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  :چكيده

دسترسي نامناسب به آب در مناطق خشك و نيمه خشك نياز افزايش كارآيي مصرف آب را بـه عنـوان يكـي از         
ي كه با كمتـرين ميـزان آب قابـل دسـترس       به طور   نمايد  محورهاي اصلي كشاورزي پايدار در اين مناطق مطرح مي        

هاي هيدروپونيك و جايگزيني آن بـا   هاي سوپرجاذب در گلخانه مصرف پليمر. توان به بيشترين توليد دست يافت  مي
را در دسترسش قرار داده موجبات كاهش مصرف   ) خيار درختي (بخشي از مواد بستر ضمن اينكه آب مورد نياز گياه           

  .شود هاي مرتبط با آن مي  هزينهنمايد و تا حد چشمگيري باعث كاهش  آب آبياري را فراهم مي
اين تحقيق فرض بر آن داشته كه كاهش آب آبياري در بستر كشت داراي پليمر، نه تنها باعث كاهش عملكـرد                

ب نمايد زيرا بستر جديد باعث نگهداشت بيـشتر آ  شود بلكه موجبات افزايش كارآيي مصرف آب را هم فراهم مي            نمي
ط مطلـوبي  بخشد و از لحاظ هيدروليكي بستر در شـراي  شده و ساختمان بستر كشت را تا حد بسيار زيادي بهبود مي      

 تهيه مدل ساده توليد با توجه به حجم آب مصرفي ،و در نهايت.  تاثير مثبتي بر عملكرد خواهد داشتگيرد و قرار مي 
هـاي هيـدروپونيك،    يت كم آبياري در بهره برداري از گلخانـه در برابر ميزان استفاده از پليمرهاي سوپرجاذب ، مدير       

تاثير ميزان استفاده از پليمرهاي سوپرجاذب بر دور آبياري در برابر باالترين حجم توليد و در نتيجه افزايش كـارآيي         
  .دهد مصرف آب را مورد بررسي قرار مي

 درصد جايگزيني پليمر با مواد بستر توانايي ۳۰نتايج به دست آمده از انجام طرح نشان دهنده آن بود كه ميزان 
هـاي    درصـد داشـته و در نتيجـه باعـث افـزايش كـارآيي مـصرف آب در گلخانـه        ۲۰كاهش آب آبياري را تا ميـزان       

شود و همچنين نسبت سـود خـالص بـه هزينـه بـراي تيمـار         درصد در هر متر مكعب مي    ۴۴هيدروپونيك به ميزان    
نهايتاً با توجه به ميزان عملكرد تيمارهاي مختلف .  درصد در افزايش يافته است ۹۲ان  برگزيده نسبت به شاهد تا ميز     

توان ميزان عملكرد محـصول   اي براي توليد نوشته شد كه با استفاده از آن مي پليمر و تغييرات آب آبياري مدل ساده   
  .ليد از قبل برنامه ريزي نمودرا در برابر مقادير مختلف استفاده از پليمر و آب آبياري تخمين زد و براي تو

  
  پليمر سوپرجاذب، هيدروپونيك، كارآيي مصرف آب :كلمات كليدي

  
  



  :مقدمه
با توجه به محدود بـودن منـابع   . باشد ترين عامل براي توليد محصوالت كشاورزي مي    آب اولين و اساسي   

ريزي دقيقي براي اسـتفاده بهينـه از   آبي در كشورمان و اصل استفاده بهينه از هر قطره آب، ضروري است كه برنامه      
از جملـه ايـن   . ]۵[منابع آبي موجود در كشور، براي كشاورزي به عنوان بزرگترين مصرف كننـده آب صـورت گيـرد            

 نام برد كه عالوه بر صرفه جويي قابل مالحظه در مقدار  در گلخانه) كشت هيدروپونيك(راهكارها مي توان از آبكشت 
ز به شدت افزايش داده و از اين رهگذر ضمن متعـادل سـاختن عرضـه ايـن محـصوالت در      آب مصرفي، عملكرد را ني    

