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 چکیده
ــاورزي  دردر  امروزامروز  دنیايدنیاي  دردر شاورزيکش ــیمیایی  وو  فیزیکیفیزیکی  خواصخواص  بهبودبهبود  برايبراي  افزودنیافزودنی  موادموادعنوان عنوان بهبه  مختلفمختلف  موادمواد  وو  گیاهانگیاهان  بقایايبقایاي  ازاز  ،ک   خاكخاك  شیمیاییش

ستفاده ستفادها شک. . شودشودییمم  ا شک و نیمه خ شکدر مناطق خ شک و نیمه خ صرف  کاهشکاهش  راهکارهايراهکارهاي  ،،در مناطق خ صرفم ست  وريوريافزایش بهرهافزایش بهره  وو  آبآب  م ستاز اهمیت  باالیی برخوردار ا . . از اهمیت  باالیی برخوردار ا
با اندازه با اندازه آب در ابرجاذب آب در ابرجاذب سرعت جذب سرعت جذب . . استاست  در خاكدر خاك  آبآب  نگهدارينگهداري  وو  جذبجذب  افزایشافزایشمنظور منظور ها بهها بهابرجاذبابرجاذب  ززاا  استفادهاستفاده  ،،راهکارهاراهکارها  ایناین  ازاز  یکییکی

تر همواره سرعت جذب کمتري دارند تر همواره سرعت جذب کمتري دارند هاي با ذرات درشتهاي با ذرات درشتنمونهنمونه  غلبغلباا رجاذب نسبت عکس و با دماي محیط نسبت مستقیم دارد.رجاذب نسبت عکس و با دماي محیط نسبت مستقیم دارد.ابابذرات ذرات 
در باغات در باغات   ترتردرشتدرشت  ابرجاذبابرجاذب  معموالمعموال  و به همین دلیلو به همین دلیلهاي ریز است، هاي ریز است، از نمونهاز نمونه  ها هنگام تحت فشار بودن بیشترها هنگام تحت فشار بودن بیشتراما ظرفیت جذب نهایی آناما ظرفیت جذب نهایی آن

ستفاده می ستفاده میا شار خاك ظرفیت جذب  شودشودا شار خاك ظرفیت جذبتا تحت ف ، ، هربازوربهربازورب، ، تراکوتمتراکوتم  ،،200A((ابرجاذبابرجاذب  نوعنوع  پنجپنج  ازاز  پژوهشپژوهش  ایناین  دردر  آن کاهش پیدا نکند.آن کاهش پیدا نکند.  تا تحت ف
ستاکوزورب ستاکوزوربا ست  البرزالبرز  جنوبیجنوبی  دامنهدامنه  ازاز  خاكخاك  نمونهنمونه  شششش  وو  )فونیفونیکلیکلیو و   ا شده ا ستفاده  ستا شده ا ستفاده  شگاهی در. . ا ستوانه مرحله تحقیق آزمای هایی از ا

در محیط قابل رویت در محیط قابل رویت و تزریق ابرجاذب به خاك و تزریق ابرجاذب به خاك   شدشد  واقعواقع  ستفادهستفادهمورد ا مطالعه قابل رویت به منظوربعنوان محفظه  جنس پلکسی گالس
شاننشــان  نتایجنتایج. . صورت گرفتصــورت گرفت سیلهبه وســیله  رطوبترطوبت  جذبجذب  افزایشافزایش  موجبموجب  خاكخاك  نمونهنمونه  سهســه  بهبهجاذب جاذب ابرابر  افزودنافزودن  کهکه  دادداد  ن سبتنســبت  خاك،خاك،  به و   تیمارتیمار  بهبه  ن

  رطوبترطوبت  نگهداشتنگهداشت  وو  جذبجذب  دردر  باالتريباالتري  عملکردعملکرد  متوسطمتوسط  بافتبافت  بابا  خاکیخاکی  دردر  2525  وزنیوزنی  درصددرصد  بابا 200A پلیمرپلیمر  ازاز  استفادهاستفاده  همچنینهمچنین  وو  شدهشده  شاهدشاهد
  آبگیرآبگیر  سطوحسطوح  ازاز  استفادهاستفاده  بررسیبررسیو براي و براي   عرصهعرصهکه در که در   پژوهشپژوهش  ادامهادامه  دردر. . داشتداشت  سنگینسنگیننیمه نیمه   وو  سبکسبک  ييهاهابافتبافت  بابا  ییییهاهاخاكخاك  بابا  مقایسهمقایسه  دردر

شان داد که  ،،صورت پذیرفتصورت پذیرفت شان داد کهنتایج ن ستفاده  نتایج ن ستفادها شتر  جذبجذب  افزایشافزایش  باران منجر بهباران منجر به  آبگیرآبگیر  سطوحسطوحابرجاذب درابرجاذب در  ازاز  ا شت بی شترو نگهدا شت بی نتایج نتایج   شد.شد.  آبآب  و نگهدا
شان داد که در نمونهبررســی میدانی نشــان داد که در نمونه سی میدانی ن شده هاي مطالعه شــده برر شت نگهداشــت هاي مطالعه  هاي معمولی به میزان هاي معمولی به میزان بارشبارش  تلفاتتلفات  ازاز  وو  یافتهیافتهیشیشافزاافزا  برابربرابر  دودو  تاتا  آبآبنگهدا

