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اثرات چند بستر آلي و يک سوپرجاذب مصنوعي رطوبت بر آب قابل استفاده خاک، تأخير در 
Lysimachia nummularia(نقطه پژمردگي دائم و رشد گياه ليزيماکيا  cv. Aurea(

۲و هانيه جمالپور۲، شهرام صداقت حور*۱علي محمدي ترکاشوند

)۲۳/۹/۱۳۹۴:رشيخ پذي؛  تار۲۸/۱۰/۱۳۹۲: افتيخ دريتار(

چکيده
در اين تحقيق اثرات چند ماده آلي و يک سوپرجاذب رطوبت بر آب قابل استفاده و تأخير در نقطه پژمردگي دائم يـک خـاک مربـوط بـه     

) درصد کمپوست کود دامي۳۰درصد حجمي خاک و ۷۰(تيمار شامل شاهد ۱۲در مرحله انکوباسيون، . فضاي سبز شهر رشت بررسي شد
در يـک  ) A200(مختلفي از خاک، کمپوست زباله شهري، کمپوست کود دامي، ضايعات زيتون، برنج و يک سوپر جاذب رطوبـت  و مقادير 

منظور تهيه منحني رطوبتي و تعيين رطوبت معادل ظرفيت زراعي و پژمردگي دايم از روش کاغذ صافي به. طرح کامًال تصادفي استفاده شد
ايش انکوباسيون، رطوبت قابل استفاده بيشتر داشتند و سبب تأخير بيشتري در ايجاد نقطه پژمردگي دائـم  سه تيماري که در آزم. استفاده شد

هـاي کامـل   در مرحله گلخانه در يک آزمايش فاکتوريل در قالب طـرح بلـوک  . همراه تيمار شاهد در مرحله گلخانه استفاده شدندشدند به
نتايج نشان داد که بيشترين وزن خشک اندام . بر رشد گياه ليزيماکيا بررسي شد) ساعت۱۶۸و ۷۲، ۳۶(تصادفي، اثر تيمارها و دور آبياري 

ساعت، وزن ۱۶۸ساعت ديده شد، اما در دور آبياري ۳۶درصد کمپوست زباله شهري و ضايعات برنج در دور آبياري ۳۰هوايي در تيمار 
. بودخشک کاهش يافت و بيشترين وزن خشک مربوط به تيمار سوپرجاذب 

ي، ليزيماکيا، نقطه پژمردگي دائمسوپرجاذب، ضايعات آلي، ظرفيت زراع: واژگان کليدي

يانشگاه آزاد اسالمشناسي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دگروه خاک. ۱
گروه باغباني، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمي. ۲
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مقدمه
احـداث و توسـعه   ،خشـك در مناطق خشك و نيمـه آبكمبود 

كشت در اراضي مستعد را با محـدوديت  گسترشفضاي سبز و
کـارگيري  اعمـال مـديريت صـحيح و بـه    . سـاخته اسـت  مواجه 
خاک از جمله منظور حفظ ذخيره رطوبتي هاي پيشرفته بهتکنيک

اقدامات مؤثر بـراي افـزايش رانـدمان آبيـاري در نتيجـه بهبـود       
مكـان اسـتفاده از   ا). ۸(باشدبرداري از منابع محدود آب ميبهره

هاي مصـنوعي عـالوه   ضايعات آلي كشاورزي و يا سوپر جاذب
توانـد گـامي   ها مـي بر اثرات مثبت بر خصوصيات فيزيكي خاك

محتمل زيست محيطـي ضـايعات   اساسي در جلوگيري از اثرات
مواد آلي سبب كاهش تبخير و تعـرق، افـزايش   . كشاورزي باشد
هاي سبك بافت كاهش شـكاف و  ويژه در خاكنگهداري آب به

هـاي ريزبافـت، بهبـود و    ويـژه در خـاك  ترك در سطح خاك به
هـا  سازي و جلـوگيري از تـراكم پـذيري خـاك    اصالح خاكدانه

زمايش انكوباسيون، اثر كمپوسـت  طي يك آ). ۲۵و ۲(شوند مي
كمپوست تفاله انگور بر خصوصيات فيزيكـي خـاك در   و ورمي
درصد وزن خاك خشك بررسي شد که نتايج ۱۶و ۸، ۴مقادير 

دار استحكام خاك، ظرفيـت نگهـداري   دهنده افزايش معنينشان
اي، همچنـين در مطالعـه  ). ۲۶(ها بود آب خاك و اندازه خاكدانه

ي صنعت كاغذ در بهبـود خصوصـيات فيزيكـي و    از ضايعات آل
حاصلخيزي خاك استفاده شد و نتايج نشـان داد كـه اسـتفاده از    

سازي، افزايش اين مواد منجر به افزايش ماده آلي خاك، خاكدانه
در يــک ). ۱۴(شـود  مــيCECظرفيـت نگهــداري آب خـاك و   

وزني لجن فاضالبپنج درصدبا افزودنشد کهتحقيق گزارش
۲۷ازپساشباعهيدروليكيهدايتلوم سيلتي،بافتباكيخابه

شـاهد مقـدار بـه وكاهش يافتروز۷۹ازافزايش، اما پسروز
). ۱۷(رسيد 

و ۲/۰، ۱/۰نشان داد با افزايش ) ۱۲(اختر و همکاران نتايج
ـ   ،درصد هيدروژل به خاک۳/۰ طـور  هظرفيـت نگهـداري آب ب

نتايج مثبت اسـتفاده از  دن افزو. افزايش يافت) =۹۸۸/۰R(خطي 
عملکرد و کارآيي برنام آلکوزورب پليمر جاذب رطوبت بهيک 

پاتيـل و  .)۳۱(تأييـد شـد   مصرف آب سويا در يک خاک شـني  

اثرات بيوپليمرهاي مختلف مانند آگار سـلولز و  ،)۲۸(همکاران 
هاي خاك را بـر  عنوان اصالح كنندهساكاريدهاي باكتريايي بهپلي

زنـي و  داري آب و نقطه پژمردگي دايم خاک، جوانهظرفيت نگه
. رشد نشاهاي پنبه در يك مقياس آزمايشـگاهي بررسـي کردنـد   

درصـد ظرفيــت  ۲۴۲تـا  ۲۳۳نتـايج نشـان داد كـه بيوپليمرهــا،    
سـاعت در  ۱۰۸تا ۸۴نگهداري آب خاك را افزايش دادند و از 

.دگراد در نقطه پژمردگي تأخير ايجاد شدرجه سانتي۳۷دماي 
مواد سوپر جاذب در صورت اخـتالط بـا بسـترهاي کشـت     

