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چكيده
مستندسای ،ای قدمیا ،ادد ه د اساسی یر بهبیی یو اوینند لید د ،است که متأسفا،ه جانگاه یرییر ،یر بخش کشادری ،کشیر ،داری .مستندسای،
اوینند لید د نک محصیل یر کشادری ،شامل له ه کا ه اطالعات د اعاد تیانی است که س و لید د ین محصیل ای موحاه یمرایهسرای ،بسرتو بررر لرا
بویاشت را ،شان مییید .یر انن منادعه به منظیر بهوهم و ،ای انن ابزار یر جهت بهبریی اویننردیا ،لید رد منردم ( )Triticum aestivum L.یر ید
س ستم یبی د ینم استان ماستان ،کا ه اعاد تیا د مصوف ،هایهیا که یو مدنو مزرعه یر طی سه سال مرشته به طیر معمیل ا،جام یایه نا مصوف کویه
است ،یر  041مزرعه با مدنونتیا ،مختاف ثبت مویند، .تانج مستندسای، ،شان یای که م ا،گ ن مساحت مزارع یبی ب شتو ای ینم بیی .اکثو مرزارع یبری
قبل ای مندم ینو کشت ید محصیل لابستا،ه سینا ) )Glycine max L.د بو،ج ) (Oryza sativa L.بیی،د ،ب شتو مزارع ینم محصیل لابستا،ه ،داشته
د اکثو مزارع یر سال قبل  ،ز ینو کشت مندم د جی ) (Hordeum vulgare L.بیی،د .اکثو لید دکنندمان مندم یبری د ینرم ای مرادیین د ینسرک بره
عنیان یاکدری ،ادد ه استفایه کویه ا،د .یمچن ن ب شتونن ،یع ایدات کشت یر لید د مندم یر یو ید س ستم ،ینیکار بیی .رقم مودارنرد ب شرتونن رقرم
میری استفایه یر یو ید س ستم کشت مندم ینم د یبی بیی .مقدار برر مصوای یر س ستم ینم ب شتو د لارنخ کشت  ،ز ای مستویمی یما،ی ب شتو، ،سربت
به کشت یبی بوییریار بیی 01 .یرصد ای مزارع میری بورسی یر بخش یبی د ینم به لول ب حداقل ای  30د  11ک ایموم  ،تودژن یادص استفایه کوی،د .یر
یو ید س ستم ب شتونن استفایه ای عافکش موبیط به موا،ستار د لاپ ک ،ب شتونن استفایه ای قارچکش موبیط به ل ات د ب شتونن اسرتفایه ای یارتکرش
ینایننین بیی .لوج ح کشادریان به استفایه ای ردش یا ،سنتی یب ار ،بوا ،مزارع بیی .یامنه یما،ی بویاشت مندم ای اداسط ارینبهشت لا ادایو یویای بریی.
م ا،گ ن عماکوی مندم یبی  9440ک ایموم یر یکتار بیی که ای ینم با عماکوی  9740ک ایموم یر یکتار ب شتو بیی، .تانج انن منادعه با ارانه لصینو ،کای
ای ینو اوینندیا ،لید د مندم یر س ستمیا ،یبی د ینم د مشخصسای ،یق ق مقدار د یمان دردی ،هایهیا به اوینند لید د امکان ارینابییرا ،جرام ،گرو
لید د مندم یر ماستان ای یندماهیا ،ینست مح نی ،اقتصای ،د جامعهشنایتی را م سو میسایی.
واژههاي كليدي :ینست مح نی ،عافکش ،عماکوی ،مزارع، ،هایه
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م زان کمی عماکوی ،بهوهدر ،لید د ،کارینی مصوف ،هایهیرا ،م رزان
مصوف ا،وژ ،د یر ،هانت اثوات ینست مح نی ،اشری ای لید رد یاری.
بنابوانن  ،ای به پانش د بهبیی اوینندیا ،منتهی به لید رد محصری ت
کشادری ،یر جهت کایش چادشیا ،مولبط با مدنونتیرا ،یراعری
یر س ستم یا ،کشادری ،اجتنا ،اپرنو است .ای دحرا عامری بهبریی
چن ن اوینندیا ،مدنونتی با استفایه ای لکن رکیرا ،مختافری م سرو
است که یر انن ب ن بهبیی مسرتمو ،1د مهندسری مجردی اویننردیا 8ای
2- Continuous improvement
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سی ،سایمان یا ،معتبو جها،ی ما،ند  1ISOمیری لأک رد قروار مواتره
است اکهادان ()Akhavan, 2002؛ اما اسرتفایه ای ردش مستندسرای،
یر کاشت ،یاشت د بویاشت محصی ت کشادری ،کمترو مریری لیجره
قوار مواته است .ای منادعات صیرت مواته یر انن یم نه میلریان بره
حجرارپیر ( ،)Hajjarpoor, 2016رضریانطادربRezvantalab, ( ،
 ،)2015لوابرری د یمکرراران ( )Torabi et al. 2012د بایرمررار
( )Bazrgar, 2011اشاره کوی .استان ماستان ای دحا م زان لید د یر
اغاب سالیا بسته به شوانط ی د ییانی ،نکری ای اسرتانیرا ،بولرو
لید د کننده ،مندم یر کشیر به یمواه استانیا ،ارارس ،یییسرتان،
کویسرتان د کوما،شراه برییه اسرت ( Bureau of Statistics and
 .)Information Technology, 2015بددن شنایت کامل د جام ای
چگی،گی ،حیه ا،جام کا ه عما ات یراعی ،به یشیار ،د با صوف یمان
ینای می لیان یر جهت را  ،اییا ،کشرادریان د لقینرت ،قراط قریت
لید د محصی ت مختاف د بوطوف ،میین ،قاط ضعف ین مام مؤثو،
بویاشت .بنابوانن یر انن لحق ق بو ین اسرت کره کا ره محققر ن بره
صیرت نکپارچه د مستند با اوینند لید رد محصریل منردم یر اسرتان
ماستان به صیرت یمار ،یشرنا موی،رد د انرن لحق رق مبنرانی بروا،
بو،امهرنز،یا ،مؤثو یر جهت را  ،رای کشرادریان ،کرایش مصروف
ا،وژ ،د کایش ا،تشار یدییمی یا ،ینسرت مح نری برا لر رو شر یه
مدنونتی مزارع باشد.

مهملونن ینیا یستند ( .)Zarei & Zarei, 2004ای قدمیا ،ادد ره د
ادبته اساسی یر بهبیی چن ن اوینندیانی ،یست ابی به ،گوشی مشخص
د نکپارچه یر یصیص چگی،گی ا،جام اعاد رتیرا یر شروانط میجریی
است که اصنالحا مستندسای ،اوینندیا مفته مریشریی ( & Turner
 .)Detoro, 2000بددن لویند بو اساس شنایت دض میجیی میلیان
،ما ،میری  ،ای بوا ،رس دن به دض منای را طواحی د اجوا کوی .یر
پودژهیا ،ارینابی د بهبیی اوینندیا مستندسای ،نکی ای اعاد رتیرانی
است که بخش عمده یمان پ ش اوض را شامل میشریی .ایتصراص
 11یرصد یمان کرل پرودژه یر بویری ،می،رهیرا بره مستندسرای ،یر
اعاد تیا ،ارینابی د بهبیی اوینندیا ،شان ای ایم ت انرن بخرش یاری
( .)Turner & Detoro, 2000مستندسررای ،اویننرردیا ،لید ررد یر
س ستمیا ،کشادری ،شامل موییدر ،،پویایش ،طبقرهبنرد ،د ارانره
کا ه اطالعات د اعاد ت یانی است کره یرط منتهری بره لید رد نرک
محصیل کشادری ،را ،شان مییید .یر چن ن ،گوشی مزرعه به عنیان
داحد لید د اوض د بنابوانن کا ه اوینندیا ای ینگام یمرایهسرای ،انرن
داحد لید د ،بوا ،کشت لا ینگام یودج محصریل ای مزرعره پرز ای
بویاشت یر محددیه مستندسای ،قوار می م و،د .ارانه لصینو ،کای ای
اوینندیا د لیادی ا،جام ی،ها ،امکان ،مانا،دن دضع ت لید رد یر ح نره
یمییش ،پژدیش د ا،تقال لجار  ،لب ن ،قرش د ایم رت اویننردیا،
مختاف یر یست ابی به ایداف رایبوی ،،یسا،ی ارینابی سایمان لید رد،
کررایش لجوبررهموانرری یر اجرروا ،اویننرردیا ،لید ررد ،،سرراما،دیی
یزننه یرا ،لید رد د پیشرش کاسرتی یرا ،یمرار ،د اطالعرالی را ای
مهملونن قابا رتیرا د کارکوییرا ،مستندسرای ،مریلریان بوشرموی
( .)Bazrgar, 2011یمچنر ن یر لحق قری کره لوابری د یمکراران
( )Torabi et al., 2012ا،جام یای،رد ،حفرم منراب اطالعرالی مریری
استفایه یر پودژه ،لنابق یزننهیا ،حق قی با یزننرهیرا ،برویدری،،
جایم و ،ای پواکندمی د لکوار اعاد تیا ،مشخص کوین س استیا،
اجوانی د بهوهبویار ،د یشکار کروین ،قرصیرا د  ،اییرا ،یمرار ،د
اطالعالی را ای مهرملرونن ،قرشیرا ،مستندسرای ،یا،سرتند .جهرت
محاسبه مصوف ا،روژ ،یر س سرتمیرا ،مختارف لید رد محصری ت
کشادری ،،یر مام ،خست باند کا ه اعاد تیا ،ا،وژ،برو را یر مرزارع
مختاف ثبت ،میی که به انن موحاه اوانند مستندسای ،اطالق میشیی
د کا ه عیامل یی ل یر مصوف ا،وژ ،را میری لجزنره د لحا رل قروار
یای .ب شرتو یمرران اسررتفایه شررده یر چنر ن لحق قررات صرروف اویننررد
مستندسای ،می شیی که ایم ت انن مسأده را ب ان میکند، .گایی بره
سابقه مستندسای ،یر کشیر ،شان مییید که اموچه مستندسرای ،یر
بس ار ،ای عایم به عنیان ابزار ،کاریمرد یر پ رایهسرای ،د ،گهردار،
س ستمیا ،مختاف ،بهدنژه مدنونت ک ف ت ،میری استفایه قوار مواتره
د یم شه بهعنیان قدمی اساسی بروا ،بهبریی س سرتمیرا ،مزبریر ای

