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 کیدهچ
 برخوردار ایویژه اهمیت از آن کشت که مکانیزاسیون رودمی شماربه انجه مردم اصلی غذای دومین زراعی، برنج محصوالت میان در

برداران و مطالعه زراعی و میدانی )از ای از کارشناسان، بانک نشاداران و بهرهآوری اطالعات پرسشنامهاین پروژه در دو بخش جمعاست. 

ان داد که در روش کشت مکانیزه میانگین صفات تعداد پنجه در مزرعه کشت مکانیزه و سنتی( در استان مازندران اجرا شد. نتایج نش 11

درصد( و نهایتا عملکرد دانه برای رقم محلی هاشمی  5/4درصد(، تعداد دانه در هر خوشه ) 6/6درصد(، تعداد روز تا گلدهی ) 2/8کپه )

های پرسشنامه بر اساس نمره کل هر گویه، ادهدرصد( بیشتر از کشت سنتی بود. نتایج تجزیه د 13/12درصد( و برای رقم شیرودی ) 5/11)

 بودن ترایینپ"، "سنتی کشت به نسبت مکانیزه کشت در بیشتر محصول برداشت"های ضرایب اهمیت هر گویه و امتیاز نرمال شده گویه

، 194ل ه ترتیب با نمره کب "مکانیزه کشت در زراعی هاینهاده مصرف در جوییصرفه "و  "سنتی روش به نسبت مکانیزه کشت در هاهزینه

تمایل به کشت مجدد با کاشت زود "های برنده کشت مکانیزه برنج در استان مازندران هستند و گویهترین عوامل پیشمهم 168و  111

 186، 189به ترتیب با  "شالیزاری آالتماشین باالی قیمت "و  "هاآن کم سوادی و کشاورزان اکثر سن بودن باال"، "هنگام در کشت سنتی

وثر در مهای روند. با توجه به اهمیت گویهترین عوامل تهدید کننده کشت مکانیزه برنج در استان مازندران به شمار میبه عنوان مهم 184و 

ه دشود روند توسعه مکانیزاسیون در استان مازندران افزایشی بوبینی میعوامل پیش برنده و افزایش عملکرد نسبی در کشت مکانیزه، پیش

 انجامد.های تولید میو در دراز مدت به افزایش تولید برنج و کاهش هزینه

 کشت مکانیزه ،بازدارنده، برنج، توسعه واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

 ونمکانیزاسی است. توسعه کشاورزی بخش در یافتگیتوسعه نمودهای ترینبرجسته از کشاورزی هایماشین کاربرد

 شناخته مبیست قرن در این کشورها مردم زندگی سطح استاندارد یارتقا در کلیدی عنصر ه،یافتتوسعه کشورهای در کشاورزی

ست. ا کشاورزی مکانیزاسیون مهم از ابعاد تولید هایهزینه کاهش نتیجه در و کار نیروی به نیاز (. کاهش2113رید، شده است )

 و برزمان سنتی کشتو  (2111رحمان و دیگران، است ) نیاز سنتی مزارع با مقایسه در کمتری نیروی کار مکانیزه، مزارع در

 رد کشاورزی مکانیزاسیون اقتصادی کشاورزی، جاذبه و کشاورزان درآمدی سطح بهبود به منظور رو، این است. از پرهزینه

در  اعیزر عملیات اجرای دشوار شرایط و غرقابی (. نظام کشت2116سینگ، شده است ) گرفته به کار جهان نقاط از بسیاری

اجرای  کم تسرع و کافی کار نیروی به دسترسی محدودیت .ساخته است برانرژی و پرهزینه کارگربر، را برنج کشت شالیزارها،

ل پرمحصو و محصولکم ارقام سنتی کشت روند. درمی شماربه مهم بسیار مسائل از همچنین سنتی روش در زراعی عملیات

در نظرداد  (.1391سازمان جهاد کشاورزی، است ) مورد نیاز هکتار در کارگر تساع -رنف 1111و  916 حدود ترتیببه برنج،
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 برنج زهمکانی کشت توسعه بر موثر عوامل بر تحلیلی: همکاران و مشاییسودایی

و  8/4بررسی کشت مکانیزه برنج در شهرستان ساری گزارش نمود که عملکرد محصول در مزارع سنتی و مکانیزه به ترتیب 

