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بررسی اقتصادی کشت نشاء و هیدروپرایمینگ بذر در مقایسه با کشت 

 ایمرسوم بذر در ذرت دانه

 2 ، علی ماهرخ1* هرمز اسدی

 چكيده
         

ت صحیح عمال مدیریایاهان، گوری مصرف آب و کوتاه کردن مدت زمان الزم برای تکمیل رشد یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود بهره
ر پرایمینگ دو هیدرو های کشت نشاییباشد. دراین پژوهش به منظور بررسی اقتصادی روشتغییر شیوه کاشت می کشاورزی همچون

ر مزرعه سه تکرار د های کامل تصادفی باپالت در قالب طرح بلوكای، آزمایشی به صورت اسپلیتدانهمقایسه با کشت مرسوم بذر ذرت
 10ن آزمایش چهار تاریخ کاشت )اجرا شد. در ای  1397و  1396های ر استان البرز طی سالمؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر د

یی( و دو یم شده و کشت نشامرداد( در پالت اصلی و  سه روش کاشت )کشت مستقیم بذر، بذر هیدروپرا 10تیر، یک مرداد و  20تیر، 
 ی این پژوهشد. تحلیل اقتصادهای فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتن( به صورت فاکتوریل در پالت 260و  704هیبرید سینگل کراس ذرت )

. طبق نتایج، ل انجام شدوش محصوبندی جزیی، تحلیل هزینه و درآمد، منفعت خالص نهایی تیمارها و بازده فربا استفاده از روش بودجه
کیلوگرم  7/12245رد و برابر رای بیشترین عملکتیرماه دا 10در روش کشت مستقیم بذر در تاریخ کاشت  704میانگین عملکرد ذرت رقم 

میلیون ریال در هکتار و  6/123تیر  10در تاریخ کشت  704در هکتار بود. البته میانگین درآمد خالص روش کشت مستقیم بذر ذرت رقم 
در تاریخ  704ذر رقم ب کشت مستقیم درصد بوده که نسبت به روش های دیگر برتری داشته است، بنابراین 2/70بازده فروش محصول 

 شود. تیر به عنوان اولویت اول در منطقه توصیه می 10کشت 
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 مقدمه

های اقتصادی در کشور تنها بر پایه افزایش رفاه اقتصادی کشاورزان تاکید داشته و معتقدند که بسیاری از تحلیل

رسد که از لحاظ فنی امکانپذیر، از نظر اقتصادی موجه، از نظر سیاسی مناسب، ولید کشاورزی زمانی به پایداری میت

 ,Kochaki)از جنبه مدیریتی اجرا شدنی، از دیدگاه اجتماعی پذیرفتنی و از لحاظ شرابط محیطی سازگار باشد 

 یابد افزایش کشاورزی تولیدات شودمی سعی کشاورزی، صحیح مدیریت با دنیا نقاط از بسیاری در بنابراین(.  1997

های کاشت در یکی از روش (.Ghias–Abadi., et al, 2014)تواند یکی از این عوامل باشد. که تغییر شیوه کاشت می

هایی مانند بذر و کود باشد. نشاء کاری ذرت نقش مؤثری در بهبود استفاده از نهادهذرت، کاشت به صورت نشاء می

تواند موجب افزایش ر واحد سطح دارد. همچنین کاهش دوره رشد یا کمتر شدن زمان تولید گیاه در مزرعه مید

های تولید شود. افزایش کارایی در واحد سطح، هایی  مانند آب و در نتیجه کاهش هزینهکارایی استفاده از نهاده

همچنین باالتر  (،Wien, 2003)های هرز و علف های گیاهیرسیدن به تراکم مطلوب، کنترل مؤثرتر آفات، بیماری

زنی و سبز شدن به دلیل شرایط بهینه محیطی، امکان استفاده از فصل رشد به مدت بیشتر، کاشت بودن درصد جوانه

گیاه در زمین اصلی یا در سینی نشاء و گلخانه در شرایط نامساعد آب و هوایی، افزایش عملکرد، یکنواختی بیشتر در 

