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چكيده
سنتي، كشـت مكانيزه و الگوي در دو علوفه شـبدر ايراني توليد د ر وتراكم بذر تاريخ كاشـت اثرات اقتصاد ي ارزيابي منظور به
اين و سنتي، مكانيزه كاشت الگوهاي در تيمارها منافع و برآورد هزينه و زراعي وصفات عملكرد بين شدت همبستگي بررسي
در (۱۳۸۰-۸۲) سال سه به مدت تكرار سه د ر تصاد في كامل بلوكهاي طرح قالب د ر شده د وبار خرد كرتهاي صورت به طرح
سطح سه در كاشـت روش بررسـي، اين در اجرا گرديد. كرج د ر بذر و نهال  تهيه و تحقيقات اصالح مؤسسـه تخقيقاتي مزرعه
مهر) ۱۵ و ۳۱ شهريور و ۱۵ ) سطح سه كاشت در سنتي)، تاريخ كرتي يا كشت نواري و يا در كرت كشت خطي مكانيزه، (كشت
از جايگزيني تيمارها توجيه و اقتصاد ي ارزيابي جهت اسـت. بوده در هكتار) كيلوگرم و۲۰ ۱۵ ،۱۰) سـطح سـه در بذر تراكم و
اقتصادي وغير فرضيه اقتصادي روش، است.در اين گذاري استفاده شده ارجحيت سرمايه تحليل جزيي و بندي بود جه تكنيك
جايگزينيهريكازتيمارهايآزمايشبهجاي ساير تيمارها مشخص گرد يد .جهتبررسيشدتهمبستگيبينعملكردو بودن
آزمايش سالهاي طي ايراني شبد ر توليد علوفه هزينه متوسط د اد، نشان نتايج شد. گرفته بهره پيرسون آزمون از زراعي صفات
محاسبه در هكتار ريال هزار و۱۳۱۸۵/۸ به ترتيب۵/ ۸۲۱۱، ۱۳۰۲۱/۲ نواري وسـنتي مكانيزه، كشـت روشهاي (۸۲-۱۳۸۰) در
تهيه خطوط كشت و هزينه آمادهسازي زمين متوسط آزمايش(۱۳۸۰-۸۲)، سـالهاي طي مكانيزه، روش كشت در است. شـده
در است. برآورد شده هكتار در ريال هزار ۱۳۹۹ و ترتيب۴۵۲۴/۷،۱۳۳۳/۸ به برداشت و داشت كاشت، ريال، عمليات هزار ۹۵۴
ريال، هزار خطوط كشت۴/ ۷۲۹۰ تهيه و زمين سازي آماد ه هزينه متوسط ،(۱۳۸۰-۸۲) سال هاي آزمايش طي سنتي، كشت روش
همبستگي ضريب در هكتار برآوردشد ه است. ريال هزار و۱۸۹۲/۷ به ترتيب ۶/ ۲۸۳۳/۴،۱۰۰۴ برداشت داشت و كاشت، عمليات
سطح ٪۱ آماري در لحاظ از و و۶۳/ ۰ به ترتيب ۰/۹۳ و ميانگين ارتفاع بوته عملكرد علوفه خشك با شبدر بين عملكرد علوفه تر
در كيلوگرم ۱۵ و ۱۰ بذر تراكمهاي و شهريور ۱۵ كاشت تاريخ با سنتي كاشت تيمارهاي درآمد خالص ميانگين مي باشد . معني دار
در هكتار برآورد ريال ميليون ترتيب۱۳/۰۲ و۱۳/۰۵ به آن ها هزينه ميانگين و هكتار ريال در ميليون و۲/۶۵ به ترتيب ۴/ ۳ هكتار
اين تيمارها مي باشند. لذا نسبي داراي متوسط هزينه طور به سود و تيمارهاي ديگر داراي بيشترين به اين تيمارها نسبت شد.

است. شده واقتصادي توصيه لحاظ فني از بهترين تيمار عنوان به

اقتصادي بررسي وسنتي، مكانيزه كشت تراكم بذر، كاشت، تاريخ شبدر، كليدي: كلمات

بذر تراكم و كاشت تاريخ اثرات اقتصاد ي بررسي
وسنتي مكانيزه روش كشت د و در ايراني علوفه شبد ر توليد در
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Economical study of planting date and seed rate effecting on forage production of Persian clover in traditional 
and mechanization methods
By: H. Asadi. Cereal Research Department. Seed and Plant Improvement Institute. M. Zamanian, Maize. Cereal 
Research Department. Seed and Plant Improvement Institute.
 In order to economical assessment of planting date and seed rate effecting on forage yield of Persian in 
traditional and mechanizian methods, investigation of correlation between yield and agronomy characteristic, 
estimation of cost and benefit of treatments in different planting patterns. This study carried out in split 
plot(RCBD) with 81 treatments and three replication in SPII farm. In experimental are planting methods 
as main plot in three levels (mechanizian, strip and traditional methods), planting date as subplot in three 
levels (6,22, september and zoctober)  and seed rate as subplot in three levels (10 , 15 and 20 kg/ha). For 
economical assessment of treatments, methodology was partial budgeting technique and investment analysis. 
For estimating correlation between yield and agronomic treatment in planting patterns using pearson test. 
According to the results, the main cost of forage production of Persian during (2001-2003) in the mechanizian, 
strip and traditional methods were estimated 8211.5 , 13021.2 and 13185.8 thousand rial/ha, respectively.  
In mechanizian method , during (2001-2003), the cost of seed bed preparation and providing planting of 
rows was estimated 954 thousand rial/ha and operation of planting, protection and harvesting costs were 
estimated 1333.8 , 4524.7 and 1399 thousand rial/ha, respectively. In traditional method, during (2001-2003), 
The cost of seed bed preparation and providing planting of rows was estimated 7290.4 thousand rial/ha and 
operation of planting, protection and harvesting costs were estimated 1004.6 , 2833.4 and 1892.7 thousand 
rial/ha, respectively. Correlation coefficient between fresh yield with dry yield and the mean of plant height 
were estimated 0.93 and 0.63, respectively. Correlation was significant in %1 probability level. Correlation 
coefficient between dry yield with mean of plant height was estimated 0.67 and correlation was significant in 
%1 probability level. Correlation coefficient between fresh and dry yield with branches No. were estimated  
negative and -0.54 , -0.58. The substitution of traditional method with planting date 6 September and seeding 
rate 10 and 15 kg/ha by other experimental treatments in region was nonprofitable. Because above treatments 
to other treatments had the most profit and cost lower. So, investment in this treatment was profitable. Then, 
according to technical and economical analysis, this treatment was the best treatment. The mean of net income 
of traditional planting with Planting date 6 September and seeding rate 10 and 15 kg/ha were estimated 3.4 and 
2.65 Million Rial/ha and the mean of cost of its were estimated 13.02 and 13.05 Million Rial/ha.

