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 15/2/1312 تاریخ پذیرش:  25/5/1311 تاریخ دریافت:
 

 چکیده
پلیمرهای سوپرجاذب قابلیت جذب مقادیر زیادی آب و مواد غذایی را دارند و افزون بر تأمین بهینه آب مصرفی      

ها بسیار کم است. یکی از راهکارهای افزایش بازده آبیاری روی آب از طریق تبخیر و آبشویی نیز در آنگیاهان، هدر

منظور مقایسه ده از پلیمرهای سوپرجاذب است. بهخشک استفاه بهینه از بارندگی در مناطق خشک و نیمهو استفاد

های مختلف ذرات یک پلیمر سوپرجاذب بر ظرفیت نگهداشت آب خاک، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه اندازه

جاذب آب( و سوپرمال ماده جاذبشاهد )بدون اعآب )تیمار ماده جاذب 7عاملی در قالب طرح کامال تصادفی با 

گرم  5متر هرکدام به میزان میلی 4/3-72/4و  5-4/3، 2-5،   2/0-2، 52/0-2/0 ،52/0-52/0اندازه ) 6در 211Aطراوت 

رسی انجام شد. سپس مقدار آب خاک برای هر تیمار لومی و لومیدر کیلوگرم خاک( درسه تکرار در دو بافت شنی

های رطوبتی هر خاک به طور جداگانه رسم گیری و منحنیبار اندازه 22و  2، 3، 2، 2/0، 3/0، 2/0، 0های در مکش

های مختلف و همچنین اثر متقابل این عوامل با هم و تیمارها در مکش گردید. نتایج نشان داد که بین دو بافت خاک

متری میلی 2-5ن داد که پلیمر سوپرجاذب چنین نتایج نشادرصد وجود دارد. هم 2دار آماری در سطح اختالف معنی

 نسبت به سایر تیمارها باعث افزایش قابل توجهی در ظرفیت نگهداری آب خاک به خصوص در بافت سبک گردید.
 

 خاک ، اندازه، منحنی رطوبتی211A: بافت خاک، سوپرجاذب طراوت هاکلید واژه

 
 مقدمه

مناسب نا  هاي جوي ودلیل نقصان ریزشكشور ایران به    

بودن پراكنش زماني و مکاني بارندگي، در زمره كشورهاي 

  خشک جهان همواره با مشکل كمبود آبخشک و نیمه

ترین بخش كشاورزي عمده . از سوي دیگررو به رو است

باشد. ارقامي كه در ع آب كشور ميكننده منابمصرف

هاي مختلف در این رابطه ارائه گردیده، حاكي از گزارش

درصد از حجم آب مصرفي در  11است كه حدود  این

دراجي و سیدشود )مي صرف تولیدات كشاورزي كشور،

هاي غلط درصد این مقدار به شیوه 56كه ( 1331همکاران، 

عناصر غذایي و كودهاي آبیاري هدر رفته و بخشي از آن 

عمق، باعث  بهها  محلول را شسته و ضمن انتقال آن
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 هاي مختلف ذرات پلیمر سوپر جاذب...تاثیر اندازه دشت بزرگ و همکاران:

 ابراهیمي و همکاران،گردد )یني ميهاي زیرزمآلودگي آب

بحران خشکسالي  خطرطرف دیگر از  ؛(1331اعواني،  ؛1335

كند، ور ایران را تهدید ميمانند سایر بالیاي طبیعي كش نیز، كه

هاي د بهینه آب در بخشجویي و كاربرصرفه ضرورت

بخش كشاورزي را بیش از پیش خصوص بهگوناگون و 

  به مسائل بیان شده، اعمالسازد. با توجه ميآشکار 

هاي پیشرفته به منظور گیري روشكارهاي صحیح و بهمدیریت

 یر رطوبتي اهمیت خاصي پیدا افزایش تولید و حفظ ذخا

، 1كیاتکامجورنونگ ؛6133 همکاران،و  دادياله) كندمي

2111).  

