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چکيده
در این مقاله پنج پلیمر سوپر جاذب با استفاده از پراکندگی پودر پوست هندوانه و پودر پوست خیار ( ،)WSP-CSPترکیب پودر پوست هندوانه و بنتونیت
( ،)WSP-Bترکیب پودر پوست خیار و بنتونیت ( ،)CSP-Bزئولیت ( )Zو بنتونیت ( )Bدرون پلی (آکریل آمید-آکریل اسید) ( )Pحل شده در سیستم آبی
به وسیله روش شیمیایی اتصال عرضی به ترتیب با نامهای  P-B ،P-Z ،P-CSP-B ،P-WSP-B ،P-WSP-CSPتهیه شد .هیدروژلهای پلیمری
از طریق اتصال عرضی شیمیایی با روش پلیمریزاسیون با استفاده از  N,Nمتیلن بیس آکریل آمید به عنوان اتصال دهنده عرضی و پتاسیم پرسولفات به
عنوان آغازگر در یک شرایط محیطی ساده سنتز شده است .این هیدروژلهای پلیمری سوپرجاذب به صورت تحلیلی با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ
الکترونی روبشی گسیل میدانی ( ،)FE-SEMطیف سنجی مادون قرمز ( )FTIRو پراش پرتو ایکس ( )XRDارزیابی شدند .همچنین میزان جذب و
واجذب آب این هیدروژلهای پلیمری سوپرجاذب مطالعه شده است .یافتههای این کار نشان داد که نرخ جذب باالی آب و نرخ واجذب پایین P-CSP-

 Bدر مقایسه با نمونههای دیگر به سطح بسیار متخلخل مشاهده شده در تصویر  FE-SEMمرتبط است .نتایج نشان میدهد پلیمرهای سوپرجاذب با
پایه  CSPظرفیت جذب آب و قابلیت حفظ آب بسیار باالیی را دارند که این سوپر جاذبها را برای کاربردهای فناوری مناسب میسازد.
کلمات کلیدی :سوپرجاذب ،نانوکامپوزیت ،روش شیمیایی اتصال عرضی ،ویژگیهای ساختاری و سطحی ،جذب و واجذب آب.

