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  دهیچک

آب و حصـول   نـه یمصـرف به  يروش مؤثر برا کیعنوان به ریاخ يهاه در سالاست ک ییهااز روش یکی یمحصوالت زراع ییکشت نشا

ـ اسـت کـه قابل   ییابزارهـا  نیتـر مرتبط از مهم يهابا استفاده از مدل ییکشت نشا طیشرا يسازهیشده است. شب شنهادیعملکرد باالتر پ  تی

بر عملکرد و  یینشاکشت  ریمنظور تأث نیا بهدارد.  را ایسو اتیخصوص ریبر عملکرد، مصرف آب و سا اشتک ستمینوع س نیاثر ا یبررس

اندازه  کاشت مختلف با چهار خیتار در چهار SSM-iCrop2 یاهیگ يسازهیتابستانه در گرگان با استفاده از مدل شب ایآب سومقدار مصرف 

) یتجمع يدما گرادیدرجه سانت 350و  300 ،250، 200در  ترتیببهدر بوته سطح برگ و  مربع متریسانت 29و  24، 18، 13شامل ( اهچهیگ

ـ ت 23( رهنگامیکاشت د خیدر تار ينشان داد کشت بذر يسازهیشب جیشد. نتا یابیارز يهمراه کشت بذربه ) و هـر دو روش کاشـت در   ری

کنار گذاشته شد.  ساتیگرفته شده و از مقا درنظرنامطلوب  يبعد محصولاختالل در کشت  لیدلمرداد) به 5( رهنگامید یلیکاشت خ خیتار

شد. از نظر  يمحصول نسبت به کشت بذر یباعث زودرس رهنگامی) و دریت 4خرداد)، معمول ( 20کاشت زودهنگام ( خیدر تار ییکشت نشا

 رهنگامیکاشت د خیدو روش کاشت وجود نداشت؛ اما در تار نیب يداریزودهنگام و معمول تفاوت معن کاشت يهاخیعملکرد دانه در تار

 خیاز تار کدامچیه همچنینعملکرد نداشت.  بر يدارینشا اثر معن شد. اندازه میباعث کاهش افت عملکرد نسبت به کشت مستق یینشاکشت

 در ایسـو  ییروش کشـت نشـا   یکل طورنداشت. به ایخالص سو یآب ازیبر ن يداریاثر معن يو بذر ییمختلف در دو روش نشا يهاکاشت

ـ   به کشاورز مقرون يبرا ينظر اقتصاد از یاست؛ ول هیعملکرد باالتر قابل توص لیدلبه رهنگام،یکاشت د خیتار  سـت یبایصـرفه نبـوده و م

  گرفته شود. درنظرروش  نیا يهانهیکاهش هز يبرا يراهکار

  

  

 ياقتصاد یبازده اهچه،یکاشت، اندازه گ خی، تاريسازهیشب :يدیکل يهاواژه
  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  ، ایرانگرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،یاهیگ دیزراعت، دانشکده تولگروه  اریدانشو استاد ، ارشد یکارشناس يدانشجو ترتیببه  .3و  2، 1

  ، ایراناستان گلستان يکشاورز سازمان جهاد ،یروغن يهاکارشناس مسئول دانه  .4

  ، شیراز، ایرانرازیدانشگاه ش ،يزراعت، دانشکده کشاورز يدانش آموخته دکترا  . 5
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   مقدمه

