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در  يکاهش هدررفت منابع آب يدر راستا يز به عنوان راهبرديکاربرد نانوماسه آبگر

 رانيا يابانيو ب يريمناطق کو

 2يميجابر رح و 1يتيروهدايداودپ

 دهيچک

و مواجه بودن آن با  يران در کمربند خشک جهانيا يريبا توجه به قرارگ

به منظور مختلف  يهادر حوزه يير راهبردهايان اخيسال ي، طييزاابانيبحران ب

 يپژوهش حاضر ضمن معرف درکار گرفته شده است. ده بهين پديمواجهه با ا
در عرصه  ينوفناورنا مهم ک فرآوردهيبه عنوان  "زيماسه آبگر" يفناور دانش فنّ

از آن  يبردارت بهرهين قابلينه و همچنين زميا در يات جهانيتجرب، ييزداابانيب

-يها نشان مي. بررسرديگ يقرار م يمورد بررسکشور  يابانيو ب يريدر مناطق کو
تواند ير، مياز ماسه کو يه اير الين نوع ماسه در زيک پانل از ايکاربست دهد که 

از يب آب مورد نين ترتيرا در خود نگه داشته و بد ياريا آبيآب حاصل از باران 

 75ن خود کاهش يکه ان کند يمأثر تؤم ياهان و محصوالت را به طوريشه گير
 دنبال خواهد داشت.هشتر و بهتر را بيز محصوالت بيو ن يارياز به آبيدر ن يدرصد

ر استفاده از يثتأ ين پژوهش، به بررسيت خرما در ادرخ يرو يدر مطالعه مورد

ها نشان  يرشد پرداخته شد. در گام اول بررس يپارامترها ين نانوماسه بر رويا
 ،ارينسبت به حالت معشهيطول رز، ينانوماسه آبگر اده ازاستفط يداد که در شرا

ش يسبب افزا ن نوع نانوماسهيا يريکارگهگر، بياز طرف دابد.ييش ميافزا 40%

مربوط  جينتا ن،يهمچن. شود يمشه نخل خرما يدر ر الزم رشد يغلظت مواد مغذ
فلزات زان ينشان داد که م شه نخل خرماين در برگ و ريزان فلزات سنگيمبه 

ه شده قرار يم( در محدوده توصيبدن، سرب و سلنيم، مولين )کادميسنگ
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دهد، از يصورت گرفته نشان م يامطالعات مزرعه ين بررسيهمچنداشتند.

 کهييآنجا

ن نوع ماسه، يران مستعد کاشت نخل است، استفاده از ايا يمناطق جنوب 
در مصرف  ييجوصرفه دار منطقه از جملهيتوسعه پادر  يتواند اثرات شگرفيم

در منطقه، رونق  ييابان زايست، کاهش روند بيط زي، حفظ محيمنابع آب

 جاد کند.يجاد اشتغال ايو ا يکشاورز

ييزداابانيب ،ينانوفناور ز،يآبگر ماسه: يديکل واژگان
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 مقدمه
سرزمين پهناور ايران به رغم تنوع قابل توجه آب و هوايي و گستردگي 
جغرافيايي و تنوع زيستي و اکوسيستمي، داراي محدوديت و تنگناهاي طبيعي 

درستي شناخته شوند و مورد پژوهش قرار گيرند، هاي آن بهاست که اگر مؤلفه

به يک فرصت براي کشور و ارتقاي کيفيت زيست و افزايش توليد تواند مي
سازگان ايران است و به لحاظ ترين بومناخالص ملي بدل شود. بيابان يكي از مهم

سازگان جنگل، مرتع، تاالب و وسعت زياد و همچنين اثرگذاري بر ساير بوم

هاي نگريالنها و کريزيهاي وسيع را در برنامهتوان اين عرصهکشاورزي نمي
زايي عبارت است از تخريب سرزمين در مناطق مديريت کشور ناديده گرفت. بيابان

خشک، نيمه خشک تا خشک نيمه مرطوب بر اثر عوامل گوناگون شامل تغييرات 

-در طرح ييزداابانيت مقوله بي. با توجه به اهمهاي انسانآب و هوايي و فعاليت

 يو عمل يعلم ينه طرح هايق در زميور، تحقدار در کشيمربوط به توسعه پا يها

و  نژاد يبرخورد دار است )عبد ييت باالياز اهم يابانيمناطق ب يايبه منظور اح

علم نسبتاً  يريکارگنه، بهين زمين در اينو يراهكارها(. از جمله 1393، يناظم
كا، يآمر ينانو فناور يف سازمان ملياست. بر اساس تعر ينانوفناور ينوپا