ن را به کاربرد مکانیزاسیون کشاورزی و همچنیتن در هکتار است. وی عملکرد بیشتر مزارع مکانیزه نسبت به مزارع سنتی  5/5

تر نسبت داد و هزینه ضایعات در واحد سطح مزارع مکانیزه و سنتی را به ترتیب کاربرد ارقام پرمحصول در سطوح وسیع

  (.1381ریال گزارش نمود )نظرداد،  3352139و  1638998

 ضروری امری استان مازندران و گیالن، در برنج اعتزر کیفی و های کمیشاخص بهبود جهت در نوین راهکارهایی ارائه

و  برندهشپی عوامل اقدامی، هر از قبل باید مکانیزاسیون کشاورزی، توسعه زمینه در موفق طرحی ارائه منظور رسد. بهنظر می به

 شناسایی منظور به (4139که توسط زهتاب و دیگران ) تحقیقی در این راستا،گیرند.  قرار بررسی و شناسایی تهدیدکننده مورد

 استانی و لیم اعتبارات تخصیص عامل سه گرفت، گیالن انجام استان در زمینی بادام کشت مکانیزاسیون توسعه بر عوامل موثر

 و هاو سازماندهی طرح کشاورزان فنی دانش یارتقا آموزشی جهت هایکالس مکانیزاسیون محصول، تشکیل ویژه توسعه

دند. مطالعه ش معرفی و مکانیزاسیون شناسایی توسعه پیشبرنده عوامل ترینعنوان مهم پایلوت به مونهن مکانیزاسیون هایپروژه

 مکانیزاسیون قبال در استقبال بهتری مسن، کشاورزان با مقایسه در جوان کشاورزان داد نشان هندوستان ( در2111قوش )

دند. ش معرفی کشاورزی توسعه مکانیزاسیون جهت در ازدارندهب عاملی عنوان به قدیمی و سنن . باورهادهندمی نشان کشاورزی

( 1395زاده و فیروزی )عوامل بازدارنده کشت مکانیزه برنج هستند. یوسف وینکه در شمال کشور نیز همه این عوامل جزا کما

 پراکندگی و بودن وچککه ک را بررسی نمودند و نشان دادند گیالن استان در برنج کشت توسعه مکانیزاسیون در متعددی عوامل

 .دهندمی را تشکیل عوامل محدود کننده ترینبرنج مهم کشت مکانیزاسیون هایشالیکاری و توسعه زیرساخت اراضی

آید. بیشترین تولید جهانی برنج مربوط به کشورهای آسیایی شمار میترین منبع غذایی برای تمام جمعیت جهان بهبرنج مهم

کیلوگرم در سال بوده و  81ها بیش از نیز مربوط به این کشورها بوده و میانگین مصرف سرانه آناست. بیشترین مصرف برنج 

 اهمیت استراتژیک به توجه (. با1393محمدیان و دیگران، رود )شمار میهایران سیزدهمین مصرف کننده بزرگ برنج در دنیا ب

 کشاورز شالیکار، ضروری هزاران معاش امرار در آن ین کنندهتعی و نقش ایران مردم اصلی غذای دومین عنوان به برنج تولید

قرار گیرد. اهداف مورد نظر برای اجرای این پروژه  بررسی مورد در سیستم کشت مکانیزه تولید پایداری بر موثر عوامل است

ر توسعه کشت بازدارنده د تعیین عوامل پیشبرنده در توسعه و افزایش سطح زیر کشت مکانیزه برنج، تعیین عوامل تهدید کننده و

وسعه کشت ها در جهت تمکانیزه برنج در شمال کشور، بررسی کمی مزایای کشت مکانیزه نسبت به کشت سنتی و انتقال یافته

 باشد.مکانیزه و ارائه راهکارهای فنی در جهت توسعه کشت مکانیزه می
 

 بیان مساله

خب منت افراد به حضوری صورتها بهرای این پروژه با طراحی پرسشنامهاین پروژه در استان مازندران انجام شد. در روند اج

 و بندینتایج جمع آوری شد. سپسجمع مقرر، زمان از پس و تحویل داده شد و بانک نشاداران و متخصصان این حوزه

 آوریجمع از سثبت شدند. پ و شناسایی تهدیدکننده عوامل 22و  برندهپیش عامل 11 اساس، نویسی شد. بر اینخالصه

 ،3حدودی= تا ،2کم= ،1شد )خیلی کم= بندیاولویت شده، نرمال امتیاز و اهمیت براساس میزان مرحله این نتایج هایپرسشنامه

