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چکیده

آبیار، ن. م. و صابری، ع. ر. 1۴۰۰. بررسی اقتصادی تولید محصوالت علوفه اي جدید و فراموش شده در استان گلستان. مجله ترویجی علوفه 
و خوراک دام. 2 )1(: ۴-13.

 این پژوهش، با هدف ارزیابي اقتصادی و امکان سنجی تولید برخي گیاهان علوفه ای جدید و نیز فراموش شده در استان گلستان، 
در طول دو سال زراعی 9۴-1393 و 9۵-139۴، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان )عراقی محله( اجرا گردید. برای ارزیابي و 
مقایسه اقتصادی و امکان سنجی تولید گیاهان علوفه ای: تریتیکاله، کلزای علوفه ای، باقالی علوفه ای، ترشک، چغندر علوفه ای، نخود 
علوفه ای و  ُخلّر، از روش بودجه بندی جزیی و تحلیل همبستگی پیرسون استفاده گردید. بر پایه نتایج، میانگین سود ناخالص )درآمد 
خالص( دو گیاه علوفه ای کلزا و باقال به ترتیب 1۰۵۴۰۰12 و 91661۰9ریال در هکتار و بیشتر از سود ناخالص )درآمد خالص( گیاه 
تریتیکاله است. با اینکه درآمد خالص ماشک، ُخلّر و ترشک کمتر از سود ناخالص )درآمد خالص( تریتیکاله است، اما مثبت می باشد؛ 
بنابراین توسعه کشت این محصوالت از نظر اقتصادی سودآور است و با انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی، می توان نسبت به توسعه 
کشت آنها در استان گلستان برنامه ریزی نمود. بر اساس نتایج، کشت گیاهان علوفه ای نخود و چغندرقند سودآور نمی باشد و گیاهان 
علوفه ای چغندرقند و ُخلّر نیز با وجود میزان قابل توجه پروتئین در مقایسه با دیگر گیاهان، فاقد سودآوری است یا سودآوری اقتصادی 
کمتری دارند. براین اساس چنانچه هدف مدیران و برنامه ریزان بخش کشاورزی استان، تولید گیاهان علوفه ای با میزان پروتئین بیشتر 
باشد، نیازمند سیاست های حمایتی، به ویژه پرداخت یارانه تولید  به کشاورزان، قیمت تضمینی مناسب و سرمایه گذاری در تحقیقات 

 
به زراعی و به نژادی این محصوالت خواهد بود.

واژه های کلیدي: گیاهان علوفه ای فراموش شده، بررسی اقتصادی، سود ناخالص، پروتئین، استان گلستان
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مقدمه:
رشــد جمعیت، تقاضا بــرای محصوالت کشــاورزی بــه ویژه 
فرآورده های دامی و لبنی را افزایش می دهد. تولید این فرآورده ها 
نیازمنــد پرورش دام های مختلفی اســت که بخش قابل توجهی 
از نیازهــای تغذیه ای آنها را گیاهان علوفه ای تشــکیل می دهند 
و ســهم تعیین کننــده ای در هزینه پرورش و تولیــد آنها دارند. 
بنابراین اهتمام به توســعه کشــت محصــوالت علوفه ای دارای 
عملکــرد مطلوب، با توجه به نیاز کشــور به فرآورده های دامی و 
لبنی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و از اهداف مهم زیربخش 

دام محسوب می شود.
استان گلستان از قطب های کشاورزی کشور است که توانمندی و 
مزیت های قابل توجهی در پرورش دام و تولید فرآورده  های دامی 
و لبنی دارد. هم  اینک در این استان، انواع دام اعم از گاو، گوسفند، 
شتر، بز و ... به اشکال ســنتی و نوین پرورش داده می شوند که 
بخش مهمــی از نیازهای تغذیه ای آنهــا را نباتات علوفه ای )که 
از منابع اســتانی، کشــوری و خارجی تامین می شوند( تشکیل 
می دهند. بر پایه آمارهای وزارت جهاد کشــاورزی، این اســتان 
دارای 21۰7 هزار راس دام )گوســفند و بره، بز و بزغاله و گاو و 
گوســاله(، 713 هزار هکتار اراضی زراعی و  بیش از یک میلیون 
هکتار اراضی مرتعی از نوع درجه یک تا درجه سه است که زمینه 
و بستر مناسبی برای تولید انواع گیاهان علوفه ای و فرآورده های 

دامی فراهم می کنند )1(. 
این اســتان دارای مزیت های طبیعی برای کشــت و تولید انواع 
نباتات علوفه ای مرسوم مانند تریتیکاله و ذرت علوفه ای می باشد. 
افــزون بر این، در گذشــته نباتات علوفه ای دیگــری نیز در این 
استان به شکل سنتی و یا خودرو تولید می شده است که امروزه 
در الگوهای کشــت استان وجود ندارد و به آنها گیاهان علوفه ای 
جدید و فراموش شده گفته می شود که می توان به ُخلّر ، ماشک، 
چغندرقند، ترشک و.... اشــاره نمود. بعضا در مناطقی از استان، 
ر گه هایی از پرورش و تولید برنامه ریزی نشده آنها، مشاهده می شود. 
تریتیکاله، گیاهی زراعی متعلق به غالت با داشتن ظرفیت باالی 
تولید و تغذیــه، می تواند نقش مهمی در تامین بخشــی از نیاز 

