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مطالعه موردی :ایمقایسه با کشت مرسوم بذر در ذرت دانه
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 1علی ماهرخ ،هرمز اسدی

  60/60/8066تاریخ پذیرش:                                                                               81/60/8066تاریخ دریافت: 

 چكيده
وری مصرف آب و کوتاه کردن مدت زمان الزم برای تکمیل رشد گیاهان، تاثیرگذار در بهبود بهره هایعاملی از یک 

باشد. دراین پژوهش به منظور بررسی اقتصادی اعمال مدیریت صحیح کشاورزی همچون تغییر شیوه کاشت می
ای، دانها کشت مرسوم بذر ذرتدر مقایسه ب (hydroprimingاندازی رطوبتی )پیشهای کشت نشایی و روش

های کامل تصادفی در قالب طرح بلوك (factorial split plot)  فاکتوریل های خرد شدهکرتآزمایشی به صورت 
اجرا  6931و  6931های با سه تکرار در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در استان البرز طی سال

سه روش کاشت  اصلی و کرتمرداد( در  61تیر، یک مرداد و  01تیر،  61خ کاشت )شد. در این آزمایش چهار تاری
و  117سینگل کراس ذرت ) (هیبریدرگ )و کشت نشایی( و دورطوبتی  شدهاندازیپیشبذر )کشت مستقیم بذر، 

وش ر . تحلیل اقتصادی این پژوهش با استفاده ازشدندهای فرعی ارزیابی کرت( به صورت فاکتوریل در  011
نتایج،  بنابرخالص نهایی تیمارها و بازده فروش محصول انجام شد.  سودبندی جزیی، تحلیل هزینه و درآمد، بودجه

تیرماه دارای بیشترین عملکرد و  61در روش کشت مستقیم بذر در تاریخ کاشت  117میانگین عملکرد ذرت رقم 
در تاریخ  117آمد خالص روش کشت مستقیم بذر ذرت رقم کیلوگرم در هکتار بود. البته میانگین در 1/60071برابر 

های دیگر درصد بوده که نسبت به روش 0/11میلیون ریال در هکتار و بازده فروش محصول  1/609تیر  61کشت 
در منطقه  نخستتیر به عنوان اولویت  61در تاریخ کشت  117کشت مستقیم بذر رقم  برتری داشته است، بنابراین

 . شودتوصیه می

 JEL: Q1, Q12, D, D04, D24بندی طبقه
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 مقدمه

های اقتصادی در کشور تنها بر پایه افزایش رفاه اقتصادی کشاورزان تاکید داشته بسیاری از تحلیل

ر رسد که از لحاظ فنی امکانپذیر، از نظی میبه پایدار هنگامیکه تولید کشاورزی  بر این باورندو 

اقتصادی موجه، از نظر سیاسی مناسب، از جنبه مدیریتی اجرا شدنی، از دیدگاه اجتماعی 

 از بسیاری در (.  بنابراینKochaki, 1997پذیرفتنی و از لحاظ شرابط محیطی سازگار باشد )

که  یابد افزایش کشاورزی ایهتولید شودمی سعی کشاورزی، درست مدیریت با جهان جاهای

ذرت پس (. Ghias–Abadi., et al, 2014باشد. ) هاعاملتواند یکی از این تغییر شیوه کاشت می

از گندم و برنج سومین محصول راهبردی در بخش کشاورزی کشور بوده، زیرا افزون بر منبع 

 هایله تولید انواع روغنصنعتی از جم هایتولیدتامین انرژی در طیور، به عنوان ماده اولیه در 

های کاشت در ذرت، کاشت یکی از روش (.Shahnoushi., et al, 2012)باشد خوراکی مطرح می

ر هایی مانند بذباشد. نشاء کاری ذرت نقش مؤثری در بهبود استفاده از نهادهبه صورت نشاء می

 کشتزارلید گیاه در و کود در واحد سطح دارد. همچنین کاهش دوره رشد یا کمتر شدن زمان تو

های هایی  مانند آب و در نتیجه کاهش هزینهتواند موجب افزایش کارایی استفاده از نهادهمی

تولید شود. افزایش کارایی در واحد سطح، رسیدن به تراکم مطلوب، کنترل مؤثرتر آفات، 

زنی و سبز نه(، همچنین باالتر بودن درصد جواWien, 2003های هرز )های گیاهی و علفبیماری

شدن به دلیل شرایط بهینه محیطی، امکان استفاده از فصل رشد به مدت بیشتر، کاشت گیاه در 

زمین اصلی یا در سینی نشاء و گلخانه در شرایط نامساعد آب و هوایی، افزایش عملکرد، یکنواختی 

 & Vantineباشد )کشت گیاهان به روش نشاءکاری می هایبرتریبیشتر در محصول از دیگر 

verlinden, 2003کرداشاره  شده رطوبتیاندازیپیشتوان به بذر های کاشت می(. از دیگر روش .

 امانهستری پس از قرار گرفتن در بستر خود زودتر جوانه زده و در طی زمان کوتاه چنین بذرهایی

ی سبز هاتر آب و مواد غذایی و تولید بخشای خود را گسترش داده و با جذب مطلوبریشه

(photosynthesis ) به مرحله(خودپروریoutotrophic) می( رسندDuman,2006.) اندازیپیش 

بذر به عنوان یک عامل اثربخش و سودمند در افزایش کیفیت بذر، جوانه زنی، استقرار  رطوبتی

، سبز شدن همزمان و افزایش عملکرد محصول نقش بسزایی ایفا کشتزاررشد مناسب بوته در 

 رطوبتی اندازیپیش (. .(Harris et al, 2001; Abbasdokht & Edalatpisheh, 2012) کندمی

 ,Yarniya et al) شودمیکشتزار بذر باعث بهبود استقرار گیاهچه و در نتیجه کارایی گیاه در 

تر بودن و برخورداری بذر به دلیل ساده رطوبتی اندازیپیش  اندازیپیشهای (. در بین روش2008
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 .(Khan, 1992; Mc-Donald, 1999قابل اجرا است ) تریگستردهدر مقیاس  اغلبزینه کمتر ه از