توانند سبب بهبود بافـت فيزيکـي بسـتر و افـزايش ظرفيـت      مي
، سهولت دسترسي ريشه گياه بـه آب  )۲۳و ۹، ۴(نگهداري آب 

) ۲۱و ۱۳(و کــاهش اســترس خشــکي ) ۱۵(و عناصــر غــذايي 
گيري کردنـد کـاربرد   نتيجه) ۶(عابدي کوپايي و سهراب . گردند

ــوپرجاذب ــنتزي  س ــاي س در ۱۰۰Superab AوA۳۰۰۵PRه
علت درجـه تـورم بيشـتر    افزايش انواع تخلخل در بافت شني به

کـه باعـث افـزايش تخلخـل     طوريپليمرها چشمگيرتراست، به
ميزان چهار برابر نسبت به تيمـار شـاهد و نيـز کـاهش     مويين به

مـواد  رسد دانسـيته پـايين  نظر ميبه.اي شده استتخلخل تهويه
عوامل مختلفي بـر  . آلي سبب کاهش وزن مخصوص شده است

ترين آنها مواد آلـي  دارند که يکي از مهمتأثيرپذيري خاک تراکم
). ۳۲(هستند 

در ميان مجموعه غني از گياهـان پوششـي، گياهـاني يافـت     
تـوان آنهـا را   توانند جايگزين چمن شوند و مـي شوند که ميمي

با مشـکل مواجـه اسـت در نظـر     براي جاهايي که کاشت چمن
. توان بـه گيـاه ليزيماکيـا اشـاره کـرد     گرفت که از اين جمله مي

ــي    ــام علمـ ــا نـ ــا بـ از Lysimachia nummulariaليزيماکيـ
گرمسيري مانند جنـوب  بومي نواحي نيمهPrimulaceaeخانواده

عنوان گيـاه پوششـي کاشـته    اي که در ايران بهگونه. آفريقا است
ازهدف. باشدمي"Lysimachia nummularia "Aureaشود مي

سـوپر  هـاي پليمـر وآلـي ضايعاتازاستفادهمطالعه،اينانجام
درتـأخير خـاک و درآبداشـت نگهافزايشمنظوربهجاذب

گيـاه بر رشـد همراه دور آبياريدائم و اثر آنها بهپژمردگينقطه
.استليزيماکيا
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يايي خاک مورد استفاده در آزمايشبرخي خصوصيات فيزيکوشيم. ۱جدول 
مقدارخصوصيترديف

۱pH۱۰/۷
۲EC (dS/m)۸۷/۰
لوم شنيبافت خاک۳
۲/۳)درصد وزني(mm۲ذرات درشت تر از ۴
۷/۳)درصد(ماده آلي ۵
۷۰/۰)درصد(آهک ۶

خاکتيمارهايمشخصات. ۲جدول 
مشخصات شماره تيمارها

)شاهد(پوسيدهداميدکودرصد۳۰+ خاکدرصد۷۰ ۱
برنجضايعاتوشهريزبالهکمپوستدرصد۳۰+ خاکدرصد۷۰ ۲

برنجضايعاتوزيتونتفالهدرصد۳۰+ خاکدرصد۷۰ ۳
برنجضايعاتوشهريزبالهکمپوستدرصد۵۰+ خاکدرصد۵۰ ۴

برنجضايعاتوزيتونتفالهدرصد۵۰+ خاکدرصد۵۰ ۵
برنجضايعاتوشهريزبالهکمپوستدرصد۷۰+ خاکدرصد۳۰ ۶

برنجضايعاتوزيتونتفالهدرصد۷۰+ خاکدرصد۳۰ ۷
وشهريزبالهکمپوستدرصد۳۰+ داميکوددرصد۲۰+خاکدرصد۵۰

برنجضايعات ۸

برنجضايعاتوزيتونتفالهدرصد۳۰+ داميکوددرصد۲۰+ خاکدرصد۵۰ ۹
کيلوگرم خاکدر يکگرم۵/۲+ پوسيدهداميکودرصدد۳۰+ خاکدرصد۷۰

سوپرجاذب ۱۰

کيلوگرم خاک يکدرگرم۵/۷+ پوسيدهداميکوددرصد۳۰+ خاکدرصد۷۰
سوپرجاذب ۱۱

گرم در يک کيلوگرم خاک۱۵+ پوسيدهداميکوددرصد۳۰+ خاکدرصد۷۰
سوپرجاذب ۱۲

هامواد و روش
بز شـهري پـس از همـاهنگي بـا     براي انتخاب خاک فضاي سـ 

مدير عامل محترم سازمان فضاي سبز شهر رشت، خـاک يـک   
۱جـدول  . تر به آزمايشگاه منتقـل گرديـد  منطقه با بافت سبک

در . دهـد برخي از خصوصيات خاک مورد آزمايش را نشان مي
اختالط خاک بـا ضـايعات آلـي کشـاورزي و     ، فاز انکوباسيون

آزمـايش در  . انجام شد۲دول ها طبق تيمارهاي جسوپر جاذب
. تکـرار انجـام شـد   ۳تيمـار و  ۱۲قالب طرح کامًال تصادفي با 

گيري شده در آزمـايش تعيـين رطوبـت    ترين پارامتر اندازهمهم
و )Field Capacity (FC)(تيمارهـا در حالـت ظرفيـت زراعـي    

است کـه  ) Permanent Wilting Point (PWP)(نقطه پژمردگي 
در حـال  . خـاک اسـت  ) mφ(انسيل ماتريـک  الزمه آن تعيين پت
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حاضـر، جهـت تعيـين منحنـي رطـوبتي خـاک، روش صـفحه        
اگرچــه ايــن روش . متــداول اســت) Pressure plate(فشــاري 

دقيق است ولي به تجهيزات گران قيمت نياز دارد، لذا فقـط در  
شناسي و آبياري مورد استفاده قـرار  هاي مجهز خاکآزمايشگاه

مستقيمي براي تخمين رطوبت ظرفيـت  يرهاي غروش. گيردمي
زراعــي و نقطــه پژمردگــي دايــم وجــود دارد کــه از آن جملــه 

) ۱۱(توان به روش ارايه شـده توسـط نـوربخش و افيـوني     مي
هاي سـاده، ارزان و کـاربردي، روش   يکي از روش. اشاره نمود

اسـاس کـار   ). ۲۰(است ) Filter paper method(کاغذ صافي 
هـاي خـاک بـا وزن يکسـان     که در نمونـه اين صورت استبه
، مقـادير  )متري رد شـده ميلي۲گرم خاک از الک ۱۰۰حدود (

