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 تاغ نهال  و استقرار و آبیاري بر رشد استاکوزربهیدروژل اثرات

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

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

 .گروه علوم خاك، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد استادیار

 .گروه علوم خاك، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهددانشیار 

 مدیریت مناطق بیابانی، اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبیکارشناس ارشد
  

Email: shima.zangooei@yahoo.com         : نویسنده رابط*    

 

  :چکیده

مواد  بهینه از بارندگی در مناطق خشک و نیمه خشک، مانند ایران استفاده از برداریبهره افزایش بازده آبیاری و هایکاریکی از راه

های پراکنده این مناطق را حفظ کرد و با بهبود شرایط فیزیکی توان آب حاصل از بارندگی، میهاهیدروژلبا کاربرد .  استاصالحی

 رشد و نمو بر  دور آبیاریو )Stockosorb( استاکوزورب هیدروژلثیر أبه منظور ارزیابی ت. های رطوبتی را کاهش دادخاک، تنش

 انجام شد و )بیرجند، ایران( در حسین آباد غیناب  پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرارتاغ، نهال

روزانه، هر سه ( و دور آبیاری ) وزنی درصد4/0 و 3/0، 2/0، 1/0، 0(مقادیر مختلف هیدروژل استاکوزرب  تیمارهای آزمایشی شامل

، نهالشاخص های ارتفاع بر داری  مثبت و معنیتأثیر هیدروژل کاربردنتایج نشان داد که . دبودن )بار روز یکپنجبار و هر روز یک

بود پلیمر % 4/0 مربوط به تیمار دارمقها بیشترین در تمام شاخص. شتخشک ریشه و طول ریشه داوزن وزن خشک اندام هوایی، 

های همچنین بیشترین مقادیر شاخص. داری نداشتندتفاوت معنی% 3/0 در این تیمار با تیمار نهالهای رشدی ولی اکثر شاخص

 استقرار درفقیت و خاک باعث مبه هیدروژل افزودنبا توجه به نتایج آزمایش،  .بار به دست آمد یک روزسه آبیاری  تاغ بانهالرشدی 

 مناطق در آب کمبودمشکل  جهت کاهشاز این رو . شود در مناطق خشک و نیمه خشک میهای تاغ و تقویت رشد آنها- نهال

نمو   رطوبت و افزایش رشد وظتواند به عنوان یک روش موفقیت آمیز برای حفمی هیدروژل% 3/0خشک و نیمه خشک استفاده از 

 . توصیه شود تاغگیاه

 
   استاکوزورب هیدروژل،  تاغی، آبیار: دیهای کلیواژه

  :مقدمه

ی کشاورزی و ایجاد فضای ترین عامل محدود کننده توسعهدر مناطق خشک و نیمه خشک، به دلیل کمبود نزوالت جوی، آب مهم

 پوشکخا سبز، کود چون طبیعی مواد از توانمی خاک، در رطوبت ذخیره حفظ یا و خاک در آب نفوذ بهبود برای .سبز است

 هایتکنیک کارگیری به و صحیح مدیریت اعمال ).9( کرد استفاده دامی فضوالت یا و الشبرگ کلش، و کاه پرلیت، گیاهی،) مالچ(

 راندمان افزایش برای مؤثر اقدامات جمله از خاک در آب دارینگه ظرفیت افزایش و خاک رطوبتی ذخیره حفظ منظور به پیشرفته

 به توانمی خاک هایآمیخته به افزودنی مواد جمله از. باشدمی کشور آب محدود منابع از برداریبهره بهبود نتیجه در و آبیاری

  .است آب مصرف در جویی صرفه هایروش از یکی که کرد اشاره خاک هایکننده اصالح عنوان به جاذب سوپر هایپلیمر
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 ای مولکول بسیار کوچکترتصال تعداد بسیار قابل مالحظهدوست هستند که از اهای پلیمری آبهای سوپر جاذب، ژلهیدروژل

داشت گهندی و افزایش ها با بهبود ساختار خاک باعث افزابش رشد گیاه، کاهش فرسایش آبی و باپلیمر ).5(اند تشکیل شده) منومر(

