


ولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعها  

 

 
 

   آتریپلکس خاک و رشد و استقرار نهالهیدرولیکیبر برخی خصوصیات  استاکوزرب اثرات هیدروژل

  4، علیرضا یاري3، علیرضا آستارایی2، حجت امامی*1شیما زنگویی نسب

  .گروه علوم خاك، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي کارشناسی ارشد -1

 .ده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهدگروه علوم خاك، دانشک استادیار -2

 .گروه علوم خاك، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهددانشیار  -3

 مدیریت مناطق بیابانی، اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبیکارشناس ارشد -4
  

Email: shima.zangooei@yahoo.com         : نده رابطنویس*    

 

  :چکیده

 ایران طق خشک و نیمه خشکامن  تولیدات کشاورزی درمحدود کنندهعوامل ترین مهماز یکی خشکی و تنش ناشی از آن 

استفاده بهینه از منابع آبی توان به برنامه ریزی مناسب برای آبیاری و ها میبا کاربرد برخی مواد افزودنی نظیر هیدروژل. است

 استاکوزورب هیدروژلثیر أبه منظور ارزیابی ت .مناطق دست یافتاین  یک استراتژی مهم در به عنواندر دسترس، 

)Stockosorb(،  آتریپلکس نهالرشد و نمو بر) Atriplex ( پژوهشی به صورت فاکتوریل در  خاکهیدرولیکیو برخی خصوصیات 

مقادیر مختلف  تیمارهای آزمایشی شامل.  انجام شد)انبیرجند، ایر( در حسین آباد غیناب قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار

- مثبت و معنیتأثیر هیدروژلنتایج نشان داد که استفاده از  .دبودن)  درصد وزنی4/0 و 3/0، 2/0، 1/0، 0(هیدروژل استاکوزرب 

ها بیشترین صدر تمام شاخ. شتخشک ریشه و طول ریشه داوزن ، وزن خشک اندام هوایی، نهالهای ارتفاع شاخصبر داری 

داری تفاوت معنی% 3/0 در این تیمار با تیمار نهالهای رشدی بود ولی اکثر شاخص هیدروژل% 4/0 مربوط به تیمار مقدار

ی در نتیجهکه طوریه  ب،دی خاک گردهیدرولیکی خصوصیات افزایش استاکوزورب باعث هیدروژل کاربرد عالوه بر این. نداشتند

  هدایت الکتریکی، ولیافزایش )PAWC (رطوبت قابل استفاده گیاه و )θs (رطوبت اشباع خاکداری نیبه طور مع استفاده از آن

برای حفظ در خاک  هیدروژلوزنی % 3/0 کاربردبا توجه به نتایج آزمایش، . )p<0.05 (یافت کاهش )ECe(عصاره اشباع خاک 

آب شور توصیه  دارایشد گیاه در مناطق خشک و نیمه خشک رطوبت خاک، استفاده بهینه از آب قابل استفاده گیاه و افزایش ر

 .شودمی

 
   آتریپلکس، استاکوزورب هیدروژل، آب شور: های کلیدیواژه

  

  مقدمه

های اخیر بر مشکل کم آبی در کشور ایران اقلیم خشک و نیمه خشک اغلب مناطق را تحت تأثیر قرار داده و خصوصأ خشکسالی

های مناسب و کارا، برای تخصیص و بهره برداری از منابع آب و صرفه جویی در استفاده از روش  در این راستا،.افزوده است

 رطوبتی ذخیره حفظ منظور به پیشرفته هایتکنیک کارگیری به و صحیح مدیریت اعمال. انکار ناپذیر استمصرف آن ضرورتی 

 برداریبهره بهبود نتیجه در و آبیاری راندمان افزایش برای مؤثر اقدامات جمله از خاک در آب دارینگه ظرفیت افزایش و خاک



 عنوان به جاذب سوپر هایپلیمر به توانمی خاک هایآمیخته به افزودنی مواد جمله از. باشدمی کشور آب محدود منابع از