ــد ) Glycine max((.L) ایســو  یزراعــ اهــانیگ نیتــریمیاز ق

ـ از منـابع گ  یکی) و 17( شودیمحسوب م مهـم   سـاله کیـ  یاهی

ـ   یاهیگ نیو پروتئ یکروغن خورا کننده دیتول  نیهست کـه در ب

داشـته   نیروغن و پروتئ دیمقام اول را از نظر تول یروغن اهانیگ

خـود  بـه  ار ایـ دن یروغنـ  يهـا دانـه  دیـ درصـد تول  50و حدود 

 يهـا در اسـتان  بیشـتر  رانیدر ا ای). سو16اختصاص داده است (

 اسـتان  انیم نیکه در ا شودیکشت م لیگلستان، مازندران و اردب

 دیـ درصد) و تول 9/79کشت ( ریسطح ز نیشتریب يگلستان دارا

تـوان  مناطق می نی). در ا2( استدر کشور  ایدرصد) سو 7/73(

عنوان محصول تابستانه، پـس از برداشـت غـالت از این گیاه به

 لیدلتابستانه به اهانید. کشت گکرزمستانه (گندم و جو) استفاده 

 دیـ توجـه تول  خطر کاهش قابـل همواره با  یمنابع آب تیمحدود

 يهـا پژوهشگران در حوزه ط،یشرا نیا لیهمراه است. براي تعد

ـــف، روش ــ يهــامختل ــه کــاهش دوره رشــد،  یمختلف از جمل

 ...و  ییبـستر بـذر، کشـت نشـا   تیریمـد ـاري،یکم آب تیریدم

  ).15( دهندیقرار م یرا مـورد بررس

ماننـد   ییهـا ادهدر بهبود استفاده از نه ينقش مؤثر ينشاکار

کـاهش دوره   نی). همچنـ 33بذر و کـود در واحـد سـطح دارد (   

موجـب   توانـد یدر مزرعه مـ  اهیگ دیکمتر شدن زمان تول ایرشد 

کاهش  جهیمانند آب و درنت ییهااستفاده از نهاده ییکارا شیافزا

ـ تول يهانهیهز ـ ). ب33شـود (  دی  ییکشـت نشـا   اسـت شـده   انی

نسـبت بـه کشـت     ياریدفعات آب کاهش تعداد قیاز طر تواندیم

). اگرچـه قـدمت   34معمول، منجر به کاهش مصرف آب شود (

ـ استفاده از نشا به زمان پ ـ اسـت تمـدن روم   شیدای سـابقه   ی، ول

 گـردد میباز  ستمیقرن ب لیبه اوا ينشاکار يرو یعلم قاتیتحق

گـزارش شـده اسـت     ينشـاکار  روش يکه برا یایی) از مزا15(

از  نـه یبه ريیـ گم مطلوب و مطمـئن، بهـره  تراک جادیبه ا توانیم

 ییکـارا  شیبه حداکثر عملکـرد و افـزا   دنیزمان و دما براي رس

کردن محصول، کوتاه کـردن زمـان رشـد     رسشیمصرف آب، پ

کاهش تنک  ماري،یب وعیآفات و ش انیاز طغ ريیشگیمحصول، پ

 کـرد و کاهش تردد در مزرعه اشاره  صولکردن، تنوع کشت مح

و صـرفه اقتصـادي    دیتول نهیموارد سبب کاهش هز نیکه تمام ا

کاهش مصرف  ایمزا نیا انیاما در م شود؛یکشاورزي م داتیتول

مهـم   اریی که با بحران آب روبرو هستند، بسیآب براي کشورها

 میبـا کشـت مسـتق    سهیدر مقا ي). گزارش شده نشاکار7( است

امـر موجـب    نیـ د که اشوعملکرد  شیباعث افزا تواندیذرت م

  ). 6( شودیم ينشاکار یاضاف يهانهیکردن هز هیتوج

 تیریمـد  يهـا جنبه نیتریاز اساس یکیکاشت  خیتار نییتع

مناسب در مناطق مختلف، ضـمن   خی. کاشت در تاراست یزراع

 یبـازده  شیباعـث افـزا   اه،یـ گ یشـ یو زا یشـ یبر رشد رو ریتأث

شـده و  هـا  در دانـه  آنها رهیو ذخ يفتوسنتز، انتقال مواد فتوسنتز

و همکـاران   حمـزه م). خـاد 5( شودمیعملکرد را سبب  شیافزا

باعـث کـاهش ارتفـاع     ایدر کاشت سو تأخیر) اظهار داشتند 14(

. شـود یو عملکرد دانـه مـ   نیگره از سطح زم نیارتفاع اول اه،یگ

 17ذرت ( يکاشـت نشـاکار   خیسـه تـار   يرو یبررسـ  کی یط

 م،یت مسـتق ) و سـه روش کاشـت (کشـ   ریت 16و  ریت 1خرداد، 

) گـزارش شـده اسـت کـه     ياهفتـه سه يو نشا يادوهفته ينشا

مقـدار   نیشـتر یکاشـت اول ب  خیدر تـار  ياهفتـه سه ينشا ماریت

 نیبـاالتر  جـه یشاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و درنت

  ). 10( کرد دیعملکرد علوفه تر و خشک را تول

ند تـا  اامکان را فراهم ساخته نیا سازيهیهاي شبمدل امروزه

نظر را اجرا کرده و در زمان و  مورد مارهايی، تآنهابا استفاده از 

براي درك واکـنش   سازيهیهاي شبکرد. مدل ییجوصرفه نهیهز

استفاده  میاقل -اهیگ -خاك -آب ستمیس ییایبه پو یزراع اهانیگ

 نکلریو سـ  یتوسـط سـلطان   SSM). ساختار مـدل  28( شوندیم

شـده اسـت.    هیـ مختلف ته یزراع ناهایگ يسازهیشب ي) برا29(

سـاختار سـاده اسـت     يکد باز بوده و چون دارا يمدل دارا نیا

که مـدل   ییآنجاقابل استفاده است. از  زین یاهداف آموزش يبرا

 کندیاستفاده م یو خروج يورود ياز صفحه گسترده اکسل برا

 رینظ يدر موارد متعدد توانیمدل م نیاست. از ا دهکار با آن سا

 کـرد اسـتفاده   یو آموزشـ  یزراع تیریمد ،یقاتیتحق يبردهاکار

)29  .(  

شـده بـا    دیـ که درآمد حاصل از فروش دانـه تول  یصورت در
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باشد که ضـمن پوشـش    ياگونهنشا بهو انتقال  دیتول يهانهیهز

کشاورز داشته باشـد،   يبرا یسود معقول و مناسب ها،نهیدادن هز

 تیرین امکـان انجـام مـد   فراهم ساخت لیدلبه ایسو ییکشت نشا

هـا  نهـاده  ریدر آب و سـا  ییجواول، صرفه ماهه کیمتمرکز در 

علـف  مناسب، امکان کنترل بهتر  اعم از کود، سم و بذر، پوشش

 ژهیـ واز عوامل مختلف بـه  یناش يسبزوکاهش خسارت بد هرز

  بهتر خواهد بود. شودیانجام م تأخیرکه با  ییهادر کشت

حـال  تا بـه  رسدینظر مانجام شده به يهایتوجه به بررس با

انجام نشـده   ایسو ییکشت نشا یبررس نهیدر زم یپژوهش جامع

محصـول  شامل  ،ییکشت نشا نهیها در زمپژوهش شتریاست و ب

پژوهش استفاده  نیهدف از انجام ا نیبنابرا شود؛یذرت و پنبه م

بـا   ییسـه کشـت نشـا   یدر جهـت مقا  یاهیگ يسازهیاز مدل شب

مختلــف کاشــت از نظــر  يهــاخیدر تــار ایســو میمســتقکشــت 

ــود.  ياقتصــاد نــهیهز مصــرف آب و ســود/ زانیــعملکــرد، م ب

از  يریشـگ یمنظـور پ کشاورزان بتوانند بـه  نکهیاحتمال ا نیهمچن

با انـدازه مناسـب    ایسو ينشا هیبا ته ،یشیکاهش دوره رشد رو

نـد  کن يریجلوگ یاضار کاشته نشدناز  ،یبارندگ نیدر زمان تأم

  شد. یبررس زین

  

