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 چكيده  
اكثر مناطق كشور ما در ناحيه خشك و نيمه خشك واقع شده و از كمبود آب و خاك مرغووب هتوك كشواورزن رنو  مود .رنود          

% حجو  آب مرور د كشوور در امور     09حودود متوسط .ارندگد كشور از ثلث .ارندگد متوسط در هتان كمتر اسك  .ا توهوه .وه اكن وه    

كشاورزن و توليد محروالت صرف مد شود ، صر ه هوكد آب از طركق مدكركك صحيح و . ار گيرن  ن آورن هوان ييشور ته الزو و   

ضرورن اسك  كاراكد مررف آب .ا حفظ رطو.ك خاك و ا زاكش ظر يك نگتدارن خاك و .تبود وضوييك نفوپيوركرن قا.وف ا وزاكش     

از اقداماتد كه مد توان در زمينه صر ه هوكد در مررف آب و كود انجواو داد اسوتفاده از هيودرويا كوا يليمور هوان هواپب         اسك  ك د

رطو.ك در خاك مانند تورب ، ورمي والكك، يرليك ، يلد اكركالميد ، هيدرويالس،واترلس،اكگتا ،استاكوسورب و چندكن نوع دكگور  مود   

.ف .ه هرب آب .ه مقدار قا.ف مالحظه ان مد .اشند  اكن يليمرها مخازن كوچ د را در خاك .وهود .اشد  يليمرهان  راهاپب رطو.ك قا

مد آورند كه عالوه .ر پخيره آب، مواد غراكد و كود را نيز در محلوا اطراف ركشه نگه داشته و .اعث كاهش مررف كود در خواك مود   

هان  راهاپب رطو.ك ، تحقيقات انجاو شده .ر رون اكن مواد و نتاك  كوار.رد  شوند در اكن تحقيق سيد گردكده تاركخچه استفاده از يليمر

 اكن مواد و مزاكا و محدودكتتان اكن مواد ارائه شود 

 ، رطو.ك، خاك، آب يليمر  راهاپب:  کلمات کليدی

 

 بيان مسئله 

در سا  ژهكو .ه و ري.اشد  در دو دهه اخ دم ناز عوامف مت  رشد و توسيه در هوامع .شر د ك اتيآب .ه عنوان منبع ح

واقوع در منققوه    نكشوورها  سوه كمقاگردكد  فكتبود  دالملل نيدغدغه .زرگ . ككآن .ه  ككركآب و مد ست ،يقرن . دانكيا نلتا

از عوامف متو  .ازدارنوده توسويه     د ككه كمبود آب،  دهديخشك نشان م مهيخشك و ن دمستقر در نواح نميتدله .ا كشورها

در مررف آب .وكژه در مناطق خشوك  صر ه هوكد  در كشور هان در حاا توسيه اسك، لرا دواهتماع نو اقتراد نكشاورز

يليمرهان  را هاپب رطو.ك در سالتان اخير توهه وكژه ان .ه مواد هاپب رطو.ك خاك كا  و نيمه خشك از ضروركات اسك 

(super absorbent ) قادر .ه هرب آب .ه مقدار قا.ف توهه مد .اشند اكن يليمرها مخوازن پخيوره ان كووچ د را در    شده كه

خاك .وهود مد آورند كه عالوه .ر پخيره آب ،مواد غراكد و كود را نيز در محلوا اطراف ركشه نگه داشوته و .اعوث كواهش    
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اهش تراك  خاك اسك  همچنين اكون يليمرهوا   مررف كود و آب مد شوند از مزاكان دكگر اكن مواد .تبود ساختمان خاك و ك

.اعث كاهش يتانسيف اسمزن خاك شده و اثرات تنش شورن را كاهش مد دهند  اكن ماده هيچگونه سميتد رادر خاك .وهوود  

اكنون اكن سئواا ييش مد آكد كه يليمور  نمد آورد و .اعث صر ه هوكد در مررف آب،كود، زمان ، انرين و هزكنه مد گردند  

يليمرها كركستالتان خشوك كووچ د هسوتند كوه شوبيه اسوفن  عموف مود كننود و قادرنود در مودت زموان كمود              ؟ چيسك 

(  اكن يليمرهوا .وه دو شو ف    1.را.ر وزن خود آب هرب نموده و يا كركستالد توليد نماكند )ش ف  499-399دقيقه(09)حدود

و نوع دوو يليمرهان هيدرو يا ورقوه   (amorphoous hydrogels)قا.ف استفاده هستند  نوع اوا يليمرهان هيدرويا نامنظ  

