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چكيده
کمیسازی خالء عملکرد برنج ( )Oryza sativa L.برای دانستن امکان رسیدن به عملکرد باالتر و برنامهریزیهای مناسب ضرورت دارد .بنابراین ،این
پژوهش با هدف مستندسازی فرآیند تولید و برآورد خالء عملکرد برنج مرتبط با مدیریت زراعی ارقام اصالح شده برنج در منطقه نکا واقع در استان مازندران
انجام شد .به این منظور در این پژوهش کلیه عملیات مدیریتی انجام شده از مرحله تهیه بستر بذر تا برداشت در  811مزرعه از طریق مطالعات میدانی
طی سالهای  8932و  8931ثبت شد .نتایج نشان داد که از حدود  811متغیر مورد بررسی ،مدل نهایی با هشت متغیر مستقل انتخاب شد .در مدل عملکرد،
متوسط و حداکثر عملکرد بهترتیب  2832و  3428کیلوگرم در هکتار تخمین زده شد .متوسط و حداکثر عملکرد مشاهده شده در مزرعه نیز برابر  2821و
 1411کیلوگرم در هکتار بود .کل خالء عملکرد تخمین زده شده برابر  4122کیلوگرم در هکتار بود .میزان افزایش عملکرد مربوط به متغیرهای تناوب
زراعی و بذر گواهی شده به ترتیب برابر  888و  828کیلوگرم در هکتار بود .مقدار افزایش عملکرد مربوط به اثر کود سرک و پتاسیم مصرفی نیز بهترتیب
برابر  942و  422کیلوگرم در هکتار معادل  84و  99درصد از کل خالء عملکرد بود .همچنین ،میزان افزایش عملکرد مربوط به متغیر مصرف نیتروژن بعد
از گلدهی و محلولپاشی ریزمغذیها بهترتیب برابر  942و  482کیلوگرم در هکتار معادل  84و  81درصد از کل خالء عملکرد بود .میزان خسارت عملکرد
ناشی از دو متغیر پیشکاشت کلزا و تاریخ بذرپاشی در خزانه بهترتیب برابر دو و  88درصد از کل افزایش عملکرد ( 92و  449کیلوگرم در هکتار) بود.
بنابراین ،بر اساس برازش رابطه بین عملکرد مشاهده شده و عملکرد پیشبینی شده میتوان بیان کرد که دقت مدل (معادله تولید) مناسب بوده و میتواند
برای برآورد میزان خالء عملکرد و تعیین سهم هر یک از متغیرهای محدود کننده عملکرد بهکار گرفته شود .لذا ،مدیریت زراعی هشت متغیر وارد شده در
معادله تولید در مزارع کشاورزان میتواند منجر به افزایش عملکرد و کاهش خالء عملکرد شود.
واژههاي كليدي :تحلیل مقایسه کارکرد ،تناوب زراعی ،کود سرک ،عملکرد دستیافتنی ،محلولپاشی

مقدمه
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ظرفیت نهایی تولید غذا در جهان از طریق میزان زمینهای مناسب
و منابع آب در دسترس برای تولید محصوالت زراعی و همچنین
محدودیتهای بیوفیزیکی رشد گیاهان زراعی محدود میشود ( Van
 .)Ittersum et al., 2013از بین بردن فاصله بین عملکردی که در
8و  -9دانشجوی دکتری و استادیار گروه زراعت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرگان
 -4استاد گروه تولیدات گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -2محقق دوره پسادکتری زراعت مولکولی ،پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

حال حاضر در مزارع بهدست میآید و عملکردی که میتواند با استفاده
از بهترین ارقام سازگار با محیط و مناسبترین روشهای مدیریت آب،
خاک و گیاه بهدست آید ،راهکاری کلیدی برای غلبه بر چالش تغذیهای
جمعیت در حال رشد جهان است ( .)Hochman et al., 2013انتظار
تأمین تقاضای شدید غذایی از طریق افزایش سطح زیر کشت قابل
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توجیه نیست ،زیرا در ابتدا زمینهای مناسب برای کشاورزی کم بوده و
سپس تقاضای زمین برای کاربریهای غیرکشاورزی افزایش یافته
است؛ لذا ،در کشورهای در حال توسعه انتظار میرود که  11درصد رشد
در تولید محصوالت زراعی از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح و
افزایش فشردهسازی زراعی و  41درصد باقیمانده توسط افزایش سطح
زیر کشت حاصل شود (.)Bruinsma, 2009
یکی از مشکالت اساسی تولید گیاهان زراعی در کشور ایران،
اختالف زیاد بین عملکرد واقعی کشاورزان و عملکرد قابلحصول است.
آنالیز خالء عملکرد یک تخمین کمی از امکان افزایش ظرفیت تولید را
فراهم میکند که یک جزء مهم در طراحی راهبردهای تأمین غذا در
مقیاس منطقهای ،ملی و در سطح جهانی است ( van Wart et al.,
 .)2013خالء عملکرد اختالف بین عملکرد پتانسیل با عملکرد واقعی
بهدست آمده از مزرعه تحت شرایط مطلوب مدیریتی تعریف میشود
( .)Lobell et al., 2009; van Ittersum et al., 2013تحلیل مقایسه
کارکرد ( )CPA2یکی از روشهایی است که برای کمی کردن خالء
عملکرد استفاده میشود .با استفاده از این روش محدودیتهای اصلی
عملکرد و توابع کمی شده برای خالء عملکرد تعیین میشود .در روش
 CPAبا استفاده از رگرسیون چندگانه و با روش گامبهگام ( Soltani
 ،)et al., 2016محدودیتهای عملکرد و مدل تولید تعیین میشود .با
استفاده از معادله تولید و مقادیر مؤلفههای مدل سهم هر یک از
محدودیتها در ایجاد خالء عملکرد مشخص میشود ( De Bie,
.)2000
در زمینه آنالیز خالء عملکرد برنج ( )Oryza sativa L.در جهان
میتوان به آنالیز خالء عملکرد برنج در نظامهای کاشت رایج و ارگانیک
در مدیترانه ()Delmotte et al., 2011؛ تعیین عوامل مؤثر بر تنوع
عملکرد برنج غرقابی در در جنوب مرکزی بنین ( Tanaka et al.,
)2013؛ تعیین عوامل رکود عملکرد برنج در نظامهای کاشت غرقابی
در دره رودخانه سنگال ()Tanaka et al., 2015؛ آنالیز خالء عملکرد
نظامهای کاشت برنج در آمریکا ()Espe et al., 2016a, b؛ شبیهسازی
خالء عملکرد برنج در دنیا ()Mueller et al., 2012؛ تعیین خالء
عملکرد برنج غرقابی در کشور چین ( )Xu et al., 2016و آنالیز خالء
عملکرد برنج با استفاده از مدلسازی در فیلیپین ()Silva et al., 2017
اشاره کرد .همچنین Kayiranga (2006) ،نیز خالء عملکرد برنج را
 8111کیلوگرم در هکتار برآورد کرد .دیگر محقق نیز نشان داد که به
ترتیب کود با  99درصد ،کمبود آب با  44درصد ،برداشت دیرهنگام با
 81درصد ،وجین دستی در نوبت دوم با  84درصد و به تعویق افتادن

2- Comparative performance analysis

نشاکاری با هفت درصد ،مهمترین عوامل ایجاد خالء عملکرد در برنج
به میزان  4941کیلوگرم در هکتار بودند (.)Rajapakse, 2003
در سالهای اخیر بهعلت نگرانیهای بهوجود آمده در مورد مباحث
امنیت غذایی ،مطالعات نیز در این زمینه در سطح جهان ( Lobell et
 )al., 2009; van Ittersum et al., 2013; Wang et al., 2015و
ایران ( ;Habibi et al., 2019a; Haghshenas et al., 2018
Halalkhor et al., 2018; Kamkar et al., 2007; Nezamzadeh
)et al., 2019; Soltani et al., 2016; Yousefian et al., 2018

رو به افزایش است و نیاز است تا با روشهای آماری مناسب اقدام به
برآورد میزان خالء عملکرد و دالیل آن و شناسایی عوامل محدودکننده
عملکرد پتانسیل کرد ( .)Hajarpour et al., 2015مطالعات انجام شده
نشان میدهد که اولین قدم برای کاهش خالء عملکرد ،مشخص کردن
متغیرهای مهم محدودکننده عملکرد است .شناخت صفات محدودکننده
عملکرد میتواند محققان را در تالش برای کاهش خالء عملکرد یاری
دهد .کاهش خالء عملکرد نه تنها به افزایش عملکرد و تولید کمک
میکند ،بلکه کارایی استفاده از زمین و نیروی انسانی را بهبود میبخشد
که در نتیجه هزینه تولید را کاهش و پایداری عملکرد را افزایش میدهد.
از اینرو ،کمیسازی خالء عملکرد برای دانستن امکان رسیدن به
عملکرد باالتر و برنامهریزیهای مناسب ضرورت دارد.

مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی و اقلیم منطقه

این آزمایش در منطقه نکا واقع در شرق استان مازندران طی
سالهای  8932و  8931انجام شد .شهرستان نکا در قسمت شمالی
رشتهکوههای البرز و جنوب دریای خزر و در شمال ایران در عرض
جغرافیایی  94درجه و  93دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  19درجه و
 83دقیقه غربی و در  44کیلومتری جنوب دریای خزر قرار دارد .آبو
هوای قسمت جلگهای نکا مطلوب و معتدل و آبوهوای قسمت
کوهستانی آن سردسیری است .مساحت اراضی شالیزاری در شهرستان
نکا حدود  81هزار هکتار بوده که معادل  2/9درصد از کل اراضی
شالیزاری در سطح استان مازندران است .کشت غالب ارقام اصالحشده
و پرمحصول در منطقه نکا شامل ارقام شیرودی ،ندا و فجر هستند.
مهمترین مؤلفههای آبوهوایی در طی دوره نمو و رشد گیاه برنج
در منطقه نیز در جدول  8ارایه شده است .دادههای هواشناسی شامل
دمای متوسط ،دمای کمینه و بیشینه (درجه سانتیگراد) ،رطوبت نسبی
(درصد) ،ساعت آفتابی ،تبخیر و تعرق (میلیمتر) و بارندگی (میلیمتر)
از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک دشتناز با طول جغرافیایی  14درجه

مستندسازی فرآیند تولید و تحلیل عوامل محدود کننده عملکرد...

و  22دقیقه و عرض جغرافیایی  94درجه و  22دقیقه با ارتفاع  43متر
از سطح دریای آزاد جمعآوری شد (جدول  .)8برای محاسبه تابش
خورشیدی (مگاژول در مترمربع در روز) از برنامه  Srad_calcاستفاده
شد که از ضرایب انگسترم در برنامه استفاده شد ( & Soltani
 .)Maddah, 2010این برنامه از دادههای ساعت آفتابی هر منطقه برای
محاسبه تابش خورشیدی استفاده میکند .برای محاسبه طول روز از
برنامه  PP_calcاستفاده شد (.)Soltani & Maddah, 2010
جمعآوری دادهها

مستندسازی فرآیند تولید در کشاورزی شامل تهیه کلیه اطالعات و
فعالیتهایی است که سیر تولید یک محصول از مرحله تهیه بستر بذر
تا برداشت را نشان میدهد ( Dastan et al., 2017; Habibi et al.,
 .)2019b, Torabi et al., 2019به این منظور در این پژوهش کلیه
عملیاتهای مدیریتی انجام شده از مرحله شخم اولیه و تهیه خزانه تا
برداشت مربوط به  811مزرعه در منطقه نکا واقع در استان مازندران
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بهصورت پیمایشی و از طریق مطالعات میدانی برای برآورد خالء
عملکرد ثبت شد .برای تعیین تعداد مزارع (نمونه) از فرمول کوکران
استفاده شده است .تمامی مزارع مورد مطالعه متعلق به ارقام اصالح
شده یا پرمحصول بود .مشخصات ارقام در جدول زیر ارایه شده است
(جدول .)4
برای انجام این تحقیق ابتدا مزارع بهطور تصادفی شناسایی و
انتخاب شدند .شیوه شناسایی مزارع به شکلی بود که کلیه روشهای
عمده تولید را در منطقه پوشش داده و از لحاظ مدیریتی نیز دارای تنوع
باشد .سپس ،برای جمعآوری اطالعات مربوط به مدیریت مزرعه ،ابتدا
کلیه اعمال زراعی تفکیک شدند .با شروع هر عملیات ،با توجه به
نوسانات دمایی ،تنوع روشهای تولید و مقادیر مختلف کاربرد نهادهها
(ورودیها) توسط کشاورزان منطقه و بهمنظور تهیه اطالعات جامعتر،
اطالعات بارز عملیات زراعی از قبیل تاریخ شروع هر عملیات و میزان
ورودیها در هر مرحله از اجرا (کاشت تا برداشت) از مزارع جمعآوری
و ثبت شد.

جدول  -1ميانگين مؤلفههاي آب و هوایی در دوره آزمایش در مقایسه با ميانگين آمار بلند مدت  11ساله ()1931-1931
)Table 1- Description of climatic parameters in the experiment period (2015-2016) and mean term period (2001-2016

تابش

ساعت آفتابی

رطوبت نسبی

Solar
radiation
)(MJ.m-2.d-1

كل
Sunshine
hours

Mean
humidity
)(%

Rain
)(mm

متوسط دما

بارندگی

تبخير و تعرق
Evaporation
)(mm

Mean.
temp.
)(°C

دماي

دماي

بيشينه

كمينه

Max.
temp.
)(°C

Min.
temp.
)(°C

14.7

157.7

76

98.7

71.8

14.5

19.5

9.5

17.0

168.8

77

27.0

115.9

20.4

25.2

15.8

22.2

252.2

76

23.7

154.4

23.9

28.6

19.2

21.3

238.0

75

59.4

169.4

26.8

31.4

22.2

21.9

269.5

73

6.7

193.9

28.0

33.5

22.6

18.6

240.5

71

99.3

156.6

26.6

32.0

21.2

19.5

208.8

73.5

89.0

147.6

22.8

25.2

18.3

خورشيدي

در این بررسیها شیوه انجام هر عملیات مدیریتی در هر یک از
مراحل کاشت ،داشت و برداشت و همچنین نسبتی از کشاورزان که
از شیوههای مختلف هر یک از این عملیات مدیریتی استفاده کردند،
مشخص شد .کلیه اطالعات مربوط به مدیریت زراعی شامل عملیات
تهیه بستر بذر (نوع ،تعداد و زمان شخم ،دیسک و غیره) ،رقم مورد
استفاده و محل تهیه بذر آن ،زمان کاشت ،کود (نوع کود ،میزان کود
و زمان مصرف کود) ،مبارزه با آفات ،بیماریها و علفهای هرز،

ماه
Month

فروردین
Apr.

اردیبهشت
May

خرداد
Jun.

تیر
Jul.

مرداد
Aug.

شهریور
Sep.

دوره  81ساله
Mean 15 years

آبیاری (تعداد و زمان آبیاری) و مسایل مربوط به برداشت (زمان
برداشت و میزان عملکرد) جمعآوری شد .این اطالعات در قالب
پرسشنامه و از طریق مصاحبه رو در رو با  811کشاورز جمعآوری و
تکمیل شد .در پایان فصل رشد میزان عملکرد واقعی برداشت شده
توسط کشاورزان ثبت شد.
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جدول  -2تشریح مشخصات ارقام برنج مورد بررسی در آزمایش
Table 2- Description of rice cultivars characteristics in the experiment

