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  ) بندرگز-استان گلستان: مطالعه موردي( زراعی در گندم  مدیریت باعملکرد مرتبطخأل 
  

  4 و ناصر باقرانی3، آسیه سیاهمرگویی2افشین سلطانی، 1محمدزمان نکاحی*

استاد و استادیار گروه زراعت، دانشگاه 3و2ارشد گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرگان،  ناسیآموخته کارش دانش1
  استادیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان4علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 

  11/3/93 : ؛ تاریخ پذیرش12/6/92: تاریخ دریافت
  1چکیده

 آزمایشی ،عملکرد قابل حصولنسبت به   کاهش عملکرد گندم دیم، درثرؤممنظور بررسی عوامل  هب
 برداري نمونه . انجام گردید1391ن بندرگز در سال  مزرعه گندم در شهرستا45  با استفاده ازصورت پیمایشی هب

از  نقطه 5  ازصورت تصادفی هب) رسیدگیقبل از دهی و  سنبلهقبل از ( در دو مرحله هرز هاي از گندم و علف
   کلیه اطالعات مربوط بهپژوهشدر این .  متر انجام شد1×1هر مزرعه با استفاده از کوادراتی به ابعاد قطرهاي 

 روش کاشت، ،کاشت  تاریخعملیات تهیه بستر بذر،  مساحت اراضی، تجربه کشاورزان،مدیریت زراعی شامل 
، نوع، مقدار و زمان مصرف هرز علف با مبارزهروش ،  میزان بذر مصرفیرقم مورد استفاده، محل تهیه بذر،

نامه و در طول فصل رشد از طریق پرسش از  در قالب پرسش،  گندم برداشتزمان وکش  کش و قارچ علف
شده توسط کشاورزان،  ل رشد میزان عملکرد واقعی برداشتدر پایان فص. آوري و تکمیل شد  جمعکشاورزان

 و کاشت کشاورز، تاریخ سابقه، سنبله بررسی تراکم بوته، تراکم از میان پارامترهاي مختلف مورد .گردیدثبت 
 بیشتر عملکرد کمتري داشتند و با سابقهکشاورزان با . داري بر عملکرد گندم داشتند معنی  تأثیربرداشت تاریخ
عملکرد متوسط بین نتایج نشان داد .  در عملیات کاشت و برداشت، عملکرد محصول کاهش یافتتأخیر
  کیلوگرم در هکتار3462، ) کیلوگرم در هکتار5698( حصول قابل و عملکرد ) کیلوگرم در هکتار2236( واقعی
هاي  درصد، عدم استقبال کشاورزان از یافته15خأل عملکرد پایین گندم از بوته سهم تراکم . وجود داردخأل 

درصد  N8118 21ا  در مقایسه بN8019درصد، رقم نامناسب  36کاشت دیرهنگام  درصد، تاریخ 10جدید 
توان  شده میسازي موارد ذکر با بهینهبنابراین .  درصد بود18گرانستار   تاپیک و کش علفو عدم استفاده از 

  . تن در هکتار افزایش داد5 عملکرد را کاهش داد و عملکرد را به باالتر از خأل
  

  مدیریت زراعیگندم، عملکرد واقعی، حصول،  عملکرد قابلعملکرد، خأل  : کلیديهاي واژه

                                                
 mz.nekahi@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
دهد  وزانه مردم را تشکیل میترین غذاي ر در ایران نیز مانند بسیاري از کشورهاي جهان، نان مهم

  درصد است40 کل کالري دریافتی روزانه هر فرد ایرانی حدود تأمینکه سهم مصرف نان در  وينح به
 است که مسائلیویژه گندم از  هارزیابی وضعیت آینده تولید غالت ب). 2001نورمحمدي و همکاران، (

دهد که در مقیاس  برآوردها نشان می. است   را به خود جلب نمودهتوجه بسیاري از پژوهشگران
 درصد افزایش یابد 44میزان  ، عملکرد این محصول باید به2020 نیاز گندم تا سال  تأمینجهانی، براي

  ).2009محالتی و کوچکی،   به نقل از نصیري2006فاو، (
بـین عملکـرد واقعـی    زیـاد    اخـتالف    ،کی از مشکالت اساسی تولید گیاهان زراعی در کشور مـا          ی

ثر در ایجاد ؤبا بررسی عوامل م) 2011(  و همکارانسلطانی. باشد  میحصول عملکرد قابلزان و  کشاور
 2348 عملکرد گندم در شرایط گرگان دریافتند که بین عملکرد کشاورزان و عمکرد قابل حصول،        خأل

مـدل   یـک  از اسـتفاده  بـا ) 1995( همکـاران  و آگـاروال . وجـود دارد ) خأل( کیلوگرم در هکتار فاصله
 معـادل خـأل   با هکتار در  تن5/2-7هندوستان را بین  کشور در گندم عملکرد پتانسیل رشد، سازي شبیه

