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  خاکفت رطوبت رهدربر میزان  A12 یپلیمربررسی تأثیر خاکپوش 
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 های کلیدیواژه  چکیده

ود که شمی فقدان آب و مشکالت ناشی از آن از مشکالت جدی در بسیاری از نواحی دنیا محسوب

رسی ين برتوسعه پوشش گیاهی و رشد کشاورزی را در معرض خطر جدی قرار داده است . بنابرا

أثیر ررسی تبهای تحقیقات است. اين پژوهش باهدف راهکارهای مقابله با تنش خشکی از اولويت

-نطقهماضی ديم بر میزان تبخیر آبِ خاک، بر روی نمونه خاک لسی که از  ار A12خاکپوش پلیمری 

، 0) پلیمرظت غل  5ز اده ای کالله گرگان آورده شده بود،  در ابعاد گلدانی انجام شد. آزمايشات با استف

ه میزان مساوی بگلدان خاک الک شده  15داخل (  و در سه تکرار انجام شد. 5/1و  4/1، 3/1، 2/1

يجاد ام برای ن الزشت زماها آبیاری شدند. تیمارهای ذکرشده  با گذريخته و با مقدار مشخص، گلدان

تا  ق وزن شدبا ترازوی دقی هاها اضافه شد. هر روز در زمان ثابت، هر يک از گلدانتعادل اولیه، به گلدان

ايت به در نه. برسد هنگامی که وزن هر گلدان به وزن اولیه قبل از اضافه شدن تیمار و رطوبت اولیه

 مقايسه شدند.  LSDد و میانگین تیمارها، به روش نتايج تجزيه شدن (ANOVA) کمک آنالیز واريانس

، درصدی پلیمر50 با نسبت غلظت V5نتايج نشان داد که از مجموعه تیمارهای مورد بررسی، تیمار 

د. همچنین تغییرات در آب شو هدررفت% نسبت به شاهد مانع  4/2  تیمار مؤثرتری بوده و توانسته حدوداً

یر ه و تبخشتم مثبت بودز غلظت اولیه پلیمر( نسبت به شاهد، تا روز هتر ارقیق 50%) L5تیمار با غلظت

یمار از تتبخیر  میزان وتری نسبت به شاهد داشته است اما در روز نهم و دهم اين تغییرات منفی شده کم

 تر شده است.شاهد بیش
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 مقدمه  -1

آن از مشکالت جدی در  فقدان آب و مشکالت ناشی از

ی شود که توسعه پوشش گیاهبسیاری از نواحی دنیا محسوب می

 [.1]و رشد کشاورزی را در معرض خطر جدی قرار داده است 

ی هاتبنابراين بررسی راهکارهای مقابله با تنش خشکی از اولوي

مان های جبران کمبود آب خصوصاً در زتحقیقات است که از راه

هبود اال، ببهای آبیاری با راندمان استفاده از روشتوان به رشد می

خصوصیات فیزيکی خاک و کاربرد برخی مواد اصالح کننده 

 ها اشاره کرد. نظیر پلیمر

-لولتوانند مقادير زيادی آب يا محهای سوپرجاذب میپلیمر

ه نندهای آبی را جذب نموده و متورم شوند. اين مخازن ذخیره ک

گی گیرند، آب آبیاری و بارندقرار میآب وقتی در داخل خاک 

و  نمايندرا به خود جذب نموده و از فرونشست آن جلوگیری می

 پس از خشک شدن محیط، آب داخل پلیمر به تدريج تخلیه شده

ری و به اين ترتیب خاک به مدت طوالنی و بدون نیاز به آبیا

 های سوپر جاذب بر میزانپلیمر (.2]ماند مجدد مرطوب می

آب در خاک، وزن مخصوص ظاهری و ساختمان خاک و نفوذ

 هدف گذارند. در نتیجهنیز میزان تبخیر از سطح خاک تأثیر می

فیت های سوپر جاذب به خاک، افزايش ظراصلی از افزودن پلیمر

ب  آ نگهداری آب و کاهش دور آبیاری است که ظرفیت ذخیره 

 [.3]د دار به بافت خاک، نوع و اندازه پلیمر و امالح خاک بستگی

های در کاربرد پلیمر [4]نتايج جعفری  و همکاران 

و سیلیکات بر قدرت نگهداری رطوبت خاک  A200سوپرجاذب 

ی گیاهی در مناطق خشک نشان داد که و استقرار يک گونه

م  20و  10استفاده از  هر دو سوپر جاذب  در سه سطح  صفر،  گر

در  ثبتاری، تأثیر مدر لیتر در دو تیمار با آبیاری و بدون آبی

ن افزايش نگهداری رطوبت خاک است.  همچنین نتايج آنها نشا

در  A200گرم در لیتر سوپر جاذب  10دهد کاربرد مقدار می

ررسی ی مرتعی مورد برا بر گونهترين تأثیر منطقه دارای بیش

  دارد.

