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چکیده 
 به منظور مطالعه اثر پلیمر سوپرجاذب بر صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم دیم آزمایشي به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوك هاي
 كامل تصادفي در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان خمین، در سه تکرار در سال زراعي 90-1389 اجرا شد. عوامل مورد بررسي
 شامل پلیمر سوپرجاذب در چهار سطح 0، 10، 20 و 30 كیلوگرم در هکتار و ارقام گندم دیم شامل آذر2، سرداري و رصد بودند. صفات
 مورد بررسي شامل: طول برگ پرچم، محتواي نسبي آب برگ، درصد نشت یوني، فتوسنتز جاري، انتقال مجدد و عملکرد دانه بودند.
 نتایج نشان داد كه اثرتیمارهاي سوپرجاذب بر صفات طول برگ پرچم، محتواي نسبي آب برگ، درصد نشت یوني، فتوسنتز جاري،
 انتقال مجدد و عملکرد دانه معنی دار بود. بین ارقام مختلف نیز از نظر صفات فوق اختالف معني دار مشاهده شد. بیشترین عملکرد
 دانه به میزان 1161 كیلوگرم در هکتار از تیمار 30 كیلوگرم در هکتار سوپرجاذب و رقم آذر2 بدست آمد و كمترین عملکرد به میزان
 855 كیلوگرم در هکتار از تیمار بدون مصرف سوپرجاذب و رقم سرداري حاصل شد. با مصرف پلیمر سوپرجاذب از سطح 10 كیلوگرم

     در هکتار به 30 كیلوگرم در هکتار عملکرد دانه به طور معنی دار افزایش یافت.

كلمات كلیدي: محتوی نسبی آب برگ، ، فتوسنتز جاري، ارقام گندم دیم
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In order to study the effects of a superabsorbent polymer on yield and yield components of dry land wheat cultivars, 
a field experiment was carried out in factorial arrangement using randomized complete block design with four 
replications on research field in Khomein city, during 2010-2011 cropping season. The experimental factors included 
three dry land cultivars called Azar2, Sardari, Rasad and four levels of superabsorbent polymer of 0, 10, 20 and 
30 kg per hectare. Average length of flag leaf, relative water content, ionic leakage percentage, remobilization 
rate, current photosynthesis and grain yield were recorded. Results showed that the effect of superabsorbent and 
cultivars on average length of flag leaf, relative water content, ionic leakage percentage, remobilization rate, current 
photosynthesis and grain yield was significant. Maximum grain yield was 1161 kg ha-1, obtained by application of 30 
kg ha-1 superabsorbent polymer and Azar2 cultivar. Minimum grain yield was 855 kg ha-1 belonged to Sardari cultivar 
without superabsorbent polymer. Appling super absorbent polymer from 10 to 30 kg per hectare, increased grain yield 
significantly. 
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مقدمه
ایــران از نظر اقلیمی دارای آب و هوای گرم و خشــک اســت بنابراین 
گیاهان از نظر دسترســی به آب در تمامی طول دوران رشد خود با كمبود 
آب مواجه می باشــد. به همین علت از نظــر كمی و كیفی عملکرد مطلوب 
حاصل نمی گردد. به جز مناطق كوچکی از شمال و غرب كشور بقیه مناطق 
جزء نقاط خشــک محسوب می شــوند یعنی بیش از %64 از كل اراضی زیر 
كشــت در اقلیم نیمه خشــک و دیمزارها قرار دارند )كوچکي و سرمدنیا، 
1374(. لذا یکی از راهکارهای افزایش تحمل محصوالت زراعی در شــرایط 
تنش خشکی اســتفاده از پلیمرهای سوپرجاذب جهت حفظ رطوبت خاك 
می باشــد. پلیمرهای ســوپرجاذب با ذخیره سازی آب و رهاسازی تدریجی 
در طول فصل رشــد می توانند اثرات سوء ناشــي از محدودیت رطوبتي را 
تا حدودي كاهش دهند. اســاس ساخت این پلیمرها آلی بوده و به صورت 
مصنوعی تولید می گردند. این پلیمرها از پلی اكریالت پتاسیم و كوپلیمرهای 
پلی-اكریل-آمید ساخته شده و ویژگی منحصر به فرد آن باال بودن ظرفیت 
جذب آب و حفظ آن اســت. این سوپرجاذب ها از نظر pH خنثی بوده و از 
این نظر قابل توجه بوده كه در pH خاك پس از استفاده مستمر هیچگونه 
تغییری حاصل نمی شــود. مطالعات توسط ســازمان محیط زیست آلمان و 
ســایر كشورها نشان داده كه اســتفاده از این ماده هیچگونه عوارضی برای 
انسان گیاه و خاك و محیط زیست ندارد. این مواد تقریبا 200 تا500 برابر 
وزن خود آب جذب می كنند، در این حال پس از آبگیری دانه های خشــک 
ســوپرجاذب، ژل دانه دانه بوجود می آورند با استفاده از این پلیمر می توان 