 -1مقدمه
فرآوردههای هیدروژلی از یک گروه مواد پلیمری تشکیل میشوند که ساختار آب دوستشان ،آنها را قادر به نگهداری مقدار زیادی
آب در شبکه سه بعدیشان میسازد .بخاطر بکارگیری گسترده این محصوالت در بسیاری از زمینههای صنعتی و محیط زیستی،
کاربرد آنها به عنوان یکی از اولویتهای مهم در نظر گرفته میشوند .همان طور که انتظار میرفت هیدروژلهای مصنوعی بهدلیل
ظرفیت جذب آب بیشتر ،عمر طوالنیتر و تنوع گسترده از مواد شیمیایی به تدریج جایگزین هیدروژلهای طبیعی شدند .طی
سالهای اخیر به هیدروژلهای سوپرجاذب مبتنی بر مواد طبیعی به دلیل کاربردهای گسترده در جذب و نگهداری حجم باالیی
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آب همراه با ثبات ساختاری توجه قابل مالحظهای شده است .سوپرجاذبها شامل تعداد زیادی گروههای عاملی ] [2 ،1از
پلیمرهای آب دوست هستند که به وسیله اتصال عرضی از پیوندهای کووالنسی یا یونی و نیروهای ثانویه در فرم پیوندهای
هیدروژنی یا برهمکنشهایی آبگریزی به هم متصل شدهاند ] .[4 ،3ژلهای پلیمری بیشتر با کوپلیمری شدن یک مونومر و یک
شبکهساز در یک حالل و یا وارد کردن پیوندهای عرضی به درون محلولی پلیمری ناهمگن فرآوری میشوند .توانایی هیدروژلها
در جذب آب ناشی از سازوکارهایهای مختلف شامل آثار پراکندگی ،اسمزی و گروههای عاملی آب دوست متصل به ساختار
پلیمری است در حالی که مقاومت آنها در برابر انحالل ،ناشی از پیوندهای عرضی میان زنجیرههای شبکه است ].[5
پلیمرهای سوپرجاذب در محصوالت کشاورزی ،بهداشتی ،جاذبهای صنعتی ] ،[7 ،6سیستم تحویل دارو ] [8استفاده میشوند.
زیست پلیمرهای کربوهیدرات طبیعی در دهههای اخیر به علت ویسکوزیته باال ،پایداری حرارتی ،زیست تجزیه پذیری ،ویژگی-
های تشکیل الیه و ظرفیت جذب آب ،توجهات زیادی در مطالعات علمی و صنعتی داشتهاند ] .[9شبکه این کریوهیدراتها
می تواند به وسیله تعدادی از مونومرها (ماننند مونومرهای آکریالت) برای افزایش ماهیت آبدوستی ،آبگریزی یا پلی الکترولیتی
کربوهیدرات از طریق واکنش دهندههای مختلف و شرایط بکارگیری استفاده شوند که این یک روش کارآمد برای آمادهسازی
پلیمرهای سوپرجاذب است ] .[10قابلیت تشکیل سوپرجاذب از طریق پلیمریزاسیون مونومرها درون پلی ساکاریدهایی مانند
نشاسته ،کیتوزان ،آلیژانت سدیم و صمغ زانتان به خوبی اثبات شده است ] [11-12همچنین اضافه کردن رس معدنی یک روش
نسبتاً موثر برای بهبود ویژگیهای این نوع از هیدروژلها است ].[13
پودر پوست هندوانه ( )WSPو پودر پوست خیار ( ،)CSPپلی ساکاریدهای ارزان قیمت سازگار با محیط زیست ] ،[14زیست
تجزیه پذیر ،غیر سمی ،تجدیدپذیر و پایدار هستند .کاربرد وسیع آنها توسط بعضی از ویژگیهای ساختاری و عملکردی (مانند:
حاللیت کم در دمای اتاق در آب) محدود شده است ] .[15با این حال پیوند مونومرهای آکریلیک اسید و آکریل آمید به ترکیب
 WSPو ( CSPیا  CSPو بنتونیت یا  WSPو بنتونیت) ،به طور مؤثری میتوان ویژگیهای پلی ساکارید و پلیمرهای مصنوعی
را ترکیب کرد .هیدروژلهای مبتنی بر ترکیب  WSPو  CSPیک نوع مواد پلیمری پیشرفته با مقاومت خوب در برابر نمک،
استحکام باال و جاذب و نگهدارنده خوبی برای آب هستند.
در این مقاله سنتز و مشخصهیابی نانوکامپوزیتهای سوپرجاذب آلی-معدنی تشکیل شده از پلی (آکریلیک اسید)/پلی (آکریل
آمید)-ترکیب  WSPو ( CSPیا  CSPو بنتونیت یا  WSPو بنتونیت) از طریق اتصال عرضی شیمیایی با روش پلیمریزاسیون با
استفاده از  N,Nمتیلن بیس آکریل آمید (اتصال دهنده عرضی) و پتاسیم پرسولفات (آغازگر) در یک شرایط محیطی ساده بررسی
شده است .همچنین پلیمرهای سوپرجاذب مبتنی بر بنتونیت و زئولیت از همین روش ترکیب کردن پلی (آکریلیک اسید)/پلی
(آکریل آمید) سنتز شدهاند .در این پژوهش کامپوزیتهای پلیمری به وسیله طیف  FE-SEM ،FTIRو  XRDتجزیه و تحلیل
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شدند .نتایج نشان داد که اضافه کردن مقدار مناسب از رسهای معدنی توانست استحکام مکانیکی و ظرفیت جذب آب سوپر
جاذبها را بهبود ببخشد.
 -2روش تجربی
 -2-1مواد آزمايشگاهي و دستگاهها
دو مونومر استفاده شده در این مطالعه ،آکریل آمید و آکریلیک اسید ( )AA, Merck Company, 99%هستند .پتاسیم
پرسولفات که بدون خالص سازی به عنوان آغازگر و  N,Nمتیلن بیس آکریل آمید ( )Merck Companyبه عنوان عامل پیوند
دهنده مورد استفاده قرار گرفتند ساخت شرکت مرک آلمان هستند WSP .و  ،CSPاز قرار دادن پوست تازه هندوانه و خیار
برای  24ساعت در خشککن در دمای  50درجه سانتیگراد و پودر کردن با هاون و غربال کردن ذرات با الک مشبندی 200
میکرونی به دست آمدند .در مراحل پلیمریزاسیون از آب دویونیزه و گاز نیتروژن با خلوص باال استفاده گردید.
طیفهای مادون قرمز سوپر جاذبها در دستگاه طیفسنج  Perkin Elmer 2 RX1با استفاده از روش قرص  KBrفشرده در
محدوده طیفی بین  400-4000cm-1ثبت شد .نمونههای خشکشده با نسبت  1تا  100با پودر  KBrمخلوط شدند و قبل از
گرفتن طیف ،به قرص های فشرده تبدیل شدند .پراش پودری پرتو ایکس سوپر جاذبها با استفاده از دستگاه  Brukerبا منبع
تابش  )λ = Å 5404/1( Cu-Kαدر گسترهی زاویهای  2θ = º75-5و دقت  0/02بدست آمد .تصاویر ریختشناسی سطحی از
سوپر جاذب های نانوکامپوزیت سنتز شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ( ،)FE-SEMمدل
 HITACHI S-4160بدست آمدند.
 -2-2سنتز سوپرجاذبهاي نانوکامپوزيت مورد مطالعه
برای سنتز سوپر جاذب پلی (آکریلیک اسید)/پلی (آکریل آمید) ،CSP ،WSP-زئولیت یا بنتونیت (یا  CSPو بنتونیت یا WSP