در  407بذر و روش کاشت بر عملکرد ذرت سینگل کراس  رطوبتی اندازیپیشدر بررسی تاثیر 

در مزرعه تحقیقات کشاورزی اسالم آباد غرب استان کرمانشاه طی  طرحیشرایط کم آبیاری، 

بذر در دو سطح بدون  رطوبتی اندازیپیشانجام شد. در این بررسی،  1933و  1937های سال

های کاشت در دو سطح روی پشته و کف جوی و رژیم و روش رطوبتی اندازیپیشو  اندازیپیش

 یرتاثنتایج،  بنابردرصد نیاز آبی گیاه مد نظر قرار گرفت.  40و  53،  100آبیاری در سه سطح 

ژیم آبیاری بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد از لحاظ آماری بذر، سال و ر اندازیپیش

کیلوگرم در هکتار بیشتر  030بذر  رطوبتی اندازیپیشدار بوده است. عملکرد دانه در روش معنی

بذر همراه با کشت در کف جوی و  رطوبتی اندازیپیشبود. در نهایت  اندازیپیشاز روش بدون 

کیلوگرم در هکتار( در منطقه هدف توصیه  19253ی گیاه )عملکرد درصد  نیاز آب 100اعمال 

تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه  و اجزاء تاثیر (. در بررسی Sadegi et al., 2018) شد 

نتایج نشان داد که تاریخ کاشت اثر  ،آباد لرستانذرت در منطقه خرم (هیبریدرگ )عملکرد دو

، شاخص برداشت و طول (بیولوژیکزیستی ) ، اجزاء عملکرد، عملکردداری بر عملکرد دانهمعنی

 Naderiقطر بالل داشته و عملکرد دانه در کشت تاخیری به طور معناداری کاهش یافته است )

et al., 2010 ارزیابی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد دانه ذرت تحت تاثیر تراکم ، الگو و تاریخ .)

بالل در دانه، وزن هزاردانه و طول بالل مربوط  شمارعملکرد دانه، کاشت نشان داد که بیشترین 

هزار بوته در هکتار  43اردیبهشت با الگوی کشت دو ردیفه زیگزاکی و تراکم  90به تاریخ کاشت 

باشد. دیگر اینکه بین عملکرد دانه و تعداد دانه در بالل رابطه قوی و مثبتی در منطقه هدف می

(. در ارزیابی عملکرد دانه ذرت تحت تاثیر تاریخ کاشت و Jamshidi et al., 2015وجود دارد)

 407به این نتیجه رسیدند که سینگل کراس  محققانهای محتلف ذرت در منطقه مغان دورگ

بیشترین عملکرد دانه را در تاریخ کاشت دهم اردیبهشت ماه در منطقه هدف داشته و بین عملکرد 

مقایسه در  (.Shiri et al., 2016طه قوی و مثبتی وجود دارد )دانه در بالل راب شماردانه و 

 به این نتیجه رسیدند که محققان در کشور آفریقای جنوبی  ذرت های مختلف کشت بذرروش

هی دتر و مرحله گلطول دوره رشد محصول کوتاه درکشت نشایی نسبت به کشت مستقیم بذر،

اینکه  درکشت نشایی با مصرف کمتر کود . دیگر دهدمی رخروز زودتر  13تا  11محصول 

که آسیب پرندگان به محصول زیاد است  هاییمنطقهشود. در نیتروژن، عملکرد دانه بیشتر می

ای دانه. در بررسی تولید پایدار ذرت((Fanadzo et al., 2009تر است روش کشت نشایی منطقی
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به این نتیجه رسیدند که تولید  1943-32های در کشور پژوهشگران با استفاده از داده سال

ها از که برخی استانطوریاقتصادی بوده به سودهایهای کشور دارای استان همهای در دانهذرت

 Shikhبوده است ) سودجمله کهگیلویه و بویراحمد، قزوین و آذربایجان شرقی دارای بیشتری 

Zineddin & Fathi, 2020 .)1930-34ی در سال زراعیاطالعات وزارت جهاد کشاورز برابر ،

تن و  370091هکتار،  120341ترتیب ای در کشور بهدانهسطح زیرکشت، تولید و عملکرد ذرت

ی در اکیلوگرم در هکتار بود. در همین سال، سطح زیرکشت، تولید و عملکرد ذرت علوفه 4031

ر گزارش شده کیلوگرم در هکتا 32750میلیون تن و  00/10هکتار ،  209103کشور به ترتیب 

(. (Ahmadi et al, 2019ای آبی بوده است. ای و علوفهدانهسطح زیرکشت ذرتهمه است، البته 

در  رطوبتی بذر اندازیپیشهای کشت نشایی و این پژوهش، بررسی اقتصادی روش هایهدف

 ای بوده است. دانهمقایسه با کشت مرسوم بذر ذرت

 روش تحقیق

در مقایسه با کشت  رطوبتی اندازیپیشهای کشت نشایی و ی روشارزیابی اقتصادبه منظور  

 دورگ ذرت هایرقمتاریخ و روش کاشت برای ترین اقتصادی گزینشو  ایدانهمرسوم بذر ذرت

(، این پژوهش با استفاده از طرح 200کراس و زودرس سینگل 407کراس )رقم دیررس سینگل

های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه وكفاکتوریل در قالب طرح بل های خردشدهکرت

  1934و  1930های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در استان البرز در سال

مرداد( در  10تیر، یک مرداد و  20تیر،  10) در این آزمایش، چهار تاریخ کاشت. به اجرا درآمد

و کشت  رطوبتی شدهاندازیپیشر، بذر اصلی و سه روش کاشت شامل کاشت مستقیم بذکرت 

. شدندفرعی ارزیابی  هایکرتدر  200و  407کراس ذرت سینگل هایرگنشایی ذرت برای دو

سانتی متر و فاصله بوته ها پس از تنک  43کاشت به صورت جوی پشته، فاصله پشته ها ار هم 