یکي از راهکارهاي استفاده بهینه از منابع آب و حفظ آن      

 هاي مصنوعي به نام پلیمر سوپرجاذبكنندهاز اصالحاستفاده 

هاي اخیر در دنیا كاربرد وسیعي یافته است. است كه در دهه

توانند با كاهش تعداد دفعات آبیاري و كاهش این مواد مي

ب در مناطق گزینه مناسبي در استفاده بهینه از آ ،هاهزینه

(. 1334ب، كوپایي و سهراعابدي) خشک باشندخشک و نیمه

 توانند مقادیر زیادي آب یا  هاي سوپرجاذب ميپلیمر

هاي آبي را جذب نموده و متورم شوند. این مخازن محلول

گیرند، آب آبیاري و كننده آب وقتي در خاک قرار ميذخیره

گیري جلوفرو نشت آن  بارندگي را به خود جذب نموده و از 

 آب داخل پلیمر نمایند و پس از خشک شدن محیط، مي

تدریج تخلیه شده و بدین ترتیب خاک به مدت طوالني و به

دراجي و سید) ماندبدون نیاز به آبیاري مجدد، مرطوب مي

 . (1331همکاران، 

به صورت خشک و شبیه ذرات شکر یک سوپرجاذب       

       تواند آب و برخي مواد محلول را به میزانو مي است

 تار این مواد خود جذب نماید. ساخ برابر وزن 611-211

توانند در شرایط یوني، وجود فشار و مياي است كه گونهبه

هاي خاک، چندین سال مانند یک حضور میکروارگانیسم

مخزن، آب و مواد محلول را جذب كرده، نگهداري و بر 

                                                           
1  - Kiatkamjornwong 

در اختیار گیاه بر اثر اختالف فشار اسمزي( شه )حسب نیاز ری

         (. 1331 كبیري،؛ 1331اني، اعو) قرار دهند

( تأثیر كاربرد پلیمر طراوت 1334)قمصري و همکاران  مؤذن

211A  اي بررسي نمودند. را بر روي عملکرد گیاه ذرت علوفه

دهنده اثرات مثبت مقادیر زیاد سوپرجاذب روي نتایج نشان

خصوص ارتفاع بوته و تجمع ماده صفات مورد بررسي به

( نتیجه گرفت كه با استفاده از 1331) كبیري. خشک گیاه بود

رفت عناصر غذایي را به حداقل توان هدرها ميسوپرجاذب

رنگ، بدون خاصیت آالیندگي بي بو،ها بيسوپرجاذبرساند. 

هاي گیاهي ميزمیني و بافتهاي سطحي، زیردر خاک، آب

 این مواد خنثي بوده و بسته به نوع آن، بافت خاک pHباشند. 

              سال در خاک ماندگار هستند  4-1و شرایط اقلیمي حدود 

  (.1331كبیري،  ؛1331دادي، اله)

هاي مورد استفاده در كشاورزي سوپرجاذبترین نوع مهم     

باشند. این پلیمرها آلي و ميآمید اكریلیمرهایي با ماهیت پليپل

آمید هستند و ریلاكپلي كوپلیمرهايپتاسیم واكریالتاز پلي 

از نظر بار الکتریکي داراي انواع آنیوني، كاتیوني و خنثي بوده 

كه نوع آنیوني آن در كشاورزي حائز اهمیت است. 

هاي آنیوني با دارا بودن قابلیت باالي ظرفیت تبادل سوپرجاذب

هاي كاتیوني  قادرند عالوه بر جذب مقادیر زیاد آب، كاتیون

ع لزوم را در خود جذب نموده و در مواقمؤثر و مفید رشد گیاه 

 ؛1334كوپایي و سهراب، عابدي)در اختیار گیاه قرار دهند 

ها هرگز به مواد اولیه سوپرجاذب (.2113 ،2و همکاران یاهواژ

 گردند، در شرایط یوني و میکروبي خاک به آراميخود برنمي

و تركیبات كربن اكسیدو سرانجام به آب، دي شوندتجزیه مي

و به  گردندمي   غیرسمي از جمله آمونیاک تبدیل دار نیتروژن

 ؛2111، 3و همکاران ایوبلرشوند )ماده آلي خاک اضافه مي

 (. 1113، 4سوییفت

                                                           
2 - Xiahua et al. 

