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شرکت توسعه کشت رذت

کارربد پلیمراهی فوق جاذب رد کشاورزی
مقدمه
امروزه استراتژیهای طبیعی برای حفاظت از محیط زیست و همچنین سالمت گیاهان ،حیوانات و انسانها ،یکی از
اهداف اصلی کشورها تلقی میشود .اخیراً استفاده از پلیمرهای جاذب و هیدروژل در کشاورزی مزیتهای زیادی را
برای اصالح خاک نشان داده است .از جمله این مزایا میتوان به حفظ محتوای آب ،کاهش مصرف عناصر غذایی
خاک ،به حداقل رساندن تأثیرات منفی کمبود آب و تنش آبی در محصوالت زراعی و کنترل برخی عوامل
خسارتزای گیاهی اشاره نمود .فناوری پوشش بذر یک روش متداول برای بهبود حفاظت از بذر و تفویت رشد گیاه
است .پلیمرهای جاذب و هیدروژل همراه با تنظیم کنندههای رشد ،سموم دفع آفات ،کودها و میکروارگانیسمهای
همزیست به عنوان مواد پوشش دهنده بذر روزآمد مطرح هستند .این مقاله به اهمیت انواع مختلف پلیمرها و
هیدروژلهای جاذب در استراتژی یکپارچه برای محافظت از بذرها ،گیاهان و خاک به روشی متعادل برای حفظ
اکوسیستم پرداخته است.

پلیمرهای فوق جاذب
پلیمرهای فوق جاذب ،به عنوان پلیمرهای جاذب ،ژلهای جاذب ،آبژل یا هیدروژل شناخته میشوند .آنها مواد
ماکرومولکولی مصنوعی هستند که از طریق خاصیت اسمز ،دارای ظرفیت انباشت بیش از حد آب تا  100برابر وزن
خود هستند .عالوه بر این ،پلیمر فوق جاذب به طور عمده برای بهبود خواص خاک استفاده میشود .این مواد به
طور کلی از مواد آب دوست مانند شکر تشکیل شده اند ،که وقتی به آب اضافه شوند به یک ژل شفاف تبدیل
میشوند .این پلیمرهای فوق جاذب به عنوان پلیمرهای کاربردی آب دوست ،سه بعدی و بهم پیوسته مشخص
میشوند ،که آنها را قادر میسازد بیش از حد صد برابر وزن خود حجم آب موجود در خاک را افزایش دهند .از دیگر
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کاربردهای این پلیمرها میتوان به چندین نکته اساسی دیگر از جمله استفاده از پلیمر فوق جاذب برای بهبود عملکرد
کودهای و همچنین افزایش فعالیتهای میکروارگانیسمهای خاک اشاره نمود.
چالشهای استفاده از پلیمرهای جاذب
عالوه بر کاربردهای مفید پلیمر فوق جاذب در اصالح خاک ،موارد دیگری نیز از تغییر در خصوصیات فیزیکی خاک،
مانند تغییر تخلخل خاک ،تراکم و ساختار خاک قابل ذکر است .از آنجا که استفاده از پلیمر فوق جاذب اغلب با
کاهش میزان مصرف آب همراه است ،از این رو عملکرد آنها ممکن است به درستی تعیین نشود .برخی از معایب،
به ویژه برای پلیمرهای فوق جاذب مصنوعی وجود دارد .آنها مواد قابل تجزیه بیولوژیک نیستند و غیر قابل تجزیه
هستند و حتی احتمال دارد برای موجودات زنده و محیط زیست سمی باشند.