علوفه ای کشــور ایفا کند )۴(. نتایج بررســی های انجام یافته در 
ایران نشــانگر این واقعیت اســت که عملکرد دانه و ماده  خشک 
تریتیکاله حدود دو برابر جو می باشد اما برخالف دیگر نقاط دنیا، 
تاکنون در سطح کشور به  صورت تجاری اقدام به کشت آن نشده 

است )11(.
افــزون بر غالت، بســیاري از گونه هاي جنس براســیکا و دیگر 
جنس هاي خانواده کروسیفر نیز داراي ارقام علوفه اي هستند که 
به صورت علوفه کم و تازه سیلو شــده مصرف مي شوند. همچنین 
برخــی از ارقام اصالح شــده این گونه از جملــه کلزا در تعلیف 
دام ها اســتفاده مي شــود. از مزایاي این ارقام، زمان تولید علوفه 
در تیپ هاي پاییزه آنهاســت که مصادف با کمبود شدید علوفه، 
به ویژه در شــرایط آب و هوایي ایران مي باشــد )13(. کلزا منبع 
پروتئیني خوبي در رژیم هاي تغذیه دام است و علوفه خشک آن 
حاوي %16 رطوبت و TDN آن 1۰6/92 بر اســاس ماده خشک 
است که اگر سیلو شــود از نظر ارزش غذایي رقیبي براي علوفه 

خشک یونجه است )1۵(.  
ُخلّر یک گیاه علوفه ای فراموش  شــده اســتان گلستان است که 
بومي آســیاي جنوب غربي اســت و این نواحي را بیش از سایر 
نقاط براي رشد ترجیح مي دهد )8(. ُخلّر بیشتر براي چرا و علوفه 
خشک و پوشش سطح زمین مورد کشت  وکار قرار مي گیرد )6(. 
ُخلّر از گیاهان خانواده لگومینوز مي باشــد. بنابراین مانند دیگر 
گیاهان این خانواده، موجب اصالح و تقویت خاک می شود و ازت 
را در خاک تثبیت مي کند و به عنوان یک محصول تاخیري بعد از 

برداشت برنج در شرایط دیم، کشت مي شود )7(. 
چغندر علوفه اي نیز از گیاهان فراموش شده استان گلستان است 
که براي دستیابی به عملکرد زیاد، احتیاج به آب و هواي مرطوب 
دارد و به علــت عملکرد باالی علوفه ، محتوي آب بیشــتر، برگ 
کمتر و ســهولت هضم مواد غذایی، ماده خوراکی بســیار خوبي 

براي گاوهاي شیري در زمستان مي باشد )8(. 
ماشــک ها نیز از خانــواده لگومنیوز و از انــواع گیاهان علوفه اي 
مرغوب مي باشند که پروتئین آنها با توجه به مرحله اي از رشد که 
برداشت مي شوند، بین %12 تا %2۰ متغیر است. افزون بر این، به
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علت تثبیت ازت هوا در خاک، ســبب حاصلخیزي و بهبود خاک 
نیز مي شــوند. از ماشک ها مي توان به اشــکال مختلف از جمله 
علوفه، سیلو، چرا، کود سبز و از دانه آن برای جیره غذایي طیور، 
استفاده کرد. مصرف آن به شکل کود سبز، سبب افزایش عملکرد 

گیاهان وجیني می شود )1۰(. 
مباحث فوق نشــان دهنده ظرفیت  و توانمندی اســتان گلستان 
در کشــت و تولید انواع گیاهان علوفه ای جدید و فراموش شــده 
اســت؛ هرچند با وجود ویژگی های مطلوب، تاکنون نســبت به 
کشت برنامه ریزی شده  آنها اقدامی نشده است. از این رو با توجه 
به ضرورت تامین نیاز علوفه ای زیربخش دام اســتان، برنامه ریزی 
و اتخاذ راهکارهای مناســب تولید و عرضه برنامه ریزی شــده و 
هدفمند این نوع گیاهــان علوفه ای، می تواند در تخصیص کارا و 
بهینه منابع و ظرفیت های نهفته بخش کشاورزی استان، مفید و 
موثر باشد. در این میان، ارزیابی هزینه تولید، درآمد و سودآوری 
گیاهان علوفه ای یاد شده به ویژه در مقایسه با یکدیگر، می تواند 
در انتخاب الگوی کشــت مناســب و اقتصــادی، راهنمای عمل 
مدیران، کشاورزان و دامداران این استان قرار گیرد. تحقیق حاضر 
تالشی دراین راستا است که با هدف امکان سنجی کشت و تولید 
برخی گیاهان علوفه ای جدید و فراموش شــده در این استان از 
منظر اقتصادی اجرا گردید. برای این منظور، درآمد، هزینه تولید 
و ســودآوری گیاهان مذکور محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. 
کاربســت یافته های این تحقیق، می تواند در امکان سنجی کشت 
گیاهان علوفه ای اقتصادی و سودآور اعم از جدید و فراموش شده 

