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تاریخ دریافت1396/05/30 :

تاریخ پذیرش1396/12/17 :

چکیده:
آبیاری چمن از عوامل اصلی مصرف آب در مناطق شهری است؛ بنابراین بهکارگیری سامانههای آبیاری میتواند یکی از راهکارهای کاهش مصرف آب در آبیاری چمن
باشد .تحقیق حاضر باهدف بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی ،بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگیهای کمی و کیفی چمن در قالب طرح کرتهای دو بار
خردشده با سه تکرار در دانشکده کشاورزی تربیت مدرس تهران سال  1393انجام شد .فاکتور اصلی شامل روشهای آبیاری (آبیاری بارانی ،زیرسطحی و تلفیقی) و
فاکتور فرعی و فرعی -فرعی به ترتیب کاربرد دو نوع سوپر جاذب (سوپر جاذب آکریلآمید و سوپر جاذب  )A200و مرحله برداشت (خرداد و شهریورماه) بوده است .در
طول آزمایش حجم آب مصرفی ،وزنتر و خشک شاخساره ،ارتفاع شاخساره ،طول ریشه و رنگ و تراکم اندازهگ یری شد .نتایج نشان داد تیمار آبیاری زیرسطحی بدون
کاربرد سوپر جاذب با  4243مترمکعب در هکتار و تیمار آبیاری زیرسطحی با کاربرد سوپر جاذب  A200با  3530مترمکعب در هکتار نسبت به شاهد با  7158مترمکعب
در هکتار ،به ترتیب کمترین حجم آب مصرفی را داشتهاند .حجم آب مصرفی در آبیاری تلفیقی بدون کاربرد پلیمر جاذب  4972/6مترمکعب بوده که نسبت به شاهد 31
درصد کاهش یافت .همچنین وزن خشک و طول ریشه در بین تیمارها در سطح  5درصد معنیدار بود بهطوریکه وزن خشک در سه روش آبیاری زیرسطحی ،تلفیقی و
بارانی به ترتیب  0/028 ،0/04و  0/026گرم و طول ریشه به ترتیب  22 ،23و  20سانتیمتر بوده است .کاربرد سوپر جاذبها نیز تأثیر معنیدار در سطح  5درصد
برافزایش طول ریشه داشت .طول ریشه در روش بدون کاربرد پلیمر سوپر جاذب ،سوپر جاذب  A200و آکریل آمید به ترتیب  23/7 ،19/8و  23/5سانتیمتر بوده است.
اما تفاوت شاخصهای وزنتر  ،ارتفاع شاخساره و تراکم و رنگ در بین تیمارها معنیدار نبوده است .در این بین تیمار آبیاری زیرسطحی با کاربرد پلیمر سوپر جاذب
 A200بهعنوان بهترین تیمار با  51درصد کاهش حجم آب مصرفی نسبت به شاهد بوده است .بنابراین پیشنهاد میشود صرفنظر از کاهش حجم آب مصرفی ،با انجام
تحقیقات بیشتر سیستم آبیاری زیرسطحی به روش کپسولهای رسی متخلخل بهعنوان یک روش کاربردی در آبیاری چمن استفاده شود.
کلید واژهها سوپر جاذب؛ سیستم آبیاری؛ شاخص رشد گیاه؛ چمن

مقدمه

در فضای شهری از اهمیت ویژهای برخوردار است و به

درجه حرارت باال ،بارش سالیانه کم و توزیع

دلیل اثرات مثبت زیستمحیطی جز جداییناپذیر زندگی

ناهمگون بارندگی در بسیاری از نقاط جهان ازجمله ایران،

شهری شده است .اما بررسی مطالعات بیانگر آن است که

رشد و کیفیت چمن را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین

آبیاری چمن در بسیاری از مناطق مسکونی ،تجاری و

در چنین مناطقی ،برای حفظ کیفیت چمن ،آبیاری مکرر و

صنعتی بهعنوان یک عامل اصلی مصرفکننده آب شهری

فراوان انجام میشود ( .(Serena et al., 2014کشت چمن

بهویژه در ماههای تابستان است (.)Leinauer et al., 2010
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گزارششده است که حداقل نیمی از آب مصرفی در اکثر

برخوردارند .نتایج مطالعات محققین نشان داده است که

شهرهای استرالیا در بخش آبیاری چمن مصرف میشود

بهکارگیری سامانههای آبیاری زیرسطحی برای کاهش

( .)Brennan et al., 2007بنابراین الزم است راهکارهای

اثرات تنش آبی و کمک به رشد عمقی ریشه چمن مفید

مختلفی برای کاهش مصرف آب در بخش آبیاری چمن

است Leinauer .و همکاران ( Duncan ،)2010و

منظور شود .شاید استفاده از چمنهای مقاوم به خشکی،

همکاران ( )2009و اخیراً سازمان آب کالیفرنیا

استفاده از آبهای نامتعارف و استفاده از سامانههای

()California Department of Water Resources, 2009

آبیاری کارآمد به این مهم کمک کند (Leinauer et al.,

توصیه کردهاند که آبیاری قطرهای زیرسطحی جایگزین

 .)2010به نظر میرسد ارتقای کارایی مصرف آب در

سامانه آبیاری بارانی در آبیاری چمن شود.