که  ينانومتراست؛ ابعاد 100تا  1ن يب يدرک و کنترل ماده در ابعاد ينانوفناور

 & Pooleگردد )يع ميبد يمنجر به کاربردها يفردبهمنحصر يهادهيپد

Owens, 2003)ر يغ ي. در ابعاد نانو، مواد ممكن است رفتار متفاوت و حت

هنوز در  ير کشاورزد يش بگذارند. کاربرد نانوتكنولوژيمنتظره از خود به نما

ن ينه انجام نشده است. در اين زميدر ا ياديقات زيه است و هنوز تحقيمراحل اول
در  يدر بهبود کشاورز يجامع به استفاده از نانوفناور يق، هدف ارائه نگرشيتحق

ن ياست. در ا ياريق کاهش تعداد دفعات آبيمه خشک از طريمناطق خشک و ن

 ييهال باال و البته همراه با چالشيبا پتانس يراهكار ز،يآبگر ينه، نانوماسه هايزم
کند. لذا مطالعه حاضر يق تر آنها را طلب ميعم ياز به مطالعه راهبردياست که ن

ت ين قابلينه و همچنين زميموجود در ا يات جهانيتجرب يبر آن است تا به بررس
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خصوص محصول ژه در يکشور به و يابانيو ب يرياز آن در مناطق کو يبرداربهره

 خرما بپردازد.

 ز يماسه آبگر يتکنولوژ يعلم يهاهيپا
ع بوجود يدر صنا يانقالب يرييتواند تغيکه م ينانوفناور يک کاربرد اساسي

در جهت بهبود خواص  يمواد با خواص معمول يبر رو يسطح يدهآورد، پوشش
طح ماده است، س ين کننده خواص ساختاريياست. برخالف حجم ماده، که تع

از  ياست. اصالح خواص سطح يرونيب يهاستميماده، فصل مشترک ارتباط با س

به  ين آنها مفهومياز مهتر يكيدارد که  يگوناگون يکاربردها يق نانو فناوريطر
ن ي(. استفاده از اZettlemoyer&Fowkes, 1969) ز استينام سطوح آبگر

ن سطوح، در اثر تماس يشده است. ا يچند سال گذشته تجار ينوع سطوح در ط

اه يکنند. برگ گيبا سطح آب برقرار نم يونه اتصالگچيشوند و هيآب تر نمبا 
ن اثر، ين رو به ايت برخوردار است و از همين خاصياز ا يعيبه طور طب يلوفر آبين

(. ماسه Aegerteret al., 2008: 203-236شود ) يز گفته مينLotusاثر

ن ماسه پس از ين صورت که اياستفاده کرد به ا يتوان در کشاورز يز را ميآبگر
ه از ماسه يک اليشود.  ياز خاک مدنظر دفن م ير عمق مشخصيدر ز يفراور

ن حال، ين ماسه عبور نكند و در عيشود آب از اير خاک باعث ميز در زيآبگر

 ;Salem et al., 2010: 2237-2246اجازه ورود هوا وجود داشته باشد)

Mura et al., 2013: 127-140.) 

 ياست که با مادها يمعمول يز، ماسه باديد ماسه آبگريه توليماده اول

سطح  به ماسه افزوده شود، ين افزودنيکه ا يزمانشود.  يک، پوشش داده ميارگان
 اعثشود و ب يم ينگييک عمل مويجاد يسبب ا ن عمليگردد. ا يز ميماسه آبگر

ژه يبه و ،به نمک نسبت ماسهعالوه بر مقاومت نسبت به عبور آب، گردد که يم

(. Franco et al., 2010: 47-58مقاوم گردد) زين ديم کلريسد يهاوني
استفاده  ييه ماسه روير اليز در زيتوانند از ماسه آبگريم يکشاورز يهامزرعه

-يتر نمنييپاه ماسه ين اليبرسد. آب از اآب به حداقل  يزان هدر رويکنند تا م
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ه يشه ها به اليشود که ريگردد و سبب ميز حبس ميه ماسه آبگريال يرود و باال

 (.Urbaneket al., 2007: 147-155) .دا کننديپ يآب جمع شده دسترس
ست ن اين ماسه ها ايگر ايار ارزشمند ديت بسيهمانطور که گفته شد، قابل

ن يازم يشوند. مكان يدارد، م شه حضوريکه ر ييکه مانع صعود نمک به باال، جا

 باال و ز وجود دارد، آب ازيه ماسه آبگريکه ال يار ساده است. در عمقيبس يژگيو
اند تو يز نمين، نمک محلول در آب نين اجازه حرکت نخواهد داشت و بنابراييپا

 ر آب از سطحين ماسه، تبخين با استفاده از ايدر عمق خاک حرکت کند. همچن

 ابد.ي يکاهش م ياديز تا حد زيآب ن

 %85دهند که از يل ميزار تشكشوره يهاررا شنيشتر حجم خاک کويب

ن يازان ير است و ميفق ين ماسه از نظر وجود مواد آلياند. ال شدهيماسه تشك

  يصلاز نظر عناصر ا يرين خاک کوياست. همچن  %0.2تا  0.1ن يدسته از مواد ب
 ppmبا بازهم )ي( و پتاسppm5-1فسفر)با بازه(، ppm10-5تروژن )با بازهيمانند ن