3- Eubeler et al. 

4- Swift 
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شروع تحقیقات علمي در دنیا روي پلیمرهاي سوپرجاذب 

 باشد. پس از شناخت تأثیرمیالدي مي 1131مربوط به دهه 

گیاهان، تولید صیات خاک و رشداین مواد روي خصو

 1111دهه  تجاري و انبوه آن در برخي كشورها از اوایل 

ها بهمیالدي اغلب كشور 2111میالدي آغاز و حدود سال 

خصوص مناطق خشکي نظیر آفریقا، آمریکاي جنوبي، 

به آن شناخت میانه و برخي مناطق خاور دور نسبت خاور

لیمرهاي سوپرجاذب به استفاده از پبیشتري پیدا نمودند. 

 يعنوان ماده افزودني به خاک در ایران داراي سابقه چندان

 هاي اخیر آغاز شده است یي در سالهاو پژوهش نیست

  (.1111، 1جوري .،1334و سهراب، كوپایي عابدي)

هاي مختلف ذرات پلیمر در این تحقیق اثر كاربرد اندازه

د رطوبت حجمي بر روي درص  211Aسوپرجاذب طراوت 

هاي مختلف منحني رطوبتي خاک در دو خاک در مکش

 رسي مورد بررسي قرار گرفت.لومي و لوميبافت شني

 هامواد و روش

و  (لوميشنيسبک)هاي این آزمایش در دو خاک با بافت 

آب  ماده جاذبتیمار  1و  رسي(لوميمتوسط تا سنگین )

-–26/1ندازه ا 5در  211Aشامل: )سوپرجاذب طراوت 

 4/3 –16/4و   4/3-2، 1 –2، 6/1 –1، 26/1 –6/1، 21/1

آب( به گونه ماده جاذبو تیمار شاهد )بدون هیچ مترمیلي

صورت فاكتوریل سه عاملي در قالب طرح پایه كامال 

 تصادفي اجرا شد. 

هاي مختلف سوپرجاذب از الک استفاده براي تعیین اندازه

بر اساس توصیه   211Aردید. سوپرجاذب طراوت گ

گرم در    2پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران به میزان 

ها به برداري از خاکنمونه گرم خاک استفاده شد. كیلو

متري و به صورت سانتي 1 – 31طور تصادفي، از عمق 

خشک كردن و گذراندن دستي صورت گرفت. پس از هوا

متري بافت هر خاک به طور ليمی 2ها از الک خاک

                                                           
1 - Jhurry 

جداگانه به روش هیدرومتري تعیین و برخي از خصوصیات 

گیري (  اندازه1ها مطابق جدول )فیزیکي و شیمیایي خاک

    شد.

گرم بر كیلوگرم براي هر اندازه  21/1براي تهیه تیمارها 

گرم خاک اضافه و با هم مخلوط  11پلیمر سوپرجاذب به 

 شدند.         

شد كه عبارت تیمار تهیه  1نابراین براي هر بافت خاک ب

 بودند از:

 (.بدون اعمال ماده جاذب آبگرم خاک ) 11شاهد،    -1

متري( در میلي 21/1 –26/1گرم سوپرجاذب ) 21/1 -2

 گرم خاک. 11

( در متريمیلي 26/1 –6/1جاذب )گرم سوپر 21/1 -3

 گرم خاک. 11

 11( در متريمیلي 6/1 –1گرم سوپرجاذب ) 21/1 -4

 گرم خاک.

گرم  11( در متريمیلي 1-2گرم سوپرجاذب ) 21/1 -6

 خاک.

 11( در متريمیلي 2 –4/3گرم سوپرجاذب ) 21/1 -5

 گرم خاک.