 . است آب مصرف در جویی صرفه هایروش از یکی که کرد اشاره خاک هایکننده اصالح

ادیر زیادی آب حاصل از بارندگی یا آب آبیاری را جذب کرده و از نفوذ عمقی آن جلوگیری کنند و در شرایط ها قادرند مقپلیمر

بنا . باشندرنگ و بدون خاصیت آالیندگی خاک، آب و بافت گیاه میبو، بیاین مواد بی. خشک مجدداً در اختیار گیاه قرار دهند

 این مواد ساختمان ).14 (ها و میکوریزا خواهد شدفعالیت میکروارگانیسمها سبب افزایش بر نظر دیجرجی مصرف سوپر جاذب

ها و محصوالت مختلف  میزان مصرف این مواد برای خاک).20 (دنکنطبیعی دارند و هیچ آسیبی به طبیعت وارد نمی% 100

 کیلوگرم در هکتار 15حدود زمینی، بادام زمینی و کتان های مشابه سیببه عنوان مثال برای کشت. کشاورزی متفاوت است

  ).18(باشد می

ه و ای روی رشد گیاماده اصالحی افزایش قابل مالحظه% 3/0در پژوهشی در ژاپن که بر روی رشد گیاه کاهو انجام شد، کاربرد 

  .)7(های آن مشاهده گردید رنگ برگ

 در )ایسرو نقره( ی زینتیگونه درختچههای رشد یک  را بر شاخصA100عابدی کوپایی و اسدکاظمی اثر پلیمر سوپر جاذب 

 گرم پلیمر 6 یا 4نتایج نشان داد که مخلوط کردن . فضای سبز و همچنین روی منحنی رطوبتی خاک، مورد بررسی قرار دادند

ه دهد که علت آن به افزایش آب قابل استفاده گیابا یک کیلوگرم خاک، آب مورد نیاز برای گیاه را حداقل یک سوم، کاهش می

به خصوص در داری تعداد دفعات آبیاری را تواند به طور معنیها اعالم کردند که استفاده از این پلیمر میآن. نسبت داده شد

  ).11(های سبک کاهش دهد خاک

های سوپر جاذب در کاهش خشکی درختان زیتون انجام گرفت نتایج حاصل نشان در تحقیقی که بر روی بررسی تأثیر هیدروژل

 درصد 3/0به طور کلی با کاربرد میزان  .شت درصد وجود دا1داری در سطح احتمال کمتر از ها اختالف معنیه بین تیمارداد ک

 و 5(گیری داشتند های مورد تیمار نسبت به تیمار شاهد افزایش چشمدر نهالهای رشد های سوپر جاذب، شاخصوزنی پلیمر

9(.  

 قابلیت دارای آب جاذب آمید آکریلپلی ک یعنوان به Agrosoak پلیمر که ندکرد گزارش) 1993(همکاران  و سیلبربوش

 ک یبا را پرخرج آبیاری سیستم ک یتوانمی مزیت این از استفاده با. باشدمی روان هایشن در آب دارینگه ظرفیت افزایش

  ).21(نمود  جایگزین بارانی آبیاری معمولی سیستم

. رودمی شمار به)Chenopodiaceae( اسفنجیان خانواده گیاهان ترینمهم از یکیA. canensensعلمی نام با آتریپلکس گیاه

 به مقاوم گیاه این. است داربال فندقه آن میوه و مرغیتخم آن هایبرگ بلند، و راست هایریشه دارای بوده، خشبی نیمه گیاهی

 علوفه این، بر عالوه .کند تحمل راگراد سانتی درجه+ 40تا - 20 حرارت درجهقادر است  کهطوریه ب سرماست و خشکی شوری،

 علوفه تولید و سبز فضای ایجاد بر عالوه گیاه این بنابراین. است بیابانی و خشک مناطق در گوسفند و شتر تعلیف برای مناسبی

