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 چکیده

 کلزاي  مورفولوژیک و عملکرد بر صفاتو مدیریت بقایاي برنج ورزيخاكهاي ثیر سیستمتأبه منظور بررسی   
 هايساله به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوكپاییزه به عنوان کشت دوم پس از برنج در رشت، آزمایشی دو 

سسه تحقیقات برنج کشور مؤ در اراضی شالیزاري 1383-84 و 1382-83هاي زراعی  تکرار طی سال3کامل تصادفی با 
بدون خاك ( سطح 3خاك ورزي در هاي سیستمفاکتورهاي آزمایشی شامل . واقع در شهرستان رشت به اجرا درآمد

خارج نمودن بقایا و باقی گذاشتن ( سطح 2و مدیریت بقایاي برنج در ) ورزي متداولزي حداقل و خاكورزي، خاك ور
اصله فهاي فرعی، شروع گلدهی، طول دوره رویش، ارتفاع بوته، تعداد شاخهزمان صفات مورد ارزیابی شامل . بود) بقایا

 روز پس از 40 و 20(هاي هرز  وزن خشک علف و زمین، طول خورجین، عملکرد دانهاولین شاخه فرعی خورجین دار تا
ورزي از نظر تمامی صفات مورد  مختلف خاكهايسیستمنتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که میان . بود) کاشت

 شروع  زمانتنها بر صفاتی همچونمدیریت بقایاي برنج . داري وجود داشت، تفاوت معنی طول خورجینارزیابی به جز
عالوه بر این، هیچ . داري گذاشتاثر معنی)  روز پس از کاشت40(هاي هرز دوره رویش و وزن خشک علفطول گلدهی، 

باالترین میزان . ي نشان ندادنددارمعنی، واکنش هاي مورد بررسیفاکتور به اثر متقابلبررسی یک از صفات مورد 
متداول و خارج نمودن بقایا مربوط بوده و کمترین  ورزيخاك  کیلوگرم در هکتار به تیمار 2278عملکرد دانه با میانگین 
. و باقی گذاشتن بقایا اختصاص داشت ورزيخاك کیلوگرم در هکتار به تیمار بدون 1342  میانگینمقدار این صفت نیز با

 مبناي بر. حداقل نشان نداد ورزيخاكي را با تیمار دارمعنی، تفاوت متداول نیز از نظر عملکرد دانه ورزيخاكتیمار 
حداقل در شرایط وجود یا عدم وجود بقایا داراي  ورزيخاك سیستم به نظر می رسد که ،تجزیه و تحلیل اقتصادي

 .متداول است که کاربرد آن را توجیه می کند ورزيخاكهایی در مقایسه با سیستم مزیت
  
  .، کلزا، مدیریت بقایاعملکرد دانهورزي،  خاكهايسیستمتجزیه و تحلیل اقتصادي،  :هاي کلیديواژه
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Abstract 

In order to evaluate the effects of tillage systems and rice residue management on morphological 

traits and yield of winter rapeseed (Brassica napus L.) as second crop after rice in Rasht, a factorial 

experiment was conducted using randomized complete block design with 3 replications at Rice 

Research Institute of Iran (RRII, in 2003-2004 and 2004-2005 growing seasons. The experimental 

factors were tillage systems at 3 levels (T0: no tillage, T1: minimum tillage and T2: conventional or 

complete tillage) and rice residue management at 2 levels (R0: without residue and R1: with 

residue). The evaluated traits were time of flowering initiation, days to maturity, plant height, 

secondary branches number per plant, height of the lowest pod bearing branch, pod length, grain 

yield and dry weight of weeds (20 and 40 days after planting). The results of this experiment 

showed that there was a significant difference between tillage systems in terms of all the evaluated 

traits except pod length. Rice residue management had significant effects only on initiation of 

flowering, days to maturity and dry weight of weeds (40 days after planting). In addition, none of 

the traits showed significant response to the interaction of evaluated factors. The highest amount of 

grain yield with average of 2278 kg.ha-1 was related to conventional tillage system without residue 

treatment and the lowest amount of this trait with average of 1342 kg.ha-1 was obtained from no 

tillage system with residue treatment. Conventional tillage system treatment showed no significant 

difference with minimum tillage in terms of grain yield. Based on economical analysis, it seems that 

the minimum tillage treatment with or without residue have some advantageous compared with 

conventional tillage system which justifies its application. 
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  مقدمه
 منبع نی سوم،ی و نخل روغنایپس از سو کلزا