مد .اشد  يليمر هان نامنظ  يا هان نرو .دون ش لد هستند كه در زموان هورب مواكع كمتور .تو        (sheet hydrogels) ان 

تگد وا.ستگد و چسبندگد دارند  اما يلد مرهان ورقه ان يلتاكد هستند كه زماند كه ماكع را هرب مي نند ك پارچگد و ييوسو 

 خود را حفظ مد كنند    

 
 حجم پليمر سوپرجاذب قبل و بعد از جذب آب -1شكل 

 

.ا ا زودن اكن يليمرها .ه خاك مزاكان قا.ف توهتد عاكد مد گردد از همله ظر يك نگتودارن آب در خواك ا وزاكش    

مد كا.د كه موهب كاهش نياز آ.يارن و طوالند كردن دور آ.يارن مد شود  همچنين .ا ا زودن آن .ه خاك از روانواب سوقحد   

تلفات آ.يارن( و نيز از شستشون مواد غراكد خواك  )سوقحد و   مد شود )كاهش  ممانيكآب و همچنين نفوپ آب .ه اعماق 

( همچنين ساختمان خاك .تبود مد كا.د زكورا اكون مواده يوس از هورب رطو.وك .تودرك         0عمقد( هلوگيرن مد شود)ش ف 

ن رطو.ك خود را از دسك داده و .اعث .تبود هوادهد و كاهش  شردگد كا تراك  خاك مد شود  مزكك قا.ف مالحظه دكگر اكو 

ماده استفاده آن در مناطق شور اسك اكن يليمر ها مد توانند اثرات تنش شورن را كاهش دهند زكورا ا وزودن اكون يليمرهوا .وه      

راحتود  ه شوود و گيواه .و   د خاك .اعث ا زاكش قا.ف مالحظه رطو.ك در منققه ركشه شده كه .اعث كاهش يتانسيف اسمزن مو 

 رطو.ك را هرب ركشه مد كند 

 

 

 

 

 

 آب  يليمر قبف از هرب چپ:            يليمر يس از هرب آب راسك:    
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 اثر پليمر سوپرجاذب بر رشد گياه -2شكل 

 معرفی دستاوردها

الت متحوده امرك اسوك  در   كوا تحقيقات متيددن .ر رون اكن ماده صورت گر ته اسك كه .يشتركن آنتا مر.وو  .وه ا  

 رنگود در چينتوان    در اكالك كلرادو صورت گر ته .ا كار.رد هيدرويا  .ر رون گياه گوهه 1001در ساا  محققانآزماكشد كه 

در آزمواكش    (6) ا زاكش محروا عاكد گردكده اسوك  % 6/18 .ه طور متوسطا زاكش و % 7/13و % 8/04ترتيب ه اوا و دوو .

  نتواك  اكون تحقيوق    (0.دسك آمد ) رنگد صورت گر ك اثر دو نوع هيدرويا .ر عمل رد گياه  دكگرن  كه .ر رون گياه گوهه

.ور رون گياهوان   كه  آزماكش دكگرن  ند وشمد  % 14و % 19كه هر دو هيدرويا .اعث ا زاكش محروا .ه ميزان  .ودمبين آن 

صورت گر ك كه يد يد او  = EC 309999شگاه .ا . ار گيرن هيدرويا و آب .سيار شور رنگد، خيار و كاهو در آزماك گوهه

نيوز  زند .ر رون خيوار   ا زاكش قوه هوانه  (7) تر داشك نتاك  نشان از ا زاكش توليد در يارامترهان عمل رد وزن خشك و وزن

ند كه آنتا قادرند تا هزار .را.ر وزن خود آب ا ها )هيدرويلتا( گفته در شرح سوير هرب كنندهمحققان   (1) صورت گر ته اسك

همچنوين    (11)  رنگد .دسك آوردنود  .ا استفاده از هيدرويا عمل رد .االكد در محروا گوهه(  دكگر محققان 7)هرب كنند 

و .ا كار.رد هيدرويا عالوه .ر ا زاكش ظر يك نگتدارن آب، هيدرويا در نگتدارن موواد غوراكد )كوود( مواكرو      گردكداعالو 

تأثير يليمر  راهاپب آب .ور رون .رخود خروصويات  يزك ود     »  در تحقيقد تحك عنوان  (6) مي رو در خاك كمك مد كند