ــاوت و مشــخص آب مقطــر اضــافه نمــوده و اجــازه داده   متف
شود هر نمونه خاک مرطوب با سطح معينـي از کاغذصـافي   مي

سـاعت در تمـاس باشـد تـا بـه      ۴۸مـدت  به۴۲واتمن شماره 
در اين حالت پتانسيل ماتريک نمونـه  ).۵(تعادل رطوبتي برسد 

معـادل پتانسـيل ماتريـک کاغـذ     ) مکش خـاک (خاک مرطوب 
بنابراين اگـر پتانسـيل ماتريـک کاغـذ صـافي بـا       . صافي است

۱بــه شــرح رابطــه )Hamblin)۲۰اســتفاده از رابطــه تجربــي 
دسـت  برآورد شود، پتانسيل ماتريک نمونه خـاک مرطـوب، بـه   

.خواهد آمد
]۱[Ln (10 φm) = - 2/397 – 3/683 Ln(F/)

پتانسـيل ماتريـک کاغـذ صـافي بـر حسـب       φm: در اين رابطـه 
.درصد رطوبت وزني کاغذ صافي استFو ) mpa(مگاپاسکال 

ــه دســت آوردن منحنــي رطــوبتي خــاک حــدود   ــراي ب ۲ب
۲کيلوگرم از هر تيمـار برداشـت و پـس از عبـور دادن از الـک      

گراد درجه سانتي۱۰۵ري در داخل دستگاه آون در دماي متميلي
، ۵ترتيب مقـادير  گرم خاک وزن و به۱۰۰مقدار . خشک گرديد

۳۰و ۵/۲۷، ۲۵، ۵/۲۲، ۲۰، ۵/۱۷، ۱۵، ۵/۱۲، ۱۰، ۵/۷
خاک با دقـت  . گرم خاک اضافه گرديد۱۰۰ليتر آب به هر ميلي

ًال تمام با آب مخلوط گرديد تـا توزيـع رطوبـت در خـاک کـام     
در هر ظرف مخصوص فلـزي، تعـداد سـه بـرگ     . يکسان باشد

گـرم  ۰۰۱/۰طور دقيـق بـا تـرازوي    کاغذ صافي که وزن آنها به

طوري که هر کاغـذ صـافي در بـين    وزن شده بود قرار گرفت به
سـاعت، کاغـذ صـافي    ۴۸بعـد از  . دو اليه از خاک قرار داشـت 

وســيله تــرازو بــا دقــتمرطــوب از ظــرف فلــزي خــارج و بــه
درصد رطوبت وزني کاغـذ صـافي، محاسـبه و    . گيري شداندازه

φm دسـت آوردن  با به. محاسبه گرديد۱از رابطهφm  و بيـان آن
بـار  ۱۵بار و ۳/۰بر حسب بار مقدار رطوبت تيمارها در مکش 

بـا در دسـت   . مشـخص گرديـد  ) PWPو FCرطوبت معـادل  (
گي براي و رطوبت معادل نقطه پژمردFCداشتن رطوبت معادل 

. تمام تيمارها زمان رسيدن به نقطه پژمردگي به دقت دنبـال شـد  
FCعبارتي با دانستن وزن خاک مرطوب در ضرايب رطـوبتي  به

ها، زمان رسيدن بـه  در هر تيمار، با توزين مرتب نمونهPWPو 
در هـر تيمـار   PWPو FCهـاي  وزن خاک مرطوب در رطوبت

ها تا رسـيدن بـه   باع خاکترتيب زمان شروع اشبدين. تعيين شد
و تأخير در نقطه پژمردگي دائم در مقايسه PWPرطوبت معادل 

در هـر يـک از تيمارهـا، وزن مخصـوص     . با شاهد محاسبه شد
گيري اندازه) ۱۰(ظاهري، تخلخل کل و درصد آب قابل استفاده 

.شد
پس از آزمايش انکوباسـيون، اقـدام بـه تهيـه قلمـه از گيـاه       

هـا در  نمونه. عمل نشا در گلدان صورت گرفتليزيماکيا کرده و
سانتي متر کشـت و  ۶و عمق ۴۰×۳۰هاي کاشت با سطح جعبه

ميانگين دما در زمان کاشت گيـاه  . در فضاي آزاد قرار داده شدند
درجـه  ۳۰-۳۸ماه به طول انجاميد، ۳و طي مراحل رشد آن که 

ايه طـرح  مطالعه در قالب آزمايش فاکتوريل بر پ. گراد بودسانتي
تيمـار بـا   ۴(هاي کامل تصادفي با دو فاکتور بستر کاشـت  بلوک

۳در ) دور۳(و دور آبياري ) توجه به نتايج آزمايش انکوباسيون
کار رفته در بسـتر  ، تيمارهاي به۳جدول . تکرار صورت پذيرفت

پـس از سـه   . دهدکاشت گياه ليزيماکيا و دور آبياري را نشان مي
ش هوايي گياه از سطح خاک بريـده شـد و   ماه از رشد گياه، بخ

سـاعت در آون  ۲۴مدت ها بهگيري وزن تر، نمونهپس از اندازه
گراد قرار گرفت و سـپس بـا تـرازوي    درجه سانتي۱۰۵با دماي 

طـول  . تعـداد گـره و بـرگ شـمارش شـد     . ديجيتال توزين شد
) متـر مربـع در روز  سـانتي (بلندترين ساقه و سرعت پنجه زنـي  



...اثرات چند بستر آلي و يک سوپرجاذب مصنوعي رطوبت بر آب قابل استفاده خاک،
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کار رفته در مرحله گلخانهبهتيمارهايمشخصات.۳جدول 
مشخصات شماره تيمارها

)شاهد(درصد کود دامي پوسيده ۳۰+ درصد خاک ۷۰ ۱
درصد کمپوست زباله شهري و ضايعات برنج۳۰+ درصد خاک ۷۰ ۲

درصد کمپوست زباله شهري و ضايعات برنج۳۰+ درصد کود دامي ۲۰+ درصد خاک ۵۰ ۳
گرم سوپرجاذب در يک کيلوگرم خاک۱۵+ درصد کود دامي ۳۰+ خاک درصد ۷۰ ۴

بسترهافيزيکيخصوصياتبرتيمارهااثربهمربوطهايدادهواريانستجزيهنتايج.۴جدول

منابع 
تغييرات

درجه 
آزادي

ميانگين مربعات
رطوبتدرصد

FCمعادل

درصد رطوبت معادل 
دائمپژمردگينقطه

مخصوصجرم
هريظا

آبدرصد
نقطهبهرسيدنزمانکلتخلخلاستفادهقابل

دائمپژمردگي
۱۱۹/۵۴تيمار **۲/۱۷ **۱۸۶/۰ **۱/۲۲ **۳/۵۱۳ **۶/۵۲۴۵۶ **

۲۲۰۲۸/۰۰۲۶/۰۰۰۰/۰۱۲۲/۰۸/۲۱۸۹/۱خطا
دار استدر سطح يک درصد معني:**

SPSSافـزار وسيله نرمها بهتجزيه واريانس داده. گيري شداندازه

ها در سطح يک درصـد توسـط   انجام شد و مقايسه ميانگين داده
LSD)Leastآزمون  Significant Difference (انجام شد.

