
 

 
32 

زمینی در استان همدانسیبزراعت  اقتصادی کارایی افزایشراهکارهای فنی   

   2محسن سيدان و سيد 1*خسرو پرویزی

قات، ن، سازمان تحقيباغی، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان همدا -استادیار پژوهشی، بخش علوم زراعی* 1

 آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

استادیار پژوهشی، بخش تحقيقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان   2

 همدان، سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران 

  (Email: Kparvizi@gmail.com)  الکترونيکی:نویسنده مسئول: آدرس پست  *

 11/11/1931تاریخ دریافت: 

 21/5/1931تاریخ انجام اصلاحات: 

 21/5/1931تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

- یکی از مشکلات بخش کشاورزی، ضعف مدیریت و ناکارایی فنی واحدهای تولیدی است. با توجه به مشکلات تغییر تکنولوژی در کوتاه

مینی در مزارع زه عنصر مدیریت برای بهبود کارایی و افزایش تولید، راهکار بسیار مناسبی است. اختلاف زیادی بین عملکرد سیبمدت، توجه ب

مختلف استان وجود دارد. این اختلاف حتی در مزارع موجود در یک منطقه که از بافت خاک و شرایط آب و هوایی تقریباً یکسانی برخوردار 

ریزی برای بهبود آن، نقش مهمی در افزایش بازده تولید دارد. در این راستا، مقاله ها و برنامهود؛ لذا یافتن عوامل مؤثر بر آناست نیز دیده می ش

ر بر کارآیی های مدیریتی مؤثپردازد. در این ارتباط عوامل و شاخصزمینی میهایی برای افزایش کارایی تولیدکنندگان سیبحاضر به ارائه روش

 ها،این توصیه ارگیریکبه و با مطالعه کنندگان این محصول بتوانندتولید رودزمینی در مزرعه مدنظر قرارگرفته است. انتظار میلید سیبفنی تو

 .بخشند بهبود گذشته خود را بیش از زمینیسیب کارایی واحدهای تولید

، مدیریت، مزرعه، ناکارایی.زمینیسیب بازده، :يگان كلیدواژ
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 مقدمه

تن  03زمینی در استان همدان متوسط عملکرد سیب

 (. این در حالی است که کشاورزانی در این2در هکتار است )

 03تر از ، عملکردی بالااستان با مصرف میزان نهاده مشابه

آورند، که این امر به کارایی به دست میرا تن در هکتار 

 و نیف کارایی میزان (.6) شودمربوط میاین زارعین  بالاتر

 عملکرد عنوان معیاره ب تولیدی، واحدهای اقتصادی

 توانایی کارشناسان،. شودمیگرفته درنظر هاآن اقتصادی

کا به ات با تولید حداکثر به رسیدن برای تولیدی واحد یک

 (TE) 1فنی کارایی را منابع موجود از ثابتی مجموعه

 نهبهی تخصیص دررا  تولیدی واحد آن توانایی و اندهنامید

گویند. ( میAE) 2تخصیصی کارایی هزینه، حداقل با منابع

 آوردن به دست در تولیدی واحد ( تواناییEE) 0اقتصادی کارایی

 است. هانهاده سطح و قیمت به توجه با ممکن سود حداکثر

 ه هزینهب منفعت نسبت بر مؤثر فنی این مقاله به معرفی عوامل

 و تخصیصی فنی، اییکار از اعم زمینیکارایی مزارع سیب و

وان تبا تعیین عوامل مؤثر بر کارایی، می. پردازداقتصادی می

های لازم برای کمک به های منطقی و عملی و رهنمودحلراه

 کشاورزان به هدف مدیریت صحیح مزرعه را ارائه نمود.

