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 انجام 1397-98و  1396-97های زراعی سال درکرمانشاه،  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
و  دو یانتقال نشا، شاهدعنوان  بهمهر  15ت مستقیم بذر کلزا در این آزمایش شامل کش شد. تیمارهای

دستیابی  برای، حاضر در پژوهش بود.آبان  20و  10 و مهر 25 کاشت مختلف هایدر تاریخبرگی چهار
. شد استفادهو بازده فروش نسبت فایده به هزینه  ،جزئیبندی  از روش بودجه هدف ارزیابی اقتصادی، به

تیمار کشت  مربوط به کلزاعملکرد میانگین بیشترین ، و کرمانشاه های البرزاستان در، مطالعه طبق نتایج
کیلوگرم در  4857و  3495با مقادیر  ،ترتیب به، مهر 15 کاشت در تاریخ عنوان شاهد به بذر مستقیم

در  تیمار شاهد مد خالصدر محل اجرای کرمانشاه نسبت به کرج، میانگین عملکرد و درآهکتار بود. 
نرخ تنزیل  با شاهدارزش حال درآمد خالص تیمار و درصد  2/72و  39ترتیب،   ، بههای آزمایشسال

دهد. در مقایسه تیمارهای کشت نشایی درصد افزایش نشان می 9/78آزمایش های  درصد در سال بیست
از نظر  ،در مجموع وکرمانشاه بوده  کشت نشایی در استان البرز سودآورتر از استاناجرا، های  در محل

 .ه استشدتوصیه  های آزمایش عنوان تیمار برتر در مکان به ارجحیت زراعی و اقتصادی، تیمار شاهد

 . کلزا ،عملکرد، روش مرسوم، روش نشایی، ارزیابی اقتصادی :هاواژهکلید

 JEL: Q1, Q18, D04, D2, D24بندی  طبقه

 مقدمه

طور  به که رود شمار می به جهان های اقتصادیبخش ترین بخش کشاورزی از مهم

و نقش بارزی در توسعه و استقالل  استبا امنیت غذایی و سالمت جامعه در ارتباط  مستقیم،

به  کاهش وابستگی به واردات با اتکا ارتقای امنیت غذایی، همچنین،کنند. کشورها ایفا می

در این  ند.رو شمار می ههای بخش کشاورزی بتتولید داخل و استفاده بهینه از منابع از اولوی

دستیابی به  برایشود.  های اصلی امنیت ملی کشور محسوب میلفهؤم امنیت غذایی جزو راستا،

تولید محصوالت کشاورزی  پیش روی کشورهاست؛ یکی، دو راه اساسی ،امنیت غذایی و ملی

. واردات محصوالت و ستها، واردات از دیگر کشورو مواد غذایی در داخل کشور و دیگری

غذایی عالوه بر آثار اقتصادی دارای پیامدهای منفی از نظر سیاسی و افزایش وابستگی  مواد

برای رسیدن به امنیت  توسعه و رونق تولید در داخل کشور راستایتالش در بنابراین، . است

محسوب  در بخش کشاورزی ها ترین سیاست و از مهم راهکار مناسب و منطقی یک غذایی
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 ،1397تا  1356های طی سال و ی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایرانا گونه شود، بهمی

که همین افزایش  ،میلیون تن رسیده 130میلیون تن به  26تولیدات بخش کشاورزی از 

درصدی ارزش افزوده  5/32از طرف دیگر، سهم . استمدعبر این  یبرابری گواه پنج

 شده در اقتصاد ملی از اهمیت بخش کشاورزیتولید ارزش افزودهکشاورزی از  وکار کسب

یکی از محصوالت کشاورزی و  .(Asadi et al, 2019) کنددر اقتصاد ملی حکایت می کشور

گندم در  راهبردیغذایی کشور که در تناوب زراعی نقش مهمی در پایداری تولید محصول 

باعث تقویت  ،که در تناوب کشت ستکلزاویژه  بههای روغنی کند، کشت دانهکشور ایفا می

در سال زراعی . (Jabbari, 2019) دشو خاک، کاهش آفات و امراض و استفاده بهینه از آب می

هزار  2/308 از تن هزار 3/522های روغنی در کشور ، کل تولید محصوالت دانه97-1396

درصد بوده که  2/63 سهم تولید کلزا و از آن میان، هکتار سطح زیر کشت این محصوالت بود

در سال . (Ahmadi, et al., 2019) های روغنی استبیشترین تولید در بین محصوالت دانه

شده هزار تن روغن از آنها استحصال  130که  ،هزار تن بوده 360، تولید کلزا 1398-99زراعی 

رکیب دلیل ت درصد پروتئین است که به 35تا  25درصد روغن و  45تا  40. کلزا حاوی است

 ، ازشده ندک اسیدهای چرب اشباعو درصد ا شده مناسب اسیدهای چرب غیراشباع

درصد روغن مورد نیاز  از آنجا که هجدهرود. شمار می هخوراکی بهای  ترین روغن ارزشبا

محصول  تولید افزایش راستایریزی در ، برنامه(Jabbari, 2019) شود می تأمینکشور در داخل 

  .شود میروغن در کشور ضروری احساس تولید ضریب خوداتکایی  فزایشو ا های روغنیدانه

م نظابا استفاده از  افزایش تولید گیاهان زراعی های کارگیری روش به ،در جهان ،امروزه

محصوالت مختلف زراعی، امنیت غذایی و مبارزه با  افزایش تولید منظور کشت نشایی به

 نظامهدف اصلی از  (.Abraham, et al., 2014) تاستغییرات اقلیم در حال توسعه و گسترش 

استقرار اولیه و سالم گیاهچه، کاهش رقابت بین گیاهان، افزایش مواد آلی خاک،  کشت نشایی

وری و بهره ،کشت و در نتیجه این نظامبا استفاده از آب هوادهی فعال خاک، و مصرف دقیق 

آنچه اهمیت انجام  (.Dash and Pal, 2011; Verma and Gorai, 2014) استسودآوری 
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دلیل  به ،اغلب موارد در ،برخی مناطق کشوردر این است که  ،سازدرا نمایان می حاضر پژوهش

پایین بودن مواد آلی خاک، احتمال باالی بارندگی در اوایل پاییز و باقی ماندن قسمت زیادی 

کلزا در نیمه دوم سال  برای تولید سازی زمین مزارع آماده، از بقایای محصوالت تابستانه

و یا اینکه اساساً  شود میکشت  تأخیرکلزا یا با  ،شود و در نتیجهانجام نمی مطلوب ای گونه به

در  ،نمونه رای. بن زمان مناسب، امکان کشت وجود نخواهد داشترفتدلیل از دست  به

 که عتدل سرد کشورمناطق سرد و مهای مشابه در و برخی از استان کرمانشاه هایی از استان بخش

