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 چکیده 
در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا اقدامات مختلفی در جهت کاهش تبخیر روان آب و افزایش راندمان آب مصرفی انجام می گیرد. از 
. جمله این اقدامات استفاده از مالچ، کودهای آلی و ایجاد تغییر در خواص فیزیکی خاک با استفاده از اصالح کننده های مختلف می باشد

میدانی بر نتایج حاصل از تحقیقات  -که یکی از این اصالح کننده ها ماده سوپر جاذب می باشد.مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی
مطالعه پژوهش های انجام شده نشان داد سوپر جاذب ها  انجام شده و طرح های پژوهشی ارائه شده است. نتایج حاصل از بررسی و

یی و آبیاری نمی باشند. این مواد تنها قابلیت نگهداری آب و برخی ازعناصر غذایی مورد نیاز گیاه را در خاک جایگزین کودهای شیمیا
خاک جلوگیری بعمل می آورند. سوپر جاذب ها می توانند  N , K , Zn , Fe , B , Pافزایش می دهند و از آبشویی و هدر رفتن  

وط شده و بدون هیچ گونه اثر متقابل با یکدیگر به کاربرده شوند. این مواد پس از با کود شیمیائی ، علف کش ها و آفت کش ها مخل
سال در اثر تجزیه میکروبی و تاثیر نور خورشید به تدریج از بین می روند و به موادی همچون آب و دی اکسید کرین و آمونیوم  5 - 53

 تبدیل می شوند وهیچ آسیبی به طبیعت وارد نمی کنند.

 علفکش، کود شیمیایی، سوپر جاذب، تنش خشکی، ظرفیت کاتیونی کلمات کلیدی:

   

  مقدمه
 می مواجه محدودیت با را مستعد اراضی در کشت گسترش خشک، نیمه و خشک مناطق در آن کمبود که است حیاتی عنصری آب

 نتیجه در گیرد می قرار استفاده مورد کشاورزی بخش در شود می مصرف کشور در که آبی از درصد 35 از بیش موجود آمار طبق. سازد
 می روشن را آب مصرف در جویی صرفه ضرورت کشور آب منابع محدودیت .دهد می رخ بخش این در نیز آب تلفات حجم بیشترین

 در آب نگهداری ظرفیت افزایش و خاک رطوبتی ذخیره حفظ منظور به پیشرفته های تکنیک گیری بکار و صحیح مدیریت اعمال. سازد
 بحران مدیریت.باشد می کشور محدود منابع از برداری بهره بهبود نتیجه در و آبیاری راندمان افزایش برای مؤثر اقدامات جمله از خاک

 تحمیل روستایی جامعه به را پذیری نا جبران خسارت کشاورزی، بخش در ناپایدار های برنامه اجرای همراه به خشکسالی دانش نظام و
 آسیا بارندگی میانگین با مقایسه در(  میلیمتر 547)  حدود ساالنه  بارندگی میانگین و جغرافیایی موقعیت به توجه با ایران .است نموده
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 که است حالی در این. شود می محسوب خشک نیمه و خشک کشوری( میلیمتر 855 حدود)  دنیا بارندگی میانگین و(  میلیمتر 485)
 75 و زراعی فصل در جوی های ریزش مقدار این از درصد55. است متفاوت بسیار زمانی و مکانی پراکنش دارای نیز بارندگی همین
 کاردرستی شاید مترقبه غیر حوادث جزو خشکسالی، کردن لحاظ شرایطی چنین وجود با افتد می اتفاق زراعی فصل از خارج در درصد
 در گام مهمترین آن، با مقابله نه و اقلیم با سازگاری شرایطی چنین در .ماست کشور ناپذیر جدا جز خشکسالی و خشکی که چرا نباشد
 بارندگی از بهینه وری بهره و جدید فنون از استفاده صورت در و باشد می طبیعی منابع و کشاورزی بخش در اصولی مدیریت جهت
 دنیا خشک نیمه و خشک مناطق در .یافت دست کشاورزی هدف به کارآمد مدیریت با توان می آب محدود منابع سایر و پراکنده های

 مالچ، از استفاده اقدامات این جمله از. گیرد می انجام مصرفی آب راندمان افزایش و آب روان تبخیر کاهش جهت در مختلفی اقدامات
که یکی از این اصالح کننده ها  .باشد می مختلف های کننده اصالح از استفاده با خاک فیزیکی خواص در تغییر ایجاد و آلی کودهای

 ماده سوپر جاذب است.
 