  هاو روش مواد

شده  هیته SSM-iCrop2 یاهیگ يسازهیمطالعه مدل شب نیا در

 یتوسط سـلطان  افتهیریی) و تغ2012( نکلریو س یتوسط سلطان

مدل مقدار عملکرد  نی). در ا31و  29و همکاران استفاده شد (

 طیشـرا  ،یهواشناس يهاداده يبر مبنا اهیگ اتیخصوص ریو سا

ـ (ماننـد آب  تیریوه مـد خاك، نحـ   یاهیـ گ يهـا ) و مؤلفـه ياری

 ،يمراحل فنولوژ يسازهیشب ییمدل توانا نی. اشودیمحاسبه م

عملکـرد و   لیماده خشک، تشـک  عیبرگ، توز يریگسترش و پ

صورت روزانـه  را به يسازهیموازنه آب خاك را دارد، مدل شب

فـرض شـده اسـت کـه      نی). همچن28و  21، 4( دهدیانجام م

ــو ــدارد  یید عناصــرغذاکمب ــات، ب ووجــود ن ــاریآف ــايم و  ه

در  يسـاز هیکنترل شـدند و شـب   مؤثر طوربه زیهرز ن يهاعلف

 ایسو اهیگ يمدل برا نیآب انجام شد. ا تیعدم محدود طیشرا

شـده   یابیـ و ارز یابی) پارامتر19( یطور کامل توسط نهبندانبه

شــده بــا  دیــروزانــه مــاده خشــک تول زانیــاســت. در مــدل م

 يو بـرا  شودیاستفاده از تشعشع محاسبه م ییکارا يریکارگبه

و  یسـتل یتعرق بالقوه در هر روز از روش پر - ریتبخ ینیبشیپ

) اسـتفاده  1998، 1985( یچیتوسط ر افتهی ریی) تغ1972(لوریت

 يهـا مـدل بـه داده   ياجـرا  ي). برا28و  26، 25، 23( شودیم

و تشعشـع   یرنـدگ حداقل و حداکثر، با يشامل دما یهواشناس

 سـتگاه یا یهواشناسـ  يهـا اسـت. داده  ازیـ روزانـه ن  اسیدر مق

ـ آباد واقع در عـرض جغراف هاشم درجـه   51درجـه و   36 ییای

ــرا ــان يب ) از اداره کــل 2000- 2015( 1379- 1394 یدوره زم

ـ  طیشد. شرا هیاستان گلستان ته یهواشناس  یکشت در مدل آب

کمتـر   هس خاك بدستر کسر آب قابل یوقت ياریلحاظ شد. آب

 يهایژگیو ری). مقاد28( شدیانجام م افت،ییکاهش م 5/0از 

گرفتـه شـد    درنظـر  1خاك مورد استفاده در مدل طبق جدول 

اسـت در   جیـ کـه در منطقـه را   DPX). از مشخصات رقم 30(

  ).2) (جدول 19(د مدل استفاده ش

کاشت شـامل:   خیدر چهار تار ایسو ییکشت نشا يسازهیشب

ـ ت 4)، معمول: 160خرداد ( 20: زودهنگام  :رهنگـام ی)، د175( ری

ـ ت 23  بــر اســاس) 207مـرداد (  5: رهنگــامید یلــی) و خ194( ری

انتقـال نشـاها بـه مزرعـه و      خیانجام شـد. تـار   يالدیبه م خیتار

از محصـول   نیزمـ  يآزادسـاز  بر اساس دیتول يسازهیشروع شب

لستان گندم در استان گ زهییمحصول پا انتخاب شد. عمدتاً زهییپا

زمان برداشت گنـدم انتخـاب    يبر مبنا خیتار نیا نیاست، بنابرا

 يکشـت بـذر   طیدر شرا يسازهیکاشت شب خیهر تار يشد. برا

)Seed  سـطح   يدارا اهچـه یبـا گ  یی) و چهار حالت کشـت نشـا

 يدمـا  گرادیدرجه سانت 200در بوته و  متر مربعسانتی 13برگ 

 250مربـع در بوتـه و    رمتـ یسـانت  18)، سطح برگ S1( یتجمع

 متـر یسانت 24)، سطح برگ S2( یتجمع يدما گرادیدرجه سانت

) و S3( یتجمعـ  يدمـا  گـراد یدرجه سـانت  300مربع در بوته و 

 گـراد یدرجه سانت 350مربع در بوته و  متریسانت 29سطح برگ 

شد. انـدازه نشـاها بـر اسـاس رابطـه       ام) انجS4( یتجمع يدما

 شیآزمـا  کیـ کـه از   یتجمعـ  ییدمـا سطح برگ نشـا و واحـد   
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  )30هاي مهم خاك لوم رسی در موازنه آب خاك (. ویژگی1جدول 

  مقدار  واحدها  پارامترها

  05/0  ندارد   SALB (Soil albedo ) آلبیدوي خاك

  IDUL  )1-cmcm(  405/0 (Volumetric soil water content at drained upper limit) یزراع تیآب خاك در حالت ظرف یکسر حجم

  olumetric soil water content at crop lower limit) ILL V(   )1-cmcm(  223/0کسر حجمی آب خاك در حالت پژمردگی

   )olumetric soil water content at saturation) ISATV کسر حجمی آب خاك درحالت اشباع
)1-(cmcm  458/0  

  85  ندارد   )urve number) CNCك شمارة منحنی خا

  2/0  ندارد   )rainage factor) DRAINF Dضریب زهکشی آب

  

  )20در منطقه مورد مطالعه ( )DPX(. مشخصات رقم کتول 2جدول 

  تاریخ برداشت  تاریخ کاشت  گروه رسیدگی  رقم
  عملکرد

  (تن در هکتار)

  نیاز آبیاري

  متر)(میلی

  400 - 550  3 - 5  مهر تا اواخر آبان  تیر 13قبل از   دیررس  کتول

  

  
  مختلف يوهایدر سنار اهچهیاندازه گ نیدر زمان برداشت نشا و سطح برگ بوته جهت تخم یتجمع ییواحد دما نیرابطه ب .1شکل 

  

دست آمده بودند، استخراج شدند (شـکل  نشا به دیتول ياگلخانه

در دانشـگاه علـوم    یکیگلخانه پالست طیدر شرا شیآزما نی). ا1

در چهـار زمـان    1397ر سال گرگان د یعیو منابع طب يکشاورز

  ) انجام شده بود.یتجمع ي(روز + دما ابرداشت نش

در استان گلسـتان و در شهرسـتان گرگـان،     نکهیتوجه به ا با

تا  نیزم دیبا شود،یم زهییاقدام به کشت محصول پا ایبعد از سو

 يهاخیتار يبرا يسازهیدر شب نیآذر آزاد شود؛ بنابرا کی خیتار

آذر  کیـ که زمان برداشت محصول بعـد از   ییمارهایکاشت و ت

مورد استفاده  زیاگرچه در آنال ستند؛ین هیقابل توص آنها جیبود، نتا

 ایرشـد و عملکـرد سـو    يسـاز هیاند. شـب قرار گرفته و ارائه شده

اطالعـات   ی) بعد از ورود تمـام 2000-2015سال ( 16مدت به

تحـت  ، SSM-iCrop2در مـدل   اهیو گ تیریمربوط به خاك، مد

  آباد گرگان انجام شد.مختلف در منطقه هاشم يوهایسنار

ـ تول ي/درآمد اقتصادنهیهز لیتحلوهیتجز براي محصـول،   دی

قبل از کاشت، داشت و برداشت و  يهانهیمربوط به هز يهاداده

روز شهرسـتان گرگـان بـا     مـت یپس از برداشت بـا توجـه بـه ق   
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  ییو نشا میاز مرحله قبل از کاشت تا پس از برداشت در دو کشت مستق ایسو دیبا تولمرتبط  يهانهیو هز یتیریمد اتیعمل .3جدول 