 ایویژه اهمیت از بیابانی ناطقم در مذکور گیاه کشت توسعه رو این از. کند جلوگیری زاییبیابان هایپدیده از تواندمی مناسب

بر  ،)Stockosorb(استاکوزورب رطوبت جاذب هیدروژل مختلف مقادیر کاربرد تأثیر بررسی حاضر تحقیق هدف. است برخوردار

  .بود آتریپلکس گیاه نمو و رشد و خاک هیدرولیکی خصوصیات برخی

  

  هاو روشمواد 

 این منطقه در معرض فرسایش .انجام شد) شهرستان بیرجند( ،غیناب آباد حسین نهال تولید و آموزشی ایستگاه در پژوهش این

از طرف . روزه سیستان است که از اوایل اردیبهشت ماه تا اوایل شهریور ماه در هر سال جریان دارد120شدید ناشی از بادهای 

قتصادی و اجتماعی منفی  اهایپیامدسالی طوالنی مدت است که دیگر این منطقه به طور جدی دست خوش اثرات خشک

درجه  82/6 و 32/22  به ترتیب ساالنهیحداقل دماو متوسط حدکثر . شدیدی بر زندگی روستاهای منطقه به جا گذاشته است
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 لزوم انجام امور اصالحی از قبیل کاشت باشد،ها بسیار پایین میسطح حاصلخیزی این خاککه  آنجایی از ).1(است گراد سانتی

 گیاه نمو و و رشد آبی نیاز بر جاذبسوپر پلیمر  در این پژوهش اثر.کندی را بیشتر از پیش تأیید و تأکید مینهال و بذرکار

 در فاکتوریل صورت به آزمایش .گرفت قرار بررسی باشد مورد میکه یکی از گیاهان مقاوم در شرایط منطقه مذکور آتریپلکس

 دو، صفر، مقادیر بادر پنج سطح  )استاکوزورب( جاذب سوپر فاکتور اثر و دیدگر اجرا تکرار سه با و تصادفی کامالً طرح قالب

 از قبل. شد بررسی آن در%) 4/0 و 3/0 ،2/0 ،1/0 ،0 ترتیب به (گلدان خاک کیلوگرم دو هر ازای به گرم هشت و شش چهار،

 و فیزیکی هایتجزیه نتایج. ردیدگ تهیه  دامی پوسیدهکود قسمت یک و خاک قسمت دو شامل خاک مخلوطی از آزمایش، انجام

  . است شده ارائه 1 جداول در آبیاری آب و مطالعه مورد خاک شیمیایی

سوپر  مختلف سطوح خاک بود، که شامل دو کیلوگرم گلدان هر به خاک، به شده اعمال سوپر جاذب شدن یکنواخت منظور به

 و داده قرار نظر مورد گیاه بذر عدد چهار گلدان هر در سپس. شد افزوده تیمار هر خاک به آب در کردن حل طریق از جاذب

 هاگلدان آبیاری مدت این در که شدند دارینگه خزانه در ماه سه مدت به آزمایشی هایتیمار. شد پوشانده ارهخاک با آن سطح

 در. گردید آبیاری منطقه بآ با ،آن از بعد و شد انجام شیرین آب با شدن چهاربرگی و زنیجوانه مرحله تا بارهر سه روز یک

نیز  ریشه طول و ریشه خشک و تر وزن هوایی، اندام خشک و تر وزن گیاه، ارتفاع مانند گیاه های رشدیپارامتر آزمایش پایان

، جرم مخصوص )ECe(ی اشباع خاک های خاک مثل هدایت الکتریکی عصارهعالوه براین برخی از ویژگی. گیری شدنداندازه

در هر تیمار در ) تفاضل رطوبت نقاط ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم( اشباع خاک و رطوبت قابل استفاده گیاه رطوبتظاهری، 

  .گیری شدپایان دوره آزمایش اندازه

 انجام دانکن روش به مذکور افزار نرم با با هاداده میانگین ومقایسه گرفت قرار آماری تجزیه مورد SAS افزار نرم با آزمایش نتایج

