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 مقدمه -1

  
  

  مقدمه 1-1
  

جهان واقع شده، که داراي اقلیم عمده مساحت کشور ایران درنواحی خشک و نیمه خشک 
دراکثر مناطق کشور ایران نزوالت جوي بسیار اندك و به صورت . گرم و خشک می باشد

ها در خیلی از مناطق میلی متر است بارندگی  250پراکنده و میانگین بارش هاي ساالنه  
رسایش اراضی درغیر فصل زراعی اتفاق می افتد، که گاه غیر مفید وگاهی هم باعث تخریب و ف

- می خشکی واقعدر این مناطق گیاهان زراعی و باغی اکثراً درتنش. مفید کشاورزي می گردد

  . شوند
- افتد که آب قابل دسترس درخاك رو به نقصان باشد و شرایطخشکی زمانی اتفاق میتنش

جوي هم باعث بیشتر شدن تبخیر و تعرق درگیاهان شود، اما این شرایط ممکن است مدت 
شتري دوام داشته باشد، که دراین صورت رطوبت خاك به نقطه پژمردگی دائم خواهد رسید بی

و عمل جذب و انتقال آب عمالً قطع می گردد، گیاه دچار مرگ می شود و راندمان تولید 
یابد، که با ادامه آن، تامین غذا براي جمعیت رو درمحصوالت کشاورزي کاهش چشمگیري می

اگرتنها تامین غذاي کافی براي . شکل ومسئله اي بغرنج در خواهد آمدبه رشد جهان، بصورت م
- به هاي آبیاري جدید و روشهايباشد، توجه به روشها و شیوهنظر جمعیت روبه رشد جهان مد

زراعی، براي بکارگیري هرنوع تمهیدات با هدف استفاده بهینه از منابع آب موجود، جهت دست 
این امر . اي اجتناب ناپذیر وضروري خواهد بودمر کشاورزي، مسئلهیافتن به حداکثر تولید در ا

زمانی تحقق می یابد، که با مدیریت صحیح آب و خاك و استفاده از فنون پیشرفته، قادر به 
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از جمله این . گردیدهاي پراکنده و سایر منابع محدود آب درخاك حفظ و ذخیره بارندگی
  .با استفاده از اصالح کننده هاي مختلف است خاك،اقدامات ایجاد تغییر درخواص فیزیکی 

گیاهی، کود دامی، کمپوست و مواد کاربرد و اختالط برخی مواد افزودنی نظیر بقایاي
را درخود ذخیره نموده و قابلیت نگهداري و  آب تواند مقادیر متفاوتیپلیمري سوپرجاذب، می

شده در مواقع کم آبی مورد استفاده ذخیره سازي آب را در خاك افزایش دهد و آب ذخیره 
این پلیمرها ضمن برخورداري از سرعت و ظرفیت زیاد جذب آب، بمثابه آب . گیاه قرارگیرد

به . دهدقرار می را دراختیار آنراحتی آب کرده و درموقع نیاز ریشه، به انبارهاي منیاتوري عمل
هاي سبک، نگهداري آب درخاكرسد، پلیمرهاي سوپرجاذب ضمن باال بردن ظرفیت نظر می

لذا با استفاده از پلیمرهاي . نمایند را نیز مرتفعخاکهاي سنگینتوانند مشکل نفوذپذیريمی
  . هاي رطوبتی را کاهش دادتوان تنشسوپرجاذب می

  
 

  پلیمرهاي سوپرجاذب -1-2
  

  معرفی پلیمرهاي سوپر جاذب -1-2-1

 40یا به عبارت کلی مواد هیدروژل، به حدود تاریخچه استفاده از پلیمرهاي سوپرجاذب 
گردد که در آن زمان براي اولین بار از این مواد در صنایع نساجی و بمنظور سال پیش برمی

امروزه صدها نوع ماده هیدروژل در جهان ). 1،1993ارزولک( تولید پوشک بچه استفاده گردید
وژل براي تهیه اعضاء پیوندي در از مواد هیدر). 1995، 2بورامیس و همکاران(وجود دارد 

گردد       پزشکی، تولید مواد دارویی، وسائل بهداشت شخصی و لوازم آزمایشگاهی استفاده می
همچنین استفاده از مواد هیدروژل در تصفیه آب آشامیدنی و ). 1998 3اهکاوا و همکاران(