جات، آفتابگردان، ذرت  برخی محصوالت زراعی از قبیل صیفیکشت تابستانه یا  کشت دوم

سازی  آماده ،محصول قبلی و در نتیجه دیرهنگامدلیل برداشت  به ،دگیریمصورت ای علوفه

رای ب، همراه استاحتمال سرمازدگی  شود که با انجام می تأخیربا کاشت کلزا  ،زمین دیرهنگام

از مزایای (. Jabbari, 2019) دکرصورت نشاکاری کشت  توان کلزا را بهمی ،رفع این مشکل

سازی زمین، استقرار فرصت کافی برای آماده اند از: عبارت کشت نشاییروی آوردن به 

های زیاد، ها در ابتدای فصل کشت در اثر بارندگی ها، عدم از بین رفتن گیاهچهمطلوب بوته

ها در زمان های قوی و انتقال گیاهچهخسارت سرمای زمستانه، تولید گیاهچه جلوگیری از

مناسب به زمین اصلی، ایجاد تراکم و آرایش کاشت مناسب در زمین اصلی، ایجاد بهترین بستر 

ریز بودن بذور کلزا و نامناسب بودن  .های هرز ای بذر در خزانه و عدم رقابت علفکشت بر

 کهشود موجب می ،ی پس از محصوالت تابستانهتأخیرهای  شتدر ک ویژه هب ،بستر کشت

و مزرعه دچار بدسبزی شود. کشت نشایی  برودزنی از بین  صد باالیی از بذرها بعد از جوانهدر

روز  سیعالوه بر فراهم ساختن امکان مدیریت متمرکز در  ،در صورت بازیافت خوب نشاها

در  تأخیربا کاهش خسارت ناشی از  همراه اولیه کاشت و پوشش سریع سطح مزرعه و تولید

 ،کند. با این حالامکان توسعه کشت کلزا را فراهم می ،سبزی ناشی از علل مختلفکاشت یا بد

نشاکار های  آالت مانند دستگاه افزایش ضریب مکانیزاسیون و ماشینکشت نشایی کلزا نیازمند 

و  شوددستی حذف  یم کشت نشایدر نظا کار نیروی هزینه باالی گیری از آنها، با بهرهتا  است

تولید نشا در سطح وسیع  ،م مکانیزه کشت نشایی افزایش یابد. همچنیننظاکارآمدی اقتصادی 
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 درومی شمار به م کشت نشایی کلزانظاها در هزینه از دیگر محدودیت های کمدر گلخانه

(Jabbari, 2019.)  ،برای کشت نشایی شدهیاد زراعی مزایایمجموع با توجه به بنابراین 

های آیا در تاریخ» اند از: عبارت حاضر بخش اقتصادی پژوهش اساسی تاالؤسمحصول، 

مستقیم بذر در مناطق هدف مختلف کشت کلزا، روش کشت نشایی در مقایسه با روش کشت 

 «.تر است؟ از لحاظ زراعی و اقتصادی در مناطق هدف مناسب تیمارکدام » و« تر است؟ اقتصادی

با توجه به بنابراین، . پژوهش است اهداف اصلی این بخش از ها روشنگر پرسشین دخ بپاس

 واکنشمحدودیت منابع و امکان دسترسی بیشتر کشاورزان به تولید محصول و از طرف دیگر، 

های مختلف از لحاظ عملکرد و بازدهی در تاریخ ت هر محصول و هر رقم زراعی مربوطمتفاو

ترین روش و  منظور توصیه مناسب کشت، انجام چنین پژوهشی بههای کشت نسبت به روش

و مطالعه حاضر هم در  نماید میتاریخ کاشت هر محصول بسته به نوع رقم در مناطق ضروری 

 ه است. صورت گرفتهمین راستا 

و زیر کشت ، سطح 1396-97طبق اطالعات وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 

، سطح زراعی تن بود. در همین سال 329843 هکتار و 191251تیب، تر  ، بهتولید کلزا در کشور

میلیون  276593، هکتار 155622ترتیب،   ، بهکشت، تولید و عملکرد کلزای آبی در کشور زیر

کشت، تولید و  سطح زیر. در استان البرز، کیلوگرم در هکتار گزارش شده است 1777تن و 

در استان کیلوگرم در هکتار بود.  964تن و  910، رهکتا 944ترتیب،   ، بهعملکرد کلزای آبی

تن و  19969، هکتار 7882ترتیب،   ، بهکشت، تولید و عملکرد کلزای آبی سطح زیرکرمانشاه، 

پی، مطالعاتی چند در  (.Ahmadi, et al., 2019شده است )کیلوگرم در هکتار گزارش  2533

 در داخل و خارج کشور راعیمحصوالت زبرخی نشایی  کشت کشت مستقیم و در زمینة

 شود. می یادآوری

مقایسه کشت مستقیم و  در(، Rahnama and Bakhshandeh, 2005) راهنما و بخشنده

ین نتیجه دب ،در استان خوزستان کاشت مختلفهای  تاریخدر  308نشایی کلزا هیبرید هایوال 

نشایی نسبت به  کشت های کاشت درمتوسط عملکرد دانه و روغن در کلیه تاریخرسیدند که 



 118، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

90 

بر اساس  درصد در هکتار افرایش نشان داده است. 8/21و  21ترتیب،   ، بهبذر مستقیم کشت

در  تأخیراثر و ی مقایسه کشت مرسوم و کشت تأخیر(، در Rameeh, 2016رامئه ) نتایج مطالعة

ر د تأخیر ،در استان مازندران 1390-92های طی سال کلزاکاشت بر خصوصیات زراعی و

ی ا گونه ، بهشدهوزن هزاردانه  جز در تمامی صفات زراعی به دارکاشت منجر به کاهش معنی

 ,.Dargahi et al) درگاهی و همکاراندرصد بوده است.  38/0که میزان افت عملکرد دانه 

ین نتیجه ، بدهزینه -تحلیل فایدهبا استفاده از  اقتصادی کلزا در استان گلستان در بررسی، (2016

ریال  12/2 و 09/2ترتیب،   ، بهتولید کلزای آبی و دیمگذاری در یک ریال سرمایهبا دند که رسی

 .است تولیدی که نشانگر اقتصادی بودن این فعالیت ،منفعت نصیب تولیدکنندگان هدف شده

در  ،(Naderi Arefi and Abedini Esfahlani, 2014) نادری عارفی و عابدینی اسفهالنی

های کلزای ی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و الینتأخیریخ کاشت مرسوم و اثر تارمقایسه 

در کاشت بر تعداد دانه در  تأخیر اثر که ندین نتیجه رسیددب ،پاییزه و بهاره در شهرستان گرمسار

فنایی د. گذارمی تأثیر وزن هزاردانه و ارتفاع بوتهبر ولی  ،یستندار معنیغالف و عملکرد دانه 

های (، در بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپFanaei et al., 2015اران )و همک

در کاشت  تأخیرکه  ندن نتیجه رسید، بدیی در شهرستان زهک زابلتأخیرنسبت به کاشت  کلزا

ای که ارقام هایوال  گونه ، بهشودباعت کاهش مقدار وزن هزاردانه، عملکرد دانه و روغن می

