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 چكيده

 بستر تهیه مرحله از محصول تولید سیر که است هایی فعالیت و اطالعات کلیه تهیه شامل کشاورزي در تولید فرایند مستندسازي

 تا بذر بستر تهیه مرحله از شده انجام مدیریتی  عملیات کلیه پژوهش این در منظور این به دهد. می نشان را برداشت تا بذر

 هاي سال طی مازندران استان در واقع بابل منطقه در میدانی مطالعات طریق از برنج محلی ارقام براي مزرعه 111 در برداشت

 در شد. انتخاب مستقل متغیر شش با نهایی مدل بررسی، مورد متغیر 111 حدود از که داد نشان نتایج .شد ثبت 1931 و 1931

 حداکثر و متوسط با که شد زده تخمین هکتار در کیلوگرم 9143 و 1154 ترتیب به عملکرد حداکثر و متوسط عملکرد، مدل

 1355 برابر شده زده تخمین عملکرد خأل کل هستند. مقایسه قابل هکتار( در کیلوگرم 9111 و 1114) شده مشاهده عملکرد

 و آفات خسارت متغیر دو متوسط و بهترین حالت عملکرد تفاضل از ناشی عملکرد افزایش میزان بود. هکتار در کیلوگرم

 میزان .بود هکتار( در کیلوگرم 13 و 111) عملکرد افزایش کل از درصد سه و هفت برابر ترتیب به هرز هاي علف خسارت

 مقدار بود. عملکرد افزایش کل از درصد سه معادل هکتار در کیلوگرم 94 برابر )نکاشت( آیش متغیر به مربوط عملکرد افزایش

 درصد 13 معادل هکتار در کیلوگرم 995 و 951 برابر ترتیب به نیز کاشت تراکم و امرالهی طارم رقم اثر به مربوط عملکرد افزایش

 گلدهی از بعد و نشاکاري از قبل نیتروژن مصرف متغیر به مربوط عملکرد افزایش میزان همچنین، بود. عملکرد تغییر کل از

 ها یافته اساس بر بنابراین، بود. عملکرد افزایش کل از درصد 91 و 14 معادل هکتار در کیلوگرم 913 و 911 برابر ترتیب به

 از یک هر سهم تعیین و عملکرد خأل میزان برآورد براي تواند می و هبود مناسب تولید( )معادله مدل دقت که کرد بیان توان می

 .شود گرفته کار به عملکرد کنندهمحدودیت متغیرهاي
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 مقدمه .1
 هاي چالش کاهش براي کشاورزي محصوالت تولید در

 به منتهی هايفرایند بهبود و پایش ،مدیریت با مرتبط

 بهبود اساسی و اولیه هاي قدم از .دارد ضرورت تولید

 نگرشی به دستیابی .است مستندسازي مدیریتی هايفرایند

 انجام چگونگی خصوص در یکپارچه و مشخص

 [.49] گویند  مستندسازي را موجود شرایط در ها فعالیت

 عملکرد، میزان بر مستقیم اثر نیز تولید فرایند مدیریت

  زیست محیط و ها نهاده مصرف کارایی تولید، وري بهره

 تولید به منتهی هايفرایند بهبود و پایش ،بنابراین دارد.

 با مرتبط هاي چالش کاهش جهت در زراعی محصوالت

 رابطه همین در [.5] است الزم زراعی هاي مدیریت

 در گندم مدیریتی عملیات انجام شیوه بررسی با محققان

 و داشت کاشت، بذر، بستر تهیه مراحل از یک هر

 عارمز مرسوم طور به که دریافتند گرگان منطقه در برداشت

 مصرفی بذر میزان .شوند می کشت آذر 49 تا 11 بین گندم

 بین کاشت وسیله نوع و بذر بستر تهیه کیفیت به بسته

 تر بیش بود. متغیر هکتار در کیلوگرم 411 تا 111

 اوره، کودهاي از کودي نیاز مینأت براي کشاورزان

 کردند. استفاده پتاسیم سولفات و تریپل سوپرفسفات

 طور به و رفتن ساقه مرحله در اغلب را اوره کود کشاورزان

 بودند کرده مصرف هکتار در کیلوگرم 39 نمیزا به متوسط

 آبیاري ،بارندگی کمبود علت به مطالعه اول سال در [.1]

 سال در ولی دانه( پرشدن اوایل و دهی )گل مرحله دو در

 بر عالوه شد. انجام دهی گل مرحله در تنها آبیاري دوم

 تاریخ معموالً منطقه بر حاکم جوي شرایط به بسته این،

 انجام دخردا 41 تا 14 بین مطالعه مورد مزارع در برداشت

 میزان مزارع در مدیریتی عملیات تنوع به توجه با .شود می

 [.1] بود متغیر هکتار در تن 9/9 تا 1/4 بین عملکرد

 بهبودیافته منطقه، رایج کاشت نظام سه ارزیابی با همچنین،

 شد مشاهده نکا منطقه در برنج محصول (SRI) فشرده و

 99/59 برابر کاشت نظام سه در مصرفی بذر میانگین که

 از تر کم فشرده کاشت نظام براي که بود هکتار در کیلوگرم

 شد. گرفته نظر در منطقه رایج و بهبودیافته کاشت نظام دو

 نیز کاشت نظام سه در نیتروژن شیمیایی کود مصرف میزان

 میزان بود. متغیر هکتار در ثرهؤم ماده کیلوگرم 19-34 بین

 فشرده کاشت نظام در نیز کش حشره و کش علف مصرف

 [.9] بود رایج و بهبودیافته تولید نظام دو از تر کم

 میزان طریق از جهان در غذا تولید نهایی ظرفیت

 تولید براي دسترس در آب منابع ،مناسب هاي زمین

 رشد بیوفیزیکی هاي محدودیت و زراعی محصوالت

 فاصله بردن بین از [.45] شود می محدود زراعی گیاهان

 آید می دست به مزارع در حاضر حال در که عملکردي بین

 سازگار ارقام بهترین از استفاده با تواند می که عملکردي و

 و خاک آب، مدیریت هاي روش ترین مناسب و محیط با

 چالش بر غلبه براي کلیدي راهکار آید، دست به گیاه

 آنالیز [.11] است جهان رشد حال در جمعیت اي تغذیه

 ظرفیت افزایش امکان از کمی تخمین یک عملکرد خأل

 طراحی در مهم جزء یک که کند می فراهم را تولید

 سطح در و ملی اي، منطقه مقیاس در غذا تأمین راهبردهاي

 عملکرد خأل آنالیز اخیر، هاي سال در [.44] است جهانی

 بررسی مورد جهان در اي گسترده صورت به زراعی گیاهان

 سطوح در را ها آن توان می وسعت نظر از که گرفته قرار

 که داد قرار [15] اي منطقه و [؛11] ملی [؛45] جهانی

 برنج گندم، یعنی اصلی غله سه روي ها پژوهش این بیشتر

 هستند، بشر غذاي از زیادي بخش کننده تأمین که ذرت و

 مطالعه طریق از نیز محققان دیگر [.11] بود متمرکز

 هاي نظام آنالیز به جهان در شده انجام تحقیقات مروري

 پرداختند پایداري افزایش براي زراعی گیاهان کاشت

 و پراکنده صورت به عملکرد خأل آنالیز ایران در [.41]

 ها همطالع اکثر که شد انجام محدود زراعی گیاهان براي

 عملکرد خأل آنالیز با محققان بود. متمرکز گندم روي
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 عوامل ترین مهم را محیطی عوامل ایران، در نخود