 بهها محاسگویه تعداد بر نظرات کارشناسان جمع تقسیم از گویه هر اهمیت نظر گرفته شدند( میزان در 5زیاد=خیلی و 4زیاد=

صورت تصادفی در همزرعه در سطح مزارع زارعین ب 11ای نیز با انتخاب داف این پروژه آزمایش مزرعهشدند. بر اساس اه

رنج و کشت سنتی از لحاظ میزان عملکرد و تاریخ برداشت و تاریخ کشت که تقریبا  راستای مقایسه دو روش کشت مکانیزه ب
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ه، طول پنجه، ارتفاع بوتگیری رشد، تعداد رسیدگی اندازه مکانیزه شدند پایش شد و در مرحلهصورت هم زمان کشت سنتی و هب

 خوشه، تعداد دانه پر و پوک در هر خوشه، زمان تا گلدهی، زمان تا رسیدگی و عملکرد دانه صورت گرفت.
 

 معرفی دستاورد

 مطالعه میدانی و مقایسه مزارع کشت مکانیزه و سنتی -1

های ساری، آمل، بابل و شالیزاری از نقاط مختلف استان )شهرستان مزرعه 11رای مطالعه میدانی کشت مکانیزه و سنتی ب

و برخی صفات زراعی دو نوع کشت سنتی و مکانیزه در همان مکان مورد ( 1)شکل محموداباد( بصورت تصادفی انتخاب شده 

طح انه در هر خوشه در سبررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس برای صفات تعداد روز تا گلدهی، تعداد دانه پر و تعداد د

 داری نشان دادهدرصد و برای صفات تعداد روز تا رسیدگی و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی 5احتمال 

دار نشده درحالی که برای رقم شیرودی درصد معنی 5تعداد پنجه در هر کپه برای رقم محلی هاشمی در سطح احتمال  است.

و در روش کشت مکانیزه میانگین تعداد پنجه در هر کپه بیشتر از روش کشت سنتی بوده است. میانگین  دهشاین صفت معنی دار 

روز  6/61دار نشده است. میانگین تعداد روز تا گلدهی برای رقم محلی هاشمی ارتفاع بوته و طول خوشه در هر دو رقم معنی

داری را نشان دادند. میانگین تعداد روز که اختالف معنی شدروز در روش کشت ستنی حاصل  8/51درروش کشت مکانیزه و 

 دار بوده است.دست آمد که اختالف معنیهروز( ب 89روز( بیشتر از کشت سنتی ) 8/93تا رسیدگی هم در روش کشت مکانیزه )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شاکار شش ردیفه سوارشوندهسازی خزانه مکانیزه و کشت مکانیزه برنج با نآماده -1شکل 

 

ی را نشان دارمعنیدست آمده و اختالف همیانگین تعداد دانه پر در هر خوشه نیز در کشت مکانیزه بیشتر از کشت سنتی ب

کیلوگرم در  4432کیلوگرم در هکتار( و در روش کشت سنتی ) 4941داده است. میانگین عملکرد دانه در روش کشت مکانیزه )

کیلوگرم در هکتار عملکرد بیشتری نسبت به  518هکتار( شده است که روش کشت مکانیزه برای رقم محلی هاشمی حدود 

روز در  11روش کشت مکانیزه و  روز در 16گین تعداد روز تا گلدهی برای رقم شیرودی کشت سنتی نشان داده است. میان

داری را نشان دادند. میانگین تعداد روز تا رسیدگی هم در روش کشت مکانیزه که اختالف معنی شدتی حاصل نروش کشت س

است. میانگین تعداد دانه پر در هر خوشه دار بوده دست آمد که اختالف معنیهروز( ب 111روز( بیشتر از کشت سنتی ) 118)

داری را نشان داده است. میانگین عملکرد دانه در روش دست آمده و اختالف معنیهنیز در کشت سنتی بیشتر از کشت مکانیزه ب

کیلوگرم در هکتار( شده است که روش کشت مکانیزه  1364کیلوگرم در هکتار( و در روش کشت سنتی ) 8251کشت مکانیزه )
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کیلوگرم در هکتار عملکرد بیشتری نسبت به کشت سنتی نشان داده است. این اختالف عملکرد  886برای رقم شیرودی حدود 

