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 چکیده

صان نزوالت آسماني و نامناسب بودن پراكنش زماني و مکاني بارندگي، جزء كشورهاي خشک كشور ايران به دلیل نق
در نواحي  آندرصد از  09 است به طوريکهو نیمه خشک جهان محسوب شده و همواره با مشکل كمبود آب روبرو بوده 

وان يکي از محورهاي اصلي كشاورزي بهبود كارايي مصرف و استفاده بهینه از منابع آب به عن .خشک قرار داردخشک و نیمه
افزايش جمعیت، نیاز به غذاي بیشتر و محدوديت منابع آب، بشر را به  .باشدپايدار در مناطق خشک و نیمه خشک مطرح مي

سوم اراضي قابل كشت در جهان از كمبود آب كافي براي امروزه يک .آبیاري سوق داده است سمت اعمال مديريت صحیح
هاي طوالني دوره .تر خواهد بودبا تغییرات آب و هوايي و افزايش جمعیت اين مشکل در آينده جدي. برندكشاورزي رنج مي

هاي ملي منابع آب و خاك جزء سرمايه .شودتنش خشکي منجر به كاهش شديد عملکرد در نواحي خشک و نیمه خشک مي
ايران كه نسبت به ساير نقاط دنیا محدوديت اين منابع بیشتر  ويژه در كشورها بوده و در مديريت آنها بهو متعلق به همه نسل
در كشور در بخش مصرفي ساالنه آب از درصد  48بر اساس آمار و اطالعات موجود در حال حاضر  .است، بايد كوشید

م بخش درصد از سه 56تأمل اينکه نکته قابل . رسدهاي شرب، صنعت و ساير موارد به مصرف ميكشاورزي و بقیه در بخش
و  لذا باتوجه به رقم بسیار باالي مصرف آب در بخش كشاورزي. رودهاي غلط آبیاري هدر ميكشاورزي به علت شیوه

، اگر بتوان شرايطي فراهم كرد كه با استفاده صحیح از آب، فقط چند درصد در اين بخش صرفه جويي كرد، تولیدات گیاهي
هاي اخیر بر اهمیت اعمال مديريت صحیح آبیاري و وارد ياد شده، خشکساليافزون بر م. رقم بسیار قابل توجهي خواهد شد

ني نظیر بقاياي داختالط برخي مواد افزو. افزايدباال بردن راندمان آن و استفاده بهینه از منابع آبي كشور بیش از پیش مي
تي آب را در خود ذخیره نموده و تواند مقادير متفاومي( SAP)گیاهي، كود دامي، كمپوست و مواد پلیمري سوپر جاذب 

پذيري زيستي بوده كه ضمن غیر سمي با سازگاري و تجزبه يمواد سوپرجاذبها.داري آب خاك را افزايش دهدقابلیت نگه
راحتي آب انبارهاي مینیاتوري عمل كرده و در موقع نیاز ريشه، بهبرخورداري از سرعت و ظرفیت زياد جذب آب به شکل آب

امکان ، هزينه آبیاري میزان آب مصرفي و  توان به كاهشها مياز ديگر مزاياي سوپرجاذب .دهندآن قرار مي را در اختیار
در اين مقاله سعي شده است ضمن مطالعه نتايج تحقیقات دانشمندان و  .دار اشاره كردكاشت در مناطق بیاباني و سطوح شیب

 .اين زمینه ارائه گرددمحققین در زمینه كاربرد اين مواد، پیشنهاداتي در 
 
 

   سوپرجاذب، کشاورزی، فضای سبز، شیوه نوین آبیاری، کشور ایران: کلیدواژه ها
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 مقدمه
 

افزايش جمعیت، نیاز به غذاي بیشتر و محدوديت منابع آب، بشر را به سمت اعمال مدديريت صدحیح  آبیداري سدوق     
هاي غذايي سالم همراه با حفظ محیط زيست و توجده بده مناسدبات    تولید مداوم و پايدار فراوردهامروزه اطمینان از . داده است

اجتماعي و اقتصادي موضوع قابل توجهي در علوم مختلف مانند كشاورزي، اكولوژي و محیط زيست بوده و مدورد توجده روز   
بهبود كارايي مصرف و اسدتفاده بهینده از   . [86]ت گذاران قرار گرفته اسمردان و سیاستافزون كشاورزان، پژوهشگران، دولت

كارايي مصدرف  . باشدمنابع آب به عنوان يکي از محورهاي اصلي كشاورزي پايدار در مناطق خشک و نیمه خشک مطرح مي
اي براي بیان كمي تولید محصول به ازاي واحد آب مصرفي بوده و با افدزايش عملکدرد و يدا كداهش آب مصدرفي      آب نمايه

و ندا   [11](متدر در سدال  میلي 089متوسط نزوالت آسماني )هاي جوي كشور ايران به دلیل نقصان ريزش. [1]يابدش ميافزاي
مناسب بودن پراكنش زماني و مکاني بارندگي، جزء كشورهاي خشک و نیمه خشک جهان محسوب شده و همواره با مشدکل  