Keywords: Persian clover,Planting date,Seed rate,Mechanization and Traditional, Economical study

مقدمه
يكي غذايي ارزش نظر از و بوده پائيزه و ــاله يكس ايراني گياهي ــبدر ش
ــمار ميرود . به ش طيور و دام تغذيه ــت جه اي علوفه ــان گياه ــن بهتري از
تعداد جهان ودر بوده مديترانه منطقه در شبدر گونههاي پراكنش بيشترين
اين زيركشت ــطح س تجارتي د ارد. جنبه ۹ گونه و زراعي جنبه آن ۲۵ گونه
ــبدر ش به متعلق آن ٪۶۰ كه بوده هكتار هزار ۱۰۰ حدود ايران در محصول
روي شبدر بر د ارد. تحقيقات اختصاص برسيم به شبدر مابقي ٪۴۰ ايراني و
وتا اي آغاز گياهان علوفه ــات تحقيق بخش ــكيل تش با ۶۰ در دهه ايران در
بعد به ۱۳۷۷ ــال از س وعمال بوده زيادي ــيبهاي نش و فراز داراي ۷۰ دهه
علوفه توليد اقتصادي مسائل زمينه در يافت. بهتري ــجام انس تحقيقات اين

از به چند مورد ذيل در بنابراين نگرفته صورت ــور مطالعه اي كش ــبدر در ش
مختلف محصوالت در توليد كاشت الگوهاي در خصوص اقتصادي مطالعات

ميگردد. اشاره
اقتصادي و زمينه بررسي زراعي، فني را در وهمكاران مطالعه اي ايواني
ــتانهاي شهرس در ــف مختل ــت كش ــاي روشه در ــيلويي ذرت س ــد تولي
جهت ارزيابي داده اند. ۱۳۷۹ و۱۳۸۰ انجام ــالهاي س در وكرج ــهر اسالمش
نتايج است. ــتفاده شده اس جزئي بودجه بندي تكنيك از طرح اقتصادي اين
الگوي دو در محصول ميانگين عملكرد داري بين معني داد :اختالف ــان نش
متري ــانتي س الگوي ۵۰ دارد.كاربرد وجود ــانتي متري س و۷۵ ۵۰ ــت كش
و ۸۱۶ ۳۶۲۰۰ به ترتيب ــوخت وس آب مصرف نهاده جويي در صرفه باعث

تاريخ... اقتصادي اثرات بررسي
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۵۰ الگوي ــرد كارب ــت. اس ــد ه ش درصد نهاده زمين ۳۳/۳ و هكتار د ر ريال
به عملكرد افزايش ــث باع متري ــانتي س ۷۵ الگوي جاي به متري ــانتي س
۱/۴ ميليون ريال را خالص اضافي درآمد امر كه اين ميزان ۱۴/۶ درصد شده
۵۰ كاشت در فاصله گذاري سرمايه نهايي بازده نرخ ــت. اس بهبود بخشيده
درصد برآورد شده است. متري ۷۵۲/۳ ــانتي س ۷۵ به نسبت متري ــانتي س
از بهترين روش عنوان به متري ــانتي ۵۰ س ــت كاش نتايج،فاصله توجه به با

پيشنهاد  ميگردد (۱). اقتصادي  لحاظ
بر بوته كاشت وتراكم روشهاي تاثير ــي بررس منظور به ــد ي واس مهرور
روش تيمار سه قالب در پيشتاز،آزمايشي رقم نان گندم كميوكيفي عملكرد
،۸۰ سطح پنج مصرفي در بذر ميزانهاي و غلطكي) مرسوم و (رفرم، ــت كش
در كرج و۸۱ ۸۰ ــالهاي س طي هكتار د ر كيلوگرم و۲۰۰ ۱۷۰ ،۱۴۰ ،۱۱۰
يكبار خرد بررسي،كرتهاي اين ــتفاده در اس آماري مورد اند.طرح د اده انجام
در اين طرح است. بوده تكرار سه ودر تصاد في كامل بلوكهاي شده در قالب
تجزيه از وپس اندازه گيري آن واجزاء عملكرد روشهاي فوق، مقايسه ضمن
ــال س دو به مربوط د ادههاي مركب تجزيه صفات، كليه برروي ــاده س آماري
از آزمون چند استفاده بررسي با مورد ميانگين صفات ــه مقايس و طرح اجراي
اقتصادي، بخش در پذيرفت. انجام ــب مناس تيمار تعيين جهت دانكن دامنه
تكنيك طريق از سپس ــبه محاس مختلف تيمارهاي منافع روشها و و هزينه
نتايج گرديد. مشخص بوته تراكم ــت و كاش روش جزئي بهترين بودجهبندي
عملكرد دانه و عملكرد نظر از كارنده ــتم هاي سيس داد: ــان نش مركب تجزيه
سيستم متقابل اثر معني داربودن به توجه ــته وبا داش داري معني تفاوت كاه
ــتمهاي سيس از هريك به ــده قائم ش توصيه بذر ميزان بذر، ميزان با xكارنده
۱۴۰ رفرم كارنده در سيستم بذر توصيه شده طوريكه ميزان به بوده كارنده
كيلوگرم وغلطكي۱۱۰ ــي همدان كارنده ــتمهاي سيس ودر درهكتار كيلوگرم
و كارنده غلطكي سيستم خاص دليل مشخصات به البته ــد . ميباش درهكتار
عملكرد بر مربع ودانه در متر ــنبله تعداد س پارامتر د و دار مثبت معني تاثير
و رفرم همداني از بيش سيستم كاربرد اين ناشي از عملكرد افزايش و د انه، كاه
تا مهر اواخر كرج ( در شد ه توصيه تاريخ در گندم آنكه كشت بر مشروط بود ه،
كمبود شده و داراي آماده مطلوب به نحو خاك پذيرفته، ماه ) انجام آبان اوايل
سيستم تيمارهاي اقتصادي، تحليل طبق نباشد. اصلي ويژه به غذايي عناصر
تيمارهاي به نسبت در هكتار گرم كيلو ۱۱۰ و بذر ۸۰ تراكم با غلطكي كاشت
سيستم كاشت بود ند. بنابراين كمتر هزينه و بيشتر درآمد خالص ديگر داراي
بهترين ــوان عن هكتار به د ر ۱۱۰كيلو ــذر با تراكم ب همراه ــي ــد غلطك جد ي

گرديد (۴). وزراعي پيشنهاد اقتصادي لحاظ بذر از تراكم و سيستم كاشت
بر تأثير آن و مكانيزه ــي امكان كشت بررس مورد و همكاران در جوادي
كه ــيدهاند رس نتيجه به اين د يم نخود و دانه محصول عملكرد ــاي پارامتره
بذر تراكم متقابل اثر و دانه داشته عملكرد معنيداري بر بسيار اثر بذر تراكم
خطي با كاشت است. بوده مطالعه معنيد ار مورد مناطق د ر ــت كاش روش و
است. ــته د اش را عملكرد دانه ــترين هكتار بيش د ر كيلوگرم ۷۵ تراكم با كار
عمليات امكان انجام افزايش عملكرد، عالوه بر ــين ماش با ــت كاش بنابراين

ميآورد (۲). فراهم نيز داشت را
توليد در بذر وتراكم كاشت تاريخ اثرات ــي بررس مطالعه حاضر، اهداف
ــي شدت بررس ــنتي، مكانيزه وس ــت الگوي كش د و در ــبدر ايراني ش علوفه
در تيمارها ــرآورد هزينه ومنافع ب و زراعي وصفات عملكرد بين ــتگي همبس