هاي هيـدروپونيك   از آنجايي كه ساخت گلخانه  . طول سال آثار اشتغال زايي قابل توجهي را نيز در پي خواهد داشت            
 شـده لـذا طرحـي    باشد و بستر كشت آن نيز از تركيبات گران قيمتي تـشكيل  مستلزم صرف هزينه بسيار زيادي مي    

بيان شد كه نه تنها باعث كاهش ميزان آب مصرفي شده بلكه موجبات صرفه جويي در عوامل وابسته نظير كودهـا و         
در ايـن تحقيـق درصـدهاي مختلـف     . آورد شود را نيز فراهم مـي  مواد غذايي كه به صورت محلول در آب استفاده مي 

ر گروههاي مختلـف  ثرات مقادير مختلف آب آبياري را به و اپليمر سوپرجاذب جايگزين بستر كشت هيدروپونيك شد 
در اين تحقيق فـرض بـر آن بـود كـه كـاهش فواصـل       . مورد بررسي قرار گرفت روي گياه خيار درختي    ،بستر كشت 

آبياري و افزايش دور آن در بسترهاي هيدروپونيك  با اختالط پليمر نه تنها تاثير بسزايي در كاهش توليد نميگـذارد        
  .باشد  احتمال افزايش توليد را نيز دارا ميبلكه

 تحقيقي كه در گذشته روي اثر پليمر سوپرجاذب بر مقدار ماده خشك توليدي سويا انجام شده بـود نيـز ايـن                    
كريمـي  (نتيجه را بيان نمود كه افزايش پليمر باعث زياد شدن مقدار ماده خـشك توليـد شـده گيـاه سـويا گرديـد                   

ان روغني نيز نتايج مشابهي به دست آمد كه اين موضوع بيانگر اثر مثبـت پليمـر در بـستر            در مورد گياه كت   ). ۱۳۷۲
اين تحقيق در مورد گياه گوجه فرنگـي نيـز نتـايجي كـامالً مـشابه در پـي داشـت                ). ۱۳۸۰(باشد كيخايي   كشت مي 

 داراي پليمر باعـث    فرض ديگر اين تحقيق بيانگر آن بود كه بستر كشت هيدروپونيك          ). ۱۹۸۰دانشگاه كوچي ژاپن    (
  .نمايد افزايش كارآيي مصرف آب شده و در جايگزيني با مواد رايج در بستر بهتر عمل مي

 الزم به ذكر است كه بستر كشت هيدروپونيك يك نوع بستر درشت دانه بوده لذا تحقيقات انجام شده در ايـن             
ت افزايش و بهبود تخلخل را فراهم نموده و مورد نشانگر آن است كه كاربرد پليمر در بستر كشت درشت دانه موجبا         

باعث افزايش ظرفيت نگهداري آب در بستر شده و مسئله ظرفيت پايين نگهـداري رطوبـت در ايـن بـسترها را حـل               
 انـد  فتـه تحقيقات ديگري نيز در اين زمينه انجام شده كه همگي به نتايج يكـساني دسـت يا              ). ۱۳۶۶شرفا  (نمايد    مي

  ).۱۹۹۱وودهوس و همكاران(، )۱۹۸۶تيلور و همكاران (، )۱۳۷۸گنجي خرمدل (
اري در برابـر بـاالترين   تاثير ميزان استفاده از پليمرهاي سوپرجاذب بر دور آبيـ  ،اين طرحهدف از اجراي    

 ميـزان  مـدل سـاده توليـد در برابـر حجـم آب مـصرفي و         و در نهايت تهيه     كارآيي مصرف آب   افزايش،  حجم توليد 
 استفاده بهينه از منـابع آب  در سوپرجاذب می باشد که با استفاده از آن بتوان مديريت درستی          ستفاده از پليمرهاي  ا

  .اعمال نمودهاي هيدروپونيك   از گلخانه مناسب بهره برداريموجود و

  
  :د و روشهاموا

  متـر مربـع  ۱۸۰۰ به مساحت  در يکی از گلخانه های اطراف شهرستان پاکدشت۱۳۸۳اين طرح در بهار   
سيـستم آبيـاري ايـن    .  دِقيقه عرض شمالی انجـام شـد  ۲۸ درجه و ۳۵طول شرقي و   دقيقه   ۴۵ درجه و    ۵۱ر  واقع د 

