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مقاله علمي-ترويجي

كشت نشايي و خشکهكاری برنج ،راهکاری فني و اقتصادی برای توليد برنج در
شرايط استان گلستان
محمدحسین رزاقي* ، 1علیرضا كیاني 2و نورمحمد

آبیار3

چکيده
تغییر شیوه کشت برنج از مرسوم به خشکهکاری به دلیل مصرف آب و تخریب ساختمان خاک در شیوه مرسوم مورد توجه کشاورزان
قرارگرفته است .این پژوهش بهمنظور بررسی فنی و اقتصادی تغییر شیوه کاشت برنج از نشایی (مرسوم) به خشکهکاری درمزارع
کشاورزان استان گلستان اجرا شد .نتایج نشان داد که میزان آب مصرفی در خشکهکاری بذر با سامانه آبیاری بارانی از  0055تا 41455
و در روش نشایی از  0055تا  40255مترمکعب در هکتار بود .بهرهوری فیزیکی آب مزارع خشکهکاری در رقم فجر  50درصد و در رقم
طارم بینام  40درصد بیشتر از بهرهوری آب مزارع نشایی این ارقام بود .میانگین بهرهوری آب در خشکهکاری رقم ندا ،در مقایسه با
کشت نشایی آن ،دو درصد کمتر بود .بهرهوری فیزیکی نهادهها مشخص ساخت که با تخصیص هر کیلوگرم کود و بذر ،روز نفر کار و
مترمکعب آب در روش خشکهکاری بهترتیب  00/0 ،215/6 ،40/5و  5/00و در روش مرسوم بهترتیب  00/1 ،445/6 ،46/4و 5/10
کیلوگرم شلتوک تولید میشود .خشکهکاری برنج نسبت به کشت مرسوم آن میتواند موجب کاهش مصرف نهادهها و هزینههای تولید
شود .در شیوه خشکهکاری برنج نسبت به روش مرسوم عملکرد کمتر میشود ،اما با مدیریت صحیح سودآوری میتواند بیشتر گردد.
واژههای كليدی :آب مصرفی ،برنج ،بهرهوری مصرف آب ،بهرهوری ارزشی
سطحی ،نفوذ عمقی آب ،نیاز فراوان به نیروی انسانی و درنتیجره

مقدمه1
روش مرسوم تولید برنج در بسیاری از مناطق جهان ازجمله

کاهش حاشیه سود از معایب آن است ( Pandey and Velasco,

ایران نشایی است .افزایش دسترسی به مواد مغذی (بهعنوانمثال

 ،)1999ضمن آنکه با ایجراد ییره سرخت ( )hard panدر زیرر

آهن ،روی و فسفر) و مهار علفهای هررز از مزایرای ایرن شریوه

منطقه شخم عالوه بر کاهش نفوذپرذیری خراک موجرب از برین

کشررت ( )Surendra et al., 2001و تلفرراز زیرراد آب ،تبخیررر

رفتن ساختمان خاک و محدودیتهای فراوان درکشرت پر ازآن
میگردد .ازآنجاکه منراب آبهرای سرطحی و زیرسرطحی رو بره

 4کارشناس بخش تحقیقاز فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقراز و
آموزش کشاورزی و منراب طبیعری اسرتان گلسرتان ،سرازمان تحقیقراز،
آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران -*( .نویسنده مسئول Email:
)Razzaghi_mh@yahoo.com
 2استاد پژوهش بخش تحقیقاز فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقاز
و آموزش کشاورزی و مناب طبیعری اسرتان گلسرتان ،سرازمان تحقیقراز،
آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران.
 5استادیار پژوهش گروه تحقیقاز اقتصادی و اجتماعی ،مرکز تحقیقراز و
آموزش کشاورزی و منراب طبیعری اسرتان گلسرتان ،سرازمان تحقیقراز،
آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران.
تاریخ دریافت99/4/25 :
تاریخ پذیرش99/0/40 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.1.4.1

کاهش بوده که به یک عامل محدودکننده کشرت و تولیرد بررنج
تبدیلشده ( )Farooq et al., 2009ازاینرو تغییرر شریوه سرنتی
کاشت اهمیت دارد.
خشکه کاری یا کشت مستقیم ،فرآیند تولیرد بررنج بره شریوه
کاشت بذر در مزرعه بهجای انتقال نشاء از خزانه است .کاشت بذر
در بستر خشک ،2کاشت بذر در بسرتر مرطروب و کاشرت برذر در
بستر اشباع 5سره روش اصرلی کاشرت مسرتقیم برذر هسرتند .در
ایایزمتحده ،استرالیا و اروپا ،زراعت برنج بهصرورز کشرت برذر
dry-seeded
water-seeded
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خشک یا کشت بذر در آب صورز مریگیررد ( Gianessi et al.,

همکاران ( )4509بیشتر بیان نمودهانرد.

 .)2002; Ntanos, 2001; Pratley et al., 2004از سال 4905

)Kukal and Aggarwal, 2002

میالدی ،تغییر شیوه کاشت برنج از مرسروم بره خشرکهکراری در
کشورهای درحالتوسعه ازجمله کشورهای جنوب شرقی آسریا ر
داده اسرت (

Pandey and Velasco, 2002; Pandey and

 .)Velasco, 2005بهطورکلی در سرال  2550حردود  25درصرد
برنج در سطح جهان بهصورز کاشرت مسرتقیم برذر تولیرد شرده
است (.)Rao et al., 2007
از مزایای خشکهکاری نسبت به روش مرسوم نشایی میتوان
به مواردی مانند بازده اقتصادی بیشتر ،سری تر و آسرانترر برودن
کاشت ،نیاز بره نیرروی انسرانی و آب کمترر ( Bhushan et al.,