 ترین مهم از .[49] کردند عنوان عملکرد محدودکننده

 در برنج عملکرد خأل آنالیز زمینه در شده انجام تحقیقات

 روش از استفاده با عملکرد خأل آنالیز به توان می جهان

 اشاره محققان برخی توسط (CPA) کارکرد مقایسه تحلیل

 به توان می برنج گیاه براي ها همطالع دیگر از [.19] کرد

 و رایج کاشت هاي نظام در برنج عملکرد خأل آنالیز

 تنوع بر مؤثر عوامل تعیین [؛14] مدیترانه در ارگانیک

 تعیین [؛41] بنین مرکزي جنوب در غرقابی برنج عملکرد

 در غرقابی کاشت هاي نظام در برنج عملکرد رکود عوامل

 هاي نظام عملکرد خأل آنالیز [؛41] سنگال رودخانه دره

 خأل سازي شبیه [؛11 و 19] آمریکا در برنج کاشت

 برنج عملکرد خأل تعیین [؛13] دنیا در برنج عملکرد

 با برنج عملکرد خأل آنالیز و [43] چین کشور در غرقابی

 در کرد. اشاره [44] فیلیپین در سازي مدل از استفاده

 در کیلوگرم 1411 را برنج عملکرد خأل نیز دیگر مطالعه

 که شد مشاهده نیز دیگر تحقیق در .[19] شد برآورد هکتار

 برداشت درصد، 49 با آب کمبود درصد، 99 با کود ترتیب به

 19 با دوم نوبت در دستی وجین درصد، 14 با دیرهنگام

 عوامل ترین مهم درصد، با نشاکاري افتادن تعویق به و درصد

 هکتار در کیلوگرم 4991 میزان به برنج در عملکرد خأل ایجاد

 ترین مهم از یکی برنج اینکه به توجه با لذا، [.41] بودند

 مردم از نیمی اصلی غذاي و دنیاست کشاورزي محصوالت

 سطح ترین بیش نیز مازندران استان و دهد می تشکیل را دنیا

 مستندسازي ،است دارا را کشور در برنج تولید و کشت زیر

 زراعی مدیریت با مرتبط عملکرد خأل برآورد و تولید فرایند

 مطالعه این در بنابراین، .است ضروري محصول این

 در برنج عملکرد خأل برآورد و تولید فرایند مستندسازي

 امکان تا شد انجام مازندران استان در واقع بابل منطقه

 محصول این تولید هايفرایند بهبود در ابزار این از گیري بهره

 گیرد. قرار بحث مورد راهبردي

 ها روش و مواد .2
 منطقه اقليم و جغرافيایی موقعيت .2 .1

 عرض در که شده واقع مازندران استان در بابل شهرستان

 دقیقه 91 و درجه 99 تا دقیقه 15 و درجه 91 جغرافیایی

 درجه 11 تا دقیقه 91 و درجه 11 جغرافیایی طول و شمالی

 هاي ویژگی اساس بر منطقه این دارد. قرار شرقی دقیقه 11 و

 معتدل وهواي آب نوع دو به منطقه توپوگرافی و بارش دما،

 مساحت شود. می تقسیم کوهستانی وهواي آب و خزري

 هکتار هزار 11 حدود بابل شهرستان در شالیزاري اراضی

 سطح در شالیزاري اراضی کل از درصد 13 معادل که بوده

 بابل منطقه در محلی ارقام غالب کشت است. مازندران استان

 و طارم سنگ امرالهی، طارم محلی، طارم هاشمی، طارم شامل

 است. فریدونکنار طارم

 و نمو دوره طی در هوایی و آب  هاي مؤلفه ترین مهم

 .است شده ارایه 1 جدول در نیز منطقه در برنج گیاه رشد

 و کمینه دماي متوسط، دماي شامل هواشناسی هايداده

 ساعت )درصد(، نسبی رطوبت گراد(، سانتی )درجه بیشینه

 متر( )میلی بارندگی و (متر میلی) تعرق و تبخیر ،آفتابی

 با آمل سینوپتیک هواشناسی ایستگاه از روزانه صورت به

 جغرافیایی عرض و دقیقه 15 و درجه 14 جغرافیایی طول

 آزاد دریاي سطح از متر 43 ارتفاع با دقیقه 15 و درجه 99

 1953 سال در ایستگاه این (.1 )جدول شد آوري جمع

 در )مگاژول خورشیدي تابش محاسبه براي شد. تأسیس

 از که شد استفاده (Srad_calc) برنامه از روز( در مترمربع

 از برنامه این [.4] شد استفاده برنامه در انگسترم ضرایب

 تابش محاسبه براي منطقه هر آفتابی ساعت هاي داده

 از نیز روز طول محاسبه براي نماید. می استفاده خورشیدي

 [.4] شد استفاده (PP_calc) برنامه

 

 ها داده آوری جمع .2. 2

 کلیه تهیه شامل کشاورزي در تولید فرایند مستندسازي
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 محصول یک تولید سیر که است هایی فعالیت و اطالعات

 [.1] دهد می نشان را برداشت تا بذر بستر تهیه مرحله از

 مدیریتی هاي عملیات کلیه پژوهش این در منظور این به

 برداشت تا خزانه تهیه و اولیه شخم مرحله از شده انجام

 استان در واقع بابل منطقه در مزرعه 111 به مربوط

 میدانی مطالعات طریق از و پیمایشی صورت به مازندران

 مورد مزارع تمامی شد. ثبت عملکردخأل  برآورد براي

 (.4 )جدول بود محلی ارقام به متعلق مطالعه

 در مدیریتی عملیات هر انجام شیوه ها بررسی این در

 همچنین و برداشت و داشت کاشت، مراحل از یک هر

 این از یک هر مختلف هاي شیوه از که کشاورزان از نسبتی

 کلیه شد. مشخص ،کردند استفاده مدیریتی عملیات

 تهیه عملیات شامل زراعی مدیریت به مربوط اطالعات

 رقم غیره(، و دیسک شخم، زمان و تعداد )نوع، بذر بستر

 )نوع کود کاشت، زمان آن، بذر تهیه محل و استفاده مورد

 آفات، با مبارزه کود(، مصرف زمان و کود میزان کود،

 آبیاري( زمان و )تعداد آبیاري هرز، هاي علف و ها بیماري

 میزان و برداشت )زمان برداشت به مربوط مسایل و

 قالب در اطالعات این شد. آوري جمع عملکرد(

 کشاورز 111 با رودررو مصاحبه طریق از و نامه پرسش

 میزان رشد فصل پایان در شد. تکمیل و آوري جمع

 شد. ثبت کشاورزان توسط شده برداشت واقعی عملکرد

 

 بابل منطقه در (7932-31) ساله 71 مدت بلند آمار با مقایسه در آزمایش دوره در هوایی و آب های مؤلفه میانگین .7 جدول

 خورشیدي تابش

(mg m-2 d-1) 

 آفتابی ساعت

 کل

 نسبی رطوبت

(%) 

 کل بارندگی

(mm) 

 تعرق و تبخیر

(mm) 

 دما متوسط

(°C) 

  بیشینه دماي

(°C) 

  کمینه دماي

(°C) 
 منطقه

 فروردین 4/11 9/14 5/11 4/99 9/33 55 9/149 1/19

 اردیبهشت 1/19 4/41 9/41 3/41 1/11 54 3/111 3/11

 خرداد 3/13 4/45 4/49 4/141 9/41 41 4/494 1/41

 تیر 9/44 5/91 1/49 4/191 9/93 53 1/419 5/13

 مرداد 1/44 1/99 4/45 9/114 1/11 59 1/494 4/41

 شهریور 9/41 1/91 9/49 3/119 1/44 91 1/139 1/19

 ساله 11 دوره 1/14 3/49 4/94 4/141 1/39 1/55 5/144 3/15

 

 آزمایش در بررسی مورد ارقام مشخصات تشریح .0 جدول

 رقم
 ارتفاع

 بوته

 وضعیت

 رسیدگی

 )بذرپاشی رشد دوره طول

 برداشت( تا خزانه در

 عملکرد میزان

 هکتار( در )کیلوگرم
 کیفیت

 تحمل

 تنش به

 مبدأ

 رویش

 گیالن حساس کمی باال 1111 روز 114 زودرس پابلند هاشمی طارم

 مازندران حساس باال 9911 روز 149 زودرس پابلند محلی طارم

 مازندران حساس باال 1911 روز 114 زودرس پابلند امرالهی طارم

 مازندران حساس باال 1111 روز 141 زودرس پابلند طارم سنگ

 مازندران حساس باال 9311 روز 141 زودرس پابلند فریدونکنار طارم
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 منطقه در مزرعه 111 ابتدا تحقیق این انجام براي

 شناسایی نحوه شد. انتخاب و شناسایی تصادفی طور به

 در را تولید عمده هاي روش کلیه که بود شکلی به مزارع

 داراي نیز مدیریتی لحاظ از و داده پوشش موردنظر منطقه

 مزرعه مدیریت به مربوط اطالعات سپس، .بودند تنوع

 به مربوط اطالعات آوري جمع براي شدند. آوري جمع

 شدند. تفکیک زراعی اعمال کلیه ابتدا مزرعه، مدیریت

 دمایی، نوسانات به توجه با عملیات، هر شروع با سپس،

 ها نهاده کاربرد مختلف مقادیر و تولید هاي روش تنوع

 تهیه منظور به و منطقه کشاورزان توسط ها( )ورودي

 قبیل از زراعی عملیات بارز اطالعات تر، جامع اطالعات

 مرحله هر در ها ورودي میزان و عملیات هر شروع تاریخ

 ثبت و آوري جمع مزارع از برداشت( تا )کاشت اجرا از

 شد.

