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 چکیده

فاده شده و از مشتقات مواد نفتی ها یکی از ترکیبات شیمیایی هستند که جهت افزایش کارایی استفاده از آب در شرایط خشک استسوپرجاذب 

گرم به ازای هر گرم وزن  400ها به عنوان مواد جاذب رطوبت که توانایی جذب و نگهداری آب تا حدود شود. در کشاورزی هیدروژلساخته می

ون بدو طوالنی ت به مدک بدین ترتیب خاد و یج تخلیه میشورخل پلیمر به تد، آب دایطـمحن ثر خشک شددر ا روند.خود را دارند به کار می

های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهان مرتعی و این مطالعه تاثیر سوپرجاذب را بر تغییر ویژگیمیماند. ب مرطود، مجدری بیاآبه ز نیا

ای است. بدین هروش مورداستفاده در تدوین مطالعه حاضر کتابخان پردازد.همچنین مقدار نگهداشت رطوبت گیاه ومیزان آب مصرفی گیاهان می

بندی مطالعات مختلف مرتبط، کار مطالعه گردید و پس از جمع  A200از جمله هاگونه که مطالعات محققان مختلف در زمینه سوپر جاذب

ها باعث افزایش قدرت نگهداشت آب شده و میزان نیاز به آب مصرفی دهد که سوپرجاذبحاضر گردآوری شد. نتایج تحقیقات مختلف نشان می

 دهد.طور چشمگیری افزایش مییابد و همچنین عملکرد گیاه را بهاهش میک

 فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی، سوپرجاذبهیدروژل،  کلمات کلیدی:

 مقدمه

 ,FAOباشدخشک بوده که تابستانهای بسیار گرم وزمستانهای سرد از خصوصیات این اقلیم میایران عمدتا دارای اقلیم خشک ونیمه

توجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت توپوگرافی خاص کشور ایران، در طی قرنهای گذشته همواره با مشکل خشکسالی (. با( 1997 

 (Heidari, 2006).  مواجه بوده که منجر به خسارات سنگین به بخش های گوناگون کشاورزی، صنعتی و اجتماعی گردیده است

ـدود مانی و رشد گیاهان را در مناطق خشک و نیمهخشک   جهان محغیرزیستی است که زندهای یکی از مهمترین تنشه خشکی

تضعیف یا از بین رفتن گیاهان استقرار یافته ، خشکی ممکن است سبب تأخیر یا عدم استقرار گیاهعالوه، به .(SAS, 2001) میسازد

 (.  1394همکاران،  ی ومیبدی محمدر ود) میـش

دن در مناطق ـانی شـدر معرض خطر بیاب وشده راه کنترل اراضی شده تخریب  رینـبهت،  بـاهی مناسـش گیـتقرار پوشـاس 

(. امروزه با توجه به مطالعات گسترده در جهان از روشهای گوناگونی برای مبارزه وکاهش اثر 1387باشد )بیگ محالتی، شک میخ

یرین خاک، کوددهی مناسب، حفظ رطوبت توان به مدگردد که از آن جمله میخشکسالی روی گیاهان زراعی وباغی استفاده می

 ,Bravenikخاک، روش های گوناگون آبیاری، اصالح گیاهان، کاربرد مواد ضد تعرق و کاربرد مواد جاذب رطوبت اشاره نمود )

1994.)  
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از ها یکی از ترکیبات شیمیایی هستند که جهت افزایش کارایی استفاده از آب در شرایط خشک استفاده شده و سوپرجاذب 

پلیمرهای سوپر جاذب یا به عبارت کلی مواد (.  تاریخچه استفاده از 1387)بیک محالتی،  شودمشتقات مواد نفتی ساخته می

 ,Huttermannگردد. در آن زمان برای اولین بار از این مواد در صنایع نساجی استفاده گردید)سال پیش برمی 40حدود هیدروژل به

 ,Bravenikشود)ه هیدروژل در جهان وجود دارد که از آنها در صنعت، پزشکی و کشاورزی استفاده میامروزه صد ها نوع ماد (.1999

شوند. پلیمرهای سوپر جاذب به سه گروه پلیمرهای طبیعی، پلیمرهای نیمه طبیعی و پلیمرهای مصنوعی طبقه بندی می (.1994

-CH2CHCONH2وپلی اکریل آمیدها ) (- CH2OHOH-nکلها)در این میان پلیمرهای مصنوعی شامل دو زیر گروه پلی ویدیل ال

