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 کرج، ایران ،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،اعضای هیات علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال. 2و1

 (11/11/1932 تاریخ پذیرش: -22/11/1931)تاریخ دریافت: 

 چکیده

غالت، برداشت با دستگاه پیکرهاسگر  شت با دست، برداشت با کمباین ویژهر روش برداشت بذر هیبرید ذرت، یعنی بردااتحقیقاتی، چه پروژه در این

ترین و در نتیجه  ادیتا ضمن بررسی کیفیت بذر تولیدی، اقتص ری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتخودکششی و برداشت با پیکرهاسگر پشت تراکتو

هر  یا نبودن جایگزینیبندی جزئی، اقتصادی بودن  با استفاده از روش بودجه ابتدابه منظور تحلیل اقتصادی، کارآمدترین روش برداشت مشخص گردد. 

ورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس م پروژهنتایج  ،گذاری ها بررسی شد و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل ارجحیت سرمایهبه جای سایر تکنیک تکنیک

نتایج به دست آمده برداشت ذرت با پیکرهاسگر خودکششی سودآورترین تکنیک برداشت بوده و پس از آن برداشت با پیکرهاسگر پشت تراکتوری و 

باشد و  وفور در دسترس میبه ر ماهر و ارزانغان( نیروی کامدشت ی که در منطقة مورد مطالعه )یولی از آنجا ،های بعدی قرار دارند دست در رتبهبرداشت با 

ن رو گذاری اولیه به منظور خرید و تهیة پیکرهاسگر خودکششی یا پشت تراکتوری را ندارند، از ای کار به لحاظ ضعف مالی توانائی سرمایه کشاورزان ذرت

های فنی انجام شده، روش برداشت دستی و روش ص بررسی. در خصوشناخته شدترین و سودآورترین تکنیک برداشت  با دست، اقتصادی تکنیک برداشت

نتایج نشان داد که کیفیت فیزیکی،  گردیدند، های دانه( مقایسه کن هواخشک با روش رایج )برداشت مستقیم با کمباین و خشک کردن در خشک

 داری از سایر بذرها بیشتر است. طور معنی توسط کارگر به شده و خاصیت انبارمانی بذرهای برداشت متر  میلی ششفیزیولوژیکی، میزان بذرهای زیر غربال 

 های برداشت، کیفیت بذر.تحلیل فنی و اقتصادی، ذرت هیبرید، روش کلیدی: کلمات
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Abstract 

There are different methods for harvesting of maize seed production fields. In order to detect the most effective methods 

of maize seed harvesting method, in addition to seed quality analysis, partial budgeting technique was studied and the 

results were analyzed using preferred investment method. According to the results, maize seed harvesting by picker-

husker auto-harvester, PTO connected picker and harvesting by hand are most profitable methods, respectively. Since in 

the studied region (Moghan) well trained workers are available and investing for purchasing picker-husker auto-harvester 

is costly for great part of maize seed producers, so currently harvesting by workers, is most economic and profitable 

harvest method. In technical part of the survey which harvesting by hand and air drying the cobs was compared with 

conventional harvesting seed maize in Iran (direct harvest by combine harvester), all of physical and physiological 

quality characters, storability and percentage of above 6 mm seeds in harvesting by hand and air drying the cobs was 

significantly higher than conventional method. 

Keywords: Hybrid maize, seed quality, harvesting methods, Technical and Economic analysis. 
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 مقدمه

تولید محصوالت زراعی است.  ترین نهادهمهمبذر 

تولید بذر با کیفیت باال هدف کلیه تولیدکنندگان بذر 

، 1زنیی  شیود. قابلییت جوانیه    ذرت محسوب میی هیبرید 

ترین از جمله مهم ،بذرسالمت، قابلیت ماندگاری و 2بنیه

 گردنییید  هیییای کیفییییت بیییذر محسیییوب میییی   جنبیییه

(Van Gastelet al.,1996).   311ذرت غییذای اصییلی 

از میردم فقییر جهیان اسیت. امیروزه ذرت       نفیر  میلیون

 1.1درصد از کالری مورنیاز  91همراه با برنج و گندم 

 کنیید کشییور جهییان را فییراهم مییی  31میلیییارد نفییر از 

(Von Braun etal.,2010.)  بییا رشیید جمعیییت و تغییییر

تقاضیا بیرای ذرت در    ،2111تا سال  های غذاییرژیم

بیه عنیوان    حال توسعه دو برابیر خواهید شید.    جهان در

تیرین کاالهیای اساسیی در رژییم غیذایی      یکی از مهم

جهان، پرداختن به مسایل مربوط به ذرت بخش مهمی 

برداشیت   (.Anonymous, 2015از امنیت غذایی است )

هیای مکیانیکی و دسیتی انجیام     بذر ذرت توسط روش

اوت هیا بیر کیفییت بیذر متفی     شود، تیاثیر ایین روش  می

توانید بیه بیذر آسیی      باشند. برداشت با کمباین می می

رسانده و جداسازی بیذرهای آسیی  دییده و بیمیار از     

باشیید. آسییی   تییوده بییذر در اییین روش دشییوار مییی  

باشیید،  میی  مکیانیکی بیذرها بییه علیت سیایش و ضییربه    

آسی  ناشی از ساییدگی بر پوسته بیذر و در نتیجیه بیر    

 ،حفی  کیفییت بیذر   گیذارد. بیرای   کیفیت بذر اثر می

باشیید امییا از لحییاظ   مییی برداشییت بییا دسییت ایییده آل 

اقتصادی این روش همیشه امکان پذیر نیست و نیاز بیه  

در برداشیت  (.MacRobertet al., 2014میدیریت دارد ) 

هیا و زمیان   دستی توجه به نیروی کیار موجیود، هزینیه   

                                                 
1Viability 
2Vigor 

هایی  ای تکمیل فرایند برداشت در زراعتمورد نیاز بر

اد، مورد نیاز است. در برداشیت مکیانیکی   با وسعت زی

نیز بایید بیه تعیداد گیاهیان ایسیتاده در مزرعیه، مییزان        

رسیدگی یکنواخت در مزرعیه، شیرایط کلیی مزرعیه     

درآمریکییا برداشییت بییا   (.Beck, 2002توجییه نمییود )

هاسکر در برداشت بیذر ذرت شییرین متیداول اسیت.     

 ایین  کلیی  این روش معای  و مزایایی دارد. از مزایای

باشید و معایی  سیسیتم     میی  تیر سیری   برداشیت  سیستم

هیای راه انیدازی اولییه،    برداشت با هاسکر شامل هزینه

هیا  های رسیدگی به ماشیین حمل و نقل اضافی و هزینه

 (.Beck, 2002باشد )می

کیفیت بذر تحت تاثیر فاکتورهایی مثل محیط رشید،  

فرایند خشک شدن، حمل و جابجیایی و نگهیداری قیرار    

زه انیدا (. Sangkram and Noomhorm, 2002) گیردیم

 یهبر کیفیت بذر و بنیی  از عوامل تأثیرگذار بذرو وزن 

طیوری کیه بیذرهای    بیه  .دنشیو  گیاهچه محسیوب میی  

تییر معمییوال از کیفیییت بیشییتری   تییر و درشییت سیینگین

تیر   های حاصل از آنهیا قیوی   برخوردار بوده و گیاهچه

اندازه و شکل بیذر   هبا این وجود در مورد رابط هستند.

کییرد محصییول حاصییل از آنهییا  بییا کیفیییت آن و عمل

نقیضیییی وجیییود دارد.کیییوردیکری و  نظیییرات ضدو

داری  اختالف معنی (Kurdikeriet al., 1998) همکاران

هیای مختلیف بیذر     درصد سبز مزرعیه و انیدازه   را بین

گونییاگون ذرت مشییاهده کردنیید.هانتر و   هیبریییدهای

( نیز اظهار Hunter and Kannenberg, 1972) کاننبرگ

ثیر انیدکی بیر تعیداد روزهاتیا     ابذر تی  هداشتند که انداز

ها، سرعت سبز شدن، و میزان  درصد گیاهچه 11ظهور

هیای بوتیه و در   گهیا، تعیداد نهیاییبر    استقرار گیاهچیه 

 همچنییین هیییکس و همکییاران نهایییت عملکییرد دارد. 

