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تاریخ پذیرش1312/2/15 :

تاریخ دریافت1311/5/25 :

چکیده
پلیمرهای سوپرجاذب قابلیت جذب مقادیر زیادی آب و مواد غذایی را دارند و افزون بر تأمین بهینه آب مصرفی
گیاهان ،هدرروی آب از طریق تبخیر و آبشویی نیز در آنها بسیار کم است .یکی از راهکارهای افزایش بازده آبیاری
و استفاده بهینه از بارندگی در مناطق خشک و نیمهخشک استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب است .بهمنظور مقایسه
اندازه های مختلف ذرات یک پلیمر سوپرجاذب بر ظرفیت نگهداشت آب خاک ،آزمایشی به صورت فاکتوریل سه
عاملی در قالب طرح کامال تصادفی با  7تیمار ماده جاذبآب (شاهد (بدون اعمال ماده جاذبآب) و سوپرجاذب
طراوت  A211در 6اندازه ( 5-3/4 ،2-5 ،0/2-2 ،0/52-0/2 ،0/52-0/52و  3/4-4/72میلیمتر هرکدام به میزان  5گرم
در کیلوگرم خاک) درسه تکرار در دو بافت شنیلومی و لومیرسی انجام شد .سپس مقدار آب خاک برای هر تیمار
در مکشهای  2 ،3 ،2 ،0/2 ،0/3 ،0/2 ،0و  22بار اندازهگیری و منحنیهای رطوبتی هر خاک به طور جداگانه رسم
گردید .نتایج نشان داد که بین دو بافت خاک و تیمارها در مکشهای مختلف و همچنین اثر متقابل این عوامل با هم
اختالف معنیدار آماری در سطح  2درصد وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که پلیمر سوپرجاذب  2-5میلیمتری
نسبت به سایر تیمارها باعث افزایش قابل توجهی در ظرفیت نگهداری آب خاک به خصوص در بافت سبک گردید.
کلید واژهها :بافت خاک ،سوپرجاذب طراوت  ،A211اندازه ،منحنی رطوبتی خاک

مقدمه

گزارشهاي مختلف در این رابطه ارائه گردیده ،حاكي از

كشور ایران بهدلیل نقصان ریزشهاي جوي و نامناسب

این است كه حدود  11درصد از حجم آب مصرفي در

بودن پراكنش زماني و مکاني بارندگي ،در زمره كشورهاي

كشور ،صرف تولیدات كشاورزي ميشود (سیددراجي و

خشک و نیمهخشک جهان همواره با مشکل كمبود آب

همکاران )1331 ،كه  56درصد این مقدار به شیوههاي غلط

رو به رو است .از سوي دیگر بخش كشاورزي عمدهترین

آبیاري هدر رفته و بخشي از آن عناصر غذایي و كودهاي

مصرفكننده منابع آب كشور ميباشد .ارقامي كه در

محلول را شسته و ضمن انتقال آنها به عمق ،باعث
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آلودگي آبهاي زیرزمیني ميگردد (ابراهیمي و همکاران،

حسب نیاز ریشه (بر اثر اختالف فشار اسمزي) در اختیار گیاه

1335؛ اعواني)1331 ،؛ از طرف دیگر خطر بحران خشکسالي

قرار دهند (اعواني1331 ،؛ كبیري.)1331 ،

نیز ،كه مانند سایر بالیاي طبیعي كشور ایران را تهدید ميكند،

مؤذن قمصري و همکاران ( )1334تأثیر كاربرد پلیمر طراوت

ضرورت صرفهجویي و كاربرد بهینه آب در بخشهاي

 A211را بر روي عملکرد گیاه ذرت علوفهاي بررسي نمودند.