بوته در  3/4اکم کاشت سانتی متر )تر 15به میزان  407 دورگها برای کردن و فاصله نشاء

بوته در مترمربع( و هر  9/5متر )تراکم کاشت سانتی 10به میزان  200دورگ مترمربع( و برای 

 یکسان کاشت روش سه هر در متر بود.  تراکم 0کرت آزمایشی شامل سه خط کاشت به طول 

ر نظر ه داصلی و فرعی به ترتیب سه و یک خط نکاشت به عنوان حاشیهای کرتبین  .است بوده

 به معیین هایکاشت تاریخ در نشاء سینی در کاشت از پس روز 22-15 ذرت گرفته شد. نشاء

مقطر  آب در گرفتن قرار ساعت 27 از پس رطوبتی شدهاندازیبذرهای پیش و یافت انتقال مزرعه
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 دمای در شدن خشک پس از و باشد بذرهامتر باالی سطح به طوری که سطح آب دو سانتی

های مورد نیاز در نشاء .شد کشت معین هایکاشت تاریخ ( درRashid et al., 2006) محیط

سلولی پرورش یافتند. ترکیب خاك سینی  105محیط آزاد )بدون نیاز به گلخانه( در سینی نشاء 

درصد ماسه بادی بود.  20پوسیده و  کلیبهدرصد کود حیوانی  20درصد خاك زراعی،  00شامل: 

 .شدپاشی با غلظت سه در هزار محلول20-20-20در سینی نشاء، کود بذرها پس از سبز شدن 

 ه هزینهب سودنسبت تحلیل بندی جزیی و تحلیل اقتصادی این پژوهش با استفاده از روش بودجه

سودآوری تیمارها ، نهایی و منفعت خالص نهایی سودخالص، هزینه و  سودهایهای شاخصو 

ه تحلیل فرضی. گزینش شدمشخص و در نهایت تیمار مناسب  هامحاسبه و ارزش جایگزینی آن

ه دهد کبندی جزیی نشان میاقتصادی و غیراقتصادی بودن جایگزینی تیمارها در روش بودجه

های تیمارها چگونه ، وضعیت درآمد و هزینهشودتیمارها بجای تیمار برتر جایگزین  دیگراگر 

از یک ریال فروش محصول از  بدست آمده(  π) برای محاسبه میزان سود در ضمن خواهد بود.

  (.Asadi, 2004( استفاده شد. )Rsبازده فروش محصول ) 
(1) 100)/(  BR tts   

 (2   )  

(9)  

(7)  

(3)  

(0)  

 به طوری که:

tB   : سال تولید محصول در ارزش ناخالصt ،   tC  : در سال تولید محصول هزینهt 

ISB :  تیمار برتر درهکتار،  سودTRB:  در هکتار، ترینیتیمار با درجه اهمیت پاسود 

ISC: درهکتار،      هزینه تیمار برترTRC : درهکتار، ترهزینه تیمار با درجه اهمیت پائین 

ISBN.:   خالص تیمار برتر درهکتار،  سود 

TRBN.:   درهکتار، ترپایینخالص تیمار با درجه اهمیت سود 

C.M:   درهکتار،   ینه نهاییهز 

B.M : نهایی در هکتار سود 

N.B.M .منافع خالص نهایی در هکتار می باشند : 

)(. ISTR BBMB 

TRTS BNBNMBN .... 

)(. ISISIS CBBN 

)(. TRTRTR CBBN 

)(. ISTR CCMC 
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از داده  دانه ای در این پژوهش برای تحلیل اقتصادی روش های مختلف کشت در تولید ذرت

کتاب قیمت فروش اطالعات  بنابرتحقیقاتی منطقه هدف استفاده شد.  مزرعهآزمایش در های 

به  34و  30، قیمت هر کیلو دانه ذرت در سال های در مرکز آمار کشور روستاییای همحصول

 ریال در نظر گرفته شد.  13700و  17000ترتیب 

 نتایج و بحث

  :بررسی عملکرد

در روش  بررسیذرت مورد  هایرقمعملکرد دانه میانگین تیر،  10در تاریخ کاشت ، 1شکل  برابر

 رطوبتی شدهاندازیبذرهای پیششت مستقیم بذر و کشت های ککشت نشایی نسبت به روش

با تعویق تاریخ کاشت تا یک مرداد، چون فصل رشد بسیار کوتاه شده بود، . دهدنشان میکاهش 

و  و با کشت نشاء هداری داشتعملکرد دانه در شرایط کشت مستقیم بذر به شدت کاهش معنی

ای هبه طوری که در تاریخ جبران یافت. ،لکردجبران تاریخ کاشت دیر هنگام تا حدودی کاهش عم

ذرت در روش کشت نشایی نسبت به های رقمتیر و یک مرداد، میانگین عملکرد دانه  20کاشت 

افزایش نشان داده است.  رطوبتی شدهاندازیبذرهای پیشهای کشت مستقیم بذر و کشت روش

تی در شرایط کشت نشاء هم بتوان ای نبود که حمرداد فصل رشد به اندازه 10در تاریخ کاشت 

در شرایط کشت تاخیری، کشت نشاء  تنهارسد به نظر می امکان تولید عملکرد دانه را فراهم کرد.