 شود.شود.ییمم  توصیهتوصیه  آبآب  مصرفمصرف  بهینهبهینه  افزایشافزایشمنظور منظور بهبه  مزارعمزارع  دردرابر جاذب ابر جاذب   تزریقتزریق  وو  آبگیرآبگیر  سطوحسطوح  ازاز  استفادهاستفاده  یجهیجه. درنت. درنتشدشد  لوگیريلوگیريجج3030%%
 ، ابرجاذببافت، پلیمر، نگهداشت آب، پوشش گیاهی کلمات کلیدي:

   



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

421 
 

 مقدمه 
 بهبه ناکافیناکافی دسترسیدسترسی. . میشودمیشود  محسوبمحسوب خشکخشکنیمهنیمه وو خشکخشک مناطقمناطق دردر ویژهویژهبهبه جهان،جهان،  نقاطنقاط ازاز بسیاريبسیاري دردر مهممهم اقتصادياقتصادي منبعمنبع یکیک آبآب

شکخشــک مناطقمناطق دردر آبآب شک،خشــک،نیمهنیمه  وو خ صرفمصــرف کاراییکارایی افزایشافزایش خ صلیاصــلی محورهايمحورهاي ازاز یکییکی  عنوانعنوان بهبه رارا آبآب م شاورزيکشــاورزي ا   مناطقمناطق ایناین دردر پایدارپایدار ک
ست ساختهساخته ضروريضروري ستا سو ازاز آبآب تنشتنش. . ا سویک  آب،آب، قیمتقیمت بودنبودن باالباال دلیلدلیل بهبه دیگردیگر  سويسوي ازاز وو شدهشده گیاهگیاه کیفیکیفی وو کمیکمی هايهايویژگیویژگی کاهشکاهش  باعثباعث یک

 ). ). Rosales et al., 2012، (، (استاست کردهکرده تبدیلتبدیل بزرگبزرگ معضلمعضل یکیک بهبه رارا کشاورزانکشاورزان  برايبراي آبآب خریدخرید
 ازاز گیريگیريبهرهبهره وو آبیاريآبیاري دوردور افزایشافزایش راستاراستا  ایناین دردر کهکه گرفتهگرفته صورتصورت آبآب مصرفمصرف کاراییکارایی  افزایشافزایش برايبراي فراوانیفراوانی هايهايتالشتالش اخیراخیر هايهايسالسال دردر

 ).).Islam et al., 2011، (، (انداندگرفتهگرفته قرارقرار توجهتوجه موردمورد آبآب بهینهبهینه استفادهاستفاده وو  جوییجویی صرفهصرفه دردر اساسیاساسی راهکارراهکار دودو عنوانعنوان بهبه سوپرجاذبسوپرجاذب  ترکیباتترکیبات
شکی تنشتنش وو آبآب منابعمنابع کمبودکمبود شکیخ شکالت ترینترینمهممهم ازاز یکییکی خ شکالتم شک مناطقمناطق دردر زراعیزراعی گیاهانگیاهان تولیدتولید م شکخ شک نیمهنیمه وو خ شکخ ایران، ایران،  نظیرنظیر جهان،جهان، خ

 بهینهبهینه استفادهاستفاده وو خاكخاك دردر رطوبترطوبت ذخیرهذخیره وو حفظحفظ بهبه تواندتواندمیمی) ) هیدروژلهیدروژل((  سوپرجاذبسوپرجاذب پلیمرهايپلیمرهاي مانندمانند افزودنیافزودنی موادمواد برخیبرخی ازاز استفادهاستفاده.  .  استاست

 . . ))13921392، (نجفی و همکاران، ، (نجفی و همکاران، محدود آب کمک نمایدمحدود آب کمک نماید  منابعمنابع ازاز
 دردر رارا کشاورزيکشاورزي رشدرشد وو  گیاهیگیاهی پوششپوشش توسعهتوسعه کهکه استاست محسوبمحسوب دنیادنیا نواحینواحی ازاز  بسیاريبسیاري دردر جديجدي مشکالتمشکالت ازاز زاییزایی بیابانبیابان وو آبآب فقدانفقدان

 ).).Puoci & Lemma, 2008می دهد، (می دهد، (  قرارقرار جديجدي خطرخطر معرضمعرض
شور شورک شک مناطقمناطق جزوجزو ایرانایران ک شکخ شک نیمهنیمه وو خ شکخ سوب جهانجهان خ سوبمح سالی وو شودشودمیمی  مح شک سالیخ شک شکل بروزبروز باعثباعث اخیراخیر هايهايخ شکلم  اکثراکثر  دردر آبیآبی کمکم م

 گلگل مرحلهمرحله وو بذربذر  زنیزنی جوانهجوانه مثلمثل(( رشدرشد حساسحساس مراحلمراحل دردر خشکیخشکی تنشتنش بابا شدنشدن  مواجهمواجه صورتصورت دردر گیاهانگیاهان اکثراکثر ..استاست گردیدهگردیده کشورکشور مناطقمناطق