ار يز غلظت بسيم کربنات نسيمانند کل يبات فرعير است. ترکيار فقي( بس100-14

 يگر، منابع آبيد ي(. از سوKassas, 1995دارند ) 20-40در حدود %  ينييپا
نها آهستند که در  ينيرزميانه اصوالً منابع زيخاورم يدر کشورها ياريجهت آب

 يراباشد تا بتوان ب ppm5000تا  200آب در بازه  يد به لحاظ شوريا باهچاه

به  ياريجهت آب ينيرزميآب ز ياز براياز آنها استفاده کرد. ن يمقاصد کشاورز
است  شده ين منابع آبيساالنه  منجر به اختالل در سطح ا يهال کمبود بارشيدل

ن يدا کرده و همچنيکاهش پ ينيزمرين امر موجب شده است تا منابع زيکه هم

دا کند يش پيافزا يخشكسال يهاسال يژه در طيز به ويآنها ن يزان شوريم
 (.1393، ي)مختار

است که با ذرات  يمعمول يز، ماسه ساحلي، ماسه آب گريديدگاه تولياز د

ن ماسه در معرض يا تر،به طور مشخصشوند.  يس خالص پوشش داده ميليز سير
رد. يگيقرار م 1"النيدروکسيل هيمتيتر"م دار به نام يسيليب سيک ترکيبخار 

-يدا ميالن تماس پيدروکسيل هيمتيبا بخار تر يماسه ساحل يهاکه دانه يزمان

                                                                 
1Trimethylsilanol (TMS) ((CH3)3SiOH) 
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ل يمتيتر" يوندهايل آب در پيجه آن تشكيدهد که نتيرخ م يکنند، واکنش

واکنش، ن ياند. به دنبال اب شدهيس ترکيلياست که از قبل با ذرات س "النيس
شوند که در آب نامحلول بوده يم ييهاگروه يماسه حاو يهادانه يسطوح خارج

 .ز هستنديا آب گريو 

ت ياند و خاصخطر گزارش شدهيب يكيولوژيزيدگاه فيز از ديآبگر يهاماسه 
س مورد استفاده يليگردد. نانو س ين ميسال تضم 30ن ماسه ها تا يا يزيآبگر

به  ييايميش يوندهايق پيست که از طرا2SiOاز ذرات کوچک ياشامل مجموعه

نانو  يت اصليدهند. مزيل ميرا تشك يگر متصل شده و ذرات بزرگتريكدي
ن ماده است که باعث يا يس، گستره سطح بااليليسه با سيس در مقايليس

 يرياز خود نشان دهد. تصو يشتريب م کنششود در بستر مورد استفاده بر هيم

 آورده شده است. 1ز در شكل ياز ماسه آبگر

 
 در برابر نفوذ آب مقاوم ک يدروفوبياز ماسه ها يينما: 1شکل 

د به قطرات آب اجازه ين است که نبايز ايسطوح آبگر ينكته مهم در طراح

ل ين صورت به دليبرقرار کند چرا که در ا يداده شود تا با سطح تماس سرتاسر
کند. يده و اصطالحاً سطح را تر ميبه سطح چسب ،وان در والس يروهايوجود ن

-Alاس نانو است )يماده در مق يسطح ين مهم، در گرو طراحيدن به ايرس

Azawi, 2015ين ابعاد از ماده، سطحيست در ايبايتر، مقي(. به طور دق 
-يناهموارن ين اين صورت، هوا در بيجاد کرد. در ايها اها و درهناهموار شامل قله

 يکوچک باشند، تنش سطح يها به اندازه کافبه دام خواهد افتاد و چنانچه درهها 
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ن منافذ شوند و به سمت يتوانند وارد ايقدر باال خواهد بود که قطرات آب نمآن

ندارند  يب، در واقع قطرات آب با سطح برخوردين ترتيشوند. بد يرانده م يهاقله
 يريزان چشمگيکنند و تماس آب با سطح به م ياز هوا حرکت م يبالش يو رو

 يكربندي، به پيا ترشوندگيز بودن يزان آبگريماساساً کند.  يدا ميکاهش پ

-Hirasaki, 1991: 217دارد ) ين خواص ماده بستر بستگيو همچن يسطح

226 .) 