 ،)2007; Jehangir et al., 2005سررهولت مکررانیزه سررازی
()Khade et al., 1993؛ گرلدهری زودترر (

Farooq et al.,

 )2006; Santhi et al., 1998و  45-0روز بلوغ زودتر و انتشرار
کمتررر گرراز مترران (

;Balasubramanian and Hill, 2002

 )Pandey and Velasco, 1999اشاره نمود .ایرن شریوه کشرت
گزینهای برای حل تعارضهرای مررتبب برا خراک (برین بررنج و
محصول غیر برنج بعدی) است و ضمن تقویت پایرداری سیسرتم
برنج-گندم ،موفقیت محصویز زراعی زمستانه (پر

از بررنج)،

بهویژه گندمهای زودرس کاشته شده را فراهم میکند (

Farooq

.)et al., 2008; Ladha et al., 2003; Singh et al., 2005
تحقیقاز صورز گرفته در ایران نیرز اغلرب بره بررسری یکری از
مزیتهای روش خشرکهکراری در مقایسره برا روش مرسروم یرا
چگونگی اجرای بهتر کشت بره روش خشرکهکراری پرداخترهانرد
(عرب زاده و توکلی4506 ،؛ قربران کالهری و همکراران4509 ،؛
دهقان و الماسی4500 ،؛ حبیبی اصل و همکاران.)4500 ،
کاهش عملکرد به دلیل استقرار ضعیفتر بوتهها و علف هررز
بیشتر ()Singh et al., 2005؛ فزونی هزینه مهار علفهای هررز
()Rao et al., 2007؛ کمبود عناصر ریزمغذی مانند روی و آهرن
به دلیرل نبرود تعرادل نیتررو ن و نفوذپرذیری آن (

Gao et al.,

 )2006, Saleque and Kirk, 1995از کاستیهای خشکهکاری
در مقایسه با روش مرسوم است .گرچه نتایج تعردادی از مقرایز
در برخی از صفاز متناقض است .برای مثال سینگ و همکاران و
عرب زاده و توکلی ( )4506عملکرد در روش خشکهکاری را کمتر
از مرسوم ،کوکال و اگراروال بردون تفراوز و قربرانی کالهری و

;(Singh et al., 2005

علل اصلی تغییر شیوه کاشرت از مرسروم بره خشرکهکراری در
مناطق مختلف متفاوز بوده و شامل کمبود نیروی انسانی و برای
بودن هزینه آن ( ،)Chan and Nor, 1993کاهش مصرف آب و
افررزایش درآمررد ( )Pandey and Velasco, 2005مرریباشررد.
گزارش شده است کره خشرکهکراری یرک فرصرت بررای تغییرر
شیوههای تولید بهمنظور بهره وری بیشتر آب در مناطق مواجه برا
محدودیت مناب محسوب میشود (.)Farooq et al., 2011
باوجود تأکید بسیاری از مقایز بر مزایای خشکهکاری بررنج
در منراطق مختلرف دنیرا ،ایرن روش هنروز چنردان مرورد اقبرال
کشاورزان قرار نگرفته است ( Farooq et al., 2008; Bhushan

.)et al., 2007; Jehangir et al., 2005; Singh et al., 2005
بررر اسرراس یافتررههررای سررینگ در ارزیررابی عملکرررد روشهررای
خشکهکاری و مرسوم برنج در منطقه هشیارپور هند ،خشکهکاری
با کاهش فرسایش و افزایش فواصل آبیاری ،حدود  20درصرد در
مصرف آب صرفهجرویی نمروده و در مقایسره برا روش مرسروم،
هزینه تولید را  45555روپیه کراهش مریدهرد (.)Singh, 2014
وینای و همکاران محدودیتهای مناب  ،زیستمحیطی و هزینره
تولید برنج را در شیوه های کشت مرسوم و خشکهکراری بررسری
نمودند تا گزینههای مناسرب توسرعه کشرت مسرتقیم را در هنرد
پیشنهاد کنند ( .)Vinay et al., 2016نتایج مطالعه آنهرا نشران
داد سود خالص کشت مستقیم (  65450روپیه) نسربت بره روش
مرسوم ( 00052روپیه) بیشتر بود .نسبت فایده به هزینه در کشت
مسرررتقیم  2/45و در کشرررت مرسررروم  4/91محاسررربه شرررد.
بهعبرارزدیگرر بره ازای هرر یرک واحرد پرولی هزینره شرده در
خشکهکاری  2/45 ،واحد پولی بازده اقتصادی ایجاد شرده اسرت.
حالآنکه این بازده در شیوه مرسوم  4/91واحد پولی بروده اسرت.
هزینه تولید در روش مستقیم حدود  40درصد کمتر برود .افرزون
بر این ،کارایی فنی روش مستقیم  92درصد و روش مرسروم 00
درصد برآورد شده است .کارایی فنی به معنای توانایی کشاورز در
دستیابی به بیشینه تولید ممکن برا مصررف مقرادیر معرین نهراده
می باشد .در خشرکهکراری بررنج ،ضرریب بهررهوری ارزشری یرا
اقتصادی  5/02و در شیوه مرسوم  5/52بود .بهرهوری ارزشی یرا
اقتصادی بیانگر ارزش تولید یک واحد نهاده مصررفی مریباشرد.
کشاورزان میتوانند با پذیرش کشت مستقیم در مقایسه با کشرت
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0

( .)Chandrasekhararao et al., 2013عملکرد در کشرتهرای
تابستانه و بهاره بره ترتیرب  0/5و  44درصرد افرزایش و هزینره
نیروی کار  4055روپیه در هکتار کاهش مییابد .ازاینرو بررسری

شکل  -1تغييرات بارندگي گرگان در مهرومومهای  69و  69در

آثار این تغییر شیوه کشت در مزارع برنج همراه با اراکه مزایا و یرا

مقايسه با ميانگين طوالنيمدت

معایب آن نهتنها از اهمیت ویژهای برخوردار است بلکره ضرروری
نیز میباشد .به همین دلیل ،این پژوهش با اهداف تعیرین میرزان
آب مصرفی و ارزیابی اقتصرادی دو شریوه خشرکهکراری (کشرت
مستقیم) و مرسوم (گل خرابری) بررنج در اسرتان گلسرتان انجرام
گردید .کاربست نتایج و یافتههای این تحقیق میتواند مردیران و
برنامه ریزان بخش کشاورزی را در شناسایی و اتخاذ راهکارهرایی
بهمنظور حفاظت از مناب آب زیرزمینری اسرتان برا حفرر درآمرد
کشاورزان یاری نماید.