درصد از كشور ايران در نواحي خشک و  09( FAO)و بار جهاني اساس گزارش سازمان خوار  بر. كمبود آب روبرو بوده است
 .[10]خشک قرار داردنیمه

با تغییرات آب و هوايي . برندسوم اراضي قابل كشت در جهان از كمبود آب كافي براي كشاورزي رنج ميامروزه يک      
ني تدنش خشدکي منجدر بده كداهش شدديد       هاي طوالدوره. [13]تر خواهد بود و افزايش جمعیت اين مشکل در آينده جدي
ها بوده و هاي ملي و متعلق به همه نسلمنابع آب و خاك جزء سرمايه.  [84]شود عملکرد در نواحي خشک و نیمه خشک مي

بدر اسداس   . ويژه در كشور ايران كه نسبت به ساير نقاط دنیا محدوديت اين منابع بیشتر است، بايد كوشدید در مديريت آنها به
درصدد آن در   48میلیارد متر مکعب در سدال بدوده كده     08و اطالعات موجود در حال حاضر مصرف آب در كشور حدود آمار 

درصد  56نکته قابل توجه اينست كه . [8]رسدهاي شرب، صنعت و ساير موارد به مصرف ميبخش كشاورزي و بقیه در بخش
لذا باتوجه به رقم بسیار باالي مصرف آب در بخش [. 13]ودرهاي غلط آبیاري هدر مياز سهم بخش كشاورزي به علت شیوه

، اگر بتوان شرايطي فراهم كرد كه با استفاده صحیح از آب، فقط چند درصد در اين بخش صدرفه  و تولیدات گیاهي كشاورزي
مديريت صحیح  هاي اخیر بر اهمیت اعمالافزون بر موارد ياد شده، خشکسالي. جويي كرد، رقم بسیار قابل توجهي خواهد شد

 . افزايدآبیاري و باال بردن راندمان آن و استفاده بهینه از منابع آبي كشور بیش از پیش مي
هاي محیطي است كه تولیدات كشاورزي را با محدوديت ترين تنشترين و رايجخشکسالي و تنش ناشي از آن از مهم

تدرين  توان گفت تنش خشدکي مهدم  در واقع مي. [80]دهديمواجه ساخته و بازده استفاده از اراضي مناطق خشک را كاهش م
 . [00]آيدخشک به حساب ميعامل محدودكننده تولید محصوالت كشاورزي در مناطق خشک و نیمه

تواندد  مدي ( SAP)ني نظیر بقاياي گیاهي، كود دامي، كمپوست و مواد پلیمري سوپر جداذب  داختالط برخي مواد افزو
تركیب اين مواد با خاك، خصوصدیات  . داري آب خاك را افزايش دهدخود ذخیره نموده و قابلیت نگهمقادير متفاوتي آب را در 

وري مصرف آب ثر نموده و امکان افزايش بهرهأفیزيکوشیمیائي خاك و به تعبیري پارامترهاي طراحي و مديريتي آبیاري را مت
هاي اخیر رو به فزوني گذاشته و تحقیقدات مختلدف بدر روي    كاربرد پلیمرهاي سوپرجاذب كه در سال. [10]نمايدرا فراهم مي
اين مواد كده  . هاي رطوبتي استهاي جلوگیري از تنشباشد، يکي از راههاي مختلف كشاورزي در حال اجرا ميآنها در زمینه

-شدکل آب ، ضمن برخورداري از سرعت و ظرفیت زياد جذب آب به [06]غیرسمي با سازگاري و تجزبه پذيري زيستي هستند
اين مخازن ذخیره كنندده  . [10]دهندانبارهاي مینیاتوري عمل كرده و در موقع نیاز ريشه به راحتي آب را در اختیار آن قرار مي

 نمايند و گیرند، آب آبیاري و بارندگي را به خود جذب كرده و از فرونشت آن جلوگیري ميآب وقتي در داخل خاك قرار مي
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آب داخل پلیمر به تدريج تخلیه شده و بدين ترتیب خاك به مدت طوالني و بدون نیاز به پس از خشک شدن محیط، 

ها و میزان نمدک موجدود   مقدار جذب آب در اين پلیمرها بسته به فرموالسیون، نا خالصي. [16]ماندآبیاري مجدد، مرطوب مي
هدف اصلي از افدزودن ايدن مدواد بده     . [10]غیر استبرابر وزني مت 0999برابر تا بیش از  09در آب از مقادير بسیار كم حدود 

 .[89 و 11]باشدداري و كاهش دورآبیاري ميخاك افزايش ظرفیت نگه
توان به حفظ آب براي مدت طوالني، مصرف يکنواخدت آب بدراي گیاهدان، رشدد     ها مياز ديگر مزاياي سوپرجاذب       
خاك، كاهش هزينه آبیاري، هوا دهي بهتر خاك، امکدان كاشدت    وشوي مواد غذاييتر ريشه، كاهش شستتر و مطلوبسريع