گوناگون و بهخصوص بخش كشاورزي را بیش از پیش

نتایج نشاندهنده اثرات مثبت مقادیر زیاد سوپرجاذب روي

آشکار ميسازد .با توجه به مسائل بیان شده ،اعمال

صفات مورد بررسي بهخصوص ارتفاع بوته و تجمع ماده

مدیریتهاي صحیح و بهكارگیري روشهاي پیشرفته به منظور

خشک گیاه بود .كبیري ( )1331نتیجه گرفت كه با استفاده از

افزایش تولید و حفظ ذخایر رطوبتي اهمیت خاصي پیدا

سوپرجاذبها ميتوان هدررفت عناصر غذایي را به حداقل

ميكند (الهدادي و همکاران1336 ،؛ كیاتکامجورنونگ،1

رساند .سوپرجاذبها بيبو ،بيرنگ ،بدون خاصیت آالیندگي

.)2111

در خاک ،آبهاي سطحي ،زیرزمیني و بافتهاي گیاهي مي

یکي از راهکارهاي استفاده بهینه از منابع آب و حفظ آن

باشند pH .این مواد خنثي بوده و بسته به نوع آن ،بافت خاک

استفاده از اصالحكنندههاي مصنوعي به نام پلیمر سوپرجاذب

و شرایط اقلیمي حدود  4-1سال در خاک ماندگار هستند

است كه در دهههاي اخیر در دنیا كاربرد وسیعي یافته است.

(الهدادي1331 ،؛ كبیري.)1331 ،

این مواد ميتوانند با كاهش تعداد دفعات آبیاري و كاهش

مهمترین نوع سوپرجاذبهاي مورد استفاده در كشاورزي

هزینهها ،گزینه مناسبي در استفاده بهینه از آب در مناطق

پلیمرهایي با ماهیت پلياكریلآمید ميباشند .این پلیمرها آلي و

خشک و نیمهخشک باشند (عابديكوپایي و سهراب.)1334 ،

از پلي اكریالتپتاسیم وكوپلیمرهاي پلياكریلآمید هستند و

پلیمرهاي سوپرجاذب ميتوانند مقادیر زیادي آب یا

از نظر بار الکتریکي داراي انواع آنیوني ،كاتیوني و خنثي بوده

محلولهاي آبي را جذب نموده و متورم شوند .این مخازن

كه نوع آنیوني آن در كشاورزي حائز اهمیت است.

ذخیرهكننده آب وقتي در خاک قرار ميگیرند ،آب آبیاري و

سوپرجاذبهاي آنیوني با دارا بودن قابلیت باالي ظرفیت تبادل

بارندگي را به خود جذب نموده و از فرو نشت آن جلوگیري

كاتیوني قادرند عالوه بر جذب مقادیر زیاد آب ،كاتیونهاي

مينمایند و پس از خشک شدن محیط ،آب داخل پلیمر

مؤثر و مفید رشد گیاه را در خود جذب نموده و در مواقع لزوم

به تدریج تخلیه شده و بدین ترتیب خاک به مدت طوالني و

در اختیار گیاه قرار دهند (عابديكوپایي و سهراب1334 ،؛

بدون نیاز به آبیاري مجدد ،مرطوب ميماند (سیددراجي و

ژیاهوا و همکاران .)2113 ،2سوپرجاذبها هرگز به مواد اولیه

همکاران.)1331 ،

خود برنميگردند ،در شرایط یوني و میکروبي خاک به آرامي

یک سوپرجاذب به صورت خشک و شبیه ذرات شکر

تجزیه ميشوند و سرانجام به آب ،دياكسیدكربن و تركیبات

است و ميتواند آب و برخي مواد محلول را به میزان

نیتروژندار غیرسمي از جمله آمونیاک تبدیل ميگردند و به

 211-611برابر وزن خود جذب نماید .ساختار این مواد

ماده آلي خاک اضافه ميشوند (ایوبلر و همکاران2111 ،3؛

بهگونهاي است كه ميتوانند در شرایط یوني ،وجود فشار و

سوییفت.)1113 ،4

حضور میکروارگانیسمهاي خاک ،چندین سال مانند یک
مخزن ،آب و مواد محلول را جذب كرده ،نگهداري و بر
1- Kiatkamjornwong

2 - Xiahua et al.
3- Eubeler et al.
4- Swift
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شروع تحقیقات علمي در دنیا روي پلیمرهاي سوپرجاذب

جداگانه به روش هیدرومتري تعیین و برخي از خصوصیات

مربوط به دهه  1131میالدي ميباشد .پس از شناخت تأثیر

فیزیکي و شیمیایي خاکها مطابق جدول ( )1اندازهگیري

این مواد روي خصوصیات خاک و رشدگیاهان ،تولید

شد.

