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بر عملکرد و  یستیکود ز یاثربخش یاقتصاد یبررس

  هاکاریدر ذرت یسودآور
 1بهروز حسن پور، کاووس کشاورز، محمدرضا چاکرالحسینی

  60/60/3066 تاریخ پذیرش:                                                                              13/60/3066 تاریخ دریافت:

 چكیده
زیست  محیط ینامطلوب در آلودگ یامدهایپ جادیضمن ادر چند دهه اخیر  ییایمیش یدهارویه کوبی کاربرد

زنده را به  هایموجود گریها و دموجود در خاک، سالمت انسان ییغذا عنصرهایبر هم خوردن تعادل  و
 یاز سوتجاری در دسترس  (EMی )ستیز یکودها کاربردبرای این منظور ترویج خطر انداخته است. 
چندانی نشده است. بدیهی است در تصمیم  پذیرشاما  ،دارددر دستور کار قرار  یوزارت جهاد کشاورز
 تیاهم دارایهای جدید نهادهکاربرد  یاقتصاد سودمندیو  یدرآمد هایاثرگذاریگیری کشاورزان، 

ه بکه با حمایت مالی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد پژوهش  نیا .باشدیم
موجب  تواندیآنها م یبا توجه به گران ،یستزی هایکود یریبه کارگ ایاست که آ پرسش نیدنبال پاسخ به ا

ش با ش یدر قالب طرح بلوک کامل تصادف کشتزاری شیمنظور، آزما نیا یشود؟ برا یسودآور شیافزا
 همهاقتصادی  سودای و ها، بازده برنامهو هزینه انجام شد کشاورز طیو سه تکرار در شرا یکود ماریت

و  یستیکود زقی تلفی کارگیریبه ،کودی ماریت نیترو سالم نینشان داد که بهتر جینتاشد.  مقایسه هاتیمار
تن در هکتار  5/71و عملکرد  الیر ونیلیم 5/17به مبلغ  یشده است که سود خالص یغن ایدانه یکود آل
ی ستیز ، کود(NPKیی )ایمیش کود مانند کاربردکودی  گرید یمارهایکه نسبت به ت کندیکشاورز م دیرا عا

(EM)درصد نشان داد. 5 لدر سطح احتما یداریاز کودها، تفاوت معن یقیو استفاده تلف ایدانه ی، کود آل 
تواند محیطی، می-از لحاظ اقتصادی و زیست شده یغن ایدانه یکود آلو  یستیکود زتلفیقی  کارگیریبهلذا 

 باشد.  هاکاری کودهای شیمیایی صرف در ذرت کاربردجایگزین مناسبی برای 
 JEL: Q12, O13, D61بندی طبقه

 یستیکود ز ،آوریسودای، ذرت، بازده برنامه کلیدی:های هواژ
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 مقدمه

 یکودها کاربرد ،ییموادغذا یروزافزون برا یو تقاضا تیجمع شیبه علت افزا ریچند دهه اخ در

بر  فزونااست، که  افتهی شیدر واحد سطح به شدت افزا دیتول میزان شیبه منظور افزا ییایمیش

نیز به همراه داشته است. آب و خاک  هایمنبع یآلودگ نامطلوب امدیپ د،یتول یهانهیهز شیافزا

موجود در  ییو مواد غذا عنصرهایموجب عدم تعادل  ییایمیش یکودها هیرویب کاربرد نیهمچن

 هایموجود گریها و دو به خطر افتادن سالمت انسان یکشاورزهای لخاک، کاهش بازده محصو

 ایقارچ، جلبک  ،یبا منشاء باکترزیستی  یکودها کاربردعلت امروزه  نی. به همه استزنده شد

جذب  تیقابل ،عمل آنها سازوکارمورد توجه قرار گرفته است که  یخاکز هایموجود گرید

 نه زیستی یکودها (.Gholami et al., 2018) دهدیم شیدر خاک را افزا اهیگ ییغذا عنصرهای

 جادیر اب افزونبرخوردارند، بلکه  یفراوان یطیمحستیو ز یاقتصاد هایسودمندی و برتریتنها از 

 یهایداده و آلودگ شیدر بلندمدت را افزا دیلموجود در خاک، توان تو هایمنبع یداریو حفظ پا

 . دهندیرا کاهش م یطیمح-ستیز

 ینیبشیپ یهااستیو تحقق اهداف و س یدر کشاورز داریبه توسعه پا یابیدست یبرا نیبنابرا

به کمک  اهیگ ییغذا یازهاین نیتأم یمناسب برا یراستا، استفاده از راهکار نیشده در ا

راهکار  تواندیمزیستی  یخواهد بود که استفاده از کودها یضرور کزنده ساکن خا هایموجود

. در استان کهگیلویه و (Javanmard et al., 2015; Jafari, 2014) کار باشد نیا یبرا یمؤثر

کودهای  کاربردذرت،  مانند های راهبردیلبویراحمد به موازات سیاست افزایش تولید محصو

کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی  کاربردشیمیایی نیز افزایش چشمگیری یافته است. آمار 

 هایگذاریهای اخیر دارد که اثرافزایش بی رویه انواع کودهای شیمیایی در سال گویایاستان 

 یهایمسئله بروز همچنین و خاک و آب آلودگی مانند نامطلوبی، محیطی زیست هایپیامد و ات

به خوبی نشان  1است. جدول  داشته زندههای موجود دیگر و هاانسان سالمت وضعیت زمینه در

کل  کاربردکودهای شیمیایی در استان، افزایشی بوده است به طوری که  کاربرددهد که روند می

 41با  1931هزار تن در سال  1/11، فسفاته و پتاسه( از نیتروژنهماکرو )پر مصرف یا کودهای 

رسیده است. البته در کشور هم این روند، افزایشی  1931هزار تن در سال  7/11درصد افزایش به 

میلیون  11/1درصد افزایش به  93با  1931میلیون تن در سال  13/1بوده است به طوری که از 

رسیده است. از سوی دیگر سهم استان از مجموع کود مصرفی کشور نیز در  1931 تن در سال

 1931درصد در سال  91/1به  1931درصد در سال  17/1حال افزایش است به طوری که از ، 
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 کاربردبدیهی است، ادامه این روند افزایشی در  (.Ministry of Agriculture, 2018رسیده است )

شیمیایی، پیامدهای زیست محیطی ناگواری را در استان به همراه خواهد داشت. لذا  هایکود

اقتصادی کشاورزان را تامین  هایسودمندیشیمیایی که هم  هاییک جایگزین مناسب برای کود

 کند.  کند و هم منجر به سالمت انسان و حفظ محیط زیست شود بیش از گذشته ضرورت پیدا می
 واع کودهای شیمیایی توزیع شده در استان کهگیلویه و بویراحمد و کشور ان میزان( 5جدول )