مناطق مورد مطالعه و اطالعات زراعی :انن منادعه یر اسرتان
ماستان یر شمال کشیر کره بر ن عروض جرواا رانی  96یرجره د 91
یق قه لا  94یرجه د  4یق قه شمادی د طیل جرواا انی  09یرجه د 07
یق قه لا  06یرجه د  11یق قره شروقی قروار یاری ،ا،جرام شرده اسرت
(شررکل  .)7یایهیررا ،ادد رره ای طونررق مصرراحبه چهرروه برره چهرروه بررا
کشادریان د ناییاشتبویار ،ای م ا،گ ن عما ات مختاف یراعری طری
سه سال مدنونت مرشته کشادری یر مهوماه  7939لا ارینبهشت 7934
جم یدر ،شد .مساحت استان ماستان  11494ک ایمتو موب است ،که
 7/9یرصد ای مسراحت کرل کشریر را یر برو مریم روی ( Bureau of
 .)Statistics and Information Technology, 2015لنیع اقا می
استان ماسرتان بره ید رل شروانط جرواا رانی د طب عری ،قابرل لیجره
میباشد .استان ماستان ای دحا جرواا انی یر م ان رشته کیه ادبوی یر
جنی د جنی شوقی د مناطق یشت مسنح یر شمال د شمال غوبی
داق شده است .بو انن اساس ،یاحی جنی ای ی د ییا ،کییستا،ی،
،یاحی موکز ،د جنی غوبری ای ی د یریا ،معتردل مدنتوا،رها ،د
،یاحی شمادی ای ی د ییا ، ،مهیشک د یشک بوییریار اسرت .بره
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طیر م ا،گ ن ،متیسط یرجه حوارت سا ،ه مننقه میری منادعره 74/7
یرجه سا،تیموای ،م ا،گ ن لابش ییرش د 74/1 ،مگاژدل بو متو موب
یر ردی د کل برارش سرا ،ه  060م اریمترو اسرت (شرکل  .)1لید رد
محصی ت کشادری ،یر استان ماستان بهطیر عمده یر منراطق  ،مره
کییستا،ی د به شکل ،یار ،ب ن یامنه رشته کیه سوی د موطی ادبوی
د یشت موم د یشک لوکمن صحوا متموکز شده اسرت کره شرکل 7
لیین مزارع ،می،ه مننقه کشت استان را ،شان مییید .بهطیر کل یر
استان ماستان اصرل کشرت بره ید قسرمت بهراره د پران زه لقسر م
میشیی .یر کشت بهاره م ایا،ی مثل سینا ) ،)Glycine max L.پنبه،

برو،ج ) (Oryza sativa L.د ذرت ( )Zea mays L.د بعرد ای ین یر
کشت پران زه م ایرا،ی چرین منردم ،کارزا ( )Brassica napus L.د
س بیم نی ( )Solanum tuberosum L.کشت مریشری،د .یر بر ن
انن محصی ت مندم پان زه ب شرتونن سرنح ینرو کشرت را یاری کره
معمرررری ای ادایررررو یبرررران لررررا ادایررررو یذر بررررا م ررررا،گ ن
یمرررا 74/0 ،یرجررره سرررا،تیمررروای د مجمررریع برررارش بررراران
 411م ایمتو کشت د  ،ز به طیر معمیل یر یویایماه بویاشت میشیی
( .)Soltani et al., 2013طب عتا اصل کشرت منردم یبری یر اسرتان
طی ،یلو ای اصل کشت مندم ینم میباشد.

شكل  -1موقعيت منطقه مطالعه شده استان گلستان در ایران (چپ) و توزیع جغرافيایی از  045مكان پایشی در استان گلستان (راست)
Fig. 1- Location of the study region Golestan Province within Iran (left) and the geographical distribution of the 540 survey
)sites within Golestan Province (right

شكل  -2ميانگين بلند مدت ( )2512-1991ماهانهي حداقل (دایرههاي سفيد) و حداكثر دما (دایرههاي سياه) ،بارندگی (ستونهاي سياه) و تابش
خورشيدي (ستونهاي راه راه) استان گلستان
ینیط ینا ،شانیینده ینا ،مع ار ( )SEب ن  6انستگاه (شامل انستگاهیا ،س نیپت ک د شوکت ی مننقها )،میباشند .پ کان، ،شانمو یدره ،رشد ،مندم یر مننقه میری
،ظو است.
Fig. 2- Long-term (1991–2012) average of monthly minimum temperature (white circles), maximum temperature (black
circles), precipitation (black bars) and solar insolation (stripe bars) of Golestan Province
The error bars show the deviations over six different weather stations across the province. The horizontal arrow indicates the growing
period of wheat.
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جمعآوري و تجزیه و تحليل دادهها :یایهیا ای طونق مصراحبه
چهوه به چهوه با کشرادریان مجرو د ناییاشرتبرویار ،ای م را،گ ن
عما ات مختاف یراعی طری سره سرال مردنونت مرشرته کشرادری یر
مهوماه  7939لا ارینبهشت  7934جم یدر ،شد .بوا ،انرن پرژدیش
کل مناطق لید د مندم یر استان یر ید بخش ینم د یبی میری منادعره
قوار مواتند .ا،تخا مزارع به عنیان ینم د نا یبی بسرته بره سرابقه،
لید ررد یر ین منرراطق د شرروانط اقا مرری ی،هررا د پررز ای مشرریرت بررا
کارشناسان د متخصصران سرایمان جهرای کشرادری ،اسرتان صریرت
موات .یر استان ماستان یر مجمیع 74 ،شهوستان 96 ،موکز یدمات
کشادری ،دجیی یاری .بدنن صیرت کره لعردای مواکرز یردمات یر یرو
شهوستان ای نک لا پنج موکز بواساس ایم رت ،سرنح ینرو کشرت د
لید د محصی ت مننقه یر یو شهوستان متر و بییه است .بروا ،انرن
منادعه ای یو موکز یدمات کشادری 70 ،مدنونت مختاف مزرعه لید د
مندم بهطیر لصایای ا،تخا شد،د.
اطالعات میری  ،ای موبیط به کشادری (سن ،جنس ت ،سابقه لید رد
مندم د  ،)...مزرعه (میقع ت ،ارلفاع ،مسراحت د  ،)...مردنونت یراعری
شامل عما ات یراعی (،یع ،یمان د لعدای ایدات موبیط به عما اتیا،
یمایهسای ،یم ن ،کاشت ،یاشت ،بویاشت د بستهبنرد، ،)،هرایهیرا،
مصوای (رقم میری استفایه، ،یع د م زان کیی ،م رزان مصروف د ،ریع
سمیم مصوای) ،لعدای ،م زان د یمان یب ار( ،ردشیا ،یب ار ،سرنتی
د لحت اشار )...د مسائل موبیط به م ا،گ ن یمان کشت د بویاشرت د
عماکوی یر یو مزرعه ای طونق پوسش ای کشادریان ثبرت شرد .بروا،
لجزنه د لحا ل یایهیا ای لیین اوادا،ی لجمعی نا ،سبی استفایه شرد.
یر انن بورسییا یامنه لر وات د ش یه ا،جرام یرو عما رات مردنونتی
ا،جام شده یر مرزارع منردم د یمچنر ن ،سربتی ای کشرادریان کره ای
ش یهیا ،مختاف یو نک ای انن عما ات مدنونتی استفایه کویه بیی،د،
مشخص شد،د .یمچنر ن یر مریاری مریری  ،رای ،عماکروی شر یهیرا،
مختاف مدنونتی با محاسبه اشرتباه مع رار 7د یرج ینریط ینرا 1رد،
،مییار ،میری مقانسه قوار مواتند.