دور آبیاری را افزایش داد )حبیبی و همکاران، 1385(.
پلیمرهاي ســوپرجاذب از گروه رزین ها هســتند، ایــن مواد از جنس 

هیدروكربن و از مشــتقات نفتي هستند و مي توانند تا صدها برابر وزن خود 
آب جــذب كنند و نگهداري نماینــد. با مخلوط كردن ایــن مواد با خاك  
آب آبیاري به سرعت جذب شــده از هدر رفتن آن جلوگیري مي شود. آب 
جذب شــده به مرور زمان و كامال كنترل شده به محیط خاك نفوذ مي كند 
در نتیجه خــاك به مدت طوالني و بدون نیاز بــه  آبیاري مرطوب مي ماند 
)غالمي،1387(. اســتفاده از تركیبات پلیمر سوپرجاذب به منظور افزایش 
ظرفیت نگهداری رطوبت خاك از روشهای پیشنهادی در شرایط كمبود آب 
اســت. این پلیمرها تركیباتی مصنوعی و آلی بوده و قادرند در تماس با آب 
آنرا ســریعا تا چندین برابر حجم خود جذب كرده و نگهداری كنند. مصرف 
پلیمر ســوپرجاذب میزان فعالیت آنزیم سوپراكسیددیســموتاز، گلوتاتیون 
ردوكتــاز و كاتــاالز را كاهش می دهد كه با توجه به تاثیر ســوپرجاذب در 
افزایــش عملکرد و كاهش صدمات اكســیداتیو در گیــاه مصرف این ماده 
توجیه پذیر اســت )حبیبی و همــکاران، 1385(. توحیدي مقدم )1389( 
تاثیر پلیمر ســوپرجاذب را بر روي رشد و عملکرد كلزا در شرایط تنش آبي 
مورد بررسي قرار داد و گزارش كرد تنش آبي، بیوماس كل، عملکرد و اجزا 
عملکرد دانه، شاخص برداشت و حجم كلروفیل را كاهش مي دهد و كاربرد 
پلیمر ســوپرجاذب در شرایط تنش آبي موجب بهبود بیوماس كل، عملکرد 
و اجزا عملکرد دانه، شــاخص برداشــت و كلروفیل a وa+b  مي شود. وي 
معتقد اســت كه این مواد با افزایش ذخیره آب در خاك و قرار دادن آب و 
و مواد غذایي بیشــتر و مناسبتر در اختیار گیاه توانسته است میزان ساخت 
رنگیزه ها را افزایش داده و انتقال مواد فتوسنتزي را در گیاه راحت تر نماید 
و موجب بهبود رشد و عملکرد كلزا در شرایط تنش آبي و بدون تنش شود.