تجاري و انبوه آن در برخي كشورها از اوایل دهه 1111

براي تهیه تیمارها  1/12گرم بر كیلوگرم براي هر اندازه

میالدي آغاز و حدود سال  2111میالدي اغلب كشورها به

پلیمر سوپرجاذب به  11گرم خاک اضافه و با هم مخلوط

خصوص مناطق خشکي نظیر آفریقا ،آمریکاي جنوبي،

شدند.

خاورمیانه و برخي مناطق خاور دور نسبت به آن شناخت

بنابراین براي هر بافت خاک  1تیمار تهیه شد كه عبارت

بیشتري پیدا نمودند .استفاده از پلیمرهاي سوپرجاذب به

بودند از:

عنوان ماده افزودني به خاک در ایران داراي سابقه چنداني

 -1شاهد 11 ،گرم خاک (بدون اعمال ماده جاذب آب).

نیست و پژوهشهایي در سالهاي اخیر آغاز شده است

 1/12 -2گرم سوپرجاذب ( 1/21 –1/26میليمتري) در

(عابديكوپایي و سهراب ،.1334 ،جوري.)1111 ،1

 11گرم خاک.

در این تحقیق اثر كاربرد اندازههاي مختلف ذرات پلیمر

 1/12 -3گرم سوپرجاذب ( 1/26 –1/6میليمتري) در

سوپرجاذب طراوت  A211بر روي درصد رطوبت حجمي

 11گرم خاک.

خاک در مکشهاي مختلف منحني رطوبتي خاک در دو

 1/12 -4گرم سوپرجاذب ( 1/6 –1میليمتري) در 11

بافت شنيلومي و لوميرسي مورد بررسي قرار گرفت.

گرم خاک.

مواد و روشها

 1/12 -6گرم سوپرجاذب ( 1-2میليمتري) در  11گرم

این آزمایش در دو خاک با بافتهاي سبک(شنيلومي) و

خاک.

متوسط تا سنگین (لوميرسي) و  1تیمار ماده جاذبآب

 1/12 -5گرم سوپرجاذب ( 2 –3/4میليمتري) در 11

شامل( :سوپرجاذب طراوت  A211در 5اندازه -–1/26

گرم خاک.

 2-3/4 ،1 –2 ،1/6 –1 ،1/26 –1/6 ،1/21و 3/4 –4/16

 1/12 -1گرم سوپرجاذب ( 3/4 –4/16میليمتري) در

میليمتر و تیمار شاهد (بدون هیچگونه ماده جاذبآب) به

 11گرم خاک.

صورت فاكتوریل سه عاملي در قالب طرح پایه كامال

هر تیمار شامل  3تکرار بود .سپس درصد وزني رطوبت

تصادفي اجرا شد.

براي هر تیمار در  3مکش (صفر 6 ،3 ،1 ،1/6 ،1/3 ،1/1 ،و

براي تعیین اندازههاي مختلف سوپرجاذب از الک استفاده

 16بار) توسط دستگاه صفحات فشاري اندازهگیري شد.

گردید .سوپرجاذب طراوت A211

بر اساس توصیه

براي آمادهسازي نمونههاي تیمار شده براي قرار دادن

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران به میزان  2گرم در

در دستگاه صفحات فشاري به طریق زیر عمل شد:

كیلوگرم خاک استفاده شد .نمونهبرداري از خاکها به

از حلقههاي فلزي مخصوص دستگاه صفحات فشاري

طور تصادفي ،از عمق  1 – 31سانتيمتري و به صورت

استفاده شد و در انتهاي هر حلقه یک كاغذ صافي قرار داده

دستي صورت گرفت .پس از هواخشک كردن و گذراندن

و با كش الستیکي بسته شد (كاغذ براي جلوگیري از

خاکها از الک  2میليمتري بافت هر خاک به طور

خروج ذرات ریز خاک به كار رفت) .نمونههاي تیمار شده
 11گرمي در داخل این حلقهها ریخته شد و به مدت 24