 فواصل خاک، آبیاری صورت در و برده باال را پراکنده هایبارندگی از ناشی بازده آن، حفط و آب سریع جذب ).15 (شوندآب می

 خاک در جاذب سوپر مصرف میزان و هوا آب، خاک، فیزیکی شرایط به بسته افزایش این مقدار .دهدمی افزایش نیز را آبیاری

 و جاذب سوپر مختلف مقادیر تأثیر مورد در )2002 (همکاران و دادی اهللا توسط شده انجام تحقیقات کهطوری به ،است متفاوت

 جاذبسوپر زیادتر مقادیر مثبت اثرات دهنده نشان )Single cross 704( ایعلوفه ذرت عملکرد و رشد روی آبیاری زمانی فواصل

 . )8 (.است بوده گیاه خشک ماده تجمع و بوته ارتفاع خصوص به بررسی مورد صفات روی
 که غلظت باالتر این پلیمر قادر است میزان برخی هایی بر روی لوبیا قرمز مشاهده کردند در طی بررسی)2002(اسپکت و همکاران 

همچنین داری افزایش دهد، از صفات همچون اجزای عملکرد، طول غالف، تعداد دانه در غالف و تعداد غالف را به طور معنی

 پلیمر که کردند گزارش )1993 (همکاران و سیلبربوش ).13 (مشاهدات وی بیان کننده افزایش شاخص برداشت در گیاه نیز بود

Agrosoak استفاده با. باشدمی روان هایشن در آب دارینگه ظرفیت افزایش قابلیت دارای آب جاذب آمید آکریلپلی ک یعنوان به 

   ).12 (نمود جایگزین بارانی آبیاری معمولی سیستم ک یبا را پرخرج آبیاری سیستم ک یتوانمی مزیت این از

 دور سه شامل آزمایش. کردند بررسی خربزه گیاه کشت در آبیاری دور بر را دوستآب مرپلی ینوع اثر) 1384 (همکاران و نجاتعلی

 آزمایش این نتایج. شد انجام) خاک کیلوگرم در گرم 25 ،20 ،15 ،10 صفر، (پلیمر مختلف سطح پنج و) روز12 ،10 ،6 (آبیاری

 در خربزه میوه وزن و بیولوژیک تولید بوته، شادابی هایشاخص روی مثبت تأثیر جاذب سوپر هیدروژل از استفاده که داد نشان

 متقابل اثرات فاکتور. نشد دارمعنی% 1 و% 5 آماری سطح در هااختالف و نبوده آشکار تأثیرات این لیکن داشت، خشکی تنش شرایط

 آبیاری دور با تیمار کهطوری هب ،شد دارمعنی گیاه بیولوژیک تولید صفت برای فقط% 1 سطح در پلیمر مختلف سطوح و آبیاری دور

  .)6 (داشت را بیولوژیک تولید ترینبیش پلیمر گرم 15 و روز 6

های سبک های نواحی کویری بسیار سازگار بوه و در خاک  با آب و هوای خشک و زمینHaloxylon persicum با نام علمی  تاغگیاه 

تثیبت  کند به همین دلیل از اهمیت بسیاری در رابطه با کویر و مو میای به خوبی رشد و ن همچنین بر روی تپه های ماسه و شنی و

 بیابانی و خشک مناطق در گوسفند و شتر تعلیف برای مناسبی علوفه این، بر  عالوه.های روان در مناطق کویری برخوردار است ماسه

 رو این از. کند جلوگیری زاییبیابان هایپدیده از تواندمی مناسب علوفه تولید و سبز فضای ایجاد بر عالوه گیاه این بنابراین. است

 مختلف مقادیر کاربرد تأثیر بررسی حاضر تحقیق فهد. است برخوردار ایویژه اهمیت از بیابانی مناطق در مذکور گیاه کشت توسعه

  .بود تاغ گیاه نمو و رشدبر  آبیاری دور و) Stockosorb(استاکوزورب رطوبت جاذب هیدروژل

  

  هاروشو مواد 

 این منطقه در معرض فرسایش شدید ناشی از بادهای .غیناب انجام شد آباد حسین نهال تولید و آموزشی ایستگاه در پژوهش این