های  نسبت به ژنوتیپ ،کیلوگرم در هکتار 2453و  2701با تولید ترتیب،   ، بهاس و آرجی 401

 ,.Rabiee et alربیعی و همکاران )بر پایة نتایج مطالعة اند.  دیگر بیشترین عملکرد را داشته

در اراضی  بخش کلزاارقام امید عملکرد اجزایاثر تاریخ بر عملکرد و برخی  زمینةدر  ،(2010

 دارتفاوت معنی زراعیکاری و ارقام کلزا از نظر صفات شانهای  بین تاریخ ،گیالناستان  شالیزار

، کلزا رقم شناختی زیستعملکرد دانه، روغن و عملکرد میانگین بیشترین  ،همچنین ؛ردوجود دا

کشت نشایی ارقام کلزا در رو،  و از این بودکیلوگرم در هکتار  8284و  1265، 2852ترتیب،   به

حداکثر  ست و بهدر راستای گسترش کشت نشایی کلزا ثرؤم یمناسب روش تاریخ کاشت

 Mulyati et مولیاتی و همکارانبه گزارش . دخواهد انجامیعملکرد دانه و شاخص برداشت 
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al., 2009))، منظور بهبود استقرار پس از  گیاهچه چهاربرگی کلزا به ،در کشت نشایی گیاه کلزا

به زمین  طی انتقال نشاریشه و جبران خسارت به ریشه گیاه که در زمین اصلی، رشد مناسب  نشا

 ژائو. بیشتری در مقایسه با کشت مستقیم بذر نیاز دارد (Zn) به میزان روی ،دهداصلی رخ می

(Zhao, 1990)،  هجدهکشت نشایی با  نتیجه رسید که درین ، بددر کشور چین ایمطالعهدر 

و  کونگکاهش یافته است.  درصد 37د بذر ملکرهای روغنی، عدر کشت دانه تأخیرروز 

 32 ، طیکلزا های مختلف کشت بذرمقایسه روشدر (، Cong et al., 2019) همکاران

 مستقیم بذر نسبت به کشت نشایی،در کشت که  ندنتیجه رسیدین ، بدکشور چین آزمایش در

اد مغذی کمتر بوده و محصول به کمبود مو ماده خشک و شاخص برداشت، عملکرد بذر

عملکرد محصول کمتر  مغذی، ی که در صورت کمبود این موادا گونه ، بهاستتر  حساس

 .خواهد شد

 های مختلف کشت بذرمقایسه روشدر (، Fanadzo et al., 2009) و همکاران نادزواف

مستقیم نسبت به کشت نشایی در کشت که  ندنتیجه رسیدین ، بدآفریقای جنوبیکشور  در ذرت

روز زودتر اتفاق  یازده تا پانزدهدهی محصول  تر و مرحله گل وره رشد محصول کوتاهطول د ،بذر

شود؛ با مصرف کمتر کود نیتروژن، عملکرد دانه بیشتر می ،نشاییدر کشت  ؛ افزون بر این،افتدمی

بر تر است. روش کشت نشایی منطقی ،است در مناطقی که آسیب پرندگان به محصول زیاد و

های مقایسه عملکرد دانه در روشدر  (،Xu et al., 2019) و همکاران وژالعة اساس نتایج مط

نسبت به کشت  نشاییدر کشت  ،در کشور چین محصول برنج و مستقیم بذر نشایی کشت

 وحاصل شده  (درصد دوازده) یبیشترعملکرد ، مصرف آب و نیروی کار کمتربا  مستقیم بذر،

های مدیریتی، نوع خاک و شرایط ر بسته به روشالبته کاهش عملکرد در کشت مستقیم بذ

های مدیریت سازی شیوهبهینه ؛ همچنین،بوده استدرصد متغیر  42تا  2بین  ای دامنه اقلیمی در

در روش کشت مستقیم بذر و کاهش فاصله عملکردی بین دو  محصول برای بهبود عملکرد

(، در بررسی Mahrokh et al., 2019ماهرخ و همکاران ). ه استروش کشت توصیه شد

 کشت نشایی و پرایمینگ بذر در کشت دوم ذرت در کرج در سال زراعی  تأثیراقتصادی 
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ین نتیجه ، بدو شاخص منفعت خالص نهایی جزئیبندی بودجه شیوةبا استفاده از  ،97-1396

در تاریخ کشت  704آمد خالص روش کشت مستقیم بذر ذرت رقم میانگین در رسیدند که

درصد بوده که نسبت به  2/70میلیون ریال در هکتار و بازده فروش محصول  6/123تیر  دهم

 تأثیردر بررسی اقتصادی  (Golzardi, 2020)زردی  گل .استتر اقتصادی ،های دیگرروش

سال  طیای در کرج کشت مستقیم، نشایی و پرایمینگ بذر در ارقام مختلف سورگوم علوفه

و شاخص منفعت  جزئیبندی بودجه شیوة نیز های زراعی وشیوه با استفاده از ،1396-97زراعی 

در چین اول مربوط به ای سورگوم علوفهین نتیجه رسیدند که بیشترین عملکرد ، بدخالص نهایی

آمد خالص روش میانگین در ؛ همچنین،های پرایمینگ بذر و کشت نشایی بوده استروش

میلیون ریال در هکتار  1/99تیر  دهمکاشت پرایمینگ بذر سورگوم رقم اسپیدفید در تاریخ 

  .تر بوداقتصادی ،های کشتبوده که نسبت به سایر روش

در کلزا  عملکرد دانه و روغنکه دهد نشان میدر داخل و خارج کشور  شده انجام نتایج مطالعات

ت در روش کشای و برنج محصوالت زراعی از جمله ذرت، سورگوم علوفه عملکرد بذر در سایرو 

 Rahnama and Bakhshandeh, 2005; Fanadzo et) از کشت مستقیم بذر بوده است نشایی بیش

al., 2009; Rabiee et al., 2010; Xu et al., 2019; Golzardi, 2020; Cong et al., 2019.) 