  .شد

   مورد مطالعه و آبایج تجزیه شیمیایی خاکنن - 1جدول 

   آبیاریآبهای ویژگی  های خاک مورد مطالعهویژگی

 بافت
درصد 

 رس

درصد 

 سیلت

درصد 

 شن

رطوبت 

 وزنی اشباع

نسبت جذب 

 سدیم
pH  

 هدایت الکتریکی
(dS/m) 

pH 
 هدایت الکتریکی

(dS/m)  

نسبت جذب 

 سدیم

 35/10 96/10 96/7 14/12 98/7 77/11  2/36 36 42 24 لوم

  

  نتایج 

  اثر پلیمر بر خصوصیات گیاه

 8/1ارتفاع گیاه  ،)پلیمر % 4/0 تیمار(که در باالترین سطح طوریه  ب، ارتفاع گیاه شددار معنیکاربرد سوپر جاذب باعث افزایش

   ).2جدول  (داری نداشتپلیمر تفاوت معنی% 3/0 با مقد ار لی و، شاهد بودتیماربرابر 

  داشت و بیشترین آن مربوط بهیدار معنیتاثیر نیزو ریشه  خشک اندام هوایی وزنمیزان پلیمر بر  نشان داد که 2تایج جدول ن

اندام هوایی  خشک  وزن).2جدول  ( نداشتیدارتفاوت معنیپلیمر % 3/0  تیمار با مشابه با ارتفاع گیاه،پلیمر بود که% 4/0 تیمار

  .دار بودمعنی% 1/0 و تفاوت آنها با شاهد در سطح  برابر تیمار شاهد بود19/1 و 17/1 به ترتیب ریمپل% 3/0تیمار در و ریشه 

تفاوت % 3/0پلیمر بود که با تیمار % 4/0بیشترین طول ریشه مربوط به تیمار . بوددار معنینیز  طول ریشه پلیمر بر کاربرد

  ).2جدول (یمار شاهد بود  برابر آن در ت19/2 و 36/2 و به ترتیب داری نداشتمعنی

  

   نتایج مقایسه میانگین سطوح مختلف هیدروژل استاکوزورب بر خصوصیات گیاه آتریپلکس- 2جدول 



 .باشند درصد می5 در سطح دانکنها بر اساس آزمون دار بین تیمارحروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود تفاوت معنی

  

  صیات خاكاثر پلیمر بر خصو

 به  هدایت الکتریکی خاک، با افزایش سطوح پلیمربود ودار معنی% 5در سطح آماری خاک پلیمر بر هدایت الکتریکی  کاربرد

وزنی   در صد4/0بیشترین میزان هدایت الکتریکی در تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار حاوی .  کاهش یافتداریطور معنی

  . گردیدنسبت به شاهد % 39  میزانکاهش هدایت الکتریکی بهسبب  ، در صد وزنی پلیمر4/0از  استفاده ).3جدول (پلیمر بود 

 نیز در اثر کاربرد  مخصوص ظاهریجرممشابه با هدایت الکتریکی، . بوددار معنی جرم مخصوص ظاهری نیز پلیمر بر کاربرد

 درصد 4/0 مربوط به تیمار حاوی صوص ظاهری مخجرم  بیشترین کاهش.داری کاهش یافتسطوح مختلف پلیمر به طور معنی

  ).3جدول  (دادنشان کاهش % 8/12 که نسبت به تیمار شاهد بودوزنی پلیمر 

داری و رطوبت قابل استفاده گیاه به طور معنی) θs ( خاکاشباعمقدار رطوبت حجمی  ،طور کلی با افزایش سطح پلیمره ب 

مربوط به تیمار شاهد و بیشترین مقدار آن مربوط به  θsشود کمترین مقدار می مشاهده 3طور که در جدول همان. فتایفزایش ا

وزنی پلیمر در % 4/0عالوه بر این کاربرد . دهدافزایش نسبت به شاهد را نشان می% 58وزنی پلیمر است که % 4/0حاوی  تیمار

