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 رذت     توسعه کشت  شرکت 

 ی شاورزک رد   فوق جاذب  پلیمراهیکارربد  

 مقدمه

از  یکی، هانسانو ا واناتی، حاهانیگ سالمت نیو همچن ستیز طیحفاظت از مح یبرا یعیطب یهایاستراتژامروزه 

را  یادیز هاییتمز یدر کشاورز دروژلیجاذب و هی مرهایپلاستفاده از  راًیشود. اخیم یتلقا کشوره یاهداف اصل

 ییاعناصر غذ آب، کاهش مصرف یمحتوافظ توان به حت. از جمله این مزایا میاصالح خاک نشان داده اس یبرا

امل وع برخیو کنترل  یدر محصوالت زراع آبی آب و تنش کمبود یمنف راتیخاک، به حداقل رساندن تأث

 هایرشد گفویت تو بهبود حفاظت از بذر  یبراداول روش مت کی پوشش بذر یفناور. اشاره نمود یاهیگزای خسارت

 یهاسمیکروارگانی، کودها و مرشد، سموم دفع آفات یهاکننده میتنظ همراه با دروژلیجاذب و ه یمرهایپل. است

و  مرهایلف پلانواع مخت تیاهماین مقاله به مطرح هستند.  بذر روزآمدمواد پوشش دهنده به عنوان همزیست 

 حفظ یدل برامتعا یو خاک به روش اهانی، گهابذرمحافظت از  یبرا کپارچهی یاستراتژدر  ذبجا یهادروژلیه

  پرداخته است. ستمیاکوس

 جاذبفوق  یمرهایپل

شوند. آنها مواد میشناخته  دروژلیه ای ژلآبجاذب،  یهاجاذب، ژل یمرهایبه عنوان پل، جاذبفوق  یمرهایپل

وزن برابر  100از حد آب تا  شیانباشت ب تیظرف یدارا ،اسمز تیخاص قیاز طرکه  هستند یمصنوع یماکرومولکول

به ین مواد ا. شودیبهبود خواص خاک استفاده م یبه طور عمده برا پلیمر فوق جاذب، نی. عالوه بر اهستند خود

 لیتبد شفاف ژل کیبه  شوند به آب اضافه یشده اند، که وقت لیتشک آب دوست مانند شکراز مواد  یطور کل

مشخص  وستهیو بهم پ یآب دوست، سه بعد یکاربرد یمرهایپلبه عنوان  فوق جاذبهای پلیمر این. شوندیم

از دیگر افزایش دهند. حجم آب موجود در خاک را صد برابر وزن خود از حد  شیسازد بی، که آنها را قادر مشوندیم
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عملکرد  بهبود یبرا پلیمر فوق جاذباستفاده از مله از ج گرید ینکته اساس نیچندهای این پلیمرها میتوان به کاربرد

 .اشاره نمودی خاک هاسمیکروارگانیم یهاتیفعال شیافزا نیو همچن یکودها

 جاذب یمرهایپلاستفاده از  یهاچالش

، خاک یکیزیف اتیوصدر خص رییتغاز  زین یگری، موارد دخاک در اصالح پلیمر فوق جاذب دیمف یبر کاربردها عالوه

ب با اغل فوق جاذب پلیمراز  استفادهاز آنجا که . قابل ذکر استخاک  تخلخل خاک، تراکم و ساختارتغییر  مانند

، بیاز معا یرخب نشود. نییتع یاست به درست ممکن رو عملکرد آنها نیاز ا مصرف آب همراه است، زانیمکاهش 

 زیهبل تجقا ریغو  ندستینتجزیه بیولوژیک  قابلوجود دارد. آنها مواد  یمصنوع فوق جاذب یهاپلیمر یبرا ژهیبه و

  .سمی باشندبرای موجودات زنده و محیط زیست دارد  احتمالحتی هستند و 

ر این د. ش کرده اندگزار گوناگون اهانیبذر و گ یبر رورا موجود  یتجار فوق جاذب یهاپلیمراثر  ات مختلفمطالع

 شیاستفاده ب ،نی. بنابرااست زیهقابل تج ریغآنها  هیمواد اول وده نش هیتجزاین مواد در محیط مطالعات ذکر شده که 

، اهیسالمت گ یبرا یادیتواند خطر زیخاک، م اصالح ایبذر  پوشش یبرا ای، یدر کشاورز مرهایپل نیا از حد

که است  شده هدر یک مطالعه در ذرت نشان داد داشته باشد. یطیمح یآلودگحتی ایجاد  خاک و یزیحاصلخ

مصرف اه با همر شد ذرتو ر )درصد قوه نامیه( یجوانه زن یبرا دراتیکربوه هیپابا  فوق جاذب هایپلیمرز استفاده ا