 هکتـار  در کیلـوگرم  1855را  بـرنج عملکـرد   خـأل  )2006(کایرانگا  .کردند برآورد  در هکتارتن 4-2
 مختلف مناطق در سبز زیره تولید سازي، شبیه مدل یک وسیله هب) 2007( همکاران و کامکار. کرد برآورد
 تـن در هکتـار   7/2را  استان این در سبز زیره عملکرد و حداکثر پتانسیل کرده ارزیابی را خراسان استان

ـ  در منـاطق  عملکرد خأل که دادند نشان نامبردگان. برآورد کردند  تـن در  68/0-4/2از  اسـتان،  فمختل
 منطقـه  21در  را دیـم  سـویاي  عملکـرد خـأل   و پتانـسیل ) 2008( همکـاران  و باتیا. است هکتار متغیر

 در کیلـوگرم  3020 مناطق این عملکرد متوسط پتانسیل طور هب که دادند نشان و کرده ارزیابی هندوستان
  .شدبا  درصد می28 حدود در عملکرد آنخأل  میانگین و هکتار

هاي عملکرد در یک ناحیه خاص   مشخص کردن محدودیت،عملکردخأل اولین قدم براي کاهش 
 پتاسیم مصرف اظهار داشتند که میزان) 2011( و همکاران ترابی .)2000فیشر و همکاران، ( باشد می

افشانی،  برگ در مرحله گرده  نیتروژن مصرفی پس از کاشت، شاخص سطح میزان کود ،قبل از کاشت
شده توسط گیاه در مرحله رسیدگی و طول دوره   افشانی، کل نیتروژن جذب  اخص کلروفیل در گردهش

 با  نامبردگان اظهار داشتند که.درصد نقش دارند 19 و 14، 10، 19، 18، 20ترتیب  رشد رویشی گیاه به
. داد افزایش  هکتارکیلوگرم در 2348 میزان به را گرگان در گندم عملکرد توان میسازي این عوامل  بهینه

 برداشت درصد، 26با  آب کمبود درصد، 33 ترتیب کود با که به داد نشان نیز) 2003(راجاپاکس 
 6نشاکاري با  افتادن تعویق به و  درصد16دوم با  نوبت در دستی وجین درصد، 18 دیرهنگام با
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نیز ) 2004( پردان. بودندعملکرد در برنج خأل  کیلوگرم در هکتار 2365درصد، مهمترین عوامل ایجاد 
، تعداد مزارعسبک، مساحت  بافت داراي عملکرد ذرت دریافت که خاكخأل ثر در ؤبررسی عوامل م

ترین  ، مهمدرصد 13 و 30، 30 ،27 ترتیب با  و عدم انجام عملیات تنک بهبذر کاشته شده در هر کپه
 کاشت تاریخ انتخاب عدم نیز) 2007( همکاران و  کامکار.عوامل ایجاد کاهش عملکرد در ذرت بودند

  . در استان خراسان معرفی نمودندسبز عملکرد زیرهخأل ایجاد  عامل ترین مهم مناسب را
محصوالت حصول  قابلبه عملکرد کشاورزان یابی   عوامل زیادي مانع دستاشاره شدگونه که  همان
عملکرد خأل وامل مدیریتی، بر میزان  هر کدام از عتأثیررسد با تعیین میزان  مینظر  هب. شوند میمختلف 

حصول را به  توان فاصله بین عملکرد واقعی و قابل میدنبال آن آگاهی کشاورزان از آن،   و بهایجاد شده
عملکرد خأل بندي عوامل مختلف ایجاد   با هدف تعیین و رتبهو این پژوهشر از این. دادحداقل کاهش 

  .است   انجام شدهبندرگز -استان گلستان در شرایط در محصول گندم
  

  ها مواد و روش
  و درجه36 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 56  و درجه53شهرستان بندرگز، با طول جغرافیایی 

در ن  گرگاستان شهر غرب کیلومتري42و در فاصله  الیه غرب استان گلستان  منتهی دقیقه شمالی در46
روستاي سرمحله یکی  .ر خلیج گرگان قرار داردشرقی دریاي خزر در کنا سمت جنوبشمال ایران در ق

ارتفاع این .  کیلومتري شرق شهرستان بندرگز قرار دارد8 حدوددر روستاهاي شرق دهستان انزان و  از
 8/17ساله آن،  30 میانگین دماي منطقه، هواشناسی آمار براساس متر بوده و 10روستا از سطح دریا 

  . باشد می متر  میلی600منطقه  این سالیانه بارندگی گراد و میانگین درجه سانتی
. انجام گرفت قطعه از اراضی تحت کشت گندم دیم روستاي سرمحله 45 درپیمایشی این پژوهش 

مساحت قطعات . بتوانند کل روستا را پوشش دهندنحوي انتخاب شدند که  طور تصادفی به همزارع ب
  .بودمربع متغیر  متر3000-40000مورد بررسی 

  
  ها وري دادهآ جمع
 )رسیدگیقبل از دهی و  سنبلهقبل از (  در دو مرحلههرز هاي علف از گندم و برداري نمونه )الف

