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  بررسی عملکرد مواد سوپر جاذب در افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک

 2، عباس حاجی پور 1امید طیاری

 مقاله برگرفته از پژوهش کاربردی

 24/02/1396تاریخ ارسال: 

 08/02/1398تاریخ پذیرش: 

 چکیده

استان های خشک محسوب می شود . لذا تولید حداکثر در سال جزو  میلیمتر 130 استان کرمان با متوسط بارندگی

 آب از شتریب و بهتر استفاده یهاراه از یکی .محصوالت گیاهی با مصرف حداقل آب از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد

 از استفاده . باشدیم آن یعمق نفوذ از یریجلوگ و خاک در آب ینگهدار تیظرف بردن باال ،یکشاورز بخش در

در راستای این  .است گرفته انجام آن مورد در تحقیقات زیادی که است روش های جدیدی از جاذب سوپر یهادروژلیه

 کامل طرح قالب در جاذب سوپر زانیم و رطوبت درصد خاک، نوع یمارهایت اثر یاگلخانه شیآزما کی درتحقیقات 

 زانیم و( ٪80 و ٪60 ،٪40در سه سطح ) رطوبت درصد ،(نیسنگ و سبک) خاک نوع فاکتور، سه با لیفاکتور یتصادف

 مورد سطح برگ گیاه ذرت و ارتفاع یرو ( ،هکتار در لوگرمیک 800 و 400 ،200 ،100 ،0 سطح 5 در) جاذب سوپر

 نسبتبرگ  آماس و اهیگ ارتفاع بر جاذب سوپر زانیم و رطوبت درصد خاک، نوع ماریت اثر .گرفتند قرار یبررس و مطالعه

 خاک در جاذب سوپر لویک 400 مصرف زانیم از اهیگ یشیرو صفات جینتا نیبهتر. داد نشان داریمعن تفاوت شاهد به

 نیبهتر درصد60رطوبت با سبک یهاخاک در جاذب سوپر کاربرد از تینها در. آمد بدست رطوبت درصد 60 با سبک

 .آمد بدست ذرت نمو و رشد جهینت

 ، طرح کامل تصادفی.رطوبت زانیم خاک، نوع ذرت، جاذب، سوپر  واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، ایران .  تهران،  عمرانگروه مهندسی  ، تهران شمالواحد  دانشگاه آزاد اسالمی دکتری، عضو هیات علمی، استادیار، - 1

omid.tayari@gmail.com) )نویسنده مسئول 
 .، کرمان ، ایرانگروه مهندسی آب  واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد، - 2
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 مقدمه
 نیهمچن و هیرویب برداشت لیبدل یآب منابع کاهش

 را یجد یدهایتهد و مشکالت یخشکسال بحران تداوم

 جهان در یکشاورز محصوالت یفرآور و دیتول عرصه در

 نیبنابرا است، نموده جادیا رانیا کشور در ژهیو به

 خصوص در یادیز یکاربرد یهاپژوهش و قاتیتحق

 یآب منابع از یحداکثر استفاده جهت نینو یراهکارها

 نیا از یکی. باشدیم انجام حال در جهان نقاط یاقص در

 کاشت بستر در یمریپل باتیترک از استفاده هاروش

 باشدیم آب از یحداکثر استفاده جهت اهانیگ

 نیا انهیسال دیتول زانیم 2005 سال در کهیبطور

 تن 1290 از شیب یکشاورز در استفاده جهت باتیترک

 . است شده گزارش

 حدود از که است یاهانیگ نیمهمتر از یکی ذرت

 لیدل به و می شود کشت الدیم از قبل سال 4500

 ایدن تمام در گوناگون یمیاقل طیشرا با یسازگار قدرت

 سوم مکان کشت ریز سطح نظر از و است افتهی گسترش

 منشاء. است داده اختصاص خود به برنج و گندم از بعد را

 سال از رانیا در و بوده یمرکز یکایآمر ذرت هیاول

 قرار توجه مورد یزراع یمهندس کل اداره لهیبوس 1352

 ،یمحمد نور) است افتهی گسترش آن کشت و گرفته

1389.) 