 ضرورت و اهمیت

زمینی یکی از محصولات مهم کشاورزی است که سیب

جمعیت کشور و نیاز به تأمین مواد با توجه به افزایش 

غذایی، در بین گیاهان زراعی از جایگاه خاصی برخوردار 

                                                           
1- Technical Efficiency 

2- Allocative Efficiency 

3- Economic Efficiency 

زمینی به دو طریق امکان پذیر است، است. افزایش تولید سیب

کشت، که به دلیل مشکل گسترده کم یکی افزایش سطح زیر

آبی امکان پذیر نیست؛ و راه دیگر افزایش تولید از طریق بالا 

رد در واحد سطح. به عبارت دیگر از طریق افزایش بردن عملک

توان مقدار تولید را افزایش داد. بازدهی اراضی قابل کشت، می

این کار از طریق استفاده از تکنولوژی مدرن و مناسب، ایجاد 

ها در هماهنگی بین عوامل تولید و تخصیص مناسب نهاده

پذیر است. ضعف مدیریت و یک مدیریت کارآمد امکان

اکارایی اقتصادی واحدهای تولیدی یکی از موانع اصلی ن

وری است. با توجه به مشکلات تغییر تکنولوژی افزایش بهره

مدت، توجه به عنصر مدیریت برای بهبود کارایی و در کوتاه 

حل مناسبی است. اختلاف زیادی بین افزایش تولید راه

اف لزمینی در نقاط مختلف وجود دارد. این اختعملکرد سیب

حتی در مزارع موجود در یک منطقه که از بافت و شرایط آب 

د؛ از شوو هوایی تقریبًا یکسانی برخوردار است، نیز دیده می

ریزی برای بهبود ها و برنامهاین رو یافتن عوامل مؤثر بر آن

 آن، نقش مهمی در افزایش بازده تولید دارد.

  دستورالعمل كاربردي

حاصل از بررسی و مقایسه  عوامل تأثیرگذار و نتایج

مشخص گردیده و به تفصیل مورد  1کشاورزان در جدول 

لازم است برای افزایش کارآیی فنی . بررسی قرار گرفته است

 زمینی در استان همدان به این موارد توجه شود:تولید سیب
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 شیب مزرعه-1

اصولاً در به کارگیری سیستم آبیاری تیپ با 

مواجه هستیم. در استفاده  محدودیت کمتر در شیب زمین

عه مشکلی ردر هزار در مز 0تا  0از این سیستم حتی شیب 

 0/2د. در سیستم آبیاری بارانی حداکثر شیب کنایجاد نمی

 شیب زمیندر هزار قابل قبول است و در سیستم فارو  0تا 

در هزار قابل قبول و بیشتر از آن به مدیریت  0/1تا حد 

کارآیی فنی و (. 1از دارد )دقیق و دقت نظر بیشتر نی

زمینی در مزارعی که تناسب لازم را اقتصادی تولید سیب

سه گیرند، در مقایدر شیب و نوع سیستم آبیاری در نظر می

 0/22ترتیب  به کنند،که این شرایط را لحاظ نمیمزارعی با 

رعایت این موضوع بنابراین . یابدافزایش میدرصد  8/11و 

 0/2ت منفعت به هزینه در مزرعه از شود که نسبباعث می

افزایش یابد. به عبارت دیگر با رعایت شیب مناسب در  1/6به 

ریال هزینه در مزرعه  1333زمینی به ازای هر مزرعه سیب

 .کندافزایش پیدا میریال  6133به  2033منفعت حاصله از 

 نوع خاک-2

یکنواختی خاک از اهمیت بالایی در بازده تولید  

-شنی در مقابل خاکهای لوم و لومیر است. خاکبرخوردا

تند. هس تربسیار مناسبزمینی برای کشت سیب های رسی

مقایسه دو گروه از کشاورزان در خصوص نوع بافت خاک 

 شنی راندمانبافت لومی و یا لومی باکه مزارع دهد مینشان 

بالاتری دارند. کارایی فنی و اقتصادی مزارع با بافت لومی و 

درصد بیشتر از مزارع با بافت  01و  10ی شنی به ترتیب لوم

 هایی با بافت لومی و لومی شنیخاکدر بنابراین . استرسی 

. است 20/6بافت رسی  با در مقایسهنسبت منفعت به هزینه 

ریال هزینه در زراعت  1333به عبارت دیگر از هر 

-میدر صورت کاشت در خاک لوم و لوم شنی زمینی سیب

 ریال منفعت به دست آورد. 6203 ،ریال 2123جای  هتوان ب

 شوری خاک-3

حساس به شوری است، لذا باید گیاهی زمینی سیب

 ( باشدds/mزیمنس بر متر )دسی 0/1شوری خاک کمتر از 

 مزارعیزمینی در زراعت سیب(. کارایی فنی و اقتصادی 9)