(Hicks et al., 1976)      گزارش کردنید کیه بیین تیاریخ

حاصیل از بیذرهای    هیای ذرت  ور گل تیاجی بوتیه  ظه
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داری وجییود   هییای مختلییف اخییتالف معنییی    انییدازه

( Knittle and Burris, 1976) نیتییل و بییوریس  دارد.

وزن خشییک بییذر بییا  مشییاهده کردنیید کییه حییداکثر  

 ،ذرت یهتییک بوتیی  یهریشییحییداکثر وزن سییاقه و  

همبسییتگی داشییته اسییت. و نیییز حمیییدی و همکییاران   

(Hamidiet al., 2005 )تری کیفیت بیذرهای پهین دو   بر

 د.هیای آنهیا را گیزارش کردنی     و بنیه گیاهچه 411رگ 

طیی   (Neyamaneshet al., 2006) نییامنش و همکیاران  

بنیدی   اجرای طرح تحقیقاتی با استفاده از روش بودجه

گیذاری و نیرب بیازده     جزئی، تحلیل ارجحیت سیرمایه 

کننده  ظیمگذاری، اثرات کودهای آلی تن هنهائی سرمای

رشد بر روی سیه هیبریید سیینگل کیراس ذرت در دو     

تاریخ کشت را بررسی نمود. بر اساس نتایج بیه دسیت   

)زودرس(، در کشیت   221آمده رقم سیینگل کیراس   

دوم که با کودهای شیمیایی اوره و فسفات آمونییوم و  

درصد کمتر از اسیتاندارد مصیرفی کودهیای آلیی      21

ار از نظر اقتصادی بوده تیمار گردیده است برترین تیم

سیاالنه   شیود.  گذاری در تولید آن توصیه میی  و سرمایه

هیزار تین بیذر خیام ذرت      14به طور متوسیط، حیدود   

هیبرید از مزارع تولیید بیذر کیه قسیمت اعظیم آن در      

مغییان( قییرار دارنیید، برداشییت   ةاسییتان اردبیییل )منطقیی 

. روش برداشیت میزارع ذرت بیذری بیه طیور      شود می

کمباین برداشت غیالت اسیت کیه تنهیا بیا      مستقیم و با 

گییرد. رطوبیت زمیان     تعویض هد برداشت صورت می

برداشییت نیییز جهییت کاسییتن از خسییارات مربییوط بییه  

درصیید  11-21برداشییت مسییتقیم بایسییتی در حییدود  

های زمان برداشت  باشد. با این تفاسیر، عالوه بر ریزش

شیود، قریی  بیه     تخمین زده می پنج درصدکه حداقل 

دچیار شکسیتگی    ،د بیذرهای برداشیت شیده   درص 12

شده و قسمتی از بیذرها نییز ضیربات مکیانیکی جیدی      

هیای میوئین در    کنند که باعث بروز تیر   دریافت می

شود که این نیز باعث تسیری  در زوال کیفییت    آنها می

درصد نیز  پنجگردد.حدود  بذر به هنگام انبارداری می

 و بعیید ازدر حییین خشییک کییردن و نگهییداری قبییل   

دچار صدمه و آسیی   خشک کردن و قبل از بوجاری 

درصید فیر     11شود. چنانچه خسارت متوسط را  می

بیذر در هیر   تن  2111نمائیم، مشخص است که حدود 

مصییرف کشییور حییذف  سییال بییدین گونییه از چرخییه 

گردد. اگر متوسط بهای هر کیلوگرم بیذر ذرت را   می

ریال در نظیر بگییریم، خسیارت واردشیده بیه       21111

میلییارد تومیان    پینج ر از این امیر، سیاالنه حیدود    کشو

باشد. این خسارت عالوه بر خسارت پنهیانی اسیت    می

که به کیفیت بذرهای باقیمانده وارد شده و عیالوه بیر   

پائین بودن کیفیت اولیه، مستعد نزول سری  کیفیت در 

بیا توجیه بیه نقیش مهیم بیذر در        طول زمان نیز هستند.

وال کلییدی ایین اسیت    تولید محصوالت کشاورزی س

توان یک روش مقرون به صیرفه در توسیعه    می چگونه

هییای تولییید بییذر کییه پاسییخگوی نیازهییای     سیسییتم

اهیداف مطالعیه فیو      کشاورزان باشد را به کیار بیرد   

هیای مختلیف برداشیت    بررسی فنی و اقتصیادی روش 

تییرین روش  بییذر هیبرییید ذرت و توصیییه اقتصییادی   

 اشد.بمیبا حف  کیفیت بذر برداشت 

 ها مواد و روش

این پژوهش در قال  طرح کامالً تصادفی در سیال  

بیه مرحلیه اجیرا درآمید. تیمارهیای       1913-31زراعی 

آزمایش شامل چهار روش برداشت از جمله برداشیت  

با دست، برداشت با کمباین ویژه غیالت، برداشیت بیا    

دسیییتگاه پیکرهاسیییگر خودکششیییی و برداشیییت بیییا  

وده اسییت. در اییین  پیکرهاسییگر پشییت تراکتییوری بیی  

بررسی در بخش فنی از روش تحلیل واریانس استفاده 

جهیییت انتخیییاب نمونیییه، شیییرایط کلییییه     گردیییید.



112 DOI: 10.22034/ijsst.2017.113215 مبصر و همکاران 

مییورد  411تولیدکننییدگان بییذر ذرت هیبرییید رقییم    

دکننیده از  بررسی قیرار گرفیت و در مجمیوع سیه تولی    

کننییده از کییرج انتخییاب   منطقییه مغییان و یییک تولید  

ذرت را بییا  تولییید کننییدگان مغییانی بییذر  گردیدنیید. 

کمباین برداشت کرده سیپس بیذرهای مرطیوب را بیا     

هیای افقیی و عمیودی مخصیوص خشیک      کن خشک

خشک کرده بودند. در صورتی کیه   ،کردن دانة ذرت

دسیتی  خشیک را   هیای نیمیه  بیالل  کیرج  یتولیدکننده

خشک آنهیا را خشیک   -و با روش هوا نمودهبرداشت 

نمییوده  دان،آنها را و سییپس بییا اسییتفاده از شیییلر کییرده

از بیذرهای خشیک    قبیل از بوجیاری   برداری نمونه.بود

فله هر چهار تولیدکننده بذر هیبرید ذرت با اسیتفاده از  

بییرداری از بییذرهای فلییه انجمیین   دسییتورالعمل نمونییه

صیورت گرفیت.   ( ISTA, 2010) المللی تجزیه بذر بین

هییر  ةچهییار نمونییه یییک کیلییوگرمی از بییذرهای فلیی   

مییون خلییوص فیزیکییی و تولیدکننیده جهییت انجییام آز 

به آزمایشیگاه   ،متر میلی ششدرصد بذرهای زیر سایز 

مرکزی تجزیه بذر مؤسسیه تحقیقیات ثبیت و گیواهی     

بذرها پس از اینکیه   بذر و نهال در کرج منتقل گردید.

برداری تنهیا   بندی شدند، نمونه خشک، بوجاری و بسته

از بذرهای پهن هیر تولیدکننیده انجیام گردیید. علیت      

بذر پهن به جهت این بود که مقدار اشیتباهات  انتخاب 

ناشی از سایر عوامل در کیفیت بذر به حیداقل رسییده   

و اختالفییات کیفیییت ناشییی از روش برداشییت بیشییتر   

منظور تعیین درصد شکستگی و تر   به نمایان گردد.

