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Abstract
This study aimed to study the profitability indexes of lettuce production (cv. Sahara) and selecting of the best planting system 

 (5000 m2 ) as a randomized complete block design with three treatments  and four replications was carried out at the agro-industry  
company Salim, Nazarabad county, Alborz provinve, Iran, in 2013. The treatments included the transplanting, sowing seeds, and  
delayed transplanting. Economical analyses of the study were performed with Partial budgeting technique and Marginal rate of return (MRR) 
by Excel. The results showed that the transplanting compared to sowing seeds and delayed transplanting have an increase in the yield up to 
11.6% and 85.9%, respectively. The averages of cost and gross income for lettuce production in the transplanting method increased up to 
15 and 48.8% compared to sowing seeds, respectively. That said, increasing of income was more than increasing of the cost production The 
averages of cost and gross income in the transplanting method showed 2.1 and 178.8% increase in lettuce production, compared to the delayed 
transplanting, respectivelyNet incomes in the transplanting, sowing seeds, and delayed transplanting methods were estimated 170.2, 86.5 and 
-32.6 million Rials/ha, respectively. Marginal rate of return (MRR) for replacement of transplanting treatment instead of other treatments was 
estimated more than Discount rate.Therefore, investment in transplanting method is recommended as an economic and superior treatment.
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چکیده
این مطالعه با هدف بررسی شاخص های سودآوری تولید کاهو )رقم ساهارا( و انتخاب بهترین تیمار در سیستم های مختلف تولید در مزرعه کشت و صنعت 
شرکت سلیم در شهرستان نظر آباد استان البرز در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سطح 5 هزار مترمربع در سال 1392 انجام شد. تیمارهای 
مورد مطالعه شامل تولید محصول به روش های کشت نشایی، کشت بذری و کشت نشایی با تاخیر بود. در این بررسی تحلیل اقتصادی تحقیق با استفاده از روش 
بودجه بندی جزئی و نرخ بازده نهایی با استفاده از نرم افزار Excel انجام شد. بر اساس نتایج تحقیق، میزان افزایش عملکرد کاهو در روش تولید کشت نشایی 
نسبت به روش های دیگر از جمله روش تولید با بذر و روش تولید کشت نشایی با تاخیر به ترتیب 11/6 و 85/9  درصد محاسبه شد. میانگین هزینه و درآمد 
ناخالص تولید کاهو در روش تولید نشایی نسبت به روش تولید بذری به ترتیب 15 و 48/8 درصد افزایش نشان داد، به طوری که نسبت افزایش درآمد بیش تر 
است. میانگین هزینه و درآمد ناخالص تولید کاهو در روش تولید نشایی نسبت به روش تولید نشایی با تاخیر به ترتیب 2/1 درصد کاهش در هزینه و 178/8 
درصد افزایش در درآمد را نشان می دهد. درآمد خالص حاصل از تولید محصول در روش های تولید نشایی، بذری و کشت نشایی با تاخیر به ترتیب 170/2، 
86/5 و 32/6- میلیون ریال در هکتار محاسبه شد. بر اساس تحلیل نرخ بازده نهایی، با توجه به اینکه نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری در روش تولید کشت نشایی 
نسبت به روش های کشت بذری و کشت نشایی با تاخیر بیش تر از نرخ تنزیل است، بنابراین سرمایه گذاری در روش تولید نشایی نسبت به روش های دیگر 

اقتصادی تر و دارای مزیت است و این روش تولید می تواند به عنوان تیمار برتر معرفی شود.

واژگان کلیدی: درآمد خالص، روش تولید، کاهو، نرخ بازده نهایی، نظرآباد.



2

مجله پژوهش در علوم باغبانی جلد 1 شماره 1 بهار و تابستان 1401

1- مقدمه
کاهو یک نوع سبزی برگی یک ساله، خودگشن 
مناطق  در  عمدتاً  که  است  خنک  فصل  محصول  و 
 معتدله به دلیل برگ های خوراکی آن کشت مي شود

 )Funk et al., 2005; Lebeda et al., 2007(. مرکز 
اصلی و مبدأ اولیه کاهو در نواحی مدیترانه و جنوب 
 Lindquist, 2004; Devries,( است  آسیا  غرب 
به عنوان  کاهو  که  است  سال   2500 از  بیش   .)1997

