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  4/5/96تاريخ پذيرش:                                                                             21/7/95 تاريخ دريافت:

  چكيده

 مرحله از محصول توليد يك سير كه است هاييفعاليت و اطالعات كليه تهيه شامل كشاورزي در توليد فرآيند مستندسازي

 اين ربود. داستان مازندارن مستندسازي فرآيند توليد برنج در هدف از اين پژوهش  دهد.مي نشان را برداشت تا بذر سترب تهيه

دو روش كاشت  ابشده مديريتمزرعه برنج  150در  برداشت تا بذر بستر تهيه مرحله از شده انجام مديريتي عمليات كليه، مطالعه

ثبت شد.  1393در سال  ميداني مطالعات طريق از هاي استان مازندراندر همه شهرستان مكانيزه و سنتي (رايج منطقه)نيمه

انجام عمليات زراعي از مرحله شخم اوليه و تهيه خزانه تا برداشت در هر دو روش كاشت از دهه سوم نشان داد كه  هابررسي

ليتر در هكتار و  130 تا 95مصرف سوخت  ،يزهمكانو تا دهه اول شهريور ادامه داشت. در روش كاشت نيمه شداسفند شروع 

مصرف بذر و نيروي انساني در روش بود، ولي  سنتيتر از روش بيشدر هكتار ساعت  60 تا 40آالت ادوات و ماشيناستفاده از 

ر كود فسفر كيلوگرم در هكتا 50تر از درصد از كشاورزان كم 92حدود  ،در هر دو روش. مكانيزه بودنيمه روشاز  تربيش سنتي

كيلوگرم نيتروژن خالص مصرف داشتند.  92تا  46بين  سنتيكاشت روش درصد از كشاورزان در  50خالص مصرف كردند. حدود 

كاشت  كش در روشمكانيزه بود. ميانگين مصرف قارچنيمه روشاز  ترروش سنتي بيشكش مصرفي در دامنه تغييرات ميزان علف

كانيزه، مصرف مو نيمهروش سنتي با كنترل بيولوژيك آفات در يلوگرم ماده مؤثره در هكتار بود. مكانيزه حدود يك كو نيمه سنتي

حدود  ترتيبمكانيزه بهو نيمه سنتيميانگين عملكرد شلتوك در كاشت درصد كاهش يافت.  64/12و  14/13ترتيب كش بهآفت

ري تشياز ثبات ب سنتيمكانيزه در مقايسه با كاشت هعملكرد شلتوك در كاشت نيم و كيلوگرم در هكتار بود 4400و  4100

حدود  و كيلوگرم در هكتار بذر 20به كاهش مصرف منجر مكانيزه برنج كاشت نيمهنتايج اين تحقيق نشان داد كه برخوردار بود. 

  .شد كشلتو دافزايش عملكر موجب تربيشمكانيزاسيون با و  شدهروش كاشت سنتي  در مقايسه با درصد نيروي انساني 65
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  مقدمه

ترين گياهاني است كه پس از گندم نج از قديميبر

بيشترين سطح زير كشت اراضي كشاورزي را در جهان 

ا هعنوان غذاي اصلي ميليونبه خود اختصاص داده و به

و نقش بارزي در تغذيه، درآمد و است نفر در جهان 

 Aliniaزايي مردم جهان از جمله ايران دارد (اشتغال

et al., 2015 .( مصرف  ،رايج برنج اشتروش كدر

جر منآب، كود و سموم شيميايي  ويژهها بهنهاده رويهبي

كاهش  نتيجه آند و وشميبه افزايش هزينه توليد 

 .استعملكرد و تخريب محيط زيست در دراز مدت 

به كاهش هزينه توليد و  نيازتوليد پايدار  بنابراين،

 زايشوري در استفاده از منابع توليد و افافزايش بهره

بررسي رو، عملكرد محصول در واحد سطح دارد. از اين

شاليزاري كه  اراضيو مديريت هاي كاشت برنج روش

وري توأم با حفظ منابع توليد را بهرهو افزايش عملكرد 

 .)Dastan, 2012( مورد توجه قرار دهد، ضروري است

هاي چالش كاهشبراي  توليد هاينظام دردر واقع، 

پايش و بهبود فرآيندهاي  مزرعه،ت مرتبط با مديري

هاي اوليه و اساسي بهبود از قدم ضرورت دارد كهتوليد 

. ستا فرآيند توليد مستندسازي ،فرآيندهاي مديريتي

دستيابي به نگرشي مشخص و يكپارچه در خصوص 

ها در شرايط موجود را چگونگي انجام فعاليت

 ).Turner and Detoro, 2000(گويند مستندسازي 

 اثركاشت نيز  هاينظام در توليد فرآيند ديريتم

 كارايي توليد، وريبهره عملكرد، ميزان بر مستقيم

 و پايش، بنابراين دارد. زيستمحيط و هانهاده مصرف

راي زراعي ب محصوالت توليد به منتهي فرآيندهاي بهبود

 در زراعي هايمديريت با مرتبط هايچالش كاهش

 ,Zarei and Zarei( كاشت الزم است هاينظام

2004.( 

) با بررسي رابطه Mojaverian, 2007مجاوريان (

وري و كارايي توليد با اندازه مزارع برنج بين بهره

زمين و نيروي كار  تهيههزينه مازندران گزارش كرد كه 

هاي دهد. سهم نهادهترين بخش را تشكيل ميمهم

 25ر از اي اعم از مواد شيميايي، بذر و آب كمتيارانه

 وري حاكي از وجود رابطهتخمين تابع بهرهبود. درصد 

U بود. همچنين، وري و اندازه مزرعه معكوس بين بهره

وري نيروي كار، براي حداكثرسازي بهره مقداربهترين 

نتايج  شد.هكتار برآورد  16و براي سموم  11بذر و كود 

 10 تنها داد كهنشان  نيز بررسي عدم كارايي در توليد

واحدها روي تابع مرزي قرار دارند. بررسي عدم  درصد

نشان داد مقدار عدم  نيز هاكارايي در مصرف نهاده

تر از واحدهاي تر بيشكارايي در واحدهاي كوچك

) Veisi et al., 2009بود. ويسي و همكاران (تر بزرگ

ر هاي مبتني بر برنج دبومنيز با بررسي پايداري كشت

افتند كه نظام كاشت رايج برنج تنها استان مازندران دري

هاي توليد را كسب كردند كه درصد امتياز سنجه 22

ها از نظر توليد بود. همچنين، حاكي از ضعف اين نظام

 3219ميانگين عملكرد در روش كاشت رايج منطقه 

بيش از نيمي از همچنين، كيلوگرم در هكتار بود. 

ژن يي نيتروكيلوگرم كود شيميا 400تا  200كشاورزان، 

كه با در نظر گرفتن  دندكرو فسفر در هكتار مصرف 

مازندران و  شناختيبومتقاضاي برنج و شكنندگي 

 هايهاي محيطي ناشي از نهادهحساسيت آن به آلودگي

، هادرصد نظام 20نگران كننده است. در  شيميايي،

بقاياي گياهي در مزرعه باقي مانده و در ساير موارد، اين 

نظام كاشت شود. اين از مزرعه خارج و سوزانده ميبقايا 

هاي آب و آبياري را كسب كردند امتياز سنجه درصد 73

برداري از ها در بهرهدهنده پايداري نسبي آنكه نشان

 49هاي مورد مطالعه، فقط بوممنابع آب است. كشت

هاي مكانيزاسيون را كسب كردند كه امتياز سنجهدرصد 

برداري از اين فناوري، كارآمد بري و بهرهدر كار دادنشان 

ه كنشان داد ها آنمطالعه عالوه بر اين، نتايج  . نبودند

هر نوع افزايش توليد و بهبود مديريت گياه زراعي، تنوع 

نظام كاشت رايج هاي شيميايي در زيستي و نهاده

 هاينظامموجب بهبود چشمگير پايداري اين  منطقه

جاني و همكاران د. حسنكشاورزي خواهد ش

)Hasanjani et al., 2007هاي ) با ارزيابي روش

مختلف برداشت برنج در استان گيالن گزارش كردند كه 

ضايعات كاهش توليد  ،كردن برداشت برنجبا مكانيزه

ها نشان داد كه كمترين درصد يابد. نتايج مطالعه آنمي

 92/1ضايعات كل مربوط به روش برداشت با كمباين (

برابر  1/95د) بود. هزينه برداشت به روش دستي درص

برابر هزينه برداشت با دروگر  24/2برداشت با كمباين و 

درصد  3/98بود. همچنين، در روش برداشت دستي 

آوري هاي برداشت مربوط به مرحله درو و جمعهزينه

  محصول بود.
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) با Monajem et al., 2013منجم و همكاران (

يد برنج در استان گيالن دريافتند هاي تولارزيابي روش

ترين روش عنوان مناسبكه روش كاشت مكانيزه به

ي مكانيزه و سنتتوليد برنج بود و دو روش كاشت نيمه

هاي بعدي قرار گرفتند. اما، از نظر ترتيب در رتبهبه

معيار اجتماعي روش توليد مكانيزه برنج در مقايسه با 

ين كشاورزان دو روش ديگر از مقبوليت كمتري ب

) با ارزيابي سه Dastan, 2012دستان (برخوردار بود. 

) SRIنظام كاشت رايج منطقه، بهبوديافته و فشرده (

كه انجام  گزارش كردمحصول برنج در منطقه نكا 

عمليات زراعي از مرحله تهيه خزانه تا برداشت محصول 

از اوايل فروردين آغاز و تا اوايل شهريور ادامه داشت. 

