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چکیده
اسدی، ه.، قطبی، و. و مقدم، ع. 1400. تحلیل اقتصادی کشت لگوم های علوفه ای یک ساله در استان البرز. مجله ترویجي علوفه و خوراك دام. 2 )2(: 27-36.

به منظور تعیین سودآوری کشت ارقام مختلف لگوم های علوفه ای یک ساله در استان البرز، این پژوهش با استفاده از چهار رقم باقال، سه رقم ماشک، دو رقم 
نخود علوفه ای و یک توده محلی ُخّلر، در قالب طرح بلوك های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال های1397 و 1398 در شهرستان کرج، تحت شرایط 
آبی اجرا شد. تحلیل سودآوری تولید علوفه  تر و خشک ارقام تحت بررسی، با استفاده از روش بودجه بندی جزئی و بازده فروش انجام شد. طبق نتایج، 
میانگین عملکرد علوفه  تر و خشک ماشک گل خوشه ای )توده محلی زنجان( به ترتیب 51545  و 13025 کیلوگرم در هکتار بود که این مقدار نسبت به 
محصوالت دیگر بیشتر می باشد. از منظر اقتصادی، هزینه تولید ماشک گل خوشه ای 55 میلیون ریال در هکتار و کمترین بوده است. میانگین سود ناخالص 
تولید علوفه تر و خشک ماشک گل خوشه ای به ترتیب 185/7 و 160/6 میلیون ریال در هکتار محاسبه شده است. میانگین نسبت افزایش درآمد به افزایش 
هزینه محاسبه شده برای تولید علوفه تر و خشک ماشک گل خوشه ای به ترتیب 4/39 و 3/93 واحد و بازده فروش برآورد شده برای علوفه تر و خشک 
این ماشک به ترتیب %77/2 و %74/6، برآورد شد. بنابراین، کشت ماشک گل خوشه ای )توده محلی زنجان( به عنوان تیمار اقتصادی برتر در منطقه هدف، 

مشخص شد. 

واژه های کلیدی: گیاهان علوفه ای یک ساله، افزایش درآمد و هزینه، بررسی اقتصادی
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                                                                                          دوره دوم -  شماره ۲ -  پاییز و زمستان  ۱۴۰۰ -  شماره  پیاپی ) ۴ ( 

مقدمه
امروزه تأمین علوفه برای تغذیه دام و طیور درکشور، از جمله مهم ترین 
کشت  توسعه  بنابراین،  می شوند؛  محسوب  محدودکننده،  عوامل 
گیاهان علوفه اي خانواده لگومینوز و قرار گرفتن آنها در تناوب با 
دیگر گیاهان، مي تواند نقش اساسي در تأمین علوفه مورد نیاز کشور، 
امکان بهره برداري از مناطق کم بازده و در نتیجه رسیدن به سمت 

اهداف کشاورزي پایدار و رونق تولید، داشته باشد )7(. 
استفاده از بقوالت علوفه  ای یک ساله و تولید علوفه حاصل از این 
گیاهان، عالوه بر مصرف کود سبز، به صورت مختلف نظیر: چرای 
مستقیم، علوفه تر، علوفه خشک و بذر نیز، مورد استفاده قرار می گیرد. 
زراعت گیاهان علوفه ای در چرخه نظام های زراعی مبتنی بر تک کشتی 
غالت، فواید زیادی دارد )17(.در بین گیاهان علوفه ای مورد مطالعه، 
کشت پاییزه گیاهان باقال، ُخّلر، ماشک ها و نخود علوفه ای، به دلیل 
تولید بیشتر ماده خشک، پروتئین خام، توانایی باال در تثبیت نیتروژن، 
تحمل به سرما و خشکی، ضمن افزایش تنوع زیستی و کاهش تقاضا 
برای مصرف کودهای شیمیایی و افزایش عملکرد گیاهانی که بعد از 
آنها کاشته می شوند، دارای ارزش و اهمیت هستند. این گیاهان در 
بهار رشد سریع دارند و چندان نیازمند آبیاری های متعدد نیستند و با 
استفاده از بارش های پاییزی و بهاره )آب سبز(، به مرحله برداشت 
می رسند؛ بنابراین در تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز، بدون  اینکه 
نیاز به آبیاری فراوانی داشته باشند، می توانند نقش مهمی داشته باشند 

 .)13(
گیاه باقال یکی از حبوبات مهم محسوب می شود. این محصول افزون 
بر مصرف تازه خوری و یا فرآوری شده، به عنوان یک منبع پروتئین 
ارزان قیمت، قابلیت استفاده در تغذیه دام، طیور و آبزیان را نیز دارد. 
بر پایه گزارش فائو در سال 2018، سطح زیر کشت باقال در جهان، 
2463966 هکتار برآورد شد که از این مقدار، سطحی معادل 21803 
هکتار مربوط به ایران بود. عملکرد باقال در ایران، در همین سال 
حدود 2176/2 کیلوگرم در هکتار ارزیابی شد، این  در حالی بود که 
عملکرد جهانی این محصول، 1964/3 کیلوگرم در هکتار گزارش 