  ).1994، 4نیکبارو(ها، استخراج معادن و صنایع غذایی گزارش گردیده است  فاضالب

                                                             
1 - Orzolek 
2 -Bouramis et al. 
3 - Ohkawa et al. 
4- Barvenik 
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در بازارهاي کشاورزي، هیدروژلها به عنوان مواد جاذب رطوبت، که توانایی جذب و نگهداري 
شوند                  گرم آب، به ازاي هر گرم وزن خود را دارند فروخته می 1500تا  400

اد در کاربرد پلیمرهاي سوپر جاذب در کشاورزي، به دلیل نقش این مو). 1،1991بومن وایونس(
افزایش ظرفیت نگهداري و جذب آب در خاك، به منظور مقابله با شرایط کم آبی و کاهش 

  ).2،2000چاتسوپلوس و همکاران( اثرات سوء تنش خشکی، از اهمیت بسزایی برخوردار است 
  

  گروه بندي پلیمرهاي سوپر جاذب - 1-2-2
مورد استفاده و همچنین سودمندي و کارآیی پلیمرهاي سوپرجاذب، به نحوه و موقعیت 

امروزه سه گروه اصلی ). 1994، 3سنمایکل( سیون هیدروژل بستگی دارد ساختمان و نوع فرموال
گروه اول پلیمرهاي طبیعی بوده که داراي . از پلیمرهاي سوپر جاذب در جهان وجود دارد

این نوع  .گردندمشخص می (SCP)بوده و با نام اختصاري  (       )ساختار نشاسته اي 
- مشتق می) Triticum aestivum(و گندم ) Zea maysa(پلیمرها معموالً از غالتی نظیر ذرت 

این دسته از . شوندباشند که از سلولز مشتق میگروه دوم پلیمرهاي نیمه مصنوعی می. شوند
آخرین  .گرددپلیمرها عموماً به صورت آنیونی و کاتیونی بوده و از آنها در کشاورزي استفاده نمی

این دسته از پلیمرها شامل دو زیر گروه   پلی وینیل . گروه از پلیمرها، پلیمرهاي مصنوعی است
)(با فرموالسیون (PVA)الکلها  2 −− −nOHOHCH  و پلی اکریل آمیدها(PAM) با فرموالسیون 

)( 22 −− −nCHCONHCH قرار       باشند، که هر دو زیر گروه در کشاورزي مورد استفادهمی
  ).1994مایکل سن،( می گیرند 

هاي مورد استفاده در کشاورزي در صورت استفاده در شرایط مناسب قادرند، کلیه هیدروژل
، 4جانسون و ولت کمپ( درصد آب جذب شده توسط خود را در اختیار گیاه قرار دهند  95

کنند، در عت آبگیري میسا 2با سرعت زیاد و زمانی کمتر از ) SCP(پلیمرهاي طبیعی ). 1985

                                                             
1-Bowman and Evance 
2-  Chatzopoulos et al. 
3 -  Mikkelsen 
4 - Johnson and Veltkamp 
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ساعت زمان  6براي آبگیري کامل به بیش از ) PAM(و ) PVA(صورتیکه پلیمرهاي مصنوعی 
  ).1990، 1ونگ و گرگ(نیاز دارند 

  

 میزان سمیت پلیمرهاي سوپرجاذب -1-2-3

دهد که خطر سوزش پوست و چشمها مطالعات انجام شده روي پلی اکریل آمیدها نشان می
که در معرض این مواد قرار دارند بسیار پایین است، با این وجود رعایت نکات براي افرادي 

ایمنی بخصوص استفاده از ماسک براي جلوگیري از استشمام غبار حاصل از این مواد توصیه 
گرچه ساختمان اصلی هیدروژلهاي مصنوعی از مواد ). 1994بارونیک، (گردیده است 

50LDن سمیت این مواد بسیار پایین بوده و شود، لیکن میزاپتروشیمایی تهیه می آنها در  
  ). 1994بارونیک، ( باشد می  mg/kg  5000حدود

LD50   ،یا درجه سمیت که امروزه کاربرد بسیار وسیعی دارد به این صورت تعریف می شود
گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن که باعث مرگ و حذف حداقل مقدارسم خالص برحسب میلی