کمتر ها آن خاکو شوری  بودهکه از خاک مناسب برخوردار 

راین بناب. استبیشتر  باشد،میزیمنس بر متر دسی 0/1از 

زیمنس بر دسی 0/1ها کمتر از هایی که شوری آندر خاک

درصد  6/2و  12کارایی فنی و اقتصادی به ترتیب  باشد،متر 

ها نسبت منفعت در این نوع خاکپس . خواهد بودبیشتر 

در معنی است که  بداناین بوده و  20/0به هزینه برابر با 

هایی با زمینی در خاکصورتی که زارعین از کشت سیب

پرهیز کنند، قادر زیمنس بر متر دسی 0/1شوری بیشتر از 

 ،ریال 0013جای ه ب ریال هزینه 1333خواهند به ازای هر 

 .حاصل کنندریال منفعت  0203

 تاریخ کاشت -4

زمینی در استان همدان در بهترین تاریخ کاشت سیب

اواخر اردیبهشت تا اواسط  ،آب منابع دیتصورت عدم محدو

خرداد ماه است. اما در صورت مواجه با محدودیت منابع 

تیر  23رین تاریخ کاشت از هفته دوم تیر تا تآبی، مناسب



 

 
32 

 نمونه مورد در 1 جدول اساس بر(. 1شود )توصیه می

 و اقتصادی و فنی نظر کارایی از داریمعنی تفاوت مطالعه

ه دوم هفتکشاورزانی که در  بین زینه درنسبت منفعت به ه

اند و افرادی که خارج تیر محصول را کشت کرده 23تیر تا 

این رعایت  اند وجود دارد.از این تاریخ کشت را انجام داده

-یبساقتصادی  و فنی تاریخ کاشت باعث شده که کارایی

از گروه دیگر  درصد 6/28و  0/00ترتیب  کاران بهزمینی

د. در مزارعی که در باش ه اول خرداد( بالاتریمن )تاریخ کاشت

ه ک به دلیل این اندهماه کشت را به انجام رساند نیمه اول تیر

میزان سودآوری بیشتر بوده تا حدی مسئله آب مشکل زا ن

 زمینی در استانبنابراین در صورت کشت سیب بوده است.

اخر تیرماه در مقایسه با کشت در او 23در هفته دوم تیر تا 

به  00/2نسبت منفعت به هزینه از اردیبهشت و خردادماه 

خواهد خواهد یافت و این بدین مفهوم است که افزایش  16/6

زمینی میزان منافع از ریال هزینه در زراعت سیب 1333با 

  یابد.ریال افزایش می 6163ریال به  2003

 

 بذر سالم-5

رل تهیه بذر از منابع معتبر و گواهی شده در کنت

رعایت . (1)شکل بسیار مؤثر است مزرعهبیماری و آفات 

اقتصادی  و فنی این موضوع باعث خواهد شد که کارایی

ی از گروه درصد 2/11و  0/02ترتیب  کاران بهزمینیسیب

اتر کنند بالکه بذر را از منابع محلی و غیر مطمئن تهیه می

که استفاده از بذر سالم در مزرعه باعث شده است  باشد.

رود. این موضوع منجر به افزایش بسودآوری مزارع بالاتر 

. یعنی شد 00/2به  31/1از شاخص نسبت منفعت به هزینه 

کار در صورت استفاده از غده بذری زارعین سیب زمینی

توانند ، میریال هزینه 1333به ازای هر سالم و گواهی شده 

 ریال منفعت کسب کند. 2003

 

  و گواهی شده معتبر نمونه بذر سالم تهیه شده از منابع – 1شکل 

 