ه است نشان دادرج کدر در موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال  دیگری در مطالعه .بوده است دیمف ب کمترآ

ین . در ادهد شیاافز یتنش خشک طیرت در شراذ اهیگدر بقا را امکان تواند یم فوق جاذب مریکه استفاده از پل

جاذب  مریپل مختلف یهامصرف نسبتضمنا بالل ذرت دیده شد. کاهش قطر ی، تنش خشک شیبا افزامطالعه 

. بر اساس ر نبوده است()از نظر آماری معنی دا شدبا عدم استفاده از آنها  سهیذرت در مقابالل قطر  شیباعث افزا

منجر به  نیتروکسین یک لیتر در هکتارفوق جاذب و  مریپل در هکتار لوگرمیک 150مصرف مطالعه دیگری در اهواز 

 .ذرت شدرشد  یهاشاخصافزایش  عملکرد ذرت و نیباالتر دیتول

 دروژلیه

دی در ها کاربردهای زیاهیدروژل ،یخورده است. به طور کل وندیپآب دوست  یمریپل ای زنجیرهایشبکه ،دروژلیه

، از گریز طرف ددل کند. اتبا یخارج طیمح بابدن را جذب کرده و مواد را  عاتیما توانندرند. آنها میدا یپزشک نهیمز

 د. نمو استفاده هادرمان زخم یبرا ییعنوان حامل داروها بهتوان یها مدروژلیه

ز نظر توان ایها را مدروژلیه .است یاریبه آب ازیکاهش ن یکشاورز نهیها در زمدروژلیهکاربرد اصلی 

 یهارهیآن زنج است که در ریبرگشت پذ دروژلیگروه اول ه خواص. کرد میتقس یبه دو گروه اصل ییایمیکوشیزیف

مخلوط  بهگرم کردن  اب یبه راحتگروه  نیا. وجود دارد یدروژنیه یوندهایپ با کیالکترواستات یروهاین با یمریپل

 یمریلپ یارهیزنج هک هستند ییایمیش داریپا یهادروژلیم هو آگار. گروه دو نی، مانند ژالتشودمی لیتبد یمریپل

، کیلیکرا دینند اسما لینینشاسته و وی مونومرهاشوند و شامل یبه هم متصل م داریپا یکوواالنس یوندهایتوسط پ

  .هستندالکل  لینیو یو پل لیتریلونی، اکردیآم لیاکر
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ها، به ژلدرویهاز  استفادهاست.  میسد التیاکر یپل ای میپتاس التیاکر یپل ،دروژلی، نوع متداول هیکشاورز در

سیار بجاذب  یهامریپل ریبا سا سهیآنها در مقا یریپذدیآسان در خاک و تجد هیتجزبدلیل  ، یدر کشاورز ژهیو

 یبرا ایخاک  اصالح کننده کیرا به عنوان  یاکننده دواریام جیها نتادروژلیههمچنین  گسترش یافته است.

اصالح  کیها به عنوان دروژلیکه استفاده از ه شده استاز مطالعات گزارش  یاریبس نشان داده اند. دربذر  پوشش

 تو تقوی عرقتو  ریخاک، کاهش تبخ یآب و کود در خاک، بهبود هواده نگهداری بهبود در تواندیکننده خاک م

 موثر باشد.  اهچهیظهور گ

 دروژلیه کاربرد

ای رفع بررو،  نیااز  .و عملکرد محصول شود اهید دارد که ممکن است مانع رشد گوجو یمختلف طیشرای در کشاورز

مت در ظ آب، مقاوخاک، حف تیفیبهبود کختلفی از جمله میتوان در موارد مها دروژلیاز هشرایط نامناسب محیطی 

 میر ، کاهش مرگ وکمتر و مصرف آب یاریدفعات آب کاهش ،زیستی ریو غ یستیزتنش  ،یبرابر تنش خشک

در  یقاتیالعات تحق. اگرچه مطاستفاده نمود کودها و سموم دفع آفات در مزارعمصرف و به حداقل رساندن  گیاهچه

 برای لدروژیه بردمطالعات خوبی در زمینه کار، اما است ابیکم بذردر پوشش  دروژلیه یکاربردها یایمورد مزا

 .وجود داردرق و تع ریخاک و کاهش تبخ یهواده شیاافز در نیو همچندر خاک  کود و آبظرفیت نگهداری  بهبود

 ها دروژلیه یکیولوژیب هیتجز

، گریرف دوند. از طش اهیگ بافتهاجذب  یتوانند به راحتیحساس هستند و م اریبس دروژلیه یمرهای، پلیطور کل به