آن نيـز از نـوع هيـدروپونيك  بـا     اي و قابل تنظيم براي هر تيمار آبياري بـوده و بـستر كـشت          قطرهمجموعه از نوع    
ـ  . باشد مي)  درصد ۶۰(و پيت موس  )  درصد ۲۵(، پرليت   ) درصد ۱۵( پوكه صنعتي  تركيبات راي رسـيدن بـه اهـداف       ب

در ايـن  . در قالب بلوكهاي كامل تصادفي استفاده گرديـد ) اسپليت پالت( طرح آماري كرتهاي خرد شده    مورد نظر از  
اي از درصد هاي مختلف پليمر جاذب آب مورد بررسي و آزمـايش        طرح تيمارهاي مختلف كم آبياري با زير مجموعه       



هـر تكـرار بـه     به اين ترتيـب  .ياري و بهترين ميزان جايگزيني پليمر مشخص شود      قرار گرفت تا تيمار مناسب كم آب      
 درصد كاهش آبياري نسبت به عرف منطقه و هر تيمار آبياري نيـز بـه چهـار    ۳۰ و ۱۰،۲۰چهار تيمار آبياري شاهد،  
زم بـه ذکـر    ال.مر به جاي مواد بستر تفكيك شدپلي  درصد جايگزيني حجمي۳۰ و   ۲۰،  ۱۰ تيمار بستر كشت شاهد،   

 بـذر  .  بوده و بصورت ژل متورم شده با مواد بستر ترکيـب گرديـد          PR3005Aاست که پليمر مورد استفاده از نوع        
 روز آبيـاري بـه   ۲۰شت بذر بـه مـدت   بعد از ك.  شدشتماه ك در روز اول مرداد  انتخاب وPSاي از نوع      خيار گلخانه 

 و برنامه ريزي آبيـاري بـراي تيمارهـا انجـام     اي آبياري اعمال شدهتيمارهدر انتها  صورت روزي يكبار انجام گرديد و       
 در آن نمونه برداري ميـوه  صورت گرفت که روز بعد ۵۶ ميوه خيار اولين نمونه برداري به ثمر رسيدن    بعد از    .گرفت

ول دوره  اين کـار در طـ  هاي هر بوته چيده و به صورت جداگانه وزن گرديدند و ارقام حاصل از آن به دقت ثبت شد                
شده به صـورت ليـست    جمع آوري  مراحل فوق اطالعاتپس از انجام. شدرشد به طور متوسط هر هفته يکبار انجام   

 مـورد  SASدر پايان اطالعات جمع آوری شده توسـط نـرم افـزار    . را رقم زدگياهي عملكرد جامعي در آمد و صفت   
ين مناسبترين  براي تعيها تا بتوان از آنگرديده تعيين در انتها نسبت سود خالص به هزينو  گرفت   برآزش آماری قرار  

  .هاي به دست آوده نوشته شد تيمار استفاده نمود و سپس مدل توليد با استفاده از داده
  

  :نتايج و بحث
نمايانگر آن ) آناليز آماري شاخص عملكرد) ( ۱( صفت گياهي عملكرد در جدولنتايج بررسيهای انجام شده روي

به منظور . توان ميزان آبياري را تا حد قابل قبولی کاهش داد  می PR3005A برد پليمر سوپر جاذباست که با کار
بررسی دقيق تر مقايسه ميانگين اثرات متقابل کم آبياری و جايگزينی سوپرجاذب بـه روش آزمـون چنـد دامنـه ای          

 gr ۱۱۷۰بيـشترين کميـت   گويـاي آن اسـت كـه در آن    ) ۲( درصد انجام شد كه جـدول     ۵ل  دانکن در سطح احتما   
 درصد پليمر سوپر جاذب می باشد که خود بيانگر تاثير مثبت پليمر بر       ۲۰مربوط به تيمار آبياری شاهد با جايگزينی      

  .روند عملکرد محصول است
 اين تيمار به دليل در اختيار داشتن حداکثر آب مورد نياز از عملکرد خوبی بر خوردار بود ولی تيمار بعدی کـه              