های  از دیگر روش(. Vantine & verlinden, 2003) باشدز دیگر مزایای کشت گیاهان به روش نشاءکاری میمحصول ا

توان به بذر هیدروپرایم شده اشاره نمود. بذور پرایم شده پس از قرار گرفتن در بستر خود زودتر جوانه زده کاشت می

تر آب و مواد غذایی و تولید و با جذب مطلوب ای خود را گسترش دادهتری سیستم ریشهو در طی زمان کوتاه

پرایمینگ بذر به عنوان یک عامل  (.Duman,2006) رسندهای سبز فتوسنتز کننده به مرحله اتوترفی میبخش

اثربخش و سودمند در افزایش کیفیت بذر، جوانه زنی، استقرار رشد مناسب بوته در مزرعه، سبز شدن همزمان و 

 .(Harris et al, 2001; Abbasdokht & Edalatpisheh, 2012)کند نقش بسزایی ایفا میافزایش عملکرد محصول 

. در  (Yarniya et al, 2008)گردد پرایمینگ بذر باعث بهبود استقرار گیاهچه و در نتیجه کارایی گیاه در مزرعه می

از هزینه کمتر معموال در مقیاس  تر بودن و برخورداریهای پرایمینگ، هیدروپرایمینگ بذر به دلیل سادهبین روش

در بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ بذر و روش کاشت  .(Khan, 1992; Mc-Donald, 1999) وسیعتری قابل اجرا است

ای در مزرعه تحقیقات کشاورزی اسالم آباد غرب در شرایط کم آبیاری، مطالعه 704بر عملکرد ذرت سینگل کراس 

انجام شد. در این بررسی، پرایمینگ بذر در دو سطح بدون پرایم و  1395و  1394های استان کرمانشاه طی سال

 70و  85،  100های کاشت در دو سطح روی پشته و کف جوی و رژیم آبیاری در سه سطح هیدروپرایمینگ و روش

د دانه در سطح درصد نیاز آبی گیاه مد نظر قرار گرفت. طبق نتایج، اثر پرایمینگ بذر، سال و رژیم آبیاری بر عملکر

کیلوگرم در  650دار بوده است. عملکرد دانه در روش هیدروپرایمینگ بذر احتمال یک درصد از لحاظ آماری معنی

درصد   100هکتار بیشتر از روش بدون پرایم بود. در نهایت هیدروپرایمینگ بذر همراه با کشت در کف جوی و اعمال 

در بررسی اثر  (..Sadegi et al., 2018)هکتار( در منطقه هدف توصیه شد کیلوگرم در  13289نیاز آبی گیاه )عملکرد 

آباد لرستان نتایج نشان داد تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه  و اجزاء عملکرد دو هیبرید ذرت در منطقه خرم

رداشت و طول قطر بالل داری بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد، عملکرد بیولوژیک، شاخص بکه تاریخ کاشت اثر معنی

ارزیابی عملکرد (. Naderi et al., 2010) داشته و عملکرد دانه در کشت تاخیری به طور معناداری کاهش یافته است



 

1439 

دانه و اجزاء عملکرد دانه ذرت تحت تاثیر تراکم ، الگو و تاریخ کاشت نشان داد که بیشترین عملکرد دانه، تعداد بالل 

اردیبهشت با الگوی کشت دو ردیفه زیگزاکی و تراکم  30طول بالل مربوط به تاریخ کاشت  در دانه، وزن هزاردانه و

باشد. دیگر اینکه بین عملکرد دانه و تعداد دانه در بالل رابطه قوی و هزار بوته در هکتار در منطقه هدف می 75

اثیر تاریخ کاشت و هیبریدهای در ارزیابی عملکرد دانه ذرت تحت ت (.Jamshidi et al., 2015)مثبتی وجود دارد

بیشترین عملکرد دانه را در  704محتلف ذرت در منطقه مغان محققین به این نتیجه رسیدند که سینگل کراس 