در این استان، مفید باشد. 
بررسی های انجام شــده، نشان می دهند که کشت مخلوط نخود 
علوفه اي و جو با نسبت کشت %7۵ نخود علوفه اي و %2۵ جو، به 
دلیل کسب بیشترین مقادیر عملکرد پروتئین خام، نسبت برابري 
زمین، شــاخص بهره وري سیستم، ضریب تراکم نسبي و شاخص 
مزیت پولي، مناســب ترین گیاه براي شــرایط دیم استان زنجان 
می باشــد )12(. در ارزیابي کشــت مخلوط نخود و جو با رویکرد 
تولید علوفه، بیشــترین مقدار علوفه  خشک )۴/۴6 تن درهکتار( 
و پروتئین خام )۰/۵۴ تن درهکتــار( به ترتیب از نخود علوفه اي 
و جو گزارش شــده است )3(. نتایج مشــابهی توسط فریسرر و 

همکاران )1۴( گزارش گردید؛ در آن پژوهش برای تعیین قابلیت 
هضم و استفاده از ساقه و برگ باقالی سیلو شده گزارش گردیده 
که با افزایش میزان ســیالژ باقال در جیره، مقــدار افزایش وزن 
روزانه بره ها کاهش یافته اســت اما ضریب تبدیل غذایی خوراک 
بهبود غیر معنی داری داشته است. بنابراین سیالژ ساقه و برگ باقال 
می تواند به عنوان یک منبــع علوفه ای در جیره بره های در حال 
رشد، مورد استفاده قرار گیرد )۵(. در پژوهشی دیگر مصرف علوفه 
باقال و نخود در جیره غذایی گوسفندان گزارش شده است )16(. 
بررســی پیشــینه تحقیق نشــان می دهد که تاکنون در استان 
گلســتان کشــت و تولید هدفمند و برنامه ریزی شــده گیاهان 
علوفه ای جدید و فراموش شــده از نظر اقتصادی مورد ارزیابی و 
امکان سنجی قرار نگرفته است. از این رو هرگونه برنامه ریزی برای 
توسعه کشــت این نوع گیاهان علوفه ای در گام نخست، نیازمند 

مطالعات امکان سنجی و مقایسه اقتصادی آنها می باشد.

مواد و روش ها
 در این تحقیق، به منظور ســنجش و مقایســه عملکرد، درآمد 
و ســودآوری گیاهان علوفه ای جدید و فراموش شــده شــامل 
کلــزای علوفه ای ).Brassica sp( رقــم داخلی، باقالی علوفه ای 
).Vicia faba L( رقم هیســتال، ُخلّر )Lathyrus sativus( رقم 
بومــي اردبیل، ماشــک )Vicia narbonensis( رقم بومي گنبد، 
چغندر علوفه ای )Beta maritima( رقم بومي اصفهان، ترشــک                  
) Rumex congelumeratus( رقم بومي مراوه تپه، نخود علوفه ای 
)Vicia faba pisom(  و تریتیکالــه، آزمایشــی در قالــب طرح 
بلوک  هــاي کامل تصادفي در ســه تکرار در ایســتگاه تحقیقات 
کشاورزي گرگان )عراقی محله( اجرا گردید. این ایستگـاه در پنج 
کیلومتری شــمال گرگان با عرض جغرافیایــی 36 درجه و ۵۴ 
دقیقه و طـــول جغرافیایی ۵۴ درجه و 2۵ دقیقه شــمالی واقع 
شده است.خاک محل آزمایش داراي بافت Clay loam با هدایت 
الکتریکي 1 تا 1/۵ دسی زیمنس بر متر و اسیدیته 7/۵ تا 8 بود. 
عمق خاک زراعي 3۰ سانتي متر، ارتفاع ایستگاه از سطح دریا پنج 

متر و میانگین بارندگي سالیانه آن ۴۵۰ میلي متر مي باشد. 