مطالعات مختلف اثر پلیمرهای فوق جاذب تجاری موجود را بر روی بذر و گیاهان گوناگون گزارش کرده اند .در این
مطالعات ذکر شده که این مواد در محیط تجزیه نشده و مواد اولیه آنها غیر قابل تجزیه است .بنابراین ،استفاده بیش
از حد این پلیمرها در کشاورزی ،یا برای پوشش بذر یا اصالح خاک ،میتواند خطر زیادی برای سالمت گیاه،
حاصلخیزی خاک و حتی ایجاد آلودگی محیطی داشته باشد .در یک مطالعه در ذرت نشان داده شده است که
استفاده از پلیمرهای فوق جاذب با پایه کربوهیدرات برای جوانه زنی (درصد قوه نامیه) و رشد ذرت همراه با مصرف
آب کمتر مفید بوده است .در مطالعه دیگری در موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال در کرج نشان داده است
که استفاده از پلیمر فوق جاذب میتواند امکان بقا را در گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی افزایش دهد .در این
مطالعه با افزایش تنش خشکی ،کاهش قطر بالل ذرت دیده شد .ضمنا مصرف نسبتهای مختلف پلیمر جاذب
باعث افزایش قطر بالل ذرت در مقایسه با عدم استفاده از آنها شد (از نظر آماری معنی دار نبوده است) .بر اساس
مطالعه دیگری در اهواز مصرف  150کیلوگرم در هکتار پلیمر فوق جاذب و یک لیتر در هکتار نیتروکسین منجر به
تولید باالترین عملکرد ذرت و افزایش شاخصهای رشد ذرت شد.

هیدروژل
هیدروژل ،شبکهای زنجیرهای پلیمری آب دوست پیوند خورده است .به طور کلی ،هیدروژلها کاربردهای زیادی در
زمینه پزشکی دارند .آنها میتوانند مایعات بدن را جذب کرده و مواد را با محیط خارجی تبادل کند .از طرف دیگر ،از
هیدروژلها میتوان به عنوان حامل داروهایی برای درمان زخمها استفاده نمود.
کاربرد اصلی هیدروژلها در زمینه کشاورزی کاهش نیاز به آبیاری است .هیدروژلها را میتوان از نظر
فیزیکوشیمیایی به دو گروه اصلی تقسیم کرد .خواص گروه اول هیدروژل برگشت پذیر است که در آن زنجیرههای
پلیمری با نیروهای الکترواستاتیک با پیوندهای هیدروژنی وجود دارد .این گروه به راحتی با گرم کردن به مخلوط
پلیمری تبدیل میشود ،مانند ژالتین و آگار .گروه دوم هیدروژلهای پایدار شیمیایی هستند که زنجیرهای پلیمری
توسط پیوندهای کوواالنسی پایدار به هم متصل میشوند و شامل مونومرهای نشاسته و وینیل مانند اسید اکریلیک،
اکریل آمید ،اکریلونیتریل و پلی وینیل الکل هستند.
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در کشاورزی ،نوع متداول هیدروژل ،پلی اکریالت پتاسیم یا پلی اکریالت سدیم است .استفاده از هیدروژلها ،به
ویژه در کشاورزی ،بدلیل تجزیه آسان در خاک و تجدیدپذیری آنها در مقایسه با سایر پلیمرهای جاذب بسیار
گسترش یافته است .همچنین هیدروژلها نتایج امیدوار کنندهای را به عنوان یک اصالح کننده خاک یا برای
پوشش بذر نشان داده اند .در بسیاری از مطالعات گزارش شده است که استفاده از هیدروژلها به عنوان یک اصالح
کننده خاک میتواند در بهبود نگهداری آب و کود در خاک ،بهبود هوادهی خاک ،کاهش تبخیر و تعرق و تقویت
ظهور گیاهچه موثر باشد.
کاربرد هیدروژل
در کشاورزی شرایط مختلفی وجود دارد که ممکن است مانع رشد گیاه و عملکرد محصول شود .از این رو ،برای رفع
شرایط نامناسب محیطی از هیدروژلها میتوان در موارد مختلفی از جمله بهبود کیفیت خاک ،حفظ آب ،مقاومت در
برابر تنش خشکی ،تنش زیستی و غیر زیستی ،کاهش دفعات آبیاری و مصرف آب کمتر ،کاهش مرگ و میر
گیاهچه و به حداقل رساندن مصرف کودها و سموم دفع آفات در مزارع استفاده نمود .اگرچه مطالعات تحقیقاتی در
مورد مزایای کاربردهای هیدروژل در پوشش بذر کمیاب است ،اما مطالعات خوبی در زمینه کاربرد هیدروژل برای
بهبود ظرفیت نگهداری آب و کود در خاک و همچنین در افزایش هوادهی خاک و کاهش تبخیر و تعرق وجود دارد.