 LD50هر قدر مقدار عددي . گویند LD50درصد جانوران و یا آفات مورد آزمایش گردد را  50
سم کوچکتر باشد، درجه سمیت و قدرت تخریب کنندگی و تاثیر آن بیشتر است و بر عکس 

  .است که درجه سمیت آن کمتر است هرقدر مقدار عددي آن بزرگتر باشد به این مفهوم
براي انسان و محیط زیست نسبتاً ) PAM( با وجود اینکه استفاده از مواد پلی اکریل آمید 

باشد، که از سمیت باشد، لیکن ستون اصلی تشکیل دهنده این ماده اکریل آمید میمطمئن می
- می mg/kg  124این ماده در حدود  50LDباالیی براي سیستم عصبی انسان برخوردار بوده و 

تحقیقات انجام شده حاکی از آن است ). 1987،  2سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا(باشد 
که پلی اکریل آمیدها به اکریل آمید تجزیه نگشته بلکه به مولکولهاي کوچک با سمیت کمتر 

کربن، سانید هیدروژن و شامل اکریلونیترات، دي اکسید کربن، مونو اکسید کربن، هیدرو 
در صورتیکه پلی اکریل آمید در ). 1994بارونیک، ( گردد احتماالً نیترات و نیتریت تجزیه می

بررسیها . کنندخاك به اکریل آمید تجزیه گردد، باکتریهاي هوازي  خاك سریعاً آن را تجزیه می

                                                             
1 - Wang and Gregg 

2 - EPA(US Environmental Protection Agency) 
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را به سیستم آوندي گیاه میزان انتقال اکریل آمید احتمالی حاصل از تجزیه هیدروژل در خاك 
سازمان غذا و دارو ایاالت ). 1994،  1سی بلد( کنند بسیار ناچیز و در حدود صفر تعیین می

با توجه به خطرات احتمالی، میزان مجاز اکریل آمید باقیمانده ) FAD2(متحده آمریکا 
  ).1994سی بلد، ( درصد مشخص کرده است  05/0هیدروژلها را حداکثر 

  

 

  توانایی پلیمرهاي سوپرجاذب در تغییر خصوصیات خاك -1-2-4
توانایی جذب و نگهداري آب توسط پلیمرهاي سوپر جاذب در خاك منجر به افزایش وزن 

سازد که خصوصیات خاك را تحت تأثیر قرار آنها گشته و این امکان را براي پلیمر فراهم می
این تغییرات شامل میزان نفوذ پذیري ). 1998، 3هاللیا ولتی( داده و تغییراتی در آن ایجاد کند 

شود، همچنین گزارشهایی مبنی بر خاك، چگالی خاك، ساختمان و  فشردگی بافت خاك می
  ).1981، 4هادي -تیل و ال( اثر پلیمر سوپر جاذب بر میزان تبخیر آب در خاك وجود دارد 

نگهداري آب در یکی از اهداف مهم در اضافه کردن هیدروژلها به خاك افزایش ظرفیت 
تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده است که ). 1984، 5جانسون( باشد خاك می

ظرفیت نگهداري آب در خاك در اثر کاربرد مواد هیدروژل در خاکهاي شنی به مراتب بیشتر از 
در آزمایشی که توسط گنجی خرمدل ). 1990، 6هاترمن( یابد خاکهاي لومی و رسی افزایش می

به منظور بررسی اثر پلیمرسوپر جاذب بر روي خصوصیات فیزیکی خاك انجام گرفت، ) 1379(
نتایج آزمایش پلیمر سوپر جاذب در افزایش تخلخل کل خاك و ظرفیت نگهداري آب را نشان 

 8و  6گزارش کردند که کاربرد پلیمر سوپر جاذب به میزان ) 1383( عابدي و همکاران . داد
برابر  5/3و  5/1وگرم خاك مقدار رطوبت قابل استفاده خاك را به ترتبیب گرم پلیمر در کیل

  .دهدافزایش می
گزارش کرد که افزودن مواد پلیمري سوپر جاذب به خاکهاي سبک منجر به ) 1366(شرفاء 

گردد، این در حالی است که نقش این مواد در افزایش تخلخل افزایش تخلخل خاك می
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همچنین کاربرد مواد پلیمري سوپر جاذب موجب . باشدمتر میخاکهاي سنگین به مراتب ک
توان مشکل خاکهاي سبک افزایش ظرفیت نگهداري رطوبت در خاك شده که از این طریق می