 و سهم استان از کشور )واحد: تن(
Table (1) The amount of chemical fertilizers distributed in Kohgiluyeh-va-

Boyerahmad provinces and the country and the province's share of the 

country (Unit: ton) 
 سال

Year 

 انواع مختلف کود در استان  کاربرد

Use of different types of fertilizers in the province 

 کشور کاربردکل 

Total use in 
Country 

 کاربرددرصد 

 استان از کشور

Percentage نیتروژنه 
Nitrate 

 فسفاته

Phosfate 
 پتاسه

Potasium 
 کل مصرف در استان

Total in Province 

1392 13864 125 84 14073 1195560 1.17 
1393 13030 1027 1454 15511 1563146 0.99 
1394 14140 2419 301 16860 1751504 0.96 
1395 17882 2868 770 21520 1883353 1.14 
1396 17483 3011 1266 21760 1665588 1.31 

 Source: Ministry of Jihad Agriculture (2018)                                            (.1937: وزارت جهاد کشاورزی )منبع 

    

نوان جایگزینی مناسب در جهت عبهکارشناسان، استفاده از کودهای زیستی یا بیولوژیکی را 

تی زیس کودهای کاربردهای کشاورزی توصیه نمودند. کودهای شیمیایی در عرصه کاربردکاهش 

 کشاورزی هایلمحصو کیفیت بهبود سبب بلکه کرد، خواهد تأمین بخوبی را گیاه نیازهای تنها نه

طور هب و دارند طبیعی زیستی منشأ کودهای .شد نیز خواهد کنندگانمصرف سالمت نتیجه در و

 کاهش و محصول افزایش خاک، ساختمان بهبود سبب بنابراین شوند،می تهیه خاک از معمول

از سوی . شد خواهند هابیماری کاهش نتیجه در و شیمیایی کودهای کاربرد از ناشی آلودگی

 سبب نهات نه زیستی است کودهایناشی از کاربرد  که کیفیت با غذاییهای لمحصو دیگر، تولید

 . کرد خواهد تضمین نیز را آنان سالمت بلکه شد، خواهد کنندگانمصرف خاطر رضایت

در خارج و  پرشماریعلمی های لهمقا درآغازسازی، و مدل نظریبه منظور تهیه یک چهارچوب 

تماعی اج-قوی اقتصادی نظریتا بدینوسیله بتوان یک چهارچوب علمی و  شدداخل کشور مطالعه 

با  یستیز یکاربرد کودها یاقتصاد سهیمقا زمینه سازی و تجزیه و تحلیل آماری دربرای مدل

انجام شده به شرح های بررسیکشاورزی تدوین کرد. اهم  کشتزارهایدر  یکودده جیرای هاروش

 است: زیر



 

 

 

 

 

 

 

 

 2/5211/شماره 51اقتصاد کشاورزی/جلد   42

 زی،کشاور در زیستی کودهای کاربرد دهدمی نشان شده انجامهای ها و نتایج پژوهشمنبعبررسی 

 تتقوی برای کشاورزی هایمحصول تولیدکنندگان گذشته در. دارد مدتی دراز بسیار قدمتی

 شتک با بودندکه باور این بر و کردندمی کشت را نیامداران تیره از گیاهی کشاورزی، هایزمین

 زیستی هایکود کاربرد تردید بدون. کندمی پیدا افزایش خاک حاصلخیزی میزان گیاه این

 هاینوشته از بسیاری در. باشد داشته همراه به خاک و گیاه برای مطلوبیهای گذاریاثر تواندمی

 شده یدتأی خاک کنندهتقویت عنوان به مصری باقالی و شبدر مانند گیاهانی نیزکاشت تاریخی

 صورتبه که است خاکسودمند  1ریزموجودهای نگهدارنده ماده ،زیستی کود حقیقت در. است

 صورت به اغلب کود نوع این. است شده تولید کشت محیط یک در زیاد بسیار شمار به و متراکم

 کودهای کاربرد از اصلی هدف اگرچهشود. می استفاده کشاورزی اراضی در شده بندیبسته

              تردید اما بدون است، گیاه غذایی نیازهای تأمین و خاک حاصلخیزی تقویت ،زیستی

              باشد داشته همراه به خاک و گیاه برای مطلوبیهای گذاریاثر تواندمی کود نوع اینکاربرد 

(Eidizadeh et al., 2010; Jafari, 2014; Gholami et al., 2018 .)یستیز بنابراین کودهای 

 ییستز یمنیاو  یستز یطسازگار با مح یکردروو یک دارند  یدارپا یدر کشاورز یانقش عمده

برآورد شده  دالر یلیاردم 1/11 به ارزش زیستی یکودها یبازار جهان، 1112باشد. در سال می

 یکودها یمصرف کننده اصلیرانه، مقررات سختگین به دلیل التکشورهای آمریکای اروپا و است. 

 (. Kumar et al., 2018) هستند زیستی

و تلقیح توأم  بوم شناختیهای کم نهاده و نظام ترکیب Jahan et al. (2009)نتایج تحقیق بنابر 

ی جایگزین مناسبی برای کودها تواندهای آزادزی تثبیت کنندة نیتروژن، میباکتری و 1ریشهچقار

  باشد. نهاده های پرنظامدر شیمیایی 

 توانست زیستیکاربرد کودهای  که مشخص شد Eidizadeh et al. (2010)در پژوهش 

این رو کاربرد کودهای  های مختلف رشد، به ویژه دوام سطح برگ را افزایش دهد؛ ازشاخص

کودهای شیمیایی و پیامدهای احتمالی اقتصادی و  کاربردتوجه  شایانضمن کاهش  زیستی

های گذاریتوانست در مقایسه با کاربرد کودهای شیمیایی به تنهایی اثر زیست محیطی آن،

 تری را بر رشد ذرت به همراه داشته باشد.مطلوب

ترین کارکردهای محوری در توسعه کشاورزی نوین است که با همکاری انتقال فناوری از مهم

های مورد دانش فنی و روش هماهنگی و سازگاری. شودمی، مروجان و کشاورزان حاصل محققان

                                           
1 Microorganism 
2 Mycorrhizae 
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مهم در افزایش تولید و توسعه کشاورزی  هایعاملدر هر منطقه، یکی از  کشاورزانتوجه با شرایط 

ا که در تالش هستند ت بودندها های انتقال یافتهترویجی از جمله پروژه-های تحقیقیاست. پروژه

ر کشورها د بیشترروش رایج در تر کنند. را مستحکم کشاورزاناط بین محققان، مروجان و ارتب