N-)در کشاورزی مورد استفاده قرار می(گیرندOrzolek,1993.) های مصنوعی از مواد نفتی تهیه اگرچه ساختمان اصلی هیدروژل

 (. Bravenik,  1994باشد)میmg/kg 5000آنها در حدود  LD50شود، لیکن میزان سمیت این مواد بسیار پایین بوده و می

به ازای هر گرم وزن خود  گرم 400در کشاورزی هیدروژلها به عنوان مواد جاذب رطوبت که توانایی جذب و نگهداری آب تا حدود  

اد ین مواکربن هستند. رونس هیدـجذب( از اـجافرذب و برجاذب )اسوپرجای هارپلیم (.Bouranis, 1995روند) را دارند به کار می

د و یج تخلیه میشورخل پلیمر به تد، آب  دایطـمحن ثر خشک شدد. در امیکنناری نگهدب و جذد آب را وـخوزن بر اچندین بر

(. مقدار جذب Widiastuti, 2008; Green,  2004 میماند)ب مرطود، مجدری بیاآبه ز نیاون بدو طوالنی ت به مدک بدین ترتیب خا

  ,Monnigبرابر وزن سوپرجاذب متغیراست )400ها ومقدار نمک موجود تا بندی، آب، ناخالصیآب در این پلیمرها بسته به فرمول

 (. Huettermann , 1999 ؛ 2005

ک طوبت خااری ردـیش ظرفیت  نگهافزاند با امی توک سبی هاکخاه ژـیوه ـبک و  اـخدر پلیمر ف مصرد کلی گفته می شوطور به

-ذبسوپرجااری ست  که تاثیرگذز ااـنیا  ذـلدد.  سعه پوشش گیاهی گرتوک و مناطق خشری در اـبیی آاـههـت برنامـباعث موفقی
ـت خاک و افزایش امکان استقرار گیاهان با توجه به مشکل تامین آب در برنامه های طوباری  ردــنگهای رـف  بـمختلی  اـه

د.  توصیه شوی بیشترن طمیناانتایج با مطلوبیت  رت صواد  ارزان در ین موده از استفازدایی مورد ارزیابی قرار گیرد تا ابیابان

درصد  50(. پلیمرهای سوپر جاذب باعث افزایش ماندگاری آب در خاک گشته و تعداد آبیاری را تا 1390)جعفری وهمکاران، 

منظور بررسی اثر پلیمر سوپر جاذب روی خصوصیات به Ganji (1999،)در آزمایشی که توسط  (.Nazarli, 2010دهند )کاهش می

 Shorafزیکی خاک انجام گرفت، نتایج آزمایش اثر پلیمر سوپر جاذب در افزایش تخلخل خاک وظرفیت نگهداری آب را نشان داد.فی

، این در حالی گرددمییش تخلخل خاک افزاسبک منجر به های سوپرجاذب به خاکپلیمریگزارش کرد که افزودن مواد  ،(1987)

چنین کاربردمواد پلیمری سوپرجاذب باشد. همهای سنگین به مراتب کمتر میخل خاکر افزایش تخلمواد داین است که نقش 

های سبک در نگهداری رطوبت را حل توان مشکل خاکیق میطر ز این رطوبت در خاک شده که اموچب افزایش ظرفیت نگهداری 

 نمود. 

ن، مدت زمان دسترسی گیاه به رطوبت را افزایش پلیمرهای سوپر جاذب با جذب و نگهداری آب، آبیاری و آزاد کردن تدریجی آ

اذب ـوپر جـای سـهراربرد پلیمـا کـکه بدهد میتحقیقات نشان  (. FAO, 1997یابد)داده و در نتیجه راندمان آبیاری افزایش می

اک ـی خـیکرایط فیزـود شـا بهبـرده و بـظ کـنیمهخشک را حفو ک ـمیتوان آب حاصل ازبارندگیهای پراکنده در مناطق خش

(. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار 1391های رطوبتی را کاهش داد و استقرار را بهبود بخشید)زنگویی نسب وهمکاران، تنش

های گیاهان مرتعی،ازجمله خصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی وهمچنین تاثیر پلیمرهای سوپر جاذب بر روی برخی ویژگی

 .پردازدبت توسط خاک و میزان نیاز به آبیاری در شرایط تنش خشکی  میهابرقدرت نگهداری رطوسوپرجاذب



  

  
 

 هامواد وروش

روش مورد استفاده در تدوین مطالعه حاضر کتابخانه ای است.  بدین منظور مطالعات محققین در رابطه تاثیر سوپر جاذب ها بر 

روش کار در تحقیقات میدانی  ;بوطه گردآوری شدبندی مطالعات مرگیاهان مرتعی مطالعه گردید و تحقیق حاضر  پس از جمع

 انجام شده دراین زمینه به صورت تفکیک شده براساس مورد مطالعاتی برای چند نمونه از مطالعات انجام شده  به صورت زیر است.