 .دار اشاره كرددر مناطق بیاباني و سطوح شیب
 
 

 اهداف
 

در جهت صرفه جوئي در ( استفاده از سوپرجاذبها)هدف از اين مطالعه بررسي تأثیر كاربرد شیوه هاي نوين آبیاري            
همانگونه كه اطالع داريم حفظ و . ر فضاي سبز و بويژه در چمن كاريها مي باشدمصرف آب و نیز ساير هزينه هاي آبیاري د

-ناپذير بوده كه مينگهداري از فضاي سبز كه در واقع ريه هاي تنفسي هر شهر محسوب مي گردد، امري واجب و اجتناب
ه به عنوان يک مسئله حیاتي، طلبد همه باهم در اين زمینه نهايت جديت و تالش رابعمل آورده و مي بايست به اين مقول

افزايش جمعیت، زندگي ماشیني، نداشتن تحرك، كاهش نزوالت آسماني، ترافیک، رژيم غذائي، افزايش . توجهي ويژه داشت
در اين مقاله مروري سعي شده است ضمن تعريف اين مواد، اشاره اي به . اهمیت موضوع را دوچندان مي كند... آالينده ها و

در كشاورزي و ( SAP)ت آمده توسط محققان و دانشمندان در زمینه استفاده از پلیمرهاي سوپرجاذب برخي نتايج بدس
 .تولیدات گیاهي شده است

 
 

 رطوبتی  یهاسوپرجاذب

 
هاي اخیر در برخي از كشورها به كار گرفته شدده اسدت، اسدتفاده از پلیمرهداي     اي كه در ساليکي از فنون پیشرفته 

درصد  39توان تا ها، ميها، شیوه نويني از آبیاري ارائه شده كه با استعمال آنبا استفاده از سوپرجاذب. دباشسوپرجاذب آب مي
گیرندد، آب آبیداري و بارنددگي را بده خدود      اين مواد وقتي كه در داخل خاك قرار مي. در مصرف آب آبیاري صرفه جويي كرد

 .     [16]دهندحسب نیاز گیاه در اختیار آن قرار مي تدريج و بهجذب كرده و از فرونشت آن جلوگیري  و به
 :شودها  اشاره ميطور كلي به برخي از آنسوپرجاذب در جهان امروز مصارف زيادي دارد كه به

و با توجه به كمبدود مندابع آبدي، بدر     . تازگي كاربرد وسیعي پیدا كرده اندها در كشاورزي بهسوپرجاذب: مصارف كشاورزي -1
 .   شودن مواد روز به روز افزوده مياهمیت اي

ها در پزشکي و در تركیب داروهايي كه نیاز به كنترل آزاد سازي مدواد  سوپرجاذب: مصارف بهداشتي، پزشکي و داروسازي -0
 [.6]مودعنوان جاذب الرطوبه استفاده نهتوان در تولید منسوجات بهداشتي بهمچنین از اين مواد مي. روندكار ميثر دارند، بهؤم
افزودني سیاالت  ،هاي هیدروكربنيهاي جاذب آب براي جداسازي آب از سوختساير كاربردها مثل برف مصنوعي، كیسه -1

ها و درزگیرهاي منبسدط شدونده در آب، اسدتفاده در    هاي نفت، كاهش انقباض و افزايش استحکام بتون، السیتکحفاري چاه
 هاي صنعتي و شهري، جامد ها و پسابگیري از نفوذ آب، جامد سازي فاضالبهاي مخابراتي و برق براي جلوبرخي كابل
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-داري سبزي و میوه، خوشبو كنندده عنوان كود، استفاده در موارد تزئیناتي، حفظ تازگي و نگهسازي ادرار دام و استفاده بهتر به

 عندوان ذب آب، تخريب آرام سنگ معددن، بده  هاي جا، جذب خونابه در بسته بندي گوشت، حوله ها و اليه(بوگیرها)هاي هوا 
 ،88 ،14 ،04 ،05 ،08 ،19 ،0]هاي دارو رسداني كنتدرل شدده   نشاني، سامانههاي آتشهاي سرمايشي، ژلخشکاننده در سامانه

85، 61]. 
 
