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  عملکرد دو رقم  جاذب آب بر عملکرد و اجزاي کاربرد پلیمر سوپرتأثیر مطالعه 
 تحت شرایط دیمنخود 

 
  3رضا واعظیعلی و 2، احمد گلچین1سمانه الهیاري*

  دانشگاه زنجان، ،استاد گروه خاکشناسی2دانشگاه زنجان،  ،خاکشناسی گروهارشد  دانشجوي کارشناسی1
  دانشگاه زنجان ،استادیار گروه خاکشناسی3

  4/11/91تاریخ پذیرش:  ؛31/4/91تاریخ دریافت: 
  1چکیده

در  آنترین رویکرد مدیریتی منابع عنوان منطقی کشاورزي، به در وري آبافزایش بهره فراهم نمودن زمینه 
گردد. استفاده از پلیمرهاي سوپرجاذب (هیدروژل) در کشاورزي دیم از خشک عنوان میهمناطق خشک و نیم

باعث  کند بلکهمیکه نه تنها شرایط بهبود عملکرد محصول را فراهم  باشد میاین مهم  کارهاي دستیابی به راه جمله
ملکرد و اجزاي عملکرد ارقام منظور بررسی امکان بهبود ع به .شود نیز میافزایش قابل توجه کارآیی مصرف آب 

هاي در قالب طرح پایه بلوك هاي خرد شدهکرتآزمایشی به صورت نخود دیم توسط پلیمر سوپرجاذب آب، 
ي تیمارها .گردیددر مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا  1389- 90 در سال زراعیدر سه تکرار کامل تصادفی 

اصلی و دو رقم نخود در کرت مربع گرم در متر 300و  150، صفر سطح سهپلیمر سوپرجاذب در  شامل آزمایش
پلیمرهاي سوپرجاذب بر  داد کهنشان  هادادهنتایج تجزیه واریانس  .بودندفرعی  هاي در کرت  ILC482)(جم و

وزن صد دانه و تعداد  صفاتجز  اما ارقام نخود به داري داشتاثر معنیتمامی صفات مورد بررسی در گیاه نخود 
گرم در  541/160(هم نداشتند. بیشترین عملکرد دانه  در بوته در بقیه صفات مورد مطالعه اختالفی با غالف

 از )گرم در مترمربع 276/71(گرم پلیمر در مترمربع و کمترین عملکرد دانه  300رقم جم با کاربرد از  )مترمربع
هاي سوپرجاذب سبب افزایش عملکرد مصرف پلیمر .دست آمد بهدر شرایط بدون کاربرد پلیمر  ILC482رقم 

  ، تعداد غالف در بوته و وزن صد دانه نسبت به تیمار شاهد گردید.زیست توده
  ، عملکرددیمکاري ،هیدروژلنخود،  :کلیدي هاي واژه

                                                             
  ssa.allahyari@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
میلیون هکتار و تولید  98/11) در دنیا داراي سطح زیر کشت معادل .Cicer arietinum Lنخود (  

کشورهاي تولید کننده این گیاه زراعی در مناطق  بیشترین). 2010ون تن است (فائو، میلی 92/10جهانی 
درصد از محصول نخود جهان در شرایط دیم تولید  90خشک و نیمه خشک قرار دارند و حدود 

هزار هکتار سطح  508 از در ایران نیز نخود بین حبوبات سرما دوست، با بیش ).2008، نامبیشود ( می
هزار تن، بیشترین سطح زیر کشت و تولید را به خود اختصاص داده  240تولید تقریبی  زیر کشت و
معموالً  و) 2008، پورصباغ( باشدمی دیم طور به عمدهطور  به نخود در ایرانکشت  .)2010است (فائو، 

ه در رطوبت ذخیره شد شود. در این شرایط گیاه زراعی عمدتاً بهمی کشتبارندگی  بعد از فصل اصلی
به شمار  آنهاي ترین محدودیتو تنش خشکی انتهایی از جمله مهم دهدواکنش مثبت نشان میخاك 

   .)2004رود (سراج و همکاران، می
داري و عدم توانایی خاك در نگهاز یک سو و تولید نخود در شرایط دیم تحت تأثیر قرار گرفتن   