ی ضایعات در ( هزینه1391پور زرینی و دیگران )در هکتار از لحاظ اقتصادی برای کشاورز بسیار سودمند خواهد بود. لقمان

اند و افزایش عملکرد ی ضایعات در مزارع مکانیزه برنج گزارش کردهبرابر هزینه 2ب طور تقریواحد سطح را برای مزارع سنتی به

 ر بیان کردند.تمحصول در مزارع مکانیزه، نسبت به مزارع سنتی را متاثر از مکانیزاسیون و کاربرد ارقام پرمحصول در سطح وسیع
 ایمطالعه پرسشنامه -2

نفر کشاورز و کارشناس برای عوامل  45گویه پرسشنامه توسط  42دهی نمره: برنده کشت مکانیزه برنجالف( عوامل پیش

همیت هر ا مقادیر بیشترین درصد فراوانی، نمره کل هر گویه، میزان. انجام شد برنده کشت مکانیزه برنج در استان مازندرانپیش

نشان داده شده است. بر اساس  1برنده کشت مکانیزه برنج در جدول گویه و امتیاز وزن نرمال شده هر گویه برای عوامل پیش

ارند برد کشت مکانیزه برنج در استان دها بیشترین و کمترین اهمیت را برای پیششود کدام گویهنمره کل هر گویه مشخص می

 در تربیش محصول برداشت"های نرمال شده در جدول نشان داده شد. بر این اساس گویه یه و امتیازکه با ضرایب اهمیت هر گو

 در جوییرفهص"و  "سنتی روش به نسبت مکانیزه کشت در هاهزینه بودن ترپایین"، "سنتی کشت به نسبت مکانیزه کشت

برنده کشت مکانیزه ترین عوامل پیشمهم 168و  111، 194ی کل به ترتیب با نمره "مکانیزه کشت در زراعی هاینهاده مصرف

ها در کشت مکانیزه نسبت به سنتی با تر بودن هزینه( عامل پایین1395زاده و فیروزی )یوسفبرنج در استان مازندران هستند. 

انیزاسیون تاثیر مثبت مک دست آوردند و از نظربرنده کشت مکانیزه استان گیالن بهبرترین عامل پیش 11/6امتیاز وزن نرمال شده 

عملیات نشاکاری بر توسعه مکانیزاسیون سایر عملیات زراعی برنج به خصوص مکانیزاسیون عملیات وجین این محصول تاکید 

 داشتند.
نفر کشاورز و کارشناس برای عوامل  45ی پرسشنامه توسط گویه 42دهی نمره: ب( عوامل تهدیدکننده کشت مکانیزه برنج

ر بیشترین درصد فراوانی، نمره کل هر گویه، میزان . مقادینیز انجام گردیدکشت مکانیزه برنج در استان مازندران  تهدیدکننده

نشان داده شده است.  2کشت مکانیزه برنج در جدول  ن نرمال شده هر گویه برای عوامل تهدیدکنندهاهمیت هر گویه و امتیاز وز

 بودن باال"، "یتمایل به کشت مجدد با کاشت زود هنگام در کشت سنت "های بر اساس نمره کل، بیشترین نمره مربوط به گویه

به عنوان مهمترین  184و  186، 189به ترتیب با  "شالیزاری آالتماشین باالی قیمت"و  "آنها کم سوادی و کشاورزان اکثر سن

عوامل تهدید کننده کشت مکانیزه برنج در استان مازندران بدست آمد که این سه گویه دارای بیشترین میزان اهمیت به ترتیب 

 وابستگی"اند. کمترین نمره کل مربوط به گویه بوده 15/5و  21/5، 29/5و امتیاز وزن نرمال شده به ترتیب  36/8و  45/8، 59/8

( در استان گیالن 1395و فیروزی )زاده یوسف نشان داده شد. "دولت خارجی سیاست به شالیزاری اراضی مکانیزاسیون توسعه

کوچک بودن و پراکندگی اراضی "، "آننامناسب بودن شرایط تسهیالت بانکی و موانع موجود بر سر راه دریافت "سه عامل 

ی ترین عوامل بازدارندهرا به عنوان مهم "کاران استان گیالنبضاعت مالی اندک اغلب شالی"و  "شالیکاری در استان گیالن

ن ای وضعیت مکانیزاسیون برنج استان مازندران نشبا مطالعه (2118) ی کشت مکانیزه برنج نشان دادند. واحدی و دیگرانتوسعه

