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  چکیده
ـ    ) مثالً کمپوسـت ( اهان و مواد مختلف یخود گ یایاز بقا یامروز در کشاورز یایدر دن    بهبـود خـواص    یبـرا  یبـه عنـوان مـواد افزودن
در جهـت کـاهش    ییکم آب و خشـک اسـت اسـتفاده از راهکارهـا     یران کشورینکه ایبا توجه به ا. شود  یخاک استفاده م ییایمیو ش یکیزیف

جهت  استفاده از مواد سوپر جاذب یاز راهکارها یکی. خواهد بود از مشکالت  یاریاز مقدار آب موجود ، راه حل بس نهیمصرف آب و استفاده به
در کارخانـه کمپوسـت   کمپوسـت   یو ورم یشهر ید جامد آلید شده از مواد زاین مقاله کمپوست تولیدر ا. آب است  یش جذب و نگهداریافزا
آب مطلـوب   یو نگهـدار  ن فاکتوریات آن از نظر یفیقرار گرفته و ک یزان جذب آب مورد بررسیاز نظر م مشهد یل مواد شهرداریافت و تبدیباز
از  ییق نمونه هـا ین تحقیدر ا. باشد  یم 150و  100ب در حدود یکمپوست بترت یکمپوست و ورم یکه درجه اشباعیبطور. شده است  یابیارز

و پـارامتر   دیـ ه گردیته) دروژل یه( از سوپر جاذب آب ) درصد 15و  10،  5، 1( فاوت مت یکمپوست در مخلوط با درصد ها یکمپوست و ورم
ش مقـدار  یج نشان داد که با افزاینتا. شد  یریدر آنها اندازه گ یدرصد اشباع مقدارو  pH ، ECزان رطوبت ، یر مینظ ییایمیو ش یکیزیف یها

ک درصد سـوپر جـاذب   ی ینمونه حاوگر ، ید یرات در پارامترهاییبا توجه به تغ یول. ابد ی یش میافزادر کود  یسوپر جاذب مقدار درجه اشباع
  .باشد  یم یمشخصات مناسب یدارا

   کلیدی واژه های
  دروژل یه -یدرجه اشباع –سوپر جاذب  –کمپوست 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقدمه 
به عنـوان مـواد افزودنـی بـرای بهبـود خـواص فیزیکـی و        ) مپوست مثالً ک( در دنیای امروز در کشاورزی از بقایای خود گیاهان و مواد مختلف 

عالوه بر این در مناطق خشک و نیمه خشک که قسمتهای وسیعی از کشور ما ایران نیز جزء آن مـی باشـد،   . شیمیایی خاک استفاده می شود 
بنابراین استفاده بهینـه از روش  . می شود کمبود رطوبت در فصل رشد گیاهان موجب کمبود شدید عملکرد گیاهان به خصوص گیاهان زراعی 

) هیـدروژل (یکی از موارد افزودنی در زمینه جذب آ ب، پلیمری با نام سوپر جاذب آب . های آبیاری و اصالح خاک امری اجتناب نا پذیر است
صوالت باغی و زراعی و همچنین می باشد که استفاده از این پلیمر نتایج شگفت انگیزی در صرفه جویی مصرف آب و افزایش کمی و کیفی مح

  . فضای سبز و جنگلکاری ها دارد

ران یـ در ا یکه کل آب مصـرف  یدر حال: میدان یات را میه حین ماید چطور قدر آب، اید دین، بایبا وجود ا. ران کشوری کم آب و خشک استیا
درصد آن بـه   65ن مقدار یشود، از ا یمصرف م یرزارد متر مکعب آن در بخش کشاویلیم 80ارد متر مکعب در سال است که یلیم 5/86حدود 
 یاریـ بر اثـر آب ) یشن یژه در خاک هایبه و(ز ین ییایمیش ین اتالف آب، کودهایدر رهگذر ا! رود یهدر م یاریآب یغلط و سنت یوه هایعلت ش
مـرتبط،   یطـ یع زیسـت مح یها و فجـا  یخشکسال. شوند یم ینیرزمیز یآبها یمنابع گرانبها یافته و موجب آلودگیش ی، به سرعت شویغرقاب

د محصول در ین معضالت رشد و تولید منĤبع آب  از مهمتریو کمبود شد یناکاف ینزوالت جو ماندر کشور .رحمانه آب است یب یامد هدررویپ
جبـران کمبـود آب     یاز راههـا . باشـد  یقـات مـ  یاز اهم تحق یمقĤبله با تنش خشک یراهکارها ین بررسیبنابرا. رود یبه شمار م یاهان زراعیگ

مواد اصالح کننـده   یخاک و کاربرد برخ یکیزیات فیبا راندمان باال، بهبود خصوص یاریآب یتوان به استفاده از روشها یخصوصأ در زمان رشد م
ـ یـ حـداقل ن  یراابطور اخص د یاهان زراعیاهان بطور اعم و گیک از گیهر .نمود رهاسوپر جاذب  اش یمرهایر پلینظ د یـ رشـد و تول  یبـرا  یاز آب
اه مواجـه بـا تـنش    یـ نتواند فـراهم شـود گ   یلیبه دالبنا  یآب ازیه حداقل نکیدر صورت. باشند یم یط گلخانه ایتحت شرا یرد مطلوب حتلکعم
توانـد   یمـ   یلـده گبـذر ومرحلـه    یر جوانه زنینظ ،حساس به کمبود آب  یشده و در صورت مصادف شدن تنش مزبور با مراحل رشد یکخش