( در متريمیلي 4/3 –16/4گرم سوپرجاذب ) 21/1 -1

 گرم خاک. 11

تکرار بود. سپس درصد وزني رطوبت  3هر تیمار شامل 

و  6، 3، 1، 6/1، 3/1، 1/1صفر، مکش ) 3تیمار در  براي هر

 گیري شد.( توسط دستگاه صفحات فشاري اندازهبار 16

هاي تیمار شده براي قرار دادن سازي نمونههبراي آماد      

 در دستگاه صفحات فشاري به طریق زیر عمل شد:

هاي فلزي مخصوص دستگاه صفحات فشاري از حلقه

انتهاي هر حلقه یک كاغذ صافي قرار داده استفاده شد و در 

كاغذ براي جلوگیري از و با كش الستیکي بسته شد )

هاي تیمار شده (. نمونهخروج ذرات ریز خاک به كار رفت

 24ها ریخته شد و به مدت گرمي در داخل این حلقه 11
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 هاي مختلف ذرات پلیمر سوپر جاذب...تاثیر اندازه دشت بزرگ و همکاران:

هاي گذاري اشباع گردیدند؛ سپس نمونهساعت با آب

تلف قرار گرفتند. پس از هاي مخاشباع شده تحت مکش

توقف جریان آب خروجي از دستگاه صفحات فشاري كه 

ها از نشان دهنده به تعادل رسیدن فشار وارده بود، نمونه

دستگاه خارج شده و بالفاصله توزین و سپس در آون در 

درجه خشک گردیدند؛ سپس رطوبت وزني  116دماي 

-اصلها تعیین گردید و درصد رطوبت حجمي از حنمونه

ضرب وزن مخصوص ظاهري در رطوبت وزني خاک 

دست آوردن رطوبت حجمي سپس با به  محاسبه شد؛

رطوبتي براي  هايهاي مختلف، منحنيها در مکشنمونه

هاي مختلف براي هر خاک به طور جداگانه رسم تیمار

 گردید.

مورد تجزیه آماري قرار  MSTATCافزار نتایج با نرم     

افزار مذكور با ها نیز با نرممیانگین دادهگرفت و مقایسه 

 انجام شد. LSDآزمون 

 نتایج و بحث 

 هاهای رطوبتی خاکمنحنی

( براي دو 2( و )1هاي رطوبتي خاک در اشکال )منحني     

 بافت مختلف نشان داده شده است.

با بررسي منحني رطوبتي هر دو خاک مشااهده شاد كاه         

لف پلیمر سوپرجاذب میزان درصد هاي مختبا كاربرد اندازه

رطوباات حجمااي هاار دو خاااک نساابت بااه شاااهد در تمااام    

هاي منحني رطوبتي افزایش یافت؛ البته این افزایش در دامنه

 لومي چشمگیرتر بود.بافت شني

چناین  هاا هام  هاي رطاوبتي خااک  از مطالعه كلي منحني     

 شود كه:نتیجه مي

مقادار قابال تاوجهي از     (باار  3صفر تاا  هاي كم )در مکش 

گردد؛ به ها آزاد  ميرطوبت جذب شده توسط سوپرجاذب

گارم پلیمار ساوپرجاذب طاراوت      2عنوان مثاال باا كااربرد    

211A   متري در یاک كیلاوگرم   میلي 26/1 -6/1 در اندازه

لومي مقدار درصد رطوبت حجماي از  خاک، در بافت شني

( باار  3مکش در درصد ) 61/11در مکش صفر( به ) 32/31

و در بافت لومي رسي در هماین محادوده از مکاش مقادار      

درصاد كااهش یافتاه      11/21به    34/36رطوبت حجمي از 

طوركلي بیشترین رطوبتي كه در ایان ماواد ذخیاره    است. به

وسایله گیااه   مي شود با تولید فشار اسمزي و مکاش كام باه   

تاوجهي از  كه مقدار قابال  قابل استفاده است. با توجه به این

گاردد؛ ولاي مقایساه    هااي كام آزاد ماي   رطوبت در مکاش 

 ( در بار 16تا  3هاي باال )مانده در مکشمقادیر رطوبتي باقي

هاار دو خاااک نشااان داد كااه میاازان آزادسااازي رطوباات از 

ها به خاک كاهش یافتاه اسات؛ باا ایان وجاود      سوپرجاذب

د مقایسه میان میزان رطوبت این محادوده از مکاش باا شااه    

مانده نسبت به نموناه  دهد كه اختالف رطوبت باقيمينشان 

توجاه اسات. مطالعاات    شاهد با افزودن مواد جاذب نیز قابل

( نیز نشان داد كه اگرچه در 1333كوپایي و سهراب )عابدي

هاي پایین میزان قابل توجهي از رطوبت جاذب شاده   مکش

باال میزان هاي شود؛ اما در مکشها آزاد ميجاذبتوسط ابر

 یابد.آزادسازي رطوبت از مواد جاذب به خاک كاهش مي

 