نتایج و بحث
مساحت مزارع :کل مساحت مزارع بورسی شده یر انن لحق رق
یر بخش یبی 6433/7 ،یکتار د یر بخش ینم  4611/0یکتار بریی .ای
مجمیع  161مزرعه بورسی شده یر بخرش یبری اسرتان  714مزرعره
( 41/1یرصد مزارع) ،م ا،گ ن مساحتی کمترو ای  71یکترار یاشرتند د
مساحت مزارع ای  1/1یکتار یر ییایشرهو لرا  1194یکترار یر رام ران
متر و بیی (شکل  .)9یمچن ن یرصد مزارع یبی با مساحت ب شتو ای 01
1- Standard error
2- Error bars

یکتار  ،ز لنها  6/0یرصد بیی .مساحت مرزارع منردم ینرم  ،رز ای 1/0
یکتار یر بندرمز ،کویکی ،،مومان د رام ان لرا  011یکترار یر منبرد
متر و بیی .یر مجمیع  141مزرعه بورسی شده یر بخرش ینرم ،سرهم
مزارع با مساحت ب شتو ای  01یکترار لنهرا  0/4یرصرد بریی .م را،گ ن
مساحت یم نیا ،لحت کشت مندم یبی یر اسرتان یر انرن پرژدیش
 16/0یکتار د م ا،گ ن مساحت مزارع ینم 76/0 ،یکتار بیی.
بهطیر کای مساحت کم مرزارع یر ید بخرش یبری د ینرم ،شران
مییید که یراعت د لید د منردم یبری یر اسرتان ب شرتو لحرت لرأث و
یویهمادکی قوار یاری .لوابری د یمکراران ( .)Torabi et al., 2012د
رضیانطاب ( ، )Rezvantalab, 2015رز برا ا،جرام مستندسرای ،یر
شهوستان مومان بروا ،کشرت منردم مرزارش ،میی،رد کره متیسرط
مساحت یم نیا ،لحت کشت مندم یر انن مننقه یر حددی  1یکتار
بییه است .یر پژدیشی ینگو یر اسرتان ماسرتان بروا ،کشرت منردم
مزارش شده است که متیسط یم نیا ،لحت کشت مندم یبی د ینم
به لول ب  71د  74یکتار میباشد (.)Hajjarpoor, 2016
محصول قبلی :یر مزارع کشت مندم یبی د ینم به لول رب  77د
، 71یع محصیل مختاف به صیرت پان زه د نا لابستا،ه پ ش ای منردم
کشت شد،د ،یر حادیکه اکثو مزارع یبی قبل ای منردم ینرو کشرت ید
محصیل لابستا،ه ،سینا د بو،ج بیی،د ،مزارع ینم محصریل لابسرتا،ه
،داشته د اکثو مزارع یر سال قبل  ،ز ینرو کشرت منردم د جری بیی،رد
(شکل  .)4ا،تخا سینا د بو،ج به عنیان محصی ت لابستا،ه یر مزارع
یبی  ،ز به انن ید ل است که لارنخ بویاشت انرن ید محصریل لقونبرا
ادانل مهوماه یغای میشیی د کشادریان اوصت کاای بوا ،له ه بسرتو
برر مناسب مندم را یار،د (.)Hajjarpoor, 2016
یر بخش یبی اسرتان ،لعردای  771مزرعره ( 49/7یرصرد) قبرل ای
مندم اقدام به کشت محصریل سرینا کرویه بیی،رد 17/3 .یرصرد (01
مزرعه) ای محصیل قبل مزارع مندم ،ایتصاص به کشت برو،ج یاشرت
که شهوستان منبرد د یق قرال بره لول رب برا لعردای  77د  70مزرعره
با لونن سنح ینوکشت بو،ج را یر ایت ار یاشرتند .محصریل قباری د
پان زه مندم با  74/4یرصد  ،ز رلبه بعد ،را یر ایت ار یاشت؛ انرن بره
انن معنی است که انرن مرزارع یر لابسرتان اقردام بره کشرت د کرار
،کویها،د .محصی ت بعرد ،شرامل ینددا،ره ،ذرت عایارها ،،پنبره د
یاتابگویان به لول ب با  9/0 ،4/1 ،4/6د  7/0یرصد رلبهیا ،بعد ،را
یر ایت ار یاشتند؛ میجه ،دیب ا ،یوبزه د لیلین  ،رز سرنح ینرو کشرتی
کمتو ای نک یرصد یاشتند .یمچن ن  17یرصد ای کشادریا،ی که بعد ای
کشت مندم لصم م به کشت بو،ج را یار،د ،بقانا ،باقی ما،ده یر یم ن
را پز ای یارج کوین قسمت عمده بقانا ،بسرتهبنرد ،شرده لیسرط
یستگاه کایبند ،یلش میی،ند .یلش یین کراه د کارش منردم د جری د
بعضررا بقانررا ،ینگررو محصرری ت یر شرروانط کشررت یبرری بررهمنظرریر
یسان سای ،عما ات یراعی بوا ،کشرت بعرد د اسرتقوار بهترو بررر یر
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شواننی که ماش ن کاشت ،تیا،د یر صیرت دجیی بقانا ،بردر را به طیر
منایبی یر لماس با یاک قوار یید ،صریرت مریم روی؛ ارارا ای انرن
داقع ت که انن عما ات عالده بو یدییمی مح ط ینست باعث کرایش
میای یدی د یمچن ن ای ب ن بوین م کودارما ،زمیرا ،یراک مریشریی

( .)Khajehpour, 2013یر بخرش ینرم اسرتان ،لعردای  700مزرعره
( 00/4یرصد) کشت متناد مندم را یاشتند .یر  10/1یرصد ای مرزارع
( 11مزرعه) ،محصیل قبل مزارع مندم ،ایتصاص بره کشرت سرینا د
 6/4یرصد ای ینیا ایتصاص به کشت بو،ج یاشت.

شكل  -3درصد فراوانی تجمعی مساحت مزارع گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
Fig. 3- Cumulative frequency (%) of (a) irrigated and (b) rainfed wheat fields area in Golestan Province

شكل  -4درصد سطح زیركشت محصول قبل از كشت گندم (الف) آبی و (ب) دیم استان گلستان
Fig. 4- Cultivated area (%) of previous crop in (a) irrigated and (b) rainfed wheat farms of Golestan province

با لیجه به مقانسه م ا،گ ن ا،جام شده یر مزارع یبی ،کشت میجه،
ذرت عایاها ،،دیب ا د سینا قبل ای مندم منجو به یست ابی به عماکروی
با لو، ،سبت به سانو محصی ت شده است .یر شوانط ینرم کشرت
ماش د ،خیی قبل ای مندم باعث یست ابی به عماکوییا ،برا لو ،یر
مندم شده است (شکل  .)0ید ل انن امو میلیا،د انن باشد که انرن ید
محصیل لابستا،ه لأث و مثبتی بو سرایتمان د مریای غررانی میجریی یر

یاک یاشته د باعث لقینت یاک مشته د یر ،ت جه اارزانش عماکروی
محصیل بعد ،را به ی،بال یاری.
عمليات آمادهسازي بستر بذرر :شرخم یمر ن یر اراضری یبری
استان ای ادایو لابستان لا اداسط یبان ماه د پز ای کم شدن لواکم کار
سانو محصی ت نا کمی قبل ای کاشت ا،جام میمویی .اراضی ینم بره
انن عات که معمی محصیل لابستا،ه کشت ،میکنند ،ای دحا یما،ی
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محددنتی بوا ،یاکدری، ،دار،د .یم به ذکو است که یر حرددی  9د
 7یرصد ای کشادریان به لول ب یر مزارع یبی د ینم بورسی شده ،پ ش
ای یومی،ه یاکدری ،اقدام به لسن ح اراضی مزارع ییی به دس اه دیدو
،میی،د (شکل  .)6ا،جام انن عما ات به طیر معمیل یو چند سال نک

بار به یصیص یر مزارع یبی که ای س ستم یب ار ،سرنتی نرا غوقرابی
استفایه میکنند میلیا،د مف د باشد .مواحل یمایهسرای ،بسرتو بررر یر
ینو به صیرت موحاه به موحاه یدریه شده است.

شكل  -0مقایسه ميانگين عملكرد با توجه به محصول قبلی مزارع گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
ینیط ینا ،شانیینده ینا ،مع ار ( )SEب ن مزارع یستند.
Fig. 5- Average yield comparison according to previous crop of (a) irrigated and (b) rainfed for wheat fields in Golestan
province
The error bars show the standard error (SE) over fields.
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شكل  -6درصد استفاده از ادوات مختلف خاکورزي در توليد گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
Fig. 6- Use tillage instruments (%) of (a) irrigated and (b) rainfed wheat farms of Golestan province

زیرشكن :به منظیر شکستن نهیا ،متواکم یر ینو عمق شخم
د ااررزانش م ررزان ،فیذپررررنو ،ی یر یرراک د لهینرره مناسرررب،
ینوشکنی،ی با استفایه ای ینوشکنیرا ،سره شرایها ،برا ااصراه 01
سا،تیمتو د نا ید شایها ،با ااصاه  41سا،تیمترو ،نرک مراه قبرل ای
ا،جام یاکدری ،ادد ه یر عمق ب ن  91-01سا،تیمتو ،یراک مف رد
داق مریشریی ( .)Kalateh Arabi et al., 2013یر انرن لحق رق یر