انجام اين عمليات با تهيه خزانه و شخم شروع نين، چهم

منظور تهيه خزانه و با برداشت محصول خاتمه يافت. به

سازي بستر بذر، بسته به نوع نظام كاشت عمليات و آماده

زراعي مربوط به آن در نظر گرفته شد. ميانگين ميزان 

كيلوگرم  33/73بذر مصرفي در سه نظام كاشت برابر 

 تر از دوكه براي نظام كاشت فشرده كم در هكتار بود

نظام كاشت بهبوديافته و رايج منطقه در نظر گرفته شد. 

ميزان مصرف كود شيميايي نيتروژن در سه نظام كاشت 

ثره در هكتار متغير بود. ؤكيلوگرم ماده م 46-92بين 

ليتر در هكتار  33/93ميزان مصرف سوخت با ميانگين 

كش شد. علف مصرفكتار ليتر در ه 85-110در دامنه 

 تر از روش كاشتبيشنيز در نظام كاشت بهبوديافته 

كش نيز در نظام كاشت . ميزان مصرف حشرهبودرايج 

ر د تر از دو نظام توليد بهبوديافته و رايج بود.فشرده كم

 ,.Ramazani et alهمين زمينه رمضاني و همكاران (

ه و يافتهاي كاشت فشرده، بهبود) با بررسي نظام2016

رايج برنج گزارش كردند كه باالترين ميزان عملكرد در 

نظام كاشت فشرده حاصل شد كه در مقايسه با با دو 

درصد  13و  10ترتيب نظام كاشت بهبوديافته و رايج به

افزايش عملكرد داشت. برومند و همكاران 

)Broomand et al., 2013 بيان كردند كه خوابيدگي (

عمده در زراعت برنج است كه  بوته يكي از مشكالت

درصد كاهش عملكرد  50تواند تا بسته به زمان وقوع مي

دنبال داشته باشد. بنابراين، شناسايي ارقام محصول را به

 ريزي بهتر برايتواند در برنامهمقاوم به خوابيدگي مي

كاهش خسارت ناشي از خوابيدگي مؤثر باشد. ديگر 

بين عوامل بازدارنده محققان نيز گزارش كردند كه در 

ترين نقش را در كاهش عملكرد هاي هرز مهمتوليد علف

برنج دارند و با گياه برنج براي جذب آب، مواد غذايي، 

 Yaghoubiها رقابت دارند (نور، پناهگاه آفات و بيماري

et al., 2010.(  

داري سازي و نگهدر پياده ايران اگرچه كشور

ريت كيفيت، مستندسازي ويژه مديهاي مختلف، بهنظام

عنوان ابزاري كارآمد مورد استفاده در بسياري از علوم به

عنوان اساسي براي بهبود قرار گرفته و هميشه به

 هاي معتبر جهاني مانندهاي مزبور از سوي سازماننظام

كيد قرار أمورد ت) ISOالمللي استاندارد (سازمان بين

جود اهميت )، اما با وAkhavan, 2002گرفته است (

مستندسازي، در بخش كشاورزي اين موضوع از جايگاه 

رنج ب، با توجه به اينكه رواز اينمناسبي برخوردار نيست. 

بعد از گندم در ترين محصوالت كشاورزي يكي از مهم

استان مازندران و  )Alinia et al., 2015ايران است (

ر كشور د را ترين سطح زير كشت و توليد برنجبيشنيز 

در مستندسازي فرآيند توليد اين محصول  ،دارد

سعي  مطالعه اين . بنابراين، دراستضروري مازندران 

ا بمستندسازي فرآيند توليد برنج انجام شود تا  شد

ترين عوامل مؤثر بر توليد محصول برنج شناسايي مهم

و تجربيات  استفاده از دانش متخصصانامكان بتوان 

  د.كشاورزان را بررسي كر

 
  هاواد و روشم

  موقعيت جغرافيايي و اقليم منطقه

 47درجه و  35استان مازندران در عرض جغرافيايي 

دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  35درجه و  36دقيقه تا 

دقيقه شرقي  10درجه و  54دقيقه تا  34درجه و  50

بارش و ، دما هايويژگياستان بر اساس اين  قرار دارد.

دو نوع آب و هواي معتدل خزري ه ب توپوگرافي منطقه

. آب و هواي شودميو آب و هواي كوهستاني تقسيم 

كوهستاني خود بر دو نوع معتدل كوهستاني و سرد 

. اين تحقيق در شرايط آب و هوايي استكوهستاني 

هاي غربي و مركزي جلگهمعتدل خزري انجام شد كه 

ر اهاي شمالي البرز و امتداد آن در نواستان تا كوهپايه

اين  .شودرود را شامل ميباريكي به مسير اصلي گرگان

علت نزديكي به درياي خزر از يك طرف و نواحي به

اندك كوه و دريا از طرف  كوهستاني البرز و فاصله ديواره

هاي بارش نيزپيامد آن  كهديگر، دماي معتدلي دارد 
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ميانگين بارندگي ساليانه در نوار است. قابل مالحظه 

متر است. توزيع مكاني ميلي 977استان برابر با  ساحلي

آن از غرب به شرق با كاهش همراه است در حالي كه 

ثر حداك. بيش منظم داردو  توزيع زماني آن وضعيتي كم

 .افتديز و حداقل آن در بهار اتفاق مييبارندگي در پا

هاي معتدل و هاي گرم و مرطوب و زمستانتابستان

آب  .استا عمده اين نوع آب و هوهاي مرطوب از ويژگي

هايي از اين ناحيه، مشابه آب و هواي و هواي بخش

اقليمي بندي بر اساس طبقه. معتدل مديترانه است

نواحي غربي مازندران بسيار مرطوب، نواحي ، دومارتن

اي و نواحي نواحي شرقي مديترانه ،مرطوب آنمركزي 

 است.مرطوب نيمه آنكوهستاني 

 
  هاي مورد مطالعهستانمناطق و شهر

استان ي هاقلمرو مكاني اين تحقيق شهرستان

 مياندرود، سوادكوه، نكا، گلوگاه، بهشهر،مازندران (

ل، آم بابلسر، بابل، جويبار، شهر و سيمرغ،قائم ساري،

محمودآباد و فريدونكنار، نور و رويان، نوشهر و چالوس 

 150تحقيق  اين انجام براي .بود )و تنكابن و رامسر

انتخاب  1393مزرعه برنج در استان مازندران در سال 

مزرعه  پنج(مزرعه برنج  10 شدند. در هر شهرستان

صورت مزرعه به پنجمكانيزه و صورت كاشت نيمهبه

شناسايي  نحوهاند. هشد بررسيكاشت رايج منطقه) 

 را توليد عمده هايروش كليه كه بود شكلي به مزارع
، سپس دهد. پوشش ظرن مورد هر شهرستان در

 هاآن به مربوط تكميلي اطالعات و مزارع هايويژگي

 بخشي از عملياتمكانيزه در روش كاشت نيمه ارايه شد.

(استفاده از جعبه نشا و نشاكاري مكانيزه) داشت 

(تهيه زمين، روش آبياري، تغذيه گياه،  صورت سنتيبه

صورت و بخشي بههاي هرز، حفاظت گياه) كنترل علف

(استفاده از جعبه نشا، نشاكاري مكانيزه و مكانيزه 

برداشت از طريق كمباين و دروگر) انجام شد. در اين 

هاي روش كاشت، عالوه بر تيلر و خرمنكوب از ماشين

  ).Peyman et al., 2005نشاكار و دروگر استفاده شد (

تحت  شده انتخاب مزارع مديريتي اقدامات كليه

در اين آزمايش  .داشتند رارق كشاورزيناظران  نظارت

تنها ارقام محلي در سطح شاليزارهاي مورد مطالعه قرار 

علت كاهش سطح زير كشت ارقام پرمحصول به گرفتند.

اند و عدم كشت مكانيزه انتخاب و بررسي نشده

)Gholami and Fatehi Abdolmaleki, 2010 .(

 كليه ابتدا مزارع، از اطالعات آوريجمع منظوربه

 كاشت، زمين، تهيه بخشهشت  به زراعي اتعملي

 آبياري، هرز، هايعلف كنترل گياه، حفاظت كوددهي،

 سموم شد. تفكيك كارخانه به نقل و حمل و برداشت

ت هاي هرز، آفاشيميايي استفاده شده براي كنترل علف

رايج مصرف  هايكشعلف ، اماها متنوع بودو بيماري

ون ديازين هاكشآفت ،شده بوتاكلر، ماچتي و لوانداكس

 اهكشپادان گرانول و قارچ و مايع و گرانول، سميتيون

 ره شروع باتيلت، بيم، هينوزان، وين و ناتيوو بودند. 