بیذر   ةخوردگی بذرهای تیمارهای مورد بررسی، نمونی 

قبیل از اجیرای    ،انتقال یافته به آزمایشیگاه تجزییه بیذر   

فیزیکی قیرار گرفتیه و    ةمورد تجزی ،زنی آزمون جوانه

بییا اسییتفاده از آزمییون  درصیید بییذرهای شکسییته آن  

گرمیی از هیر    311تعییین شید. نمونیة    خلوص فیزیکی 

نمونه مورد بررسی قرار گرفت، درصد وزنی بیذرهای  

متر و درصد بیذر   میلی شششکسته، بذرهای زیر سایز 

بذرهای فیرآوری شیده( تعییین    خالص )فقط در مورد 

 زنیی نهیایی بیا    بیه منظیور تعییین درصید جوانیه     .گردید

بیذر   111بیا کشیت  1دزنی استانداراجرای آزمون جوانه

بیذری( از هیر تیمیار درون ظیروف      111تکیرار  چهار)

دار در بستر کشیت میا بیین دو الییه      پالستیکی درپوش

زنی و افزودن میزان رطوبت کافی به بسیتر   کاغذ جوانه

هییای کشییت شییده درون   ت و قییرار دادن ظییرفکشیی

درجیه   21روز تحیت دمیای    هفیت ژرمیناتور به مدت 

سییانتیگراد مطییابت اسییتانداردهای انجمیین بییین المللییی  

اجرا گردیید و پارامترهیای   ( ISTA, 2010) آزمون بذر

 گیری شدند: زیر اندازه

ره اجییرای اییین آزمییون تعییداد    ( در پایییان دو1)

معیارهای انجمن بین المللیی  های عادیبر مبنای گیاهچه

زنیی   ه عنوان درصد جوانهآزمون بذرتعیین گردیده و ب

هیای   بذر منظور گردیید. تعدادگیاهچیه   ةینام ةنهاییو قو

. ضییمن نیییز تعیییین گردییید عییادیو بییذرهای مییرده غیر

زنیی   بذرهای جوانه زده سرعت جوانیه  ةشمارش روزان

 بذر تعیین شد. ةبه عنوان شاخصی از بنی

نیییز کییه عکییس  2زنییی روزانییه جوانییه ( سییرعت2)

زیییر  ةاز رابطیی باشیید زنییی روزانییه مییی  متوسییط جوانییه

 :(Maguire,1962) محاسبه گردید

DGS=1/MDG 

ی هیر چهیار   بنیدی شیده   بذرهای فیرآوری و بسیته  

های بذری خیود در شیرایط انبارهیای     تیمار، در پاکت

معمییولی بییذر )دمییای اتییا  و رطوبییت نسییبی کمتییر از 

  ماه نگهداری شیده و در فواصیل سیه    %( به مدت نه11

ای جهیییت بررسیییی کیفییییت   ماهیییه از آنهیییا نمونیییه 

 فیزیولوژیکی اخذ گردید.

                                                 
1Standard Germination Test 
2Daily germination speed 
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برای بررسی کیفیت بذرهای ذرت هیبرید سیینگل  

برداشیت شیده بیا دسیت و هواخشیک بیا        411کراس 

بیذرهای همیان رقیم کیه بییه طیور مسیتقیم بیا کمبییاین        

ی های مخصوص دانه ولی  کن برداشت شده و با خشک

تییر خشییک شییده بودنیید، اقییدام بییه     در دمییای پییائین 

بیرداری ایسیتا    برداری براساس دستورالعمل نمونه نمونه

برداری در دو مرحله قبل از بوجاری )جهت  شد. نمونه

تعیین میزان بذر شکسته و درصید بیذرهای زییر سیایز     

بنیدی جهیت    متر( و پس از فرآوری و بسیته  شش میلی

زنیی و بنییه بیذر     وانهتعیین خلوص فیزیکی و درصد ج

تنها یک واحد تولیدی  1913صورت گرفت. در سال 

در استان البرز اقدام بیه برداشیت دسیتی و هواخشیک     

نموده بود. در مقابل نیز از سه واحد بخیش خصوصیی   

در مغان که با روش مرسوم اقدام به تولیید بیذر کیرده    

بودنیید، نمونییه اخییذ شیید. بییرای جلییوگیری از ایجییاد   

هیییای کیفیییی بیییذر در  ی از تفیییاوتسیییواتفاهم ناشییی

واحدهای خصوصی، در این تحقیت از این سه واحد با 

 شماره، یاد شده است.

به منظور تحلیل اقتصادی مطالعه، ابتدا با استفاده از 

بنییدی جزئییی، سییودآوری هییر یییک از    روش بودجییه

تیمارها برآورد و سپس اقتصادی و غیراقتصادی بیودن  

وسیط سیایر تیمارهیا    جایگزینی هیر ییک از تیمارهیا ت   

بررسییی گردییید و در نهایییت بییا اسییتفاده از تحلیییل     

ترین تیمار آزمایش گذاری، اقتصادی ارجحیت سرمایه

انتخاب شد. در این تکنیک، مییزان افیزایش درآمید و    

کاهش هزینه احتمالی تیمیار جدیید بیا مییزان کیاهش      

درآمد و افزایش هزینه کاربرد تیمار مورد مقایسه قرار 

ها  مطالعه حاضر با توجه به اینکه تمام هزینه گرفت. در

بییه غیییر از هزینییه برداشییت در چهییار تیمییار )روش      

باشد، جهت مقایسیه   برداشت( مورد استفاده یکسان می

هایی در نظیر گرفتیه    های موردنظر صرفاً هزینه تکنیک

دیید تحمییل   اند که در اثیر اسیتفاده از تکنییک ج   شده 

رای اتخاذ تصیمیم در  بندی بشوند. در روش بودجه می

میورد اعمیال تغیییرات جزئیی در پارامترهیا و انتخییاب      

 تکنیک جدید، انجام محاسبات زیر الزامی است:

A-  تعییین افزایش درآمد ناشی از انتخاب تکنیک

 جدید

B-   تعییین کاهش درآمد ناشی از انتخاب تکنییک

 جدید

C-    تعییین افزایش هزینة ناشی از انتخیاب تکنییک

 جدید

D- عییین کاهش هزینة ناشی از انتخیاب تکنییک   ت

 جدید

شرط اقتصیادی بیودن انتخیاب تکنییک جدیید از      

 شود که: می لحاظ اقتصادی موقعی حاصل

A + D > B + C 

در محاسبه استهال  عمر دسیتگاه پیکرهاسیگر و   

سییال بییوده و   21تراکتییور موجییود مییورد آزمییایش   

، بیا در نظیر   «ی مفیید هیا  سالجم  »استهال  به روش 

گرفتن ارزش اسقاط )ارزش در پاییان عمیر اقتصیادی    

دارایی( و ارزش زمانی پیول محاسیبه گردیید. در ایین     

محاسییبات، تعییداد سییاعات کییارکرد پیکرهاسییگر در  

 ها، لحاظ شده است. مزرعه برای محاسبه هزینه
D = (N-t) / TN (P-S) 

TN = N (N+1) / 2 

 :کهطوریبه

D  ، هزینه استهالN ،عمر دارایی t    ،سیال شیروع

TN   ی عمییر،هییا سییالجمیی P قیمییت اولیییه وS رزش ا

 باشند. اسقاط می

هییای تولییید یییک هکتییار بییذر هیبرییید ذرت  هزینییه

ی سیازی زمیین، هزینیه    های آمیاده  ای، شامل هزینه دانه

های کاشیت، داشیت و برداشیت    ها، هزینه ی نهادهتهیه

شود. طبیت نتیایج، در سیال میورد بررسیی متوسیط        می
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د مشییتر  در هکتییار بییذر هیبرییید ذرت  تولییینییه هزی

ریال محاسبه شده  14.312.111 ای در منطقه مغان دانه

سازی زمین )دو بار شخم بیا   که به تفکیک هزینه آماده

تراکتییور، سییه بییار دیسییک، دو بییار لییولر و یییک بییار   

هیا   ال، هزینه تهییه نهیاده  ری 1.111.111فاروزنی( جمعا

 12ذرت )کیلییوگرم بییذر والییدین    22تهیییة  )هزینییه

 911کیلوگرم بذر پدری(،  11کیلوگرم بذر مادری و 

 111کیلیوگرم کیود اوره،    111کیلوگرم کود فسفاته، 

کیش   کش و حشره کیلوگرم کود پتاسه و سموم علف

هیای هیرز(    به تناس  جمعییت آفیات و تیراکم علیف    

ریال، هزینه کاشت )شامل یک بیار   2.112.111جمعا 

از کاشیت، ییک بیار    های هرز قبل  سمپاشی علیه علف

کیلیوگرم کیود اوره،    111کودپاشی قبیل از کاشیت )  

کیلیوگرم، و کیل فسیفات بیه      111کل پتاس به مییزان  

کیلییوگرم(، یییک بییار بییذرکاری خطییوط   911میییزان 

مادری، یک بار بذرکاری خطیوط پیدری اول و دوم(   

ریال و هزینه داشیت )شیامل یکبیار     1.211.111جمعا 

 (، دو بار کودپاشی با کودپاشی با دستگاه )کود سر

-کارگر، یک بار سمپاشی با تراکتور )علیه کرم بیرگ 

خوار(، سه بار سمپاشی با هواپیما، ییک بیار فیاروزنی،    

 -کشیی  فرتییل  -کشیی  بار آبیاری، ییک بیار تاسیل    11

ریییال بییوده   1.911.111کشییی ( جمعییا   کییراس اوت

های ییاد شیده در بیین چهیار تکنییک       است.تمام هزینه

دسیت، برداشیت بیا کمبیاین، برداشیت بیا       )برداشت با 

پیکرهاسگر پشت تراکتوری و برداشت با پیکرهاسیگر  

باشیند. بیرای محاسیبه هزینیه      کششی( مشتر  می خود

هیای برداشیت هیر    تولید کل در هر تیمار بایستی هزینه

های مشتر  اضیافه  باشد به هزینهیمار که متفاوت میت

ای هییای برداشییت تیمارهییدر خصییوص هزینییه گییردد.

