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 چكیده

شكالت ز تواندیهرز در مزرعه م یهاعلف یكیکنترل مكان ش یطیمح ستیم صرف ز ینا ها را کشعلف یهانهیو هز ادیاز م

 نیا اجرا شااد. چغندرقندعملكرد ساااق بر کج دیجد واتوریکولتاقتصااادی  فنی و اثر نییتع یبرااین مطالعه کاهش دهد. 

 هعرض تیغساق با کج واتوریکولت متر،یلیم 45 عرض تیغهساق با کج واتوریکولت شامل بیترتبه ماریت شامل هفت پژوهش

+  متریلیم 65 عرض تیغهساااق با کج واتوریکولت متر،یلیم 65 عرض تیغهساااق با کج واتوری+ فاروئر، کولت متریلیم 45

قالب طرح  درکه  هرز بود یهاهرز و عدم کنترل علف یها(، کنترل تمام فصاال علفیهالل غهی)ت مرسااوم واتوریفاروئر، کولت

صادف یهابلوک شد یکامل ت سه تكرار اجرا  سی. به منظور با  صادی اثر فنی و برر درقند، چغن عملكردبر  واتورهایکولت اقت

ستفاده از او با  شد یریگاندازه درآمد و هزینه تیمارها، عملكرد قندناخالص، درصد قند ،چغندرقند ۀشیعملكرد ر یپارامترها

صاد یینها لیروش تحل با  سهیهرز در مقا یهاها در کنترل علفاز روش کیهر یگذارهیسرما یسود خالص، نرخ بازده اقت

ست آمد.به گریروش د سی جینتا د شان داد که ها برر صاد ماریتن سب از لحاظ اقت رض ع با ساقکج واتوریکولت ماریت ،یمنا

ست. متریلمی 65 تیغه شان داد که  هاافتهی + فاروئر ا سکج واتوریکولت دیجد فناورین  یهال علفکنتر شیافزا لیساق، پتان

 شود.افزایش سود خالص کشاورز باعث  تواندیعملكرد محصول را دارد و م شیهرز به همراه افزا
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 مقدمه

در کشاورزی، افزایش یکی از مشکالت روزافزون 

 .Goddard et al)هاستکشهای هرز به علفمقاومت علف

2008; Boutsalis et al. 2008; Walsh and Powles 

استفاده از  ،های هرزهای مدیریت علفروشجمله   از (2007

های سبزشدن علف منظور کاستن از فرآیندبههای مکانیکی روش

جایی عمودی بذر هبر جاب ثرؤمورزی به یور   خاكستهرز ا

 ;Staricka et al. 1990)گذاردهای هرز تأثیر میعلف

Chauhan et al. 2006; Cousens and Moss 1990)   عمق

های زنی بذر علفتواند بر جوانهقرارگیری بذر در پروفیل خاك می

 ;Chauhan et al. 2006; Mohler 1993)شدهرز مؤثر با

Solhjou et al. 2017)ههای هرز در الیدفن بذر علف   عمق 

متر( بستگی به میزان میلی 100تا  80باالیی خاك )

های به نوع بذر علفنیز خوردگی خاك دارد و سبزشدن آنها همبه

 .Chauhan et al)وابسته است هرز و عمق قرارگیری آنها

2006)  

داشت و مبارزه با  اتیچغندرقند، عمل ۀزیزراعت مکان در

به  یکیمکان وسایل  استفاده از دارد ژهیو یتیهرز اهم یهاعلف

 نیماش واتوریدر مزارع است  کولت واتورییور م مول شامل کولت

هرز، در  یهابر دفط علفعالوه ای است کهداشت چند منظوره

ها، و پشته یجو میریوبت، ترم کردنرهیذخ عه،مزر یشکنسله

 ژهیو یبر عملکرد محصول نقش تیبوته و در نها یخاك دادن پا

که  دهدینشان م قاتی(  تحقAfzalinia et al. 2008دارد )