تاریخ کاشت دهم اردیبهشت ماه در منطقه هدف داشته و بین عملکرد دانه و تعداد دانه در بالل رابطه قوی و مثبتی 

در کشور آفریقای جنوبی محققین به  ذرت های مختلف کشت بذرمقایسه روشدر  (.Shiri et al., 2016)وجود دارد 

-طول دوره رشد محصول کوتاهتر و مرحله گل این نتیجه رسیدند که درکشت نشایی نسبت به کشت مستقیم بذر،

ن، عملکرد افتد. دیگر اینکه  درکشت نشایی با مصرف کمتر کود نیتروژروز زودتر اتفاق می 15تا  11دهی محصول 

تر است شود. در مناطقی که آسیب پرندگان به محصول زیاد است روش کشت نشایی منطقیدانه بیشتر می

Fanadzo et al., 2009)) .92های دانه ای در کشور پژوهشگران با استفاده از داده سالدر بررسی تولید پایدار ذرت-

که طوریهای کشور دارای منافع اقتصادی بوده بهمام استانای در تبه این نتیجه رسیدند که تولید ذرت دانه 1379

 Shikh)ها از جمله کهگیلویه و بویراحمد، قزوین و آذربایجان شرقی دارای بیشتری منافع بوده است برخی استان

Zineddin & Fathi, 2020 .)سطح زیرکشت، تولید و 1396-97طبق اطالعات وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ،

کیلوگرم در هکتار بود. در همین  7651تن و  946031هکتار،  126971ای در کشور به ترتیب دانهکرد ذرتعمل

میلیون تن و  66/10هکتار ،  203165ای در کشور به ترتیب سال، سطح زیرکشت، تولید و عملکرد ذرت علوفه

ای آبی بوده است. ای و علوفههکیلوگرم در هکتار گزارش شده است، البته تمام سطح زیرکشت ذرت دان 52480

Ahmadi et al, 2019).) های کشت نشایی و هیدروپرایمینگ در مقایسه با اهداف این پژوهش، بررسی اقتصادی روش

 ای بوده است. دانهکشت مرسوم بذر ذرت

 روش تحقیق

و  ایسوم بذر ذرت دانههای کشت نشایی و هیدروپرایمینگ در مقایسه با کشت مرارزیابی اقتصادی روشبه منظور  

و هیبرید زودرس  704کراس تاریخ و روش کاشت برای ارقام ذرت )رقم دیررس سینگلترین اقتصادیانتخاب 

های کامل تصادفی (، این پژوهش با استفاده از طرح اسپلیت پالت فاکتوریل در قالب طرح بلوك260کراس سینگل

و  1396های ت اصالح و تهیه نهال و بذر در استان البرز در سالدر سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقا

مرداد( در پالت اصلی و  10تیر، یک مرداد و  20تیر،  10) در این آزمایش، چهار تاریخ کاشت. به اجرا درآمد  1397

راس کسه روش کاشت شامل کاشت مستقیم بذر، بذر هیدروپرایم شده و کشت نشایی ذرت برای دو هیبرید سینگل

گرفتند. کاشت به صورت جوی پشته، فاصله پشته ها ار هم  های فرعی مورد ارزیابی قرار در پالت 260و  704ذرت 

سانتی متر )تراکم  18به میزان  704ها برای هیبرید سانتی متر و فاصله بوته ها پس از تنک کردن و فاصله نشاء 75

بوته در مترمربع( و هر  3/8متر )تراکم کاشت سانتی 16میزان  به 260بوته در مترمربع( و برای هیبرید  5/7کاشت 

است بین  بوده یکسان کاشت روش سه هر در متر بود.  تراکم 6کرت آزمایشی شامل سه خط کاشت به طول 

 روز 22-18 ذرت های اصلی و فرعی به ترتیب سه و یک خط نکاشت به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد. نشاءپالت
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 24 از پس شده هیدروپرایم بذور و یافت انتقال مزرعه به معیین هایکاشت تاریخ در نشاء سینی در کاشت از پس

 در شدن سپس خشک و متر باالی سطح بذور باشدمقطر به طوری که سطح آب دو سانتی آب در گرفتن قرار ساعت