 منطقه مورد مطالعه

شناسایی منطقه و تعیین  ر گرفته اند؛برای تعیین منطقه مورد مطالعه در تحقیقات میدانی انجام شده،موارد زیر مورد توجه قرا

مختصات جغرافیایی وهمچنین تعیین مساحت منطقه مورد مطالعه، تعیین شرایط اقلیمی،  میزان بارش، دما، ارتفاع از سطح دریا،  

 تعیین بافت خاک و میزان اسیدیته.

 

 نمونه گیری و آنالیز داده ها

های آزمایشی درتحقیقات میدانی مورد مطالعه متفاوت چنین نمونهگیری و همهای مورد استفاده برای نمونه از آنجایی که روش

باشد، روش نمونه گیری به صورت تفکیک شده بر اساس مورد مطالعاتی بیان شده است و در ادامه، خصوصیاتی که تجزیه و می

 ی معرفی شدند.تحلیل داده ها براساس آن انجام شده و نرم افزارهای مورد استفاده در تحقیقات میدان

 

و سیلیکات برمقدار نگهداشت رطوبت واستقرار گونه مرتعی A200 آزمایش بررسی تاثیر دو نوع سوپرجاذب 

گرم در لیتر و  20و 10سوپرجاذب مورد استفاده در این مطالعه درسه سطح صفر،  (:Atriplex canescens)آتریپلکس کانسنس

گرم سیلیکات در لیتر، 10لعاتی دراین تحقیق شاملمطی هارین تیماابنابره گردید. . در دو تیمار با آبیاری وبدون آبیاری استفاد

، تـکشی  اـهربر  تیماوه عالدر لیتر و تیمار شاهد بودند.  A200گرم 20در لیتر،  A200گرم 10گرم سیلیکات در لیتر، 20

ت مددر ه ـه مرتبـسای رـبری  اـبیر آاـتیمها در الشد که نهل اـعمرت ااوـین صانیز به ری بیام آعدری  و بیای دوره آاـهرتیما

-این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی وپنج سطح کاربردپلیمر سوپر جاذب )بهیدند. دگرری بیاه آهشت ما
 صورت خشک انجام شد(.

افزاز ها با نرمداده،منیزیم اسیم، کلسیمگیری شدند: مقدار ازت کل، فسفر قابل دسترس، پتدر آنالیز خاک خصوصیات زیر اندازه 

SAS همکاران، درصدانجام شد. )جعفری  5هابا آزمون دانکن در سطح احتمال تجزیه آماری شدند و مقایسه میانگین  (1390و

 

ژیکی  ذرت فیزیولوی یژگی هاوبعضی د  و عملکربرکاهش اثرات تنش آبی و   A200آزمایش بررسی تاثیر سوپر جاذب

(Zea mays :)  ر شد. تیماار انجام رـفی با سه تکدکامل تصاهای کبلوب طرح پایه قاله در شددرـخی اـهتکرآزمایش به صورت

ر اـا چهـبذب وپرجاـیر سدمقاو صلی ان کرت اعنوه( به بی گیاز آصد تامین نیادر  40و 70، 100طح)ـه سـا سـبری اـبیآیم رژ

شت ددایااز حاصل ی هادادهنظر گرفته شد. در فرعی ت عامل کران عنوـار بههکتم در وگرـکیل 105و 75 35د، اهـ)ش طحـس



  

  
 

تحلیل شد. و تجزیه  14نسخه   SPSSو  9.2نسخه SASیهاارفزم انرک به کم، نظررد موت صفاهای یرـنمونهگیو ها داریبر

 (1390)فاضلی رستم پور وهمکاران، 

 Panicum miliaceum های مختلف ارزنزیولوژیکی اکوتیپآزمایش تاثیر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفولوژیکی وفی 

L))  

های آبیاری در سه های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیماربار خردشده در قالب طرح بلوکهای یکصورت کرتآزمایش به

ی مختلف به عنوان عامل هاسطح آبیاری نرمال، تنش خشکی با اعمال سوپر جاذب وتنش خشکی به عنوان عامل اصلی و اکوتیپ

 فرعی بودند.