 عملیات انجام گرفته 

لمراحل تولید محصو نشاییکاشت  کاشت مستقیم   

ذرهزینه شخم، دیسک، سایر عملیات، حمل کود و ب قبل از کاشت  هزینه شخم، دیسک، سایر عملیات، حمل کود و بذر 

 مراحل کاشت
 قیح،باکتري تل تهیه بذر، ضدعفونی بذر، هزینه

کاربذرپاشی با ردیف  

عفونی هزینه تهیه خاك، تهیه سینی، چتایی، تهیه بذر، ضد

بذر، باکتري تلقیح، کارگري کشت بذر در سینی، هرس هوا* 

ال، انتقال هاي نشا تا انتق، کارگري نگهداري سینی(سبد میوه)

، کارگر (کرایه) ه زمیننشا به دستگاه، انتقال نشا از خزانه ب

ار، دستگاه نشاکار، کود مایع و اوره، هزینه دستگاه نشاک

 رثقیل،(ج هزینه استقرار نوار تیپ، انتقال دستگاه به مزرعه

 رفت و برگشت)

 مراحل داشت

 کود کود فسفات، کود پتاسه، کود اوره،هزینه 

اشی سمپ کش،حشره کش،علف کودپاشی، ریزمغذي،

 ،نیوج ، هزینه آبیاري ب بها،آ و اجاره سمپاش،

ههزینه متفرق هاي جاري،جمع هزینه واکاري، ،تنک  

 ي،کود ریزمغذ کود فسفات، کود پتاسه، کود اوره،هزینه 

 اش،سمپاشی و اجاره سمپ کش،حشره کش،کودپاشی، علف

قههزینه متفر هاي جاري،جمع هزینه برق پمپ آب،آب بها،   

و  مراحل برداشت

 پس از برداشت

 یري،گیري و بارگکیسه آوري و برداشت،زینه جمعه

 هزینه حمل تا کارخانه

گیري و بارگیري،کیسه آوري و برداشت،هزینه جمع  

 هزینه حمل تا کارخانه

 و اصطالحاً رندیگموقع خروج در معرض هوا قرار  رسندیخانه نشا م يبه انتها یوقت هاشهیکه ر شودینشا سبب م ینیو س یاصل نیزم نیفاصله ب جادیا*

دهند. در این پژوهش سبد میوه براي این عمل را براي جلوگیري از نفوذ ریشه به زمین انجام می .ندیگویبا هوا م شهیعمل را اصطالحا هرس ر نیا سوزندیم

  این روش لحاظ شد.

  

) از کارشناســـان منطقـــه 3امه (جـــدول ناســـتفاده از پرسشـــ

بر  يو بذر یینشا ماریت يشد. عملکرد محصول برا يآورجمع

شـده توسـط مـدل در     يسـاز هیدرصد عملکرد شـب  70 اساس

عنوان عملکرد قابل حصول لحاظ شـد.  کاشت معمول به خیتار

اسـتان و   يمحصـول توسـط جهـاد کشـاورز     ینیتضـم  متیق

 يهـا شـد و شـاخص   نیـی تع 97کارشناسان گلسـتان در سـال   

اده از شامل، درآمد ناخالص و درآمد خالص با اسـتف  ياقتصاد

  :شدمحاسبه  ریمعادالت ز

درآمد  ناخالص صولحعملکرد قابل  =  قیمت محصول در بازار × 

هاهزینه – درآمد ناخالص =درآمد خالص  
  

با  یکامل تصادف يهاها در قالب طرح بلوكداده يآمار زیآنال

 زین انسیوار هیانجام شد. تجز) SAS )27افزار استفاده از نرم

 يبلوك و کشت بـذر  عنوانبهتکرار) صورت که سال (نیبه ا

(روش کاشـت)  ر مـا یعنـوان ت ) بهS1, S2, S3, S4( ییو نشا

طـور  کاشت به خیکاشت منظور شد، و هر تار خیهر تار يبرا

افـزار  رسم نمودارها از نرم يشد. برا لیتحلوهیجداگانه تجز

Excel و  ییکشت نشا يمارهایت ج،یاستفاده شد. بر اساس نتا

 يکه باعث اختالل در کشت محصول بعد يارددر مو ،يبذر

 هیاند؛ بلکه فقط قابل توصکنار گذاشته نشده زیاز آنال شودیم

از  ایسو دیمرتبط با تول يهانهیهزو  یتیریمد اتی. عملستندین

ارائـه شـده    3مرحله کاشت تا پـس از برداشـت در جـدول    

  است.

  

  و بحث جینتا

  محل یطیمح طیشرا

  حـداقل و حـداکثر روزانـه بلندمـدت      يدما نیانگیم 2شکل  در



  ۱۳۹۹ پاييز/ سوم / شماره  دهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

116  

  
هاشم آباد ومحدوه فصل رشد  یهواشناس ستگاهای –) 2000-2015اسفند ( تیلغا نیحداقل و حداکثر دماي روزانه از فرورد نیانگیم .2 شکل

  .استآذر  کی خیتار دهدهننشان ي. خط عمودرهنگامید یلیو خ رهنگامیزودهنگام، معمول، د ،يهاکاشت خیدر تار يکشت بذر ایسو اهیگ

  