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

                                                                                                دوره دوم -  شماره اول -  بهار و تابستان  ۱۴۰۰ - شماره  پیاپی ) ۳ ( مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

6



در این پژوهش پس از برداشــت محصول، کرت های آزمایشی و 
تبدیل آنها در واحد هکتار، برای محاســبه ســودآوری اقتصادی 
گیاهان علوفه ای مورد بررســی، از ســنجه های اقتصادی مرسوم 
مانند درآمد ناخالص1 و ســود ناخالص2 )درآمد خالص( در هکتار 

محصول به شرح زیر بهره گرفته شد :
                     GI =Y× Price )1(                       
GM= GI-VC )2(

 در رابطه )GI ،)1 بیانگر درآمد ناخالص در هکتار،Y عملکرد در 
هکتار و Price قیمت واحد هریک از محصوالت مورد بررســی و 
 VC درآمد خالص( و( بیانگر ســود ناخالص GM ، )2( در رابطه

هزینه متغیر تولید3 در هکتار محصوالت مورد بررسی می باشد. 
بر اســاس روابط مذکور، درآمد ناخالص در هکتار گیاه علوفه ای 
که بیانگر ارزش محصول تولید شده در هکتار می باشد، از حاصل 
ضــرب عملکرد در هکتار محصول )کیلوگرم( در قیمت واحد آن 
)ریال/کیلوگرم( بدست می آید. پس از کسر هزینه متغیر تولید از 
درآمد ناخالص، ســود ناخالص درآمد خالص محصول در هکتار، 
تعیین می شود. هزینه  متغیر، مجموع هزینه نهاده هایی است که 
مقدار مصرف آنها متناسب با میزان تولید محصول تغییر می کند؛ 
به عبارت دیگر، مقدار مصرف آنها مستقل از مقدار تولید محصول 

نمی باشند.
پس از انجام محاسبات الزم برای امکان سنجی کشت گیاهان مورد 
بررسی از منظر اقتصادی و سودآوری، سود ناخالص هریک از آنها 
محاسبه شده و رتبه بندی گردیدند. قاعده کلی تصمیم گیری برای 
جایگزینی یک گیاه علوفه ای با محصول مرســوم یا شاهد )گیاه 
علوفه ای تریتیکاله(، افزایش سود ناخالص آن بر سود ناخالص گیاه 
علوفه ای تریتیکاله می باشد. به  عبارت دیگر چنانچه با کشت گیاه 
علوفه ای مورد نظر به جای گیــاه تریتیکاله، تغییر درآمد مزرعه 
مثبت باشد، تغییر برنامه تولید مزرعه و جایگزینی گیاه علوفه ای 
به جای گیاه شــاهد )تریتیکاله( دارای توجیه اقتصادی اســت و 

موجب افزایش درآمد و ســودآوری مزرعه خواهد شد.  همچنین 
در این تحقیق برای بررسی این موضوع که آیا بین قیمت گیاهان 
علوفه ای مورد بررســی با میزان پروتئین آنها رابطه ای وجود دارد 
یا نه، از تحلیل همبستگی پیرســون۴ استفاده به عمل آمد. این 
تحلیل از پرکاربردترین تحلیل ها در بررسی رابطه بین دو یا چند 
متغیر یا صفت می باشــد. دامنه ضریب همسبتگی بین 1 تا 1-  
است. ضریب همبســتگی بین صفر تا 1 به معنی رابطه مثبت و 
مستقیم دو متغیر است و هرچه این ضریب به 1 نزدیک تر باشد، 
همبســتگی قوی تر است. ضریب همبســتگی بین صفر تا 1- به 
منزله رابطه منفی یا معکوس بین دو متغیر اســت و هرچه به 1- 
نزدیک  تر باشد، یعنی همبستگی معکوس دو متغیر قوی تر است. 
برای محاسبه ضریب همبستگی میزان پروتئین )Pt( و سودآوری 
)GM( در هکتار گیاهان علوفه ای مورد بررسی به روش پیرسون 

از رابطه محاسباتی زیر استفاده شد.

کــه در آن Pt مقدار پروتئین در هکتار، GM ســود ناخالص در 
هکتار و r ضریب همبســتگی بین این دو صفت گیاهان علوفه ای 

مورد بررسی می باشد.

نتايج
در این قسمت نتایج امکان سنجی و مقایسه کشت و تولید گیاهان 
علوفه ای جدید و فراموش شده از منظر اقتصادی در استان گلستان 
ارایه می شود. برای این منظور میانگین سود ناخالص )درآمد خالص( 
هر یک از گیاهان علوفه ای مورد بررسی، با توجه به نتایج دو سال 
آزمایش )سال های زراعی 9۴-1393 و 9۵-139۴( و با عنایت به 
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1.Gross Income
2.Groos Margin
3.Variable Cost
4. Pearson Correlation Ccoefficient
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آمارهای اداره آمار و فناوری اطالعات معاونت برنامه ریزی و امور
اقتصادی ســازمان جهاد کشاورزی گلســتان محاســبه شد و با 
سودآوری گیاه علوفه ای تریتیکاله مقایسه شدند تا تغییرات درآمد 
و سودآوری مزرعه متعاقب جایگزینی این محصوالت معین شود. 
اگر چه یکی از مهم تریــن معیارهای انتخاب گیاه علوفه ای برای 
تغذیــه دام، میزان پروتئین موجود در آن می باشــد، با این حال 
بدیهی اســت که ابتدا باید هزینه تولید و به تبع ســودآوری گیاه 
علوفه ای در تصمیم به کشت آن مورد توجه قرار گیرد زیرا ممکن 
اســت یک گیاه علوفه ای با وجود برتری از نظر میزان پروتئین، 
از ســودآوری کمتــری برخوردار باشــد که این موضــوع نتایج 
تحلیل اقتصادی را می تواند با نتایج تحلیل کمی و کیفی )معیار 
میــزان پروتئین( متفــاوت نماید. از ایــن رو در پایان این بخش 
از تحلیل اقتصادی، رابطه و همبســتگی  بیــن میزان پروتئین و 
سودآوری گیاهان علوفه ای مورد بررسی، آزمون شده است.         