شده است )16(. 
ُخّلر از خانواده لگومینوز می باشد و مانند سایر گیاهان این خانواده، 
موجب اصالح و تقویت خاك می شود و ازت خاك را تثبیت مي کند. 
این گونه  گیاهی، بومي ایران است و با سایر گونه هاي وابسته، از 
گیاهان علوفه اي مهم مي باشند و به طور وسیعي در سرتاسر مدیترانه، 
خاورمیانه و هند کشت مي شود. این گیاه به عنوان یک منبع پروتئین 
بسیار با ارزش براي دام و طیور است و به دلیل تحمل باال، امروزه 
به عنوان یک گیاه علوفه ای در کشاورزي شناخته شده و مي تواند 
شرایط کم آبي را تحمل نماید )18، 19 و 20(. یکی از راهکارهای 

مخلوط  کشت  دامپروری،  صنعت  در  دام  نیاز  مورد  علوفه  تأمین 
غالت با خانواده لگوم ها می باشد. لگوم ها هر چند از عملکرد ماده 
خشک پائینی برخوردارند ولی به دلیل داشتن محتوای پروتئین خام، 

کیفیت علوفه باالتری نسبت به غالت دارند )2(. 
در بررسی رقم جدید علوفه دیم ماشک رقم المعی، محققین در 
مزارع زارعین به این نتیجه رسیدند که رقم ماشک المعی، به دلیل 
قابلیت کشت پاییزه در دیمزارهای سردسیر، با %40 برتری عملکرد 
نسبت به رقم شاهد ماشک گل سفید و بهبود زودرسی در شرایط 
تنش آخر فصل در اقلیم نیمه خشک، بسیار مهم بوده و به عنوان یک 
محصول پاییزه برای شرایط دیم سرد و معتدل سرد توصیه شده است 
)12(. ماشک ها به همراه نخود، از قدیمی ترین گیاهان زراعی خانواده 
پروانه آسا هستند. تاثیر گیاهان علوفه ای بر اکوسیستم به شرایط آب 
و هوایی، نوع و میزان مواد آلی خاك و مدیریت کشت این گیاهان 
بستگی دارد و در مناطق و در سیستم های تناوبی گوناگون، با یکدیگر 
متفاوت هستند. کشت این گیاهان به جای آیش در دیمزارها، منجر 
بهبود  ضمن  و  می شود  خاك  در  نیتروژن  و  آلی  مواد  افزایش  به 
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، 
به حفاظت خاك از خطر فرسایش و افزایش حاصلخیزی آن، کمک 
می نماید )15(. در بررسی عملکرد علوفه توده های محلی ماشک در 
استان لرستان، توده ازنا  با 2/7 تن عملکرد علوفه خشک در هکتار 
الیگودرز  فهره  توده های نوش آباد دورود و  پُرباران و  مناطق  برای 
به ترتیب 2/55 و 2/72 تن عملکرد علوفه خشک در هکتار، متحمل 
دیمزارهای  و  مراتع  در  کشت  برای  و  شدند  شناخته  خشکی  به 

کم باران استان مورد هدف، مناسب می باشند )6(. 
نتایج بررسی گیاهان علوفه ای یک ساله در شرایط دیم، نشان داد که 
انتخاب رقم مناسب برای تولید علوفه، بسته به شرایط مناطق، مهم 
می باشد؛ به طوری که در تحقیقات به نژادی ماشک ها، ماشک رقم مراغه 
با متوسط عملکرد علوفه خشک 2500 کیلوگرم در هکتار، مناسب 
کشت پاییزه در مناطق معتدل و گرم کشور، ماشک گل سفید و المعی 
با متوسط عملکرد علوفه خشک 3000 کیلوگرم در هکتار، مناسب 
کشت پاییزه در دیم زارهای مناطق سردسیر در موسسه تحقیقات دیم 
کشور، معرفی شده اند )11(. در بررسی مقایسه عملکرد تولید علوفه 
چاودار، جو، تریتیکاله و ماشک و کشت مخلوط آنها در شرایط دیم، 
نتیجه  این  به  طی سال های 90-1388 در استان اصفهان، محققین 
رسیدند که میانگین عملکرد علوفه چاودار طی سال های آزمایش 
از  در ضمن،  است.  بوده  بیشترین  و  هکتار  در  کیلوگرم   3072/3
نظر  از  تریتیکاله  و  چاودار  علوفه،  و خوش خوراکی  کیفیت  نظر 
درصدپروتئین خام نسبت به علوفه های دیگر، بهتر بوده است )1(.
در بررسی سودآوری تولید برخی لگوم های علوفه ای جدید و فراموش
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 شده شامل: کلزا، تریتیکاله، ماشک، ترشک، ُخّلر، نخود، چغندر و 
باقالی علوفه ای در قالب بلوك های کامل تصادفی در سه تکرار در 
ایستگاه تحقیقاتی گرگان، با استفاده از تکنیک بودجه بندی جزئی در 
سال های زراعی 1394 و 1395 محققین به این نتیجه رسیدند که 
میانگین سود ناخالص گیاه علوفه ای کلزا 10/5 میلیون ریال در هکتار 