يوركرن   .يان نمودند كه اكن يليمر مد تواند نگتدارن رطو.ك در خاكتان سبك را ا زاكش دهد و مشو ف نفووپ  محققين  ،خاك

هان آ.يارن در مناطق  نشتان رطو.تد و نتاكتاً .اعث ا زاكش مو قيك .رنامهخاكتان سنگين را مرتفع سازد و .قور كلد مانع از ت

(  در تحقيقد كه .ر رون تأثير يليمر سوير هاپب .ر ا زاكش رطو.ك خاك و .وازدهد و اسوتقرار   0) خشك گردد خشك و نيمه

% .وده اسك و توليود  89تيمار يليمر و در % 71گونه ياني وو آنتيدوتالد داشتند مشخص گردكد كه استقرار گونه در تيمار شاهد 

در  (WUE)گرو مد .اشد  همچنين متوسط .ازده آ.يوارن   80/3و در تيمار يليمر  71/1ماده خشك از هر گلدان در تيمار شاهد

 1009و در تيموار يليمور   3174گرو در ليتر .وده اسك  آ.شوكد ازت در تيمار شواهد    46/9و در تيمار يليمر  01/9تيمار شاهد 

.ا مو قيك انجاو گردكد  در اكن  1380نخستين طرح هيدرويا در .اغتان زكتون گنبد در ساا   (1) ميلد گرو در ليتر .وده اسك

همراه .ا آب .رورت يا شده .ود را در چالوه ان  گرو از يودر هيدرويا كه  19تا  39طرح در ساكه انداز درختان زكتون مقدار 

 .دون يليمرهيدرويا .ا يليمر هيدرويا     
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% در تيداد آ.يوارن و مقودار آب   19كه قبال حفر گردكده ركخته سپس رون آن را .ا خاك يوشانيدند  نتاك  نشان داد كه حداقف 

 آ.يارن صر ه هوكد گردكد 

ع از اكن ماده .ر رون كار.رد دونو .ا 1384 -1381همچنين طرحد تحقيقاتد در مشتد توسط نگارنده طد سالتان 

عالوه .ر صر ه هوكد در  كيوگرو در ه تار از اكن مواد19گياه گوهه  رنگد .ررسد گردكد و نتاك  آن نشان داد .ا مررف 

هتك تتيه اكن   درصد نسبك .ه شاهد ).دون مررف سويرهاپب( ا زاكش داشك49مررف آب، عمل رد گوهه  رنگد تا 

دقيقه .يد ماده كركستالد يله ان  09ليتر آب مخلو  نمودو حداقف  119-399يليمر را در يا، .اكستد كك كيلوگرو از ماده 

كيلوگرو  11-19آماده مد .اشد تا در زمين يخش شود و سپس آن را .ا دكسك در خاك مخلو  نمود   مقدار مررف اكن ماده 

تا و كارخانجات متيددن انواع هيدرويا ها را ركتش ساا در خاك .اقد .ماند  1الد  3اكن يا مد تواند  در ه تار مد .اشد 

و در اكران نيز شركك  غيرهمد سازند كه از همله شركتتان خارهد شركك استاكوسورب ، اكروسورب، اگروسورب و 

و چند شركك دكگر شروع .ه ساخك اكن مواد نموده اند  كار.رد اكن  و شركك رهاب رزكن )يژوهشگاه يليمر اكران(، نوازوب

وه .ر .خش كشاورزن در صنيك كاغر سازن و يوشك و .سته .ندن و استخراج نفك و گلخانه و داروسازن نيز مد ماده عال

 .اشد 

 

 

 توصيه ترویجی     

وقا.وف   در مجموع مد توان گفك استفاده از يليمرهان  را هاپب رطو.ك كا هيدرويلتا در مناطق خشك .سيار مفيد و سوودمند 

اكن ماده .اعث ا زاكش ظر يك  نگتدارن رطو.ك خاك شده و از تلفات آ.يارن )تلفوات عمقود و سوقحد (     توصيه اسك زكرا

هلوگيرن نموده و .اعث ا زاكش دور آ.يارن مد شود  عالوه .ر كواهش تونش خشو د ، تونش شوورن را نيوز مود كاهود  از         

.ا ا وزاكش هووادهد .تبوود مود .خشود        شستشون كود هلوگيرن كرده و .اعث كاهش مررف آن مد شود  ساختمان خاك را

 زموان صور ه هووكد     –هزكنه  –انرين  –كود  –هيچگونه سميتد در خاك اكجاد نمد كند  .ا مررف اكن ماده در مررف آب 

 مد شود   
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