های ررسیبباشد. می ترویجی-و تحقیقی  تطبیقی-های تحقیقیاستفاده از طرح ،هافناوریانتقال 

وان تکشاورزان انجام گرفته است که می کشتزارهایکاربرد کودهای زیستی در  زمینهدر چندی 

 کرد. به چند مورد آن در زیر اشاره 

 سازگاری و داشته دام و انسان تغذیة در ای کهفزاینده اهمیت دلیلبه  ( .Zea mays L) ذرتگیاه 

 راهبردی زراعی از گیاهان یکی دارد، گرمسیری و هوایی معتدل و آبهای قهمنط با نیز ایگسترده

 باشد که ازمی جهانذرت جزو پنج گیاه زراعی مهم (. Yazdani et al., 2009) آیدشمار میبه

ها را نیز زیاد نهاده کاربرداین گیاه،  قابلیت تولید مادة خشک باالیی برخوردار است. تولید باالی

 هایباکتری و اییشهچرقارهای های مختلف همزیستی قارچجنبه بررسیت. به همراه داشته اس

ر این های شیمیایی را دتواند اتکاء به نهادهذرت، می گیاهغیر همزیست تثبیت کنندة نیتروژن در 

 (.Jahan et al., 2009) کاهش دهد گیاه

و  میاسفسفر، پت یدسترس شیدر رابطه با افزا شتریب ی،ستینقش کودهای زدر پژوهشی دیگر 

 یستیکود ز بایی ایمیکامل کودهای ش ینیگزیکم مصرف بود. با وجودی که جا عنصرهای گرید

 ضمنیی ایمیو ش یستیکودهای ز یقیای شد، اما کاربرد تلفموجب کاهش عملکرد ذرت دانه

 .(Eidizadeh et al., 2011) را کاهش داد ییایمیکودهای ش کاربردعملکرد،  نیشتریب دیتول

Javanmard et al. (2015)  که در دانشکده کشاورزی مراغه انجام دادندصحرایی در یک آزمایش ،

عنصرهای  بجذو  دعملکر یستی برو زشیمیایی  هایدکوترکیب  مختلفهای ثیر سطحأت

 دبرراک، های تیماریمبنای ترکیب نتیجه گرفتندو بررسی  را ذرت نهدا در پرمصرف و کم مصرف

. باشدآنها می گانهاجد دبررکاز ثرتر امؤ کیفی تصفاد بهبودر  یستیزو  شیمیایی یهادکوأم تو

موجب  (N+Pدرصد ) 41رور دو به همراه بات فسفاو  کسینونیتر ریتیما ترکیب که ریطوبه

درصد آهن دانه  3و  پتاسیمو  فسفردرصد  41، تئینوپردرصد  11د، عملکردرصدی  21افزایش 

 ینا کاربرد کههای زیانباری گذاریثرا به توجه نتیجه گرفتند که با آنان. شدشاهد  به نسبت

 ونمقر هنگامی،  هاآن کاربرد کاهشگذارند ی میجا بر طبیعتدر  تمد درازدر  ی شیمیاییهادکو

 باشند.  اههمر یستیز یهادکو با تلفیقیصورت به که ستا صرفه به
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Zahedi & Ismailpour Niazi (2017)  یکودها یقیکاربرد تلفهای اثرگذاری بررسیبه منظور 

 یشروش کاربرد آن بر عملکرد ذرت در بابل به صورت آزما ینو همچن یمیاییو ش یستیز

 یقفشامل تل یمارهاتدادند. انجام ی کامل تصادفی در سه تکرار در قالب طرح بلوک ها یلفاکتور

سطح بود. بیشترین عملکرد دانه ذرت در تیمار )کود  4در  یمیاییو ش یستیز یکودها

یستی کود زیمار عملکرد دانه در ت ینکمترو تن در هکتار  379/11شیمیایی+کود زیستی( با 

 یماروزن هزار دانه در ت یشترینب ینهکتار به دست آمد. همچن تن در 119/1تنها با عملکرد 

کود  یقینشان داد کاربرد تلف یجنتابنابراین، گرم بود.  931 میزان( با زیستی+کود یمیایی)کودش

 یکودها کاربردتوجه  شایانکاهش عملکرد ذرت باعث  یشضمن افزاشیمیایی و کود زیستی 

ر د یتر مطلوب یجنتا یاریروش بذرمال+آب، کاربرد کود یهاروش یندر ب شود. یم یمیاییش

 دار نبود.  ینشان داد، هر چند اختالف آنها معن یگردهای  با روش یسهمقا

 هایبازدارنده ییبه منظور شناساانجام شد  Arab Seifi et al. (2018)که توسط در پژوهشی 

استفاده  1یعامل یلتحلروش از  یالماستان ا کشاورزان یدگاهاز د زیستی یکودها یریکارگبه

 یبه ترتب زیستی یری کودهایکارگبه هایبازدارنده ینترنشان داد که مهم یق. نتایج تحقکردند

 ی،روانشناخت هایبازدارنده ی،گذار یاستس هایبازدارنده یجی،ترو یآموزش هایبازدارندهشامل 

و این باشند یم یطیمح تیسز هایبازدارندهو  اقتصادیهای بازدارنده ی،اجتماع هایبازدارنده

 یاجتماعهای بازدارندهبا توجه به . آنها نمودند ییندرصد از واریانس کل را تب 14/41 هابازدارنده

یارانه ص تخصیی و بانک یالتتسه، زیستی یدهاتر کوو خرید آسان یجاد انگیزها برای و اقتصادی،

ه ک کردند توصیه یطیمح یستز هایبازدارندهبا توجه به . همچنین کردنددولتی را پیشنهاد 

 رراتیمق یمیایی تنها، دولتش یکودهاکاربرد اثر  خاک، بر یشو فرسا یباز تخر ی جلوگیریبرا

 ارائه دهد. ینهزم این الزم را در یهاو آموزش کند یبتصو

، کاربرد کودهای آلی در انجام شد Gryndler et al. (2006) که توسط صحرایی در یک آزمایش

دت به ش را ایقارچریشههای مدت رشد و توسعة میسلیوم بلنددر کودهای شیمیایی،  مقایسه با

 افزایش داد. 

های زراعی زیستی و نظام دلیل برتریمشخص شد که  Probst et al. (2007)در پژوهش 

و افزایش  پوسال های آلی، کود سبز ودکو کاربردبه نظام رایج را  پرورش انگور نسبتپویایی زیست

به مقایسه تأثیر  بررسیدر یک  Alam & Kumar (2012) است.زیست توده و فعالیت میکروبی 

                                           
Factor Analysis 1 
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ظور ارزیابی من بهبررسی کودهای شیمیایی و زیستی بر رشد و تولید محصول برنج پرداختند. این 

 ای مناسب برای استفاده از کود شیمیایی انجام شد. نتایجعنوان گزینهبه زیستیپتانسیل کودهای 

نشان داد که تیمار کود زیستی با باالترین عملکرد برنج باعث افزایش ارتفاع گیاه شد. گیاهان 

دانه و  گینمیانرد تیمار شده با کودهای شیمیایی نسبت به تیمارهای کود زیستی کمترین عملک

 کمترین ارتفاع گیاه را داشتند.