 در آن دانه عملکرد که است یاهانیگ جمله از ذرت

 ادتریز شیخو خاستگاه از باالتر ییایجغراف یهاعرض

 یاستفاده و یاقتصاد یتوسعه انگریب موضوع نیا. است

 عرض در محصول نیا دیتول در نمادها از شتریب

 ییروشنا دوره طول هرچند. است باالتر ییایجغراف

 اندبوده موثر امر نیا در هم تریطوالن رشد فضل و ادتریز

 (.1383 امام،)

 یتلق یمهم مسئله ذرت زراعت در مصرف قابل آب

 بسته خشک ماده واحد کی تولید یبرا ذرت. شودیم

 به مختلف ارقام دیتول لیپتانس و یهوائ و آب طیشرا به

. دارد آب واحد( 233-445) 342 به ازین متوسط طور

 در مثالً. است ریمتغ جهان مختلف ینواح در زانیم نیا

 واحد، 271 نیسکانسیو التیا در کایامر متحده ممالک

 589 وتای التیا در و واحد، 260-440 نبراسکا التیا در

 246 سابق یشورو زیخ ذرت مناطق یبعض در و واحد

 .(2015)استوارت و همکاران ، است واحد

 قدرت زین و عمق یهاشهیر داشتن لیدل به ذرت

 به نسبت دارد، ییغذا مواد جذب در که یخوب

 توانیم را ذرت. ندارد یتوقع چندان خاک یزیحاصلخ

 pH و خاک بافت ،یزیحاصلخ نظر از متفاوت یاراض در

 و بوده حساس خاک یشور به نسبت ذرت. نمود کشت

 در. گردد یریجلوگ یاراض نوع نیا در آن کاشت از دیبا

 و 25 ،10 کاهش موجب بیبترت سمو یلیم 7 و 6 ،5

 (.1389 ،ینورمحمد) گرددیم ذرت عملکرد درصد 50

 ستمیس ،یشیرو یهااندام لیتشک جهت ذرت

  یمناسب مقدار نیتأم به ازین خود برگ سطح و یاشهیر

 مرحله نیا در کم زانیم به رطوبت کاهش. دارد آب

 کاهش که یصورت در. گرددینم عملکرد کاهش موجب

 دسترس قابل رطوبت 4/1 تا 3/1 حدود به خاک رطوبت

 در برگ سطح و گرددیم رشد توقف موجب برسد، اهیگ

 موجب جهینت در و ماندیم یباق رشد از یکم زانیم کی

 .دوشیم اهیگ در ییغذا مواد رهیذخ شدت کاهش

 (.1389 ،ینورمحمد)

( در مطالعه خود ، 2010سید دراجی و همکاران )

،  0شامل  تراواتابر جاذب تاثیر سطوح مختلف پلیمر 

وزنی را بر ظرفیت نگهداری  در صد 6/0و  4/0،  2/0

آب و تخلخل خاک هایی با شوری و بافت متفاوت 

در  6/0بررسی نمودند. نتایج آنها نشان داد که کاربرد 

میزان آب  صد وزنی پلیمر در دو خاک شنی و لومی

برابر نسبت به  2/1و  2/2قابل استفاده گیاه را به ترتیب 

 تیمار شاهد افزایش داد. 

( با بررسی تاثیر 2009ران )کوهستانی و همکا

در شرایط مزرعه ای به این  A200هیدروژل ابر جاذب 

کیلوگرم در هکتار  200نتیجه رسیدند که با مصرف 

اجزای عملکرد ذرت و عملکرد بیولوژیکی ذرت افزایش 

 می یابد.
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( نشان دادند که کاربرد 2012امامی و همکاران )

ت رطوبت ریلیک ، میزان نگهداشپلیمر ونیل الکل اک

خاک را به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش می 

( نشان دادند که 2014دهد. جیسینگ و همکاران )

گیاه به کاربرد پلیمر سبب می شود تا آب قابل استفاده 

در صد حجمی بیشتر از شاهد  8ویژه در خاک سبک تا 

 شود.

اثر پلیمر های سوپر جاذب در رطوبت های پایین 

های سوپر جاذب در کاربرد هیدروژل  محسوس تر است.