درصد  8/12درصد و برداشت مکانیزه برنج با دروگر و کمباین برنج  1/22ی مکانیزاسیون کاشت با نشاکاری دادند که درجه

بنابراین به منظور توسعه مکانیزاسیون کشت برنج و در نتیجه توسعه پایدار تولید این محصول استراتژیک در استان  .است

شاورزی و سازمانهای وابسته ضمن تدوین راهبردهای عملیاتی در جهت  اد کمازندران و کشور، ضروری است وزارت جه
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 مکانیزاسیون کشت برنج و تشویق جوانان در مشارکتهای تر شدن بیشتر اراضی شالیزاری، توسعه زیرساختممانعت از کوچک

 های خود قرار دهد.بیشتر در کشت و کار برنج را بطور جدی در دستور کار زیرمجموعه
 

 برنده توسعه کشت مکانیزه برنج در استان مازندرانای برای عوامل پیشنتایج مطالعه پرسشنامه -1جدول 

 هاپرسش

 بیشترین

 درصد

راوانیف  

 نمره

 به مربوط

 فراوانی

 نمره

 کل

 میزان

 اهمیت

گویه هر  

 وزن امتیاز

 نرمال

 شده

3/53 سنتی روش به نسبت مکانیزه کشت در هاهزینه بودن ترپایین  4 111 85/8  29/6  

3/53 مکانیزاسیون هایشرکت توسعه از کشاورزی متولی سازمانهای حمایت  3 121 35/6  51/4  

3/53 مکانیزه کشت در زراعی هاینهاده مصرف در جوییصرفه  4 168 41/8  91/5  

1/31 نشاء تولید بانک تعداد افزایش مانند مکانیزاسیون هایزیرساخت توسعه  3 121 35/6  51/4  

4/44  شالیزاری اراضی نوسازی و تجهیز هایطرح اجرای در تسریع95/6  4 139 95/6  94/4  

1/31 شالیزاری اراضی وریهرهب بر مکانیزاسیون تاثیر تبلیغ و ترویج  4 149 45/1  31/5  

1/31 ستاهارو در مکانیزاسیون از استفاده مزایای تبلیغ جهت پیشرو کشاورزان از حمایت  3 138 91/6  91/4  

8/31 سنتی کشت در کارگری نیروی کمبود  3 144 21/1  12/5  

3/33 شالیزاری تآالماشین سازیبهینه و ساخت زمینه در تحقیقاتی طرحهای از حمایت  4 124 21/6  41/4  

3/33 اشتک ماشین اپراتورهای و برداران بهره به آالتماشین از استفاده نحوه صحیح آموزش  4 131 51/6  62/4  

3/33 کشاورزی هایماشین تولیدی صنایع از حمایت  4 131 85/6  81/4  

6/35 جوانان برای جدید شغلی هایفرصت و و اشتغال ایجاد  4 149 45/1  31/5  

3/33 وارداتی هایماشین بخصوص آالتماشین فروش از پس خدمات سطح ارتقاء  3 121 35/6  51/4  

4/44  شالیزاری اراضی کاربری تغییر از جلوگیری  4 151 85/1  58/5  

8/31 غالت هایکمباین عملکرد بر نظارت مثالً آالتماشین کار نحوه بر دولت نظارت  3 118 91/5  19/4  

3/33 کشاورزی محصوالت ردنک بیمه  2 124 21/6  41/4  

1/31 استان مختلف نقاط در مکانیزه تمام پایلوت طرحهای اجرای  2 132 61/6  69/4  

4/24 کافی وقت داشتن سبب به برنج کشت دوبار یا مجدد کشت از جلوگیری  2 125 25/6  44/4  

3/33  خصوصی بخش توسط کشت آماده مناسب نشاهای وجود  4 121 35/6  51/4  

3/53 سنتی کشت به نسبت مکانیزه کشت در بیشتر محصول برداشت  5 194 11/9  91/6  

 

 توصیه ترویجی

یافته، عنصر کلیدی در ارتقاء استاندارد سطح اقتصاد بخش کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کشورهای توسعه

 ،است کشاورزی مکانیزاسیون مهم ابعاد از تولید هایهزینه کاهش نتیجه در کار نیروی به نیاز کاهش است، مردم زندگی همچنین