مختلف، برداشت بذر ذرت با دست با تیأمین بیه طیور    

نفییر نیییروی انسییانی بییه ازای هییر هکتییار    11متوسییط 

هیا در سیال میورد بررسیی      گیرد. این هزینه صورت می

ریال بیه   9.111.111( به طور متوسط مبلغ 1931 )سال

ی برداشییت بییا دسییت، ازای هییر هکتییار بییود. در شیییوه

در واق  با در نظر شود.  چهار درصد محصول ضای  می

گرفتن متوسیط عملکیرد بیذر هیبریید ذرت بیه مییزان       

کیلییوگرم در هکتییار، سییالیانه در برداشییت بییه    9.111

کیلوگرم بذر هیبرید از چرخیة تولیید    121شیوة دستی 

شییود، بییدین ترتییی  بییذر قابییل استحصییال  خییارج مییی

باشیید. بییا توجییه بییه قیمییت هییر    کیلییوگرم مییی 2.111

رت خرییییداری شیییده از کیلیییوگرم بیییذر هیبریییید ذ 

ریال، درآمد ناخیالص تولیید بیذر     22.111 کشاورزان

محاسبه گردیید.   29.921.111در هکتار در این روش 

سیازی زمیین، هزینیة     هیای آمیاده   با احتساب کل هزینه

 21.112.111ها، کاشت و برداشت بیه مبلیغ    تهیة نهاده

ریییال، درآمیید ناشییی از تولییید بییذر درهکتییار در اییین  

رییال بیرآورد شید. در     11.311.111داشیت  ی برشیوه

مورد تیمار برداشت با کمباین، یک کمبیاین برداشیت   

غالت که هید برداشیت آن بیرای برداشیت بیذر ذرت      

هکتیار   11الی  1تعویض شده است، قادر است روزانه 

ذرت را برداشت نماید. هزینة برداشت یک هکتار بذر 

 متوسیط هیبرید ذرت در سیال میورد بررسیی بیه طیور      

% 21برداشیت در حیدود   ه ریال بود. در شیو 111.111

کیلیوگرم بیذر از دسیترس خیارج      411محصول یعنی 

 2.211شود. به عبارت دیگیر بیذر قابیل استحصیال      می

کیلوگرم به ازای هر هکتار خواهد بیود کیه درآمیدی    

ریییال را نصییی  تولییید کننیید. بییا  13.111.111معییادل 

هیا،   تهییة نهیاده  سازی زمیین،   های آماده احتساب هزینه

برداشیت، کیه رقمیی بیالغ بیر       کاشت، داشت و هزینیة 

دهنیید،  ریییال را بییه خییود اختصییاص مییی 11.912.111

 91.111.111کتیار در ایین روش   درآمد خالص هیر ه 

در میییورد تیمییار برداشیییت بیییا   محاسیییبه شیید.  ریییال 

پیکرهاسییگر پشییت تراکتییوری، هزینییة خرییید یییک    

میورد   دستگاه پیکرهاسیگر پشیت تراکتیوری در سیال    
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یییک  تومییان و هزینییة خریییدمیلیییون  91 بررسییی مبلییغ

 21میلیون تومان بود. بیا احتسیاب    11دستگاه تراکتور 

سییال عمییر مفییید بییرای دسییتگاه پیکرهاسییگر پشییت    

، بیا محاسیبة   سال عمیر بیرای تراکتیور    12کتوری و ترا

و با پیش بینیی  « ی مفیدها سالجم  »استهال  به شیوة 

رییال بیرای هیر دو     91.111.111ارزش اسقاط به مبلغ 

دسیییتگاه، هزینیییة اسیییتهال  در سیییال اول بیییرای     

ریییال و  21.211.911 پیکرهاسییگر پشییت تراکتییوری 

ریال  19142329ریال جمعا  11121191برای تراکتور 

تن پنج ماه کاری در هیر  گردد. با در نظر گرف تعیین می

 1211911روز  91اسیتهال  دسیتگاه در    هسال، هزینی 

باشیید. بییا   ریییال مییی  214.143ز ریییال و در یییک رو 

توان روزانه دو هکتیار  توری میتراک پیکرهاسگر پشت

بکیارگیری   هینذرت را برداشت کرد. در نتیجه هزر بذ

رییال خواهید    119131آن برای یک هکتار در حدود 

رییال در   211.111تراکتیور، روزانیه    هرانند هبود. هزین

تیار  بود. چیون روزانیه بیا ایین دسیتگاه دو هک      31سال 

 هراننید  هشود، از این رو هزینی  ت میذرت بذری برداش

باشید.   میی  121.111تراکتور بیرای ییک هکتیار مبلیغ     

برداشییت بییذر هیبرییید ذرت بییا   هینییبییدین ترتییی  هز

پیکرهاسگر پشیت تراکتیوری در سیال میورد بررسیی      

ریال بود. در این روش برداشت هفت درصد  221131

از  بییذر کیلییوگرم 211ضییایعات وجییود دارد. یعنییی  

بذر قابیل استحصیال    هشود. باقیماند دسترس خارج می

باشد، درآمدی ناخالصی برابیر   کیلوگرم می 2.431که 

نمایید.   ریال را نصی  تولید کننده میی  21.911.111با 

های تولید در این روش که مبلیغ   با احتساب کل هزینه

باشد، درآمد خالص ایجاد شده  ریال می 14.421.131

یال خواهد بود.در مورد تیمار برداشت ر 19.213.111

هزینیة تهییة پیکرهاسیگر    ، با پیکرهاسیگر خودکششیی  

 1931هیای خیارجی در سیال    خود کششی از شیرکت 

میلیون تومان بود. بیدین ترتیی  بیا احتسیاب      211مبلغ 

سال عمر مفید دستگاه و بیا محاسیبة اسیتهال  بیه      21

ش و با در نظیر گیرفتن ارز  « ی مفیدها سالجم  »شیوة 

ریال، هزینة اسیتهال  در   11.111.111اسقاط به مبلغ 

گیردد. بیا در    ریال تعییین میی   111.121.192سال اول 

نظر گرفتن پنج ماه کاری در هر سال، هزینة استهال  

ریال و در ییک روز   94.232.914روز  91دستگاه در 

باشد. با پیکرهاسگر خودکششیی   ریال می 1.212.111

وزانه هفیت هکتیار بیذرذرت    توان به طور متوسط ر می

کارگیری آن بیرای  هرا برداشت کرد. در نتیجه هزینة ب

ریال خواهد بود. هزینة  143.114یک هکتار درحدود 

بیود. چیون    31ریال در سیال   211.111راننده، روزانه 

روزانییه بییا اییین دسییتگاه هفییت هکتییار ذرت بییذری     

شود، از ایین رو هزینیة راننیده بیرای ییک       برداشت می

 هباشیید. بییدین ترتییی  هزینیی مییی 91.411مبلییغ  هکتییار

برداشییت بییذر هیبرییید ذرت بییا پیکرهاسییگر پشییت     

ریییال  211.211تراکتییوری در سییال مییورد بررسییی    

محاسبه گردید. در ایین روش برداشیت هفیت درصید     

ر از کیلییوگرم بییذ  211ضییایعات وجییود دارد. یعنییی  

بیذر قابیل استحصیال     هشود باقیماند دسترس خارج می

باشد، درآمدی ناخالصی برابیر   یلوگرم میک 2.431که 

نمایید.   ریال را نصی  تولید کننده میی  21.911.111با 

های تولید در این روش که مبلیغ   با احتساب کل هزینه

درآمد خالص ایجاد شده  باشد. ریال می 14.494.119

در تحلیل اقتصادی بیه   ریال خواهد بود. 19.242.433

هائی محاسبه شدند  هبندی جزئی تنها هزین روش بودجه

در اییین بررسییی، انیید.کییه در هییر تیمییار متفییاوت بییوده

مقایسیه   ،SASافیزار   های آماری با استفاده از نرم تجزیه

هیا  رسم نمیودار  و LSDها با استفاده از آزمون میانگین

 انجام گردید. Excel توسط نرم افزار
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 این پروژه مشخصات رقم مورد استفاده در -1جدول 
Table1-Characteristicsof maize variety 