های مورد نیاز در محیط آزاد ءنشا .گردید کشت معیین هایکاشت تاریخ در( Rashid et al., 2006) محیط دمای

درصد خاك زراعی،  60سلولی پرورش یافتند. ترکیب خاك سینی شامل:  108)بدون نیاز به گلخانه( در سینی نشاء 

-20درصد ماسه بادی بود. پس از سبز شدن بذور در سینی نشاء، کود  20درصد کود حیوانی کامال پوسیده و  20

بندی جزیی تحلیل اقتصادی این پژوهش با استفاده از روش بودجه اشی گردید.پبا غلظت سه در هزار محلول20-20

سودآوری ، های منافع خالص، هزینه و منافع نهایی و منفعت خالص نهاییشاخصو  نسبت منفعت به هزینهتحلیل و 

یه اقتصادی و تحلیل فرض. دیگردها مشخص و در نهایت تیمار مناسب انتخاب تیمارها محاسبه و ارزش جایگزینی آن

دهد که اگر سایر تیمارها بجای تیمار غیراقتصادی بودن جایگزینی تیمارها در روش بودجه بندی جزیی نشان می

(  πبرای محاسبه میزان سود)ضمنا  های تیمارها چگونه خواهد بود.برتر جایگزین گردد، وضعیت درآمد و هزینه

  (.Asadi, 2004) ( استفاده شد.Rsول ) حاصله از یک ریال فروش محصول از بازده فروش محص

(1) 100)/(  BR tts  

 (2   ) )(. ISTR BBMB  

(3) 
TRTS BNBNMBN ....  

(4) )(. ISISIS CBBN  

(5) )(. TRTRTR CBBN  

(6) )(. ISTR CCMC  

 به طوری که:

tB   : سال تولید محصول در ارزش ناخالصt ،   tC  : در سال تولید محصول هزینهt 

ISB :   ،منافع تیمار برتر درهکتارTRB: در هکتار، ائین ترمنافع تیمار با درجه اهمیت پ 

ISC: درهکتار،      هزینه تیمار برترTRC : درهکتار، ترهزینه تیمار با درجه اهمیت پائین 

ISBN.:    ،منافع خالص تیمار برتر درهکتار 

TRBN.:  درهکتار، منافع خالص تیمار با درجه اهمیت پائین تر 

C.M:   درهکتار،      هزینه نهایی 

 B.Mکتار : منافع نهایی در ه 

N.B.M .منافع خالص نهایی در هکتار می باشند : 

تیب به تر 97و  96طبق کتاب قیمت فروش محصوالت روستایی، قیمت هر کیلو دانه ذرت در سال های 

 ریال در نظر گرفته شد.  15400و  14000

 نتایج و بحث
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قم ی ذرت ربذر و کشت نشایطبق نتایج عملکرد حاصله در تیمارها،  میانگین عملکرد تیمارهای کشت مستقیم 

کیلوگرم در  7/12166و  7/12245تیرماه دارای بیشترین عملکرد و به ترتیب  10در تاریخ کشت  704کراس سینگل

ا رقم بذر ذرت های آزمایش بود. البته میانگین درآمد ناخالص و خالص کشت تیمار کشت مستقیم بهکتار طی سال

ش محصول در این میلیون ریال در هکتار و میانگین بازده فرو 6/123و  8/179تیر بترتیب  10در تاریخ کشت  704

  درصد و بیشترین بوده است.  2/70تیمار 

 های آزمایشهای مختلف کشت ذرت طی سالعملکرد و هزینه در تاریخ و سیستم( 1جدول )

 هزینه تولید )میلیون ریال در هکتار ( عملکرد ) کیلوگرم در هکتار( تیمارها
 میانگین 2018 2017 میانگین 2018 2017

در  704کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 تیر 10تاریخ کشت 
4/12503 1/11988 7/12245 5/53 9/58 2/56 

در  704کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 
 تیر 20تاریخ کشت 

2/10911 - 2/10911 9/52 2/58 6/55 

در  704کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 دادمر 1تاریخ کشت 
- - - 4/52 6/57 55 