و بنتونیت) نیاز است که آکریلیک اسید قبل از استفاده با سود ( ،)NaOHتا  80درصد در حمام آب یخ خنثیسازی شود .ابتدا
 2گرم از آکریل آمید حل شده درون  30میلیلیتر آب دویونیزه را همراه با  WSPو  CSPبه نسبت ( 1:1یا نسبت  1:1بنتونیت
و  WSPیا نسبت  1:1بنتونیت با  CSPیا زئولیت یا بنتونیت ) به یک بالن  250میلی لیتری سه دهانه برای تهیه آکریل آمید-
 ،CSP-WSPآکریل آمید-WSP-بنتونیت ،آکریل آمید-CSP-بنتونیت ،آکریل آمید-زئولیت و آکریل آمید-بنتونیت انتقال
میدهیم .بالن سه دهانه مجهز به دماسنج ،هم زن و ورودی گاز ازت است .این ترکیب برای همگن شدن و خروج اکسیژن با
استفاده از انتشار آرام گاز ازت برای مدت یک ساعت هم زده شد .آکریلیک اسید ( 10میلیلیتر) در  10میلیلیتر آب دویونیزه
حل شد و با استفاده از سود ( )NaOHخنثیسازی شد .در ادامه مقدار  14میلیلیتر از آکریلیک اسید خنثی شده ،به ترکیب
آکریل آمید( CSP-WSP -آکریل آمید-WSP-بنتونیت ،آکریل آمید-CSP-بنتونیت ،آکریل آمید-زئولیت و آکریل آمید-
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بنتونیت) اضافه شد .سپس مقدار مورد نیاز پتاسیم پرسولفات (0/4گرم) به عنوان آغازگر در  2میلیلیتر آب دویونیزه حل و به
ترکیب در حال همگن شده اضافه گردید .بعد از  15دقیقه  N,Nبیس آکریل آمید ( 0/032( )NBAگرم) حل شده در آب به
عنوان پیوند دهنده عرضی به ترکیب اضافه شد .ترکیب واکنشی تا تکمیل شدن پلیمریزاسیون در حمام آب در دمای  70درجه
سانتیگراد هم زده شد .عمل همزدن مکانیکی در تمام مراحل واکنش وجود داشت .بعد از تکمیل شدن پلیمریزاسیون محصول
تولید شده با اتانول به مدت  5دقیقه شست و شو داده و برای مدت  15ساعت درون هاون در دمای  40درجه سانتیگراد خشک
گردید .برای آسانی پلی (آکریل آمید-آکریلیک اسید) ،CSP- WSP-پلی (آکریل آمید-آکریلیک اسید)- WSP-بنتونیت ،پلی
(آکریل آمید-آکریلیک اسید)- CSP-بنتونیت ،پلی (آکریل آمید-آکریلیک اسید)-زئولیت ،پلی (آکریل آمید-آکریلیک اسید)-
بنتونیت را به اختصار به صورت  P-B ،P-Z ،P-CSP-B ،P-WSP-B ،P-WSP-CSPنامگذاری میکنیم.