 در جهان به شمار رفته و حدود یاهی روغن گدیتول
 نیمتأ را ای دنی مصرفیاهی درصد از کل روغن گ7/14
 از مشکالت یکی ).2008مکاران  و هيساری( کند یم

 يساز و آمادههی تهزار،یعمده کشت دوم کلزا در شال
- خاك اتی برنج و عمليای بقاتیری که شامل مدنیزم

 يای بقاتیریمد. جهت کاشت کلزا است، می باشد ورزي
 داشته و یی بسزاتی در حفاظت آب و خاك، اهمیاهیگ

ب به مناس ورزيخاك يمارهای تنیی تعن،یعالوه بر ا
- از ضرورتيزاری شالی در اراضای بقاتیریهمراه مد

 به عملکرد باال در کشت دوم کلزا پس از یابی دستيها
عدم امکان . ردی مورد توجه قرار گدی باکهبرنج است 

 لی به دلسکی شامل شخم و دنیآماده نمودن بموقع زم
 و باال بودن يزاری شالی خاك در اراضژهی وتیوضع
 ي روشی از جمله مشکالت پن،ی زمي آماده سازنهیهز

عالوه بر .  باشدیتوسعه کشت دوم کلزا پس از برنج م
 ی نوعتلزم سال، مسکی کشت دو محصول در ن،یا

 هی تهي برای زمانتی محدودلیبه دل ورزيخاكکاهش 
  .بستر محصول دوم است

هاي خاك ورزي شدید براي نیل به نظام
 یر مواد آلحداکثر عملکرد، منجر به کاهش چشمگیر د

 کیفیت خاك می ت،ی و در نهایمی آنزيهاتیخاك، فعال
عالوه بر ). 2002 ومرابت 2001 و همکاران ریبا(شوند 

 عملیات خاك ورزي ممکن است از طریق تخریب ن،یا
ساختمان خاك، ریز کردن خاك دانه ها ومسدود نمودن 
آبراه هاي طبیعی، باعث کاهش نفوذ و قابلیت نگهداري 

 يهاامروزه، روش.  فرسایش شودجادی اتینهاآب و در 
حداقل که معموالً همراه  ورزيخاك ای ورزيخاكبدون 

 بر سطح خاك یاهی گيای بقاي ماندن مقداريبا بر جا
 خاك، بهبود شیاست، به منظور کاهش فرسا

 و کیکل( خاك یکیولوژی و بیکیزی فاتیخصوص
فوذ  نشی، بهبود راندمان مصرف و افزا)2011همکاران 

 آالت نی کار، سوخت و استهالك ماشيرویآب، کاهش ن
 يایوجود بقا). 2004 و همکاران  يگجر(کاربرد دارد 

 از ی در سطح خاك سبب کاهش ضربات ناشیاهیگ
 کاهش نیبرخورد قطرات باران به سطح خاك و همچن

و اثرات ) 1388همت زاده و همکاران ( رواناب ها تسرع
 و همکاران ینسکیکروپ( شود یمخرب آن ها بر خاك م

 سبب بهبود نی با خاك همچنایمخلوط شدن بقا). 2005
  خاكیکیولوژی و بییایمی ش،یکیزی فاتیخصوص

 و رطوبت يزی، حفظ حاصلخ)2010حجازي و همکاران (
 ن،یعالوه بر ا.  شودی از حد مشی بریخاك و کاهش تبخ

 از ی جهانمی اقلریی تواند سبب کاهش تغی میاهی گيایبقا
 خاك و جبران ی کربن آلاتی جدا کردن محتوقیطر