 چیست؟ جاذب سوپر
 خود وزن برابر چندین بتواند که میشود اطالق پلیمری جامد مادة به 3سوپرجاذب یا اَبَرجاذب پلیمر یا هیدروژل جاذب، پودر یا رزین

 ظاهری شکل. شود حل آنکه بدون دارد، نگه خود در فشار تحت حتی و کند جذب آبی محلول( درصد55555 معادل برابر، 555 مثالً)
 آب جذب ظرفیت از بیش مراتب به استثنایی مواد این العاده خارق جذب قدرت .است شکر شبیه سفید ذرات صورت به مواد، این متداول
 (.5553و همکاران، 5است)عابدی  ابر به موسوم پلیاورتان نرم اسفنج کاغذی، دستمال مانند مصنوعی و طبیعی مواد ترین جاذب توسط

 سوپر.  باشد می توجه مورد منفی بار داشتن با آن آنیونی نوع کشاورزی در که باشد می خنثی و آنیونی ، کاتیونی نوع سه شامل مواد این
 در مفید و موثر ،کاتیونهای آب توجهی قابل مقادیر جذب بر عالوه قادرند کاتیونی ظرفیت باالی قابلیت بودن دارا با آنیونی های جاذبه
 بی ، بو بی مواد این . دهند قرار گیاه اختیار در را آنها لزوم موقع در آنها رفتن هدر از جلوگیری ضمن و کنند جذب خود در را گیاه رشد
 .باشند می سال 7 تا 1 ماندگاری دارای و 7 -7/8 بینpH ) ( اسیدیته بوده، گیاهی بافت و آب ، خاک آالیندگی خاصیت بدون و رنگ

 (.5553و همکاران، )عابدی.
 و آب ،یدکربنرکسا دی هرب منجااررس و هستند کخا در بنامطلو و میرس ررثا وندرب و المرس ،محیطی یستز نظر از پلیمرها

 از ه،بخشید دبهبو را کخا فیزیکی تخصوصیا نندامیتو هاذبسوپرجا. وندرریشررم هررتجزی یمررپتاس و موررمونیآ یاررهنورری
 یشازررفا گرررب آب بیررنس یوررمحت یشافزا را ثقلی آب کیفیت و دهنمو یجلوگیر ییاغذ عناصریی بشوآ و کخا فرسایش

 ،هریافت کاهش اینهروز یتادره RWC،  هرنتیج در و کارخ آب پتانسیل اهشرکبا دکر رهشاا فتوسنتز کاهش و اینهروز تررمومقا
 یمحتو و گبر سطح توسعه بین، مییابد کاهش ذرت نتزرفتوس انزرمی هرنتیج در و هدرش وددرمح هارگی ستررسد در یدکربنرکسا دی
 یشازرفا رمنظو هرب رفتهرپیش یاره کرتکنی یگیررارک هرب و صحیح . مدیریتدارد دورجو ترمثب تگیرهمبس گررب آب بیرنس

 ودمحد منابع از داریبر هبهر دبهبو نتیجه در و ریبیاآ نندمارا یشافزا ایبر موثر تمااقداه رجمل از ک،ارخ در آب اریدرنگه ترظرفی

                                                 
0  .superabsorbent polymer, SAP 
2 . Abedi 
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 شرپوش داریجا ،نوعیرمص و گیاهی مالچ ،لیی آهادکو از دهستفاا نظیر ماتیاقدا منجاا با افهدا ینا به ستیابید. میباشد رکشو آب
 بجذ یشافزا باعث ذبجاافر پلیمر از دهستفاا میباشد. میسر ا رپلیمره و پرلیت رب،تو نظیر هکنند حصالا ادمو از دهستفاا اری و اهیرگی
آب در عین فراوانی، با ارزش ترین ماده مورد استفاده در  دد.میگر هگیا ایبر ریبیاآ دور دننمو طوالنی و کخا در ثقلیاری نگهد و

سرمایه گزاری  لزوم تالش برای کاهش هزینه های آبیاری و کاهش مصرف آب، نیازی به استدالل ندارد. کشاورزی به شمار می رود.
استفاده از سوپر جاذب نه  عاستهای کالن برای روش های مدرن آبیاری )آبیاری قطره ای، آبیاری تحت فشار و...( شاهدی بر این مد

به عنوان جایگزینی برای روشهای مذکور، بلکه به عنوان ابزاری کمکی، در بسیاری از موارد، می تواند هزینه های آبیاری را بدون تاثیر 
همانگونه که می دانیم ، چاره ای جز استفاده بهینه از آب و استفاده حداکثری از منابع بارانی و زیرزمینی وجود ندارد سوء، کاهش دهد.