است. بوده وسنتي مكانيزه كاشت الگوهاي

و روشها: مواد
ــرح ط قالب در ــد ه ش خرد د وبار ــاي كرته صورت ــه ب پژوهش ــن اي
در (۱۳۸۰-۸۲) سال ــه س به مد ت ــه تكرار در س تصاد في بلوك هاي كامل
اجرا شد. كرج در بذر و نهال وتهيه اصالح تحقيقات آزمايشي مؤسسه مزرعه
در خطي كشت مكانيزه، كشت سطح( سه در ــت كاش بررسي،روش اين در
كاشت تاريخ اصلي، عنوان عوامل سنتي) به كرتي يا كشت و نواري يا كرت
سطح(۱۰، ۱۵ در سه بذر و تراكم و۱۵ مهر) شهريور سطح(۱۵، ۳۱ در سه
ــت. اس ــده ش گرفته نظر در فرعي عوامل عنوان به هكتار) در كيلوگرم و۲۰
انتخاب بهترين جهت اطالعات مزرعهاي، جمعآوري از پژوهش پس اين در
گذاري سرمايه ارجحيت تحليل و جزئي بود جهبندي روش از ــت كش الگوي
يا كاهش احتمالي افزايش جزئي، بندي بودجه روش در استفاده شده است.
آنگاه، و محاسبه مختلف الگوهاي كاشت كاربرد تيمارها و هزينه و درآمد در
ــاير س جاي به ازتيمارها هريك جايگزيني بودن اقتصادي وغير ــادي اقتص
الگوي يك تكنيك، جايگزيني اين با د يگر، عبارت ــد. به ش ــي بررس تيمارها
و درآمد افزايش مجموع كه  ــت اقتصادي اس توجيه داراي موقعي ــب مناس
هزينه افزايش مجموع از بزرگتر جديد الگوي كاربرد از ناشي هزينه كاهش
ديگر،خالص عبارت به باشد . جديد الگوي كاربرد از حاصل درآمد كاهش و
خالص از ــت جديد بيشتر كش الگوي د ر ــنهادي پيش تغيير حاصل از درآمد

باشد. پيشنهادي تغيير از حاصل هزينه
  ∆TR۲- ∆ TR۱ > ∆ TVC۲ - ∆ TVC۱

د ر ــنهادي پيش ازتغيير حاصل اضافي درآمدهاي ،∆ TR۱ــه طوريك ــه ب
الگوي ــنهادي در پيش ازتغيير حاصل درآمد كاهش ∆ TR۲ ــت، كش الگوي
الگوي كشت در پيشنهاد ي ازتغيير حاصل هزينه كاهش ∆ TVC۱ ،ــت كش
ــت الگوي كش در ــنهادي پيش ازتغيير حاصل اضافي ــارج مخ ∆ TVC۲ و
درآمد ــش كاه ــاس براس الگوها نمودن مرتب از ــس پ همچنين ــد. مي باش
ــه مقايس باهم به د و دو الگوها مربوط به و هزينههاي ــود ميزان س خالص،
انتخاب ــاس تحليل ارجحيت سرمايه گذاري بهترين تيمار براس گرديد.آنگاه
عملكرد با زراعي بين صفات ــتگي رابطه همبس شناسايي براي ضمنا ــد . ش

.( ۳ ) شد استفاده پيرسون آزمون از محصول
مكانيزه، كشت ترتيب شامل روشهاي a۳ به a۲ و و a۱،بررسي اين در
شهريور، ۱۵ د ر تاريخ كاشت نشانگر ترتيب به b۳ وb۲ و b۱ كرتي، و نواري
و۲۰ و۱۵ بذر ۱۰ ميزان ترتيب به c۳ و c۲ و c۱ ماه، مهر و ۱۵ شهريور ۳۱

مي باشد. هكتار در كيلوگرم

وبحث نتايج
(هكتار) مختلف آزمايش ودرآمد تيمارهاي هزينه

آزمايش ــالهاي مورد س در زمين ــازي آماده س هزينه ،(۱ جدول طبق
۱۰۶۴ هزارريال، و ۹۵۰ ترتيب ۱/ ۸۴۸، به ــزه مكاني روش د ر (۱۳۸۰-۸۲)
در و ــال هزارري ۸۱۳۰ /۴ و ۷۲۵۹/۳ ،۶۴۸۱ /۵ ــب ترتي به ــواري ن روش در
در هزارريال ۸۱۳۰/۴ و ترتيب ۶۴۸۱/۵،  ۷۲۵۹/۳ به (كرتي) سنتي روش
لولر، هزينههاي شخم، ديسك، سهم مرحله اين در برآورد شده است. هكتار
،۱۰/۵ ،۲۱ ،۲۱ ــب ترتي ــت به كش روش ــه س در كودپاش و نهركن فاروئر،
خطوط تهيه هزينه سهم ضمنًا است. شده مشخص درصد و ۳/ ۵ ۵/۳ ،۱۰/۵
ترتيب به آمادهسازي هزينه كرتي از نواري و مكانيزه، روشهاي در ــت كش
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شخم( عمليات اين بخش است.در ــد ه ش درصد برآورد ۹۰/۳ ۲۶/۳، ۹۰/۳ و
در هزارريال ۱۱۲ و هربار (دوبار ــك ديس هكتار)، ريال در هزار ۲۲۴ يكبار
نهركن در هكتار)، ــال هزارري و۱۱۲ يكبار ــدام (هرك فاروئر و لولر ــار)، هكت
تهيه براي است. بوده هكتار) د ر ريال هزار ۵۶ و يكبار كدام (هر كود پاش و
مكانيزه روش مربع) براي متر ۱۳۰۰ ) ــطح آزمايش س در ــت خطوط كاش
نواري روش ــد.در ميكش طول ساعت ۵ درهكتار و ــاعت س يك ــين ماش با
۳ تكرار براي روز ۲ د ر ۱۰كارگر ــين به ماش بر انجام كار با عالوه ــنتي س و
صاف نموده شن كش با را اين افراد بايد مسير است. سطح آزمايش نياز در
حاالت براي هكتار در روز ۲ كارگر در بنابراين ۷۷ نمايند. تهيه خط وسپس

است. الزم كاشت خطوط تهيه جهت وسنتي نواري
بذر كيلوگرم ۱۰ گرفتن نظر د ر با ــات آزمايش ــت كاش هزينه ميانگين
كاشت روش هاي آزمايش در ــالهاي س ريال در ۶۵۰۰ وهركيلو هكتار در
هزارريال ۱۰۰۴/۶ ۱۳۳۳/۸، ۱۶۲۱/۸ و ترتيب  كرتي به و نواري مكانيزه،
كه آزمايش نياز است ــطخ س د ر كارگر ۱۲ است.براي كاشت، ــده برآورد ش
ــد. روز ميباش نفر و۳ ۴،۵ ترتيب به ــنتي وس مكانيزه،نواري براي روشهاي
براي طوريكه به نياز بوده كارگر ۹۲ در هكتار جمعًا ــت براي كاش تعداد اين
روزكارگر نفر و۲۳ ۳۸ ،۳۱ ــب ترتي به ــنتي نواري وس مكانيزه، ــاي روشه

مشخص شده است.
آزمايش سالهاي هكتاردر در وخريد نهادهها ــت داش هزينه ميانگين
۲۸۷۴/۵ ،۴۵۲۴/۷ به ترتيب و كرتي مكانيزه، نواري كاشت روشهاي در
هزينه ميانگين تفكيك به ــت كه اس ــده ش ــبه محاس هزارريال ۲۸۳۳/۴ و
براي ــي كرت نواري و ــزه، ــت مكاني كاش د ر روشهاي آزمايش ــالهاي س
هركيلو) ــال ۵۵۴ ري ارزش درهكتاربه ــو كيل ۲۰۰) ــفات فس مصرف كود
۵ يا روز در كارگر ــك ي ريال( هزار حاصله ۱۴۰/۵ ــي كودپاش ــات و عملي