خاک باعث افزایش عملکرد گیاه و صرفه جویی در 

میزان مصرف آب می شود، در نتیجه کاربرد این ماده 

در مناطق کم آب تر می تواند در افزایش عملکرد و 

 (1395َاجزاء عملکرد موثر باشد. )مهربان و همکاران، 

 مواد و روش ها

 تکرار سه با یتصادف کامل طرح صورت به طرح نیا

 شهر در طرح نیا  .ه استدیگرد اجرا گلخانه طیشرا در و

 و یکشاورز قاتیتحق مرکز 4 شمارهنه اگلخ  در کرمان

 هیکل و هدیگرد اجرا کرمان یعیطب منابع

 محل در مناسب یترازو لهیبوس یوزن یهایریگاندازه

 قاتیتحق بخش شگاهیآزما در شاتیآزما گرید و گلخانه

 منابع و یکشاورز قاتیتحق مرکز به وابسته آب و خاک

  .ه استگرفت انجام کرمان یعیطب

 مورد شده اصالح یهانمونه از ذرت اهیگ بذر

 مورد و هیته کرمان یکشاورز قاتیتحق مرکز در استفاده

 گلدان عدد 90 تعداد. ه استگرفت قرار استفاده

ه دیگرد هیته  خاک یلوگرمیک 7 حجم با یکیپالست

 .است

 بذر ن،یسنگ و سبک خاک ها،گلدان هیته از پس

 هرگونه از الک لهیبوس هاخاک جاذب سوپر و ذرت اهیگ

 پاک شهیر ای برگ مثل یناخالص گونه هر و گیر سنگ،

 یبرا لویک 7 خاک مقدار به توجه با تینها در و هدیگرد

 گلدانها هکتار در جاذب سوپر ماریت مقدار و گلدان هر

 .ه استدیگرد آماده

 تیمارهای اعمال شده جهت آزمایش (:1)جدول

 مقدار سوپر جاذب نوع خاک تعداد گلدان

 شاهد )بدون سوپر جاذب( سبک 9

 کیلو سوپر جاذب در هکتار 100 سبک 9

 کیلو سوپر جاذب در هکتار 200 سبک 9

 هکتارکیلو سوپر جاذب در  400 سبک 9

 کیلو سوپر جاذب در هکتار 800 سبک 9

 شاهد )بدون سوپر جاذب( سنگین 9

 کیلو سوپر جاذب در هکتار 100 سنگین 9

 کیلو سوپر جاذب در هکتار 200 سنگین 9

 کیلو سوپر جاذب در هکتار 400 سنگین 9

 کیلو سوپر جاذب در هکتار 800 سنگین 9

 
 به را ییتا 9 دسته هر هاگلدان شدن آماده از پس

 ماریت اعمال جهت گروه هر و میتقس یعدد 3 گروه سه

 هیکل و گرفته نظر در ٪80 و ٪60 ،٪40 یرطوبت

 هاگلدان یرو بر تکرار 3 براساس گلدان هر مشخصات

 کاشت به اقدام هیاول یاریآباز بعد سپس و دیگرد درج

  .دیگرد گلدان هر در بذر 6
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 مقدار هاگلدان نیتوز با کباری روز 4 هر تینها در و

)حداکثر  MAD ٪80 ،٪60 ،٪40 سطح به که رطوبت

 افتی کاهش تخلیه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاک(

 دیگرد)ظرفیت مزرعه (  FC مرحله تا یاریآب به اقدام و

 کش خط لهیبوس اهیگ ارتفاع روز 12 هر نیهمچن و

سطح برگ نیز بدست  یهاشاخص. شد یریگاندازه

 آورده شد.