 میزان نشت یونی، عملکرد بیولوژیک، طول ساقه و عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفت.

ومقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام  1.9نسخه  SASو  Excell ,MSTAT-C(2007افزارهای )تجزیه و تحلیل آماری با نرم 

 (1390شد. )گودرزی و توحیدی نژاد، 

 نتایج

ف تالـخدرصد( اگرچه  ا100ست)ری ابیاون  آدـبر اـه تیمـبط وـتریپلکس مربآگونه کانسنس در مانی هندزصد دربیشترین 

گونه در بر  گیاهی ت مختلف صفای اـهراـر  تیمـثاز ال ـانس حاصـیوارنتایج تجزیه د.  هدنمین نشاری بیارآبا تیمارا ی ـفاحش

ل  ـمتقابر ثاهمچنین ری و بیاها برای تیمار آبیاری و عدم آد که تفاوت معنی داری درنهالن دااــنشس  تریپلکآکانسنس 

صد معنی درنج ـطح  پـسذب  در وپرجاـسد  برراـکر  اـتیموت در  ه تفاـحالی کارد، در ندر جاذب (وجود پتیمار سو× ـا)آبیاری نهآ

 (.1ت )جدول هاسلنهات صفاد ها بر عملکرذبکه بیانگر تاثیر مثبت سوپرجاد بودار

 : تجزیه واریانس میانگین مربعات مربوط به عملکرد، اجزای  عملکرد و کارایی مصرف آب در ذرت1جدول

 

 ،** ،**n   و غیر معنی دار 0.01%و  %5به ترتیب عبارتند از معنی دار از سطوح احتمالی 

ذب وپرجاـسکیلوگرم  105، 70، 35ی شاهد، هارتیمادر ف آب یی مصررآکات شف آب دایی مصررآبر کاداری ثر معنیذب اسوپرجا 

 (.1390)فاضلی رستم پور،  . گرم دانه بر لیتر بوده است/72. و/65.، /68.، /39ـب ه ترتیـبر اـهکتدر 



  

  
 

 جدول: مقایسه میانگین اثر سوپر جاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای

 
 باشد.دار نمیدارای تفاوت معنی %5های دارای حروف مشابه بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال در هر ستون میانگین

در ا ـنهف آئی مصررایش کاافزو افته رست از دیی اغذاد وـمآب و اهش ـل کـلیده ـبذب سد که سوپرجارنظر می  2طبق جدول 

ل دوره وـطگ و رـطح بـسحالت دوام ین .در اشد ک خشده ع ماـتجمو ل وـد محصـشررعت ـیش سافزاباعث ، شدری   فصل ـط

رآیی مصرف آب از اـیش کازـفابب ـمر ساین اکه د میشود یجای اه بیشترــند دارــعملکو ه ــیش یافتازــفه ااــگیدر نتز ــفتوس

 (.1390، ور)رستم پ شودطریق می

های مختلف ارزن نشان داد که با کاربرد سوپرجاذب، زیولوژیکی اکوتیپآزمایش تاثیر سوپر جاذب بر خصوصیات مورفولوژیکی وفی

کاهش یافت  که این میزان نشت یونی با حالت نرمال تفاوت معنی داری نداشت.بیشترین مقدار  36.5میزان نشت یونی به میزان 

چنین  کاربرد سوپر جاذب باعث همعملکرد بیولوژیک مربوط به در حالت تنش خشکی با اعمال سوپرجاذب وآبیاری نرمال است و 

 55شود. کاربرد پلیمر سوپرجاذب موجب افزایش افزایش معنی دار ارتفاع ساقه  درشرایط خشکی  نسبت به حالت نرمال می

 درصدی عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی گردید.

تواند اثر تنش خشکی را بر محصوالت کاهش توان دریافت که استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب میمروری می بر اساس این مطالعه

نهاده به دنبال داشته باشدکه این موضوع در مناطق داده وهمچنین موجب کاهش حجم آبیاری و حفظ تولید را دریک سیستم کم

 خشک ونیمه خشک کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.