است که با  يمعمول يز، همان ماسه ساحليماسه آبگرهمانطور که ذکر شد، 

در  يخاص ييايميات شيخالص پوشش داده شده و تحت عمل سيليز سيذرات ر
ن اليدروکسيل هيمتيترSiOH3(CH(س به نام يلياز س يبيمعرض بخار ترک

ل يمتيدر معرض تر يماسه ساحل يهاکه دانه يقرار گرفته است. زمان

ل آب و يه آن تشكجيدهد که نت يرخ م يرند، واکنشيگيالن قرار ميدروکسيه
ن واکنش، سطوح يا س است. پس ازيليالن با ذرات سيل سيمتيب ترياتصال ترک

شود که در آب نامحلول هستند يم ييهاامل گروهش ياماسه يهان دانهيا يخارج

ک ماده ي يكيولوژيزيدگاه فيز از ديباشند. ماسه آبگر يز ميا اصطالحاً آب گريو 
سال ضمانت خواهد داشت  30آن تا  يزيخطر شناخته شده است و اثر آبگر يب

(Andrén-Sandberg, 2011.) 

ه از ماسه يک الياستفاده کرد.  يتوان در کشاورزيز را ميآبگر يهاماسه
اجازه عبور هوا را  يگلدان مانع عبور آب از درون گلدان شده ول يز در انتهايآبگر

 يها را فراهم مشهيتنفس ر ياز برايمورد ن يو هوادهد يماسه م يهان دانهياز ب

د و يآيبوجود م ينگيده موئيبه ماسه، پد يکند. به محض اضافه شدن افزودن
شود و آن را نسبت به نمک، به طور  يز اطراف ماسه ميجاد پوشش آبگريسبب ا

 سازد. يد، مقاوم ميم کلريمشخص، سد

د از توانن يم يبه منظور به حداقل رساندن هدر رفت آب، مزارع کشاورز
ق، ين طرين استفاده کنند. به ايرير خاک شيز ياهيز، به عنوان اليآبگرماسه 

 ياهيال يآن، بر رو يشود و به جا يمگرفته  ينيرزميان آب به سمت منابع زيجر

شود که به  ياهان اجازه داده ميشه گيافتد و به ر يز به دام مياز ماسه آبگر
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ن طرح در يک ايداشته باشند. شمات ير آن دسترسياز آب جمع شده ز ياحوضچه

 نشان داده است. 2شكل 

 
 يز در مزارع کشاورزيک طرح استفاده از ماسه آبگريشمات :2شكل 

 زيآبگر يهاماسه يدر عرصه استفاده از فناور يات جهانيتجرب يبررس
انه يقا و خاوميژه در آفري، به ويابانين مناطق بيساکن يکمبود آب برا

 1.6ش از يبزرگ است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ساالنه ب يچالش

دهند. بر  يبه آب پاک جان خود را از دست م يون نفر بر اثر نبود دسترسيليم

ران از يا 2013، منتشر شده در سال WRI ياساس گزارش سازمان منابع جهان
هه قبل، ک دي.  در کمتر از شته استنظر کمبود آب در منطقه هشدار قرار دا

 يتحت سرپرست يشگاه نانوفناوريک آزمايدر  1"زيماسه آبگر"ن يمفهوم نو

از جمله  ياديز يج کشورهايافت و به تدريتوسعه  Schulze يپژوهشگر آلمان
 يفراوان يراهبرد يهاا، تونس قدميتالي، آلمان، مغولستان، ايامارات متحده عرب

 :Moser, 2013اند )چه در حوزه پژوهش و چه در حوزه صنعت به انجام رسانده

 يهاد انبوه ماسهيک کارخانه توليداث با اح ي(. کشور امارات متحده عرب281
و با انتقال  يه داخلين شرکت با سرمايشتاز شده است. اين امر پيز در ايآبگر

-Salem et al., 2013: 591از کشور آلمان احداث شده است ) يتكنولوژ

 يهاهيتن در روز، به صورت ال 3000ت ين کارخانه با ظرفين ماسه  در اي(. ا595
به اندازه  ييهار و در طوليپذهيست تجزيلن زيات يپوشش نازک پل با يچيساندو

 يماسه ها يد شده به صورت بسته بنديشوند. محصوالت تول يد ميمتر تول 50

ک يها از پالستيشوند. جنس بسته بند يخوابانده مصحرا  ير ماسه هايز زيآبگر
ن ييمنظور تببه .(Rola-Rubzenet al., 2009شوند)يه مير تهيپذهيتجز

                                                                 
1 Hydrophobic Sand 
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را  يبا ماسه معمول يعيط طبيسه، شرايتوان به عنوان مقاين محصول ميت اياهم

ن ييبه سرعت به سمت پا ياريآب اياز باران و  يدر نظر گرفت که در آن، آب ناش
 يارين نوع ماسه، آبيکند. اما با استفاده از ا ياهان را خشک ميشه گيرود و ريم

ن، ياهش داد. بنابراک بار در روز کيا شش بار در روز به يتوان از پنج  يرا م يسنت

د يطرح ساخت کارخانه جهت تول يبرا ياد به عنوان مقدمهتوانيق مين تحقيا
ر ين تأثين اوليشدن، ا ياتيت عملز مطرح باشد. در صوريماسه آبگر يهاپنل