   .در ذرت بتواند برتری خود را نسبت به کشت بذر از لحاظ عملکرد دانه نشان دهد

 
 های آزمایشسال طیهای مختلف کاشت در روشمیانگین عملکرد دانه ذرت  بررسی (5)شکل 

Figure (1) Evaluation of the average yield of grain corn in different planting 

methods during the experimental years 

-میانگین عملکرد دانه ذرت رقم سینگل ،در روش کشت مستقیم بذر ،1جدول  نتایج بنابر

کیلوگرم در  2/10311و  4/12273 ازتیر،  20تیر نسبت به  10در تاریخ کاشت  407کراس 
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البته در این . دهددرصدی را نشان می 3/10رسیده است که کاهش های آزمایش هکتار طی سال

تیر نسبت  10در تاریخ کاشت  200کراس روش کشت، میانگین عملکرد دانه ذرت رقم سینگل

درصدی  3/19ه کاهش ککیلوگرم در هکتار رسیده به طوری 7/0343و  3/5040از به یک مرداد، 

، میانگین عملکرد دانه ذرت رطوبتی شدهاندازیبذرهای پیشدر روش کشت  سازد.را نمایان می

 0/10930و  0/11220از تیر،  20تیر نسبت به  10در تاریخ کاشت  407کراس رقم سینگل

بته دهد. الدرصدی را نشان می 5/4های آزمایش رسیده که کاهش کیلوگرم در هکتار طی سال

تیر  10در تاریخ کاشت  200کراس در این روش کشت، میانگین عملکرد دانه ذرت رقم سینگل

کیلوگرم در هکتار رسیده  1/0310و  5/3011درصدی از  5/24کاهش نسبت به یک مرداد با 

در تاریخ کاشت  407کراس در روش کشت نشایی، میانگین عملکرد دانه ذرت رقم سینگلاست. 

 4/95کیلوگرم در هکتار رسیده که کاهش  3/4739و  4/12100از ، یک مرداد تیر نسبت به 10

راس کدهد. البته در این روش کشت، میانگین عملکرد دانه ذرت رقم سینگلدرصدی را نشان می

 7/0735و  5/4391درصدی از  4/19کاهش تیر نسبت به یک مرداد با  10در تاریخ کاشت  200

-میانگین عملکرد دانه ذرت رقم سینگلتیر،  10در تاریخ کاشت . کیلوگرم در هکتار رسیده است

و  رطوبتی شدهاندازیبذر پیشدر روش کشت مستقیم بذر نسبت به روش کشت  407کراس 

این  200کراس درصد افزایش، ولی در مورد رقم سینگل 03/0و  1/3ترتیب روش کشت نشایی به

 افزایش نشان داده است. درصد  2/4درصد کاهش و  4/11میانگین عملکرد 

 های آزمایشهای مختلف کشت ذرت طی سالسامانهدر تاریخ و تیمارها عملکرد و هزینه ( 1جدول )
Table(1) Yield and cost of treatments in planting dates and different maize planting 

systems during experiment years 

 تیمارها

Treatments 
 لوگرم در هکتار(عملکرد ) کی

Yield (kg/ha) 

هزینه تولید ) میلیون ریال در هکتار 

) 
Cost production (Iranian 

million rials/ha) 

 2017 2018 
 میانگین

Means 
2017 2018 

 نمیانگی

Means 

در تاریخ کشت  111کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 تیر 11

seed planting treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 1 July 

12503/4 11988/1 12245/7 53/5 58/9 56/2 

 تیر 20در تاریخ کشت  407کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

seed planting treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 10 July 
10911/2 - 10911/2 52/9 58/2 55/6 

 مرداد 1در تاریخ کشت  407بذر ذرت با رقم  کشت مستقیم

seed planting treatment with KSC 704 
variety under late planting date until 20 July 

- - - 52/4 57/6 55 
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های های مختلف کشت ذرت طی سال( عملکرد و هزینه تیمارها در تاریخ و سامانه1ادامه جدول )
 آزمایش

Table(1) Yield and cost of treatments in planting dates and different maize 

planting systems during experiment years 

 تیمارها

Treatments 
 عملکرد ) کیلوگرم در هکتار(

Yield (kg/ha) 

هزینه تولید ) میلیون ریال در هکتار 

) 
Cost production (Iranian 

million rials/ha) 

 2017 2018 
 نمیانگی

Means 
2017 2018 

 نمیانگی

Means 

 
 10در تاریخ کشت  407کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 مرداد

seed planting treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 1 

August 

- - - 51/8 57 54/4 

در تاریخ  407با رقم ذرت  رطوبتی شدهاندازیپیشکشت 

 تیر 10کشت 

seed hydropriming treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 1 July 

11577 10876/1 11226/6 52/9 58/2 55/6 

در تاریخ  407ذرت با رقم  رطوبتی شدهاندازیپیشکشت 

 تیر 20کشت 

seed hydropriming treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 10 July 

10350/6 - 10350/6 52/4 57/6 55 

در تاریخ  407ذرت با رقم  رطوبتی شدهاندازیپیشکشت 

 مرداد 1کشت 

seed hydropriming treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 20 July 

- - - 51/8 57 54/4 

در تاریخ  407ذرت با رقم  رطوبتی شدهاندازیپیشکشت 

 مرداد 10کشت 

seed hydropriming treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 1 
August 

- - - 51/2 56/4 53/8 

 تیر 10در تاریخ کشت  407با رقم ذرت نشایی کشت 

transplanting treatment with KSC 704 
variety under late planting date until 1 July 

12429/6 11903/8 12166/7 85/8 94/4 90 

 تیر 20در تاریخ کشت  407ذرت با رقم نشایی کشت 

transplanting treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 10 July 
11800/7 10569/1 11184/9 85/2 93/7 89/5 

 ادمرد 1در تاریخ کشت  407ذرت با رقم نشایی کشت 

transplanting treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 20 July 
7453/9 - 7453/9 84/6 93/1 88/9 

 مرداد 10در تاریخ کشت  407ذرت با رقم نشایی کشت 

transplanting treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 1 
August 

- - - 84/1 92/5 88/3 
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 های آزمایشمختلف کشت ذرت طی سالهای سامانهعملکرد و هزینه تیمارها در تاریخ و ( 5ل )ادامه جدو
Table continue (1) Yield and cost of treatments in planting dates and different maize 

planting systems during experiment years 

  تیمارها
Treatments 

 عملکرد ) کیلوگرم در هکتار(

Yield (kg/ha) 

 هزینه تولید ) میلیون ریال در هکتار (
Cost production (Iranian 

million rials/ha) 

 2017 2018 
 میانگین

Means 
2017 2018 

 نمیانگی

Means 

 11در تاریخ کشت  211کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 تیر

seed planting treatment with KSC 260 variety 
under late planting date until 1 July 