از یرین خاك که دور از دسترس ریشه گیاه است، هاي زنفوذ آب ناشی از بارندگی و آبیاري به الیه
داري راهکارهاي مناسب جهت افزایش قدرت نگه هیشکل کمبود آب دامن زده و ارابه مسویی دیگر 

واد مناسب م از جملهپلیمرهاي سوپرجاذب و آلی کودهاي . ناپذیر ساخته است آب در خاك را اجتناب
. پلیمرها از )2006سپاسخواه و بذر افشان، ( تندهسداري آب در خاك افزایش ظرفیت نگه براي

هاي بزرگ تشکیل زنجیره توسط اتصال به یکدیگر) که رواحدهاي کوچک تکرار شونده (مونوم
ر د این پلیمرهانوع آنیونی  .دنباششامل انواع کاتیونی، آنیونی و خنثی میو  وجود آمده دهند به می

این مواد  .)2006، اسدکاظمیعابدي کوپایی و ( گیردقرار می استفادهکشاورزي با داشتن بار منفی مورد 
هاي تبادلی و داري آب در خاك، ذخیره عناصر نیتروژن، فسفر، گوگرد و کاتیونبا افزایش جذب و نگه

شوند همچنین افزایش تهویه از طریق بهبود ساختمان خاك سبب افزایش رشد و عملکرد گیاهان می
تحت  احتماالً ،ها بر عملکرد گیاهانثیر هیدروژلأت الزم به ذکر است که .)2010نظرلی و همکاران، (
، و همکاران(الحربی  گیردمیهاي خاك قرار ها، نوع محصول و ویژگیثیر میزان مصرف هیدروژلأت

 100عملکرد و وزن  افزایشخود روي گیاه سویا،  هاي ) در آزمایش2005دادي و همکاران ( اله .)1999
افزایش عملکرد دانه و عملکرد همچنین  پلیمر سوپرجاذب مشاهده کردند. تأثیر تحتا ردانه سویا 

توسط پلیمر سوپر جاذب در هر دو شرایط تنش و نرمال توسط مسلمی و همکاران توده  زیست
افزایش بیانگر ) 2011سالم و همکاران (یاروبیول هاي پژوهشنتایج  نیز گزارش شده است.) 2012(
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کیلوگرم در  40و شاخص برداشت با کاربرد عملکرد زیست توده عملکرد دانه، قطر ساقه، ارتفاع بوته، 
  بود.پلیمر سوپر جاذب هکتار 

کمبود  همواره با مشکل باشد و میخشک  جا که ایران کشوري با آب و هواي خشک و نیمه از آن  
لکرد محصوالت کاهش عم مشکالت ناشی از تنش خشکی و تأثیر آن بر بنابراین، آب روبروست
با توجه به نقش پلیمرها  .اهمیت است دارايبراي تأمین نیاز آبی گیاه  مناسب کاري ه راهمختلف و ارای

این پژوهش با هدف مطالعه تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و داري آب در خاك، در افزایش نگه
  .شدم انجادر منطقه زنجان اجزاي عملکرد ارقام مختلف نخود در شرایط دیم 

  
  هامواد و روش

سال زراعی  طیلومی،  - با بافت خاك رسیتحقیقاتی دانشگاه زنجان  در مزرعه این بررسی  
 ،دقیقه عرض شمالی 41درجه و  36مختصات جغرافیایی با انجام گرفت. این منطقه  1389- 90
 داراي واست  قرار گرفته از سطح دریا يمتر 1620ارتفاع  در دقیقه طول شرقی 27درجه و  48

برخی اطالعات مربوط به پارامترهاي هواشناسی . باشدمیمتر میلی 323میانگین بارندگی ساالنه 
  آمده است. 1مدت آزمایش در جدول  طی
هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا بلوك در قالب طرح پایه هاي خرد شدهکرت صورت آزمایش به  

در  گرم در مترمربـع  H3( 300(و  150 )H2 ( ،صفر )H1( سطح 3پلیمر سوپرجاذب در شد که در آن 
بـه   H2. براي این منظور تیمـار  قرار گرفتند کرت فرعیدر  )ILC482و ارقام نخود (جم و کرت اصلی 