 اصول فنی کشت غده بذری  -6

در کشت غده از جمله مسائل  صحیحکارگیری اصول هب

ا رلازم کشاورزانی که اصول فنی ت. مهم مدیریت مزرعه اس

 رب. گیرند راندمان بالاتری دارنده کار میدر کشت غده ب

 از داریمعنی تفاوت مطالعه نمونه مورد در 1 جدول اساس

 و نسبت منفعت به هزینه در اقتصادی و فنی رایینظر کا

از کشاورزان که اصول فنی را در کشت  گروه دو این بین

 اند وجودغده استفاده کرده و مزارعی که استفاده نکرده

در این زمینه نکات فنی مهمی که کشاورز باید رعایت . دارد

بذری باید در انبار سرد و یا  هایغدهاین است که  کند

ها قبل از کاشت باید به د. این غدهننه نگهداری شوسردخا

و سپس  برسنددرجه  23تا  10مدت دو هفته به دمای 

 00تا  00اندازه غده بذری مناسب همچنین کشت شوند. 
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 دنتر باید برش داده شوهای درشتو غدهاست میلی متر 

کارانی که این زمینیاقتصادی سیب و فنی کارایی (.9)

بیشتر  درصد 2/21و  0/00 ترتیب به کنند مسائل را رعایت

در صورت رعایت این نکات نسبت منفعت به . خواهد بود

یابد. این موضوع بدین افزایش می 13/2به  80/2هزینه از 

زارعین در صورت رعایت اصول فنی کشت معنی است که 

 2133ریال هزینه به  1333به ازای هر توانند غده بذری می

 .سود برسندریال 

 نیاز کودی -7

 ههای شیمیایی و کود آلی تأثیر باستفاده بهینه از کود

د شوتوصیه می موردی در راندمان تولید دارد. در این یسزا

و  انجام شود مصرف کودهای پایه بر اساس آزمون خاک

 233تا  183معمولا در صورت کمبود ازت خاک به مقدار 

این مقدار درصد از  03کیلوگرم ازت خالص استفاده شود. 

روز  00تا  03در دو نوبت ها و مابقی در زمان کاشت غده

پس از کاشت و دو هفته پس از آن به صورت سرک و یا 

. کود فسفره در به گیاه داده شودمحلول در آب آبیاری 

شود. کیلوگرم توصیه می 233تا  103صورت کمبود 

مصرف پتاس حتی در شرایط کمبود خفیف آن در خاک 

-کیلوگرم توصیه می 203تا  233شده و معمولا  نیز توصیه

شود. کودهای ریزمغذی شامل سولفات روی و منگنز به 

کیلوگرم در هکتار در هنگام  03تا  23ترتیب به مقدار 

کشت و مخلوط با پتاس و فسفر و ازت و دو نوبت دیگر با 

درهزار به صورت محلول  0تا  2کود میکرو کامل به نسبت 

لدهی و دو هفته پس از آن قابل توصیه پاشی در هنگام گ

باشند. کودهای آلی شامل کود سبز که در برنامه تناوب می

تن در هکتار، کود  13گیرد و کمپوست به میزان قرار می

تن در هکتار و در صورت عدم استفاده  23دامی به میزان 

تن  23تا  13از کود ازته، استفاده از کود مرغی به میزان 

 (. 9و  1شود )نهاد میدر هکتار پیش

در مزارع سیب صحیح  اصولرعایت مصرف کود با 

 1/20و  0/02 افزایشترتیب باعث  بهزمینی استان 

 .شودمیکاران زمینیاقتصادی سیب و فنی کارایی یدرصد

بنابراین رعایت نکات فنی در مصرف کودهای شیمیایی و آلی 

 00/2به  69/0شود که نسبت منفعت به هزینه از موجب می

افزایش پیدا کند. این موضوع بدین معنی است که با کاربرد 

ریال هزینه در زراعت سیب زمینی  1333اصولی کود به ازای 

 . رسیدریال منفعت  2003ریال به   0693توان به جای می

  دور و زمان آبیاری -8

اعمال مدیریت صحیح آبیاری از جمله عوامل موفقیت 

. در شرایط استان (2)شکل  زمینی استدر زراعت سیب

همدان و در خاک لومی رسی، در سیستم آبیاری بارانی 

ساعت آبیاری انجام  6روزه و با  6لازم است دوره آبیاری 

 تیپ باید دوره آبیاریگیرد. در همین شرایط و در سیستم 

 جدول در(. 1ساعت آبیاری صورت گیرد ) 0روزه و با  2تا  0

 فنی، کارایی و میانگین هزینه به منفعت میانگین 1

ور رعایت د کشاورزان از نظر بین در اقتصادی و تخصیصی

و زمان مناسب آبیاری مشخص شده است. کشاورزانی که 

ه میانگین منفعت ب، اندکردهبه نکات فنی در آبیاری توجه 

. باشدمیدرصد بیشتر از گروه دیگر  2/60ها هزینه آن
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طور میانگین کارایی فنی و تخصیصی در گروه اول همین