1 - Jhurry
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ساعت با آبگذاري اشباع گردیدند؛ سپس نمونههاي

از مطالعه كلي منحنيهاي رطاوبتي خااکهاا هامچناین

اشباع شده تحت مکشهاي مختلف قرار گرفتند .پس از

نتیجه ميشود كه:

توقف جریان آب خروجي از دستگاه صفحات فشاري كه

در مکشهاي كم (صفر تاا  3باار) مقادار قابال تاوجهي از

نشان دهنده به تعادل رسیدن فشار وارده بود ،نمونهها از

رطوبت جذب شده توسط سوپرجاذبها آزاد ميگردد؛ به

دستگاه خارج شده و بالفاصله توزین و سپس در آون در

عنوان مثاال باا كااربرد  2گارم پلیمار ساوپرجاذب طاراوت

دماي  116درجه خشک گردیدند؛ سپس رطوبت وزني

 A211در اندازه  1/26 -1/6میليمتري در یاک كیلاوگرم

نمونهها تعیین گردید و درصد رطوبت حجمي از حاصل-

خاک ،در بافت شنيلومي مقدار درصد رطوبت حجماي از

ضرب وزن مخصوص ظاهري در رطوبت وزني خاک

( 31/32در مکش صفر) به  11/61درصد (در مکش  3باار)

محاسبه شد؛ سپس با بهدست آوردن رطوبت حجمي

و در بافت لومي رسي در هماین محادوده از مکاش مقادار

نمونهها در مکشهاي مختلف ،منحنيهاي رطوبتي براي

رطوبت حجمي از  36/34به  21/11درصاد كااهش یافتاه

تیمارهاي مختلف براي هر خاک به طور جداگانه رسم

است .بهطوركلي بیشترین رطوبتي كه در ایان ماواد ذخیاره

گردید.

مي شود با تولید فشار اسمزي و مکاش كام باهوسایله گیااه

نتایج با نرمافزار  MSTATCمورد تجزیه آماري قرار

قابل استفاده است .با توجه به اینكه مقدار قابال تاوجهي از

گرفت و مقایسه میانگین دادهها نیز با نرمافزار مذكور با

رطوبت در مکاشهااي كام آزاد مايگاردد؛ ولاي مقایساه

آزمون  LSDانجام شد.

مقادیر رطوبتي باقيمانده در مکشهاي باال ( 3تا  16بار) در

نتایج و بحث

هاار دو خاااک نشااان داد كااه میاازان آزادسااازي رطوباات از

منحنیهای رطوبتی خاکها

سوپرجاذبها به خاک كاهش یافتاه اسات؛ باا ایان وجاود

منحنيهاي رطوبتي خاک در اشکال ( )1و ( )2براي دو
بافت مختلف نشان داده شده است.

مقایسه میان میزان رطوبت این محادوده از مکاش باا شااهد
نشان ميدهد كه اختالف رطوبت باقيمانده نسبت به نموناه

با بررسي منحني رطوبتي هر دو خاک مشااهده شاد كاه

شاهد با افزودن مواد جاذب نیز قابلتوجاه اسات .مطالعاات

با كاربرد اندازههاي مختلف پلیمر سوپرجاذب میزان درصد

عابديكوپایي و سهراب ( )1333نیز نشان داد كه اگرچه در

رطوباات حجمااي هاار دو خاااک نساابت بااه شاااهد در تمااام

مکشهاي پایین میزان قابل توجهي از رطوبت جاذب شاده

دامنه هاي منحني رطوبتي افزایش یافت؛ البته این افزایش در

توسط ابرجاذبها آزاد ميشود؛ اما در مکشهاي باال میزان

بافت شنيلومي چشمگیرتر بود.