سوپر جاذب  یمریپل ید روژل هایکود کمپوست و ه ، یکود دام  ،یاهیگ یایبقا: ریمواد نظ یبرخ. دیآ ردابه محصول و یریران ناپدصدمات جب
ن  یـ ره شده در ایآب ذخ. ش دهندیآب  را در خاک افزا یره سازیری  و ذخات نگهدیبلاره نموده و قیذخ آب  در خود  یر متفاوتیتوانند مقاد یم
تر یل یلیم  200تا  0زان یسوپر جاذب قأدرند به م یمرهایپل.  ر می گیردااه قریشه گیزاد شده و مورد استفاده رآدر خاک  یقع کم آبمواد در موا 
ر اع و بـه مقـد  یسوپر جاذب موجب جذب سـر  یمرهایپل).  1991و انس یبومن و ا(ند یره نمایمر در خود ذخیپل کهر گرم وزن خش یب به ازا آ
ـ  یسوپر جاذب در خاک و تحـت شـرا   یمرهایر پلیتاث  یقات انجام شده رویتحق. شوند یدر ساختمان خود م  بل مالحظه آباق  یرو یط کـم آب

ع یکشورها، سهولت سـاخت و مصـرف طیـف وسـ     ین مواد در برخیمت ایق یل مناسب بودن نسبین به دلیز بوده و ایت آمیاهان موفقیگ یبرخ
و  ید نیشامآ ه آبیسوپرجاذب در تصف یمرهایپل استفاده از . رجاذب به سالها قبل  باز می گرددپسو یرهامیلپاستفاده از . باشد می نهاآکاربرد 
 ین در پزشکین مواد همچنیا).   1993درزولگ   1993گ یبدر ون(ده است یرش گرداو استخراج معادن گز یو نساج ییع غذایصنا یب هافاضال

گـر  یرد داازمـو ).  1996ران او همکـ  یانـد  1987 ، پـاپس (رود  یرند به کدر مامواد مؤثره د یادسازاز به کنترل آزیکه ن ییروها اب دیو در ترک
وه یـ ل(ره نمـود  اق اشیونها و در اطفاء حریتبادل کننده  ینهایب رزیواکنش هادر ترک یزور در برخیتوان به استفاده بعنوان کاتال ینها مآکاربرد 
ز بعنـوان جـاذب آب  در   یـ و ن ییبه خاک بعنوان مخزن عناصـر غـذا   یک ماده  افزودنیجاذب بعنوان سوپر  یمرهایاز پل یدر کشاورز).   1999

ز یـ و ن یاهیـ ونـه گ گبافت خاک،  ، نهاآ ییایمیو ش یبیات ترکیادی از جمله خصوصیخواص این مواد وابسته به عوامل ز. شود یخاک استفاده م
ت یـ ش ظرفین دسته مواد بوده که بعنوان جاذب آب در افزاید جزو ایمال یاکر ینوع پلسوپر جاذب از  یمرهایپل. باشد ی، میطیمح یفاکتورها

 یو کاهش اثرات سوء تنش خشک یط کم آبیبله با شراان خصوصیت برای  مقیرند و ایگ یر ماری و جذب  آب  در خاک مورد استفاده قرانگهد
بعـاد  ابـه   سوپر جـاذب در خـاک    یمرهایپل یکیولوژیه بیسرعت تجز).   2000و همکاران  چاتسوپلوس ( . رداد ییت بسزایاهم یاهان زراعیدر گ
 یمرهایپل یکولوژیه بیها سرعت تجزیت باکتریجه کاهش فعالیژن خاک و در نتین با کاهش اکسیهمچن. دارد یبستگ یلآزان مواد یدانه و مکخا

ز بافـت اسـت   یـ ر یسـال در خاکهـا    3درشت بافت تـا   یخاکها سال در  2سوپر جاذب از  یمرهایپل یرابد ماندگای یز کاهش میسوپر جاذب ن
و )   1900 یا ولتـ یهل(و ساختمان خاک یزان نفوذ آب در خاک وزن مخصوص ظاهریسوپرجاذب بر م یمرهایپل).  1991وودهوس و جانسون (
ت یـ سوپر جاذب به خاک باال بردن ظرف یهامریاز افزودن پل یهدف اصل. رنداگذ یر میتاث)   1981 یهد ل و ایت(ر از سطح خاکیزان تبخیز مین

ش یموجب افزا یسوپر جاذب به خاک شن یمرهایکردند که افزودن پل یرشاگز)  1999در سال  همکارانهاترمن و . آب در خاک است ینگهدار
 یسـوپر جـاذب را رو   یمرهایپل یدرصد وزن 0.3 0.2 0.1 0.5ر صفریر مقادیتاث  1378در سال خرم دل  یگنج. گردد یآب م یت نگهداریظرف



. نمود یبررم یشن یو لوم یبافت خاک لوم در  در نوع یب آبگذریتخلخل و ضر ،آب  یت نگهداریل ظرفیخاک از قب یکیزیات فیخصوص یبرخ 
ش یافـزا  یر را روین تـاث یشتریملمو ب یدرصد وزن  13/0ر امقد و مر سوپر جاذبیمختلف پل ین درصد هایمĤب یج نشان داد که در خاک لومینتا

  . اشتتخلخل کل خاک د

آم زام . بـا   1999کاران در سـال  و هم یهدرب-ال(گردد  یخاک م یسوپر جاذب در خاک موجب کاهش وزن مخصوص ظاهر یمرهایکاربرد پل 
 یو وزن مخصـوص ظـاهر   1.585به  1.616را از یخاک شن یسوپرجاذب وزن مخصوص ظاهر یمرهایمشاهده کرد که پل یشیآزما یط 1980
دهـد   یش میرصد افزاد 12خاک تا  یسوپر جاذب در خاک وزن مخصوص ظاهر یمرهایپل .کاهش دادند 1.203به  1.331را  یرس یشن خاک

آب در مزرعـه و  رورن جـاد  یا ل سـله، ممانعـت از   یاز تشـک  یریـ گت ثبات خاکدانه ها و جلو یبلاش قیافزا یاز راهها یکی).  1999، یمحدرب ال (
ک یـ  دریافتنـد کـه کـاربرد    1989 همکـاران در سـال  بـن هـور و   (  مرهای سوپر جاذب در خاک می باشدیفاده از پلش خاک استیکاهش  فرسا