 

 پیشینه تاريخی
 

هداي  تبعددها شدرك  . قابلیت جذب آب بوسدیله يدک مداده گدزارش گرديدد       كرنتوسط  1014نخستین بار در سال 
 1039در دهده . [08]اين مدواد را بهبدود بخشدیدند     59و  69هاي آمريکايي مثل داو و هريکولس و شركت باير آلمان در دهه

اين ماده قادر بود . صورت تجاري وارد بازار شد، توسط وزارت كشاورزي آمريکا ابداع شدهاولین سوپرجاذب با پايه طبیعي كه ب
پايه ريزي و طراحي مواد هیددروژلي بدراي بسدیاري از كاربردهدا از جملده      . زني آب جذب كندازاي هر گرم وگرم به 6999تا 

هدا  در ايدن سدال  . ها انجدام گرفدت  توسط آمريکايي 1049كشاورزي و كمک به اطفاء حريق در مقیاس صنعتي در اوايل دهه 
 08]ه، نوارهاي بهداشتي و غیره استفاده كردندد ها در پوشک بچها از اين مواد در زمینه بهداشت فردي همانند كاربرد آنژاپني
زماني كه يک نمونه از اين سوپرجاذب . گرددبر مي 1139ها به حدود سال در ايران نیز آغاز پژوهش بررسي سوپرجاذب. [05و

 .[0]خارجي مناسب گیاهان آپارتماني به پژوهشگاه پلیمر ايران رسید 
 
 

 هاتولید سوپرجاذب
 

بر اساس آمار موجدود تولیدد جهداني    . [05]بالغ بر يک میلیون تن در سال بوده است 1009خر دهه میزان تولید در اوا
طدور عمدده در كشدور    هبد )هزار تن در شدرق دور   841میلیون تن بوده كه از اين مقدار  008/1، 0996ها در سال سوپرجاذب

 . [19]هزار تن در اروپا تولید شده است 155هزار تن در آمريکا و  886، (ژاپن
 

 هاتعريف سوپرجاذب
داري مقدادير زيدادي   پلیمري آبدوست باشبکه سه بعدي است كه قابلیت جذب و نگه ابرجاذبهیدروژل سوپرجاذب يا 

صدورت  اساس سداخت ايدن پلیمرهدا كده آلدي بدوده و بده       . [03و 05]هاي آبي را دارد حتي اگر تحت فشار باشدآب و محلول
هدا  فدرد آن بده  اكريالت پتاسیم و كوپلیمرهاي پلي اكريل آمید ساخته شده و ويژگي منحصر گردند، از پليمصنوعي تولید مي

 . [6]باال بودن ظرفیت جذب آب و حفظ آن است
-طور معمول شکر مانند با توانايي جذب محلول آبدي بده  به ماده خشک و به(  SAP)طور كلي پلیمر سوپرجاذب به 

ذرات ماده متورم شده از نظر . شودداري آن در خود اطالق ميو با قابلیت نگه( برابر 19-1999مثالً)میزان چند برابر وزن خود
، در حالت جدذب  ...(دانه، لیف، فیلم و)هر شکلي كه باشد بنابراين هر ذره سوپرجاذب خشک به. دهندساختاري تغییر كلي نمي
پدذيري  اين مواد غیر سمي با سازگاري و تجزبه. [08]اشدبايد همان شکل هندسي اولیه را داشته ب اًآب متورم شده و نیز قاعدت

انبارهاي مینیداتوري عمدل كدرده و در    ، كه ضمن برخورداري از سرعت و ظرفیت زياد جذب آب به شکل آب[05]زيستي بوده
 . [10]دهندراحتي آب را در اختیار آن قرار ميموقع نیاز ريشه، به
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 هاانواع و ساختار سوپرجاذب
 

، OHمانندد  )هداي عداملي آبدوسدت    هستند كده گدروه  ( ژل)ها شبکه پلیمري آبدوست با اتصاالت عرضيسوپرجاذب
NH2 ،COOH ،SO2H ،COONa )ترين سوپرجاذب نوع آكريلي آنیوني بوده كه حاصل از كوپلیمر رايج. [11]نیز دارند

ها به اشدکال مختلدف صدورت مدي    وپرجاذبتقسیم بندي ساختار س. باشدشدن آكريلیک اسید با نمک آن يا با آكريالمید مي
 :ها عبارتند ازهاي سوپرجاذبترين تقسیم بنديمهم. گیرد
 هابندي آنتقسیم بندي بر اساس بار الکتريکي مستقر بر زنجیرهاي شبکه-1
 پلیمرهاي غیر يوني -الف
 (آنیوني و كاتیوني)پلیمرهاي يوني  -ب
 (آمفولیتي)پلیمرهاي آمفوتري الکترولیتي  -ج
 (هاپلي بتايین)پلیمرهاي جفت يوني  -د

 .گیرندهاي كربوكسیالت است، قرار ميهاي تجارتي عمدتاً در دسته پلیمرهاي آنیوني كه بیشتر حامل آنیونسوپرجاذب
 
 بندي بر اساس منشاء ساختارتقسیم-0
 طبیعي -الف
بیوپلیمرهداي  )هداي بدر پايده پلدي سداكاريدها      شوند كه شامل سوپرجاذبهاي پايه طبیعي به دو گروه تقسیم ميسوپرجاذب 