آزادسازي رطوبت از مواد جاذب به خاک كاهش ميیابد.

جدول  -2برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های مورد مطالعه
pH

EC
)(dS/m

SP
()%

Ρb
(گرم بر سانتیمتر مکعب)

()%

1 /2

21

1/51

1 /4

1/26

5 /6

44/6

1/33

1 /4

1 /3

شن

سیلت

رس

()%

()%

()%

شنيلومي

31/4

5 /1

5 /6

3 /2

لوميرسي

35

34/3

21/2

1 /5

بافت خاک

مادهآلي

كربنآلي
()%

CEC
(سانتي مول بار در كیلوگرم)
3
26/3
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شاهد
1/21-1/26 s
1/26-1/6 s

111

1/6-1 s

31

1-2 s

51

2-3/4 s

41

3/4-4/16 s

21
1
16

6

3

1

1/6

1/3

1 1/1

شکل  -2منحنیهای رطوبتی خاک شنیلومی در تیمارهای مختلف مواد جاذبآب
 :Sسوپرجاذب و اعداد كنار آن اندازههاي مختلف سوپرجاذب ميباشند.

شاهد
1/21-1/26 s
1/26-1/6 s

111

1/6-1 s

31

1-2 s
2-3/4 s

51

3/4-4/16 s

41
21
16

6

3

1

1/6

1/ 3

1 /1

1

1

شکل  -5منحنیهای رطوبتی خاک لومیرسی در تیمارهای مختلف مواد جاذبآب

تجزیه و تحلیل آماری
در هاار بافاات بااه طااور جداگانااه در هاار مکااش بااین

حجمي خاک را نسبت به شاهد به طور معنيداري افزایش

اندازههاي مختلف پلیمر سوپرجاذب با هم و با نمونه شااهد

دادهاند؛ اما در میان آنها اندازه  1-2میليمتري سوپرجاذب،

و همچنین بین دو بافت خاک اختالف معنايدار آمااري در

درصد رطوبت حجمي خاک را به میزان بیشتري نسبت به

سطح  1درصد وجود دارد.

سایر اندازهها افزایش داده است و همچنین مشاهده شد كه

مقایسه میانگین اثر مواد جاذبآب نشان داد كه هر 5
اندازه پلیمر سوپرجاذب طراوت  A211درصد رطوبت

بین سوپرجاذبها با اندازههاي 1/6-1و  2-3/4میليمتري
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با هم و 1/26 -1/6و  3/4 -4/16میليمتري با هم اختالف

البته شاید بتوان این موضوع را اینگونه توجیه كرد كه براي

معنيداري وجود ندارد (شکل .)3

رسیدن به بهترین عملکرد از هر ماده ،باید اندازه مناسبي از

با بزرگتر شدن اندازه ذرات سوپرجاذب از 1/21 -1/26

آن را بهكار ببریم .اگر یک ذره سوپرجاذب را به شکل

میليمتر تا  1-2میليمتر میزان درصد رطوبت حجمي خاک

كروي در نظر بگیریم مطابق شکل ( )4ميتوان گفت كه

در هر مکش افزایش یافت؛ اما از اندازه  1-2میليمتري به

شعاع سوپرجاذب ) (Rدر یک زمان ثابت  tحداكثر شعاع

بعد برخالف انتظار كه فرض ميشد با بزرگتر شدن اندازه

خیسشدگي ذره است.

ذرات درصد رطوبت حجمي خاک هم بیشتر شود نه تنها
این اتفاق نیفتاد بلکه میزان رطوبت خاک كاهش پیدا كرد.

شکل  - 3مقایسه میانگین اثر مواد جاذبآب بر درصد رطوبت حجمی خاکها
 :Sسوپرجاذب و اعداد كنار آن اندازههاي مختلف سوپرجاذب ميباشند
(میان گین هاي داراي حرف مشابه تفاوت معني داري با یکدیگر مطابق آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال  6درصد ندارند).