 عامل بعنوان جاذب سوپر یمرهایپل ط یشرا یدر برخ. درصد کاهش داد  99ش را تا یزان فرسایم یرایش یاریکیلوگرم پلیمر سوپر جاذب در آب
اهان را یاز گیمورد ن ییمر عناصر غذاین پلین صورت که ایبد).   1997ماگلسن ( رندیگ یم راقر ستفادها مورد خاک ماتریکس در کننده کود آزاد

و همکـاران در سـال   وانک .گردد ین عناصر میا ییب مانع از آبشوین ترتیدهد و بد یر مااه قریر گایجذب نموده و به مرور آنها را آزاد و در اخت
ر ابرخـورد  یئنیپـا حد ن آب از یقردر داده و مشاهده کردند که ا یمر سوپر جاذب را مورد بررسیپل یخاک حاو ییآب  حاصل از آب شو 1989

 یالیآبـرا هـام و پـ   . مر سوپر جاذب ذکـر کردنـد  یاضافه شده  به ماتریس خاک توسط پل یری کودها و نمکهاااست و علت آن را جذب  و نگهد
ن با یبراابن. دهد یکاهش م یزان قابل توجهیوم را به میمونآ ییزان آب شویر خاک مسوپر جاذب د یمرهایرش کردند که کاربرد پلاگز  1995

   :خالصه کرد ر یبه صورت زتوان  یرا مق ین تحقیاهداف ا سوپر جاذب،  یمرهایده پلیات مثبت و عدیتوجه به خصوص

  کمپوست یدر مخلوط با کمپوست و ورممر سوپر جاذب یر پلیکاربرد مقاد یبررس -  1

   یط تنش خشکیراشمرسوپرجاذب تحت یزان کاربرد پلین مین بهترییتع  -2

  .کمپوست در خصوص سوپر جاذب ها  یموجود در کمپوست و ورم ییایمیو ش یکیزیرات فییتغ یبررس -3

اسـت کـه بـه    مناطق خشـک   یبرا یاریوه آبین شیدتریسوپر جاذب، جد یدروژلهایکاربرد ه. است یارین آبینو یوه هایش یریراهکار، بکارگ 
 یریمحلول در آب و آلودگی آبهای زیرزمینی جلوگ یش کودهایرا کاهش داد و ضمنا از شو یاریدرصد مصرف آب آب 50توان تا  یکمک آن م

ن روش یـ لـذا ا . دهد یار آن قرار میشه در اختیر یذب کرده و بنا بر تقاضاجمحلول در آن،  یسوپر جاذب در خاک، آب را همراه با کودها.کرد
ران را از یـ توانـد ا  یابد، میاده شود و تداوم یپ یو به درست ی، اگر بر اساس داده های پژوهشیارین آبینو یر روش هایا در کنار سایو  ییتنها به

ـ   ید یاز بحـران اشـتغال از سـو    ییو رهـا  یید غـذا یشـد  یک سو، و از وابستگیاز  یطیست محیو ز یع خشکسالیفجا در  یگـر، برهانـد و انقالب
 یحـاو آب  یادیـ ر زیتـوان مقـاد   یهستند که م ییدروژلهایا هیآبدوست  یمریپل یژلها 1سوپر جاذب یمرهایپل.جاد کندیو اقتصاد ا یکشاورز
 شـود کـه   یف مـ یتوصـ  یک سوپر جاذب بصورت ماده خشکی یاز لحاظ عمل. را جذب کنند  یکیولوژیزیف یا محلولهای% )  9آب نمک (  امالح

که توسط ماس و  یشیدر آزما. ن ماده صورت گرفته است یا یبر رو یقات متعددیتحق) .  4و  9(جذب کند  یآبن برابر وزن خود محلول یندچ
اول و  ین هایدر چ یاه گوجه فرنگیگ یدروژل بر رویالت کلرادو صورت گرفته با کاربرد هیدر ا 1995در سال  (Math & Croeley) یکرول

کـه توسـط    یگـر یش دیدر آزمـا ) . 19(ده است ید گردیش محصول عایافزا% 6/18در مجموع ش محصول و یافزا% 7/13و % 8/24ب یدوم بترت
ج ینتا. د یگرد یاه بررسیدروژل بر عملکرد گیهاثر دو نوع صورت گرفت  یاه گوجه فرنگیگ یبر رو 1997در سال و همکاران  (Rughoo)راگو 

  ) . 20(شد %  14و %  10زان یبه مش محصول یدروژل با عث افزاین آن است که هر دو هیق مبین تحقیا

 یریشـگاه بـا بکـارگ   یدر آزماار و کاهو ی، خ یاهان گوجه فرنگیگ یبر رو ( Shzmidt & Graham)ت و گراهام یتوسط اشم یگریش دیآزما
ـ ). 23(د در  اجزا عملکرد و وزن خشک داشت یش تولیج نشان از افزایار شور صورت گرفت که نتایدروژل و آب بسیه در  (Al-Hrabi) یالحرب

به  آنج نشان داد که افزودن ینتا. ش نمود یآزما یرشد نهال گوجه فرنگ یو افزودن مواد جاذب الرطوبه در خاک را بر رو یاریاثر آب 1994سال

                                                 
1- Super Absorbent Polymers 



ـ  یشتر گیب یاز دسترس یش ناشین افزایامسلماً گردد که  یدر عملکرد م یدار یش معنیباعث افزا یدرصد وزن 6/0زان یم وده اسـت  اه بـه آب ب
)16 . (  