 کلزادر مقایسه با کشت مستقیم بذر کشت نشایی  اقتصادیارزیابی  حاضر پژوهش هدف

 بوده است. )کرج و کرمانشاه(  در مناطق هدف کشت مختلف هایریخدر تارقم احمدی 

 هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی  های کامل تصادفی در سه تکراردر فالب طرح بلوک آزمایشاین 

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 

اجرا  برای تولید کلزا رقم احمدی ،1397-98و  1396-97عی های زراسالاستان کرمانشاه، در 

عنوان شاهد، انتقال  مهر به پانزدهمل کشت مستقیم بذر کلزا در شد. تیمارهای این آزمایش شام

 آبان بود. در پژوهش 20و  10مهر،  25های مختلف کاشت نشای دو و چهاربرگی در تاریخ
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، از تیمار ای هرتیمارها، پس از محاسبه بازده برنامهمنظور ارزیابی و بررسی اقتصادی  به، حاضر

بندی جزئی، روش بودجهدر استفاده شد. ی و نسبت منفعت به هزینه بندی جزئهای بودجهروش

ترین تیمار در بین تیمارهای مختلف در قالب یک  اذ تصمیم در مورد انتخاب اقتصادیبرای اتخ

  (:Soltani, 2007) ستزیر الزم ا شرح ی بهمحاسبات ،طرح آزمایشی

 (Bi + C1)الف( محاسبه منافع اجرای تیمارهای مختلف: 

 (.Bi) آیدمی دست بهافزایش درآمد: محاسبه افزایش درآمدی که در اثر اجرای تیمار جدید   -1

دلیل اجرای تیمار رقیب انجام هزینه آن محاسبه هزینه تیمار شاهد که به کاهش مخارج:  -2

 (.C1) دیگر الزم نخواهد بود

 (Ci + B1)ب( محاسبه هزينه اجرای تیمارهای مختلف: 

 (.Ci) شودمی ایجادای که در اثر اجرای تیمار جدید محاسبه هزینه :افزایش مخارج -1

دلیل اجرای تیمار رقیب از دست آمد: محاسبه درآمد مربوط به تیمار شاهد که بهکاهش در -2

 (.B1) رودمی

 (،(Ci + B1) < (Bi + C1)باشد ) های آنهزینه منافع تیمار مورد نظر بیش از چنانچه

و در غیر  استدهد که تیمار مورد بررسی از نظر اقتصادی سودآورتر از تیمار شاهد نشان می

( 2( و )1که در روابط ) ، چنانتیمار شاهد برتر از تیمار مورد نظر خواهد بود ،صورت این

 ،بندی تیمارهاتیمارهای مورد مطالعه و رتبهانتخاب برترین تیمار از بین  شود. برای مشاهده می

تیمارهای  به هزینه تیا بر اساس میزان نسبت منفع توان بر اساس مقدار منافع خالص تیمارمی

  :کردمختلف اقدام 

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

(2)  ] (Ci + B1) / [(Bi + C1) = هابه هزینه تیمار تنسبت منفع 
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بندی تحلیل فرضیه اقتصادی و غیراقتصادی بودن جایگزینی تیمارها در روش بودجهبته ال

، وضعیت درآمد و شوندجای تیمار برتر جایگزین  هدهد که اگر سایر تیمارها بنشان می جزئی

که نتایج  هنگامی در مباحث اقتصادی، معموالً های تیمارها چگونه خواهد بود.هزینه

 ةشد بینی ایج پیشتوان نتهای مختلف باشد، نمیی پروژه مربوط به سالمده از اجراآ دست به

ارزش زمانی پول با  د، بلکه ابتدا بایبا هم جمع کرد طور مستقیم به رآمدها راد مربوط به هزینه/

و نسبت  (NPV) ارزش کنونی خالص ،و سپسبه ارزش کنونی مشخص  تنزیل مناسبنرخ 

سازی ارقام از معادل رو، برای از این. دشوای سودآوری تعیین هشاخصعنوان  بهفایده به هزینه 

با  و نسبت فایده به هزینه و ارزش کنونی شد بار در اقتصاد مهندسی استفاده پرداخت یک رابطة

اجرای  ،. البته اگر ارزش حال خالص تیمار مثبت باشد( برآورد شد4( و )3) استفاده از روابط

برای  انتخاب حداقل نرخ قابل قبول یا نرخ تنزیلمورد  . درتیمار اقتصادی خواهد بود

، هزینه همچون تغییر ارزش زمانی پول در طول زمان یبه عوامل ها، این نرخ سازی داده معادل

ی بستگی دارد. البته گذارسرمایه، میزان خطر موجود و برتری زمانی سرمایه ةرفت ت ازدستفرص

ة . در مطالعاستنرخ تنزیل  ةکنند سرمایه عامل تعیینة رفت ، هزینه فرصت ازدستمعمول به طور

 ،به حداقل نرخ قابل قبول های بانکی نرخ بهره بلندمدت سپرده علت نزدیک بودن حاضر، به

 ,Soltani) ه استاستفاده شد ، از این شاخصهای مختلفهزینه و درآمد سالسازی برای معادل

2007):  

(3)  F=P(1+i)
t  

(4)  ( ) ( )t t tNPV PV B PV TVC  

برای انتخاب سودآورترین  (،5مطابق رابطه )، نسبت منفعت به هزینه تحلیلدر روش 

 آزمایشی در طرح های آزمایشدر سال ابتدا میانگین منافع و هزینه تیمارهای مختلف ،تیمار

ارزش حال منافع به معادل  ارزش حالیا معادل  نسبت میانگین منافع ساالنه و ،سپس محاسبه و

 مقایسه «یک»شده با معیار  . نسبت محاسبهشود میبرآورد  هزینه تیمارهای مختلف در طرح
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قبول قابل تیماراز نظر اقتصادی  ،یک باشدتر از عدد  صورتی که این نسبت بزرگ در شود؛ می

 شد: خواهد رد  ،صورت غیر این ودرخواهد بود 

(5)  / ( ) / ( )t tB C PV B PV TVC 

 ،امiتیماار   ارزش کنونی هزینه/درآمدP ،امiتیمار ارزش آتی هزینه/درآمد  F، (5در رابطه )

NPVt  تیمااار ارزش حااال خااالصiام،( )tPV B  تیمااار گااذاری در ارزش حااال منااافع ساارمایه

iام،( )tPV TVC تیماار  گذاری در های سرمایهارزش حال هزینهiام، (B/C)     نسابت منفعات باه

 است. نرخ تنزیل iو  سال تحلیل t، امiهزینه تیمار 

 و بحث نتايج
 در استان کرمانشاه تیمارها درآمدهزينه و 

میانگین عملکرد ، 1397-98و  1396-97های زراعی حل اجرای کرمانشاه، در سالدر م

 7100، ترتیب به ،مهر پانزدهمدر تاریخ کشت  عنوان شاهد به یتیمار کشت بذررقم احمدی در 

دارای بیشترین عملکرد در ی که ای گونه ، بهبودهکیلوگرم در هکتار  4857میانگین  و 2614و 

زراعی دوم آزمایش نسبت به سال اول  یین بودن عملکرد دانه در سالالبته پا .استهکتار 

ایجاد خسارت سنگین سن بذرخوار کلزا و اپیدمی  ،یل بارندگی بسیار اندک در اردیبهشتدال به

زدگی در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت در منطقه وقوع تنش سرما و یخ و شدن بیماری،

که دهد نگین عملکرد دانه در تیمارهای مورد مطالعه نشان مینتایج مقایسه میااست.  بودههدف 

عملکرد دانه در تیمارهای انتقال نشای چهاربرگی و دوبرگی بسیار کمتر از تیمار کشت مستقیم 

عنوان شاهد نسبت به انتقال نشای  ملکرد کلزا در کشت مستقیم بذر به. افزایش عاستبذر 

و  2/84، 3/108ترتیب،   ، بهآبان 20آبان و  10ر، مه 25های کاشت دوبرگی کلزا در تاریخ