 .نسبت به شاهد افزایش داد% 46خاک میزان آب قابل استفاده گیاه را 

  

  ر خصوصیات خاکبنتایج مقایسه میانگین سطوح مختلف هیدروژل جاذب رطوبت مصرفی  - 3جدول 

  %4/0  %3/0  %2/0  %1/0  0  تیمار

  ds/m(   a 42/30  b 47/27  c 19/24  d 5/20  e 45/18 (هدایت الکتریکی

جرم مخصوص ظاهری 

)g/cm3(  
a 48/1  b 44/1  c 41/1  d 36/1  e 29/1  

درصد (رطوبت حجمی اشباع 

  )حجمی
e 36  d 40  c 45  b 51  a 56  

رطوبت قابل استفاده گیاه 

  )درصد حجمی(
e 15  d 18  c 23  b 26  a 28  

  .باشند درصد می5 در سطح دانکنها بر اساس آزمون دار بین تیماردهنده وجود تفاوت معنینشان حروف غیر مشابه در هر ردیف 

  بحث

اثر ) 1386(کریمی و همکاران  .ایج مثبتی به همراه داشته است که استفاده از سوپر جاذب نتدادنتایج به دست آمده نشان 

 .بیاری را مورد بررسی قرار دادندگردان و دور آبر مقدار آب خاک، رشد و نمو گیاه آفتاب) ایگیتا(کاربرد ماده اصالحی ابر جاذب 

، افزایش ردگی گیاه، افزایش دور آبیاریآنها نشان داد که افزودن ماده اصالحی به خاک باعث به تعویق انداختن زمان پژم تایجن

ها با افزایش ظرفیت آب پلیمر ).8 (دیداری رطوبت و آب قابل استفاده در خاک و در نتیجه افزایش دور آبیاری گردظرفیت نگه

  )cm(طول ریشه   )gr(وزن خشک ریشه   )gr(وزن خشک اندام هوایی   )cm(ارتفاع اندام هوایی   درصد پلیمر

0  d 11/16 c 70/3  c 35/2  c 49/11  

1/0  c 22/21  bc 94/3  c 53/2  c 77/12  

2/0  b 77/23  b 92/4  b 30/3  b11/17  

3/0  a 67/28 a 04/8 a 14/5 a 22/25 

4/0  a 44/30 a 68/8 a 29/5 a 22/27 
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صول در توانند در به تأخیر انداختن تنش رطوبتی در گیاهان و فراهم کردن یک حالت بافری در برابر از دست رفتن محخاک می

  ). 16(آبیاری مؤثر باشند  طول زمان بین دو

دهد که کاربرد پلیمر سبب افزایش مواد غذایی قابل دسترس گیاه در خاک شده، بنابراین بیوماس گیاه را تحقیقات نشان می

ایش یافت که با گیری افز مورد اندازه گیاهیهایدر این پژوهش با افزایش میزان پلیمر در خاک تمامی معیار دهدافزایش می

  .همسویی دارد در اکالیپتوس ،)17 ( کیدمن و همکاران ودر گیاه داودی، )6(نتایج قاسمی و خوشخوی 

منجر به افزایش وزن به ترتیب  سوپر جاذب شده است که مشاهده )15(و جانسون و همکاران ) 3(شفیعیهای طبق بررسی

  . نداهدش گندم و Populus euphraticaخشک ریشه در گیاه 

با بررسی اثر آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر روی خصوصیات کیفی چمن اسپورت به این نتیجه ) 4(مرادی و همکاران شیخ .