 

 ها داده تحليل و تجزیه .2. 3

 تمام بین رابطه )تولید(، عملکرد مدل تعیین براي

 کیفی متغیرهاي کیفی؛ و )کمی شده گیري اندازه متغیرهاي

 طریق از عملکرد و شد( کدگذاري یک و صفر صورت به

 مدل گرفت. قرار بررسی مورد گام به گام رگرسیون روش

 تعیین شده کنترل خطاي و آزمون روش از استفاده با نهایی

 با کند. کمی را عملکرد هاي محدودیت اثر تواند می که شد

 مزارع در ها( x) متغیرها شده مشاهده متوسط دادن قرار

 مدل با متوسط عملکرد عملکرد، مدل در بررسی مورد

 شده مشاهده مقدار بهترین دادن قرار با سپس، شد. محاسبه

 حصول قابل عملکرد حداکثر عملکرد، مدل در متغیرها

 بود. عملکرد خأل برابر دو، این اختالف که گردید محاسبه

 هر براي شده مشاهده متوسط مقدار ضرب حاصل اختالف

 مشاهده بهترین مقدار ضرب حاصل با آن ضریب در متغیر

 دهنده نشان متغیر همان ضریب در متغیر همان براي شده

 نسبت است. متغیر آن براي ایجادشده عملکرد خأل مقدار

 عملکرد، خأل کل به متغیر هر براي عملکرد خأل

 و بوده عملکرد خأل ایجاد در آن سهم دهنده نشان

 از وتحلیل تجزیه براي شد. داده نشان درصد صورت به

 )نسخه SAS افزار نرم در stepwise و freq، nlin هاي رویه

 .شد استفاده (1/3

 

 بحث و نتایج .3

 کشاورز تولید سابقه زمینه در اي مزرعه هاي داده ارزیابی

 الی یک بین منطقه در بررسی مورد کشاورزان که داد نشان

 ها یافته طبق (.9 )جدول داشتند تولید سابقه سال 91

 11 از کمتر تولید سابقه کشاورزان از درصد شش حدود

 11 بین تولید سابقه کشاورزان از درصد 41 حدود و سال

 مورد کشاورزان از توجهی قابل بخش داشتند. سال 41 تا

 41 بین تولید سابقه درصد( 19 )حدود منطقه در بررسی

 کشاورزان از درصد 15 تنها بودند. دارا را سال 11 الی

 دارند سال( 91 الی 11) سال 11 باالي تولید سابقه

 (.9 )جدول

 متفاوتی مساحت داراي شده، انتخاب شالیزاري اراضی

 111 مساحت اند. بوده الزم تنوع داراي نظر این از و بوده

 )جدول بود هکتار 9 الی 141/1 بین بررسی مورد مزرعه

 یک از کمتر مساحت داراي مزارع از درصد 41 حدود (.9

 مانده باقی مزارع از درصد 41 همچنین، بودند. هکتار

 حدود داشتند. هکتار شش الی یک بین مساحتی داراي

 مساحت با مزارع کشاورز( 15) کشاورزان از درصد 1/11

 داراي کشاورزان از درصد 3/11 حدود و هکتار یک

  (.9 )جدول بودند هکتار 9/1 مساحت با مزارع

 مزرعه 111 در برنج کاشت از قبل محصول نظر از

 قرار محصولی هیچ کشت زیر مزرعه 44 مطالعه، مورد

 مزرعه 13 تنها داشت. را )نکاشت( آیش شرایط و نگرفته

 یک و یک پنج، ترتیب به و رفته برسیم شبدر کشت زیر به

 )شکل بودند رفته کلزا و باقال جو، کشت زیر به مزرعه
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 کشاورزان توسط بذور ضدعفونی ها بررسی طبق الف(.-1

 و تیرام نمک، شامل که شد انجام ماده سه توسط منطقه

 ضدعفونی براي بنومیل و تیرام از استفاده که بود بنومیل

 براي نمک از کشاورز 15 تنها است. تر مطلوب بذر

 49 و تیرام از کشاورز 44 کردند. استفاده بذور ضدعفونی

 مصرفی بذور ضدعفونی براي بنومیل از نیز کشاورز

 ب(.-1 )شکل کردند استفاده

 توسط بذر مصرف ،9 جدول هاي یافته به توجه با

 متغیر هکتار در کیلوگرم 111 تا 91 بین منطقه کشاورزان

 هکتار در کیلوگرم 11-11 بذر مصرف لآ ایده حد که بود

 بذر مصرف مزارع از درصد 41 در ها یافته اساس بر است.

 91 همچنین، شد. مشاهده هکتار در کیلوگرم 15 از کمتر

 یک براي بذر کیلوگرم 14 الی 15 بین کشاورزان از درصد

 از درصد 11 مصرفی بذر همچنین، کردند. مصرف هکتار

 11 تنها بود. هکتار در کیلوگرم 59 الی 14 بین کشاورزان

 59 باالي بذر مصرف بررسی مورد کشاورزان از درصد

 111 نیز مصرفی بذر حداکثر که داشتند هکتار در کیلوگرم

  (.9 )جدول آمد دست به هکتار در کیلوگرم

 

 بابل منطقه شالیزاری اراضی در بررسی مورد متغیرهای تغییرات ضریب و استاندارد اشتباه حداکثر، حداقل، میانگین، .9 جدول

 )%( تغییرات ضریب (SE) استاندارد اشتباه حداکثر حداقل میانگین واحد متغیر

 91/11 15/1 91 1 11/91 سال تولید سابقه

 54/43 15/1 9 141/1 41/1 هکتار مزرعه مساحت

 14/44 44/1 141 91 41/19 هکتار در کیلوگرم بذر میزان

 13/14 51/1 95 49 13/14 فروردین اول از روز نشاکاري تاریخ

 14/13 51/1 14 49 19/11 روز گیاهچه سن

 41/41 14/1 11 9 1 عدد گیاهچه تعداد

 51/41 11/1 11 15 41 مربع متر در بوته کاشت تراکم

 14/31 19/1 4 1 93/1 عدد سرک کود تعداد

 91/19 13/9 141 1 14/41 هکتار در N کیلوگرم خالص نیتروژن مقدار

 54/99 11/4 141 1 34/93 هکتار در P2O5 کیلوگرم خالص فسفر مقدار

 54/113 91/4 31 1 11/49 هکتار در K کیلوگرم خالص پتاسیم مقدار

 15/41 91/9 194 1 54/11 هکتار در N کیلوگرم نشاکاري از قبل نیتروژن

 11/113 91/9 9/141 1 19/94 هکتار در N کیلوگرم رویشی دوره در نیتروژن

 51/941 51/1 14 1 99/4 هکتار در N کیلوگرم گلدهی از بعد نیتروژن

 44/11 11/1 11 91 11 عدد آبیاري تعداد

 54/94 14/1 9 1 91/1 دفعات تعداد کش حشره مصرف

 31/44 11/1 9 1 41/1 دفعات تعداد کش علف مصرف

 11/49 19/1 4 1 55/1 دفعات تعداد کش قارچ مصرف

 19/93 11/1 4 1 44/1 دفعات تعداد وجین

 93/1 91/1 114 114 191 فروردین اول از روز برداشت تاریخ

 15/14 31/11 9111 9411 1114 هکتار در کیلوگرم شلتوک عملکرد
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 برنج بررسی مورد مزارع در )ب( کننده ضدعفونی ماده و )الف( قبلی محصول فراوانی درصد .7 شکل

   