   جــداول )1( و )2( بیانگــر مقادیــر عملکرد، هزینــه تولید، 
درآمدخالص )سودناخالص(، مقدار پروتئین در هکتار، قیمت واحد 
گیاهان علوفه ای و شاخص بازده فروش1محصوالت مورد بررسی 
می باشد. بر پایه مندرجات این جدول، تیمارهاي مختلف گیاهان 
علوفه ای از نظر عملکرد علوفه  تر و به تبع درآمد، سودآوری، بازده 
فروش و نیز پروتئین  در هکتار نســبت بــه یکدیگر و نیز تیمار 
شاهد )تریتیکاله( متفاوت هســتند؛ به طوری که گیاه علوفه ای 
کلــزا و نخود با میانگین1۴/۴2 و 6/۴7 تــن درهکتار به ترتیب 
بیشــترین و کمترین عملکرد علوفه  تر را دارند. عملکرد علوفه تر 
دیگر گیاهان مورد بررسی، در دامنه دو مقدار یادشده قرار دارد. از 
بین تیمارهای مورد بررسی، عملکرد علوفه تر کلزا، چغندر و باقال 
بیشتر اما عملکرد در هکتار علوفه تر ماشک، ُخلّر ، ترشک و  نخود 
کمتر از عملکرد در هکتار علوفه تر تیمار شاهد تریتیکاله است.  

همان طــور کــه در جــدول )1( مشــاهده می شــود، میانگین 
سود ناخالص دو گیاه علوفه ای کلزا و باقال به ترتیب  1۰۵۴۰۰12 و 
9۰16619 ریال در هکتار و بیشتر از درآمد خالص گیاه تریتیکاله 
اســت. درآمد خالص ماشک، ُخلّر و ترشک کمتر از درآمدخالص 
تریتیکاله است اما مثبت می باشد؛ هرچند در مقایسه با کلزا، باقال 

و تریتیکاله ســودآوری اقتصادی کمتری دارند. بر پایه یافته های 
آزمایش دو ســال زراعی، میانگین سود ناخالص  در هکتار زراعت 
گیاهان علوفه ای ماشــک، ُخلّر و ترشــک به ترتیب 3969218، 
3377371 و  2۴8۰7۰8 ریال می باشــد که نســبت به ســود 

ناخالص گیاه تریتیکاله کمتر است. 
 نتایج همچنین نشــان داد که کشــت و تولید گیاهان علوفه ای 
نخود و چغندرقند فاقد ســودآوری است و کشت هر هکتار آنها 
بــه ترتیب 122۰81۰ و ۴82323 ریال زیان اقتصادی در هکتار 
خواهد داشت؛ بنابراین در شرایط اقتصادی فعلی، قرار دادن آنها 
در الگوهای کشت اســتان توصیه نمی شود. با توجه به مجموعه 
نتایج سال های اول و دوم این آزمایش، می توان نتیجه گرفت که 
کشت گیاهان علوفه ای کلزا، باقال، تریتیکاله، ماشک، ترشک و ُخلّر 
در استان گلستان، دارای ســودآوری اقتصادی است ولی کشت 
نخــود و چغندر با هدف تولید علوفــه، فاقد فواید اقتصادی برای 
علوفه کاران خواهد بود. الزم به ذکر اســت کــه در انتخاب گیاه 
علوفـه ای مناسب، تاکـید محض برمعیار اقتصادی سود ناخالص، 
می توانــد موجب انحــراف از اهداف تعیین شــده شــود. برای 
مثال ممکن اســت کشــت یک گیاه علوفه ای از منظر اقتصادی 
سودآور باشــد، اما با توجه به معیارهای خوش خوراکی و مقدار 
پروتئین، قابل قبول نباشــد. در چنین شــرایطی ضروری است 
مقدار عناصــر غذایی تیمارهای مورد بررســی از نظر اقتصادی، 
ارزش گذاری و نسبت به یکدیگر مقایسه شوند. بر اساس داده های 
جدول )1(، اگر چه علوفه چغندرقند و ُخلّر از میزان قابل توجهی 
پروتئین برخوردارند؛ با این حال، اکنون با ادوات و امکانات موجود 
در مقایســه با دیگر گیاهان مورد بررســی، از سودآوری کمتری 
برخوردار هســتند. همان طورکه پیشــتر بیان شد، علت اصلی 
این مسئله، هزینه تولید باالی این محصوالت در مقایسه با دیگر 
گیاهان علوفه ای مورد بررسی است. بنابراین بر اساس معیارهای 
اقتصادی، کشت و تولید آنها در مقایسه با دیگرگیاهان علوفه ای، 
ارجحیت کمتری خواهد داشت. اما چنانچه هدف مدیران بخش 
کشاورزی استان، تولید گیاهان علوفه ای با میزان پروتئین بیشتر، 
بدون توجه به هزینه تولید و قیمت تمام شده باشد، می توان کشت