 شود ي گلخانه اي گازهاری کربن و سادی اکسيانتشار د
  ). 2004 و ورتمن لهلمیو(

 یدر بررس) 2009( وند و همکاران يفوالد
بر عملکرد کلزا به  ورزيخاك مختلف يها روشریثتأ
 عملکرد دانه به زانی منی که باالتردندی رسجهی نتنیا
آن ها . متداول اختصاص داشت ورزيكخا ماریت

-خاك بدون ستمی به سزی مقدار عملکرد دانه را ننیکمتر
در ) 1382 (کاران و همیبرزعل. مربوط دانستند ورزي
 ورزيخاك مختلف يها اثر روشي خود بر روقاتیتحق

 دندی رسجهی نتنی به اای عملکرد سويبر عملکرد و اجزا
-خاك بدون ستمیبه س عملکرد دانه زانی منیکه باالتر
آن . اختصاص داشت) ای ماندن بقایباق(کلش دار  ورزي

 شیا بودن وزن هزار دانه در اثر افزشتریها علت را به ب
 ورزيخاك ستمی سنیقدرت حفظ رطوبت خاك در ا

 انی نمودند که مانی آن ها بن،یعالوه بر ا. نسبت دادند
 تا از نظر تعداد روزها از کاشت ورزيخاكهاي سیستم
 وجود داشته و يدارمعنی تفاوت ،یدگی و رسیگلده
 يشتریکلش دار، مدت زمان ب ورزيخاك بدون ستمیس

  .  نمودی طاحل مرنیرا تا حصول به ا
هاي سیستم ریثتأ ی با هدف بررسقی تحقنیا
 بر صفات و مدیریت بقایاي برنج ورزيخاكمختلف 

  به عنوان کشتزهیی پاي کلزامورفولوژیک و عملکرد
  . دوم پس از برنج در شهرستان رشت انجام گرفت

  
  ها    و روشمواد

 1382-84 ی زراعيها سالی طشی این آزما
 برنج کشور واقع قاتی تحقسسهمؤ يزاری شالیدر اراض

 شهرستان رشت با طول و عرض يلومتری ک5در 
 37 و ی شرققهی دق3 درجه و 51 بی به ترتئیایجغراف
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 و با چینوی نصف النهار گر ازی شمالقهی دق16درجه و 
.  درآمدرا آزاد به اجيای متر از سطح در-7ارتفاع 
 يها در قالب طرح بلوكلی به صورت فاکتورشیآزما

 يفاکتورها.  تکرار انجام گرفت3 در یکامل تصادف
 3مختلف خاك ورزي در هاي سیستم شامل یشیآزما

ورزي حداقل خاك: T1 بدون خاك ورزي، :T0(سطح 
 T2:و) يمتری سانت10-15 در عمق واتوریروت بار کی(

 گاوآهن برگردان دار در باشخم (خاك ورزي متداول 
 يای بقاتیریو مد)) واتوریروت +ي متری سانت30عمق 

 ی باق:R1 وایخارج نمودن بقا R0:( سطح 2برنج در 
  .بود) ایگذاشتن بقا

 از خاك مزرعه در ش،ی آزماي قبل از اجرا
مونه برداري شد و ویژگی هاي  سانتی متر ن0-30عمق 

فیزیکی و شیمیایی خاك در آزمایشگاه بخش خاك و 
جدول (آب مؤسسه تحقیقات برنج کشور تعیین گردید 

 ساله 10میزان بارندگی سالیانه بر مبناي میانگین ). 1
 میلی متر می 1330در منطقه مورد آزمایش برابر با 

، مشخصات آب و هوایی ایستگاه 2جدول . باشد
 دوره رشد کلزا در یسسه تحقیقات برنج کشور طمؤ

- را نشان می1383-84 و 1382-83سال هاي زراعی 
  . دهد

 از برداشت برنج، عملیات آماده سازي پس
زمین شامل روش هاي مختلف شخم، احداث زهکش، 

 لیتر در هکتار  سهاستفاده از علف کش ترفالن به میزان 
یلوگرم فسفات  ک150و افزودن کودهاي پایه به میزان 

 کیلوگرم سولفات پتاسیم و یک سوم کود 150آمونیوم،
به .  انجام گرفتار کیلوگرم در هکت100اوره، به میزان 