  .در نگهداري رطوبت را حل نمود
افزایش پلیمرهاي سوپر جاذب عالوه بر افزایش تخلخل در خاك و ظرفیت نگهداري رطوبت 

در آزمایشات انجام گرفته ). 1372کریمی،( دهند اك را نیز افزایش میخاك، ضریب آبگذاري خ
ضریب آبگذاري خاك در دو مرحله قبل و پس از کاشت گیاه و بدلیل ) 1372(توسط کریمی 

  .یابدایجاد ساختمان مناسب در خاك به میزان قابل توجهی افزایش می
بر روي سه نمونه خاك  اثر مقادیر مختلف پلیمرهاي سوپر جاذب را) 1371(سماوات 

نتایج آزمایش نشان داد که افزایش میزان کاربرد پلیمر سوپر . متفاوت مورد آزمایش قرار داد
همچنین در مقادیر . گرددجاذب در خاك، موجب افزایش ظرفیت نگهداري رطوبت در خاك می

افته و در ، هدایت آبی اشباع افزایش ی)قسمت در میلیون 900و  100( کم پلیمر سوپر جاذب 
هدایت آبی کاهش ) میلیون قسمت در میلیون 900و 600(مقادیر باالي پلیمر سوپر جاذب 

  .یابدمی
سازد که اراضی آسیب استفاده از پلیمرهاي سوپر جاذب، این امکان را براي ما فراهم می

همچنین ). 1981، 1واکهبا(  گردنداند، دوباره احیاء اي را که قابلیت کشت را از دست دادهدیده
استفاده از هیدروژلها میزان فرسایش خاکهاي بدون پوشش را به نسبت بسیار باالیی کاهش 

  ).1996، 2ژانگ و میلر( دهد می
مشاهده کردند که، افزودن هیدروژل به آب آبیاري منجر به ) 1995(3لوي و همکارانش

از روشهاي استفاده از  لیستی) 1986(  4واالس و واالس. گرددکاهش فرسایش آبی خاك می
پلیمرهاي سوپر جاذب براي کاهش فرسایش خاك تهیه کردند که شامل روشهاي مبتنی بر 

، عالوه بر )1994( 5تحقیقات لنتز و سوژکا. به خاك و یا آب آبیاري بود اضافه نمودن پلیمر
تأیید نقش پلیمرهاي سوپر جاذب در کاهش فرسایش خاك، نشان داد که در صورت اضافه 

 94هاي موجود در مزرعه به میزان نمودن پلیمر به آب آبیاري، فرسایش خاك شیارها و پشته
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 1استرن و همکاران. یابددرصد افزایش می 15درصد کاهش یافته و نفوذ پذیري خاك تا 
، اثر کاربرد هیدروژل روي کاهش رواناب سطحی در مزرعه گندم را مورد بررسی قرار )1991(

درصد به  1/36تحقیق نشان داد که افزودن هیدروژل منجر به کاهش رواناب از  نتایج این. دادند
  .گردددرصد می 4/1

افزایش پلیمرهاي سوپر جاذب به خاك عالوه بر کاهش فرسایش آبی خاك، با افزایش اندازه 
نتایج تحقیقات ). 1986واالس و واالس، ( کاهد ذرات خاك، از فرسایش بادي خاك نیز می

، نقش کاربرد پلیمر سوپر جاذب را در کاهش فرسایش خاك از طریق تشدید )1381(خلیل پور 
هر چند هیدروژلها در خاکهاي خیلی شور کارایی چندانی . چسبندگی ذرات خاك نشان داد

ندارند، لیکن کاربرد این مواد در خاکهاي سدیک با سطوح پایین نمک، موجب کاهش فرسایش 
  ).1995لوي و همکاران، (گردد خاك می

پلیمرهاي سوپر جاذب عالوه بر کاهش میزان خسارت به خاك، اهمیت بسزایی  در نگهداري 
، نشان داد که کاربرد )1994(مطالعات انجام شده توسط لنتز و سوژکا . مواد غذایی خاك دارند

هیدروژل در خاك، میزان کاهش فسفر و نیتروژن ناشی از ته نشین شدن توسط آب را به 
  .دهددرصد تقلیل می 83رصد و د 84ترتیب 