گلستان 45 ،مزرعه شالیکاری در سطح شهرستانهای گرگران و
کردکوی ،توسب مروجان پهنه شناسرایی و معرفری گردیدنرد کره
شامل هفت کشاورز پیشرو که اقردام بره کشرت بررنج بره روش
خشکهکاری نموده بودند و سه کشاورز باتجربه برنجکار سنتی بود
(جدول  .)4به دلیل کمبرود اطالعراز کشراورزان خرود از طریرق
سررعی و خطررا برره دنبررال بهترررین ارقررام و شرریوه کشررت بودنررد
بهنحویکه یک کشاورز در زمین خود اقدام به کاشت چهرار رقرم

مواد و روشها
این پژوهش باهدف دسرتیابی بره حجرم آب مصررفی بررای
کشت شالی ،بهرهوری آب و مقایسه اقتصادی دو شریوه مختلرف
کشت برنج در سال زراعی  4590در اسرتان گلسرتان اجررا شرد.
کاشت برنج در استان به دو شیوه نشایی (مرسوم) و خشکهکراری
انجام میشود .درروش مرسوم بذر در خزانه کاشته شده و پر

برررای تعیررین آب مصرررفی در مررزارع شررالیکرراری اسررتان

از

برنج نموده بود .دو کشاورز دیگر در زمین خود دو شیوه کاشت را
مورد مقایسه قررار داده بودنرد .یرک کشراورز نیرز در سره تراریخ
مختلف مزرعه خود را کاشته بود .ازاینرو تعداد مزارع موردبررسی
به  40مزرعه رسید .کلیه عملیاز زراعی ایرن مرزارع طبرق نظرر
کشاورز و بدون دخالت کارشناسان صورز گرفت.

گل خرابی زمین اصلی ،نشاءها در زمان چهار برگی بره آن انتقرال

جدول  -1مشخصات جغرافيايي مزارع ،سيستم كاشت و
نوع سامانه آبياری

داده می شود ،زمین تا زمان رسریدن محصرول در حالرت غرقراب
داکم نگهداشته میشود .در روش خشکهکاری که شامل دو شریوه
کاشت مستقیم بذر یا مستقیم نشاء در زمین خشک (تهیره بسرتر
یزم شامل شخم و دیسک انجام شده اسرت) مریباشرد ،آبیراری
زمین پ

از کاشت بذر یا نشاء و به شیوه غرقابی یا تحرتفشرار

(بارانی یا قطرهای) صورز مریگیررد .در هرر دو روش مرسروم و
خشکه کاری ،آبیاری مزرعه یک تا دو هفته قبل از برداشت قطر
میشود .توزی ماهانه بارندگی در سال  90در مقایسه با سال قبل
و طوینیمدز در حوزه شهرستان گرگان در شکل  4اراکره شرده
است .بررسی این نمودار نشان میدهد کمتررین میرزان بارنردگی
طی ماههای خرداد تا شهریور بوده است.

مزرعه
4
2
5
1
0
6
0
0
9
45

موقعیت
شهرستان
گرگان
گرگان
گرگان
گرگان
گرگان
کردکوی
کردکوی
کردکوی
کردکوی
کردکوی

روستا
سرخنکالته
علیآبادکنارشهر
للدوین
کالجانقاجار
یساقی
بایجاده
ایلوار
مهترکالته
مهترکالته
گرجی محله

شیوه

شیوه

کاشت

آبیاری

خشکهکاری
خشکهکاری
خشکهکاری
خشکهکاری
خشکهکاری
خشکهکاری
مرسوم
خشکهکاری
مرسوم
مرسوم

بارانی
بارانی
بارانی
بارانی
تیپ
تیپ
غرقابی
بارانی
غرقابی
غرقاب
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در این پرو ه چهار رقم برنج پر محصول شامل فجر (در میان

کشت شده رقم فجر ،ندا ،طرارم هاشرمی جرزو ارقرام مرسروم در

کشاورزان خود دارای سه نوع فجر معمولی ،فجر سروزنی و فجرر

مناطق مختلف استان گلستان هستند .ویژگیهای ایرن ارقرام در

حاج حیدری است) ،ندا ،گرمه ،کوهسار و سه رقم کم محصول از

جدول  2آمده است.

خانواده طارم امرالهی ،هاشمی و بی نام کشت شد .در میان ارقرام
جدول  -2ويژگي ارقام كاشته شده (علينيا و همکاران)1961 .
طول دوره رشد

میانگین عملکرد

(از بذرپاشی تا رسیدن)

()ton/ha

کوهسار

450

0

زودرسی و مقاوم به سرما ،متحمل به آفاز و بیماریها

نام رقم

توضیحاز

گرده

422

6/0

متوسب رس ،متحمل به آفاز و بیماریها

فجر

455

6/0

دیررس ،نیمه حساس آفاز و متحمل به بیماریها

ندا

450

0/0

دیررس ،متحمل به آفاز و بیماریها

میزان آب مصررفی بررنج در طرول فصرل برا اسرتفاده از

در این پژوهش اطالعاز یزم بررای مقایسره اقتصرادی از

ابزارهای اندازه گیری آب تعیین گردیرد .حجرم آب مصررفی در

طریق پرسشنامه توزی شده در کلیه مراکز خردماز کشراورزی

روش آبیاری مرسوم با نصب فلوم ( ،)WSCقراکت ارتفاع فلروم

استان که هم دارای کشت سرنتی و هرم خشرکهکراری بررنج

و مرردززمرران آبیرراری ،در روش آبیرراری بررارانی بررا اسررتفاده از

بودند ،جم آوری گردید .بهمنظور مقایسره اقتصرادی دو شریوه

اندازه گیری دبی ،فشار و فواصل جابهجایی آبپاشهای در حرال

کشت موردبررسی از روش بودجه بندی جزکی اسرتفاده گردیرد.