 وليدت هايروش تنوع دمايي، نوسانات به توجه با عمليات

 توسط ها)(ورودي هانهاده كاربرد مختلف مقادير و

 تر،جامع عاتاطال تهيه منظوربه و منطقه كشاورزان

 هر شروع تاريخ قبيل از زراعي عمليات معمول اطالعات

 (كاشت اجرا از مرحله هر در هاورودي ميزان و عمليات

با  حضوريمصاحبه از طريق  مزارعدر  برداشت) تا

  شد. ثبت و آوريجمعكشاورز با نظارت ناظرين 

 
  هاآوري دادهجمع

 هيهت شامل كشاورزي در توليد فرآيند مستندسازي

 كي توليد سير كه است هاييفعاليت و اطالعات كليه

 نشان را برداشت تا بذر بستر تهيه مرحله از محصول

 اين در منظور اين به .)Torabi et al., 2012( دهدمي

 همرحل از شده انجام مديريتي هايعمليات كليه پژوهش

 مطالعات طريق از برداشت تاشخم اوليه و تهيه خزانه 

 هر انجام شيوه هابررسي اين در شد. ثبت ميداني

 تهيه مراحل از يك هر در مزارع در مديريتي عمليات

 يهكل شد. مشخص برداشت و داشت كاشت، بذر، بستر

 تهيه عمليات شامل زراعي مديريت به مربوط اطالعات

 ،كاشت زمان غيره)، و ديسك شخم، زمان و (تعداد بستر

 آفات، با بارزهم كود)، مصرف زمان و كود (ميزان كود

 آبياري) زمان و (تعداد آبياري هرز، هايعلف و هابيماري

 ميزان و برداشت (زمان برداشت به مربوط مسايل و

 پايان در). 2و  1 هايد (جدولش آوريجمع عملكرد)

  د.ش ثبت شده برداشت واقعي عملكرد ميزان رشد فصل

 
  هاتجزيه و تحليل داده

 قمطل فراواني توزيع از اهداده تحليل و تجزيه براي

 تغييرات دامنه هابررسي اين درد. ش استفاده تجمعي و

488 



 1396چهارم/ زمستان ره / شمادوره هفتمحقيقات غالت/ ت در استان مازندران            برنج بومي ارقام  مستندسازي فرآيند توليد

 

 مزارع در شده انجام مديريتي عمليات هر انجام شيوه و

 هايشيوه از كه كشاورزان از نسبتي چنينهم وبرنج 

 دهكر استفاده مديريتي عمليات اين از يك هر مختلف

 افزارمده با نرمآدست هاي بهدادهد. شدن مشخص بودند،

 قرار گرفت و تحليلمورد تجريه  1/9نسخه  SASآماري 

)Soltani, 2006(و نمودارها نيز با  ها. رسم جدول

  .انجام شد Excelافزار نرم

 
  نتايج و بحث

تهيه خزانه مرحله كاشت (مستندسازي فرآيندهاي 

ر ددهد كه هاي اين تحقيق نشان مييافته: )و نشاكاري

شخم اوليه مزرعه براي  ري استان مازندراناراضي شاليزا

سازي بستر بذر و زمين اصلي از دهه سوم اسفند هآماد

). 2و  1 هايشود (جدولتا دهه سوم فروردين انجام مي

 كاشتكاشت به روش رايج زودتر از عمليات 

ه با توجه ب .شودانجام مي توسط كشاورزانمكانيزه نيمه

انجام رايج كاشت  روشدر  كه شودمشاهده مي 1جدول 

دهه  شروع شده و تادهه اول فروردين  اين عمليات از

ر روش د هادر تمامي شهرستان .ادامه داشتسوم اسفند 

 اتدهه سوم اسفند  ازشخم اوليه  ،مكانيزهكاشت نيمه

ها طبق يافته ).2(جدول  دهه دوم فرردين انجام شد

ش وعمليات تهيه خزانه و بذرپاشي در رمشخص شد كه 

در ها توسط كشاورزان تمامي شهرستانكاشت رايج 

 مكانيزهدر كاشت نيمه اما ،شودفروردين انجام مي

تهيه خزانه و به از دهه اول فروردين شروع  كشاورزان

 و تا دهه دوم ارديبهشت ادامه دارد كردندبذرپاشي 

در واقع، تهيه تقويم زراعي در  ).2 و 1 هاي(جدول

مديريت بهتر مزرعه، براي انيزه مكنيمهكاشت رايج و 

كاهش هزينه توليد و افزايش عملكرد محصول با توجه 

به شرايط آب و هوايي، نوع رقم و طول دوره رشد برنج 

 است.ضروري 

، مصرف بذر در كاشت 1با توجه به شكل 

كيلوگرم در هكتار متغير بود.  60تا  30مكانيزه بين نيمه

مشاهده شد كه تري در روش رايج مصرف بذر بيش

كيلوگرم در هكتار بود.  80تا  50دامنه تغييرات آن بين 

درصد از شاليكاران  45مكانيزه حدود در كاشت نيمه

كيلوگرم در هكتار بذر مصرف كردند. حدود  40تر از كم

 55تا  40درصد از كشاورزان در اين روش بين  40

درصد از  40كيلوگرم بذر مصرف كردند. در روش رايج 

كيلوگرم بذر مصرف كردند. در  80تا  65ورزان بين كشا

استفاده از مكانيزه، واقع در روش كاشت نيمه

سطح و مكانيزاسيون براي تهيه خزانه، بذر مصرفي 

 رايجدر روش عالوه بر اين،  كاهش داد.گيري را خزانه

هنگام كندن و انتقال نشاها به زمين اصلي ريشه، ساقه 

وجب پوسيدگي از محل انحنا ديده و م خسارتها و برگ

 اين ، وليشودبرنج ميگياهچه و وارد شدن خسارت به 

د. ديگر محققان مشكالت در روش مكانيزه وجود ندار

دند كه علت كاهش مصرف بذر در كاشت گزارش كر

 اي وگيري با نشاهاي جعبهشيوه خزانه ،مكانيزهنيمه

 ,Amiri Larijaniنشاي جوان است ( 3-4تعداد 

2010; Amiri Larijani et al., 2010 ،همچنين .(

طور معمول نشاهاي مسن كشاورزان در كاشت رايج به

اي و صورت دستههاي باال، بهو بالغ گياه برنج را با تراكم

كه  كنندبا تعداد بسيار زياد نشا در كپه نشاكاري مي

باعث افزايش مصرف بذر و كاهش پتانسيل رشد اندام 

برنج در اثر افزايش رقابت درون هوايي و ريشه گياه 

 ).Dastan, 2012شود (اي ميبوته

عمليات شخم دوم و ديسك در منطقه براي روش 

كاشت رايج منطقه از دهه اول فروردين تا دهه دوم 

شود. در روش كاشت رايج منطقه انجام مي ارديبشهت

شهرستان عمليات شخم دوم و ديسك را  13كشاورزان 

). در روش كاشت 1(جدول ادند انجام ددر فروردين 

مكانيزه بخش اصلي اين عمليات در دهه سوم نيمه

هاي آمل، ساري، فريدونكنار، شهرستانفروردين (

همچنين، در دهه دوم ) انجام شد. مياندرود، نكا و نور

و ر شههاي بابلسر، جويبار و قائمدر شهرستانفروردين 

براي دهه اول ارديبهشت نيز اين عمليات در 

 صورت گرفت هاي بهشهر، تنكابن و گلوگاهشهرستان

 ).2(جدول 
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 عمليات زراعي در طول دوره رشد برنج در روش كاشت رايج منطقه -1جدول 
    Table 1. Farming operation in rice growing stages in conventional planting method 

 شهريور

)Sep.( 
  ).Aprفروردين (  )Mayارديبهشت (  )June(خرداد  )Julyتير ( ).Augمرداد (

 اسفند

)March(  عمليات  

Operations First 
decade 

Third 
decade 

Second 
decade 

First 
decade 

Third 
decade 

Second 
decade 

First 
decade 

Third 
decade 

Second 
decade 

First 
decade 

Third 
decade 

Second 
decade 

First 
decade 

Third 
decade 

Second 
decade 

First 
decade 

Third 
decade 

               1,11,15 
2-12,  
10-14 

 )First ploughشخم اول (

             8,11,15 4,5,7,12 
1,3,6,9, 
10,13,14 

 
   تهيه خزانه و بذرپاشي

)Nursery preparation(  

 )plough nd2(سك شخم دوم و دي  2,3,6,10 1,7,9,13,14 4,5,8,12 11,15            

 )Puddling(سازي زمين آماده   1,2,6,9,10 7,13,14 3,4,5,12 8,11,15           

          8,11,15 4,5,7 
1,3,6,10 
12,13,14 

 )Basal fertilization(مصرف كود پايه     2,9

         8 11,15 4,5,7 
1,3,6,10 
12,13,14 

 )Transplanting( نشاكاري    2,9

         8 11,15 1,4,5,7 
3,6,10 

12,13,14 
2,9    

   1هاي هرز مبارزه با علف
)control weed st1( 

       8 7,11,15 1,4,5 
3,6,10 

12,13,14 
2,9      

   2هاي هرز مبارزه با علف
)controleed w nd2( 

      7,8,11,15 1,4,5,6,10 3,12,13,14 2,9        
   3هاي هرز مبارزه با علف

)controleed w rd3( 

       8 11,15 4,5,7 
1,3,6,10 
12,13,14 

 )Top dressing I( 1مصرف كود سرك       2,9

 )Top dressing II( 2مصرف كود سرك         2,9 1,3,6,14  5,7,10,13 4,12,15 11  8     

          5,8,15 
4,  

11-13 
 )control pest st1( 1مبارزه با آفات      

       
5-8,10, 
14,15 

1-4,9, 
12-14 

 )control pest nd2( 2مبارزه با آفات         

    
5-8, 10, 
14,15 

1-4, 9, 
12-14 

 )control pest rd3( 3مبارزه با آفات            

     8 11 4,7,15 
1,3,6,10, 

12,13 
 )control seasedi st1( 1 مبارزه با بيماري        2,9

  8 11,15 4-7,10  
1,3, 12-

14 
 )control disease nd2( 2مبارزه با بيماري             2,9

8,11,15 4,5 3,7,13,14 
1,2,6, 

9,10,12 
 )Harvesting(برداشت              

   .)15)، نوشهر و چالوس (14)، نور و رويان (13)، نكا (12)، مياندرود (11)، گلوگاه (10( شهر و سيمرغ)، قائم9)، فريدونكنار و محمودآباد (8)، سوادكوه (7)، ساري (6)، جويبار (5)، تنكابن و رامسر (4)، بهشهر (3)، بابلسر (2)، بابل (1آمل (اند از: ها عبارتشماره *
* The numbers are including: Amol (1), Babol (2), Babolsar (3), Behshahr (4), Tonekabon (5), Jouybar (6), Sari (7), Savadkouh (8), Fereydonkenar and Mahmoudabad (9), Ghaemshahr and Simorgh 
(10), Galougah (11), Miandoroud (12), Neka (13), Noor and Royan (14), Noshahr and Chalous (15). 
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 مكانيزهعمليات زراعي در طول دوره رشد برنج در روش كاشت نيمه -2جدول 
     Table 2. Farming operation in rice growing stages in semi-mechanized planting method 