-2-3مشخصهيابي
برای ارزیابی جذب آب نمونهها ،نمونه هیدروژل خالص و خشک در  500میلی لیتر آب دویونیزه برای مدت  210دقیقه قرار
گرفت .پس از برقراری تعادل ،آب اضافی با عبور از صافی و آویختن برای مدت  45دقیقه حذف شد .ظرفیت جذب آب نمونهها
در زمانهای مختلف به عنوان وزن آب جذب شده بر گرم پلیمرهای سوپر جاذب به صورت زیر محاسبه شد ]:[17-18
) (𝑀2 −𝑀1
𝑀1

()1

= 𝑞𝑒𝑄

جذب 𝑞𝑒𝑄 (𝑔 )𝑔⁄به صورت گرم ژل متورم ( )𝑀2بر گرم هیدروژل خشک (  )𝑀1محاسبه شد .با همین شیوه ،میزان تورم
نمونههای سنتز شده در مراحل و شرایط گوناگون تهیه سنتز اندازهگیری شد .مقدارهای واجذب آب با استفاده از معادله زیر به
دست آمد.
𝑊. 𝑅. = (𝑀𝑡 ⁄𝑀0 ) × 100

() 2

که  𝑀0وزن اولیه سوپر جاذب در آب و 𝑡𝑀 وزن آب از دست رفته در هر فاصله زمانی است.
 -3نتایج و بحث
 -1 -3بررسي طيف FTIR

نتایج طیف سنجی  FTIRنمونهها در شکل  1نشان داده شده است .به طور کلی انواع گروههای عاملی اکسیژنی در ساختار
شامل مدهای ارتعاشی اپوکسی ( ،1600-1500 cm-1( sp2- C=C ،)1320-1230 cm-1( )C-O-Cدر سطح ارتعاشی) ،کربوکسیل
( ،)1750-1650 cm-1( )COOHگونههای کربونیل (1650-1600cm-1( )C=O؛  C-H ،]19[ )1850-1750 cm-1و
هیدروکسیل ( 3800-3050 cm-1( )C-OHو  )1070 cm-1با همه ی  C-OHارتعاشی از  COOHو  H2Oمیباشند .در ادامه
گروههای عاملی در طیف  FTIRسوپر جاذبها شناسایی میشوند.
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پیوندهای جذبی در  3660 cm-1و  3450 cm-1به خاطر ارتعاشات کششی گروههای هیدروکسیل ( )OHبه دلیل حضور اسید یا
آب در نمونهها است [ .]19پیوندهای  1725 cm-1مربوط به  ]20[ C=Oو پیوند جذبی در تقریباً  1535 cm-1با پیوند

C=C

حلقههای آروماتیک مطابقت دارند .ارتعاشات  1435 cm-1 ،500 cm-1متعلق به گروه ارتعاشی کششی  C-OHو همچنین ارتعاش
 C-Oدر  1050 cm-1 ،795 cm-1تشکیل میشوند .ارتعاش  1265 cm-1به علت پیوند نامتقارن آروماتیک کشش اپوکسی
مولکولهای هیبرید شده  SP2پیوند ( )C-Oو ( )C-Cاست [ 13و  .]15در زیر  3000 cm-1دو قله  )2940 cm-1( CH3و

CH2

( )2920 cm-1وجود دارد [ .]21قله  CH3نشان دهنده کشش ارتعاشی متقارن در مولکول  CH3است ،در حالی که قله

CH2

نشان دهنده کشش ارتعاشی متقارن در  CH2است .پیوند حدود  2360 cm-1به  CO2نشأت گرفته از هوا در حین اندازهگیری
 FTIRمرتبط است .حضور گروه هیدروکسیل ( )OHدر عدد موج پایین برای  CSPو  P-CSPمیتواند در افزایش جذب آب بیشتر
مشارکت داشته باشد .گروههای کربنی و آب تشکیل شده در هیدروژلها نشان میدهد که این نانوکامپوزیتهای سوپرجاذب
تشکیل شدهاند.