 قسمت عمده ای از آبهای ناشی از بارش برف و باران در زمین فرو می رود و برای زمان هایی که بارندگی اندک است، حفظ نمی شود.
که  آن را برای مواقعی سوپر جاذب ها به دلیل جذب آب فراوان می توانند جلوی فرورفتن آب ناشی از بارندگی را تا حد زیادی بگیرند و

این عملکرد باعث می شود، کشاورزانی که در مواقع کمبود آب، شاهد پژمردگی و شوک ناشی از  .آب کافی وجود ندارد، ذخیره کنند
بدیهی است که برای بررسی اقتصادی بودن هر روشی، باید سود و  از کشت خود برداشت کنند تشنگی گیاه هستند، محصول بیشتری

مختلف و هزینه های متفاوت آبیاری، این عمل باید در هر منطقه  ا توجه به تفاوت شرایط اقلیمی مناطقزیان روش را باهم سنجید و ب
 ( .  5533و همکاران ، 3بستگی دارد.)شیخ مرادی ای به صورت جداگانه انجام شود

ماده این است که می  دوست با ساختاری خشک و شکرمانند است. خاصیت اینپلیمری آب« هیدروژل»آب یا به اصطالح  سوپرجاذب
سوپرجاذب کاربردهای دیگری از  تواند مقادیر بسیار زیادی آب یا مایعات دیگر را جذب کرده و به تدریج در اختیار ریشه گیاه قرار دهد.

ه پنبه، جذب کننده های سنتی آب عمدتاً بر پای. نیز دارد جمله در زمینه های بهداشتی )پوشک بچه، مالفه های برخی مریض ها و ...(
دوام عملکرد  کتان، اسفنج و ... ساخته می شدند که ظرفیت جذب آبشان پایین بود و در فشار نسبتاً پایین نیز آب خود را پس می دادند.

پس از قرار گرفتن در خاک  سوپرجاذب در خاک حدود چهار سال است که این زمان به بافت خاک، شرایط اقلیمی، دما، وزش باد و
دوباره باید نسبت به تهیه سوپر  کند و کشاورزی سوپرجاذب افت میشیمیایی و میکروبی، سالیانه مقداری از کارایی اولیهعلت تخریب به

 (.3181.)معتضدی ،جاذب اقدام نماید
لقیح مطالعات نشان می دهد تاثیر متقابل سطوح فلز سنگین کادمیوم و همچنین ترکیبات تیماری شامل )کاربرد پلیمر سوپر جاذب، ت 

باکتری های محرک رشد، تلقیح قارچ میکوریزا و کاربرد هومیک اسید( به صورت جداگانه و توام بر میزان کادمیوم جذب شده توسط 
رشد گیاه را در حضور فلزات  PGPR( می باشد، لذا باکتری های Medicago scutellataاندام ریشه ای گیاه یونجه یکساله )

روی افزایش می دهند. سایرتحقیقات انجام شده با هدف بررسی اثر کاربرد هیدروژول ها بر راندمان سنگینی نظیر کادمیوم، سرب و 
با وجود هیدروژول مساوی، میزان تولید خیار افزایش  %85به  %355مصرف آب و کود نشان می دهد که با کاهش میزان آبیاری از 

(، میزان انتقال   RWCذب بر شاخص کلرفیل ، محتوای نسبی آب )(، تیمار آبیاری و سوپر جا.El-hady et al،5551یافته است)
مجدد مواد فتوسنتزی ، عملکرد دانه، اثر معنی دار داشته و خطی می باشد، بنابراین تحت تنش خشکی سوپر جاذب با تأثیر مثبت بر 

RWC میزان و سهم انتقال مجدد مواد  و شاخص کلروفیل باعث تجمع بیشتر مواد فتوسنتزی در اندام های رویشی و درنتیجه کاهش

                                                 
0 . Shaikh Moradi 
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 صالحیا دهما صددر 1/5 دبررارک ارب ،اهورک هارگی شدر روی بر پنژا یناگانو در یگرد هشیوپژفتوسنتزی در عملکرد دانه خواهد شد. 
 نختادر  روی ررب هرک یرتحقیق در (. 3187بی نام ،د.)ریدگر هاهدرمش آن یها گبر نگر و هارگی شدروی ر ای مالحظه قابل یشافزا
 لحتماا سطح در  ارهرتیما ینرب که داد ننشا حاصل نتایج گرفت منجاا  ایشرمآز یخطا کاهش وارده رتخسا از یجلوگیر جهت نیتوز