 

 برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های مورد مطالعه -2جدول 

 

 بافت خاک
 شن

)%( 

 سیلت

)%( 

 رس

)%( 
pH 

EC 

(dS/m) 

SP 

)%( 
Ρb 

 )گرم بر سانتیمتر مکعب(

 آليماده

)%( 

 آليكربن

)%( 

CEC 

 م()سانتي مول بار در كیلوگر

 3 26/1 4/1 51/1 21 2/1 2/3 6/5 1/5 4/31 لوميشني

 3/26 3/1 4/1 33/1 6/44 6/5 5/1 2/21 3/34 35 رسيلومي
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 آبلومی در تیمارهای مختلف مواد جاذبهای رطوبتی خاک شنیمنحنی -2شکل 

S                         :باشندجاذب ميهاي مختلف سوپرسوپرجاذب و اعداد كنار آن اندازه. 

 

 
 آبرسی در تیمارهای مختلف مواد جاذبهای رطوبتی خاک لومیمنحنی -5شکل 

 

 تجزیه و تحلیل آماری
 

در هاار بافاات بااه طااور جداگانااه در هاار مکااش بااین              

هم و با نمونه شااهد  هاي مختلف پلیمر سوپرجاذب با اندازه

دار آمااري در  و همچنین بین دو بافت خاک اختالف معناي 

 درصد وجود دارد.  1سطح 

 5آب نشان داد كه هر مقایسه میانگین اثر مواد جاذب     

درصد رطوبت   211Aاندازه پلیمر سوپرجاذب طراوت 

داري افزایش حجمي خاک را نسبت به شاهد به طور معني

متري سوپرجاذب، میلي 1-2میان آنها اندازه  اما در ؛اندداده

درصد رطوبت حجمي خاک را به میزان بیشتري نسبت به 

چنین مشاهده شد كه ها افزایش داده است و همسایر اندازه

متري میلي 2-4/3و  6/1-1هايها با اندازهبین سوپرجاذب

111 

13  

51 

41 

21 

1 
 

16       6         3         1         6/1         3/1         1/1    1  

 شاهد

 

26/1-21/1  s 

6/1-26/1  s 

1-6/1   s 

2-1   s 

4/3-2   s 

 16/4-4/3   s 

111 

31 

51 

41 

21 

1 
 16       6       3         1         6/1         3/1         1/1       1  

 شاهد

 

26/1-21/1  s 

6/1-26/1  s 

1-6/1   s 

2-1   s 

4/3-2   s 

 16/4-4/3   s 
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 هاي مختلف ذرات پلیمر سوپر جاذب...تاثیر اندازه دشت بزرگ و همکاران:

متري با هم اختالف میلي 4/3 -16/4و 26/1 -6/1با هم و 

  (.3شکل اري وجود ندارد )دمعني

 21/1 -26/1 بزرگتر شدن اندازه ذرات سوپرجاذب از با

متر میزان درصد رطوبت حجمي خاک میلي 1-2متر تا میلي

متري به میلي 1-2در هر مکش افزایش یافت؛ اما از اندازه 

شد با بزرگتر شدن اندازه بعد برخالف انتظار كه فرض مي

خاک هم بیشتر شود نه تنها ذرات درصد رطوبت حجمي 

این اتفاق نیفتاد بلکه میزان رطوبت خاک كاهش پیدا كرد. 