- های زیادی به پوشش گیاهی طبیعی، مزارع و محصوالت کشاورزی دشت می روزه سیستان است که باعث وارد آمدن خسارت120

باتوجه به اقلیم سرد و خشک منطقه . استگراد درجه سانتی 82/6 و 32/22  به ترتیبساالنه یدماو حداقل متوسط حدکثر . شوند

 به دلیل کمبود شدید ماده آلی در ).2( باشدمتر می میلی6108  آنمذکور میزان تبخیر از سطح آزاد آب زیاد است و متوسط ساالنه

ها بسیار پایین نطقه از طرف دیگر سطح حاصلخیزی این خاکهای مباالی خاک  PH های مذکور از یک طرف و بافت سبک وخاک

  در این پژوهش اثر.کند که لزوم انجام امور اصالحی از قبیل کاشت نهال و بذرکاری را بیشتر از پیش تأیید و تأکید می،باشدمی

 قرار بررسی باشد مورد میه مذکورکه یکی از گیاهان مقاوم در شرایط منطق تاغ گیاه نمو و و رشد آبی نیاز بر جاذبسوپر پلیمر

 آبیاری دور و جاذب سوپر فاکتور دو اثر و. گردید اجرا تکرار سه با و تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش .گرفت
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 هر ازاي هب گرم هشت و شش ،چهار ،دو صفر، مقادیر با ،)استاکوزورب (جاذب سوپر سطح پنج شامل اول فاکتور. شد بررسی آن در

 هر روزانه، صورت به که آبیاري سطح سه با آبیاري دور دوم فاکتور و%) 4/0 و 3/0 ،2/0 ،1/0 ،0 ترتیب به (گلدان خاک کیلوگرم دو

 دامی کود قسمت یک و خاک قسمت دو شامل خاک مخلوطی از آزمایش، انجام از قبل .بودبار و هر پنج روز یک باریک روز سه

  . است شده ارائه 1 جدول در آبیاري آب و مطالعه مورد خاک شیمیایی و فیزیکی هايتجزیه نتایج. گردید تهیه پوسیده

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

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

 به آبیاري هايتیمار مدت این در که شدند دارينگه خزانه در ماه سه مدت به آزمایشی هايتیمار. شد پوشانده ارهخاک با آن

 منطقه آب با آن از بعد و شد انجام شیرین آب با شدن برگیچهار و زنیجوانه مرحله تا هاگلدان آبیاري. گردید اعمال هاگلدان

 ریشه طول و ریشه خشک وزن هوایی، اندام خشکوزن  گیاه، ارتفاع مانند گیاه هاي رشديپارامتر ،آزمایش پایان در. گردید آبیاري

  . گیري شدندنیز اندازه

 در سطح دانکن روش به مذکور فزارا نرم با هاداده میانگین ومقایسه گرفت قرار آماري تجزیه مورد SAS افزار نرم با آزمایش نتایج

  .شد انجام آماري پنج درصد

  

   مورد مطالعه و آبایج تجزیه شیمیایی خاکنن -1جدول 

  هاي آب آبیاريویژگی  هاي خاک مورد مطالعهویژگی

 بافت
درصد 

 رس

درصد 

 سیلت

درصد 

 شن

رطوبت وزنی 

 اشباع

نسبت جذب 

 سدیم
pH  

 هدایت الکتریکی

(dS/m) 
pH 

 کیهدایت الکتری

(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 دور آبیاري بر خصوصیات گیاه

نسبت به دور آبیاري هر  گیاه خشک اندام هواییا افزایش دور آبیاري به پنج روز، وزن بشود  مشاهده می1طور که در شکل همان

 11 روز بود که افزایش سهبیشترین وزن خشک اندام هوایی مربوط به دور آبیاري . دهداري نشان میدروز و سه روز کاهش معنی

 کاهش %18  روز سه نسبت به  نیزروزدور آبیاري پنج  اندام هوایی در خشکن وز. درصدي نسبت به دور آبیاري هر روز داشت

   .داشت

ند و بیشترین وزن خشک شتداري داتفاوت معنینیز  وزن خشک ریشه برهاي مختلف آبیاري ها نشان داد که دورمقایسه میانگین