منظور فراهم ساختن امکان تردد تراکتور در عملیات 
 بیخاك ورزي، ابعاد هر کرت به طول و عرض به ترت

تراکتور مورد استفاده در . ده و هفت متر انتخاب گردید
 با دنباله بند ن آزمایش از نوع تراکتور گلدونییا

در هر .  کرت بودششهر تکرار شامل . روتیواتور بود
 در نظر ی کرت به صورت تصادفسهک از تکرارها، ی

) اهی طوقه گهیاز ناح( برنج، کف بر يایگرفته شده و بقا
 يای مانده، بقای کرت باقسه آن خارج شده و در زو ا

 ی متر باقی سانت30-35فاع حدود با ارت) کاه بن(برنج 
 گونه چی کرت هدو يدر هر تکرار، برا. گذاشته شدند

 بار با کی نگرفت، دو کرت، تصور ورزيخاك اتیعمل
 10-15 متر و عمق کار 10/1عرض کار  (واتوریروت
و دو ) حداقل خاك ورزي(شخم زده شده )  متریسانت

 کار عرض  (شهی با گاوآهن برگردان دار دو خگریکرت د
شخم و سپس )  متری سانت30متر و عمق کار ی سانت60
). خاك ورزي متداول( زده شدند واتوری بار روتدو

 معادل زیفواصل بین تیمارها یک متر و بین تکرارها ن
کاشت کلزا به صورت دست . سه متر در نظر گرفته شد

 بر زیپاش در اواخر مهر ماه انجام شده و میزان بذر ن
 يرقم کلزا.  در هکتار محاسبه گردید کیلوگرم10حسب 

پس از کاشت کلزا و در .  بود308 والیمورد استفاده، ها
 کی هرز باريها کنترل علفي برا،ی برگششمرحله 

 در هکتار تری لسه زانیبرگ، از علف کش گاالنت به م
کود اوره به صورت سرك، قبل از شروع . استفاده شد

 100 زانیه م هربار ب،یقبل از گلدهساقه رفتن و 
الزم به .  در هکتار مورد استفاده قرار گرفتلوگرمیک

 کود رفذکر است که در سال اول عالوه بر مص
 بقایاي لوگرمی ک3225نیتروژن یکسان، با احتساب 

گیاهی در هکتار و ضریب تثبیت نیتروژن توسط بقایاي 
، مقدار نیتروژن الزم براي بقایا وزن 01/0گیاهی برابر 
شدن آن محاسبه و به تیمارهاي حاوي جبران آلی 

 کیلوگرم در 25/32معادل  (بقایاي گیاهی اضافه شد
در سال دوم . )هکتار به هر یک از تیمارهاي حاوي بقایا

هاي برنج، آزمایش به علت برش از ارتفاع پایین تر ساقه
 کیلوگرم در هکتار 1200مقدار بقایاي گیاهی به حدود 
حاوي بقایاي گیاهی، کود کاهش یافته و به تیمارهاي 

  . نیتروژن به شیوة فوق اضافه گردید
 در دهه ی برداشت محصول به صورت دستاتی عمل
الزم . انجام گرفت) در هر دو سال( ماه بهشتیسوم ارد

همچنین  به ذکر است که درسال اول اجراي آزمایش و
 ،یدگی در رسریختأ لی به دل،ي بدون خاکورزماریدر ت
به .  انجام گرفترتریدود سه روز د برداشت حاتیعمل

 متر مربع از وسط هشتمنظور محاسبه عملکرد دانه، 
هر تیمار برداشت و خرمنکوبی، بوجاري و توزین 

محاسبه عملکرد دانه براساس  .تیمارها انجام گرفت
جهت اندازه گیري . رطوبت ده درصد انجام گرفت

ه،  در بوتی مانند ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعیصفات
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 و طول نی دار تا زمنی خورجی شاخه فرعنیفاصله اول
 ده بوته از هر کرت به طور تصادفی اد تعدن،یخورج

انتخاب و این صفات در آنها اندازه گیري شده ومیانگین 
به منظور . آنها به عنوان صفت مورد نظر ثبت گردید

 روز 40 و 20اندازه گیري وزن خشک علف هاي هرز 
 بر اساس 05/1 و 02/1 يحل رشدمرا(پس از بذرپاشی 

