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:چکیده
کی و شیمیایی گیاهان و مواد مختلف به عنوان مواد افزودنی براي بهبود خواص فیزیي امروز در کشاورزي از بقایايدنیادر

با توجه به اینکه ایران کشوري کم آب و خشک است استفاده از راهکارهایی در جهت کاهش مصرف . خاك استفاده می شود
استفاده از مواد سوپر جاذب هایکی از راهکار. الت خواهد بودل بسیاري از مشک، راه حاستفاده بهینه از مقدار آب موجودآب و 

ظرفیت به منظور بررسی تاثیرپلیمرسوپرجاذب استوکوزب بر خصوصیات خاك، نظیر .جهت افزایش جذب و نگهداري آب است
در سه و کامال تصادفی در سه تکرار به صورت جداگانه فاکتوریل در قالب طرحی بصورتآزمایش،نگهداري آب و تخلخل خاك

افزودن مادهطور کلی نشان داد بهاز این پژوهش نتایج حاصله.شدانجام هایسبک، متوسط و نیمه سنگینخاك بابافت
یافته هاي شده است،همچنین شاهدتیمار توسط خاك، نسبت به خاك موجب افزایش جذب رطوبتهر سه به سوپرجاذب

اشت رطوبت در در جذب و نگهدعملکرد باالتري در خاکی با بافت نیمه سنگین پلیمر استوکوزباستفادهحقیق نشان داد این ت
.با بافت هاي سبک و متوسط داشته استهاییمقایسه با خاك

ظرفیت نگهداري آب لیمرسوپرجاذب،تخلخلخاك، پ:واژههایکلیدي

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاري و زهکشی ایران

1392بهمن 24-اصفهان



مقدمه
حیاتی است که کمبود آن در مناطق خشک و نیمه خشک گسترش کشت در ازاضی مستعد را با محدودیت مواجه آب عنصري 

در حالی که : با وجود این، باید دید چطور قدر آب، این مایه حیات را می دانیم. ایران کشوري کم آب و خشک است.می سازد
میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزي مصرف 80است که میلیارد متر مکعب در سال 5/86کل آب مصرفی در ایران حدود 

در رهگذر این اتالف آب، کودهاي ! درصد آن به علت شیوه هاي غلط و سنتی آبیاري هدر می رود65می شود، از این مقدار 
گرانبهاي آبهاي بر اثر آبیاري غرقابی، به سرعت شویش یافته و موجب آلودگی منابع ) به ویژه در خاك هاي شنی(شیمیایی نیز 

از مهمترین معضالت رشد و تولید محصول در وي ناکافی و کمبود شدید منآبع آبدر کشورمان نزوالت ج. زیرزمینی می شوند
از راههاي جبران . باشدبنابراین بررسی راهکارهاي مقآبله با تنش خشکی از اهم تحقیقات می. گیاهان زراعی به شمار می رود

توان به استفاده از روشهاي آبیاري با راندمان باال، بهبود خصوصیات فیزیکی خاك و کاربرد ان رشد میکمبود آب خصوصأ در زم
ص داراي اخن اعم و گیاهان زراعی بطور هر یک از گیاها.اشاره نمودپلیمرهاي سوپر جاذببرخی مواد اصالح کننده نظیر

در صورتیکه حداقل نیاز آبی بنا به . رایط گلخانه اي می باشندحداقل نیاز آبی براي رشد و تولید عملکرد مطلوب حتی تحت ش
با مراحل رشدي حساس به دالیلی نتواند فراهم شود گیاه مواجه با تنش خشکی شده و در صورت مصادف شدن تنش مزبور

بقایاي مواد نظیربرخی . محصول وارد آیدمی تواند صدمات جبران ناپدیري بهنظیر جوانه زنی بذر ومرحله گلدهی، کمبود آب
ذخیره نموده و د در خواذب می توانند مقادیر متفاوتی آبکود دامی ، کود کمپوست و هید روژل هاي پلیمري سوپر جگیاهی، 

مواد در مواقع کم آبی در خاك آزاد شده آب ذخیره شده در اینرا در خاك افزایش دهندقابلیت نگهداري و ذخیره سازي آب
ره اعمال مدیریت صحیح و بکارگیري تکنیک هاي پیشرفته به منظور حفظ ذخی.گیردیشه گیاه قرار میو مورد استفاده ر

آب خاك از جمله اقدامات موثر براي افزایش راندمان آبیاري و در نتیجه بهبود بهره برداري رطوبت و افزایش ظرفیت نگهداري
سوپر جاذب رطوبت به عنوان مخزن و خاك استفاده از موادیکی از روشهاي جدید در علم آب .از منابع محدود آب می باشد