وزن خشک ریشه در دور ). 1شکل (داري نداشت  که با دور آبیاري هر روز تفاوت معنی روز بودسهریشه مربوط به دور آبیاري 

  .  روز بیشتر بودپنج برابر نسبت به دور آبیاري 6/1 روز سهآبیاري 

هاي آبیاري ها نشان داد که طول گیاه در دورمقایسه میانگین.  بوددارعنیم% 5 در سطح آماري آبیاري بر ارتفاع اندام هواییدور 

بیشتر % 12 روز، پنجدور آبیاري نسبت به ارتفاع گیاه در این دو تیمار ، ولی )2شکل  (دار نداشتتفاوت معنیبار یک روز سه و انهروز

  .بود
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کمترین . دار شد معنییک درصدي  دور آبیاري در میزان رشد ریشه در سطح آماراثر.  تأثیر دور آبیاري قرار گرفتتحتطول ریشه 

 و هر روز  روزسههاي آبیاري دور. تکاهش داش% 16سه روز نسبت به دور آبیاري طول ریشه مربوط به دور آبیاري پنج روز بود که 

 ).2شکل (تند داري نداشتفاوت معنی
  

                       
  شهبیاري بر ارتفاع اندام هوایی و ری اثر دور آ–2 شکل                  ی و ریشه        اثر دور آبیاري بر وزن خشک اندام هوای–1شکل            

  

  اثر پلیمر بر خصوصیات گیاه

ارتفاع گیاه  ،)پلیمر % 4/0تیمار( در باالترین سطح کهطوريه  ب، ارتفاع گیاه شددار معنیسوپر جاذب باعث افزایشپلیمر کاربرد 

  .)2 جدول (داري نداشتپلیمر تفاوت معنی% 3/0 بیشتر از شاهد بود و با مقد ار 65%

پلیمر بود % 4/0بیشترین آن مربوط به تیمارکه  به طوري،میزان پلیمر قرار گرفت تاثیرتحت  وزن خشک اندام هواییبه طور مشابه 

  )2 جدول( .بود از تیمار شاهد برابر بیشتر 73/1 پلیمر% 4/0 اندام هوایی در تیمار خشکوزن . دار نداشتتفاوت معنی %3/0تیمار با  که

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

  . کاهش داشت% 54شه در تیمار شاهد نسبت به باالترین سطح پلیمر طول ری). 2جدول ( .داري نداشت

 وزن  بیشترین نشان داد کههامقایسه میانگین). 2جدول ( وزن خشک ریشه نیز افزایش یافت میزان پلیمرهمچنین با افزایش 

 استپلیمر % 1/0 مربوط به تیمار آنکمترین و .  برابر بیشتر بود2 است که نسبت به تیمار شاهدپلیمر % 4/0مربوط به تیمار خشک 

  .دار نداشتکه با شاهد تفاوت معنی

  

  تایج مقایسه میانگین سطوح مختلف هیدروژل جاذب رطوبت مصرفی در خصوصیات رشدي گیاهن -2جدول 

  %4/0  %3/0  %2/0  %1/0  0  تیمار

  cm(   c22/18  c 77/20  b 88/24  a 88/28  a 11/30(ارتفاع اندام هوایی

  gr(  c 39/3  c 82/3  b 65/4  a 55/5  a 88/5(م هوایی وزن خشک اندا

  cm(  c 81/10  c 6/12  b 88/16  a 23/22  a 62/23(طول ریشه 

  gr(  d 18/2  cd 36/2  c 75/2  b 03/4  a 93/4(وزن خشک ریشه 

  .باشد درصد می5 در سطح دانکنها بر اساس آزمون دار بین تیمارنشان دهنده وجود تفاوت معنیدر هر ردیف حروف غیر مشابه 

  بحث

- گیري بیشتر از سایر دورهاي مورد اندازه روز میانگین تمامی معیارسه که در دور آبیاري دادنشان هاي مربوط به عملکرد گیاه داده

 ،هاي سوپر جاذب در کاهش خشکی درختان زیتون اانجام گرفتدر تحقیقی که بر روي بررسی تأثیر هیدروژل .بودهاي آبیاري 
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 نسبت به  شدههاي تیمار در نهاليهاي رشدهاي سوپر جاذب شاخص  درصد وزنی پلیمر3/0حاصل نشان داد که با کاربرد نتایج 