، به طور )سیکپی و میبرادل-لوستری سيجدول کدبند
 یجداگانه در چهار نقطه از هر کرت، کادر چوبی مربع

انداخته و علف هاي هرز موجود در آن )  متر1در ابعاد (
 و پس از قرار دادن در آون در  شدهها، جمع آوري

 وزن  ساعت،48 درجه سانتی گراد به مدت 75دماي 
تجزیه واریانس داده ها . خشک آن ها محاسبه گردید

 MSTAT-C با استفاده از نرم افزار اتبراي کلیه صف
قبل از انجام تجزیه مرکب به منظور . انجام گرفت

اطمینان از یکنواختی واریانس اشتباه آزمایشی از 
 با فرض زیتجزیه مرکب ن. آزمون بارتلت استفاده گردید

 ثابت بودن تیمارهاي آزمایشی تصادفی بودن سال و
نتایج حاصل از . براي صفات مورد نظر صورت گرفت

تجزیه واریانس مرکب و همچنین مقایسه میانگین اثرات 
اصلی و اثرات متقابل تیمارها با استفاده از آزمون توکی 

ه و براي رسم نمودارها انجام گرفت % 5 سطح احتمال رد
  .د استفاده شExcelنیز از نرم افزار 

  
   مشخصات خاك محل اجراي آزمایش-1جدول 

  
  

 و 1382-1383 يها دوره رشد کلزا در سالي برنج کشور در رشت براقاتی تحقسسهمؤ ی هواشناسستگاهی ایهواشناس اطالعات -2جدول 
1384-1383.  

  
 مجموع ساعات آفتابی

میلی (مجموع نزوالت 
 )متر

)          درجه سانتیگراد(                      دما 

 4-1383 3-1382 
 ماه

 کمینه بیشینه کمینه بیشینه 3-1382 4-1383 3-1382 4-1383

 11 5/19 7/11 4/20 1/159 5/136 1/104 1/104  آبان
 8/6 5/14 3 14 4/263 2/243 9/90 1/141  آذر
 4/4 9/14 5/2 6/12 2/58 6/188 1/112 130  دي
 4/5 16 6/0 3/8 9/55 9/256 3/135 6/81  بهمن
 6/5 3/13 5 4/15 4/172 1/50 3/79 2/106  اسفند
 2/8 7/19 1/7 9/17 4/164 97 2/218 153  فروردین
 6/13 7/21 9/13 4/22 2/77 5/53 6/118 7/141  اردیبهشت
 8/16 26 3/18 6/27 9/70 4/54 5/232 9/234  خرداد
 97/8 2/18 76/7 32/17     میانگین
     5/1021 2/1080 1091 6/1092  مجموع

  

عمق 
)cm( 

هدایت 
الکتریکی 

)dS.m-1( 

اسیدیته کل 
 اشباع

 (%)کربن آلی 
نیتروژن کل 

(%) 

فسفر قابل 
جذب 

)mg.kg-1( 

پتاسیم قابل 
جذب 

)mg.kg-1( 

 (%)شن 
سیلت 

(%) 
 بافت خاك (%)رس 

 رسی-سیلتی 48 42 10 224 7/26 187/0 9/1 4/7 2/1 30-0
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   و بحثجینتا
   ی گلدهشروع

نشان داد  مرکب داده ها هی حاصل از تجزجینتا
-خاكهاي سیستم ،یاهی گيای بقاتیری سال، مدریثتأکه 

 بر ای بقاتیری اثر متقابل سال و مدنیو همچن ورزي
سال دوم . )3جدول  (بوددارمعنی، یشروع گلده

 را تا يشتری نسبت به سال اول، مدت زمان بشیآزما
-ی امر را منی الیدل). 4جدول ( دارا بود یمرحله گلده

 در سال نی نمود که وقوع برف سنگانی گونه بنیتوان ا
 ی بهمن ال19 هفته از سه که به مدت شی آزمايدوم اجرا

 روزه 20 ریختأ اسفند مزرعه را پوشانده بود، باعث 10
 گذاشتن ی باقماریت.  نسبت به سال اول شدیزمان گلده