بوده که بیشتر از سایر گیاهان علوفه ای مورد مطالعه بود. 
غیراقتصادی  هدف  منطقه  در  علوفه ای  چغندرقند  و  نخود  تولید 
علوفه ای  باقالی  و  ُخلر  ترشک،  ماشک،  تریتیکاله،  کلزا،  تولید  و 
ارزیابی کشت ماشک و جو  نتایج  اقتصادی بود )10(.  سودآور و 
پاییزه تحت شرایط دیم منطقه سردسیر مهاباد با استفاده از شاخص 
نسبت برابری زمین، نشان داد که در انواع کشت های مخلوط ماشک 
و جو پاییزه، نسبت برابری زمین بزرگتر از یک می باشد که مؤید این 
مفهوم است که مقدار محصول یک گونه در واحد سطح در کشت 
از محصول همان گونه در واحد سطح تک کشتی  بیشتر  مخلوط، 
است. بنابراین در کشت مخلوط ماشک و جو، محصول اضافه و 
افزایش سودآوری نسبت به زراعت تک کشتی در منطقه مورد مطالعه، 

حاصل شده است )5(. 
اساس  بر  استان  در 26  آبی  یونجه  علوفه  اقتصادی  بررسی  نتایج 
داده های سال زراعی 97-1396 با استفاده از شاخص های سودآوری، 
نشان داد که در شرایط فعلی تولید علوفه یونجه آبی در کشور به جز 
استان فارس، در سایر استان ها اقتصادی است. با فرض ثابت بودن 
و  سرمایه گذاری  هزینه های  کاهش  درآمد،  افزایش  شرایط،  سایر 
هزینه های ساالنه به میزان %10، تاثیر مثبتی بر بهبود سودآوری تولید 
همبستگی  البته ضریب  است.  داشته  کشور  در  آبی  یونجه  علوفه 
نشان داد، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های ساالنه تاثیر 
معنی داری در افزایش نرخ بازده زراعت یونجه آبی دارد )9(. نتایج 
با  اقتصادی کشت مخلوط گیاه علوفه ای یونجه  ارزیابی زراعی و 
گیاهان علوفه ای یک ساله )کلزا، شبدر ایرانی و الکی علوفه ای( در 
تحقیقاتی  تکرار در مزرعه  کامل تصادفی در سه  بلوك های  قالب 
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در شهرستان کرج، با 
استفاده از تکنیک بودجه بندی جزئی در سال های زراعی 86 و 87 
نشان داد که بین نسبت های کشت مخلوط از نظر عملکرد علوفه تر 
و خشک به ترتیب در سطح احتمال %1 و %5 ، تفاوت معنی داری 
وجود دارد. جایگزینی تیمار علوفه یونجه %75 با علوفه شبدر الکی 
%25 توسط سایر تیمارهای علوفه ای غیر اقتصادی بوده است. سود 
خالص این تیمار علوفه ای 15 میلیون ریال در هکتار محاسبه شده که 
نسبت به  سایر تیمارهای علوفه ای بیشتر بود )3(. هدف پژوهش 
علوفه ای  لگوم های  مختلف  ارقام  سودآوری کشت  تعیین  حاضر، 

یک ساله در استان البرز بوده است.

مواد و روش ها
به منظور تعیین سودآوری کشت ارقام مختلف لگوم های علوفه ای 
یک ساله، این آزمایش در قالب طرح بلوك های کامل تصادفی در سه 
تکرار در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
واقع در کرج، استان البرز طی دو سال 1397 و 1398 تحت شرایط 
آبی، انجام شد. محصوالت مورد بررسی، شش نوع لگوم علوفه اي 
شامل: باقال )چهار رقم مهتا، شادان، فیض و برکت(، ُخّلر ) توده 
محلی(، ماشکها شامل: ماشک معمولي )توده رقم المعی(، ماشک 
گل خوشه ای ) توده محلی زنجان(، ماشک پانونیکا )رقم خارجی( و 