تعیین تأثیر انجام شد، به دنبال   Amany et al. (2016)که توسطصحرایی دیگری  در آزمایش

 رد گندمعملکو  ، صفات رشدبذرهابر جوانه زنی و تلفیقی از آنها زیستی ، کودهای شیمیایی، آلی

ه کودهای آلی و کودهای زیستی در افزایش رشد و آن است ک گویایبودند. نتایج به دست آمده 

افزایش عملکرد گندم نسبت به کودهای شیمیایی تنها تأثیرگذارتر و باعث کاهش آلودگی محیط 

 زیست می شوند. 

 یکودها یرتأث یسهمقاانجام شد، به  Mohamed et al. (2018)در تحقیقی دیگر که توسط 

فات صخاک و  هایویژگی یآنها بر رو یبترک و ایقارچریشه یهاقارچیستی، ز ی، کودهایمیاییش

 یده کودهاش یهاز دوز توص یمیاستفاده از ننتیجه گرفتند که  آنانپرداختند.  ذرت یزیولوژیکیف

دار یافزایش معن یشترینمنجر به ب ایقارچریشههای و خاک یستیز یمخلوط با کودهایمیایی ش

 یاهگ سازوسوختامر به  شود. اینمی 1هاو دارسانهها ریزکیسه، ریسهتوسط  یشهر در توسعه

 یشافزا یتوجه شایان یزانرا به مذرت  یشهردر محلول و قندهای  ینمنعکس شده و پروتئ

 .دهدیم

 یکاربرد کودها یو بازده اقتصاد یدرآمدهای باغداران، اثرگذاریکشاورزان و ی برابدون تردید 

ه مسئل نیا یبه بخش کشاورز دیجد فناوریورود از  پیشباشد و لذا یم تیاهم دارای یستیز

های لزراعت محصودر  جیرا طینوع کودها نسبت به شرا نیکاربرد ا یاقتصادسود باشد که یمهم م

پژوهشی با حمایت مالی مدیریت پژوهش که در قالب طرح  نیقدر است؟ لذا اکشاورزی چ

 رسشپ نیبه دنبال پاسخ به اهماهنگی ترویج کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد اجراء شد 

 هاییبرتریبا همه  یستیز یکودها یریکارگبه ایآ، استان کشتزارهایموجود  طیاست که در شرا

ها در نهیو کاهش هز یآورسود شیتواند موجب افزایبه گران بودن آنها م وجهکه دارد و با ت

واقعی نشان دهد که  کشتزارهایشواهد پژوهشی در است چنانچه  یهیبد. شودکشتزار یا باغ 

و توسعه  جیترو، کند جادیکشاورزان ا یبرا سود و درآمدتواند کارگیری این نوع کودها میبه

                                           
1 Hyphae, Vesicular and Arbuscular mycorrhizae    
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ی هافناوریخواهد بود چرا که هدف اولیه کشاورزان در بکارگیری تر آسانها نهاده نیاستفاده از ا

 جدید، منفعت اقتصادی است.  

های استان، الزم است کشاورزان با نمونه کشتزارهایکودهای زیستی در  کاربردبه منظور ترویج 

خود تجربه کرده باشند. بنابراین انجام این کشتزارهای واقعی و عملی کاربرد این گونه کودها در 

تواند نمونه و الگوی خوبی در به کارگیری کودهای کشاورزان استان میکشتزارهای تحقیق در 

ثیر أباشد. بدیهی است نتایج این تحقیق در صورت اقتصادی بودن و ت کشاورزانزیستی در شرایط 

اند گام مثبتی در جهت ترویج استفاده از تومثبت کاربرد کودهای زیستی در تولید محصول، می

افزایش تولید محصول سالم و پایداری در نهایت استان و های ذرت کاریاین نوع کودها در 

 های آینده ایجاد کرد. کشاورزی در منطقه برای نسل

 هاییبرتریکارگیری کودهای زیستی با همه این است که آیا بهپرسش بنیادین در این پژوهش 

ها در تواند موجب افزایش سودآوری و کاهش هزینهد و با توجه به گران بودن آنها میکه دار

 باشد:  می زیرشرح  پژوهش بهمورد نظر در این  هایهدفشود؟ بنابراین،  کشتزار

کود زیستی با تیمارهای مختلف کودی در تولید محصول ذرت در شرایط  کاربردثیر أبررسی ت -1

 کشاورزان

انواع کود از جمله کود زیستی در  کاربردبا  هایکاری درآمد ناخالص و سود ذرتارزیابی  -1

 کشاورزانشرایط 

   هاکاری ذرتکودهای زیستی به جای کودهای شیمیایی در  کاربردتوسعه و ترویج  -9

 

 روش تحقیق  
ترویجی در یک -قالب طرح تحقیقیدر  1937-32 یدر سال زراعاجرای این طرح پژوهشی 

انجام گرفت.  کشاورزبه مساحت یک هکتار در حومه شهرستان باشت در شرایط کاری ذرت

 91شهرستان باشت در جنوب شرقی استان کهگیلویه و بویراحمد با مختصات عرض جغرافیایی 

دقیقه شرقی واقع شده است. فاصله  3درجه و  41دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  11درجه و 

متر می باشد.  219کیلومتر و ارتفاع از سطح دریا  111ن )یاسوج( این شهرستان تا مرکز استا

خاک،  یزیکوشیمیاییف هایویژگی تعیین ، به منظورهای صحرایییشاز انجام آزما پیش

اک خ یزیکوشیمیاییف هایویژگی خاک انجام گرفت. مترییسانت 91عمق صفر تا  از بردارینمونه

  نشان داده شده است. 1جدول  در یشمحل آزما
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 از اعمال تیمارهاکشتزار پیش فیزیکو شیمیایی خاک  هاییژگیو( 3جدول )
Table (2) Physicochemical properties of farm soil before treatments 

 های پژوهش : یافتهمنبع

با هماهنگی مدیریت جهاد  درآغاز، هاذرت کاریبه منظور بررسی اقتصادی کاربرد کود زیستی در 

جاره . هزینه اشدکشاورزی شهرستان باشت، زمینی به مساحت یک هکتار با آبیاری بارانی اجاره 