شان ))دهیدهی شانعملکرد ستفاده  بنابراینبنابراین ..یابدیابد میمی کاهشکاهش عملکرد ستفادها صلی پراکندهپراکنده هايهايبارندگیبارندگی وو آبآب محدودمحدود منابعمنابع ازاز بهینهبهینه ا صلیف  آبآب مصرفمصرف کاراییکارایی بهبودبهبود وو  ف

 تواندتواندمیمی آبآب سوپرجاذبسوپرجاذب پلیمريپلیمري موادمواد وو کمپوستکمپوست  دامی،دامی، کودهايکودهاي گیاهی،گیاهی، بقایايبقایاي نظیرنظیر افزودنیافزودنی موادمواد برخیبرخی  کاربردکاربرد  ..باشدباشدمیمی ضروريضروري امريامري

 ). ). 13871387، (منتظر، ، (منتظر، گرددگردد آبآب مصرفمصرف  وريوريبهرهبهره افزایشافزایش باعثباعث وو دادهداده افزایشافزایش رارا كك خاخا آبآب نگهداشتنگهداشت  ظرفیتظرفیت
 دردر وو کردهکرده حفظحفظ رارا خودخود هندسیهندسی  شکلشکل ، ، تورمتورم وو آبآب جذبجذب ازاز پسپس کهکه هستندهستند آبدوستآبدوست پلیمريپلیمري  هايهايشبکهشبکه ها،ها،هیدروژلهیدروژل یایا هاهاسوپرجاذبسوپرجاذب

 ))El-Hady etal ، ،20062006، (، (دهنددهند میمی قرارقرار ریشهریشه اختیاراختیار دردر رارا خودخود کوديکودي امالحامالح وو آبآب  وو شدهشده منقبضمنقبض گیاه،گیاه، نیازنیاز زمانزمان
ستقرار ستقرارا شش ا ششپو سب گیاهیگیاهی پو سبمنا ضی  کنترلکنترل راهراه بهترینبهترین منا ضیارا ست مناطقمناطق ایناین دردر  شدنشدن بیابانیبیابانی خطرخطر معرضمعرض دردر وو شدهشده تخریبتخریب ارا ستا  عمدتاعمدتا. . ا

 کاريکاريبوتهبوته  هايهاي پروژهپروژه شکستشکست وو هاها نهالنهال رفتنرفتن بینبین ازاز باعثباعث باالباال  وتعرقوتعرق تبخیرتبخیر بابا همراههمراه آنآن ریزشریزش فصلفصل بودنبودن نامناسبنامناسب  بارش،بارش، کمبودکمبود مشکلمشکل

 گامگام داد،داد، افزایشافزایش نویننوین هايهايتکنیکتکنیک ازاز  استفادهاستفاده بابا رارا کاريکاري نهالنهال پروژههايپروژههاي موفقیتموفقیت درصددرصد بتوانبتوان  طریقیطریقی بهبه اگراگر بنابراینبنابراین. . شودشود میمی کاريکارينهالنهال وو

 جهتجهت کهکه هستندهستند  شیمیاییشیمیایی ترکیباتترکیبات ازاز یکییکی هاها سوپرجاذبسوپرجاذب . . شودشودمیمی  برداشتهبرداشته بیابانبیابان پیشرويپیشروي ازاز جلوگیريجلوگیري وو بیابانیبیابانی اراضیاراضی  احیاءاحیاء دردر مهمیمهمی

 ).).13871387محالتی، محالتی،  بیکبیک شود. (هاشمشود. (هاشم میمی ساختهساخته  نفتینفتی موادمواد مشتقاتمشتقات ازاز وو شدهشده استفادهاستفاده خشکخشک شرایطشرایط  دردر آبآب ازاز استفادهاستفاده کارآییکارآیی افزایشافزایش
ــرف صرفمص ــبک هايهاي خاكخاك  ویژهویژه بهبه وو خاكخاك دردر پلیمرپلیمر م  هايهاي برنامهبرنامه موفقیتموفقیت باعثباعث خاكخاك رطوبترطوبت  نگهدارينگهداري ظرفیتظرفیت افزایشافزایش بابا تواندتواند میمی سبکس

شک مناطقمناطق  دردر آبیاريآبیاري شکخ سعه وو خ سعهتو شش تو ششپو ست  نیازنیاز . لذا. لذاگرددگردد گیاهیگیاهی پو ستا  رطوبترطوبت نگهدارينگهداري  برايبراي مختلفمختلف هايهاي سوپرجاذبسوپرجاذب تاثیرگذاريتاثیرگذاري کهکه ا

ستقرار امکانامکان افزایشافزایش وو خاكخاك ستقرارا شکل بهبه توجهتوجه بابا گیاهانگیاهان  ا شکلم  قرارقرار ارزیابیارزیابی موردمورد زداییزدایی بیابانبیابان هايهاي برنامهبرنامه دردر ویژهویژه  بهبه مناطقمناطق ایناین دردر آبآب تامینتامین م