ها ، داده MSTAT- Cافزار با استفاده از نرم

ها با استفاده از آزمون چند بررسی شدند و میانگین

درصد مقایسه گردید.  5ای دانکن در سطح دامنه

 رسم شدند. EXCELنمودارها نیز با کمک برنامه 

 

 تجزیه و تحلیل نتایج

. اثر تیمار نوع خاک، درصد رطوبت و میزان  

 سوپر جاذب بر ارتفاع گیاه ذرت

 ارتفاع گیاه ذرت اثر تیمار نوع خاک بر 

فااع گیااه ذرت، و بین دو نوع  اثر تیماار نوع خااک بر ارت

ساااطح  سااابت به  5خاک مورد آزمایش در  صاااد ن در

کادیگر معنی خااک ی یااه در  فااع گ کاه ارت دار بود. بطوری

سانگین  سابت به خاک  شاتر ساانتی 12سابک ن متر بی

  .بود

 

 

 

 

 

 ذرت اهیگ ارتفاع بر خاک نوع ماریت اثر (:1نمودار)
 

 اثر درصد رطوبت بر ارتفاع گیاه ذرت 

ساطح  صاد رطوبت بر ارتفاع ذرت در   5اثر تیمار در

صااد تفاوت معنی شااترین در شااان داد بطوریکه بی دار ن

هاای  ماار یاب از تی باه ترت فااع   80و  40، 60میزان ارت

 .درصد بدست آمد

 

اثر متقابل نوع خاک و درصد رطوبت بر ارتفاع 

 گیاه ذرت

اثر متقابل نوع خاک و درصد رطوبت بر ارتفاع گیاه 

درصد را نشان داد،  5تفاوت معنی دار در سطح 

درصد خاک  60بیشترین میزان ارتفاع گیاه از رطوبت 

درصد در  80سبک و کمترین میزان ارتفاع از رطوبت 

 خاک سنگین بدست آمد 

 

 اثر تیمار میزان سوپر جاذب بر ارتفاع گیاه ذرت 

ار میزان سوپر جاذب بر ارتفاع گیاه نسبت به اثر تیم

دار نشان داد درصد تفاوت معنی 5شاهد در سطح 

 90بطوریکه بیشترین میزان ارتفاع گیاه به میزان 

کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب  400متر از کاربرد سانتی

متر سانتی 30بدست آمد که نسبت به شاهد حدود

دار ن تفاوت معنیافزایش ارتفاع مشاهده گردید کمتری

کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب  800با شاهد از کاربرد 
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 ذرت اهیگ ارتفاع بر جاذب سوپر زانیم ماریت اثر (:2) نمودار

 

جااذب بر  سااوپر  خااک و میزان  بال نوع  قاا اثر مت

 ارتفاع گیاه ذرت 

اثر متقابل نوع خاک و میزان ساوپر جاذب بر ارتفاع 

دار نشاان داد. درصاد تفاوت معنی 5گیاه ذرت در ساطح 

شاترین میزان ارتفاع گیاه از کاربرد  کیلوگرم در  400بی

ساابک و کمترین میزان  سااوپر جاذب در خاک  هکتار 

فااع گیااه ساااوپر  800از کااربرد  ارت کیلوگرم در هکتاار 

  .جاذب در خاک سنگین بدست آمد

 
 ذرت اهیگ ارتفاع بر جاذب سوپر زانیم و خاک نوع متقابل اثر (:3) نمودار

اثر متقابل درصد رطوبت و میزان سوپر جاذب بر 

 ارتفاع گیاه ذرت 

اثر متقابل درصد رطوبت و میزان سوپر جاذب بر 

دار درصد تفاوت معنی 5ارتفاع گیاه ذرت در سطح 

آماری نشان دادند بطوریکه بیشترین میزان ارتفاع از 

کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب با رطوبت  400کاربرد 

کیلوگرم  80ترین میزان ارتفاع از کاربرد درصد و کم 60

 درصد بدست آمد. 80رطوبت  در هکتار با

 
 

 

 

اثر متقابل نوع خاک، درصد رطوبت و میزان سوپر 

 جاذب بر ارتفاع گیاه ذرت

اثر متقابل تیمار نوع خاک، درصد رطوبت و میزان 

درصد معنی دار  5سوپر جاذب بر ارتفاع گیاه در سطح 

کیلوگرم  400طوریکه بیشترین ارتفاع در تیمار بود. به 

درصد در خاک سبک بدست  60سوپر جاذب با رطوبت 

 800آمد. همچنین کمترین ارتفاع گیاه در تیمار 

درصد در خاک  80کیلوگرم سوپر جاذب با رطوبت 

 .سنگین مشاهده گردید
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اثر تیمار نوع خاک، درصد رطوبت و میزان سوپر  