چـاردز  یمـز و ر یج) . 15(و همکاران گزارش شـده اسـت    (Al-Hrabi) یار توسط الحربیخ یبر رو یجوانه زن شاخصش یافزا 1999در سال 
(James & Richards) که آنها قادرند تا هزار برابر وزن خـود آب جـذب   گفته اند ) دروژلها یه( در شرح سوپر جاذب ها  1996ز در سال ین

هنس و ) . 24(بدست آورد  یدر محصول گوجه فرنگ ییدروژل عملکرد باالیبا استفاده از ه 1990هم در سال  (Wallace) کواال) . 18(د کنن
) کـود ( ییمـواد غـذا   یآب ، به نگهدار یت نگهداریش ظرفیدروژل عالوه بر افزایاعالم نمودند ه 1998در سال  (Haynes & Naidu)دو ینا

 ید جاذب رطـوبت یالمیاکر یپل 1993در سال و همکاران  (Silberbush)بلربوش یس) . 17(کند  یز کمک میو در خاک نکریماکرو و معناصر 
 (Negev)نگـو در منطقـه   یاهـان بـه آب در خـاک شـن    یگ یش دسترسـ یافزا یک ماده اصالح کننده خاک برایبه نام آگروسواک را به عنوان 

  ) . 21(شود  یاد میزان کاربرد آگروسواک زیش میره آب در خاک با افزایت ذخیان داد ظرفج نشینتا. قرار دادند ش ین مورد آزمایفلسط
در سـال  و همکـارانش   (Akhter)ر آن بر رشد جو و گندم و نخود توسط اختـر  یو تاث یو لوم شن یشن یره آب در خاکهایدروژل بر ذخیاثر ه

 یآب بطور خط یت نگهداریدروژل به خاک ظرفیدرصد ه 3/0و  2/0و  1/0ش یاج نشان داد با افزینتا. د یگرد یدر کشور پاکستان بررس2004
(R=0.988) نهال در هر دو نوع خـاک بکـار رفتـه شـد      یروزه در پژمردگ 5تا  4ر یدروژل به خاک باعث تاخیافزودن ه. افت یش خواهد یافزا

)14 . (  
عملکـرد و   یبـه نـام آلکـوزورب را رو    یمر جاذب رطوبتیاثر پل ینه اش گلخایک آزمایدر  2001در سال و همکاران  (Sivapalan)واپاالن یس

مگـا   01/0شده در خاک در فشـار   یج نشان داد که مقدار آب نگهدارینتا. ش قرار دادند یمورد آزما یک خاک شنیا در یمصرف آب سو ییکارآ
درصد  03/0ا در یمصرف آب سو ییزان کارایم. افت یش یزامر افیپل یدرصد وزن 07/0و  03/0کاربرد  یدرصد به ازا 93و  23زان یپاسکال به م

ن یـ در ا یقـات گسـترده ا  یز تحقیـ در کشورمان ن ) .22(ش نشان داد یمار کنترل افزایبرابر نسبت به ت 19زان یدرصد به م 07/0برابر و در  12
   .نه انجام شده است یزم

نشان  "خاک  یکیزیات فیخصوص یبرخ یمر فراجاذب آب بر رویر پلیتاث" :ق خود تحت عنوان یدر تحق 1379کوچک زاده و همکاران در سال 
) . 10(ن را برطرف سـازد  یسنگ یخاکها یریش دهد و مشکل نفوذ پذیسبک  افزا یدر خاکها را رطوبت یتواند نگهدار یمر مین پلیدادند که ا

ن و سبک مورد یدو نوع خاک نسبتاً سنگ عبور آبو  یهدارت نگیدروپالس را بر تخلخل ، ظرفیر ماده جاذب رطوبت هیتاث 1366در سال شرفا 
شـود و تخلخـل در    یرطوبـت در هـر دو نـوع خـاک مـ      یت نگهداریش ظرفیدروپالس موجب افزایآزمون قرار داد و اعالم داشت که افزودن ه

ش رطوبـت خـاک و   یاذب بـر افـزا  مر سـوپر جـ  یر پلیتاث یبر رو 1382در سال  یعیکه شف یقیدر تحق) . 7(دهد  یش میسبک را افزا یخاکها
د مـاده  یـ و تول%  80مـر  یمـار پل یو در ت%  75مار شاهد ید که استقرار گونه در تیل داشت مشخص گردیدوتیآنتکوم یو استقرار گونه پان یبازده

مـار  یو در ت 21/0 مـار شـاهد  یدر تمصرف آب  یین کارایهمچن. گرم بوده است  82/3مر یمار پلیو در ت 71/1مار شاهد یخشک هر گلدان در ت
  ) . 3(تر بود یگرم در ل 46/0مر یپل

در مقدار %  50تون گنبد نشان داد که حداقل یز یهر درخت در باغها یدروژل برایگرم پودر ه 50تا  30با کاربرد  1382هم در سال  یگوگالن
  ) . 13(شود  یم ییصرفه جو یاریآب آب

ن عملکـرد و  یشـتر یا گـزارش نمـود کـه ب   یبر رشد و عملکرد سو A200 از نوع  ر جاذب آبر سوپیاثر مقاد یدر بررس 1384در سال  یاهللا داد
لـوگرم در هکتـار بدسـت    یک 225مر سوپر جاذب ین مقدار پلیز کاربرد باالتریو ن) روز  6 یاریدور آب(  یکاف یاریا با اعمال آبیاجزاء عملکرد سو

  ) . 2(د یآ یم
گرم در  10و صنعت آمده است که با مصرف  یجاذب در کشاورزسوپر  یدروژلهایکاربرد ه یصصن دوره تخیدر دوم) 1381(در گزارش روشن 