نتايج
دهـد کـه   نشـان مـي  ) ۴جـدول  (هـا  جدول تجزيه واريانس داده

ــر   اخــتالط مقــادير متفــاوت ضــايعات آلــي و ســوپر جــاذب ب
، FCخصوصيات فيزيکي خاک شـامل درصـد رطوبـت معـادل    

نقطه پژمردگي دائم، جرم مخصوص ظاهري، درصـد آب قابـل   
تـأثير استفاده، تخلخل کل و زمان رسيدن به نقطه پژمردگي دائم 

.داري در سطح يک درصد داشته استمعني
، اثر تيمارها بر خصوصـيات فيزيکـي   ۵جدول : فاز انکوباسيون

دل طبق نتايج، بيشترين مقدار رطوبت معا. دهدخاک را نشان مي
FC گرم بـه  ۱۵ميزان سوپرجاذب به(۱۲مربوط به تيمار شماره

در گروه . باشددرصد مي۲۵با رطوبت ) ازاي هر کيلوگرم خاک
) ۸و ۶، ۴، ۲تيمارهاي شماره (تيمارهاي کمپوست زباله شهري 

در . افـزايش يافـت  FCبا افزايش درصد زباله، رطوبـت معـادل   

نيز با افـزايش  ) ۹و ۵، ۳اي تيماره(گروه تيمارهاي تفاله زيتون 
با افـزايش  . افزايش يافتFCدرصد تفاله زيتون، رطوبت معادل 

افـزايش يافـت   FCمقدار سوپر جاذب درصـد رطوبـت معـادل    
گـرم  ۵/۲(۱۰طوري که در بين تيمارهاي اين گـروه، شـماره   به

کمترين مقـدار و تيمـار شـماره    ) سوپر جاذب بر کيلوگرم خاک
بـاالترين مقـدار   ) جاذب بر کيلـوگرم خـاک  گرم سوپر ۱۵( ۱۲

درصد تفاله ۷۰(۷تيمار شماره . را نشان دادFCرطوبت معادل 
در . را دارا اسـت PWPبيشترين مقدار رطوبـت معـادل   ) زيتون

ــون و      ــه زيت ــهري، تفال ــه ش ــت زبال ــاي کمپوس ــروه تيماره گ
سوپرجاذب، با افزايش مقادير هر مـاده، مقـدار رطوبـت معـادل     

PWPکليـه دائم،پژمردگينقطهدرتأخيرنظراز. ش يافتافزاي
تيمارهـاي گـروه   .دار دارندمعنياختالفشاهدتيمارباتيمارها

و ۳۶۰، ۲۶۴ترتيـب بـا   به۱۲و ۱۱، ۱۰تيمارهاي (سوپرجاذب 
بيشتري در تأخير نقطه تأثيرساعت نسبت به ساير تيمارها، ۴۳۲

وسـت زبالـه شـهري    تيمارهـاي گـروه کمپ  . پژمردگي دائم دارند
نسبت به تيمارهاي گروه تفاله زيتون مدت زمان رسيدن به نقطه 

بـا  ۸و ۲تيمارهاي (اند ميزان بيشتري افزايش دادهپژمردگي را به
ين نتايج حاکي از آن اسـت کـه کمپوسـت زبالـه     ا). ساعت۱۲۸
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بسترهااثر تيمارها بر رطوبت قابل استفاده، جرم مخصوص ظاهري و تخلخل کل. ۵جدول 
شماره 
تيمار

رطوبت 
FCمعادل 

رطوبت معادل
PWP

تأخير در نقطه 
)ساعت(پژمردگي دائم 

رطوبت قابل 
)درصد(استفاده 

جرم مخصوص 
۳(ظاهري 

g/cm( تخلخل کل(%)

۱۶/۱۲ i*۱/۸ f۴۸ h۵/۴ f۳۵/۱ d۲/۳۷ d

۲۲/۱۴ h۲/۷ hi۱۲۸ d۰/۷ d۴۷/۱ b۷/۵۳ c

۳۰/۱۵ f۴/۷ gh۱۲۲ e۶/۷ de۵۰/۱ a۶/۳۷ d

۴۶/۱۴ g۶/۷ g۵۱ g۰/۷ d۱۴/۱ e۹/۶۸ a

۵۶/۱۴ g۸/۸ e۵۱ g۸/۵ e۹۹/۰ h۹/۶۶ a

۶۰/۲۳ c۰/۱۳ b۷۸ f۰/۱۰ b۹۹/۰ h۹/۶۶ a

۷۸/۲۴ b۳/۱۴ a۵۳ g۵/۱۰ b۷۰/۰ j۲/۷۱ a

۸۰/۱۶ e۸/۸ e۱۲۸ d۲/۷ de۰۴/۱ g۲/۶۸ a

۹۰/۱۶ e۲/۱۱ e۵۳ g۸/۴ f۹۲/۰ i۰/۶۴ ab

۱۰۸/۱۴ fg۱/۷ i۲۶۴ c۷/۷ c۴۰/۱ c۱/۴۳ d

۱۱۰/۱۸ d۲/۸ f۳۶۰ b۸/۹ b۰۸/۱ f۲/۵۸ bc

۱۲۰/۲۵ a۸/۱۰ d۴۳۲ a۴/۱۴ a۹۴/۰ i۷/۷۲ a

.گر ندارنديکديدار با ياختالف معنياز نظر آمارLSDک حرف مشترک هستند، طبق آزمون ييکه داراييهاداده*

ـ  تـأثير شهري نسبت بـه تفالـه زيتـون     نقطـه خيرأبيشـتري در ت
.دارددائمپژمردگي

دهد که بيشترين مقدار آب قابـل اسـتفاده   نشان مي۵جدول 
ازاي هـر  گرم سوپر جاذب بـه ۱۵(۱۲براي گياه را تيمار شماره 

خود اختصـاص داده  درصد رطوبت به۴۰/۱۴با ) کيلوگرم خاک
نتايج حاکي از آن است که با افزايش درصد ضايعات آلي . است