نخود علوفه اي شامل: رقم محلی و رقم پایونیر بود. 
هرتیمار در کرتی شامل چهار خط و به طول چهار متر کشت شده 
و فاصله تیمارها از یکدیگر به صورت یک خط نکاشت تعیین شد. 
فاصله خطوط باقال و ماشک گل خوشه ای از یکدیگر 50 سانتی متر 
و برای سایر گیاهان 25 سانتی متر در نظر گرفته شد. میزان بذر در 
هکتار، برای باقال ارقام شادان و مهتا 150 کیلوگرم و برای ارقام فیض 
و برکت 200 کیلوگرم و برای سایر گیاهان ازجمله ُخّلر، ماشک ها 
و نخود فرنگی علوفه ای به ترتیب 150، 75 و 120 کیلوگرم در نظر 
گرفته شد. برداشت با حذف حاشیه از دو خط وسط صورت گرفت 
و علوفه هر کرت آزمایشی برداشت شد و به صورت تازه و پس از 

خشک شدن توزین شد. 
در این پژوهش، به منظور ارزیابي و بررسي اقتصادي تیمارها، پس از 
محاسبه بازده برنامه اي هر یک از تیمارها، از روش هاي بودجه بندي 
جزئي، نسبت منفعت به هزینه و بازده فروش استفاده شد. در روش 
بودجه بندي جزئي، براي اتخاذ تصمیم در مورد انتخاب اقتصادي ترین 
تیمار در بین تیمارهاي مختلف در قالب یک طرح آزمایشي، محاسبات 

زیر الزم است:

)Bi + C1( :محاسبه منافع اجراي تیمارهاي مختلف )الف
1- افزایش درآمد: محاسبه افزایش درآمدي که در اثر اجراي تیمار 

.) Bi( جدید بدست مي آید
2- کاهش مخارج: محاسبه هزینه تیمار شاهد که به دلیل اجراي تیمار 

.)C1( رقیب انجام هزینه آن دیگر الزم نخواهد بود
)Ci + B1( :محاسبه هزینه اجراي تیمارهاي مختلف )ب

1- افزایش مخارج : محاسبه هزینه اي که در اثر اجراي تیمار جدید 
.)Ci( ناشي مي شود

2- کاهش در آمد: محاسبه درآمد مربوط به تیمار شاهد که به دلیل 
.)B1( اجراي تیمار رقیب از دست مي رود

در صورتي که منافع تیمار مورد نظر، بیش از هزینه هاي آن یا به عبارت 
دیگر )Bi + C1( > )Ci + B1( باشد ،نشان مي دهد که تیمار مورد 

تحلیل اقتصادی کشت لگوم های علوفه ای یک ساله در استان البرز - هرمز اسدی، ویدا قطبی و علی مقدم
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بررسي از نظر اقتصادي سودآورتر از تیمار شاهد مي باشد و در غیر 
این صورت، تیمار شاهد برتر از تیمار مورد نظر خواهد بود. به منظور 
رتبه بندي  و  مطالعه  مورد  تیمارهاي  بین  از  تیمار  برترین  انتخاب 
تیمارها، مي توان بر اساس مقدار منافع خالص تیمار یا بر اساس میزان 
افزایش  به مجموع  افزایش درآمد و کاهش هزینه  نسبت مجموع 

هزینه و کاهش درآمد اقدام شد. 

              ])Bi + C1( - )Ci + B1([ = منافع خالص تیمار )1( 
     

البته تحلیل فرضیه مالی جایگزینی تیمارها در روش بودجه بندی جزئی 
نشان می دهد که اگر سایر تیمارها به جای تیمار برتر جایگزین شود، 
وضعیت درآمد و هزینه های تیمارها چگونه خواهد بود. بازده فروش 
که حاصل نسبت میزان سود حاصل از کشت تیمار به ارزش ناخالص 
فروش  یک ریال  به ازای  می دهد  نشان  است،  تولیدی  محصول 
محصول در تیمار، چقدر سود بدست می آید. بود )سلطانی، 1387(.

)3( NB=GB-TC         )4( SR = )NB/ GB(* 100         
                                                      

به طوری که:
NB خالص یا سود ناشی از کشت تیمار،

GB و TC به ترتیب ارزش ناخالص و هزینه تولید کشت تیمار 
SR بازده فروش محصول تولیدی 

قیمت فروش هرکیلوگرم لگوم  علوفه ای تر سیلویی )خلر، ماشک و..( 
با ماده خشک %5 تا %30 طبق نظر برخی شرکت ها ازجمله شرکت 
   ،98 و   97 سال های  در  ورامین،  صفار  دامپروری  کشت و صنعت 
به ترتیب 4250 و 5000 ریال، ذکر شده است. البته قیمت فروش هر 
کیلوگرم لگوم  علوفه ای خشک، برابر قیمت یونجه خشک در مناطق، 
بیان شده است. طبق اطالعات کتاب، قیمت فروش محصوالت و 
هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی در سال های 97 و 98، 
به ترتیب  البرز  قیمت فروش هر کیلوگرم یونجه خشک در استان 
14952/8 و 18028/2 ریال برای هر کیلوگرم، مد نظر قرار گرفت )4(.  