سامانههای آبیاری یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش

 QianYanو همکاران ( )2010به بررسی تعیین عمق

مصرف آب در بخش چمن و افزایش راندمان آبیاری آن

مناسب کارگذاری سامانه آبیاری قطرهای زیرسطحی

باشد (.(Christains et al, 2016

پرداختند ،نتایج آنها نشان داد با افزایش عمق آبیاری

سرانه فضای سبز در شهر تهران  16/5مترمربع برای

زیرسطحی توزیع آب در جهت عمودی کاهش و در

هر نفر است (رضایی و صرافت زاده .)1395 ،بهطور

جهت افقی افزایش یافت .در این تحقیق بهترین عمق

متوسط آبیاری برای درختان فضای سبز و چمن در تیرماه

کارگذاری  20سانتیمتری از سطح خاک معرفی شد.

(پیک مصرف آب) به ترتیب  0/6و  1لیتر بر ثانیه در

هدایت نژاد و همکاران ( )1389به بررسی اثر گرمایش

هکتار برآورد شده است (رضایی و صرافت زاده.)1395 ،

بستر و روش آبیاری بارانی و آبیاری قطرهای زیرسطحی

حجم آبیاری تلفیقی فضای سبز متشکل از  85درصد

در عمق  12سانتیمتری بر چمن پرداختند ،نتایج نشان داد

درخت و  15درصد چمن در ماه پیک مصرف  0/66لیتر

استفاده از آبیاری قطرهای زیرسطحی وضعیت بهتری در

بر ثانیه بر هکتار برآورد شده است (Mashhadipour et

شاخصهای مورد اندازهگیری نسبت به آبیاری بارانی

 .)al. 2014از طرفی نیاز آبی فضای سبز در ماههای آذر،

داشت .درحالیکه  Schiavonو همکاران ( )2013گزارش

دی و بهمن بسیار ناچیز است و در بسیاری از نقاط عمالً

کردند که در سامانه آبیاری زیرسطحی

آبیاری انجام نمیشود ،لذا در طول سال بهطور میانگین

 )capillary irrigationسرعت استقرار چمن نسبت به

حجم آبیاری فضای سبز  0/28لیتر بر ثانیه بر هکتار فرض

آبیاری بارانی کمتر بوده است .بنابراین توصیه کردند که

گردیده است ( .(Mashhadipour et al. 2014سطح فضای

بعد از استقرار چمن سامانههای آبیاری زیرسطحی برای

سبز شهری و جنگلکاریهای تهران برابر  41925/8هکتار

تأمین نیاز رطوبتی چمن فعال گردد Serena .و همکاران

است ،لذا نیاز آبی ساالنه فضای سبز شهر تهران 185

( )2014گزارش دادند که ریشه چمن در سامانه آبیاری

میلیون مترمکعب برآورد میگردد (Mashhadipour et al.

قطرهای زیرسطحی در اعماق بیش از  20سانتیمتر

.)2014

مشاهده شده است .همچنین قدرت پوششی چمن در این

(Subsurface
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امروزه برای تأمین نیاز آبی اکثر چمنها از روش

سامانه بیش از  %90گزارش شده است .این سامانهها

آبیاری بارانی استفاده میشود .در این روش به دلیل

حداکثر در عمق  20سانتیمتری کارگذاری شدهاند که با

رهاسازی آب در بخش فوقانی خاک ،ریشه گیاه چمن

توجه به فراهمی آب در منطقه ریشه مانع از توسعه ریشه

تمایل چندانی به نفوذ عمقی ندارد .بنابراین این چمنها

شده است که قدرت پاخوری چمن کاهشیافته است.

حساس به تنش آبی هستند و از پاخوری پایینی

بنابراین در همه این تحقیقات سیستم آبیاری زیرسطحی به

بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی ،بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه چمن 73/

مواد و روشها

معنای واقعی که باید در عمق زیر الیه سطحی و 30
سانتیمتری کار شود بکار برده نشده است و شاید

این تحقیق در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت

shallow

مدرس از پاییز  1392تا تابستان  1393در زمینی به

 subsurface irrigationکه در برخی از منابع هم به آن

مساحت  126مترمربع انجام شد .بافت خاک منطقه مورد

اشاره شده است صحیح باشد.