 ي برتريرا داا،ی خارج نمودن بقاماری نسبت به تایبقا
 انی گونه بنی توان ای امر را منیعلت ا). 4جدول (بود 

 و عدم ي ناهموارجادی سبب ااینمود که وجود بقا
 در خاك، کاهش سطح تماس بذر با خاك و یکنواختی

 نیانگی متی خاك شده و در نهاي کاهش دمانیهمچن
 گذاشتن ی باقماری در تی از کاشت تا گلدهيتعداد روزها

 ز،ین ورزيخاكهاي سیستم انیدر م. فتای شی افزاایبقا
هاي سیستم با سهیدر مقا ورزيخاك بدون ستمیس

 قرار ي گروه آمارکیحداقل و متداول که در  ورزيخاك
 دارا ی را تا مرحله گلدهيشتری بيگرفتند، تعداد روزها

- نشان داده است که در خاكقاتیتحق). 4جدول (بود 
 به علت رد،ی گی ممنجا آن ها ايرو ورزيخاك که ییها

 و نفوذ و افتهی ذرات خاك، تراکم خاك کاهش ییجابجا
). 2004 و همکاران يگجر( است شتریها بشهیگسترش ر

-خاكهاي سیستمها در شهی رشتریاحتماالً گسترش ب
 به ی دسترسشیمتداول و حداقل، سبب افزا ورزي

 ت،ی ها شده و در نهاستمی سنی خاك در اییعناصر غذا
 در آن ها زودتر کامل گشته و یشیشد رو رهمرحل
   . شده اندیشی وارد فاز زاعتریها سربوته

و مدیریت  ورزيخاكهاي سیستماثر متقابل 
). 3جدول (نبود  دارمعنیبقایا بر زمان شروع گلدهی، 

بیشترین میزان این صفت مربوط به تیمار باقی گذاشتن 
چه ، اگر) روز5/121(بود  ورزيخاكبقایا و بدون 

 بقایا و بدون نمودني را با تیمار خارج دارمعنیتفاوت 
  ).  1شکل (نشان نداد )  روز3/121( ورزيخاك

  

  

و مدیریت بقایاي ورزي خاكهاي سیستم اثر متقابل -1شکل 
  )روز (برنج بر شروع گلدهی

  
  شی دوره روطول

 مرکب داده ها نشان داد هی حاصل از تجزجینتا
-خاكهاي سیستم و یاهی گيایا بقتیریکه اثر سال، مد

). 3جدول (بود  دارمعنی ش،یبر طول دوره رو ورزي
 شی نسبت به سال اول، طول دوره روشیسال دوم آزما

 رسد که یبه نظر م). 4جدول ( را دارا بود يشتریب
 ها در سال دوم ه بوترتری دی دهنی و خورجیگلده

 خنک تر در ي وجود دماهالیبه دل(نسبت به سال اول 
 تر شدن یسبب طوالن) 1389 یفرج) ( فصل رشدلیاوا

 و در ی دهنی و خورجی کاشت تا گلدهیفاصله زمان
 به عبارت دیگر، . بوته ها شده استیدگی رست،ینها

خنک تر بودن شرایط میکروکلیمایی داخل تاج پوشش 
خیر رشد و نمو، طول دوره تأگیاهی در سال دوم، سبب 

 ی باقماری ت.ویش شدگلدهی و در نهایت، طول دوره ر
 مدت ا،ی بقانمودن خارج ماری نسبت به تایگذاشتن بقا

  .   نمودی طیدگی را از کاشت تا رسيشتریزمان ب
 ستمی سز،ین ورزيخاكهاي سیستم انی مدر

 ورزيخاكهاي سیستمنسبت به  ورزيخاكبدون 
 را از کاشت تا يشتریحداقل و متداول، مدت زمان ب

 ، ورزيخاك بدون ستمیسدر .  نمودی طیدگیرس
 وزن مخصوص خاك، کمتر بودن خلل و فرج و شیافزا