 .[14]باشندمي( بیوپلیمرهاي پپتیدي)ها هاي بر پايه پروتئینو سوپرجاذب( كربوهیدراتي
 سنتزي -ب

هداي آبدي   ها در محدیط علت فراواني، گستردگي، تنوع، ارزاني و خواص بسیار جالب آنهاي كربوهیدراتي بهكاربرد سوپرجاذب
اما گروه دوم اخیدراً  . ها اشاره كردها و صمغساكاريدتوان به كینتین، سلولز، نشاسته، پلياز جمله اين گروه مي. تر استگسترده

 .[11]از ژالتین و پروتئین حاصل از ماهي كاربرد يافته است 

، ترين مشخصات و خواص يک سوپرجاذب خوب اين است كه ظرفیت جذب آن در يک محلول نمکي باال باشدد مهم
ت جذب و اندازه ذرات آن براي كاربرد مورد نظر مطلوب باشد، تحت فشار هم ظرفیت جذب و هم اسدتحکام ژل متدورم   سرع

دوام خواص و پايداري آن در مرحلده   ،[05 08]پذير و مونومر باقیمانده آن از حد مجاز كمتر باشدآن زياد باشد، اجزاي انحالل
، در مقابل عوامل شیمیايي و زيستي پايداري زياد داشته باشدد، زيسدت تخريدب    انبارداري و بويژه در شرايط مصرف زياد باشد

آب تغییدر   pHيعني براثر تورم در مقددار اضدافي آب مقطدر    )پذير بوده و پس از تخريب اجزاي سمي تولید نکند، خنثي باشد
به نوع مصرف، محلول جذب كدرده را  ، بي رنگ و بي بوده و سمي نباشد، حتي االمکان در مقابل نور پايدار باشد، بسته (نکند

مدثالً در  )يا برعکس محلول جذب كرده خود را به آرامي بده محدیط پدس دهدد    ( مثالً در پوشک بچه)به هیچ وجه پس ندهد
 [.08](كشاورزي
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 ها در خاکدوام و کارايی سوپرجاذب
 

سدال   6-10و در برخي ديگر،  [ 66] 1-3ها در خاك در حدود بسته به نوع خاك، آب و سوپرجاذب، دوام سوپر جاذب
درصدد از كدارايي    19 -16علت تخريب شیمیايي و میکربي سالیانه حددود  پس از قرار گرفتن در خاك به. ذكر شده است [6]

زيرا بر اثر تخريدب ندوري و   . قرار گیرند( سطح خاك)ها نبايد در معرض آفتاب سوپرجاذب. [66] كنداولیه سوپرجاذب افت مي
اين مواد پس از تجزيه در داخل خاك به مدوادي  . دهندسريع زنجیرهاي پلیمري، خواص جذبي خود را از دست ميگسستگي 

 .[6] شوندهمچون آب، دي اكسید كربن و آمونیم تبديل مي
 
 

 هامقدار مصرف سوپرجاذب
 

گیاه مورد نظدر در   هاي هدفمند میداني كشاورزي براياگر چه بدون صرف وقت و هزينه براي طراحي و اجراي طرح
هداي  اما مقدار و چگونگي مصدرف سدوپرجاذب   ،[11]شرايط يک منطقه خاص جواب صريح براي اين پرسش  ممکن نیست 

 . [66 و 69 ،61 ،60 ،80]كشاورزي بر حسب نوع خاك، آب، گیاه و اقلیم منطقه، تاحدي متغیر است 
 
 

 اندازه ذرات سوپرجاذب
 

میکرومتر و براي مصارف كشاورزي و باغباني،  199ي كاربردهاي بهداشتي حدود میانگین قطر ذرات سوپرجاذب برا
هاي نرم فضاهاي خالي در خاك را متر با استحکام باال باشد چرا كه ذرات كوچک يا ژلمیلي 1 -1بهتر است ذرات بزرگتر از 

 . [14]كنندكنند و از تنفس و جذب آب ريشه جلوگیري ميپر مي
 
 

 ها در خاکسوپرجاذبهای کاربرد روش
 

، روش نواري، روش (درون گودال)ايشود كه شامل روش كپهطور كلي چهار روش براي اين منظور بکار گرفته ميهب
 . [18]باشداختالط كامل با خاك و تزريق به داخل زمین يا محل جوهاي آبیاري مي

        
 

 هاها و کاربرد تخصصی آناسامی تجاری برخی سوپرجاذب
 
 .مناسب براي كلیه مصارف كشاورزي A200سوپرجاذب آب  -1
 .داري و بسترهاي كاشت قارچبراي پرورش، حفظ، نگه A300سوپر آب  -0
 .محصول جديد غني شده ويژه چمن A500سوپر آب  -1
 .[4]ندكاستاكسورب از تركیبات موسوم به سوپرجاذب تولیدي در ايران بوده كه آب و مواد غذايي را جذب و حفظ مي -8
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، تراوت 899، تراوت [5]توان به استامويست، هورتاسوربف، واتركريستال، سويل پاماز محصوالت خارجي سوپرجاذب مي -6