در  704کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 مرداد 10تاریخ کشت 

- - - 8/51 57 4/54 

ذرت با رقم بذر هیدروپرایم شده کشت 

 تیر 10در تاریخ کشت  704

11577 1/10876 6/11226 9/52 2/58 6/55 

ذرت با رقم بذر هیدروپرایم شده کشت 
 تیر 20در تاریخ کشت  704

6/10350 - 6/10350 4/52 6/57 55 

ذرت با رقم بذر هیدروپرایم شده کشت 

 مرداد 1در تاریخ کشت  704
- - - 8/51 57 4/54 

ذرت با رقم بذر هیدروپرایم شده کشت 

 مرداد 10در تاریخ کشت  704
- - - 2/51 4/56 8/53 

در  704ذرت با رقم نشایی کشت 

 تیر 10تاریخ کشت 

6/12429 8/11903 7/12166 8/85 4/94 90 

در  704ذرت با رقم نشایی کشت 

 تیر 20تاریخ کشت 

7/11800 1/10569 9/11184 2/85 7/93 5/89 

در  704ذرت با رقم نشایی کشت 

 مرداد 1تاریخ کشت 

7453.9 - 7453.9 6/84 1/93 9/88 

در  704ذرت با رقم نشایی کشت 

 مرداد 10تاریخ کشت 

- - - 1/84 5/92 3/88 

در  260کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 تیر 10تاریخ کشت 

8141.5 8000.3 8070.9 9/52 2/58 6/55 

در  260کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 تیر 20تاریخ کشت 

7320.3 7020.7 7170.5 4/52 6/57 55 

در  260کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 مرداد 1تاریخ کشت 

6979.4 - 6979.4 8/51 57 4/54 
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در  260مستقیم بذر ذرت با رقم  کشت

 مرداد 10تاریخ کشت 

- - - 2/51 4/56 8/53 

ذرت با رقم بذر هیدروپرایم شده کشت 

 تیر 10در تاریخ کشت  260

9157.7 8865.9 9011.8 4/52 6/57 55 

ذرت با رقم بذر هیدروپرایم شده کشت 

 تیر 20در تاریخ کشت  260

9083.1 8614.7 8848.9 8/51 57 4/54 

ذرت با رقم بذر هیدروپرایم شده کشت 

 مرداد 1در تاریخ کشت  260

6510.1 - 6510.1 2/51 3/56 8/53 

ذرت با رقم بذر هیدروپرایم شده کشت 

 مرداد 10در تاریخ کشت  260

- - - 7/50 7/55 2/53 

در  260ذرت با رقم نشایی کشت 

 تیر 10تاریخ کشت 

7765.6 7298.2 7531.9 2/85 7/93 5/89 

در  260ذرت با رقم نشایی کشت 

 تیر 20تاریخ کشت 

6986.3 6512.5 6749.4 6/84 1/93 9/88 

در  260ذرت با رقم نشایی کشت 

 مرداد 1تاریخ کشت 

6895 6101.7 6498.4 1/84 5/92 3/88 

در  260ذرت با رقم نشایی کشت 

 مرداد 10تاریخ کشت 

- - - 5/83 8/91 7/87 

                                                                                                                                          ماخذ: یافته های تحقیق

 
 های آزمایشهای  مختلف کشت ذرت طی سالسودآوری تیمارها در تاریخ و سیستم( 2جدول )

درصد میانگین  درآمد خالص )میلیون ریال در هکتار ( ر(درآمد ناخالص )میلیون ریال در هکتا تیمارها
 بازده فروش

 میانگین 2018 2017 میانگین 2018 2017

در  704کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 تیر 10تاریخ کشت 
175 6/184 8/179 5/121 1/131 3/126 2/70 