نتایج تحقیق حبیبي و همکاران )1385( نشــان مي دهد مصرف پلیمر 
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ســوپرجاذب میزان فعالیت آنزیم سوپراكسیددیسموتاز، گلوتاتیون ردوكتاز 
و كاتــاالز را كاهــش می دهد كه باعث افزایش عملکــرد و كاهش صدمات 
اكسیداتیو در گیاه مي شود. لذا این تحقیق به منظور بررسی واكنش صفات 

فیزیولوژیکی ارقام گندم دیم به پلیمر سوپر جاذب انجام شد.
مواد و روش ها

  به منظور بررســي تاثیر سوپرجاذب بر خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام 
دیم، آزمایشــي به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي 
در ســال زراعی 89-90 در مزرعه تحقیقاتی  واقع در شهرســتان خمین 
در چهار تکرار اجرا شــد.  این منطقه داراي اقلیم نیمه خشــک با متوسط 
بارندگي ســاالنه 250 میلي متر مي باشــد كه پراكنش آن معموالً از اواخر 
مهرماه شــروع و تا اواســط بهار ادامه دارد. میانگین حداقل درجه حرارت 
ســاالنه در دي ماه 1/2 درجه ســانتیگراد و میانگین حداكثر درجه سالیانه 
در تیرماه 26 درجه ســانتیگراد مي باشــد. عوامل مورد بررسي شامل ارقام 
گندم دیم آذرV1( 2(، ســرداري)V2( ، و رصد )V3( و پلیمر سوپرجاذب 
)S2(  20 ،)S1( 10 ،)S0( از نوع اســتاكوزورب در چهار ســطح صفر

وS3(30(  كیلوگرم در هکتار بود. سوپرجاذب از شركت دیم گستران سبز 
آتیه نمایندگي شركت استاكوزورب در ایران تهیه گردید. ویژگي هاي ارقام 

به صورت زیر مي باشند.
سرداري: میانگین ارتفاع بوته آن 60 سانتیمتر، میانگین وزن هزار دانه 
آن 34/5 گرم و میانگین درصد پروتئین دانه آن 11/5 درصد می باشد. این 
رقم متحمل به ریزش و همچنین متحمل به خشــکی آخر فصل می باشد. 
میانگین عملکرد دانه آن یک تن در هکتار است. این رقم نسبت به سیاهک 
پنهان گندم مقاوم نیست. رصد: داراي تیپ زمستانه، نیمه زودرس، مقاوم به 
ورس، مقاوم به خشکي و سرما، ارتفاع 82 سانتي متر با طول كلئوپتیل زیاد 
و وزن هزاردانه آن 38 گرم است. رنگ دانه آن قرمز تیره و دانه آن كشیده 

است، پروتئین دانه آن 12/5-10 درصد و با كیفیت نانوایي خوب است.
آذر2: گندم آذر2 دارای تیپ رشــد زمســتانه، زودرس، متوسط ارتفاع 
بوته آن 76 سانتی متر ) ارتفاع بیشتر از سرداری و سبالن ( است. این رقم 
مقاوم به ورس )خوابیدگی(، ریزش دانه، ســرما وخشکی می باشد، میانگین 
وزن هــر دانه آن 36-33 گرم اســت. بذر ارقام موردنیاز از ســازمان جهاد 
كشاورزي استان لرستان تهیه شد. آماده سازی زمین شامل شخم و دیسک 
و فارو در پانزدهم و شانزدهم مهرماه 89 انجام شد. ابعاد هر كرت 6×3 متر 
و فاصله بین هر تکرار 3 متر در نظر گرفته شــد. پلیمر سوپرجاذب قبل از 
كاشت در منطقه نفوذ و توســعه ریشه در عمق 15 تا 20 سانتیمتر اعمال 