X [18]و استاكوزورب اشاره كرد . 
 .كنداي را در مقابله با فرسايش خاك ايفا ميدر بین محصوالت فوق پلي آكريلمید اهمیت و جايگاه ويژه

 

 

 و تولیدات گیاهی ها در کشاورزیتفاده از سوپرجاذبمزايای کلی اس

 
داري و نیز كاهش دور آبیاري، استفاده بهینه تواند باعث افزايش ظرفیت نگهها در كشاورزي مياستفاده از سوپرجاذب
کان كاشت هاي ناشي از نوسانات رطوبتي، استفاده بهینه از كودهاي شیمیايي و سموم كشاورزي، اماز آب، جلوگیري از تنش

در مناطق بیاباني، امکان كاشت و حفظ  پوشش گیاهي در سطوح شیبدار، كاهش شديد تلفات در پرورش و انتقال قلمه و 
 [.68 و 81 ،13،01]گردديمو هیدروپونیک ( مانند قارچ)نهال و كشت بدون خاك 

 
 داري و كاهش دور آبیاري  افزايش ظرفیت نگه -1

. [89 و 11 ،83]داري و نیز كاهش دور آبیداري اسدت  ب به خاك، افزايش ظرفیت نگههدف اصلي از افزودن سوپرجاذ
درصد وزني، منجدر   مختلفدر يک گزارش نشان داده شده است كه افزايش هیدروژل جاذب رطوبت به خاك شني در مقادير 

 . داري آب متناسب با مقدار هیدروژل مصرفي شده استبه افزايش ظرفیت نگه
 
 هاي ناشي از نوسانات رطوبتيتنش جلوگیري از -0

ايدن مهدم از   . هاي ناشي از نوسانات رطدوبتي اسدت  ها در كشاورزي كاهش تنشکي از كاربردهاي مهم سوپرجاذبي
هدا در دو گیداه   در يک تحقیق ضمن بررسي اثر هیدروژل. شودداري آب و رطوبت خاك محقق ميطريق افزايش ظرفیت نگه
اي، بیان شده است كه اين مواد تنش ناشي از كمبود آب را در گیاه كداهش داده و  گلخانه يهايشآهار و همیشه بهار در آزما

 .[16]شودزمان رسیدن به نقطه پژمردگي را افزايش داده و از تکرار آبیاري و مقداري كل آب مصرفي كاسته مي
 

 استفاده بهینه ازكودهاي شیمیايي و سموم كشاورزي-1 
شوند، در خاك حاوي سوپرجاذب حفظ شده و بده اعمداق   در آب كه گاه بي رويه مصرف ميسموم و كودهاي محلول 

و در نتیجه، ضمن كاهش قابل توجه مصرف كود شیمیايي، عملکرد گیاه نیز بهبود يافتده و از آلدودگي محدیط    . كنندنفوذ نمي
ه عناصر غذايي همراه با پلیمرهداي جداذب   عالوه زماني كهب. شودگیري ميهاي زيرزمیني از اين طريق نیز پیشزيست و آب

 . كنندشوند، رشد گیاه را افزايش داده و عناصر غذايي مورد نیاز گیاه را به آرامي آزاد ميآب مصرف مي
 
 زداييامکان كاشت در مناطق بیاباني و كمک به بیابان-8

ويدژه از راه تبخیدر سدطحي    ههاي پراكنده و كاهش فرار آب بها از طريق جذب سريع آب ناشي از بارندگيسوپرجاذب
هداي بارنددگي   تواند موجب ذخیدره رطوبدت در دوره  كاربرد اين مواد مي. امکان كاشت در مناطق بیاباني را فراهم نموده است

 . [5]زمینه را براي رشد گیاهان بیاباني از قبیل تاغ و گون را فراهم نمايد  هاي ناگهاني جلوگیري نمايد وشده و از وقوع سیل
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 دارامکان كشت و حفظ پوشش گیاهي در سطوح شیب -6

دار بدون استفاده از فنون پیشرفته آبیاري مشکل و حفظ و بقاء گیاهدان كاشدته شدده در    داري آب در سطوح شیبنگه
توانند مشکل فوق هاي اضافي ميها با خاصیت جذب باالي آبسوپرجاذب. ينه استچنین سطوحي، مستلزم صرف وقت و هز

هداي  هاي تند بده شدیب  دار از طريق تراس بندي و كاهش شیبامکان كشت در سطوح شیب. را تا حدود زيادي مرتفع نمايند
رسايش آبي در مناطق خشک و درجه و سپس بکارگیري اين مواد در جهت ذخیره رطوبت مناسب و جلوگیري از ف 10كمتر از 