كود مصرف براي ،(۸۲ ــال س در ريال ۴۵۸۸۶ روزانه ــتمزد د س ــاعت با س
ــي كودپاش عمليات و هركيلو) ريال ۳۸۶ ارزش به هكتار در كيلو ۵۰) اوره
ــم مصرف س براي ــاعت)، ۲ س در كارگر ( يك ــزار ريال ه ــه ۸/ ۳۳ حاصل
ليتر به ۲ ــكان ارادي ــم ۵۰/۲ هزار ريال (س حاصله ــي كش وسمپاش علف
هر ريال ۷۸۴۰ ارزش ــه ب ليتر ۲ وترفالن ــر ليت ــال هر ري ــزار ۱۱ه ارزش
سم آفت مصرف براي ــاعت)، س ۲ در كارگر يك توسط ــي سم پاش ليتر و
ارزش به ليتر يك اكامت ــم (س هزارريال حاصله ۳۱/۴ ــي و سمپاش كش
خريد براي در ۲ساعت)، كارگر توسط يك و سمپاشي هرليتر ۱۵هزارريال
روغن، رنگ كار، ــتكش دس داس، گوني،بيل،فوكا، كيسه از قبيل ــايل وس
ومتر در وبزرگ ــك فلزي كوچ اتيكت ــوكا، وف بيل ــته دس آبياري، چكمه
تعداد۸۱ عدد ۱۰كيلويي گوني ــه در هكتار(كيس هزارريال ۹۵۲/۷ حد ود
۷۰۰۰۰ ارزش ــه عدد ب ۳ ــال اول د رس هرعدد،بيل ۴۰۰۰ريال ارزش ــه ب
عد د، هر ريال ارزش ۳۵۰۰۰ ــه ۲ عدد ب اول ــال س د ر ــال هرعدد ،فوكا ري
هرسال ريال هرعد د،دستكش كار ارزش ۳۵۰۰۰ به ــال ۴عدد هرس داس
۲ سال هر تابلو براي رنگ روغن ۱۶۸۰۰ ريال، هرجفت ارزش به جفت ۲
به ۲ جفت اول سال د ر آبياري ريال،چكمه ۱۹۶۰۰ هركيلو به ارزش كيلو
هر ارزش به عدد ۵ تعداد بيل و فوكا دسته ريال، ۳۵۰۰۰ هرجفت ارزش
به ارزش اول ــال س عدد براي يك بزرگ اتيكت فلزي ريال، ۱۰۰۰۰ عد د
۱۵۰۰۰ عدد هر ارزش به ــدد ع ۸۱ واتيكت فلزي كوچك ــال ري ۶۲۵۰۰
ميانگين است. شده ــبه محاس ريال) ۷۰۰۰۰ ارزش به متري متر۵۰ ريال،
و كرتي ــواري ن ــت مكانيزه، كاش روشهاي در آزمايش ــال هاي س هزينه
و ۱۲۷۵/۴ ترتيب ۲۴۶۰/۴، به مربوطه عمليات آبياري و آب مصرف براي
۷۰۰۰ مصرفي آب ميزان است. ــد ه ش هكتار برآورد در هزارريال ۱۲۷۵/۴
بوده ۸۲ ــال در س ريال ۱۵۶ مكعب متر هر ارزش ــال به س در مترمكعب

هزينه
۱۳۸۰۱۳۸۱۱۳۸۲

مكانيزه نواريروش سنتيروش مكانيزهروش نواريروش سنتيروش روش
روش

مكانيزه
نواري سنتيروش روش

عمليات
و آمادهسازي
خطوط تهيه

۸۴۸۱۵۴۶۴۸۱۴۸۰۶۴۸۱۴۸۰۹۵۰۰۰۰۷۲۵۹۳۲۵۷۲۵۹۳۲۵۱۰۶۴۰۰۰۸۱۳۰۴۴۴۸۱۳۰۴۴۴

كاشت ۱۱۸۵۷۹۹۱۴۴۱۸۵۹۸۹۳۱۵۹۱۳۲۸۰۹۵۱۶۱۴۸۸۲۱۰۰۰۳۳۸۱۴۸۷۴۶۶۱۸۰۸۶۶۸۱۱۲۰۳۷۸عمليات

داشت ۵۴۴۸۲۹۹۳۹۵۴۷۳۲۳۹۱۸۱۴۸۳۸۴۹۵۹۶۲۲۱۹۰۰۲۲۱۷۸۰۲۹۴۲۷۶۲۹۴۲۴۵۰۰۲۴۲۴۰۴۱۳۸عمليات

برداشت ۱۲۴۳۷۲۱۱۲۴۳۷۲۱۱۶۸۲۶۸۲۱۳۹۲۹۶۸۱۳۹۲۹۶۸۱۸۸۴۶۰۴۱۵۶۰۱۲۴۱۵۶۰۱۲۴۲۱۱۰۷۵۶عمليات

هزينه ۸۷۲۵۹۷۳۱۳۱۲۱۷۹۲۱۲۹۷۵۴۶۹۷۵۲۰۶۵۹۱۲۴۸۶۱۷۷۱۲۳۲۲۲۹۶۸۳۸۷۸۸۴۱۳۹۴۹۲۶۰۱۳۷۶۵۷۱۶كل

هكتار) د ر (ريال طرح اجراي سال هاي د ر ايراني شبدر علوفه كاشت توليد هزينههاي -۱ جدول

مورد بررسي ماخذ: دادههاي

تاريخ... اقتصادي اثرات بررسي
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تا فروردين و از ۲۰ مهر اواخر تا شهريور ۱۵ از آبياري هر هفته است.براي
را هكتار ساعت يك در ۵ نفر ۲ اين ــت. اس دو كارگر نياز به تير اواخر ۲۰
سنتي و نواري روشهاي د ر ميكنند . آبياري بار هر در مكانيزه روش براي
بار ۱۸ جمعًا ميگيرد. انجام ساعت يك در نفر ۲ ــط توس هربار د ر آبياري
آزمايش سالهاي هزينه ميانگين دارد. نياز كارگر ۳۶ به هكتار در آبياري
ترتيب به وجين عمليات براي نواري و كرتي مكانيزه، كاشت روشهاي در
عمليات شد ه است. ــبه محاس ريال در هكتار هزار و ۳۷۰/۳ ۴۱۱/۴ ،۸۶۴
تا اول از زمان كاشت نوبت د ر ميگيرد. انجام ــه نوبت س ــال، س وجين در
سنتي و نواري وروشهاي كارگر ۶ مكانيزه روش براي پائيز سرماي از قبل
ــد دوره رش اواخر تا بهار د ر دوم، نوبت ــت.براي اس ۲ كارگر نياز ــد ام هرك
كارگر سنتي هركدام ۵ و نواري روشهاي و كارگر روش مكانيزه ۱۰ براي
۳ نواري روش ۵ كارگر، براي روش مكانيزه ــوم، س براي نوبت ــت. نياز اس
نوبت براي ــه س در مجموع در ــت. اس نياز كارگر ۲ ــنتي روش س و كارگر
هكتار در كارگر ۹ ۱۰ و ــب ۲۱، ترتي به ــنتي مكانيزه، نواري و س ــاالت ح