کار و در روش آبیاری قطرهای با نصب کنتور و ثبت مشخصاز

قاعده بودجه بندی جزکی برای مقایسه اقتصادی و تصمیمگیری

سیستم مانند فاصله خطوط و غیره تعیین و برآورد گردید.

در خصوص جایگزینی روش خشکهکاری برنج با کشت مرسوم،

در روش آبیاری بارانی با استفاده از پارامترهای اندازهگیری

بدین گونه است که چنانچه با این تغییر در برنامه کشت و تولید

با توجه بره

برنج ،مجموع افزایش درآمد و کاهش مخارج مزرعه از مجموع

شده شدز پاشش آبپاش از رابطه  4برآورد و سپ

مدز استقرار آبپاشها ،میزان آب مصرفی ،به دست آمد.

افزایش مخارج و کاهش درآمد آن بیشتر باشرد ،خشرکهکراری
برنج به لحاظ اقتصادی توجیهپذیر بوده و موجب افزایش درآمد

()4

و سودآوری مزرعه خواهد شد .کاربست بودجهبندی جزکی برای
که در آن  Iشدز پخش آبپاش برر حسرب میلری مترر برر

ساعت q ،دبی آبپاش بر حسب لیتر در ثانیه Sl ،و  Smبه ترتیب
فواصل آبپاشها روی لوله فرعی و فواصل لولههای فرعی روی
لوله اصلی بر حسب متر.
به استناد میزان آب مصرفی و عملکرد شرلتوک (برر اسراس
میزان تحویلی به کارخانههای شالیکوبی) ،بهرهوری آب در هر
مزرعه در شرایب زارعین برآورد شد .بهرهوری آب (کیلوگرم برر
مترمکعررب) از تقسرریم عملکرررد (کیلرروگرم در هکتررار) بررر آب
مصرفی (مترمکعب در هکتار) محاسبه گردید .اندازهگیری مناب
مصرفشرده (کرود ،برذر و سرم) و نیرروی انسرانی برهصرورز
پرسشگری از کشاورزان مشخص گردید.

اتخاذ تصمیم در مورد جایگزینی کشت مستقیم برنج برا کشرت
مرسوم نیازمند محاسباز افرزایش درآمرد احتمرالی مزرعره برا
جایگزینی کشت مستقیم برنج ،کاهش مخارج تولید مزرعره برا
جایگزینی کشت مستقیم برنج ،افزایش مخارج تولید مزرعه برا
جایگزینی کشرت مسرتقیم بررنج و کراهش درآمرد مزرعره برا
جایگزینی کشت مستقیم بررنج مری باشرد .پر

از سرنجش و

اندازه گیری اقالم چهارگانه مذکور ،با کاربست رابطه زیر تغییرر
در درآمد مزرعه محاسبه گردید .چنانچه این تغییر مثبت باشرد،
جایگزینی کشت و تولیرد بررنج بره شریوه مسرتقیم بره لحراظ
اقتصادی و سودآوری موجه بوده و موجب افزایش درآمد مزرعه
خواهد شد.
()2

 [افزایش درآمد +کاهش مخارج] = تغییر درآمد مزرعه[کاهش درآمد  +افزایش مخارج]

کشت نشایي و خشكهکاری برنج ،راهكاری فني و اقتصادی 97 ...

بهره وری نسبت ستاده یا خروجی سیسرتم بره نهرادههرا یرا

این دو رقم را میتوان مدیریت مزرعره دانسرت ،زیررا کشراورز

ورودی آن است .در این مطالعه بررای انردازهگیرری و مقایسره

صاحب آن زمین هیچگونه تجربه قبلی از کشت برنج نداشرته و

بهرهوری عوامل تولید در دو شیوه کشت مرسوم و خشکهکاری،

سال  4590اولین سالی است که اقدام به کشت آزمایشی بررنج

سنجههای بهرهوری جزکری شرامل بهرره وری ارزشری و فنری

آن هم به روش خشکهکاری در قسمتی از مزرعه خرود نمروده

نهادههای مصرفی محاسبه گردیرد .بهررهوری فیزیکری بیرانگر

است .این کشاورز دارای سیستم آبیراری برارانی ثابرت بروده و

مقدار محصول حاصل از یک واحد نهاده مصررفی و بهررهوری

بیشتر سطح زیر کشت خود را به سویا اختصاص داده به همین

ارزشی بیانگر ارزش محصول حاصل از یک واحد نهاده مصرفی

دلیل مدیریت آبیاری برنج را نیز مطابق با برنامه آبیراری سرویا

است.