غذا و دارو کشت و مورد استفاده بشر قرار می گیرد. 
برخی از نوشته ها نشان می دهد که در 550 سال قبل از 
میالد مسیح، شاهان ایرانی دستور به کشت و کار کاهو 
شمالی  آمریکای   .)1373 پیراسته،  و  )مبلی  داده اند 
از  ایتالیا، هند و ژاپن  اسپانیا،  اروپا، چین،  و مرکزی، 
مهم ترین مراکز تولید کاهو در دنیا به شمار می روند 
)Lebeda et al., 2009(. این گیاه یکی از سبزیجات 
می رود.  شمار  به  ایران  و  دنیا  ساالدی  و  برگی  مهم 
شناسایی و ارزیابی ارقام مختلف کاهوی آیسبرگ در 
ایران و استفاده از آن در برنامه های به نژادی از اهداف 
 .)Mousavi et al., 2012( می رود  به شمار  مهمی 
آیسبرگ،  کاهوی  ارقام  عملکرد  ارزیابی  به منظور 
تهیه  و  اصالح  موسسه  تحقیقاتی  مزرعه  در  پژوهشی 
نهال و بذر، در سال 1392 در قالب طرح بلوک های 
داد  نشان  نتایج  شد.  انجام  تکرار   3 با  تصادفی  کامل 
رقم  به  برگ،  عرض  و  طول  برگ،  تعداد  بیش ترین 
و  طول  برگ،  تعداد  کم ترین  و   )Grizzly( گریزلی 
تعلق   )Kartagona( کارتاگونوا  رقم  به  برگ  عرض 
داشت. همچنین در این بررسی بیش ترین طول و قطر 
تعلق   )Mohaghe( موهاگ  و  گریزلی  ارقام  به  هد 
باالترین  نظر شاخص عملکردی  از  ارقام  این  داشت. 
ساهارا  ارقام  بررسی  این  در  بودند.  دارا  را  عملکرد 
 ،)Plus Rider( پالس  رایدر  موهاگ،   ،)Sahara(
رایدر  و   )Bajar( باجر   ،)Honcho( گریزلی، هونچو 
ارقام دارای  )Rider( دارای هد کاماًل فشرده و سایر 

از  مختلف  ارقام  بین  بودند.  کم  تا  فشرده  نیمه  هد 
تردی  و  برگ  شکاف  برگ،  رنگ  نظرشاخص های 
 )Gombola( گومبوال  همچنین  داشت.  وجود  تنوع 
زودرس ترین رقم و باجر، هونچو و گریزلی دیررس 
ترین ارقام بودند. در هیچ یک از ارقام مورد بررسی، 

 .)Mousavi et al., 2013( آنتوسیانین مشاهده نشد
و  زراعی  بررسی  مورد  در  محدودی  مطالعات 
و  کاشت  مختلف  سیستم های  و  روش ها  اقتصادی 
است  شده  انجام  کشور  در  سبزی  محصوالت  تولید 
محصوالت  خصوص  در  مورد  چند  به  زیر  در  که 
و  زراعی  بررسی  در  می شود.  اشاره  زراعی  مختلف 
اقتصادی روش های کشت تولید کلم در کشت بهاره، 
اقتصادی  و  زراعی  شاخص های  استفاده  با  محققین 
چهار  در  تصادفی  کامل  بلوک های  طرح  قالب  در 
نتیجه  این  به  البرز  استان  بهره بردار  مزرعه  در  تکرار 
عملکرد  نظر  از  کشت  روش های  بین  که  رسیدند 
در  عملکرد  میزان  دارد.  وجود  معنی داری  تفاوت 
نیمه  روش های کشت  به  نسبت  صنعتی  روش کشت 
حاصله  سود  افزایش  بود.  بیش تر  سنتی  و  صنعتی 
به  نسبت  صنعتی  کشت  روش  در  محصول  تولید  در 
به ترتیب 35/8  نیمه صنعتی و سنتی  روش های کشت 
با  داد  نشان  جایگزینی  تحلیل  بود.  درصد   83/1 و 
توسط  صنعتی(  کشت  )روش  برتر  تیمار  جایگزینی 
سایر روش ها، درآمد کاهش و هزینه افزایش می یابد 
اقتصادی  بررسی  به منظور   .)1392 اسدی،  و  )ایمانی 
اثرات تاریخ کاشت و تراکم بذر در تولید علوفه شبدر 
به دو روش کشت مکانیزه و سنتی، آزمایشی  ایرانی 
طرح  قالب  در  شده  خرد  دوبار  کرت های  به صورت 
بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت سه سال 
تحقیقات  موسسه  تحقیقاتی  مزرعه  در  سال1380  از 
نتایج  شد.  انجام  در کرج  بذر  و  نهال  تهیه  و  اصالح 
کاشت  تیمارهای  خالص  درآمد  میانگین  داد،  نشان 
 10 بذر  تراکم  و  شهریور   15 کاشت  تاریخ  با  سنتی 