تجزیه بیولوژیکی هیدروژل ها
به طور کلی ،پلیمرهای هیدروژل بسیار حساس هستند و میتوانند به راحتی جذب بافتها گیاه شوند .از طرف دیگر،
هیدروژلها در معرض اشعه ماورا بنفش طبیعی به راحتی تخریب میشوند .به طور خاص ،پلی اکریالت نسبت به
میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی خاک بسیار حساستر بوده و به راحتی به آب ،دی اکسید کربن و نیتروژن
تجزیه میشود .تجزیه هیدروژلها همچنین میتواند از طریق تجزیه بیولوژیکی در اثر قارچ ها اتفاق بیفتد.

اهمیت هیدروژل در عملکرد گیاه
الف) جوانه زنی بذر :هیچ تأثیر تضمین شدهای در تقویت جوانه زنی بذر به دلیل تیمار هیدروژل وجود ندارد ،اما
بعضی مطالعات ،تاثیر مثبت آنرا گزارش کردهاند .بهعنوان مثال در یک مطالعه در پوشش بذر مشخص شد ،ترکیب
هیدروژل فوق جاذب ،متشکل از اکریل آمید و اسید اکریلیک روی نشاسته با استفاده از پلی اتیلن گلیکول ،تأثیر
مثبتی در جوانه زنی بذر ذرت و رشد گیاهچه در مقایسه با بذور بدون تیمار هیدروژل داشته است.
ب) رشد نمو گیاه :کاربرد هیدروژل برای رشد در گونههای مختلف با افزایش ظرفیت نگهداری آب ،به ویژه در
خاکهای شنی ،موثر بوده است .اما در مقابل گزارشهایی مبنی بر مرگ و میر گیاهان در اثر مصرف دوز نامناسب
هیدروژل نیز وجود دارد.
ج) اجتناب از خشک شدن :چندین مطالعه وجود دارد که نشانگر بهبود استفاده از این مواد در محیط کشت
آزمایشگاهی برای افزایش تحمل ریزوبیا به محتوای کم آب محیط کشت و در نهایت خشک شدن به دلیل کم
بودن رطوبت است .البته در مقابل مطالعاتی با گزارشات متناقض نیز وجود دارد.
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پوشش بذر
پوشش بذر ،یکی از متداول ترین روشها برای پوشاندن بذر با استفاده از مواد خارجی برای محافظت از بذور در برابر
عوامل خارجی ،شوری ،کمبود آب و عوامل بیماریزای احتمالی که به طور معمول استقرار گیاهچه را تهدید میکند،
است .از این رو ،پوشش بذر یکی از امیدوار کنندهترین فنآوریها برای تقویت جوانهزنی و استقرار گیاهچه ،به ویژه
در شرایط نامساعد است .ارزش ساالنه استفاده از این فنآوری ،بیش از یک میلیارد دالر است .از طرف دیگر،
پوشش بذر یکی از اقتصادیترین استراتژیها برای بهرهمندی از ارگانیسمهای زنده در کنترل بیولوژیکی موفق در
برابر عوامل بیماریزای گیاهی است .بسیاری از میکروارگانیسمهای مفید در فرموالسیونهای مختف بر پایه
هیدروژلها برای کنترل بیولوژیکی و افزایش تخریب زیستی ،کپسوله شدهاند .این فناوری همچنین ممکن است در
جوانه زنی بذر با مصرف آب کمتر موثر باشد .باید توجه داشت که پوشش بذر نباید هر گونه اثر سوء بر الگوی جوانه
زنی یا سالمت بذر داشته باشد و نباید باعث خواب ثانویه بذر شود.
پوشش بذر نشان دهنده اولین خط دفاعی در برابر اقلیمهای مختلف و عوامل بیماریزا است .پوشش بذر همچنین
ممکن است متابولیسم بذر را در پاسخ به شرایط نامساعد محیطی تنظیم نماید .پوشش بذر میتواند به دو صورت
پوشش نرم و سخت باشد .پوشش نرم با مرطوب کردن تدریجی اطراف بذر ،حل شده و شسته میشود و بذر آزاد
میشود .در حالی که پوشش پوش سخت پس از جذب آب شکل خود را حفظ کرده و رطوبت را از طریق مویرگی به
بذر انتقال دهد و نهایتا شکافته شده و بذر جوانه میزند.