 يآبـاد گرگـان بـرا   هاشـم  یهواشناسـ  ستگاهی) ا2000- 2015(

 یبارنـدگ  زانیشده است. م يآور) جمع2000- 2015سال (16

 يکـل دمـا   نیانگیـ و م متـر یلـ یم 2/518ساالنه گرگان حـدود  

ـ بود. م گرادیدرجه سانت 3/18ساالنه  روزانـه در   يدمـا  نیانگی

دوره  يبود. متوسط دما برا ریتغدرجه م 35تا  3 نیطول سال ب

 یبارنـدگ  زانیـ و م گرادیدرجه سانت 4/25حدود  ایسو يرشد

بوده اسـت.   متریلیم 148حدود  نیانگیم طوربهدوره  نیا يبرا

 ی) توسط خطـوط افقـ  يکاشت (کشت بذر خیمحدوده هر تار

را نشـان   رآذ 1 ،ينشان داده شده است. خط عمـود  یمشخص

 خیتـار  نیدر ا دیبا ایسو اهیفرض شد گ مطالعه نیداده که در ا

(گنـدم) اخـتالل    يبعـد  اهیاز مزرعه خارج شود تا در کشت گ

  نکند.  جادیا

  

  یدگیرس تا روز

 يدارینشان داد که تفاوت معن انسیوار زیحاصل از آنال جینتا

کاشـت زودهنگـام،    يهـا خیدر تـار  یدگیاز نظر روز تا رسـ 

ـ  (پـنج در  رهنگـام یدرصد) و د کیمعمول ( روش  نیصـد) ب

درصـد و پـنج    کیـ در سطح احتمـال   يو بذر ییکشت نشا

 رهنگـام یکاشـت د  خی). در تار4درصد وجود داشت (جدول 

آذر دوره رشد خود را به اتمام  کمیتا  وانستنت يکشت بذر

 يمارهایهمه ت رهنگامید یلیکاشت خ خیدر تارچون برساند. 

 يباعث اختالل در کشت محصول بعد ییو نشا يکشت بذر

در  یینشـا  يمارهـا یندارد. ت هیو توص ییاجرا تیشدند، قابل

کاشـت   خیروز، در تـار  21تـا   13 هنگـام کاشـت زود  خیتار

باعـث کـاهش    اهچـه یبه اندازه گ هروز بست 32تا  20معمول 

) نسـبت بـه   نیشدن زودتر زمـ  ی(خال یدگیتعداد روز تا رس

 چـه اهیگ شـتر ینشان داد که اندازه ب جیشدند. نتا يبذر ماریت

 یدگیسـبب کـاهش تعـداد روز تـا رسـ      ییکشـت نشـا   براي

باعـث   ییکشـت نشـا   رهنگـام، یکاشـت د  خی. در تارشودیم

). در 5و جـدول   3 شـکل ( دشـ تـا اول آذر   یدگیرس تأخیر

تعـداد روز تــا   نیکمتـر  رهنگــامیکاشـت د  خیتـار  S4 مـار یت

مشـاهده شـد    مارهـا یت هیـ روز) نسبت بـه بق  123( یدگیرس

زده در شرایط گلخانـه و  از نشاهاي جوانه). استفاده 3 (شکل

کنـد،  انتقال آن به مزرعه، زودرسی محصول را مضـاعف مـی  

رشـــد محصـــول    رهطوري که با اســتفاده از نشـــا، دو به

ـ ) ب32شود. ســان و ونـگ (  جلو انداخته می داشـتند کـه    انی

ــزا یاســتفاده از روش نشــاکاري زودرســ  شیمحصــول را اف

) بیان کردند کـه بـا کـاربرد    9و همکاران (. فانادزو دهـدیمـ

هوایی منطقه در مقایســه وذرت با توجه به شرایط آب ينشا

ــ    ــاه حـ ــوغ گیـ ــذر، بلـ ــداول بـ ـــت متـ ــا کاشــ  10 دودبـ
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تبخیر از  ،، مقدار آب آبیاري(ماده خشک) ی و بذري بر روز تا رسیدگی، عملکرد دانهیتجزیه واریانس اثر تیمارهاي نشانتایج  .4 جدول

  سازي)(شبیه هاي مختلف کاشتتعرق از سطح گیاه در تاریخسطح خاك و 

 میانگین مربعات
 درجه

 آزادي
تعرق از سطح   تاریخ کاشت  منابع تغییر

  گیاه

تبخیر از 

  سطح خاك

مقدار آب 

  آبیاري
  یدگیروز تا رس  عملکرد دانه

713/03ns 2719/5** 1260/8ns 242/7ns 1216/3** 4  روش کاشت 

  ردادخ 20
10025/3** 2230/8** 16972/8** 4/2172   بلوك  15 **20/15 

8/82  9/55  8/354  22/86  04/1  خطا  60 

2/2  68/7  11/5  23/2  89/0   ضریب تغییرات  (%) 

603/1ns 3696/4** 594/7ns 109/6ns 2361/8** 4  روش کاشت 

  تیر 4
  بلوك  15 **55/1 **2956/5 **20487/6 **2191/3 **12373/4

4/72  5/135  1/748  5/69  2/6  خطا  60 

2/2  1/11  8/7  07/2  1/2   ضریب تغییرات  (%) 

5330/6ns 809/1ns 3773/1ns 2931/2** 209/9* 4  روش کاشت 

  تیر 23
  بلوك  15 **69/7 **2333/4 **23084/4 **3237/4 **11047/1

9/114  7/101  6/826  9/232  خطا  60 10/6 

01/3  4/8  06/9  9/3  5/2   یب تغییراتضر  (%) 

13888/3** 510/66ns 13070/7* 78650/5** 0'' 4  روش کاشت 

  مرداد 5
  بلوك  15 ''0 **7029/4 *17109/04 **1897/29 **9688/01

7/76  6/65  2/694  4/396  خطا  60 ''0 

8/2  04/7  6/9  06/6   ضریب تغییرات  (%) ''0 

nsپنج و یک درصد.  حتمالدار در سطح اترتیب معنی: به**و  *دار، ، غیر معنی  

  هاي کاشت یکسان بود.دلیل برخورد تاریخ برداشت به دوم آذر روز تارسیدگی در انواع روش: در تاریخ چهارم، به"

  

  

  )2000- 2015هاي مختلف (سازي شده براي تیمارهاي مختلف نشایی و بذري در تاریخ کاشت. روز تا رسیدگی شبیه3شکل 

، باعث اختالل در کشت محصول بعدي seedتاریخ کاشت آخر همه تیمارها و در تاریخ کاشت ماقبل آخر تیمار  ذکر است که درالزم به(