در  704کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 
 تیر 20تاریخ کشت 

8/152 - 8/152 8/99 - 8/99 3/65 

ذرت با رقم بذر هیدروپرایم شده کشت 

 تیر 10در تاریخ کشت  704

1/162 5/167 8/164 1/109 5/114 8/111 9/67 

ذرت با رقم بذر هیدروپرایم شده کشت 
 تیر 20در تاریخ کشت  704

9/144 - 9/144 5/92 - 5/92 9/63 

در تاریخ  704ذرت با رقم نشایی کشت 

 تیر 10کشت 
174 3/183 7/178 2/88 5/97 9/92 52 

در تاریخ  704ذرت با رقم نشایی کشت 

 تیر 20کشت 
2/165 8/162 164 80 5/77 8/78 48 

در تاریخ  704ذرت با رقم نشایی کشت 

 مرداد 1کشت 
3/104 - 3/104 7/19 - 7/19 9/18 

در  260کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 تیر 10تاریخ کشت 
114 2/123 6/118 61 3/70 5/65 4/55 

 3/50 9/52 7/55 1/50 3/105 1/108 5/102در  260کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 
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 تیر 20تاریخ کشت 

در  260کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 مرداد 1تاریخ کشت 
7/97 - 7/97 9/45 - 9/45 47 

ذرت با رقم بذر هیدروپرایم شده کشت 

 تیر 10در تاریخ کشت  260
2/128 5/136 4/132 8/75 2/84 80 4/50 

ذرت با رقم بذر هیدروپرایم شده کشت 

 تیر 20در تاریخ کشت  260
2/127 7/132 9/129 4/75 9/80 1/78 1/60 

ذرت با رقم بذر هیدروپرایم شده کشت 

 مرداد 1در تاریخ کشت  260
1/91 - 1/91 9/39 - 9/39 8/43 

در تاریخ  260ذرت با رقم نشایی کشت 

 تیر 10کشت 
7/108 4/112 5/110 5/23 2/27 3/25 9/22 

در تاریخ  260ذرت با رقم نشایی کشت 

 تیر 20کشت 
8/97 3/100 99 2/13 7/15 4/14 5/14 

در تاریخ  260ذرت با رقم نشایی کشت 

 مرداد 1کشت 
5/96 94 3/95 5/12 9/9 2/11 7/11 

                                                                                                                                          ماخذ: یافته های تحقیق

در تاریخ  704کراس دهد در صورت جایگزینی تیمار کشت مستقیم بذر ذرت رقم سینگلتحلیل جایگزینی نشان می

برخی  از کاهش هزینه بوده و برای تیر توسط برخی تیمارها در منطقه هدف، کاهش درآمد بیشتر 10کشت 

ی بودن یل منفتیمارهای دیگر، در صورت جایگزینی، درآمد کاهش و هزینه  افزایش داشته است، بنابراین به دل

یم شت مستقهای کاشت، بکارگیری کمنفعت خالص نهایی جایگزینی، در مقایسه کشت مستقیم بذر  با سایر روش

وان اولویت اول و تیر به عن 10در تاریخ کشت  704کراس ستقیم بذر رقم سینگلکشت م تر است. البتهبذر اقتصادی

 د.  باشسیستم کشت نشایی این رقم در همین تاریخ کشت در اولویت دوم در منطقه هدف قابل توصیه می

 
توسط سایر تیر (  10در تاریخ کشت  704توجیه جایگزینی تیمار برتر انتخابی )کشت مستقیم بذر ذرت رقم ( 3جدول )

 تیمارها              واحد: میلیون ریال در هکتار
میانگین  تیمارها

 هزینه نهایی
 میانگین درآمد

 ناخالص نهایی 

میانگین منفعت 
 خالص نهایی

 :جایگزینی تیمار برتر  توسط سایر تیمار ها

 