 ردمو یهالنها در درشر یارشاخصه ذب،سوپرجا یها پلیمر نیوز صددر 1/5 انمیز دبررکا با کلی ربطو. دارد دجوو صددر 3 از کمتر
 دبررارک در پزوهش دیگر درندبو هرگرفت ارقر خشکی تنش ضمعر در کمتر و تندرشدا یچشمگیر یشافزا شاهد رتیما به نسبت رتیما

 به. ددگر می هادکو بشوییآ و آب فررمص اهشرک هرنتیج در و کارخ در آب ریدگارمان یشافزا باعث ک،خا در ذبسوپرجا یپلیمرها
 قالب در هشد دخر یها تکر رتصو به مایشیآز دعملکر اءجزا د،عملکر روی بر خشکی تنش یطاشر در ذبسوپرجا تاثیر سیربر رمنظو

 مارنجا 3187 لارس در دربیرجن حدوا سالمیا آزاد هنشگادا تحقیقاتی ی عهرمز در ارتکر 1 با فیدتصا کامل یها کبلو ی پایه حطر
 در مکیلوگر 355و 75،15،5طح رس رچها با ذبسوپرجا یردمقا ه وگیا بیآ زنیا صددر 355و75،45 سطح سه با ریبیاآ رارتیم. دریدگر

 همچنین و گبر فیلوکلر شاخص متوسط و گبر آب نسبی یمحتو متوسط بین داد ننشا همدآ ستد به نتایج. شد گرفته نظر در رهکتا
 و گررب طحرس دوام طرمتوس بین یگرد فطر از. شتدا دجووهمبستگی  گبر سطح دوام متوسط و فیلوکلر شاخص متوسط بین

 باعث ک،خا در ذبجا وپررس یارپلیمره  دبررکادر پژهشی دیگر (. 5533و همکاران ، 3)محمدی.شد هیدهمبستگی ده رندا دررعملک
 Zea mays) ذرت آزمایش روی ینامیشوند  آب فمصر کاهش نتیجه در و کخا در آب ارینگهد یشافزا ،هادکو بشوییآ کاهش

L پایه حطر با هشد دررخ یهاتکر هشد دهبررکا به مایشیآز حطر. شد منجاا 3135 عیزرا فصل در انهدزا شتکد منطقه ( در 
 و صلیا عامل انورعن به ETc  ذرت بیآ زنیا تأمین صددر 355، 85 ،15 سطح سه با ریبیاآ رتیما شامل فیدتصا کامل یهاکبلو
 یمرژ که داد  ننشا نتایج. دبو ارتکر 1 با فرعی عامل انعنو به رهکتا در مکیلوگر 35و 15، 15 ،صفر سطح رچها با ذبجا سوپر یردمقا

 که داد ننشا هدرش آوردررب نگرسیور یهالمد. شتدا دارمعنی ثرا ذرت ییژگیهاو همه بر هاآن متقابل اتثرا و ذبجا سوپر ری،بیاآ
 ادورم ددرمج لنتقاا انمیز ،فیلوکلر شاخص گ،بر آب نسبی یمحتو روی بر ریبیاآ درصد355 یطاشر در ذبجا سوپر دبررکا

داد  دوربهب را ذرت تخصوصیا متما خشکی تنش یطاشر در ذبجا سوپر ماا د،بو ثرابی نهدا دعملکر و دمجد لنتقاا سهم ی،فتوسنتز
د ررعملک ثرباع و داده اهشرک صددر55 انمیز به را ذرت زنیا ردمو آب رهکتا در ذبجا سوپر مکیلوگر 15  دبررکا که داد ننشا نتایج

 (. 5553و همکاران ، 5)رحمانی .شد ریبیاآ رتیما مشابه یکیژفیزیولو ییژگیهاو و نهدا
 

  جهان در ها جاذب سوپر از استفاده سابقه
 و امریکایی شرکت چند بعدها که گردد برمی آمریکایی یک توسط3318 سال به آب جذب قابلیت با ای ماده از سابقه ترین قدیمی
 وزارت متخصصان بوسیله که گردد برمی 75 دهه به آن تجاری سابقه اولین و بخشیدند بهبود را مواد این 15 تا 55 های دهه در آلمانی

 آسیا ، اروپا در زیادی شرکتهای حاضر حال در . گردید آغاز آن صنعتی تولید 85 دهه اوایل در یافت توسعه و شد ابداع امریکا کشاورزی
 میلیون1/3 حدود به 5555 سال در جاذبها سوپر جهانی تولید.  کنند می تولید را کاال این متنوع محصوالت امریکا و(  چین و ژاپن بویژه)