 شهريور

)Sep.( 
  ).Aprفروردين (  )Mayارديبهشت (  )Juneخرداد ( )Julyتير ( ).Augمرداد (

 اسفند

)March(  عمليات  

Operations First 
decade 

Third 
decade 

Second 
decade 

First 
decade 

Third 
decade 

Second 
decade 

First 
decade 

Third 
decade 

Second 
decade 

First 
decade 

Third 
decade 

Second 
decade 

First 
decade 

Third 
decade 

Second 
decade 

First 
decade 

Third 
decade 

              1 
3-8, 

11,14,15 
 )First ploughشخم اول ( 2,9,10,12,13

           8 15 
3,4,5,7, 
11,15 

1,2,6, 
10,12,13 

9  
  تهيه خزانه و بذرپاشي

)Nursery preparation(  

           8,15 4,5,11 
1,7,9, 
12-14 

 )plough nd2(سك شخم دوم و دي  2 3,6,10

          8,15 4,5,7,11 
3,6,10, 
12-14 

 )Puddling(سازي زمين آماده    1,2,9

         8,15 4,5,7,11 
1,3,6,10

, 
12-14 

 )Basal fertilization(مصرف كود پايه      2,9

         8,15 4-7, 11 
1,3,10, 
12-14 

 )Transplanting( نشاكاري     2,9

         8,15 4-7, 11 
1,3,10, 
12-14 

2,9     
   1هاي هرز مبارزه با علف

)control weed st1( 

       8,15 
1-4,7, 
10,11 

3, 12-14 2, 9       
   2هاي هرز مبارزه با علف

)controleed w nd2( 

     6,8,10,15 4,5,7,11 
1,3, 12-

14 
2,9         

   3هاي هرز مبارزه با علف
)controleed w rd3( 

       8,15 4-7, 11 
1,10, 
12,13 

2,3,9, 
14 

 )Top dressing I( 1مصرف كود سرك       

     8  4,11,15 5,6,7 
1,3,9,10, 

12-14 
 )Top dressing II( 2مصرف كود سرك          2

          5,8,15 
1,3,4,9, 
11-13 

 )control pest st1( 1مبارزه با آفات      

       
5-8,10, 
14,15 

1-4,9, 
12-14 

 )control pest nd2( 2مبارزه با آفات         

    
5-8,10, 
14,15 

1-4,9, 
12-14 

 )control pest rd3( 3مبارزه با آفات            

 )control seasedi st1( 1 مبارزه با بيماري         2,3,9,10 1,12,13 4,6,7,11,15 8     

  8, 15 4-7, 11 
1,3,10, 
12-14 

 )control disease nd2( 2مبارزه با بيماري              2,9

4,8,11,15 3,5,7, 14 
1,2,6,9,1

0,13 
 )Harvesting(برداشت               12

  ). 15)، نوشهر و چالوس (14)، نور و رويان (13)، نكا (12)، مياندرود (11)، گلوگاه (10شهر و سيمرغ ()، قائم9)، فريدونكنار و محمودآباد (8دكوه ()، سوا7)، ساري (6)، جويبار (5)، تنكابن و رامسر (4)، بهشهر (3)، بابلسر (2)، بابل (1اند از: آمل (ها عبارتشماره *
* The numbers are including: Amol (1), Babol (2), Babolsar (3), Behshahr (4), Tonekabon (5), Jouybar (6), Sari (7), Savadkouh (8), Fereydonkenar and Mahmoudabad (9), Ghaemshahr and Simorgh 
(10), Galougah (11), Miandoroud (12), Neka (13), Noor and Royan (14), Noshahr and Chalous (15). 
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سازي زمين نيز براي دو روش كاشت در عمليات آماده

ده و تا دهه استان مازندران از دهه دوم فروردين شروع ش

مكانيزه . در روش كاشت نيمهيافتدوم ارديبهشت ادامه 

ها اين عمليات را دهه اول شهرستاندر تر كشاورزان بيش

بر اساس دستورالعمل  ).2جدول ( ارديبهشت انجام دادند

شخم اول سه هفته قبل از شود كاشت برنج توصيه مي

ور ا تراكتهمراه با تيلر ينيز شخم دوم انجام شود.  نشاكاري

شخم سوم همراه و  دو هفته قبل از نشاكاري پادلينگ براي

ت در كاشچنين، انجام گردد. هم با پادلينگ و تسطيح زمين

خم شسازي زمين كه شامل مكانيزه برنج بايد عمليات آماده

 سازيشخم سوم تسطيح و آمادهو  شخم دوم، برگردان

 ترتيبت بهاس روز قبل از نشا بايد انجام شود) 20(حدود 

 Amiriشود (ميدر زمستان، فروردين و ارديبهشت انجام 

Larijani, 2010; Amiri Larijani et al., 2010.(  

درصد فراواني تجمعي مصرف سوخت  2با توجه به شكل 

ليتر در هكتار  135تا  70در روش كاشت رايج منطقه بين 

درصد از مزارع در اين روش كاشت  55متغير بود. حدود 

ليتر در هكتار را نشان دادند.  100تا  85رف سوخت بين مص

درصد از مزارع مصرف  16در روش كاشت رايج منطقه 

ليتر در هكتار داشتند. در روش كاشت  83سوخت كمتر از 

ليتر در هكتار  130تا  95مكانيزه مصرف سوخت بين نيمه

درصد مزارع مصرف سوخت بين  50متغير بود كه حدود 

 تر در هكتار را دارا بودند. لي 120تا  105

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
شود كه مصرف نيروي مشاهده مي 3با توجه به شكل 

تر از كاشت انساني در روش كاشت رايج منطقه بيش

 مكانيزه تعداد ساعت نيرويمكانيزه بود. در كاشت نيمهنيمه

ساعت و در كاشت رايج  450الي  210انساني در دامنه بين 

ساعت متغير بود. در روش كاشت  600الي  390بين منطقه 

الي  290درصد از كشاورزان بين  50مكانيزه حدود نيمه

ساعت نيروي كارگري مصرف كردند. در روش كاشت  370

 550الي  465درصد از كشاورزان  50رايج منطقه حدود 

 ساعت نيروي انساني مصرف داشتند.

، استفاده از مكانيزه و رايج برنجدر روش كاشت نيمه

مشاهده  4. در شكل استآالت متفاوت ادوات و ماشين

شود كه دامنه تغييرات تعداد ساعت كاربرد ادوات و مي

تر از روش مكانيزه بيشآالت در روش كاشت نيمهماشين

رايج منطقه است. ميانگين تعداد ساعت كاربرد ادوات و 

و در ساعت  30آالت در روش كاشت رايج منطقه ماشين

ساعت بود. دامنه  49مكانيزه حدود روش كاشت نيمه

آالت در روش كاشت تغييرات استفاده از ادوات و ماشين

درصد  50ساعت بود كه براي حدود  39تا  25رايج منطقه 

ساعت عمل مكانيزاسيون  31تر از از مزارع در اين روش كم

ر آالت دانجام شد. تعداد ساعت استفاده از ادوات و ماشين

ساعت متغير بود.  60و  40مكانيزه بين روش كاشت نيمه

ساعت  60تا  50درصد از مزارع در اين روش بين  40براي 

استفاده از ادوات مديريت در واقع،  مكانيزاسيون انجام شد.