R

شکل  -4مدل سوپرجاذب تک ناحیهای (مرطوب)
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هنگاميكه سوپرجاذب در یک محیط آبي قرار ميگیرد،

بیرون به آن وارد ميشود و منطقه  R2را مرطوب ميكناد؛

آب از جایي كه پتانسیل بیشتري دارد به جایي كه پتانسیل

ولااي ناحیااه مركاازي ذره بااه شااعاع  R1كماكااان خشااک

آن كمتر است حركت ميكند .بنابراین در زمان ثابت t

ميماند .با گذشت زمان و خشک شادن خااک هماانطاور

آب از محیط بیرون وارد ذرات سوپرجاذب شده و آنها را

كه گفته شد براثر اختالف پتانسیل آب بین خااک و ذرات

اشباع ميكند .براي ذرات با اندازههاي كوچکتر از 1-2

سوپرجاذب ،بخشي از رطوبت ناحیه مرطوب به خاک وارد

میليمتري ،تمامي ذره اشباع ميشود؛ ولي در این فاصله

شده و بخشي نیز با توجه به اختالف پتانسیل آب ،از منطقاه

هنوز اندازه ذره به مقدار بهینه خود نرسیده است .به عبارت

مرطااوب سااوپرجاااذب ( )R2بااه ساامت ناحیااه مركاازي

دیگر شعاع این ذرات كمتر از  Rاست ولي در اندازه 1-2

سوپرجاذب كه هماان منطقاه خشاک ساوپرجااذب اسات،

میليمتري شعاع ذرات برابر مقدار بهینه خود یعني  Rاست

حركت ميكند .لذا بخشي از رطوبات جاذب شاده توساط

و همانطور كه گفته شد  Rحداكثر اندازه شعاعي است كه

سوپرجاذب صرف مرطوب نمودن ناحیاه مركازي خاودش

یک ذره سوپرجاذب ميتواند داشته باشد تا كامالً اشباع

ميشود .بنابراین میزان رطوبت آزاد شده باه خااک توساط

گردد و در این اندازه حداكثر جذب را خواهیم داشت .پس

این ذرات كمتر شده و بهواسطه آن میازان درصاد رطوبات

از خشک شدن خاک ،در اثر اختالف پتانسیل آب بین

حجمي منتقل شده به خاک كاهش ميیابد.

خاک و ذرات سوپرجاذب ،تمامي رطوبت جذب شده

در مقایسااه میااانگین اثاار متقاباال بافاات خاااک و مااواد

توسط ذرات سوپرجاذب ،آزاد شده و به خاک وارد

جاذبآب مشااهده شاد كاه در هار  5انادازه ساوپرجاذب،

ميشود و چون بیشترین میزان جذب آب توسط ذرات

درصد رطوبات حجماي در هار دو بافات خااک نسابت باه

سوپرجاذب  1-2میليمتري صورت گرفته است؛ بنابراین

شاهد به طور معنيداري افزایش یافته است (شکل.)5

پس از خشک شدن خاک بیشترین میزان آب توسط ذرات

در بافت شني لومي اثر افزدون تیمارهااي مختلاف ماواد

با اندازه بهینه به خاک وارد ميشود در نتیجه سوپرجاذب

جاذب آب به خااک بار افازایش درصاد رطوبات حجماي

 1-2میليمتري میزان درصد رطوبت حجمي خاک را به

خاک بسیار چشامگیرتر و قابال توجاه باود .مقادار درصاد

میزان بیشتري نسبت به اندازههاي كوچکتر افزایش

رطوبت حجماي خااک در مکاشهااي محتلاف نسابت باه

ميدهد.

شاهد براي  5اندازه پلیمر سوپر جاذب  2-5برابر گردید؛ اما

اما وقتي كه انادازه ذرات ساوپرجاذب از  1-2میلايمتار

با توجه به تجزیه و تحلیال آمااري ،بایشتارین افازایش در

بیشتر ميشود مطابق شکل ( )6شاعاع ذره ساوپرجاذب ((R

ظرفیت نگهداشت آب خاک مربوط به كاربرد پلیمر ساوپر

در همان زمان ثابت  ،tبه دو قسمت تقسیم ميشود.