مطالعه لومی بود که ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن در

اصطالح سیستم آبیاری نیمه زیرسطحی یا

علیرغم آنکه در راستای مدیریت صحیح آب آبیاری،

جدول  1و ویژگیهای شیمیایی آب منطقه در جدول 2

تحقیقات متعددی از نوع آبیاریهای تحتفشار بارانی و

آورده شده است .این آزمایش بهصورت طرح دو بار

قطرهای در راستای مدیریت صحیح آب آبیاری انجامشده

خردشده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با تیمارهای

است؛ اما بررسیها درزمینهی استفاده از قطعات سفالی در

روش آبیاری شامل آبیاری زیرسطحی ،آبیاری بارانی و

ایجاد رطوبت بهینه خاک و در محدودهی رشد ریشهها

آبیاری تلفیقی در سه سطح بهعنوان کرتهای اصلی و

باقابلیت جلوگیری از اتالف آب بهصورت نفوذ عمقی

تیمارهای سوپر جاذب شامل سوپر جاذب  ،A200آکریل

بسیار محدود است (باستانی .)1382 ،در سالیان اخیر

آمید و بدون کاربرد سوپر جاذب در سه سطح و زمانهای

رویکرد تازهای به سمت استفاده مجدد از قطعات سفالی

اندازهگیری ویژگیهای کمی و کیفی چمن در دو سطح به

در تأمین رطوبت خاک در اراضی کوچک شده است

ترتیب بهعنوان کرتهای فرعی و فرعی-فرعی در سه

(قربانی و همکاران .)1390 ،قطعات سفالی نوعی از

تکرار به انجام رسید و درمجموع  54واحد آزمایشی

لولههای رسی متخلخل هستند که به دلیل ایجاد رطوبت

تشکیل گردید که تیمار آبیاری بارانی بدون کاربرد سوپر

ظرفیت زراعی در پای ریشه گیاهان امکان استفاده از آب

جاذب بهعنوان شاهد بوده است .برای کمک به توزیع

آبیاری را فراهم میسازند (قربانی و همکاران1393 ،

یکنواخت رطوبت و افزایش قابلیت دسترسی رطوبت از

و .)Bahrami et al., 2010بنابراین هدف از انجام این

سوپر جاذب  A200و آکریلآمید در عمق  15سانتیمتری

تحقیق ،بررسی کارایی استفاده از نوعی قطعات سفالی به

از سطح خاک به میزان دو گرم در هزار گرم خاک استفاده

نام کپسولهای رسی متخلخل در آبیاری زیرسطحی چمن

شد .پلیمر  A200تولید شرکت رهاب زرین (تحت

بود با فرض اینکه این سامانه در عمق  30سانتیمتری از

لیسانس پژوهشگاه پلیمر ایران) است و از نوع گرانوالر

سطح خاک ،کاهش مصرف آب و درعینحال افزایش

بوده و ظرفیت جذب آب در یک گرم از آن برابر 190

عمق توسعه ریشه تأثیر دارد.

گرم میباشد .پلیمر آکریلآمید تولید گروه پلیمر دانشگاه
حکیم سبزواری از نوع پودری و ظرفیت نگهداری آب در
یک گرم از آن برابر  220گرم میباشد.

جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه
)(dS/m
5/62

pH
7/27

* درصد آهک خنثی

-1

%
13/75

Clay

Mg. Kg

7/06

6/15

3/2

خاک

%
1/382

132/3

27/1

29

44

27

Loam
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*TNV

Mn

Fe
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Cu

K

P

Silt
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بافت
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جدول  .2ویژگیهای شیمیایی آب منطقه
Mg++
)(mg.l-1

Ca++
)(mg.l-1

—SO4
)(mg.l-1

PO4--)(mg.l-1

NO3)(mg.l-1

EC
)(µs.m-1

pH

4317/44

1282/56

1211/38

0/37

24/48

660

7/99

جدول  3آورده شده است .برای انتقال آب از منبع ذخیره

راهاندازیسیستمآبیاری 

پس از اجرای طرح و کرتبندی زمین ،کرتهای

تا محل مزرعه از لوله پلیاتیلن با قطر  32میلیمتر و از

آبیاری زیرسطحی تا عمق  30سانتیمتری از سطح زمین

لولههای پلیاتیلن با قطر  16میلیمتر بهعنوان لولههای

خاکبرداری شدند .در هر کرت نه قطعه کپسول رسی

فرعی استفاده شد .برای پیاده کردن برنامه آبیاری از چهار

متخلخل زیرسطحی و به فواصل  15سانتیمتری از

عدد شیرفلکه با دقت  0/001مترمکعب استفاده شد که

یکدیگر و در عمق  30سانتیمتری از سطح خاک

اجازه میداد حجم آب موردنظر وارد سیستم شود .جهت

بهصورت افقی کارگذاری شد .در این آزمایش از

کنترل فشار آب از فشارسنج-هایی که در ابتدا بلوک

کپسولهای رسی متخلخل از نوع  G15به شماره ثبت

نصبشده بود کنترل و اعمال میشد .بهطوریکه فشار آب

اختراع  79462استفاده شد .مشخصات این نوع قطعه در

در طول آبیاری یکسان و برابر  25کیلو پاسکال بود.

جدول  .3مشخصات قطعات کپسولهای رسی متخلخل زیرسطحی G15
ویژگی هیدرولیکی

ریختشناسی
قطر خارجی

طول

فشار هیدروستاتیکی

)(cm

عمق نفوذ آب

آبدهی

شعاع خیسیدگی

()cm

()K.pa

)(cm

()L/hr

)(cm

25

46

0/8

20

3/5

12

50

52

1/3

20

80

59

2/5

20

100

75

3/5

20
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شکل  .1نحوه اجرای سیستم آبیاری زیرسطحی به روش کپسولهای رسی متخلخل




بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی ،بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه چمن 75/

خروجی سیستم آبیاری برحسب لیتر در ساعت بوده

عملیاتکاشتچمن 
بهمنظور کاشت چمن از بذر اسپرت هلندی چهار

است.

بذره (لولیوم پرنه رقم پاراگون  ،%40پوآ پرنتسیس رقم

با توجه به عمق آبیاری و مساحت هر بلوک حجم آب

پولمون  ،%20فستوکا رقم روبرا  ،%5لولیوم پرنه رقم پانزر

مصرفی طبق رابطه  3در هر بار آبیاری محاسبه و اعمال

 )%30به میزان  30گرم در مترمربع استفاده شد .برای

شد.