اثر  یدر طرح) . 5(شود  یم ییصرفه جو یاریآب ینه هایدرصد در مصرف آب و هز 50دو برابر شده و  یاریاه چمن دور آبیگ یمتر مربع بر رو
داد که اسـتفاده از  نشان ج یکه نتاد یدر منطقه شهرستان سمنان اجرا گرد 1382خربزه در سال  یاریبر دور آب Terracottemمر آبدوست یپل
دارد ، فـاکتور اثـرات متقابـل     یط تـنش خشـک  یدر شرا) اه یوماس گیوه و بیاه ، وزن میه گیبن(  یصفات مورد بررس یر مثبت رویدروژل تاثیه

وماس ین بیشتریمر بیگرم پل 15روز و  6 یاریمار با  دور آبیکه تیردار شد بطو یاه معنیوماس گیصفت ب یبرا%  1صفات مذکور فقط در سطح 
 1384در سـال  و ادل اسـد زاده   یـی رضا طالیتون توسط علیدرختان ز یسوپر جاذب در کاهش خشک یدروژل هایر هیتاث) . 6(را داشته است 

مار نسبت بـه شـاهد   یمورد ت یرشد در نهال ها یخص هاسوپر جاذب ، شا یمرهایپل یدرصد وزن 3/0ج نشان داد با کاربرد ینتا. د یگرد یبررس



در  یکتان روغن ییاه دارویگ یمر سوپر جاذب بر رویکاربرد پل) . 8(قرار گرفته است  یداشته و کمتر در معرض تنش خشک یریش چشمگیافزا
  . د یزابل اجرا گرد یقات کشاورزیمرکز تحق

 یمـ  ییمتر مکعب آب در هر هکتار صرفه جـو  1500زان یبه م) یاریاز ناخالص آبین% 75(ر متیلیم 5/7ق نشان داد که با اعمال ین تحقیج اینتا
گـرم سـوپر    5و  3،2،1،0(کاربرد شش مقدار سـوپر جـاذب   ) . 11(ده یمشاهده نگرد یر محسوسییاه تغیشده گ یریگردد و در صفات اندازه گ

ج نشـان داد کـه اثـر    ید که نتـا یگرد یبررس یرشد و عملکرد ذرت علوفه ا یبر رو) 22و  18،14،10( یاریو چهار دور آب) لو گرم یجاذب در ک
 22و  18 یاریـ ن اثر در فواصل آبیا .و تجمع ماده خشک بوده است بخصوص ارتفاع بوته  یصفات مورد بررس یر با سوپر جاذب رویمثبت مقاد

گرم سوپر جاذب  5و  4و  3ر یمربوط به مقاد یریمورد اندازه گ صفات یر روین تاثیشتریب. روز مالحظه شد  14و  10 یاریشتر از دور آبیروز ب
  ) 1(بدون سوپر جاذب نشان نداد  را با شاهد یدار یزان آن تفاوت معنینبودن م یل کافیگرم خاک به دل 2و  1ر یلوگرم خاک بود و مقادیدر ک

 ییتوسط گندم گزارش گرد که مصرف گوگرد به تنهـا  ییش جذب عناصر غذایاثر گوگرد و کمپوست در افزا یدر بررس 1384در سال  یگودرز
که یدرصد نسبت به شاهد شد در حال 29و  5،  39،  11،  5/5ب یو مس به ترت یم ، آهن ، رویفسفر ، پتاس ییش جذب عناصر غذایموجب افزا

  . ش داد یدرصد افزا 54و  68،  73،  78ب ین عناصر را به ترتیکمپوست جذب ا یمصرف توام گوگرد با کود آل
  :عملکرد، ساختار وخصوصیات هیدروژل 

ساخته شده اند پس وزن مولکولی آن ها ممکن است به چند میلیـون برسـد ، در    )تک پاره(  سوپر جاذب ها از اتصال تعداد نامحدودی مونومر
چـه غلظـت مونـومر در ایـن مـواد       هـر . غیر سمی هستند که بار مثبت آنها عنصرمعدنی پتاسیم یا سدیم است  12حقیقت پلی آلکیل آمیدهای

افزایش یابد سبب ایجاد تخلخل بر اثر تبخیر محلول در ژل می شود که این فضاهای خالی باعث افزایش سطح تماس ژل با محلولهای آبی مـی  
تحکام ژل ، به چهار نوع تقسـیم مـی   سوپر جاذب ها از نظر میزان جذب ، سرعت جذب ، اس. شود و در نتیجه سرعت جذب را افزایش می دهد

برابر وزن مولکولی خود آب جذب می کنند در حقیقت برای گیاه به منزله آب انبار های زیبایی هستند کـه در   500این مواد در حدود . شوند 
اک توسـط میکروارگانیسـم هـا    سال بسته به نـوع آن در خـ   4-7این مواد پس از . از ریشه به راحتی آب را در اختیار آن قرار می دهندیموقع ن

به علت تغییرحجم مداوم که به دلیل جذب آب وازدست دادن آب پیدا می کنند میزان هوا را در خاک افزایش ها  هیدروژل. تخریب می شوند
  .داده و باعث تهویه بیشتر خاک می شوند

  : ر را برشمرد یتوان موارد ز یها م مزایای استفاده از هیدروژلاز 
  . یکیزیاز نظر بافت ف برروی شاخصهای خاک تاثیرات -1
  فشردگی خاک -2
  تهویه بهینه خاک -3
  ممانعت از فرسایش خاک -4
  جلوگیری از شسته شدن و هدر رفتن مواد غذایی خاک -5
  در خاک  (EC) یو کاهش شور کاهش تاثیرات منفی حاصل از نمک خاک -6
  . یعیطب یدمان استفاده از کود هاش رانیو افزا جذب بهتر مواد غذایی از طریق ریشه -7
   یشه دوانیش ریو افزا )تقویت ریشه زایی(انبوهی رشد ریشه  -8
   یو سهولت در جوانه زن جوانه زنی شاخصافزایش  -9