تنظیم نموده است .به نظر میرسد که این امر از دییل کاهش
عملکرد کلیه ارقام کشتشده در این مزرعره بروده اسرت .ایرن

نتايج

کشاورز با حذف کشت سویا در سال زراعی  4590موفق به اخذ

عملکرد شلتوک در دو شيوه كشتت خشتکهكتاری و

عملکرد بیش از  0تن شلتوک در هر هکتار شده که موکرد ایرن

مرسوم

مطلب است که عملکرد پایین دو رقم کوهسار و گررده مررتبب

عملکرد شلتوک رقم ندا درروش خشکهکراری از  1/2ترا 0

با مدیریت و عدم تجربه کشاورز در خصوص مردیریت مزرعره

تررن و درروش مرسرروم  9/2تررن برروده اسررت (جرردول  .)5ایررن

خشکه کاری بروده باشرد .برا بررسری میرانگین عملکررد روش

نشاندهنده آن اسرت کره اگرچره عملکررد ایرن رقرم درروش

خشکهکاری می توان بیان نمرود کره تجربره کشرت بره روش

خشکهکاری نسبت بره مرسروم کراهشیافتره امرا برا مردیریت

خشکه کاری ،مدیریت مزرعره و سرطح دانرش کشراورز نقرش

مناسب مزرعه شامل مدیریت علفهای هرز و تأمین برهموقر

مهمی در میزان محصول تولیدی دارد.

نیاز آبی و تغذیه گیاه میتوان درروش خشکهکاری عملکردها را
تا حد روش مرسوم افزایش داد .مؤمنی رقم ندا را متحمرل بره

آب مصتترفي در دو شتتيوه كشتتت خشتتکهكتتاری و

خشررکی و مناسررب جهررت کشررت در شرررایب کررم آبیرراری یررا

مرسوم

بیهوازی دانسته است (مؤمنی.)4592 ،

میزان آب مصرفی در روش خشرکهکراری برذر برا سرامانه

عملکرد محصول شلتوک رقم ندا در خشکهکراری در یرک

آبیررراری برررارانی از  0601ترررا  41449مترمکعرررب ،در روش

مزرعه با عقب افترادن تراریخ کاشرت رونردی کاهشری داشرته

خشکهکاری نشاء با سامانه تیپ از  45015تا  41005مترمکعب

به نحویکه در تاریخهای کاشت  55اردیبهشت و یکرم تیرمراه

در روش خشررکهکرراری بررذر بررا سررامانه آبیرراری تیررپ 41005

نسرربت برره  40اردیبهشررت برره میررزان  2/0و  6/5درصررد

مترمکعب و در روش مرسوم از  0051تا  40240مترمکعب بره

کاهشیافته است (جدول  .)5این تغییراز در حرالی اسرت کره

دست آمد (جدول  .)5نتایج امیر نرژاد و همکراران ( )4590نیرز

مدیریت این مزرعه ازنظر مبارزه با علفهای هرز و کود یکسان

مشخص می سازد که در دشت بهشرهر بررای تولیرد بررنج پرر

اما میزان مصرف آب آن به دلیل تغییرراز جروی متغیرر بروده

محصول از  45142تا  41595مترمکعب آب و برای تولید برنج

است.

مرغوب از  0060تا  9501مترمکعب آب مصرفشده است.

میانگین عملکرد شلتوک رقم فجر در روش مرسروم هفرت

تفاوز زیادی از نظر آب مصرفی در سیستمها و روشهای

تن و در روش خشرکهکراری  6/0ترن برود (جردول  .)5نترایج

کاشت مشابه تحقیق حاضر وجود دارد که میتوان آن را منرتج

قربانی کالهی و همکاران ( )4509نیز نشان داده که پذیرندگان

از مدیریت مزرعه ،همچنین تاریخ کاشرت دانسرت (جردول .)5

روش خشکهکاری در استان خوزستان موفق به تولیرد شرلتوک

تاریخ های کاشت زودهنگام موجب ایجاد سرایه انرداز (آسرمانه)

بیشتری نسبت به غیریذیرندگان شدهاند.

مناسب و کاهش تبخیر از سطح خاک میگردد که این موضوع

نتایج نشان داد که عملکرد دو رقم کوهسار و گرده کمتر از

در تاریخهای کاشت دیرتر کمترر ر مریدهرد ،ضرمن آنکره

پتانسیل مورد انتظار بوده است (جدول  .)5دلیل کاهش عملکرد

مدیریت کشاورز در استفاده یکسان از مناب آبی در اختیار برای

 93نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،7شماره  ،1بهار و تابستان 1911

تمام کشت ها بدون در نظر گرفتن نیاز گیاه برر اسراس رشرد و

حاج حیدری ،ندا ،طارم هاشمی ،طارم امرالهی ،گرمه ،کوهسرار،

نمو آن می تواند دلیل دیگری بر این امر باشد .میانگین حسابی

طارم برینرام و در روش مرسروم ارقرام فجرر و طرارم برینرام

آب مصرفی در روش خشرکهکراری  0665و در روش مرسروم

کشتشده که در روش سرنتی نسربت بره روش مرسروم تنروع

 42615مترمکعب بوده و میانگین وزنی آب مصرفی بر اسراس

بیشتر ارقام قابلمشاهده است.