چغندرقند باعث کاهش  ۀهرز در مزرع هایبا علفنکردن مبارزه 

 Steven and)شودیدرصد م 50عملکرد محصول تا حدود 

Wiese 1976)   آندر زراعت چغندرقند، بیشترین عملکرد 

های هرز با کارگر و استفاده از دو کنترل علفترتیب مربوط به به

 ;Afzalinia et al. 2008)لتیواتور بوده استوبار عملیات ک

Safari and Najafi 2008)  های روش ییآبررسی کار یبرا

 شیآزما ،زهییهای هرز نخود پاعلف قییتلف تیریمختلف مد

اجرا شد   1394ای در شهرستان کرمانشاه در سال مزرعه

در پنج سطح  تیدیریکش پشامل کاربرد علف شیهای آزماعامل

از آنها استفاده  یکیدر پنج سطح بود که  ییایمیشریغ تیریو مد

 نیترشینشان داد که ب جیهرز بود  نتادفط علف یراب واتوریاز کولت

در هکتار و درآمد ناخالص  لوگرمیک 1110 زانیعملکرد نخود به م

 قییتلف تیریدر هکتار، به مد الیر ونیلیم 56کل به مبلغ حدود 

کش در علف درصد100گندم با مصرف دز استفاده از مالچ کلش

)با کسر  درآمد خالص نیترشیب  یهکتار اختصاص داشت، ول

در هکتار در  الیر ونیلیم 43هرز( به مبلغ کنترل علف نهیهز

-علف درصد 100همراه با مصرف دز  واتوریاستفاده از کولت ماریت

 ییروش اجرا کیعنوان توان آن را بهکه می دیمشاهده گردکش 

 مارهایت یاگر چه برخ شیآزما نیم رفی نمود  در ا یزارعبه

 نیکارگری در ا رویین یاالب نهیهز یداشتند ول یشتریعملکرد ب

استفاده  ماریدرآمد خالص آنها نسبت به ت تا دیباعث گرد هاوهیش

  (Nosrati et al. 2018) کمتر باشد واتوریاز کولت

 ونیزاسیو مکان یژلواثرات توس ه تکنو یاقتصاد لیتحل

با  1370 -90در دوره  نیاستان قزو یبخش کشاورز دیبر تول

مثبت، نشان  یاضیر یزیرو برنامه یونیرگرس لیاستفاده از تحل

 یمحصوالت زراع هیبر عملکرد کل ونیزاسیداد که استفاده از مکان

 یوی  اعمال سناراستدار داشته یاستان اثر مثبت و م ن نیدر ا

درصد  15 ،ییایمیش یهادرصد در مصرف کود 10 شیافزا یقیتلف

استفاده از  هایدر ساعت شیدرصد افزا 20کاهش سموم و 

درصد  7/39باعث  هینسبت به سال پا یکشاورز هاینیماش

 شد هیاستان نسبت به سال پا نیسودناخالص کشاورزان ا شیافزا

(Parizkari and Sabihi 2013)   هایکنترل علف کهآنجا از 

 زیهرز ن هایعلف ییایمیو کنترل ش است نهیکارگر پرهزبا هرز 

 شیو افزا یطیمح ستیز یباعث آلودگ ادیز ۀنیعالوه بر هز

است تا از  ازین شود،یهرز به سموم م هایمقاومت علف

شود  از  ههرز استفاد هایکنترل علف یبرا یکیمکان هایروش

 هایکنترل علف یمرسوم مورد استفاده برا یکیمکان هایروش

 تواندیمناسب آنها م یکه یراح ستهاواتوریهرز، استفاده ازکولت

 واتوریکولت کهاز آنجا هرز شود  هایباعث کنترل بهتر علف
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و  فنیثیر أکولتیواتوری جدیدی است و در خصوص ت ،ساقکج

نشده است، الزم  هنوز تحقیقی در مزرعه چغندرقند اقتصادی آن

با هدف افزایش عملکرد  بود تا این تحقیق در شرایط مزرعه

   اجرا شود محصول و درآمد کشاورز

 