 مصرفی بذر خزانه، تهیه براي مکانیزاسیون از استفاده

 کاهش مکانیزه نیمه کاشت در را گیري خزانه سطح و

 روش از زودتر رایج روش به نشاکاري همچنین، دهد. می

 در که است حالی در این شود. می شروع مکانیزه نیمه

 اصلی زمین به نشاها انتقال و کندن هنگام و سنتی روش

 نیز نشا هنگام و دیده خسارت ها برگ و ساقه ریشه،

 از پوسیدگی موجب که کند می پیدا انحنا حالت ها ریشه

 ،شود می برنج گیاهچه به خسارت شدن وارد و انحنا محل

 در د.ندار وجود مکانیزه روش در مشکالت این ولی

 هخزان از و تغییریافته گیري خزانه شیوه مکانیزه نیمه کاشت

 9-1 جوان نشاهاي کاشت و پرورش و اي جعبه نشاي

 رایج کاشت در شالیکاران [.9 و 4] شود می انجام برگی

 با را برنج گیاه بالغ و مسن نشاهاي معمول طور به منطقه

 زیاد بسیار تعداد با و اي دسته صورت به باال، هاي تراکم

 بذر مصرف افزایش باعث که کنند می نشاکاري کپه در نشا

 در برنج گیاه ریشه و هوایی اندام رشد پتانسیل کاهش و

 [.9] شود می اي بوته درون رقابت افزایش اثر

 مطالعه مورد مزرعه 111 در ها یافته طبق     

 سنگ محلی، طارم هاشمی، طارم محلی ارقام از کشاورزان

 از کردند. استفاده فریدونکنار طارم و امرالهی طارم طارم،

 طارم رقم به متعلق مزرعه 44 مطالعه مورد مزارع کل

 محلی طارم رقم کشت زیر به نیز مزرعه 19 و بود هاشمی

 هفت طارم، سنگ رقم به مربوط مزرعه دو تنها بود. رفته

 به متعلق مزرعه سه و امرالهی طارم رقم به مربوط مزرعه

 اساس بر الف(.-4 )شکل بود فریدونکنار طارم رقم

 به نشاکاري مزرعه( 111) مزارع از درصد 31 در ها یافته

 درصد نه در و شد انجام تصادفی صورت به و دستی روش

 و خطی و مکانیزه نشاکاري نیز مزرعه( 11) مزارع از

 ادوات از استفاده مدیریت ب(.-4 )شکل شد انجام منظم

 مزرعه مدیریت مهم هايقسمت از یکی آالت ماشین و

 مستلزم مکانیزاسیون توسعه امر در تداوم و استمرار است.

 و ادوات کاربرد نحوه از کافی شناخت که ستا این

 سازگاري میزان و مالکیت کننده توجیه سطح ،آالت ماشین

 داشته وجود اراضی، مالکیت سطوح به توجه با ها آن

 براي تأثیرگذار و مهم عوامل از مکانیزاسیون ارتقاي .باشد

 طریق از که است برنج خوداتکایی یا خودکفایی رسیدن

 ارتقاي و ساماندهی و اراضی نوسازي و تجهیز

 [.9 و 1] است پذیر امکان مکانیزاسیون
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 برنج بررسی مورد مزارع در )ب( نشاکاری شیوه تجمعی توزیع احتمال و )الف( استفاده مورد رقم فراوانی درصد .0 شکل

 

 که شود می مشاهده 9 جدول هاي یافته به توجه با

 ماه فروردین در منطقه کشاورزان از درصد شش حدود

 نیز کشاورزان از درصد 39 حدود دادند. انجام نشاکاري

 و رساندند اتمام به منطقه در را نشاکاري ماه اردیبهشت در

 در کرده نشاکاري به اقدام کشاورز یک تنها خردادماه در

 اساس بر داد. انجام را عملیات این ماه خرداد اول هفته در

 اول نیمه در منطقه کشاورزان از درصد 19 ها یافته

 نیمه در منطقه کشاورزان از درصد 95 حدود و اردیبشهت

 (.9 جدول) اند داده انجام نشاکاري ماه اردیبهشت دوم

 ماه اردیبهشت اواسط منطقه در نشاکاري تاریخ بهترین

 و تولید هزینه کاهش مزرعه، بهتر مدیریت براي است.

 وهوایی، آب شرایط به توجه با محصول عملکرد افزایش

 زراعی تقویم تهیه برنج گیاه رشد دوره طول و رقم نوع

 برنج محصول کشتی تک و متوالی کشت .است ضروري

 مازندران استان شالیزاري اراضی در گذاري آیش بدون

 نظر این از بذر بستر تهیه براي کافی زمان لذا ،است متداول

 براي مزرعه اولیه شخم مطالعه مورد منطقه در دارد. وجود

 دهه تا اسفند سوم دهه از اصلی زمین و بذر بستر سازي ه آماد

 رایج روش به کاشت همچنین، .شود می انجام فروردین سوم

  شود. می انجام منطقه در مکانیزه نیمه کاشت از زودتر

 گیاهچه سن متغیر به مربوط هاي داده وتحلیل تجزیه

 استفاده مورد هاي گیاهچه سن تغییرات دامنه که داد نشان

 از درصد ده حدود (.9 جدول) بود روز 14 الی 49 بین

 استفاده روز 91 از کمتر سن با هاي گیاهچه از کشاورزان

 توسط بررسی مورد مزارع از درصد 11 حدود کردند.

 بودند. شده نشاکاري روز 11الی 91 سن با هاي گیاهچه

 با هاي گیاهچه از منطقه کشاورزان از درصد 91 همچنین،

 از درصد 14 تنها کردند. استفاده روز 15 الی 11 سن

 اقدام روز 14 از باالتر هاي گیاهچه با منطقه در کشاورزان

 استفاده مورد  گیاهچه سن حداکثر که کردند نشاکاري به

 هاي گیاهچه ها یافته اساس بر (.9 جدول) بود روز 14

 نشاهاي و مکانیزه نشاکاري طریق از روز 91 از کمتر

 بودند. شده استفاده دستی نشاکاري براي روز 91 از باالتر

 روز 41-91 حدود نشاکاري براي گیاهچه سن بهترین

 و سنتی خزانه وضعیت دو نیز خزانه نوع نظر از است.

 از مزرعه 111 در کشاورزان که داشت وجود نشا جعبه

 مزرعه 11 در تنها و بودند کرده استفاده سنتی خزانه

 الف(.-9 )شکل شد انجام نشا جعبه از استفاده با نشاکاري

 عدد ده الی سه بین کپه در  گیاهچه تعداد ها یافته اساس بر

 کپه در  گیاهچه سه تعداد از مزرعه هفت در که بود متغیر

 و کپه در  گیاهچه چهار از مزرعه 99 در بود. شده استفاده

 همچنین، شد. استفاده کپه در  گیاهچه پنج از مزرعه 11 در

 از مزرعه هفت در و کپه در  گیاهچه شش از مزرعه 14 در

 از مزرعه سه در تنها شد. استفاده کپه در  گیاهچه هفت
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 در  گیاهچه ده از مزرعه یک در و کپه در  گیاهچه هشت

 (.9 )جدول کردند استفاده کپه

 تعداد که دهد می نشان اي مزرعه هاي داده ارزیابی

 (.9 )جدول بود متغیر مرتبه 11 الی 91 بین آبیاري دفعات

 95 از کمتر مزارع از درصد 41 در آبیاري دفعات تعداد

 95 بین مزارع از درصد 51 آبیاري دفعات تعداد بود. مرتبه

 تعداد مزارع از درصد ده تنها شد. گزارش مرتبه 11 الی

 در بود. مرتبه( 11 الی 11 )بین مرتبه 11 از بیشتر آبیاري

 11 مزرعه 19 در و شد انجام آبیاري مرتبه 11 مزرعه 11

 آب تهیه منبع نظر از (.9 )جدول شد گزارش آبیاري مرتبه

 از مزرعه 95 در چاه، آب از مزرعه 15 براي نیز آبیاري

 بود شده استفاده آببندان از نیز مزرعه 99 در و رودخانه

 بیش مصرفی آب افزایش که این به توجه با ب(.-9 )شکل

 جویی صرفه ندارد، عملکرد افزایش در نقشی الزم حد از

 آب کمبود و سالی خشک مواقع در روش این از ناشی

 هاي روش است الزم ،بنابراین .باشد مؤثر تواند می

 مورد برنج تولید براي آب وري بهره افزایش و جویی صرفه

 برنج کاشت فنی دستورالعمل اساس بر .گیرد قرار ارزیابی

 رشد دوره بقیه و غرقابی آبیاري اول ماه یک باید

 وجود اول ماه یک در شود. انجام تناوبی آبیاري صورت هب

 مؤثر هرز  هاي علف رشد کنترل در ها بوته پایه در میدا آب

 سبب محیط دماي احتمالی تغییرات با ،چنین هم است.