  فزایش تاثیر کودها و آفت کشها به میزان بسیار چشمگیر -10
  کاهش تاثیرات منفی ناشی از تنش خشکی -11
  % 50-70جلوگیری ازاتالف آب در حدود  کاهش چشمگیر مصرف آب و -12
  افزایش کمی وکیفی محصول و در نتیجه درآمد باالتر -13
  افزایش تولید ماده خشک در گیاه بدون نیاز به افزایش مصرف آب -14

عالوه بـرای رفـع    به. ظرفیت نگهداری آب را باال برد هیدروژلمی توان با استفاده از ) شنی(برای رفع مشکل هدر رفت آب در خاکهای سبک 
در کشاورزی ، باغبانی، جنگلکـاری و فضـای سـبز     هیدروژل. استفاده نمود هیدروژلمی توان از ) رسی(مشکل نفوذ پذیری خاکهای سنگین 

                                                 
1- Poly Alkyl Amides (PAA) 



کـم  این پلیمرها می توانند از بارندگیهای پراکنده در مناطق . تاثیرات مثبت بسزایی در کنترل فرسایش خاک دارد هیدروژل استفاده می شود
در مناطقی که دارای شیب فراوان هستند این مواد می توانند از هدر . آب به خوبی استفاده کرده و در موقع نیاز ریشه در اختیار گیاه قرار دهند

دهنـد  از آنجا که این مواد جذب آب ناشی از بارندگی های پراکنده را باال می برد پس فواصل آبیاری را افـزایش مـی   . رفتن آب جلوگیری کنند
این پلیمرها تنش های رطوبتی را . در خاک متفاوت است هیدروژلکه این افزایش بستگی به شرایط فیزیکی خاک ، آب و هوا و میزان مصرف 

سوپر جاذبها با قرار گرفتن در خاک باعث جذب آب ثقلی و غیـر  . از بین برده وبه سازگاری گیاهان کاشته شده با محیط جدید کمک می کنند
نیتراتها : عناصری نظیر  هیدروژل. تفاده برای گیاه می شوند بنابراین از تنشهای وارده و تقلیل عملکرد تاحد زیادی جلوگیری می کند قابل اس

  .، فســـفاتها ، پتاســـیم، آهـــن ، روی، وانـــواع ویتامینهـــا را در خـــود نگهـــداری نمـــوده و از هـــدر رفـــتن آنهـــا جلـــوگیری مـــی کنـــد  
  میزان و طریقه کاربرد

سانتی متری خاک قرار بگیرد زیـرا اشـعه مـاوراء بـنفش باعـث       5باید به صورت ماده خشک با خاک مخلوط شود و حداقل در الیه  وژلهیدر
  :  در موارد مختلف به شرح زیر است هیدروژلنحوه استفاده از . شکسته شدن سریع این مواد می شود 

سـانتیمتر از سـطح    20-25به این طریق که . زای هر درخت توصیه می شودگرم سوپر جاذب خشک به ا 50-100حدود  :درختان و بوته ها
  .بستگی به بافت خاک و اندازه درخت دارد هیدروژلمیزان مصرف . خاک را با سوپر جاذب مخلوط کرده و استفاده می کنیم

فروبرده به صورتیکه این ) لیتر آب 220در کیلوگرم  1که آب جذب کرده به تناسب  هیدروژل(ابتدا نهال را در ظرفی حاوی ژل  :انتقال نهال
ابتدا محل چاله ها را مشخص کرده و با توجه بـه حجـم   : روش کاشت به شرح زیر می باشد. مواد از ریشه جدا نشود نهال را جا به جا می کنیم

را با خاک مخلوط کـرده ودر اطـراف    هیدروژلریشه نهال اقدام به حفر چاله ای می کنیم که تقریباً سه برابر حجم ریشه باشد سپس مقداری 
ریشه که در وسط چاله قرار دارد می ریزیم و وقتی از محکم شدن نهال و چسبیدن ریشه آن به خاک چاله مطمئن شـدیم آنگـاه آبیـاری مـی     

ــیم  ــداقل   . کن ــد ح ــا بای ــه ه ــن چال ــد       10ای ــای ســطحی را جــذب کن ــد آبه ــا بتوانن ــند ت ــین باش ــر از ســطح زم ــایین ت ــر پ ــانتی مت   .س
روش کار به این صورت اسـت کـه در قسـمت سـایه     .گرم برای هر درخت توصیه می شود  80-100 :رختان میوه و جنگلکاریهای شهرید

اندازه و تعداد حفره ها بستگی به اندازه درخت دارد ( سانتی متری ایجاد می کنیم  40-50حفره  3-5انداز درخت که توسعه ریشه بیشتر است 
را در کف چاله ها به صورت خشک می ریزیم و سـپس روی آن را بـا    هیدروژلاست مقداری ) درون گودال ( په ای در این روش که روش ک) 

عالوه بر این روش سوپرجاذ بها می توانند به .سانتی متر از سطح زمین پایین تر باشند 10خاک معمولی پر می کنیم البته چاله ها باید حداقل 
  .ک به کار روند صورت نواری و اختالط کامل با خا

روش کـار بـه ایـن    . سانتی متری خاک قرار مـی دهـیم   2 -5/2گرم سوپر جاذب در هر متر مربع و در عمق  20-25به مقدار  :زمینهای چمن
صورت است که ابتدا بستر خاک را آماده می کنیم و بعد مقدار توصیه شده را به صورت دستپاش یا بذر پاش در سـطح خـاک پخـش کـرده و     

سـانتی متـر خـاک معمـولی روی آن مـی       10سانتی متری قرار می دهیم و به اندازه  2 -5/2برگرداندن خاک سوپر جاذب را در الیه  سپس با
دراین روش مقدار آبیاری کمتر از روشهای معمول و همچنین دوره آبیـاری  . ریزیم و غلتک می زنیم و بعد عملیات بذر پاشی را انجام می دهیم