ای مورد نیاز در پژوهش، اطالعات هزینه هایبنابر هدف. شدهای تولید اضافه زمین به هزینه

ای از این . نمونهشدمختلف کاشت، داشت و برداشت ذرت در یک جدول خام طراحی  هایهمرحل

طرح بلوک کامل مبنای ها در این طرح پژوهشی بر آزمایشدر پیوست آمده است.  هاجدول

های در شش تیمار کودی و سه تکرار انجام شد. تیمارهای کودی با توجه به توصیه 1تصادفی

ی (، کود آلBاز کود زیستی تنها ) اندعبارتکارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان باشت، 

(، تلفیقی از کود زیستی BO(، تلفیقی از کود زیستی و ارگانیک )Oغنی شده ) ایدانه)ارگانیک( 

( که همان C( و شاهد )BOC(، تلفیقی از کود زیستی، ارگانیک و شیمیایی )BC) و شیمیایی

کارشناسان با دستور آزمایش خاکشناسی و توصیه  برابر NPKاستفاده تنها از کود شیمیایی 

متر  1411آزمایشی هر تیمار کودی به مساحت  کشتزارباشد. اندازه می کشاورزترویج در شرایط 

 یانگینم یسهمقاتکرار شده است.  11×14متر مربعی  به ابعاد  411 کرتباشد که در سه مربع می

درصد انجام  4احتمال سطح  در 1دانکن یابا آزمون چند دامنه کشتزاردرآمد ناخالص و سود هر 

  گرفت.

طور جداگانه محاسبه و تیمارها به همه، هزینه جاری کاریمربوط به هزینه ذرتهای ابر شکلبر

ت قیم مبنایگیری شد. بر ای( به کیلوگرم اندازهدر زمان برداشت هم، میزان محصول )ذرت دانه

در شش تیمار محاسبه  ای()بازده برنامه کشتزارخرید رایج منطقه، میزان درآمد ناخالص و سود 

 ,Soltani) شدسود حسابداری استفاده فرمول از نامبرده  کشتزارهایبرای محاسبه سود . شد

 ،کشتزار های ثابت برای هر شش های اولیه و هزینهگذاریاز آنجایی که محاسبه سرمایه(. 2012

                                           
1 Randomized Complete Block Design (RCBD) 
2 Duncan's multiple range test (DMRT) 

pH Ec 
 نیتروژن

Nitrogen  
)%( 

 فسفر
Phosphorus 

(ppm) 

 پتاسیم
potassium 

(ppm) 

 کربن آلی
Organic 

carbon 
)%( 

 رس
Clay 

)%( 

 سیلت
silt 
)%( 

 شن
sand 

)%( 

 بافت
texture 

7.4 1.07 0.121 6 377 1.209 38 46 16 
Si-Cl-
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که در واقع برآوردی از سود  1(GMای )ثابت است، در این پژوهش از روش محاسبه بازده برنامه

 . شداست، استفاده کشتزار 

شود. های جاری همان سال محاسبه میای از تفاضل درآمد فروش و کل هزینهبازده برنامه

 Farzaneh etهای اقتصاد کشاورزی کاربرد فراوانی دارد       )ای در پژوهشمحاسبه بازده برنامه

al., 2011; Olorunsanya and Akinyemi, 2004; Adewuyi et al., 2010) فرمول بازده .

 ای به شرح زیر است. برنامه

(1) GMi = TRi - TVCi     ,  i=1,2, …,6 
 

GMi  =کشتزار ای بازده برنامهi ام 

TVCi  =کشتزار های جاری کل هزینهi ام 

TRi  = کشتزار کل درآمد حاصل از فروش ذرت درi ام 

 همهجمع جبری  مبنای( بر TVCiهای جاری واحد تولیدی )هزینه)تیمار( کل کشتزار در هر 

ورزی، خرید بذر و های اجاره زمین، خاکهای انجام شده در یک دوره تولید شامل هزینههزینه

 های مورد استفادهبذرکاری، هزینه کارگر، هزینه خرید کود، هزینه خرید سم و هزینه ماشین

 کشتزارصورت زیر برای هر ه( بTRiاز فروش محصول ). همچنین کل درآمد حاصل شدمحاسبه 

 محاسبه شد:

(1) TRi=Pi×Qi                 ,             i=1, 2, …, 6                                       

 

 Adewuyiنمایش داده شده است ) Qiو  Piام به ترتیب با i کشتزارتولید ذرت در  میزانقیمت و 

et al., 2010 ; Hassanpour, 2015.) 

های کارشناسی و توصیهمبنای ذرت بر  کشتزارانواع کود در تیمارهای کودی  کاربردمیزان 

 مشخص شده است.     9آزمایش خاک در این آزمایش در جدول 
 

  

                                           
Gross Margin 1 
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 های کارشناسی و آزمایش توصیه مبنای آنها بر کاربردتیمارهای کودی و میزان  (2) جدول

  کاریدر یک هکتار ذرت خاک
Table (3) Fertilizer treatments and their consumption based on expert 

recommendations and soil testing in one hectar of corn field 

 تیمار
Treatment 

 تیمار نشانه
Treatment 

mark 

توصیه مبنای بر  هکتارکود در طرح آزمایشی در هر  کاربرد

 کارشناسی و آزمایش خاک
Fertilizer application in the experimental design in 

each plot of 1500 square meters based on expert 
recommendations and soil testing 

 کود زیستی
Bio-

fertilizer 
(Lit) 

 ایدانهکود آلی 

  )تن(
Granular 
organic 

fertilizer (ton) 

 شیمیاییکود 
 Chemical fertilizer 

(kg) 

 هنیتروژن
N  

 هفسفات
P 

 هپتاس
K  

  *کود زیستی

Biofertilizer 
B 40 - - - - 

  **کود آلی )ارگانیک(

Organic fertilizer 
O - 1 - - - 

 کود زیستی + کود آلی

 Biofertilizer+Organic fertilizer 
BO 40 1 - - - 

 کود زیستی + کود شیمیایی

 Biofertilizer+Chemical fertilizer 
BC 40 - 200 100 200 

 کود زیستی + کود شیمیایی + کود آلی

Biofertilizer+Chemical 

fertilizer+Organic fertilizer 

BOC 40 1 200 100 200 

 شاهد )کود شیمیایی(

Control (Chemical fertilizer) 
C - - 200 100 200 

عنوان  بالیتری در بازار  1یک لیتری یا  هایصورت مایع در ظرفبه سودمندهای کودهای زیستی شامل صدها گونه باکتری *

 رسند. به فروش می (Effective Microorganismsکه مخفف ) EMکودهای 

 غنی شدهای دانهصورت هی )گاوی ، دامی و مرغی( بفضوالت دامشامل  یآلهای کودکود آلی )ارگانیک( تشکیل شده از  **