گونه توجیه كرد كه براي البته شاید بتوان این موضوع را این

رسیدن به بهترین عملکرد از هر ماده، باید اندازه مناسبي از 

جاذب را به شکل كار ببریم. اگر یک ذره سوپرآن را به

توان گفت كه ( مي4گیریم مطابق شکل )كروي در نظر ب

حداكثر شعاع  t در یک زمان ثابت (R)شعاع سوپرجاذب 

 شدگي ذره است. خیس

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاآب بر درصد رطوبت حجمی خاکمقایسه میانگین اثر مواد جاذب - 3شکل 
S : باشندجاذب ميهاي مختلف سوپرسوپرجاذب و اعداد كنار آن اندازه 

 (درصد ندارند. 6گین هاي داراي حرف مشابه تفاوت معني داري با یکدیگر  مطابق آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال میان)

 

             

 

 

 

 
 )مرطوب(ای مدل سوپرجاذب تک ناحیه -4شکل 

 

 

 

R 
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گیرد، جاذب در یک محیط آبي قرار ميكه سوپرهنگامي

ارد به جایي كه پتانسیل آب از جایي كه پتانسیل بیشتري د

  tدر زمان ثابت  كند. بنابراینآن كمتر است حركت مي

را  هاجاذب شده و آنسوپرذرات آب از محیط بیرون وارد 

      1-2تر از هاي كوچکكند. براي ذرات با اندازهمي اشباع

ولي در این فاصله  ؛شودمتري، تمامي ذره اشباع ميمیلي

. به عبارت قدار بهینه خود نرسیده استبه م هنوز اندازه ذره

 1-2در اندازه  ولي است Rدیگر شعاع این ذرات كمتر از 

 است R مقدار بهینه خود یعني متري شعاع ذرات برابرمیلي

زه شعاعي است كه حداكثر اندا Rطور كه گفته شد و همان

تواند داشته باشد تا كامالً اشباع ميیک ذره سوپرجاذب 

ن اندازه حداكثر جذب را خواهیم داشت. پس گردد و در ای

از خشک شدن خاک، در اثر اختالف پتانسیل آب بین 

جاذب، تمامي رطوبت جذب شده خاک و ذرات سوپر

     جاذب، آزاد شده و به خاک واردتوسط ذرات سوپر

شود و چون بیشترین میزان جذب آب توسط ذرات مي

بنابراین  ؛متري صورت گرفته استمیلي 1-2سوپرجاذب 

پس از خشک شدن خاک بیشترین میزان آب توسط ذرات 

جاذب شود در نتیجه سوپربه خاک وارد ميبا اندازه بهینه 

متري میزان درصد رطوبت حجمي خاک را به میلي 2-1

     تر افزایشهاي كوچکمیزان بیشتري نسبت به اندازه

 دهد.مي

متار  میلاي  1-2 ساوپرجاذب از ذرات اما وقتي كه انادازه       

 R))( شاعاع ذره ساوپرجاذب   6)شود مطابق شکل ميبیشتر 

  شود.به دو قسمت تقسیم مي  ،tدر همان زمان ثابت 

كه پتانسیل بیشتري دارد به در این حالت نیز آب از جایي     

كناد؛ بناابراین   جایي كه پتانسیل آب كمتر است حركت مي

گیارد آب از  يوقتي ذره سوپرجاذب در محیط آبي قارار ما  

كناد؛  را مرطوب مي 2R شود و منطقه بیرون به آن وارد مي

 كماكااان خشااک   1Rشااعاع ولااي ناحیااه مركاازي ذره بااه  

طاور  ماند. با گذشت زمان و خشک شادن خااک هماان   مي

كه گفته شد براثر اختالف پتانسیل آب بین خااک و ذرات    

د جاذب، بخشي از رطوبت ناحیه مرطوب به خاک وارسوپر

شده و بخشي نیز با توجه به اختالف پتانسیل آب، از منطقاه  

( بااه ساامت ناحیااه مركاازي          2Rجاااذب )مرطااوب سااوپر 

جااذب اسات،   جاذب كه هماان منطقاه خشاک ساوپر    سوپر

كند. لذا بخشي از رطوبات جاذب شاده توساط     حركت مي

سوپرجاذب صرف مرطوب نمودن ناحیاه مركازي خاودش    

رطوبت آزاد شده باه خااک توساط    شود. بنابراین میزان مي

واسطه آن میازان درصاد رطوبات    این ذرات كمتر شده و به

      یابد.حجمي منتقل شده به خاک كاهش مي

در مقایسااه میااانگین اثاار متقاباال بافاات خاااک و مااواد        