شــد. كود پایه 100 كیلوگرم در هکتار كود فســفات آمونیم به زمین داده 
شــد. تراكم 200 بوته در متر مربع در نظر گرفته شــد. كود سرك اوره به 
میزان 50 كیلوگرم در هکتار به صورت دســتی در مرحله پنجه زنی به طور 
یکسان برای تمامی تیمارها اعمال گردید. جهت تعیین رطوبت نسبي برگ 
در مرحله ظهور سنبله 15 برگ توسعه یافته و جوان از هر كرت برداشت و 
درون نایلون پالستیکي قرار داده شد و بالفاصله به آزمایشگاه منتقل گردید، 
ســپس با ترازوي دقیق وزن شــدند. نمونه هاي توزین شده در داخل ظرف 
حاوی آب مقطر قرار داده شدند پس از 24ساعت، وزن اشباع برگ ها بدست 
آمد. ســپس نمونه ها در آون 75 درجه ســانتیگراد قرار داده شد تا خشک 
شــوند. پس از 48 ســاعت، وزن اندازه گیری شد  وبا استفاده از رابطه زیر، 

درصد محتواي رطوبت نسبي برگ را محاسبه گردید.
100× ) وزن خشک – وزن اشباع/ وزن خشک – وزن تر( = محتوي 
نسبي آب برگ

به منظور تعیین ماده خشــک كه به وسیله انتقال مجدد به دانه منتقل 
شده است، 20 بوته كامل از هر كرت به صورت تصادفی در دو مرحله ظهور 
بســاك و رسیدگی كامل انتخاب شد و نمونه ها در آون به مدت 72 ساعت 
در دمای 80 درجه ســانتیگراد خشک شد مقدار انتقال مجدد از رابطه زیر 

)Papakosta and Gagiannse.1991( :محاسبه شد
) وزن دانه- وزن خشک در مرحله رسیدگی(- وزن خشک در مرحله 
ظهور بساك =  مقدار انتقال مجدد

جهت ارزیابی پایداری غشــاء از اندازه گیری میزان نشت یونی به عنوان 
معیار پایداری غشاء استفاده گردید. برای محاسبه پایداری غشاء سلولی در 
مرحله گل دهی، هر كرت تعداد ده برگ پرچم كاماًل توســعه یافته برداشت 
شــد. 15 عدد دیسک به قطر تقریبی 3 ســانتیمتر از محل پهنک برگ ها 
تهیــه و پس از شستشــو درون لوله های آزمایش قــرار گرفت و آب مقطر 
به آن اضافه شــد پس از 24 ســاعت در دمای 25 درجه سانتیگراد هدایت 
الکتریکی محلول  با اســتفاده از EC مترمحاسبه شد )C1( سپس نمونه ها 
به مدت 20 دقیقه در دمای 120 درجه قرار گرفت و هدایت الکتریکی آنها 
)C2( اندازه گیری شــد. درصد نشت یونی از فرمول زیر محاسبه شد )لویت 

و همکاران، 1996(.
C1/C2) ×100( = درصد نشت یونی

تجزیه آماري صفات با استفاده از نرم افزار Mstatc  و مقایسه میانگین 
صفات با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال %5 انجام 

شد. نتایج تجزیه واریانس در جدول شماره 1 نشان داده شده است.

تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر صفات ...
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نتایج و بحث 
طــول برگ پرچــم: با توجه بــه جدول تجزیــه واریانس بیــن ارقام 
مختلف از نظر طول برگ پرچم در ســطح احتمال %1 اختالف معنی داری 
مشــاهده گردید. بیشترین طول برگ پرچم مربوط به رقم رصد با میانگین 
13/24سانتیمتر و كمترین طول برگ پرچم معادل 8/71 سانتیمتر مربوط 
بــه رقم آذر2 بود )جدول 2(. این موضوع نشــان دهنــده اختالف ژنتیکي 
بین ارقام مختلف از نظر طول برگ پرچم مي باشــد. در اثر سطوح مختلف 
ســوپرجاذب بر طول برگ پرچم اختالف معنی داری در سطح احتمال 1% 
مشاهده شد. بیشترین طول برگ پرچم با  میانگین 13 سانتیمتر از مصرف 
20 كیلوگــرم در هکتار ســوپرجاذب و كمترین طول برگ پرچم مربوط به 
تیمار عدم مصرف ســوپرجاذب با میانگین 9/40  سانتیمتر بود )جدول 3(. 
به نظر مي رســد با مصرف سوپرجاذب به علت ذخیره بیشتر آب در محیط 