 درصـد  ۲۰بود كه اين رقم مربوط بـه تيمـار   ) gr ۱۱۳۳(  نسبتاً پايين تری قرار داشت دارای كميتی معادل  در سطح 
اين تيمار به لحاظ صرفه جويي در مـصرف آب و متقـابالً مـواد           . باشد  درصد پليمر می  ۳۰کاهش آبياري و جايگزينی     

از آنجا که پليمر قابليت . دهد بل قبولی افزايش ميغذايي محلول در آن حائز اهميت بوده و راندمان توليد را در حد قا
تواند اين ذخيره را بـه مـرور در اختيـار     جذب و نگهداری آب و مواد غذايي محلول در آن را دارد و در صورت نياز مي  

ه اين ب. گياه قرار دهد لذا با استفاده از آن می توان اثرات و تنشهای کم آبياری را تا حد قابل مالحظه ای کاهش داد             
: توان در بسياری از هزينه هـای جـانبی ماننـد   بلکه مي ترتيب با کاهش آبياری نه تنها گياه با تنش روبرو نمی شود       

 درصـد کـل   ۲۰های کارگری تا مبلغ  قابل توجهي يعنی حـدوداً          هزينه مواد غذايي، آب مصرفی و همين طور هزينه        
 درصـد جـايگيني   ۳۰ درصـد كـاهش آبيـاري و    ۲۰ تيمـار  معادل ميزان صرفه جويي مصرف آب  (های نامبرده     هزينه
صرفه جويي نمود که در مقايسه با آن مقدار اندک كاهش عملکرد نسبت به تيمار شاهد، رقم محـسوسی بـه              ) پليمر

  . رسم گرديد)۱(و اثرات متقابل آنها نمودارجهت بررسي بهتر تاثير آبياري، جايگزيني پليمر . آيد شمار مي
اثر آبياري بر عملكرد بـه صـورت منحنـي درجـه دوم     توان بيان نمود كه   مي)۱( و نمودار )۱(ل با توجه به جدو   

باشد و اثرات متقابل كاهش آبيـاري و   بوده و تاثير جايگزيني پليمر سوپرجاذب بر عملكرد به صورت تقريباٌ خطي مي    
توان نتيجه گرفت  از اين موارد مي. گردد جايگزيني پليمر سوپرجاذب بر عملكرد به صورت منحني درجه دوم بيان مي

كه مدل مورد نظر بايد در مقابل ميزان آب آبياري درجه دوم بوده و در مقابل جايگزيني پليمر سوپرجاذب به صورت  
   .خطي عمل نمايد

توان بيان نمود كـه اسـتفاده از ايـن روش     با اعمال تيمارهاي آبياري و بررسي اثر پليمر در اعمال كم آبياري مي  
 درصد داشته و تنهـا بـراي آبيـاري    ۲۰وانايي كاهش ميزان آب آبياري مورد نياز را براي گياه خيار درختي تا ميزان    ت

 متر مربع را در نظر بگيريم ۱۸۰۰اي با وسعت      اگر گلخانه .  درصد آب در نظر گرفته شده استفاده نمود        ۸۰ميتوان از   



 متر مكعب صرفه جويي در مصرف آب داشت ۱۷۴توان تا    ميبا توجه به ميزان كاهش آب آبياري در هر دوره كشت            
  . گردد هايت كاهش حجم آب مصرفي ميكه باعث افزايش دور آبياري و در ن

مربـوط بـه    ) gr ۶۲/۵۷(براي تعيين شاخص كارآيي مصرف آب با توجه به اينكه بيشترين مقدار ثبت شده               
باشد كه در مقياس   درصد حجمي مي۳۰ب به مقدار  درصد و جايگزيني سوپرجاذ۲۰تيمار كم آبياري به ميزان      

  .باشد رقم با ارزشي مي) gr ۶۵/۳۹(با مقدار ثبت شده تيمار آبياري و پليمر سوپرجاذب شاهد يعني 
  

آناليز آماري شاخص عملكرد): ۱ ( جدول  

α≤p       منابع تغييرات        ميانگين مربعات   درجه آزادي                                                               
۴۱/۱۵۲۰۵۶           ۳                 كاهش آبياري                                 ۰۰۰۱/۰             