نتایج آزمایشات گوناگون اثر مثبت مواد پلیمري سوپر جاذب در کاهش وزن مخصوص 
در مطالعات انجام ). 1994، 3هاربی و همکاران -؛ ال2،1980آزم( دهد ظاهري خاك را نشان می

ش وزن به خاك، موجب کاه) PAM(، اضافه کردن پلی اکریل آمید )1980(گرفته توسط  آزام
/3به  616/1مخصوص ظاهري خاك شنی از  cmg585/1  و وزن مخصوص ظاهري خاك رسی

/3به  331/1از  cmg203/1 گردید.  
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  واکنش هیدروژل به کود و نمک موجود در خاك -1-2-5
کاهش توانایی یکی از مشکالت مهم بر سر راه استفاده از مواد هیدروژل در کشاورزي، 

بومن ( هیدروژل در جذب آب در زمانی است که به آب یا محلول پلیمر ماده غذایی اضافه شود 
به طور مثال، آزمایشات آزمایشگاهی انجام گرفته بر روي ظرفیت حمل آب ). 1991، 1و ایوانس

از دهد که، عناصر محلول تک ظرفیتی شامل پتاسیم و آمونیوم بیش توسط هیدروژل نشان می
کاهد، این در صورتی است که را در جذب آب می) PAM(درصد از توانایی هیدروژل نوع  75

 90این کاهش در مورد عناصر محلول دو ظرفیتی مانند کلسیم، منیزیم و آهن به بیش از 
) 1991( در آزمایشی که توسط بومن و ایوانس ). 2،1991وودهاوس و جانسون( رسد درصد می

استفاده از کلسیم با فرموالسیون نیترات کلسیم در آّب، به طور معنی داري انجام گرفت، 
نتایج بررسی اثر افزایش ترکیبات غذایی، . توانایی نگهداري آب توسط هیدروژل را کاهش داد

روي میزان جذب انواع مختلف پلیمر سوپر جاذب، نشان داد که توانایی جذب و نگهداري آب 
یابد، در این بین کمترین در اثر کاربرد ترکیبات غذایی کاهش میدر انواع مختلف هیدروژل، 

بود، لیکن این مسئله موجب برابري توانایی جذب ) SCP(میزان کاهش مربوط به هیدروژل نوع 
نگردید، به عبارت دیگر هیدروژل اکریل آمیدي، به رغم ) PAM(آب این نوع پلیمر با پلیمر نوع 

) نشاسته( جذب بیشتري نسبت به هیدروژل پایه طبیعی کاهش جذب آب شور، هنوز ظرفیت 
  ).1991، 3فوستر و کیور. ( دارد

انجام گرفت، مشخص ) 1991(در آزمایش مشابه دیگري که توسط وودهاوس و جانسون 
توانایی بیشتري براي خنثی کردن نمک داشته و قدرت ) PAM(گردید که هیدروژل نوع 

گاهی اوقات یک فرمول . باشداز انواع دیگر پلیمر می نگهداري آب آنها در این حالت بیشتر
در آزمایشاتی که روي ). 1993، 4ارتستوولودزیمریز و ا( توانایی را ندارد خاص ماده غذایی این 

،  مشاهده کردند که آمونیوم )1993(گیاه گوجه فرنگی انجام گردید، ولودزیمریز و وستون 
)( 4

+NH،  بدون کاربرد ( در سطوح باالي هیدروژل به میزان زیادي در مقایسه با تیمار شاهد

)(وجود دارد، در صورتی که از فرم نیترات) هیدروژل 3
−NO شود، آبشویی مانند استفاده می
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ند تواپاسخ متفاوت هیدروژل به دو نوع  فرموالسیون نیتروژن می. گیردسایر تیمارها صورت می
ولودزیمریز و وستون، ( ناشی از اختالف بار یونی و تفاوت در قابلیت حاللیت این مواد باشد 

1993.(  
باال و بعبارتی دیگر خاصیت قلیایی این ماده است  pHمسئله دیگر در مورد هیدروژل وجود 

و  دهد، آمادورباال رشد گیاهان را کاهش می pHاز آنجا که ). 1987، 1آمادور و استیوارت(
را به طور معنی  pH، با اضافه کردن عصاره جلبک دریایی به هیدروژل میزان )1987(استیوارت 