در بررسی تأثیر سوپر جاذب  [5]قديری و همکاران 

فت خاک سبک متوسط و نیمه سنگین استوکوزب در سه نوع با

 وجبنشان دادند که با افزودن ماده سوپرجاذب به هر سه خاک م

افزايش جذب رطوبت خاک، نسبت به تیمار شاهد شده است. 

یمر های اين پژوهش نشان داد که استفاده از پلهمچنین يافته

ر استوکوزب در خاکی با بافت نیمه سنگین عملکرد باالتری د

 هایهايی با بافتاشت رطوبت در مقايسه با خاکجذب و نگهد

 سبک و متوسط داشته است. 

مالچ  در مقايسه کارايی انواع [6]نتايج فرامهر و همکاران 

ی، ، رسهای پلیمری، معدنیسازگار با طبیعت از قبیل انواع مالچ

 هایهای نیشکر در دو ضخامت مختلف در تثبیت ماسهفرآورده

ی ت برشهای پلیمری میانگین مقاومکه مالچروان اهواز نشان داد 

برابر میانگین  11/1، 29/1، 61/1در حالت خشک به ترتیب 

  های پلیمری داشته است.مقاومت برشی در حالت اشباع مالچ

 تأثیر سطوح[ در خصوص 7دراجی و همکاران ]نتايج بررسی 

( و شوری خاک superb A200مختلف يک پلیمر سوپرجاذب )

هداشت آب در سه بافت شنی، لومی و رسی نشان بر ظرفیت نگ

و  توانند آب حاصل از آبیاریکه پلیمرهای سوپرجاذب می داد

 بارندگی را جذب کرده، از فرونشست عمقی آن جلوگیری کنند

 دندو کارايی مصرف آب را افزايش دهند. آنها همچنین بیان کر

 و درصد وزنی پلیمر در شوری اولیه خاک شنی 6/0که کاربرد 

برابر  2/1و  2/2لومی میزان آب قابل استفاده گیاه را به ترتیب 

که  نتايج انها حاکی از آن بود و  نسبت به شاهد افزايش داد

ش مصرف پلیمر جاذب رطوبت اثرات منفی شوری بر گیاه را کاه

اطق های آبیاری در منداده است و همچنین باعث موفقیت پروژه

 خشک و نیمه خشک شده است.

پوش بر کاهش خاک چند نوع میزان مصرف سی اثربرر

های مختلفی نسبت شامل تیمار 16ا رطوبت سطح خاک، پتبخیر 

توسط  های سنگريزه، کلش، کوکو پیت و زئولیتپوشخاک از

 که نشان دادتحقیق . نتايج [ انجام شد8] باربد  و خاشعی سیوکی

ترين اثر را بیش 20و کلش  10، کلش 10تیمارهای کوکو پیت 

http://www.jewe.ir/?_action=article&au=119643&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D8%B9%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D9%88%DA%A9%DB%8C
http://www.jewe.ir/?_action=article&au=119644&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF
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اثر تیمارها بر کاهش و  ندردر کاهش تبخیر از سطح خاک دا

تغییرات و دار درصد معنی 1تبخیر در طول آزمايش در سطح 

 . استمنظم ناکاهش رطوبت  

به منظور معرفی مناسبترين روش [ 9حسینی و همکاران ]

ی هاسامانه روی ، افزايش رطوبت خاک و کاهش تبخیر از سطح 

سترس مصالح و موارد قابل درا با آب باران  استحصالشکل لوزی 

 و ای، شن و ماسه پوشاندهکشاورزان همچون پالستیک گلخانه

  اردهد که تیمنشان می نتايج تحقیق نتايج را تحلیل نمودند.

ين بهتردارای  ای همراه با شن و ماسهپوشش پالستیکی گلخانه

 ر اختالف رطوبت خاک درحداکثکه طوریبه است کارآيی

ايسه  درصد و در 8ای به میزان پوشش سنگريزه مقايسه با تیمار مق

-ک میسانتیمتری خا 30درصد در عمق  6با تیمار شاهد به میزان 

 باشد.