جهت انجام آزمـایش از پلیمـر    درصد وزنی خاك تعیین شدند. 1/0به نسبت  H3و تیمار  05/0نسبت 
در جدول پلیمر سوپرجاذب آکوازورب  این از خصوصیاتبرخی سوپرجاذب آکوازورب استفاده شد که 

شود. بندي میجزو پلیمرهاي آبدوست طبقه که آمید استآکوازورب، یک کوپلیمر اکریلآمده است.  2
توانند در مراحـل مختلـف از رشـد گیاهـان آن را     و می آب را جذب کردهچشمگیري از ها مقادیر آن

جذب آب در خـاك شـده کـه نتیجـه آن     هاي فیزیکی ویژگیهمچنین موجب بهبود رهاسازي نمایند. 
(الهـادي و   باشـد خـاك مـی  نیتروژن افزایش محتواي مقاومت به هدر رفت آب در خاك و افزایش در 
   ).2009همکاران، 

 دارايهاي هاي بزرگ، برگداراي غالف وباشند هر دو رقم از تیپ کابلی میکه مورد مطالعه ارقام   
 غـالف کـم  هاي درشت بوده ولی داراي تعداد غالف در گیاه و تعداد دانه در دانه هاي درشت بابرگچه

اوایل فصل بهار پس از  در) از موسسه تحقیقات نهال و بذر تهیه شدند. 1993هستند (مجنون حسینی، 
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م منظور انجـا  به متر)سانتی 0-30( خاك زراعی هاي آزمایشی، نمونهسازي بستر بذر و ایجاد کرتآماده
 5/1متر و عرض  3هر کرت به طول  ).3شیمیایی الزم برداشت گردید (جدول  -هاي فیزیکیآزمایش

 25ترتیـب   ها بهبین ردیف و روي ردیف متر بود. فاصلهسانتی 50 ردیف کاشت به فاصله 6متر شامل 
تیمارهاي مورد در  آکوازورب، پلیمر سوپرجاذب هارقبل از کاشت بذمتر در نظر گرفته شد. سانتی 8و 

زیـر بـذر قـرار گرفـت     (حـداکثر تـراکم ریشـه)    متـري  سـانتی  15-20، و در عمـق  نظر در کنار پشته
 30در ضـدعفونی شـده و   کـش کاربوکسـین تیـرام    قارچبا استفاده از  نیز بذرها ).2006اربط،  کاظمی(

مزرعه چندین بار هاي هرز موجود در علفنیز رشد  در طول دوره. ندکشت گردید 1390ماه فروردین
عملکرد گیاه شامل غالف در بوتـه، دانـه در بوتـه و وزن     يجهت تعیین اجزا .ندبا دست وجین گردید

گرفت. قرار  گیرياندازههر کرت انتخاب و مورد هاي وسط ردیف ازطور تصادفی  بوته به 10صد دانه، 
در واحـد   و عملکـرد دانـه   زیست تودهعملکرد هر کرت اي در پس از حذف اثرات حاشیهنهایت  در

 مقایسه و SAS (version 9) افزارها با استفاده از نرمتحلیل آماري داده و تجزیه سطح گزارش گردید.
 ضـرایب  .صـورت گرفـت   درصـد  5 احتمـال  اي دانکن در سطحها براساس آزمون چند دامنهمیانگین

 افـزار  با نـرم  هادار شدن آنطح معنیگیري به همراه سصفات مورد اندازهپیرسون بین تمامی همبستگی 
SPSS (version 17)  افزار  از نرم هاشکلبراي ترسیم انجام وExcel .استفاده گردید  

  
  .31/6/1390 تا 1/1/1390میانگین بارش و دماي زنجان از تاریخ  -1 جدول
  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  

  20/0  067/0  5/5  6/3  9/40  8/40  متر)میانگین بارش (میلی
  75/17  65/22  14  7/9  6  6/1  گراد)میانگین دما (سانتی

  74/43  46/37  50/35  83/37  39/60  00/44  میانگین رطوبت نسبی (درصد)
  05/11  54/9  6/9  54/11  94/7  84/8  میانگین ساعات آفتابی

  96/2  78/2  16/3  18/3  62/3  39/4  سرعت باد (کیلومتر بر ساعت)
  