جوانهزن ی بذر ،استقرار کامل چمن و جلوگیری از خطای

رابطه ()3

WV  TAW  N  A

آزمایش ،آبیاری تا زمان استقرار بهصورت بارانی انجام

که در آن  N ،TAW ،WVو  Aبه ترتیب حجم آب

شد .بعد از استقرار کامل چمن و یکبار سر برداری،

آبیاری برحسب مترمکعب ،عمق آبیاری برحسب متر،

تیمارها اجرا شدند.

تعداد کرت در هر بلوک ،مساحت هر کرت برحسب

برنامهریزیآبیاری 


مترمربع است .برای تعیین مدتزمان آبیاری ،حجم آب

بهمنظور تعیین حجم آب مصرفی در هر بار آبیاری

موردنیاز در هر بلوک ،تقسیم بر دبی ورودی به هر بلوک

مقدار رطوبت قبل از آبیاری به کمک دستگاه TDR

شد .بهمنظور آبیاری تلفیقی ،آبیاری بارانی هفتهای یکبار

اندازهگیری شد و مقدار کمبود آب نسبت به ظرفیت

و بر اساس میزان حجم آب مورد نیاز انجام گرفت.

زراعی در هر روش آبیاری محاسبه و اعمال شد (رابطه

ارتفاعشاخساره 

.)1

ارتفاع چمن دو بار (آخر خرداد و آخر شهریورماه)،

رابطه ()1

SMD  ( FC   C )  D  Bd

که در این رابطه  D ،Ѳc ،FC ،SMDو  Bbبه ترتیب
کمبود رطوبت خاک برحسب سانتیمتر ،درصد رطوبت
خاک در ظرفیت زراعی ،درصد رطوبت موجود در خاک،
عمق توسعه ریشه ( 30سانتیمتر) و جرم ویژه ظاهری
خاک گرم بر سانتیمتر مکعب بوده است.
جهت تعیین دبی خروجی سیستم آبیاری بارانی در

دو روز قبل از سر برداری (در ارتفاع سه سانتیمتری از
سطح زمین) اندازهگیری شد .برای این کار یکطرف
خطکش را با سطح خاک مماس کرده و سپس یک گونیا
را در هر سه نقطه از واحد آزمایشی با جابهجایی خطکش
قرار داده و ارتفاع چمن از فاصله بین خاک تا صفحه
کاغذ محاسبه شد.
وزنتروخشکشاخساره 


آبیاری به مدت  60ثانیه و با استفاده از یک تشت آب و

شهریورماه) انجام شد .برای این کار ،دو سانتیمتر از

استوانه  2000میلیمتری تعیین شد .با توجه به دبی

قسمت میانی  10برگ به ازای هر واحد آزمایشی برداشت

کپسولهای رسی متخلخل در فشار  25کیلوپاسکال و

و توزین شدند .سپس نمونهها به مدت  48ساعت درون

تعداد آنها در هر کرت ،دبی خروجی سیستم آبیاری

آون در دمای  72درجه سلسیوس قرار داده شد و بعدازآن

زیرسطحی در یک کرت طبق رابطه  2تعیین شد:

وزن خشک نمونهها اندازهگیری شد.

رابطه ()2

 s  9  M s

یشهها 
طولر 

که در این رابطه  MQsو  фsبه ترتیب دبی

اندازهگیری طول ریشهها با نمونهگیری تا عمق 30

کپسولهای رسی متخلخل برحسب لیتر در ساعت و دبی

سانتیمتری به تعداد دو بار (آخر خرداد و آخر
شهریورماه) اندازهگیری شد .پس از شست و شوی کامل
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فشار یکبار برحسب لیتر در ساعت ،دبی خروجی سیستم

اندازهگیری وزنتر و خشک دو بار (آخر خرداد و آخر

 /76رشیدی جوشقان و همکاران

مواد زائد و خاک همراه ریشه ،با استفاده از خط کش طول

چمن با استفاده از نرمافزار کراپ وات و معادله پنمن-

ریشههای هر نمونه در تکرار اندازهگیری شد .متوسط

مانتیث  -فائو محاسبه شد:

طول آنها با دقت  0/01میلیمتر اندازهگیری شد.

900
) u2 (es  ea
T  273
)    (1  0.34u2

0.408( Rn  G )  

کیفیتظاهری(رنگوتراکم) 
برای این منظور ،از روش برنامه ملی ارزیابی چمن
استفاده شد .این روش از طریق ارزیابیهای مشاهدهای
محقق صورت میگیرد .این ارزیابی شامل استقرار ،رنگ،
یکنواختی ،تراکم و بافت برگ و کیفیت کلی میباشد.
کیفیت چمن یک شاخص زیبایی به شمار میآید .این
ارزیابی باید از ابتدا تا انتها توسط یک فرد انجام شود و
در طول آزمایش نباید از اشخاص متفاوت و زاویه دید
متفاوت انجام گیرد .بدین منظور دو بار (آخر خرداد و
آخر شهریورماه) بر اساس برنامه ملی ارزیابی چمن
آمریکا ،کیفیت ظاهری چمنها در محدوده صفرتا 9
عددگذاری شد (صفر برای چمن نازک قهوهای و
غیریکنواخت 6 ،برای حداقل کیفیت قابلقبول ،و  9برای
کیفیت تراکم و یکنواختی ایدئال و عالی در نظر گرفتهشده
است) .درجه کیفیت چمن به گونه چمن ،تراکم ،مدیریت
و زمان بستگی دارد .مهمترین عامل در اندازهگیری کیفیت
ظاهری رنگ چمن میباشد .درجه کیفیت فقط بر اساس
معیار کیفیت نمیباشد و ترکیبی از عواملی همچون رنگ،
تراکم ،یکنواختی ،بافت و استرسهای محیطی و بیماری
میباشد.