۳۳/۵۷۳۸۱                                خطي                            ۱             ۰۰۲/۰               
                              ۱            ۶۸/۳۹۰۴۲۱            ۰۰۰۱/۰                           درجه دوم                       
۲۰/۸۳۶۶              ۱                  درجه سوم                                       ns 

هاي اصلي         اشتباه كرت                  ۲۴               ۴۰/۸۴۵۰                -                   
  
                   مقادير سوپر جاذب ۳            ۰۷/۱۱۸۶۱۳            ۰۰۰۱/۰              
۲۰/۱۶۷۳۲۳            ۱                  خطي                                        ۰۰۰۱/۰               
۱۸/۱۷۵۳۲۹            ۱                  درجه دوم                                   ۰۰۰۱/۰              
۸۳/۱۳۱۸۶            ۱                  درجه سوم                                       ns 

كاهش آبياري *                   سوپر جاذب ۹             ۲۶/۶۲۹۸۳             ۰۰۰۱/۰                          
هاي فرعي اشتباه كرت                           ۸                 -                       -                   
  

۵۳/۷        CV =   
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تیمارھا

عملكرد

  
  اثرات متقابل تيمارهاي كم آبياري و پليمر سوپرجاذب بر عملكرد) ۱(نمودار

  



  %۵اي دانكن در سطح احتمال  ها به روش آزمون چند دامنه  مقايسه ميانگين):۲(جدول

 )گرم(عملكرد  )درصد حجمي(جايگزيني پليمر سوپر جاذب  كم آبياري
 G ۳/۵۶۸ شاهد شاهد

 EF ۸۰۰ %۱۰ شاهد

 A ۱۱۷۰ %۲۰ شاهد

 BC ۱۰۰۸ %۳۰ شاهد

 C ۹۷۰ شاهد كاهش% ۱۰

 AB ۱۱۱۷ %۱۰ كاهش% ۱۰

 C ۳/۹۸۳ %۲۰ كاهش% ۱۰

 C ۹۸۰ %۳۰ كاهش% ۱۰

 DE ۷/۸۳۶ شاهد كاهش% ۲۰

 ABC ۱۰۵۷ %۱۰ كاهش% ۲۰

 ABC ۱۰۴۲ %۲۰ كاهش% ۲۰

 AB ۱۱۳۳ %۳۰ كاهش% ۲۰

 EF ۷۳۵ شاهد كاهش% ۳۰

 CD ۹۵۰ %۱۰ كاهش% ۳۰

 EF ۷/۷۶۱ %۲۰ كاهش% ۳۰

 FG ۷/۶۸۱ %۳۰ كاهش% ۳۰

  
  

شود كـه بـراي حالـت     ت محاسبه نماييم مالحظه مي دو حالحال اگر ميزان كارآيي مصرف آب را در هر          
 درصـد و  ۲۰براي حالـت كـم آبيـاري     گرم بر متر مكعب بوده و در ادامه ۲۷۰آبياري و بستر كشت شاهد اين مقدار      

در مقايسه اين دو عدد با يكديگر بايـد  .  گرم بر متر مكعب رسيده است۳۹۰ درصد اين ميزان به  ۳۰جايگزيني پليمر   
 گرم بر متـر مكعـب برسـاند و بـا     ۳۹۰ به۲۷۰ليمر سوپر جاذب قادر بوده ميزان كارآيي مصرف آب را از    بيان نمود پ  

 بسيار ،توجه به اينكه اين عدد براي يك بوته به دست آمده است ليكن براي سطح زير كشت وسيع اين رقم پيشرفت
  .آيد با ارزش به شمار مي

نمايانگر خطي بودن تـابع توليـد نـسبت بـه پليمـر      ي شاخص عملكرد كه  هاي ارائه شده در آناليز آمار         توجه به داده  
باشد يعني بهترين تيمار انتخاب شده داراي بيشترين مقدار پليمر مصرفي بوده لذا ايـن تغييـرات بـه          سوپرجاذب مي 

 بـه  و به دنبال آن پس از بررسي تابع توليد نسبت به آب آبيـاري و بـا توجـه       ) ۱رابطه  (شود    صورت خطي فرض مي   
و چون اثرات متقابل آب و پليمـر توامـاً در   ) ۲رابطه (تيمار برتر انتخاب شده روند تغييرات آن غير خطي فرض شده   