اگرچه در منابع اولیه پوشش بذر فقط برای اصالح شکل و اندازه بذر انجام شده است ،اما این پوشش میتواند شامل
فناوری پلیمر برای کاربرد تلقیح میکروبی ،تنظیم کنندههای رشد ،درمان سیستمیک ،سموم دفع آفات و مصرف
کودهای میکرو و ماکرو نیز باشد .بسیاری از مطالعات اخیر گزارش دادهاند که از پوشش بذر میتوان به طور موثری
برای حمل مواد مغذی ،عوامل کنترل بیولوژیکی مانند میکروارگانیسمهای مفید و قارچهای میکوریزا ،بهبود رشد
گیاه ،و حمل مواد شیمیایی زراعی ،مانند باکتریکش ،قارچکش و آفتکش استفاده نمود .افزودن انواع عناصر
مغذی ،میکروبها و سموم زیستی در فرموالسیون پوشش دانه با استفاده از هیدروژلها در مقایسه با روشهای
مختلف قدیمی دارای مزایای متعدد بدون هیچگونه اثر منفی بر محیط اطراف است.
به عنوان مثال ،مشخص شده است که پوشش بذر با استفاده از هیدروژل باعث بهبود هوادهی بذر و افزایش قابل
توجه جوانه زنی بذر و کاهش عالئم تنش خشکی در یک گونه علوفهای از خانواده فابیاسه شده است .در مطالعه
دیگری اثر هیدروژل زیست قاب تجزیه بیولوژیک به عنوان پوشش بذر در رشد اولیه دانه ذرت نشان داده است ،که
میزان جوانه زنی بذر نسب به بذرهای بدون پوشش در تیمار تنش خشکی با آبرسانی در سطح  ٪77ظرفیت مزرعه
(تنش خشکی سبک) به طور قابل توجهی باالتر بوده است.

پوشش پلیمری بذر ذرت
تاکنون ،از پوشش پلیمری بذر کمتر در مزارع هیبرید تجاری ذرت استفاده شده است .اکثر استفاده تجاری از پلیمر
پوششی برای تولید بذر هیبرید ذرت بوده است .از آنجا که به طور سنتی ،اغلب برای همزمانی دوالین پدری و
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مادری ،الین پدری چند روز بعد از الین مادری کشت میشود .برای دستیابی به هماهنگی در گلدهی بین
ردیفهای پدری با ردیفهای الین مادری ،از این پوششها برای بذر الین پدری استفاده میشود .از بیست سال
پیش ،بیش از  30شرکت تولید ذرت هیبرید از پلیمرهای اکریلیک برای بذر پدری در مزارع تولید بذر استفاده
میکنند .درصورتی که این پلیمرها بتوانند باعث بهبود جمعیت گیاهی ذرت بذری و عملکرد بذر ذرت شوند ،پتانسیل
استفاده از این پلیمرها در تولید ذرت هیبرید بسیار زیاد است.

نتیجه گیری
امروزه یک افزایش جهانی در استفاده از استراتژی های نوآورانه در حفاظت از گیاهان برای کاهش وابستگی به
سموم دفع آفات شیمیایی ،مصنوعی و همچنین حفظ محیط زیست وجود دارد .از پلیمر فوق جاذب و هیدروژلها
برای محافظت از خاک و برای افزایش عملکرد گیاه در برابر عوامل نامطلوب محیطی با موفقیت استفاده شده است.
فناوری پوشش بذر یک استراتژی جالب برای محافظت بذرها در برابر عوامل بیماریزای گیاهی و بهبود رشد گیاه در
نظر گرفته میشود .این مقاله اهمیت استفاده از پلیمر فوق جاذب و هیدروژلها را بررسی کرده است .پلیمر فوق
جاذب دارای مزایای بسیاری است ،به خصوص به عنوان اصالح و صرفه جویی در مصرف آب و مواد مغذی در
خاک .با این حال برخی از معایب از جمله عدم تجزیه بیولوژیک و سمیت احتمالی نیز در پلیمرهای فوق جاذب
وجود دارد .از این رو ،استفاده از هیدروژلهای مناسب که دارای مزایای الزم و معایب احتمالی کمتر ،نویدبخش نتایج
امیدوارکننده در حفاظت از بذر و گیاه بدون هیچ گونه مانعی برای حفظ حاصلخیزی خاک ،کاهش مصرف آب و
کاهش اتالف مواد مغذی است.
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