تحمل به تنش

كيفيت

ميزان عملكرد

وضعيت رسيدگی

وضعيت رشدي

Tolerance
to stress

Quality
condition

Paddy yield
)(kg.ha-1

Maturity
condition

Growth
condition

رقم
Cultivar

متحمل

پایین

پرمحصول

دیررس
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تجزیه و تحلیل دادهها

در پایان مشخصات متغیرها بهصورت مقادیر متوسط و بهترین
حالت که میتواند در مدل رگرسیونی عملکرد قرار گیرد وارد مدل تولید
پنج متغیره شدند .برای تعیین مدل عملکرد (تولید) ،رابطه بین تمام
متغیرهای اندازهگیری شده و عملکرد از طریق روش رگرسیون مورد
بررسی قرار گرفت .مدل نهایی با استفاده از روش آزمون و خطای کنترل
شده تعیین شد که میتواند اثر محدودیتهای عملکرد را کمی کند .با
قرار دادن متوسط مشاهده شده متغیرها (xها) در مدل ،عملکرد متوسط
محاسبه شد .سپس ،با قرار دادن بهترین مقدار مشاهده شده متغیرها در
مدل عملکرد ،حداکثر عملکرد قابلحصول محاسبه شده است .اختالف
این دو ،بهعنوان خالء عملکرد در نظر گرفته شد .اختالف حاصلضرب
مقدار متوسط مشاهده شده برای هر متغیر در ضریب آن با حاصلضرب
مقدار بهترین مشاهده شده برای همان متغیر در ضریب همان متغیر
الی  41سال) را دارا بودند (شکل 8الف) .در  811مزرعه مورد بررسی از
نظر محصول قبل از کاشت برنج ،حدود  91کشاورز اقدام به کشت شبدر
برسیم کردند .در  23مزرعه زیر کشت هیچ محصولی قرار نگرفته و

نشان دهنده مقدار خالء عملکرد ایجاد شده برای آن متغیر است .نسبت
خالء عملکرد برای هر متغیر به کل خالء عملکرد ،نشاندهنده سهم آن
در ایجاد خالء عملکرد است و بهصورت درصد نشان داده شد .برای
تجزیه و تحلیل از رویههای  Nlin ،Freqو  Stepwiseنرمافزار SAS
نسخه  3/8استفاده شد.

نتایج و بحث
با توجه به یافتههای شکل 8الف مشاهده میشود که از نظر سابقه
تولید کشاورزان در منطقه بین یک الی  41سال سابقه تولید داشتند.
طبق یافتهها حدود  21درصد از کشاورزان سابقه تولید کمتر از  41سال
داشتند .حدود  93درصد از کشاورزان سابقه تولید بین  41تا  21سال
داشتند .تنها  84درصد از کشاورزان دارای سن  21الی  11سال بودند.
همچنین ،تنها چهار درصد از کشاورزان سابقه تولید باالی  11سال (11
آیش (نکاشت) انجام شد .در سه مزرعه کشاورزان اقدام به کشت جو و
در چهار مزرعه باقال کشت کردند .همچنین ،کشاورزان در شش مزرعه
کلزا کشت کردند (شکل 8ب).

شكل  -1احتمال توزیع تجمعی سابقه توليد (الف) و درصد فراوانی محصول قبلی (ب) در مزارع مورد بررسی برنج
Fig. 1- Probability of cumulative distribution of production history (a) and crop rotation (b) in paddy fields
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اراضی شالیزاری انتخاب شده ،دارای مساحت متفاوتی بوده و از این
نظر دارای تنوع الزم بودهاند .مساحت  811مزرعه مورد بررسی بین
 1/2الی  3هکتار بودند که نشان میدهد اراضی شالیزاری انتخاب شده،
از نظر مساحت دارای تنوع الزم بودهاند (شکل -4الف) .حدود  91درصد
از مزارع دارای مساحت کمتر از یک هکتار بود .همچنین 92 ،درصد از
مزارع مساحتی بین یک الی دو هکتار را دارا بودند (شکل 4الف) .با
توجه به یافتههای شکل 4ب ،میزان بذر مصرفی در  811مزرعه مورد
مطالعه بین  91تا  841کیلوگرم در هکتار متغیر بود .بر اساس یافتهها
در  43درصد از مزارع مصرف بذر کمتر از  11کیلوگرم در هکتار بود.
طبق یافتهها  42درصد از کشاورزان مصرف بذر بین  11الی 41
کیلوگرم در هکتار داشتند .همچنین ،بذر مصرفی  49درصد از کشاورزان
بین  41الی  21کیلوگرم در هکتار بود .بذر مصرفی حدود  82درصد از
کشاورزان بین  21الی  31کیلوگرم در هکتار بود .تنها سه درصد از
کشاورزان مورد بررسی مصرف بذر بین  31الی  811کیلوگرم در هکتار
داشتند .تنها چهار درصد از کشاورزان باالی  811کیلوگرم در هکتار بذر
مصرف کردند که حداکثر بذر مصرفی نیز  841کیلوگرم در هکتار
گزارش شد (شکل -4ب) .استفاده از مکانیزاسیون برای تهیه خزانه ،بذر
مصرفی و سطح خزانهگیری را در کاشت نیمهمکانیزه کاهش میدهد.
همچنین ،نشاکاری به روش رایج زودتر از روش نیمهمکانیزه شروع
میشود .این در حالی است که در روش سنتی و هنگام کندن و انتقال
نشاها به زمین اصلی ریشه ،ساقه و برگها خسارت دیده و هنگام نشا
نیز ریشهها حالت انحنا پیدا میکند که موجب پوسیدگی از محل انحنا
و وارد شدن خسارت به گیاهچه برنج میشود ،ولی این مشکالت در
روش مکانیزه وجود ندارد .در کاشت نیمهمکانیزه شیوه خزانهگیری
تغییریافته و از خزانه نشای جعبهای و پرورش و کاشت نشاهای جوان
 9-2برگی انجام میشود ( Amiri Larijani, 2010; Amiri
 .)Larijani et al., 2010شالیکاران در کاشت رایج منطقه بهطور
معمول نشاهای مسن و بالغ گیاه برنج را با تراکمهای باال ،بهصورت

دستهای و با تعداد بسیار زیاد نشا در کپه نشاکاری میکنند که باعث
افزایش مصرف بذر و کاهش پتانسیل رشد اندام هوایی و ریشه گیاه
برنج در اثر افزایش رقابت درون بوتهای میشود ( Dastan et al.,
.)2015
از نظر محل تهیه بذر در  811مزرعه مورد بررسی مشاهده شد که
در  22مزرعه کشاورزان از بذور خود مصرفی و  19کشاورز از بذور
گواهی شده استفاده کردند .همچنین 14 ،کشاورز بذر مصرفی را از
مراکز خدمات و  21کشاورز بذر مصرفی را از بازار تهیه کرده بودند
(شکل -9الف) .طبق یافتهها ضدعفونی بذور توسط کشاورزان منطقه
توسط سه ماده انجام شد که شامل تیرام ،بنومیل و ویتائاکس بود .در
 21مزرعه کشاورزان از تیرام و در  82مزرعه کشاورزان از بنومیل برای
ضدعفونی بذور مصرفی استفاده کرده بودند .همچنین 42 ،کشاورز از
ویتاواکس برای ضدعفونی بذور استفاده کردند .در هیچ مزرعهای از
نمک برای ضدعفونی بذور استفاده کردند (شکل -9ب).
بر اساس دادههای مورد مطالعه در  811مزرعه مورد مطالعه
کشاورزان از ارقام پرمحصول و اصالح شده شیرودی ،ندا ،فجر ،قائم و
نعمت استفاده کردند .در  41مزرعه کشاورزان اقدام به کشت رقم
شیرودی کردند .در  84مزرعه رقم ندا و در  84مزرعه رقم فجر کشت
شد .همچنین در چهار مزرعه رقم قائم ،و در دو مزرعه رقم نعمت کشت
شده بود (شکل -2الف) .طبق یافتهها مشاهده میشود که کشت غالب
کشاورزان منطقه برای ارقام پرمحصول و اصالح شده مربوط به رقم
شیرودی است که محققان برای تولید ارقام اصالحی جدید بهتر است
از رقم شیرودی بهعنوان والد استفاده کنند .از نظر نوع خزانه نیز دو
وضعیت خزانه سنتی و جعبه نشا وجود داشت که در  21مزرعه
کشاورزان از خزانه سنتی و در  14مزرعه از جعبه نشا استفاده کردند.
همچنین ،در  21مزرعه کشاورزان از نشاکاری دستی و در  14مزرعه
نشاکاری مکانیزه انجام دادند (شکل -2ب).
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شكل  -2احتمال توزیع تجمعی مساحت مزرعه (الف) و مقدار بذر (ب) در مزارع مورد بررسی برنج
Fig. 2- Probability of cumulative distribution of paddy fields area (a) and seed rate (b) in paddy fields
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شكل  -9درصد فراوانی محل تهيه بذر (الف) و ضدعفونی بذر (ب) در مزارع مورد بررسی برنج
Fig. 3- Frequency of seed providing site (a) and seed disinfection (b) in paddy fields
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شكل  -4درصد فراوانی رقم مورد استفاده (الف) و نوع خزانه (ب) در مزارع مورد بررسی برنج
Fig. 4- Frequency of cultivar (a) and nursery type (b) in paddy fields