  .طوالنی تر می شود 
کیلـوگرم سـوپر جـاذب در هـر هکتـار       40-25حـد ود  ... بسته به خصوصیات مزرعه از جمله بافت خاک، شـرایط اقلیمـی و   :کشتهای زراعی

تـه شـیار    هیـدروژل : روش نـواری  .خاک استفاده می شود وبه دو صورت نواری ، دست پاش یا کود پاش اعمال می شود ) متر مربع10000(
در سطح مزرعه پخش می شود و با ابزار مناسب  دروژلیه: روش دستپاش یا کود پاش. پوشانده و آبیاری می شود  ریخته و روی آن را با خاک

  .آنها را زیرخاک می برند
  .کلوفونی به مقدار دو کیلوگرم در هرمتر مکعب با بستر کاشت مخلوط شده و تا حالت اشباع آبیاری می شود  :پرورش قارچ

ــاء   .ســـانتی متـــری اســـتفاده مـــی شـــود 10-15گـــرم کلوفـــونی در هـــر متـــر مربـــع ودر عمـــق   40 -120حـــدود  :خزانـــه نشـ
را با خاک مخلوط می کنیم و به صورت الیه ای در قسمت پایین گلدان می ریزیم تا ازهدر رفـتن آب جلـوگیری کنـیم یـا      هیدروژل :گلدان

آن ریخته و آن را می فشاریم و سپس سوراخها را با خـاک   خشک را درون هیدروژلسوراخهایی تا دو سوم عمق گلدان ایجاد کرده و مقداری 
 2-3در هر یک از شرایط فوق الزم است تـا  . مصرف می کنیم  هیدروژلمعمولی می پوشانیم تقریباً به ازای هر کیلو گرم خاک گلدان دو گرم 

  .نوبت آبیاری معمولی انجام شود و سپس فاصله آبیاری را افزایش دهیم 



می شود که ایـن  % 50-70بسته به نوع گیاه ، بافت خاک ، شرایط اقلیمی و کیفیت آب ، موجب کاهش آب مصرفی به میزان کاربرد هیدروژل 
  .است % 20-40، گیاهان زراعی در شرایط مزرعه ای %15-40، زمینهای چمن % 50-75مقدار برای گیاهان گلدانی 

این هیدروژلها، پلیمرهایی به شدت . اند د که به تازگی کاربرد وسیعی پیدا کردهکننده جدیدی هستن مواد اصالح )سوپرآب(رزینهای سوپرجاذب 
اند که ضمن برخورداری از سرعت و ظرفیت زیاد جذب آب، به مثابه آب انبارهای مینیاتوری عمـل کـرده و در موقـع نیـاز ریشـه، بـه        آبدوست

شود به ظرفیت نگهداری رطوبت  مقدار آبی که در خاک ذخیره می. دهند میراحتی آب و مواد غذایی محلول در آب را در اختیارریشه گیاه قرار 
  . نیز بستگی داردخاک 

توانند مشکل نفوذناپذیری خاکهـای سـنگین و مشـکل شـویش      آب ضمن باال بردن ظرفیت نگهداری آب در خاکهای سبک می پلیمرهای سوپر
سوپرجاذبها از آنجاکه با جذب سریع آب به میزان صدها برابر وزن خود بـه ژلـی    این. سریع کودها وآلودگی آبهای زیرزمینی را نیز مرتفع کنند

شوند، در کشاورزی و باغبانی، جنگلکاری، فضای سبز و نیز در تثبیت بیولوژیکی شنهای روان، کنترل فرسـایش خـاک و    با دوام زیاد تبدیل می
  . اند ای در دنیا برخوردارشده کویرزدایی از جایگاه ویژه

. دهـد  محض نیاز ریشه، آب را به سهولت در اختیار آن قرار مـی  نکه سوپرآب، تحت فشار هم قادر به نگهداری آب جذب کرده خود است، بهبا ای
ز سوپرآب با جذب سریع آب و حفظ آن، بازده جذب آب ناشی از بارندگیهای پراکنده را باال برده و در صورت آبیاری خاک، فواصل آبیاری را نیـ 

اسـتفاده از  . مقدار این افزایش به شرایط فیزیکی خاک، آب و هوای منطقه و میزان مصرف سوپرجاذب در خاک، بسـتگی دارد . دهند افزایش می
 pHبـا توجـه بـه     .نمایـد  سوپرآب در کاشت نشاء و نهال، تنشهای رطوبتی را از بین برده و به سازگاری نباتات کاشته شده با محیط کمک می

سـال،   5تـا   3ایـن سـوپرجاذبها پـس از    . است، اثر سوء بر خاک نداشته و هیچگونه سمیتی نیز ندارد 7تا  6آب که بین نزدیک به خنثای سوپر
عالوه بـر نگهـداری آب،   . کنند محیطی ایجاد نمی شوند و لذا آلودگی زیست بسته به نوع آن و ترکیب خاک، توسط میکروارگانیسمها تخریب می

  .دهد میزان هوا را در خاک افزایش می) انبساط به هنگام تورم و انقباض به هنگام از دست دادن آب(م سوپرآب به علت تغییر حجم مداو

  ق یروش تحق
ن نقاط مهم ییبخصوص تع ییایمی، ش یکیزیشات فیدروژل  آزمایه –کمپوست  یدروژل  و ورمیه –نه کمپوست یب بهین ترکییابتدا جهت تع

  : ل بود یش بشرح ذیاختالط مورد آزما یدرصد ها. دروژل انجام شد یه –مختلف نمونه  یدر نسبت ها یرطوبت
  

  ب درصد اختالط نمونه ها با کمپوستیترک – 1جدول 
A B C D E  کد نمونه  

  درصد کمپوست  85  90  95  99  100
  دروژلیدرصد ه  15  10  5  1  0

  
  کمپوست  یب درصد اختالط نمونه ها با ورمیترک – 2جدول 

A B  C  D  کد نمونه  
  کمپوست یدرصد ورم  90  95  99  100
  دروژلیدرصد ه  10  5  1  0