 .))13911391، (جعفري و همکاران، ، (جعفري و همکاران، شودشود توصیهتوصیه بیشتريبیشتري اطمیناناطمینان بابا  نتایجنتایج مطلوبیتمطلوبیت صورتصورت دردر ارزانارزان موادمواد ایناین ازاز استفادهاستفاده تاتا  گیردگیرد
 خودخود وزنوزن برابربرابر 200200--500500میزان میزان  بهبه رارا محلولمحلول موادمواد برخیبرخی وو آبآب تواندتواندمیمی وو استاست  شکرشکر ذراتذرات شبیهشبیه وو خشکخشک صورتصورت بهبه سوپرجاذبسوپرجاذب یکیک

 سالسال چندینچندین خاك،خاك، هايهايمیکروارگانیسممیکروارگانیسم حضورحضور  وو فشارفشار وجودوجود یونی،یونی، شرایطشرایط دردر توانندتوانندمیمی کهکه استاست ايايگونهگونهبهبه  موادمواد ایناین ساختارساختار. . نمایدنماید جذبجذب

، ، دهنددهند قرارقرار  گیاهگیاه اختیاراختیار دردر) ) اسمزياسمزي فشارفشار اختالفاختالف اثراثر بربر(( ریشهریشه نیازنیاز برحسببرحسب وو نگهدارينگهداري کرده،کرده، جذبجذب رارا محلولمحلول موادمواد وو آبآب مخزن،مخزن،  یکیک مانندمانند
 ). ). 13811381؛ کبیري، ؛ کبیري، 13871387(اعوانی، (اعوانی، 

سالی شک سالیخ شک شی تنشتنش وو خ شینا ست محیطیمحیطی تنشتنش رایجترینرایجترین وو ترینترین مهممهم آنآن ازاز نا ستا سارت سالهساله هرهر کهکه ا سارتخ صوالت بهبه هنگفتیهنگفتی  هايهايخ صوالتمح  مختلفمختلف مح

 ).).13911391، (پیرزاد و همکاران، ، (پیرزاد و همکاران، نمایدنمایدمیمی واردوارد میگردد،میگردد، محسوبمحسوب خشکخشک  نیمهنیمه وو خشکخشک کشوريکشوري عنوانعنوان بهبه کهکه ایرانایران بخصوصبخصوص جهانجهان دردر زراعیزراعی
شاورزي بخشبخش مختلفمختلف هايهاي پروژهپروژه دردر آبیاريآبیاري راندمانراندمان افزایشافزایش راهکارهايراهکارهاي جملهجمله ازاز امروزهامروزه شاورزيک شک مناطقمناطق دردر  ویژهویژه بهبه وو ک شکخ شک، نیمهنیمه وو خ شک،خ   خ

ستفاده ستفادها سب گیريگیريبهرهبهره وو ا سبمتنا شد میمی رطوبترطوبت جاذبجاذب موادمواد ازاز متنا شدبا ستند هیدروفیلیهیدروفیلی هايهايشبکهشبکه ابرجاذبابرجاذب هايهاي هیدروژلهیدروژل. با ستنده  جذبجذب آبآب همهم کهکه ه

 ))Shubhra etal ، ،20042004، (، (کنندکنندمیمی نگهدارينگهداري رارا آبدارآبدار هايهايیا محلولیا محلول آبآب زیاديزیادي مقادیرمقادیر همهم وو کنندکنندمیمی
، همکارانهمکاران  (نازرلی و دهند،یم کاهش درصــد 50 تا را آبیاري تعداد و شــده در خاك آب ماندگاري افزایش باعث جاذبابر پلیمرهاي
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شی دردر) ) 20122012((همکارانهمکاران وو پیرزادپیرزاد ).2010 شیپژوه سی عنوانعنوان بابا پژوه سیبرر سانس گل،گل، عملکردعملکرد برر سانسا شت شاخصشاخص وو ا شتبردا  chamomilla) آلمانیآلمانی بابونهبابونه بردا

L.Matricaria )  جاذبجاذب سوپرســوپر مقادیرمقادیر وو آبیاريآبیاري هايهايرژیمرژیم تحتتحتA200   شاننشــان صلهفاصــله افزایشافزایش کهکه دادنددادند ن  مترمتر میلیمیلی 100100 ازاز بیشبیش بهبه آبیاريآبیاري فا

 کیلوگرمکیلوگرم 180180  سطحسطح تاتا جاذبجاذب سوپرسوپر پلیمرپلیمر کاربردکاربرد پژوهشپژوهش ایناین دردر همچنینهمچنین وو گرددگردد میمی آنیسونآنیسون عملکردعملکرد دردر کاهشکاهش باعثباعث تشتکتشتک ازاز تبخیرتبخیر

  شد.شد. عملکردعملکرد بهبودبهبود سببسبب هکتارهکتار دردر
  200Aیک پلیمر مصــنوعی اســت که قابلیت جذب، نگهداشــت و رهاســازي آب بر حســب نیاز در خاك را دارد. ابرجاذب  200Aپلیمر پلیمر 