1.Sale Return
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    برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبک )گوسفند و بز(  در دوران خشکسالی در استان لرستان- بهروز، ياراحمدی

و تولید آنها را همراه با کلزا و باقالی علوفه ای در اولویت قرار داد.
عملیاتی نمودن چنین تصمیمی نیازمند سیاســت  های حمایتی 
به ویــژه پرداخت یارانه تولید، تعیین قیمت تضمینی مناســب و 
ســرمایه گذاری در تحقیقات به زراعی و به نژادی این محصوالت 

خواهد بود. 
داده های شاخص بازده فروش محصوالت مورد بررسی که در واقع 
بیانگر نســبت سودآوری محصول به درآمد ناخالص آن می  باشد، 
می کند. به عبارت دیگر رتبه بندی این شاخص تقریبا با رتبه بندی 

مقادیر سود ناخالص محصوالت همسو می باشد.
 بنابراین اگر هریک از این دو شــاخص مورد توجه قرار گیرند به 
لحاظ تحلیل و تفسیر نتایج تفاوت قابل توجهی ایجاد نخواهد شد. 
بر پایه داده های این جدول، مالحظه می شود گیاه علوفه ای کلزا 
عالوه بر سود ناخالص در هکتار، رتبه نخست شاخص بازده فروش 
را به خود اختصاص می دهد. همچنین دو گیاه علوفه ای چغندر و 
نخود همانند  ســود  ناخالص، پایین ترین رتبه های شاخص بازده 

فروش را دارند.

جدول )۱( - میانگین عملکرد و درآمد خالص گیاهان علوفه ای مورد بررسی در دو  سال آزمایش

گیاه 
علوفه ای

میانگین عملکرد 
علوفه تر

)کیلوگرم/ 
هکتار(

قیمت علوفه

)ريال/کیلوگرم(

در آمد 
ناخالص

) ريال/ 
هکتار(

هزينه تولید 

)ريال/هکتار(

سود ناخالص

) ريال در 
هکتار(

پروتئین

)کیلوگرم/هکتار(

)وزن تر کل× 
درصد پروتئین(

شاخص 
بازده 
فروش

2883۰1۴۰۰2۰19۴۵3396۵۴۵211۰۵۴۰۰123۵17/۴6۵2/2کلزا

2698۰18۰۰23۵۵8۰2۵1۴۵۴1۴۰69۰166193237/638/3باقال

22۴6۰1۴۰۰1۵739121872۴1۰17۰1۵۰2۰211۴/۵6۴۴/6تریتیکاله

1663۰18۰۰1۵۵3117311۵6۴9۵۵396921823۴9/822۵/۵ماشک

163۰۰18۰۰1۴93932۵11۵619۵۴337737127۵9/622/6ُخلّر

16۴8۰1۴۰۰1213۵22996۵۴۵212۴8۰7۰81۵32/6۴2۵/7ترشک

۴-۴823238982/13-7۴11۰16۰۰22۵7279323۰۵۵116چغندر

1۰/۵-122۰81۰2۰8۴/6-12۴6۰18۰۰1163971۵1286۰۵2۵نخود

*هزینه تولید محصوالت مورد بررسی، میانگین سال های زراعی 139۴/9۵ و 1393/9۴ و بدون احتساب هزینه فرصت زمین می باشد. الزم به ذکر است که برای 
محصوالت فراموش شده )ماشک، خلر و  ترشک( آمار رسمی هزینه تولید وجود ندارد. از آنجایی که این پژوهش در سطح ایستگاه تحقیقاتی و در قالب طرح آماری 

انجام گردیده، هزینه تولید محصوالت مورد بررسی بر حسب نهاده های مصرفی در سطح کرت محاسبه و به سطح هکتار تعمیم داده شده است.
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جدول )۲(- رتبه بندی اولویت کشت گیاهان علوفه ای مورد  بررسی بر مبنای عملکرد پروتئین در هکتار 