نتایج و بحث 

هزینه تولید
در میانگین سال های زراعی 97 و 98، هزینه تولید علوفه توده محلی 
رقم  و  محلی  رقم  علوفه ای  نخود   ، میلیون ریال در هکتار   58 ُخّلر 
پایونیر به ترتیب 60 و 78 میلیون ریال در هکتار ، ماشک گل خوشه ای 
)توده محلی زنجان(، ماشک معمولی )رقم المعی( و ماشک )رقم 
پانونیکا( به ترتیب 55، 55 و 68 میلیون ریال در هکتار، باقال ارقام 
برکت، شادان، مهتا و فیض به ترتیب 61، 60، 60 و 61 میلیون ریال در 

هکتار مشخص شد )جدول 1(. 
قابـل ذکر است که میزان مصرف کودهای فسفات و اوره برای تمام

])Bi+C1(/)Ci+B1([=نسبت افزایش درآمد به افزایش هزینه تیمارها)2(

جدول 1- میانگین هزینه تولید علوفه در مزارع استان البرز در سال های آزمایش  واحد: میلیون ریال در هکتار

جمعاجاره زمینبرداشت، خرمنکوبی و حملداشتکاشتآماده سازی زمینمحصوالت

5/056/557/5718/4319/9757/6ُخّلر )توده محلی(

5/058/657/5718/4319/9759/7نخود علوفه ای )رقم محلی(

5/0526/77/5718/4319/9777/7نخود علوفه ای )رقم پایونیر(

5/053/727/5718/4319/9754/7ماشک گل خوشه ای )توده محلی زنجان(

5/053/727/5718/4319/9754/7ماشک معمولی )رقم المعی(

5/0517/037/5718/4319/9768/1ماشک )رقم پانونیکا(

5/056/929/2119/819/9761باقال رقم برکت

5/055/619/2119/819/9759/6باقال رقم شادان

5/055/619/2119/819/9759/6باقال رقم مهتا

5/056/559/2119/819/9760/6باقال رقم فیض
 ماخذ: وزارت جهاد کشاورزی،1398
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آب  میزان  هکتار،  در  کیلوگرم   150 و   100 به ترتیب  محصوالت 
میزان  هکتار،  در  مترمکعب   2000 محصوالت  تمام  برای  آبیاری 
مصرف سم برای باقال 1/5 لیتردر هکتار و برای سایر محصوالت 
سم بکار نرفته است. میزان بذر مصرفی در هکتار برای ُخّلر )150 
کیلوگرم(، نخود علوفه ای )120 کیلوگرم(، ماشک ها )75 کیلوگرم( 
و باقال ارقام برکت، شادان، مهتا و فیض به ترتیب 160، 125، 125 و 
150 کیلوگرم بود. قیمت هر کیلو ُخّلر و باقال 35000 ریال، قیمت 
هر کیلو ماشک داخلی و خارجی به ترتیب 35000 و 200000 ریال، 
قیمت هر کیلو نخود علوفه ای داخلی و خارجی به ترتیب 60050 و 
200000 ریال بوده است. کاشت و برداشت بصورت دستی بوده 
است و تعداد کل نفر روز کارگر در مراحل کاشت، داشت، برداشت، 
سایر  و  روز  نفر   41 باقال  برای  حمل  و  خرمن کوبی  جمع آوری، 
محصوالت 39 نفر روز با دستمزد روزانه 419625/4 ریال در روز، 
در استان البرز بوده است. البته تعداد ساعات مورد عمل برای مراحل 
کاشت و داشت 8 ساعت در روز ولی برای مرحله برداشت به بعد، 

5 ساعت در روز مد نظر قرار گرفته است.
 

سودآوری تولید محصوالت:

عملکرد:
در سال های زراعی 97 و 98، میانگین عملکرد علوفه تر و خشک 
ماشک گل خوشه ای )توده محلی زنجان( به ترتیب 51545 و 13025 

کیلوگرم در هکتار و دارای بیشترین عملکرد در هکتار نسبت به 
تر  علوفه  عملکرد  افزایش  میانگین  است.   بوده  سایر محصوالت 
ماشک گل خوشه ای )توده محلی زنجان(  نسبت به عملکرد علوفه 
تر توده محلی خلر )34215(، نخود علوفه ای رقم محلی )43210( 
و رقم پایونیر )40960(، ماشک معمولی )رقم المعی( )35100( و 
ماشک )رقم پانونیکا( )41205(، باقال ارقام برکت )35900(، شادان 
)34090(، مهتا )31290( وفیض )33230( به ترتیب 50/7% ، 19/3%، 
%25/8، %46/8، %25/1، %43/6 ، %51/2 ، %64/7 و %55/1 محاسبه 
گل خوشه ای  ماشک  علوفه خشک  عملکرد  افزایش  میانگین  شد. 
)توده محلی زنجان( نسبت به عملکرد علوفه خشک توده محلی ُخّلر 
)6585(، نخود علوفه ای رقم محلی )9475( و رقم پایونیر )9600(، 
پانونیکا(  )رقم  ماشک  و   )9170( المعی(  )رقم  معمولی  ماشک 
مهتا )4910(  برکت )5765(، شادان )5550(،  ارقام  باقال   ،)7650(
و فیض )6585( به ترتیب 97/8% ، 37/5%، 35/7%، 42%، 70/3%، 