برای مدیریت بهتر مزرعه ،کاهش هزینه تولید و افزایش عملکرد
محصول با توجه به شرایط آب و هوایی ،نوع رقم و طول دوره رشد گیاه
برنج تهیه تقویم زراعی ضروری است .کشت متوالی و تککشتی
محصول برنج بدون آیشگذاری در اراضی شالیزاری استان مازندران
متداول است ،لذا زمان کافی برای تهیه بستر بذر از این نظر وجود دارد.
در منطقه مورد مطالعه شخم اولیه مزرعه برای آمادهسازی بستر بذر و
زمین اصلی از دهه سوم اسفند تا دهه سوم فروردین انجام میشود.
بذرپاشی در خزانه را به اتمام رساندند .حدود  43درصد از کشاورزان نیز
در نیمه اول اردیبهشت ماه اقدام به بذرپاشی در خزانه کردند .تنها 81
کشاورز در نیمه دوم اردیبهشت ماه بذرپاشی در خرانه را انجام داد (شکل
-1الف) .با توجه به یافتههای شکل 1ب مشاهده میشود که نشاکاری
ارقام پرمحصول در منطقه از دوم اردیبهشت شروع شده و تا پنجم تیر
ماه ادامه یافت .طبق یافتهها کشاورزان منطقه در فروردین ماه نشاکاری
انجام ندادند .حدود  49درصد از کشاورزان در نیمه اول اردیبشهت ماه
نشاکاری را در منطقه به اتمام رساندند .حدود  49درصد از کشاورزان در
نیمه دوم اردیبهشت ماه نشاکاری کردند .در نیمه اول خرداد ماه نیز 81
درصد از کشاورز اقدام به نشاکاری کرده بودند .تنها  89درصد از
کشاورزان در نیمه دوم خرداد ماه نشاکاری کردند .همچنین ،دو درصد

همچنین ،کاشت به روش رایج زودتر از کاشت نیمهمکانیزه در منطقه
انجام میشود.
تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به متغیر تاریخ بذرپاشی در خزانه
نشان داد که تاریخ بذرپاشی کشاورزان در منطقه ساری از اول فروردین
ماه شروع و تا  42اردیبهشت ماه ادامه داشت (شکل -1الف) .حدود 49
درصد از کشاورزان در نیمه اول فروردین عملیات بذرپاشی در خزانه را
انجام دادند .حدود  91درصد از کشاورزان در نیمه دوم فروردین ماه
از کشاورزان در هفته اول تیرماه اقدام به نشاکاری کردند (شکل -1ب).
بهمنظور مدیریت بهتر مزرعه ،کاهش هزینه تولید و افزایش عملکرد
محصول با توجه به شرایط آب و هوایی ،نوع رقم و طول دوره رشد گیاه
برنج تهیه تقویم زراعی ضروری است .کشت متوالی و تککشتی
محصول برنج بدون آیشگذاری در اراضی شالیزاری استان مازندران
متداول است .بنابراین ،زمان کافی برای تهیه بستر بذر از این نظر وجود
دارد .در منطقه مورد مطالعه شخم اولیه مزرعه برای آمادهسازی بستر
بذر و زمین اصلی از دهه سوم اسفند تا دهه سوم فروردین انجام میشود.
عالوه بر این ،کاشت به روش رایج زودتر از کاشت نیمهمکانیزه در
منطقه انجام میشود.
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شكل  -1احتمال توزیع تجمعی تاریخ بذرپاشی در خزانه (الف) و تاریخ نشاكاري (ب) در مزارع مورد بررسی برنج
Fig. 5- Probability of cumulative distribution of seeding date (a) and transplanting date (b) in paddy fields

بر اساس یافتهها تعداد نشا در کپه بین دو الی هشت عدد متغیر بود
که در دو مزرعه نشاکاری دو عدد در کپه گزارش شد .در  81مزرعه از
تعداد سه نشا در کپه استفاده شده بود .در  92مزرعه از چهار نشا در کپه
و در  41مزرعه از پنج نشا در کپه استفاده شد .همچنین ،در هشت
مزرعه از شش نشا در کپه و در هفت مزرعه از هفت نشا در کپه استفاده
شده است .در  82مزرعه کشاورزان با هشت نشا در کپه نشاکاری کردند
(شکل -4الف) .تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به متغیر سن نشا نشان
داد که دامنه تغییرات سن نشاهای مورد استفاده کشاورزان بین  41الی
 41روز بود .طبق یافتهها در  44مزرعه ،کشاورزان با استفاده از نشاهای
 41روزه یا کمتر نشاکاری کردند .حدود  21درصد از کشاورزان از
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نشاهای با سن  91الی  91روز استفاده کردند که نشان میدهد اکثر
کشاورزان از نشاهای بالغ برای نشاکاری استفاده میکنند .حدود 24
درصد از مزارع مورد بررسی با نشاهای با سن  91الی 21روز نشاکاری
شده بودند .همچنین 44 ،درصد از کشاورزان منطقه از نشاهای با سن
 21الی  21روز استفاده کردند .تنها هشت درصد از کشاورزان از نشاهای
با سن باالتر از  21روز اقدام به نشاکاری کردند که حداکثر سن نشا
برابر  41روز بود (شکل -4ب) .بر اساس یافتهها نشاهای کمتر از 91
روز در نشاکاری مکانیزه و نشاهای باالتر از  91روز در نشاکاری دستی
استفاده شدند.
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شكل  -6درصد فراوانی تعداد نشا در كپه (الف) و احتمال توزیع تجمعی سن نشا (ب) در مزارع مورد بررسی برنج
)Fig. 6- Frequency of paddy seedling per hill (a) and Probability of cumulative distribution seedling age (b

بر اساس دستورالعمل فنی کاشت برنج باید شخم اول سه هفته
قبل از نشاکاری انجام شود .شخم دوم همراه با تیلر یا تراکتور برای گل
کردن نیز دو هفته قبل از نشاکاری و شخم سوم همراه با پادلینگ و
تسطیح زمین انجام گردد .همچنین ،در کاشت مکانیزه برنج باید عملیات
آمادهسازی زمین که شامل شخم برگردان ،شخم دوم و شخم سوم
تسطیح و آمادهسازی (باید حدود  41روز قبل از نشا انجام شود) است
بهترتیب در زمستان ،فروردین و اردیبهشت انجام میشود ( Amiri
.)Larijani, 2010; Amiri Larijani et al., 2010

بر اساس یافتهها در  14درصد از مزارع نشاکاری به روش دستی و به
صورت تصادفی انجام شد .همچنین ،در  21درصد از مزارع نشاکاری
مکانیزه و به روش خطی و منظم انجام شد (شکل -2الف) .بر اساس
یافتهها تراکم کاشت در  811مزرعه مورد بررسی بین  84الی  21بوته
در متر مربع بود .تراکم کاشت حدود  18درصد از مزارع کمتر از  41بوته
در متر مربع بود .تراکم کاشت حدود  92درصد از مزارع بین  41الی 91
بوته در متر مربع و تراکم کاشت تنها  3درصد از مزارع بین  91الی 91
بوته در متر مربع گزارش شد .تنها سه درصد از مزارع (دو کشاورز) از
تراکم کاشت  21بوته در متر مربع استفاده کردند (شکل -2ب).
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شكل  -7درصد فراوانی شيوه نشاكاري (الف) و احتمال توزیع تجمعی تراكم كاشت (ب) در مزارع مورد بررسی برنج
Fig. 7- Probability of cumulative distribution of transplanting method (a) and planting density (b) in paddy fields

کود نیتروژن در  811مزرعه مورد بررسی را نشان میدهد .میزان کل
کود نیتروژن مصرفی در منطقه بین  81/1الی  491کیلوگرم در هکتار
متغیر بود .در بین مزارع مورد بررسی  89درصد از کشاورزان مصرف
نیتروژن کمتر از  24کیلوگرم در هکتار داشتند .مصرف نیتروژن 89
درصد از کشاورزان بین  24الی  43کیلوگرم کود نیتروژن بود .حدود 44
درصد از کشاورزان نیز بین  43الی  34کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار
مصرف کردند .حدود  84درصد از کشاورزان بین  34الی  881کیلوگرم
مصرف کود نیتروژن داشتند .مصرف کود نیتروژن حدود  84درصد از
کشاورزان بین  881الی  821کیلوگرم در هکتار بود .تنها پنج درصد از
کشاورزان منطقه مصرف کود نیتروژن بین  821الی  841کیلوگرم در
هکتار داشتند .همچنین ،تنها سه درصد از کشاورزان بین  841الی 821
کیلوگرم در هکتار و تنها چهار درصد از کشاورزان مصرف نیتروژن باالتر
از  821کیلوگرم در هکتار داشتند که حداکثر نیتروژن مصرفی برابر 491
کیلوگرم در هکتار بود (شکل -1ب).