ET0 

که در آن:
 ET0تبخیر و تعرق گیاه مرجع (میلیمتر بر روز)Rn ،

تابش خالص ورودی به سطح گیاه (مگا ژول بر مترمربع
بر روز)
 Gشارژ گرمای خاک (مگا ژول بر مترمربع بر روز)
 Tمیانگین روزانه دمای هوا در ارتفاع دو متری (درجه
سلسیوس)
 U2میانگین روزانه سرعت باد در ارتفاع دو متری (متر بر
ثانیه)
 esفشار بخار اشباع (کیلو پاسکال)
 eaفشار بخار واقعی (کیلو پاسکال)
 es-eaکمبود بخارآب اشباع (کیلو پاسکال)  Δشیب منحنی
فشار بخار (کیلو پاسکال بر درجه سلسیوس)  ضریب
سایکرومتری (کیلو پاسکال بر درجه سلسیوس) .در
محاسبات نیاز آبی به دلیل پوشش کامل گیاه مرجع شارژ
گرما به داخل خاک صفر فرض شده است.
نتایج و بحث

میزانحجمآبمصرفی 

درنهایت تجزیهوتحلیل آماری دادهها با استفاده از

مقدار حجم آب مصرفی درروش آبیاری بارانی،

نرمافزار  SPSSو مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای

تلفیقی و زیرسطحی به ترتیب  4972/6 ،7158/4و

دانکن در سطح احتمال  %1و  %5انجام شد.

 4243/8مترمکعب در هکتار بوده است (شکل  .)2در

اندازهگیریتبخیروتعرقچمن 

سال هفتم /شماره /4تابستان 97

در این تحقیق بهمنظور اندازهگیری میزان تبخیر و
تعرق چمن ،دادههای هواشناسی روزانه در طول انجام
آزمایش از نزدیکترین ایستگاه هواشناسی واقع در محل
آزمایش دریافت شد و درنهایت میزان تبخیر و تعرق گیاه

آبیاری زیرسطحی و تلفیقی نسبت به آبیاری بارانی حجم
آب مصرفی به ترتیب  41و  31درصد کاهش یافت.
مقایسه مقدار کاهش حجم آب مصرفی ناشی از
بهکارگیری سوپر جاذبها در روش آبیاری نشان داد که
سوپر جاذبها باعث کاهش حجم آب مصرفی شدهاند.
بهطوریکه بیشترین کاهش حجم آب مصرفی مربوط به
روش آبیاری زیرسطحی با سوپر جاذب A200با %51

بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی ،بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه چمن 77/

کاهش نسبت به آبیاری بارانی بدون کاربرد سوپر جاذب

بر پدیده تبخیر سطحی ،نفوذ آب آزاد یا ترجیحی مشاهده

بوده است .همچنین نتایج نشان داد در آبیاری بارانی در

می شود که باعث افزایش حجم آب مصرفی در این روش

اثر کاربرد سوپر جاذب آکریلآمید و سوپرآب حجم آب

شده است .ابر جاذبها آب ثقلی و غیرقابل استفاده را

مصرفی به ترتیب  32/43و  %47/85کاهشیافته است این

برای گیاه جذب میکند که تأثیر قابلتوجه پلیمرهای سوپر

در حالی است که سوپر جاذبها در آبیاری زیرسطحی و

جاذب در کاهش حجم آب مصرفی آبیاری بارانی

تلفیقی به ترتیب  10 ،21و  18 ،23درصد ،باعث کاهش

نشاندهنده نفوذ آب آزاد یا ترجیحی در آبیاری بارانی

حجم مصرف آبشدهاند که نشاندهنده تأثیر قابلتوجه

است .حجم آب مصرفی در دو نوع سوپر جاذب  A200و

کاربرد پلیمرهای سوپر جاذب در کاهش حجم آب

سوپر جاذب آکریلآمید نشان داد که قدرت جذب و

مصرفی بخصوص در آبیاری بارانی است .هدف از آبیاری

نگهداری رطوبت خاک در دو سوپر جاذب یکسان بوده

زیرسطحی حذف عامل نفوذ ترجیحی آب و تبخیر از

است.