 سو موجب کاهش انتشار کی خاك از شتریتراکم ب
 ها و از شهی در منافذ خاك و اختالل در تنفس رژنیاکس
 مقاومت در مقابل توسعه و نفوذ جادی اگر،ی ديسو
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 رسد که توسعه ی به نظر من،ی شود، بنابرای ها مشهیر
 بدون يمارهای مربوط به تيهاها در بوتهشهی رکمتر
 ها و کاهش شهی سبب کاهش شدت تنفس ر، ورزيخاك

 ت،ی شده و در نهایی آن ها به عناصر غذایدسترس
کاسل  (افتی کاهش ستمی سنی در اشیطول دوره رو

 و رطوبت يری نفوذپذشی افزان،یعالوه بر ا). 1995
 بدون ستمی خاك در سيو کاهش دما) 1382 ياسکندر(

 لی توان دلیرا م) 1382 و همکاران یبرزعل( ورزيخاك
 ستمی سنی در ایدگی طول دوره رسشی افزاگرید

  . دانست
 به تیمار باقی باالترین طول دوره رویش

 209(اختصاص داشت  ورزيخاكگذاشتن بقایا و بدون 
 نمودني را با تیمار خارج دارمعنی، اگرچه تفاوت )روز

شکل (نشان نداد )  روز7/208( ورزياكخبقایا و بدون 
2  .(  

  
و مدیریت بقایاي  ورزيخاكهاي سیستم اثر متقابل -2شکل 

  )روز (برنج بر طول دوره رویش

   بوتهارتفاع
 مرکب داده ها نشان داد هی حاصل از تجزجینتا
از نظر  ورزيخاكمختلف هاي سیستم انیکه تنها م

و ) 3جدول (ه  وجود داشتیارتفاع بوته، تفاوت معن
 گری ديمارهاینسبت به تمتداول  ورزيخاك سیستم
 زیحداقل ن ورزيخاك سیستم بود، اگرچه ي برتريدارا

 ي گروه آمارکی درمتداول  ورزيخاك ستمیهمراه با س
 بستر جادیکه ا  رسدیبه نظر م). 4جدول (قرار گرفتند 
 ي رشد و استفاده بهتر از پارامترهانهیمناسب، زم

 شیمتداول، سبب افزا ورزيخاك ستمیدر س یمیاقل
 لی دلن،یعالوه بر ا.  شده باشدماری تنیارتفاع بوته در ا

 زیرا ن ورزيخاك بدون سیستمکاهش ارتفاع بوته در 
 وزن شی نمود که افزاهی گونه توجنیتوان ایم

مخصوص خاك و کمتر بودن خلل و فرج و تراکم 
 در ژنیاکس سو موجب کاهش انتشار کی خاك از شتریب

 وباعث دهی ها گردشهیمنافذ خاك و اختالل در تنفس ر
 ی ها مشهی مقاومت در مقابل توسعه و نفوذ رجادیا

 شهی کمتر روسعه رسد که تی به نظر من،یبنابرا. شود
 سبب ،ورزيخاك بدون سیستم مربوط به يهادر بوته

 آن ها ی ها و کاهش دسترسشهیکاهش شدت تنفس ر
 ها و عمق شهی رشد رجهیده و در نت شییبه عناصر غذا
) 2009( وند و همکاران يفوالد.  استافتهیآن ها، کاهش 

 نی خود به اقاتی در تحقزین) 1384( و همکاران يدیو ام
 ورزيخاكمختلف هاي سیستم انی که مدندیجه رسینت

 ورزيخاك ستمی وجود داشته و سيدارمعنیتفاوت 
  .د بوي برتري نظر دارانیمتداول از ا
- سیستم  مدیریت بقایا و همچنین اثر متقابلاثر

 دارمعنیو مدیریت بقایا بر ارتفاع بوته،  ورزيخاكهاي 
 بیشترین میزان ارتفاع بوته به تیمار). 3جدول (نبود 

متداول اختصاص  ورزيخاكخارج نمودن بقایا و 
ي را دارمعنی، اگرچه تفاوت ) سانتی متر9/108(داشت، 

 1/107(متداول  ورزيخاكذاشتن بقایا و با تیمار باقی گ
  ).  3شکل (نشان نداد ) سانتی متر