 شود. کیلویی عرضه می 14تا  11های در کیسه اغلبکم مصرف که در بازار  عنصرهایو برخی  NPKبا 

 نتایج و بحث
دار تیمارهای کودی بر درآمد ناخالص ، اثر معنیصحرایینتایج به دست آمده از این آزمایش بنابر 

به با توجه به اثبات رسید. به طوری که  (P=  11/1)و سود مزرعه در سطح احتمال یک درصد 

است  11/771محاسبه شده برابر با  F تجزیه واریانس، مقدارمقایسه میانگین درآمد ناخالص و 

تیمارها این بدین مفهوم است که . (1جدول ) باشددار می( معنیP=11/1که در سطح احتمال )

یکی از تیمارها دست کم  یادارند  داریبا هم اختالف معنییک درصد  احتمال خطای در سطح

 باشد. میبا بقیه متفاوت 
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با استفاده از آزمون دانکن در  کشتزارهای اثر تیمارهای کودی بر درآمد ناخالص مقایسه میانگین

 شدو هر تیمار در سه کرت تکرار  کشاورزاین آزمایش در شرایط مشخص شده است.  4جدول 

، کمترین درآمد  4بر اساس جدول باشد. مربع میمتر  411که مساحت هر کرت آزمایشی 

)یعنی استفاده از کود شیمیایی بر  هزار تومان مربوط به تیمار شاهد 4/191ناخالص به میزان  

( و بیشترین درآمد ناخالص مربوط به تیمار کود شیمیایی+کود C)عرف کشاورزان(  مبنای

های تیمارها با میانگین دیگرهزار تومان است.  1/721( به میزان BOCزیستی+کود ارگانیک )

(، Oهزار تومان به ترتیب مربوط به تیمارهای کود ارگانیک ) 4/797و  431،  4/411،   171

باشد. ( میBO( و کود زیستی+کود ارگانیک )B(، کود زیستی )BCکود زیستی+کود شیمیایی )

از نظر آماری تفاوت معنی داری  BOCبا تیمار  BOلص تیمار اما از آنجا که میانگین درآمد ناخا

(، بنابراین به منظور توسعه پایدار 1مشاهده نشد )شکل  (P=  14/1)درصد  4در سطح احتمال 

 هاکاریتیمارها، در ذرت دیگری باال نسبت به اقتصاد هبازدکشاورزی و حفظ محیط زیست و 

 . شودمیگانیک( گرانوله غنی شده توصیه کود زیستی به همراه کود آلی )ار کاربرد
 طرح بلوک کامل تصادفی مربوط به میانگین درآمد ناخالص تیمارهاتجزیه واریانس  (4) جدول

Table (4) Analysis of variance of randomized complete block design related to 

the average gross revenue of treatments 

 هاتغییرمنبع 

 (Source) 

 مربعاتمجموع 

(Sum of Square) 

 درجه آزادی

(df) 

 مربعاتمیانگین 

(Mean Square) 
F Sig. 

 1067.66 2 533.83 0.692 0.523 ( Blockبلوک )

 300336.42 5 60067.28** 77.86 0.000 (Treatmentتیمار )

 - - 7714.67 10 771.46 (Exp. Errorخطای آزمایشی )

 - - - 309118.75 17 (Total) کل

 Source: Research Findings                                                                              های تحقیق: یافتهمنبع

 (%1هزار تومان )دانکن بر حسب ، ی مختلف کودیمقایسه میانگین درآمد ناخالص تیمارها (1) جدول

Table (5) Comparison of average gross income of different fertilizer 

treatments (in terms of one thousand tomans) (Duncan 5%)  

 تیمار
Treatment 

 *خالصنا میانگین درآمد

Average net revenue 

 کمینه
Minimum 

 بیشینه

Maximim 
 خطای معیار

(SD) 

 خطای آزمایش
(SE) 

C a431.5  424.8 438.9 29.62 17.10 

O a472     413 513.3 52.44 30.27 

BC b560.5  537.1 585.3 23.68 13.67 

B b590  584.1 595.9 5.90 3.41 
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هزار تومان بر حسب ، ی مختلف کودیمقایسه میانگین درآمد ناخالص تیمارها (1) جدولادامه 

 (%1)دانکن 

Table (5) Comparison of average gross income of different fertilizer 

treatments (in terms of one thousand tomans) (Duncan 5%)  

 تیمار
Treatment 

 *خالصنا میانگین درآمد

Average net revenue 

 کمینه
Minimum 

 بیشینه

Maximim 
 خطای معیار

(SD) 

 خطای آزمایش
(SE) 

BO c737.5  728.1 749.3 10.81 6.24 

BOC c786.6  758.7 817.7 29.62 17.10 

 ند. باشمیندار دارای اختالف معنی %4سطح احتمال در آزمون دانکن برابر ،های دارای حروف مشابه در هر ستونیانگینم *
*The means with similar letters in each column, according to Duncan's test, have no significant 

difference at the 5% probability level. 

 

 
 کشتزارهای اثر تیمارهای کودی بر درآمد ناخالص مقایسه میانگین (5) شکل

Figure (1) Comparison of the averages of the effect of fertilizer treatments on 

farm gross revenue 
 

 محاسبه F یزانمای( )بازده برنامه کشتزاربه مقایسه میانگین سود با توجه ،  1نتایج جدول بنابر 

باشد. دار می( معنیP=  11/1است که در سطح احتمال ) 41/49برابر با در تجزیه واریانس شده 

با هم اختالف معنی داری یک درصد  احتمال خطای تیمارها در سطحاین بدین مفهوم است که 

 باشد. مییکی از تیمارها با بقیه متفاوت  دست کم یادارند 

با استفاده از آزمون دانکن در سطح  کشتزارهای اثر تیمارهای کودی بر سود مقایسه میانگین

به میزان   کشتزار، کمترین سود  7جدول ابر مشخص شده است. بر 7درصد در جدول  4احتمال 
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مربوط به تیمار کود  کشتزارن سود ( و بیشتریCهزار تومان مربوط به تیمار شاهد ) 22/111

تیمارها  دیگرهزار تومان است.  73/921( به میزان BOCشیمیایی+کود زیستی+کود ارگانیک )

هزار تومان به ترتیب مربوط به تیمارهای  19/947و  1/141،  3/111،  19/111با میانگین های 

و کود زیستی+کود  (B(، کود زیستی )BCشیمیایی ) (، کود زیستی+کودOکود ارگانیک )

 باشد. ( میBOارگانیک )

 
 ارهاای( تیمطرح بلوک کامل تصادفی مربوط به میانگین سود )بازده برنامهتجزیه واریانس ( 6) جدول

Table (6) Analysis of variance of randomized complete block design related to  
the average profit (gross margin) of treatments 

 هاتغییرمنبع 

 (Source) 

 مربعاتمجموع 

(Sum of Square) 

 درجه آزادی

(df) 

 مربعاتمیانگین 

(Mean Square) 
F Sig. 