 مواردی نظیر کمبود شديد بارندگی و عدم پراکنش مناسب

 ریرفیت نگهداآب، تبخیر و تعرق بسیار باال و قابلیت اندک ظ

های ترين چالشخاک در اکثر مناطق کشور از مهم آب در

-به ورود. به همین علت شناسايی موجود اين مناطق به شمار می

یره ها و ترکیبات جديد پلیمری به منظور حفظ ذخکارگیری روش

رطوبتی خاک و افزايش نگهداری آب در خاک و در نتیجه 

 روریجديد ضزيستی ی هايد پلیمرافزايش راندمان ترکیبات جد

 A12بررسی تأثیر خاکپوش پلیمری  است که اين مطالعه به منظو

انی های مختلف در ابعاد گلدر غلظتبر میزان تبخیر آبِ خاک  د

 انجام شد.

 هامواد و روش -2

بر میزان  A12اين تحقیق با هدف بررسی تأثیر خاکپوش پلیمری 

شاهد انجام و آزمايشات با استفاده از يک تیمار  تبخیر آبِ خاک 

 1که در جدول غلظت پلیمر رقیق شده و هر يک با سه تکرار  4و  

ی بر روی نمونه خاک لسی که از  اراضی ديم منطقهآمده اند، 

پلیمر مورد بررسی از کالله گرگان آورده شده بود، انجام شد. 

از نوع اين پلیمر تهیه شد که  ی پلیمر و پتروشیمی ايرانپژوهشکده

 pH 5/7-7درصد مواد جامد، با  10حاوی و های اکرلیکی پلیمر

 است. و مايع شیری رنگ 

 های مورد استفاده در آزمایش( نسبت غلظت1جدول )

 عالمت اختصاری تیمار در تیمار% پلیمرسهم  نسبت غلظت رديف

 L1 0 )شاهد( 0 1

2 5/1 20 L2 

3 4/1 25 L3 

4 3/1 33 L4 

5 2/1 50 L5 

 طحس به ر تیمارها بايد تیمارها راگیـری اثـبه منظور اندازه

 بر A12تا تأثیر پلیمر   به صورت خاک پوش پاشیده شودخاک 

کاهش تبخیر بررسی گردد. به منظور انجام آزمايش گلدانی 

درگرددخاک از حالت دست خورده خارج می  . به عبارت ديگر 

ها اثـر نمونه برداری و تخريب ساختمان اولیه در خاک

که با نمونه دست نخورده  شودمیايجاد  یساختارهای جديد

 در و ممکن است  نتايج حاصل از آن با  آزمايشات متفاوت است

 خاک دست نخورده اختالف داشته باشد.

الک ا   2 پس از الک کردن نمونه خاک آورده شده از مزرعه ب

اقد مشابه گدان 15گرم( داخل 1300، به میزان مساوی )میلی متری  ف

ه طور يکسان متراکم شد. پس از آماده شدن زهکش ريخته و ب

ً ها، گلدان عادل حدود میلی لیتر م 50)يکسان همزمان به مقدار  حدودا

سانتی  3شد که تا عمق حدود  با آنها اضافه میلیمتر بارش(، آب 5

ساعت و حصول  5متری را کامال مرطوب نمود. پس از گذشت 

-ار به گلدانتر از هر تیممیلی لی 10تعادل اولیه بین آب و خاک، مقدار 

 چنینمشدند. هها اضافه و همان لحظه هر يک با ترازوی دقیق وزن 

ن ق وزها با ترازوی دقیهر روز در زمان ثابت، هر يک از گلدان

دن شفه شد تا هنگامی که وزن هر گلدان به وزن اولیه قبل از اضا

 يانسبه کمک آنالیز وارتیمار و رطوبت اولیه برسد. در نهايت 

(ANOVA)  میانگین تیمارها، به روش نتايج تجزيه شدند و

LSD  .مقايسه شدند 
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 نتیجه و بحث -3

درصد تغییرات رطوبت نسبت به مجموع رطوبت  1 شکلدر 

-یمنتايج نشان اضافه شده طی ده روز متوالی آورده شده است. 

وده بی تیمارها تا روز چهارم مثبت همهدهد که درصد تغییرات 

وده ر بتن معنی که میزان تبخیر شاهد از تیمارها بیشاست. به اي

ت یرااست اما از روز چهارم به بعد در اکثر تیمارها درصد تغی

 یمارتتر بودن میزان تبخیر سطح منفی شده است که به معنی بیش

 از شاهد بوده است. 