س و تینتایج بررسی پانایو. یابدرسید که با افزایش دور آبیاری از دو و چهار روز به شش روز عمق توسعه ریشه کاهش می

  .باشدلیمر بر انبوهی و رشد ریشه در مقایسه با شاهد مینیز نشان دهنده تأثیر پ) 19(همکاران 

کاهش هدایت الکتریکی .داری بیشتر آب نسبت به نمونه شاهد گردیدمر استاکوزورب منجر به جذب و نگهای پلیساختمان شبکه

 وجود آب ،نگه داردلوژیکی را جذب و در خود های فیزیوتواند مقادیر زیادی آب و محلولخاک به این علت است که پلیمر می

به همین علت با افزایش میزان  )2( شودزیاد در خاک باعث رقیق شدن غلطت امالح و پایین آمدن هدایت الکتریکی خاک می

  .پلیمر در خاک، هدایت الکتریکی کاهش یافته است

 انبساط خاک ناشی از علت این امر گردید که مخصوص ظاهری خاک جرمجاذب در خاک موجب کاهش ی سوپرهاکاربرد پلیمر

   به g/cm3 61/1ازرا  مخصوص ظاهری خاک شنیجرم  ،های سوپر جاذبازم طی آزمایشی مشاهده کرد که پلیمر). 12( بود

g/cm3 58/113(  کاهش دادند(  

ا برای ، شرایط بهتری ر)10( داشت آب و در نتیجه افزایش آب قابل استفاده گیاهها سوپر جاذب با افزایش ظرفیت نگهپلیمر

ها همچنین با بهبود شرایط فیزیکی خاک باعث تراکم پلیمر. نندکوصاً در شرایط تنش خشکی فراهم مینمو گیاه خص رشد و

د که در این صورت دسترسی ریشه به آب قابل استفاده بیشتر شده و گیاه کمتر نشومی) 10(های فرعی افزایش ریشه و ریشه

  .گیردمیتحت تأثیر شرایط تنش خشکی قرار 

  

  :گیرينتیجه

با توجه به مقایسه . گیری افزایش یافت مورد اندازه گیاهیهایمعیار% 4/0فزایش میزان پلیمر تا سطح  ااباساس نتایج حاصل  رب

های رشدی گیاه نداشته است، داری در اکثر شاخصتفاوت معنی% 4/0 پلیمر با تیمار %3/0ها مشخص شد که تیمار میانگین

 پلیمر را برای% 3/0توان کاربرد  میبسیار باال در منطقه تبخیر و و به ویژه کمبود آب در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بنابراین با

 باالتری نسبت به شاهد تولید توان گیاهان با کیفیتکه در این حالت می  پیشنهاد کرد در این شرایط آتریپلکساستقرار نهال

  .کرد جلوگیری زاییبیابان هایپدیده از ها به عرصه و با انتقال نهالکرد

  



  منابع

   2-6ص .. های پایش و ارزیابی دانشگاه بیرجندخالصه دستاورد. 1385نام،  بی- 1

ای تورم آزاد و تحت بار بررسی مقایسه. 1384. الف ،ارشاد لنگرودی ؛ا. ع، یوسفی؛.ج.م ،ظهوریان مهر ؛.ک ،کبیری ؛.ج.رمضانی هرندی، م - 2

مجموعه مقاالت دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران دانشگاه سیستان . جاذب به ازای تغییر چگالی شبکه بندیهای سوپردر هیدروژل

  .5186- 5191و بلوچستان، ص 

 Panicum(تاثیر پلیمر سوپر جاذب بر افزایش رطوبت خاک، بازدهی کود، رشد و استقرار گیاه پانیکوم. 1381.  ش،شفیعی - 3

amtidota retz( . 1381 بهمن 28های سوپر جاذب،  آموزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل–دومین دوره تخصصی.  