ر خواهد بود چرا که استفاده از ماسه يدار در کويدر حوزه توسعه پا ينانوفناور

 يمحصوالت کشاورز ياريآب يدر مصرف آب برا 75زان %يتواند به م يز ميآبگر
 ييد محصوالت غذايش توليتوان به افزا ين روش ميا ياياز مزا .کند ييصرفه جو

 اشاره کرد. ياز کمبود آب و خشكسال يمشكالت ناشل يو تعد

 يها يژگيسطوح با و يز دارايشتر ذکر شد، ماسه آبگريهمانطور که پ
از آنها به  يدارند که برخ يگوناگون يکاربردها هاماسه نيهستند. ا يفردبهمنحصر

ز، يت آميگر به طور موفقيد يهستند و برخ يقاتيصورت بالقوه و در مرحله تحق

ا در يفرنيدر دانشگاه کالKlein et al. (2003: 377-380 )شده اند.  يصنعت
ستال، از يکر يپل يينايبستر آلوم يز بر رويد سطوح فوق آبگريتول يبر رو يقيتحق

س و يلير سيردادن غلظت خمييس استفاده کردند. آنها با تغيلير نانوسيخم

سطح  يترشوندگ يبران حالت يترنهيبه يبه بررس يپوشش ده يحرارت اتيعمل
ن در يلين پژوهش، اضافه کردن محلول فلوئوروسيژه در ايو يپرداخته اند. نوآور

جه خواص فوق يزان رساند و در نتيرا به حداقل م يه ترشوندگيپوشش بود که زاو

 ,xia&Brueck)گريد يد.در پژوهشينا مشاهده گرديز بر بستر آلوميآبگر

و  يخواص سطح يبر رو يشتريب ينانوساختارمطالعه (. 2008:2819-2824

حائز  يج کاربرديز انجام داده اند که نتايجاد سطح آبگريمؤثر در ا يزم هايمكان

 يز به برررسين .(Urbaneket al, 2007: 147-155)را در بر دارد.  يتياهم
 يخاک مختلف با استفاده از افزودن گروه ها يهاستميز کردن سيامكان آبگر

ت است که يق از آن نظر حائز اهمين تحقيز پرداختند. ايآبدوست و آبگر يبيترک

 يهانيمه خشک و زميز را به مناطق نيآبگر يهاتواند مفهوم استفاده از ماسه يم
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ز به يا آبگريترنشونده  يهات دفع آب در ماسهيبسط بدهد. خاصز ين يکشاورز

 يهاست. در برخماسه يهاهز موجود در سطح دانيآبگر يهال وجود پوششيدل
شوند. يافت مي يعيها به صورت طبن ماسهيوزلند، ايا و نيند استرالکشورها، مان

 :Franco et al,2000)ق يدارند. تحق يه آليها اغلب پان پوششيان، يبنابرا

پردازد.  يم يعيطب يهان پوششيا ييايميش-يكيزيخواص ف يبه بررس.(47-58
شدن طرح  يصنعت در يمهم يتواند جنبه اقتصاد يها، مقين گونه تحقيج اينتا

از به ي، نيعيمنابع طب باشد چرا که در صورت کارآمد بودن ييزاابانيمبارزه با ب

 گردد.يها کمتر مسنتز پوشش

 يز در کشاورزيماسه آبگر ياز فناور يامکان بهره بردار
از  ياريسران همانند خاک بيا يابانيو ب يريشتر خاک مناطق کويب

ماسه است که از نظر  %85منجمله امارات متحده، خاک شور با  يعرب يکشورها
زان عناصر ين ميباشد. همچني% م 2/0تا  1/0ر و در حدود يفق اريبس يمواد آل

، فسفر ppm10-5ن يتروژن بين است. نييار پاين منطقه بسيز در خاک اين ياصل

مانند  يفرع يهابيترک است.ppm100-14م در بازه يو پتاسppm5-1در بازه 
 يارياست. منابع آب %40تا  20ن و در حدود ييار پايز غلظت بسيم کربنات نيکلس

که تنها  ياست به طور ينيرزميز ين مناطق محدود به آب هايز در اين يکشاورز

. شود ياستفادهم يکشاورز ياريآب يبرا ppm5000-200ن يب يبا شور يمنابع
ل يافته است به دليش يار افزايراً بسياخ ياريمقاصد آب يبرا ينيرزمياز به آب زين

رسد، منجر شده يممتر  يليم120ن که در سال به مقدار يانگيم يکمبود بارندگ

د يش شديو افزا ينيرزميد سطح منابع آب زين کشورها با کاهش شدياست که ا
 :Salem et al., 2013)مواجه شوند يخشكسال يهاسال يآب در ط يشور

591-595.) 