 مشخصات

Description)) 
 درجه روز رشد

(GDD) 

 تعداد روز تا رسیدن

Days to 

maturity) 

 دوره رسیدگی

(Maturity) 

 منشا معرفی

Origin)) 

 گروه رسیدگی

(Maturity 

Group) 

 رقم

(Variety) 

Introduced at 1985, 

with stable yield, 

semi-susceptible to 

common maize smut  

1760-1538 131-147 

 دیررس

(Late 

maturity) 

 یوگسالوی سابت -آمریکا

(American-

Yugoslavia) 

FAO700 704 

 

 نتایج و بحث

هیای مختلیف برداشیت    هزینه و مناف  کیاربرد روش 

 2برای یک هکتار مزرعه بذر هیبریید ذرت در جیدول   

 نشییان داده شییده اسییت. طبییت نتییایج، برداشییت ذرت بییا 

شیترین سییودآوری و  پیکرهاسیگر خودکششیی دارای بی  

باشید، چراکیه سیودخالص و هزینیه     کمترین هزینیه میی  

و  21121433ترتیی   همتغیر کاربرد این تیمار برداشت ب

ریال برآورد گردید کیه نسیبت بیه تیمارهیای      211211

برداشت ذرت با پیکرهاسگر پشت تراکتوری، برداشیت  

% و 2/2، %13/1ترتیی   هبا دست و برداشت با کمباین بی 

% 1/222% و 3/11% ، 1/21% افزایش سودآوری و 2/21

 (.1و  9، 2دهد )جداول کاهش هزینه نشان می

 های مختلف برداشت ذرت بذریهزینه و مناف  روش -2 جدول
Table 2- Cost and benefit of different maize seed harvest methods 

درآمد خالص 

 )ریال(

(Net Income) 

درآمد ناخالص با کسر 

 ضایعات )ریال(

(Gross Income) 

 ضایعات )درصد(

(losses) )%( 

 هزینه )ریال(

(Rial( )Cost) 

 روش برداشت

(Harvest Method) 

43.672.799 61.380.000 7% 245.513 
 پیکرهاسگر خودکششی

(Self-propelled picker-husker) 

43.619.410 61.380.000 7% 215.201 
 سگر پشت تراکتوریپیکر ها

 (Tractor mounted picker -Husker) 

 (Laborدستی ) 3.500.000 4% 63.360.000 41.918.000

 (Combineکمباین ) 400.000 25% 49.500.000 31.158.000

 

 ها از نظر درآمد )ارقام به ریال( محاسبه وجه تمایز تکنیک -9جدول 
Table 3- Various harvest methods differences regarding net income (IR Rial) 

 برداشت با دست

(Harvest with 

Labor) 

 برداشت با کمباین

(Harvest with 

Combine) 

برداشت با پیکرهاسگر پشت 

 تراکتوری

(Harvest with Tractor 

mounted  

Picker-Husker) 

برداشت با پیکرهاسگر 

 خودکششی

(Harvest with  

Self-propelled 

picker-husker) 

 شرح

(Description) 

63.360.000 49.500.000 61.380.000 61.380.000 

 درآمد ناشی از عملکرد

(Income from 

operation) 
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 ها از نظر هزینه )ارقام به ریال( محاسبة وجه تمایز تکنیک -1جدول 
Table 4- Calculation of harvest methods differences regarding costs (IR Rial) 

برداشت با پیکرهاسگر 

 خودکششی

(Harvest with 

Self-propelled 

picker-husker) 

برداشت با پیکرهاسگر 

 پشت تراکتوری

(Harvest with 

Tractor mounted 

picker Husker) 

 برداشت با کمباین

(Harvest with 

Combine) 

 برداشت با دست

(Harvest with 

Labor Force) 

 شرح

(Description) 

 

   3.500.000 

هزینة کارگری برداشت یک هکتار مزرعة بذر 

 هیبرید ذرت با دست

(Labor costs of harvesting of 

hybrid corn by hand for 1 

hectare) 

  400.000  
 هزینة اجارة کمباین به ازای یک هکتار

(Cost of combine rent) 

 143.590   

هزینة استهال  پیکرهاسگر پشت تراکتوری و 

 اکتور به ازای یک هکتارتر

Depreciation expense for tractor 

mounted picker husker and 

tractor 

 125.000   
 هزینة رانندة تراکتور به ازای یک هکتار

(Wage of Tractor driver) 

179487    

 هزینة استهال  پیکرهاسگر به ازای یک هکتار

Depreciation expense for Self-

propelled picker-husker 

35.714    

 هزینة رانندة پیکرهاسگر به ازای یک هکتار

(Wage of Self-propelled picker-

husker driver) 

215.201 268.590 400.000 3.500.000 
 ها )ریال به ازای هر هکتار( جم  هزینه

(Total costs) 

 

بنییدی جزیییی، جییایگزینی از نظییر تکنیییک بودجییه

با پیکرهاسگر خودکششی توسیط   تیمار برداشت ذرت

تیمار برداشت با دستگاه پیکرهاسگر پشت تراکتیوری  

غیراقتصادی است، زیرا در صورت جایگزینی، هزینیه  

افزایش و درآمد ثابت خواهد مانید. جیایگزینی تیمیار    

برداشت ذرت با پیکرهاسگر خودکششی توسط تیمیار  

ت غیراقتصادی است، زییرا در صیورت   برداشت با دس

جییایگزینی، افییزایش هزینییه بیشییتر از افییزایش درآمیید 

خواهیید بییود. جییایگزینی تیمییار برداشییت ذرت بییا      

پیکرهاسییگر خودکششییی توسییط تیمییار برداشییت بییا   

کمبیییاین غیراقتصیییادی اسیییت، زییییرا در صیییورت     

 خواهید کیاهش   افیزایش و درآمید   جایگزینی، هزینیه 

 (.2و  1یافت )جدول 
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 آزمون فرضیة اقتصادی و غیر اقتصادی بودن جایگزینی تکنیک برداشت ذرت با پیکرهاسگر خودکششی توسط سایر تیمارها -1جدول 
Table 5- Economical and non-economical test for replacement of  

with self-propelled picker husker technique with other treatments in maize 
 

 ه جایگزینیتوجی

(Replacement of 

judgement) 

تغییر در هزینة ناشی از 

 جایگزینی

 )هکتار/ ریال(
Cost changes due to 

replacement 

تغییر در درآمد ناشی از 

 جایگزینی

 )هکتار/ ریال(
Income changes due 

to replacement 

 تیمارها

(Treatments) 

 غیراقتصادی

(Non-economic) 
3.284.799 1.980.000 

 برداشت بذر ذرت با دست

(Harvest with Labor Force) 

 غیراقتصادی

(Non-economic) 
184799 -11.880.000 

 برداشت بذر ذرت باکمباین

(Harvest with Combine) 

 غیراقتصادی

(Non-economic) 
53389 0 

 برداشت بذر ذرت با پیکرهاسگر پشت تراکتوری

(Harvest with Tractor mounted 

picker -husker) 

 

 ترتی  تیمارها بر اساس سود خالص -2جدول 
Table 6- Ranking of used methods according to their net income 

 سود خالص

 )هکتار/ ریال(

(Net Income) 