   ). ۳رابطه (رسيم  ضريب مي۶شكل گيري مدل موثرند ليكن از حاصل ضرب آنها با هم به معادله درجه دومي با 

32                                            )                                         ۱رابطه (
2

11 awaway ++=   
542                 )                                                                                   ۲رابطه  ( asay +=    

65        )                            ۳رابطه (
2

43
2

21 asaswaswawawaY +++++=      
  :پارامترهاي روابط فوق عبارتند از

1y= ،2 تابع توليد نسبت به آب آبياريy=،تابع توليد نسبت به پليمر جايگزين شده Y= مدل ( تابع توليد

654321و ) مربوطه ,,,,, aaaaaa= به معادله تابع توليد ضرايب مربوط.  



هاي عملكـرد   باشد كه پس از حل آن با استفاده از داده         گوياي مدل رگرسيوني مصرف آب مي     ) ۳(رابطه    
گياه و مقادير آب و پليمر خواسته شده در مدل به روش حل ماتريس ضرايب، توسط برنامه كامپيوتري نوشته شـده              

  .  آورده شده است) ۳ (تند اين ضرايب در جدولر گرفاين ضرايب تعيين گرديده و در جاي خود قرا
  

  ضرايب محاسبه شده): ۳ (جدول

  شماره ضرايب مدل  ضرايب محاسبه شده  شماره ضرايب مدل  ضرايب محاسبه شده

۶۸۹۱۴۶۷/۰  
4a  ۱۷۲۴/۱۲۸  

1a  

۳۸/۶۴۵۱  5a  ۵۳۲۸۷۴۵/۰-  
2a  

۱۰/۶۷۱۷-  6a  ۴۶۸۶/۱۳۴-  3a  

  
گويـاي آن  ) ۴( پس از محاسبه ضرايب و جاگذاري ارقام بدست آمده شكل نهايي مدل به دست مي آيد كـه رابطـه     

  .است
  )۴رابطه (
  
  

  
  :در اين مدل

Y=ختي  عملكرد بوته خيار در)gr(  
W=ميزان آب آبياري براي هر بوته در طول دوره كشت)litr(  
S= درصد(مقدار جايگزيني پليمر سوپرجاذب (  
  .باشد مي

 .ندالزم به ذكر است براي دقت بيشتر در انجام محاسبات ضرايب اعمال شده بايد حتماً با تمام ارقام اعشار آورده شو             
ضـمناً مـدلهاي ديگـري    . باشـد  مدل فوق نسبت به آبياري درجه دوم و نسبت به مقادير مختلف پليمر درجه اول مي        

براي انتخاب بهترين مدل مورد استفاده قرار گرفت كه با توجه به پارامترهاي آماري و تطبيق بيشتر مدل رگرسـيون      
ج حاصل از مدل الزم بود نمـودار تغييـرات عملكـرد بـه ازاي      و در نهايت براي تفسير نتاي.شش پارامتري ارائه گرديد   

مقادير مختلف آب آبياري براي هر تيمار جايگزيني پليمر سوپرجاذب رسـم گـردد تـا بـه صـورت بهتـري نمايـانگر                  
در اين نمودارها روند تغييرات عملكرد به ازاي آب آبياري به . آورده شده است) ۲(ت حاصله باشد كه در نمودار     تغييرا

توان بهترين و مفيدترين ميزان كم آبياري و درصـد مناسـب جـايگزيني پليمـر را          نمايش در آمده كه از روي آن مي       
  . پيش بيني نمود و در مديريت و برنامه ريزي كشت از آن استفاده نمود

 انتخـاب  توانـد  كشاورز با استفاده از اين روابط و نمودارها و به تناسب وضعيت بازار مصرف و مواد اوليه مي             
  .هاي خود تا حد قابل قبولي صرفه جويي نمايد بهتري را انجام داده و در هزينه

10.671738.645168.046.13453.017.128 22 −++−−= SSWSWWWY 



تغییرات عملكرد بھ ازاي مقادیر مختلف آب آبیاري
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   تغييرات عملكرد به ازاي مقادير مختلف آب آبياري):۲(نمودار