 جاذب بر سطح برگ ذرت

 اثر تیمار نوع خاک بر سطح برگ ذرت  

اثر تیمار نوع خاک بر سطح برگ ذرت در بین دو 

درصد  5خاک بکار رفته نسبت به یکدیگر در سطح 

دار نشان داد بطوریکه میزان سطح برگ در تفاوت معنی

 .خاک سبک نسبت به خاک سنگین بزرگتر بود 

ساااطح برگ ذرت در  صاااد رطوبت بر  اثر تیماار در

صااد تفاوت معنی 5سااطح  شااان داد بطوریکه در دار ن

صاد رطوبتی  ساطح برگ به ترتیب در در شاترین  ، 60بی

 .بدست آمد  80و  40

 

 
 ذرت برگ سطح بر رطوبت درصد ماریت اثر 4 نمودار

 

اثر متقابل نوع خاک و درصد رطوبت بر سطح برگ 

 ذرت  

اثر متقابل نوع خاک و درصد رطوبت بر سطح برگ 

دار نشان داد بطوریکه بیشترین میزان ذرت تفاوت معنی

درصد رطوبت در خاک سبک و  60سطح برگ از تیمار 

درصد رطوبت  80کمترین میزان سطح برگ از تیمار 

 .در خاک سنگین بدست آمد 
 

 اثر تیمار میزان سوپر جاذب بر سطح برگ ذرت  

اثر تیمار میزان سوپر جاذب بر سطح برگ ذرت در 

دار نشان داد درصد نسبت به شاهد تفاوت معنی 5سطح 

 400بطوریکه بیشترین میزان سطح برگ از کاربرد 

کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب بدست آمد. همچنین 

کیلوگرم  800رد کمترین میزان سطح برگ نیز از کارب

 .سوپر جاذب بدست آمد 

 
 ذرت برگ سطح بر رطوبت درصد و جاذب سوپر زانیم ماریت اثر 5 نمودار
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سااوپر جاذب و نوع  اثر متقابل نوع خاک و میزان 

 خاک بر سطح برگ ذرت 

اثر متقابل میزان ساوپر جاذب و نوع خاک بر ساطح 

دار نشاان داد درصاد تفاوت معنی 5برگ ذرت در ساطح 

سابک با  ساطح برگ در خاک  بطوریکه بیشاترین میزان 

ساااطح  400کاربرد  ساااوپر جاذب و کمترین  کیلوگرم 

ساانگین با کاربرد  سااوپر  800برگ در خاک  کیلوگرم 

 .جاذب بدست آمد 

 

 

 درصد و جاذب سوپر زانیم و خاک نوع متقابل اثر 6 نمودار

 ذرت برگ سطح بر رطوبت

 

اثر متقابل درصد و میزان سوپر جاذب و درصد 

 رطوبت بر سطح برگ ذرت 

اثر متقابل میزان سوپر جاذب و درصد رطوبت بر 

دار درصد تفاوت معنی 5سطح برگ ذرت در سطح 

نشان داد بطوریکه بیشترین میزان سطح برگ از کاربرد 

درصد رطوبتی  کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب با 400

 800درصد کمترین میزان سطح برگ نیز از کاربرد  60

 80کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب با درصد رطوبتی 

 .درصد بدست آمد 

 

 اثر متقابل درصد رطوبت و میزان سوپر جاذب و درصد رطوبت بر سطح برگ ذرت (:7) نمودار
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تار سوپر جاذب کیلوگرم در هک 800از کاربرد تیمار 