  ).شوند و قابلیت اجرایی و توصیه ندارندمی
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مرداد و بررسی ایجاد  5تیر و  23تیر،  4خرداد،  20هاي روز تا رسیدگی و تاریخ برداشت براي انواع کشت در تاریخ کاشت .5 جدول

 ختالل در هر یک از آنهاا

   *اختالل  (میالدي) برداشت زرو  تاریخ برداشت  روزتا رسیدگی  کاشت نوع  تاریخ کاشت

  خرداد 20

  خیر 289  مهر Seed(  128 24( بذر

 خیر 275 مهر S1(  115 11( 1نشایی

 خیر 272 مهر S2(  112 8( 2نشایی

 خیر 269  مهر S3(  109 5( 3نشایی

 خیر 267 هرم S4(  107 3( 4نشایی

  تیر 4

 خیر 312 آبان Seed(  140 18( بذر

 خیر 294 مهر S1(  120 30( 1نشایی

 خیر 290 مهر S2(  116 26( 2نشایی

 خیر 287 مهر S3(  112 23( 3نشایی

 خیر 284 مهر S4(  108 20( 4نشایی

  تیر 23

  بله 326 آذر Seed(  132 2( بذر

  خیر 325 آذر S1(  131 1( 1نشایی

 خیر 323 آبان S2(  130 29( 2ینشای

 خیر 320 آبان S3(  127 26( 3نشایی

 خیر 314 آبان S4(  123 20( 4نشایی

  مرداد 5

 بله 326 آذر Seed(  119 2( بذر

 بله 326  آذر S1(  119 2( 1نشایی

 بله 326  آذر S2(  119 2( 2نشایی

 بله 326  آذر S3(  119 2( 3نشایی

 بله 326  رآذ S4(  119 2( 4نشایی

  .شودول بعدي میدر مدل تعریف شد که دوره رسیدگی سویا باید تا اول آذر خاتمه پیدا کند و اگر طول این دوره از اول آذر بگذرد باعث اختالل در کشت محص *

  

بنـابراین بـا کـاهش طـول دوره رشـد،       ؛روز تسـریع شـد  15 تا

  مصرف آب در مقایسه با کاشت متداول کاهش یافت.

 يمارهـا یت رهنگـام یکاشـت د  خیدر تـار  3به شکل با توجه 

ــا رســ یینشــا ــار يشــتریب یدگیروز ت ــه ت کاشــت  خینســبت ب

 ییارویرو رهنگامیکاشت د خیزودهنگام و معمول داشتند در تار

مطلـوب در اول فصـل رشـد و     ياز دمـا  شـتر یب يبا دماها اهیگ

 یدگیروز تـا رسـ   شیکاهش دما در آخر فصل رشد باعث افـزا 

مربوط به درجه حــرارت   ی). آمار هواشناس3ل است (شک هشد

را  جینتا نیتا حدودي ا یشیدوره از رشـد رو ـنیا یمنطقـه طـ

 ،یی). در کاشــــت زودهنگــــام نشــا2(شــکل  کنــدیمــ تأییــد

و  رسدیبرداشت م تیو قابل یدگیبــه رس ترعیمحصــول ســر

کـه   منـاطق  یدر برخـ  زهیامکان اجتناب از سـرماي زودرس پـائ 

  ).13و  11( دیآیامکان وقـوع آن وجـود دارد فراهم م

  

  دانه عملکرد

کـه اخـتالف    دهـد یدانـه نشـان مـ    عملکرد يآمار هیتجز جینتا

ــایعملکــرد ت ــذر یینشــا يماره ــار يو ب ــاخیدر ت کاشــت  يه

ـ   داریزودهنگام و معمول معن تفـاوت عملکـرد در    ینشـدند، ول
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هده شــد دو روش کاشــت مشــا نیبــ رهنگــامید کاشــت خیتــار

کشـت   مـار یدوره رشد ت رهنگام،یکاشت د خی). در تار4(جدول 

اجـرا و  قابل  نیشد و بنابرا يباعث اختالل در کشت بعد يبذر

آذر  کـم یتـا   ییکشت نشـا  يمارهایت که ی؛ درحالیستن هیتوص

 یلیکاشت خ خینمو خود را به اتمام رساندند. در تارودوره رشد

 کمیخود را تا  رشدونمونتوانستند  مارهایاز ت کدامچیه رهنگامید

  ).5(جدول  ستندین هیقابل توص نیابراآذر به اتمام برسانند بن

کاشت زودهنگام و معمول  يهاخیدر تار 4توجه به شکل  با

 ییو نشـا  يعدم تفاوت عملکرد در هـر دو روش کاشـت بـذر   

(عـدم اخـتالف    يآن در قسـمت بعـد   لیـ مشاهده شـد کـه دال  

د کــه در هــر   شوشده است؛ مالحظه می داده حیعملکرد) توض

دو روش مـستقیم و نشائی تأخیر در کاشت موجب سیر نزولـی  

تر اینکه تأخیر شـده است ولی آنچه مهم است و جالب لکردعم

در کاشت موجب افزایش اخــتالف معنــی دار بــین دو     بیشتر

در  ينقـش مـؤثر   یینشـا  يمارهـا یشـیوه کاشت شـده اسـت، ت  

گرم در بوتـه) نسـبت بـه     390 نیانگید (با مکاهش افت عملکر

 سـطوح . عملکـرد در  انـد گرم در بوته) داشته 360( يبذر ماریت

). این مسئله 4 نداشت (شکل داریمختلف اندازه نشا تفاوت معن

هـاي خـصوص در کـشتبـه ییمشخص کـرد کـه، کـشت نشا

ـــی از    ـــسارت ناش ـــشتري دارد و خ ـــت بی ـــام اهمی دیـرهنگ

هـا  واسطه استقرار بهتر بوتهکننـده عملکرد را به محدودعوامـل 

ـــشتر  ــادگی بی ــرايو آم ــدونمو ب ــدا رش ــه ح ــی قلب ــاند م رس

در  يتـأخیر در کشت  يمشابه نشان داد که نشاکار يهاپژوهش

عملکـرد  شیبذر در مزرعه سـبب افـزا میبا کشت مستق سهیمقا

در  کـه  يگـر یپـژوهش دوسـاله د   جینتا نی). همچن12پنبه شد (

ذرت  ییانجام شد نشان داد اگرچـه کشـت نشـا    نیکشور آرژانت

ـ اسـتقرار اول  نـه یهز يدارا میبا کاشت مستق سهیدر مقا نیریش  هی

در بـالل، تعـداد    فیتعداد رد يداریطور معنبود، اما به يشتریب

دانه در بالل، تعداد دانه در سنبله، تعداد بالل، شاخص برداشـت  

ـ تول میبا کاشت مستق سهیمقا در يشتریمحصول ب تیو درنها  دی

 ییپژوهشگران نشان داد کشت نشـا  نیا يهاافتهی نی. همچنکرد

 جـه یمـؤثرتر بـود و درنت   رتـر یکاشـت د  خیدر تـار  نیریش رتذ

کاشـت وابسـته بـود     خیشدت بـه تـار  به ییکشت نشا یاثربخش

)24.(  

  