ظ
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و 15 کیلوگرم در هکتار به ترتیب 3/4 و 2/65 میلیون 
ریال در هکتار و میانگین هزینه آن ها به ترتیب 13/02 
و 13/05 میلیون ریال در هکتار برآورد شد. این تیمار 
بود  سود  بیش ترین  دارای  دیگر  تیمارهای  به  نسبت 
اقتصادی  و  زراعی  لحاظ  از  تیمار  بهترین  به عنوان  و 
توصیه شد )اسدی و زمانیان، 1386(. برای بررسی اثر 
اجزای  و  عملکرد  بر  لوبیا  مختلف کاشت  روش های 
کرت های  به صورت  آزمایشی  چیتی  لوبیا  عملکرد 
تصادفی  کامل  بلوک های  طرح  قالب  در  شده  خرد 
شد.  انجام  خمین  تحقیقاتی  ایستگاه  در  تکرار  سه  با 
کرت اصلی شامل دو رقم محصول و کرت های فرعی 
شامل روش های کاشت و تولید محصول )روش های 
مکانیزه(  و  کولتیواتور  پشته ای،  جوی  نشان،  دست 
بود. نتایج نشان داد روش کاشت مکانیزه مناسب ترین 
مختلف  روش های  تاثیر  است.  محصول  تولید  روش 
کاشت بر تعداد دانه در غالف، تعداد دانه در بوته و 
بین  بود.  معنی دار  درصد  پنج  سطح  در  دانه  عملکرد 
ارقام محصول تفاوت معنی  داری از نظر عملکرد دانه 
به منظور   .)1386 همکاران،  و  )قادری  نشد  مشاهده 
بر عملکرد و  اثر آرایش های مختلف کاشت  بررسی 
در  آزمایشی  گوهر،  رقم  ماش  دانه  عملکرد  اجزای 
تکرار  با چهار  تصادفی  کامل  بلوک های  قالب طرح 
زراعی سال  در  ایالم  کشاورزی  تحقیقات  مرکز   در 

فاصله  سه  شامل  اصلی  کرت  شد.  انجام   1382-83
ردیف کشت 50 و 65 و 80 سانتی متری و کرت های 
 10 و   7/5  ،5( ردیف  روی  بوته  فاصله  شامل  فرعی 
بیش ترین عملکرد در  نشان داد  نتایج  بود.  سانتی متر( 
واحد سطح مربوط به تیمار ردیف کشت 50 سانتی متر 
بوته ها  فاصله  کاهش  با  دانه  عملکرد  کاهش  بود. 
معنی دار نبود )میرزایی و همکاران، 1386(. در بررسی 
ذرت  کاشت  مختلف  الگوهای  جایگزینی  ارزیابی 
به صورت کرت های یک بار خرد  مطالعه ای  سیلویی، 
سه  با  تصادفی  کامل  بلوک های  طرح  قالب  در  شده 

تکرار طی سال های 80-1379 در منطقه اسالمشهر و 
کرج انجام شد. در این مطالعه، برای بررسی اقتصادی 
الگوهای کاشت محصول از روش بودجه بندی جزیی 
نتایج  شد.  استفاده  سرمایه گذاری  نهایی  بازده  نرخ  و 
سانتی متری   50 کاشت  الگوی  کاربرد  داد،  نشان 
به جای 75 سانتی متری باعث افزایش عملکرد به میزان 
14/6 درصد و افزایش سود خالص به میزان 1/4 میلیون 
ریال شد. نرخ بازده نهایی در کلیه حاالت کشت در 
فاصله 50 سانتی متری نسبت به فواصل دیگر بیش تر از 
نزخ تنزیل بود، بنابراین این تیمار به عنوان الگوی برتر 
زراعی  ارزیابی  به منظور   .)1383 )اسدی،  شد  توصیه 
و اقتصادی روش های کشت و تراکم بذر رقم پیشتاز 
 1379-81 زراعی  سال های  در  مطالعه ای  آبی،  گندم 
در مزرعه موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
کرج انجام شد. روش های کاشت شامل روش سنتی، 
روش مرسوم و روش مدرن بود  و تراکم بذر به میزان 
در  هکتار  در  کیلوگرم   200 و   170  ،140  ،110  ،80
بلوک های  طرح  قالب  در  آزمایش  شد.  گرفته  نظر 
کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. بر اساس تحلیل 
اقتصادی، استفاده از روش کشت با بذر کار غلطکی 
و تراکم بذر 110 کیلوگرم در هکتار دارای بیش ترین 
سود و کم ترین هزینه نسبت به روش ها و تراکم های 

 .)Mehrvar and Asadi, 2006( دیگر بود
از نظر عملکرد تفاوت معنی داری وجود دارد. میزان 
به روش های  نسبت  عملکرد در روش کشت صنعتی 
افزایش سود  بود.  بیش تر  نیمه صنعتی و سنتی  کشت 
صنعتی  کشت  روش  در  محصول  تولید  در  حاصله 
نسبت به روش های کشت نیمه صنعتی و سنتی به ترتیب 
35/8 و 83/1 درصد بود. تحلیل جایگزینی نشان داد 
با جایگزینی تیمار برتر )روش کشت صنعتی( توسط 