%125/9 ، %134/7 ، %165/3 و %97/8 برآورد شد )شکل 1(.

درآمد محصوالت:
در سال های زراعی 79 و 89، میانگین درآمد خالص تولید علوفه  تر 
و خشک ماشک گل خوشه ای )توده محلی زنجان( به ترتیب 185/7 
و 160/6 میلیون ریال در هکتار و دارای بیشترین درآمد خالص در 
هـکتار نسبت به سایر محصوالت بوده است. میانگین افزایش درآمد 

شکل1- میانگین عملکرد علوفه تر و خشک گیاهان علوفه ای مورد مطالعه طی سال های آزمایش

تحلیل اقتصادی کشت لگوم های علوفه ای یک ساله در استان البرز - هرمز اسدی، ویدا قطبی و علی مقدم
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 خالص تولید علوفه تر ماشک گل خوشه ای )توده محلی زنجان( 
نسبت به درآمد خالص تولید علوفه تر توده محلی ُخّلر )103/7(، 
نخود علوفه ای رقم محلی )139/5( و رقم پایونیر )109/9(، ماشک 
معمولی )رقم المعی( )108/4( و ماشک )رقم پانونیکا( )123/8(، 
باقال ارقام برکت )104/1(، شادان )96/5(، مهتا )83( و فیض )91/9( 
 ،92/4%  ،78/4%  ،50%  ،71/3%  ،69%  ،33/1%  ،79/1% به ترتیب 
%123/7و %102 محاسبه شد. میانگین افزایش درآمد خالص تولید 
علوفه خشک ماشک گل خوشه ای )توده محلی زنجان( نسبت به 
درآمد خالص تولید علوفه خشک توده محلی ُخّلر )51/2(، نخود 
علوفه ای رقم محلی )91/4( و رقم پایونیر )75/9(، ماشک معمولی 
پانونیکا( )56/6(، باقال ارقام  )رقم المعی( )92/4( و ماشک )رقم 
برکت )32/5(، شادان )30/2(، مهتا )19/6( و فیض )48/1( به ترتیب 
 ،431/8%  ،394%  ،183/7%  ،73/8%  ،111/6%  ،75/7%  ،213/7%

%719/4 و %233/9 برآورد شد )جدول 2(. 

نسبت افزایش درآمد به افزایش هزینه و بازده فروش:
طبق جدول نتایج 3، میانگین نسبت افزایش درآمد به افزایش هزینه 

محاسبه شده برای تولید علوفه تر و خشک ماشک گل خوشه ای )توده 
محلی زنجان( به ترتیب 4/39 و 3/93 و بازده فروش این محصول 
به ترتیب %77/2 و %74/6 برآورد شد که نسبت به سایر محصوالت 
بیشتر بوده است. میانگین افزایش نسبت افزایش درآمد به افزایش 
هزینه تولید علوفه تر ماشک گل خوشه ای )توده محلی زنجان( نسبت 
به شاخص فایده هزینه تولید علوفه تر توده محلی ُخّلر )2/8(، نخود 
علوفه ای رقم محلی )3/34( و رقم پایونیر )2/41(، ماشک معمولی 
پانونیکا( )2/82(، باقال ارقام  )رقم المعی( )2/98( و ماشک )رقم 
برکت )2/71(، شادان )2/62(، مهتا )2/39( و فیض )2/52( به ترتیب 
%56/8، %31/4، %82/2، %47/3، %55/7، %62، %67/6، %83/7 و 
%74/2 محاسبه شد. میانگین افزایش افزایش درآمد به افزایش هزینه 
تولید علوفه خشک ماشک گل خوشه ای )توده محلی زنجان( نسبت 
به شاخص فایده هزینه تولید علوفه خشک توده محلی خلر )1/89(، 
نخود علـوفه ای رقم محلی )2/53( و رقم پایونیر )1/98(، ماشک 
معمولی )رقم المعی( )2/69( و ماشک )رقم پانونیکا( )1/83(، باقال 
ارقام برکت )1/53(، شادان )1/51(، مهتا )1/33( و فیض )1/79( 
 ،156/9%  ،114/7%  ،46/1%  ،98/5%  ،55/3%  ،107/9% به ترتیب 

%160/3، %160/3، %195/5 و %119/5 برآورد گردید )جدول 3(.