 روز 1-5 فاصله به تناوبی آبیاري بنابراین، شود. می مقابله

 [.9 و 4] است مناسب خاک نوع و منطقه بسته

 در کش زه ایجاد و تناوبی آبیاري که دریافتندمحققان 

 منجر آب مصرف در جویی صرفه به شالیزاري اراضی

 مصرف کارایی و وري بهره افزایش آن نتیجه که شود می

 سبب دایم غرقابی شرایط همچنین، بود. خواهد آب

 و شده برنج گیاه رشد و زنی پنجه کاهش ریشه، پوسیدن

 مصرف افزایش و تولید پتانسیل کاهش سبب نهایت در

 .[9] گردد می آب

 اول شخم باید برنج کاشت فنی دستورالعمل اساس بر

 با همراه دوم شخم شود. انجام نشاکاري از قبل هفته سه

 نشاکاري از قبل هفته دو نیز کردن گل براي تراکتور یا تیلر

 گردد. انجام زمین تسطیح و پادلینگ با همراه سوم شخم و

 سازي آماده عملیات باید برنج مکانیزه کاشت در چنین، هم

 سوم شخم و دوم شخم ،برگردان شخم شامل که زمین

 نشا از قبل روز 41 حدود )باید سازي آماده و تسطیح

 و فروردین زمستان، در ترتیب به است شود( انجام

  [.9 و 4] شود می  انجام اردیبهشت
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 مورد مزرعه 111 در کاشت تراکم ها یافته اساس بر

 حد که بود مربع متر در بوته 11 الی 15 بین بررسی

 متر در بوته 41-41 محلی ارقام کاشت تراکم مطلوب

 کمتر مزارع از درصد ده حدود کاشت تراکم است. مربع

 41 حدود کاشت تراکم بود. مربع متر در بوته 41 از

 تراکم و مربع متر در بوته 91 الی 41 بین مزارع از درصد

 متر در بوته 11 الی 91 بین مزارع از درصد ده تنها کاشت

 مزرعه( 19) مزارع از درصد 14 حدود شد. گزارش مربع

 از درصد 44 و مربع متر در بوته 44 کاشت تراکم داراي

 مزرعه در بوته 91 کاشت تراکم داراي مزرعه( 91) مزارع

 سرک کود مصرف دفعات تعداد نظر از (.9 )جدول بودند

 تنها مزرعه 19 در نشد. مصرف سرک کود مزرعه 11 در

 دو مزرعه ده در تنها و شد مصرف سرک کود مرحله یک

 کود مصرف (.9 )جدول بود شده استفاده سرک مرحله

 که شود می انجام مرحله دو در کشاورزان توسط سرک

 ظهور و دهی پنجه شروع مراحل در کشاورزان تر بیش

 در نیز کشاورزان از برخی و دهند می انجام آغازین خوشه

  کنند. می مصرف سرک کود کامل دهی خوشه مرحله

 111 در خالص نیتروژن مصرف 9 جدول هاي یافته

 میزان دهد. می نشان بابل منطقه در را بررسی مورد مزرعه

 141 الی صفر بین منطقه در مصرفی نیتروژن کود کل

 مصرف مطلوب حد که بود متغیر هکتار در کیلوگرم

 111 حدود برنج محلی ارقام براي خالص نیتروژن

 پنج بررسی مورد مزارع بین در است. هکتار در کیلوگرم

 درصد 13 حدود نکردند. استفاده نیتروژن کود از کشاورز

 استفاده نیتروژن کود کیلوگرم 11 از کمتر کشاورزان از

 الی 11 بین نیز کشاورزان از درصد 11 حدود بودند. کرده

 کردند. مصرف هکتار در نیتروژن کود کیلوگرم 111

 کیلوگرم 111 الی 111 بین کشاورزان از درصد 91 حدود

 مصرف مزرعه یک در تنها و داشتند نیتروژن کود مصرف

 شد مشاهده هکتار در کیلوگرم 141 برابر نیتروژن

 منطقه در شالیزاري اراضی ارزیابی طورکلی به (.9)جدول

 بین منطقه در فسفر کود مصرف که دهد می نشان بابل

 طبق (.9 )جدول بود متغیر هکتار در کیلوگرم 141 تا صفر

 عدم مزارع( از درصد 14/14) مزرعه 41 در ها یافته

 مزارع از درصد 51 حدود براي شد. گزارش فسفر مصرف

 ثبت هکتار در کیلوگرم 11 از کمتر فسفر کود مصرف

 بین فسفر کود مصرف مزارع از درصد 41 در بود. شده

 پنج تنها و شد گزارش هکتار در کیلوگرم 41 الی 11

 هکتار در کیلوگرم 41 باالي فسفر مصرف مزارع از درصد

 یک در تنها داشتند. هکتار( در کیلوگرم 111 الی 41)

 بود هکتار در کیلوگرم 141 برابر فسفر کود مصرف مزرعه

 عدم علّت به منطقه در برنج رایج کار و کشت (.9 )جدول

 مشکالت با برنج، گیاه هاي نیازمندي از صحیح درک

 آب، رویه بی مصرف که طوري به است. رو روبه زیادي

 تولید هزینه افزایش به تنها نه شیمیایی سموم و کودها

 باعث و شده عملکرد کاهش موجب بلکه شده، منجر

 [.9] گردد می درازمدت در زیست محیط و منابع تخریب

 تواند می رشد فصل طی در داشت به مربوط عملیات انجام

 آبیاري کوددهی، گردد. عملکرد دار معنی افزایش به منجر

 مهم عملیات از ها بیماري و هرز هاي علف با مبارزه و

 اکثر توجه مورد رشد فصل طول در که هستند زراعی

 [.1] گیرد می قرار کشاورزان

 کود مصرف که دهد می نشان ها داده وتحلیل تجزیه

 متغیر هکتار در کیلوگرم 31 تا صفر بین منطقه در پتاسیم

 عدم درصد( 59/14) مزرعه 14 در ها یافته طبق بود.

 مورد مزارع از درصد 51 در شد. گزارش پتاسیم مصرف

 هکتار در کیلوگرم 11 از کمتر پتاسیم کود مصرف بررسی

 مزارع از درصد ده در پتاسیم کود مصرف آمد. دست به

 بود. هکتار در کیلوگرم 19 الی 11 بین نیز مطالعه مورد

 الی 19 بین پتاسیم مصرف مزارع از درصد ده در همچنین،

 ده در ها یافته طبق شد. مشاهده هکتار در کیلوگرم 91
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 31 الی 91 بین پتاسیم کود مصرف مزارع از درصد