 ها مواد و روش

در ایستتتتگاه تحقیقات کشتتتاورزی زرقان  پژوهشاین 

یایی  قان در یول جغراف ید  زر جه و  52فار  اجرا گرد  43در

 شتتمالی ۀدقیق 47درجه و  29شتترقی و عرج جغرافیایی  ۀدقیق

رندگی متر و میانگین با 1515از ستتتطح دریا آن  ارتفاع وواقط 

م لوآزمایش حل متر استتت  بافت خاك ممیلی 342آن  ۀستتالیان

  استدار رسی سیلت

بر دفط ستتاق کجاثر کولتیواتور ت یین  برایپژوهش این 

های کامل تصتتادفی با هفت های هرز در قالب یرح بلوكعلف

 واتوریشتتامل کولت بیترتبه مارهایتشتتد   اجراه تکرار تیمار و ستت

ساق کج واتوری(، کولتBL45) متریلیم 45 عرج تیغهساق با کج

 واتوری(، کولتBL45F) + فتارورر متریلیم 45 عرج تیغتهبتا 

ساق کج واتوری(، کولتBL65) متریلیم 65 عرج تیغهساق با کج

 واتوری(، کولتBL65F) + فتارورر متریلیم 65 عرج تیغتهبتا 

 هرز یهاتمام فصتتل علف ترل(، کنCul) یهالل غهیمرستتوم ت

(CWو عتتدم )هرز یهتتاکنترل علف (WCW)   این بودنتتد

شش رد 3 × 20به اب اد  ییهادر کرت شیآزما شامل   فیمتر 

 شد   اجرار متیسانت 50 ۀبه فاصل

هرز و کاهش  یهادفط علف یستتتاق براکج واتوریکولت

هرز  یهاو کاهش انتقال بذر علف اریخاك در ش یحرکت عمود

 و ستتاخته شتتد یستتطح خاك یراح یکیاز عمق خاك به نزد

درجه و  45 ۀدیخم ۀیستتاق با زاوکجهای واتوری  کولت(1)شتتکل 

 تیستتاخته شتتدند که قابل ییور ،متریلیم 65و  45 عرج تیغه

به ساخت چند عدد  ازیرا داشته باشند و ن یشاس کی ینصب رو

جزریات مربوط به اجرای (  2و  1 ینباشتتد )شتتکل ها یشتتاستت

صد قند آزمایش و اندازه گیری پارامترهای عملکرد چغندرقند، در

 (Solhjou et al. In Press)و عملکرد قند ناخالص در مقاله 

 انسیوار یۀروش تجز ازبرای محاسبات آماری  آورده شده است 

ها از میانگین ۀو برای مقایستتت SASافزار و با استتتتفاده از نرم

 درصتتد پنج در ستتطح احتمال آماری ای دانکنآزمون چند دامنه

 استفاده شد 

هایت ما یمار مد شیآز فاوت اینهیو هز یاثرات درآ  یمت

 اریکه م  مار،یت نترییاقتصتتتاد شتتتنهادیپ یبرا نیدارند  بنابرا

 نیاستتت؛ الزم استتت تا بهتر قیتحق یهاافتهی جیدر ترو یمهم

صاد نیکه باالتر ماریت  نیشود  در ا یرا دارد م رف یمنف ت اقت

هرز و  یهاعالوه بر دو شتتاهد کنترل تمام فصتتل علف شیآزما

که روش مرستتتوم در  واتوریکنترل با کولت ماریکنترل آنها، تعدم

به نیمزارع زارع قا ماریعنوان تاستتتت  هد در م با  ستتتهیشتتتا

  گرفته شد نظر در ساقکج یواتورهایکولت

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 استفاده شده  ساقکج کولتیواتور 1شكل 



 اثرات اقتصادی کولتیواتور کج ساق در تولید      50

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 مترمیلی 65و  45 غهیعرج تبا  ساق کج های کولتیواتورتیغهنمای باالیی  2شكل 

 