 704کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 
 تیر 20در تاریخ کشت 

ی است، چون منفعت خالص غیراقتصاد -4/26 -27 -6/0

 نهایی  کاهش یافته است

ذرت با بذر هیدروپرایم شده کشت 

 تیر 10در تاریخ کشت  704رقم 

غیراقتصادی است، چون منفعت خالص  -5/14 -15 -6/0

 نهایی  کاهش یافته است

ذرت با بذر هیدروپرایم شده کشت 
 تیر 20در تاریخ کشت  704رقم 

ی است، چون منفعت خالص غیراقتصاد -8/33 -9/34 -2/1

 نهایی  کاهش یافته است

در  704ذرت با رقم نشایی کشت 

 تیر 10تاریخ کشت 

غیراقتصادی است، چون منفعت خالص  -4/33 -1/1 8/33

 نهایی  کاهش یافته است

در  704ذرت با رقم نشایی کشت 

 تیر 20تاریخ کشت 

غیراقتصادی است، چون منفعت خالص  -5/47 -8/15 3/33

 یی  کاهش یافته استنها

غیراقتصادی است، چون منفعت خالص  -6/106 -5/75 7/32در  704ذرت با رقم نشایی کشت 
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 نهایی  کاهش یافته است مرداد 1تاریخ کشت 

 260کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 تیر 10در تاریخ کشت 

غیراقتصادی است، چون منفعت خالص  -8/60 -2/61 -6/0

 تنهایی  کاهش یافته اس

 260کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 تیر 20در تاریخ کشت 

غیراقتصادی است، چون منفعت خالص  -4/73 -5/74 -2/1

 نهایی  کاهش یافته است

 260کشت مستقیم بذر ذرت با رقم 

 مرداد 1در تاریخ کشت 

غیراقتصادی است، چون منفعت خالص  -4/80 -1/82 -8/1

 نهایی  کاهش یافته است

ذرت با دروپرایم شده بذر هیکشت 

 تیر 10در تاریخ کشت  260رقم 

غیراقتصادی است، چون منفعت خالص  -3/46 -4/47 -2/1

 نهایی  کاهش یافته است

ذرت با بذر هیدروپرایم شده کشت 

 تیر 20در تاریخ کشت  260رقم 

غیراقتصادی است، چون منفعت خالص  -2/48 -9/49 -8/1

 نهایی  کاهش یافته است

ذرت با هیدروپرایم شده بذر کشت 

 مرداد 1در تاریخ کشت  260رقم 

غیراقتصادی است، چون منفعت خالص  -4/86 -7/88 -4/2

 نهایی  کاهش یافته است

در  260ذرت با رقم نشایی کشت 

 تیر 10تاریخ کشت 

غیراقتصادی است، چون منفعت خالص  -101 -3/69 3/33

 نهایی  کاهش یافته است

در  260م ذرت با رقنشایی کشت 

 تیر 20تاریخ کشت 

غیراقتصادی است، چون منفعت خالص  -9/111 -8/80 7/32

 نهایی  کاهش یافته است

در  260ذرت با رقم نشایی کشت 

 مرداد 1تاریخ کشت 

غیراقتصادی است، چون منفعت خالص  -1/115 -5/84 1/32

 نهایی  کاهش یافته است

                                                                                                                                          ماخذ: یافته های تحقیق

  گیری و پیشنهادهانتیجه

ه عنوان اولویت ب 704کراس های آزمایش، تیمار کشت مستقیم بذر رقم سینگلکه، در میانگین سالنتیجه کلی این

نوان تیمارهای تیر به ع 10به عنوان اولویت دوم در تاریخ کشت  704کراس کشت نشایی رقم سینگلاول و تیمار 

رتر بمارهای گردد.  . چون در صورت جایگزینی سایر تیمارها بجای این تیپیشنهادی در منطقه هدف توصیه می

مار کشت ملکرد تیعابد. میانگین درآمد بیشتر از هزینه کاهش می یدرآمد کاهش ولی هزینه افزایش و یا انتخابی، 

 7/12245تیر به عنوان اولویت اول پیشنهادی  10در تاریخ کشت  704مستقیم بذر ذرت رقم سینگل کراس 

حصول در این میلیون ریال در هکتار و بازده فروش م 6/123کیلوگرم در هکتار، میانگین درآمد خالص کشت آن 

 ایر تیمارها بیشتر بوده است. درصد برآورد شد که نسبت به س 2/70تیمار 
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