 ).).Canadian Food Inspection Agency, 2016برابر جرم خود را دارد،(برابر جرم خود را دارد،(  200200توانایی جذب آب به میزان توانایی جذب آب به میزان 
 مصرف کارآیی عملکرد و روي را آلکوزورب نام به رطوبتی جاذب پلیمر اثر ياگلخانه آزمایش یک )، در2001و همکاران (  سیواپاالنسیواپاالن

 پلیمر وزنی 93 و 23 میزان به خاك در شده نگهداري آب مقدار که داد نشان نتایج دادند. قرار آزمایش مورد شنی خاك یک در سویا آب

 افزایش کنترل تیمار به برابر نسبت 19 میزان درصد به 07/0برابر و در  12 درصد 03/0سویا در  آب مصرف کارایی میزان یافت. افزایش

 .داد نشان
بوده و قابلیت جذب و ذخیره تا  مؤثربراي بهبود کشــاورزي  هاابرجاذب) نیز گزارش کردندکه 1993(فوتنو و بیلدربک  عالوه بر این

 برابر وزن آب خود دارند. 400حدود 
شرایط الزم براي شــرایط الزم براي   هاالبرز جنوبی با اســتفاده از چهار ابرجاذبهاي خاك محدوده طرح در این پژوهش با واســنجی رطوبتی نمونه

 انجام شده است. نگهداري رطوبت بهینه در راستاي تسریع در رشد نهالنگهداري رطوبت بهینه در راستاي تسریع در رشد نهال
 

 هامواد و روش
ــه نمونه خاك منطقه دامنه جنوبی البرز سه نمونه خاك منطقه دامنه جنوبی البرزبراي انجام این تحقیق از س ــبک  هايهايبا بافتبا بافت  براي انجام این تحقیق از  ــنگین و نیمهو نیمه  سبکس   5050که در طول جغرافیایی که در طول جغرافیایی سنگین س

ها ها منظور بررسی اثر تزریق ابرجاذبمنظور بررسی اثر تزریق ابرجاذب  بهبه  در این پژوهش کهدر این پژوهش که  ).).11، (شکل ، (شکل شدشدشمالی واقع شده است استفاده شمالی واقع شده است استفاده   3636شرقی و عرض جغرافیایی شرقی و عرض جغرافیایی 
صورت گرفت دو مرحله پیشبر خاك صـــورت گرفت دو مرحله پیش شد که در ادامه به آن پرداخته میبینی شـــد که در ادامه به آن پرداخته میبر خاك  این آزمایش در دو این آزمایش در دو   به منظور تبیین بهتر نتایجبه منظور تبیین بهتر نتایج  شود.شـــود.بینی 

 مرحله آزمایشگاهی و در مقیاس واقعی صورت گرفت که مرحله آزمایشگاهی خود در دو بخش انجام شد. مرحله آزمایشگاهی و در مقیاس واقعی صورت گرفت که مرحله آزمایشگاهی خود در دو بخش انجام شد. 

 
نمایی از موقعیت حوزه وردیج و محدوده مورد پژوهش در کشور  -)1شکل(  

 
 مرحله ارزیابی آزمایشگاهی

 فشاريصفحات 
براساس براساس   ق مختلف حوضه البرز جنوبی مورد استفاده واقع شد که در سه گروهق مختلف حوضه البرز جنوبی مورد استفاده واقع شد که در سه گروهشش نمونه از خاك مناطشش نمونه از خاك مناط  به منظور اجراي این پژوهشبه منظور اجراي این پژوهش

شگاه، کار آماده). پس از انتقال نمونه). پس از انتقال نمونه11جدول جدول ((  ،،گرفتندگرفتندقرار قرار   بنديبنديدانهدانه شگاه، کار آمادهها به آزمای شدسازي نمونهسازي نمونهها به آزمای شدها انجام  سی   کهکه  ها انجام  سی در این پژوهش به برر در این پژوهش به برر
ي ي هاهانمونهنمونه) حاوي اطالعات مربوط به تعداد و نوع ) حاوي اطالعات مربوط به تعداد و نوع 33((  وو) ) 22ي مورد آزمایش پرداخته شده است. جداول (ي مورد آزمایش پرداخته شده است. جداول (هاهاخاكخاكنتایج حاصل از دو نوع از نتایج حاصل از دو نوع از 

ست. بر روي نمونهرجاذبرجاذبخاك و تعداد و نامگذاري ابخاك و تعداد و نامگذاري اب ستفاده در این پروژه ا ست. بر روي نمونههاي مورد ا ستفاده در این پروژه ا شاملهاهاها آزمایشها آزمایشهاي مورد ا شاملیی  بندي و ترسیم بندي و ترسیم تعیین دانهتعیین دانه  یی 
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گیري گیري صوص ظاهري، هدایت الکتریکی، اسیدیته، درصد کربن آلی، درصد آهک، اندازهصوص ظاهري، هدایت الکتریکی، اسیدیته، درصد کربن آلی، درصد آهک، اندازهمنحنی مربوطه، بافت خاك، درصد اشباع، وزن مخمنحنی مربوطه، بافت خاك، درصد اشباع، وزن مخ
 صورت گرفت. صورت گرفت. هاي مختلف رطوبتی هاي مختلف رطوبتی ) در دامنه) در دامنهPFکشش رطوبتی خاك و ترسیم منحنی رطوبتی (کشش رطوبتی خاك و ترسیم منحنی رطوبتی (
ست سیم منحنی براي یک خاك د ستبراي تر سیم منحنی براي یک خاك د شد. به منظور تعیین میزابراي تر سیم  شگاه تر صه نمونه خاك در آزمای شخ شد. به منظور تعیین میزاخورده، منحنی م سیم  شگاه تر صه نمونه خاك در آزمای شخ ن ن خورده، منحنی م