حددی  4یرصد کشرادریان یر مرزارع یبری د  0یرصرد یر مرزارع ینرم
بورسی شده اقدام بره یین ینوشرکن کوی،رد .لرأث و مثبرت ینوشرکن
میلیا،د یر شوانط معمیدی لا حددی سه سال یر مزرعه باقی بما،رد .یر
صیرلی که کشادریان بخیایند نرهیرا ،سرخت یر عمرق ب شرتو،
( 11-61سا،تیمتو) را بشکنند ،می لیا،ند ای مادیین قامی (چ زل)  ،رز
استفایه کنند ( .)Latifi et al., 2012حددی  4یرصرد ای کشرادریان یر
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بخش یبی ای چ زل استفایه کویها،د ،اما استفایه ای چ زل یر بخش ینم
استان ب شتو بیی د حددی  1یرصد مزارع ای ین استفایه کوی،د .اسرتفایه
ای ینوشکن مقدار ،فیذ پرنو ،ی د یریا را اارزانش یایه د بره یمر ن
ید ل میجب کایش اوسانش یبی لرا حرد قابرل مالحظرها ،مریشریی
(، .)Gazor & Loghavi, 2007تانج لحق قری ،شران یای کره اجروا،
عما ات ینوشکنی میجب اازانش ،سبی غ و معنییار لید رد منردم یبری
،سبت به ا،جام عما ات شخم با مادیین بومرویانیار د یر حادرت برددن
استفایه ای ینوشکن شد (.)Solhjoo & Niyazi Ardakani 2001
شخم با گاوآهن برگرداندار :یر صیرلیکه یم ن ینو محصریل
لابستا،ه ،باشد ،کشادریان معمی ای نک شخم لابستا،ه د سرپز نرک
شخم یر پان ز استفایه میکنند ،اما بهطریر کاری یر حرددی  46یرصرد
کشادریان یر مزارع یبی استان ای حداقل نک بار مرادیین بومرویانیار
(سیکی د بشقابی) استفایه کویها،رد .انرن عما رات یر رطیبرت یراک
حددی  70-11یرصد (اصنالحا مادرد بیین یم ن) بهترونن شروانط را
بوا ،شخم انجای می کند ،بنیر،که نره یراک یر حر ن بومرویان
شدن ای یممسسته میشیی .یر مناطق ینم به صیرت معمریل جهرت
یرراکدری ،نررک شررخم لابسررتا،ه د بعررد ای ین یر پرران ز ینسررک ییه
میشیی .یر حددی  14یرصد ای مزارع ای مادیین بومویا،دار جهت شخم
یر مناطق ینم استفایه کوی،د (شکل  .)6یم به ذکو است یر اراضری
ینم د یشک استفایه ای مادیین بومویا،دار بروا ،یراکدری ،لیصر ه
،میشیی.
دیسک :شخم بومویانیار باعث کاییه شدن یاک شده د بسرتو
،امنایبی را بوا ،برر به دجیی مرییدری ،بنرابوانن بروا ،یروی کروین
کاییهیا کشادریان اقدام به ینسک یین میکننرد .یمچنر ن مخاریط
کوین کیییا ،ش م انی با یاک لیسط ینسک ا،جام میشریی .لعردای
ینسک بسته به لیان مادی کشادری د یمچنر ن بره م رزان کاییرها،
شدن یاک مزرعه یاری که یر مزارع ینم ب ن  1لا  70برار د یر مرزارع
یبی ب ن  1لا  11بار متر و بیی .یر مزارع یبی د ینم بورسری شرده بره
لول ب یر حددی  30لا  31یرصد کشادریان ای حداقل نک برار ینسرک
یر مزارع ییی استفایه کوی،د ،انن یر حادی اسرت کره لنهرا حرددی 11
یرصد ای ی،ها ب ش ای  9بار یر مناطق یبی د ب ش ای  4برار یر منراطق
ینم اقدام به ینسکی،ی ،مییها،د (شکل  .)1ا،جام عما ات ینسکی،ی
یر رطیبت مناسب باعث می شیی که کاییهیا ،یاک بهتو ای یم جدا
شده د لعدای یاعات عما ات ینسرک را کرایش نابرد .ا،جرام عما رات
ینسکی،ی مکور باعث پییر ،شدن یاک شده که انرن عمرل بعرد ای
ادد ن بار،دمی منجو به ساهبستن یاک میشیی .حددی  9لا  4یرصد ای
کشادریان یر مناطق یبی د ینم  ،ز ای دا،در (ینسک سنگ ن) یر مزارع

ییی استفایه کوی،د .اعمال ییونن ینسرک عمردلا بسرتگی بره ،حریه
کاشت د ایرتالط کریی برا یراک لیسرط کشرادریان یاری .چنا،چره ای
ردشیا ،بررپاشی لیسط سا،تونفیژ نا یسرت اسرتفایه مرویی ییرونن
ینسکی،ی پز ای کاشت منردم ا،جرام مری پررنوی ،ددری چنا،چره ای
ردشیا ،ینیکرار ،عم رقکرار د کمب نرات اسرتفایه مرویی ،ییرونن
ینسک قبل ای کاشت د معمی جهت ایرتالط کیییرا ،پانره ا،جرام
میم وی .یر اراضی ینم کم باران بوا ،حفم رطیبت یاک میلیان به
جا ،شخم ای ینسک بوا ،عما ات یاکدری ،استفایه کوی.
کشادریان ای ایدات ینگو ، ،ز جهت له ه بسرتو مناسربلرو بررر
استفایه کوی،د که یر انرن م ران اسرتفایه ای ایادات یراکدری ، ،مره
حفاظتی ما،ند پنچه غای ،یر مزراع مندم یبی ب شتو ای ینرم بریی (11
یرصد یر مقابل  71یرصد) .سانو ایدات میری اسرتفایه شرامل چنگره،
ااردئو ،یاکدری موکب ،دیدو ،کیدت یالیر ،س کایل او د ردل یالریر بیی،رد
که به موالب یر مزارع کمتو ،استفایه شد،د .یمچنر ن یر حرددی  9د
 1/9یرصد ای کشادریان بره لول رب یر منراطق یبری د ینرم ای اراردئو
استفایه کویها،د که انن عمل پز ای کشت جهت لسه ل حوکرت ی
یر مزرعه د عدم ی مواتگی شدند پا ،بیلهیا ا،جام میشیی.
کاشت

روش كاشت :بوا ،کاشت غرالت یر اراضری یبری د برهمنظریر
یب ار ،یر مواحرل مختارف ،مری اسرتفایه ای ینریکاریرا ،اراردئویار
بهتونن ،ت جره را مریییرد ( .)Hajjarpoor, 2016یمچنر ن بعرد ای
ا،جام کاشت با سرا،تونفیژ ،بعضری ای کشرادریان اقردام بره یین ارارد
میکنند که یر بخش عما ات یمایه سای ،بسرتو بررر بره ین پویایتره
شررد .یر حررددی  64یرصررد مررزارع یبرری ای ینرریکررار 74 ،یرصررد ای
سا،تونف یژ د  79یرصد ای مزارع یم ای کمب نات جهت کشرت اسرتفایه
کوی،د .یر حددی  1یرصد ای مزارع یبی  ،ز اقدام بره کشرت بره دسر اه
یست نا  ،ود ،کارمو ،کوی،د (شکل .)4
یر مزراع ینم یر حرددی  11یرصرد ای کشرادریان بروا ،کشرت ای
یستگاهیا ،ینیکار (نا عم قکار) 11 ،یرصد ای سا،تونف یژ 4 ،یرصد
ای کمب نات د  3یرصد ای مزارع ای یست نرا  ،رود ،کرارمو ،اسرتفایه
کوی،د .یرصد استفایه ای یستگاهیا ،ینیکار د سا،تونف یژ یر یرو ید
س ستم کشت یبی د ینم لقونبا مساد ،بیی ،ددری ایرتالف یر یرصرد
استفایه ای یستگاه کمب نات د کشت به صیرت یستی یر مزارع یبری د
ینم بیی (شکل .)3
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شكل  -7درصد فراوانی تجمعی دفعات استفاده از دیسک در توليد گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
Fig. 7- Cumulative frequency (%) of disk use times in (a) irrigated and (b) rainfed wheat of Golestan Province
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شكل  -8سهم روش كاشتهاي مختلف در مزارع مورد مطالعه در توليد گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
Fig. 8- Different ways cultivation (%) of (a) irrigated and (b) rainfed wheat farms of Golestan province
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شكل  -9مقایسه ميانگين عملكرد در روش كاشتهاي مختلف گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
ینیط ینا ،شانیینده ینا ،مع ار ( )SEب ن مزارع یستند.
Fig 9- Average yield comparison different ways cultivation of (a) irrigated and (b) rainfed wheat fields in Golestan province
The error bars show the standard error (SE) over fields.