 .درصد رطوبت بدست آمد  80خاک سنگین با 

سوپر جاذب  سوپر جاذب 

800

0سوپر جاذب  سوپر جاذب 

100

سوپر جاذب 

200

سوپر جاذب 

400

سوپر جاذب 

800

a
d d e ef f d

تیمار

0

50

100

150

200

250

300

ب
سوپر جاذ

0

ب 
سوپر جاذ

100 ب 
سوپر جاذ

200 ب 
سوپر جاذ

400 ب 
سوپر جاذ

800 ب 
سوپر جاذ

0

ب 
سوپر جاذ

100 ب 
سوپر جاذ

200 ب 
سوپر جاذ

400 ب 
سوپر جاذ

800 ب 
سوپر جاذ

0

ب 
سوپر جاذ

100 ب 
سوپر جاذ

200 ب 
سوپر جاذ

400 ب 
سوپر جاذ

800

c bc
b b b

a

d cd d e ed f
e

گ
 بر
طح
س

(
رم
گ

  )

تیمار



          
نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران    

 1399سال دهم. شماره چهلم. تابستان
188 

 

 

 نتیجه گیری

 نوع یمارهایت که داد نشان حاضر پژوهش جینتا

 و رشد بر جاذب سوپر باتیترک و رطوبت درصد خاک،

 داریمعن ریتأثبرگ  آماس و اهیگ ارتفاع ، ذرت اهیگ نمو

 شده گزارش یهاجینتا با آمده بدست جینتا لذا. دارند

 ماده کاربرد اثر بر( 1372) همکاران و یمیکر توسط

 یقاسم آفتابگردان، نمو و رشد بر جاذب سوپر یاصالح

 و کدمن ،ییدارو اهانیگ در( 1386) یخوشخو و

 و جانسون. پتوسیاکال اهیگ در( 2003) همکاران

 Populous euphratica اهیگ در( 1985) همکاران

 چمن یرو بر( 1390) همکاران و یمراد گندم، و

 بادام یهانهال یرو بر( 1387)همکاران و وریغ اسپورت،

 و لیپات تاغ اهیگ یرو بر( 1387) همکاران و یصلح

 باشدیم همسو کلم اهیگ یرو بر( 2009) همکاران

 مصرف زانیم از اهیگ یشیرو صفات جینتا نیبهتر

 درصد 60 با سبک خاک در جاذب سوپر لویک 400

 یهاخاک در جاذب سوپر کاربرد ازو  آمد بدست رطوبت

 ذرت نمو و رشد جهینت نیبهتر درصد60رطوبت اب سبک

 پژوهش از آمده بدست جینتا به توجه با.  آمد بدست

 بخش کنندگان دیتول ییتوانا و یدسترس عدم و حاضر

 محدود سطح در باتیترک نیا اگر ،یکشاورز

 ییکارا شود استفاده سبک یهاخاک در و( یاگلخانه)

 .داشت خواهند دیتول در یبهتر عملکرد و
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The effect of soil type, moisture content and the amount of 

superabsorbent material on the corn plant height and leaf area 
Omid Tayari1, Abbas Hajipour2 

Abstract 

Kerman province with mean annual precipitation about 130 mm is categorized among dry 

provinces. 

Then producing the maximum agricultural products using minimum water consumption is highly 

important increasing soil water content and preventing of water deep. 

Percolation is one of the best ways to use water more efficiently in agricultural practices. In this 

regard using super absorbent gel is one of the newest methods that. Some studies have been 

carried on it. 

In a greenhouse test the effect of soil type , percent of soil moisture content and the amount of 

super absorbent in a purely random test of factorial with three factors : soil type ( heavy or light ) 

, percent soil moisture and the amount of super absorbent ( 0 , 100 , 200 , 400 , 800 , kg/ha ) , the 

effect of them evaluated on the height of maize , and surface of plant . The effect of soil type.  

Percent of soil moisture and the amount of super absorbent showed significant difference on plant 

height and inflammation of leaf.The best results on growing factor of the plant achieved by using 

400 kg of s.j in light soil with 60 % of soil water content. 

Key words: Super absorbent, corn, soil type, moisture, completely randomized design. 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Assistant Professor, PhD, Faculty member, Islamic Azad University, Kerman Branch, Department of 

civil Engineering, Kerman, Iran.  omid.tayari@gmail.com (Correspondence Author). 
2 - Masters of Science, Islamic Azad University, Kerman Branch, Department of Water Engineering, 

Kerman, Iran.   