ستگاه ستفاده از د ستگاهرطوبت خاك با ا ستفاده از د شاري و براي  صفحاتصفحات  رطوبت خاك با ا شاري و برايف سیم منحنی  ف سیم منحنیتر ستفاده  موردمورد  هايهاينمونهنمونه  خاكخاك  رطوبتیرطوبتی  تر ستفادها شگاه  دردر  رارا  ا شگاهآزمای   بهبه  آزمای
  دادهداده  قرارقرار  باربار  1515  وو  55  ،،33  ،،11  ،،00//3333  ،،00//11  ،،00  فشارهايفشارهاي  دردر  صفحات فشاريصفحات فشاري  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  راراها ها ظرفظرفشدن، شدن، وزنوزن  ازاز  رسانده و پسرسانده و پس  اشباعاشباع  حالتحالت

شباع  حالتحالت  بهبه  ابتداابتدا  دردر  کهکه  خاكخاك  هايهاينمونهنمونه  وزنوزن  مرحلهمرحله  هرهر  دردر  وو شباعا سیده  ا سیدهر شت  نتایجنتایج  وو  گیريگیرياندازهاندازه  بودند،بودند،  ر شتیاددا ضمن آزمایش  یاددا ضمن آزمایششد. در  هاي هاي شد. در 
) در ) در 22گیري شده و با عدد (گیري شده و با عدد (فشاري اندازهفشاري اندازه  صفحاتصفحات  مجدداً میزان رطوبت خاك با استفاده از دستگاهمجدداً میزان رطوبت خاك با استفاده از دستگاه  شدنشدنخشکخشکانجام شده با یک بار تر و انجام شده با یک بار تر و 

 ها مشخص شد.ها مشخص شد.مقابل کد نمونهمقابل کد نمونه
 هاپیشنهاد گروه بندي نمونه -)1دول (ج

 S2 S1 S2 S3 گروه اول 
 S1 S4 گروه دوم 
 S3 S5 S6 گروه سوم 

 
ي خاك پروژه البرز جنوبیهانمونهتعداد و نوع -)2جدول (  

 شماره نمونه خاك

بذرکاري باالدست -پایین دست  -3وردیج   S1 
باالدست -2وردیج   S2 
باالدست -3وردیج   S3 

پایین دست یورد چشمه -آباددار   S4 
 S5 یورد چشمه بذرکاري

 S6 میان دست
 

ي استفاده شدههاابر جاذب -)3جدول (  
 شماره جاذب ابرنوع 

200A 1A 
 2A تراکوتم

 3A هربازورب
 4A استاکوزورب
 5A کلی فونی

 
 بررسی مورد خاك فیزیکی يهایژگیو توان باالبردن و خاك کیفیت هیدرولیکی بهبود منظور به دوست آب يهادروژلیه از استفاده

ست. گرفته قرار شندیم خاك در آب جریان کنندهنییتعکه  خاك از ییهایژگیو ا  خاك رطوبتی و منحنی هدایت هیدرولیکی عمدتاً ،با

 به گیاهان وسیله به جذب آب که است فرآیندهایی از یکی و است آب انتقال در آن توانایی دهندهنشان خاك هیدرولیکی هدایت .هستند

 است. وابسته آن
 

 ي حاوي خاك دامنه جنوبی البرزهااستوانه
ــول نتیجه بهتر در مقیاس کوچکتر آزمایش ــتوانه هایی به قطر به منظور حص هایی نیز بر روي نمونه خاك دامنه جنوبی البرز در اس

ي از خاك پر شد. متریسانت 28ها تا ارتفاع ذب صورت گرفت. استوانهمتر استفاده شد و تزریق ابر جاسانتی 49متر و ارتفاع سانتی 19
ستوانه  وزن خاك به میزان دو کیلوگرم بوده که در دو حالت با ابرجاذب سی قرار گرفت. در ابتدا، خاك موجود در ا و بدون آن مورد برر

اشباع شد و به  کامالًمتراکم شد تا از حداقل منفذ برخوردار باشد. سپس، ابرجاذب مورد استفاده در آزمایش با آب تا دو برابر حجم خود 
 ).22شکل شکل ( ،شدنمونه خاك تزریق 
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 تزریق ابر جاذباستوانه حاوي نمونه خاك با  -)2(شکل 

 

 شود.یم) نشان داده شده به عمق مورد نظر تزریق 3تزریق ابر جاذب با استفاده از دستگاه مدرجی که در شکل (