رتبهتیمار
میانگین پروتئین 
)کیلوگرم/هکتار(

سود ناخالص
 )درآمد خالص(

) ريال در هکتار(
رتبهتیمار

میانگین
 پروتئین 

)کیلوگرم/هکتار(

سود ناخالص
 )درآمد خالص(

) ريال در هکتار(

۵23۴9/823969218ماشک۴82323-18982/13چغندر

6211۴/۵67۰1۵۰2۰تریتیکاله23۵17/۴61۰۵۴۰۰12کلزا

122۰81۰-72۰8۴/6نخود33237/69۰16619باقال
81۵32/6۴2۴8۰7۰8ترشک۴27۵9/63377371ُخلّر

جدول )2( رتبه اولویت کشت گیاهان علوفه ای مورد بررسی را بر 
مبنای مقدار پروتئین در هکتار نشــان می دهد. مالحظه می شود 
که بر پایه این معیار، کشت و تولید گیاهان علوفه ای چغندر، کلزا، 

باقال و ُخلّر در اولویت های اول تا چهارم است و نخود و ترشک از 
کمترین اولویت کشت و تولید برخوردار می باشند. همان طور که 
مشاهده می شود، این نتایج مغایر با نتایج مقایسه اقتصادی است.

جدول )۱( - میانگین هزینه تولید گیاهان علوفه ای مورد بررسی در  دو سال آزمایش )ریال/هکتار(

گیاه علوفه ای

هزینه تولید در مراحل
هزینه زمین

)ریال/هکتار(

میانگین  هزینه 
تولید در هکتار

)ریال/هکتار(
آماده سازی

)ریال/هکتار( 

کاشت

)ریال/هکتار(

داشت

)ریال/هکتار(  

برداشت

)ریال/هکتار(  

1۰۰637۰1۰3۰96۰7۴9۰8۰91۴13۰۵9۵389196۵۴۵21کلزا

2619۰۰۰279۵2۴۰216667۰37819263178۵7۰1۴۵۴1۴۰6باقال
86122۰2677۰۰۰۵۴۰17۰1۰۰۰2۵۰36۴۵۴61872۴1۰1تریتیکاله
981۴۵61۴8۵27۰123۵۰2۴38632۰۵۴۰۰۰۰۰۰11۵6۴9۵۵ماشک
981۴۵61۴8۵27۰123۵۰2۴38632۰۵۴۰۰۰۰۰۰11۵619۵۴ُخلّر

9۵۰۰۰۰۴۰۴۵218۰۰۰۰۰3۵۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰96۵۴۵21ترشک
۴61673۰3۴9۵۴۵۰13۴۴32۰۵33۴۴۵۰۰826۴16623۰۵۵116چغندر

9۵۰۰۰۰1۵7۵۰۰۰219177۵3۰187۵۰۵12۵۰۰1286۰۵2۵نخود

*هزینه های تولید بر پایه میانگین داده های آمارنامه هزینه تولید محصوالت کشاورزی سال های زراعی 9۵-139۴و  9۴-1393 و میزان 
مصرف نهاده ها در کرت های آزمایشی تحقیق محاسبه شده است.
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تحلیل همبستگی سودآوری و میزان پروتئین گیاهان علوفه ای 
مورد بررسی 

با توجه بــه اهمیت مقدار پروتئین گیاه، در انتخاب آن به عنوان 
علوفه مناسب و برتر و نیز اهمیت سودآوری کشت علوفه و نتایج 
نسبتا مغایری که در رابطه با رتبه بندی اولویت کشت و تولید این 
گیاهان حاصل گردید، ضریب همبستگی این دو صفت با استفاده 
از داده های دو سال آزمایش مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن 
در جدول )3( آورده شــده است.بر اســاس داده های این جدول، 
ضریب همبســتگی بین مقدار پروتئین و ســودآوری در هکتار 
گیاهان علوفه ای مورد بررسی ۰/2۵۵ و سطح معنی داری ۰/۵۴2

است که نشــان می دهد رابطه معنی دار و قابل توجه بین میزان 
پروتئین و سودآوری گیاهان علوفه ای مورد بررسی وجود نداشته 
و قیمت گــذاری آنها در شــرایط بازار، بدون توجــه به ظرفیت 
پروتئین آنها صورت می گیــرد. از این رو توجه به هر یک از این 
معیارها در تعیین اولویت کشــت گیاهان علوفه ای مورد بررسی، 
به نتایج متفاوتی منجر خواهد شــد. همان طــور که نتایج ارایه 
شده در بخش های پیشین، صحت این یافته ها را به خوبی نشان 

داده و تائید کرده است.  