  ).4( تیمار شاهد افزایش چشمگیري داشتند و کمتر در معرض تنش خشکی قرار گرفته بودند

هاي رشد رویشی  سبب افزایش شاخصتواندمیذب گردد که کاربرد پلیمر سوپر جاهاي انجام گرفته مشاهده میبا توجه به پژوهش

-یزدانی و همکاران تأثیر چهار مقدار پلیمر سوپر. باشدداري رطوبت میاین رفتار به دلیل افزایش میزان نگه. مانند ارتفاع گیاه گردد

 رشد و عملکرد سویا بر) ار روز یکب10 و 8، 6(و سه فاصله آبیاري )  کیلوگرم در هکتار250 و 150، 75صفر، ( A200 Trawatجاذب

جاذب در  کیلوگرم پلیمر سوپر225به این نتیجه رسیدند که کاربرد  اي رامورد بررسی قرار دادند و تحت شرایط مزرعه11Lرقم 

 نشان داد)  و یا تحت شرایط تنش خشکییآبیاري معمول(هکتار بهترین تأثیر را بر رشد و عملکرد سویا در تمامی شرایط آبیاري 

  . در گندم به نتایج مشابهی دست یافتند نیز)14(سترن و همکاران . )7(

. گرددو ریشه میهاي هوایی اندام خشکوزن  سوپر جاذب منجر به افزایش گرددیهاي به عمل آمده مشاهده مطبق بررسی

ن بیوماس گیاه را افزایش ابرایدهد که کاربرد پلیمر سبب افزایش مواد غذایی قابل دسترس گیاه در خاک شده، بنتحقیقات نشان می

   .شودکه کاربرد سوپر جاذب در کشت گندم باعث افزایش وزن خشک می کردند عنواننیز ) 10(انسون و همکاران  ج.دهدمی

با ) 3( مرادي و همکاران. یابدمیهاي باالتر کاهش و در دور میزان نفوذ ریشه و عمق توسعه آن افزایش ،با افزایش دور آبیاري

ز دو و سی اثر آبیاري و پلیمر سوپر جاذب بر روي خصوصیات کیفی چمن اسپورت به این نتیجه رسید که با افزایش دور آبیاري ابرر

ر پلیمر بر تأثی نشان دهنده نیز) 11(پانایوس و همکاران نتایج بررسی . یابدکاهش میریشه وسعه چهار روز به شش روز عمق ت

  .دباش شاهد میدر مقایسه باانبوهی و رشد ریشه 

بهبهانی و براي مثال . ترین مزایاي کاربرد هیدروژل، جلوگیري از نفوذ عمقی آب محیط ریشه و شستشوي امالح استیکی از مهم

، 70 به صورت آبیاري با  درصد حجمی و اعمال آبیاري30 و 20، 10هاي  در آزمایش خود با کاربرد هیدروژل به نسبت همکاران

 نیاز آبی، میزان عناصر غذایی روي، منگنز، آهن، نیتروژن، پتاسیم، فسفر،کلسیم و منیزیم، تبادل کاتیونی و  درصد100 و 80،90

pH خیره عناصر غذایی در ذداري در را در بستر گیاهان اندازه گیري کرده و به این نتیجه رسیدند که بین تیمارها اختالف معنی

خیره سازي فسفر و ذوپر جاذب در ذخیره سازي عناصر غذایی، بیشترین تأثیر را در هاي مورد بررسی وجود دارد و همچنین سبستر

  .)1(نیتروژن و کمترین تأثیر را در نگهداري منگنز داشت 

د که در این صورت دسترسی ریشه به نشومی) 6(هاي فرعی  وافزایش ریشه ها با بهبود شرایط فیزیکی خاک باعث تراکم ریشهپلیمر

  .ده بیشتر شده و گیاه کمتر تحت تأثیر شرایط تنش خشکی قرار گیردآب قابل استفا

  

  گیرينتیجه 

باعث  توان نتیجه گرفت که استفاده از پلیمر سوپر جاذب به علت نگهداري و فراهمی رطوبت در ناحیه رشد ریشه، میکلیه طور ب