اطراف ریشــه، پتانسیل فشــاری برگ افزایش یافته و زمینه  توسعه بیشتر 
برگ ها فراهم می شــود. اثر متقابل رقم و سوپرجاذب در سطح احتمال 1% 
معنی دار شد و بیشــترین طول برگ پرچم با میانگین 16/13 سانتیمتر از 
مصــرف 20 كیلوگرم در هکتار ســوپرجاذب و رقم رصــد و كمترین طول 
برگ پرچم با میانگین 8/05 ســانتیمتر از تیمار عدم مصرف ســوپرجاذب 
و رقم آذر2 بدســت آمد )نمــودار1(. نتایج تحقیقــات كوهپایي و كاظمي 
)2006( نشان داد كه كاربرد پلیمرهاي سوپرجاذب باعث افزایش حجم آب 
باقیمانده، حجم آب اشباع شــده و حجم آب قابل دسترسي گیاه مي شود، 
همچنین كاربرد این پلیمرها ارتفاع گیاه، قطر ساقه و طول برگ نوعي سرو 
را افزایش داد و نیاز آبي گیاه یک ســوم نسبت به شاهد كاهش یافت، آنها 
گــزارش كردند با كاربرد این مواد به طور قابل توجهي تعداد دفعات آبیاري 

براي خاكهاي با بافت خشن و درشت كاهش یافت. 

درصد نشــت یونی: طبق نتایج حاصل بین ارقام مختلف از نظر درصد 
نشــت یونی در ســطح احنمال %1 اختالف معنی داری مشــاهده گردید. 
بیشــترین درصد نشــت یونی مربوط به رقم ســرداری با میانگین 46/75 
و كمترین درصد نشــت یونی مربوط به رقم رصد بــا میانگین 38/84 بود 
)جدول 2(. به نظر می رسد ارقام مختلف داراي مکانیزم های متفاوت تحمل 
در شــرایط تنش زا را دارا می باشــند.  اثر سوپرجاذب بر درصد نشت یونی 
در سطح احتمال %1 معنی دار شد، بیشترین نشت یونی با میانگین 43/71 
درصد از تیمار عدم مصرف سوپرجاذب بدست آمد و كمترین نشت یونی با 
میانگین 41/91 درصد از تیمار 30 كیلوگرم در هکتار ســوپرجاذب بدست 
آمــد )جدول 3(. به نظر می رســد با مصرف ســوپرجاذب و تامین رطوبت 
بیشــتر براي گیاه از بسته شــدن روزنه ها و تولید عوامل آسیب-زا از قبیل 
رادیکال هاي آزاد جلوگیری به عمل آمده است لذا، آسیب به غشاء در مصرف 
سطوح باالتر ســوپرجاذب كاهش مي یابد. اثر متقابل رقم و سوپرجاذب در 
سطح احتمال %5 معنی دار شد و بیشترین درصد نشت یونی از عدم  مصرف 
سوپرجاذب و رقم سرداری با میانگین 47/53 درصد و كمترین درصد نشت 
یونی از مصرف 30 كیلوگرم در هکتار ســوپرجاذب و رقم رصد با میانگین 
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37/51 درصد مشــاهده شد )نمودار2(. جباری و همکاران )1385( گزارش 
نمودند در شرایط تنش خشکی بسته شدن روزنه ها باعث كاهش تثبیت دی 
اكسید كربن خواهد شد در حالی كه واكنش های نوری و انتقال الکترون در 
مقادیر طبیعی صورت خواهد گرفت. تحت چنین شرایطی مقدار محدودی 
NADP  بــرای پذیرش الکترون وجود خواهد داشــت. بنابراین اكســیژن 
می توانــد به عنوان یک گیرنده الکترون جایگزین عمل كند و این امر منجر 
به تجمع گونه های سمی اكسیژن نظیر رادیکال های سوپراكسید، هیدروژن 
پراكسید و رادیکال های هیدروكسیل می گردد. حبیبي و همکاران )1385( 
گزارش نمودند مصرف پلیمر ســوپرجاذب میزان فعالیت آنزیم سوپراكسید 
دیســموتاز، گلوتاتیون ردوكتاز و كاتاالز را كاهش می دهد كه باعث كاهش 