سطح خاک است که در آبیاری بارانی و یا سطحی عالوه
A

B

7000

E

6000
5000
4000
3000

2000
0

زیرسطحی

تلفیقی

تیمار

هکتار)

1000

حجم آب مصرفی (مترمکعب در

8000

بارانی

شکل  .2اثر روش آبیاری و کاربرد سوپر جاذب بر حجم آب مصرفی
( Eبدون کاربرد سوپر جاذب A ،سوپر جاذب  B ،A200سوپر جاذب آکریلآمید)
نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها با

آب ،بهبود ساختمان خاک و کاهش جرم ویژه ظاهری

آزمون چند دامنهای دانکن نشان داد اثر ساده روش

خاک ،شرایط بهتری برای رشد و نمو گیاه زراعی در

آبیاری ،سوپر جاذب بر ارتفاع شاخساره معنیدار نبوده

شرایط تنش خشکی فراهم میکنند (جهان و همکاران،

است .نتایج برهمکنش روش آبیاری و سوپر جاذب نشان

 .)1392لذا به نظر میرسد که سوپر جاذب از طریق

داد با کاربرد سوپر جاذب ارتفاع شاخساره افزایش یافت

فراهمی آب و مواد غذایی موجود در خاک سبب افزایش

(شکل  .)3بیشترین ارتفاع شاخساره مربوط به تیمار

ارتفاع شده است (جهان و همکاران )1392 ،که در تیمار

آبیاری بارانی با سوپر جاذب  10/ 27) A200سانتیمتر) و

آبیاری بارانی مؤثرتر بوده است .این نتایج با نتایج مؤذن

کمترین ارتفاع مربوط به تیمار آبیاری بارانی بدون کاربرد

قمصری و همکاران ( )1388و نجفی علیشاهی و

سوپر جاذب با میانگین  7/883سانتیمتر بوده است که

همکاران ( )1392مشابه است .اثر اصلی مرحله برداشت

اختالف در سطح  %5معنیدار شد .اثر سوپر جاذب در

معنیدار نبود

تیمار آبیاری تلفیقی و زیرسطحی فاقد اختالف معنیدار
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ارتفاعشاخساره

بود .پلیمرهای سوپر جاذب با باال بردن ظرفیت نگهداری

 /78رشیدی جوشقان و همکاران

ab ab ab

a

ab ab ab

a
b

E
A
B

10
5
0

زیرسطحی

تلفیقی

طول شاخساره (سانتی متر)

15

بارانی

تیمار

شکل  .3مقایسه میانگین اثر متقابل روش آبیاری و کاربرد سوپر جاذب بر طول شاخساره
( Eبدون کاربرد سوپرجاذب A ،سوپر جاذب  B،A200سوپر جاذب آکریلآمید)
جدول  -7تجزیه واریانس (میانگین مربعات) روشهای آبیاری و سوپر جاذب بر صفات مورد بررسی در طول زمان 
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه آزادی

ارتفاع شاخساره

وزنتر شاخساره

(سانتیمتر)

(گرم)

وزن خشک
شاخساره
(گرم)

ارتفاع ریشه

رنگ و تراکم

(سانتیمتر)

()1- 9

تکرار

2

17/792ns

0/032ns

0/0001ns

0/722ns

0/0519ns

روش آبیاری

2

3/871ns

0/020ns

**0/001

*49/056

1/852ns

خطای کرت اصلی

4

7/166ns

1/0146ns

0/0002ns

6/194ns

1/046ns

سوپر جاذب

2

4/701ns

0/020ns

0/0001ns

**84/500

0/463ns

سوپر جاذب×روش آبیاری

4

4/491ns

0/152ns

0/0001ns

9/056ns

0/074ns

خطای کرت فرعی

12

1/246ns

0/081ns

0/0002ns

4/481ns

0/481ns

زمان

1

0/402ns

**0/884

**0/001

**298/685

**11/574

زمان×روش آبیاری

2

**6/102

0/099ns

0/0001ns

10/685ns

**5/630

2

*3/973

0/120ns

0/0001ns

0/907ns

0/241ns

4

1/065ns

0/051ns

0/0003ns

8/074ns

0/130ns

0/674ns

0/069ns

0/0001ns

7/296ns

0/537ns

9/16

10/93

32/09

12/06

9/72

زمان×سوپر جاذب
زمان×سوپر جاذب×روش
آبیاری
خطای آزمایش
درصد ضریب تغییرات

18

* معنیداری در سطح پنج درصد ** ،معنیداری در سطح یک درصد ns ،عدم معنیداری
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وزنترشاخساره 


( )1390مشابهت دارد .بررسی اثر اصلی مرحله برداشت

نتایج تجزیه واریانس نشان داد (جدول  ،)3که اختالف

در سطح  %1معنیدار شد (شکل  )4که باگذشت زمان

معنیداری بین اثر اصلی روش آبیاری ،سوپر جاذب و اثر

وزنتر افزایش یافت که علت آن افزایش جذب آب

متقابل روش آبیاری و سوپر جاذب مشاهده نشد .نتایج

باگذشت زمان در اثر افزایش عمق توسعه ریشه میباشد.

