تس   
انتظار مي رفت کاربرد پليمر آبدوست باعث افزايش عملکرد             

نتايج اين آزمايش نشانگر افزايش چشمگير           .  زودرس شود  
 گرم  ٤تحت تاثير کاربرد    )   گرم در گياه   ٢٠٣(محصول زودرس   

 پليمر آبدوست در هر گياه در مقايسه با شاهد                          
 گرم پليمر آبدوست چنين ٢د، در حالي که ش)  گرم در گياه٩٠(

 بهبود رشد و     باعثکاربرد خاکپوش   در ضمن   .  تاثيري نداشت 
 ٢١٠(خيار سوپردامينوس    زودرس   عملکرد    چشمگيرافزايش  

 .شد)  گرم در گياه٩٠(نسبت به شاهد ) گرم در گياه
 توانست عملکرد هر گياه   آبدوست در      گرم پليمر  ٤کاربرد  

 را نسبت به شاهد افزايش دهد که اين           خيار سوپردامينوس  كل
 افزايش عملکرد با نتايج تحقيقات سابق در جهت تاثير پليمر             

 شايان ذکر است که اين      .)٢٠(  عملکرد مطابقت دارد   برآبدوست  
، بدون افزايش مصرف       ٧٦%  افزايش در عملکرد، معادل         

نهاده هايي نظير کود و آب حاصل شد، يعني تنها با اعمال اين              
همچنين عملكرد كل با    .  بازده توليد خيار افزايش پيدا کرد     تيمار  

 ).٥٦(% مصرف خاكپوش تيره افزايش قابل توجهي يافت
 و  آبدوستنتايج اين آزمايش نشان داد که کاربرد توام پليمر          

و بهبود کيفيت   بهترين نتيجه را در افزايش عملکرد          خاكپوش
 زودرس  که باالترين ميانگين عملکرد      داشته است، به نحوي    
  گرم پليمر آبدوست و خاكپوش بود         ٤مربوط به تيمار داراي      

).  گرم در گياه در شاهد      ٧٣ گرم در گياه در مقايسه با          ٢٨٠(
مربوط به  )   گرم در گياه   ١٦٠٣(  همچنين باالترين عملكرد كل   

 گرم پليمرآبدوست در گياه و خاكپوش       ٤ كه در آن     بودي  تيمار
ون مصرف پليمر آبدوست و     استفاده شده بود، در صورتي كه بد       

ضمنا .  )٤شكل  ( گرم در گياه بود       ٧٤٠خاكپوش عملكرد كل     
ديده شد که درصد ميوه بدشکل هم که ناشي از تنش خشکي              

در اثر کاربرد پليمر  آبدوست و خاکپوش        )  ٢٠  (در خيار است   
 در  ي به عبارت  .تري قرار داشت   در سطح پايين  شاهد  نسبت به   

 ضمن افزايش عملکرد،    مورد بررسي ، فاکتورهاي   شرايط آزمايش 
با .  دنير قابل عرضه به بازار را کاهش ده        غدرصد ميوه   تند  توانس

پليمرآبدوست  گرم    ٤  ، مصرف عنايت به نتايج اين آزمايش       
 همزمان با کاشت خيار در چاله کاشت        گياه   در   ٢٠٠طراوت آ 

توام با كاربرد خاكپوش تيره براي توليد خيار مزرعه اي رقم               
 .نوس توصيه مي شودسوپر دامي

نشان دادند کارايي پليمر آبدوست در      )  ٦(الحربي و همکاران    
از آنجايي که در . نگهداري آب خاک در طي زمان کاهش مي يابد

اين آزمايش پليمر آبدوست با خاک مخلوط شده بود، امکان              
اندازه گيري ظرفيت نگهداري آب در خاک تيمار شده وجود              

اين ماده کامال با خاک مخلوط        نداشت چرا که در طي زمان         
مي شود، اما نتايج مربوط به عملکرد ميوه حاکي از آن بود که               

 گرم پليمرآبدوست در هر گياه      ٤افزايش عملکرد ميوه در تيمار      
در مقايسه با شاهد در آخرين برداشت نسبت به برداشت اول              

به هر حال آزمايش هاي ديگري الزم است تا         .  کاهش نيافته بود  
کند که پليمر آبدوست در شرايط متفاوت تا چه مدت           مشخص  

از کارايي مناسب برخوردار است و پس از آن بايد نسبت به                 
 . مصرف مجدد آن اقدام کرد

آبدوست در اين      با توجه به نتايج مثبت کاربرد پليمر           
آزمايش بر امکان استفاده بهينه از آب و افزايش عملکرد                  

ه امکان سنجي کاربرد اين      شود مطالعاتي در زمين     پيشنهاد مي 
هاي زراعي و باغي کشور صورت گيرد تا عالوه بر   در سيستمهدام

 در کشاورزي، موانع     مادهبررسي امکان اقتصادي کاربرد اين         
در ضمن  .   آن مشخص شود     از موجود بر راه استفاده گسترده     

مطالعات دقيق محلي براي تعيين برنامه       نتايج ما نشان داد که       
هر محصول براي افزايش سودمندي پرورش             بياريآبهينه   

ديده شده است   از آنجا که    از طرف ديگر      .استضروري  گياهان  
 ناشي از شوري را     يتواند تاثير سو   آبدوست مي   که کاربرد پليمر  

شود تاثير   يم  پيشنهاد ).٢١،  ١٩،  ١٢،  ٩  (تا حدي بهبود دهد    
ل بر عملکرد محصو     شوري ي بر کاهش تاثير سو    هکاربرد اين ماد  

 .مورد بررسي قرار گيرد
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