صدمات اكسیداتیو در گیاه و افزایش عملکرد  مي شود.
درصد آب نسبی: طبق نتایج حاصل بین ارقام مختلف از نظر وزن هزار 
دانه در ســطح احنمال %1 اختالف معنی داری مشــاهده گردید. بیشترین 
درصد آب نســبی مربوط به رقم رصد با میانگین 60/34 درصد و كمترین 
درصد آب نسبی مربوط به رقم سرداری با میانگین52/67 درصد بود )جدول 
2(. این نتایج نشــان دهنده توانایي متفاوت ارقام در جذب و نگهداري آب  
بافت ها مي باشد. بین سطوح مختلف سوپرجاذب نیز اختالف معنی داری در 
سطح احتمال %1 مشاهده شد. بیشترین درصد آب نسبی با میانگین57/87 
درصد از تیمار 10 كیلوگرم در هکتار ســوپرجاذب بدســت آمد و كمترین 
درصد آب نسبی با میانگین 55/22 درصد از تیمار عدم مصرف سوپرجاذب 
بدســت آمد )جدول 3(. اثر متقابل رقم و ســوپرجاذب در ســطح احتمال 
%1 معنی دار شــد، بیشترین درصد آب نسبی مربوط به رقم رصد و مصرف 
20 كیلوگرم در هکتار ســوپرجاذب با میانگیــن 65/44 درصد و كمترین 
درصد آب نســبی مربوط به رقم سرداری و تیمار عدم مصرف سوپرجاذب با 

میانگین 52/30 درصد بدست آمد )نمودار3(.
میزان انتقال مجدد: طبق نتایج حاصل بین ارقام مختلف از نظر میزان 
انتقال مجدد در ســطح احنمال %1 اختالف معنی داری مشــاهده گردید. 
بیشــترین میزان انتقال مجدد مربوط به رقم سرداری با میانگین 305/50 
كیلوگــرم در هکتار و كمترین میزان انتقال مجــدد مربوط به رقم آذر2 با 
میانگین 231/30 كیلوگرم در هکتار بود )جدول 2(.  بین ســطوح مختلف 
ســوپرجاذب نیز اختالف معنی داری در ســطح احتمال %1 مشــاهده شد. 
بیشــترین میزان انتقال مجدد با میانگیــن 296/90 كیلوگرم در هکتار از 
تیمار عدم مصرف ســوپرجاذب بدســت آمد و كمترین میزان انتقال مجدد 
بــا میانگیــن 246/90 كیلوگرم در هکتار از تیمــار 30 كیلوگرم در هکتار 
ســوپرجاذب بدســت آمد )جدول 3(. به نظر مي رسد در تیمار عدم مصرف 
ســوپرجاذب، در زمان پر شــدن دانه ها، گیاهان با محدودیت  آبي بیشتري 
مواجه شده اند. به عبارت دیگر تنش خشکي اثرات بیشتري در گیاه گذاشته 
و انتقــال مواد كمتري به دانه صورت گرفته اســت. در نتیجه گیاه در این 
شــرایط بخش اعظمي از مــواد موجود در مخــازن را از طریق انتقال مواد 
فتوسنتزي كه قبال در ساقه و برگها ذخیره شده اند، به دانه انجام داده است. 
اما با مصرف ســوپرجاذب و تامین بخشــي از آب مورد نیاز گیاه در اطراف 
ریشــه، اثرات تنش خشکي تا حدودي تعدیل شده و لذا محدودیت كمتري 
براي انتقال مواد فتوســنتزي به دانه وجود داشته و گیاه بخش اعظم مواد 