 

 
( درصد تغییرات رطوبت نسبت به مجموع 1) شکل

 رطوبت اضافه شده

( پلیمرتر از غلظت اولیه رقیق 50%) L5غلظتبا  در تیمار

خیر و تب هشتم مثبت بودهتا روز  ، تغییرات )تبخیر( نسبت به شاهد

ين تری نسبت به شاهد داشته است اما در روز نهم و دهم اکم

ست. اده تر شتغییرات منفی شده و میزان تبخیر تیمار از شاهد بیش

زان تغییرات شود که با گذشت زمان، میهمچنین ديده می

ب تر میکم L5و L4تیمارهای  شود. در اين خصوص شرايط جذ

  اشد.بتوانسته تاثیرگذار اولیه، دما و افزايش پتانسیل آب می

 2شاهد در جدول هایمیزان اختالف وزن تیمارها با گلدان

در بهترين حالت  2/1با نسبت غلظت  L5تیمار آورده شده است. 

نع تبخیر آب شود که سهم آن در افزايش ما 4/2% توانسته تقريباً 

در  لیوشود بهروی از آب آبیاری شده قابل توجه ارزيابی می

مانع تبخیر شود  توانستهدر مجموع ن 5/1با نسبت غلظت  L2تیمار 

است. به درصد بوده -3/0و درصد اختالف با نمونه شاهد به میزان 

از شاهد  L2 اين معنی که در مجموع ده روز، میزان تبخیر تیمار

  تر بوده است.بیش

 

 شاهدهایگلدانها با میزان اختالف وزن تیمار( 2جدول )

 تیمار

میانگین اختالف 

وزن )روز آخر با 

 اول(

میزان اختالف با 

 نمونه شاهد

درصد اختالف با 

 نمونه شاهد

L1 5/53 - - 

L2 6/53 2/0- 3/0- 

L3 5/52 0/1 8/1 

L4 0/53 5/0 9/0 

L5 2/52 3/1 4/2 

 

آمده است.  3در جدول ( ANOVA)آنالیز واريانس نتايج 

ده ششود، اختالف بین تیمارها معنی دار همانطور که ديده می

ین نتايج مقايسه میانگ 4جدول در . همچنین (sig.=0.000)است 

در  ن می دهدنتايج نشااست که ارايه شده  LSDتیمارها به روش 

شده است مشاهده ار دمعنی تفاوتبین تمامی تیمارها 

(sig.=0.000و )  با هم  میانگین تیمارهااثر که است به اين معنی

 برابر نیست. 

 آنالیز واریانس( نتایج 3جدول)

ANOVA -  Evaporation 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
.000 4 .042 .010 .000 

Within 

Groups 
170.000 40 4.000   

Total 170.000 44    

 

توان بیان کرد که از مجموعه تیمارهای مورد در مجموع می

. ، تیمار مؤثرتری بوده است2/1با نسبت غلظت  L5بررسی، تیمار 

توان نتیجه گرفت که تغییر در غلظت پلیمر بر میزان بنابراين می

 نگهداری آب در خاک مؤثر است و نشان از کارايی مناسب پلیمر

نیز  [7]و همکاران  دراجیکه  از هدررفت آب دارد در جلوگیری

هايی با سه بافت به خاکبیان کردند که افزودن ماده سوپر جاذب 
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افزايش کارايی مصرف آب  و آب قابل باعث شنی، لومی و رسی 

 استفاده گیاه شده است. 

 LSDبه روش  تیمارها مقایسه میانگین( 4)جدول 

  Multiple Comparisons 

    Dependent Variable:   evaporation 

L  SD 

(I) 

range 

(J) 

range 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 

2 -.01778 .00000 .000 -1.0000 1.0000 

3 .00000 .00000 .000 -1.0000 2.0725 

4 .05333 .00000 .000 -1.0000 2.0181 

5 .00000 .00000 .000 -1.0000 2.0000 

2 

1 .01778 .00000 .000 -1.0000 1.0000 

3 .00000 .00000 .000 -1.0000 2.0903 

4 .07111 .00000 .000 -1.0000 2.0358 

5 .00000 .00000 .000 -1.0000 2.0000 

3 

1 .00000 .00000 .000 -2.0725 1.0000 

2 .00000 .00000 .000 -2.0903 1.0000 

4 -.05444 .00000 .000 -2.0192 1.0000 

5 .03444 .00000 .000 -1.0000 1.0000 

4 

1 -.05333 .00000 .000 -2.0181 1.0000 

2 -.07111 .00000 .000 -2.0358 1.0000 

3 .05444 .00000 .000 -1.0000 2.0192 

5 .08889 .00000 .000 -1.0000 2.0536 

5 

1 .00000 .00000 .000 -2.0000 1.0000 

2 .00000 .00000 .000 -2.0000 1.0000 

3 -.03444 .00000 .000 -1.0000 1.0000 

4 -.08889 .00000 .000 -2.0536 1.0000 

 