  خالص) ياریآب ازیمصرف آب (ن مقدار

کاشــت  يهــاخیدر تــار نشــان داد کــه انسیــوار هیــتجز جینتــا

و  ییدو روش کاشـت (نشـا   نیب رهنگامیزودهنگام، معمول و د

ـ      ) ازيبذر وجـود   يدارینظـر مقـدار مصـرف آب تفـاوت معن

ذکر است با توجـه بـه کامـل نشـدن     ). الزم به4نداشت (جدول 

کاشـت   خیدر تـار  نشـایی دوره رشد محصول در کشت بـذر و  

  ت.صورت نگرف سهیمقا نی، ا رهنگامید یلیخ

 اهیـ و تعـرق گ  ریجبران تلفات تبخ يبرا ازیمقدار آب مورد ن

 اهیـ گ یآب ازی). مقدار ن8( شودیم دهینام اهیگ یآب ازین ،در مزرعه

ینـد اتـالف   اتعرق جزء اصلی فر و تعرق است. ریوابسته به تبخ

ـ تبخ زانیآب است. با توجه به م شـده،   يسـاز هیو تعـرق شـب   ری

شـده و از   اهیـ گ رقتعـ  شیوجود سطح برگ بـاالتر سـبب افـزا   

پوشـش کـاهش   با توجه به نفوذ کمتر نـور بـه درون تـاج    یجهت

در  نکـه ی). بـا توجـه بـه ا   5(شکل  شودیاز سطح خاك م ریتبخ

، معمـول و  زودهنگـام  يهـا در تاریخ کاشت ییروش کشت نشا

 میتر نسبت بـه روش کشـت مسـتق   ، محصول زودرسرهنگامید

ـ دلبـه  رسدینظر مشده است، به  نیـ هـوا در ا  يدمـا  شیاافـز  لی

دوره رشـد   يدر ابتدا شتریها و داشتن سطح برگ بکاشت خیتار

ـ باعـث کـاهش م   یینشـا  مـار یدر ت شتریتعرق ب نیو همچن  زانی

ها کاشت خیتار نیدر ا يمصرف آب نسبت به روش کشت بذر

 زانیـ م نیـی در تع يدیـ کل رینشده است. شاخص سطح برگ متغ

و  ریتبخ زانیم کننده نیی، تعينتزفتوس ییرشد، جذب نور و کارا

). عـالوه بـر   3اسـت (  یزراعـ  تیریبـه مـد   اهیـ تعرق و پاسخ گ

هاي گیاه (نـوع گیـاه و مرحلـه رشـد آن)، پارامترهـاي      مشخصه

هواشناسی از قبیل دما، تشعشع و رطوبت تأثیر بسزایی در مقدار 

  ).1تعرق گیاه دارند ( -تبخیر

ژوهش فنــــادزو و پــ نیــدســت آمــده در اهبــ جینتــا بــرخالف

 ییجـو ) امکان صرفه22) و اســوالد و همکاران (9همکــاران (

  گزارش کردند. ییدر مصرف آب را در کشت نشا
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  )2000-2015هاي مختلف (سازي شده براي تیمارهاي مختلف نشایی و بذري در تاریخ کاشت. عملکرد شبیه4شکل 

، باعث اختالل در کشت محصول بعدي seedمارها و در تاریخ کاشت ماقبل آخر تیمار الزم به ذکر است که در تاریخ کاشت آخر همه تی(

  ).شوند و قابلیت اجرایی و توصیه ندارندمی

  

  
  

 خیدر تار يو بذر ییمختلف نشا يمارهایت يشده برا سازيهیشبج) تبخیر از سطح خاك تعرق و ، ب) مقدار آب آبیاريالف)  .5شکل 

باعث  Seed ماریکاشت سوم ت خیو در تار مارهایکاشت آخر همه ت خیذکر است که در تارالزم به ( )2000-2015مختلف ( هايکاشت

  ).ندارند هیو توص ییاجرا تیشوند و قابلیم ياختالل در کشت محصول بعد

  

  يو بذر ییکشت نشا نیعدم اختالف ب لیدال

ـ   ایـ عدم اختالف از نظر عملکرد  علت کشـت   نیمصـرف آب ب

زودهنگام و معمول ممکـن   يهاکاشت خیدر تار يذرو ب یینشا

باشد. چون کشت بذر در گلخانه نسـبت بـه    زیاست سوال برانگ

رشـد و   رودیانتظار م افتد،یکشت بذر در مزرعه زودتر اتفاق م

در  اهـم مصـرف کنـد امـ     يداشـته و آب کمتـر   يشـتر یب دیتول

اده از موضوع با استف نیا لیحاصل نشد. دل جهینت نیا يسازهیشب

شـده   يسـاز هیروزانه سطح برگ و سـرعت رشـد شـب    يهاداده

 .رسدینظر مداده شده است. به حیتوض 2002مربوط به سال 

  ارائه شده است) 6امر (همانگونه که در شکل  نیا یاصل لیدل   
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عدم ادامه نمودار شاخص (مختلف  ياهخیو تار مارهایت يبرا 2002سال  يسطح برگ و سرعت رشد روزانه برا راتییتغ روند .6شکل 

  )که توسط مدل دوره رشد آن قطع شده است. استبرخورد به دوم آذر  لیدلسطح برگ و سرعت رشد در نقطه صفر به
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  (واحد: تومان در هکتار) ایسو يو بذر ییدر دو روش کشت نشا ياقتصاد یابیارز .6جدول 