. نجام شد متر ا1×1هر مزرعه با استفاده از کوادراتی به ابعاد قطرهاي  نقطه از 5در صورت تصادفی  هب
  .ردید به تفکیک گونه شمارش گهرز علفهاي گندم و  در هر مرحله تعداد بوته
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میزان بذر  کلیه اطالعات مربوط به مدیریت زراعی شامل عملیات تهیه بستر بذر، در این پژوهش) ب
، نوع و مقدار هرز علف مبارزه با  روشرقم مورد استفاده، محل تهیه بذر، زمان کاشت،مصرفی، 

در قالب  کاشت و برداشتعملیات  مربوط به مسائلو پاشی  زمان سم هاي مصرفی، کش علف
در پایان فصل . آوري و تکمیل شد  جمعنامه و در طول فصل رشد از طریق پرسش از کشاورزان پرسش
   .میزان عملکرد واقعی برداشت شده توسط کشاورزان، ثبت شدنیز رشد 
در . عملکرد از روش رگرسیون و تجزیه واریانس اسـتفاده شـد   رها باابطه بین متغیمنظور تعیین ر  هب

 روش طریـق  از شده و عملکرد گیري اندازه متغیرهاي تمام بین رابطه، عملکرد لمد تعیین براينهایت 
با قرار دادن متوسط مشاهده . گرفت قرار بررسی مورد )2008 سلطانی، و رضایی( گام به گام رگرسیون

سپس بـا قـرار دادن بهتـرین    . عملکرد متوسط محاسبه گردید ،این مدل در  مزرعه،45  در متغیرها شده
اختالف این دو .  محاسبه شدحصول عملکرد قابلمشاهده شده متغیرها در مدل عملکرد، حداکثر مقدار 
 عملکـرد،  خـأل  کـل  به متغیر هر براي عملکرد خأل مقدار نسبت.  عملکرد در نظر گرفته شدخألبرابر 
جزیـه  براي ت. شد داده نشان درصد صورت به باشد می عملکردخأل  ایجاد در متغیر آن سهم دهنده نشان
  ).2007سلطانی، ( استفاده شد SASافزار  هاي مختلف نرم ها از رویه داده

  
  نتایج و بحث

 و 3000ها بین  مساحت این زمین. هاي متفاوتی بودند اراضی گندم انتخاب شده، داراي مساحت
 درصد را به 30-75 مترمربع، 5000-12500هاي بین   این میان مساحت در. مترمربع متغیر بود40000

    وN80-19(هاي مصرف شده همه از ارقام اصالح شده بذر. )1 شکل( خود اختصاص دادند
N81-18 (کشاورز، رقم 36 مزرعه تحت بررسی، تعداد 45در این مطالعه از . بودند  N80-19)08/63 

 و سلطانی ).2 شکل( نمودند کشت)  درصد22/37 (N81-18 کشاورز، رقم 9تعداد  و) درصد
 در طی دو  گندم در شمال، جنوب، شرق و غرب گرگانرعهمز 94یز با بررسی ن) 2011( همکاران

  .استفاده شده بودN80-19   مزرعه از رقم62در ، گزارش نمودند که سال
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  . درصد فراوانی ارقام مورد استفاده در مزارع مورد بررسی-1شکل 
  

  
  

  .العهمورد مط) مترمربع( درصد فراوانی تجمعی مساحت مزارع -2شکل 
  

دامنه . توجهی وجود داشت تفاوت قابل مورد بررسی مزارع مهارت بین کشاورزان و سابقهاز لحاظ 
 در )از لحاظ تجربه(  درصد افراد50طورکلی  هب.  سال در نوسان بود58 و 14تجربه این کشاورزان بین 

 .)3 شکل( سال قرار داشتند)  درصد75تقریباً  (49تا )  درصد25تقریباً  (23رده 

 روز 70-100 در منطقه مورد مطالعه بین کاشت تاریخشود  میمالحظه ) 4 (گونه که در شکل همان
 15( پس از مهرماه  روز75-78 درصد کشاورزان در 50. متغیر بود) ماه  دي10 آذر تا 10(پس از اول مهر 

ن منطقه گرگان در ورزارسد کشا نظر می هب. )4 شکل( نسبت به کشت گندم اقدام نمودند) ماه آذر18آذر تا 
 ا کشاورزان منطقه گرگانرزی. کنند به کشت گندم اقدام میتري  یگز، در بازه زمانی طوالنمقایسه با بندر

  .)2011 و همکاران، سلطانی( کارند می) ماه  دي10 آبان تا 28(  روز پس از اول مهر58-100گندم را 
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 .)اول مهرماه در مزارع مورد بررسیروز از ( درصد فراوانی تجمعی تاریخ کاشت -3شکل 

  

  
  

  . درصد فراوانی تجمعی سابقه کشاورزان-4شکل 
  

  
  