يابـد و  و افزايش ميزان سوپرجاذب، درصد تخلخل افزايش مـي 
در اين بين تيمارهاي گروه کمپوسـت زبالـه شـهري نسـبت بـه      

بيشـتري در افـزايش درصـد    تـأثير ه زيتـون  تيمارهاي گروه تفال
با افزايش درصد ضايعات آلـي جـرم مخصـوص    .تخلخل دارند

يابد همچنين با افزايش ميزان سوپرجاذب اين ظاهري کاهش مي
۵/۲(۱۰که تيمار شـماره  طوريشود بهروند کاهشي مشاهده مي

اختالف بسـيار انـدکي   ) گرم سوپرجاذب در يک کيلوگرم خاک
گـرم  ۱۵(۱۲کـه تيمـار شـماره    شاهد داشته در صورتيبا تيمار 

. تفاوت زيادي با تيمار شاهد دارد) سوپر جاذب
نشـان  ) ۶جـدول  (نتايج تجزيه واريانس صفات گياه :فاز گلخانه

دهد که وزن خشک، تعداد گره در بلندترين ساقه، تعـداد گـره   مي
درصـد و  ۵بسـتر کاشـت، در سـطح    تـأثير و تعداد بـرگ تحـت   

زنـي در سـطح يـک    طول بلندترين ساقه و سـرعت پنجـه  صفات
هاي حاصل از اثـر بسـتر کاشـت بـر     داده. انددار شدهدرصد معني
درصـد  ۷۰(۴دهـد کـه تيمـار    نشان مـي ) ۷جدول (صفات گياه 

گـرم سـوپرجاذب در يـک    ۱۵+ درصـد کـود دامـي    ۳۰+ خاک 
ــرگ، طــول  ) کيلــوگرم خــاک در صــفات وزن خشــک، تعــداد ب

دار بـا شـاهد   زنـي، اخـتالف معنـي   قه و سرعت پنجهبلندترين سا
۲در رابطه با تيمارهاي حاوي کمپوست زباله شهري، تيمـار  . دارد

۳و تيمـار  ) درصد کمپوست زباله شـهري ۳۰+ درصد خاک ۷۰(
درصـد کمپوسـت   ۳۰+ درصد کود دامي ۲۰+ درصد خاک ۵۰(

گـره تعـداد وخشـک وزندارسبب افزايش معنـي ) زباله شهري
هـاي حاصـل از ايـن پـژوهش نشـان      داده. نسبت به شاهد شدند

ساعت، ميانگين وزن خشک، تعداد ۳۶دهد که در دور آبياري مي
گره، تعداد گره در بلندترين ساقه، طـول بلنـدترين سـاقه، تعـداد     

زني بيشـتر از سـاير دورهـاي آبيـاري اسـت      برگ و سرعت پنجه
).۸جدول (
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آبياري و بسترهاي کاشتتأثيرياه ليزيماکيا تحت تجزيه واريانس صفات گ. ۶جدول 

درجه آزاديمنابع تغييرات

ميانگين مربعات

تعداد گره در بلندترين وزن خشک
ساقه

تعداد 
گره

تعداد 
برگ

طول بلندترين 
ساقه

سرعت 
زنيپنجه

۳۰۱۵/۰بستر کاشت *۶/۲ *۲/۳ *۲/۱ *۸/۱۰ **۲/۲۲ **

۲۰۱۲/۰دور آبياري ns۳/۱۶ **۰/۴ ns۳/۲۱ **۴/۲۵ **۴/۵۷ **

۶۰۰۴/۰آبياري×بستر *۵/۱ **۵۱/۰ *۰/۲ **۰۳/۱ **۱/۳ **

۳/۱۸۱/۱۲۶/۱۷۶/۱۲۸/۶۱/۸(%)تغييراتضريب
ردايرمعنيغدرصد و۱درصد، ۵دار در سطح احتمال يترتيب معنبه:: nsو **، *

ليزيماکياکاشت بر رشد گياهبسترهايتأثير.۷جدول
ار تيم

)بستر کاشت(
وزن خشک بخش 

)گرم(هوايي 
تعداد گره در 
بلندترين ساقه

تعداد 
گره 

تعداد 
برگ 

طول بلندترين 
)cm(ساقه 

سرعت پنجه زني
)/day

۲
cm(

۱*۲/۲۲ b**۳۳/۷ ab۳/۳۲ b۸/۷۹ b۴/۱۵ b۶/۱۵ b

۲۶/۲۶ a۷۷/۶ b۷/۴۷ ab۳/۹۸ ab۰/۱۵ b۳/۱۵ b

۳۰/۲۷ a۷۷/۷ a۱/۴۲ ab۸۱/۱۰۱ a۹/۱۵ b۰/۱۶ b

۴۰/۲۶ a۰۰/۸ a۱/۴۲ ab۳/۱۱۷ a۵/۱۷ a۷/۱۸ a

)شاهد(درصد کود دامي پوسيده ۳۰+ درصد خاک ۷۰. ۱
درصد کمپوست زباله شهري و ضايعات برنج۳۰+ درصد خاک ۷۰. ۲
درصد کمپوست زباله شهري و ضايعات برنج۳۰+ درصد کود دامي ۲۰+ درصد خاک ۵۰. ۳
گرم سوپرجاذب در يک کيلوگرم خاک۱۵+ درصد کود دامي ۳۰+ درصد خاک ۷۰. ۴

يگر ندارندکديدار با ياختالف معنياز نظر آمارLSDک حرف مشترک هستند، طبق آزمون ييکه داراييهاداده**

آبياري بر رشد گياه ليزيماکيادورهايتأثير.۸جدول 

وزن خشک بخش هوايي دور آبياري
)گرم(

تعداد گره در 
بلندترين ساقه

تعداد
گره

تعداد 
برگ

طول بلندترين 
)cm(ساقه 

زنيسرعت پنجه
)/day

۲
cm(

a*۷۵/۲a۶۶/۸a۹۵/۴۸a۱۰۸a۶۷/۱۷a۸۴/۱۸ساعت۳۶
a۵۳/۲b۴۱/۷ab۱۳/۴۲ab۱۹/۹۹b۳۶/۱۵b۹۷/۱۵ساعت۷۲
a۳۷/۲c۳۳/۶ab۱۳/۴۲b۷۳/۹۰b۰۲/۱۵c۵۵/۱۴ساعت۱۶۸

گر ندارنديکديدار با ياختالف معنياز نظر آمارLSDک حرف مشترک هستند، طبق آزمون ييکه داراييهاادهد*