  .هاي پلیمر سوپرجاذب آکوازوربرخی ویژگیب -2جدول 
  سفید  رنگ ظاهري

  85/0  چگالی ظاهري
  10- 15  مقدار رطوبت (درصد)

  10/1  متر مکعب)(گرم بر سانتی چگالی
  10/8  اسیدیته

  6/4  واالن بر گرم)میلی اکیظرفیت تبادل کاتیونی (
  400  ظرفیت عملی جذب آب مقطر

  150  در خاكظرفیت عملی جذب آب 
  5  (سال) حداکثر دوام
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  نتایج و بحث 
و  هاي سوپرجاذباثر پلیمر) 4(جدول ها دادهبا توجه به جدول تجزیه واریانس : تعداد غالف در بوته

گردید، اما اثرات متقابل پلیمر و دار درصد معنی یک احتمالتعداد غالف در بوته در سطح  نوع رقم بر
داري بر تعداد غالف در بوته نداشت. مقایسه میانگین تعداد غالف در بوته نشان داد که  معنی ارقام تأثیر

داري با و تفاوت معنی د تعداد غالف بیشتري تولید کردندگیاهانی که پلیمر بیشتري دریافت کرده بودن
علت  ).3(جدول  دو تیمار دیگر داشتند. کمترین تعداد غالف در بوته متعلق به تیمار بدون پلیمر بود

مربوط به طول دوره  عدد) 383/7( گرم پلیمر در مترمربع 300باال بودن تعداد غالف در بوته در تیمار 
نتیجه گیاه فرصت  ، در)5(جدول  رشد و طول دوره گلدهی بیشتر نسبت به تیمار بدون پلیمر بود

بزرگتر، تعداد غالف در  پوششتاجدوره رشد طوالنی را سپري کرده و با ایجاد  تا کافی در اختیار دارد
همچنین در تیمارهایی که از پلیمرهاي سوپرجاذب آب استفاده شد، گیاه از کند. بوته بیشتري را تولید 

تري برخوردار بوده و تولید گل و غالف در محدوده زمانی بیشتري صورت طوالنیدوره گلدهی 
هایی که به غالف تبدیل منابع موجود، تعداد گلتر گیاهان از علت استفاده مطلوب عالوه به گرفت. به

بدون ریزش  يهاي شکوفاشود که اکثر گلشدند بیشتر بود. وجود رطوبت کافی در گلدهی باعث می
دهد. تعداد غالف در بوته در و در مجموع تعداد غالف در بوته را افزایش می شودتبدیل به غالف 

عملکرد نسبت به تنش رطوبتی است (سینک و  ترین جزءاغلب حبوبات از جمله نخود، حساس
). تأثیر کمبود آب بر کاهش تعداد غالف در بوته نخود توسط جلیلیان و همکاران 1994همکاران، 

) گزارش شده است. طبق مطالعات 2009( حسینی و همکاران و )2007(شبیري و همکاران،  ،)2005(
سازي تنش ناشی از نوسانات رطوبتی و آزادبر جلوگیري از  ها عالوه) سوپرجاذب2002الئوشنگ (

ها، موجب افزایش تعداد  شوي سریع آنوتدریجی عناصر غذایی موجود در خاك با جلوگیري از شست
) گزارش کردند که تأثیر مقادیر 2005دادي و همکاران (گردند. همچنین الهغالف در بوته نخود می

نقش این پلیمرها در باال توان به را می سویاوته سوپرجاذب بر تعداد غالف در ب مختلف پلیمرهاي
در این آزمایش مشخص شد که داري رطوبت و آب قابل استفاده در خاك نسبت داد. بردن ظرفیت نگه

دار بین ارقام مورد ). وجود اختالف معنی5 (جدول بودرقم جم متعلق به تعداد غالف در بوته بیشترین 
 باشد.تأثیر ساختار ژنتیکی بر این صفت می بیانگرته آزمایش از نظر تعداد غالف در بو
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سطوح مختلف  بین نشان داد کهها دادهتجزیه واریانس از  دست آمده بهنتایج : تعداد دانه در بوته
، اما نوع وجود داردبر صفت تعداد دانه در بوته درصد  یک احتمالداري در سطح  ، تفاوت معنیپلیمر