آبان و  10مهر،  25های کاشت درصد و نسبت به انتقال نشای چهاربرگی کلزا در تاریخ 7/129
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توجه به قیمت تضمینی دانه  بادرصد بیشتر بوده است.  7/87و  6/112 ،7/77ترتیب،   ، بهآبان 20

بیشترین ریال به ازای هر کیلو،  32391و  28665 ،ترتیب ، به1398و  1397های در سالکلزا 

های آزمایش در سال مهر پانزدهم کشت کشت مستقیم بذری در تاریخ میانگین درآمد خالص

 . (1جداول ) میلیون ریال در هکتار بود 2/105

 های آزمايش کرمانشاه در سالاستان در  تولید کلزامیانگین هزينه و درآمد  -1 جدول

 تیمار

 هزينه تولید میانگین

 (میلیون ريال در هکتار)

 دانه میانگین عملکرد

 کیلوگرم در هکتار()

 میانگین 1397-98 1396-97 میانگین 98-1397 97-1396

 4857 2614 7100 9/39 9/48 9/30 )شاهد(مهر  15کشت مستقیم بذری در تاریخ 

 5/2332 1788 2877 9/54 4/67 3/42 مهر 25انتقال نشای دوبرگی در 

 5/2733 2215 3252 9/54 4/67 3/42 مهر 25انتقال نشای چهاربرگی در 

 5/2637 2277 2998 9/54 4/67 3/42 آبان  10انتقال نشای دوبرگی در 

 5/2284 1882 2887 9/54 4/67 3/42 آبان  10انتقال نشای چهاربرگی در 

 2114 1928 2300 9/54 4/67 3/42 آبان  20انتقال نشای دوبرگی در 

 5/2587 2219 2956 9/54 4/67 3/42 آبان  20انتقال نشای چهاربرگی در 

 تیمار

 میانگین درآمد

 ()میلیون ريال در هکتار

 میانگین سود

 ()میلیون ريال در هکتار

 میانگین 1397-98 1396-97 میانگین 98-1397 97-1396

 2/105 8/37 6/172 1/144 7/84 5/203 )شاهد(مهر  15کشت مستقیم بذری در تاریخ 

 4/15 -5/9 2/40 2/70 9/57 5/82 مهر 25انتقال نشای دوبرگی در 

 6/27 3/4 51 5/82 7/71 2/93 مهر 25انتقال نشای چهاربرگی در 

 25 3/6 7/43 8/79 7/73 9/85 آبان  10انتقال نشای دوبرگی در 

 17 -5/6 5/40 9/71 61 8/82 آبان  10انتقال نشای چهاربرگی در 

 3/9 -5 7/23 2/64 4/62 9/65 آبان  20قال نشای دوبرگی در انت

 5/23 5/4 5/42 3/78 9/71 7/84 آبان  20انتقال نشای چهاربرگی در 

 های پژوهش مأخذ: یافته
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 دآوری تیمارها در استان کرمانشاهسو

کشت مستقیم بذر در میانگین ارزش حال درآمد خالص تیمار ، 2 جدولطبق نتایج 

ترتیب،   ، بهدرصد پانزده و بیستتنزیل های با نرخ های آزمایشدر سال مهر دهمپانز تاریخ

در  هزینه این تیمار نسبت فایده بهمیانگین میلیون ریال در هکتار محاسبه شد.  5/121و  1/117

، شد محاسبه 83/3و  77/3ترتیب،   ، بهدرصد پانزده و بیستهای تنزیل نرخ با های آزمایشسال

، درصد های تنزیل پانزده و بیستبا نرخگذاری در این تیمار یک ریال سرمایه کهآن نشانگر

 تیمارهای نشایی با همدیگر، مقایسه کشتدر  همراه دارد. ریال منفعت به 83/3و  77/3ترتیب،   به

با  های آزمایشدر سال درآمد خالصدارای بیشترین  مهر 25انتقال نشای چهاربرگی در 

میلیون ریال در هکتار محاسبه  75/32و  5/31ترتیب،   ، بهدرصد انزده و بیستهای تنزیل پ نرخ

های تنزیل پانزده و با نرخهای آزمایش در سالهزینه این تیمار  نسبت فایده بهمیانگین شد. 

گذاری در یک ریال سرمایه دهندة آنکه نشان ،محاسبه شد 55/1و  54/1ترتیب،   ، بهدرصد بیست

همراه  ریال منفعت به 55/1و  54/1ترتیب،   ، بهدرصد های تنزیل پانزده و بیسترخبا ن این تیمار

و تحلیل  جزئیبندی یج ارزیابی اقتصادی با استفاده از روش بودجهبا توجه به نتا .دارد

 ،شود که از نظر ارجحیت اقتصادی، تیمار برترمشاهده می، 3و  2ول اجد مندرج در جایگزینی

که اگر سایر تیمارها جایگزین ، چرااست( مهر پانزدهممستقیم بذر در تاریخ کشت )تیمار شاهد 

ارزش  ،چون در صورت جایگزینی ،اقتصادی خواهد شدشود، جایگزینی غیرتیمار برتر انتخابی 

البته با توجه به نتایج، نسبت منفعت به هزینه برای تمامی یابد. کنونی منافع خالص کاهش می

 یادشدهاقتصادی بودن تیمارهای  ةدهند ه، که نشانر از یک برآورد شدتیمارهای آزمایش بیشت

 . است
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در کرمانشاه در  هزينه تیمارها و نسبت فايده به میانگین ارزش کنونی درآمد خالص -2جدول 

 های تنزيل متفاوتبا نرخ های آزمايش سال

 تیمار

میانگین ارزش 

کنونی هزينه 

)میلیون ريال در 

 هکتار(

زش کنونی میانگین ار

درآمد ناخالص 

)میلیون ريال در 

 هکتار(

میانگین ارزش 

کنونی درآمد خالص 

)میلیون ريال در 

 هکتار(

میانگین نسبت 

 فايده به هزينه

بندی تیمارها بر  رتبه

اساس ارزش کنونی 

درآمد خالص و 

 نسیت فايده به هزينه

%15 %20 %15 %20 %15 %20 %15 %20 %15 %20 

کشت مستقیم 

تاریخ  بذر در

 مهر )شاهد( 15

2/42 43 3/159 5/164 1/117 5/121 77/3 83/3 1 

انتقال نشای 

 25دوبرگی در 

 مهر

58 1/59 4/76 5/78 4/18 4/19 31/1 33/1 6 

انتقال نشای 

چهاربرگی در 

 مهر 25

58 1/59 5/89 8/91 5/31 7/32 54/1 55/1 2 

انتقال نشای 

 10دوبرگی در 

 آبان

58 1/59 3/86 4/88 2/28 3/29 49/1 5/1 3 

انتقال نشای 

چهاربرگی در 

 آبان 10

58 1/59 1/78 2/80 1/20 1/21 35/1 36/1 5 

انتقال نشای 

 20دوبرگی در 

 آبان

58 1/59 1/69 7/70 1/11 6/11 19/1 2/1 7 

انتقال نشای 

چهاربرگی در 

 آبان 20

58 1/59 7/84 8/86 6/26 7/27 46/1 47/1 4 

 وهشهای پژ مأخذ: یافته
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کشت مستقیم بذر در  جای تیمار انتخابی )تیمار هتحلیل جايگزينی ساير تیمارها ب -3جدول 