ــت. برايوجيننيازاس
ــت  كاش روشهاي در آزمايش ــالهاي س در محصول ــت هزينه برداش
ريال ــزار ه و۱۸۹۲/۷ ۱۳۹۹ ،۱۳۹۹ ــب به ترتي كرتي ــواري و ن ــزه، مكاني
۵ به آزمايش سطح در علوفه برداشت براي ــت. اس ــخص شده هكتار مش در
،۱/۵ ترتيب به ــنتي و س ــاز بوده كه براي روشهاي مكانيزه، نواري كارگرني
كارگر جمعًا ۳۸ هكتار در است. احتياج اول چين جهت كارگر نفر ۲ ۱/۵ و
سنتي و نواري مكانيزه، روشهاي براي كه بوده نياز اول چين برداشت براي
ــد ه ش ــخص مش اول چين جهت نفركارگر ۱۵ و ۱۱/۵ ــب ۱۱/۵، ترتي ــه ب
كه كه بود ه احتياج در هكتار كارگر ۱۱۴ چين به سه در مجموع د ر ــت. اس
نفركارگر ۴۶ و ۳۴ ،۳۴ ترتيب به ــنتي س و نواري روشهاي مكانيزه، براي
آزمايش سال هاي در محصول توليد هزينه بنابراين،كل است. شده محاسبه
۱۳۱۸۵/۷ ،۸۲۱۱ /۵ به ترتيب و كرتي مكانيزه، نواري كاشت روشهاي در
فروش قيمت آمار طبق است. شده برآورد هكتار در هزارريال ۱۳۰۲۱ /۲ و
تهران ــتان اس ــتايي روس ــاورزي در مناطق كش خد مات هزينه و محصوالت
است. بود ه ريال ۸۷۲ خشك شبد ر كيلو هر فروش قيمت ،۱۳۸۰ ــال س در
در محصول كيلو هر فروش قيمت ،٪۱۲ ــاالنه ــاب تورم س احتس با بنابراين

است. محاسبه شد ه ريال ۱۰۹۴ و ۹۷۷ ترتيب به ۸۲ ۸۱ و سالهاي
كشت تيمارهاي براي هزينه سالهاي آزمايش ميانگين جدول۲، طبق
۱۵ و شهريور ۳۱ ،۱۵ كاشت تاريخهاي و كيلوگرم ۱۰ بذر تراكم با مكانيزه
در ريال ــزار ه ۸۲۱۱/۵ ــدود در ح (a۱b۳c۱ و a۱b۲c۱، a۱b۱c۱ ) ــر مه
تاريخهاي و ۱۵ كيلوگرم بذر تراكم با مكانيزه تيمارهاي كشت براي هكتار،
a۱b۳c۲) در و a۱b۲c۲، a۱b۱c۲) ــر ۱۵ مه و ــهريور ش ــت ۱۵، ۳۱ كاش
با تراكم مكانيزه ــت كش تيمارهاي براي و هكتار د ر ريال ۸۲۴۱ هزار حد ود
a۱b۱c۳،) مهر و ۱۵ شهريور ۳۱ ،۱۵ ــت كاش تاريخهاي و كيلوگرم ۲۰ بذر
ــده ش ــخص مش در هكتار ريال هزار ۸۲۷۰ در حدود (a۱b۳c۳ و a۱b۲c۳
با سنتي ــت كش تيمارهاي براي آزمايش ــالهاي س ــت. ميانگين هزينه اس
) مهر و ۱۵ ــهريور ۳۱ ش ،۱۵ ــت كاش و تاريخهاي كيلوگرم ۱۰ بذر تراكم
در هكتار، ــال هزارري ۱۳۰۲۱ /۲ ــدود ح a۳b۳c۱) در و a۳b۲c۱، a۳b۱c۱
كاشت تاريخهاي ۱۵ كيلوگرم و بذر با تراكم ــت سنتي كش تيمارهاي براي
حدود ۳/ در (a۳b۳c۲ و a۳b۲c۲، a۳b۱c۲) مهر ۱۵ و ــهريور ش ۳۱ ،۱۵
بذر تراكم با ــنتي س ــت كش تيمارهاي براي و هكتار د ر هزارريال ۱۳۰۵۰

ــر مه ۱۵ و ــهريور ش ۱۵،۳۱ ــت ــاي كاش ه و تاريخ ــرم كيلوگ ۲۰
هزارريال ۱۳۰۷۹ /۴ ود حد ر د (a۳b۳c۳ و a۳b۲c۳، a۳b۱c۳ )

است. شده محاسبه درهكتار

تيمارها ساير توسط آزمايش تيمارهاي از هريك جايگزيني تحليل
با تاريخ  ــنتي س ــت كش تيمار جايگزيني جدول۳، طبق برآورددر  
توسط (a۳b۱c۱) هكتار در كيلوگرم ۱۰ بذر ــهريور وتراكم ۱۵ ش ــت كاش
ساير جايگزيني درصورت چون ــت اقتصادي اس غير ديگر تيمارهاي ــاير س
در و بوده هزينه در كاهش از بيشتر د ردرآمد موارد كاهش برخي در تيمارها

است. يافته ود رآمد كاهش افزايش ديگر هزينه موارد برخي

تيمارها گذاري سرمايه ارجحيت تحليل
شهريور ۱۵ كاشت تاريخ سنتي با ــي كشت تيمارآزمايش جدول۴، طبق
با ــنتي س ــت كش تيمار و ( a۳b۱c۱) هكتار در كيلوگرم ۱۰ ــم بذر تراك و
،( a۳b۱c۲ ) هكتار كيلوگرم د ر ۱۵ بذر و تراكم شهريور ــت ۱۵ تاريخ كاش
داراي متوسط ديگر تيمارهاي به ــبت نس و درآمد خالص ــترين بيش داراي
ــن هاد پيش حالت بهترين عنوان به تيمارها اين ــن، بنابراي ــد. ميباش هزينه
كاشت تاريخ با ــنتي س كشت تيمار توليد هزينه ــود و س ميگردد.ميانگين
۳ /۴ ترتيب به ( a۳b۱c۱) كيلوگرم در هكتار ۱۰ بذر تراكم و ــهريور ۱۵ ش
با سنتي كشت تيمار ــت. اس ــده ش برآورد هكتار د ر ميليون ريال ۱۳/۰۲ و
،( a۳b۱c۲) هكتار در كيلوگرم بذر ۱۵ تراكم و ــهريور ۱۵ ش ــت كاش تاريخ
در ريال ميليون ۱۳ /۰۵ ۲/۷ و ترتيب وهزينه توليد به ــود س داراي ميانگين

است. شده محاسبه هكتار

آزمايش مورد بين صفات همبستگي تحليل
ــبدر با ش تر علوفه عملكرد ــن بي ــتگي همبس ضريب جد ول ۵، ــق طب
ــبدر ش ــد رش ــرعت س گره، فاصله ميانگره، تعد اد ــك، خش عملكرد علوفه
۰/۵۲ ،۰/۵۷ ،۰/۲۸ ــب ۹۳/ ۰، ترتي ــه ــت وب بوته مثب ــاع ارتف ــن و ميانگي
با شبدر تر علوفه عملكرد بين همبستگي رابطه است. شد ه محاسبه ۰/۶۳ و
رابطه است. برآورد شده آن ۰/۵۴- همبستگي وضريب منفي ــاخه ش تعداد
ميانگره، فاصله گره، تعداد با  ــك شبدر خش علوفه بين عملكرد همبستگي
ترتيب مربوطه به ضريب و مثبت بوته ارتفاع ميانگين و رشد شبدر سرعت