دست آوردن ههر دو در ب يآب و مواد مغذ يري، به کارگيدر کشاورز
ق، ين تحقيدر ا عيبدک حرکت ين راندمان در واحد سطح مهم هستند. در يشتريب

حفظ  يهااستيس ياز آب در راستايرساندن ن ز به منظور به حداقلياز ماسه ابگر
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 يرين امكان به کارگياستفاده شده است. همچن رانيا در مناطق خشک يمنابع آب

 .شده است يکاشت درختان خرما بررس ين ماسه بر رويا
 

 کشور يابانيو ب يريز در مناطق کويماسه آبگر ياز فناور يت بهره برداريقابل يبررس

 شيشرح آزما
ن يين ماسه در رشد درخت خرما، تعيا يرير به کارگيثأتن بخش، يدر ا

 يمورد بررستوسط محصول جذبشده  نيعناصر سنگ زانيم و يجذب مواد مغذ
 يم يابيارزز يخاک ن ييايميو ش يكيزيخواص ف ين بررسي. همچنرديقرار گ

ز يد. ماسه آبگروش يمدوساله انجام  يهادانه يبر رو1ش درخت خرما ي. آزماگردد

 يامارات متحده عرب يدر دوب2انه يخاور م ييزدانوآوران نمک ( از شرکت1)جدول 
 شد. يجمع آور

 قبل از کاشتHSز يه ماسه آبگريخواص اول:1جدول

خواص ماسه 

 زيآبگر

مقدا

 ر

خواص ماسه 

 زيآبگر
 مقدار

Zn (ppm) 28/8 pH 5/8 

Cd (ppm) 64/0 )1-EC (µScm 270 

Mo (ppm) 32/0 P (ppm) 137 

Cr (ppm) 0/3 K (ppm) 1628 

Pb (ppm) 38/1 Fe (ppm) 6552 

Se (ppm) 
02/0
> 

Cu (ppm) 78/2 

Mn (ppm) 
2/
153 

- - 

                                                                 
1Phoenix dactylifera L. 
2Desalt Innovation Middle East LLC (DIME) 
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كا، ياز جمله آمر يمختلف ي، درختان خرما در کشورهاييايدگاه جغرافياز د

ن يع شده است.ايران و پاکستان، توزي، ايره عربيقا، شبه جزيبزرگ آفر يصحرا
رشد  ياکخباً هر نوع يو در تقربوده  ياگسترده ييقادر به تحمل بازه دما درختان

ز آنها ا ياست که نمونه بردار ييهاز با برگيشه سيهم ين گونه، درختيکنند. ايم

دارد که در طول  يريغه شمشي، با حالت تيسفت، چرم ييهابرگ و آسان است
 يورجمع آ يين حالت به آن توانايشود. هم يتا م يبرجسته مواز يهارگه آن با

ن و پر يتردهد. درخت خرما، مهم ياد را ميز ريگرد و غبار انباشته شده در مقاد

در ن درختان ياکثر ااست. انه يخاورم يشتر کشورهايبن درخت در يطرفدارتر
 يو آب يط خاکيتوانند تحت شرا يکنند و م يدا ميرشد پ يماسه ا يهاخاک

نرخ کم، يتوان به وجود مواد آل ين نوع خاک ميا يژگينامطلوب رشد کنند. از و

ن و ييپا يمواد مغذ يت نگه دارين و ظرفييره آب پايت ذخينفوذ باال، ظرف
تاً رو است. عمدن مانع روبهيشت درخت خرما با چندکم اشاره کرد. ک يزيحاصلخ

ت ايباال و عمل يسخت مانند کمبود آب، دما يريط کويل رشد آن در شرايبه دل

هبود در ب يتواند عامل موثر يز ميط، ماسه آبگرين شراير منظم. تحت ايم غيترم
 .(Salem et al., 2013: 591-595). رشد محصوالت داشته باشد

 ش يآزما يطراح
تكرار  3با و  يبصورت طرح بلوک کامالً تصادفش يآزما در مطالعه حاضر،

ز يکه بتواند اثر سطح ماسه آبگرشد  يطراح ياش به گونهي. هر آزمارفتيپذانجام 

د. در رک ين خواص خاک بررسيدرخت خرما و همچن يهارشد نهال يرا بر رو

 يسانت 10: ضخامت H1ز صفر است،  يزان ماسه آبگري: مH0 يستم نامگذاريس
در هر گلدان. در  HSمتر  يسانت 2H :20در هر گلدان، ز( ي)ماسه آبگرHS1ر مت

زان يبه محصول اضافه شد و م يرآلياز محصول، کود غيها بر اساس نشيهمه آزما

آورده شده  3ک انواع نمونه ها در شكل يكسان بود. شماتيدر همه آنها  ياريآب
 است.