مدیریت استفاده از ادوات و ماشینآالت یکی از قسمتهای مهم
مدیریت مزرعه است .استمرار و تداوم در امر توسعه مکانیزاسیون
مستلزم این است که شناخت کافی از نحوه کاربرد ادوات و ماشینآالت،
سطح توجیهکننده مالکیت و میزان سازگاری آنها با توجه به سطوح
مالکیت اراضی ،وجود داشته باشد .ارتقای مکانیزاسیون از عوامل مهم
و تأثیرگذار برای رسیدن خوداتکایی برنج است که از طریق تجهیز و
نوسازی اراضی و ساماندهی و ارتقای مکانیزاسیون امکانپذیر است
(.)Aghagolzadeh, 2010; Amiri Larijani et al., 2010
با توجه به یافتههای شکل -1الف مشاهده میشود که در بین 811
مزرعه مورد مطالعه ،در  89مزرعه کود سرک مصرف نشد .در  89مزرعه
تنها یک مرحله کود سرک مصرف شد و در  41مزرعه دو مرحله سرک
استفاده شده بود .همچنین در  99مزرعه سه مرحله کود سرک و در 83
مزرعه چهار مرحله کود سرک مصرف شد .در پنج مزرعه نیز پنج مرحله
از کود سرک استفاده شد .تنها در دو مزرعه اقدام به مصرف کود سرک
در شش مرحله شده بود (شکل -1الف) .یافتههای شکل -1ب مصرف
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شكل  -3درصد فراوانی تعداد كود سرک مصرفی (الف) و احتمال توزیع تجمعی مقدار نيتروژن (ب) در مزارع مورد بررسی برنج
Fig. 8- Frequency of top dressing (a) and probability of cumulative distribution N rate (b) in paddy fields

مصرف کود سرک توسط کشاورزان در دو مرحله انجام میشود که
بیشتر کشاورزان در مراحل شروع پنجهدهی و ظهور خوشه آغازین
انجام میدهند و برخی از کشاورزان نیز در مرحله خوشهدهی کامل کود
سرک مصرف میکنند .کشتوکار رایج منطقه بهعلّت عدم درک صحیح
از نیازمندیهای گیاه برنج ،با مشکالت زیادی روبهرو است؛ بهطوریکه

مصرف بیرویه آب ،کودها و سموم شیمیایی نه تنها به افزایش هزینه
تولید منجر شده ،بلکه موجب کاهش عملکرد شده و باعث تخریب منابع
و محیط زیست در دراز مدت میگردد ( .)Dastan et al., 2015انجام
عملیات مربوط به داشت در طی فصل رشد میتواند منجر به افزایش
معنیدار عملکرد گردد .کوددهی ،آبیاری و مبارزه با علفهای هرز و

مستندسازی فرآیند تولید و تحلیل عوامل محدود کننده عملکرد...

بیماریها از عملیات مهم زراعی هستند که در طول فصل رشد مورد
توجه اکثر کشاورزان قرار میگیرد (.)Torabi et al., 2012
بهطور کلی ارزیابی اراضی شالیزاری نشان میدهد که مصرف کود
فسفر در منطقه بین صفر تا  811کیلوگرم در هکتار متغیر بود .طبق
یافتهها در  81درصد از مزارع مصرف فسفر کمتر از  41کیلوگرم در
هکتار بود .برای حدود  43درصد از مزارع مصرف کود فسفر بین 41
الی  21کیلوگرم در هکتار ثبت شده بود .در  24درصد از مزارع مصرف
فسفر بین  21الی  41کیلوگرم در هکتار گزارش شد .کشاورزان تنها 81
درصد از مزارع مصرف فسفر بین  41الی  31کیلوگرم در هکتار داشتند.
تنها چهار درصد از کشاورزان مصرف فسفر باالتر از  31کیلوگرم در
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بود (شکل -3الف) .تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که مصرف
کود پتاسیم در منطقه بین صفر تا  811کیلوگرم در هکتار متغیر بود .در
 89درصد از مزارع عدم مصرف پتاسیم گزارش شد .در  41درصد از
مزارع مورد بررسی مصرف پتاسیم کمتر از  91کیلوگرم در هکتار بود.
مصرف پتاسیم در  41درصد از مزارع مورد مطالعه نیز بین  91الی 21
کیلوگرم در هکتار بود .در  81درصد از مزارع کشاورزان بین  21الی 21
کیلوگرم پتاسیم مصرف کردند .تنها در  1درصد از مزارع مصرف پتاسیم
باالتر از  21کیلوگرم در هکتار گزارش شد که حداکثر پتاسیم مصرفی
برابر  811کیلوگرم در هکتار بود (شکل -3ب).
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شكل  -3احتمال توزیع تجمعی مقدار فسفر (الف) و پتاسيم (ب) در مزارع مورد بررسی برنج
Fig. 9- Probability of cumulative distribution of P rate (a) and K rate (b) in paddy fields
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شكل  -11احتمال توزیع تجمعی مقدار روي مصرفی (الف) و درصد فراوانی رژیم آبياري (ب) در مزارع مورد بررسی برنج
Fig. 10- Probability of cumulative distribution of Zn rate (a) and frequency of irrigation regime (b) in paddy
fields

بهطور کلی ارزیابی اراضی شالیزاری نشان میدهد که مصرف کود روی
در منطقه بین صفر تا  81کیلوگرم در هکتار متغیر بود .طبق یافتهها در
 11درصد از مزارع مصرف روی گزارش نشد .تنها در هشت درصد از
مزارع مصرف روی بین دو الی  81کیلوگرم در هکتار و در دو درصد از
مزارع مصرف روی بین  81الی  81کیلوگرم در هکتار بود (شکل -81
الف) .از نظر نوع رژیم آبیاری در  11مزرعه از آبیاری غرقابی استفاده
شد .در  42مزرعه آبیاری تناوبی و در هیچ کدام از مزارع آبیاری با رژیم
آبی اشباع گزارش نشد (شکل -81ب) .با توجه به اینکه افزایش آب

مصرفی بیش از حد الزم نقشی در افزایش عملکرد ندارد ،صرفهجویی
ناشی از این روش در مواقع خشکسالی و کمبود آب میتواند مؤثر
باشد .بنابراین ،الزم است روشهای صرفهجویی و افزایش بهرهوری
آب برای تولید برنج مورد ارزیابی قرار گیرد .بر اساس دستورالعمل فنی
کاشت برنج باید یک ماه اول آبیاری غرقابی و بقیه دوره رشد بهصورت
آبیاری تناوبی انجام شود .در یک ماه اول وجود آب دایم در پایه بوتهها
در کنترل رشد علفهای هرز مؤثر است .همچنین ،با تغییرات احتمالی
دمای محیط سبب مقابله میشود .بنابراین ،آبیاری تناوبی به فاصله -2
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مزرعه دو مرحله از حشرهکش برای کنترل آفات استفاده شده بود .در
 91مزرعه سه مرحله از حشرهکش استفاده شد .در  84مزرعه چهار
مرحله مبارزه با آفات انجام شد .تنها در دو مزرعه به ترتیب پنج و شش
مرتبه مبارزه با آفات انجام شد (شکل -88الف) .تعداد دفعات مصرف
علفکش نیز بین صفر تا سه مرتبه متغیر بود که در شش مزرعه عدم
مصرف علفکش ،در هشت مزرعه یک مرحله ،در  12مزرعه دو مرحله
از علفکش و در دو مزرعه سه مرحله از علفکش برای کنترل
علفهای هرز استفاده شده بود (شکل -88ب).