آزمایش دیگري توسط اشمیت و ).1379(کوچک زاده و همکاران.ذخیره، جلوگیري از اتالف و افزایش راندمان آب آبیاري است
آب بسیار شور ، خیار و کاهو در آزمایشگاه با بکارگیري هیدروژل وبر روي گیاهان گوجه فرنگی) Shzmidt&Graham(گراهام 

اثر آبیاري و افزودن 1994در سالالحربی. اجزا عملکرد و وزن خشک داشتیج نشان از افزایش تولید درصورت گرفت که نتا
6/0نتایج نشان داد که افزودن آن به میزان . رشد نهال گوجه فرنگی آزمایش نمودمواد جاذب الرطوبه در خاك را بر روي 

گردد که مسلماً این افزایش ناشی از دسترسی بیشتر گیاه به آب بوده ملکرد میی داري در عدرصد وزنی باعث افزایش معن
در یک آزمایش گلخانه اي اثر پلیمر جاذب رطوبتی به نام آلکوزورب را روي عملکرد 2001سیواپاالن و همکاران در سال .است

تایج نشان داد که مقدار آب نگهداري شده در خاك در ن. و کارآیی مصرف آب سویا در یک خاك شنی مورد آزمایش قرار دادند 
میزان کارایی . درصد وزنی پلیمر افزایش یافت07/0و 03/0درصد به ازاي کاربرد 93و 23مگا پاسکال به میزان 01/0فشار 

در . شان دادافزایش نبرابر نسبت به تیمار کنترل 19درصد به میزان 07/0برابر و در 12درصد 03/0مصرف آب سویا در 
اذب رطوبت هیدروپالس را تاثیر ماده ج1366شرفا در سال . اي در این زمینه انجام شده است کشورمان نیز تحقیقات گسترده

، ظرفیت نگهداري و عبور آب دو نوع خاك نسبتاً سنگین و سبک مورد آزمون قرار داد و اعالم داشت که افزودن بر تخلخل
-در خاکهاي سبک را افزایش میت نگهداري رطوبت در هر دو نوع خاك می شود و تخلخلهیدروپالس موجب افزایش ظرفی

بر روي تاثیر پلیمر سوپر جاذب بر افزایش رطوبت خاك و بازدهی و استقرار گونه 1382در تحقیقی که شفیعی در سال . دهد
و تولید ماده خشک هر % 80در تیمار پلیمر و % 75پانیکوم آنتیدوتیل داشت مشخص گردید که استقرار گونه در تیمار شاهد 

و در 21/0همچنین کارایی مصرف آب در تیمار شاهد . گرم بوده است82/3ر تیمار پلیمر و د71/1گلدان در تیمار شاهد 
طوبت یکی از راهکارهاي استفاده بهینه از منابع آب و حفظ آن، استفاده از مواد جاذب ر.گرم در لیتر بود46/0یمار پلیمر ت

. شودمیپلیمر سوپرجاذب باعث افزایش رطوبت خاك و جذب عناصر غذایی در خاك . سنتزي یا پلیمرهاي سوپرجاذب است
ها و همچنین میزان مصرف این مواد براي خاك. یابندکنند، به شدت افزایش حجم میاین پلیمرها وقتی آب را جذب می
اثر هیدروژل بر ذخیره آب در خاکهاي شنی و لوم شنی ).1387(کاراناست کریمی و هممحصوالت مختلف کشاورزي متفاوت

نتایج نشان . در کشور پاکستان بررسی گردید 2004و همکارانش در سال رشد جو و گندم و نخود توسط اختر و تاثیر آن بر 
. زایش خواهد یافت اف) R0.988(درصد هیدروژل به خاك ظرفیت نگهداري آب بطور خطی 3/0و 2/0و 1/0داد با افزایش 



-پلیمرهایسوپرجاذبمی.روزه در پژمردگی نهال در هر دو نوع خاك بکار رفته شد 5تا 4افزودن هیدروژل به خاك باعث تاخیر 
این .)1997(گراهام و همکاران.توانندمقادیرزیادیآبیامحلولهایآبیراجذبنمودهومتورمشوند

ریوبارندگیرابهخودجذبنمودهوازفرونشتآنجلوگیریمینمایندوپسازخشکشدنمحمخازنذخیرهکنندهآبوقتیدرداخلخاکقرارمیگیرندآبآبیا
زمانیکهپلیمرهاآبراجذبورهامیک.یط،آبداخلپلیمربهتدریجتخلیهشدهوبدینترتیبخاکبهمدتطوالنیوبدوننیازبهآبیاریمجدد،مرطوبمیماند