جدول 2- درآمدناخالص و خالص تولید لگوم های علوفه ای در مزارع استان البرز در سال های آزمایش

محصوالت
درآمد خالص )میلیون ریال در هکتار(درآمد ناخالص )میلیون ریال  در هکتار(

علوفه خشکعلوفه  ترعلوفه خشکعلوفه  تر

161/3108/7103/751/2ُخّلر )توده محلی(

199/2151/1139/591/4نخود علوفه ای )رقم محلی(

187/6153/6109/975/9نخود علوفه ای )رقم پایونیر(

240/4215/3185/7160/6ماشک گل خوشه ای )توده محلی زنجان(

163/2147/2108/492/4ماشک معمولی )رقم المعی(

191/9124/6123/856/6ماشک )رقم پانونیکا(

16593/5104/132/5باقال رقم برکت

156/189/996/530/2باقال رقم شادان

142/779/28319/6باقال رقم مهتا

152/5108/791/948/1باقال رقم فیض
ماخذ: یافته های تحقیق 



..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
......

33

........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ..................................
         

میانگین افزایش درصد بازده فروش تولید علوفه تر ماشک گل خوشه ای 
)توده محلی زنجان( نسبت به درصد بازده فروش تولید علوفه تر 
توده محلی ُخّلر )66/3(، نخود علوفه ای رقم محلی )70( و رقم 
پایونیر )58/6(، ماشک معمولی )رقم المعی( )66/5( و ماشک )رقم 
مهتا   ،)61/8( شادان   ،)63/1( برکت  ارقام  باقال   ،)64/5( پانونیکا( 
)58/2( و فیض )60/3( به ترتیب 16/4%، 10/3%، 31/7%، 16/1%، 
%19/7، %22/3، %24/9، %32/6 و %28 محاسبه شد. میانگین افزایش 
درصد بازده فروش تولید علوفه خشک ماشک گل خوشه ای )توده 
تولید علوفه خشک  بازده فروش  به درصد  محلی زنجان( نسبت 
توده محلی ُخّلر )47(، نخود علوفه ای رقم محلی )60/5( و رقم 
پایونیر )49/4(، ماشک معمولی )رقم المعی( )62/8( و ماشک )رقم 
مهتا   ،)33/6( شادان   ،)34/8( برکت  ارقام  باقال   ،)45/4( پانونیکا( 
 ،18/8%  ،51%  ،23/3%  ،58/7% به ترتیب   )44/3( فیض  و   )24/7(

%64/3، %114/4، %122، %202 و %68/4 برآورد شد )جدول 3(. 

تحلیل جایگزینی
تحلیل جایگزینی  و  اقتصادی  و  زراعی  ارزیابی  نتایج  به  توجه  با 
تیمارها  با استفاده از روش بودجه بندی جزئی مندرج در جدول )4(، 
مشاهده می شود که در صورت جایگزینی سایر محصوالت به جای 
زنجان(،  محلی  )توده  گل خوشه ای  ماشک  برتر  انتخابی  تیمار 
تغییرات منافع ناخالص و منافع خالص نهایی، منفی و جایگزینی 
غیراقتصادی بوده است. بنابراین، از نظر برتری زراعی و اقتصادی، 
تولید علوفه تر و خشک محصول ماشک گل خوشه ای )توده محلی 
توصیه  کشت  اول  اولویت  در  و  مناسب  تیمار  به عنوان  زنجان( 
می شد. برآوردها نشان می دهد که نسبت افزایش درآمد به افزایش 
هزینه برای تمامی تیمارهای آزمایش بیشتر از یک است که نشان 
دهنده بیشتر بودن میزان افزایش درآمد از میزان افزایش هزینه است 
و بنابراین مؤید اقتصادی بودن کشت محصوالت مورد بررسی در 

منطقه هدف، می باشد.

جدول 3- میانگین نسبت افزایش درآمد به افزایش هزینه و بازده فروش لگوم های علوفه ای در استان البرز در سال های آزمایش      