                                                                 
1Hydrophobic Sand 
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 ش درخت خرمايآزما يطراح: 3شكل 

 

 

 يز مواد معدنيرشد و آنال يپارامترها
شده عبارت بودند از: ارتفاع  يرياندازه گ يفصل رشد، پارامترها يدر ط

ر فلزات يها. مقادشهيتازه و خشک شده، طول و وزن ر حالتاه در ياه، وزن گيگ
اه و خاک مورد يش در گيز در فصل روين Seو  Cd ،Mo ،Pbن مانند يسنگ

تروژن، ين يز شامل مقدار کليشده ن يرياندازه گ يقرار گرفتند. مواد معدن يبررس

 شود.يمن ينت ها و فلزات سنگياکرونوترم، گوگرد، ميزيم، منيم، کلسيفسفر، پتاس

 جيبحث و نتا
در  H2و  H1ج آزمون ها در هر دو حالت يب نتاي، به ترت5و  4 يهاشكل

آب در  ين ماده در نگه داريدهد. اينشان م را زيدر حضور ماسه آبگرو فصل رشد 
ق يز کاهش هدر رفت آب از طرين بهبود نيزم ايدارد. مكان ير مثبتيثأخاک ت

 يرشد و بازده يرو يب اثر مثبتين ترکين، اير آب است ، بنابرايکاهش تبخ

ز را بر وزن ساقه و يگرر استفاده از ماسه آبيتاث 4شكل  محصول داشته است.
 دهد.يها نشان مدار و خشک نخلآب يشهير
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آبدار و  يشهيز بر وزن ساقه و ريگرر استفاده از ماسه آبي: تاث4شكل
 خشک نخل خرما

 
شه و تعداد ياه، طول ريز را بر ارتفاع گيگرآبر استفاده از ماسه يثتأ 5شكل

 دهد.ينخل خرما نشان م يهاشهيها و ربرگ
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شه، تعداد ياه، طول ريز بر ارتفاع گيگرر استفاده از ماسه آبيث: تأ5شكل

 هاها و برگشهير
 

هر درخت  يهاأتعداد برگ يبه طور محسوس ز(ي)ماسه آبگرHS يريبه کارگ

شتر يار بيلت معها نسبت به حاأش تعداد برگيدر هر دو آزما ه است.ش داديرا افزا

شه ها مشاهده يارتفاع جوانه و تعداد ر يرو ياأر قابل مالحظهيثأکه ت يبود در حال
 نشد.

شه يافت که در آن طول ريش يافزا به شدت شهيطول ر، HSبا استفاده از 
 يپارامترها HSزي، ماسه آبگريشتر بود. به طور کليب %40ار ينسبت به حالت مع

 (.9و  8 يها)شكل .بخشد يدرخت نخل را بهبود م يهارشد جوانه

در اثر کمبود آب از خود  را يگوناگون يهاأاهان پاسخيدر اثر کمبود آب، گ
 يمتفاوت يهازمي، مكانيكيولوژيزيو ف يكيفولوژمور يهادگاهيدهند و از دينشان م

است که در آن  يطيشرا يخشكدهند.تنش ياز خود نشان م يتحمل خشك يبرا

ها و ط است که منجر به بسته شدن روزنهمقدار از دست دادن آب در حد متوس
تواند يشتر آب به طور بالقوه ميشود.از دست رفتن ب يتبادل گاز م يهاتيمحدود

در  يميت به توقف واکنش آنزيبه اختالل سوخت و ساز ساختار سلول و در نها

د که يانجام شده، مشاهده گرد يهايبا توجه به بررس زر منجر شود.يحضورکاتال
ن در يزان فلزات سنگيو م يمواد مغذ يبر رو ياديز اثر زياستفاده از ماسه آبگر

 (. 2برگ نخل نداشت )جدول 
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 زيرشد جوانه در اثر استفاده از ماسه آبگر-8شكل 

 

 کنديز نفوذ ميه ماسه آبگريرما به الشه نخل خير-9شكل 

 
و فلزات  يغلظت عناصر مغذ يبر رو (HS) زياثر ماسه آبگر : 2جدول 

 درخت خرما ين در برگ هايسنگ

مايت

 ر

P K Fe 
C
u 

Mn 
Z
n 

Cd Mo 
C
r 

P
b 

Se 

Ppm 
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بدو

ن 

ماس

ه 

آبگر

 زي

24
34 

180
94 

54
63 

4/
31 

15/
119 

8/
8 

099
7/0 

18/
1 

23
/4 

26/
0 

02/
0> 

10 

سانت

 ي

متر 

ماس

ه 

آبگر

 زي

18
89 

201
12 

23
4 

2/
31 

6/
101 

47
/8 

031/
0 

22/
11 

22
/8 

18
/0 

02/
0> 

20 

سانت

 ي

متر 

ماس

ه 

آبگر

 زي

26

33 

190

23 

22

3 

9/

9 
3/58 

32

/8 

070/

0 

92/

0 

88

/2 

12

/0 

02/

0> 

ن يو غلظت فلزات سنگ يمواد مغذ ي( روHSز )ياثر ماسه آبگر 3جدول 
ش غلظت يز سبب افزاياستفاده از ماسه آبگر. دهد يشه نخل خرما را نشان ميدر ر
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زان يممربوط به  جيشه نخل خرما شده است. با توجه به نتايدر ر ين مواد مغذيا