 (واحد: میلیون ریال در هکتار) های تنزيل متفاوت در استان کرمانشاهبا نرخ مهر( 15تاريخ 

مقايسه جايگزينی 

 تیمارها

  ارزش کنونی

 منافع خالص تیمار
(Bi + C1) - (Ci + B1) 

 يسهنتیجه مقا

%15 %20 %15 %20 

 جای به 2جایگزینی تیمار 

 1 تیمار انتخابی
7/98- 1/102- 

چون در  ،اقتصادی استاست و جایگزینی غیر 2ر از تیمار برت 1تیمار 

 .ارزش کنونی منافع خالص کاهش می یابد ،صورت جایگزینی

 جای به 3جایگزینی تیمار 

 1 تیمار انتخابی
6/85- 8/88- 

چون در  ،اقتصادی استاست و جایگزینی غیر 3ز تیمار ر ابرت 1تیمار 

 .ارزش کنونی منافع خالص کاهش می یابد ،صورت جایگزینی

 جای به 4جایگزینی تیمار 

 1 تیمار انتخابی
8/88- 2/92- 

چون در  ،اقتصادی استاست و جایگزینی غیر 4ر از تیمار برت 1تیمار 

 .می یابدارزش کنونی منافع خالص کاهش  ،صورت جایگزینی

 جای به 5جایگزینی تیمار 

 1 تیمار انتخابی
97- 4/100- 

چون در  ،اقتصادی استاست و جایگزینی غیر 5ر از تیمار برت 1تیمار 

 .ارزش کنونی منافع خالص کاهش می یابد ،صورت جایگزینی

 جای به 6جایگزینی تیمار 

 1 تیمار انتخابی
106- 9/109 

چون در  ،اقتصادی استجایگزینی غیراست و  6ر از تیمار برت 1تیمار 

 .ارزش کنونی منافع خالص کاهش می یابد ،صورت جایگزینی

 جای به 7جایگزینی تیمار 

 1 تیمار انتخابی
4/90- 8/93 

چون در  ،اقتصادی استاست و جایگزینی غیر 7ر از تیمار برت 1تیمار 

 .ارزش کنونی منافع خالص کاهش می یابد ،صورت جایگزینی

 های پژوهش افتهمأخذ: ی

 و درآمد تیمارها در استان البرز هزينه

 ،1397-98و  1396-97های زراعی ، در سالدر استان البرز محل اجرای کرجدر 

 3120و  3870ترتیب،   ، بهعنوان شاهد به مهر پانزدهممیانگین عملکرد تیمار کشت بذر در تاریخ 

. استدارای بیشترین عملکرد در هکتار ی که ا گونه ، بهبودهکیلوگرم در هکتار  3495و میانگین 

عنوان شاهد نسبت به انتقال نشای دوبرگی کلزا در  ملکرد کلزا در کشت مستقیم بذر بهافزایش ع

درصد و نسبت به  4/107و  25 ،7/16ترتیب،   ، بهآبان 20آبان و  10مهر،  25های کاشت تاریخ

 ،9/4ترتیب،   ، بهآبان 20آبان و  10مهر،  25های کاشت انتقال نشای چهاربرگی کلزا در تاریخ

و  1397های در سالتوجه به قیمت تضمینی دانه کلزا  با. درصد بیشتر بوده است 4/88و  5/17
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میانگین درآمد خالص کشت بیشترین ریال به ازای هر کیلو،  32391و  28665 ،ترتیب ، به1398

 . (4)جدول  هکتار بود میلیون ریال در 1/61های آزمایش این تیمار در سال

 های آزمايش کرج در سالشهرستان میانگین هزينه و درآمد آزمايش در  -4 جدول

 تیمار

 میانگین هزينه تولید 

 ()میلیون ريال در هکتار

 عملکرد  میانگین

 کیلوگرم در هکتار()

 میانگین 1397-98 1396-97 میانگین 98-1397 97-1396

 3495 3120 3870 9/44 3/47 5/42 هر )شاهد(م 15بذر در تاریخ  مستقیم کشت

 2995 2870 3120 7/61 65 5/58 مهر 25انتقال نشای دوبرگی در 

 3332 3100 3564 7/61 65 5/58 مهر 25انتقال نشای چهاربرگی در 

 2795 2740 2850 7/61 65 5/58 آبان  10انتقال نشای دوبرگی در 

 2975 2950 3000 7/61 65 5/58 آبان  10انتقال نشای چهاربرگی در 

 1685 1620 1750 7/61 65 5/58 آبان  20انتقال نشای دوبرگی در 

 1855 1760 1950 7/61 65 5/58 آبان 20انتقال نشای چهاربرگی در 

 تیمار

 ین درآمد میانگ

 ()میلیون ريال در هکتار

 نگین سود میا

 ()میلیون ريال در هکتار

 میانگین 98-1397 97-1396 میانگین 1397-98 1396-97

 1/61 8/53 4/68 106 1/101 9/110 مهر 15کشت مستقیم بذر در تاریخ 

 5/29 28 31 2/91 93 4/89 مهر 25انتقال نشای دوبرگی در 

 6/39 4/35 7/43 3/101 4/100 2/102 مهر 25انتقال نشای چهاربرگی در 

 5/23 8/23 2/23 2/85 7/88 7/81 آبان  10انتقال نشای دوبرگی در 

 1/29 6/30 5/27 8/90 5/95 86 آبان  10انتقال نشای چهاربرگی در 

 -4/10 -5/12 -8 3/51 5/52 2/50 آبان 20انتقال نشای دوبرگی در 

 -3/5 -9/7 -6/2 5/56 57 9/55 آبان  20انتقال نشای چهاربرگی در 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 سودآوری تیمارها در استان البرز

کشت مستقیم بذر در میانگین ارزش حال درآمد خالص تیمار ، 5جدول  نتایجطبق 

 2/66ترتیب،   ، بهدرصد پانزده و بیستتنزیل های با نرخ های آزمایشدر سال مهر پانزدهمتاریخ 

های میلیون ریال در هکتار محاسبه شد. میانگین نسبت فایده به هزینه این تیمار در سال 9/67و 
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نشانگر  ،محاسبه شد 38/2و  376/2ترتیب،   ، بهدرصد پانزده و بیستتنزیل های نرخ باآزمایش 

ترتیب،   ، بهدرصد تنزیل پانزده و بیستهای با نرخگذاری در این تیمار یک ریال سرمایهآنکه 

انتقال  تیمارهای نشایی با همدیگر، همراه دارد. در مقایسه کشت ریال منفعت به 38/2و  376/2

های با نرخهای آزمایش  درآمد خالص در سالدارای بیشترین  مهر 25در نشای چهاربرگی 

میلیون ریال در هکتار محاسبه شد. میانگین  9/43و  8/42ترتیب،   ، بهدرصدتنزیل پانزده و بیست 

، درصد تنزیل پانزده و بیستهای با نرخهای آزمایش نسبت فایده به هزینه این تیمار در سال

با گذاری در این تیمار یک ریال سرمایه دهندة آنکه ، نشانمحاسبه شد 65/1 و 649/1ترتیب،   به

طبق  .همراه دارد ریال منفعت به 65/1و  649/1ترتیب،   ، بهدرصد تنزیل پانزده و بیستهای نرخ

یج با توجه به نتا نتایج، کشت نشایی در استان البرز سودآورتر از استان کرمانشاه بوده است.