فتوسنتزي دانه را از مواد فتوسنتز جاري دریافت نموده است.
همچنین اثر متقابل رقم و ســوپرجاذب در سطح احتمال %1 معنی دار 

شــد و بیشــترین میزان انتقال مجدد از مصرف صفــر كیلوگرم در هکتار 
سوپرجاذب و رقم ســرداری با میانگین 346 كیلوگرم در هکتار و كمترین 
میزان انتقال مجدد از مصرف 30 كیلوگرم در هکتار سوپرجاذب و رقم آذر2 

با میانگین 198/8 كیلوگرم در هکتار مشاهده شد )نمودار4(.
فتوســنتز جاری: طبق نتایج حاصل بین ارقام مختلف از نظر فتوسنتز 
جاری در ســطح احنمال %1 اختالف معنی داری مشاهده گردید. بیشترین 
میزان فتوسنتز جاری مربوط به رقم آذر2 با میانگین 863/90 كیلوگرم در 
هکتار و كمترین میزان فتوســنتز جاری مربوط به رقم سرداری با میانگین 
600/40 كیلوگرم بود )جدول 2(. این نتایج نشــان دهنده اختالف ژنتیکي 
بین ارقام مي باشــد. بین سطوح مختلف سوپرجاذب نیز اختالف معنی داری 
در سطح احتمال %1 مشاهده شد. بیشترین میزان فتوسنتز جاری با میانگین 
828/60 كیلوگــرم در هکتار از تیمار 30 كیلوگرم در هکتار ســوپرجاذب 
بدســت آمد و كمترین میزان فتوسنتز جاری با میانگین 697/30 كیلوگرم 
در هکتار از تیمار عدم مصرف سوپرجاذب بدست آمد )جدول 2(. اثر متقابل 
رقم و سوپرجاذب در سطح احتمال %1 معنی دار نشد، اما تیمارهای مختلف 

در گروه های آماری متفاوت قرار گرفتند )نمودار5(.
محدودیت رطوبتی در زمان پر شــدن دانه ها باعث كاهش عملکرد دانه 
از طریق تقلیل فتوســنتز می گردد بنابراین نیاز مقصد برای پر شدن دانه ها 
از طریق انتقال مواد فتوســنتزی ذخیره شده تامین می گردد. در نتیجه این 
امر انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به منظور پر كردن دانه ها اهمیت بیشتری 
پیدا می كند )سرمدنیا و كوچکی، 1377(. علیزاده و همکاران )1386( نشان 
داند كه تنش خشــکي مي تواند باعث كاهش حركت مجدد در ذرت گردد 
كه علت آن مي تواند ناشــي از دو عامل باشــد یکي اینکه توانایي فتوسنتز 
برگ ها كاهش یافته و دیگر اینکــه انتقال مواد بین اندام هاي مختلف گیاه 
مانند ساقه، برگ و بالل دچار اختالل شده است. سرمدنیا و كوچکی به نقل 
از آستین و همکاران )1980( گزارش نمودند كه میزان حركت مجدد مواد 
فتوســنتزی در جو در شــرایط مرطوب و خشک به ترتیب 74 و 133 گرم 
در متر مربع و سهم حركت مجدد 11 و 44 درصد بود. میزان عملکرد دانه 
در شــرایط مرطوب و خشــک به ترتیب 673 و302 گرم در متر مربع بود. 
همچنین در گندم میزان حركت مجدد مواد فتوسنتزی در شرایط مرطوب 
و خشــک به ترتیب 65 و 79 گرم در متر مربع و سهم حركت مجدد 13 و 
27 درصد بود. میزا ن عملکرد دانه در شــرایط مرطوب و خشک به ترتیب 