وزن مساحت های تحت کشت در روش خشکهکاری  44612و

مقایسه دو روش مرسوم و خشرکهکراری در شررایب نسربتا

در روش مرسرروم  41592مترمکعررب اسررت کرره هررر دو روش

مشابه از نظر رقم و تاریخ کاشت مشخص نمرود بهررهوری آب

میانگینگیری نشاندهندهی مصرف بیشتر آب در روش سرنتی

رقم فجر بهصورز خشکهکاری ( ردیف  4جدول  )5بره میرزان

است .مصرف آب در روش خشکهکاری برا اسرتفاده از سرامانه

 50درصد بیشتر از بهررهوری آب مرزارع مرسروم کشرت بررنج

تیپ برخالف انتظار بیشتر از سامانه بارانی بود که اجررای ایرن

(ردیفهای  40و  46جدول  )5است .در رقم طارم برینرام نیرز

پرو ه در مزرعه نامناسب (با خاک گراویل) و همچنرین اجررای

بهره وری آب در روش خشکهکاری  40درصرد بیشرتر از روش

اشتباه سامانه (قرار دادن انشعاب اصلی در گودی زمین و انتقال

مرسوم گردیده است (ردیفهای  45و  44جدول  ،)5درحالیکه

آب ازآنجا به قسمتهای مرتف توسب لولههای تیپ) سببساز

میانگین بهره وری آب مزارعی که اقدام به کشت بذر رقرم نردا

این موضوع بودهاند .همانگونه کره نترایج نشران داد مردیریت

بهصورز خشکهکاری نمودهاند (ردیفهای  0 ،0و  6جردول )5

آبیاری نقش مهمی در میزان مصرف آب دارد .ویال نیرز آب را

 5/00کیلوگرم بر مترمکعب بدسرت آمرده ،کره در مقایسره برا

یکی از مناب مهم محدودکننده در تولیرد بررنج دانسرته اسرت

بهرهوری آب این رقم در کشت مرسوم (ردیف  40جدول )5بره

( .)Vial, L.K. 2007بررسی پایداری تولید برنج در شهرستان

میزان  5/09کیلوگرم بر مترمکعب ،دو درصد کمتر بوده اسرت.

رضوان شهر نیز مشخص نمود که مناب از نظرر کمری و کیفری

تفاوز بهرهوری آب در یک رقم کشتشده ،تحرت ترأثیر یرک

تهدیدی برای پایداری کشراورزی منطقرره برهویرژه زراعرررت

روش مدیریتی ،ولی با تاریخهای مختلف کاشت (ردیفهرای 0

برررنج نیستند بلکه آنچه ممکن است کشاورزی منطقرره را به

الی  9جدول  )5قابلمشاهده است ضرمن آنکره تفراوز برین

سمت ناپایداری پیش ببرد مدیریت این مناب است (امینرررری و

ارقام مختلف در یک تاریخ کاشت (ردیفهای  2الری  0جردول

همکاران .)4591 ،نتایج این تحقیق نیز مؤید تأثیر مدیریت آب

 )5نیز مشهود است .بر اسراس دادههرای منردرج در جردول 1

بر میزان مصرف و بهرهوری آن است.

عملکرد در هکتار شلتوک در روش خشکهکاری بهطرور نسربی
کمتر از عملکرد در هکترار شریوه مرسروم مریباشرد .میرانگین

بهره وری آب در دو شيوه كشتت خشتکهكتاری و
مرسوم

عملکرد در هکتار کشت مرسوم و خشکهکاری به ترتیب 0665
و  1090کیلوگرم میباشد .درآمد ناخالص محصول شرلتوک در

بهره وری آب در کاشت برنج به روش خشکهکاری از 5/22

ش ریوه مرسرروم  26554555تومرران و در ش ریوه خشررکهکرراری

تررا  5/0و در روش مرسرروم از  5/16تررا  5/09کیلرروگرم بررر

 21514555تومان در هر هکتار محاسبه شده است ،اما با توجه

مترمکعررب بدسررت آمررد .دامنرره بیشررتر بهرررهوری آب در روش

به هزینه تولید کمتر شیوه کشت مستقیم ،درآمد خرالص (سرود

خشکهکاری را می توان به تعداد بیشتر مزارع موردبررسی ،تنوع

ناخالص) آن بیشتر از درآمد خالص (سود ناخالص) شیوه مرسوم

بیشتر ارقام ،تفاوز بیشرتر تراریخ کاشرت نسربت داد .در روش

میباشد .هزینه تولید خشکهکاری بررنج در هرر هکترار حردود

خشکه کاری از نهم اردیبهشت کشت آغازشده و ترا  29تیرمراه

 2920555تومان کمتر از هزینه تولید کشت مرسروم محاسربه

ادامه داشته است که این موضوع سبب شرده برداشرت نیرز در

شده است .برتری شیوه کشت خشکهکراری در کراهش هزینره

دامنه ی  22شرهریورماه ترا هشرتم آبران مراه صرورز پرذیرد،

تولید ،فزونی درآمرد خرالص (سرود ناخرالص) حردود 660555

درحالیکه انتقال نشاء به زمین اصلی در مزارع موردبررسری در

تومان در هکتار را موجب شده است .بهعبارزدیگر با جایگزینی

ششم خرداد تا  24تیرماه و برداشت آنها از  45شهریور تا نهم

کشت مستقیم برنج ،تغییر درآمد و سودآوری مزرعه مثبت بوده

مهرماه صورز پذیرفته است .در روش خشکهکاری ارقام فجرر

و ازاینرو میتوان خشکهکاری برنج را در مزارع استان گلستان
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نمونه بیشتر از هر دو گروه مزارع است.

به عنوان یک جایگزین مناسرب کشرت مرسروم توصریه نمرود.
هرچند این نتایج مقدماتی است و نیازمند تکرار مطالعه با حجم

ردیف
4

نوع رقم
فجر حاج
حیدری
طارم
امرالهی
طارم
هاشمی

تاریخ
کاشت

جدول  -9اطالعات ميزان آب مصرفي و بهرهوری آب مزارع بررسيشده
حجم آب آبیاری
تعداد
شیوه
طول دوره
تاریخ
(مترمکعب در
روش آبیاری
آبیاری
کشت
رشد (روز)
برداشت
هکتار)