هدا، ايدن   كاربرد سوپرجاذب. باشدسطحي مي يهابآهاي شکستن شیب زمین و جلوگیري از رواننیمه خشک، يکي از روش
گیاهان مناسب ساخته و ديگر نیازي به احددا  گدابیون، اپدي و خشدکه چدین نخواهدد       و درختان انواع نواحي را براي كشت 

 . [5]بود
 
 فات در پرورش و انتقال قلمه و نهالكاهش شديد تل-5

. شدوند ساله و چندساله نیز بده كدار بدرده مدي    هاي آباد سازي مزارع، تولید و استقرار گیاهان يکها در پروژههیدروژل
ها براي استقرار نهال هیدروژل. دهندهاي خاص به خود را در تیمار با هیدروژل نشان ميگیاهان در مراحل مختلف رشد پاسخ

در تحقیقدات مختلفدي كده توسدط     . منظور افزايش بقاءگیاهان به كاربرده شده اندشاء در مناطق خشک آفريقا و استرالیا، بهو ن
نو و ارغوان انجام شد، نشان داده شد كده كداربرد پلیمرهداي سدوپرجاذب باعدث       بر روي گیاهان رز، برگ( 1141)خوشنويش

هاي كاشته شده نسبت بده شداهد افدزايش    نین درصد گیرايي را در نهالكاهش دور آبیاري به میزان چشمگیري شده و همچ
كاري در آفريقاي جنوبي صورت گرفت، ثابت شد كه با بکارگیري پلیمر نده  هاي درختدر مطالعاتي كه در طرح. [3]داده است

 19ها تا حدود آبیاري نهال هابد، بلکه هزينيدرصد كاهش مي 01 -06تنها میزان از بین رفتن درختان در اثر خشکي تا میزان 
كشت شده در خاك تیمار شده با هیدروژل در شدرايط خشدکي بعدد از     ايرانينهال كاج . [01]درصد در هکتار كاهش پیدا كرد

 . روز و در تیمار  شاهد بعد از پنج روز از بین رفت 10
 
 و هیدروپونیک( مانند قارچ)كشت بدون خاك -3

-اين سیستم به. [1]باشدها، سیستم كشت بدون خاك ميمورد استفاده در گلخانه هاي كشتترين روشکي از عمدهي
هاي خاكزي، نبود مشکالت ناشي از شوري خاك و امکان تغذيه گیاه با توجه به دلیل مزايايي نظیر جلوگیري از بیماري

هاي بدون خاك در كشت. [10]تعنوان روش نويني در كشاورزي پیشرفته و پايدار گسترش خوبي يافته اسمرحله رشدي، به
ازاي آب مصرفي و ساير ، امکان دستیابي به عملکرد باال بهانواع گیاهان با توجه به قابلیت كنترل عوامل اصلي موثر در تولید

ها در صورت اختالط با بسترهاي سوپرجاذب. اي برخوردار استها وجود داشته و لذا در سراسر جهان از اهمیت ويژهنهاده
 ،15]داري آبتوانند باعث بهبود بافت فیزيکي بستر و افزايش ظرفیت نگههاي بدون خاك مياي مورد استفاده در سیستمدانه
گرديده و میزان عملکرد  [15 و 00]و كاهش تنش خشکي [11]، سهولت دسترسي ريشه گیاه به آب و عناصر غذايي[81 و 09

 . را به ازاي واحد آب و كود مصرفي افزايش دهند
 
 استفاده از سوپرجاذبها در چمن كاريها -4

هاي مختلف كشاورزي، جنگلکاري و فضاي سبز شهري حقیقات انجام شده در مورد استفاده از سوپر جاذب در زمینهت
ها و افزايش بازدهي و سودآوري، قطعي و انکار هاي كشاورزي در كاهش هزينهثابت كرده است كه بکارگیري سوپرجاذب

فاصله آبیاري شش روز يکبار در مقايسه با روزي يکبار .  اشد و افزايش مصرف ساالنه آن مويد همین مطلب استناپذير مي ب
يعني شش برابر صرفه جوئي در آب مصرفي كه از نظر هزينه آب و هزينه كارگر آبیار بسیار چشمگیر و مقرون به صرفه مي 

 ( تهران 6شهرداري منطقه .)باشد
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كاري تیمارها روزه در چمن 0گرم سوپر جاذب و دور آبیاري  19ده شده كه كاربرد در يک پژوهش نشان دا

درصد در میزان آبیاري صرفه  69در مقايسه با دور آبیاري يک روزه تا .خصوصیات مناسب خود را به نحو مناسبي حفظ كردند
در يک بررسي صورت گرفته  .[0]آبي داشته باشد البته شرايط آب و هوائي مي توانند تأثیر باالئي در نیاز. جوئي نشان داده اند

توسط نگارنده مقاله در زمینه تأثیر سوپرجاذبها در كاهش میزان آب مصرفي و هزينه هاي آبیاري چمنهاي شهر ايالم، نشان 
ئي در مصرف آب و هزينه هاي آبیاري صرفه جو(پیش از كاشت )داده شد كه درصورت استفاده از سوپرجاذب در چمن كاريها 