509 و 294 گرم در متر مربع بود.
عملکرد دانه: طبق نتایــج حاصل بین ارقام مختلف نیز از نظر عملکرد 
دانه در ســطح احتمال %1 اختالف معنی داری مشــاهده گردید. بیشترین 
میزان عملکرد دانه مربوط به رقم آذر2 با میانگین 1108 كیلوگرم در هکتار 
و كمترین عملکرد دانه مربوط به رقم سرداری با میانگین 904/9 كیلوگرم 
بود )جدول 2(.رقم آذر2 نســبت به رقم ســرداري 3/%18 افزایش عملکرد 
نشــان داد. رقم آذر2 سازگاري بیشتري را نسبت به شرایط محیطي از خود 
نشان داده است و به نظر مي رسد مکانیسم هاي سازگاري این رقم نسبت به 

دو رقم دیگر بیشتر بوده است.
 بین ســطوح مختلف نیز ســوپرجاذب اختالف معنی داری در ســطح 
احتمال %1 مشاهده شد، بیشــترین میزان عملکرد دانه با میانگین 1084 
كیلوگرم در هکتار از تیمار 30 كیلوگرم در هکتار ســوپرجاذب بدست آمد 
و كمتریــن عملکرد دانه با میانگین 992/5 كیلوگرم در هکتار از تیمار عدم 

تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر صفات ...
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مصرف ســوپرجاذب بدســت آمد، )جدول 3(. نتایج نشــان داد كه مصرف 
30 كیلوگرم در هکتار ســوپرجاذب عملکرد دانه را نســبت به شاهد 5/8% 
افزایــش داد. همچنین به نظر مي رســد كه مصرف ســوپرجاذب در زمان 
مناسب باعث مي شــود كه نزوالت جوي در اطراف ریزوسفر ذخیره شده و 
با توجه به ویژگي هاي سوپرجاذب آنرا به مرور در اختیار گیاه قرار مي دهد. 
لذا گیاه از حداقل رطوبت ذخیره شــده با كارایي بیشتري استفاده نموده و 
اندام هاي هوایي با استفاده از عوامل اقلیمي مناسب در شرایط مطلوب تري 
رشــد مي كنند. بنابراین اندام هاي توسعه یافته با كارایي بیشتري فتوسنتز 
مي كنند و در نتیجه تجمع ماده خشــک در گیاه افزایش مي یابد كه باعث 

افزایش سهم عملکرد اقتصادي مي شود.
اثر متقابل رقم و ســوپرجاذب بر صفت عملکرد دانه معنی دار نشد. اما 
بیشترین عملکرد به میزان 1161 كیلوگرم در هکتار از رقم آذر2 و مصرف 

30 كیلوگرم در هکتار سوپرجاذب به دست آمد. 
نتایــج حاصل با نتایج تحقیــق روشــن )1381( و یزداني و همکاران 
)1386( مطابقت دارد. نتایج به دســت آمده از بررســي انجام شده توسط 
روشــن )1381( بــر روي گیاه بــادام زمیني حاكي از آن بــود كه كاربرد 
ســوپرجاذب باعث كاهش میزان آب مورد نیاز شــده و افزایش عملکرد به 

میزان %25 نســبت به تیمار شــاهد گردیده اســت. این مواد ضمن فراهم 
نمــودن آب و مواد غذایی الزم برای گیاه در جلوگیری از شســته شــدن 

نیتروژن خاك و سایر مواد مغذی نقش اساسی ایفا می نمایند.
نتیجه گیري

به طور كلي نتایج این تحقیق نشــان داد كه رقم آذر2 نسبت به ارقام 
ســرداري و رصد شرایط نامساعد محیطي را بهتر تحمل نموده و از عملکرد 
باالتري نســبت بــه دو رقم دیگر برخوردار اســت. همچنیــن مصرف 30 
كیلوگرم در هکتار ســوپرجاذب از طریق تعدیل اثرات محدودیت رطوبتي 
و حفظ پایداري غشــاي ســلولي نسبت به شــاهد عملکرد را به اندازه 8/5 

درصد افزایش داد. 
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