سایر روش ها، درآمد کاهش و هزینه افزایش می یابد 

اقتصادی  بررسی  به منظور   .)1392 اسدی،  و  )ایمانی 
اثرات تاریخ کاشت و تراکم بذر در تولید علوفه شبدر 
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به دو روش کشت مکانیزه و سنتی، آزمایشی  ایرانی 
طرح  قالب  در  شده  خرد  دوبار  کرت های  به صورت 
بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت سه سال 
تحقیقات  موسسه  تحقیقاتی  مزرعه  در  سال1380  از 
نتایج  شد.  انجام  در کرج  بذر  و  نهال  تهیه  و  اصالح 
کاشت  تیمارهای  خالص  درآمد  میانگین  داد،  نشان 
 10 بذر  تراکم  و  شهریور   15 کاشت  تاریخ  با  سنتی 
و 15 کیلوگرم در هکتار به ترتیب 3/4 و 2/65 میلیون 
ریال در هکتار و میانگین هزینه آن ها به ترتیب 13/02 
و 13/05 میلیون ریال در هکتار برآورد شد. این تیمار 
بود  سود  بیش ترین  دارای  دیگر  تیمارهای  به  نسبت 
اقتصادی  و  زراعی  لحاظ  از  تیمار  بهترین  به عنوان  و 
توصیه شد )اسدی و زمانیان، 1386(. برای بررسی اثر 
اجزای  و  عملکرد  بر  لوبیا  مختلف کاشت  روش های 
کرت های  به صورت  آزمایشی  چیتی  لوبیا  عملکرد 
تصادفی  کامل  بلوک های  طرح  قالب  در  شده  خرد 
شد.  انجام  خمین  تحقیقاتی  ایستگاه  در  تکرار  سه  با 
کرت اصلی شامل دو رقم محصول و کرت های فرعی 
شامل روش های کاشت و تولید محصول )روش های 
مکانیزه(  و  کولتیواتور  پشته ای،  جوی  نشان،  دست 
بود. نتایج نشان داد روش کاشت مکانیزه مناسب ترین 
مختلف  روش های  تاثیر  است.  محصول  تولید  روش 
کاشت بر تعداد دانه در غالف، تعداد دانه در بوته و 
بین  بود.  معنی دار  درصد  پنج  سطح  در  دانه  عملکرد 
ارقام محصول تفاوت معنی  داری از نظر عملکرد دانه 
به منظور   .)1386 همکاران،  و  )قادری  نشد  مشاهده 
بر عملکرد و  اثر آرایش های مختلف کاشت  بررسی 
در  آزمایشی  گوهر،  رقم  ماش  دانه  عملکرد  اجزای 
تکرار  با چهار  تصادفی  کامل  بلوک های  قالب طرح 
زراعی سال  در  ایالم  کشاورزی  تحقیقات  مرکز   در 

فاصله  سه  شامل  اصلی  کرت  شد.  انجام   1382-83
ردیف کشت 50 و 65 و 80 سانتی متری و کرت های 
 10 و   7/5،  5( ردیف  روی  بوته  فاصله  شامل  فرعی 

بیش ترین عملکرد در  نشان داد  نتایج  بود.  سانتی متر( 
واحد سطح مربوط به تیمار ردیف کشت 50 سانتی متر 
بوته ها  فاصله  کاهش  با  دانه  عملکرد  کاهش  بود. 
معنی دار نبود )میرزایی و همکاران، 1386(. در بررسی 
ذرت  کاشت  مختلف  الگوهای  جایگزینی  ارزیابی 
به صورت کرت های یک بار خرد  مطالعه ای  سیلویی، 
سه  با  تصادفی  کامل  بلوک های  طرح  قالب  در  شده 
تکرار طی سال های 80-1379 در منطقه اسالمشهر و 
کرج انجام شد. در این مطالعه، برای بررسی اقتصادی 
الگوهای کاشت محصول از روش بودجه بندی جزیی 
نتایج  شد.  استفاده  سرمایه گذاری  نهایی  بازده  نرخ  و 
سانتی متری   50 کاشت  الگوی  کاربرد  داد،  نشان 
به جای 75 سانتی متری باعث افزایش عملکرد به میزان 
14/6 درصد و افزایش سود خالص به میزان 1/4 میلیون 
ریال شد. نرخ بازده نهایی در کلیه حاالت کشت در 
فاصله 50 سانتی متری نسبت به فواصل دیگر بیش تر از 
نزخ تنزیل بود، بنابراین این تیمار به عنوان الگوی برتر 
زراعی  ارزیابی  به منظور   .)1383 )اسدی،  شد  توصیه 
و اقتصادی روش های کشت و تراکم بذر رقم پیشتاز 
 1379-81 زراعی  سال های  در  مطالعه ای  آبی،  گندم 
در مزرعه موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
کرج انجام شد. روش های کاشت شامل روش سنتی، 
روش مرسوم و روش مدرن بود  و تراکم بذر به میزان 
در  هکتار  در  کیلوگرم   200 و   170  ،140  ،110  ،80
بلوک های  طرح  قالب  در  آزمایش  شد.  گرفته  نظر 
کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. بر اساس تحلیل 
اقتصادی، استفاده از روش کشت با بذر کار غلطکی 
و تراکم بذر 110 کیلوگرم در هکتار دارای بیش ترین 
سود و کم ترین هزینه نسبت به روش ها و تراکم های 