 هزینة متغیر

 )هکتار/ ریال(

(Variable costs) 

 درآمد ناخالص 

 )هکتار/ ریال(

(Gross Income) 

 روش برداشت 

(Methods) 

61.164.799 215.201 61.380.000 
 برداشت با پیکرهاسگر خودکششی

(Harvest with Self-propelled picker-husker) 

61.111.410 268590 61.380.000 
 برداشت با پیکرهاسگر پشت تراکتوری

(Harvest with Tractor mounted picker -husker) 

59.860.000 3.500.000 63.360.000 
 اشت با دستبرد

(Harvest with Labor Force) 

49.100.000 400.000 49.500.000 
 برداشت با کمباین

(Harvest with Combine) 

 

گذاری در تکنییک برداشیت ذرت    بنابراین سرمایه

با دستگاه پیکرهاسیگر خودکششیی کیه سیود خیالص      

هیای  بیشتری را با هزینة کمتری نسبت به سایر تکنیک

  (.4نماید، ارجحیت دارد )جدول  یبرداشت ایجاد م
  



 DOI: 10.22034/ijsst.2017.113215 129 ...راهکار برداشت و نیکارآمدتر یبررس

 گذاری تجزیه و تحلیل ارجحیت سرمایه -4جدول 
Table 7- Investment profitability analysis 

تکنیک برداشت ذرت با پیکرهاسگر خودکششی 

 گذاری : نسبت به تکنیک ... ارجحیت سرمایه

 Harvest with Self-propelled picker-

husker to …preferred investment) 

 هزینة متغیر 

 )هکتار/ ریال(

(Variable Costs) 

 سود خالص 

 )هکتار/ ریال(

(Net Income) 

 روش برداشت 

(Methods) 

- 215.201 61.164.799 
 برداشت با پیکرهاسگر خودکششی

(Harvest with Self-propelled picker-husker) 

 61.111.410 268590 دارد
 تراکتوریبرداشت با پیکرهاسگر پشت 

(Harvest with Tractor mounted picker -husker) 

 دارد

3.500.000 59.860.000 
 برداشت با دست

(Harvest with Labor Force) 

 دارد

400000 49.100.000 
 برداشت با کمباین

(Harvest with Combine) 

 

نتییایج تجزیییه واریییانس صییفات مییورد   ،1جییدول 

دهید،   دفی را نشان میبررسی در قال  طرح کامالً تصا

تمامی صفات مورد بررسی به جز درصد بذر مرده، در 

دار بودند. با توجه بیه   بین واحدهای مورد بررسی معنی

دار بودن تعدادی از صفات مورد بررسی، مقایسه  معنی

 LSDمیییانگین بییرای اییین صییفات بییا اسییتفاده از روش 

 (.1انجام شد )جدول 

شود،  شاهده میم 3طور که در جدول شماره همان

روش برداشییت دسییتی و هواخشییک تییأثیر مثبییت و    

داری بر روی درصید خلیوص فیزیکیی )پیس از      معنی

بوجاری( و مقدار بذرهای شکسیته و زییر سیایز شیش     

بییرداری شییده  متییر )کییه قبییل از بوجییاری نمونییه  میلییی

بودند(، داشت. از آنجائی که بیر اسیاس دسیتورالعمل    

ای کیه   ذرهای شکسیته المللی بذر )ایسیتا( بی   انجمن بین

% بافیت آنهیا موجیود بیوده و حیاوی جنیین       11بیش از

گردنید بیا ایین     باشند، جزو بذر خیالص محسیوب میی   

وجود، درصد بذر خالص در برداشت دسیتی بیه طیور    

داری از برداشییت مسییتقیم بییاالتر بییود. از سییوی  معنییی

دیگییر، بییه طییور تبوریییک بایسییتی مقییدار بییذرهای     

تیر ییک رقیم خیاص     م کوچک و زیر سایز شش میلیی 

داری بیا هیم نداشیته باشید ولیی بیه دلییل         تفاوت معنی

های بذر شکسته که انیدازه آنهیا کمتیر     حجم زیاد تکه

متر است، درصد بذر شکسته و زیر سیایز   از شش میلی

متیر در برداشیت مسیتقیم بیا کمبیاین بسییار        شش میلی

بیشتر از برداشت دستی بالل و دان کردن با شییلر بیود.   

درصیدی بیذر شکسییته در دو    11تیا   1ود تفیاوت حید  

روش برداشیت بیا توجیه بیه قیمیت بیذر هیبریید ذرت        

های فرآوری را نه تنها تواند هزینه بسیاری از روش می

جبران نموده بلکیه سیودی را نییز نصیی  تولیدکننیده      

های قبلیی بیه تفضییل در ایین بیاره       نماید که در بخش

کیفیی  بحث گردید. و این جدای از اثیرات نیامطلوب   

 ،(Galecic, 1993چنین روش برداشتی است.گالسیس )

مشاهده نمود که در ارقام مختلف ذرت، بذرهایی کیه  

متر( داشتند نسبت  میلی 1/1-2/1اندازه بزرگتر با قطر )

متر( از نظیر   میلی 9/2-2/2به بذرهای کوچکتر با قطر )

زنیی، مییزان ظهیور گیاهچیه در مزرعیه،       قابلیت جوانیه 

روز پس از کاشت،  11یاهچه در مزرعه میزان ظهور گ

های اسیتقرار یافتیه در مرحلیة پینج برگیی و       تعداد بوته
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در اییین ارتبییاط مییولس و عملکییرد دانییه، برتییر بودنیید.

( بیییان داشییتند  MolesandWestoby, 2004وسییتویی )

های مورد بررسی ارتباط مثبت و برای تعدادی از گونه

زنییی و نییهداری بییین انییدازه بییذر بییا درصیید جوا معنییی

 استقرار گیاهچه وجود دارد.

 بذر تولید شده ذرت نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی -1جدول 

Table 8- Analysis of variance for quality of produced seed in maize 

 صفت

(Adjective) 

 درجه آزادی 

(df) 

 مجموع مربعات

(SS) 

 میانگین مربعات

(MS) 
F 

سطح 

 احتمال

 فیزیکیخلوص 

(Physical purity) 
3 1.4602 0.4867** 27.07 <.0001 

 درصد بذر شکسته

(% Broken seeds) 
3 219.6991 73.2330** 27.27 <.0001 

 6mmدرصد بذر زیر غربال 

(Seeds smaller than 6mm-%) 
3 267.7836 89.2612** 131.35 <.0001 

 زنی درصد جوانه

(%Germination) 
3 66.5000 22.1666** 14.38 0.0003 

 درصد بذر مرده

(% Dead seed) 
3 7.1875 2.3958

ns
 1.89 0.1859 

 های غیرعادی درصد گیاهچه

(Abnormal seedlings %) 
3 30.1875 10.0625** 6.11 0.0091 

 زنی سرعت جوانه

(Germination Rate) 
3 276.5714 92.1904** 12.74 0.0005 

 زنی پس از سه ماه  جوانه

(Germination % after 3 months) 
3 52.2500 17.4166** 10.72 0.0010 

زنی پس از سه ماه  سرعت جوانه

(Germination Rate after 3 months) 
3 227.7294 75.9098** 26.15 <.0001 

 زنی پس از شش ماه  جوانه

(Germination % after 6 months) 
3 51.1875 17.0625** 8.81 0.0023 

 نی پس از شش ماهز سرعت جوانه

(Germination Rate after 6 months) 
3 121.2630 40.4210** 15.43 0.0002 

 زنی پس از نه ماه جوانه

(Germination % after 9 months) 
3 81.1875 27.0625** 7.60 0.0041 

 زنی پس از نه ماه سرعت جوانه

(Germination Rate after 9 months) 
3 244.6670 81.5556** 20.74 <.0001 

ns 1دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتی  غیرمعنی**و.% 
ns and **: Non-significant and significant at 1% level, respectively. 
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 متر مقایسه میانگین برای صفات خلوص فیزیکی، بذر شکسته و زیر سایز شش میلی -3جدول 
Table 9- Mean Comparison of physical purity, broken seed and small seed % (<6mm) 

 تیمار

(Treatment) 

 خلوص فیزیکی

(Physical purity) 

 درصد بذر شکسته

(Broken seed %) 

 مترمیلی 2درصد بذرهای زیر سایز 

(Seeds smaller than 6mm%) 

 میانگین

(Mean) 

 گروه

(Group) 

 رتبه

(Ranke) 

 میانگین

(Mean) 

 گروه

(Group) 

 بهرت

(Ranke) 

 میانگین

(Mean) 

 گروه

(Group) 

 رتبه

(Ranke) 

 برداشت دستی و هواخشک

(Harvesting with labor 

and air drying) 

99.85 A 1 2.813 A 1 4.6775 A 1 

برداشت با کمباین و 

 کردن در سایت یک خشک
(Harvesting with 

combine and drying in 

plant 1) 

99.15 B 3 10.063 B 3 13.385 B 3 

برداشت با کمباین و 

 کردن در سایت دو خشک

(Harvesting with 

combine and drying in 

plant 2) 

99.20 B 2 12.830 C 4 15.445 C 4 

برداشت با کمباین و 

 کردن در سایت سه خشک

(Harvesting with 

combine and drying in 

plant 3) 

99.11 B 4 9.935 B 2 12.635 B 2 

 باشد. می LSD% با روش 1داری در سطح احتمال  دهنده معنیبه نشانحروف مشا

Means followed by similar letter are significantly different at 5% probability level. 
 