 1067.6 2 533.8 0.692 0.523 ( Blockبلوک )

 206595.1 5 41319** 53.56 0.000 (Treatmentتیمار )

 - - 7714.7 10 771.5 (Exp. Errorخطای آزمایشی )

 - - - 215377.4 17 (Total) کل

 Source: Research Findings                                                                            های تحقیق: یافتهمنبع  

  

 تیمارهای مختلف کودیای( در )بازده برنامه کشتزارهای سود مقایسه میانگین (7) جدول

 (%1)بر حسب هزار تومان( )دانکن 

Table (7) Comparison of farm profit averages (gross margin) in different   

fertilizer treatments (in terms of one thousand tomans) (Duncan 5%)  

 تیمار

Treatment 

  *سود خالصمیانگین 

Average net profit 

 کمینه

Minimum 

 بیشینه

Maximim 

 خطای معیار

(SD) 

 خطای آزمایش

(SE) 

C  a101.88  95.2 109.36 7.11 4.10 

O a122.13  63.1 163.4 52.4 30.2 

BC b200.90    178.4 225.6 23.6 13.6 

B c254.40    248.5 260.3 5.9 3.4 

BO d357.63  348.2 369.4 10.8 6.2 

BOC d382.79    354.8 413.8 29.6 17.10 

 ند. باشمیندار دارای اختالف معنی %4درسطح احتمال  آزمون دانکن برابر ،های دارای حروف مشابه در هر ستونیانگینم *
 *The means with similar letters in each column, according to Duncan's test, have no significant  

   difference at the 5% probability level. 
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 یداریتفاوت معن یاز نظر آمار BOC یماربا ت BO یمارسود خالص ت یانگینکه م ینا یلدله ب

و  یکشاورز یدار(، لذا به منظور توسعه پا1( ندارد )شکل P=14/1درصد ) 4در سطح احتمال 

ود ککاربرد  ،هایکاری، در ذرت یمارهات دیگرباال نسبت به  یو سود اقتصاد یستز یطحفظ مح

 .شودیم یهتوص ،شده یغن ایدانه یک(ارگانآلی )به همراه کود  یستیز

 

 
 کشتزارمقایسه میانگین های اثر تیمارهای کودی بر سود خالص  (3) شکل

Figure (2) Comparison of the averages of the effect of fertilizer treatments on 

farm profit (gross margin) 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
افزایش بی رویه انواع کودهای گویای کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی استان  کاربردآمار 

افزایشی معادل  1931تا  1931های طوری که در طی سالشیمیایی در سال های اخیر دارد به

 آلودگی مانند نامطلوبی، محیطی-زیست پیامدهای وها گذاریدهد که اثردرصد را نشان می 41

 زنده موجود دیگر و هاانسان سالمت وضعیتزمینه  در هاییمسئله بروز همچنین و خاک و آب

است. با توجه به توسعه سطح زیر کشت ذرت در اقلیم گرم و نیمه گرم استان و افزایش  داشته

، لزوم یک جایگزین مناسب کودی برای هاکاریکودهای شیمیایی در سطح ذرت کاربردبی رویه 

مین کند و هم منجر به سالمت أاقتصادی کشاورزان را ت هایسودمندیکودهای شیمیایی که هم 

ال پاسخ به دنبکند. این تحقیق انسان و حفظ محیط زیست شود بیش از گذشته ضرورت پیدا می
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به  وجهبا ت ،(EM) یستیز یکودها یریبه کارگموجود،  طیدر شراآیا است که  پرسش نیبه ا

 یصحرایبرای این منظور، آزمایش  شود؟ کشتزاردر  یسودآور شیتواند موجب افزایآنها می گران

هرستان در ش کشاورزدر قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار کودی و سه تکرار در شرایط 

 انجام شد. 1937-32باشت که مرکز تولید ذرت در استان است در سال زراعی 

رآمد د رویبیان کرد که تیمارهای کودی  صحراییدست آمده از تجزیه واریانس آزمایش  هنتایج ب

مقایسه میانگین مبنای  داری داشتند. براثر معنی (P=11/1)در سطح احتمال سودآوری ناخالص و 

 و کشتزارمشخص شد که کمترین سود  ،با استفاده از آزمون دانکن ناخالص و سود مزرعه درآمد

( و بیشترین درآمد ناخالص مربوط به تیمار تلفیقی کود Cدرآمد ناخالص مربوط به تیمار شاهد )

 (. 2( است )جدول BOCزیستی، شیمیایی و آلی )ارگانیک( )

ای( تیمارهای مختلف کودی )بازده برنامه کشتزارود مقایسه میانگین درآمد ناخالص و س (8) جدول

 (%1در سطح یک هکتار )بر حسب هزار تومان( )دانکن 
Table (8) Comparison of average gross revenue and farm profit (gross 

margin) of different fertilizer treatments at the level of one hectare, (in terms 

of one thousand tomans) (Duncan 5%) 

 تیمار

Treatment 

 عملکرد

ای ذرت دانه

 )هکتار/ تن(

Yield of 
Grain corn 
(ton/ha) 

میانگین 

 درآمد ناخالص
Average 

net 
revenue 

 سودمیانگین 

 خالص

Average net 
profit 

 (C) (عرف کشاورزان مبنایبر  کود شیمیایی تنهاشاهد )
Control (Chemical fertilizer)  

11 a  2191 a  1/1197 

 (O) کود ارگانیک
Organic fertilizer 

2  a   3111  a   1/1111 

 (BC) کود زیستی+کود شیمیایی
Biofertilizer+Chemical fertilizer 

4/11 b 11111  b      1112 

 (B) کود زیستی
Biofertilizer 

4/3 b 11211 c     4122 

 (BO) کود زیستی+کود ارگانیک
Biofertilizer+Organic fertilizer 

9/19 c  11741 d   1/7141 

 (BOC) کود زیستی+کود شیمیایی+کود ارگانیک
Biofertilizer+Chemical fertilizer+Organic fertilizer 

9/7 c   14791   d    2/7144 

  ند.باشمیندار دارای اختالف معنی %4سطح احتمال  در آزمون دانکن برابر ،در هر ستونهای همانند های دارای حرفیانگینم *
*The means with similar letters in each column, according to Duncan's test, have no significant 

difference at the 5% probability level. 
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تیمارهای تلفیقی که است خالصه شده است بیانگر این  9های این پژوهش که در شکل یافته