 ساوپرجاذب،  انادازه  5آب مشااهده شاد كاه در هار     جاذب

 درصد رطوبات حجماي در هار دو بافات خااک نسابت باه       

 (. 5شکلداري افزایش یافته است )شاهد به طور معني

در بافت شني لومي اثر افزدون تیمارهااي مختلاف ماواد         

جاذب آب به خااک بار افازایش درصاد رطوبات حجماي       

باود. مقادار درصاد     خاک بسیار چشامگیرتر و قابال توجاه   

هااي محتلاف نسابت باه     رطوبت حجماي خااک در مکاش   

برابر گردید؛ اما  2-5سوپر جاذب  اندازه پلیمر 5شاهد براي 

تارین افازایش در   با توجه به تجزیه و تحلیال آمااري، بایش   

ظرفیت نگهداشت آب خاک مربوط به كاربرد پلیمر ساوپر  

متاري باود. در   میلاي  1-2در انادازه   211Aجاذب طاراوت  

رسي درصد رطوبت حجمي خاک در هار  بافت سوپر لومي

-1/1لیمر سوپر جاذب اندازه پ 5مکش نسبت به شاهد براي 

 برابر شد.   1/1
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 هاي مختلف ذرات پلیمر سوپر جاذب...تاثیر اندازه دشت بزرگ و همکاران:

             
 

                                                          

    

 

 

 
 (2R(و مرطوب  (1R(ای، خشکمدل سوپرجاذب دو ناحیه -2شکل

 

 

 

 
 

 هارطوبت حجمی خاکآب بر درصد مقایسه میانگین اثر متقابل بافت خاک و مواد جاذب -6شکل 

S :باشند.جاذب ميهاي مختلف سوپرسوپرجاذب و اعداد كنار آن اندازه 
 (درصد ندارند. 6میانگین هاي داراي حرف مشابه تفاوت معني داري با یکدیگر  مطابق آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال )

 
 2و همکاران سولررویرا و (2115) 1میچیگان نتایج      

ها میزان داد كه با استفاده از سوپرجاذبنشان  (2115)

برابر در بافت  2-4به میزان  ظرفیت نگهداشت آب خاک

                                                           
1- Michigan 

2 -Soler- Rovira et al. 

برابر در بافت  1-6/1برابر در بافت لومي و  6/1-2شني، لوم 

   .رسي افزایش یافته است

 
 

                                     

1R 

2R 

 

د(
رص

)د
ي 

جم
 ح

ت
طوب

 ر
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 گیرینتیجه

ي هر دو خاک مشاهده شد هاي رطوبتبررسي منحني با     

پلیمر هاي مختلف اندازهآب )كه با افزودن مواد جاذب

( درصد رطوبت حجمي خاک  211Aجاذب طراوت سوپر

هاي رطوبتي در هر دو نسبت به شاهد در تمام دامنه منحني

داري افزایش رسي به طور معنيلومي و لوميبافت شني

    چشمگیرتر بود. لومياما این افزایش در بافت شني ؛یافت

    اندازه مختلف پلیمر  5نتایج نشان داد كه از بین      

 روي متري آن بیشترین تأثیر رامیلي 1-2جاذب اندازه سوپر

افزایش ظرفیت نگهداشت آب در خاک داشته است. با 

جاذب طراوت سوپر توجه به نتایج حاصل از این پژوهش،

211A  بهینه عنوان اندازه  متري بهمیلي 1-2 در اندازه

هاي جاذببنابراین استفاده از سوپر ؛ها تعیین شدسوپرجاذب

ها در به دلیل توانایي كم آن) متريمیلي 1-2ریزتر از 

 متري و پایداري كممیلي 1-2اندازه جذب آب نسبت به 

    1-2تر از هاي بزرگجاذب( و سوپرها در خاکآن

 1-2ها نسبت به اندازه رآیي آندلیل افت كابه متري )میلي

 د.شو( توصیه نميمتري و پراكنش ناهمگن در خاکمیلي

 

 پیشنهادات
 بافت.هاي سبکها در خاکجاذباستفاده از سوپر -1

خشاک و  ها در مناطق خشک و نیماه جاذبكاربرد سوپر-2

 خیز كشور.دیم

بررسي اثر عوامل محیطي از جمله دماا، شاوري و بافات     -3

 ها.جاذببر جذب آب توسط سوپرخاک 

هااا در سااطوح شاایبدار و غیرقاباال جاااذبكاااربرد سااوپر -4

 كشت.