8141/5 8000/3 8070/9 52/9 58/2 55/6 

 تیر 20در تاریخ کشت  211کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

seed planting treatment with KSC 260 variety 

under late planting date until 10 July 
7320/3 7020/7 7170/5 52/4 57/6 55 

 مرداد 1در تاریخ کشت  211کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

seed planting treatment with KSC 260 variety 

under late planting date until 20 July 
6979/4 - 6979/4 51/8 57 54/4 

 مرداد 10در تاریخ کشت  211کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

seed planting treatment with KSC 260 variety 

under late planting date until 1 August 
- - - 51/2 56/4 53/8 

در تاریخ  200با رقم ذرت  رطوبتی شدهاندازیپیش بذرکشت 

 تیر 10کشت 

seed hydropriming treatment with KSC 260 
variety under late planting date until 1 July 

9157/7 8865/9 9011/8 52/4 57/6 55 

در تاریخ  200ذرت با رقم  رطوبتی شدهاندازیپیشبذر کشت 

 تیر 20کشت 

seed hydropriming treatment with KSC 260 

variety under late planting date until 10 July 

9083/1 8614/7 8848/9 51/8 57 54/4 

در تاریخ  200ذرت با رقم  رطوبتی شدهاندازیپیشبذر کشت 

 دادمر 1کشت 

seed hydropriming treatment with KSC 260 

variety under late planting date until 20 July 

6510/1 - 6510/1 51/2 56/3 53/8 

در تاریخ  200ذرت با رقم  رطوبتی شدهاندازیپیشبذر کشت 

 مرداد 10کشت 

seed hydropriming treatment with KSC 260 

variety under late planting date until 1 August 

- - - 50/7 55/7 53/2 

 تیر 10در تاریخ کشت  211با رقم ذرت نشایی کشت 

transplanting treatment with KSC 260 variety 

under late planting date until 1 July 
7765/6 7298/2 7531/8 85/2 93/7 89/5 

 تیر 20در تاریخ کشت  200ذرت با رقم نشایی کشت 

transplanting treatment with KSC 260 variety 

under late planting date until 10 July 
6986/3 6512/5 6749/4 84/6 93/1 88/9 

 مرداد 1در تاریخ کشت  200ذرت با رقم نشایی کشت 

transplanting treatment with KSC 260 variety 

under late planting date until 20 July 
6895 6101/7 6498/4 84/1 92/5 88/3 

 مرداد 10در تاریخ کشت  211ذرت با رقم نشایی کشت 

transplanting treatment with KSC 260 variety 
under late planting date until 1 August 

- - - 83/5 91/8 87/7 

                                                               Source: Reseach Findings         های تحقیق: یافتهمنبع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2/1111/شماره 11اقتصاد کشاورزی/جلد  122

دانه ذرت رقم  درآمد خالص تولیدمیانگین  در روش کشت مستقیم بذر،  ،2 جدول نتایجبنابر 

در  میلیون ریال 5/33و  9/120از تیر،  20تیر نسبت به  10در تاریخ کاشت  407کراس سینگل

دهد. البته در این درصدی را نشان می 3/20های آزمایش رسیده است که کاهش هکتار طی سال

 10در تاریخ کاشت  200کراس ذرت رقم سینگل درآمد خالص تولید دانهروش کشت، میانگین 

 4/72که کاهش در هکتار رسیده به طوری ریال میلیون 3/73و  3/03از تیر نسبت به یک مرداد، 

-یال فروش دانه ذرت رقم سینگلدر کشت مستقیم بذر، به ازای یک رسازد. درصدی را نمایان می

 200 کراسدانه ذرت رقم سینگل تیر  و فروش 20تیر نسبت به  10در تاریخ کاشت  407کراس 

درصد سود بیشتر به همراه  3/14و  3/4به ترتیب  یک مردادتیر نسبت به  10در تاریخ کاشت 

ذرت رقم لص تولید درآمد خا، میانگین رطوبتی شدهاندازیپیشدر روش کشت بذر  داشته است.

در میلیون ریال  3/32و  5/111از تیر،  20تیر نسبت به  10در تاریخ کاشت  407کراس سینگل

دهد. البته در این روش درصدی را نشان می 3/20های آزمایش رسیده که کاهش هکتار طی سال

تیر  10در تاریخ کاشت  200کراس ذرت رقم سینگلدرآمد خالص تولید دانه کشت، میانگین 

در هکتار رسیده است. میلیون ریال  3/93و  50درصدی از  3/100 افزایشنسبت به یک مرداد با 

 407کراس به ازای یک ریال فروش دانه ذرت رقم سینگل، رطوبتی شدهاندازیپیشدر کشت بذر 

در تاریخ  200 کراسدانه ذرت رقم سینگل تیر  و فروش 20تیر نسبت به  10در تاریخ کاشت 

 درصد سود بیشتر به همراه داشته است. 1/13و  9/0تیر نسبت به یک مرداد به ترتیب  10ت کاش

در تاریخ  407کراس دانه ذرت رقم سینگلدرآمد خالص تولید در روش کشت نشایی، میانگین 

 افزایشدر هکتار رسیده که میلیون ریال  4/13و  3/32از تیر نسبت به یک مرداد،  10کاشت 

ت دانه ذردرآمد خالص تولید دهد. البته در این روش کشت، میانگین ا نشان میدرصدی ر 0/941

درصدی  3/123 افزایشتیر نسبت به یک مرداد با  10در تاریخ کاشت  200کراس رقم سینگل

در کشت نشایی، به ازای یک ریال فروش در هکتار رسیده است. میلیون ریال  2/11و  9/23از 