محصوالت

علوفه خشک علوفه  تر 

افزایش 
درآمد به 

افزایش هزینه

درصد 
بازده 
فروش

رتبه بندی تیمارها بر 
اساس نسبت افزایش 

درآمد به افزایش 
هزینه

نسبت افزایش 
درآمد به 

افزایش هزینه

درصد 
بازده 
فروش

رتبه بندی تیمارها بر 
اساس نسبت افزایش 

درآمد به افزایش 
هزینه

2/866/341/89475ُخّلر )توده محلی(

3/347022/5360/53نخود علوفه ای )رقم محلی(

2/4158/691/9849/44نخود علوفه ای )رقم پایونیر(

4/3977/213/9374/61ماشک گل خوشه ای   )توده محلی زنجان(

2/9866/532/6962/82ماشک معمولی )رقم المعی(

2/8264/551/8345/46ماشک )رقم پانونیکا(

2/7163/161/5334/88باقال رقم برکت

2/6261/871/5133/69باقال رقم شادان

2/3958/2101/3324/710باقال رقم مهتا

2/5260/381/7944/37باقال رقم فیض
 

 ماخذ: یافته های تحقیق
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 نتیجه گیری 
طبق نتایج بدست آمده طی سال های آزمایش، میانگین عملکرد علوفه 
به ترتیب  زنجان(،  محلی  )توده  گل خوشه ای  ماشک  و خشک  تر 
51545 و 13025 کیلوگرم در هکتار، میانگین درآمد خالص تولید 
علوفه تر و خشک این ماشک به ترتیب 185/7 و 160/6 میلیون ریال  
در هکتار و دارای بیشترین سودآوری در هکتار بوده است. میانگین 
نسبت افزایش درآمد به افزایش هزینه محاسبه شده برای تولید علوفه 
تر و خشک ماشک گل خوشه ای )توده محلی زنجان( نشان می دهد 
باشد.  می  هزینه  افزایش  میزان  از  بیشتر  درآمد  افزایش  میزان  که 
بازده فروش برآورد شده برای علوفه تر و خشک این محصول نشان 
می دهد که به ازای یک ریال فروش این محصول به ترتیب %77/2 و 

%74/6 سود وجود دارد.
در مجموع، در استان البرز برای تولید علوفه  تر و خشک، ماشک 

گل خوشه ای )توده محلی زنجان( توصیه شده است.
تریتیکاله و ماشک  تولید علوفه چاودار، جو،  در مقایسه عملکرد 
در شرایط دیم در منطقه اصفهان، میانگین عملکرد علوفه چاودار 
طی سال های آزمایش، بیشترین بوده است )1( به طوری که با نتایج 

بررسی لگوم های مختلف علوفه ای که ماشک گل خوشه ای )توده 
محلی زنجان( را به عنوان لگوم علوفه ای از نظر عملکردی و اقتصادی 
مشخص کرد، کامال مغایرت داشته است. البته دلیل این امر، تفاوت 
بوده  منطقه هدف،  بررسی و شرایط  لگوم های علوفه ای مورد  در 

است.
 

توصیه ترویجي
با توجه به اهمیت و ضرورت تولید علوفه در مناطق مختلف کشور، 
باید علوفه ای جهت کشت در مناطق توصیه  شود که دارای عملکرد 
این  در  باشد.  باالیی  سودآوری  دارای  و  پائین  تولید  هزینه  باال، 
مطالعه چون میانگین عملکرد در هکتار علوفه تر و خشک ماشک 
گل خوشه ای نسبت به سایر محصوالت ، بیشترین و میانگین سود 
ناخالص و بازده فروش تولید علوفه تر و خشک آن در منطقه کرج 
بیشترین برآورد شد؛ بنابراین کشت ماشک گل خوشه ای )توده محلی 

زنجان( به عنوان تیمار اقتصادی برتر در منطقه، توصیه می شود.

جدول 4- نتایج حاصل از تحلیل جایگزینی تیمار ماشک گل خوشه ای )توده محلی زنجان(  توسط سایر تیمارها واحد: میلیون ریال

میانگین تغییرات تیمار 
هزینه ناشي از 

جایگزیني

علوفه خشکعلوفه تر

میانگین تغییرات 
درآمد ناشي از 

جایگزیني

منافع 
خالص 
نهایی

جایگزینی      
تیمار برتر توسط 

تیمار:

میانگین 
تغییرات 

درآمد ناشي 
از جایگزیني

منافع 
خالص 
نهایی

جایگزینی       
تیمار برتر توسط 

تیمار:

غیر اقتصادی منفی79/1-2/9ُخّلر )توده محلی(
است 

غیر اقتصادی منفی106/6-
است 

غیر اقتصادی منفی41/2-5نخود علوفه ای )رقم محلی(
است

غیر اقتصادی منفی64/2-
است 

غیر اقتصادی منفی52/8-23نخود علوفه ای)رقم پایونیر(
است 

غیر اقتصادی منفی61/7-
است 

غیر اقتصادی منفی77/2-0ماشک معمولی )رقم المعی(
است 

غیر اقتصادی منفی68/1-
است 

غیر اقتصادی منفی48/5-13/4ماشک )رقم پانونیکا(
است 

غیر اقتصادی منفی90/7-
است 

غیر اقتصادی منفی75/4-6/3باقال رقم برکت
است 

غیر اقتصادی منفی121/8-
است 

غیر اقتصادی منفی84/3-4/9باقال رقم شادان
است 

غیر اقتصادی منفی125/4-
است 
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