ن يفلزات سنگزان يمکه د يتوان فهم ي،مشه نخل خرماين در برگ و ريفلزات سنگ
 ه شده قرار داشتند.يم( در محدوده توصيبدن، سرب و سلنيم، مولي)کادم

و فلزات  يغلظت عناصر مغذ يبر رو (HS) زياثر ماسه آبگر :3جدول 

 نخل خرما يهاشهين در ريسنگ

 

 ماريت

P K Fe Cu Mn Zn Cd Mo Cr Pb Se 

Ppm 

بدون 

ماسه 

 زيآبگر

800 11140 689 6/14 8/63 55/6 12/0 05/2 87/8 33/0 01/0> 

10 

 يسانت

متر 

ماسه 

 زيآبگر

820 12287 1606 3/28 0/78 45/8 22/0 40/2 33/21 50/0 01/0> 

20 

 يسانت

متر 

ماسه 

 زيآبگر

1111 12270 787 41/16 2/47 25/8 11/0 89/1 11/10 44/0 02/0> 

فصل در ن در خاک نخل خرما يو فلزات سنگ يزان مواد مغذيم 4جداول 

در غلظت مواد  ير قابل توجهيثأچ تيز هيدهد. ماسه آبگر يح ميتوضرشد را 
بدست آمده فلزات ج يدر خاک نخل خرما نداشته است. با توجه به نتا يمعدن

 ه شده بودند.يم( در سطوح توصيبدن، سرب و سلنيم، مولين در خاک )کادميسنگ
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و فلزات  يغلظت عناصر مغذ يبر رو (HS) زياثر ماسه آبگر :4جدول 
 ن در خاک نخل خرمايسنگ

 P K Fe Cu Mn Zn Cd Mo Cr Pb Se ماريت

ppm 

بدون 

ماسه 

 زيآبگر

111 1035 15788 2/5 215 8/12 47/1 62/0 125 39/2 01/0> 

10 

 يسانت

متر 

ماسه 

 زيآبگر

130 1180 16301 4/4 240 5/12 38/1 50/0 159 14/2 01/0> 

20 

 يسانت

متر 

ماسه 

 زيآبگر

144 1011 16032 0/6 215 5/13 50/1 40/0 133 89/2 01/0> 

 

 ز يزساختار نانوماسه آبگرير

ش ها از يشده جهت انجام آزماه يتهنمونه در  يساختار يبه منظور بررس 
س اصالح نشده و اصالح شده يليدر دوحالت س يروبش يكروسكوپ الكترونيم
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ساختار در دوحالت  10الناستفاده شد. شكل يل سيمت يز تريتوسط پوشش آبگر

 دهد. يمذکور را نشان م

 

پودر نانو ( مربوط به )الف( SEM) يروبش يكروسكوپ الكترونير ميتصو -10شكل

س اصالح شده با پوشش يليو )ب( پودر نانوس يه بدون اصالح سطحياول سيليس

TMS 

 

 شنهادهايو پ يريجه گينت
مه خشک که يدر مناطق خشک و ن ينه آب در بخش کشاورزيمصرف به

ک ين مقاله يت مطرح است. در ايک اولوياب هستند، به عنوان يکم ياريمنابع آب

ط ين ارائه داده شد و در شرايريخاک شز و يبا استفاده ماسه آبگر يكرد تعامليرو
 يهاستميس يفت. امروزه بهبود در طراحش قرار گريخشک مورد آزما يهواوآب

 يهاانيدر ضرر و ز يه کاهش قابل توجهاه منجر بيگ ياز آبيو  محاسبه ن ياريآب

، استفاده ين رويو رواناب ها شده است. از ا يمربوط به به هدر رفت آب در زهكش
دهد ياه اجازه ميشه گيچرا که به ر؛ رسد يدوارکننده به نظر ميز اميگره آباز ماس

ه عبور ين اليداشته باشند و همچنان از درون ا يره شده دسترسيبه منابع آب ذخ

 يتواند عامل مهميم يفناورن يدهند که استفاده از اين مطالعات نشان ميکنند. ا
ح يصح يخشک جهان باشد. الگوبردارمهيدر مناطق خشک و ن يبود کشاورزدر به
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منجر  يج قابل قبول مشابهيتواند به نتايز ميران نيها در کشور ان پژوهشياز ا

ن نوع يفاده از اران مستعد کاشت محصول نخل است و استيا يشود. مناطق جنوب
در  ييدار منطقه از جمله صرفه جويدر توسعه پا يتواند اثرات شگرفيماسه، م

در منطقه، رونق  ييابان زايست، کاهش روند بيط زي، حفظ محيمصرف منابع آب

 جاد اشتغال شود.  يو ا يکشاورز
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