است. شده محاسبه و ۰/۶۷ ۰/۳۱ ،۰/۵۹ ،۰/۴۴ 

نتيجهگيري
ايراني ــبد ر ش ــد علوفه تولي ــه هزين ــط متوس تحقيق، ــج نتاي ــق طب
مكانيزه، ــت كش ــاي روشه د ر ــش (۱۳۸۰-۸۲) آزماي ــال هاي ــي س ط
ــزار ريال ه ۱۳۱۸۵/۸ و ۴۵۲۴/۷ ،۱۳۳۳ /۸ ــب به ترتي ــنتي وس نواري
سالهاي طي مكانيزه، ــت است. در روش كش ــده ش ــبه محاس هكتار در
خطوط تهيه و زمين ــازي آمادهس هزينه ــط آزمايش(۸۲-۱۳۸۰)،متوس
ترتيب ــه ب ــت برد اش و ــت كاشت،داش عمليات ــال، هزارري ۹۵۴ ــت كش
در ــت. اس ــده برآورد ش هكتار در هزارريال ۱۳۹۹ و ۴۵۲۴/۱۳۳۳،۷ /۸ 
هزينه متوسط آزمايش(۱۳۸۰-۸۲)، ــالهاي س طي سنتي، كشت روش
عمليات ــال، هزار ري ۷۲۹۰/۴ ــت كش خطوط وتهيه زمين ــازي آمادهس
۱۸۹۲ /۷ ۶/ ۲۸۳۳/۴،۱۰۰۴ و ــب ترتي به ــت و برداش ــت داش ــت، كاش
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تيمار
خشك علوفه عملكرد
هكتار) د ر (كيلوگرم

درآمد ناخالص
هكتار) (هزارريال/

توليد هزينه
هكتار) (هزارريال/

سود
هكتار) در (هزارريال

۱۳۸۰۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۰۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۰۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۰۱۳۸۱۱۳۸۲