جاذب طاراوت  A211در انادازه  1-2میلايمتاري باود .در

در این حالت نیز آب از جایيكه پتانسیل بیشتري دارد به

بافت سوپر لوميرسي درصد رطوبت حجمي خاک در هار

جایي كه پتانسیل آب كمتر است حركت ميكناد؛ بناابراین

مکش نسبت به شاهد براي  5اندازه پلیمر سوپر جاذب -1/1

وقتي ذره سوپرجاذب در محیط آبي قارار مايگیارد آب از

 1/1برابر شد.
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R2

R1

شکل -2مدل سوپرجاذب دو ناحیهای ،خشک) )R1و مرطوب ))R2

رطوبت حجمي (درصد)
شکل  -6مقایسه میانگین اثر متقابل بافت خاک و مواد جاذبآب بر درصد رطوبت حجمی خاکها
 :Sسوپرجاذب و اعداد كنار آن اندازههاي مختلف سوپرجاذب ميباشند.
( میانگین هاي داراي حرف مشابه تفاوت معني داري با یکدیگر مطابق آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال  6درصد ندارند).

نتایج میچیگان )2115( 1و سولررویرا و

همکاران2

( )2115نشان داد كه با استفاده از سوپرجاذبها میزان
ظرفیت نگهداشت آب خاک به میزان  2-4برابر در بافت
1- Michigan
2 -Soler- Rovira et al.

لوم شني 1/6-2 ،برابر در بافت لومي و  1-1/6برابر در بافت
رسي افزایش یافته است.
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نتیجهگیری

پیشنهادات

با بررسي منحنيهاي رطوبتي هر دو خاک مشاهده شد

 -1استفاده از سوپرجاذبها در خاکهاي سبکبافت.

كه با افزودن مواد جاذبآب (اندازههاي مختلف پلیمر

-2كاربرد سوپرجاذبها در مناطق خشک و نیماهخشاک و

سوپرجاذب طراوت  ) A211درصد رطوبت حجمي خاک

دیمخیز كشور.

نسبت به شاهد در تمام دامنه منحنيهاي رطوبتي در هر دو

 -3بررسي اثر عوامل محیطي از جمله دماا ،شاوري و بافات

بافت شنيلومي و لوميرسي به طور معنيداري افزایش

خاک بر جذب آب توسط سوپرجاذبها.

یافت؛ اما این افزایش در بافت شنيلومي چشمگیرتر بود.

 -4كاااربرد سااوپرجاااذبهااا در سااطوح شاایبدار و غیرقاباال

نتایج نشان داد كه از بین  5اندازه مختلف پلیمر

كشت.

سوپرجاذب اندازه  1-2میليمتري آن بیشترین تأثیر را روي

 -6اسااتفاده از سااوپرجاااذبهااا در كشاات باادون خاااک و

افزایش ظرفیت نگهداشت آب در خاک داشته است .با

كارهاي گلخانهاي.

توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،سوپرجاذب طراوت

 -5تركیاب ساوپرجاذبهااا باا كاود دامااي ( باراي افاازایش

 A211در اندازه  1-2میليمتري به عنوان اندازه بهینه

تخلخل خاک) به دلیل اهمیت تخلخل خااک باراي متاورم

سوپرجاذبها تعیین شد؛ بنابراین استفاده از سوپرجاذبهاي

شدن سوپرجاذبها.

ریزتر از  1-2میليمتري (به دلیل توانایي كم آنها در

 -1بررسي اثر پلیمرهاي ساوپرجاذب و روشهااي مختلاف

جذب آب نسبت به اندازه  1-2میليمتري و پایداري كم

آبیاري بر افزایش راندمان آبیاري و استفاده بهینه از حاداقل

آنها در خاک) و سوپرجاذبهاي بزرگتر از 1-2

منابع آب.

میليمتري (به دلیل افت كارآیي آنها نسبت به اندازه 1-2
میليمتري و پراكنش ناهمگن در خاک) توصیه نميشود.
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