 .)Mehrvar and Asadi, 2006( دیگر بود

2- مواد و روش ها
شرکت  صنعت  و  کشت  مزرعه  در  مطالعه  این 
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سلیم در شهرستان نظر آباد استان البرز در قالب طرح 
سطح  در  تکرار  چهار  با  تصادفی  کامل  بلوک های 
بررسی  مطالعه  اهداف  شد.  انجام  مترمربع  هزار   5
شاخص های اقتصادی و سودآوری تولید کاهو )رقم 
تولید  مختلف  مراحل  هزینه  برآورد  شامل  ساهارا( 
تولید  خالص  درآمد  و  ناخالص  درآمد  تعیین  کاهو، 
و  مرسوم  و  صنعتی  مختلف  روش های  به  محصول 
انتخاب بهترین تیمار سیستم تولید بود. تیمارهای مورد 
مختلف  روش های  به  محصول  تولید  شامل  مطالعه 
تاخیر  با  نشایی  کشت  و  بذری  کشت  نشایی،  کشت 
بود. در این بررسی پس از سنجش عملکرد محصول 
در روش های مختلف تولید، تحلیل اقتصادی تحقیق با 
Partial Budget- )استفاده از روش بودجه بندی جزئی 
Margin-( و نرخ بازده نهایی )ing Technique; PBT

 al Rate of Return; MRR( با استفاده از نرم افزارهای

 Excel انجام شد. به منظور تعیین تیمار مناسب در طرح 
مورد  زارعین  براي  منافع  حداکثر  تضمین کننده  که 
کشت  روش های  و  تیمار  نوع  به  بسته  باشد،  مطالعه 
مختلف  تیمارهاي  درآمد  و  هزینه  اطالعات  رقم،  و 
جمع آوري شد. روش بودجه بندي جزیي، در مواردي 
تغییرات  مزرعه،  تولید  به کار مي رود که در سازمان 
تغییر  این  اثرات  این حالت  در  باشد.  داده  جزئي رخ 
تعیین می شود و  بر درآمد و هزینه هاي مزرعه  جزئي 
البته  مي شود.  تصمیم گیري  آن  جایگزیني  مورد  در 
است  الزم  جزئي،  تغییر  پیرامون  تصمیم  اتخاذ  براي 
افزایش یا کاهش هزینه ناشی از انتخاب تیمار جدید و 
افزایش یا کاهش درآمد ناشي از انتخاب تیمار جدید 
افزایش  برآورد شود. هرگاه مجموع کاهش هزینه و 
از مجموع  بیش تر  تیمار  از کاربرد یک  ناشي  درآمد 
افزایش هزینه و کاهش درآمد ناشي از انتخاب تیمار 
اقتصادي  جدید  تیمار  انتخاب  باشد،  دیگر  آبیاری 
خواهد بود. منافع خالص نهایی تیمارها از تفاضل کل 
ارزش ناخالص و هزینه تیمارها محاسبه می شود. منافع 

از  ناشی  خالص  منافع  افزایش  بیانگر  نهایی  خالص 
روش تولید برتر به جای روش های دیگر است. منافع 
ازای یک  به  منافع کل  افزایش  بیانگر  نهایی در واقع 
افزایش  روش  این  در  است.  هزینه  در  افزایش  واحد 
منافع در ازای هزینه های اضافی مد نظر است. در این 
بیش ترین  دارای  که  می شود  انتخاب  تیماری  بررسی 
دیگر  به عبارت  باشد،  هزینه  کم ترین  و  خالص  منافع 
تیماری انتخاب می شود که دارای باالترین نرخ بازده 
سرمایه گذاری  نهایی  بازده  نرخ  البته  باشد.  نهایی 
تا کم تر  مقایسه شود   )r( تنزیل  نرخ  با  باید   )MRR(
از آن نباشد. عالوه بر این برای بررسی جایگزینی هر 
یک از تیمارها از فرضیه اقتصادی و غیراقتصادی بودن 
تیمارها استفاده می شود، تا روش تولید برتر نسبت به 
روش های دیگر تولید انتخاب شود. از فرمول های زیر 
1383؛  )اسدی،  شد  استفاده  اقتصادی  برآورد  برای 

اسدی و زمانیان، 1386(.

)1(

)2(

)3(

)4(
به طوری که: 

به  نسبت  برتر  تولید  روش  نهایی  منافع   :B.M

روش های دیگر )ریال در هکتار( 
به  نسبت  برتر  تولید  روش  نهایی  هزینه   :C.M

روش های دیگر )ریال در هکتار( 
برتر  تولید  روش  نهایی  خالص  منافع   :N.B.M

نسبت به روش های دیگر )ریال در هکتار(
BIS: منافع روش تولید برتر )ریال در هکتار(

پائین تر  اهمیت  درجه  با  تولید  روش  منافع   :BTR

)ریال در هکتار(
CIS: هزینه روش تولید برتر )ریال در هکتار(

پائین تر  اهمیت  با درجه  تولید  CTR: هزینه روش 
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)ریال در هکتار(
در  )ریال  برتر  تولید  روش  خالص  منافع   :N.BIS