ه نسبت ب التیاکر یبه طور خاص، پلشوند. می بیتخر یبه راحت یعیماورا بنفش طب اشعهها در معرض دروژلیه

 تروژنینکربن و  دیاکس یبه آب، د یو به راحت بودهتر حساس اریخاک بس یهواز یو ب یهواز یها سمیکروارگانیم

 .فتدیتفاق با قارچ هادر اثر  یکیولوژیب هیتجز قیتواند از طریم نیها همچندروژلیه. تجزیه شودیم هیتجز

 اهیعملکرد گدر  دروژلیه تیاهم

اما  ،ردنداوجود  وژلدریه ماریت لیبذر به دل یجوانه زنتقویت در  ایتضمین شده ریتأث چیه :بذر ینجوانه زالف( 

ترکیب  شخص شد،م پوشش بذر ثال در یک مطالعه درعنوان مبه .اندتاثیر مثبت آنرا گزارش کرده ،بعضی مطالعات

 ری، تأثولکیگل لنیتا یبا استفاده از پلنشاسته  یرو کیلیاکر دیاس و دیآم لیفوق جاذب، متشکل از اکر دروژلیه

 ست. اداشته  دروژلیهتیمار بدون بذور با  سهیدر مقا چهاهیبذر ذرت و رشد گ یجوانه زن در یمثبت

 در ژهیب، به وآ ظرفیت نگهداری شیبا افزاهای مختلف در گونهرشد برای  دروژلیه کاربرد ب( رشد نمو گیاه:

مناسب صرف دوز نادر اثر م اهانیگ ریمرگ و مهایی مبنی بر است. اما در مقابل گزارش، موثر بوده یشن یهاخاک

 هیدروژل نیز وجود دارد. 

کشت  طیمح دراین مواد مطالعه وجود دارد که نشانگر بهبود استفاده از  نیچند: اجتناب از خشک شدنج( 

کم  لیلدخشک شدن به  تیو در نهامحیط کشت آب کم  یمحتوابه  ایزوبیتحمل ر شیافزا یبراآزمایشگاهی 

 است. البته در مقابل مطالعاتی با گزارشات متناقض نیز وجود دارد.  بودن رطوبت
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 پوشش بذر

در برابر  ذوربحافظت از م یبرا یاز مواد خارج استفادهبا  پوشاندن بذر یروشها برا نیاز متداول تر یکی ،پوشش بذر

، کندیم تهدیدرا  هچاهیگ استقراربه طور معمول  که یاحتمال یزایماریب عوامل ، کمبود آب وی، شوریعوامل خارج

 ژهی، به واهچهگی و استقرار یزنجوانه تیتقو یها برایآورفن نیترکننده دواریاز ام یکی، پوشش بذر . از این رواست

، گریاز طرف د .است دالر اردیلیمیک  از شی، بیآورفن نیاستفاده از ا ساالنه ارزشنامساعد است.  طیدر شرا

فق در مو یکیولوژیدر کنترل بزنده  یهاسمیارگانمندی از برای بهرهها یاستراتژ نیتریاز اقتصاد یکیپوشش بذر 

ه پایبر  های مختفونیفرموالس در دیمف یهاسمیکروارگانیاز م یاری. بساست یاهیگ یزایماریب عوامل برابر

ت در ممکن اس نیهمچن یفناور نیا .اندکپسوله شده ،یستیز بیتخر شیزااف و یکیولوژیکنترل ب یها برادروژلیه

جوانه  یوبر الگء ثر سوگونه ا هر دینبابذر توجه داشت که پوشش  دیبا. موثر باشدآب کمتر  مصرف بذر با یجوانه زن

 .شودبذر  هیثانو خوابباعث  دیسالمت بذر داشته باشد و نبا ای یزن

 نیچنهمشش بذر است. پوزا یماریب عوامل مختلف و یهامیدر برابر اقل یخط دفاع نیپوشش بذر نشان دهنده اول

صورت و به د دتوانیم . پوشش بذرنماید میتنظ یطینامساعد مح طیرا در پاسخ به شرا بذر سمیممکن است متابول

بذر آزاد  وحل شده و شسته میشود ، اطراف بذر یجیتدرکردن با مرطوب  نرموشش پ. سخت باشد و نرمپوشش 

به  یرگیوم قیشکل خود را حفظ کرده و رطوبت را از طر آب پوش سخت پس از جذبپوشش که  یحال درمیشود. 