( Amiri Larijani,

 2روز بسته منطقه و نوع خاک مناسب است
 .)2010; Amiri Larijani et al., 2010همچنین ،دیگر محققان
دریافت که آبیاری تناوبی و ایجاد زهکش در اراضی شالیزاری به
صرفهجویی در مصرف آب منجر میشود که نتیجه آن افزایش بهرهوری
و کارایی مصرف آب خواهد بود .همچنین ،شرایط غرقابی دایم سبب
پوسیدن ریشه ،کاهش پنجهزنی و رشد گیاه برنج شده و در نهایت سبب
کاهش پتانسیل تولید و افزایش مصرف آب میگردد ( Dastan et al.,
.)2015
تعداد دفعات مصرف حشرهکش در  811مزرعه مورد بررسی بین
صفر تا شش مرتبه متغیر بود .در هفت مزرعه یک مرحله و در 24
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شكل  -11درصد فراوانی حشرهكش مصرفی (الف) و علفكش مصرفی (ب) در مزارع مورد بررسی برنج
Fig. 11- Frequency of insecticide (a) and herbicide (b) in paddy fields

از نظر کنترل مکانیکی علفهای هرز نیز در  41مزرعه وجین انجام
نشد .در  13مزرعه یکبار وجین دستی و در  89مزرعه دوبار وجین
صورت گرفت .تنها در هشت مزرعه سه بار وجین دستی انجام شد
(شکل -84الف) .تعداد دفعات مصرف قارچکش نیز در مزارع مورد
مطالعه بین صفر تا سه مرحله متغیر بود که در  82مزرعه عدم مصرف
قارچکش ،در  11مزرعه یک مرتبه مصرف قارچکش و در  49مزرعه
دو مرحله مصرف قارچکش مشاهده شده بود .در دو مزرعه کشاورزان
سه مرحله از قارچکش استفاده کردند (شکل -84ب).
علفهای هرز بهعلت استفاده از فﻀا ،سایهاندازی ،استفاده از آب،
عناصر غـذایی خـاک ،میزبان بودن برای آفات و بیماریها ،فراهم
کردن محیط مناسب برای فعالیت عوامل بیماریزا و ایجـاد مشکالت
فراوان در هنگام برداشت دارای اهمیت هستند (.)Mirkamali, 2010
کنترل علفهای هرز در زراعت برنج نیز برای جلوگیری از خسارت
کمی و کیفی محصول ،کاهش هزینه تولید و خسارت آفات و بیماری
است .کاهش عملکرد ناشی از خسارت علفهای هـرز در مزارع برنج
نشاکاری بین  81تا  11درصد است ( .)Mirkamali, 2010مرحله اول
خسارت را نسل اول آفت بهوجود میآورد .در این مرحله با رشد
ساقههای جانبی گیاه در مقابل آفت عکسالعمل نشان داده و حتی
المقدور از کاهش محصول جلوگیری میشود .در مرحله دوم خسارت

گیاه تقریباً در پایان مرحله رویشی است و امکان ترمیم خسارت از طریق
رشد ساقههای جانبی دیگر وجود ندارد .ساقههای آلوده به آفت در این
موقع در اثر وزش باد شکسته و باعث از بین رفتن ساقههای مجاور
میگردد ( .)Majidi & Padasht, 2010کشاورزان در استان مازندران
مبارزه با بیماری را در دو مرحله انجام میدهند که برای مبارزه با بالست
برگ و خوشه این عمل انجام میشود .مرحله اول مبارزه با بیماری برای
کنترل بالست برگ انجام میشود .آفات و بیماریهای گیاهی هر سال
مقادیر درخور توجهی از محصول برنج را از بین میبرد .در میان
محصوالت کشاورزی ،بیشترین میزان مصرف سموم شیمیایی مربوط
به محصول برنج است .در میان آفات و بیماریهایی که به مزارع برنج
آسیب میرساند ،کرم ساقهخوار بیشترین سهم را دارد .امروزه با گسترش
مشکالت ناشی از اجرای روشهای مبارزه شیمیایی ،روشهای مدیریت
آفات بهویژه مبارزه بیولوژیک کرم ساقهخوار برنج توسط زنبور
تریکوگراما از جایگاه ویژهای برخوردار شده است .با توجه به زمان کاشت
و وضعیت رویشی گیاه (مرحله پنجهزنی) با ظهور عالیم بیماری روی
برگها و مساعد بودن شرایط آب و هوایی برای گسترش بیماری (هوای
ابری و غیرآفتابی ،بارندگیهای مستمر ،رطوبت نسبی باال) با محلول
قارچکش علیه بیماری استفاده شود (.)Majidi & Padasht, 2010

مستندسازی فرآیند تولید و تحلیل عوامل محدود کننده عملکرد...

مبارزه زراعی با بیماریهای مهم برنج نیز شامل :کاشت ارقام متحمل
به آفات و بیماریها ،شخم عمیق بقایای گیاهی بعد از برداشت
محصول ،رعایت اصول صحیح زراعت برنج مانند فاصله کاشت ،زمان
کاشت (کاشت زودهنگام برای فرار از بیماری بالست توصیه میگردد)،

آبیاری مناسب ،مصرف بهینه کودها بهویژه مصرف تقسیطی کودهای
نیتروژندار ،از بین بردن علفهای هرز میزبان واسط ،رعایت تناوب
زراعی بین ارقام محلی و پرمحصول ،زهکشی مناسب شالیزار و رعایت
بهداشت زراعی است (.)Majidi & Padasht, 2010
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شكل  -12درصد فراوانی دفعات وجين (الف) و قارچكش مصرفی (ب) در مزارع مورد بررسی برنج
Fig. 12- Frequency of weeding (a) and fungicide (b) in paddy fields

تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که برداشت محصول از 823
الی  414روز بعد از اول فروردین انجام شده بود (شکل -89الف) .در
 84درصد از مزارع برداشت در  841روز بعد از اول فروردین انجام شد.
در  41درصد از مزارع نیز برداشت از  841الی  821روز بعد از اول
فروردین صورت گرفت .برداشت  93درصد مزارع در  821الی  811روز
بعد از اول فروردین انجام شد .تنها در  88درصد از مزارع برداشت
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محصول بین  811الی  819روز بعد از اول فروردین انجام شد .تنها در
نه درصد از مزارع برداشت محصول بین  819الی  414روز بعد از اول
فروردین انجام شد (شکل -89الف) .طبق یافتهها در  14مزرعه برداشت
محصول با کمباین انجام شد و در  43مزرعه برداشت دستی صورت
گرفت .تنها در  81مزرعه برداشت محصول با دروگر انجام شد (شکل
-89ب).
15

Combine
Manual
Harvester
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56
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)Harvesting date (days after 21 March

Harvesting method

شكل  -19احتمال توزیع تجمعی تاریخ برداشت (الف) و شيوه برداشت محصول (ب) در مزارع مورد بررسی برنج
Fig. 13- Probability of cumulative distribution of harvesting date (a) and harvesting method (b) in paddy fields

با توجه به یافتههای شکل  82مشاهده میشود که دامنه تغییرات
عملکرد شلتوک در  811مزرعه بین  4811الی  1411کیلوگرم در هکتار
متغیر بود .در  81درصد از مزارع عملکرد کمتر از  4411کیلوگرم در
هکتار بهدست آمد .عملکرد شلتوک حدود  91درصد از مزارع مورد
بررسی بین  4411الی  2111کیلوگرم در هکتار متغیر بود .همچنین ،در

 21درصد از مزارع مورد بررسی عملکرد شلتوک بین  2111الی 2411
کیلوگرم در هکتار حاصل شد .عملکرد شلتوک  81درصد از مزارع مورد
مطالعه بین  2411الی  2311کیلوگرم در هکتار بهدست آمد .تنها در
پنج درصد از مزارع عملکرد شلتوک بین  2311الی  1411کیلوگرم در
هکتار ثبت شد (شکل .)82
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شكل  -14احتمال توزیع تجمعی عملكرد شلتوک در مزارع مورد بررسی برنج
Fig. 14- Probability of cumulative distribution of paddy yield