هدرخاکهایریزبافتافزایشمییابدمقدارجذبآبنند،دراثرانبساطوانقباضساختمانخاکبهبودمییابدومنافذحاویهوادرخاکجهتتوسعهریشهبویژ
.برابروزنیمتغیراست2000برابرتابیشاز20دراینپلیمرهابستهبهفرموالسیون،ناخالصیهاومیزاننمکموجوددرآبازمقادیربسیارکمحدود

:مواد و روش ها
تکرار بهصورت جداگانه در هر جاذب در سه آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرحکامال تصادفی با فاکتور پلیمر سوپراین 

این تحقیق از سه نوع بافت در.شدانجام علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشگاه محل در یک از خاك ها با بافت مختلف 
و متري و به صورت مرکب و دست خورده برداشت سانتی50-0هایی از عمقنمونهسبک، متوسط و نیمه سنگین (زراعیخاك 

جاذب ، خواص فیزیکی و شیمیایی هایمربوط به بررسی تأثیر پلیمر سوپرقبل از انجام آزمایش. نتقل شدبه محل آزمایش م
مورد نظر با خاك زراعی سوپرجاذب.باشدمیاستوکوزوبپلیمر مورد استفاده در این پژوهش. گرفتها مورد مطالعهقرار خاك

ها برابر و از الزم به ذکر است که وزن همه گلدان. نظر ریخته شدهاي مورد مخلوط و داخل گلدان)کیلوگرم براي هر گلدان2(
ها بطور یکسان و همزمان با مقدار مشخصی در حد پس از آماده شدن، همه گلدان. برخوردارند) فیلتر شنی(زهکشی مناسبی

و این کار هر روز انجام بالفاصله پس از زهکشی، هر یک بطور جداگانه با ترازوي دقیق وزن شده. ظرفیت زراعی آبیاري شدند
در روزهاي بعد وزن کردن گلدانها ادامه داشت تا رطوبت هر .شدندها محددا آبیاري شدو در یک دور آبیاري مشخص، گلدان

گلدان به حدود صفر برسد که این عمل طی چند دوره متوالی تکرار و دور آبیاري هر تیمار بدست آمد

:نتایج و بحث
بود که رطوبت آنچه در طول دوره آبیاري بررسی شد اندازه گیري حجم رطوبت خاك طی روزهاي مختلف در این تحقیق 

سه نوع بافت بهبدینصورت که سوپرجاذب.بررسی شداستوکوزب در سه نوع بافت خاك سوپرجاذب تیمارهاي حاوي حجمی بین
راعی انجام شد،میزان رطوبتی که هر گلدان جذب و آبیاري اولیه تا حد ظرفیت زشدهدر هر گلدان اضافه توزین شده خاك 

در بررسی هاي انجام شده و تجزیه آماري که با نرم افزار .نمود اندازه گیري و به عنوان مرجع عملکرد هر تیمار قرار گرفت
SAS جاذب در تیمارهاي حاوي سوپر جاذب در مقایسه با تیمار شاهد که فاقد سوپرانجام گرفت اختالف ظرفیت نگهداشت آب

.بوده استپلیمر تیمارهاي حاوي که بیانگر عملکرد باالترمعنی دار شد،% 5در سطح بود

در خاك سبکشاهدحاوي سوپرجاذب استوکوزببا تیمارتیمارمقایسه 
ک واختالف به خاك سبک به جذب و نگهداشت رطوبت در خاك کمقیق نشان داد افزودن سوپرجاذب نتایج حاصله از این تح

9در تیمار شاهد دور آبیاري .باشد بوجود آمدحاوي سوپر جاذب و تیمار شاهد که فاقد سوپرجاذب میداري بین تیمارمعنی 
اذب دور آبیاري نسبت به در تیمار شاهد بدلیل عدم وجود سوپر ج.بدست آمدروز 11حاوي پلیمر استوکوزب و در تیمارروز

)1شکل.(حاویسوپرجاذبمیباشدگر جذب بیشتر رطوبت در تیماراناستوکوزبکوتاهتربود کهنشحاوي پلیمر تیمار



در خاك سبکتیمار شاهدبااستوکوزبپلیمر تیمار نمودار مقایسه ): 1(شکل

متوسطبا بافتدر خاكشاهدحاوي سوپرجاذب استوکوزببا تیمارتیمارمقایسه 
همانند انبارهاي مینیاتوري عمل کرده و در موقع پلیمرهاي سوپرجاذب ضمن برخورداري از سرعت و ظرفیت زیاد جذب آب، 

به خاكسوپرجاذب ماده افزودن بدست آمد نشان دادقیق تحآنچهدر این.نیاز ریشه براحتی آب را در اختیار آن قرار میدهد
حاوي سوپر جاذب و تیمار واختالف معنی داري بین تیماربیشتر رطوبت در خاك میشودجذبباعثمتوسطهایی با بافت 