مقایسییه میییانگین صییفات مربییوط بییه   ،11جییدول 

کیفیییییت فیزیولییییوژیکی بییییذرهای ذرت هیبرییییید   

تیمیار(   1ت )را در دو روش برداشی  411کراس  سینگل

و سیرعت   گیردد درصید   دهید. مشیاهده میی    ینشان می 

هیای ارزییابی بنییه    ترین روش زنی که از شاخص جوانه

بییذر اسییت، در روش برداشییت دسییتی و هواخشییک   

نسیییبت بیییه روش برداشیییت مسیییتقیم بیییا کمبیییاین و  

کردن بذرهای جداشیده از بیالل بیا اسیتفاده از      خشک

ری دا های مخصیوص دانیه، بیه طیور معنیی      کن خشک

هیای   متفاوت و باالتر بوده است. هرچند که بین سایت

داری دییده   موجود در منطقیه مغیان نییز تفیاوت معنیی     

شییود کییه احتمییاالً ناشییی از کیفیییت مییدیریت در   مییی

کییییردن بییییذر و فیییرآوری بعییییدی بییییوده   خشیییک 

های متعدد نامناسی  بیودن دمیا، میدت و      بررسیاست.

وامیل  سایر پارامترهای خشک کردن بذر را از جمله ع

 انیییییید کییییییاهش کیفیییییییت بییییییذر برشییییییمرده   

(Seyedinet al., 1984). 

، کیفیییت بییذرها را پییس از سییه مییاه     11جییدول 

دهیید. پییس از سییه مییاه، همچنییان  نگهییداری نشییان مییی

بذرهای برداشیت شیده بیا دسیت و روش هواخشیک      

کیفیت باالتری نسبت به سایر تیمارها داشتند و به نظیر  

مییاه در  رسیید رونیید نییزول کیفیییت در طییول سییه   مییی

بییذرهائی کییه بییا کمبییاین برداشییت شییده و بییه طییور    

تر اتفا  افتیاده بیود    نامناسبی خشک شده بودند، سری 

 هیییای حمییییدی ایییین نتیییایج بیییا یافتیییه ،(11)جیییدول 

(Hamidi, 2005.مطابقت دارد ) 
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 های غیرعادی زنی، درصد بذر مرده و گیاهچه مقایسه میانگین برای صفات درصد جوانه -11جدول 
Table 10- Mean comparison of germination percentage, dead seed and abnormal seedlings (%) 

 تیمار

(Treatment) 

 زنی درصد جوانه

(Germination %) 

 درصد بذر مرده

(Dead seed %) 

 زنی سرعت جوانه

(Germination Rate) 

 میانگین
(Mean) 

 گروه
(Group) 

 رتبه
(Ranke) 

 میانگین
(Mean) 

 روهگ
(Group) 

 رتبه
(Ranke) 

 میانگین
(Mean) 

 گروه
(Group) 

 رتبه
(Ranke) 

 برداشت دستی و هواخشک
(Harvesting with labor 

and air drying) 

96.00 A 1 0.75 A 1 42.798 A 1 

برداشت با کمباین و 

 کردن در سایت یک خشک
(Harvesting with 

combine and drying in 

plant 1) 

92.75 B 2 1.75 Ab 2 35.510 B 2 

برداشت با کمباین و 

 کردن در سایت دو خشک
(Harvesting with 

combine and drying in 

plant 2) 

90.50 C 4 2.50 B 4 32.385 B 4 

برداشت با کمباین و 

 کردن در سایت سه خشک
(Harvesting with 

combine and drying in 

plant 3) 

91.75 Bc 3 2.25 Ab 3 32.890 B 3 

 باشد. می LSD% با روش 1داری در سطح احتمال  حروف مشابه نشان دهنده معنی
Means followed by similar letter are significantly different at 5% probability level. 

 

مقایسه میانگین برای کیفیت فیزیولوژیکی بذر پس از سه ماه نگهداری -11جدول   
Table 11- Mean Comparison of physiological quality after 3 months ofstorage 

 تیمار

(Treatment) 

 زنی پس از سه ماه درصد جوانه

(%Germination after 3 months) 

 زنی پس از سه ماه سرعت جوانه

(Germination rate after 3 months) 

 میانگین

(Mean) 

 گروه

(Group) 

 رتبه

(Ranke) 

 میانگین

(Mean) 

 گروه

(Group) 

 رتبه

(Ranke) 
 برداشت دستی و هواخشک

(Harvesting with labor and air drying) 
95.00 A 1 38.273 a 1 

 کردن در سایت یک برداشت با کمباین و خشک
(Harvesting with combine and drying in plant 1) 

90.75 B 3 31.453 b 3 

 کردن در سایت دو برداشت با کمباین و خشک
(Harvesting with combine and drying in plant 2) 

91.00 B 2 27.778 c 4 

 کردن در سایت سه برداشت با کمباین و خشک
(Harvesting with combine and drying in plant 3) 

90.75 B 3 31.970 b 2 

 باشد. می LSD% با روش 1داری در سطح احتمال  دهنده معنیحروف مشابه نشان

Means followed by similar letter are significantly different at 5% probability level. 
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روند کاهش کیفیت فیزیولوژیک کلیه بذرها پیس  

از شش و نه ماه نگهداری در شرایط انبارهای معمولی 

مشیاهده   19و  12هیای   بذر، همان گونه که در جیدول 

گردد، ادامه داشته اسیت، هیر چنید هنیوز بیذرهای       می

داری  ت شییده بییا دسییت کیفیییت بییاالتر و معنیییبرداشیی

دهد که  شتند و این نشان مینسبت به سه تیمار دیگر دا

ی که بنیه بذر باالتری داشته باشند، شرایط انبیار  یبذرها

کننید. متوسیط    را با حداقل کاهش کیفیت تحمیل میی  

زنی بذرهای دوسایت از سه سیایت واقی     درصد جوانه

ری به زیر استاندارد ملیی  در مغان، پس از نه ماه نگهدا

باشد، سیقوط کیرده اسیت و ایین بیا       درصد می 11که 

 خوانی دارد. واقعیات موجود نیز هم

 مقایسه میانگین برای کیفیت فیزیولوژیکی بذر پس از شش ماه نگهداری -12جدول 
Table 12- Mean Comparison of physiological quality after 6 months of storage 

 تیمار

(Treatment) 

 زنی پس از شش ماه درصد جوانه

(%Germination after 6 months) 

 زنی پس از شش ماه سرعت جوانه

(Germination rate after 6 months) 

 میانگین

(Mean) 

 گروه

(Group) 

 رتبه

(Ranke) 

 میانگین

(Mean) 

 گروه

(Group) 

 رتبه

(Ranke) 

 برداشت دستی و هواخشک

(Harvesting with labor and air drying) 
93.25 A 1 30.463 A 1 

 کردن در سایت یک برداشت با کمباین و خشک

(Harvesting with combine and drying in plant 1) 
89.50 B 2 25.258 B 2 

 کردن در سایت دو برداشت با کمباین و خشک
(Harvesting with combine and drying in plant 2) 

89.25 B 3 25.098 B 3 

 کردن در سایت سه برداشت با کمباین و خشک

(Harvesting with combine and drying in plant 3) 
88.75 B 4 22.993 B 4 

 باشد. می LSD% با روش 1داری در سطح احتمال  دهنده معنیحروف مشابه نشان

Means followed by similar letter are significantly different at 5% probability level. 