مهم مديريت مزرعه است.  عوامليكي از آالت و ماشين

ه ك ستا استمرار و تداوم توسعه مكانيزاسيون مستلزم اين

، سطح آالتادوات و ماشينشناخت كافي از نحوه كاربرد 

ها با توجه به كننده مالكيت و ميزان سازگاري آنتوجيه

 وجود داشته باشد شاليزاري سطوح مالكيت اراضي

)Aghagolzadeh, 2010; Amiri Larijani et al., 

2010.( 
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احتمال توزيع تجمعي مصرف بذر در روش كاشت  -1شكل 

 مكانيزه برنجرايج و نيمه
Figure 1. Probability of cumulative distribution of 

seed consumption in conventional and semi-
mechanized planting methods of rice 

 

ي مصرف سوخت در روش كاشت احتمال توزيع تجمع -2شكل 

 مكانيزه برنجرايج و نيمه
Figure 2. Probability of cumulative distribution of 

fuel consumption in conventional and semi-
mechanized planting methods of rice 
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 و روشمصرف كود پايه و نشاكاري توسط كشاورزان در د

كاشت از دهه سوم فروردين شروع شده و تا دهه اول خرداد 

ادامه داشت. در كاشت رايج تراكم اصلي اين عمليات در دهه 

هاي آمل، بابلسر، جويبار، اول ارديبهشت (شهرستان

) انجام شد. مصرف كود پايه در شهر، مياندرود، نكا و نورقائم

لوگاه و سوادكوه، گ شهرستانسه اين روش كاشت براي 

در دهه سوم ارديبهشت انجام شد. ولي عمليات نوشهر 

در دهه سوم  گلوگاه و نوشهرهاي نشاكاري در شهرستان

در دهه اول خرداد  سوادكوهارديبهشت و تنها در شهرستان 

مصرف  ،مكانيزه). در روش كاشت نيمه1انجام شد (جدول 

 طوري كه، بهه و نشاكاري روند يكنواختي داشتكود پاي

 هفتبخش اصلي اين عمليات در دهه دوم ارديبهشت (

شهر، مياندرود، نكا و آمل، بابلسر، جويبار، قائم شهرستان

در ) انجام شد. اين دو عمليات در دهه اول ارديبهشت نور

 دودهه اول خرداد در  در ودو شهرستان بابل و فريدونكنار 

انجام شد. كشاورزان  سوادكوه و نوشهرشهرستان 

اين دو  بهشهر، تنكابن، ساري و گلوگاه هايشهرستان

  ).2عمليات را در دهه سوم ارديبهشت انجام دادند (جدول 

طور كلي ارزيابي اراضي شاليزاري استان مازندران به

دهد كه مصرف كودهاي پايه فسفر و پتاسيم در نشان مي

 صفرو  100تا  صفرترتيب بين روش كاشت رايج منطقه (به

يز مكانيزه نهكتار) و در روش كاشت نيمهكيلوگرم در  50تا 

كيلوگرم در هكتار متغير بود (شكل  100تا  صفردر دامنه 

درصد از كشاورزان  92). در هر دو روش كاشت حدود 5

كيلوگرم در هكتار كود فسفر مصرف كردند. در  50تر از كم

 60تا  25درصد از مزارع بين  60مكانيزه براي كاشت نيمه

 60رف شد. در كاشت رايج منطقه نيز كيلوگرم فسفر مص

 50تا  25درصد از كشاورزان براي مزارع مورد مطالعه بين 

كيلوگرم فسفر مصرف كردند. مصرف كود پتاسيم در كاشت 

كيلوگرم در  50تر از درصد از مزارع كم 98مكانيزه در نيمه

درصد از مزارع  50هكتار بود كه در اين روش كاشت حدود 

 12يلوگرم پتاسيم مصرف داشتند. براي ك 50تا  25بين 

درصد از مزارع در هر دو روش كاشت توسط كشاورزان كود 

پتاسيم مصرف نشد. در روش كاشت رايج منطقه نيز حدود 

كيلوگرم پتاسيم مصرف  50تا  25درصد از مزارع بين  50

  شد.

مستندسازي فرآيندهاي مرحله داشت: مصرف كود 

شود كه له انجام ميسرك توسط كشاورزان در دو مرح

دهي و ظهور خوشه تر كشاورزان در مراحل شروع پنجهبيش

برخي از كشاورزان نيز در مرحله  .دهندآغازين انجام مي

كنند. مرحله اول دهي كامل كود سرك مصرف ميخوشه

مصرف كود سرك توسط كشاورزان در دو روش كاشت از 

رزان توسط كشاودهه دوم ارديبهشت تا دهه سوم خرداد 

انجام شد. در روش كاشت رايج منطقه مرحله اول كود سرك 

دهه دوم خرداد انجام دادند.  تادهه سوم ارديبهشت  را از

اين عمليات در دهه سوم خرداد  سوادكوهتنها در شهرستان 

ه مرحلنيز مكانيزه ). در روش كاشت نيمه1انجام شد (جدول 

هه دوم د تادهه سوم ارديبهشت  از اول مصرف كود سرك

سوادكوه و  خرداد انجام دادند. تنها كشاورزان شهرستان

 مصرف كردندسرك اول را در دهه سوم خرداد نوشهر 

). مرحله دوم مصرف كود سرك در روش كاشت 2(جدول 

سوم تير انجام شد تا دهه  دهه اول خرداد ازرايج منطقه 
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احتمال توزيع تجمعي مصرف نيروي انساني در روش  -3شكل 

 مكانيزه برنجكاشت رايج و نيمه
Figure 3. Probability of cumulative distribution of 
human labour consumption in conventional and 

semi-mechanized planting methods of rice 
 

آالت احتمال توزيع تجمعي ساعت كار ادوات و ماشين -4شكل 

 مكانيزه برنجج و نيمهدر روش كاشت راي
Figure 4. Probability of cumulative distribution of 
machinery utilization in conventional and semi-

mechanized planting methods of rice 
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دوم مكانيزه مرحله ). ولي در روش كاشت نيمه1(جدول 

دهه سوم  تادر دهه دوم خرداد  بابلي شهرستان سرك برا

ديگر محققان گزارش كردند كه  ).2تير انجام شد (جدول 

تواند مي رشد فصل طي در داشت به مربوط عمليات انجام

 و آبياري گردد. كوددهي، عملكرد دارمعني افزايش به منجر

 زراعي مهم از عمليات هابيماري و هرز هايعلف با مبارزه

 كشاورزان اكثر توجه مورد رشد فصل طول در كه هستند

  ).Torabi et al., 2012گيرد (مي قرار

 

  
 مكانيزه برنجفسفر و پتاسيم در روش كاشت رايج و نيمه هاياحتمال توزيع تجمعي مصرف كود -5شكل 

Figure 5. Probability of cumulative distribution of phosphorous and potassium fertilizers consumption in 
conventional and semi-mechanized planting methods of rice  

 
مستندسازي فرآيندهاي مرحله داشت: مصرف كود 

شود كه سرك توسط كشاورزان در دو مرحله انجام مي

دهي و ظهور خوشه تر كشاورزان در مراحل شروع پنجهبيش

ان نيز در مرحله برخي از كشاورز .دهندآغازين انجام مي

كنند. مرحله اول دهي كامل كود سرك مصرف ميخوشه

مصرف كود سرك توسط كشاورزان در دو روش كاشت از 

توسط كشاورزان دهه دوم ارديبهشت تا دهه سوم خرداد 

انجام شد. در روش كاشت رايج منطقه مرحله اول كود سرك 

د. دهه دوم خرداد انجام دادن تادهه سوم ارديبهشت  را از

اين عمليات در دهه سوم خرداد  سوادكوهتنها در شهرستان 

ه مرحلنيز مكانيزه ). در روش كاشت نيمه1انجام شد (جدول 

دهه دوم  تادهه سوم ارديبهشت  از اول مصرف كود سرك

سوادكوه و  خرداد انجام دادند. تنها كشاورزان شهرستان

 مصرف كردندسرك اول را در دهه سوم خرداد نوشهر 

). مرحله دوم مصرف كود سرك در روش كاشت 2ول (جد

سوم تير انجام شد تا دهه  دهه اول خرداد ازرايج منطقه 

دوم مكانيزه مرحله ). ولي در روش كاشت نيمه1(جدول 

دهه سوم  تادر دهه دوم خرداد  بابلسرك براي شهرستان 

ديگر محققان گزارش كردند كه  ).2تير انجام شد (جدول 

تواند مي رشد فصل طي در داشت به مربوط عمليات انجام

 و آبياري گردد. كوددهي، عملكرد دارمعني افزايش به منجر

 زراعي مهم از عمليات هابيماري و هرز هايعلف با مبارزه

 كشاورزان اكثر توجه مورد رشد فصل طول در كه هستند

  ).Torabi et al., 2012گيرد (مي قرار

مصرف كود نيتروژن در روش كاشت رايج  6شكل 

دهد. ميزان كل كود مكانيزه را نشان ميمنطقه و نيمه

 138تا  46مكانيزه بين نيتروژن مصرفي در كاشت نيمه

 138تا  8/36كيلوگرم در هكتار و در روش كاشت رايج بين 

دود مكانيزه حكيلوگرم در هكتار متغير بود. در كاشت نيمه

كيلوگرم نيتروژن مصرف شد.  46تر از مزارع كمدرصد از  42

درصد از مزارع  50همچنين، در كاشت رايج منطقه حدود 

كيلوگرم كود نيتروژن مصرف  46تر از توسط كشاورزان كم

 55حدود كه دهد نشان مي شكلداشتند. همچنين اين 

 92تا  55مكانيزه بين درصد از كشاورزان در كاشت نيمه

نيتروژن مصرف كردند. ميانگين مصرف كيلوگرم در هكتار 

كيلوگرم در  55كود نيتروژن در كاشت رايج منطقه حدود 

درصد از كشاورزان در روش كاشت  50هكتار بود. حدود 

 كيلوگرم نيتروژن مصرف داشتند.  92تا  46رايج منطقه بين 

ت عدم علرسد روش كشت رايج منطقه، بهنظر ميبه

، با هاي گياه برنجندياز نيازمكشاورزان درك صحيح 

رويه كه مصرف بيطوريرو است. بهمشكالت زيادي روبه

 به افزايش هزينهمنجر آب، كودها و سموم شيميايي نه تنها 

د، بلكه موجب كاهش عملكرد و تخريب منابع وشميتوليد 

  .)Dastan, 2012د (شوميو محيط زيست در دراز مدت 
هاي هرز ارزه با علفمبها مشاهده شد كه بر اساس يافته