روز 12حاوي پلیمر استوکوزب و در تیمارروز10در تیمار شاهد دور آبیاري .باشد بوجود آمدشاهد که فاقد سوپرجاذب می
که باالتر بودن دور آبیاري در تیمار حاوي سوپرجاذب مورد نظر نشانگر عملکرد بهتر آن نسبت به تیمار شاهد بوده .بدست آمد

)2شکل(.است

در خاك متوسطتیمار شاهدبااستوکوزبپلیمر تیمار نمودار مقایسه ): 2(شکل

در خاك نیمه سنگینشاهدحاوي سوپرجاذب استوکوزببا تیمارتیمارمقایسه 
و باالتر رطوبتجذبباعثنیمه سنگینهاي به خاك افزودن سوپرجاذب بدست آمده در اینپژوهشمشاهده شدنتایج در 

حاوي سوپر جاذب و تیمار شاهد که فاقد ک واختالف معنی داري بین تیمارکم.گردیدآن توسط خاکري بشترنگهدا
10دور آبیاري آنچه دراندازه گیري دور آبیاري در تیمارهاي مورد نظر  بدست آمد نشانگر .باشد بوجود آمدسوپرجاذب می

که پایین تر بودن دور آبیاري در تیمار شاهد نشان دهنده .استحاوي پلیمر استوکوزبدر تیمارروز13و در تیمار شاهد روز
)3شکل(.حاویسوپرجاذبمیباشدتیماروعملکر بهترجذب بیشتر رطوبت



در خاك نیمه سنگینتیمار شاهدبااستوکوزبپلیمر تیمار نمودار مقایسه ): 3(شکل

در سه نوع بافت خاكاستوکوزبحاوي سوپر جاذب تیمارهايمقایسه 
به . می توان با استفاده از هیدروژل ظرفیت نگهداري آب را باال برد) شنی(رفع مشکل هدر رفت آب در خاکهاي سبک براي 

هیدروژل در کشاورزي ، . می توان از هیدروژل استفاده نمود) رسی(عالوه براي رفع مشکل نفوذ پذیري خاکهاي سنگین 
از آنجا که .ژل تاثیرات مثبت بسزایی در کنترل فرسایش خاك داردباغبانی، جنگلکاري و فضاي سبز استفاده می شود هیدرو

این مواد جذب آب ناشی از بارندگی هاي پراکنده را باال می برد پس فواصل آبیاري را افزایش می دهند که این افزایش بستگی 
آمده در این پژوهشنتایج بدستدر .به شرایط فیزیکی خاك ، آب و هوا و میزان مصرف هیدروژل در خاك متفاوت است

12،11به ترتیببافت خاك سبک،متوسط و نیمه سنگینسه درتیمارهاي حاوي پلیمر استوکوزبدر دور آبیاریمشاهده گردید
عملکرد در خاکی با بافت نیمه سنگین پلیمر استوکوزبازاستفاده نتیجه گرفتیافته هاکه میتوان از این .می باشدروز 13و

.)4شکل(.با بافت هاي سبک و متوسط داشته استاشت رطوبت در مقایسه با خاك هاییدر جذب و نگهدباالتري 

درسه نوع بافت خاكاستوکوزبپلیمر تیمارهاي حاوي نمودار مقایسه ): 3(شکل

:نتیجه گیري
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پلیمر استوکوزب در خاك نیمه سنگین



-. افزایش ظرفیت نگهداري آب و کاهش دور آبیاري استهدف اصلی از افزودن پلیمرهاي سوپرجاذب به خاك،
افزایشظرفیتنگهداریآبدرخاکهایباظرفیتنگهداري .ظرفیتذخیرهآببهبافتخاك،نوعواندازهپلیمروامالح خاکبستگیدارد

با توجه . محدودآبمانندخاکهایشنیبااستفادهازپلیمرهایآبدوست منجربهکاهشتلفاتآبازطریقآبشوییوبهبودکارآییمصرف پلیمرمیشود
تنمورد استفاده در این آزمایش بر روي جذب رطوبت و ظرفیت نگهداشت آب با در نظر گرفبه نتایج حاصله از تاثیر پلیمر

توسط خاك، خاك موجب افزایش جذب رطوبتهر سه ماده به این افزودنبطور کلی مشاهده گردید خاكمختلفبافت هاي 
در خاکی با پلیمر استوکوزباستفاده اد یافته هاي این تحقیق نشان دهمچنین .شدکه فاقد پلمر است،شاهدتیمار نسبت به 

با بافت هاي سبک و متوسط داشته اشت رطوبت در مقایسه با خاك هاییدر جذب و نگهدعملکرد باالتري بافت نیمه سنگین 
.است
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