کننده تفاوت جادیعوامل ا مارهایت یاقتصاد لتحلی جهت

 کیمرتبط با هر ریمقاد وشد  ییشناسا مارهایو درآمد ت نهیدر هز

 شد  یریگاندازه

هر ستتاعت استتتفاده از  نهیچنانچه فرج شتتود که هز

کننده جادیاستتتت، عوامل ا کستتتانی مارهایت هیدر کل واتوریکولت

فاوت در هز مان موردن هانهیت ند از مدت ز بارت جام  یبرا ازیع ان

هایاز کولت کیتوستتتط هر  اتیعمل فاده  زیو ن واتور  ایاستتتت

  مدت یدستتت کنترلبا روش  ستتهیاستتتفاده از فارورر در مقاعدم

ستفاده از انواع کولت سطح و ن واتورهایزمان ا  زیو فارورر در واحد 

 هیهرز در کل یهاعلف یکنترل دستتت یبرا ازیت داد کارگر موردن

شتیتکرارها  ستفاده از کولت نهیشد  هز یبرداراددا در هر  واتوریا

ستمزد ن ستان  منطقه زرقانکار مطابق با عرف  یرویهکتار و د ا

 شد  گرفتهدر نظر  1397در سال  فار 

و فارورر  واتوریبه جز ت داد استفاده از کولت قیتحق نیدر ا

 ریو تنک، ستتا نیوج اتیعمل یو ت داد کارگر مورد استتتفاده برا

بود  با توجه به  کستتتانیها مصتتترف انواع نهاده زیو ن اتیعمل

و  واتوریکولت اتیعمل یصتترف شتتده برا نهیبودن هز کستتانی

و با هم برابر  کسانی زین اهاستفاده از آن نههزی ها،فارورر در کرت

ست  برا ست آوردن ت داد کارگر در عملبه یا در  ایمزرعه اتید

 ی(، و با توجه به نظر کارشناسدهیتنک، خاك ن،یهر هکتار )وج

 50 بیت داد کارگر استتتفاده شتتده در هر کرت با ضتتر ن،یمحقق

   شد  لیدرصد به واحد هکتار تبد

مل عملکرد کم مد شتتتا مل مؤثر بر درآ  یفیو ک یعوا

 اریعملکرد و درصتتتد ع زانیمنظور م نبدی  استتتت قندچغندر

ندر ندچغ ی در ق ندازه هااز کرت کهر مد هرکرت  یرگیا و درآ

 یپارامترها  شدند محاسبه قندچغندر یرسم یهامتیمطابق با ق

و درآمد خالص  اتیعمل نهیشتتامل درآمد ناخالص، هز یاقتصتتاد

 نیباالتر یکه از نظر آمار یماریمحاستتبه شتتد، و ت ماریدر هر ت

 شد   یرا داشت، م رف یمنف ت اقتصاد

 لیو با استفاده از روش تحل شیآزما یهابا استفاده از داده

از  کیهر یگذارهیسرما ینرخ بازده اقتصاد، سودخالص یینها

به  گریبا روش د سهیهرز در مقا یهاها در کنترل علفروش

 نیانگیبراسا  م شیآزما یمارهایروش ت نیدست آمد  در ا

شد و  فیسود رد دارمق نیشتریتا ب نیسودخالص و از کمتر

 Dillan and)شدسودخالص رسم  یبراسا  آن منحن

Hardaker 2000)غالب از  یهانهیروش گز نی  با استفاده از ا

است که  یانهیگز البرغیغ نهیشد  گز کیتفک رغالبیغ نهیگز

برابر باشد   ای شتریب ریمتغ نهیهز یباالتر خود دارا نهینسبت به گز

 یی( نرخ بازده نها1از رابطه ) هدر مرحله ب د و با استفاد

قبل از آن محاسبه  ماریبا ت سهیدر مقا ماریهر ت یگذارهیسرما

 شد  
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ها =MRR :(1) طهبدر را بازده ن  راتتغیی ∆B ،یینرخ 