هاي حاصل از برهمکنش دور آبياري و بستر با توجه به داده
درصـد  ۷۰(۲، باالترين وزن خشک در تيمار )۹جدول (کاشت 
درصد کمپوست زباله شهري و ضـايعات بـرنج بـه    ۳۰+ خاک 

ــانگين ۳۶و دور آبيــاري ) ســبت مســاوين ــا مي ۱۳/۳ســاعت ب

۳۶تيمـار سـوپرجاذب بـا افـزايش دور آبيـاري از      . مشاهده شد
سـاعت، رونـد صـعودي در مقـدار وزن خشـک      ۷۲ساعت بـه  
سـاعت عمـل   ۳۶ساعت، معـادل دور آبيـاري   ۱۶۸داشته و در 

در رابطه با تعداد گره و تعداد گره در بلنـدترين سـاقه، در   . کرد
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اثر متقابل دور آبياري و بستر کاشت بر صفات رشد ليزيماکيا. ۹جدول 

بستر آبياري
کاشت

وزن خشک بخش 
)گرم(هوايي 

تعداد گره در 
طول بلندترين تعداد برگتعداد گرهبلندترين ساقه

)cm(ساقه 
زنيسرعت پنجه

)/day
۲

cm(

ساعت۳۶

۱۴۰/۲ b۰۰/۸ abcd۴۳/۳۳ b۴۸/۸۴ c۳۶/۱۷ ab۱۳/۱۸ ab

۲۱۳/۳ a۳۳/۸ abc۵۶/۵۰ a۳۲/۱۰۵ b۹۰/۱۶ abc۹۵/۱۷ ab

۳۸۵/۲ ab۰۰/۹ a۱۲/۵۳ a۵۲/۱۱۹ a۸۰/۱۷ ab۲۸/۱۹ a

۴۶۴/۲ ab۳۳/۹ a۶۶/۵۸ a۶۶/۱۲۲ a۶۳/۱۸ a۰۲/۲۰ a

ساعت۷۲

۱۱۶/۲ ab۳۳/۷ bcde۶۸/۳۱ b۹۵/۸۰ c۳۳/۱۴ e۸۸/۱۴ cd

۲۷۳/۲ a۶۶/۶ def۳۴/۴۶ a۱۲/۱۰۱ b۷۰/۱۴ ed۱۲/۱۴ d

۳۵۴/۲ ab۰۰/۷ cde۸۴/۳۹ b۳۸/۹۷ b۶۶/۱۴ ed۹۶/۱۴ cd

۴۷۲/۲ a۶۶/۸ ab۶۶/۵۰ a۳۲/۱۱۷ a۵۶/۱۷ ab۹۰/۱۹ a

ساعت۱۶۸

۱۰۰/۲ b۶۶/۶ def۶۸/۳۱ b۹۲/۷۳ b۶۶/۱۴ ed۸۱/۱۳ d

۲۱۰/۲ ab۳۳/۵ f۳۴/۴۶ a۴۸/۸۸ c۵۴/۱۳ e۰۵/۱۴ d

۳۷۴/۲ a۳۳/۷ bcde۸۴/۳۹ ab۵۳/۸۸ c۲۶/۱۵ edc۹۳/۱۳ d

۴۶۴/۲ a۰۰۰/۶ ef۶۶/۵۰ a۰/۱۱۲ a۵۰/۱۶ bcd۴۰/۱۶ bc

دار با يکديگر ندارنداز نظر آماري اختالف معنيLSDهايي که داراي يک حرف مشترک هستند، طبق آزمون داده*

وپرجاذب تمامي دورهاي آبياري، ميـزان ايـن صـفات در تيمـار سـ     
در رابطـه بــا تعـداد بــرگ در پــالت،   . بيشـتر از تيمــار شـاهد بــود  

رسـد  نظر مـي به. دار شدبرهمکنش دور آبياري و بستر کاشت معني
توانـد در شـرايط کمبـود    با افزايش دور آبيـاري، سـوپرجاذب مـي   

رطوبتي، نقش خود را در تأمين رطوبت پيرامـون ريشـه گيـاه ايفـا     
ل بلندترين سـاقه، بيشـترين طـول در تيمـار     در ارتباط با طو. نمايد

سـاعت  ۷۲در . ساعت مشـاهده شـد  ۳۶سوپرجاذب با دور آبياري 
در تمـامي  . دار شـد اختالف شاهد بـا تيمـار سـوپر جـاذب معنـي     

زنـي در تيمـار   دورهاي آبياري، طول بلندترين ساقه و سرعت پنجه
ـ  . سوپرجاذب بيشتر از شاهد و سـاير تيمارهـا بـود    زان بـاالترين مي

ساعت سوپرجاذب مشاهده شـد امـا   ۳۶زني در تيمار سرعت پنجه
دار در اين دور آبياري، برهمکنش دور آبياري و بستر کاشـت معنـي  

دار بـين تيمـار   ساعت، اختالف معنـي ۱۶۸و ۷۲در دورهاي . نبود
. شاهد با تيمار سوپرجاذب مشاهده شد

بحث
هـا پـس از   در خـاک PWPو FCافزايش مقدار رطوبت معادل 

دليل افزايش مقدار کربن آلـي و  استفاده از مواد اصالح کننده، به
هاي حاصل از تجزيه بقايايي آلي و ترشـحات  در اثر تشکيل ژل

گزارش کرد که با افزايش مـاده  ) ۱۶(امرسون . باشدميکروبي مي
. يابدافزايش ميPWPو FCآلي در علفزارها، مقدار رطوبت در 

رس، با افزايش مقـدار کـربن آلـي، ظرفيـت     نظر از مقدار صرف
هاي حاصل از تجزيـه  نگهداري رطوبت خاک در اثر تشکيل ژل

اسـتفاده  ). ۱۶(يابـد  بقاياي آلي و ترشحات ميکروبي افزايش مي
ها باعث افزايش زمـان  از ضايعات آلي کشاورزي و سوپر جاذب

ضـايعات  . رسيدن به نقطه پژمردگي دائم در تمام تيمارها گرديد
آلي با کاهش ميزان تبخير و افزايش ظرفيت نگهداري آب سبب 

ترتيب زمان رسـيدن  افزايش مقدار آب قابل استفاده شده و بدين
پليمرهـاي سـوپر   ). ۲۹و ۱(افتـد  به نقطه پژمردگي به تأخير مي

عنـوان  شان در جذب مقـدار زيـاد آب بـه   دليل تواناييجاذب به
ند اين آب را براي گياه توانمخازن کوچک آب عمل نموده و مي