 
لیتري) 2(مخزن  دستگاه مدرج تزریق ابر جاذب -)3(شکل   

 انجام آزمایش ها در عرصه
  ووی ی ممییاقلاقل  ،،ییییهواهوا  وو  آبآب  ططییشراشرا  شد کهشد که  انتخابانتخابي ي طورطور  موردنظرموردنظرهکتاري هکتاري   100100منطقه منطقه   دردر  مطالعهمطالعه  موردمورد  براي ادامه این تحقیق دو ناحیهبراي ادامه این تحقیق دو ناحیه

سی  ااییدردر  سطحسطح  ازاز  آنآن  ارتفاعارتفاع سو سیداراي تغییر مح سو شد.  داراي تغییر مح شد.نبا شد  نهنهییبهبه  زانزانییمم  نبا شدابر جاذب تعیین  که حدودا یک تا که حدودا یک تا   کیلوگرم در هر هکتارکیلوگرم در هر هکتار  400400، (، (ابر جاذب تعیین 
کامالً تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. کامالً تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. ي ي هاهابلوكبلوك). آزمایش فاکتوریل در قالب طرح ). آزمایش فاکتوریل در قالب طرح 44شکل شکل ((  ))متر از سطح خاك پوشیده شدمتر از سطح خاك پوشیده شدسانتیسانتی  وودد

بر میزان بر میزان   هاهاآنآنیر عوامل مختلف و اثرات متقابل یر عوامل مختلف و اثرات متقابل تأثتأثتا تا   براي هر گونه گیاهی و در تکرارهاي مشخصی براي هر گونه آزمایش صورت گرفتبراي هر گونه گیاهی و در تکرارهاي مشخصی براي هر گونه آزمایش صورت گرفت
 ین حالت و شرایط تعیین شود.ین حالت و شرایط تعیین شود.ترترمناسبمناسبي مورد بررسی، مطالعه و مقایسه شود و درنهایت ي مورد بررسی، مطالعه و مقایسه شود و درنهایت هاهاگونهگونهرشد هر یک از رشد هر یک از 

 
 عکس از محل اجراي پژوهش -)4(شکل 
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 نتایج
 مراحل آزمایشگاهی سري ازفشاري صفحات آزمون 

هاي صــورت گرفته بر روي دو نوع خاك مورد بحث همراه با ابر جاذب و یشآزمانتایج به دســت آمده از  تحلیلبه منظور بررســی و 
سهمقابدون آن نمودارهاي  شده براي خاك ی سم  شد. طبق نمودار ر سم  شکل ( 1Sاي ر شد که از بین ابرجاذب5در  شاهده  ها که با ) م

بیشترین مقدار رطوبت را به خود جذب نموده  3Aبا ترکیب با ابر جاذب  1Sوزنی به این خاك اضافه شد خاك  25/0ي هااختالطدرصد 
افزایش رطوبت خاك را به خاك نتایج مورد انتظار به منظور با  4به  1 به نســبت 3Aاین بدین معنی اســت که ترکیب ابر جاذب  اســت.

 دست خواهد داد. 

 
 1Sنمودار تغییرات درصد رطوبت در خاك  -)5(شکل 

 
وزنی از  25/0نوع ابر جاذب بیشترین جذب رطوبت در ترکیب با  4با اضافه شدن  2Sدهد که براي خاك یم) نشان 6نمودار شکل (

 است. 1Aابر جاذب 

 
 2Sنمودار تغییرات درصد رطوبت در خاك  -)6(شکل 

وزنی  25/0با اضافه شدن چهار نوع ابر جاذب بیشترین جذب رطوبت در ترکیب با  3Sدهد که براي خاك یم) نشان 7نمودار شکل (
 است. 1Aاز ابر جاذب 
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 3Sنمودار تغییرات درصد رطوبت در خاك  -)7(شکل 

 
 

 ي حاوي خاك دامنه جنوبی البرز در آزمایشگاههااستوانه
ستفاده از دستگاه تزریق پس از  شدن در عمق شش الی در ابتدا ابر جاذب مورد آزمایش با ا ستوانهیسانت 5/15رقیق   متري خاك ا

شد که این امر به دلیل خروج آب موجود در ابر جاذب و ورود آن به  شفاف سته  شد. به مرور زمان از حجم ابرجاذب تزریقی کا تزریق 
 خاك بود. 

  
پس از تزریق ابر جاذب در استوانه شفاف منطقه پخش آب در خاك -)8(شکل   

 
شود، بنابراین اگر ابتدا ابر جاذب را در عمق توسعه ریشه قرار داده و سپس آب به خاك اضافه شود، ابر جاذب بسیار دیرتر اشباع می

و سپس با دستگاه به عمق مورد نظر تزریق  اتالف آب و نفوذ آن به خاك جلوگیري شودبهتر آن بود که ابتدا ابر جاذب اشباع شود تا از 
 شود.