  
مطلـوب   یکـ یزیف – ییایمیشـ  یهـا یژگیآب  را نشان دهـد و و  یت نگهدارین ظرفیدروژل را که باالتریه –ب کمپوست ین ترکیدر ادامه بهتر
  .د ه گردیز بطور مشابه نمونه ها تهیکمپوست ن ین در مورد ورمیهمچن. د ین گردییداشته باشد تع

شات مختلـف  یر الزم جهت آزمایسپس از آنها مقاد. اب کامالً خرد شده و بصورت مخلوط همگن در آورده شده است یله آسینمو نه ها ابتدا بوس
نمونه ها انجـام شـده    یرو یو درجه اشباع (EC)13یکیت الکتریو هدا pHن درصد رطوبت ، ییتع یشات انتخابیبرداشته شده است سپس آزما

  .است 
                                                 

1- Electrici Condactiviy  



  خصات دستگاهها مش
هـدایت   بـرای انـدازه گیـری   .فاکتورهای مختلف ازروش های استانداردانجمن سالمت امریکـا اسـتفاده شـده اسـت     برای اندازه گیری

نیز برای   Memmertآون . استفاده شده است  Metrohm 744متر  pHاز دستگاه  pHو  BA 380 - EDTالکتریکی از دستگاه هدایت سنج 
 ms/cmهـدایت الکتریکـی بـر حسـب     . اندازه گیری ها بر حسب ماده خشک می باشد  "ضمنا مواد بکار رفته است  رطوبتوتعیین  خشکاندن

ق که ین تحقیمشخصات سوپر جاذب مورد استفاده در ا.استفاده شده است برای محاسبه درصد اشباع نیز از روش های وزنی.گزارش شده است 
  :باشد یم 3باشد به شرح جدول  ین مرایا یمیمر و پتروشیساخت پژوهشگاه پل

  دروژلیمشخصه ه  یژگیو  فیرد
  دیدانه سف  ظاهر  1
  ندارد  تیبو و سم  2
  gr/cm3 5/1-4/1ته یدانس  3
4  pH 6-7  یط آبیدر مح  
  نامحلول  ت در آبیحالل  5
  4-2 (mm)ن اندازه ذرات یانگیم  6
  190 (g/g)ت جذب آب شهر یظرف  7
  220 (g/g)ت جذب آب مقطر یظرف  8

ــظرف  9 ــول یــ ــذب محلــ  ت جــ
 (g/g)د یم کلریدرصد سد 9/0

45  

  با کمپوست یبیترک یج نمونه هاینتا – 4جدول 

  )درصد(رطوبت   pH EC (ds/m)  یاشباع جهدر  نوع نمونه  کد نمونه
A 100 5/8  07/3  35/7  8/98  گرم کمپوست  
B 99  5/8  80/2  44/7  0/154  گرم سوپر جاذب 1+ گرم کمپوست  
C 95  4/8  98/3  52/7  1/326  گرم سوپر جاذب 5+ گرم کمپوست  
D 90  4/8  15/4  52/7  0/382  گرم سوپر جاذب 10+ گرم کمپوست  
E 85  0/9  42/4  68/7  4/542  گرم سوپر جاذب 15+ گرم کمپوست  

ش یشده که مسلماً موجب افزا یاشباعش درجه یکمپوست با سوپر جاذب باعث افزا یب کمپوست و ورمیدهد ترک یج نشان میهمانطور که نتا
   ) 1مطابق نمودار ( .به دنبال خواهد داشت  یدر کشاورز یارید بسیشود و به دنبال آن فوا یآب در خاک م یزمان نگهدار

  کمپوست یبا ورم یبیترک یج نمونه هاینتا – 5جدول 

  )درصد(رطوبت   pH EC (ds/m)  یدرجه اشباع  نوع نمونه  کد نمونه
A 100 2/38  52/1  0/8  0/150  کمپوست یورم  گرم  
B 99 8/37  60/1  10/8  0/190  گرم سوپر جاذب 1+ کمپوست  یگرم ورم  
C 95 7/36  14/2  12/8  0/350  گرم سوپر جاذب 5+ کمپوست  یگرم ورم  
D 90 6/36  44/2  17/8  4/442  گرم سوپر جاذب 10+ کمپوست  یگرم ورم  

نـه  یر بهیل مقـاد یـ شود که بنـا بـه دل   یده مید (EC) یکیت الکتریزان هدایش در میر افزاییتغ یسوپر جاذب کم یش سهم درصدیافزادر اثر 
  .باً بطور مشابه تکرار شده است یج تقریز نتایکمپوست ن یدر مورد ورم. دارد  یدرصد همخوان 1ن اختالط با مقدار یدر امورد استفاده 



   یریگ جهیت

 کمپوسـت   یر کمپوست و ورمـ ینظ یۀآ ین مصرف کودهایا در حیو  یاریآب یر روشهایا در کنار سای یین استفاده از سوپرجاذب به تنهایبنابرا
نـه از  ین هزیر قابل کشت کشورمان را بـا کمتـر  یخشک و غ ینهایرا دارد که زم یین توانایابد ایح به کار رود و ادامه یکه به نحوه صحیدر صورت
منـابع   یحفـظ و نگهـدار   یه مراکـز و سـازمانها  یـ ف و کلیو اقتصاد کشاورزان شر یورزم در کشایعظ ین تحولینجات دهد و همچن یخشکسال

سـت  یط زیشود به حفظ مح ید کمپوست حاصل میکه از تول یدیمف یطیست محیو با توجه به اثرات ز جاد کندیسبز کشور ا یو فضا یعیطب
  . ز خدمت خواهد شد یسبز ن
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