 تیمارهاي). 4جدول (داري بر تعداد دانه در بوته نداشت پلیمر و رقم تأثیر معنیرقم و اثرات متقابل 
 هايتعداد دانه در بوته با میانگینگرم پلیمر در مترمربع و صفر (بدون مصرف پلیمر) از نظر  150، 300

). 5(جدول قرار گرفتند هاي متفاوت از لحاظ آماري در کالسعدد  317/4و  55/5، 5/7ترتیب  به
هاي تخم تقریباً در ترین جزء عملکرد در حبوبات است، زیرا تعداد سلولتعداد دانه در بوته با ثبات

اي متأثر از شرایط تلقیح و موقعیت طور قابل مالحظه ها برابر است. بنابراین تعداد دانه بههمه تخمدان
تواند سبب ایشی نخود میمحدودیت آب در مرحله ز ).2005نیام در گیاه است (جلیلیان و همکاران، 

نش خشکی تعداد دانه در بوته به تها شده و سبب افت تعداد دانه در بوته گردد. ها و غالفریزش گل
ي تعداد بیشتري از سبب کاهش بارور ،تنش خشکی در مرحله گلدهی که چنان آنبسیار حساس است. 

. )2006(نایار و همکاران،  دسبب کاهش تعداد دانه در بوته خواهد ش عامل این شود،ها میگل
افزایش تعداد گل در بوته، تعداد غالف بیانگر ) روي گیاه سویا 2005دادي و همکاران (اله هاي پژوهش

تعداد دانه در  افزایشباشد. ها مینهایت تعداد دانه در بوته به وسیله کاربرد سوپرجاذب در بوته و در
دست آمده توسط  به، با نتایج پژوهشار بدون پلیمر در این بوته در تیمارهاي داراي پلیمر نسبت به تیم

  مطابقت دارد. گیاه سویا  تعداد دانه در بوتهتأثیر پلیمر سوپرجاذب بر بر ) 2007یزدانی و همکاران (
درصد  پنج احتمالدانه در سطح  پلیمر بر وزن صدمختلف  اثر متقابل رقم و سطوح: دانه وزن صد

مشخص  )6 جدول(سوپرجاذب در هر رقم پلیمر سطوح با مقایسات میانگین  .)4(جدول  بوددار معنی
و وزن صد دانه  درصد 2/31و  9/8را  جم رقم وزن صد دانه ،گرم پلیمر در مترمربع 300گردید تیمار 

در متر مربع و تیمار شاهد گرم پلیمر  150نسبت به تیمار ترتیب  درصد به 3/29و  6/8را   ILC482رقم 
رقم جم در تمامی سطوح پلیمر مصرفی داراي  دهدنشان می 6 جدولکه  طور ده است. همانافزایش دا

اي وزن صد دانه یک خصوصیت واریتهبود. هر چند که  ILC482وزن صد دانه باالتري نسبت به رقم 
که  دن) عنوان کرد1998کوچکی و سلطانی ( ا طول دوره رسیدگی نیز مرتبط است.است اما مقدار آن ب

دادي و  اله کند.خسارت را به وزن دانه وارد میپر شدن دانه سویا بیشترین  رطوبتی در مرحله تنش
داري در وزن صد دانه سویا تحت تأثیر سطوح ) در آزمایشات خود اختالف معنی2005همکاران (

 سالم و همکارانیا) و روبیول2010ادم و همکاران (مختلف پلیمرهاي سوپرجاذب مشاهده کردند. خ
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 طور خطی افزایش دهد. تواند وزن هزار دانه ذرت را بهمی پلیمر) نیز نشان دادند که استفاده از 2011(
ین صورت عنوان ا هتوان پایین بودن وزن صد دانه در تیمار شاهد را بدست آمده می نتایج به  با توجه به
هاي محیطی است. وجود تنش پر شدن آن وزن دانه تابعی از سرعت و طول دوره ،طور کلی بهنمود که 

دلیل کاهش میزان فتوسنتز جاري، سبب  تشکیل و پر شدن دانه به ویژه در مرحله مانند کمبود آب به
. کاهش )2009شکاري و همکاران،  گرددنهایت وزن دانه می پر شدن و در طول دوره ،کاهش سرعت
گزارش شده  نیزخشکی  تنشتأثیر تحت  )2004همکاران ( توسط توبایسر وگیاه نخود وزن صد دانه 

  است.
  