  .)سانتریفوژ و خطی کار( درصد فراوانی بذرپاشی مکانیزه -5شکل 

11/51  89/48  
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 براي کشت گندم )تریفوژ یا خطی کارنسا( مکانیزه و )سنتی( پاش کشاورزان از دو روش دست
 استفاده نمودند کشت دستپاش گندم از روشکشاورزان  اد بیشتري ازدر این میان تعد. استفاده نمودند

 استفاده کار خطی استفاده شده بود از دو روش سانتریفوژ و مکانیزهدر اراضی که از روش . )5شکل (
 استفاده کار خطی درصد نیز از 51 درصد اراضی از بذرپاش سانتریفوژ و 49که در این میان در ، گردید

  .)6شکل ( شده بود
  

  
  

  . درصد فراوانی بذرپاشی دستپاش و مکانیزه-6شکل 
  

 کیلوگرم بذر 50-400 که کشاورزان بین دهد می نشان  مربوط به بذر مصرفی در این پژوهشنتایج
 200 مزرعه مقدار بذر مصرفی 45از ) درصد 69( مزرعه 36 در اما. گندم در هر هکتار استفاده کردند

در بررسی خود اظهار داشتند که میزان ) 2011(  و همکارانسلطانی .)7 شکل( بود هکتار کیلوگرم در
  تاریخبذر مصرفی توسط کشاورزان در منطقه مورد مطالعه ایشان، بسته به کیفیت تهیه بستر بذر، 

درصد  50 کیلوگرم در هکتار متغیر بود و 140-250 و وسیله کاشت در مزارع مورد مطالعه بین کاشت
 که دهد می مشابه نشان هاي پژوهش. ذر در هکتار مصرف نمودند کیلوگرم ب180-200کشاورزان بین 

. هاي مختلف مدیریتی وجود دارد تیدر یک مقیاس کوچک تفاوت زیادي بین کشاورزان از نظر مدیر
 کار مروجین کشاورزي  که این امراستنطقه  کوچک بودن قطعات مزراع در مکیدي برأتالبته این امر 

  .سازد  بیشتري مواجه میالترا با مشک

89/48  11/51  
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  .در مزارع مورد بررسی) کیلوگرم در هکتار(شده  مقدار بذر مصرف -7شکل 
  

  درهرز هاي علفطورکلی تراکم  هب.  در مزارع مورد بررسی بسیار متغیر بودهرز هاي علفتراکم 
 هرز هاي لفع. )8شکل (  در مترمربع در نوسان بودهرز علف بوته 32-73 درصد از مزارع بین 75-25
 مبارزه براي  تمایل زیاديکشاورزان دلیل همین به روند، می شمار به عملکرد کاهش مهم عوامل از یک

 نشان داد که کشاورزان چه نتایج این پژوهشاگر.  داشتندکش علفخصوص از طریق مصرف  ه بآنها با
توجهی  أثیر قابلند که تهایی استفاده نمود کش کش مناسب موفق نبودند و از علف در انتخاب یک علف

  . نداشتند آنهادر کاهش تراکم
  

  
  

  . در اراضی مورد بررسیهرز علف درصد تجمعی تراکم -8شکل 
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 وسیله هب درصد از مزارع 78 مورد استفاده نشان داد که کش علفنتایج مربوط به مستندسازي نوع 
 گرم توفوردي 344دایکامبا و گرم  120که حاوي  :464ر با نام تجاري دیالن سوپ(  توفورديکش علف
 کش علف درصد کشاورزان یا از 22در این میان . پاشی شدند سمبرگ   پهنهرز  هاي علف علیه) است

  استفاده نمودند)هاي هرز در مزارع خود دلیل پایین بودن تراکم علف هب( کشی  یا هیچ علفگرانستار
 درصد 35حدود ) 2011(  و همکارانطانیسلاین در حالی است که در منطقه مورد مطالعه . )9شکل (

 هرز هاي علف گرانستار براي کنترل کش علف درصد آنها از 65 بروماسید و کش علفکشاورزان از 
 مصرفی در مناطق کش علفوع تنوع در نوجود دهنده   این امر نشان.برگ مزارع خود استفاده نمودند پهن

  . داردمجاور هم
  

  
  . توفوردي در اراضی مورد بررسیکش علف  درصد فراوانی مصرف-9شکل 

  
هاي هورمونی از قبیل کش علفهاي مزارع گندم را کش  درصد پهن برگ50بیش از در ایران 

 سموم فزآینده  استفادهسفانه أمت). 2010زند و همکاران، ( دهد تشکیل می ...تورفوردي، بروماکسینیل و
 عمل  نحوه با هایی کش علف از استفاده به وادار را کشاورزان ها، ن آ عمل نحوه در تنوع وجود عدم و

 دفعات کاهش منظور به همواره ها کش برگ باریک و ها کش برگ پهن زمان هم کاربرد. است  نموده یکسان
 هاي اختالط ترین مرسوم از ).2007 همکاران، و قرخلو( است  بوده کشاورزان نظرمد پاشی سم

با ( کلودینافوپ پروپاژیل مخلوط کاربرد است، رایج کشور ندمگ مزارع در حاضر حال در که کش علف
 بروز باعث نقاط از اي هرپا در که است) با نام تجاري گرانستار( بنورون متیل تري و)  تاپیکنام تجاري