درصد بالاتر از گروه دوم است.  0/21و  1/03به ترتیب 

موجب  دور و زمان آبیاریرعایت نکات فنی در بنابراین 

 22/6ه ب 82/0شده است که نسبت منفعت به هزینه از 

بدین ترتیب در صورتی که زارعین دور و و افزایش یابد. 

 1333به ازای را به صورت اصولی بکار گیرند،  زمان آبیاری

 0823 جای هبتوانند میریال هزینه در زراعت این محصول 

 .برسندریال منفعت  6223 ریال به

 

 اعمال مدیریت صحیح و به موقع آبیاری – 2شکل 

 مدیریت علف های هرز -9

های هرز حفظ مناسب در کنترل علفاز اقدامات 

دهی بین تراکم مطلوب گیاهی، تنظیم کوددهی، خاک

 د.باشها و آبیاری به موقع و تناوب زراعی مطلوب میپشته

های فوق کشاورزانی که از توصیه دهدمینشان  1جدول 

 میانگین کشاورزان از سایر به نسبت نداهکرد استفاده

 نمیانگی همچنین و یاقتصاد و فنی، تخصیصی کارایی

 نفعتم میانگین ند.اهبود بالاتری برخوردار هزینه به منفعت

های فنی را در مبارزه با در کشاورزانی که توصیه هزینه به

. باشدمیدرصد بیشتر  1/10 اند،های هرز بکار گرفتهعلف

ه در مقایس هاآن اقتصادی و فنی کارایی میانگینهمچنین 

 9/8به ترتیب اند، امات را انجام ندادهبا زارعینی که این اقد

بدین ترتیب در صورت انجام  درصد بیشتر است. 06و 

توانند، به ازای های هرز، زارعین میمبارزه اصولی با علف

ریال  06333ریال به  8933ریال هزینه به جای  1333هر 

 ریال سود بیشتر برسند. 21133منفعت یعنی به  

 زمینیبرداشت سیب -11

مرحله برداشت  ترین اقدامیین زمان رسیدگی مهمتع

 03ی است که حدود اترین زمان، مرحلهاست. مناسب

ها زرد شده و لازم است سرزنی به صورت کامل درصد برگ

باره انجام شود. عملیات آبیاری باید حداقل یک هفته و یک

و یک هفته پس از سرزنی باشد قبل از سرزنی قطع شده 

زمان  تأثیر بررسی برای(. 9به برداشت کرد )توان اقدام می

ین ب زمینی،مزارع سیب کارایی مناسب برداشت در بهبود

که در زمان مناسب و نامناسب اقدام  کشاورزان از گروه دو

 انجام ند مقایسهزمینی کردبه برداشت محصول سیب

 تفاوت مطالعه نمونه مورد در 1 جدول اساس بر. گرفت

 روهگ دو این بین اقتصادی و فنی رایینظر کا از داری معنی

 و فنی کارایی مقدار که طوریه ب ؛دارد وجود از کشاورزان 

مناسب دقیق و زمان  کارانی کهزمینیاقتصادی سیب

از  درصد  63و   1/09ترتیب  به اندکردهبرداشت را رعایت 

رعایت این نکته نقش (. 1 جدول) بالاتر بوده استگروه دوم 

نحوی ه ب؛ ش کارایی و سودآوری مزرعه داردمهمی در افزای

افزایش یافته  00/0به  16/2که نسبت منفعت به هزینه از 

 هبکه اگر  باشدگویای این موضوع مهم میه تاست. این نک
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 1333نکات فنی برداشت محصول توجه شود به ازای هر 