مكانيزه در توسط كشاورزان در دو روش كاشت رايج و نيمه

كه از دهه سوم فروردين تا دهه  شودميسه مرحله انجام 

هاي هرز دوم تير ادامه داشت. مرحله اول مبارزه با علف
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كش در چند روز قبل يا بعد از نشاكاري توسط توسط علف

هاي هرز حله كنترل علفشود. اولين مركشاورزان انجام مي

دهه شروع و تا دهه اول ارديبهشت  ازدر روش كاشت رايج 

). در روش كاشت 1(جدول  ادامه يافتاول خرداد 

دهه  ازهاي هرز مرحله اول مبارزه با علفنيز مكانيزه نيمه

). 2(جدول  انجام شددهه اول خرداد ماه  شروع و تادوم 

در هاي هرز زه با علفمرحله دوم و سوم مبارها طبق يافته

كن انجام توسط وجين دستي و دستگاه وجينهر دو روش 

 ازهاي هرز مرحله دوم مبارزه با علف ،. در روش رايجشد

(جدول  انجام شددهه سوم خرداد تا ارديبهشت  دومدهه 

هاي مرحله دوم مبارزه با علف ،مكانيزهدر كاشت نيمه). 1

 شدسوم خرداد انجام هرز را از دهه سوم ارديبهشت تا دهه 

هاي هرز در روش ). مرحله سوم مبارزه با علف2(جدول 

ماه صورت دهه اول تير  تاخرداد  اولدهه از كاشت رايج 

مكانيزه مرحله سوم ). در روش كاشت نيمه1(جدول  گرفت

 شروع شده و تادهه دوم خرداد  ازهاي هرز مبارزه با علف

محققان گزارش  ).2ول (جد دهه دوم تير ماه ادامه يافت

 ازي،نداسايه ،فضا از دهستفااعلت به زهر يهاعلفكردند كه 

 و تفاآ ايبر دنبو نميزبا ،غذايي عناصر، آب از دهستفاا

 ملاعو فعاليت ايبر مناسب محيطكردن  همافر ،هاريبيما

 هميتا داراي شتدابر مهنگا در تمشكال داـيجا وا زريبيما

هاي هرز در كنترل علف .)Mirkamali, 2010( هستند

زراعت برنج نيز براي جلوگيري از خسارت كمي و كيفي 

محصول، كاهش هزينه توليد و خسارت آفات و بيماري 

 در زرـه يهاعلف رتخسا ازناشي  دعملكر كاهشاست. 

گزارش شد صد در 50تا  10بين كاري برنج نشا ارعمز

)Mirkamali, 2010 .(  

كش در ييرات مصرف علف، دامنه تغ7با توجه به شكل 

كيلوگرم ماده  9/4تا  6/2مكانيزه بين روش كاشت نيمه

ر كش دمؤثره در هكتار بود. همچنين، ميانگين مصرف علف

كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار  5/3اين روش كاشت حدود 

 كش بينمكانيزه مصرف علفدرصد از مزارع نيمه 50بود. در 

 كشهكتار بود. ميزان علف كيلوگرم ماده مؤثره در 4تا  1/3

 5/5تا  2/2مصرفي در روش كاشت رايج منطقه بين 

كش براي كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار بود. مصرف علف

تا  5/3درصد از مزارع در روش كاشت رايج بين  50حدود 

كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار بود.  5/4

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه با آفات نيز توسط كشاورزان مبارزدر استان مازندران 

خوار با كرم ساقهمرحله اول مبارزه  شد.در سه مرحله انجام 

در دهه دوم بهشهر، گلوگاه، مياندرود و نكا هاي در شهرستان

ر د تنكابن، سوادكوه و نوشهرهاي ارديبهشت و در شهرستان

ها براي . در ساير شهرستاندهه سوم ارديبهشت انجام شد

). 1(جدول  قه مرحله اول مبارزه انجام نشدكشت رايج منط

ه ده خوار ازساقهمكانيزه مرحله اول مبارزه با در كاشت نيمه

دهه سوم ارديبهشت انجام شد (جدول  تادوم ارديبهشت 

در از ). مرحله دوم مبارزه با آفات در هر دو روش كاشت 2

دهه سوم خرداد انجام شد. مرحله سوم  تادهه دوم خرداد 

شروع دهه دوم تير  ازبا آفات نيز توسط كشاورزان  مبارزه

در  ).2و  1 هاي(جدول ادامه يافتدهه سوم تير شده و تا 
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كش مصرفي در روش احتمال توزيع تجمعي علف -7شكل 

 مكانيزه برنجكاشت رايج و نيمه
Figure 7. Probability of cumulative distribution of 
herbicide consumption in conventional and semi-

mechanized planting methods of rice 
 

احتمال توزيع تجمعي مصرف كود نيتروژن در روش  -6شكل 

 مكانيزه برنجكاشت رايج و نيمه
Figure 6. Probability of cumulative distribution of 

nitrogen fertilizer consumption in conventional and 
semi-mechanized planting methods of rice 
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د. آوروجود ميهب آفت اول نسل را خسارت اول مرحلهواقع، 

هاي جانبي گياه در مقابل آفت مرحله با رشد ساقه در اين

العمل نشان داده و از كاهش محصول جلوگيري عكس

 در مرحله دوم خسارت گياه تقريباً در پايان مرحلهد. وشمي

 هايخسارت از طريق رشد ساقه بهبوداست و امكان  يرويش

ر دنيز هاي آلوده به آفت ساقهد. همچنين، جانبي وجود ندار

هاي ساقه و باعث از بين رفتنشده اثر وزش باد شكسته 

  ).Majidi and Padasht, 2010د (شومجاور مي

كش در اراضي شاليزاري نشان داد صرف حشرهارزيابي م

كيلوگرم  4/6تا  9/3مكانيزه بين كه در روش كاشت نيمه

تا  2/2ماده مؤثره در هكتار و در كاشت رايج منطقه بين 

). كشاورزان 8كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار بود (شكل  6/6

كيلوگرم  1/5تر از مكانيزه كمدرصد از مزارع نيمه 40در 

كش مصرف داشتند. مصرف ؤثره در هكتار حشرهماده م

 7/4مكانيزه بين درصد از مزارع نيمه 50كش حدود حشره

كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار بود. در كاشت رايج  4/5تا 

 5/5تا  6/4درصد از مزارع بين  50منطقه نيز حدود 

كش استفاده شد.  طبق كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار حشره

 قابلمقادير  ههاي گياهي هر سالات و بيماريآفها، يافته

د. در ميان نبرتوجهي از محصول برنج را از بين مي

ترين ميزان مصرف سموم محصوالت كشاورزي، بيش

 در ميان همچنين، شيميايي مربوط به محصول برنج است.

رم رساند، كهايي كه به مزارع برنج آسيب ميآفات و بيماري

 ,Majidi and Padasht( ا داردترين سهم رخوار بيشساقه

شود كه با كنترل مشاهده مي 9 . با توجه به شكل)2010

هاي مورد مطالعه مصرف بيولوژيك آفات در شهرستان

كش كاهش يافت. در روش كاشت رايج منطقه و آفت

ترتيب كش بهمكانيزه با كنترل بيولوژيك، مصرف آفتنيمه

كش در فتمصرف آدرصد كاهش يافت.  64/12و  14/13

كاشت رايج منطقه براي با كنترل و بدون كنترل بيولوژيك 

كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار  63/5و  89/4ترتيب برابر به

مكانيزه نيز با كنترل و بدون كنترل بود. در كاشت نيمه

كيلوگرم ماده مؤثره  54/5و  84/4ترتيب مقدار بيولوژيك به

اينكه مصرف سموم  با وجودكش مصرف شد. در هكتار آفت

شيميايي در بين شاليكاراني كه از كنترل بيولوژيك بهره 

اما كاهش  ،طور كامل حذف نشده استبه ،گيرندمي

 مشاهده عدم كنترل بيولوژيكگيري در مقاسيه با چشم

كاهش سموم شيميايي و  طرحكه شده است. با توجه به اين

 نبورويژه زهاي مبارزه بيولوژيك بهكارگيري روشبه

 Majidi and( آميز بوده استموفقيت تريكوگراما، نسبتاً

Padasht, 2010،(  و كاهش مصرف سموم شيميايي را در

 در اين ترحمايت بيشرسد كه نظر مي، بهبرداشته است

 زمينه مؤثر باشد.