ری  درسطح اــبیون آدـبری و  اـبیآا  ـبر  اـتیمدو هر در ها لامانی نهه ندزد ـصدره ـکن داد تریپلکس نشاآسی گونه کانسنس ربر 

دهنده آن است که با استفاده از سوپر جاذب در مناطقق خشک است این مطلب نشان درصد بوده100کاربرد پلیمرهای مطالعاتی 

 ها شده است.وبیابانی رطوبت مورد نیاز گیاه تامین شده و باغث استقرار و زنده مانی نهال

سی ربررد ریپلکس کانسنس موـتـی  آیشی  رواـهیـیژگر وبرب را ستاکوسوو ا A200ـوع سوپرجاذب نز تاثیر  دو نی1389ک، ندب

نس ـریپلکس کانسـتآی  ـیشهای  روگییژد ووـب بهبـموجذب وپرجاـسع نودو هر ده از ستفااید که ـسرـهین  نتیجابه ار داد و قر

 ت.ـساته  ـشدااتی ـمطالعت فاـیش صازـفد و  ابهبودر  A200نسبت بهی تأثیر بیشتر ربستاکوسواهرچند که دد، رـگـیم

  Dorraji تاثیر سطوح مختلف سوپرجاذب  2010ران، اــهمکوA200 مطالعه رد مواری آب نگهدــت ظرفیــربــاک را خری ووشــ

ریب ــیش ضازــفاث ــباعداده و اهش ــکه ابر گیری را منفی شوات ثرذب آب اپلیمر جاف ند که مصردنمون بیاار داده و قر

 گردند.خشک ونیمه خشک میاطق ـمنری در اـبیی آهاوژه ت پرــموفقی



  

  
 

Rostampour (2010)  کیلوگرم سوپرجاذب در هکتار افزایش یافت.151گزارش کردند شاخص کلروفیل و عملکرد ذرت با مصرف 

ثرکاربرد پلیمر سوپرجاذب روی فاصله زمانی بین قطع آبیاری و پژمردگی انجام گرفت، اHutterman (1999 ،)در آزمایشی که توسط

روز پس از توقف آبیاری گیاه شاهد دچار پژمردگی گردید، در 5گیاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که 

 روز افزایش داد. 19صورتی که تیمار سوپر جادب این زمان را به 

Fazeli rostampour (2018 ) ای کیلو گرم در هکتار وتامین نیاز آبی سورگوم علوفه 75اظهار داشت که کاربرد سوپرجاذب به میزان

ها، شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ، ها، تعداد پنجهدرصد موجب افزایش معنی داری در تعداد برگ 80اسپیدفید تامیزان 

 محتوی آب نسبی وماده خشک گیاه گردید.

کرد که مصرف پلیمر سوپرجاذب در هر دو شرایط تنش و نرمال، سبب افزایش عملکرد دانه و بالل، عملکرد  گزارش 1389مسلمی 

 بیولوژیک، عملکرد علوفه تازه و خشک و حجم کلروفیل بوده است.

مصرفی  ها باعث افزایش قدرت نگهداشت آب شده و میزان نیاز به آببا توجه  به مطالعات انجام شده استفاده از سوپر جاذب

های نوین ازجمله دهد.بنابراین استفاده از تکنیکطور چشمگیری افزایش مییابد و همچنین عملکرد گیاه را بهکاهش می

 ها گام مهمی در احیا اراضی بیابانی و جلوگیری از پیشروی بیابان ایجاد خواهد نمود.سوپرجاذب
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Abstract 

 Super-adsorbents are one of the chemical compounds that are used to increase the efficiency of water use in dry 
conditions and are made from derivatives of petroleum products. In agriculture, hydrogels are used as moisture 
absorbing materials that can absorb and store water up to about 400 grams per gram of weight. Due to the drying of 
the environment, the water inside the polymer is gradually evacuated, and so the soil remains moist for a long time 
and without the need for irrigation. This study studies the effect of superabsorbent on the changes in physiological 
and morphological characteristics of pasture plants, as well as the amount of moisture content of the plant and the 
amount of water consumed by the plants. The method used to compile the present study is a library. So that various 
studies in the field of super adsorbents including A200 were studied, and after completing various related studies, 
the present study was compiled. The results of various studies indicate that superabsorbants increase the water 
holding capacity and decrease the amount of water needed and also increase the plant's yield significantly. 
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