عوامل متعددی در توسعه کشت مکانیزه برنج در استان مازندران تاثیر دارند که . ستا پرهزینه و برزمان سنتی کشت آنکه حال

سنتی  روش به بتنس مکانیزه کشت در هاهزینه بودن ترسنتی، پایین کشت به نسبت مکانیزه کشت در بیشتر محصول برداشت
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برنده کشت مکانیزه برنج در استان پیشموثر و  ه مهمترین عواملمکانیز کشت در زراعی هاینهاده مصرف در جوییو صرفه

 و پهنظیر تعداد پنجه در هر ک صفاتکشت مکانیزه از لحاظ برخی با توجه به نتایج این پژوهش،  .دهندمازندران را تشکیل می

ه کشت گرفت کتوان نتیجه داری دارد که نهایتاً مینسبت به کشت سنتی برتری معنی عملکرد دانهتعداد دانه در هر خوشه و 

به درصد افزایش عملکرد نسبت به کشت سنتی  12درصد و برای رقم شیرودی  5/11مکانیزه برنج برای رقم محلی هاشمی 

روز دیرتر نسبت به  1روز و برای رقم شیرودی  8/4همراه دارد. زمان رسیدگی محصول در کشت مکانیزه برای رقم هاشمی 

 پیوندد.کشت سنتی به وقوع می
 

 مازندرانای برای عوامل تهدید کننده توسعه کشت مکانیزه برنج در استان نتایج مطالعه پرسشنامه -2جدول 

 هاپرسش
بیشترین 

درصد 

 فراوانی

نمره 

مربوط به 

 فراوانی

نمره 

 کل

میزان 

اهمیت 

 هر گویه

امتیاز وزن 

 نرمال شده

6/55 استان در شالیکاری اراضی پراکندگی و بودن کوچک  4 168 64/1  11/4  

4/64 شالیزاری آالتماشین باالی قیمت  4 184 36/8  15/5  

1/46 آن دریافت راه سر بر موجود موانع و بانکی تسهیالت شرایط بودن نامناسب  4 114 91/1  81/4  
2/42 یواردات آالتماشین و داخل ساخت آالتماشین فنی کارایی و کیفیت بر نظارت وجود عدم  4 165 51/1  61/4  

1/41 آنها سوادی کم و کشاورزان اکثر سن بودن باال  4 186 45/8  21/5  

8/31 اناست شالیکاری اراضی شرایط با مناسب بومی تآالماشین ساخت از حمایت عدم  4 154 1/1  31/4  

2/42 استان شالیزاران اغلب پایین مالی بضاعت  4 115 95/1  89/4  
6/35 راعیز محصوالت سایر برای آنها استفاده قابلیت عدم و برنج آالتماشین بودن تخصصی  4 164 45/1  59/4  

1/51 مکانیزاسیون دماتخ دستمزد نرخ بر نظارت و کنترل عدم  3 151 82/6  19/4  

4/44 شالیزاری اراضی مکانیزاسیون توسعه جهت جامع برنامه وجود عدم  3 159 23/1  45/4  

2/42 شالیزاری آالتماشین صحیح عملکرد به کشاورزان اطمینان عدم  3 163 41/1  56/4  

2/42 استان در شالیزارها بودن باتالقی  3 161 32/1  51/4  

3/53 شالیزاری اراضی مکانیزاسیون بخش در خصوصی گذارسرمایه جودو عدم  4 113 86/1  84/4  

1/46 دولت خارجی سیاست به شالیزاری اراضی مکانیزاسیون توسعه وابستگی  3 129 86/5  61/3  

1/41 کشاورزی بخش به یارانه تخصیص عدم  4 162 36/1  53/4  

2/42 وارداتی کشاورزی آالتماشین ترخیص در باال گمرک حق  4 149 11/6  11/4  

8/31 مکانیزه کشت برداشت در تاخیر  2 135 14/6  18/3  

1/41  مکانیزه کشت هنگام دیر خزانه تهیه  4 144 55/6  13/4  

8/31  مکانیزه کشت برای مناسب خاک وجود عدم  4 155 15/1  33/4  

4/44  مکانیزه نشاء تهیه در مختلف عوامل از ناشی خسارت  4 161 59/1  61/4  

4/44  سنتی کشت در هنگام زود گیری خزانه شروع  4 111 13/1  15/4  

2/42  سنتی کشت در هنگام زود کاشت با مجدد کشت به تمایل  5 189 59/8  29/5  
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