 اختصاصی کش برگ  تاپیک باریککش علف). 2008جمالی، (است   شده گندم هرز  هاي علف مقاومت
 در اراضی تحت باریک و چچم روباهی خونی، دم وحشی، علف هرز یوالف هاي  در کنترل علفمناسب

22/22  

78/77  
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برگ،   هاي باریک رغم باال بودن تراکم گونه ، علیاین مطالعهدر مزارع مورد بررسی . کشت گندم است
هاي   درصد کشاورزان از این ترکیب براي کنترل گونه7 استقبال زیادي نشد و تنها کش علفاز این 

  .)10شکل (  خود استفاده نمودندباریک برگ مزارع
  

  
  

  .گرانستار در اراضی مورد بررسی +  تاپیککش علف درصد فراوانی مصرف مخلوط -10شکل 
  

  
  

  .کش در اراضی مورد بررسی  درصد فراوانی مصرف و عدم مصرف علف-11شکل 
  

د  درص13 درصد مزارع از سموم شیمیایی استفاده شد و 87 در در این پژوهشطورکلی  هب
مقدار مصرف سموم شیمیایی . )11شکل ( در مزارع خود مصرف نکردند یکش علف، هیچ کشاورزان
پاشی شده   لیتر در هکتار سم1 مزارع با مقدار  درصد60 لیتر متغیر بود که در این میان 0-3نیز بین 

  .)12شکل ( بودند
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  . در اراضی مورد بررسیکش علف درصد فراوانی مقدار مصرف -12شکل 

  
.  بوته در مترمربع متغیر بود36-220نتایج نشان داد که تراکم بوته گندم در مزارع مورد مطالعه بین 

 بوته در 145از تراکم بوته   مزارع این درصد از50 در  بیان داشت کهتوان میبا توجه به نمودار 
   .)13شکل (مربع کمتر بود متر

 گندم در سنبلهتراکم .  نشان داده شده است14 شکل گندم در سنبله  تراکمدرصد فراوانی تجمعی
 درصد از 50با توجه به نمودار مذکور در .  در مترمربع متغیر بودسنبله 41-537مزارع مورد مطالعه بین 

  .)14شکل (  سنبله در مترمربع کمتر بود200 تراکم سنبله گندم از مزارع
  

  
  

  .بررسی درصد تجمعی تراکم بوته گندم در اراضی مورد -13شکل 

33/13  33/13  

60 

67/6  
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  . درصد تجمعی تعداد بوته گندم در اراضی مورد بررسی-14شکل 
  

)  خردادماه29 تا 15( روز پس از اول فروردین 77-90 در منطقه مورد مطالعه بین برداشت  تاریخ
 500-5067 بین سطح مزارع مورد مطالعهمیزان عملکرد محصول در و در نهایت  )15شکل ( متغیر بود

. برآورد شد کیلوگرم در هکتار 2200اراضی مورد بررسی  میانگین عملکرد. ر متغیر بودکیلوگرم در هکتا
  کیلوگرم در هکتار1500-2630ن  درصد بی50 عملکرد مزارع با احتمال دادنمودار توزیع تجمعی نشان 

قه با مستندسازي فرآیند تولید گندم در منط) 2011(  و همکارانسلطانی ).16شکل ( بود)  درصد75-25(
. کنند  اقدام به برداشت گندم میماه خرداد31 تا 13گرگان دریافتند که کشاورزان این منطقه بین 

 خردادماه عملیات برداشت این 25 تا 18درصد کشاورزان بین  50هاي نامبردگان نشان داد که  بررسی
)  تن در هکتار6/4 نطور میانگی هب( تن در هکتار 5/2-3/6دهند و عملکرد آنها بین  محصول را انجام می

  .در نوسان بود
  

  
  

  . درصد فراوانی تجمعی روز برداشت از اول فروردین در اراضی مورد بررسی-15شکل 
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  . درصد فراوانی عملکرد گندم در اراضی مورد بررسی-16شکل 
  

) 2  و1( ولادر جدگذاري فاکتورهاي مختلف مدیریتی بر عملکرد گندم تأثیرداري و  میزان معنی
، سابقه کشاورز، سنبلهاز میان پارامترهاي مختلف مورد بررسی تراکم بوته، تراکم . ان داده شده استنش

  . ندم داشتند عملکرد گرداري ب  معنیتأثیرو نوع رقم  برداشت تاریخ و کاشت تاریخ
  

 . عملکرد گندمبرمورد مطالعه ) کمی( داري متغیرهاي بررسی معنی -1 جدول

  داري معنی a±se b±se R2 Pr>F  متغیر
 ns  7504/0  0024/0  006/0±02/0 85/2170±37/256  ها  زمینمساحت

 ++  1024/0  0608/0  28/5±16/3  47/1478±46371 تراکم بوته
 +  1294/0  0527/0  63/2±70/1  65/1679±71/390 سنبلهتراکم 