  روش                                                  

  هزینه                     
  روش کاشت

  بذرکاري  کارينشا  

  259000  259000  قبل از کاشتهزینه   ها (تومان)هزینه

  280500  4136500  هزینه کاشت محصول  

  2364800 1714800  هزینه داشت محصول  

 269000 269000  و پس از برداشت هزینه برداشت  

  3173300  6379300  اهنهیجمع هز  

 2500 2500  بذر  لویهر ک متیق  

  2779  2816    *میانگین عملکرد قابل حصول

  6947500  7040000  درآمد ناخالص  درآمدها

  3774200  660700  درآمد خالص  

  تومان). 2500تعیین شد ( 97قیمت تضمینی محصول توسط جهاد کشاورزي استان گلستان در سال 

  

بـرگ در مراحـل    حسط ترعیو گسترش سر شتریمربوط به سن ب

 شـتر یدنبال آن سرعت رشـد ب و به ییرشد در کشت نشا ییابتدا

اتفاق افتـاده اسـت. از    تأخیربا  يامر در کشت بذر نیباشد که ا

 یرابطـه خطـ   کیـ سرعت رشـد و تعـرق    نیکه رابطه ب ییآنجا

گسترش سطح برگ و سرعت رشد محصـول در   نیاست. بنابرا

بـا دوام سـطح بـرگ و     و نشـایی کشت  يرشد برا هیمراحل اول

محصـول در   یدگیرسـ  ییدر مراحـل انتهـا   شـتر یسرعت رشد ب

جبران شده است تا مصرف آب و عملکرد کشـت   ،يکشت بذر

  ).6داشته باشد (شکل  يزیتفاوت ناچ ییو نشا يبذر

  

  ياقتصاد یابیارز

 یبینشان داد که با توجه به برابر بودن تقر ياقتصاد هیتجز جینتا

ـ   شـتر ی(ب يو بـذر  ییکشت نشـا در  ایعملکرد سو  یبـودن جزئ

) و يبـا کشـت بـذر    سـه یدر مقا ییدرآمد ناخالص کشـت نشـا  

درآمد  ،ينسبت به بذر ییکشت نشا يهانهیعلت باال بودن هزبه

تومـان کمتـر از کشـت     3113500حـدود   ییخالص کشت نشا

ـ ). از دال6خواهد بـود (جـدول    میمستق  نـه یبـودن هز  شـتر یب لی

 دیمربوط به تول يهانهیمانند هز يبه موارد توانیم ییکشت نشا

، نشـا  ینیخـاك بسـتر کاشـت مناسـب، سـ      هینشا در گلخانه (ته

 اتیها به مزرعه و عملنشا)، انتقال رهینشاها و غ ينگهدار نهیهز

ـ ب تـوان یمـ  عکـه در مجمـو   کردکاشت اشاره  داشـت روش   انی

نـدارد.   ياقتصـاد  هیـ توج یفعلـ  طیظاهراً در شـرا  ییکشت نشا

در کشـت   ازین مورد یانسان يرویرش شده است که کاهش نگزا

خزانـه   يسازآماده و نشابه پرورش  ازیاز عدم ن یکه ناش میمستق

  ).18است ( دهش دیتول نهیباعث کاهش هز است

  

  يریگجهینت

) ریــت 4خــرداد) و معمــول ( 20کاشــت زودهنگــام ( خیتــار در

کشـت  از نظر عملکرد و مقدار مصرف آب نسبت بـه   ينشاکار

محصول شد. کشت  یباعث زودرس ینشان نداد ول يبرتر يبذر

ـ د ایمحصول سو يکاشت برا خیکه تار یدر زمان یینشا شـده   ری

ـ ت 23باشد ( ـ از طر توانـد ی) مـ ری ـ تـر کـردن گ  زودرس قی  زا اه،ی

ـ با کشت گ اهیبرخورد برداشت گ  يریجلـوگ  يزمسـتانه بعـد   اهی

 یکلـ  طـور بـه  را برطرف سازد. یزراع ستمیکند و اختالل در س

) ریدوم ت مهیدر کاشت (تا ن تأخیرفقط در صورت  ییکشت نشا

 يبا محصـول بعـد   ایاست تا از تداخل برداشت سو هیقابل توص
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مناسـب   يادو جنبـه اقتصـ   نـه یاز لحـاظ هز  یکند ول يریجلوگ

 شیباعـث افـزا   ایسـو  ییکشـت نشـا   ج،ی. با توجه به نتـا ستین

 ينسبت به کشت بـذر  شده و درآمد خالص آن دیتول يهانهیهز

 سـت یبایمـ  نیندارد؛ بنابرا ياقتصاد هیکمتر خواهد بود، که توج

گرفتـه شـود تـا     درنظر ایسو ییدر روش کشت نشا ییراهکارها

    .افتیدست  االترکمتر بتوان به عملکرد ب نهیبا هز
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Abstract 

Transplanting or pot culture has been mentioned as a promising approach to increase crop yield and decrease irrigation 
water use in recent years. Using simulation models to assess pot culture is a valuable way in investigating the effect on 
yield, water consumption and other properties of crops such as soybean. For this purpose, several pot culture levels 
(seedling sizes) plus direct sowing were evaluated in soybean using SSM-iCrop2 for four different sowing dates in 
Gorgan, Iran. Seedling sizes were 13, 18, 24 and 29 cm2 per plant leaf area and at 200, 250, 300 and 350 °C cumulative 
temperature, respectively. Sowing dates were June 10 (early), June 25 (usual), July 14 (late) and July 27 (very late). The 
results of simulation showed that direct seed planting method at late sowing date (14 July) and all treatments at very late 
sowing date (27 July) are not feasible and cannot be recommended due to disturbance that cause in sowing of next crop 
in double cropping system of the region. Transplanting method at early (10 June), usual (25 June) and late planting 
dates resulted in earlier maturity. There was no significant difference between two methods regarding seed yield at early 
and usual planting dates, but at late planting date transplanting method resulted in higher yield compared to direct seed 
planting method. Seedling size had no significant effect on yield. In addition, there was no significant difference among 
sowing methods in all planting dates in terms of net irrigation requirement of soybean. It was concluded that 
transplanting is only preferred at late sowing date for its higher yield, but considering the higher production costs of this 
method compared to direct sowing, it is necessary to find some cost-effective measures before pot culture could be 
adopted by farmers. 
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