                                                 
0 . Mohammadi 
2 . Rahmani 
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 45 بودن دارا با فرانسهsnf  شرکت اکنون.  گردد اضافه آن مصرف و تولید به درصد 35 حداقل ساالنه شود می بینی پیش که رسید تن
 .میباشد جهان در محصول این کننده تولید بزرگترین دنیا سراسر در کارخانه

 و خاک و گیاه ، انسان برای عوارضی هیچگونه ماده این از استفاده که داده نشان کشورها سایر و آلمان محیط سازمان توسط مطالعات
 مواد از که است متمادی سالیان ایرانی کوش سخت باغداران ایران کشاورزی در جاذبها سوپر از استفاده سابقه .ندارد زیست محیط
 شهر در سفالی زمینی زیر ای، کوزه آبیاری سابقه.  اند نموده استفاده باغات در آبیاری راندمان افزایش مؤثر های روش و آب جاذب

 برخی از استفاده با باغداران کرمان، و یزد از مناطقی در.  گردد می بر میالد از پیش و ایران تمدن شکوفایی دوران به سیستان سوخته
 و کاه از استفاده اند داشته مداوم خشکی تنش با گیاه سازگارنمودن در سعی ها، ریشه کنار در کوسفند پشم مانند طبیعی جاذب مواد

)خرم .شود می انجام سنتی صورت به باغها اکثر در ریشه محیط در طبیعی جاذب مواد عنوان به دامی کود و چوب تراشه کلش،
 (. 3185،دل
 

 ها جاذب سوپر کاربرد های زمینه
 کشاورزی. 3 
 داروسازی و پزشکی و بهداشتی مصارف. 5 
  بندی بسته سبزی و میوه تازگی حفظ. 1 
 مصنوعی برف. 4
 کیفیت های شاخص اساس بر کشاورزی استاندارد های جاذب سوپر اختصاصات نشانی آتش مخصوص های ژل. 5 

 (.3185جهانی)حبیبی،
 . دارد بستگی آنها نهایی کاربرد به ها، جاذب سوپر برای نظر مورد مشخصات

 :از عبارتند کشاورزی کاربردهای برای مناسب های جاذب سوپر اساسی های ویژگی
 خود وزن برابر 455 حداکثر و 355 حداقل دقیقه 55 مدت در(  استاکوزورب)  جاذب سوپر: کوتاه زمان در زیاد بسیار آب جذب توانایی* 
 .رسد می خود نهایی حجم به و کرده جذب را آبی های محلول یا آب

 ماده یک به را آن که شود می بعدی سه شبکه یک ایجاد باعث جاذب سوپر در موجود عرضی پیوندهای( : هیدروژل)  ژله استحکام*  
 .نماید می تبدیل آب در حل قابل غیر

 بار چندین را آب بتوانند ها جاذب سوپر شود می باعث خاصیت این:  متوالی های دوره در آب مجدد رهاسازی در آب جذب توانایی*  
 .باشند داشته را آب جذب توانایی مجدداً و برگردند خود اولیه حالت به گیاه توسط آن جذب یا آب تدریجی تبخیر از پس و کرده جذب

 است گیاه توسط جذب قابل ها سوپرجاذب توسط شده جذب آب از درصد35 از بیش: باشد می گیاه برای مصرف قابل شده جذب آب* 
 بتدریج جاذب سوپر هیدروژل در شده ذخیره آب.گیرد می صورت گیاه نیاز و خاک شدن خشک اساس بر جاذب سوپر از آب سازی آزاد.

 فراهم گیاهان برای طبیعی سیستم این در نیز را آن یکنواخت مصرف آب، رفت هدر از جلوگیری بر عالوه و شود می داده پس خاک به
  .آورد می
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( خاک سانتیمتر155-355 عمق و ریشه محیط در) واقعی شرایط در را آب بیشترین است معنی بدین: خاک فشار تحت ، جذب توانایی* 
  .کند می جذب

 در پلیمری های جاذب سوپر اغلب ، اکریالمید سازی خنثی برای ظرفیتی تک کاتیون به نیاز دلیل به: خاک به مضر کاتیون ورود عدم* 
 می یافت بازار در که هایی جاذب سوپر بسیاری در پتاسیم، از سدیم بودن ارزانتر دلیل به. شوند می خنثی کاتیون یون با تولید فرایند
 داشت خواهند گیاهان رشد در منفی تأثیر شوری و سدیم. شود می استفاده ( طعام نمک در موجود کاتیون) ازسدیم پتاسیم جای به شود،