هکتار(
N.BTR: منافع خالص روش تولید با درجه اهمیت 

پائین تر )ریال در هکتار(

3- نتایج و بحث
مختلف  سیستم های  در  محصول  عملکرد   -1-3

تولید 
نتایج تحقیق، روش کشت نشایی کاهو  بر اساس 
در  کیلوگرم   51950( عملکرد  بیش ترین  دارای 
هکتار( و روش کشت نشایی با تاخیر دارای کم ترین 
عملکرد  بود.  هکتار(  در  کیلوگرم   27950( عملکرد 
در  کیلوگرم   46550 بذری  کشت  روش  در  کاهو 
افزایش عملکرد کاهو در  میزان  هکتار مشخص شد. 
کشت نشایی نسبت به روش های دیگر از جمله کشت 
بذری و کشت نشایی با تاخیر به ترتیب 11/6 و 85/9 
از دیدگاه  دانکن،  درصد محاسبه شد. مطابق آزمون 
بین  محصول  عملکرد  در  معنی داری  تفاوت  زراعی 
در سطح  بذری،  و روش کشت  نشایی  روش کشت 

احتمال یک درصد وجود نداشت )جدول 1(.

تولیـــد کاهو در  3-2- هزینـــه و درآمد 
تولید مختلـــف  سیســـتم های  و  تیمارها 

هزینه های  میانگین  مطالعه،  سال  در  برآورد  طبق 
مختلف  تیمارهای  و  روش ها  در  کاهو  تولید  جاری 
نشاء  و  بذر  نشاء،  تولید  روش های  جمله  از  آزمایش 
 144450 و   122950  ،  141450 ترتیب  به  تاخیر  با 
هزارریال برآورد شده که به تفکیک هزینه های متغیر 

به کل هزینه های تولید در  تولیدی و سهم آن نسبت 
ترتیب  به  تاخیر  با  نشاء  و  بذر  نشاء،  تولید  روش های 
101450 هزارریال در هکتار )71/7 درصد(، 82950 
هزار ریال در هکتار )67/5 درصد( و 104450 هزار 
هزینه  شد.  مشخص  درصد(   72/3( هکتار  در  ریال 
روش  سه  هر  در  زمین(  اجاره  )هزینه  تولیدی  ثابت 
متغیر  از کل هزینه های  بود.  ریال  تولید 40000 هزار 
بستر  تهیه   ( زمین  آماده سازي  هزینه های  تولیدی، 
کشت، دیسک، لولر، علف کش و روتیواتور( در هر 
سه روش تولید 5000 هزار ریال در هکتار بود که به 
تفکیک سهم آن در روش های مختلف کشت نشایی، 
بذری و نشایی با تاخیر به ترتیب 4/9، 6 و 4/8 درصد 
 70 تعداد  به  نشا  خرید  شامل  کاشت  هزینه های  شد. 
برای روش نشایی،  به قیمت هر عدد 400 ریال  هزار 
خرید بذر به میزان 4 کیلو به قیمت 3 میلیون ریال هر 
کیلو برای روش بذری، خرید نشا به تعداد 70 هزار به 
قیمت هر عدد 400 ریال با احتساب 20 درصد تلفات 
حیوانی  کود  و  تاخیر  با  کشت  نشایی  روش  در  نشا 
به میزان 20 تن در هکتار به قیمت 150 هزار ریال با 
هزینه های کارگری در روش های کشت نشایی، بذری 
و کشت نشایی با تاخیر به ترتیب 38500 هزارریال در 
هکتار  در  ریال  هزار   17500 درصد(،   37/9( هکتار 
)21/1 درصد( و 41500 هزار ریال در هکتار )39/7 
خرید  شامل:  داشت  هزینه های  شد.  محاسبه  درصد( 
لیتر در هکتار، کود شیمیایی و 20  میزان 4  به  سموم 
توپ نوار تیپ آبیاری( همراه با هزینه های کارگری، 
نشایی  کشت  و  بذری  نشایی،  کشت  روش های  در 
 22/6( هکتار  در  هزارریال   22950 به ترتیب  تاخیر  با 
درصد(، 25450 هزار ریال در هکتار )30/7 درصد( 

جدول 1- عملکرد محصول در روش  های مختلف کاشت )کیلوگرم در هکتار(.

کشت نشاییکشت بذریکشت نشایی با تاخیر

27950 c46550 a51950 a
میانگین های عملکرد با حروف مشابه بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی داری ندارند.
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جدول 2 - هزینه تولید محصول در روش های مختلف کاشت )هزار ریال در هکتار(.

تیمارها

                        هزینه های متغیر تولیدی                             هزینه های ثابت تولیدی

هزینه کل  هزینه ای 
آماده سازي

هزینه 
کاشت

هزینه 
داشت

هزینه 
برداشت

جمع هزینه های
اجاره زمین متغیر

500038500229503500010145040000141450کشت نشایی

50001750025450350008295040000122950کشت بذری

500041500229503500010445040000144450کشت نشایی با تاخیر

هکتار(. در  ریال  هزار   / هکتار  در  )نفر  مختلف  تیمارهای  در  کاهو  تولید  مراحل  کارگری  هزینه های   -3 جدول 

تیمارها
کل برداشتداشتکاشت

هزینه تعدادنفر هزینهتعدادنفر هزینهتعدادنفر هزینهتعدادنفر 

30750015375040100008521250کشت نشایی

10250025625040100007518750کشت بذری
30750015375040100008521250کشت نشایی با تاخیر

جدول 4- درآمد خالص محصول در تیمارهای مختلف )هزار ریال در هکتار(.