شکل  -1طیف  FTIRمربوط به P-B ،P-Z ،P-CSP-B ،P-WSP-B ،P-WSP-CSP
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 -2 -3بررسي ساختاري و ريختشناسي سطحي
الگوی پراش پرتو ایکس مربوط به پلیمرهای سوپر جاذب در شکل  2نشان داده شده است که قلهی پهنی در  19/8درجه نمایش
میدهد .نمونهها رفتار جامدارت بیشکل را دارند اما در نمونه  P-Bو  P-Zعالوه بر رفتار جامدات بیشکل ،رفتار نیمهبلوری را
نشان میدهند .پهنشدگی و شدت ضعیف قلههای سوپرجاذبها ،نشان دهندهی بینظمی داخل ساختار (بلوری) است .این
قلههای مشاهده شده در طیف سوپر جاذبها نشان میدهد پلی (آکریل آمید-آکریلیک اسید) در سطح مولکولی به خوبی در
بنتونیت ،زئولیت و پوست هنداونه و پوست خیار پراکنده شده است .همچنین موقعیت قله پراش در سوپر جاذبها به طور قابل
مالحظهای با  WSPو  CSPمتفاوت بود .الگوی پراش  p-WSPاین نشان دهندهی این است که هیدروژل ساختار بلوری ندارد.
بخشها پلیمر پلی آکریل آمید و پلی آکلریل اسید که به سایتهای ترکیبات برای تشکیل هیدروژلهای نانوکامپوزیت پیوند
داده شدهاند ،میتوانند تحرک پذیری مولکولهای این ترکیبات را محدود کنند و در توانایی آنها در تشکیل ساختار منظم اختالل
ایجاد کنند؛ یعنی نظم حلقههای مولکولی از بین میرود .فقدان ساختار بلوری در هیدروژلها در الگوی پراش پرتو ایکس در
تحقیقات قبلی روی سنتز پیوند ماکروویو پیشرفته نشاستهی سیب زمینی با آکریل آمید ،مشاهده شد [ ،]13که برای پلیمرهای
بیشکل عمومیت دارد .در الگوی پراش پرتو ایکس سوپر جاذبهای  ،P-Zقلههای برجسته متناظر با فاصلهی صفحه قاعدهها در
زاویهی تقریبا  20درجه واقع شده است ،ولی در سوپر جاذبها  P-Bدر زاویهی  22درجه است .این نشان دهندهی وارد شدن
پلی (آکریل آمید-آکریلیک اسید) داخل صفحات بنتونیت و زئولیت در طی فرآیند پلیمراسیون است که باعث جابجایی بازتاب
عمود بر صفحه قاعده به سمت زاویههای بزرگتر میشود ،که به نوبهی خود تاییدی بر تشکیل ترکیب است [.]16

شکل  -2الگوی پراش پرتو ایکس P-B ،P-Z ،P-CSP-B ،P-WSP-B ،P-WSP-CSP
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میکروگرافهای  FE-SEMنانوکامپوزیتهای  P-B ،P-Z ،P-CSP-B ،P-WSP-B ،P-WSP-CSPنشان داده شده در شکل 3
ساختار الیهای را نمایش میدهند .تصاویر  FE-SEMنمای سوپرجاذبها به جز  P-CSPیک ساختار چند الیه با سطح زیر و
متراکم را نشان میدهد در حالی که  P-CSPساختار شبکهای متخلخل را دارا میباشد .از آنجایی که اندازه تخلخل مرتبط با
میزان جذب آب است به همین دلیل نفوذ آب به شبکه پلیمری تقویت شده  P-CSPراحتتر است.

شکل  -3تصاویر  FE-SEMمربوط به  P-WSP-B ،P-CSP-B ،P-Z ، P-WSP-CSPو  .P-Bمقیاس طولی در تمام شکلها  1 μmاست.
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 -3 -3بررسي فرايند جذب و واجذب آب
شکل  4نمودار سنتیک تورم هیدروژلهای تولید شده در بازه زمانی  210دقیقه را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که تمام
نانو کامپوزیتها یک روند افزایش تورم تا مدت  100دقیقه غوطهوری در آب نشان میدهند و پس از آن افزایش زمان غوطهوری
تأثیر چندان زیادی بر جذب آب سوپر جاذبها ندارد.
سوپرجاذبهای بر پایه زئولیت و پودر پوست هندوانه میزان جذب پایینی را نشان میدهند اما سوپرجاذبهای بر پایه بنتونیت
و پودر پوست خیار میزان جذب باالیی دارند .جذب آب در سوپرجاذب  P-CSP-Bبسیار بیشتر از دیگر نمونهها است .از آنجایی
که جذب آب هم در سوپرجاذب بر پایه بنتونیت و هم سوپرجاذب بر پایه پودر پوست خیار باالست در ترکیب بنتونیت و پودر
پوست خیار نیز افزایش قابل توجهی را نشان میدهد .توانایی  P-CSP-Bبرای جذب آب ناشی از گروههای عاملی آبدوست متصل
شده به شبکه پلیمری  CSPاست در حالی که مقاومت  P-WSP-Bدر برابر انحالل ناشی از پیوند عرضی میان زنجیرهای شبکه
به علت حضور بنتونیت است [ .]15بیشترین میزان تورم  5025±5گرم بر گرم برای هیدروژل پلیمری حاوی  P-CSP-Bمشاهده
شد که این مقدار از مقدارهای گزارش شده در مطالعات گذشته بیشتر است [ 15و  .]17در نتیجه حضور بنتونیت میتواند
تخلخل  P-CSPرا افزایش دهد که منجر به جذب آب بیشتر میگردد.