تخمین خالء عملکرد بر اساس مدلهای رگرسیونی ()CPA

روش تحلیل مقایسه کارکرد یا  CPAیکی از روشهایی است که
برای کمی کردن خالء عملکرد استفاده میشود .با استفاده از این روش
محدودیتهای اصلی عملکرد و توابع کمی شده برای خالء عملکرد
تعیین میشود .در واقع ،در روش  CPAبا استفاده از رگرسیون چندگانه
و با روش گامبهگام ( ،)Soltani et al., 2016محدودیتهای عملکرد
و مدل تولید تعیین میشود .همچنین ،با استفاده از معادله تولید و مقادیر
مؤلفههای مدل سهم هر یک از عوامل محدود کننده در ایجاد خالء
عملکرد مشخص میشود (.)De Bie, 2000; Lobell et al., 2009
مدل تولید

یافتههای مربوط به رگرسیون گام به گام برای تعیین مهمترین
متغیرهای مدیریتی مؤثر بر عملکرد و مدل عملکرد در جدول  9ارایه
شده است .در این مدل رگرسیونی عملکرد شلتوک در واحد سطح
بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و سایر متغیرها از قبیل
پیشکاشت کلزا ،تناوب زراعی ،استفاده از بذر گواهیشده ،تاریخ
بذرپاشی در خزانه ،مصرف کود سرک ،مصرف پتاسیم ،مصرف نیتروژن
بعد از گلدهی و محلولپاشی ریزمغذیها بهعنوان متغیرهای مستقل
لحاظ شدند که نتیجه آن در معادله نهایی ارایه شد .در نهایت با استفاده
از این معادله تولید ،میزان عملکرد واقعی ،عملکرد قابل حصول و سهم
هر کدام از متغیرها بر کاهش عملکرد تعیین شد .بنابراین ،از حدود 811
متغیر مورد بررسی ،مدل (معادله رگرسیون نهایی) با هشت متغیر مستقل
انتخاب شد (جدول  .)9معادله نهایی عملکرد بهصورت زیر بود:

y (kg.ha-1) = 6440 -425 X1 + 307 X2 + 256 X3 – 9 X4 +
495 X5 + 10 X6 + 146 X7 + 314 X8
که در آن :y ،عملکرد شلتوک بر حسب کیلوگرم در هکتار:X1 ،

پیشکاشت کلزا :X2 ،تناوب زراعی :X3 ،استفاده از بذور
گواهیشده :X4 ،تاریخ بذرپاشی در خزانه :X5 ،مصرف کود سرک:X6 ،

مصرف کود پتاسیم :X7 ،مصرف نیتروژن بعد از گلدهی و :X8
محلولپاشی ریزمغذیها است.
عوامل محدودکننده عملکرد و تخمین خالء عملکرد

در جدول  9متغیرهای وارد شده در معادله تولید به همراه میانگین،
حداقل و حداکثر مقادیر مشاهده شده آنها در مزارع ارایه شده است.
مشخصات متغیرهای وارد شده در مدل بهصورت مقادیر متوسط،
حداقل ،حداکثر و بهترین مقداری که میتواند در مدل رگرسیونی
عملکرد قرار بگیرد در جدول  9ارایه شد .میزان خالء عملکرد مربوط به
هشت متغیر وارد شده در معادله تولید برابر  4122کیلوگرم در هکتار
بهدست آمد .بهترین حالت برای متغیرهای تناوب زراعی ،استفاده از بذر
گواهیشده ،مصرف کود سرک ،مصرف کود پتاسیم ،مصرف نیتروژن
بعد از گلدهی و محلولپاشی ریزمغذیها با اثر مثبت ،مقدار حداکثر
آنها انتخاب شد .متغیرهای پیشکاشت کلزا و تاریخ بذرپاشی در خزانه
بهعنوان متغیر منفی بوده و مقادیر اندک آنها انتخاب شد .بنابراین،
مقدار بهینه معادل مقدار حداقل این دو متغیر بود (جدول  .)9میزان
افزایش عملکرد ناشی از تفاضل عملکرد حالت بهترین و متوسط دو
متغیر پیشکاشت کلزا و تاریخ بذرپاشی در خزانه بهترتیب برابر  92و
 449کیلوگرم در هکتار معادل دو و  88درصد بود .میزان افزایش
عملکرد مربوط به اثر متغیر تناوب زراعی برابر  888کیلوگرم در هکتار
معادل پنج درصد از کل افزایش عملکرد بود .مقدار افزایش عملکرد
مربوط به اثر استفاده از بذور گواهیشده و مصرف کود سرک نیز
بهترتیب برابر  828و  942کیلوگرم در هکتار معادل هفت و  84درصد
از کل تغییر عملکرد بود .میزان افزایش عملکرد مربوط به اثر متغیر
مصرف کود پتاسیم و نیتروژن بعد از گلدهی بهترتیب برابر  422و 942
کیلوگرم در هکتار معادل  99و  84درصد از کل افزایش عملکرد بود.
میزان خالء عملکرد مربوط به متغیر محلولپاشی ریزمغذیها برابر 482
کیلوگرم در هکتار معادل  81درصد بود (جدول  .)9در بین هشت متغیر

مستندسازی فرآیند تولید و تحلیل عوامل محدود کننده عملکرد...

وارد شده در مدل اثر متغیر مصرف کود سرک ،پتاسیم و نیتروژن بعد از
گلدهی قابل توجه بوده که میتوان بخش قابل توجهی از خالء
عملکردی در مزارع کشاورزان را با مدیریت این سه متغیر جبران کرد.
جدول  9کل خالء عملکرد و سهم هر یک از عوامل محدودکننده
عملکرد نسبت به آن را نشان میدهد .در مدل عملکرد ،متوسط و
حداکثر عملکرد (پتانسیل عملکرد) بهترتیب  2832و  3428کیلوگرم در
هکتار تخمین زده شد که با متوسط و حداکثر عملکرد مشاهده شده
( 2821و  1411کیلوگرم در هکتار) قابل مقایسه هستند .کل خالء
عملکرد تخمین زده شده برابر  4122کیلوگرم در هکتار بود که در در
منطقه ساری و بابل نیز میزان خالء عملکرد ارقام محلی برنج به روش
 CPAبهترتیب برابر  8128و  8322کیلوگرم در هکتار گزارش شد
(  .)Halalkhor et al., 2018; Yousefian et al., 2018این بدان
معنی است که بین عملکرد واقعی کشاورزان و آنچه میتوانند برداشت
کنند  8128کیلوگرم در هکتار فاصله وجود دارد که با مدیریت مناسبتر
قابل حذف یا کاهش خواهد بود (جدول  .)9شکل -81الف سهم هر

یک از صفات در خالء عملکرد را به همراه عملکرد واقعی مزرعه و
پتانسیل عملکرد را نشان میدهد .بنابراین ،عملکرد واقعی مزرعه و
پتانسیل عملکرد محاسبه شده با مدل بهترتیب برابر  2231و 4992
کیلوگرم در هکتار و میزان خالء عملکرد برابر  8128کیلوگرم در هکتار
برآورد شد که این نتیجه نشان میدهد با میتوان این خالء عملکرد را
جبران کرد (شکل -81الف) .یافتههای شکل -84ب رابطه بین عملکرد
واقعی (مشاهده شده) و عملکرد پیشبینی شده را نشان میدهد .این
آماره نشان میدهد که  RMSDبرای عملکرد شلتوک برابر 934
کیلوگرم در هکتار ( 1/18درصد میانگین عملکرد مشاهده شد) و
 RMSEبرابر  93/44کیلوگرم در هکتار بود .همچنین ضریب تبیین
عملکرد مشاهده شده و پیشبینی شده برابر  1/22بود .لذا ،بر اساس
برازش رابطه بین عملکرد مشاهده شده و عملکرد پیشبینی شده
میتوان بیان کرد که دقت مدل (معادله تولید) مناسب بوده و میتواند
برای برآورد میزان خالء عملکرد و تعیین سهم هر یک از متغیرهای
محدودکننده تولید به کار گرفته شود (شکل -81ب).
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شكل  -11مقدار محدودیتهاي اصلی خالء عملكرد (الف) و رابطه بين عملكرد مشاهده شده و پيشبينی شده( .ب)
در شکل -84ب دامنه  41درصد از اختالف بین پیشبینی شده و مشاهده شده توسط خطوط منقطع نشان داده شده است .خط ممتد خط  8:8است.
)Fig. 15- The amount of the main limitations of yield gap (a); the relationship between observed and predicted yields (b
Twenty percent of the differences between predicted and observed yields are shown by segmented lines.