 که گردند انتخاب هایی جاذب سوپر شود توجه باید پس هاست خاکدانه ساختمان شدن متالشی خاک در سدیم اثر مهمترین عالوه به
 .باشد داشته پتاسیم کاتیونی پایه

 مؤیینگی دلیل به آب تبخیر خاک، شوری دلیل ترین عمده: شوردارند آب که مناطقی در خاک شدن شور و حالام تجمع عدم*  
 .دهد می کاهش درصد 55 حداقل میزان به را خاک در آب تبخیر مناسب جاذب سوپر که است آن نمک ماندن جا به و ها خاکدانه

 شستشوی با.کند جذب انتخابی طور به را یونها برخی است قادر کاتیونی تبادل ظرفیت داشتن دلیل به جاذب سوپر پلیمر براین عالوه
 جذب ظرفیت و شده شسته پلیمر داخل از شده جذب یونهای بهتر کیفیت آب با آبیاری یا و فصلی بارندگی زمستانه، آب یخ توسط خاک
 .گیرد نمی صورت ریشه محیط در امالح تجمع و نشده جذب اضافی نمک شور، آب دارای مناطق در جاذب سوپر

 تا ها جاذب سوپر ضایعات از ای باقیمانده هیچ متعدد محصوالت روی گرفته انجام آزمایشات به توجه با: گیاه توسط جذب عدم*  
  .است نگردیده مشاهده کنون

 هاو خاک ، زراعی محصوالت آلودگی باعث و شده ذکر سمی غیر ای ماده جاذب سوپر محیطی لحاظ از: زیست محیط با سازگاری* 
 MSDS)استاکوزورب ایمنی های داده جدول طبق آلمان استاکهاوزون سازنده شرکتهای تأیید.) شود نمی زمینی زیر آبهای

 گونه هیچ نباید شود می استفاده که جاذبی سوپر OECDتست به توجه باOECD: تست طبق محیطی زیست های آلودگی یجادا* 
 در(  نشده مر پلی) مانده باقی مونومرهای و باشد ضرر بی کامالً و کند ایجاد زمینی زیر آبهای و خاک ساختار گیاهان، برای مسمومیتی

 4355 از بیش باقیمانده مواد بازار در موجود های جاذب سوپر برخی در متأسفانه.باشدppm  55درصد 555/5 از کمتر خاک
ppmآید بعمل الزم دقت مواد این تهیه هنگام در باید که.است شده مشاهده خاک در مونومرآکریالمید.  

 با و گیاه عملکرد ارتقای و شیمیایی کودهای و آب مصرف در عمده جویی صرفه علت به:  اقتصادی لحاظ از بودن صرفه به مقرون* 
. شد خواهد سرمایه گشت بر و هزینه جبران باعث زراعی اول فصل در حتی آن کاربرد ها، جاذب سوپر ساله 1-7 حداقل دوام به توجه
 (. 5557، 3)کریمی و نادری.کند می توجیه کامالً را اقتصادی صرفه که است چشمگیر حدی به عموماً آب مقدار در جویی صرفه

  (:استاکوزورب) جاذب سوپر از استفاده مزایای 
 ( آب مصرف در جویی درصدصرفه 55)آب از بهینه استفاده و آبیاری آب رفتن هدر از جلوگیری. 3
 آبیاری های هزینه کاهش آن دنبال به و آبیاری دفعات کاهش. 5 
 نهال و نشاء کاشت زمان در خصوص به رطوبتی های نوسان از ناشی های تنش از جلوگیری. 1 
  گیاه سالمت وحفظ ها ریشه گسترش علت به گیاه عملکرد افزایش. 4 

                                                 
0 . Karimi and Naderi 
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 کشاورزی های زمینه کشت زیر سطح افزایش. 5
 شیبدار سطوح و بیابانی مناطق در کشت امکان. 1 
 شیبدار سطوح در ویژه به خاک فرسایش از جلوگیری. 7 
 شنی خاکهای در آب عمقی نفوذ سرعت کاهش. 8 
 رسی و سنگین های خاک نفوذپذیری افزایش. 3 
 شیمیایی سموم و کود از بهینه استفاده و خاک غذایی مواد آبشویی از جلوگیری. 35 
 آب رهاسازی و جذب تناوبی عمل دلیل به خاک تهویه بهبود. 33 
 خاک بندی سله کاهش. 35 
 موئینگی دلیل به خاک سطح شورشدن از جلوگیری و خاک سطح از آب تبخیر و رفت هدر کاهش. 31 
 