  .اساس ارقام مورد مطالعه بر از نظر وزن صد دانه مقایسه میانگین سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب -6جدول 
  وزن صد دانه (گرم)  مربع) سطوح سوپر جاذب (گرم در متر  رقم

  جم
0  c896/21  

150  b175/26 

300  a047/28  

ILC482  

0  c824/19  
150  b047/24  
300  a785/26  

 
 .سوپرجاذب تحت تأثیر پلیمر عملکرد و اجزاي عملکردهمبستگی بین  -7جدول 

  تعداد غالف در بوته تعداد دانه در بوته وزن صد دانه عملکرد زیست توده عملکرد دانه
 تعداد غالف در بوته 1    
   1 **955/0  تعداد دانه در بوته 
  1 *480/0  *524/0  وزن صد دانه 

 1 **698/0  **760/0  **806/0  عملکرد زیست توده 

1 **835/0  **664/0  **972/0  **947/0  عملکرد دانه 
    .درصد 1 و 5دار در سطح ترتیب معنی به * و **
  

 احتمالگیاه نخود در سطح عملکرد زیست توده بر  سوپرجاذب پلیمر وحطس اثر: توده زیستعملکرد 
داري بر این صفت نداشت ، اما نوع رقم و اثرات متقابل پلیمر و رقم تأثیر معنیدار شددرصد معنی یک
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گرم پلیمر  300پلیمرهاي سوپرجاذب (سطح سوم مربوط به عملکرد زیست توده بیشترین  ).4(جدول 
بدون پلیمر با میانگین  تیماررا آن  کمترینو گرم در مترمربع بود  18/300با میانگین  مربع) در متر

مربع پلیمر  گرم در متر 150به خود اختصاص داد. مقدار این صفت در تیمار  گرم در مترمربع 107/200
هاي کاهش شدید وزن اندام ).5 (جدول مربع داشت گرم در متر 300داري با سطح اختالف معنی ،نیز

) و 1992محدودیت آب توسط پاور و همکاران ( هاي فتوسنتزي در نتیجههوایی و تولید فرآورده
و به عملکرد زیست توده در دسترس بودن آب در  ) گزارش شده است.2009حسینی و همکاران (

در برگیرنده هر دو عملکرد زیست توده سزایی دارد زیرا که  هآن عملکرد دانه نخود دیم تأثیر ب دنبال
به اثر پلیمرها با توجه بنابراین، . )2007(شبیري و همکاران،  باشدجنبه رشد رویشی و زایشی گیاه می

نتیجه  و در گذارد میطور غیرمستقیم بر تعرق گیاه اثر  بر میزان رطوبت قابل استفاده خاك، کاربرد آن به
) در استفاده از پلیمرهاي 1999( و همکاران دهد. آزمایش هاترمانوزن خشک آن را افزایش می

دلیل افزایش تعرق و  ین گیاهان بهدار وزن خشک اسوپرجاذب بر روي افرا و لوبیا قرمز، افزایش معنی
) نیز 2005دادي و همکاران () و اله1991نشان داد. استرن و همکاران ( را جذب دي اکسید کربن

  شود.گزارش کردند که کاربرد پلیمرهاي سوپرجاذب موجب افزایش عملکرد ماده خشک می
بر  پلیمراد که تأثیر سطوح مختلف ها نشان داز تجزیه واریانس داده دست آمده بهنتایج : عملکرد دانه

دار بود. اما نوع رقم و اثرات متقابل پلیمر و رقم تأثیر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی
گرم در  541/160 عملکرد دانه با میانگین). بیشترین 4داري بر عملکرد دانه نداشت (جدول معنی

گرم پلیمر در  150ختصاص داشت و در مقایسه با تیمار گرم پلیمر در مترمربع ا 300 مترمربع به تیمار
که با  ).3(جدول  داددرصد افزایش  2/125و  3/47 ترتیب بهرا ، عملکرد دانه شاهد تیمار ومترمربع 
رحمان و و ) 1991استرن و همکاران (همخوانی دارد. همچنین،  )2005دادي و همکاران (نتایج اله