 0003به  2163ریال هزینه در مزرعه میزان منفعت از 

  یافت.ریال افزایش خواهد 

 

 
 

  زمینیمدیریت مناسب علفهای هرز در مزرعه سیب -3شکل 

 

 حضور مشاور در مزرعه  -11

 مهارت کافی ندارند، برخی از کشاورزان، این که به توجه با

 کارایی بهبود مزرعه موجب امور در متخصص مشاور حضور

. ودشمی کیفیت محصول و کمیت افزایش و هانهاده از استفاده

 بودبه در کشاورزی متخصص حضور مشاور تأثیر بررسی برای

 اورزانکش از گروه دو زمینی،مزارع سیب کارایی و مدیریت

 . قرار گرفتند مورد مقایسه فاقد مشاور، و مشاور دارای

 تفاوت مطالعه نمونه مورد در 1 جدول اسااااس بر

 روهگ دو این بین اقتصادی و فنی نظر کارایی از داریمعنی

 و فنی کارایی مقدار که طوریه ب ؛دارد از کشااورزان وجود

 کشاااورزی مشاااور از کارانی کهزمینیاقتصااادی ساایب

 مشاااور فاقد که هاییآن با مقایسااه در نمودند، فادهاساات

(. 1جدول) بالاتر بود درصااد 2/02و  8/20ترتیب  بودند به

 متخصااص و مشاااور که وجود کرد اذعان توانمی بنابراین

نقش  اسااتان زمینیمزارع ساایب مدیریت در کشاااورزی

و در نتیجه  مدیریت بهبود و کارایی افزایش در حیااتی

 .دارد سودآوری مزارع

 

 تناوب زراعی -12

زمینی های مهم در زراعت سیباز جمله توصیه

 حداقل کارگیری دوره تناوبه رعایت تناوب زراعی است. ب

ها بسیار مؤثر است. برای محصول در کنترل بیماری ساله 0

 سال 2تا  0دوره تناوب قابل قبول زمینی حداقل سیب

دم، گن نیزمیسیب تناوب درترین محصولات . مناسباست

(. برای پرهیز از انتشار آفات و 9و  1) هستندذرت و کلزا 

های مشترک باید از کشت محصولاتی نظیر گوجه بیماری

فرنگی، یونجه و شبدر و خانواده کدوئیان پرهیز شود. 

ر گردان و چغندهمچنین استفاده از محصولاتی نظیر آفتاب

-بوب سیبه دلیل تخلیه عناصر غذایی خاک، در برنامه تنا

 نظر کارایی از 1 جدول بر اساس . (1شوند )زمینی توصیه نمی

از  گروه ود این بین و نسبت منفعت به هزینه در اقتصادي و فنی

کشاورزان که از تناوب مناسب استفاده کرده و مزارعی که استفاده 

-یبس اقتصادي و فنی کارایی. دارد وجود زیادي اند تفاوتنکرده

رتیب ت اند بهتناوب زراعی مناسب را رعایت کرده کارانی کهزمینی

درصد بالاتر بوده است. در مزارع مورد بررسی رعایت  8/2و  1/74

تناوب باعث افزایش راندمان تولید و به تبع آن سودآوري مزرعه 

میزان منفعت به هزینه در مزارعی که این نکته فنی را و  شده 

 یافت.درصد افزایش  20اند رعایت کرده
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کاران زمینیی میانگین نسبت منفعت به هزینه و اجزاء کارایی سیب. مقایسه1جدول   

 میانیگن كارایی كشاورزان نسبت منفعت هزینه توزیع فراوانی تأثیر عوامل فنی

 اقتصادي تخصیصی فنی درصد تعداد

 تطابق شیب مزرعه و نوع سیستم آبیاري -1

5/7 70 00 عدم تطابق  57/0  93/0  28/0  
4/0 00 30 تطابق  44/0  78/0  99/0  

 نوع خاک -2
10/7 52 48 لوم و لومی شنی  05/0  93/0  28/0  
25/0 78 42 رسی  45/0  05/0  77/0  

 شوري خاک -3
5/1بیشتر از   53 93 54/9  03/0  74/0  98/0  
5/1كمتر از   31 01 29/5  43/0  75/0  93/0  