 .شده و بذر جوانه میزندو نهایتا شکافته  انتقال دهدبذر 

مل شاد میتوانن پوشش ایاما  ،انجام شده است اصالح شکل و اندازه بذر یبراپوشش بذر فقط  هیاولمنابع در اگرچه 

رف مص آفات و سموم دفع، کیستمیرشد، درمان س یهاکننده می، تنظیکروبیم حیتلق کاربردبرای  مریپل یفناور

 یتوان به طور موثریمبذر پوشش از اند که گزارش داده ریاز مطالعات اخ یاریبسباشد.  نیز کودهای میکرو و ماکرو

هبود رشد ب، زایکوریم یهاو قارچ دیمف یهاسمیروارگانکیمانند م یکیولوژی، عوامل کنترل بیحمل مواد مغذ یبرا

صر انواع عنا افزودن .استفاده نمود کشآفتکش و کش، قارچی، مانند باکتریزراع ییایمیحمل مواد ش و ،اهیگ

 هایروشبا  سهیدر مقاها با استفاده از هیدروژلپوشش دانه  ونیدر فرموالس یستیسموم زو  هاکروبی، میمغذ

 .است اطراف طیمح بر یمنف اثر چگونهیمتعدد بدون ه یایمزا یدارایمی قدمختلف 

ابل ق شیافزا و بذر یباعث بهبود هواده دروژلیهبا استفاده از ، مشخص شده است که پوشش بذر عنوان مثالبه 

 لعهامط دراست.  ای از خانواده فابیاسه شدهیک گونه علوفهدر  کیخشتنش  عالئمبذر و کاهش  یتوجه جوانه زن

که  ،تاس شان دادهندانه ذرت  هیدر رشد اول بذربه عنوان پوشش  قاب تجزیه بیولوژیک ستیز دروژلیه اثر دیگری

 مزرعه تیظرف ٪77سطح  در یآبرسانتیمار تنش خشکی با  بدون پوشش در یبذرهابذر نسب به  یجوانه زن زانیم

 بوده است. باالتر  یقابل توجهبه طور  (تنش خشکی سبک)

 پلیمری بذر ذرت  پوشش

 مریپل از یتجار استفادهاکثر  کمتر در مزارع هیبرید تجاری ذرت استفاده شده است. پوشش پلیمری بذراز ، تاکنون

دوالین پدری و  یهمزمانبرای ، اغلب یبه طور سنت از آنجا کهاست. تولید بذر هیبرید ذرت بوده  یبرای پوشش
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بین  یدر گلده یبه هماهنگ یابیدست یبرا شود.ادری کشت میمادری، الین پدری چند روز بعد از الین م

بیست سال  . ازودشمی استفاده الین پدریبذر از این پوششها برای ، الین مادری یهافیبا ردهای پدری ردیف

استفاده  بذر دیدر مزارع تول پدری بذربرای  کیلیاکر یمرهایپلز اتولید ذرت هیبرید شرکت  30از  شیب ،پیش

 لیپتانس، دنشوذرت  بذرو عملکرد بذری ذرت  یاهیگ تیبتوانند باعث بهبود جمع مرهایپل نیادرصورتی که  .ندکنیم

 .است ادیز اریبسهیبرید ذرت  دیدر تول مرهایپل نیاستفاده از ا

 یریگ جهینت

به  یگوابستاهش ک یبرا اهانیحفاظت از گ درنوآورانه  یها یستراتژیک افزایش جهانی در استفاده از اامروزه 

ها دروژلیو ه پلیمر فوق جاذباز  وجود دارد.  ستیز طیمح حفظ نیو همچن یمصنوع، ییایمیسموم دفع آفات ش

 .است استفاده شده تیبا موفق یطیمح نامطلوبعوامل در برابر  اهیعملکرد گ شیافزا یبرا ومحافظت از خاک  یبرا

در  اهیگبهبود رشد  و یاهیگعوامل بیماریزای ها در برابر بذرمحافظت  یجالب برا یاستراتژ کیپوشش بذر  یفناور

وق فپلیمر ه است. بررسی کردها را دروژلیو ه پلیمر فوق جاذباستفاده از  تیاهم قالهماین . شودمینظر گرفته 

در  یمغذ در مصرف آب و مواد ییو صرفه جو خصوص به عنوان اصالح به است، یاریبس یایمزا یدارا جاذب

ب رهای فوق جاذنیز در پلیم یاحتمال تیسمو تجزیه بیولوژیک از جمله عدم  بیاز معا یبرخحال  نیخاک. با ا

 جینتا، نویدبخش ترممالی کهای مناسب که دارای مزایای الزم و معایب احتدروژلیرو، استفاده از ه نیاز اوجود دارد. 

 مصرف آب و خاک، کاهش یزیحاصلخحفظ  یبرا یگونه مانع چیبدون ه اهیدر حفاظت از بذر و گ دوارکنندهیام
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