ترتیب تیر نسبت به یک مرداد  به 10در تاریخ کاشت  200و  407کراس دانه ذرت رقم سینگل

 درصد سود بیشتر به همراه داشته است. 4/33و  137

در روش  407کراس دانه ذرت رقم سینگلدرآمد خالص تولید میانگین تیر،  10در تاریخ کاشت 

و روش کشت نشایی رطوبتی  شدهاندازیپیشکشت مستقیم بذر نسبت به روش کشت بذر 

این میانگین عملکرد  200کراس درصد افزایش، ولی در مورد رقم سینگل 3/93و  19ترتیب به

به ازای یک در همین تاریخ کاشت،  درصد افزایش نشان داده است. 3/135درصد کاهش و  22
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در روش کشت مستقیم بذر نسبت به روش  407کراس ریال فروش تولید دانه ذرت رقم سینگل

درصد سود بیشتر،  2/70و  7/9ترتیب و روش کشت نشایی بهرطوبتی  شدهاندازیپیششت بذر ک

، میانگین بازده فروش محصول در روش کشت مستقیم بذر  200کراس ولی در مورد رقم سینگل

درصد  3/171و  3/3ترتیب نسبت به روش کشت بذر هیدروپرایم شده و روش کشت نشایی به

البته میانگین درآمد ناخالص و خالص کشت تیمار کشت مستقیم بذر  ست.افزایش نشان داده ا

میلیون ریال در هکتار و  0/129و  5/143ترتیب هتیر ب 10در تاریخ کشت  407ذرت با رقم 

   درصد و بیشترین بوده است.  2/40میانگین بازده فروش محصول در این تیمار 

 های آزمایشمختلف کشت ذرت طی سالهای هسامانسودآوری تیمارها در تاریخ و ( 2جدول )

Table(2) Profitability of treatments in planting dates and different maize planting 

systems during experiment years 
 میانگین درصد

بازده  

 فروش)%(

The mean 

percent  

of Sale 
Return (%) 

 ریال در هکتار(میلیون درآمد خالص )

Net income (Iranian million 

rials/ha) 

 ریال در هکتار(میلیون درآمد ناخالص )

Gross income (Iranian million 

rials/ha) 

 
 تیمارها

Treatments 
 میانگین

Means 

 میانگین 2017 2018

Means 

2018 2017  

در  407کشت مستقیم بذر ذرت با رقم  175 184/6 179/8 121/5 131/1 126/3 70/2

 تیر 10اریخ کشت ت

seed planting treatment with 
KSC 704 variety under late 

planting date until 1 July 
در  407کشت مستقیم بذر ذرت با رقم  8/261 - 8/261 8/99 - 8/99 3/56

 تیر 20تاریخ کشت 

seed planting treatment with 

KSC 704 variety under late 

planting date until 10 July 
با ذرت رطوبتی  شدهاندازیپیشکشت بذر  2/251 6/251 8/251 2/209 6/221 8/222 9/76

 تیر 10در تاریخ کشت  407رقم 

seed hydropriming treatment 

with KSC 704 variety under late 
planting date until 1 July 

ذرت با رطوبتی  هشداندازیپیشبذر کشت  9/211 - 9/211 6/91 - 6/91 9/76

 تیر 20در تاریخ کشت  407رقم 

seed hydropriming treatment 
with KSC 704 variety under late 

planting date until 10 July 
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 های آزمایشهای مختلف کشت ذرت طی سالسودآوری تیمارها در تاریخ و سامانه( 2) ادامه جدول

Table(2) Profitability of treatments in planting dates and different maize planting 

systems during experiment years 
در تاریخ  407با رقم کشت نشایی ذرت  211 3/283 1/218 1/88 6/91 9/91 25

 تیر 10کشت 

transplanting treatment with 

KSC 704 variety under late 

planting date until 1 July 
در تاریخ  407ذرت با رقم کشت نشایی  1/256 8/251 251 80 6/11 8/18 18

 تیر 20کشت 

transplanting treatment with 

KSC 704 variety under late 
planting date until 10 July 

در تاریخ  407ذرت با رقم کشت نشایی  3/201 - 3/201 1/29 - 1/29 9/28

 مرداد 1کشت 

transplanting treatment with 
KSC 704 variety under late 

planting date until 20 July 

در  211کشت مستقیم بذر ذرت با رقم  221 123/2 118/6 61 70/3 65/5 55/4

 تیر 11تاریخ کشت 

seed planting treatment with 

KSC 260 variety under late 
planting date until 1 July 

در  211کشت مستقیم بذر ذرت با رقم  6/201 2/208 3/206 2/60 1/66 9/61 3/60

 تیر 20تاریخ کشت 

seed planting treatment with 

KSC 260 variety under late 
planting date until 10 July 

در  211کشت مستقیم بذر ذرت با رقم  1/91 - 1/91 9/16 - 9/16 11

 مرداد 1تاریخ کشت 

seed planting treatment with 
KSC 260 variety under late 
planting date until 20 July 

1/60 80 1/81 8/16 1/231 6/235 با ذرت رطوبتی  شدهاندازیپیشکشت بذر  1/218 

 تیر 10در تاریخ کشت  211رقم 

seed hydropriming treatment 
with KSC 260 variety under late 

planting date until 1 July 
ذرت با رطوبتی  شدهاندازیپیشبذر کشت  1/211 1/231 9/219 1/16 9/80 2/18 2/50

 تیر 20در تاریخ کشت  211رقم 

seed hydropriming treatment 
with KSC 260 variety under late 

planting date until 10 July 
ذرت با رطوبتی  شدهاندازیپیشبذر کشت  2/92 - 2/92 9/39 - 9/39 8/13

 مرداد 1 در تاریخ کشت 211رقم 

seed hydropriming treatment 
with KSC 260 variety under late 

planting date until 20 July 
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 های آزمایشهای مختلف کشت ذرت طی سالسودآوری تیمارها در تاریخ و سامانه( 2ادامه جدول )

Table(2) Profitability of treatments in planting dates and different maize planting 

systems during experiment years 
در تاریخ  211با رقم کشت نشایی ذرت  1/208 1/221 6/220 6/13 1/11 3/16 9/11

 تیر 10کشت 

transplanting treatment with 
KSC 260 variety under late 
planting date until 1 July 