ي خاك هر اســتوانه حاوي دو کیلوگرم از نمونه خاك دامنه جنوبی البرز بوده اســت. طی دو هانمونهحاوي  شــفاف يهااســتوانهدر 
صورت پذیرفت آب  مرحله آزمایش با تزریق ابر جاذب و بدون ابر جاذب نتایج میزان جذب شد. در خاکی که تزریق ابر جاذب  آب ثبت 

 ).9و شکل  4جدول هست (جذب شده دو برابر خاك بدون ابر جاذب 
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 نمونه خاك دامنه جنوبی البرزحاوي  شفاف يااستوانهنتایج به دست آمده از تزریق ابر جاذب به مخزن  -)4جدول (

 ردیف وزن خاك (گرم) وزن جاذب (گرم) میزان آب جذب شده (گرم)
674 10 2000 1 
340 0 2000 2 

 

 
 ي مورد آزمایشهااستوانهنمودار تغییرات وزنی رطوبت در نمونه خاك موجود در  -)9(شکل 

 
 نتایج به دست آمده از اقدام در عرصه

شده  سیر یلیم 300 حدوداًدر منطقه مورد مطالعه البرز جنوبی بارش ثبت  ست که تمامی آب بارش به دلیل تلفاتی که در م متر ه
ـــود، مقداري از آن با نفوذ عمقی و مقداري نیز از طریق تبخیر به هدر ینمخواهد بود، جذب   50رود. اگر راندمان در جذب بارش یمش

 رود.یمه هدر متر خواهد بود به این معنی که نیمی از بارش بیلیم 150درصد در نظر گرفته شود جذب شده 
سطحی در حدود  سطوح آبگیر در این مرحله مد نظر قرار گرفت که  ستفاده از  شت  10ا متر مربع را در اطراف هر یک از گیاهان ک

ستفاده از سطوح آبگیر بارش استحصال شده به مقدار ؛ گیردیمشده در بر  متر افزایش خواهد یلیم 1500با توجه به میزان بارش و با ا
سترس گیاه یافت. پس  صد می 50با رقمی بالغ بر  به این معنی که متر خواهد بودیلیم 1500مقدار آب در د توان از هدررفت آب با در

 .استفاده از سطوح آبگیر باران جلوگیري نمود
دو برابر افزایش  تا حدوداًي بارش افزودن ابر جاذب میزان جذب آب را به میزان اندازتلهدر مرحله تزریق ابر جاذب و تعیین میزان 

صورت  شت.یلیم 3000داد که در این  شده وجود خواهد دا سطوح آبگیر و ابر جاذب نقش مهمی  متر بارش جذب  ستفاده همزمان از  ا
 ي آب و کاهش تلفات خواهد داشت. وربهرهدر افزایش 

 
 يریگجهینت

صله نتایجنتایج صلهحا شان پژوهشپژوهش ایناین ازاز حا شانن سبت خاك،خاك،در در  رطوبترطوبت جذبجذب افزایشافزایش موجبموجب به خاكبه خاك ابر جاذبابر جاذب افزودنافزودن کلیکلی طورطور بهبه دادداد ن سبتن  تیمارتیمار بهبه ن

ست، همچنین شدهشده شاهدشاهد ست، همچنینا شان پژوهشپژوهش هاي اینهاي اینیافتهیافته ا شانن ستفاده دادداد ن ستفادها سبت  200A پلیمرپلیمر ازاز  ا سبت به ن سط بافتبافت بابا خاکیخاکی دردر  44به به   11به ن سطمتو  عملکردعملکرد متو

 .استاست سنگین داشتهسنگین داشتهو نیمهو نیمه متوسطمتوسط ييهاهابافتبافت بابا هاییهاییخاكخاك بابا در مقایسهدر مقایسه رطوبترطوبت نگهداشتنگهداشت وو جذبجذب دردر باالتريباالتري
صهپژوهش که در عرصــه  ادامهادامه  دردر سیو براي بررســی  پژوهش که در عر ستفادهاســتفاده  و براي برر صورت پذیرفتآبگیر صــورت پذیرفت  سطوحســطوح  ازاز  ا شان داد کهنتایج نشــان داد که  ،،آبگیر  ستفادهاســتفاده  نتایج ن ابرجاذب ابرجاذب   ازاز  ا

شتر  جذبجذب  افزایشافزایش  باران منجر بهباران منجر به  آبگیرآبگیر  سطوحسطوحدردر شت بی شترو نگهدا شت بی شان داد که در نمونه  شد.شد.  آبآب  و نگهدا سی میدانی ن شان داد که در نمونهنتایج برر سی میدانی ن شده نتایج برر شده هاي مطالعه  هاي مطالعه 
شت نگهداشــت  ستفادهاســتفاده  یجهیجه. درنت. درنتشدشــد  جلوگیريجلوگیري%%3030هاي معمولی به میزان هاي معمولی به میزان بارشبارش  تلفاتتلفات  ازاز  وو  یافتهیافتهیشیشافزاافزا  برابربرابر  دودو  تاتا  آبآبنگهدا   وو  آبگیرآبگیر  سطوحســطوح  ازاز  ا

 شود.شود.ییمم  توصیهتوصیه  آبآب  مصرفمصرف  بهینهبهینه  افزایشافزایشمنظور منظور بهبه  مزارعمزارع  دردرابر جاذب ابر جاذب   تزریقتزریق
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