 (.9 )جدول بود هکتار در کیلوگرم

 قبل نیتروژن کود مصرف 9 جدول هاي یافته اساس بر

 بین منطقه در بررسی مورد مزرعه 111 در نشاکاري از

 در کشاورزان بود. متغیر هکتار در کیلوگرم 194 الی صفر

 کود نشاکاري از قبل مرحله در درصد( 14/44) مزرعه 91

 مزارع از درصد 91 حدود نداشتند. مصرف نیتروژن

 در کیلوگرم 43 برابر نشاکاري از قبل نیتروژن مصرف

 از قبل نیتروژن مصرف مزارع از درصد ده و هکتار

 41 در بود. هکتار در کیلوگرم 94 الی 43 بین نشاکاري

 94 بین نشاکاري از قبل نیتروژن مصرف مزارع از درصد

 مصرف مزارع از درصد ده در و هکتار در کیلوگرم 91 الی

 در کیلوگرم 51 الی 91 بین نشاکاري از قبل نیتروژن

 نیتروژن مصرف مزارع از درصد 11 همچنین، بود. هکتار

 و بود هکتار در کیلوگرم 111 الی 51 بین نشاکاري از قبل

 111 از باالتر نیتروژن مصرف مزارع از درصد پنج تنها

 (.9 )جدول شد گزارش هکتار در کیلوگرم

 نشان بررسی مورد مزرعه 111 اطالعات ارزیابی

 بین رویشی مرحله در نیتروژن کود مصرف که دهد می

 بین از (.9 )جدول بود هکتار در کیلوگرم 9/141 الی صفر

 رشد مرحله در درصد( 99/99) مزرعه 11 در مزرعه 111

 مزارع از درصد 11 نشد. گزارش نیتروژن مصرف رویشی

 از کمتر رویشی رشد مرحله نیتروژن مصرف مطالعه مورد

 مورد مزارع از درصد 91 بود. هکتار در کیلوگرم 49

 الی 49 بین رویشی رشد مرحله نیتروزن مصرف مطالعه

 مصرف مزارع از درصد ده در بود. هکتار در کیلوگرم 91

 درصد ده در و هکتار در کیلوگرم 45 الی 91 بین نیتروژن

 45 بین نشاکاري از قبل نیتروژن مصرف نیز مانده باقی

 طبق (.9 )جدول بود هکتار در کیلوگرم 9/141 الی

 بعد نیتروژن کود مصرف تغییرات دامنه 9 جدول هاي یافته

 بود. هکتار در کیلوگرم 14 الی صفر بین گلدهی مرحله از

 مصرف مرحله این در مطالعه مورد مزارع از درصد 31 در

 داراي مزارع از درصد ده تنها و نشد گزارش نیتروژن کود

 کود مقدار که بودند مرحله این در نیتروژن کود مصرف

 شد گزارش هکتار در کیلوگرم 14 الی 3/9 بین مصرفی

 از منطقه کشاورزان که دهد می نشان نتایج این (.9 )جدول

 نیتروژن توجه قابل سهم و نیتروژن کود تقسیط اهمیت

 و ترویج به نیاز و ندارند آگاهی مرحله این در مصرفی

 دارد. علمی هاي یافته انتقال

 مورد مزرعه 111 در کش حشره مصرف دفعات تعداد

 مزرعه 41 در بود. متغیر مرتبه سه تا صفر بین بررسی

 در و مرحله یک مزرعه 11 در نشد. مصرف کش حشره

 آفات کنترل براي کش حشره از مرحله در مزرعه 11

 با کش حشره مرتبه سه الی دو مصرف که بود شده استفاده

 مزرعه پنج در تنها است. مطلوب منطقه شرایط به توجه

 تعداد (.9 )جدول شد استفاده کش حشره از مرحله سه

 متغیر مرتبه سه تا صفر بین نیز کش علف مصرف دفعات

 19 در کش، علف مصرف عدم مزرعه پنج در که بود

 یک در و مرحله دو مزرعه 31 در مرحله، یک مزرعه

 هرز هاي علف کنترل براي کش علف از مرحله سه مزرعه

 کش علف مرحله دو الی یک مصرف که بود شده استفاده

 کش قارچ مصرف دفعات تعداد (.9 )جدول است مناسب

 بود متغیر مرحله دو تا صفر بین مطالعه مورد مزارع در نیز

 مرتبه یک مزرعه 13 در مصرف، عدم مزرعه 94 در که

 کش قارچ مصرف مرحله دو مزرعه 19 در و مصرف

 مورد مزرعه 111 در ها یافته طبق (.9 )جدول شد مشاهده

 براي بیولوژیک سموم از مزرعه شش در تنها مطالعه

 سموم از مزرعه 111 در و بود شده استفاده آفات کنترل

 کاهش براي که نشد استفاده آفات کنترل براي بیولوژیک

 شود می توصیه بیولوژیک کنترل محیطی زیست آلودگی

 الف(.-1 )شکل

 ازي،ندا سایه ،فضا از دهستفاا علت به زهر يها علف
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 ايبر دنبو نمیزبا ک،اـخ ییاذـغ عناصر و آب از دهستفاا

 ايبر مناسب محیط دننمو همافر ،ها ريبیما و تفاآ

 در اوانفر تمشکال داـیجا و از ريبیما ملاعو فعالیت

 هرز هاي علف کنترل .هستند همیتا داراي شتدابر مهنگا

 و کمی خسارت از جلوگیري براي نیز برنج زراعت در

 و آفات خسارت و تولید هزینه کاهش محصول، کیفی

 يها علف رتخسا از ناشی دعملکر کاهش است. بیماري

 گزارش صددر 11 تا ده بین کارينشا برنج ارعمز در زرـه

 برنج مزارع به که هایی بیماري و آفات بین در [.11] شد

 با دارد. را سهم بیشترین خوار ساقه کرم رساند، می آسیب

 )مرحله گیاه رویشی وضعیت و کاشت زمان به توجه

 مساعد و ها برگ روي بیماري عالیم ظهور با زنی( پنجه

 )هواي بیماري گسترش براي وهوایی آب شرایط بودن

 باال( نسبی رطوبت مستمر، هاي بارندگی غیرآفتابی، و ابري

 مبارزه [.3] شود استفاده بیماري علیه کش قارچ محلول با

 ارقام کاشت شامل: نیز برنج مهم هاي بیماري با زراعی

 گیاهی بقایاي عمیق شخم ،ها بیماري و آفات به متحمل

 زراعت صحیح اصول رعایت ،محصول برداشت از بعد

 هنگام زود )کاشت کاشت زمان کاشت، فاصله مانند برنج

 آبیاري گردد(، می توصیه بالست بیماري از فرار براي

 تقسیطی مصرف ویژه هب کودها بهینه مصرف ،مناسب

 میزبان هرز هاي علف ندبر بین از دار، نیتروژن کودهاي

 و محلی ارقام بین زراعی تناوب رعایت ،واسط

 بهداشت رعایت و شالیزار مناسب زهکشی ،پرمحصول

 41 در نیز هرز هاي علف وجین نظر از [.3] است زراعی

 تنها نیز مزرعه 45 در و دستی وجین مرتبه یک تنها مزرعه

 هرز هاي علف کنترل براي دستی وجین به اقدام مرتبه دو

 (.9 )جدول نشد انجام وجین نیز مزرعه سه در بود. شده

 شالیکارانی بین در شیمیایی سموم مصرف اینکه رغم علی

 حذف کامل طور به گیرند می بهره بیولوژیک کنترل از که

 کنترل عدم با مقاسیه در گیري چشم کاهش اما ،است نشده

 کاهش طرح که این به توجه با شد. مشاهده بیولوژیک

 بیولوژیک مبارزه هاي روش کارگیري به و شیمیایی سموم

 است بوده آمیز موفقیت نسبتاً تریکوگراما، زنبور ویژه به

 ،است برداشته در را شیمیایی سموم مصرف کاهش و [،3]

 باشد. مؤثر زمینه این در تر بیش حمایت که رسد می نظر به

 محصول برداشت که دهد می نشان ها داده وتحلیل تجزیه

 بود شده انجام فروردین اول از بعد روز 114 الی 114 از

 بعد روز 191 در برداشت مزارع از درصد 41 در (.9 )جدول

 نیز مزارع از درصد 91 در شد. انجام فروردین اول از

 صورت فروردین اول از بعد روز 111 الی 191 از برداشت

 روز 114 الی 111 در مزارع درصد 41 تنها برداشت گرفت.

  (.9 )جدول شد انجام فروردین اول از بعد

 53) مطالعه مورد مزارع از درصد 51 در ها یافته طبق

 از درصد 43 در و کمباین با محصول برداشت مزرعه(

 انجام دست با برداشت مزرعه( 99) مطالعه مورد مزارع

 توصیه کمباین با برداشت تولید هزینه کاهش براي که شد

 9 جدول هاي یافته به توجه با ب(.-1 )شکل شود می

 در شلتوک عملکرد تغییرات دامنه که شود می مشاهده

 متغیر هکتار در کیلوگرم 9111 الی 9411 بین مزرعه 111

 9411 از کمتر عملکرد مزارع از درصد 11 حدود بود.