 (استاکوزورب) سوپرجاذب مصرف نحوه و مقدار
 درصد بودن دارا دلیل به رسی خاک. دارد منطقه اقلیمی شرایط و گیاهی گونه خاک، بافت، جاذب، سوپر نوع به بستگی آن کاربرد مقدار 

 آب نگهداری قابلیت دلیل به شنی خاک بنابراین. دارد لومی و شنی خاک به نسبت جاذب سوپر به کمتری نیاز زیر فرج و خلل باالتری
 آبی نیاز با گیاهان برای کاربرد میزان نتیجه در داده، نشان جاذب سوپر کاربرد مقابل در رسی خاک به نسبت بهتری العمل عکس کمتر،

 مرطوب نواحی در مواد این نیاز است...و زیتون و انگور بادام، و پسته مانند خشکی به مقاوم یا متحمل ارقام از بیشتر مرکبات مانند زیاد
 از بیش کاربرد.است دوست خشکی از بیشتر آبدوست گیاهان برای کاربرد میزان .شود می توصیه ها شیب در مستقر گیاهان در عمدتاً

 به الزم.شود خاک از گیاه و ها ریشه خروج موجب است ممکن و شود می متورم آب جذب اثر در ماده این زیرا نشده توصیه آن حد
 حال هر به. دارد ای مزرعه شرایط تحت خصوص به آن مصرف میزان روی سزایی به تأثیر جاذب سوپر کاربرد روش که ذکراست
 (.5558، 3)مشهدی.دهد کاهش درصد 55تا را آبیاری نیاز تواند می مختلف شرایط به بسته مواد این مصرف

 
 ها جاذب سوپر کاربرد روش

( هیدروژل)  ای ژله حالت در. کرد استفاده(  ای ژله یا آبگیری) شده آماده هیدروژل و خشک روش دو به توان می را ها جاذب سوپر
 نیاز اولیه سازی فعال جهت خشک صورت به استفاده هنگام صورتیکه در شوند می فعال ها جاذب سوپر شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

 به جاذب سوپر مصرف خشک نیمه و خشک مناطق در جهت همین به. باشد می الزم خاک اشباع مرحله تا وسیع آبیاری دوره یک به
 .شود می توصیه( هیدروژل)  ای ژله شکل

 

                                                 
0 . Mashhadi 
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 خشک گرانول شکل به ها جاذب سوپر مصرف -الف
 کاربرد هنگام در مهم نکته روند کار به خاک با کامل اختالط و نواری، ،( گودالی درون)  ای کپه روش به تواند می جاذب سوپر مر پلی 

 بنفش ماورا و خورشید اشعه تأثیر امر این علت نشوند استفاده خاک سطح در و شوند مخلوط خاک با خوبی به باید که است این مواد این
 در آلی و معدنی های کود همراه یا و جداگانه تواند می جاذب سوپر. شود می آن سریع شکستگی باعث که بوده جاذب سوپر روی

 5 حداقل عمق به شخم ابزار یا کولتیواتور از استفاده با و پخش کود همانند( زراعی)  خاک سطح در یا و داده قرار ریشه منطقه
 اشباع مرحله تا ساعت چندین و گسترده صورت به آبیاری خاک، با جاذب سوپر مخلوط کردن مرحله از بعد شود برده خاک سانتیمتری

 نماید جلوگیری آب رفتن هدر از تا کرد مصرف گلدان پایین قسمت در را جاذب سوپر است بهتر گلدان در. پذیرد انجام( آب خاک) خاک
 چاله است سانتیمتر45حداقل عمق در درخت نوع و سن به بسته هایی چاله در درخت انداز سایه در چالکود صورت به باغات برای. 

 اندکی چاله خاک حجم آبیاری از بعد استاکوزروب حجم افزایش و ها گرانول تورم دلیل به زیرا شود فشرده و پر زیاد نباید کاشت
 اند شده فعال جاذب سوپر های گرانول ، جاذب پر سو هیدروژل در(:هیدروژل) ای ژله بصورت جاذب سوپر مصرف -ب .یابد می افزایش

 جهت اولیه وسیع آبیاری حالت این در.  کرد مخلوط آلی مواد سایر و(  دامی کود)  خشک ارگانیک های کود با براحتی توان می را آن و
 می احتیاج اولیه آبیاری جهت آب لیتر 55 شده، استفاده جاذب سوپر گرم 355 هر ازای به تنها. باشد نمی نیاز مورد خاک کردن اشباع
 .نهال جایی جابه در جاذب سوپر از استفاده .باشد
 را ریشه رطوبت میزان آب دادن دست از هنگام در و باشد می ریشه مجاورت در رطوبت حفظ باعث نهال و ء نشا انتقال در جاذب سوپر
 کاشت هنگام در رشد بهبودی و تضمین ها نهال ء بقا مؤیین، و فرعی های ریشه نشدن خشک و کمتر صدمه دلیل به. کند می تأمین