اضافه کردن عصاره جلبک دریایی به هیدروژل موجب کاهش پتانسیل آب . داري کاهش دادند
هیدروژل گردید و در نتیجه میزان آب در دسترس گیاه براي جوانه زنی و استقرار گیاه ناکافی 

  .گردید
ترکیب هیدروژل با خاکهاي با دانه بندي درشت و شنی نتیجه بهتري را در مقایسه با سایر 

دلیل این مسئله بیشتر از همه مربوط به . خاکها بخصوص خاکهاي ریز و رسی به همراه دارد
از  PAMهیدروژلهاي نوع ). 1989  ،2فري و باتلر( باشد ظرفیت کاتیونی کمتر  این خاکها می

فوستر و کیور، ( توانایی بیشتري براي استفاده در مناطق خشک و نمکی برخوردار هستند 
نکته بسیار مهم در رابطه با استفاده از هیدروژل در مناطق خشک و نمکی این است ). 1990

که، جذب آب توسط هیدروژل در این مناطق موجب کاهش بیش از اندازه پتانسیل آب شده تا 
،  3ت و گراهاماشمی( وانایی استفاده از آب جذب شده توسط هیدروژل را ندارد حدي که گیاه ت

1990(. 

 

  نگهداري و آزاد کردن مواد غذایی توسط هیدروژلها -1-2-6
گردد، آب عامل محدود کننده آن منطقه در مناطقی که هیدروژل به خاك آنها اضافه می

نطقه مورد نظر، مواد غذایی قابل لیکن پس از اضافه کردن هیدروژل به خاك م. باشدمی
هیدروژلها این توانایی ). 1986، 4واالس و ابوزمزم( باشد دسترس عامل محدود کننده گیاه می

را دارند که مواد غذایی در ساختمان خود نگه داشته و براي رفع نیاز گیاه آزاد کنند و به این 
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مطالعات مک گرادي و ). 1990واالس و واالس، (ترتیب میزان رشد گیاه را افزایش دهند 
  2، نشان داد که افزایش فسفر به هیدروژل موجب افزایش رشد جوانه گیاه فلفل)1987(1کاتر
  همچنین اضافه کردن فسفات سدیم به هیدروژل موجب افزایش معنی داري در رشد . گرددمی

ش اندازه پیاز در طی این آزمای). 1982سویج و کاکس،  -فینش(گردید   4و پیاز 3جوانه کاهو
)Alliium sp. ( افزایش نیافت، لیکن اندازه کاهو)Lacttuta sativa (افزایش رشد . افزایش پیدا کرد

گیاهان بیشتر از آنچه در نتیجه افزایش آب قابل دسترس گیاه باشد به دلیل تأمین مواد غذایی 
  ).1982، 5سویج و کاکس -فینش. ( مورد نیاز گیاه بود
مشاهده کردند که با وجود اینکه کلسیم توانایی جذب و نگهداري ) 1998( 6میرز و میتشل

دهد لیکن افزودن کلسیم به محلول هیدروژل درصد کاهش می 50آب هیدروژل را به میزان 
و این بدلیل نیاز باالي گیاه سویا به کلسیم نسبت به . موجب افزایش رشد گیاه سویا گردید

با آزمایش مایع خارج شده از خاك ترتیب شده با ) 1989( 7وانگ. باشدسایر عناصر غذایی می
هیدروژل متوجه گردید که هدایت الکتریکی مایع مورد آزمایش بسیار پایین است و بنابراین 

در همین . داردنتیجه گرفت که هیدروژل عناصر و نمک اضافه شده به خاك را در خود نگه می
- می) Ligustrum lucidum(خاك، گیاه برگنو  اضافه کردن هیدروژل به   رابطه و در صورت

همچنین اضافه کردن . توانست براي مدت طوالنی بدون آبیاري به حیات خود ادامه دهد
هیدروژل به محیط رشد گیاه موجب افزایش سطوح نیتروژن و پتاسیم و کاهش سطوح عناصر 

زاد کردن عناصر تک گردد، که ناشی از اثر هیدروژن در آدو ظرفیتی در بافت این گیاه می
( باشد ظرفیتی و نگهداشتن عناصر دو ظرفیتی در خود و خارج کردن آنها از دسترس گیاه می