 .    قابل توجهي بعمل خواهد آمد
       

ها در كشاورزي و فضاي سبز انجام گرفته كه قريب به اتفاق آنها تأثیر آزمايشات متعددي در زمینه كاربرد سوپرجاذب 
    .هاي مربوط به آبیاري به اثبات رسیده استاين مواد در افزايش راندمان آبیاري و كاهش هزينه

    

 

 روش مطالعه
 

ساس روش مطالعه در اين مقاله بهره گیري از تجارب و نتايج ساير محققان و دانشمندان پیرامون كاربرد سوپرجاذبها ا
 .و اثرات اين مواد پلیمر در كشاورزي و فضاي سبز مي باشد

 

 

 بحث و نتیجه گیری

 
ها در كشاورزي و فضاي سبز، در جاذبدست آمده توسط محققان، كاربرد سوپراز آنجائیکه براساس تجربیات متعدد به        

گردد كه در مصرف آب آبیاري و به تبع آن هزينه هاي مربوطه صرفه جوئي بعمل آيد، لذا با توجه به كمترين حالت باعث مي
 .  شرايط كمبود آب و كاهش نزوالت آسماني اهمیت موضوع دو چندان خواهد شد

   
    

 پیشنهاد

 
فوق و نیز اهمیت آب در شرايط كمبود و كاهش نزوالت آسماني و نیز لزوم كاربرد شیوه هاي با عنايت به مطالب          

 .نوين آبیاري پیشنهادات زير تقديم مي گردد

انجام مطالعات میداني در زمینه استفاده از سوپرجاذبها در كشاورزي و فضاي سبز در مراكز تحقیقات كشاورزي و ترويج  -1
 .ن كشاورزان و ادارات ذيربط از جمله شهرداري ها و سازمانهاي كشاورزياين شیوه نوين آبیاري در بی

تخصیص و تعیین بودجه و اعتباري خاص در شهرداريها و سازمانهاي كشاورزي استانها به منظور انجام تحقیقات علمي    -2
 .و عملي در زمینه كاربرد سوپرجاذبها

بسته هاي آموزشي در بین كشاورزان و سازمانهاي فضاي سبز توزيع رايگان و يا با حداقل قیمت اين مواد به همراه  -3
 .توسط دولت به منظور تشويق و ترغیب آنها در استفاده از سوپرجاذبها با توجه به كمبود آب
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بعضاً الزام سازمانهاي متولي ايجاد فضاي سبز در شهرها به استفاده از سوپرجاذبها به عنوان يک شیوه نوين در آبیاري در  -4

 .شهري فضاهاي سبز توسعه
 .الزام و يا ترغیب مالکین به استفاده از پلیمرهاي آبدوست در ايجاد بامها و ديوارهاي سبز در شهرها -5
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ABSTRACT 
 
iran is considered the world's arid and semi-arid region due to the depletion of the sky and 
the place of rainfall, but arid and semi-arid and arid ones, 90 percent of which lie in arid 
and semi-arid regions. improving the efficiency of consumption and optimal use of water 
resources as one of the main axes of sustainable agriculture in arid and semiarid areas. The 
increase in population, the need for more food and the limits of water resources has led to 
the introduction of proper irrigation management. nowadays, one-third of the world's 
arable land is suffering from lack of adequate water for farming. with climate change and 
population growth, this problem will be more serious in the future. long periods of land 
stress have led to a drastic reduction in performance in arid and semiarid areas. water and 
soil resources are among the national capital and belongs to all generation and in their 
management, especially in iran, which is more limited to other parts of the world, it has to 
be tried. according to statistics and statistics, 84 percent of the countrys annual 
consumption water is consumed annually in the agricultural sector and others in drinking, 
industry and other items. the main point is that 65 percent of the agricultural sector share is 
wasted due to bad irrigation methods. Therefore, given the high figure of water 
consumption in the agricultural sector and plant products, the figure will be very 
significant if it can be saved by using water only a few percent in this sector. in addition, 
recent drought will increase the importance of proper irrigation management and increase 
its efficiency and make optimal use of the countrys water resources. Mixing of some 
additives such as plant remains, manure, Compost and Super absorbent Polymer Materials 
(SAP) can store different amounts of water and increase the ability to conserve soil water. 
these materials have been non-toxic materials with high speed and high capacity to pump 
water in miniature water and provide water comfort when needed. other benefits of Super 
absorbent Polymer can be noted with reducing the amount of water consumption and the 
cost of irrigation, the possibility of planting in desert regions and sloping surfaces. in this 
paper, some suggestions in this regard have been tried to study the results of researchers 
and researchers in the field of application of these materials. 
 
Key words: Super absorbent, Agriculture, Green space, New irrigation method, Iran 
 
 

1-Superabsorbent Polymer 