90/52/20

4590/6/20

420

مستقیم بذر

90/51/0

4590/0/26

*440

مستقیم بذر

90/51/0

4590/0/5

**425

مستقیم بذر

1

گرده

90/51/0

4590/0/26

***440

مستقیم بذر

0

کوهسار

90/51/0

4590/0/26

440

مستقیم بذر

90/2/9
90/2/40
90/2/55
90/1/4
90/1/24
90/1/24

4590/6/41
4590/6/25
4590/0/4
4590/0/20
4590/0/25
4590/0/9

455
455
420
440
96
02

مستقیم بذر
مستقیم بذر
مستقیم بذر
مستقیم بذر
مستقیم بذر
نشایی

2
5

6
0
0
9
45
44
42
45
41
40
46
40

ندا
ندا
ندا
ندا
طارم بینام
طارم بینام
طارم
مستقیم نشا
09
4590/6/22
90/5/20
هاشمی
مستقیم نشا
454
4590/0/5
90/5/20
ندا
طارم
مستقیم بذر
451
4590/0/0
90/1/29
هاشمی
نشایی
90
4590/6/45
4590/5/6
فجر
نشایی
92
90/6/40
90/5/40
فجر
نشایی
95
90/6/45
90/5/41
ندا
* در زمان برداشت حداقل  55درصد دانهها سبز (مرحله خمیری) بود.
*** به دلیل اینکه زودتر از سایر ارقام رسیده بود دچار خوابیدگی شده بود.

جدول  -1برخي نتايج مقدماتي شيوههای كشت خشکهكاری و
مرسوم برنج در استان گلستان

باران
(میلیمتر)

عملکرد
(تن در
هکتار)

بهرهوری آب
(کیلوگرم بر
مترمکعب)

بارانی 1+بار
غرقاب
بارانی 4 +بار
غرقاب
بارانی 4 +بار
غرقاب
بارانی 4 +بار
غرقاب
بارانی 4 +بار
غرقاب
بارانی
بارانی
بارانی
بارانی
بارانی
غرقاب

54

9190

00

6/0

5/0

40

0601

450

2/1

5/14

40

0601

450

4/0

5/55

40

0601

450

4/6

5/20

40

0601

450

4/5

5/22

26
25
25
22
44
25

0560/6
42995
45055
41449
6024
0051

64
00
65
451
90
15

1/2
0/5
0/0
0/0
5/0
5/9

5/09
5/64
5/00
5/05
5/01
5/16

تیپ

-

45015

15

1/4

5/50

تیپ

-

44965

16

6/0

5/06

تیپ

-

41005

90

5/0

5/20

6/5
05
44095
روزانه
غرقاب
0/4
16
40240
40
غرقاب
9/2
16
40240
40
غرقاب
** حداقل  40درصد دانهها در زمان برداشت سبز (مرحله خمیری) بود.
****در زمان برداشت حداقل  15درصد دانهها سبز (مرحله خمیری) بود

5/02
5/05
5/65

بهرهوری عوامل در دو شتيوه كشتت خشتکهكتاری و
مرسوم

عنوان

واحد

مرسوم

مستقيم

نیروی کار
بذر مصرفی
کود شیمیایی
مصرفی

روز نفر در هکتار
کیلوگرم در هکتار

65/0
444/1

51
01/1

نهادههای مصرفی در شیوههای کشت مستقیم و مرسوم بررنج در

کیلوگرم در هکتار

140/6

545

استان گلستان در جدول  0اراکهشدهاند .همانطرور کره مالحظره

مترمکعب در
آب
هکتار
1090
0665
عملکرد شلتوک کیلوگرم در هکتار
21514555
26554555
تومان در هکتار
درآمد ناخالص
6009055
9601055
تومان در هکتار
هزینه تولید
40204555
46646555
تومان در هکتار
درآمد خالص
5/6
2/0
نسبت فایده به هزینه
افزایش سودآوری مزرعه با جایگزینی کشت مستقیم (تومان در
660555
هکتار)
42615

0665

سنجههای بهرهوری جزکی شامل بهرهوری ارزشی و فیزیکی

میشرود بهررهوری ارزشری و فیزیکری کلیره نهرادههرا در شریوه
خشکه کراری فراترر از شریوه کشرت مرسروم مریباشرد .مقرادیر
بهرهوری فیزیکی نهادههای کود شیمیایی ،نیروی کار ،برذر و آب
در زراعت برنج به شیوه مستقیم به ترتیب 00/0 ،215/6 ،40/5و
 5/00است .اما این سنجهها در شیوه مرسروم بره ترتیرب ،46/4
 00/1 ،445/6و  5/10اسررت کرره از ایررن منظررر تفرراوز نسرربتا
قابلتوجه بین بهرهوری فیزیکری نهرادههرای تولیرد در دو شریوه
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موردبررسی مشاهده می شود .به همین ترتیب بهرره وری ارزشری

و  5/00کیلوگرم شرلتوک و بره شریوه مرسروم برهترتیرب ،46/4

کود شیمیایی ،نیروی کار ،بذر و آب در خشرکهکراری بره ترتیرب

 00/1 ، 445/6و  5/10کیلوگرم شلتوک تولید میشود .به همرین

 560055 ،449255 ،90601و  0405و در شرریوه مرسرروم برره

ترتیب مقادیر سنجههای بهرهوری ارزشی حاکی از آن اسرت کره

ترتیب  264255 ،044955 ،01500و  1610است کره حراکی از

در خشکهکاری ارزش محصول تولیدی منسروب بره نهرادههرای

برتری شیوه خشکهکاری در مصرف مطلوب و کارآمدتر نهرادههرا

کود ،بذر ،نیروی کار و آب به ترتیب 560055 ،449255 ،90601

نسبت به شیوه مرسوم است (جدول .)0

و  0405تومان و در شیوه مرسوم بره ترتیرب ،044955 ،01500

میزان سنجههای بهرهوری فیزیکری در خشرکهکراری بررنج

 264255و  1610تومان میباشد (جردول  .)0ایرن یافترههرا برر

بیانگر آن است که با تخصیص هر یک کیلوگرم کود و بذر ،یرک

بهرهوری و کارایی افزونتر نهادهها در خشکهکاری بررنج دیلرت

روز نفر کار و یک مترمکعب آب بهترتیب 00/0 ، 215/6 ، 40/5

دارند.