  ).1986،  8تیلور و هالفسر
توانند نقش آزاد بیان داشت، پلیمرهاي سوپر جاذب در برخی مواقع می) 1994(میکل سن 

داد که با وجود اینکه هیدروژل با وي همچنین نشان . کننده مواد غذایی در خاك را ایفا کنند
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6 - Myers and Mitchell 
7 - Wang 
8 - Taylor and Halfacer 
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تواند به مقادیري از مواد غذایی دارد، لیکن گیاه مینیروي زیادي عناصر را در خود نگه می
دسترسی پیدا کرده و از سوي دیگر در هیدروژل نیز مکانیسم هایی که منجر به آزاد شدن این 

قی ایاالت متحده امریکا که به در آزمایشی که در جنوب شر. گردد، وجود داردمواد در خاك می
منظور رفع مشکل کمبود منگنز در خاك، انجام گرفت، اثر چهار فرموالسیون منگنز و رابطه 

نتایج این آزمایش نشان ). 1994میکل سن، ( آنها با هیدروژل خاك در کشت سویا بررسی شد 
تیمارهاي که شامل فاقد داد که میزان منگنز در بافت گیاه سویا در تمامی تیمارها به استثناء 

  ).1994میکلسون، ( هیدروژل یا منگنز، افزایش یافت 
کیلوگرم پلیمر سوپر جاذب در هکتار را  300و  200، 100اثر سه تیمار ) 1976(1پل یاکووا

نتایج آزمایش افزایش میزان محصول را بین . در چند منطقه در روسیه مورد بررسی قرار داد
پل یاکووا . شرایط عدم استفاده پلیمر سوپر جاذب نشان داددرصد نسبت به  140تا  27

چنین نتیجه گرفت که افزایش هیدروژل در خاك موجب افزایش میزان نیتروژن و ) 1976(
، اثر یونهاي موجود در خاك را روي میزان تورم )1375(نادري . نیتروفیکاسیون گردیده است
نین نتیجه گرفت که افزایش هیدروژل در چ) 1976(پل یاکووا . پلیمر سوپر جاذب نشان داد

  .خاك موجب افزایش میزان نیتروژن و نیتروفیکاسیون گردیده است
اثر یونهاي موجود در خاك را روي میزان تورم پلیمر سوپر جاذب ) 1375(نادري 
PR3005A نتایج این . در سه نوع خاك رسی لومی، شنی و لومی شنی مورد بررسی قرار داد

- د که وجود یونهاي محلول در آب خاك، بشدت درجه تورم پلیمر را کاهش میتحقیق نشان دا

به همین دلیل میزان تورم در خاك رسی لومی بدلیل وجود آنیونها و کاتیونهاي بیشتر . دهند
  .نسبت به سایر خاکها کمتر بود

  

  میزان ماندگاري پلیمر در خاك و عوامل موثر برآن -1-2-7
استفاده از پلیمرهاي سوپر جاذب، میزان ماندگاري پلیمر در  یکی از مسائل مهم پیرامون

گزارش کردند که سرعت تجزیه زیستی هیدروژلها با ) 1992(2اسکو و الکساندر. باشدخاك  می
با توجه به اندازه خاکدانه و میزان مواد آلی خاك متفاوت بوده و همچنین کاهش میزان 

                                                             
1 - Polyakova 
2 -Scow and Alexander 
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لیت باکتریهاي خاك، منجر به کاهش سرعت اکسیژن خاك به طور غیر مستقیم و با کاهش فعا
میزان پایداري پلیمرهاي ) 1980( 1پل یاکووا. گرددتجزیه زیستی پلیمرهاي سوپر جاذب می

سال گزارش  4سال و در خاکهاي ریز بافت را تا  2بافت را تا  سوپر جاذب در خاکهاي درشت
  .نمود

نشان داد که هفت نوع قارچ و باکتري در محیط آزمایشگاه قادر به تجزیه ) 1998( 2اوکاوا
موجب  3باشند و همچنین اضافه کردن اسید آمینه غیر طبیعی اورنتینپلیمر سوپر جاذب می

در کشاورزي و باغبانی بیشتر از پلیمرهاي  .گرددکاهش مؤثر میزان تجزیه زیستی پلیمر می
یکی از دالیل عمده این مسئله باال . گرددمی استفاده) PVA-PAM(سوپر جاذب مصنوعی 