 كاشتتاریخ  -4
9/05 38 نیمه اول خرداد  55/2  50/0  93/0  28/0  
4/97 52 نیمه اول تیر  40/0  80/0  50/0  90/0  

  بذر -5
9/49 110 از سایر كشاورزان محلی  04/1  58/0  70/0  95/0  
4/20 70 از منابع معتبر  55/7  48/0  73/0  93/0  

 اصول فنی در كشت غده بذري -6
9/75 08 عدم رعایت نکات فنی  85/2  05/0  75/0  90/0  
4/57 82 رعایت نکات فنی  10/7  88/0  50/0  59/0  

 نیاز كودي -7
7/29 95 به میزان كمتر از نیاز  03/9  09/0  74/0  95/0  
0/40 115 بر اساس نیاز  95/7  30/0  50/0  51/0  

 دور و زمان آبیاري -8
4/40 100 عدم رعایت نکات فنی  82/9  45/0  90/0  99/0  
9/23 77 رعایت نکات فنی  27/0  38/0  79/0  72/0  

 مدیریت علف هاي هرز -9
 عدم رعایت تراكم، تنظیم كوددهی

و آبیاري به موقع و تناوب زراعی   

08 9/75  87/7  04/0  94/0  25/0  

 رعایت تراكم، تنظیم كوددهی و 

 آبیاري به موقع و تناوب زراعی
82 4/57  0/5  49/0  50/0  97/0  

 زمینیبرداشت سیب -11
عایت نکات فنی عدم ر  28 4/18  10/2  03/0  79/0  75/0  

9/81 122 رعایت نکات فنی  95/5  30/0  03/0  42/0  
 مهارت و تجربه -11

9/43 113 عدم استفاده از مشاور  54/9  09/0  77/0  23/0  
4/20 91 استفاده از مشاور مزرعه  0/5  48/0  75/0  93/0  

 تناوب زراعی -12
5/9 88 192 عدم رعایت تناوب  59/0  93/0  95/0  
2/7 12 18 رعایت تناوب  48/0  75/0  90/0  
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  نتایج كاربردي

بردار بخش قابل توجهی از واحدهای بهره

کارایی اقتصادی درصد(  13کار استان )بیش از زمینیسیب

 در مقابل میزان کمی از مزارع. دارنددرصد  03کمتر از 

. درصد دارند 83بیش از کارایی اقتصادی  درصد( 1)حدود 

به  و اقتصادی کارایی دنپایین بو دهنده نشان مقادیر این

منابع موجود و یا مشکلات  از بهینه استفاده عدم عبارتی

 مزرعه کشاورزان در مدیریت بازار و بازاررسانی و یا ضعف

 در توانایی زیادی بسیار شکاف همچنین. باشدمی

 اب ممکن سود حداکثر آوردن به دست کاران درزمینیسیب

 وجود محصول و اهنهاده قیمت و مصرف به مقدار توجه

 کارایی میانگین افزایش طریق از این اختلاف، اگر. دارد

 درآمد خالص میزان کاهش یابد، صفر به بردارانبهره

 موجود، هایقیمت و فعلی وریآفن استفاده از کشاورزان با

ت. این موضوع داش خواهد را درصد 0/00قابلیت افزایش تا 

 درآمد و تولید افزایش در توجهیقابل تأثیر تواندمی

 داشته آن در استان افزوده کشاورزان این محصول و ارزش

در افزایش کارایی کشاورزان  عوامل مؤثر ترینمهم .باشد

یوه شیب مزرعه و شمتناسب بودن  کار عبارتند از:زمینیسیب

رعایت تاریخ کاشت  شوري خاک،عدم  ،، کیفیت خاکآبیاري

ی و اصول فن، رعایت مطمئنمناسب بذر، استفاده از بذر سالم و 

نیاز کودی محصول از ، تأمین صحیح در کاشت غده بذري

دور آبیاری و زمان ریزی در ، برنامهطریق آزمایش خاک

رعایت  های هرز،مدیریت علفکافی در آبیاری محصول، 

استفاده از دانش و علوم  و برداشت محصولزمان مناسب در 

  .زرعهتناوب مناسب زراعی در مروز و رعایت 
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