 

 مقایسه میانگین برای کیفیت فیزیولوژیکی بذر پس از نه ماه نگهداری -19جدول 
Table 13- Mean Comparison of Physiological Quality after 6 months Storage 

 تیمار

(Treatment) 

 زنی پس از نه ماه درصد جوانه

(%Germination after 9 months) 

 نه ماه زنی پس از سرعت جوانه

(Germination rate after 9 months) 

 میانگین

(Mean) 

 گروه

(Group) 

 رتبه

(Ranke) 

 میانگین

(Mean) 

 گروه

(Group) 

 رتبه

(Ranke) 

 برداشت دستی و هواخشک

(Harvesting with labor and air drying) 
92.250 A 1 27.923 a 1 

 کردن در سایت یک برداشت با کمباین و خشک

(Harvesting with combine and drying in plant 1) 
87.000 B 3 19.095 b 4 

 کردن در سایت دو برداشت با کمباین و خشک

(Harvesting with combine and drying in plant 2) 
88.500 B 2 18.165 b 2 

 کردن در سایت سه برداشت با کمباین و خشک

(Harvesting with combine and drying in plant 3) 
86.500 B 4 19.673 b 3 

 باشد. می LSD% با روش 1داری در سطح احتمال  دهنده معنیحروف مشابه نشان

Means followed by similar letter are significantly different at 5% probability level. 
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استفاده از تجربیات کشورهای موفت در تولید بیذر  

ذف کامیل خسیارات   تواند ضمن حی ذرت هیبرید، می

ها اشاره شد، تولیید بیذرهائی بیا    وارده که در باال بدان

کیفیت مورد قبول جهانی را در پی داشته باشد و زمینه

ساز صادرات این محصول با ارزش افزوده باال گیردد.  

)هییای( بییرای نیییل بییه اییین هییدف، احییدا  کارخانییه  

هیای بیذر،   کین فرآوری بذر ذرت کیه شیامل خشیک   

سایز(، جداساز  2، سایزبندی استاندارد )شیلر، بوجاری

باشید،  بندی میی ثقلی، ضدعفونی استاندارد بذر و بسته

و شیامل فرآینیدهای    یک ضرورت انکارناپذیر اسیت 

های بیذری بیه صیورت     برداشت بالل خواهد بود: فو 

دستی ییا بیا دسیتگاه پیکرهاسیگر )پوسیت کین( و در       

داشیت  توانید بر  درصد. این فرآیند می 21-92رطوبت 

ذرت بذری را حداقل ییک میاه جلیو انیدازد و تخلییة      

هنگام  زودهنگام زمین در اوایل پائیز، موج  کشت به

 محصییول پییائیزه خواهیید شیید. اییین کییار از ضییایعات   

درصییدی بییذر ناشییی از برداشییت مسییتقیم بییا   12 -11

های برداشت شده، قبل از  کمباین خواهد کاست. بالل

هیای   شده و بیالل کنی، سورت  ورود به سیستم خشک

شیود.   هیا جداسیازی میی    سایر ارقام و آلوده به بیمیاری 

اییین عمییل باعییث افییزایش خلییوص ژنتیکییی و سییطح  

شیود )در روش برداشیت    سالمت بذرهای تولیدی میی 

مستقیم چنین امکانی وجود ندارد(. تحقیقات مختلیف  

نشان داده اسیت، بیذرهای متصیل بیه چیوب بیالل در       

یط محیطی قبل از خشیک  مقایسه با بذرهای جدا، شرا

کییردن را بهتییر تحمییل کییرده و مقییدار نییزول کیفیییت  

باشد.  فیزیولوژیکی پس از برداشت در آنها حداقل می

هیا در مقایسیه بیا    از آنجائی که فضای خالی بیین بیالل  

کیین بسیییار هییای خشییکبییذرهای منفییک در اطاقییک

ها بیه خیوبی    زیادتر است، عبور هوای گرم از بین بالل

تیر   تیر و یکنواخیت  تیر، سیالم   بذرها سری  انجام شده و

ها را در هنگام  توان بالل شوند. همچنین می خشک می

کین و قبیل از ورود بیه     هیای خشیک   تخلیه از اطاقیک 

دسییتگاه شیییلر، سییورت دوبییاره نمییود و اگییر بییاز       

های آسی  دیده مشاهده  های ژنتیکی یا بالل ناخالصی

سیتگاه  گردید، نسبت به جداسازی آنها اقیدام کیرد. د  

هییای کمبییاین، بییذر را بییه  شیییلر، در قیییاس بییا کوبنییده

تری از چوب بالل جدا کرده و  صورت اصولی و سالم

نمایید. در سیسیتم    آسی  بسیار کمتری به بذر وارد می

فعلی، سایزبندی بذر در دستگاه بوجیار و تنهیا در سیه    

شیود. در سیسیتم    سایز پهن، گرد و متوسیط انجیام میی   

بییذر پییس از بوجییاری و توسییط  پیشییرفته مییورد نظییر، 

های خاص، در شش سایز اسیتاندارد جداسیازی    تریول

شود. بیا توجیه سیایزبندی بسییار دقییت، جداسیازی        می

بییذرهای پییو  و دارای کیفیییت پییائین در دسییتگاه    

جداساز ثقلی )گراویتیه(، بیه خیوبی و بیه دقیت انجیام       

ی یهییا شییود. در شییرایط فعلییی، بییذرها در دسییتگاه مییی

وند کیه بیرای سیموم پیودری سیاخته      ش ضدعفونی می

شده و مناس  سموم مای  که در حال حاضیر اسیتفاده   

به دلیل ناکارآمدی باشد. از سوی دیگر  شوند، نمی می

ی، ضیدعفونی بیذر بیه طیور کامیل و      یهیا زن چنین سم

شیود. در سیسیتم نیوین کیه قیرار       یکنواخت انجام نمی

اسییت نصیی  گییردد، ضییدعفونی کییامال بییه صییورت   

با حداقل آب همراه سم و به صورت ییک  هوشمند و 

گییرد. در   فیلم ناز  یکنواخت بر روی بذر قیرار میی  

زمیان دو ییا چنید نیوع سیم       چنین سیستمی، استفاده هم

 پذیر است. متفاوت امکان

، روش برداشیییت بیییا دسیییتگاه   در ایییین تحقییییت 

پیکرهاسگر خودکششی به عنوان بهترین تیمار توصییه  

گذاری اولیه برای  سرمایهگردد. ولی از آنجائی که می

خرییید پیکرهاسییگر خودکششییی یییا پشییت تراکتییوری 

کار قادر و راغ  بیه  بسیار باال بوده و کشاورزان ذرت
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باشند، و از سوی دیگر وجود نیروی کیار   این کار نمی

آماده به کیار و ارزان در منطقیه کیه در کیار برداشیت      

انیید و بییا انییدکی   ذرت بییذری مهییارت کسیی  کییرده 

ر بییه برداشییت ذرت بییا کمتییرین میییزان  آمییوزش قییاد

ضییایعات خواهنیید بییود، برداشییت اییین محصییول را بییا 

دست، بهینه و اقتصادی نموده و نسبت بیه برداشیت بیا    

کمباین از سودآوری بیاالئی برخیوردار کیرده اسیت.     

این کار ضمن جذب نیروی کار ماهر و ایجاد اشیتغال  

بیه   روییة آنیان   برای افراد بومی منطقه، از مهاجرت بیی 

شیهرها و تبیدیل شییدن بیه بیکارهییای شیهری و ایجییاد     

مشاغل کاذب جلوگیری خواهد کرد و باعث تقوییت  

مناسییبات اجتمییاعی در برداشییت محصییول همییدیگر   

خواهد شد. بدین ترتی  تکنیک برداشت ذرت بذری 

هیبرییید بیییا دسیییت، از جنبیییه اقتصیییادی و اجتمیییاعی  

.ترین روش و سودآورترین آنها خواهید بیود   اقتصادی
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