 5ول اجد در مندرج و تحلیل جایگزینی جزئیبندی ادی با استفاده از روش بودجهارزیابی اقتص

کشت مستقیم بذر ) تیمار شاهد  برتر،شود که از نظر ارجحیت اقتصادی، تیمار مشاهده می، 6و 

شود، که اگر سایر تیمارها جایگزین تیمار برتر انتخابی ، چرااست( مهر پانزدهمدر تاریخ 

ارزش کنونی منافع خالص  ،چون در صورت جایگزینی ،دی خواهد شداقتصاجایگزینی غیر

با توجه به نتایج، نسبت منفعت به هزینه برای تمامی تیمارهای آزمایش بیشتر از یابد. کاهش می

 . است یادشدهاقتصادی بودن تیمارهای  ةدهند ه، که نشانیک برآورد شد
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ايده به هزينه تیمارها در البرز در میانگین ارزش کنونی درآمد خالص و نسبت ف -5جدول 

  های تنزيل متفاوتهای آزمايش با نرخ سال

 تیمار

میانگین ارزش 

کنونی هزينه 

)میلیون ريال در 

 هکتار(

میانگین ارزش 

کنونی درآمد 

ناخالص )میلیون 

 ريال در هکتار(

میانگین ارزش 

کنونی درآمد 

خالص )میلیون 

 ريال در هکتار(

میانگین نسبت 

 ه هزينهفايده ب

بندی تیمارها بر  رتبه

اساس ارزش کنونی 

درآمد خالص و 

 نسبت فايده به هزينه

%15 %20 %15 %20 %15 %20 %15 %20 %15 %20 

کشت مستقیم 

بذر در تاریخ 

مهر  15

 )شاهد(

1/48 2/49 3/114 1/117 2/66 9/67 376/2 38/2 1 

انتقال نشای 

 25دوبرگی در 

 مهر

1/66 6/67 9/97 1/100 7/31 5/32 481/1 48/1 3 

انتقال نشای 

چهاربرگی در 

 مهر 25

1/66 6/67 109 5/111 8/42 9/43 649/1 65/1 2 

انتقال نشای 

 10دوبرگی در 

 آبان

1/66 6/67 3/91 4/93 2/25 8/25 381/1 382/1 5 

انتقال نشای 

چهاربرگی در 

 آبان 10

1/66 6/67 2/97 4/99 31 8/31 47/1 47/1 4 

ی انتقال نشا

 20دوبرگی در 

 آبان

1/66 6/67 1/55 4/56 11- 2/11- 833/0 834/0 7 

انتقال نشای 

چهاربرگی در 

 آبان 20

1/66 6/67 6/60 62 5/5- 6/5- 916/0 917/0 6 

 های پژوهش مأخذ: یافته
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کشت مستقیم بذر در  تیمار انتخابی )تیمار جای بهتحلیل جايگزينی ساير تیمارها  -6جدول 

 (واحد: میلیون ریال در هکتار) در استان البرز های تنزيل متفاوتبا نرخ (رمه 15تاريخ 

مقايسه جايگزينی 

 تیمارها

منافع  ارزش کنونی

 خالص تیمار
(Bi + C1) - (Ci + B1) 

 نتیجه مقايسه

%15 %20 %15 %20 

 جای به 2جایگزینی تیمار 

  1 انتخابیتیمار 
4/34- 4/35- 

چون  ،اقتصادی استت و جایگزینی غیراس 2ر از تیمار برت 1تیمار 

  .ارزش کنونی منافع خالص کاهش می یابد ،در صورت جایگزینی

 جای به 3جایگزینی تیمار 

 1 تیمار انتخابی
3/23 - 24- 

چون  ،اقتصادی استاست و جایگزینی غیر 3ر از تیمار برت 1تیمار 

  .ارزش کنونی منافع خالص کاهش می یابد ،در صورت جایگزینی

 جای به 4ایگزینی تیمار ج

 1 تیمار انتخابی
41- 1/42- 

چون  ،اقتصادی استاست و جایگزینی غیر 4از تیمار  برتر 1تیمار 

  .ارزش کنونی منافع خالص کاهش می یابد ،در صورت جایگزینی

 جای به 5جایگزینی تیمار 

 1 تیمار انتخابی
1/35- 1/36- 

چون  ،اقتصادی استیراست و جایگزینی غ 5ر از تیمار برت 1تیمار 

  .ارزش کنونی منافع خالص کاهش می یابد ،در صورت جایگزینی

 جای به 6جایگزینی تیمار 

 1 تیمار انتخابی
2/77- 1/79- 

چون  ،اقتصادی استاست و جایگزینی غیر 6ر از تیمار برت 1تیمار 

  .ارزش کنونی منافع خالص کاهش می یابد ،در صورت جایگزینی

 جای به 7 جایگزینی تیمار

 1 تیمار انتخابی
7/71- 5/73- 

چون  ،اقتصادی استیگزینی غیراست و جا 7برتر از تیمار  1تیمار 

  .ارزش کنونی منافع خالص کاهش می یابد ،در صورت جایگزینی

 های پژوهش مأخذ: یافته

 گیری نتیجه

رقم ا کلز، میانگین عملکرد و کرج محل اجرای کرمانشاهآمده در  دست بهطبق نتایج 

و  4857ترتیب،   ، بهمهر پانزدهمدر تاریخ کشت  عنوان شاهد احمدی در تیمار کشت بذری به

میانگین عملکرد تیمار شاهد در محل اجرای که ای  گونه است، به کیلوگرم در هکتار بوده 3495

در محل اجرای کرمانشاه نسبت به دهد. افزایش نشان میدرصد  39به کرج نسبت کرمانشاه 

افزایش نشان درصد  2/72های آزمایش در سال تیمار شاهد میانگین درآمد خالص کرج،

کشت در محل اجرای کرمانشاه نسبت به کرج، ارزش حال درآمد خالص تیمار در  دهد. می

 9/78های آزمایش درصد در سال بیستنرخ تنزیل  با )شاهد( مهر پانزدهممستقیم بذر در تاریخ 
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عنوان تیمار برتر در  بت فایده به هزینه تیمار شاهد بهنس همچنین، دهد.افزایش نشان میدرصد 