) PVA-PAM(تجزیه زیستی پلیمرهاي مصنوعی . باشدبودن ماندگاري این مواد در خاك می
 6در خاك بین ) SCP(سال متغیر است در حالیکه ماندگاري پلیمرهاي طبیعی  4الی  2بین 
  ).1982، 4الی و لتی(باشد ماه می 12الی 

دریافت که پلیمرهاي کاتیونی نسبت به پلیمرهاي آنیونی با سرعت بیشتري به ) 1994(لتی 
هاي دو ظرفیتی مانند پلی بین پلیمر و خاك در این حالت کاتیون. چسبندذرات رس خاك می

این امر موجب افزایش پایداري . دهندعمل کرده و تعداد نامعلومی اتصال پایدار تشکیل می
  .                                                                              گرددخاك می پلیمر سوپرجاذب در

  5تري و نلسون. گیردماندگاري پلیمر در خاك همچنین تحت تأثیر شیوه و نوع آبیاري قرار می
د، زیرا گزارش کردند که آبیاري غرقابی اثر نامناسبی روي ماندگاري پلیمر در خاك دار) 1986(

در آبیاري غرقابی سرعت نفوذ آب به خاك کم بوده و همچنین منجر به شکسته شدن و از بین 
  .گرددها میرفتن خاکدانه

  
  
  
  

                                                             
1 - Polyakova 
2 - Ohkawa 
3 - Ornithine 
4 - Aly and Letey 
5- Terry and Nelson 
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  چگونگی جذب و آزادسازي آب توسط پلیمرهاي سوپر جاذب -1-2-8
) واحدهاي ساختاري متشکلۀ زنجیره پلیمر( پلیمرهاي سوپر جاذب از زنجیري از مونومرها 

براي ساخت پلیمر این واحدها در ردیفهاي موازي و با اتصاالتی پل مانند به هم . اندکیل شدهتش
گیرند یک رانش اي شده در مجاورت آب قرار میهنگامیکه این پلیمر شبکه. شوندمتصل می

اي الکتریکی بین گروههاي عاملی یونی مستقر بر زنجیرهاي پلیمر ایجاد شده و در نتیجه فاصله
شود این مسئله موجب افزایش آید این فاصله توسط آب پر میها به وجود میاین ردیفبین 

گردد، به همین دلیل هنگامی که پلیمر در خاك پخش گردیده و آبیاري صورت حجم پلیمر می
گیرد، پلیمر افزایش حجم پیدا کرده و در نتیجه موجب افزایش حجم خاك و ایجاد تغییر در می

آب جذب شده توسط پلیمر به طرق ). 1381کیخابی، ( گردد خاك میخصوصیات فیزیکی 
. گردداز آن خارج گردیده و پلیمر به حالت اول خود برمی) تبخیر یا جذب توسط گیاه( مختلف 

  ).1378گنجی خرم دل،( تواند متناوباً تکرار گردد عملیات جذب و آزاد شدن آب می
  

لیمرهاي سوپر جاذب در واکنش موجودات زنده به کاربرد پ -1-2-9
  خاك

، باکتریها و قارچها به پلیمر سوپر جاذب موجود در  1وریزاموجودات زنده مانند گیاهان، میک
پلیمرهاي سوپر جاذب قادرند مواد شیمیایی مانند هورمونهاي . دهندخاك واکنش نشان می

همچنین توانایی الزم رشد یا مواد غذایی را در اختیار گیاه قرار دهند، پلیمرهاي سوپر جاذب 
  ).1999،  2وان کاتم( براي استفاده بعنوان محیط اصلی در تلقیح میکروریزا را دارند 

  

  اثر پلیمرهاي سوپر جاذب بر جوانه زنی -1-2-9-1
در مناطق خشک و نیمه خشک کاربرد پلیمرهاي سوپر جاذب در خاك موجب افزایش 

 bو  a 1974(  3هادز و روسو). 1991 وودهاوس و جانسون،( گردد سرعت جوانه زنی می
    و نخود فرنگی )Cicer arietinum(با انجام آزمایش بر جوانه زنی گیاهان نخود ) 1974

                                                             
1- Mycorrhizae 
2 - Van Cottem 
3 - Hadas and Russo  