( و کود زیستی، شیمیایی و ارگانیک BO(، کود زیستی و ارگانیک )BCکود زیستی و شیمیایی )

(BOC از عملکرد و درآمد ناخالص بیشتری نسبت به تیمارهای )( کود تنها کاربرد شاهد

های ( برخوردارند. این یافته با نتایج پژوهشBکود زیستی )تنها کاربرد ( و یا C)شیمیایی( 

Eidizadeh et al. (2011)  ،Javanmard et al. (2015)  وZahedi and 

Ismailpour Niazi, (2017)  به ترتیب در شوشتر )خوزستان(، مراغه )آذربایجان شرقی( و

های کودی کاربرد تلفیقی کودهای زیستی با کود شیمیایی در بابل )مازندران( در آزمایش

 BOو درآمد ناخالص تیمار  کشتزارداشت. از آنجا که میانگین سود همخوانی کامل ، هاکاریذرت

به داری در منطقه مورد آزمایش نشان نداد، بنابراین از نظر آماری تفاوت معنی BOCبا تیمار 

یست و سالمت محصول و باالخره منافع اقتصادی ز یطحفظ محی، کشاورز یدارمنظور توسعه پا

ا ب شده یغنای دانه یک(ارگانآلی )به همراه کود  یستیکود ز استفاده ازباال برای کشاورزان، 

NPK ، که در ها کاریجایگزینی مناسب برای کودهای شیمیایی است و بایستی برای ذرت

 . شودشهرستان باشت در حال گسترش است توسط کارشناسان ترویج توصیه 

 

 
 آزمایشی در تیمارهای کشتزارهایمقایسه میانگین درآمد ناخالص و سود خالص  (2) شکل

 مختلف کودی در یک هکتار )بر حسب هزار تومان(
Figure (3) Comparison of average gross revenue and farm profit of 

experimental farms in treatments of the different fertilizers per hectare  
(in terms of one thousand tomans) 
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ن های اخیر و ایانواع کودهای شیمیایی در استان در طی سال کاربردبا توجه به افزایش بی رویه 

یک( ارگانی )آلکود یستی و کود زی مصرف تلفیقی اقتصاد هبازدپژوهش نشان داد که این که نتایج 

 طوریبهتر بوده است، بهو  ، مؤثرترتیمارهای کودی دیگرنسبت به   NPKغنی شده با  ایدانه

 کند،تن در هکتار را عاید کشاورز می 4/11میلیون ریال و عملکرد  4/71که سود خالصی به مبلغ 

حفظ محیط زیست و شود به منظور توسعه پایدار کشاورزی، میو تأکید بنابراین پیشنهاد 

 ایدانه( با کود آلی )ارگانیک( EMاقتصادی کشاورزان، از تلفیق کود زیستی ) هایسودمندی

های همانند اقلیمی و دیگر منطقهشهرستان باشت های کاریسطح ذرت در،  NPKی شده با غن

 استفاده شود.  
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Extended Abstract 

Introduction 

Improper use of chemical fertilizers in recent decades has endangered the 

health of humans and other living organisms while creating adverse 

consequences for environmental pollution and upsetting the balance of 

nutrients in the soil. To this end, the promotion of the use of bio-fertilizers 

(EM) by the Ministry of Agriculture Jihad is on the agenda, but unfortunately 

it has not been well received. Obviously, the use of new inputs is important 

in the decision-making of farmers, the effects of income and economic 

benefit. This study, which was funded by the Agricultural Jihad Organization 

of Kohgiluyeh-va-Boyerahmad Provinces, seeks to answer the question of 

whether the use of biofertilizers, given their high cost, can increase 

profitability. 

Materials and methods 

The implementation of this research in the cropping year of 2018-19 in the 

form of a research-extension project in a corn farm with an area of one hectare 

in the suburbs of Basht city was carried out under farmer conditions. For this 

purpose, a field experiment in a randomized complete block design (RCBD) 

with six fertilizer treatments and three replications in farmer conditions and 

the costs, gross margin and economic benefits of each treatment were 

compared. The accounting profit formula was used to calculate the profits of 

the mentioned farms. Since the calculation of initial investments and fixed 

costs for all six farms is fixed, in this study, the method of calculating the 

                                           
1 Respectively: Assistant Professor of Economic, Social and Extension Research 

Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, 

AREEO, Shiraz, Iran. Assistant Professor of Plant Protection & Assistant Professor of Soil 

and Water Research Department, Kohgiluyeh-va-Boyerahmad Agricultural and Natural 

Resources Research and Education Center, AREEO, Yasouj, Iran 

Email: hassanpourbehrooz@gmail.com 

 
 

http://www.iranianjae.ir/article_249045.html
mailto:hassanpourbehrooz@gmail.com


 

gross margin (GM), which is actually an estimate of farm profits, was used. 

The the gross margin is calculated from the difference between sales revenue 

and total current expenses for the same cropping year.  

Results and Discussion 

The results of analysis of variance of field experiment showed that fertilizer 

treatments had a significant effect on revenue and farm profit (gross margin) 

at the level of probability (P = 0.01). Based on the comparison of the average 

revenue and farm profit using Duncan's test, it was found that the lowest farm 

profit and revenue related to chemical fertilizer treatment only (or control 

treatment) (C) and the highest revenue related to integrated treatment of 

biofertilizer, chemical fertilizer and organic (BOC). Comparison of the 

averages of the effect of fertilizer treatments on gross income as well as farm 

profit was determined using Duncan's test at a probability level of 5%. The 

lowest farm profit, in the amount of 101.9 thousand tomans per hectare 

related to the chemical fertilizer treatment only (or control treatment) (C) and 

the highest farm profit, related to the chemical fertilizer treatment+bio 

fertilizer+organic fertilizer (BOC) in the amount of 382.8 thousand tomans. 

Other treatments with averages of 122.1, 200.9, 254.4 and 357.6 thousand 

tomans related to organic fertilizer (O), biofertilizer+chemical fertilizer (BC), 

biofertilizer (B) and biofertilizer+organic fertilizer (BO) treatments, 

respectively. 

Suggestion 

The results showed that the best and healthiest fertilizer treatment is the 

combined use of bio-fertilizer and enriched granular organic fertilizer, which 

generates a net profit of 71.5 million rials and a yield of 12.5 tons per hectare, 

which compared to other treatments, ie consumption. Chemical fertilizer 

(NPK), bio-fertilizer (EM), granular organic fertilizer and combined use of 

fertilizers showed a significant difference in the 5% probability level. 

Therefore, the combined use of bio-fertilizers and enriched granular organic 

fertilizers economically and environmentally can be a good alternative for the 

use of chemical fertilizers only in corn fields 
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