ايـن  . قابل اسـتفاده و سـبب تـأخير در نقطـه پژمردگـي گردنـد      
، ۱۳، ۱۲(موضوع با نظريه محققين بسيار زيـادي مطابقـت دارد   
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نـوعي  (در پژوهشـي اثـر هيـدروژل ويتـرا     ). ۳۱و ۲۱، ۱۸، ۱۵
بـر پژمردگـي و تـنش رطـوبتي دو گيـاه آهـار و       ) سوپر جاذب

شان داد که افزايش ميزان هيدروژل، نتايج ن. جعفري بررسي شد
در ). ۱۸(سبب افزايش زمان رسيدن به نقطـه پژمردگـي گرديـد    

اثر هيدروژل روي رشد )۳۵(يک پژوهش ديگر، وانگ و گرگ 
نتـايج نشـان   . و پژمردگي سه گياه زينتي مورد بررسي قرار دادند

داد که هيدروژل اثر مفيدي روي رشد گياهان نداشته امـا زمـان   
.براي رسيدن به نقطه پژمردگي را تا سه روز افزايش دادالزم 

، )لـوم شـني  (دليل سبک بودن بافت خاک در اين آزمايش به
افزودن ضايعات آلي سبب افزايش بيشتر درصـد رطوبـت قابـل    

افزايش درصد رطوبت در خاک شني با افـزودن  . استفاده گرديد
ار تـن در هکتـ  ۲(شـده تاکسـتان   شده و خردهاي هرسشاخه

و ) تـن در هکتـار وزن تـازه   ۲۰و ۱۰(، کـود گـاوي   )وزن تازه
) تــن در هکتــار وزن تــازه۱۶و ۸(کمپوســت قــارچ لــه شــده 

هـاي فيزيکـي،   مواد آلي باعث بهبود ويژگـي ). ۳۲(گزارش شد 
هـا و  شيميايي و زيستي خاک مانند تخلخـل، پايـداري خاکدانـه   

). ۳۶و ۳۵، ۱۹(شوند جرم مخصوص ظاهري خاک مي
داري بين تيمـار شـاهد و   ساعت، اختالف معني۳۶در زمان 

سـاعت، وزن  ۱۶۸شود، اما در تيمار تيمار سوپرجاذب ديده نمي
با افزايش . دار بيشتر از شاهد بوده استطور معنيخشک گياه به

۱۶۸سـاعت و سـپس   ۷۲سـاعت بـه   ۳۶مدت زمان آبياري از 
تفاده گيـاه  ساعت، توانايي سـوپرجاذب در تـأمين آب قابـل اسـ    

رود با افزايش دور آبيـاري بـه   انتظار مي. شودبيشتر مشخص مي
ــاعت۲۴۰-۲۸۸(روز ۱۲-۱۰ ــوپرجاذب  ) س ــار س ــري تيم برت

دليـل نقـش   ايـن بـه  . نسبت تيمـار شـاهد بيشـتر نمايـان گـردد     
سوپرجاذب درايجاد تأخير ر رسيدن به ضـريب رطـوبتي نقطـه    

در رابطـه  . است)طبق آزمايش انکوباسيون(پژمردگي دائم خاک 
درصـد  ۷۰(۲با تيمارهاي حاوي کمپوست زباله شهري، تيمـار  

درصد ۵۰(۳و تيمار ) درصد کمپوست زباله شهري۳۰+ خاک 
درصــد کمپوسـت زبالــه  ۳۰+ درصـد کــود دامـي   ۲۰+ خـاک  
نسـبت  گـره تعدادوخشکوزندارسبب افزايش معني) شهري

يل افزايش مـاده آلـي و   دلتواند بهاين افزايش مي. به شاهد شدند

فراهم شدن مقادير مناسب عناصر غـذايي در خـاک و از طرفـي    
شـدن خصوصـيات فيزيکـي    بهبود ظرفيت نگهداري آب و بهتـر 

گـزارش کردنـد کـه    )) ۲۴(مولدس و همکاران ). ۳(خاک باشد 
تواند کليـه عناصـر غـذايي پرمصـرف     کمپوست زباله شهري مي

ز ايـن طريـق باعـث بهبـود     براي رشد گياه را تـأمين نمايـد و ا  
.عملکرد گياه شود

با افزايش دور آبياري، ميانگين وزن خشک، تعدادگره، تعداد 
گره در بلندترين سـاقه، طـول بلنـدترين سـاقه، تعـداد بـرگ و       

گياهـان از راه کـاهش پتانسـيل    . زني کاهش يافـت سرعت پنجه
اسمزي و سـاخت محلـول هـاي آلـي و معـدني در سـلول، بـه        

دهنـد کـه بـه ايـن تحمـل، تنظـيم       تحمل نشان ميشرايط تنش 
در اين شرايط پتانسـيل آبـي گيـاه و پتانسـيل     . گوينداسمزي مي

دليـل جـذب آب در شـرايط افـزايش     تر شده و بهاسمزي، منفي
هاروزنهشدنبسته). ۳۰(يابد امالح، پتانسيل فشاري افزايش مي

ازبآرفـتن دسـت ازكاهشبرايمكانيسميتنش،پاسخ بهدر
طوالنيمدتبهامراگر ايناما) ۳۴و ۲۷(است گياهيهايبافت
ميـزان اكسـيدكربن، ديتثبيـت كـاهش علـت بـه كند،پيداادامه

کـاهش فتوسـنتز، کـاهش    ). ۳۴(يابد ميكاهششدتبهفتوسنتز
دهـد و  تنش، رشد طولي را کاهش مـي . رشد گياه را در پي دارد

رشـد فقـط در   . نسـيل آب دارد اين موضوع ارتباط مستقيم با پتا
در . گيـرد شرايط فراهم بودن آب و حفظ پتانسيل آب انجام مـي 

شرايط تنش رطوبتي، تعداد برگ و سطح بـرگ کـاهش يافتـه و    
گياه براي حفـظ شـرايط رطـوبتي خـود، مجبـور اسـت تنظـيم        

براي اين امر انرژي متابوليکي خود را بـراي  . اسمزي انجام دهد
کند که ممکـن  يا تجمع امالحي صرف ميتوليد مواد حد واسط 

هـا نشـان   همچنـين پـژوهش  . است براي گياه ايجاد سميت کند
) ۳۳(شـود  دهد که تنش رطوبتي باعث کاهش طول ساقه ميمي

طـول  . که اين مطلب نيز با نتـايج تحقيـق حاضـر مطابقـت دارد    
سـاعت  ۱۶۸بـه  ۳۶بلندترين سـاقه بـا افـزايش دور آبيـاري از     