این بخش از تحقیق با نتایج هدایت نژاد و همکاران

بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی ،بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه چمن 79/
0.12

a

0.1

b

0.06
0.04

وزن تر (گرم)

0.08

0.02
0

t1

t2

تیمار


شکل  .4مقایسه میانگین اثر اصلی مرحله برداشت بر وزنتر شاخساره
( t1و  t2خرداد و شهریورماه)
گزارش کردند وزن خشک گیاه ذرت تحت تأثیر مقادیر

وزنخشکشاخساره 
نتایج نشان داد اثر اصلی تیمارهای آبیاری بر وزن

مختلف سوپر جاذب افزایشیافته است که دلیل آن را

خشک شاخساره در سطح  %1معنیدار شدند .آبیاری

بهبود خصوصیات خاک و درنتیجه افزایش رطوبت

زیرسطحی با میانگین  0/040گرم بیشترین وزن خشک و

قابلاستفاده در گیاه در اثر کاربرد پلیمر سوپر جاذب

تیمار آبیاری بارانی با میانگین  0/026گرم کمترین وزن

دانستهاند که با نتایج این تحقیق مشابه است .همچنین اثر

خشک دو سانتیمتر از قسمت میانی  10برگ بوده است

اصلی مرحله برداشت در سطح  %1معنیدار شد .که

(شکل  .)5به نظر میرسد در تیمار آبیاری زیرسطحی به

باگذشت زمان در مرحله برداشت دوم وزن خشک

دلیل فعالیت مطلوب ریشه و تأمین کافی امالح معدنی

افزایش یافت (شکل  .)6به نظر میرسد در برداشت دوم

همسو با جذب آب ،باعث افزایش وزن خشکشده است.

همسو با افزایش عمق توسعه ریشه ،جذب آب و امالح

اثر اصلی سوپر جاذب باعث افزایش وزن خشک شد اما

معدنی افزایشیافته که باعث افزایش وزن خشک شده

تأثیر معنیداری نداشته است Mao .و همکاران ()2011

است.
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شکل  .6مقایسه میانگین اثر اصلی مرحله برداشت بر وزن

بر وزن خشک

خشک ( t1و  t2خرداد و شهریورماه)
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کیفیتظاهری(رنگ) 

هدر رفت آب بهصورت تبخیر و کمتر بودن نوسانات

نتایج نشان داد ،رنگ و تراکم در آبیاری بارانی یک تا یک

رطوبتی در منطقه ریشه ،منجر به عدم اختالف معنیدار در

و نیم واحد نسبت به تیمار آبیاری زیرسطحی بیشتر بوده

طول زمان شده است درحالیکه در تیمار آبیاری بارانی

است اما این اختالف معنیدار نبود که با نتایج هدایت نژاد

باگذشت زمان میانگین درجه حرارت هوا افزایشیافته و

و همکاران ( Schiavon )1390و همکاران ( )2013و

با افزایش تبخیر از سطح خاک ،زمان دسترسی گیاه به آب

 Serenaو همکاران ( )2014مشابه است .اثر اصلی سوپر

کاهش یافت و باعث ایجاد اختالف معنیدار شده است.

جاذب باعث افزایش رنگ و تراکم کیفیت چمن شد .اما

طولریشه 

این اثر در سطح آماری  %5و  %1معنیدار نشد .اعالمی و

نتایج نشان داد که اثر اصلی تیمارهای روش آبیاری در

همکاران ( )1390گزارش کردند با کاربرد  4 ،3و  6گرم

سطح  %5معنیدار میباشد .بیشترین ارتفاع طول ریشه

سوپر جاذب در هر کیلوگرم خاک ،رنگ و تراکم چمن

مربوط به تیمار آبیاری زیرسطحی با میانگین 23/56

افزایشیافته است .شاید یکی از دالیل عدم تأثیر معنیدار

سانتیمتر بوده است (شکل  .)8به نظر میرسد با

سوپر جاذب ،غلظت پایین مقدار مصرف آن باشد .نتایج

کارگذاری قطعات در عمق  30سانتیمتری و ایجاد

اثر برهمکنش روش آبیاری و سوپر جاذب نشان داد با

رطوبت در عمق بیشتر منجر به تحریک ریشه و افزایش

کاربرد سوپر جاذب میانگین رنگ و تراکم در هر سه

عمق آن شده است Phene .و همکاران ( )1992گزارش

روش آبیاری افزایشیافته است ولی اختالف معنیدار

کردند آبیاری قطرهای زیرسطحی در عمق  30سانتیمتری

نبود .نتایج برهمکنش تیمارهای روش آبیاری و مرحله

باعث افزایش عمق طول ریشه میشود که با نتایج این

برداشت نشان داد (شکل  )7که رنگ و تراکم در تیمار

تحقیق مشابه است .نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی سوپر

آبیاری بارانی در مرحله برداشت دوم کاهشیافته و

جاذب نشان داد افزودن سوپر جاذب باعث افزایش عمق

اختالف در سطح  %5معنیدار میباشد .درحالیکه در

ریشه شده و اختالف در سطح  %5معنیدار بوده است

تیمار آبیاری زیرسطحی فاقد اختالف معنیدار بوده است.

(شکل .)9

به نظر میرسد در تیمار آبیاری زیرسطحی به دلیل کاهش

a
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ab

ab ab
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روش آبیاری

شکل  .7مقایسه میانگین برهمکنش روش آبیاری و زمانبر تراکم و رنگ چمن
( t1و  t2خرداد و شهریورماه)
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شکل.8مقایسهمیانگیناثراصلیروشآبیاریبرطول

شکل.9مقایسهمیانگیناثراصلیتیمارسوپرجاذببر

ریشه 

طولریشه 

به نظر میرسد سوپر جاذب با افزایش آب قابلاستفاده

میرسد .نتایج برهمکنش روش آبیاری و زمان نشان داد

گیاه ،بهبود ساختمان و تخلخل در خاک و کاهش وزن

باگذشت زمان میانگین طول ریشه افزایشیافته است

ویژه ظاهری باعث افزایش عمق توسعه ریشه شده است.