یر مزارع یبی د ینم ،استفایه ای کمب نات منجو به عماکوی ب شتو،
میشیی که ای دحا یمار ، ،ز معنییار میباشرد .کمب نرات دسر اها،
است که به طیر یمزمان ینسک ،کاشرت د مایرا کرییییی را ا،جرام
مییید د متشکل ای نک س کایل او ،نرک غانرک د نرک ینریکرار
میباشد .کشت با یستگاه کمب نات مریلیا،رد یر شرواننی کره یمران
جهت له ه بستو برر د کاشت محددی است بس ار مف د باشد؛ یمچن ن

استفایه ای انن یستگاه به عات ا،جام شدن عما ات یر نک ،یبت دردی
ماش ن به مزرعه ،باعث به حداقل رس دن اشویمی یاک میشریی .یر
شوانط یبری ،اسرتفایه ای ردشیرا ،کاشرت سرا،تونفیژ د ینریکرار،
ایتالف معنییار ،با یم ،داشتند .یر شوانط ینم ردش یستی کمتونن
عماکوی را ،شان یای ،د ایتالف معنییار ،با سانو ردشیا یاشت ،کره
میلیان ید ل اصای انن ایتالف را کشت یر یم نیانی با ش ب لند د
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،امناسب یا،ست.
برر مصرفی :کشادریان مننقه جهت رس دن به لواکم منای یر
شوانط یبی ای  701لا  901ک ایموم د به طیر م را،گ ن یر حرددی 171
ک ایموم برر یر یکتار مصوف کوی،د (شکل  .)71یر شروانط ینرم  ،رز
کشادریان به طیر م ا،گ ن  177ک اریموم برا یامنرها ،ای  31لرا 961
ک ایموم یر یکتار مصوف کوی،د .اموچه م زان برر مصوف شده لیسط
کشادریان ب شتو ای م زان برر لیصر ه شرده لیسرط مواکرز لحق قرالی
( 711لا  701ک ایموم برر یر شوانط ینم د  791لا  761ک ایموم بررر
یر یکتار یر شوانط یبی) بیی ،اما عات مصوف انن م زان برر احتمرا
به ی نل ینگو، ،ظ و شوانط یاک متفرادت د ،امناسرب ،عردم له ره
بستو مناسب د ای ب ن راتن بردر به ید ل شوانط مح نری نرا یارات د
ب مار،یا بومیمویی .کشادریان ممکن اسرت برا مصروف بررر ب شرتو
یرصدی پیشرش ضرعف ،اشری ای له ره بسرتو د ماشر نیرا ،کاشرت
،امناسب بوا ،انن مناطق د یمچن ن عدم رعانت لارنخ کاشت باشند.
ا،تخا م زان برر مصوای لیسط کشادریان با لیجه به شروانط بسرتو
برر (چه ای منظو له ه بستو د چه ای دحا ک ف ت یاک بستو) ،یرصرد
استقوار ،لارنخ کاشت د ،یع رقم میری استفایه به ،حی ،اسرت کره یر
،هانرت لرواکم مناری ینیرا حاصرل شریی ( ;Hajjarpoor, 2016
 .)Hajjarpoor et al., 2015لوابری د یمکراران ( Torabi et al.,
 )2012ب ان کوی،د که م رزان بررر مصروای یر کشرت منردم لیسرط
کشادری بسته به ک ف ت برر ،لارنخ کاشت د ،یع دس اه کشرت ای 741
لا  161با متیسط مصروف  111ک اریموم یر یکترار متر رو بریی .ی،هرا
اننگی،ه بویاشت کوی،د که یو چه ک ف رت بسرتو بررر کمترو د لرارنخ
کاشت به لعینق ااتد م زان برر مصوای اازانش مینابد .رضیانطارب
( )Rezvantalab, 2015عنیان کوی که برا اسرتفایه ای ماشر نی ت د
ردشیا ،جدند کشت میلیان یر مصروف بررر صرواهجرینی ،مریی.
ردشیا ،سنتی د یمچن ن استفایه ای سا،تونف یژ جهت کاشت ،نکری
ای ی نل مصوف م زان ینای برر است (.)Torabi et al., 2012
ارقام میری استفایه یر مزارع یبی استان شامل مودارند ( 91یرصد)،
کییدشت ( 71یرصد) ،نن  3( 71یرصد) 4( N8019 ،یرصد) ،منبرد
( 7/1یرصد) ،نن ی ( 1/4یرصد) ،یل ال (1/4یرصرد) ،ماسرکیژن (1/4
یرصد) ،نن  1/4( 76یرصد) د  1/4( N520یرصد) به طریر معمریل
یر طی سه سال مرشته بیی،د (شکل  .)77رقرم مودارنرد د اسرتفایه ای
مخایطی ای چند برر (متنیع) ب شتونن ،یع رقم استفایه یر کشت مندم
یبی بیی،د .رقم مودارند نکری ای ارقرام لیصر ه شرده بروا ،کشرت یر
مناطق یبی استان ماستان است که یر سالیا ،اجروا ،لحق رق د ید
سال قبل ای ین لیسط سایمان جهای کشرادری ،یر ایت رار کشرادریان
قوار مواته بیی.
ارقام میری استفایه یر بخرش ینرم شرامل مودارنرد ( 49یرصرد)،
کییدشت ( 14یرصد) 4( N8719 ،یرصد) ،نن  9( 71یرصد) ،منبرد

( 1/1یرصد) ،یل ال ( 1/4یرصرد) ،کرونم ( 1/4یرصرد)1/4( N8720 ،
یرصد) د پاستیر ( 1/4یرصد) بیی،د بیی،د (شکل  .)77ید رقم مودارنرد
د کییدشت ب شتونن ارقام میری استفایه یر کشت منردم ینرم بیی،رد.
رقم کییدشت نکی ای ارقرام لیصر ه شرده ،ینرم مریباشرد کره یر
سال یا ،اجوا ،لحق ق د ید سال قبرل ای ین لیسرط سرایمان جهرای
کشادری ،لیین شده بیی.
مقانسه م ا،گ ن یر شوانط یبی ،شان یای که ارقام یل ال ،ماسکیژن
د  N520به طیر معنی یار ،عماکوی با لو، ،سربت بره سرانو ارقرام
کشت شده یر شوانط یبی استان یار،رد (شرکل  .)71رقرم ماسرکیژن،
رقمرری بررددن رنشررک د مخصرریص منرراطق سویس ر و اسررت کرره یر
سال یا ،ای و لیسط کشادریان به مننقه داری شده است .با لو بیین
عماکوی انن رقم صواا به ید ل بولرو ،ین ،سربت بره ارقرام لجرار،
استان  ،ست ،باکه ید ل ین انن است که کشادریا،ی کره انرن رقرم را
یدری،د ،رس دمی ب شتو ،به مزرعه کرویه د چنردنن ،یبرت یب رار ،د
اقدام به سمپاشییا ،مکور میکنند .انن رقم بره یشرکی د یارات د
ب مررار،یررا بس ر ار حسرراس اسررت اموچرره یر صرریرت کنتررول ان رن
عیامررل مرریلرریان عماکوییررا ،بررا لو ،ای انررن رقررم مواررت
( .)Hajjarpoor, 2016یر شرروانط ینررم ،ارقررام  N8720د N8019
با لونن عماکوی را به طیر معنییار ،به ییی ایتصاص یای،د.
تاریخ كاشت :ی د ییا عامل اصای لع نکننده ،لارنخ کاشت
یر یو مکان د یر یو سال میباشد .یمچنر ن لنراد یراعری ،لرارنخ
کاشت د بویاشت را به م اه لحم ل میکند؛ لارنخ کاشرت بره عیامرل
ینگو، ،ظ و  ،ود ،کارمو ،،ماشر ن د غ روه یرم موبریط مریشریی
( .)Van Ittersum et al., 2013کشرادری برا ا،تخرا لرارنخ کاشرت
مناسب سعی بوین یاری لا ای عیامل مساعد مح نی حداکثو بهوهم رو،
را به عمل یدری د ای عیامل ،امساعد مح نی پوی ز ،ماند .رضیانطارب
( )Rezvantalab, 2015یر نک منادعه پ مانشی ،شودع لارنخ کاشت
یر سنح استان ماستان را  70یذرماه د پانان ین را ادل ی،ماه اعرالم
کوی .یر منادعها ،ینگو حجارپیر ( )Hajjarpoor, 2016لارنخ کشت
مندم یبی د ینم استان ماستان را به لول ب  91مهو لا پانان ی ،ماه د
 11مهو لا  91ی ،ماه اعالم کوی .یر انن منادعه با لیجه به مستویمی
د رعانت لنیع یر ینگام ا،تخا مزارع ،مشخص شد که کشرت منردم
یبی یر استان ای ییه ادل مهو لا اداسط ی،ماه صیرت میم وی .کشت
مندم ینم  ،ز ای ییه ادل شهونیر لا ادایو بهمن ماه صیرت موات .یر
انن م ان  01یرصد ای کشادریان یر ید بخش ینم د یبی یر حد ااصل
ابتدا ،یبان لا اداسط یذرماه اقدام به کشت مندم یر مزارع ییی ،میی،د
(شرکل  .)79لوابری د یمکراران ( ، )Torabi et al., 2012رز لرارنخ
کاشررت یر مننقرره مومرران را ای  19یبررانمرراه لررا  71ی،مرراه متر ررو
یا،ستند.
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شكل  -15درصد فراوانی تجمعی ميزان برر مصرفی در توليد گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
Fig. 10- Cumulative frequency (%) of seed amount in (a) irrigated and (b) rainfed wheat of Golestan Province

شكل  -11درصد ارقام كشت شده در مزارع گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
Fig 11- Cultivars (%) of (a) irrigated and (b) rainfed wheat farms of Golestan province
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شكل  -12مقایسه ميانگين عملكرد ارقام مختلف گندم كشت شده در شرایط (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
ینیط ینا ،شانیینده ینا ،مع ار ( )SEب ن مزارع یستند.
Fig. 12- Average yield comparison of wheat cultivars for (a) irrigated and (b) rainfed in Golestan province
The error bars show the standard error (SE) over fields.