جدول  ، 5بهرهوری ارزشي و فيزيکي نهادهها در دو شيوه كشت مستقيم و مرسوم
بهرهوری ارزشی

نهاده
کودهای شیمیایی
بذر
نیروی کار
آب

کشت مستقیم
90601
560055
90601
0405

بهرهوری فیزیکی

کشت مرسوم
01500
264255
044955
1610

کشت مستقیم
40/5
00/0
215/6
5/00

کشت مرسوم
46/4
00/1
445/6
5/10

حدود  55درصدی هزینه تولید ،افرزایش درآمرد خرالص حردود

اثربخشي نهادهها در دو شتيوه كشتت مرستوم و

 660555تومان در هکتار را موجب شده اسرت .نترایج تحلیرل

خشکهكاری
نترایج بررسرری اثربخشرری نهرادههررای مصرررفی در دو شرریوه

بهرهوری نهادههرا ،نشران مریدهرد کره مقردار و ارزش تولیرد

خشکهکاری و مرسروم در مرزارع بررنجکراری منتخرب اسرتان

منسوب به هرر واحرد کودهرای شریمیایی ،برذر و نیرروی کرار

گلستان در سال  ،4590بیانگر آن است که باوجود کاهش 065

مصرفی درروش خشکهکاری برنج بیشتر از شیوه کشت مرسوم

کیلوگرم یا  45درصد عملکررد در هکترار ،خشرکهکراری بررنج

می باشد (جدول .)0ایرن یافتره هرا بره روشرنی برر اثربخشری و

می تواند موجب کاهش مصررف نیرروی کرار ،برذر و کودهرای

بهره وری بیشتر نهادهها در روش خشکهکاری بررنج در اسرتان

شیمیایی شود (جدول .)6برتری روش خشکهکراری در کراهش

گلستان دیلت دارند.

جدول -9كاهش مصرف نهادهها در شيوه خشکهكاری برنج نسبت به كشت مرسوم در استان گلستان
نهاده مصرفی
کودهای شیمیایی
بذر
نیروی کار

کاهش مصرف در هکتار(درصد)
11
50
26

جدول -9توليد و ارزش محصول منسوب به هر واحد نهادهها در دو روش كشت مستقيم و مرسوم برنج
نهاده مصرفی

تولید محصول (کیلوگرم) منسوب به هر واحد نهاده مصرفی
در روش کشت

ارزش محصول (تومان) منسوب به هر واحد نهاده
مصرفی در روش کشت

کودهای شیمیایی

خشکهکاری
40

مرسوم
46

خشکهکاری
90601

مرسوم
01500

بذر
نیروی کار

215
00

445
00

449255
560055

04955
264255
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رهيافت ترويجي
نتایج این پژوهش در سطح مزارع کشاورزان دو شهرسرتان
استان نشاندهنده کاهش  49درصردی میرانگین مصررف آب،
کاهش حدود  55درصدی هزینه تولید ،کاهش مصرف نهادههرا
به ویژه نیروی کار ،بذر و کودهرای شریمیایی و افرزایش چهرار
درصدی درآمد خالص کشاورزان در شیوه خشکهکراری نسربت
به شیوه مرسوم است اگرچه عملکرد در شیوه خشکهکاری برنج
نسبت به روش مرسوم کمتر شده است .ایرن پرژوهش در حرد
امکان به تعیین شاخصهای فنی و اقتصادی مررتبب برا تغییرر
شیوه کاشت برنج در سرطح مرزارع اسرتان گلسرتان پرداختره،
بااینحال استنباط نتایج قطعی نیازمند تکررار ایرن آزمرایش در
چند سال است .میتوان به این پژوهش بهعنوان پنجرهای کره
نیازهای تحقیقاتی در ایرن خصروص را مشرخص سراخته ،نیرز
نگریست ،این نیازها شامل تعیین ارقام مناسب ،تراریخ مناسرب
کاشت هر رقم ،میرزان برذر موردنیراز در واحرد سرطح ،تعیرین
نیازهای تغذیهای ،تعیین آب مصرفی و بهرهوری آب و ارزیرابی
اقتصادی در شرایب خشکهکاری است که میتروان بیران نمرود
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Rice Transplanting and Direct Seeding Cultivation, Technical and
Economic Solution for Rice Production in Golestan Province (on Farm)
M.H. Razzaghi*1, A. kiani 2 and N.M. Abyar9

Abstract
Changing the cultivation method of rice from transplanting to direct seeding due to water consumption and
destruction of soil structure in the transplanting has been considered by farmers. This study was carried out to
evaluate the technical and economic changes of rice cultivation from transplanting to direct seeding in
Golestan province in 2018. For this purpose, 10 rice farmers were selected, of which 7 farmers had their rice
cultivation done by direct seeding method. The results showed that the amount of water used in direct seeding
method with sprinkler irrigation system was from 5700 to 14100 and in the transplanting method was from
8500 to 15200 cubic meters per hectare. Water productivity in direct seeding farm with Fajr Cultivar was 35%
and with Tarom Binam Cultivar was 17% higher than Transplanting of theirs. The average water productivity
of Neda cultivar direct seeded was two percent lower than transplanting. The physical productivity of inputs
indicated that by allocating per kg of fertilizer and seed, working day and cubic meter of water in the direct
seeding method, 18.3, 243.6, 77.8 and 0.57 and 16.1, 6, and in transplanting method 16.1, 110.6, 57.4 and 0.45
kg of rice are produced, respectively. Direct seeding compared to transplanting can reduce the consumption of
inputs and production costs. In the direct seeding, rice yields less than the transplanting, but with proper
management, profitability can be increased.

Keywords: Rice, Water Consumption, Water Productivity, Value Productivity.
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