كشاورزان در استان هاي اين تحقيق، بر اساس يافته

 دهند كهله انجام ميمازندران مبارزه با بيماري را در دو مرح

د. شوبراي مبارزه با بالست برگ و خوشه انجام مي اين عمل

مرحله اول مبارزه با بيماري براي كنترل بالست برگ انجام 

شود. در روش كاشت رايج منطقه مرحله اول مبارزه با مي

ادامه دوم تير  شروع شده و تا دهه دهه اول خرداد ازبيماري 

مكانيزه مرحله اول كاشت نيمه ). در روش1(جدول يافت 

دهه دوم تير انجام تا  دهه دوم خرداد ازمبارزه با بيماري 

). مرحله دوم مبارزه با بيماري در كاشت رايج 2شد (جدول 

دهه دوم مرداد انجام شد (جدول  تا دهه اول تير ازمنطقه 

كشاورزان مرحله مبارزه با نيز مكانيزه ). در كاشت نيمه1

دهه دوم مرداد  شروع كرده و تا دهه دوم تير ازبيماري را 

با توجه به زمان كاشت و وضعيت  ).2(جدول ادامه دادند 

عاليم بيماري روي  زني) با ظهوررويشي گياه (مرحله پنجه

ها و مساعد بودن شرايط آب و هوايي براي گسترش برگ

هاي مستمر، بيماري (هواي ابري و غيرآفتابي، بارندگي

ه كش عليه بيماري استفاداال) با محلول قارچرطوبت نسبي ب

 10در شكل  .)Majidi and Padasht, 2010( شود

كش در شود كه دامنه تغييرات مصرف قارچمشاهده مي

كيلوگرم ماده مؤثره در  4/1تا  6/0مكانيزه بين كاشت نيمه

كيلوگرم ماده  6/1تا  5/0هكتار و در كاشت رايج منطقه بين 

كش در روش بود. ميانگين مصرف قارچمؤثره در هكتار 

ه كيلوگرم ماد يكمكانيزه حدود كاشت رايج منطقه و نيمه

درصد از مزارع  50مؤثره در هكتار بود. كشاورزان حدود 

كش كيلوگرم ماده مؤثره قارچ 1/1تا  8/0مكانيزه بين نيمه

در هكتار مصرف كردند. در كاشت رايج منطقه نيز حدود 

كيلوگرم ماده مؤثره  يكتر از ان كمدرصد از كشاورز 50

 كش در هكتار مصرف كردند.قارچ
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، دامنه تغييرات آب مصرفي در 11با توجه به شكل 

مترمكعب  12000تا  7000مكانيزه بين روش كاشت نيمه

در هكتار بود. همچنين، ميانگين آب مصرفي در اين روش 

درصد از  50كعب هكتار بود. در مترم 9200كاشت حدود 

 10000تا  8500مكانيزه آب مصرفي بين مزارع نيمه

مترمكعب در هكتار بود. ميزان آب مصرفي در روش كاشت 

مترمكعب در هكتار بود.  15500تا  10000رايج منطقه بين 

درصد از مزارع در روش كاشت رايج  50آب مصرفي حدود 

 به توجه باتار بود. مترمكعب در هك 13500تا  12200بين 

 افزايش در نقشي الزم حد از بيش مصرفي آب افزايش كهاين

 مواقع در روش اين از ناشي جوييصرفه ندارد، عملكرد

 الزم ،بنابراين. باشد مؤثر تواندمي آب كمبود و ساليخشك

 براي آب وريبهره افزايش و جوييهاي صرفهروش است

  . ردگي قرار ارزيابي مورد برنج توليد

ه اول يك مابر اساس دستورالعمل فني كاشت برنج بايد 

 يتناوبآبياري صورت هرشد ب دورهغرقابي و بقيه آبياري 

ها در م در پايه بوتهيدر يك ماه اول وجود آب داانجام شود. 

با تغييرات  ،چنينهرز مؤثر است. همهاي كنترل رشد علف

اري ابراين، آبيبنشود. احتمالي دماي محيط سبب مقابله مي

مناسب  روز بسته منطقه و نوع خاك 4-7تناوبي به فاصله 

 ,.Amiri Larijani, 2010; Amiri Larijani et alاست (

) دريافت كه آبياري تناوبي Dastan, 2012دستان ( ).2010

جويي در مصرف كش در اراضي شاليزاري به صرفهو ايجاد زه

وري و كارايي هرهشود كه نتيجه آن افزايش بآب منجر مي

همچنين، شرايط غرقابي دايم سبب  بود.مصرف آب 

زني و رشد گياه برنج شده و در پوسيدن ريشه، كاهش پنجه

نهايت سبب كاهش پتانسيل توليد و افزايش مصرف آب 

مستندسازي فرآيندهاي مرحله برداشت: برداشت  گردد.مي

يزه در مكانمحصول برنج در دو روش كاشت رايج و نيمه

مازندران توسط  انمرداد و دهه اول شهريور در است

دهنده تاريخ برداشت مرسوم كشاورزان انجام شد كه نشان

. در روش كاشت رايج منطقه عمليات استدر اين منطقه 

دهه اول شهريور  شروع شده و تا دهه اول مرداد ازبرداشت 

 تمكانيزه عمليا). در روش كاشت نيمه1(جدول  ادامه يافت

 شددهه اول شهريور انجام تا در دهه اول مرداد  ازبرداشت 

ديگر محققان نيز گزارش نمودند كه تعداد كل  ).2(جدول 

نيروي انساني در برداشت دستي بيشتر از برداشت با دروگر 

  ). Hasanjani et al., 2007و كمباين است (

انيزه مكميانگين عملكرد شلتوك در كاشت رايج و نيمه

كيلوگرم در هكتار بود (شكل  4400و  4100ب حدود ترتيبه

 مكانيزه بين). دامنه تغييرات شلتوك در كاشت نيمه12

كيلوگرم در هكتار و در روش كاشت رايج  5300تا  3300

كيلوگرم در هكتار متغير بود.  4600تا  2900منطقه بين 

هر حال، وجود تغييرات عملكرد بين مزارع دو روش به 

دليل تنوع عمليات زراعي بررسي شده در د بهتوانكاشت مي

درصد از مزارع  50اين دو روش باشد. عملكرد شلتوك 

كيلوگرم در هكتار بود.  4600تا  3800مكانيزه حدود نيمه

 3400درصد از كشاورزان در روش كاشت رايج بين  50ولي، 

   كيلوگرم عملكرد شلتوك توليد كردند. 4200تا 
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كش مصرفي در روش تجمعي حشرهاحتمال توزيع  -8شكل 

 مكانيزه برنجكاشت رايج و نيمه
Figure 8. Probability of cumulative distribution of 
insecticide consumption in conventional and semi-

mechanized planting methods of rice 
 

كنترل بيولوژيك آفات در روش كاشت رايج و  -9شكل 

 مكانيزه برنجنيمه
Figure 9. Biological control of pests in conventional 

and semi-mechanized planting systems of rice 
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لش توليدي در روش كاشت عملكرد كاه و ك 13شكل 

دهد. ميزان عملكرد مكانيزه را نشان ميرايج منطقه و نيمه

 10000تا  7200مكانيزه بين كاه و كلش در كاشت نيمه

تا  7000كيلوگرم در هكتار و در كاشت رايج منطقه بين 

كيلوگرم در هكتار متغير بود. ميانگين عملكرد كاه و  9100

كيلوگرم در هكتار  8500دود مكانيزه حكلش در كاشت نيمه

 8100درصد از مزارع بين  60مكانيزه بود. در كاشت نيمه

كيلوگرم در هكتار عملكرد كاه و كلش توليد  8900تا 

كردند. ميانگين عملكرد كاه و كلش در روش كاشت رايج 

كيلوگرم در هكتار بود. در كاشت رايج  8000منطقه حدود 

 8500تا  7700ع بين درصد از مزار 60منطقه نيز حدود 

كيلوگرم در هكتار عملكرد كاه و كلش توليد كردند. 
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كش در روش احتمال توزيع تجمعي مصرف قارچ -10شكل 

 مكانيزه برنجج و نيمهكاشت راي
Figure 10. Probability of cumulative distribution of 
fungicide consumption in conventional and semi-

mechanized planting methods of rice 
 

احتمال توزيع تجمعي آب مصرفي در روش كاشت  -11شكل 

 مكانيزه برنجرايج و نيمه
Figure 11. Probability of cumulative distribution of 

water consumption in conventional and semi-
mechanized planting methods of rice 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 2000 4000 6000

C
um

ul
at

iv
e 

fr
eq

ue
nc

y 
(%

)

Paddy yield (kg.ha-1)

Semi-mechanized

Conventional

0

20

40

60

80

100

120

0 3000 6000 9000 12000

C
um

ul
at

iv
e 

fr
eq

ue
nc

y 
(%

)

Straw yield (kg.ha-1)

Semi-mechanized

Conventional

احتمال توزيع تجمعي عملكرد شلتوك در روش  -12شكل 

 مكانيزه برنجكاشت رايج و نيمه
Figure 12. Probability of cumulative distribution of 
paddy yield in conventional and semi-mechanized 

planting systems of rice 

احتمال توزيع تجمعي عملكرد كاه و كلش در  -13شكل 

  مكانيزه برنجروش كاشت رايج و نيمه
Figure 13. Probability of cumulative distribution of 
straw yield in conventional and semi-mechanized 

planting systems of rice 
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  كلي گيرينتيجه