داشت

تغریه گياهی :لید د یرو لرن یا،ره منردم یر یرو یکترار باعرث
بویاشت  07ک ایموم  ،ترودژن ( 10/4 ،)Nک اریموم اسرفو ( )P2O5د
 70/9ک ایموم پتاسر م ( )K2Oد لید رد یرو لرن کارش منردم سربب
بویاشت  70ک ایموم  ،تودژن 9/1 ،ک اریموم اسرفو د  16/7ک اریموم
پتاس م میمویی ( ،)Moshiri et al., 2015بنابوانن لید د م رایی بره
شدت به م زان ذی وه انن میای دابسته است .برددن مردنونت مناسرب
لررنه د حاصاخ ز ،یاک ،لید د مدادم نک محصریل سربب کرایش
مقدار عناصو غرانی یر یاک میمویی.
کشادریان یر مزارع میری بورسی ،بسته به لریان مرادی د دضرع ت

کای عناصو غرانی میجیی یر یاک مننقه ای نک نا چند ،یع کیی پانره
استفایه کوی،د .اغاب کشرادریان ای ردشیرا ،ییمرانش یراک جهرت
مصوف صح ح م زان کیی استفایه ،کوی،د د مصوف کریی را عمردلا ای
رد ،لیص هیا ،کای کارشناسان مواکز یدمات کشادری ،د نا ای رد،
لکوار عایات ا،جام یای،د .کیییا ،پانه مصوای قبل ای کاشت یر مزارع
میری منادعه شامل کیی ادره ،سیدفات یمی ،ریم ،ی ،اسرفات یمی ،ریم،
سیپواسفات لونپل ،میموی بنتی ،تیار ،میموی یدی  1/7یرصد ،مریموی
کشرادری ،،سریدفات پتاسر م ،کارودر پتاسر م ،کریی کامرل ( )NPKد
کیییا ،ح یا،ی (ماد ،،میسرفند ،د موغری) بیی،رد کره بره دسر اه
یستگاه کییپاش ،یمواه با ایدات کاشرت نرا بره صریرت یسرتپاش یر
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مزارع پخش شد،د .یر  19یرصد ای مزارع یبری د  77یرصرد ای مرزارع
ینم  ،ز کشادریان ای کیییا ،یامی ما،ند کریی مراد ،د کریی موغری،
استفایه ،میی،د .لیین کیییا ، ،ترودژن یار بره یصریص ادره بعرد ای
کشت  ،ز به صیرت سوک یر ب شتو مزارع ا،جام شد .یر سالیا ،ای و
محققان مواکز لحق قات د کارشناسان سایمان جهای کشرادری ،مصروف
کیییا ،م کود را به کشرادریان لیصر ه مریکننرد .انرن کیییرا اثروات
اوادا،ی بو عماکوی به دنژه بو ک ف ت مندم لید د ،بو جا ،میمراری.
مصوف کیی  ،تودژن یر یراعت یبی د ینم منردم بر ن  1لرا 941
ک ایموم  ،تودژن یادص یر یکتار متر و بریی د بر ش ای  33یرصرد ای
کشادریان حداقل نک بار ای کیییا ، ،ترودژنیار اسرتفایه کوی،رد01 .
یرصد ای مزارع میری بورسی یر بخش یبی د ینم به لول رب حرداقل ای
 30د  11ک ایموم  ،تودژن یادص معرایل  111د  701ک اریموم کریی
ادره استفایه کوی،د (شکل  )74که با لیجه به لأث و بسزا ،انن عنصرو
کا ررد ،بررو رشررد د عماکرروی ،مصرروف ین قابررل ا،تظررار مرریباشررد

( .)Zeinali, 2009یر میری کیییا ،اسفاتیار  ،ز حرددی  30یرصرد ای
کشررادریان یر بخررش یبرری د  41یرصررد یر مررزارع ینررم ای حررداقل 71
ک ایموم اسفات یر یکتار استفایه کوی،د ،حرداکثو اسرفات مصروای یر
مزارع ینم  744د یر مزارع یبی  111ک ایموم یر یکتار بیی (شرکل .)74
یر مزارع یبری  44یرصرد ای کشرادریان د یر مرزارع ینرم  60یرصرد ای
کشادریان ب ش ای  14ک ایموم یر یکتار کریی حراد ،اسرفات مصروف
کوی،د که معایل  01ک ایموم کریی سیپواسرفات لونپرل مریباشرد91 .
یرصد ای کشادریان یر مزارع یبی د  46یرصد یر مزارع ینم ای ی چگی،ره
کیی حاد ،پتاس م استفایه ،کویها،د (شکل  .)74انن یر حادی اسرت کره
اثوات بادقیه انن عنصو بوا ،برهیسرت یدرین نرک عماکروی مناری د
مقادمت م اه یر بوابو یاات د ب مار،یا بو کسی پیش ده  ،سرت .یر انرن
م ان  14د  70یرصد ای کشادریان یبی د ینمی ز  ،ز به مصوف کیییا،
میموییار یر مزارع ییی اقدام کوی،د.

شكل  -13درصد فراوانی تجمعی تاریخ كاشت گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
Fig. 13- Cumulative frequency (%) of cultural date in (a) irrigated and (b) rainfed wheat of Golestan Province
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شكل  -14درصد فراوانی تجمعی عناصر ماكروي مصرف شده در توليد گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
Fig. 14- Cumulative frequency (%) of macro elements used in (a) irrigated and (b) rainfed wheat of Golestan Province
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حفاظت گياهی :بهطیر کای 34 ،یرصرد ای کشرادریان یر کشرت
یبی مندم ای نک نا ید بار عافکش ،یر حددی  49یرصد ی،ها نک نا ید
بار ای قارچکش د حددی  1یرصد ای ی،ها ای نک موحاه یاتکش استفایه
کوی،د (شکل  .)70یمچن ن  34یرصد ای کشادریان ینمی ز ای حرداقل

نک بار عافکش ،یر حددی  17یرصد ی،ها حداقل نک بار ای قارچکش
د حددی  9یرصد ای ی،ها ای حداقل نک موحاه یاتکش استفایه کوی،رد
(شکل .)70

شكل  -10درصد فراوانی تجمعی مصرف علفكش ،قارچكش و آفتكش در توليد گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
Fig. 15- Cumulative frequency (%) of herbicide, fungicide and insecticide used in (a) irrigated and
(b) rainfed wheat of Golestan Province
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شكل  -16درصد مصرف علفكشها ،قارچكشها و آفتكشهاي مختلف در توليد گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
Fig. 16- Herbicides, fungicides and insecticides used (%) in (a) irrigated and (b) rainfed wheat farms of Golestan province
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یر مجمیع ، 73یع سم یر مرزارع یبری منردم د ، 11ریع سرم یر
مزارع ینم میری استفایه قوار موات که شامل سره یسرته عارفکرش،
قارچکش د یاتکرش اسرتان جهرت مبراریه برا یارات ،ب مرار،یرا د
عافیا ،یوی بیی،د (شکل  .)76یر کشت مندم ای سرمیم عارفکرش
لاپ ک ( 47یرصد یر مزارع یبی د  46یرصد یر ینرم) د موا،سرتار (14
یرصد یر مزارع یبی د  47یرصد یر ینم) ب شتو ای سانو عارفکرشیرا
استفایه شد (شکل  .)76کشادریان ای عافکش لاپ رک بروا ،ای بر ن
بوین عافیا ،یوی بارنک بوگ د ای عافکش موا،ستار بوا ،مدنونت
عافیا ،یوی پهنبوگ استفایه ،میی،د .به جز انرن ید عارفکرش یر
کشت یبی ، 3یع عافکش ینگو لیسط کشرادریان اسرتفایه شرد کره
عبارلنررد بیی،ررد ای :یلال،ترر ز ( 70یرصررد) ،بودمانسرر د ( 1یرصررد)،
لیارریری 1( ،یرصررد) ،سرریپوما ،ت ( 1/4یرصررد) ،انایکسررال (1/4
یرصررد) ،یپ ررودس ( 1/4یرصررد) ،لیلررال ( 1/4یرصررد) ،برریل زان (1/4
یرصد) د پیماسیپو ( 1/4یرصد) .سانو عافکشیا ،میری اسرتفایه یر
شوانط ینم  ،ز عبارت بیی،رد ای یلال،تر ز ( 4یرصرد) ،بودمانسر د (1
یرصد) ،یپ ودس ( 1یرصد) ،لیایری 7( ،یرصد) ،بنتایدن ( 1/1یرصد)،
کاربنداینم ( 1/1یرصد) ،شیاد ه ( 1/1یرصرد) ،لوااارین ( 1/4یرصرد)،
یانررا ن سرریپو ( 1/4یرصررد) د سرریپوما ،ت ( 1/4یرصررد) .سررمیم
عافکش معمی یر یمان پنجهی،ی مندم د بسرته بره موحاره رشرد،
عافیوی د لا قبل ای ساقهرد ،مندم میری استفایه قوار میم و،د.
شدت یس ب قارچیا به شوانط ی د ییانی بستگی یاری .یر شمال
کشیر به ید ل رطیبت ،سبتا با ش یع ب مار،یا ،قارچی لقونبا ینرای
است ،بنابوانن یر سالیا ،موطی استفایه ای انن قارچکشیا اازانش
ییاید ناات .مهملونن ب مار ،انن مننقه اییارنیم اسرت کره بروا،
مباریه با ین ای قارچکش ل ات استفایه میشیی .لید دکنندمان یر بخش
یبی ای ، 6ریع قرارچکرش ل ارت ( 41یرصرد) ،یدتریکمبی ( 1یرصرد)،
اید کرریر ( 7یرصررد) ،کاربیکسرر ن ( 7یرصررد) ،یدتررا ( 1/4یرصررد) د
ما،کیی ( 1/4یرصد) جهت مباریه برا ب مرار،یرا ،قرارچی اسرتفایه
کوی،د .یر بخش ینم  ،ز  1قارچکش ل ارت ( 63یرصرد) ،اید کریر (7
یرصد) ،کاربیکسر ن ( 7یرصرد) ،یدتریکمبی ( 1/1یرصرد) ،یرل را (1/1
یرصد) ،یدتا ( 1/4یرصد) د دنتاداکز ( 1/4یرصد) میری اسرتفایه قروار
مواتند (شکل  .)76کشادریان یر یسرتوس د اریان بریین قرارچکرش
ل ات را ای عیامل اصای استفایه ینای ای ین ذکو ،میی،د.
اسررتفایه ای ید ،رریع حشرروهکررش شررامل ینررایننین ( 7یرصررد) د
ما ل ین ( 1/4یرصد) یر مزارع یبری د سره ،ریع حشروهکرش شرامل
ینایننین ( 1یرصد) ،ما ل ین ( 1/4یرصد) د کی،ف ددر ( 79یرصرد) یر
مزارع ینم مریری بورسری ثبرت شرد،د (شرکل  .)76بنرابوانن مصروف
حشوهکش د یاتکش یر استان ماستان پان ن لو ای سانو سمیم بییه د
یر ب شتو میاری  ،ز  ،ای به مباریه با یاات دجیی ،داری .به ،ظو مریرسرد
استفایه ای یشمنان طب عی راهحل بهتو ،جهت مباریه برا یارالی باشرد