طبق یافتههای این پژوهش ،میزان باالی خالء عملکرد و سهم هر
یک از عوامل مؤثر بر آن نشان میدهد که با مدیریت مناسب میتوان
بخش قابل توجهی از این خالء را جبران کرد و به پتانسیل عملکرد
رسید .دستیابی به پتانسیل عملکرد به ندرت در محصوالت زراعی
حاصل میشود و در عمل تنها بخشی از آن بهعنوان محصول واقعی از
مزرعه برداشت میشود .هدف بسیاری از محققان نیز افزایش عملکرد
تا حد قابل قبولی برای نگهداری قیمت مواد غذایی در حدی است که
هم برای مصرفکننده مطلوب باشد و هم قیمت تمام شده محصول
بتواند هزینهها را برای کشاورز پوشش دهد .بهنظر میرسد عملکردی

معادل  11درصد عملکرد پتانسیل یک آستانه تقریبی مطلوب از نظر
اقتصادی در بیشتر نظامهای کاشت گیاهان زراعی باشد ( Lobell et
.)al., 2009
شناخت پتانسیلها و همچنین میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل
محدودکننده عملکرد بهصورت جداگانه ،نقش مهمی در تعیین
راهبردهای مدیریتی جایگزین برای رسیدن به حداکثر عملکرد دارد .در
مطالعه پرادهان ( )Pradhan, 2004بررسی عوامل مؤثر در خأل
عملکرد ذرت پرداخته شد که خاک دارای بافت سبک ،مساحت
مزارع ،تعداد بذر کاشته شده در هر کپه و عدم انجام عملیات تنک به
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ترتیب با  91 ،91 ،42و  89درصد ،مهمترین عوامل ایجاد کاهش
عملکرد در ذرت بودند .دستیابی به عملکرد باالتر از  11درصد
عملکرد پتانسیل اگرچه امکانپذیر است ،اما شاید با توجه به قیمت
ادوات ،کود ،سم و همچنین همپوشانی فصل کاشت ،از نظر اقتصادی
برای کشاورزان منطقه مقرون به صرفه نباشد .عالوه بر این،
مشاهدههای تجربی نشان میدهد که مهمترین مشکل خالء

عملکردهای باال در گیاهان زراعی در ایران شیوههای مدیریتی ناکارآمد
در مزارع کشاورزان است ( .)Torbati et al., 2013اگرچه هدف از این
پژوهش برآورد میزان خالء عملکرد برنج بوده و عوامل بهوجود آمدن
این میزان خالء عملکرد نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر است ،اما
محتملترین راهکار که میتواند منجر به افزایش عملکرد و کاهش خالء
عملکرد شود ،بهبود مدیریت زراعی در مزارع کشاورزان است.

نتيجهگيري

پتاسیم و مصرف نیتروژن بعد از گلدهی بهترتیب برابر  422 ،942و 942
کیلوگرم در هکتار معادل  99 ،84و  84درصد از کل افزایش عملکرد
بود .عالوه بر این ،سهم خالء عملکرد مربوط به متغیر محلولپاشی
ریزمغذی برابر  482کیلوگرم معادل  81درصد از کل بود .سهم خالء
عملکرد مربوط به دو متغیر پیشکاشت کلزا و تاریخ بذرپاشی بهترتیب
برابر دو و  88درصد از کل افزایش عملکرد (دو و  449کیلوگرم در
هکتار) بود .بنابراین ،بر اساس یافتهها میتوان اعالم کرد که دقت مدل
(معادله تولید) مناسب بوده و میتواند برای برآورد میزان خالء عملکرد
و تعیین سهم هر یک از متغیرهای محدودکننده تولید برنج در شرایط
آب و هوایی مشابه با منطقه نکا به کار گرفته شود.

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در مدل رگرسیونی ،متغیرهایی
مثل پیشکاشت کلزا ،تناوب زراعی ،بذر گواهی شده ،تاریخ بذرپاشی،
مصرف کود سرک ،مصرف پتاسیم ،مصرف نیتروژن بعد از گلدهی و
محلولپاشی ریزمغذیها بهعنوان متغیرهای مستقل وارد معادله نهایی
تولید شدند و بهعنوان مهمترین عوامل مدیریتی مؤثر بر عملکرد در
منطقه بودند .کل خالء عملکرد تخمین زده شده برابر  4122کیلوگرم
در هکتار بهدست آمد .مقدار افزایش عملکرد مربوط به اثر تناوب زراعی
و بذر گواهی شده بهترتیب برابر  888و  828کیلوگرم در هکتار بود.
همچنین ،میزان افزایش عملکرد مربوط به متغیر کود سرک ،مصرف
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Introduction
Rice (Oryza sativa L.) is the staple food of more than half of the world’s population and has an obvious effect in
feeding, income and job creation of people in the world especially, Iran. The rice cultivation area in the world during
the past years has been from 145 million hectares to over 160 million hectares. The last global statistics showed that
paddy yield and white rice production were 742 and 492.2 million tons respectively in 2014. The same amount is
predicted for 2016. Yield gap analysis is providing a little estimation of increased production capacity which is one
important component in designing food providing strategy in regional, national scale and world-wide surface. Due to
the existing anxiety about discussions of food security, studies are also increasing globally and in Iran is necessary to
estimate the quantity of yield gap and the reasons behind it by appropriate statistical methods, or in other words,
detecting the restricting parameters of potential yield. As it was mentioned several factors prevent farmers to reach
attainable yield in many crops. It seemed that by defining the effectiveness of each management parameters on the
amount of presented yield gap and consequently farmer’s knowledge on that matter, the distance between actual yield
and attainable yield can be reduced. In this research estimation of potential yield, yield gap and determining yield
restricting factors and each of their portions in creating yield gap is investigated.
1

Material and Methods
The research was done in 100 paddy fields between the Alborz Mountains range and the Caspian Sea in 2016.
In this research, all managerial operations from nursery preparation to harvest for modified rice cultivars were
recorded through field studies in Neka, Mazandaran, Iran from 2015-2016. All farm cases are pertaining to
improved cultivars. The improved rice cultivars were Shiroodi, Neda, Fajr, Ghaem, Khazar, and Nemat,
respectively.
Field identifications were done in a way that includes all main production procedure in a specific region with
variation in management viewpoint. For defining the yield model (production model), the relationship between all
measured variables and the final model was designed by controlled trial and error method. The final model was
obtained through the controlled trial and error method, which can quantify the effect of yield limitations. The
average paddy yield was calculated by the model by placing the observed average variables (Xs) in the fields under
study in the yield model. Thereafter, by putting the best-observed value of the variables in the yield model, the
maximum obtainable yield was calculated. The difference between these two has been considered as yield gap.
Different procedures of the software SAS version 9.1 were used for analysis.
Results and Discussion
Data analysis revealed that seed consumption was varied from 30 to 120 kg.ha-1. The range of seedling age
variable was from 20 to 60 days old. In 100 paddy fields planting density were 16 to 40 plants per m 2. Nitrogen
usage by 26% of farmers was among 69 to 92 kg.ha-1 and 16% of the farmers consumed 92 to 115 kg N per hectare.
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Potassium application was varied from 0 to 100 kg K ha -1 which within 60% of the field’s potassium usage was
less than 35 kg K ha-1. The range of paddy yield in 100 paddy fields was varied from 6100 to 8200 kg.ha-1 that in
40% of the studied fields, the paddy yield was from 7000 to 7600 kg.ha-1. In the CPA model, the paddy yield
increasing related to the effect of N top dressing, K usage and N usage after flowering was 327, 674 and
324 kg.ha-1.
Conclusion
Therefore, the actual yield and yield potential were estimated to be 7194 and 9241 kg.ha-1, respectively and the
yield gap was 2047 kg.ha-1. Therefore, regarding the fact that calculated potential yield was reached through actual
data in each paddy field, it has been stated that this yield potential is attainable.
Keywords: Attainable yield, CPA, Documentation, Management factors, Rice