 گیرینتیجه -4

نتايج تغییرات رطوبت نسبت به مجموع رطوبت اضافه شده 

ا تغییرات همه دهد که درصدطی ده روز متوالی نشان می ی تیماره

تا روز چهارم مثبت بوده است. به اين معنی که میزان تبخیر شاهد 

تر بوده است اما از روز چهارم به بعد در اکثر از تیمارها بیش

تر بودن تیمارها درصد تغییرات منفی شده است که به معنی بیش

 L5 در تیمار با غلظتمیزان تبخیر سطح تیمار از شاهد بوده است. 

تر از غلظت اولیه پلیمر( نسبت به شاهد، تغییرات رقیق 50%)

تری نسبت به شاهد )تبخیر(  تا روز هشتم مثبت بوده و تبخیر کم

ان  داشته است اما در روز نهم و دهم اين تغییرات منفی شده و میز

شود که تر شده است. همچنین ديده میتبخیر تیمار از شاهد بیش

شود. تر میکم L5و L4تغییرات تیمارهای با گذشت زمان، میزان 

شرايط جذب اولیه، دما و افزايش پتانسیل آب در اين خصوص 

ا نامنظم بودن تغ توانسته تاثیرگذار باشد که در خصوصمی ت ب یرا

 . [ همخوانی دارد8] باربد  و خاشعی سیوکینتايج 

د تیمارهای مورتوان بیان کرد که از مجموعه در مجموع می

است  ، تیمار مؤثرتری بوده2/1با نسبت غلظت  V5بررسی، تیمار 

ر % مانع تبخیر آب شود که سهم آن د 4/2حدوداً و توانسته 

و د شویی از آب آبیاری شده قابل توجه با ارزيابی مافزايش بهرو

ز  متردرصد ک 50با غلظت حتی اين نشان از مؤثر بودن اين تیمار  ا

ب  غلظت اولیه آ در کنترل آب مصرفی و جلوگیری از هدررفت 

االتوادارد و با استفاده از اين ماده ظرفیت نگهداری آب را می  ن ب

ب وافزايش بهرهنیز  [10]نتايج اسکندری و همکاران برد که  ری آ

 را نشان داد. مورد بررسی آنها با استفاده از پلیمر

ز جملهن های نويهای مناسب و روشپوشاستفاده از خاک  ا

 با ، از يک طرف عالوه بر جنبه حفاظت خاک پلیمرهای زيستی

های تولید، کاهش هزينهسبب  ،ارزش کاهش مصرف آب با

شود می حفظ ذخیره رطوبتی افزايش و خاک سطحاز تبخیر آب 

 از از طرف ديگر مصرف کم و سهولت کاربرد اينگونه پلیمرها

 .است ترکیباتجمله مزايای اجرای اين 

 تشکر و قدردانی -5

ت هشکده حفاظوپژمديريت و کارشناسان بخش فنی یله از سبدينو

 آبخیزداری که برای انجام اين پژوهش همکاری نموده و کخا

 در لتعبه و پتروشیمی ايران ی پلیمر و همچنین از پژوهشکده اند

 می شود. سپاسگزاری آزمايشمورد  اختیار گذاشتن پلیمر
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The lack of water and the resulting problems are considered to be serious 

problems in many parts of the world  which has endangered the development of 

vegetation and agricultural growth. Therefore, investigating the strategies for 

coping with drought stress is one of the research priorities. This study was 

conducted to evaluate the effect of polymeric A12 on soil water evaporation on 

loss soil from dry land of Gorgan province in pot scale. Experiments were 

performed using 5 concentrations of polymer (0, 1.2, 1.3, 1.4 and 1.5) and three 

replications. The screened soil was poured into 15 pots equally and then the pots 

were irrigated with a specified amount. With the passage of time necessary for the 

initial equilibrium, the treatments were added to the pots. Each of the pots was 

weighed accurately and this work continued at constant time each day , as long as 

the weight of each pot reaches the initial weight before adding the initial moisture 

and treatment. Finally, analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the 

results and the mean of the treatments was compared by LSD method. The results 

showed that V5 treatments with a 50% concentration ratio of polymers were more 

effective treatments and could control about 2.4% of the control, preventing water 

loss. Also, changes in treatment with L5 concentration (50% less than the initial 

concentration of polymer) were positive to evapotranspiration to control day 

before the 8th day but on the ninth and tenth day, these changes were negative 

and the evaporation rate of the treatment was higher than the control. 
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