 ++  0897/0  0655/0  -97/18±93/10  82/2913±74/418 سابقه کشاورز

 +  1124/0  0576/0  -18/47±11/29  81/5907±47/2270 کاشت تاریخ
 ++  0612/0  0792/0  -12/88±88/45  96/9712±12/3892 برداشت تاریخ

 ns  4556/0  013/0  79/1±38/2  17/1842±53/545 بذر مصرفی
 ns  6015/0  0064/0  -91/78±97/149  75/2329±86/236  مصرفیکش علف

 ns  9494/0  0001/0  28/0±43/4  82/2218±13/310 هرز لفع تراکم 
  .باشد میداري  و عدم معنی 20، 10دار در  ترتیب معنی به nsو  + ،++ 
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  .مورد مطالعه بر عملکرد گندم) کیفی( داري متغیرهاي  بررسی معنی-2جدول 
  داري معنی <Pr  میانگین مربعات  درجه آزادي  متغیر

 ns  979/0  57/768  1  صورت دستی هروش کاشت ب
  ns  979/0  57/768  1  نتریفوژصورت سا هروش کاشت ب

  **  046/0  56/4216680  1  رقم
  ns  570/0  94/746594  3  نوع سم مصرفی

  ns  749/0  83/113784  1   توفورديکش علفمصرف 
  ns  232/0  10/1562229  1  کش کاپتان مصرف قارچ

  ns  713/0  15/150431  2  کش علفمصرف 
  .باشد داري می یدرصد و عدم معن 1دار در  ترتیب معنی  بهnsو  **، *
  

دار  صورت خطی و معنی عملکرد بهنتایج نشان داد که با افزایش تراکم بوته گندم در مترمربع، 
نقل از (  تتیوکاگو و گاردنر.)17شکل ( اگرچه ضریب تبیین کوچک بود ).>1/0P (افزایش یافت

تري سطح   به نحو مناسبکه گیاهان دلیل این هاي باال به عنوان نمودند که در تراکم) 2009طاهرنیا، 
محیطی  دهند، از حداکثر عوامل و منابع میاي را تشکیل  بستهمزرعه را پوشش داده و پوشش گیاهی 

کنند که به دنبال  برگ بیشتري در واحد سطح تولید می  در نتیجه میزان شاخص سطح. کنند میاستفاده 
  . یابد زان فتوسنتز افزایش میآن جذب تشعشع فعال فتوسنتزي در پوشش گیاهی باال رفته و می

  

  
  

  . دانه رابطه رگرسیونی بین تراکم بوته گندم و عملکرد-17شکل 
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 )18شکل (  وجود داشت معکوسیدار معنیرابطه کشاورز با عملکرد محصول   در این مطالعه سابقه
 کشاورزان قدیمی رسد نظر می هب. باشد میسابقه و قدیمی روز نبودن کشاورزان پر ه ناشی از بکه احتماالً

  .تمایل بیشتري به کشاورزي سنتی در مقایسه با کشاورزان با تجربه کاري کمتر دارند
  

  
  

  . رابطه رگرسیونی بین سابقه کشاورز و عملکرد گندم-18شکل 
  

در منطقه مورد بررسی، .  عملکرد یک رابطه خطی کاهشی بود وکاشت  تاریخرابطه رگرسیونی بین 
که در شکل طور اما همان. گیرد  روز پس از اول مهرماه صورت می70-100 زمانی بازهکاشت گندم در 

داري کاهش  طور معنی ه در کاشت عملکرد بتأخیر روز بعد از مهر، با هر روز 70از شود،  مشاهده می
ثر بر طول دوران ؤعنوان یک فاکتور م  را بهکاشت  تاریخ) 2012( کیانی و همکاران. )19شکل ( یابد می

 محلوجی و . رویشی و زایشی و توازن بین آنها و در نهایت میزان عملکرد محصول معرفی نمودرشد
و تنش رطوبتی بر ) ماههفتم خرداد و هفتم تیر( کاشت تاریخ دو تأثیرنیز با بررسی ) 2000( همکاران

طول دوره  در کاشت تأخیرعملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا چیتی در منطقه اصفهان اظهار داشتند که با 
تر شده و زمان رسیدگی نیز تسریع  کاهش یافته، مراحل نمو کوتاه) دوره رویشی( رسیدن به گلدهی

  . درصد کاهش عملکرد است6/29 که نتیجه آن شود می
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  . و عملکرد گندمکاشت تاریخ رابطه رگرسیونی بین -19شکل 
  

که . فروردین متغیر است روز پس از اول 75-90 زمان برداشت محصول از )20( براساس شکل
 بیشتري از زمان رسیدگی بذر انجام شود، عملکرد کمتري حاصل خواهد تأخیرهرچه زمان برداشت با 

با ) 2010(قربانی و همکاران .  در کاشت بوده استتأخیربرداشت در واقع نتیجه   این تاریخ در.شد
بر عملکرد زیره سبز دریافتند که ) ماه اسفند10 دي و 30 آذر، 20(هاي مختلف کاشت تاریخبررسی اثر 