که قدرت پودای د اوار ای محل مصوف حشوهکرش را یار،رد .یر لید رد
مندم استفایه ای سمپاش بیمیار که عمدلا بوا ،مباریه با عافیرا ،یروی
صیرت میم وی موسیم است .سمپاش لواکتیر ،د لیرب نی  ،ز یر بویی
میاری میری استفایه قوار میم وی .استفایه ای سمپاشیرا ،پشرتی کمترو
رداج یاری که کشادریان نکی ای ی نل استقبال کمتو ،سبت به انرن ،ریع
سمپاش را به ید ل یمانبو بیین اسرتفایه ای ین یا،سرتند .اصرالح ایدات
کم یزننهلونن د اقتصای،لونن ردش بوا ،بهبیی عماکوی سمپاشیرا،
میجیی است .با لیجه به اننکه طبق مصیبه شریرا ،عرادی اسرتا،داری ،ای
سال  7944ماش نیا ،کشادری ،مشمیل استا،داری اجبار ،شده اسرت،
ایتمام جد ،سای،دمان به استا،داریسای ،ایدات د لیجه دنژه کشرادریان
به انن امو یر یمان یوند ضودر ،میباشد (.)Hajjarpoor, 2016
آبياري :یب ار ،مزارع یر استان ماستان بهیصیص یر سرالیرا،
کم باران ای ایم ت یاصری بویریریار اسرت .یومراه لیینر بار،ردمی
بهمی،ها ،باشد که ی میری  ،ای م اه را یر مواحل حساس رشد لرأم ن
،کند  ،ای به یب ار ،ضودرت پ دا میکند .استفایه ای س ستمیا ،سرنتی
د یمچن ن س ستمیا ،لحت اشار یر استان ماستان موسیم میباشرد
(شکل .)71

شكل  -17سهم استفاده كشاورزان از هر یک از سيستمهاي غرقابی
و تحت فشار در توليد گندم آبی در استان گلستان
Fig. 17- Flood and pressurized systems (%) of irrigated
wheat in Golestan province

یر انن ب ن س ستمیا ،یب ار ،لحت اشرار بره طروی معنرییار،
عماکوی ،با لو ای س ستمیا ،غوقابی یاشتند (شکل .)74
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شكل  -18مقایسه ميانگين عملكرد گندم در روشهاي مختلف آبياري
ینیط ینا ،شانیینده ینا ،مع ار ( )SEب ن مزارع یستند.
Fig 18- Average yield comparison of wheat in different methods irrigation
The error bars show the standard error (SE) over fields.

شكل  -19درصد فراوانی تجمعی مصرف آب در توليد گندم آبی در استان گلستان
Fig. 19- Cumulative frequency (%) of water used in irrigated wheat production of Golestan Province

م زان ی مصوای بوا ،یب ار ،اراضی لیسرط کشرادریان مننقره
جهت رس دن به عماکوی منای ای  176لرا  1761مترو مکعرب د بره
طیر م ا،گ ن یر حددی  337مترو مکعرب یر یکترار بریی (شرکل .)73
اموچه یر بویی مزارع م زان ی مصوف شده لیسط کشادریان ب شرتو
ای م زان ی میری  ،ای میباشد ،اما عات مصوف انن م زان ی احتما
به ی نل ینگو، ،ظ و شوانط یاک متفرادت د ،امناسرب ،عردم له ره
بستو مناسب د عدم لیجه به  ،ای م راه د یمران مناسرب د اسرتفایه ای
ردشیا ،سنتی یب ار ،میباشد.
مناب ی یب ار ، ،ز متر و بیی د ی میری  ،ای جهت یب رار ،ای ید
منب ی یا ،سنحی (ردییا،ره ،سرد د ی بنرد) د ینویم نری (چراه د
قنات) لأم ن میشد (شکل .)11

شكل  -25سهم منبع تأمين آب جهت آبياري مزارع گندم آبی در
استان گلستان
Fig. 20- Water Sources (%) for irrigation irrigated wheat
in Golestan province
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ایتالف معنییار ،ب ن مناب یب رار ،دجریی یاشرت ،پران نلرونن
عماکوی موبیط به مزارعی بیی که ای ی یا ،سنحی (ردییا،ه ،سرد د
ی بند) جهت یب ار ،استفایه کرویه بیی،رد (شرکل  .)17پران ن بریین
عماکوی مزارعی که ای ی یا ،سنحی استفایه کرویها،رد، ،سربت بره
مزارعی که ای ی یرا ،ینویم نری (چراه د قنرات) اسرتفایه کرویها،رد،
میلیا،د به ید ل عدم یستوسی به میق ی یا ،سنحی بوا ،کشادری
د یر ،ت جه عدم یب ار ،یر یمان مناسب د میری  ،ای م اه باشد.
یمچن ن استفایه ای ی یا ،سنحی به صیرت کنتول ،شده د برا
یبی ،امناسب می لیا،د باعث شیی که ا،تها ،یم نیا غوقا شرده نرا
یر صیرت کم یبی ،ی به ا،تها ،یمر ن ،وسرد د لیینر ین یر سرنح
کشت، ،امتعایل ییاید بیی.
نوع وسيله و تاریخ برداشت :محصیل مندم به صیرت مکا ،زه
د به دس اه کمبانن بویاشت میشی،د .یر ب ن مزارع میری بورسی لعدای
 71مزرعه ای مزارع شهوستان م نییشت به صریرت یسرتی اقردام بره
بویاشت مندم د یومنکیبی ین کوی،د .لارنخ بویاشرت یر مننقره بره
رسر دمی محصریل ،م رزان رطیبرت یا،ره ،شروانط ی د یریانی د
یستنابی به کمبانن یاری .یر شواننی که م زان رطیبت یا،ه مناسرب
باشد د ییا یاتابی باشد بویاشت مندم به دسر اه کمبرانن بره سروعت
ا،جام می شیی ،اما یما،ی که ییا بارا،ی شیی به عات اارزانش م رزان
رطیبت یا،هیا ،مندم د یمچن ن ی ز شدن بیلهیا کار بویاشرت برا
مشکل میاجه شده د لارنخ بویاشت به لأی و میااتد .به طریر معمریل
بویاشت یر شوانط ینم ای ییه یدم ارینبهشتماه یغای می شیی ،اما 44
یرصد کشادریان یر ییه ادل یویایماه اقردام بره بویاشرت مریکننرد.
ییونن یمان بویاشرت یر شروانط ینرم ییره یدم یویایمراه اسرت .یر

شوانط یبی  64یرصد مزارع یر ییه یدم یویایماه اقردام بره بویاشرت
محصیل مندم ییی میکنند .ییرونن یمران بویاشرت یر شروانط یبری
استان  ،ز ییه سیم یویایماه است (شکل .)11