درآمد خالصدرآمد ناخالصهزینه های تولیدتیمارها

170250+141450311700کشت نشایی
86525+122950209475کشت بذری

محاسبه  درصد(   22( هکتار  در  ریال  هزار   22950 و 
تعداد  به  برداشت شامل خرید کارتن  شد. هزینه های 
4 هزار همراه با هزینه های کارگری در هر سه روش 
تولید 35000 هزار ریال در هکتار بود که به تفکیک، 
بذری  نشایی،  مختلف کشت  در روش های  آن  سهم 
و کشت نشایی با تاخیر به ترتیب 34/5، 42/2 و 33/5 
تولیدی  ثابت  هزینه های  سهم  شد.  مشخص  درصد 
)هزینه اجاره( نسبت به کل هزینه های تولید به تفکیک 
و کشت  بذری  نشایی،  مختلف کشت  در روش های 
با تاخیر به ترتیب 39/4، 48/2 و 38/3 درصد  نشایی 
مشخص شد. تعداد کل کارگر در روش های مختلف 
کشت نشایی، بذری و کشت نشایی با تاخیر به ترتیب 
85 ، 75 و 85 نفرروز بود. سهم هزینه های کارگر نسبت 
تولید در روش های مختلف کشت  به کل هزینه های 
نشایی، بذری و کشت نشایی با تاخیر به ترتیب 21250 

هزارریال در هکتار )15 درصد(، 18750 هزارریال در 
هکتار  در  هزارریال   21250 و  درصد(   15/2( هکتار 
)14/7 درصد( برآورد شد. دستمزد هر کارگر روزانه 

250 هزارریال در نظر گرفته شد )جدول 2 و 3(.
درآمد  مطالعه،  سال  در  آزمایش  نتایج  اساس  بر 
نشایی،  در روش های کشت  محصول  تولید  ناخالص 
 ،311700 به ترتیب  تاخیر  با  نشایی  کشت  و  بذری 
209475 و 111800 هزار ریال در هکتار محاسبه شد 
که به تفکیک در روش کشت نشایی نسبت به کشت 
بذری و کشت نشایی با تاخیر به ترتیب 48/8 و 178/8 
درآمد  می دهد.  نشان  درآمد  افزایش  و  بهبود  درصد 
نشایی،  کشت  در  محصول  تولید  از  حاصل  خالص 
بذری و کشت نشایی با تاخیر به ترتیب 170/2، 86/5 
و 32/6- )درآمد منفی( میلیون ریال در هکتار محاسبه 

شد )جدول 4(.
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3-3- تحلیل جایگزیني و بازده نهایی تیمارهاي 
آزمایش 

بودن  غیراقتصادي  و  اقتصادي  فرضیه  اساس  بر 
کشت  روش های  جایگزینی  تیمارها،  جایگزیني 
نشایی  کشت  روش  تاخیربا  با  نشایی  کشت  و  بذری 
هکتار  در  ریال  هزار   18500 کاهش  باعث  به ترتیب 
هزینه های  در  هکتار  در  ریال  هزار   3000 افزایش  و 
تولید محصول و باعث کاهش به ترتیب 102225 هزار 
ریال در هکتار و 199900 هزار ریال در هکتار درآمد 
ناخالص خواهد شد. به عبارت دیگر، جایگزینی تولید 
کشت  روش  توسط  نشایی  کشت  روش  به  محصول 
جایگزینی،  اثر  در  زیرا  است،  اقتصادی  غیر  بذری 
هزینه  در  کاهش  از  بیش تر  ناخالص  درآمد  کاهش 
به  محصول  تولید  جایگزینی  طرفی  از  بود.  خواهد 

تاخیر  با  نشایی  کشت  روش  با  نشایی  کشت  روش 
درآمد  جایگزینی،  اثر  در  زیرا  است،  اقتصادی  غیر 
ناخالص کاهش می یابد و هزینه افزایش خواهد یافت. 
بنابراین روش کشت نشایی تولید کاهو اقتصادی تر از 
تیمار  عنوان  به  و  است  دیگر  تولید  دیگر  روش های 

برتر توصیه می شود )جدول 5(.
براساس تحلیل نرخ بازده نهایی )MRR(، با توجه 
تولید  در  سرمایه گذاری  نهایی  بازده  نرخ  اینکه  به 
روش های  به  نسبت  نشایی  تولید  روش  به  محصول 
با  نشایی  کشت  و  بذری  تولید  جمله  از  تولید  دیگر 
است،   (r)بانکی سپرده  سود  نرخ  از  بیش تر  تاخیر 
برای  نشایی  تولید  روش  در  سرمایه گذاری  بنابراین 
تولید محصول نسبت به روش های دیگر، اقتصادی تر 

و دارای مزیت است )جدول 6 و 7(.