این ترکیبات با . کند آب و امالح را بهتر جذب میگردد و گیاه در این  شرایطایجاد یک محیط بسیار مناسب براي رشد گیاه می

 مقایسه با. شوندافزایش هوا در خاک باعث کارایی بهتر بعضی از انواع کود شیمیایی و نیز فعالیت بهتر ریز جانداران خاک می

توان کاربرد  میدر منطقه و به ویژه کمبود آب و تبخیر بسیار باال ر گرفتن شرایط اقتصاديظدست آمده و با در نه هاي بمیانگین

 باالتري نسبت به توان گیاهان با کیفیت پیشنهاد کرد که در این حالت میتاغاستقرار نهال  روز را براي 3 دور آبیاري وپلیمر % 3/0

   .کرد جلوگیري زاییبیابان هايپدیده از ها به عرصهبا انتقال نهال   وشاهد تولید کرد

  منابع

داري عناصـر غـذایی در   آبیـاري در نگـه  هـاي کـم  هاي سوپر جاذب و تیمارارزیابی تأثیر هیدروژل. 1384. ؛ جبلی، ج  . ع ؛ اسدزاده، .بهبهانی، م  .1

 16هاي سوپر جـاذب، پژوهـشگاه پلیمـر و پتروشـیمی ایـران،      هاي هیدروپونیک، سومین دوره آموزشی و سمینار تخصصی کاربرد هیدروژل        بستر

 .آبان، تهران



 
 

6 
 

 .2-6ص . هاي پایش و ارزیابی دانشگاه بیرجنده دستاوردخالص. 1385نام، بی .2

بررسی اثر دور آبیاري و پلیمر سوپرجاذب روي برخی خصوصیات کیفی . 1390. ؛ عبدوسی، و.؛ اسماعیلی، ا.؛ ارجی، ع.شیخ مرادي، ف .3

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

 سومین دورهمجموعه مقاالت  بررسی تاثیر هیدروژلهاي سوپرجاذب در کاهش خشکی درختان زیتون، .1384 ؛. ع،اسدزاده؛ .طالیی، ع .4

  58-69ص . بژلهاي سوپر جاذ  کاربرد کشاورزي و صنعتی هیدرو- آموزشی-خصصیت

زي و صنعتی  آموزشی کاربرد کشاور- مجموعه مقاالت دومین دوره تخصصی. هاي سوپر جاذب آکریلیهیدروژل. 1381؛ .کبیري، ک .5

  .12-44هاي سوپر جاذب، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ص هیدروژل

، دومین دوره تخصصی و )خربزه(بررسی اثر پلیمر آبدوست بر دور آبیاري در کشت صیفی . 1384. ؛ بهادري، ف.؛ فرح پور، م.نجاتعلی، س .6

  .شگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانجاذب، پژوهآموزشی کاربرد کشاورزي و صنعتی هیدروژل سوپر

و سطوح تنش خشکی بر ) Trawat A200(  تاثیر مقادیر پلیمر سوپر جاذب.1386. ؛ اکبري، غ.؛ بهبهانی، م.؛ اله دادي، الف.یزدانی، ف .7

 .167-174: 75. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. عملکرد و اجزاي عملکرد سویا

8. 10- 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  

9. 11- 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.   

10. 12- 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. 

11. 13- Specht, S. and Harvy, J. 2000. use of hydrogels to reduce leafloss and haster root. Establishment forest 

research. 45: 220- 228 

12. 14- Stern, R.A.J., Vandermerwe, M., Laker, C., and Shainberg, I. 1992. Effect of soil surface treatments of 

runoff and wheat yields under irrigation. Agron. J. 84: 114-119  

13. 15- Wallace, A. and. Wallace, G.A. 1990. Soil and crop improvement with water- soluble polymers. Soil 

Tech. 3: 1-8. 

14. Allahdadi, A. 2002. Study the Effect of Superabsorbent Hydrogels Application in Reducing the Moisture 

Stress of Plants, Proceedings of the 2nd Educational Course for Agricultural and Industrial Application of 

Superabsorbent Hydrogels, Tehran, Iran, 33-55. 

15. Finck, A. 1992. Dunger und dungung. Verlag Chemie, New York. 



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