  
ها در رقـم زدن   باشيم از آنجايي كه اين هزينه    هاي متغير مي    نهايتاً جهت بررسي اقتصادي نيازمند تعيين هزينه      

باشند لذا به محاسبه مخارج براي تيمارهاي مختلف پرداخته شد كه عبارتنـد از مجمـوع         سيار موثر مي  هزينه توليد ب  
هاي مواد بستر، آب مصرفي، مواد غذايي مصرف شده و هزينه كارگري كه با جمـع بنـدي مـوارد فـوق هزينـه              هزينه

محـصول در گرانتـرين فـصل از       قيمـت خريـد      حال با توجه به   . آيد  دست مي توليد محصول براي تيمارهاي مختلف      
 و با توجه به هزينه توليد آن فروش محصول هر بوته محاسبه گرديدگلخانه و عملكرد محصول براي هر تيمار قيمت       

همانطور كه  .باشد بيانگر مقايسه اقتصادي بين تيمارها مي) ۴(شوند كه جدول   از نظر اقتصادي با يكديگر مقايسه مي      
 درصد و جايگزيني ۲۰د بهترين تيمار از نظر صرفه اقتصادي تيمار كم آبياري به ميزان شو   مشاهده مي  در اين جدول  

و در  .گردد ن مناسبترين گزينه معرفي مي به عنوا۱/۲باشد كه با نسبت سود به هزينه  مي) D3P4( درصد ۳۰پليمر 
   .اين نسبت براي تيمارهاي مختلف نمايش داده شده است) ۳(نمودار

  
  ه اقتصادي بين تيمارهامقايس): ۴(جدول

نسبت سود خالص 
  به هزينه

  تيمارها
نسبت سود 

  خالص به هزينه
  تيمارها

نسبت سود خالص 
  به هزينه

  تيمارها

۶۳/۰  D4P1 ۴۱/۱  D2P3 ۱۸/۰  D1P1 
۲۶/۱  D4P2 ۶۱/۱  D2P4 ۷۸/۰  D1P2 
۹۶/۰  D4P3 ۸۱/۰  D3P1 ۸۱/۱  D1P3 
۹۱/۰  D4P4 ۴۶/۱  D3P2 ۶۲/۱  D1P4 

   ۶۲/۱  D3P3 ۰۶/۱  D2P1 
   ۱۰/۲  D3P4 ۵۴/۱  D2P2 

  
  



نسبت سود خالص بھ ھزینھ براي تیمارھاي مختلف
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  مقايسه نسبت سود خالص به هزينه براي تيمارهاي مختلف): ۳(نمودار

  

اي نوشته شد تا با استفاده از آن بتوان به راحتي نتايج مورد نياز را از مدل استخراج نمود كه نمايي از  در پايان برنامه
توان ميزان توليد هر بوته خيار درختي را به ازاي   از اين برنامه ميبا استفاده. نشان داده شده است) ۱(برنامه در شكل

  . پيش بيني نمودآب مصرفي و مقدار پليمر بكار رفته در بستر كشت

  
  برنامه نوشته شده جهت سهولت در انجام محاسبات): ۱ (شكل

  
  
  



  :پيشنهادات
باشد لـذا مـصرف آب در    ون به صرفه نميآبياري در حدي كه تمام نيازهاي گياه را برآورده نمايد الزاماً مقر  -

هـاي مـواد    ها تاثير ندارد بلكه با عـواملي ماننـد هزينـه    هاي هيدروپونيك به تنهايي در ميزان هزينه     گلخانه
گذارنـد در نتيجـه بايـد       هـا تـاثير مـي       و نيروي كارگري تواماً بر روي هزينه      ) اسيد شويي (غذايي، شيمياي   

هاي مصرفي تطبيق داد   با استفاده از آن بتوان نياز بازار را با توليد و هزينههمواره روشي را انتخاب نمود تا     
  .تواند مقرون به صرفه گردد و تصميم گرفت كه كاهش عملكرد به ازاي كم آبياري تا چه حد مي