نتيجهگيري
بددن شنایت کامل د جام ای چگی،گی ،حیه ا،جام کا ه عما رات
یراعی ،به یشیار ،د با صروف یمران ینرای مری لریان یر جهرت رار
 ،اییا ،کشادریان د لقینت ،قاط قریت لید رد محصری ت مختارف د
بوطوف ،میین ،قاط ضرعف ین مرام مرؤثو ،بویاشرت .بنرابوانن انرن
لحق ق می لیا،د مبنانی بوا ،بو،امه رنز ،یا ،مؤثو یر جهت را  ،رای
کشادریان ،کایش مصوف ،هایه یا د کایش اثوات ینست مح نری برا
لر و ش یه مدنونتی مزارع باشد .به طیر کای ،یرلید د مندم یر اسرتان
ماستان رد،د کمی د یما،ی اکثو اوینندیا ،لید د د ،هایهیرا ،دردی،
ما،ند یب ار ،،لررنه م ایی ،حفاظت م ایی د استفایه ای ماش نی ت د
ایدات کشادری ،یر عما ات مزرعها ،لحرت لرأث و اقار م د یمچنر ن
س ستم لید د بیی ،به ،حی،که یر س ستمیا ،لید د یبی ،مقاینو کاربوی
،هایهیا د ماش نی ت اارزانش مرینابرد؛ برهطبر ین ،مرزارع یبری ای
م ا،گ ن عماکوی با لو ،بوییریار یستند .یر انن منادعه عماکوی یا،ه
مزارع یبری د ینرم برهلول رب بر ن  7111لرا  6011د  011لرا 6101
ک ایموم یر یکتار متر و بیی .یمچن ن ،یسان مقدار یو نک ای ،هایهیا
یر س ستم ینم ب ش ای س ستم یبری بریی .بخشری ای ،یسران مصروف
حاصل لفادتیا ،اقا می میجیی یر سنح استان ماستان د یر ،ت جره
مدنونتیا ،متفادت کشادریان یر کاربوی ،هایهیا میباشد.

شكل  -21مقایسه ميانگين عملكرد گندم با استفاده از منبعهاي متفاوت تأمين آب آبياري
ینیط ینا ،شانیینده ینا ،مع ار ( )SEب ن مزارع یستند.
Fig. 21- Average yield comparison with applied different irrigation sources
The error bars show the standard error (SE) over fields.
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شكل  -22درصد فراوانی تجمعی تاریخ كاشت گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
Fig. 22- Cumulative frequency (%) of harvest date in (a) irrigated and (b) rainfed wheat of Golestan Province

عملكرد برداشتی :م ا،گ ن عماکوی یر مزارع یبی د ینرم منردم
استان ماستان به لول ب  9440د  9740ک ایموم یر یکتار بیی .یامنره
عماکوی مزارع یبی د ینم بره لول رب بر ن  7111لرا  6011د  011لرا
 6101ک ایموم یر یکتار متر و بیی (شکل .)19
انن منادعه با مستند سرای ،اویننرد لید رد منردم یر بخرشیرا،
مختاف لید د می لیا،د:
 .7با ارانه د طبقهبند ،مقانسها ،کا ه اعاد تیانی کره منتهری
به لید د مندم یر ید س ستم لید د یبی د ینم میشیی ،امکران
بهوه برویار ،یمییشری د پژدیشری یا،شرجینان د محققر ن
بخش کشادری ،یر لصم مسای ،داجوا ،طوحیا ،یننده بره
دنژه یر بهوهم و ،ای مدلیا ،شب هسرای ،م ایران یراعری،
محاسبات موبیط به ا،روژ ،د ا،تشرار ماییرا ،ماخا،رها ،را
اوایم یدری.

 .1برا ارائرره لصرینو ،کارری ای اویننردیا د لرریادی ا،جرام ی،هررا د
مشخص سای ،یق ق مقدار د یمان دردی ،هایهیرا ،مختارف
به س ستم لید د ،سربب یسرت ابی بره ،گروش نکپارچره بره
س ستم لید د ،شده د امکان ارینابی یا ،جام ،گو س ستم-
یا ،لید د مندم یر استان ماستان را ای ینردماهیرا ،ینسرت
مح نی ،اقتصای ،د جامعه شنایتی م سو سایی .مستندسای،
کمک مؤثو ،به پوی رز ای یدبرارهکرار ،د لجوبرهموانری یر
اجوا ،طوحیا د پودژهیا ،لحق قالی یلی میکند.
 .9با موییدر ،منسجم یمار د اطالعات مولبط با لید د منردم یر
استان ماستان عالده بو لقینت منراب یمرار ،،باعرث یشرکار
کوین ،قرصیرا د  ،اییرا ،یمرار ،د اطالعرالی شرده د بره
یستا،درکاران بخش کشادری ،جهت بو،امره رنرز ،له ره د
لیین ،هایهیا یر سنح استان کمرک کنرد د امکران لکم رل
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اطالعات یر پژدیشیا ،یلی را اوایم یدری .یر انرن صریرت
عالده بو را  ،اییا ،کشادریان یر یو مننقه می لیا،د باعث
مصوف صح ح ،هایهیا بشیی.
 .4با لب ن نهیا ،مختاف مؤثو یر یست ابی به یدف اارزانش
لید د ،یماینگ با کرایش اثروات منفری مرولبط برا لید رد د
بهوهم و ،ای کا ه مناب  ،باعث لسه ل اددینرتبنرد ،عیامرل
اصای شیی .بدنهی است که شرنایت اویننردیا ،اصرای کره
یارا ،ب شتونن ایم ت بییه د بهبیی ی،ها لأث و قابل لیجهی بو
بهبیی س ستم لید د ،یاری می لیا،د کارینی بهبیی س سرتم یر

جهت ایداف رایبوی ،را اازانش یید.

سپاسگزاري
بدنندس اه ای کشادریان د کارشناسان بخش لودنج سایمان جهرای
کشادری ،استان ماستان ،بینژه جنا یقا ،یکتو کش و ،مدنو محتوم
بخش لودنج انن سایمان جهت یمکار ،یر انن منادعه د  ،ز یا،شگاه
عایم کشادری ،د مناب طب عی مومان لشکو د قدریا،ی میمویی.

شكل  -23درصد فراوانی تجمعی عملكرد برداشت شده از مزارع گندم (الف) آبی و (ب) دیم در استان گلستان
Fig. 23- Cumulative frequency (%) of yield in (a) irrigated and (b) rainfed wheat of Golestan Province
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Introduction
Documentation is a fundamental and basic step to improve each productive process, which unfortunately does not have
a significant place in the agricultural section of Iran. Production process management in agricultural systems have a
direct effect on yield, productivity, input use efficiency, energy consumption and the environmental impact of
production. Therefore, the need of monitoring and improving the processes leading to the production of agricultural
products is inevitable in order to reduce the challenges associated with farm management in agricultural systems. The
first and essential step in improving such process is achievement to the specific and integrated vision on how the
activities carry out in current situation, so called process documentation. Documenting the production process in
agriculture includes providing all information and activities that shows the course of production from seedbed
preparation stage to harvest stage. Depending on weather conditions, Golestan, together with Fars, Khuzestan,
Kurdistan and Kermanshah, has been one of the most wheat producing provinces in the country in most years (Bureau
of Statistics and Information Technology).
Materials and Methods
This study was conducted in the province of Golestan, in the north of the country, which is located between 36°30 ′ N–
38°8′ N and 53°51′ E–56°22′ E. Among the crops in the province of Golestan, autumn wheat has the highest growing
area, usually grown from the end of November to the end of December, with an average temperature of 14.5 °C and a
total rainfall of 420 mm, and harvested during June. In this study, in order to utilize this method to improve wheat
production in both irrigated and rainfed systems of Golestan province, all management operations performed from
seedbed preparation stage to harvest stage were recorded on 540 farms with different management. Proportions that
farmers applying different method of the management operations were determined through relative and cumulative
frequency distribution. In this investigation, the variations and methods of doing each management operation were
identified. The cumulative or relative frequency distribution was used to analyze the data.
Results and Discussion
Documentation results show that the average area of irrigated farms was more than rainfed farms. Most of irrigated
farms were cultivated by two summer crops including soybean and rice before sowing wheat. Most of rainfed farms had
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no summer crop but they were cultivated by wheat and barley in the previous year of sowing wheat. Most of producers
of irrigated and rainfed wheat have used the moldboard and disks as a primary tillage. In addition, the most type of
equipment which used in cultivation of wheat in both systems was grain drill. Morvarid cultivar was the dominant
cultivar which used in both irrigated and rainfed wheat systems. Applying more seed rate and extended sowing window
in rainfed system comparing with irrigated system were another results of this survey. Half of farmers have used at least
95 and 70 kg Nitrogen fertilizer in the irrigated and rainfed investigated farms, respectively. In both systems, Geranstar
and Topic were the most used herbicides, Tilt was the most used fungicide and Diazinon was the most used pesticide.
Farmers preferred to use of conventional irrigation for their farms. The harvesting time of wheat was ranged from the
early May to middle of June. The average yield of irrigated wheat was 3845 kg.ha-1 and more than rainfed wheat with
3145 kg.ha-1.
Conclusion
The results of this survey provide a broad vision of sub-processes of wheat production in irrigated and rainfed systems
and specification of the exact amount and time of using inputs into production process which could allow a holistic
assessment of Golestan province with respect to environmental, economic and sociological perspectives.
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