 و سریع زهکش از مانع جاذب سوپر اینکه به توجه با آبیاری سیستم دارای و دیم باغهای در جاذب سوپر از استفاده .گیرد می صورت
 به توجه با. شد خواهد برابر دو حداقل آبیاری دور آبیاری، دارای های -باغ در آن کاربرد با شود می آب سطحی تبخیر و عمقی نفوذ

 با ها جاذب سوپر کشور، باغهای در موجود آبیاری های سیستم در کم بسیار بازده دلیل به و شیبدار اراضی سبک و عمق کم خاک
 در خصوصاً خشکی تنش اثرات کاهش و آبیاری بازده چشمگیر افزایش باعث آن تدریجی قراردادن اختیار در و آبیاری آب سریع جذب
 عدم و دیم کشت سیستم در درختان برای آب تأمین اهمیت دلیل به .شود می میوه باغات در( ها میوه رشد) آب به درخت نیاز اوج زمان

 با. هستند اهمیت حائز بسیار نمایند می را برداری بهره حداکثر موجود بارندگی از طبیعی طور به که هایی روش آب، منابع به دسترسی
 با و زمان مرور به شده جذب آب. شود می جلوگیری آن رفتن هرز از و شده جذب سرعت به آبیاری آب خاک، با مواد این کردن مخلوط
 مدت به خاک و رفته باال پراکنده های بارندگی از ناشی بازده نتیجه در کند، می نفوذ ریشه اطراف خشک محیط به شده کنترل سرعتی
 میتوان روش دو به(  استاکوزورب)  جاذب سوپر مزارع در زراعی محصوالت تولید در جاذب سوپر از استفاده .ماند می مرطوب تر طوالنی

 ریشه ناحیه زیر عمق تا منطقه به شخم توسط بالفاصله استاکوزروب، خشک گرانول سطحی پخش از پس اول روش در. برد کار به
 می استفاده نواری پاش کود از دوم روش در. نمود گیاه کاشت به مبادرت توان می اولیه وسیع آبیاری از پس آنگاه. شود می برگردانده

 طرح و تحقیقات .گیرند می قرار ها ریشه عمق در و کاشت های ردیف کنار در دستگاه های لوله توسط استاکوزورب آن طی که شود
 ، کشاورزی مختلف های زمینه در سوپرجاذب از استفاده مورد در شده انجام تحقیقات کشاورزی جاذبهای سوپر از استفاده توجیهی

 و بازدهی افزایش و ها هزنه درکاهش کشاورزی های سوپرجاذب بکارگیری که است کرده ثابت شهری سبز فضای و کاری جنگل
 (. 3185)خرم دل ، . . است مطلب همین موید آن ساالنه مصرف افزایش و است انکارناپذیر و قطعی سودآوری
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 نتیجه گیری
 .یافته افزایش %15 محصول عملکرد و یافته افزایش آبیاری فاصله %55 ، مطلوبتر محصول کیفیت ، بهتر رشد با تر شاداب محصول
 شاهد به نسبت را آبیاری فاصله:  نتایج 85 تابستان اجراء تاریخ خانی آقای مزرعه ورامین شهرستان ، تهران استان محل خیار محصول

 %15 محصول عملکرد و شادابتر شاهد به نسبت طرح خیار های بوته – شده جویی صرفه آب مصرف در نتیجه در داده افزایش 55%
 .بود کمتر شاهد به نسبت بیماریها و آفات حمله و یافته افزایش

 غذایی ازعناصر برخی و آب نگهداری قابلیت تنها مواد این.  باشند نمی آبیاری و شیمیایی کودهای جایگزین ها جاذبه سوپر :آخر کالم
. آورند می بعمل جلوگیری خاکN , K , Zn , Fe , B , P  رفتن هدر و آبشویی از و دهند می افزایش خاک در را گیاه نیاز مورد
 کاربرده به یکدیگر با متقابل اثر گونه هیچ بدون و شده مخلوط ها کش آفت و ها کش علف ، شیمیائی کود با توانند می ها جاذبه سوپر
 دی و آب همچون ی مواد به و روند می بین از تدریج به خورشید نور تاثیر و میکروبی تجزیه اثر در سال 5 - 53 از پس مواد این .شوند

 .کنند نمی وارد طبیعت به آسیبی وهیچ.  شوند می تبدیل آمونیوم و کرین اکسید
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