 41 حدود شلتوک عملکرد آمد. دست به هکتار در کیلوگرم

 1441 الی 9411 بین بررسی مورد مزارع از درصد

 از درصد 91 در همچنین، بود. متغیر هکتار در کیلوگرم

 1931 الی 1441 بین شلتوک عملکرد بررسی مورد مزارع

 درصد 91 شلتوک عملکرد شد. حاصل هکتار در کیلوگرم

 در کیلوگرم 1411 الی 1931 بین مطالعه مورد مزارع از

 عملکرد مزارع از درصد 11 در تنها و آمد دست به هکتار

 شد ثبت هکتار در کیلوگرم 9111 الی 1411 بین شلتوک

 (.9 جدول)
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 برنج بررسی مورد مزارع در )ب( برداشت شیوه و )الف( بیولوژیک کنترل فراوانی درصد .4 شکل

 

 تعیین براي گام به گام رگرسیون به مربوط يها یافته

 معادله و عملکرد بر ثرؤم مدیریتی متغیرهاي ترین مهم

 مدل این در است. شده ارایه 1 جدول در تولید

 متغیر عنوان به سطح واحد در شلتوک عملکرد ،رگرسیونی

 آیش قبیل از متغیرها سایر و شد گرفته نظر در وابسته

 قبل نیتروژن کاشت، تراکم ،امرالهی طارم رقم ،)نکاشت(

 خسارت و آفات خسارت گلدهی، از بعد نیتروژن نشا، از

 که شدند لحاظ مستقل متغیرهاي عنوان به هرز هاي علف

 از استفاده با نهایت در شد. ارایه نهایی معادله در آن نتیجه

 قابل عملکرد واقعی، عملکرد میزان تولید، معادله این

 عملکرد کاهش بر متغیرها از کدام هر سهم و حصول

 بررسی، مورد متغیر 111 حدود از بنابراین، .شد تعیین

 مستقل متغیر شش با نهایی( رگرسیون )معادله مدل

 صورت به عملکرد نهایی معادله .(1 )جدول شد انتخاب

 بود: زیر

Y (kg h
-1

) = 3673 + 242 X1 + 401 X2 + 25 X3 + . 

4 X4 + 16 X5 – 244 X6 - 105 X7. 

 

 در کیلوگرم برحسب شلتوک عملکرد :Y آن در که

 :X3 ،امرالهی طارم رقم :X2 ،)نکاشت( آیش :X1 هکتار،

 نیتروژن :X5 نشاکاري، از قبل نیتروژن :X4 کاشت، تراکم

 خسارت :X7 و آفات خسارت :X6 گلدهی، از بعد

 عوامل تک تک بررسی به ادامه در که است، هرز هاي علف

 متغیرهاي مشخصات .است شده پرداخته عملکرد بر مؤثر

 و حداکثر حداقل، متوسط، مقادیر صورت به مدل در واردشده

 قرار عملکرد رگرسیونی مدل در تواند می که مقداري بهترین

 متغیرهاي براي حالت بهترین شد. ارایه 1 جدول در بگیرد

 نیتروژن کاشت، تراکم امرالهی، طارم رقم )نکاشت(، آیش

 مقدار مثبت، اثر با گلدهی از قبل نیتروژن و نشاکاري از قبل

 خسارت متغیرهاي شد. انتخاب و شده انتخاب آنها حداکثر

 و بوده منفی متغیر عنوان به هرز هاي علف خسارت و آفات

 معادل بهینه مقدار ،بنابراین شد. انتخاب نهاآ اندک مقادیر

  .(1 )جدول بود متغیر دو این حداقل مقدار

 حالت عملکرد تفاضل از ناشی عملکرد افزایش میزان

 خسارت و آفات خسارت متغیر دو متوسط و بهترین

 افزایش کل از درصد سه و هفت برابر ترتیب به هرز علف

 میزان .بود هکتار در کیلوگرم 13 و 111 معادل عملکرد

 در کیلوگرم 94 برابر آیش متغیر به مربوط عملکرد افزایش

 مقدار بود. عملکرد افزایش کل از درصد سه معادل هکتار

 تراکم و امرالهی طارم رقم اثر به مربوط عملکرد افزایش

 هکتار در کیلوگرم 995 و 951 برابر ترتیب به نیز کاشت

 میزان همچنین، بود. عملکرد تغییر کل از درصد 13 معادل

 از قبل نیتروژن مصرف متغیر به مربوط عملکرد افزایش

 913 و 911 برابر ترتیب به گلدهی از بعد و نشاکاري
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 افزایش کل از درصد 91 و 14 معادل هکتار در کیلوگرم

 در شده وارد متغیر هفت بین در .(1 )جدول بود عملکرد

 توجه قابل گلدهی از بعد نیتروژن مصرف متغیر اثر مدل

 بخش توان می مرحله این در نیتروژن مصرف با و بوده

 را کشاورزان مزارع در عملکرديخأل  از توجهی قابل

 از یک هر سهم و عملکردخأل  کل 1 جدول کرد. جبران

 دهد. می نشان را آن به نسبت عملکرد محدودکننده عوامل

 1154 ترتیب به عملکرد حداکثر و متوسط عملکرد، مدل

 متوسط با که شد زده تخمین هکتار در کیلوگرم 9143 و

 کیلوگرم 9111 و 1114) شده مشاهده عملکرد حداکثر و

 تخمین عملکردخأل  کل هستند. مقایسه قابل هکتار( در

 بدان این بود. هکتار در کیلوگرم 1355 برابر شده زده

 آنچه و کشاورزان واقعی عملکرد بین که است معنی

 فاصله هکتار در کیلوگرم 1355 کنند برداشت توانند می

 کاهش یا حذف قابل تر مناسب مدیریت با که دارد وجود

-1 شکل هاي یافته الف(.-1 شکل ؛1 )جدول بود خواهد

 عملکرد و شده( )مشاهده واقعی عملکرد بین رابطه ب

 آماره این دهد. می نشان را شده( سازي )شبیه شده بینی پیش

 و هبود مناسب تولید( )معادله مدل دقت که دهد می نشان

 هر سهم تعیین و عملکردخأل  میزان برآورد براي تواند می

 گرفته کار به عملکرد کننده  محدودیت متغیرهاي از یک

خأل  باالي میزان پژوهش، این هاي یافته طبق .شود

 دهد می نشان آن بر مؤثر عوامل از یک هر سهم و عملکرد

 این از توجهی قابل بخش توان می مناسب مدیریت با که

 یابی دست رسید. عملکرد پتانسیل به و کرد جبران راخأل 

 حاصل زراعی محصوالت در ندرت به عملکرد پتانسیل به

 محصول عنوان به آن از بخشی تنها عمل در و شود می

 شود. می برداشت مزرعه از واقعی

هدف بسیاري از محققان نیز افزایش عملکرد تا حد قابل 

قبولی براي نگهداري قیمت مواد غذایی در حدي است که 

کننده مطلوب باشد و هم قیمت تمام شده  هم براي مصرف

نظر  ها را براي کشاورز پوشش دهد. به محصول بتواند هزینه

درصد عملکرد پتانسیل یک  41رسد عملکردي معادل  می

هاي  تقریبی مطلوب از نظر اقتصادي در بیشتر نظامآستانه 

یابی به عملکردهاي  دست [.14]کاشت گیاهان زراعی باشد 

پذیر است،  درصد عملکرد پتانسیل اگرچه امکان 41باالتر از 

اما شاید با توجه به قیمت ادوات، کود، سم و همچنین 

پوشانی فصل کاشت محصوالت، از نظر اقتصادي براي  هم

صرفه نباشد. عالوه بر این،  ن منطقه مقرون بهکشاورزا

ترین مشکل خأل  دهد که مهم هاي تجربی نشان می مشاهده

هاي  عملکردهاي باال در گیاهان زراعی در ایران شیوه

  [.1]مدیریتی ناکارآمد در مزارع کشاورزان است 

 
 تولید معادله در واردشده متغیرهای از یک هر سهم و برنج عملکرد خأل کردن کمی .4 جدول

 مدل در متغیر شکل مدل با شده محاسبه عملکرد عملکرد خأل
 متغیر ضریب

 درصد
 )کیلوگرم مقدار
 هکتار( در

  مقدار

 شدهانتخاب
 میانگین

  مقدار
 شدهانتخاب

 میانگین

 مبدا از عرض 9959 1  9959 9959 - -
 (X1) آیش 414 51/1 1 141 414 94 9
 (X2) امرالهی طارم رقم 111 19/1 1 49 111 951 13
 (X3) کاشت تراکم 41 19/41 11 914 1113 995 13
 (X4) نشا از قبل نیتروژن 1 54/11 194 111 111 911 14
 (X5) گلدهی از بعد نیتروژن 19 99/4 14 99 919 913 91
 (X6) آفات مشکل -411 15/1 1 -111 1 111 5
 (X7) هرز علف مشکل -111 19/1 1 -13 1 13 9