داري عملکرد دانه گندم طور معنیکاربرد پلیمرهاي سوپرجاذب به ) گزارش کردند که2011همکاران (
  برنج را افزایش داد. و 

) اثر 2007و بخش و همکاران ( ،)2001) روي گندم، نلسون (1999ناجاراجان و همکاران (  
بدیهی  را طی مراحل پایانی رشد گزارش نمودند.نخود دار تنش رطوبتی بر کاهش عملکرد دانه  معنی

باشد. بنابراین، تنش منظور دستیابی به عملکرد باالتر دانه ضروري می تأمین رطوبت کافی به است که
نخود  عملکرد دانه ف در بوته، دانه در بوته و همچنینشدید خشکی موجب کاهش تعداد غال

دسترس قرار دادن آن  در هیدروژل با جذب آب و با رسد کهنظر می چنین بهاز طرفی نیز، گردد.  می
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کاسته است، که نتیجه آن افزایش عملکرد نخود دیم شرایط دیم راي گیاه، از اثرات منفی تنش خشکی ب
 بود. 

عملکرد ، تعداد دانه در بوته، تعداد غالف در بوته، )7همبستگی صفات (جدول  با توجه به جدول  
رایط دیم دارند. ترتیب همبستگی مثبت و باالیی با عملکرد گیاه در ش و وزن صد دانه بهزیست توده 

علت افزایش  مربع پلیمر به گرم در متر 300و  150هاي رسد افزایش عملکرد دانه در تیمارنظر می به
همکاران  جمشیدي مقدم واند. مقادیر صفات مذکور بوده که در نهایت عملکرد باال را موجب شده

عملکرد تک بوته معرفی  بر ) وزن صد دانه و تعداد غالف در بوته را داراي بیشترین تأثیر2007(
کند. بنابراین براي افزایش عملکرد دانه درصد کل تغییرات عملکرد بوته را توجیه می 90نمودند که 

  رسد.نظر می ارقام نخود، توجه به این صفات ضروري به
به  توان گفت که استفاده از پلیمر سوپر جاذبطور کلی می دست آمده، به از نتایج به: گیري کلینتیجه

 و اجزاي عملکرد دار عملکردموجب افزایش معنیمربع در شرایط دیم  گرم در متر 300و  150مقادیر 
داري بین ارقام مشاهده نشد و در شرایط ولی اختالف معنی گردید.) ILC482ارقام مورد مطالعه (جم و 

کاشت دیم و در شرایط توان هر دو رقم را کشت نمود. دیم و بدون مصرف پلیمر سوپرجاذب می
گرم در مترمربع پلیمر  300به همراه مقدار رقم جم  گرددمیتوصیه مصرف پلیمر سوپر جاذب، 

   .مورد کشت قرار گیرد در منطقه زنجان آکوازورب سوپرجاذب
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Abstract2 
 Provide theme of increase efficiency of agricultural water, is as the most logical 
approach of water resources management in arid and semi-arid regions. Super 
adsorbent polymers (hydrogel) application in rainfed agriculture is including 
strategies for achieve to this significant that not only improve the crop qualitative 
yield conditions, but can be causing a substantial increase in water use efficiency. 
In order to investigate the effect of hydrophilic polymer application on yield and 
yield components of two chickpea varieties in rainfed conditions, an experiment 
was conducted in 2011 at the Research Farm of the Faculty of Agriculture, 
University of Zanjan. The experimental design was split plot based on randomized 
complete block design with three replications. Experiment treatment including 
three levels of hydrophilic polymer (H1: 0, H2: 150 and H3: 300 gr/m2) and two 
varieties (Jam and ILC482) were randomized to the main plot and sub plot, 
respectively. The results showed that all studied characteristics were affected by 
hydrophilic polymer, but chickpea cultivars, except on 100 grain weight and grain 
number in plant were not significant differences in other traits. highest grain yield 
(160.541 gr/m2) obtained in Jam cultuvar by applyind 300 gr/m2 polymer and 
lowest grain yield (71.276 gr/m2) obtained in ILC482 cultivar without polymer 
application. Super absorbent polymer apllication was caused to increase at pod 
number in plant, 100 grain weight, and biological yield compared to control. 
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