بررسی اثر دور آبیاری و پلیمر سوپرجاذب روی برخی خصوصیات کیفی . 1390 .، و عبدوسی؛. اسماعیلی، ا؛. ارجی، ع؛. شیخ مرادی، ف- 4

  . 170-177، ص 2شماره . 25جلد . ی علوم باغبانینشریه. چمن اسپورت

 سومین دورهمجموعه مقاالت  بررسی تاثیر هیدروژلهای سوپرجاذب در کاهش خشکی درختان زیتون، .1384 . ع،اسدزاده ؛.طالیی، ع - 5

  58-69ص . بژلهای سوپر جاذ  کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدرو- آموزشی-خصصیت

جلد .مجله علوم و فنون باغبانی ایران. آبیاری و رشد و نمو گیاه داودیاثر پلیمر ابر جاذب بر دور . 1386.  خوشخوی، م؛.قاسمی، م -6

  65-82ص .2شماره .8

پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی، . بررسی تاثیر ماده ایگتا بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی خاک و رشد گیاه. 1372. کریمی، ا - 7

  . صفحه196. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

مجله . روی آب خاک، رشد گیاه و دور آبیاری) ایگیتا(اثر کاربرد ماده اصالحی ابر جاذب . 1386 .، م احمدزاده؛. م نوشادی،؛.، الفکریمی - 8

  .12)46ب : (403-414. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

های های سوپر جاذب آب بر برخی شاخصژلبررسی تاثیر هیدرو. 1388. ، ز؛ صداقت کیش. معلمی، ن؛. خالقی،ا؛. گلپایگانی مجتهد، م- 9

  .451صفحه . خالصه مقاالت ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. فیزیولوژیکی گیاه زیتون تحت تنش خشکی

، دومین دوره )خربزه(بررسی اثر پلیمر آبدوست بر دور آبیاری در کشت صیفی . 1384. ف ، بهادری؛.م ،فرح پور؛ .نجاتعلی، س -10

 .جاذب، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانزشی کاربرد کشاورزی و صنعتی هیدروژل سوپرتخصصی و آمو
11- Abedi-Koupai, J. and. Asadkazemi, J. (2006). Effects of hydrophilic polymer on the field performance of an 
ornamental plant (Cupressus arizonica) under reduced irrigation regimes. Iran. Polym. J. 15: 715-725. 
12- Al-Harbi, A.R. Al-Omran, A.M. Shalalby, A.A. and Choudhary, M.I. 1999. Efficacy of a hydrophilic 
polymer declines with time in greenhouse experiments. HortScience 34(2): 223-224. 
13- Azzam, R.A.I. 1980. Tailoring polymeric gels for soil reclamation and hydroponics. Communications in Soil 
Science and Plant Analysis 16(10): 1123-1138. 
14- Degaiorgi, C.F. 2002. Hydrogels for immobilization of bacteria used in treatment of metal contaminated 
wastes. Radiation Physics and chemistry. 63: 109-113. 
15- Johnson, M.S. and Woodhouse, J. 1990. Effect of super absorbent polymers on efficiency of water use by 
crop seeding. Journal of science of food and Agriculture, 52:431-434.  
16- Johnson, M.S and Veltkamp, C.J. 1985. Structure and functioning of water- storing agricultural 
polyacrylamides. J. Sci. Food Agr. 36: 789-793. 
17- Kedman and deived J. 2003. Guide specification to profile co-polymer gel Jur of copolymer gel Soil 
Management, 29.279.280. 
18- Magalhaes, J. R.. Wilcox, G. E,. Rodrigues, F. C, Silva, F. L. I. M and. Ferreira Rocha, A. N. 1987. Plant 
growth and nutrent  uptake in hydrophilic gel treated soil. Commun. in Soil Sci. and Plant Anal. 18(12): 1469 – 
1478. 
19- Panayiotis, A., Nektarios, K., Nikolopoulou, A.E., and Chronopulos, I. 2004. sod establishment and turf grass 
growth as affected by urea-formaldehyde resin foam soil amendment. Scientia Hort. 100: 203-213.   
20- Seybold, a. 1999. Polyacrylamide review. Soil Conditioning and environmental fate. Soile Science and Plant 
Analysis 25: 11-12 
21- Silberbush, M., Adar, E., and Malach, Y.De. 1993. Use of an hydrophilic polymer to improve water storage 
and availability to crops grown in sand dunes. I. Corn irrigated by trickling. Agr. Water manage. 23:303-313 



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