(شکل  .)11این اختالف در تیمار آبیاری زیرسطحی در

 Panayiotisو همکاران ( )2004و موسوی نیا و عطار پور

سطح  %5معنیدار شد .در تیمار آبیاری بارانی میانگین

( )1384تأثیر پلیمر بر انبوهی و رشد ریشه در چمن را

عمق ریشه از  19سانتیمتر به  22سانتیمتر افزایش یافت

تأکید کردند که با نتایج این تحقیق مشابه است .اثر اصلی

که اختالف معنیدار نبوده است .به نظر میرسد در آبیاری

مرحله برداشت در سطح  %1معنیدار شد (شکل .)10

بارانی به دلیل اینکه محل انتشار آب در سطح خاک است

باگذشت زمان در مرحله برداشت دوم طول ریشه افزایش

باعث ایجاد رطوبت باال در سطح خاک شده که به میزان

یافت که با نتایج  Ntoulasو همکاران ( )2011مشابه

زیادی نیاز رشد طولی ریشه برای به دست آوردن آب را

است .در این تحقیق گزارششده است رشد ریشه چمن

کاهش داده است.



در فصل بهار حداقل و در طول تابستان به اوج خود
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شکل  .10مقایسه میانگین اثر اصلی زمان بر طول ریشه

شکل  .11مقایسه میانگین اثر برهمکنش تیمار روش آبیاری

( t1و  t2خرداد و شهریورماه )

و مرحله برداشت ( t1و  t2خرداد و شهریورماه )
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تعیینتبخیروتعرقچمن

مصرف آب روی تراکم و رنگ چمن تأثیر معنیداری

نتایج نشان داد (شکل  )12در روش آبیاری بارانی میزان

نداشته است .ضمن آنکه استفاده از این کپسولها روی

تبخیر و تعرق باالتر از تبخیر و تعرق پیشبینیشده با
معادله پنمن مانتیث فائو بوده است .درحالیکه با کاربرد
سوپر جاذب در آن میزان تبخیر و تعرق کاهش یافت.

افزایش عمق ریشه و وزن خشک تأثیر معنیداری داشته
است .بنابراین با استفاده از نتایج این تحقیق و بررسیهای
تکمیلی میتوان از این روش بهعنوان یک روش کاربردی
در آبیاری چمن استفاده نمود .در گامهای بعدی ،امید

درروش آبیاری زیرسطحی میزان تبخیر و تعرق به مقدار

است با ورود سرمایهگذاران به این بخش ،بتوان مقدمات

پیشبینیشده توسط معادله فائو پنمن مانتیث نزدیکتر

بهکارگیری چنین سامانهای را درکشت گیاهان زراعی

بوده است و با کاربرد سوپر جاذب در این روش باعث

بهویژه گیاهان زراعی پرمصرف همچون برنج فراهم نمود

کاهش تبخیر و تعرق شد .به نظر میرسد روش آبیاری

تا عالوه بر گام برداشتن در کاهش شدید مصرف آب در

زیرسطحی و کاربرد سوپر جاذبها باعث کاهش تبخیر از
سطح خاک و افزایش دور آبیاری شدهاند که این امر منجر

بخش زراعی گام دیگری در خودکفایی تولید برنج با
افزایش راندمان و کارایی مصرف آب برداشته شود.
همچنین استفاده از کاربر سوپر جاذب در هر دو روش

به کاهش تبخیر و تعرق در آنها شده است .

آبیاری موجب کاهش آب مصرفی میشود و درعینحال

نتیجهگیری و پیشنهادها

خصوصیات کمی و کیفی افزایش یافت .نکته قابلتوجه

نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از کپسولهای
رسی متخلخل تأثیر قابلتوجهی در کاهش آب مصرفی

این است که پلیمرهای سوپر جاذب در کاهش حجم آب
مصرفی روش آبیاری بارانی مؤثرتر میباشد.

نسبت به آبیاری بارانی دارد .عالوه بر آن ،این کاهش
7
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شکل  . 12مقایسه تبخیر و تعرق در تیمارهای مختلف و روش فائو پنمن مانتیث
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Abstract
The irrigation of turf grass is the major factor to water consumption in advanced urban area. Therefore, reduce
water consumption using subsurface irrigation system could be a new strategy for optimization of water
requirement. The purpose of this study was to investigate the effect of subsurface irrigation system, sprinkler and
superabsorbent polymers on quantitative and qualitative characteristics of turf grass. Experimental design was a
split -plot with three replication in agriculture faculty of Tarbiat Modares university in 2014. During the
experiment, some factors such as applied water volume, wet and dry weight of sprouts, sprouts length, color and
length of roots were measured to express the differences between irrigation methods. The results showed that,
without using superabsorbent polymer, subsurface irrigation could reduce 41% of water consumption compared
to sprinkler irrigation. Meanwhile this reducing consumption was 51% using superabsorbent polymer treatment.
Also, length of roots in buried porous clay capsules irrigation was significantly different at%5 level in
comparison to sprinkler irrigation. The superabsorbent application had significant effect on increasing root
growth but the other index, wet weight, length and color of Sprouts had no significant effect. According to the
results of this research, application of buried using buried porous clay capsules is recommended in order to
optimize water consumption for urban area located at arid and semi-arid regions.
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