در تاریخ  211ت با رقم ذرکشت نشایی  8/91 3/200 99 1/23 1/26 1/21 6/21

 تیر 20کشت 

transplanting treatment with 
KSC 260 variety under late 
planting date until 10 July 

در تاریخ  211ذرت با رقم کشت نشایی  6/95 91 3/96 6/21 9/9 1/22 1/22

 مرداد 1کشت 

transplanting treatment with 
KSC 260 variety under late 
planting date until 20 July 

                                                                 Source: Reseach Findings         های تحقیق: یافتهمنبع

-دهد در صورت جایگزینی تیمار کشت مستقیم بذر ذرت رقم سینگلتحلیل جایگزینی نشان می

برخی تیمارها در منطقه هدف، کاهش درآمد بیشتر  تیر توسط 10در تاریخ کشت  407کراس 

از کاهش هزینه بوده و برای برخی تیمارهای دیگر، در صورت جایگزینی، درآمد کاهش و هزینه  

افزایش داشته است، بنابراین به دلیل منفی بودن منفعت خالص نهایی جایگزینی، در مقایسه 

ر است. تی کشت مستقیم بذر اقتصادیهای کاشت، بکارگیرکشت مستقیم بذر  با سایر روش

تیر به عنوان اولویت اول و  10در تاریخ کشت  407کراس کشت مستقیم بذر رقم سینگل البته

سیستم کشت نشایی این رقم در همین تاریخ کشت در اولویت دوم در منطقه هدف قابل توصیه 

 .  (9)جدول  باشدمی
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 50در تاریخ کشت  407تخابی )کشت مستقیم بذر ذرت رقم توجیه جایگزینی تیمار برتر ان( 3جدول )

 تیمارها              واحد: میلیون ریال در هکتار دیگرتیر ( توسط 

Table (9) Substitute justification of  the best treatment (seed planting treatment with KSC 

704 variety under late planting date until 1 July ) by other treatments   unit: Iranian million 

rials/ha 

جایگزینی تیمار برتر توسط 

 :تیمارها دیگر
Substitution in the best 

treatment  by other 
treatments 

میانگین 

خالص  سود

 نهایی
Means 

of 

marginal 
net 

benefit 

میانگین 

  درآمد

ناخالص 

 نهایی
Means of 

marginal 
gross 

income 

میانگین 

هزینه 

 نهایی
Means 

of 

marginal 
Cost 

 تیمارها

Treatments 

 سودغیراقتصادی است، چون 

 است خالص نهایی منفی

Non-economic,because 

marginal net benefit was 
negative 

 تیر 20در تاریخ کشت  407کشت مستقیم بذر ذرت با رقم  0/6- 27- 26/4-

seed planting treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 10 July 

سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 
marginal net benefit was 

negative 

در  407با رقم ذرت رطوبتی  شدهاندازیپیشکشت بذر  0/6- 15- 14/5-

 تیر 10تاریخ کشت 

seed hydropriming treatment with KSC 704 
variety under late planting date until 1 July 

سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 
marginal net benefit was 

negative 

در  407ذرت با رقم رطوبتی  شدهاندازیپیشبذر کشت  1/2- 34/9- 33/8-

 تیر 20تاریخ کشت 

seed hydropriming treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 10 July 

سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 
marginal net benefit was 

negative 

 تیر 10در تاریخ کشت  407با رقم کشت نشایی ذرت  33/8 1/1- 33/4-

transplanting treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 1 July 

سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 

marginal net benefit was 

negative 

 تیر 20در تاریخ کشت  407ذرت با رقم کشت نشایی  33/3 15/8- 47/5-

transplanting treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 10 July 

سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 
marginal net benefit was 

negative 

 مرداد 1در تاریخ کشت  407ذرت با رقم کشت نشایی  32/7 75/5- 106/6-

transplanting treatment with KSC 704 

variety under late planting date until 20 July 

سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 

marginal net benefit was 

negative 

-60/8 -61/2 -0/6 
در تاریخ کشت  211کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 تیر 11

seed planting treatment with KSC 260 

variety under late planting date until 1 July 
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در تاریخ  407توجیه جایگزینی تیمار برتر انتخابی )کشت مستقیم بذر ذرت رقم ( 3جدول )ادامه 

 تیر ( توسط دیگر تیمارها              واحد: میلیون ریال در هکتار 50کشت 

Table (9) Substitute justification of  the best treatment (seed planting treatment with KSC 704 variety 

under late planting date until 1 July ) by other treatments   unit: Iranian million rials/ha 

جایگزینی تیمار برتر توسط 

 :دیگر تیمارها
Substitution in the best 

treatment  by other 

treatments 

میانگین 

خالص سود 

 نهایی
Means of 

marginal 

net 

benefit 

میانگین 

  درآمد

 ناخالص نهایی
Means of 

marginal 

gross 

income 

میانگین 

هزینه 

 نهایی
Means 

of 

marginal 

Cost 

 تیمارها

Treatments 

سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 
marginal net benefit was 

negative 

-73/4 -74/5 -1/2 

 تیر 20در تاریخ کشت  211کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

seed planting treatment with KSC 260 

variety under late planting date until 10 July 

سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 
marginal net benefit was 

negative 

 1در تاریخ کشت  211کشت مستقیم بذر ذرت با رقم  1/8- 82/1- 80/4-

 مرداد

seed planting treatment with KSC 260 
variety under late planting date until 20 

July 
سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 
marginal net benefit was 

negative 

در  211با رقم ذرت رطوبتی  شدهاندازیپیشکشت بذر  1/2- 47/4- 46/3-

 تیر 10تاریخ کشت 

seed hydropriming treatment with KSC 260 
variety under late planting date until 1 July 

سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 
marginal net benefit was 

negative 

در  211ذرت با رقم رطوبتی  شدهاندازیپیشبذر کشت  1/8- 49/9- 48/2-

 تیر 20تاریخ کشت 

seed hydropriming treatment with KSC 260 
variety under late planting date until 10 