A۱b۱c۱۵۹۸۰۹۱۱۰۱۲۵۰۰۵۲۱۴/۶۸۹۰۰۱۳۶۷۵۸۷۲۶۷۵۲۱۸۳۸۸- ۳۵۱۱۱۳۸۰۵۲۸۷

A۱b۱c۲۷۱۱۰۱۰۳۰۰۱۳۱۷۰۶۱۹۹/۹۱۰۰۶۳۱۴۴۰۸۸۷۵۲۷۵۵۰۸۴۲۰- ۲۵۵۲۲۵۱۳۵۹۸۸

A۱b۱c۳۶۶۳۰۱۲۰۸۰۹۹۱۰۵۷۸۱/۴۱۱۸۰۲۱۰۸۴۲۸۷۷۸۷۵۷۹۸۴۵۳- ۲۹۹۶۴۲۲۳۲۳۸۹

A۱b۲c۱۵۶۵۰۶۸۷۰۷۵۰۰۴۹۲۶/۸۶۷۱۲۸۲۰۵۸۷۲۶۷۵۲۱۸۳۸۸- ۳۷۹۹- ۸۰۹- ۱۸۳

A۱b۲c۲۶۰۲۰۸۶۳۰۷۹۵۰۵۲۴۹/۴۸۴۳۲۸۶۹۷۸۷۵۲۷۵۵۰۸۴۲۰- ۳۵۰۲۸۸۲۲۷۷

A۱b۲c۳۵۷۶۰۸۷۴۰۸۰۹۰۵۰۲۲/۷۸۵۳۹۸۸۵۱۸۷۷۸۷۵۷۹۸۴۵۳- ۳۷۵۵۹۶۰۳۹۸

A۱b۳c۱۵۹۷۰۷۲۳۰۷۲۹۰۵۲۰۵/۸۷۰۶۴۷۹۷۵۸۷۲۶۷۵۲۱۸۳۸۸- ۳۵۲۰- ۴۵۷- ۴۱۳

A۱b۳c۲۶۰۳۰۸۱۲۰۷۷۶۰۵۲۵۸/۲۷۹۳۳۸۴۹۰۸۷۵۲۷۵۵۰۸۴۲۰- ۳۴۹۴۳۸۴۶۹

A۱b۳c۳۵۲۶۰۶۹۷۰۸۷۲۰۴۵۸۶/۷۶۸۱۰۹۵۴۰۸۷۷۸۷۵۷۹۸۴۵۳- ۴۱۹۱- ۷۶۹۱۰۸۷

A۲b۱c۱۸۰۳۰۱۱۳۴۰۱۰۵۳۰۷۰۰۲/۲۱۱۰۷۹۱۱۵۲۰۱۳۱۲۲۱۲۴۸۶۱۳۹۴۹- ۶۱۲۱- ۱۴۰۷- ۲۴۲۹

A۲b۱c۲۹۰۸۰۱۱۱۸۰۱۰۵۰۰۷۹۱۷/۸۱۰۹۲۳۱۱۴۸۷۱۳۱۴۸۱۲۵۱۵۱۳۹۸۲- ۵۲۳۰- ۱۵۹۲- ۲۴۹۵

A۲b۱c۳۹۱۱۰۱۰۱۴۰۱۱۰۷۰۷۹۴۳/۹۹۹۰۷۱۲۱۱۱۱۳۱۷۴۱۲۵۴۴۱۴۰۱۴- ۵۲۳۰- ۲۶۳۷- ۱۹۰۴

A۲b۲c۱۶۶۷۰۸۸۴۰۹۴۴۰۵۸۱۶/۲۸۶۳۷۱۰۳۲۷۱۳۱۲۲۱۲۴۸۶۱۳۹۴۹- ۷۳۰۶- ۳۸۵۰- ۳۶۲۲

A۲b۲c۲۶۴۱۰۱۰۲۳۰۹۶۸۰۵۵۸۹/۵۹۹۹۵۱۰۵۹۰۱۳۱۴۸۱۲۵۱۵۱۳۹۸۲- ۷۵۵۸- ۲۵۲۱- ۳۳۹۲

A۲b۲c۳۶۴۷۰۹۶۰۰۷۸۸۰۵۶۴۱/۸۹۳۷۹۸۶۲۱۱۳۱۷۴۱۲۵۴۴۱۴۰۱۴- ۷۵۳۲- ۳۱۶۵- ۵۳۹۴

A۲b۳c۱۶۳۶۰۷۵۴۰۷۷۳۰۵۵۴۵/۹۷۳۶۷۸۴۵۷۱۳۱۲۲۱۲۴۸۶۱۳۹۴۹- ۷۵۷۶- ۵۱۲۰- ۵۴۹۳

A۲b۳c۲۶۴۹۰۷۰۹۰۶۷۰۰۵۶۵۹/۳۶۹۲۷۷۳۳۰۱۳۱۴۸۱۲۵۱۵۱۳۹۸۲- ۷۴۸۸- ۵۵۸۸- ۶۶۵۲

A۲b۳c۳۷۵۴۰۹۰۷۰۶۵۳۰۶۵۷۴/۹۸۸۶۱۷۱۴۴۱۳۱۷۴۱۲۵۴۴۱۴۰۱۴- ۶۵۹۹- ۳۶۸۳- ۶۸۷۰

A۳b۱c۱۱۶۰۴۰۱۶۲۵۰۱۷۷۳۰۱۳۹۸۷۱۵۸۷۶۱۹۳۹۷۱۲۹۷۶۱۲۳۲۲۱۳۷۶۶۱۰۱۱۳۵۵۴۵۶۳۱

A۳b۱c۲۱۷۳۶۰۱۵۴۵۰۱۵۴۳۰۱۵۱۳۸۱۵۰۹۵۱۶۸۸۰۱۳۰۰۱۱۲۳۵۱۱۳۷۹۸۲۱۳۷۲۷۴۳۳۰۸۲

A۳b۱c۳۱۵۷۶۰۱۶۲۶۰۱۵۵۷۰۱۳۷۴۳۱۵۸۸۶۱۷۰۳۴۱۳۰۲۷۱۲۳۸۰۱۲۸۳۱۷۱۵۳۵۰۶۳۲۰۳

A۳b۲c۱۱۴۹۹۰۱۲۱۸۰۱۱۱۱۰۱۳۰۷۱۱۱۹۰۰۱۲۱۵۴۱۲۹۷۶۱۲۳۲۲۱۳۷۶۶۹۶- ۴۲۲- ۱۶۱۱

A۳b۲c۲۱۳۴۵۰۱۴۳۱۰۱۰۷۸۰۱۱۷۲۸۱۳۹۸۱۱۱۷۹۳۱۳۰۰۱۱۲۳۵۱۱۳۷۹۸- ۱۲۷۳۱۶۳۰- ۲۰۰۵

A۳b۲c۳۱۶۳۲۰۱۴۷۳۰۱۰۵۳۰۱۴۲۳۱۱۴۳۹۱۱۱۵۲۰۱۳۰۲۷۱۲۳۸۰۱۲۸۳۱۱۲۰۴۲۰۱۱- ۲۳۱۱

A۳b۳c۱۱۲۳۳۰۱۱۹۲۰۷۳۱۰۱۰۷۵۲۱۱۶۴۶۷۹۹۷۱۲۹۷۶۱۲۳۲۲۱۳۷۶۶- ۲۲۲۴- ۶۷۷- ۵۷۶۹

A۳b۳c۲۱۳۳۹۰۱۲۱۲۰۷۰۹۰۱۱۶۷۶۱۱۸۴۱۷۷۵۷۱۳۰۰۱۱۲۳۵۱۱۳۷۹۸-۱۳۲۵-۵۱۰-۶۰۴۲

A۳b۳c۳۱۲۷۲۰۱۴۳۳۰۸۶۷۰۱۱۰۹۲۱۴۰۰۰۹۴۸۵۱۳۰۲۷۱۲۳۸۰۱۲۸۳۱-۱۹۳۵۱۶۲۰-۴۳۴۶

مختلف تيمارهاي در ايراني شبدر توليد علوفه ودرآمد عمكرد،هزينه -۲ جدول

مورد بررسي ماخذ: دادههاي

تاريخ... اقتصادي اثرات بررسي
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تيمارها: ساير توسط a۳b۱c1 جايگزيني تيمار توجيه
درأمد ناخالص تغييرات  ميانگين

جايگزيني(ريال از (ناشي

از ناشي هزينه تغييرات ميانگين
جايگزيني(ريال)

تيمار

هزينه است از كاهش در در درآمد بيشتر ۴۸۰۹۶۵۵a۱b۱c۱ -۷۱۵۶۵۷۴ -غير اقتصادي، زيرا كاهش

هزينه است از كاهش در در درآمد بيشتر ۴۷۸۰۵۱۲a۱b۱c۲ -۶۱۹۶۲۵۰ -غير اقتصادي، زيرا كاهش

هزينه است از كاهش در در درآمد بيشتر ۴۷۵۱۳۷۱a۱b۱c۳ -۶۹۴۴۸۹۷ -غير اقتصادي، زيرا كاهش

هزينه است از كاهش در در درآمد بيشتر ۴۸۰۹۶۵۵a۱b۲c۱ -۹۸۰۵۳۲۰ -غير اقتصادي، زيرا كاهش

هزينه است از كاهش در در درآمد بيشتر ۴۷۸۰۵۱۲a۱b۲c۲ -۸۹۶۰۵۰۰ -غير اقتصادي، زيرا كاهش

هزينه است از كاهش در در درآمد بيشتر ۴۷۵۱۳۷۱a۱b۲c۳ -۸۹۴۹۱۹۷ -غير اقتصادي، زيرا كاهش

هزينه است از كاهش در در درآمد بيشتر ۴۸۰۹۶۵۵a۱b۳c۱ -۹۶۷۱۶۴۷ -غير اقتصادي، زيرا كاهش

هزينه است از كاهش در در درآمد بيشتر ۴۷۸۰۵۱۲a۱b۳c۲ -۹۱۹۲۹۷۰ -غير اقتصادي، زيرا كاهش

هزينه است از كاهش در در درآمد بيشتر ۴۷۵۱۳۷۱a۱b۳c۳ -۹۴۴۱۲۲۰ -غير اقتصادي، زيرا كاهش

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۶۵۵۲۸۶۴۱۶۴۵۸۳a۲b۱c۱ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۶۳۱۰۷۱۰۱۹۳۷۲۵a۲b۱c۲ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۶۴۳۲۸۲۴۲۲۲۸۶۷a۲b۱c۳ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۸۱۵۹۸۲۴۱۶۴۵۸۳a۲b۲c۱ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۷۶۹۵۲۰۰۱۹۳۷۲۵a۲b۲c۲ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۸۵۳۹۳۳۰۲۲۲۸۶۷a۲b۲c۳ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۹۲۹۶۸۷۷۱۶۴۵۸۳a۲b۳c۱ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۹۷۸۱۲۴۷۱۹۳۷۲۵a۲b۳c۲ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۸۸۹۳۲۲۰۲۲۲۸۶۷a۲b۳c۳ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۷۱۵۵۸۷۲۹۱۴۳a۳b۱c۲ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۸۶۵۸۱۰۵۸۲۸۴a۳b۱c۳ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه ثابت و زيرا ۴۰۴۴۷۵۷۰a۳b۲c۱ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۳۹۱۹۰۵۴۲۹۱۴۳a۳b۲c۲ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۳۰۳۹۲۲۷۵۸۲۸۴a۳b۲c۳ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه ثابت و زيرا ۶۲۸۸۳۳۷۰a۳b۳c۱ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۵۹۹۵۳۲۴۲۹۱۴۳a۳b۳c۲ -غير اقتصادي،

يافته است كاهش درآمد هزينه افزايش و زيرا ۴۸۹۴۱۷۴۵۸۲۸۴a۳b۳c۳ -غير اقتصادي،

ــتگي بين عملكرد همبس ضريب ــت. اس ــد ه هكتار برآورد ش در هزارريال
ترتيب به ارتفاع بوته وميانگين ــك خش علوفه عملكرد با ــبدر ش تر علوفه
ميباشد .ضريب د ار معني ٪۱ ــطح س د ر آماري لحاظ از و ۰/۶۳ و ۰/۹۳
/۶۷ بوته ارتفاع ميانگين با شبد ر ــك خش بين عملكرد علوفه ــتگي همبس
همبستگي ــد.ضريب ميباش ۱٪ معني دار ــطح س در لحاظ آماري و از ۰ 
و به منفي ــاخه تعداد ش با ــبدر ش ــك خش وعلوفه تر عملكرد علوفه بين
كشت جايگزيني تيمارهاي ــت. اس ــد ه برآورد ش -۰/۵۸ و -۰/۵۴ ترتيب

كيلوگرم و۱۵ ۱۰ بذر تراكمهاي و ــهريور ۱۵ ش ــت كاش تاريخ ــنتي با س
بوده اقتصادي منطقه غير در آزمايش ــاير تيمارهاي س ــط توس هكتار در
بيشترين داراي تيمارها، ــاير به س ــبت نس تيمارهاي فوق ــت، چراكه اس
سرمايه بنابراين ــند. ميباش هزينه متوسط داراي ــبي نس طور ــود وبه س
اين د ارد .لذا ارجحيت د يگر تيمارهاي ــه ب ــبت نس تيمارها اين در گذاري
ــده توصيه ش اقتصادي و فني لحاظ از تيمار بهترين ــوان عن به ــا تيماره
۱۵ كاشت تاريخ با سنتي كاشت تيمارهاي خالص د رآمد ميانگين ــت. اس

تيمارها ساير توسط a۳b۱c۱ تيمار جايگزيني بودن اقتصادي وغير اقتصادي فرضيه آزمون -۳ جدول

مورد بررسي ماخذ: دادههاي
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۵۴ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۵۵