 (kg ha-1) عملکرد میانگین - - - 1154 9143 1355 111
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 و )الف( عملکرد خأل اصلی های محدودیت مقدار .1 شکل

  )ب(. شده. بینیپیش و شده مشاهده عملکرد بین رابطه

 و شده سازی شبیه بین اختالف از درصد 02 دامنه ب-1 شکل در

  است. شده داده نشان منقطع خطوط توسط شده مشاهده

 است. 7:7 خط ممتد خط

 
 گيری نتيجه. 4

 مدل در که دهد می نشان پژوهش این هاي یافته

 طارم رقم ،)نکاشت( آیش قبیل از ییمتغیرها ،رگرسیونی

 نیتروژن نشاکاري، از قبل نیتروژن کاشت، تراکم ،امرالهی

 هرز هاي علف مشکل و آفات مشکل گلدهی، از بعد

 و شدند تولید نهایی معادله وارد مستقل متغیرهاي عنوان به

 در عملکرد بر مؤثر مدیریتی عوامل ترین مهم عنوان به

 1355 برابر شده زده تخمین عملکرد خأل کل .بودند منطقه

 دو به مربوط عملکرد خأل سهم .بود هکتار در کیلوگرم

 هفت برابر ترتیب به هرز هاي علف و آفات خسارت متغیر

 کیلوگرم 13 و 111) عملکرد افزایش کل از درصد سه و

 تراکم اثر به مربوط عملکرد افزایش مقدار .بود هکتار( در

 معادل هکتار در کیلوگرم 995 برابر ترتیب به نیز کاشت

 میزان همچنین، بود. عملکرد تغییر کل از درصد 13

 از قبل نیتروژن مصرف متغیر به مربوط عملکرد افزایش

 913 و 911 برابر ترتیب به گلدهی از بعد و نشاکاري

 افزایش کل از درصد 91 و 14 معادل هکتار در کیلوگرم

 کرد بیان توان می ها یافته اساس بر بنابراین، بود. عملکرد

 براي تواند می و هبود مناسب تولید( )معادله مدل دقت که

 از یک هر سهم تعیین و عملکرد خأل میزان برآورد

 .شود گرفته کار به عملکرد کننده  محدودیت متغیرهاي

 

 پيشنهادات

 که کرد بیان توان می مطالعه این هاي یافته اساس بر (1

 افزایش و تولید هزینه کاهش مزرعه، بهتر مدیریت براي

 رقم نوع وهوایی، آب شرایط به توجه با محصول عملکرد

 ضروري زراعی تقویم تهیه برنج گیاه رشد دوره طول و

 اهمیت از منطقه کشاورزان که دهد می نشان ها یافته .است

 مصرفی نیتروژن توجه قابل سهم و نیتروژن کود تقسیط

 ترویج به نیاز که ندارند آگاهی گلدهی از بعد مرحله  در

 دارد. علمی هاي یافته انتقال و

 حد از بیش مصرفی آب افزایش که این به توجه با (4

 از ناشی جویی صرفه ندارد، عملکرد افزایش در نقشی الزم

 تواند می آب کمبود و سالی خشک مواقع در روش این

 و جویی صرفه هاي روش است الزم ،بنابراین .باشد مؤثر

 قرار ارزیابی مورد برنج تولید براي آب وري بهره افزایش

 .گیرد

 نشان بابل منطقه در شالیزاري اراضی ارزیابی (9

 هايماشین انتخاب مکانیزاسیون، توسعه که دهد می

 مالحظات رعایت با ها آن صحیح کاربرد و مناسب

 .دارد ضرورت پایدار توسعه اصول سایر و اقتصادي
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 این مستلزم مکانیزاسیون توسعه امر در تداوم و استمرار

 وجود هاماشین کاربرد نحوه از کافی شناخت که ستا

 با .گردد معرفی شالیکاري ویژه هايماشین و باشد داشته

 استان، شالیزارهاي مالکیت متوسط بودنپایین به توجه

 و آالت ماشین و زمین از برداريبهره نظام بهبود لزوم

 آالت ماشین و ادوات مالکیت کننده توجیه سطح تعیین

 .است نیاز مورد

 درک عدم علّت به رایج و مرسوم کار و کشت (1

 زیادي مشکالت با برنج، گیاه هاي نیازمندي از صحیح

 و کودها آب، رویه بی مصرف که طوري به است. مواجه

 شده، منجر تولید هزینه افزایش به تنها نه شیمیایی سموم

 باعث و شود می وري بهره و درآمد کاهش موجب بلکه

 گردد. می درازمدت در زیست محیط و منابع تخریب

 چنین توان می مذکور موارد به توجه با بنابراین،

 بیش مصرف از ناشی وري بهره کاهش که کرد گیري نتیجه

 بلندمدت در توجهی بی صورت در که است ها نهاده حد از

 خواهد مواجه جدي خطر با راهبردي محصول این کشت

 شد.

 از استفاده منطقه، رایج کاشت روش در معموالً (1

 تعداد با و اي دسته صورت به بالغ، و مسن هاي گیاهچه

 کاهش و بذر مصرف افزایش باعث کپه در گیاهچه زیاد

 رقابت افزایش اثر در ریشه و هوایی اندام رشد پتانسیل

 گیاهچه انتقال رسد می نظر به لذا، شود. می اي بوته درون

 روشی ردیفی، کاشت آرایش با برگی( 9-1) جوان

 است. گیاه جوانی قدرت از برداري بهره براي مطلوب

 هر سهم و عملکرد خأل باالي میزان ها، یافته طبق (9

 مدیریت با که دهد می نشان آن بر مؤثر عوامل از یک

 جبران را خأل این از توجهی قابل بخش توان می مناسب

 پتانسیل به یابی دست رسید. عملکرد پتانسیل به و کرد

 و شود می حاصل زراعی محصوالت در ندرت به عملکرد

 از واقعی محصول عنوان به آن از بخشی تنها عمل در

 پژوهش این از هدف اگرچه شود. می برداشت مزرعه

 و بوده مازندران استان در برنج عملکرد خأل میزان برآورد

 نیازمند عملکرد، خأل میزان این آمدن وجود به دالیل

 که کار راه ترین محتمل اما است، بیشتر مطالعه و بررسی

 عملکرد خأل کاهش و عملکرد افزایش به منجر تواند می

 است. کشاورزان مزارع در زراعی مدیریت بهبود شود،
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Abstract 
Documentation in agricultural production involves giving all pieces of information as well as activities 

that show the production route of a crop, ranging from providing the stage for sowing the seeds to harvest 

the crop, itself. As a result, the present research recorded all these managing operations for local cultivars 

of rice through field study in Mazandaran, Babol, between 2015 and 2016. Results show that from the 

155 variables under research, the final model with six independent variables has been chosen, in which 

maximum and average yields have been 6489 and 4572 kg ha
-1

, respectively, as compared to observed 

average and maximum yields (i.e., 4572 and 6489 kg ha
-1

). The entire estimated yield gap has been 

equivalent to 1977 kg ha
-1

. The amount of yield increase from yield difference of two variables of the best 

and average pest and weed problems has been equal to 7% and 3% of the total yield increase (i.e., 140 

and 59 kg ha
-1

), respectively. This increase is related to fallow variable, which has been 62 kg ha
-1

 or 3% 

of total yield increase. The quantity of yield increase is also related to the effect of Amrollahi cultivar, 

with plant density being 375 and 367 kg ha
-1

 respectively, equal to 19% of total yield variation. 

Moreover, the amount of yield increase is related to nitrogen consumption variable, before transplanting 

and after flowering stages, being equal to 355 and 619 kg ha
-1

,
 
i.e., 18% and 31% of total yield increase, 

respectively. Therefore, based on this study's findings, it can be stated that the model precision has been 

appropriate and applicable for not only evaluation of the amount of yield gap but also determining the 

portion of each restricting yield variable. 

 

Keywords: Comparative performance analysis, field management, multiple regression, potential yield, 

production model. 

 

 

 