جدول )3( - ضریب همبستگی بین میزان پروتئین و سود ناخالص در هکتار گیاهان علوفه ای

                                                                                                            میزان پروتئین گیاه علوفه ای 
                                                                                                        در هکتار

سودآوری گیاه علوفه ای 

در هکتار

میزان پروتئین گیاه علوفه ای در هکتار

)۰/۵۴2(
1۰/2۵۵

سودآوری گیاه علوفه ای در هکتار

)۰/۵۴2(

۰/2۵۵
1

*مقادیر داخل پرانتز سطح معنی داری ضرایب همبستگی می باشد.
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بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به یافته های این تحقیق و از منظر اقتصادی، امکان کشت 
گیاهان علوفه ای جدید و فراموش شــده کلزا، باقال، ماشک، ُخلّر و 
ترشک در استان گلستان وجود دارد؛ به طوری که جایگزینی کلزا 
و باقال با تریتیکاله، موجب افزایش درآمد و سودآوری علوفه کاران 
استان خواهد شــد. هر چند سودآوری ماشک، ُخلّر و ترشک در 
مقایســه با درآمد و ســودآوری تریتیکاله کمتر است اما مثبت 
می باشند و سرانجام اینکه کشت و تولید دو گیاه علوفه ای چغندر 

قند و نخود فاقد سودآوری و توجیه اقتصادی می باشند. 
بر اساس نتایج، گیاهان علوفه ای چغندر، کلزا، باقالی علوفه ای و 
تریتیکاله بیشترین عملکرد علوفه  تر را دارند. کشـت محصوالتی 
همچون کلزای علوفهاي در اراضـي نسبتا شور شمال استان، افزون 
بر امکان بهره مندی از فواید تناوب، افزایش محصول و سودآوری 
علوفــه کاران را نیــز در پی داشــته و کمک زیــادی به تامین 
علوفه ي سیلویي خواهد نمود. از ســوی دیگر با توجه به کمبود 
نزوالت آســمانی و عدم توزیع مناســب  زمانی و مکانی بارش ها، 
ضرورت تغییر الگوی کشت برای مقابله با مشکل کم آبی در استان

بیش از پیش احساس می شود )9(. 
در این راستا گـیاهان جدید مانند کلزا و باقال، چـغندر و ُخلّر که 
عملکرد بـاال، کیفیـت مطلوب و نیاز آبي کمتری دارند، می توانند 
در تغـذیه دام مفید باشنـد و مانع از کشت مداوم غالت شوند و

موجبات کشاورزی پایدار را فراهم کنند. در این میان، توسعه کشت 
چغندر علوفه ای دارای پروتئین بیشتر و ُخلّر، نیازمند سیاست های 

حمایتی قیمتی، یارانه ای، آموزشی و تحقیقاتی خواهد بود.
بــا توجه به جمیــع یافته های این تحقیق و بــه منظور کاربری 
سیاستی و مدیریتی در بخش کشاورزی استان گلستان، پیشنهاد 
می شود به منظور توسعه کشت گیاهان علوفه ای جدید دارای بازده 
اقتصادی قابل قبول، راهکارهای حمایتی مناسب برای معرفی و 
توسعه کشت گیاهان علوفه ای قابل کشت از منظر اقتصادی اتخاذ 
و خدمات ترویجی مناسب اعم از آموزش شیوه های کاشت، داشت 
و برداشت برای ارتقـاء دانش و مهارت های مدیریتـی علوفه کاران 

فراهم شود. در این راستا گیاهان علوفه ای جدید مانند کلزا، باقال، 
تریتیکاله و ماشک می توانند در اولویت قرار گیرند. 

توصیه ترويجي
اســتفاده از بذور نامرغوب کلزا در ســال های اخیر و متعاقب آن 
کاهش عملکرد محصول، بازگشت کشــاورزان به تناوب قدیمی 
گندم-گندم، و گندم-جو را در پی داشــته است. در صورتی که 
اســتفاده از کلزای علوفه ای این حساسیت و مشکل را ندارد. قرار 
گرفتن باقال، لگوم ها یا گیاهان با ریشــه عمیق در تناوب زراعی 
اراضی اســتان، موجبات تخلخل، تهویه، تقویت و بهبود وضعیت 
خــاک را فراهم نموده و ضمن جلوگیری از فرســایش خاک، از 
اشاعه آفات، بیماری ها و علف های هرز می کاهد. بنابراین با احیای 
برخی از گیاهان علوفه های مورد بررسی در این تحقیق و استمرار 
تولید آنها در اســتان، می تــوان از آنها در تغذیه دام  بهره برداری 

نمود.
تولیدکنندگان عنایت داشته باشند، عوامل مختلف اقتصادی و فنی 
در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته و مطمئن باشند کشت گیاهان 
علوفه ای بــه ویژه کلزای علوفه ای، تریتیکالــه، باقالی علوفه ای، 
ماشک و ُخلّر از نظر اقتصادی سودآور، از نظر اجتماعی مقبول و 
به لحاظ فنی قابل تولید می باشند. بنابراین با رعایت تناوب زراعی، 
وضیعت خاک، نزوالت آسمانی و پستی- بلندی اراضی، به غیر از 
باقال، ُخلّر و ماشک که برای مناطق باال دست و میانی استان توصیه 
می شوند، بقیه گیاهان علوفه ای مورد بررسی با اولویت گذاری در کل 

استان قابلیت کشت و زرع دارند.
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