July 
سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 
marginal net benefit was 

negative 

در  211ذرت با رقم رطوبتی  شدهاندازیپیشبذر کشت  2/4- 88/7- 86/4-

 مرداد 1تاریخ کشت 

seed hydropriming treatment with KSC 260 
variety under late planting date until 20 

July 
سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 
marginal net benefit was 

negative 

 تیر 10در تاریخ کشت  211با رقم کشت نشایی ذرت  33/3 69/3- 101-

transplanting treatment with KSC 260 
variety under late planting date until 1 July 

سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 
marginal net benefit was 

negative 

-111/9 -80/8 32/7 
 تیر 20در تاریخ کشت  211ذرت با رقم کشت نشایی 

transplanting treatment with KSC 260 
variety under late planting date until 10 

July 
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تاریخ در  407توجیه جایگزینی تیمار برتر انتخابی )کشت مستقیم بذر ذرت رقم ( 3جدول )ادامه 

 تیر ( توسط دیگر تیمارها              واحد: میلیون ریال در هکتار 50کشت 

Table (9) Substitute justification of  the best treatment (seed planting treatment with KSC 704 variety 

under late planting date until 1 July ) by other treatments   unit: Iranian million rials/ha 

سود غیراقتصادی است، چون 

 خالص نهایی منفی است

Non-economic,because 
marginal net benefit was 

negative 

 مرداد 1در تاریخ کشت  211ذرت با رقم کشت نشایی  32/1 84/5- 115/1-

transplanting treatment with KSC 260 
variety under late planting date until 20 

July 

                                                                 Source: Reseach Findings         های تحقیق: یافتهمنبع

  گیری و پیشنهادهانتیجه

راس کهای آزمایش، تیمار کشت مستقیم بذر رقم سینگلنتیجه کلی اینکه، در میانگین سال

به عنوان اولویت دوم  407کراس و تیمار کشت نشایی رقم سینگل تنخسبه عنوان اولویت  407

گردد. چون در تیر به عنوان تیمارهای پیشنهادی در منطقه هدف توصیه می 10در تاریخ کشت 

ش درآمد کاهش ولی هزینه افزایتیمارها بجای این تیمارهای برتر انتخابی،  دیگرصورت جایگزینی 

هش می یابد. میانگین عملکرد تیمار کشت مستقیم بذر ذرت رقم درآمد بیشتر از هزینه کاو یا 

 4/12273پیشنهادی نخست تیر به عنوان اولویت  10در تاریخ کشت  407سینگل کراس 

میلیون ریال در هکتار و بازده فروش  0/129کیلوگرم در هکتار، میانگین درآمد خالص کشت آن 

تیمارها بیشتر بوده است. دیگر سبت به درصد برآورد شد که ن 2/40محصول در این تیمار 

های منطقههای انجام شده در نتایج پژوهشمبنای  کار برکشاورزان ذرت شودمیو تاکید پیشنهاد 

ها و تاریخ کاشتی انجام دهند که دارای بیشترین عملکرد و ای را با روشدانه، تولید ذرتکشت

  بازدهی از نظر زراعی و اقتصادی باشد.  
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Abstract Extended 

Introduction 

One of the effective factors in improving water use productivity and 

shortening the time required to complete plant growth is proper agricultural 

management practices such as changing planting methods. In many parts of 

the world, with proper management of agriculture, efforts are being made to 

increase agricultural production, and changing the planting method can be 

one of these factors. Corn is the third strategic crop in the agricultural sector 

after wheat and rice, because in addition to providing energy for poultry, it is 

a raw material in industrial production, including the production of various 

edible oils.  

 

Materials and Methods 

In this research, in order to investigating of economic evaluation of seedling 

and hydropriming cultivation methods in comparison with conventional 

cultivation of corn seeds, this study was carried out as split plot factorial 

experiment based on randomized complete block design with three 

replications at Seed and Plant Improvement Institute (SPII) in 2017 and 2018. 

The experiment included four planting dates (1 July, 10 July, 20 July, 1 

August) in main plot, three planting methods (seed planting, seed 

hydropriming, transplanting) and two hybrids (KSC 260 and KSC 704) as 

factorial in sub plots. In this research, for economic analysis used Partial 

budgeting Method, benefit and cost analysis, marginal net benefit of 

treatments and the percent of sale return. 

Results and Discussion 
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According to the results, the mean of yield in seed planting treatment and 

with KSC 704 cultivar under planting date until 20 July was 12245.7 kg/ha 

during experiment years. In seed planting, the sale return of corn grain of 704 

cultivar on the 1 July compared to the 10 July and the sale return of corn grain 

of 260 on the 1 July compared to the 20 July  was 7.5 and 17.9% more profit, 

respectively.In hydropriming cultivation methods, the sale return of corn 

grain of 704 cultivar on the 1 July compared to the 10 July and the sale return 

of corn grain of 260 on the 1 July compared to the 20 July  was 6.3 and 15.1% 

more profit, respectively. In transplanting methods, the sale return of corn 

grain of 704 and 260 cultivars on the 1 July compared to the 20 July was 154 

and 95.7% more profit, respectively. In 1 July planting date, the sale return 

of corn grain of 704 in seed planting to the hydropriming and transplanting 

cultivation methods was 3.4 and 46.2% more profit, respectively.But, the sale 

return of corn grain of 260 in seed planting to the hydropriming and 

transplanting  cultivation methods was 9.9 and 141.9% more profit, 

respectively.Means of net income of seed planting treatment with KSC 704 

cultivar under planting date until 20 July was estimated 123.6 Iranian million 

rial /ha. Sale return of grain maize in this treatment was estimated %70.2, that 

is more than treatment. Thus, seed planting with 704 cultivar in planting date 

20 July as the first priority suggested in target region. 

 

Suggestion 

It is suggested that corn farmers, based on the results of research conducted 

in the regions, produce corn-grain with methods and planting date that has 

the highest yield and profitability based on agronomy and economic. 

 

JEL Classification: Q1, Q12, D, D04, D24 
Keywords: Grain Maize, Varieties, Yield, Cost, Marginal net benefit  

 