هاي هاي اين پژوهش، در تمامي شهرستانطبق يافته

 كاشتكاشت به روش رايج زودتر از  مورد مطالعه

رايج مصرف بذر و نيروي  شد. در كاشتمكانيزه انجام نيمه

رسد نظر ميمكانيزه بود. بهتر از كاشت نيمهانساني بيش

 واستفاده از مكانيزاسيون براي تهيه خزانه، بذر مصرفي 

مكانيزه كاهش داد. در كاشت نيمهگيري را سطح خزانه

دو روش كاشت از دهه دوم  درسازي زمين نيز عمليات آماده

سوخت  .داشتارديبهشت ادامه  فروردين شروع و تا دهه دوم

يزه مكانآالت در كاشت نيمهمصرفي و كاربرد ادوات و ماشين

تر از روش كاشت رايج منطقه بود. سوخت مصرفي در بيش

ليتر در هكتار و در كاشت  135تا  70كاشت رايج بين 

ليتر در هكتار متغير بود كه  130تا  95مكانيزه بين نيمه

مكانيزه مصرف سوخت بين درصد مزارع نيمه 50حدود 

ليتر در هكتار را نشان دادند. ميانگين تعداد  120تا  105

آالت در روش كاشت رايج ساعت كاربرد ادوات و ماشين

 49مكانيزه حدود ساعت و در روش كاشت نيمه 30منطقه 

ساعت بود. ميزان كل كود نيتروژن خالص مصرفي در كاشت 

رم در هكتار و در كاشت كيلوگ 138تا  46مكانيزه بين نيمه

كيلوگرم در هكتار متغير بود. دامنه  138تا  8/36رايج بين 

تا  6/2مكانيزه بين كش در كاشت نيمهتغييرات مصرف علف

 2/2كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار و در كاشت رايج بين  9/4

در كاشت رايج و كيلوگرم ماده مؤثره در هكتار بود.  5/5تا 

ترتيب كش بهنترل بيولوژيك، مصرف آفتمكانيزه با كنيمه

 كهبا توجه به ايندرصد كاهش يافت.  64/12و  14/13

 ويژه زنبورهاي مبارزه بيولوژيك بهكارگيري روشبه

آميز بوده و كاهش مصرف سموم موفقيت تريكوگراما، نسبتاً

حمايت رسد كه نظر مي، بهشيميايي را در برداشته است

كش مؤثر باشد. ميانگين مصرف قارچدر اين زمينه  تربيش

 مكانيزه حدود يك كيلوگرمنيز در كاشت رايج منطقه و نيمه

ماده مؤثره در هكتار بود. دامنه تغييرات آب مصرفي در 

ت آمد. دسمكانيزه بهكاشت رايج منطقه باالتر از كاشت نيمه

 نقشي الزم حد از بيش مصرفي آب افزايش كهاين به توجه با

آب در كاشت  جوييصرفه ندارد، عملكرد افزايش در

 تواندمي آب كمبود و ساليخشك مواقع درمكانيزه نيمه

   .باشد مؤثر

ر مكانيزه دبرداشت محصول برنج در كاشت رايج و نيمه

مرداد و دهه اول شهريور در مازندران توسط كشاورزان انجام 

دهنده تاريخ برداشت مرسوم در اين منطقه شد كه نشان

مكانيزه ميانگين عملكرد شلتوك در كاشت رايج و نيمه. تاس

كيلوگرم در هكتار بود. دامنه  4400و  4100ترتيب حدود به

 5300تا  3300مكانيزه بين تغييرات شلتوك در كاشت نيمه

 2900كيلوگرم در هكتار و در روش كاشت رايج منطقه بين 

ن شاكيلوگرم در هكتار متغير بود. اين نتايج ن 4600تا 

تر متغييرات ك دليل دامنهمكانيزه بهدهد كه كاشت نيمهمي

عملكرد، از ثبات توليد بهتري برخوردار است. عالوه بر اين، 

هاي خاك در هر منطقه بر تغييرات عملكرد در دو ويژگي

ج به مكانيزه برنروش كاشت مؤثر بود. بنابراين، كاشت نيمه

 65كاهش حدود  كيلوگرم در هكتار بذر، 20كاهش مصرف 

درصد نيروي انساني و همچنين مكانيزاسيون باالتر به 

  افزايش عملكرد منجر شد.

دهد مكانيزه و رايج نشان ميارزيابي شيوه كاشت نيمه

هاي مناسب و كاربرد مكانيزاسيون، انتخاب ماشينتوسعه 

ها با رعايت مالحظات اقتصادي و ساير اصول صحيح آن

. استمرار و تداوم در امر توسعه ردضرورت داتوسعه پايدار 

ست كه شناخت كافي از نحوه ا مكانيزاسيون مستلزم اين

هاي ويژه ماشين و وجود داشته باشد هاكاربرد ماشين

بودن متوسط توجه به پايين با .گرددشاليكاري معرفي 

از  بردارياستان، لزوم بهبود نظام بهره شاليزارهايمالكيت 

كننده مالكيت تعيين سطح توجيهو  آالتزمين و ماشين

در روش كاشت . مورد نياز است آالتادوات و ماشين

مصرف بذر، نيروي انساني، كود نيتروژن و  ،مكانيزهنيمه

، در مقابلها كمتر از روش كاشت رايج بود. كشآفت

آوري و خرمنكوبي، تر بودن جمعو مشكل شدن ترطوالني

 برداشتقابل  ضايعات محصول و تر بودن ريزش وبيش

 ترين معايب روشاز مهم هاي داراي خوابيدگيبوتهنبودن 

مصرف سوخت و از طرف ديگر،  .مكانيزه بودنيمه كاشت

از روش  كمترنيز در روش كاشت رايج آالت ادوات و ماشين

مزايا و  ،بنابراين، در هر دو روش كاشتد. بومكانيزه نيمه

 تلفيقي از شرايطرسد با نظر ميمعايبي مشاهده شد كه به

وري در زراعت برنج مديريتي اين دو روش كاشت بتوان بهره

  را افزايش داد.

ت عدم درك صحيح از علكشت و كار مرسوم و رايج به

هاي گياه برنج، با مشكالت زيادي مواجه است. نيازمندي

رويه آب، كودها و سموم شيميايي نه كه مصرف بيطوريبه

ليد منجر شده، بلكه موجب كاهش تنها به افزايش هزينه تو

شود و باعث تخريب منابع و محيط وري ميدرآمد و بهره

بنابراين، با توجه به موارد  گردد.زيست در دراز مدت مي

ري وگيري كرد كه كاهش بهرهتوان چنين نتيجهمذكور مي

ها در يك نظام زراعي ناشي از مصرف بيش از حد نهاده
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جهي در بلند مدت كشت اين توباشد كه در صورت بيمي

  محصول راهبردي با خطر جدي مواجه خواهد شد.

استفاده از نشاهاي  معموالً در روش كاشت رايج منطقه،

اي و با تعداد زياد نشا در كپه صورت دستهمسن و بالغ، به

باعث افزايش مصرف بذر و كاهش پتانسيل رشد اندام هوايي 

شود. لذا، اي ميتهو ريشه در اثر افزايش رقابت درون بو

رسد انتقال نشاي جوان با آرايش كاشت رديفي، نظر ميبه

برداري از قدرت جواني گياه است. روشي مطلوب براي بهره

 20×20 مربعي انتقال نشاي جوان با آرايش كاشت

برداري از قدرت جواني ، روشي مطلوب براي بهرهمترسانتي

باعث كاهش  كه استگياه و دادن فضاي مناسب براي رشد 

در اثر  تأخير در گلدهي ، زيراطول دوره رشد شده است

عنوان تابعي از سن گياهچه به نشاكاري و تغييرپذيري آن

استفاده از نشاهاي مسن و بالغ، . استدر زمان نشاكاري 

اي و با تعداد زياد نشا در كپه باعث افزايش صورت دستهبه

ي و ريشه در مصرف بذر و كاهش پتانسيل رشد اندام هواي

  شود.اي مياثر افزايش رقابت درون بوته

  

  سپاسگزاري

بخشي از اطالعات اين پژوهش با همكاري آقاي مهندس 

برنج سازمان جهاد كشاورزي استان  هررئيس ادانژاد ابراهيم قربان

مازندران و كارشناسان ناظر برنج مديريت جهاد كشاورزي 

ه وسيلاست كه بديناستان مازندران تهيه شده  يهاشهرستان

 شود.سپاسگزاري مي
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Abstract 
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. The aim of this 
research was to document the process of rice production in Mazandaran province. In this research, all 
management operations performed from seedbed preparation stage to harvest stage in 150 paddy fields 
managed by two conventional and semi-mechanized methods were recorded for all cities of Mazandaran 
province in 2014. The results showed that farming operations from primary sowing and nursery 
preparing to harvest in two planting methods was started from the second decade of March and continued 
to the first decade of August. Range of machinery (40 to 60 hours) and fuel consumption (95 to 130 
lit.ha-1) in the semi-mechanized method was more than the conventional method, but the use of labor 
and seed in the conventional method was higher than the semi-mechanized method. In both methods, 
about 92% of farmers used less than 50 kg.ha-1 P2O5 fertilizer. About 50% of farmers in the conventional 
method consumed from 46 to 92 kg.ha-1 N fertilizer. The range of changes of the herbicide used in the 
conventional method was more than the semi-mechanized method. Average fungicide consumed in 
conventional and semi-mechanized methods was about 1 kg.ha-1 a.i. (one kg active ingredient per ha). 
With biological control of pests in conventional and semi-mechanized methods, the use of pesticide was 
decreased 13.14 and 12.64%, respectively. Average paddy yield in conventional and semi-mechanized 
methods was about 4100 and 4400 kg.ha-1, respectively, and paddy yield in the semi-mechanized method 
was more stable than the conventional method. The results of this research showed that semi-
mechanized planting of rice resulted to decrease in consumption of 20 kg.ha-1 seed and about 65% of 
labor compared to conventional method and increased paddy yield with further mechanization.   
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