رخ بازده ن دهد  یرا نشان م ماریدو ت نهیهز راتتغیی ∆Cمنافط و 

 یگذارهیفرصتتتت ستتترما نهیدستتتت آمده در هر مرحله با هزبه

 کی هایستتدرده یستتاالنه، که م موالم م ادل با نرخ ستتود بانک

سه ،ساله در  یگذارهیسرما ییحد نها گرانیباین نرخ   شد مقای

با علف فاده از ت هایمبارزه  با استتتت  شیماآز نیا یمارهایهرز 

 است 

پذ یکی توستتتط  نینو یهایآورفن رشیاز شتتتروط 

پا  Zare and)استتتتتآن  ستتتتکیبودن ر نییکشتتتتاورزان 

Shahrokhnia 2012)سکیر لیبه منظور تحل قیتحق نی  در ا 

استتتفاده  یقل بازدهحدا لیغالب از روش تحل یمارهایت رشیپذ

صتتدمات  ینستتب ستتکیر توانیروش م نیشتتد  با استتتفاده از ا

به  یشنهادیپ نهیکرد  اگر گز یابیرا ارز مارهایت از یناش یاحتمال

شاورزان بر پا  یشتریب سکیسودخالص با ر یینها لیتحل هیک

سا سبت به  صد ایم مارهایت رین شد، در ص نانیمواجه نبا  هیبه تو

هادیپ هد بود  در ا شتتتتریب یشتتتن عات  نیخوا روش از ایال

 نیانگیاستتتفاده شتتد و م شیآزما یهاکرت هیستتودخالص کل

 MRRمحاسبه  یمبنا ماریسود خالص دو کرت هر ت نیترنییاپ

 طیشرا نیدر حالت قبل در ا یشنهادیپ ماریقرار گرفت  چنانچه ت

باال آن  نانیبا ایم توانیبرتر انتخاب گردد، م ماریعنوان تبه زین

 ریآن با ستتا ستتهیبا مقا دیبا صتتورتنیرایکرد، در غ یرا م رف

 نمود   یرا م رف ماربرتریغالب، ت یمارهایت

 

 نتایج و بحث

 اقتصادی یاههمحاسب

فاده از داده بهبا استتتت مایش و های  مده از آز دستتتت آ

های غیرمشتتتترك ، هزینه(2)جدول  های رایج در منطقهقیمت

شدتیمارهای آزمایش  سبه  شان داد که (3)جدول  محا   نتایج ن

های هرز با استتتفاده از نیروی کار تیمار کنترل تمام فصتتل علف

 بیشترین هزینه را دارد 

دست آوردن درآمد ناخالص هر تیمار ابتدا عملکرد برای به

بدیل حاصل از هر کرت آزمایشی به مقیا  کیلوگرم در هکتار ت

قیمت خرید چغندرقند توسط شد  با ضرب عملکرد در 

شود  میانگین های قند، که بر اسا  عیار قند محاسبه میکارخانه

(  نتایج نشان داد 4دست آمد )جدول درآمد ناخالص هر تیمار به

کنترل تمام فصل که بیشترین درآمد ناخالص مربوط به تیمار 

 محصول این نتیجه ناشی از عملکرد است  (CW) های هرزعلف

و درصد قند بیشتر در این تیمار است 
 

 ت داد عملیات ماشینی و کارگر استفاده شده در تیمارهای مختلف 1جدول 
 

 BL45 BL45F BL65 BL65F Cul CW WCW عملیات انجام گرفته
 0 0 2 2 2 2 2 ت داد کولتیواتور 

 0 0 1 2 1 2 1 ت داد فارورر
های هرز مرحله اول کارگر مصرف شده برای وجین علف کل ت داد

   )روزت نفرت هکتار(
25 25 25 25 25 50 0 

ها مرحله اول دهی پای بوتهکل ت داد کارگر مصرف شده برای خاك
 )روزت نفرت هکتار(

5/12 0 5/12 0 5/12 17 0 

کل ت داد کارگر مصرف شده برای تنک کردن چغندرقند )روزت نفرت 
 هکتار(

17 17 17 17 17 17 25 

های هرز مرحله دوم کل ت داد کارگر مصرف شده برای وجین علف
  )روزت نفرت هکتار(

5/12 5/12 5/12 5/12 5/12 5/12 0 

ها مرحله دوم دهی پای بوتهکل ت داد کارگر مصرف شده برای خاك
 )روزت نفرت هکتار(

0 0 0 0 0 5/12 0 
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 کولتیواتور و فارورر در منطقه زرقانهزینه استفاده از  2جدول 

 
 650000 هزینه کولتیواتور در مزارع چغندرقند با تراکتور سبک )ریال ت هکتار(

 650000 هزینه فارورر در مزارع چغندرقند با تراکتور سبک )ریال ت هکتار(
 500000 دستمزد کارگر وجین کار چغندرقند )ریال ت نفر روز(

 

 مورد استفادههای غیرمشترك تیمارهای هزینه 3جدول 
 

 هزینه هر تیمار
 هکتار( –)هزار ریال 

BL45 BL45F BL65 BL65F Cul CW WCW 

 0 0 1300 1300 1300 1300 1300 هزینه کولتیواتور
 0 0 650 1300 650 1300 650 هزینه فارورر