در مقایسه تیمارهای کشت نشایی بیشتر برآورد شده است.  کرج محل اجرای کرمانشاه نسبت به

کشت نشایی در استان البرز سودآورتر از استان کرمانشاه بوده است. در در دو محل اجرا، 

کشت مستقیم بذر در قتصادی، تیمار برتر تیمار شاهد )ازراعی و از نظر ارجحیت  ،مجموع

برتری  مبنی برحاضر  ةمطالع نتایج. شود میتوصیه های آزمایش ( در مکانمهر پانزدهمتاریخ 

از نظر روش  ،های کرمانشاه و البرزدر استان شت پانزدهم مهرکشت مستقیم بذر در تاریخ ک

مبنی  (Rahnama and Bakhshandeh., 2005) ندهراهنما و بخش ةنتایج مطالع باکامال ً ،کاشت

از لحاظ کاربرد  البته، هماهنگی دارد. کشت مستقیم کلزا در استان خوزستان بر توصیة

 مطالعات زراعی و اقتصادی برخی محصوالتنیز تفاوتی میان نتایج  های اقتصادی شاخص

(Mahrokh et al., 2019; Golzardi, 2020 )شودنمی با مطالعه حاضر مشاهده. 

 منابع
1. Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R, Hosseini, F., Abdshah, H. and Kazemian, A. 

(2019). Agricultural statistics of 2017-2018 (Vol. 1: Crops). Information and 

Communication Technology Center, Deputy of Planning and Economics, 

Ministry of Agriculture-Jahad. (Persian)  

2. Abraham, B., Araya, H., Berhe, T., Edwards, S., Gujja, B., Bahadur Khadka, 

R., Koma, Y.S., Sen, D., Sharif, A., Styger, E., Uphoff, N. and Verma, A. 

(2014). The system of crop intensification: reports from the field on 

improving agricultural production, food security, and resilience to climate 

change for multiple crops. Agriculture and Food Security, 3: 4. DOI: 

10.1186/2048-7010-3-4. 

3. Asadi, H., Najafian, G., Esmaeilzadeh Moghaddam, M. and Khodarahmi, M. 

(2019). The role of adoption of improved cultivars of irrigated cereals in 

improving production and food security. Proceedings of the National 

Conference on Food Safety and Production Prosperity. Dec 17, University 

of Mashhad, Mashhad, Iran: 253-272. 

4. Cong, R., Wang, Y., Li, X., Ren, T. and Lu, J. (2019). Differential responses 

of seed yield and yield components to nutrient deficiency between direct 

sown and transplanted winter oilseeds rape. International Journal of Plant 

Production, 14: 77-92.  



...... در یكشت نشاي ياقتصاد یارزياب    

105 

5. Dash, T.K. and Pal, A. (2011). Growing crops with SRI principles (Ed.). 

Puiblished by SRI Secretariat, Livolink Foundation, Khandagiri, 

Bhubaneswar (Odisha), pp. 10-18. 

6. Dargahi, M.R., Jahan, M., Naseripour Yazdi, M.T. and Ghorbani, R. (2016). 

Evaluation of energy balance and economic analysis of rapeseed in Golestan 

province. Applied Agricultural Research, 29(3): 50-62. (Persian) 

7. Fanaei, H.R., Keikha, G.A., Davtalab, N. and Saravani, F. (2015). Study of 

yield and component yield of rapeseed genotypes in reaction to delayed 

cultivation. Applied Agricultural Research, 28(3): 65-73. (Persian) 

8. Fanadzo M., Chiduza, C and Mnkeni, P.N.S. (2009). Comparative responses 

of direct seeded and transplanted maize to nitrogen fertilization at Zanyokwe 

irrigation scheme, Eastern Cape, South Africa. African Journal of 

Agricultural Research, 4(8): 689-694.  
9. Golzardi, F. (2020). The effect of transplanting and seed priming of forage 

sorghum cultivars to compensate for late planting dates in the second 

planting. Final report approved by Seed and Plant Improvement Institute of 

Karaj, Agricultural Research, Education and Extension Organization, 

Ministry of Agriculture-Jahad, Iran. (Persian)  

10. Jabbari, H. (2019). Comparison of rapeseed important agronomic traits in 

transplanting and conventional cultivation in late sowing dates at cold and 

mid-cold regions. Final Report of Seed and Plant Improvement Institute, 

Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ministry of 

Agriculture-Jahad. (Persian)  

11. Mahrokh, A., Sadeghi, F., Azizi, F., Golzardi, F., Rahjoo, V., Asadi, H. and 

Cheshmeh-Sefeedi, H. (2019). Evaluation of transplanting and maize seed 

priming under second planting condition. Final Report Approved by Seed 

and Plant Improvement Institute of Karaj, Agricultural Research, Education 

and Extension Organization, Ministry of Agriculture-Jahad, Iran. (Persian)  

12. Mulyati, B., Richard, W. and Longbin, H. (2009). Root pruning and 

transplanting increase zinc requirements of canola (Brassica napus). Plant 

and Soil, 314(1-2): 11-24. 

13. Naderi Arefi, A. and Abedini Esfahlani, M. (2014). Effect of planting date 

on yield and yield components of spring and winter canola cultivars. Applied 

Agricultural Research, 27(105): 167-171. (Persian) 

14. Rabiee, M., Alinia, F. and Tousi Kehal, P. (2010). Effect of transplanting 

date on yield and some important traits of rapeseed cultivars in paddy field 

of Guilan, Iran. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 

20(3): 153-173. (Persian) 



 118، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

106 

15. Rahnama, A.A. and Bakhshandeh, A.M. (2005). Effect of planting date and 

direct planting method and transplantation on agricultural characteristics and 

rapeseed yield in Ahvaz conditions. Agricultural Sciences, 7(4): 324-336. 

(Persian) 

16. Rameeh, V. (2016). Effect of delayed sowing on reduction of agronomical 

traits and grain yield of rapeseed lines and varieties in Mazandaran. Applied 

Field Crops Research, 29(4): 13-24. DOI: 10.22092/aj.2017.100507.1002. 

(Persian) 

17. Soltani, G.R. (2007). Agricultural economic engineering. Shiraz: University 

of Shiraz. (Persian)  

18. Verma, A.K. and Gorai, P. (2014). Cultivating rapeseed / mustard with sri 

principles: a training manual. Gaya. India: Professional Assistance for 

Development Action (PRADAN). 

19. Xu, L., Li, X., Wang, X., Xiong, D. and Wang, F. (2019). Comparing the 

grain yield of direct-seeded and transplanted rice: a meta-analysis. 

Agronomy, 9(767): 3-14.  
20. Zhao, H,O. (1990). Oilseed rape cultivation in China. Agricultural Press, 

Beijing, pp. 320-340.  
 