  .داري کاهش یافت طور معنی هاین گیاه ب  در کاشت، عملکردتأخیربا 
  

  
  

  . و عملکرد گندمبرداشت تاریخ رابطه رگرسیونی بین -20شکل 
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 درصد 1  احتمالگندم در سطح ر عملکرد اثر رقم بشود می مالحظه 2طور که در جدول  همان
 2848( از عملکرد باالتري برخوردار بود N80-19در مقایسه با رقم  N81-18رقم . دار بود معنی

  ). کیلوگرم در هکتار2083کیلوگرم در هکتار در مقابل 
نتایج مربوط به رگرسیون گام به گام جهت تعیین مهمترین متغیرهاي مدیریتی موثر بر عملکرد و 

یر عنوان متغ رد در واحد سطح بهعملک در این رگرسیون. است   آورده شده3 مدل عملکرد در جدول
 بذر مقدار، ، نوع رقمکاشت تاریخ کشاورز،  سابقهمتغیرها از قبیل وابسته در نظر گرفته شد و سایر 

در نهایت . گردد  مشاهده می)1(معادله در که نتیجه آن  ،رهاي مستقل لحاظ شدندمصرفی به عنوان متغی
 و سهم هر کدام از متغیرها بر حصول عملکرد قابلعی، میزان عملکرد واق، معادلهاین با استفاده از 

  .تعیین گردیدکاهش عملکرد 
  

)1(            6159297186966395362801944319902
3777442782216575162

///)(/
///)/(
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: PDOYسابقه کشاورز، : FEXP،  تراکم بوته گندم در مترمربع:PDEN، عملکرد: Yکه در آن، 

 مصرف :Topicg و مصرفی مقدار بذر :N80-19، SRATEاستفاده از رقم : N80-19، کاشت تاریخ
  .باشد گرانستار می + کش تاپیک علف

طبق . است   عوامل محدودکننده نشان داده شدهیک از عملکرد گندم و سهم هرخأل  3 در جدول
. تخمین زده شدکیلوگرم در هکتار  5698 و 2236ترتیب  مدل عملکرد، متوسط و حداکثر عملکرد به

 به 3ذیل و با توجه به جدول  که دریلوگرم در هکتار بود  ک3462 عملکرد تخمین زده شده خألکل 
  .شود میکدام از عوامل مدیریتی در این کاهش عملکرد پرداخته  بررسی سهم هر

 532(عملکرد خأل  درصد از کل 15مسئول  گندم  راکم بوتهپایین بودن تنتایج نشان داد که 
اگر با .  بوته در مترمربع بود143رد بررسی متوسط تراکم بوته در اراضی مو.  است)کیلوگرم در هکتار

مربع  بوته در متر350تراکم بوته به   فرضاًو کاشت، هاي مناسب براي تهیه بستر کارگیري روش هب
  .  کیلوگرم در هکتار افزایش خواهد یافت532میزان  ، عملکرد محصول بهافزایش یابد

با افزایش تجربه کشاورزان،  18 کلبا توجه به ش.  سال بود36میانگین سنی تجربه کشاورزان 
تر  هاي سنتی تر از روش  کشاورزان قدیمیاحتماالً. داري کاهش یافت طور معنی هعملکرد محصول ب
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اگر فرض کنیم تجربه و . دهند  جدید کمتر توجه نشان میهاي یافتهو به کاربرد کنند  استفاده می
تر در تولید محصول،  هاي علمی کارگیري روش ه بدلیل  به سال باشد، احتماال14ًکاري کشاورزان  سابقه

  و تجربه کاريسابقهبر این اساس .  کیلوگرم درهکتار افزایش خواهد یافت354میزان  عملکرد به
  .خواهد بود عملکرد گندم خأل درصد 10کشاورز عامل 

 36 ، با)روز از اول مهرماه( کاشت تاریخ، 2در بین عوامل فاکتورهاي مورد بررسی در جدول 
 . داشتحصول عملکرد قابل واقعی و  عملکردفاصله بینبیشترین سهم را در ایجاد عملکرد خأل درصد 

نسبت به کاشت محصول )  روز بعد از مهرماه78( طور متوسط کشاورزان منطقه در اواسط آذر ماه هب
بعد از  روز 50(  آبان20 که اگر کشاورزان در دهد میخروجی مدل عملکرد نشان . خود اقدام نمودند

  .یافت  کیلوگرم در هکتار افزایش می1235میزان  نمودند، عملکرد آنها به اقدام به کشت می) مهر ماه
 21( عملکرد حاصله داشتخأل  بیشترین سهم را در کشت شده، نوع رقم کاشت تاریخبعد از 

 درصد 80. را براي کاشت انتخاب نمودند N80-19و  N81-18عمده کشاورزان دو رقم ). درصد
از N80-19  جاي رقم  که اگر بهدهد مینتایج مدل نشان . استقبال کردند N80-19از رقم نیز  کشاورزان