.اري کاهش يافتدطور معنيبه
دهد که افـزودن سـوپرجاذب بـه    نتايج اين بررسي نشان مي

توانـد بـا   خاک با به تأخير انـداختن زمـان پژمردگـي گيـاه، مـي     
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جـويي در ميـزان مصـرف آب    افزايش دور آبياري، باعث صـرفه 
اي که ماده اصـالحي نقـش مسـتقيم تغذيـه    با توجه به اين. شود

ثر بهبود شـرايط فيزيکـي خـاک    ندارد، افزايش عملکرد گياه در ا
اين افزايش رشد در اثر نقش غير مستقيم مـاده اصـالحي   . است

باشـد و در شـرايط   براي گيـاه مـي  Kو N ،Pدر افزايش جذب 
تهويه مناسب و آب قابل دسترس مناسب، ميزان رشـد افـزايش   

پليمرهاي سوپرجاذب با افزايش ظرفيت نگهـداري آب  . يابدمي
ه تأخير انداختن تنش رطوبتي در گياهـان و  توانند در بخاک مي

فراهم کردن يک حالت بافري در برابر از دست رفـتن محصـول   
تـنش خشـکي   ). ۲۲(در طول زمان بين دو آبياري مـؤثر باشـند   

باعث کاهش طول ساقه و ايجـاد حالـت کوتـولگي در گياهـان     
که پليمرها با کاهش اثر تنش خشـکي، مـانع ايـن    ) ۳۳(شود مي

ماده جـاذب  (مثبت ماده اصالحي ايگيتا تأثير. هند شدپديده خوا
بــر افـزايش ظرفيــت نگهـداري رطوبــت و آب قابــل   ) رطوبـت 

استفاده در خاک و نيز افزايش عملکرد دانه سويا در واحد سطح 
علـت جـذب مقـادير قابـل     اين اثـر بـه  ). ۷(گزارش شده است 

جاذب و متعاقـب آن قـرار دادن   مالحظه آب در ساختمان سوپر
آب جذب شده به خاک اطراف ريشه گيـاه در هنگـام خشـکي،    

. باشدمي

گيرينتيجه
۲در کل، طبق نتايج بيشترين وزن خشک اندام هوايي در تيمـار  

در دور ) درصد کمپوست زبالـه شـهري و ضـايعات بـرنج    ۳۰(
سـاعت، وزن  ۱۶۸سـاعت بـود، امـا در دور آبيـاري     ۳۶آبياري 

بيشترين وزن خشک مربوط خشک در اين تيمار کاهش يافت و
۳و ۲در تعداد برگ نيز در تيمارهـاي  . به تيمار سوپرجاذب بود

دار تعداد ، کاهش معني)کمپوست زباله شهري و ضايعات برنج(
سـاعت ديـده   ۳۶سـاعت نسـبت بـه    ۱۶۸برگ در دور آبيـاري  

دار جـاذب، تغييـر معنـي   شود، در حالي که در تيمـار سـوپر  مي
جـاذب  ساعت، تيمـار سـوپر  ۱۶۸آبياري در دور. مشاهده نشد

اي نسبت بـه  نسبت به ساير دورهاي آبياري، نقش قابل مالحظه
رسد تنش رطوبتي با اعمال دور نظر ميتيمار شاهد داشت، اما به

جاذب پليمرهاي سوپرتأثيرساعت براي مشاهده ۱۶۸آبياري تا 
بـا توجـه   کند، لذا بر فاکتورهاي رشد گياه ليزيماکيا، کفايت نمي

توان دور آبياري را به بيشتر از يک هفتـه  به نتايج اين بررسي مي
۲ليزيماکيا در فضاي سبز شهري هر . افزايش داد) روز۱۲-۱۰(

استفاده از پليمرهـاي سـوپرجاذب بـا    . شودروز يکبار آبياري مي
هـا، کـاهش   توانـد باعـث کـاهش هزينـه    افزايش دور آبياري مي

هش رفـت و آمـد تانکرهـاي آبيـاري     بـا کـا  (شهري ترافيک بين
در مجموع، بـا  . ان مصرف آب شودو افزايش راندم) فضاي سبز

گـرم پليمـر   ۱۵تـوان کـاربرد   نظر گرفتن شرايط اقتصادي ميدر
روز را ۱۰-۱۲سوپرجاذب در يک کيلوگرم خاک با دور آبياري 

رود در ايـن  انتظـار مـي  . براي ليزيماکيا نوموالريا پيشـنهاد کـرد  
ياهان با کيفيت باالتري نسبت به شاهد در دور آبيـاري  حالت، گ

شود اثر متقابل سوپرجاذب پيشنهاد مي. روز، توليد شود۱۲-۱۰
ــر )ســاعت۲۴۰بيشــتر از (روز ۱۰و دور آبيــاري بيشــتر از  ، اث

سوپرجاذب، دور آبياري و تـنش شـوري بـر فاکتورهـاي رشـد      
ــين نســبت  ــا و همچن ــر  ليزيماکي ــوپرجاذب ب ــف س ــاي مختل ه

خصوصيات کمي و کيفي گياهان پوششي ديگر در فضـاي سـبز   
.شهري بررسي گردد
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Effects of Some Organic Matter and an Artificial Moisture Absorbent on
Soil Available Water, Delay of Permanent Wilting Point and the Growth

of Lysimachia Nummularia cv. Aurea

A. Mohammadi Torkashvand1*, S. Sedaghat Hoor2 and H. Jamalpour2
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Abstract
In this study, the impact of some organic matters and a moisture super absorbent were investigated on available water
and delay of permanent wilting point in a sample soil of Rasht landscape. In incubation stage, 12 Treatments including
control (70% v/v soil with 30% of the composted manure) and various amounts of soil, municipal compost, composted
manure, olives and rice wastes along with a super absorbent (A200) were used in a completely randomized design. In
order to provide water-release curve and to determine the amount of moisture needed for Field Capacity (FC) and
Permanent Wilting Point (PWP), filter paper method was used. Three treatments having more available moisture and
further delay in permanent wilting point in incubation stage were being applied in greenhouse stage, along with the
control treatment. In greenhouse stage, impact of treatments and irrigation period (36, 72 and 168 hours) were studied
on plant growth of Lysimachia, in a factorial experiment based on randomized complete block design. Results showed
that the greatest weight of shoot dry matter was obtained in 30% municipal waste compost treatment and rice wastes
treatment in 36 hours irrigation period, but at 168 hours period, dry matter decreased and the greatest dry matter was
obtained from superabsorbent treatment.

Keywords: Superabsorbent, Organic wastes, Field capacity, Lysimachia, , Permanent wilting point.
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