شکل  -4نمودار جذب آب  P-WSP-B ،P-CSP-B ،P-Z ، P-WSP-CSPو .P-B
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در شکل  5نمودار واجذب آب توسط سوپرجاذبهای نانوکامپوزیت ارائه شده است .زمان حفظ آب در نمونههای مورد مطالعه
بین  12تا  15روز بوده است که سوپر جاذبهای  P-CSP-Bنرخ خشک شدن قابل قبولی را ( 14روز) در مقایسه با دیگر
سوپرجاذبها نشان دادهاند .این امر ممکن است به دلیل افزایش تخلخل باشد که در میکروگراف  SEMاین نمونهها مشاهده شده
است .جذب سریع آب توسط سوپرجاذبها در ابتدا و رسیدن به حداکثر مقدار جذب و همچنین واجذب تدریجی تا حالت تعادل
اولیه بهعنوان نتیجهای از یک فرایند آبدوستی و آبگریزی این سوپرجاذبها است.

شکل  -5نمودار واجذب آب  P-WSP-B ،P-CSP-B ،P-Z ،P-WSP-CSPو .P-B

 -4نتیجهگیری
در این مقاله ویژگیهای ساختاری ،ریختشناسی ،میزان جذب آب و ویژگی حفظ آب پنج پلیمر سوپرجاذب به نامهای P-WSP-

 P-B ،P-Z ،P-CSP-B ،P-WSP-B ،CSPمورد بررسی قرار گرفت .این هیدروژلها با استفاده پراکندگی  ،CSP ،WSPبنتونیت و
زئولیت درون شبکه پلی (آکریل امید -آکریلیک اسید) در یک محیط آبی از طریق روش شیمیایی اتصال عرضی آماده شدند.
الگوهای  XRDنمونهها یک قله برجسته پهن در زاویه تقریباً  22درجه رخ داده است که برای پلیمرهای آمورف معمولی است.
گروههای عاملی اکسیژندار مختلفی در طیف  FTIRمشخص شده است که تشکل کامپوزیتهای سوپرجاذب را تایید میکند و
این گروههای عاملی میتواند به توانایی هیدروژلها برای جذب آب کمک کند .بررسیهای  FE-SEMنشان میدهد که پلیمرهای
سوپرجاذب برپایه  CSPیک سطح متخلخل ارائه میدهد که میتواند میزان ظرفیت جذب آب و توانایی حفظ آب آن را بهبود
بخشد .در حالی که مقاومت سوپر جاذبهای مبتنی بر  WSPبه انحالل مربوط به سطوح زبر و متراکم مشاهده شده در تصاویر
 FE-SEMنسبت داده میشود .نتایج جذب در سوپرجاذبها نشان داد که میزان جذب آب  5025گرم برگرم در
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15  این نمونهها نرخ خشک شدن کمتری در حدود. گرم برگرم بود700  با میزان جذبP-WSP-B بسیار بیشتر از سوپر جاذب
 در این راستا گزینش رویکردهای جدید مدیریتی در کشور و بهرهگیری صحیح از آنها میتواند به کمک.روز را نشان میدهند
 بیشک بهرهگیری از ترکیبات سوپرجاذب یکی از انواع مدیریتهای پیشنهادی جهت کاهش مصرف آب.کشاورزی کشور بشتابد
 با بهره گرفتن از سوپرجاذبها به تنهایی یا در کنار سایر روشهای.و یا افزایش راندمان آبیاری جهت مناطق خشک میباشد
 این توانایی را دارد که سرزمینهای خشکی مانند ایران را از فجایع خشکسالی، اگر به درستی پیاده شود و تداوم یابد،نوین آبیاری
. برهاند، و از وابستگی شدید غذایی و بحران اشتغال از سوی دیگر،و زیست محیطی از یک سو
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