هاي بيـشتري روي آن   اين مدل براي اولين بار از نتايج اين طرح به دست آمده است لذا جا دارد تا بررسي             -
 . جام گردد تا اشكاالت احتمالي آن تصحيح گردد و يا مدلي كاملتر به دست آيدان

مهمترين پيشنهادي كه ميتوان در اين طرح مطرح نمود آن است كه كشاورزان همواره به كمـك تحقيـق                -
انجام شده و شرايط بازار مصرف و مواد اوليه نسبت به كم آبياري سودمند اقدام نموده و در حـد امكـان از              

در رفت آب و سرمايه اوليه در قالب مواد محلول جلوگيري نمايند و در نهايت از اين هزينه صرفه جـويي           ه
شده در توسعه كشاورزي استفاده نمايند تا شايد بتوان هرچه سريعتر به اهداف توسعه كه در بحث مقدمه              

 .و بحران آب مطرح شد دست يابيم
ينه ميتوان پيشنهاد نمود كه در بستر كشت هيدروپونيك طبق برآورد اقتصادي و نسبت سود خالص به هز        -

بـه    درصد كاهش داد تا۲۰ درصد حجمي پليمر جايگزين نمود و ميزان آب آبياري را تا ميزان             ۳۰مقدار  
 .اقتصادي ترين راندمان توليد دست يابيم
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  . ص۹۶كمي و كيفي گياه كتان روغني 



پايان نامه کارشناسی ارشد شيمی، . بررسی رفتار تورمي هيدروژلها در محيط متخلخل ). ۱۳۷۵(نادری ، ف -۱۳
 . ص۱۳۰بيت مدرس دانشکده فنی مهندسی تر

  . ص۱۱۰انتشارات نصوح . خيار داربستي). ۱۳۸۱(نصوحي، غ -۱۴
  . ص۳۹۵، ۱طرح آزمايشهايي در كشاورزي ). ۱۳۷۶(ولي زاده، م، و مقدم، م، -۱۵

 
16-Al-Harbi, A.R. and Al-Omram, A.M. and Wahdan, H. and Shalaby, A.A. (1994). Arid soil 
research and rehabilitation. Journal-article. 
17-Attipalli Ramachandra Reddy, Kolluru Viswanatha and Munusamy Vivekanadan. (2004). 
Drought-induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plant. 
18-Choudhary,M.I.and Shalaby, A.A.and Al-Omran , A.M.(1995).Water holding capacity and 
evaporation of calcareous soil  Science And Plant Analysis . 
19-Doorenbos, j.. and A. H. Kassam, (1986). yield response to Water, Irrigation and Drainage paper. 
No.33. 
20-Johnson , M.S.(1984). Effect of soluble salts on water absorption by gel-forming soil conditioners . 
Journal of the science of food and agriculture. 
21-Kiatkamjornwong, S. and Faullimmel, J. (1991). Synthesis of cassava starch-based water-
absorbing polymer for agricultural application. Journal of The National Research Connul Of Thailand. 
22-Padman, D.R. and Porwal, B.L. and Patel, J.C.(1994). Effect of levels of irrigation, nitrogen and 
jalashakti on growth and yield of Indian mustard (berassica juncea). Indian journal of agronomy. 
23-Piner,G.(1985). Possibilities for extention of irrigation cycle in citrus nurseries using a gel-forming 
polyacriamide. Citrus and subtropical fruit journal. 
24-Richard, E.and Terry, R.E. and Nelson, S.D (1986). Effects of polyacrylamid and irrigation 
method on soil physical properties. soil science . 
25-Silberbush ,M.and Adar, E.and Malach, Y. and De-Malach ,Y.(1993). Use of a hydrophilic 
polymer to to improve water storage and availability to crops grown in sand dunes. Agricultural Water 
Mangement. 
26-Taylor,K. C. and Halfacre, R. G. (1986). The effect of hydrophilic polymer on media water 
retention and nutrient availability to ligustum. Hortscience. 
27-Terry, R. E. and Nelson, S. D. (1986). Effects of polyacrilamide and Irrigation Metod on soil 
physical properties. American Society of soil science. 
28-Woodhouse, J.and Johnson, M.S. (1991). Effect of super absorbent polymers on survival and 
growth of crop seedings. Agricultural water management. 
 

  
 