جدول 5 - آزمون فرضیه اقتصادي وغیر اقتصادي بودن جایگزیني تیمار روش نشاء توسط سایر تیمارها )هزار ریال در هکتار(.

میانگین تغییرات هزینه ناشی از تیمارها

جایگزینی

میانگین تغییرات درآمد 

ناخالص ناشی از جایگزینی

توجیه جایگزینی تیمار تولید به 

روش نشاء توسط سایر تیمارها 

غیراقتصادی است102225-18500-کشت بذری

غیراقتصادی است199900-3000+کشت نشایی با تاخیر

جدول 6 - تحلیل نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری در روش تولید نشایی محصول نسبت به روش تولید بذر )هزار ریال در هکتار(.

میانگین درآمد تیمارها
نرخ بازده نهاییهزینه نهاییدرآمد خالص نهاییمیانگین هزینه تولیدخالص

(MRR)

1702501414508372518500MRR>rکشت نشایی

---86525122950کشت بذری

جدول 7- تحلیل  نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری در روش تولید نشایی محصول نسبت به روش کشت نشایی با تاخیر )هزار ریال در هکتار(.

میانگین درآمد تیمارها
خالص

نرخ بازده نهاییهزینه نهاییدرآمد خالص نهاییمیانگین هزینه تولید
(MRR)

1702501414502029003000MRR>rکشت نشایی

کشت نشایی با 

تاخیر

-32650144450---
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4- نتیجه گیری
افزایش  میزان  آمده،  به دست  نتایج  اساس  بر 
عملکرد کاهو در روش تولید از روش کشت نشایی 
نسبت به روش های دیگر از جمله روش کشت بذری 
و کشت نشایی با تاخیر به ترتیب 11/6 و 85/9 درصد 
آزمون  اساس  بر  زراعی،  دیدگاه  از  شد.  محاسبه 
بین  محصول  عملکرد  در  معنی داری  تفاوت  دانکن 
در سطح  بذری   و روش کشت  نشایی  روش کشت 
فرضیه  براساس  نداشت.  وجود  درصد  یک  احتمال 
تیمارها،  جایگزیني  بودن  غیراقتصادي  و  اقتصادي 
بذری  کشت  با  کاهو  تولید  روش های  جایگزینی 
نشایی  تولید  روش  به جای  تاخیر  با  نشایی  کشت  و 
هزار  افزایش 3000  و  به ترتیب سبب کاهش 18500 
و سبب  تولید محصول  هزینه های  ریال در هکتار در 
در  ریال  هزار   199900 و   102225 به ترتیب  کاهش 
بر این،  هکتار در درآمد ناخالص خواهد شد. عالوه 
براساس تحلیل نرخ بازده نهایی (MRR)، با توجه به 
اینکه نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری در روش کشت 
کشت  و  بذری  کشت  روش های  به  نسبت  نشایی 
نشایی با تاخیر بیش تر از نرخ سود سپرده بانکی است، 
بنابراین سرمایه گذاری در روش تولید نشایی نسبت به 
روش های دیگر، اقتصادی تر و دارای مزیت است. در 
مقایسه با نتایج مطالعه دیگران با نتایج مطالعه حاضر، 
ایمانی و اسدی)1392( در بررسی روش های مختف 
محصول  تولید  در  حاصله  سود  افزایش  کلم،  کشت 
در روش کشت صنعتی را نسبت به روش های کشت 

درصد   83/1 و   35/8 ترتیب  به  سنتی  و  صنعتی  نیمه 
برتر  تیمار  جایگزینی  با  این،  بر  عالوه  کرد.  محاسبه 
)روش کشت صنعتی( با سایر روش ها، درآمد کاهش 
و هزینه افزایش یافت که کاماًل با نتایج مطالعه حاضر 
نشایی  کشت  روش  خالص  )درآمد  دارد  مطابقت 
نسبت به سایر روش های کشت بیش تر و در صورت 
درآمد  روش ها،  سایر  توسط  برتر  تیمار  جایگزینی 
کاهش یافت(. همچنین با توجه به زودرسی محصول 
قیمت  و  نوبرانه  محصولی  به عنوان  بازار  نیاز  تامین  و 
مناسب محصول حاصل از کشت نشایی، از دو جهت 
عملکردی و اقتصادی مقرون به صرفه تر است و برای 
خواهد  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  تولید کنندگان 
محصول  سودآوری  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین  بود. 
برای زارعین، پیشنهاد می شود اول ارقامی تولید شود 
که دارای پتانسیل عملکرد اقتصادی باالیی در مناطق 
مستعد باشد و دوم ارقام تولیدی از بازارپسندی باالیی 
شود.  زراعین  نظر  جلب  موجب  تا  باشد  برخوردار 
سوم، در مناطق، فصل و زمانی کشت شود که دارای 

مزیت اقتصادی باشد.

تشکر و قدردانی
نگارندگان از افراد علمی، سازمان جهاد کشاورزی 
استان البرز و موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و 
تامین منابع مالی پژوهش تشکر و قدردانی  برای  بذر 

می کنند.
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