هااا در كشاات باادون خاااک و  جاااذباسااتفاده از سااوپر -6

 اي.كارهاي گلخانه

ود دامااي ) باراي افاازایش  هااا باا كا  تركیاب ساوپرجاذب   -5

( به دلیل اهمیت تخلخل خااک باراي متاورم    تخلخل خاک

 ها.جاذبشدن سوپر

هااي مختلاف   بررسي اثر پلیمرهاي ساوپرجاذب و روش  -1

آبیاري بر افزایش راندمان آبیاري و استفاده بهینه از حاداقل  

 منابع آب.

 منابع
اک. مجله . تورم تناوبي پلیمرهاي ابرجاذب در محیط متخلخل خ1335فراهاني، ا. ابراهیمي، س.، همایي، م. و واشقاني -1

 .13-1: (4)3تحقیقات مهندسي كشاورزي، 

 

  . معرفي سوپرجاذب. شركت آتیه انرژي تالش.1331اعواني، ع.  -2

 

 هاي سوپرجاذب در كاهش تنش خشکي در گیاهان. دومین دوره . بررسي تأثیر كاربرد هیدروژل1331دادي، ا. اله -3

 هاي سوپرجاذب، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران.ي كاربرد كشاورزي و صنعتي هیدروژلشآموز –تخصصي

 

. بررسي كاربرد پلیمرهاي سوپرجاذب به عنوان راهکاري مهم دركاهش 1336قمصري، ب. و اكبري، غ.ع. دادي، ا.، مؤذناله -4

 .113-163اثرات تنش خشکي در گیاهان زراعي. مجموعه مقاالت نهمین كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. 
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 هاي مختلف ذرات پلیمر سوپر جاذب...تاثیر اندازه دشت بزرگ و همکاران:

( و  Superab200Aیر سطوح مختلف یک پلیمر سوپرجاذب ). تأث1331احمدي، ش. سیددراجي، س.، گلچین، ا. و -6

  .315 -315 (:2)24شوري خاک بر ظرفیت نگهداشت آب در سه بافت شني، لومي و رسي. نشریه آب و خاک، 

 

. ارزیابي اثر كاربرد پلیمرهاي ابرجاذب بر ظرفیت نگهداشت و پتانسیل آب بر سه نوع 1333كوپایي، ج. و سهراب، ف.عابدي -5

  .113-153(: 3)11پژوهشي علوم و تکنولوژي پلیمر،  –فت خاک. مجله علميبا

 

هاي هاي مختلف بر اثر افزودن سوپرجاذبهاي هیدرولیکي خاک. برآورد ویژگي1334كوپایي، ج. و سهراب، ف.عابدي -1

هاي هیدروژل . سومین دوره آموزشي و سمینار تخصصي كاربرد كشاورزي RETCمصنوعي و طبیعي با استفاده از مدل 

 سوپرجاذب.

 

آموزشي كاربرد كشاورزي و صنعتي  –هاي سوپرجاذب آكریلي. دومین دوره تخصصي . هیدروژل1331كبیري، ک. -3

 جاذب، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران.هاي سوپرهیدروژل

 

  سوپرجاذب تلف پلیمر. بررسي تأثیر مقادیر مخ1334ف. یزداني، و ع. دادي، ا.، اكبري، غ.قمصري، ب.، الهمؤذن -1

(TARAWAT 200A و سطوح مختلف تنش خشکي روي رشد و عملکرد ذرت علوفه ) اي. مجموعه مقاالت نهمین

 كنگره علوم خاک ایران.
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