 0 25000 12500 12500 12500 12500 12500 هزینه کارگر وجین کار مرحله اول*
 0 8500 6250 0 6250 0 6250 دهی پای بوته ها مرحله اولهزینه کارگری خاك

 12500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 هزینه کارگری تنک کردن 
 0 6250 6250 6250 6250 6250 6250 هزینه کارگر وجین کار مرحله دوم 

 0 6250 0 0 0 0 0 هزینه کارگر برای خاك دهی پای بوته ها مرحله دوم
 12500 54500 35450 29850 35450 29850 35450 جمط هزینه ها

 

 مورد استفادهدرآمد ناخالص تیمارهای  4جدول 
 

 BL45 BL45F BL65 BL65F Cul CW WCW تکرار گیری شدهپارامتر اندازه

 عملکرد 
 )کیلوگرم در هکتار(

1 55833 51667 49167 57500 50833 56250 5/26562  

2 53750 53083 56250 56352 52500 58333 5/27656  

3 51667 56450 53708 55000 56667 56575 28750 

 عیار چغندرقند 
 )درصد(

1 65/17  80/16  20/19  82/17  70/17  60/18  30/15  

2 30/18  35/18  50/16  95/17  55/17  65/17  53/15  

3 60/17  60/18  60/17  68/17  90/17  80/17  42/15  

 توجه با قند چغندر  قیمت
 (تن- ریال) عیار میزان به

1 3056215 2878892 3379569 3092508 3066646 3254400 2565969 

2 3191815 3202246 2816308 3118800 3035354 3056215 2612692 

3 3045785 3254400 3045785 3061215 3108369 3087508 2591831 

درآمد ناخالص هر هکتار 
 هکتار( )هزار ریال ت

1 170638 148744 166163 177819 1555887 183060 68159 

2 171560 169985 158417 175751 159356 178278 72258 

3 157367 183711 163583 168367 176142 174676 74515 

)هزار  تیمارمیانگین درآمد ناخالص هر 
 ت هکتار(ریال

166521 167480 162721 173979 163795 178671 71644 

  

 ایهای متغیر از درآمد ناخالص، بازده برنامهکسر هزینهبا 

  نتایج نشان داد (5)جدول  دست آمدهر تیمار به )سودناخالص(

ای را دارد و بر اسا  ترین بازده برنامهبیش BL65F که تیمار

دست آمده در این آزمایش، اولویت اول برای م رفی های بهداده

نشان داد که توجه به عملکرد  جهینت نیا به کشاورزان است 

تواند منجربه یم دیتول یهانهیمحصول بدون توجه به هز یکیزیف

تفاوت عملکرد  شیآزما نیبرتر شود  در ا ماریانتخاب نادرست ت

درآمد ناخالص  جهیو در نت مارهایت نیو درصد قند بچغندرقند 

 د،در محاسبات وارد ش دیتول یهانهیهز یوقت ینبود ول داریم ن

متر + فارورر میلی 65ساق با عرج کولتیواتور کج ماریاوالم ت
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((BL65F تفاوت آن با  امیانتخاب شد، ثان ماریت نیعنوان برتربه

 20به حدود  (CW)های هرز کنترل تمام فصل علف ماریت

در  رگذاریثأقابل توجه و ت یکه عدد دیدر هکتار رس الیر ونیلیم

انتخاب کشاورزان است 
 

 )هزار ریال ت هکتار( یای تیمارهای آزمایشبازده برنامه 5جدول 

 
گیری پارامترهای اندازه

 شده
BL45 BL45F BL65 BL65F Cul CW WCW 

 71644 178671 163795 173979 162721 167480 166521 میانگین درآمد ناخالص

 12500 54500 35450 29850 35450 29850 35450 هاجمط هزینه

 59144 124171 128345 144129 127271 137630 131071 ایبازده برنامه

 7 6 4 1 5 2 3 بندی تیمارهااولویت

 
غیر  CW و  Cul،BL65 ، BL45خالص رسم شد  این نمودار نشان داد که تیمار های نابرای ت یین تیمارهای غالب منحنی سود          

به دلیل بیشترین بازده  BL65Fای کمتری دارند  از بین سه تیمار غالب نیز تیمار باشند  زیرا با هزینه متغیر بیشتر بازده برنامهغالب می