ارجحيت
سرمايهگذاري

توليد هزينههاي
درهكتار) (ريال

سود ميانگين
هكتار) در (ريال

تيمار

۱۳۰۲۱۱۶۰۳۳۹۸۷۵۶A۳b۱c۱د ارد*

۱۳۰۵۰۳۰۳۲۶۵۴۰۲۷A۳b۱c۲دارد

۱۳۰۷۹۴۴۴۲۴۷۴۶۶۲A۳b۱c۳ندارد

۸۲۴۰۶۴۸۱۹۸۳۰۱۹A۱b۱c۲ندارد

۸۲۶۹۷۸۹۱۲۰۵۲۳۱A۱b۱c۳ندارد

۸۲۱۱۵۰۵۱۰۵۱۸۳۸A۱b۱c۱ندارد

۱۳۰۷۹۴۴۴۳۰۱۲۴۶A۳b۲c۳ندارد

-۱۳۰۵۰۳۰۳ندارد ۵۴۹۴۳۹A۳b۲c۲

-۱۳۰۲۱۱۶۰ندارد ۶۴۶۰۰۰A۳b۲c۱

-۸۲۴۰۶۴۸ندارد ۷۸۱۲۳۱A۱b۲c۲

-۸۲۶۹۷۸۹ندارد ۷۹۹۰۶۹A۱b۲c۳

-۸۲۴۰۶۴۸ندارد ۱۰۱۳۷۰۱A۱b۳c۲

-۸۲۶۹۷۸۹ندارد ۱۲۹۱۰۹۳A۱b۳c۳

-۸۲۱۱۵۰۵ندارد ۱۴۶۳۲۳۵A۱b۳c۱

-۱۳۰۷۹۴۴۴ندارد ۱۵۵۳۷۰۱A۳b۳c۳

-۸۲۱۱۵۰۵ندارد ۱۵۹۶۹۰۹A۱b۲c۱

-۱۳۰۵۰۳۰۳ندارد ۲۶۲۵۷۰۹A۳b۳c۲

-۱۳۰۲۱۱۶۰ندارد ۲۸۸۹۵۸۰A۳b۳c۱

-۱۳۲۱۴۸۸۵ندارد ۳۱۰۵۶۷۹A۲b۱c۲

-۱۳۲۴۴۰۲۷ندارد ۳۲۵۶۹۳۴A۲b۱c۳

-۱۳۱۸۵۷۴۳ندارد ۳۳۱۸۶۹۰A۲b۱c۱

-۱۳۲۱۴۸۸۵ندارد ۴۴۹۰۱۶۹A۲b۲c۲

-۱۳۱۸۵۷۴۳ندارد ۴۹۲۵۶۵۰A۲b۲c۱

-۱۳۲۴۴۰۲۷ندارد ۵۳۶۳۴۴۰A۲b۲c۳

-۱۳۲۴۴۰۲۷ندارد ۵۷۱۷۳۳۰A۲b۳c۳

-۱۳۱۸۵۷۴۳ندارد ۶۰۶۲۷۰۳A۲b۳c۱

A۲b۳c۲-۱۳۲۱۴۸۸۵۶۵۷۶۲۱۵ندارد

تحت آزمايش تيمارهاي در سرمايه گذاري ارجحيت تحليل - جدول۴ 

ماخذ: د اد ه هاي مورد  بررسي                                       
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۵۴ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۵۵

ترتيب ۳/۴ ــه ب هكتار د ر كيلوگرم و۱۵ ۱۰ ــذر ب تراكمهاي و ــهريور ش
به ترتيب ۱۳/۰۲ ميانگين هزينه آنها در هكتار و ــال ري ميليون و۲/۶۵

است. برآورد شده هكتار د ر ريال ۱۳/۰۵ ميليون و

استفاده مورد منابع
بررسي ۱۳۸۲؛ ه. پ واسدي، ايراني، الف. مقدم، حقايقي نجفي، الف.، الف،. ايواني، - ۱
در فاصله رديف جديد ــت برداش چاپر با ــيلويي س توليد ذرت اقتصادي فني و زراعي،
ــي مهندس فني و تحقيقات ــه مؤسس مصوب طرح نهايي تراكمهاي متفاوت.گزارش و

آموزش كشاورزي. و تحقيقات كشاورزي، سازمان
امكان ــي «بررس ۱۳۷۷؛ زاده. رحيم ر، و الف،ياوري ــت.، هم ع. الف. ــوادي، ج - ۲

شرح
عملكرد ميانگين

علوفه تر شبد ر     
در (كيلوگرم

هكتار)

گره تعد اد
تعداد
شاخه

عملكرد ميانگين
علوفه خشك
در (كيلوگرم

هكتار)

ميانگره فاصله
متر) (سانتي

رشد سرعت
شبدر( سانتي

مترمربع) / متر

ميانگين ارتفاع
بوته

متر) (سانتي

تر شبدر علوفه ميانگين عملكرد
هكتار) د ر (كيلوگرم

۱۰/۲۸- ۰/۵۴**۰/۹۳ ۰/۵۷۰/۵۲**۰/۶۳ 

گره -۰/۲۸۱تعد اد ۰/۵۴۰/۴۴۰/۱۴-۰/۲۸۰/۳۶

شاخه -تعداد ۰/۵۴- ۰/۵۴۱۰-/۵۸-۰/۵۸۰/۰۲-۰/۲

خشك علوفه عملكرد ميانگين
هكتار) د ر (كيلوگرم

**۰/۹۳ ۰/۴۴- ۰/۵۸۱۰/۵۹۰/۳۱**۰/۶۷ 

متر) (سانتي ميانگره -۰/۵۷۰/۱۴فاصله ۰/۵۹۰/۵۹۱۰/۱۰/۴۱

(سانتي متر شبدر سرعت رشد
مترمربع /

۰/۵۲۰-/۲۸۰/۰۲۰/۳۱۰/۱۱۰/۳۸

سانتي ) ارتفاع بوته ميانگين
متر)

**۰/۶۳ ۰/۳۶-۰/۲**۰/۶۷ ۰/۴۱۰/۳۸۱

نخود ــه دان و ــول محص عملكردي ــاي پارامتره ــر آن ب ــر تاثي و ــزه مكاني ــت كش
مكانيزاسيون، و كشاورزي ملي مهندسي اولين كنگره مقاالت چكيده ديم.مجموعه

كرج. كشاورزي، جهاد وزارت زيربنايي و فني معاونت
براي ــه مزرع ــت مديري در ــق ــر. ۱۳۷۹؛ تحقي ج.هارديگ و ب. ال ح. ــون، - ديل ۳
انتشارات دانشگاه آزاد ــين چيذري، اميرحس ترجمه پا، خرده ــاورزان كش پيشرفت

اول گرمسار،چاپ اسالميواحد
تراكم و ــتمهاي كاشت سيس تاثير ــه مقايس ۱۳۸۲؛ ه. ــدي، واس ر م، مهرور، - ۴
اقتصادي بهترين و توجيه ــتاز گندم نان رقم پيش كيفي و كمي عملكرد ــر ــه ب بوت
تهيه و تحقيقات اصالح ــه مؤسس مصوب طرح تحقيقاتي نهايي ــتم. گزارش سيس

ــاورزي. آموزش كش و تحقيقات ــازمان س بذر، نهال و

تيمارهاي مختلف در آزمايش مورد صفات و محصول عملكرد بين همبستگي شد ت -نتايج جدول ۵-

بررسي  مورد ماخذ: د ادههاي

ميباشد. د ار ۱٪ معني سطح در همبستگي ٭٭
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