متوسط میزان  .یافت  کیلوگرم در هکتار افزایش می722میزان  شد، عملکرد به استفاده می N81-18رقم 
ز همین مقدار بذر براي ما فرض را بر این گذاشتیم که ا.  کیلوگرم در هکتار بود220بذر مصرفی، 

  .عملکرد ناشی از آن صفر شدخأل کشت استفاده شود، بنابراین 
بر طبق شکل . درصد بود 18هاي تاپیک و گرانستار،  کش علف مصرف عدمعملکرد ناشی از خأل 

در مزارعی که از این . استفاده نکردند هاي تاپیک و گرانستارکش علف درصد کشاورزان از 93، )9(
.  بود) لیتر در هکتار067/0(  لیتر در هکتار1کمتر از  آنها مصرف میانگین استفاده شده بود، ها کش علف

   .بوده است عملکردخأل  کیلوگرم در هکتار 619ها باعث کش علفعدم استفاده از این  ،بر طبق مدل
ان عملکرد گندم در شرایط گرگخأل ثر در ایجاد ؤبا بررسی عوامل م) 2011( سلطانی و همکاران

وجود ) خأل(  کیلوگرم در هکتار فاصله2348کرد قابل حصول، لدریافتند که بین عملکرد واقعی و عم
ترتیب با   بهکاشت تاریخنامبردگان نشان دادند که میزان مصرف پتاسیم، مدیریت تغذیه نیتروژن و . دارد
توان  ها می زي آنسا عملکرد هستند و با بهینهخأل در ثر ؤترین عوامل م  درصد مهم19 و 61، 20

  . کیلوگرم افزایش داد2348میزان  عملکرد گندم در گرگان را به
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  .خال عملکرد محصول متغیرهاي مختلف بر تأثیر نتایج تجزیه رگرسیون -3 جدول
  خأل  عملکرد حاصله با مدل  شکل متغیر در مدل

  ضریب  متغیر
  میانگین

مقدار 
  انتخاب شده

  میانگین
مقدار 

  انتخاب شده
  رمقدا

)Kg/ha(  
%  

61/5929 عرض از مبداء  1 1 6/5929  61/5929  *  *  
58/2 تراکم بوته  143 350 369  901  532  15  

-28/16 تجربه کشاورز  36 14  582-  228-  354  10  
-38/44 کاشت تاریخ  78 50  3454-  2219-  1235  36  

-N8019 44/902رقم استفاده از   80/0  0  722-  0  722  21  
  0  0  650  560  220  220  95/2 میزان بذر

  18  619  664  44  1  07/0  72/663 گرنستار+تاپیک
  100  3462  5698  2236  -  -  - میانگین عملکرد

  
   کلیگیري نتیجه

 2236( و عملکـرد واقعـی  )  کیلـوگرم در هکتـار  5698( حـصول  عملکرد قابل بین در این پژوهش  
ثر در ایجاد این ؤبا بررسی عوامل م. شت کیلوگرم وجود دا3462میزان   بهاي فاصله، )کیلوگرم در هکتار

مـصرف    عـدم ،) درصـد 21( ، رقم) درصد36( کاشت تاریخترتیب   مشخص گردید که به    عملکرد،خأل  
 و تجربـه کـاري کـشاورز   ) درصد15( تراکم بوتهپایین بودن ، ) درصد 18( گرانستار + تاپیک کش علف

 بنابراین با اصـالح مـوارد فـوق    .داشتند  عملکردخألاین مقدار بیشترین سهم را در ایجاد     )  درصد 10(
  .توجهی دست یافت ، به عملکرد قابلتوان می
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Abstract2 

To investigate the factors affecting rain-fed wheat yield loss, compared to the 
attainable yield, a non systematic survey experiment was conducted in 45 fields in 
the township of Bandar-gaz in 2012. Sampling of wheat and weeds were taken in 
two stage (before heading and harvest maturity) by randomized to the five points of 
diameters of each field using quadrate size 1m*1m. In this study all information 
about crop management including Land area, farmers experience, the seed bed 
preparation, sowing date, cultivar and site preparation of them, sowing ways, seed 
rate, weeds control ways, kind, amount and time of herbicide, fungicide use and 
wheat harvest time were collected during a growing season by preparing 
questionnaire and complete them with farmers. At the end of the growing season, 
the actual yield harvested by farmer’s recorded. Among the various parameters, 
plant and raceme density, farmer experience, planting and harvesting dates had 
significant effects on wheat yield. Farmers with higher experience had lower yield 
and with delay in planting and harvesting time, yield was reduce. The results 
showed that the average actual yield (2236 kg ha) and attainable yield  (5698 kg per 
hectare), there is a gap of 3462 kg per hectare. Share wheat low density of yield 
gap by 15%, lack of acceptance of new finding, 10%, late planting date, 30%, 
inappropriate cultivar N8019 compared with N8118, 21%, non-use Topic and 
Geranestar herbicides (18%). With improvisation cases referred above, can reduced 
yield gap and increased yield to more than 5 tons per hectare. 
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