 ( 3برنامه ای برترین تیمار می باشد )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یخالص تیمارهای آزمایشنامنحنی سود  3شكل 
   

هر  نهیپرداخت هز یصرف شده برا هیاز آنجا که سرما

برای به دست آوردن نرخ بازده  فرصت است، نهیهز یدارا ماریت

های متغیر، تیمارهای گذاری در افزایش هزینهنهایی سرمایه

 با هم مقایسه شدند  BL65Fو  BL45F  ،WCWغالب

  WCW و  BL45Fمقایسه تیمارهای

52/4 = 
59144- 137630 =

ij

ij

C

B
MRR




 

12500-29850 

   BL45Fو  BL65Fمقایسه تیمارهای
 

04/1 = 
137630-144129 =

ij

ij

C

B
MRR






 

29850- 29850 
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 گذاری نشان داد که با فرجتحلیل نهایی بازده سرمایه

 یکسان بودن هزینه استفاده از انواع کولتیواتور، در مقایسه تیمار

 متر + فاروررمیلی 45ساق با عرج استفاده از کولتیواتور کج

(BL45F) های هرزکنترل علفعدم با تیمار ((WCW افزایش ،

درصد دارد و اجرای تیمار با  400هزینه متغیر بازدهی بیش از 

است  مقایسه دوم نشان داد که با  هزینه بیشتر کامالم اقتصادی

ها، تیمار استفاده از کولتیواتور توجه به یکسان بودن هزینه

، در (BL65F) متر + فاروررمیلی 65 تیغه ساق با عرجکج

متر+ فارورر میلی 45 تیغه ساق با عرجمقایسه با کولتیواتور کج

(BL45F)عنوان دو گزینه غالب، نرخ بازدهی باالتر از یک ، به

دارد و استفاده از آن اقتصادی است  زیرا بدون اضافه کردن هزینه 

 ای به مقدار چهار درصد افزایش یافته است  متغیر، بازده برنامه

برای تحلیل ریسک نتایج آزمایش از روش حداقل 

ی تیمارها نیز حداقل بازده لیتحلده شد  نتیجه بازدهی استفا

متر + میلی 65ساق با عرج ر کولتیواتور کجنشان داد که تیما

ای را در این حالت نیز باالترین بازده برنامه BL65F))فارورر 

هم مواجه  سکیر نیبا کمتر ماریت نیا   بنابراین(6)جدول  دارد

مواجه خواهد شد   شتریبرداران با اقبال ببهره یاست و از سو

نیز  (Zare and Shahrokhnia 2012) دیگر محققینمطال ات 

کنند یم دییرا تأ ینیبشیپ نیا
 

 مورد استفادهمقایسه میانگین حداقل بازدهی تیمارهای  6جدول 
 

 BL45 BL45F BL65 BL65F Cul CW WCW گیری شدهپارامتر اندازه
 55659 120176 120437 138517 122967 118894 121917 ایترین بازده برنامهپایین

 59758 123778 123906 145901 128133 140135 135188 ای ب دیترین بازده برنامهپایین

 57709 121977 122172 142209 125550 129515 128553 میانگین

 

 گیرینتیجه

مشخص گردید که  آمدهدستبهنتایج با توجه به 

 درعملکرد قندناخالص و چغندرقند  ۀشیعملکرد رترین بیش

 کج واتوریکولت های هرز وکنترل دستی علفدر  به ترتیبها ماریت

اگر چه تفاوت   است + فارورر متریلیم 65 عرج تیغه ساق با

با  ینبود، ول داریم ن یاز نظر آمار مارهایت یکیزیعملکرد ف نیب

 رییتغ مارهایت تیدر محاسبات، اولو دیتول یهانهیلحاظ کردن هز

برتر  ماریت بیترت نی  به اافتی شیافزا زین جینتا نیکرد و فاصله ب

 65 یساق با فاصله عرضکج واتوریکولت ماریت ،یاز لحاظ اقتصاد

ای به این تیمار باالترین بازده برنامه + فارورر است  متریلیم

 تیموضوع اهم نیا  هزار ریال در هکتار دارد 144129میزان 

در  دیتول یهانهیاز جمله هز یاقتصاد یوارد کردن پارامترها

را  ردارانببرتر به بهره ماریت یانتخاب و م رف یبرا یریگمیتصم

نشان داد 
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