  

  
و مدیریت بقایاي  ورزيخاكهاي سیستم اثر متقابل -3شکل 

  )سانتی متر(برنج بر ارتفاع بوته 
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   در بوتهیخه فرعا شتعداد
 مرکب داده ها نشان داد هی حاصل از تجزجینتا

ر تعداد شاخه ورزي ب خاكهاي سیستمکه اثر سال و 
سال اول ). 3جدول (بود  دارمعنی در بوته، یفرع
). 4جدول ( داشت ي نسبت به سال دوم برترشیآزما
 افزایش تعداد شاخه فرعی در سال اول آزمایش را لیدل

مناسب آب و  ناشرایط نمود که هی گونه توجنیمی توان ا
هوایی که در نتیجه بارندگی بیشتر و برخورداري از 

تابی کمتر خصوصاً در اوایل فصل رشد ساعات آف
زراعی حادث شده بود، منجر به سبز شدن کمتر بذور و 
. کاهش تعداد بوته در واحد سطح در سال اول گردید

 شی سبب افزاتیکاهش تعداد بوته در متر مربع در نها
کلزا از جمله گیاهانی است که .  شدیتعداد شاخه فرع

ده و در تراکم هاي  بویی بااليری قدرت تراکم پذيدارا
 بوته اه،ی بودن فضا جهت رشد گشتریکمتر با توجه به ب

ها می توانند با افزایش شاخه دهی، فاصله هاي بین 
ورزي   خاكسیستم ن،یعالوه بر ا. خود را پر نمایند

ورزي حداقل و  خاكهاي سیستم با سهیمتداول در مقا
 و ه بوديشتری تعداد شاخه بيورزي، دارا بدون خاك

ورزي نشان   بدون خاكستمی را با سيدارمعنیفاوت ت
 رسد که کاهش ارتفاع و جذب یبه نظر م). 4جدول (داد 

 اختصاص یطی کاهش منابع محجهیمواد غذایی و در نت
 و همکاران يافتخار (ی جانبیشی رويها به جوانهافتهی

 بدون خاك ورزي از عمده ترین سیستمدر ) 1384
خه هاي فرعی آن نسبت به دالیل کمتر شدن تعداد شا

  .خاك ورزي معمول و حداقل باشدهاي سیستم
بیشترین تعداد شاخه فرعی در بوته به تیمار 

متداول اختصاص  ورزيخاكباقی گذاشتن بقایا و 
ي را با سایر دارمعنی، اگرچه تفاوت ) عدد95/3(داشت 

  ).4شکل (تیمارها نشان نداد 
  

  تا زمینفاصله اولین شاخه فرعی خورجین دار
نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده ها نشان داد 

ورزي بر فاصله اولین  خاكهاي سیستمکه اثر سال و 
جدول (بود  دارمعنیشاخه فرعی خورجین دار تا زمین، 

  داراي برتري  ،سال دوم آزمایش نسبت به سال اول). 3

  
و مدیریت بقایاي ورزي خاكهاي سیستم اثر متقابل -4شکل 

  بر تعداد شاخه فرعی در بوتهبرنج 
  

دلیل افزایش فاصله اولین شاخه ). 4جدول (بود 
فرعی خورجین دار تا زمین در سال دوم آزمایش را 
شاید بتوان به مناسب بودن شرایط آب و هوایی و در 
. نتیجه استفاده بهتر از پارامترهاي اقلیمی نسبت داد

 داقلورزي ح  خاكسیستم فاصله در عالوه بر این، این
 و بدون ورزي متداول خاكهاي سیستمسه با در مقای
-خاكورزي بیشتر بود، اگر چه میان دو سیستم  خاك
ي از این نظر دارمعنیحداقل و متداول، تفاوت  ورزي

دن تعداد بوته بوبا توجه به بیشتر ). 4جدول (دیده نشد 
متداول و حداقل در مقایسه  ورزيخاكهاي سیستمدر 

به دلیل وجود بستر هموار ( ورزيخاك با سیستم بدون
، )و یکنواخت براي جوانه زنی و سبز شدن بذور کلزا

دلیل افزایش فاصله اولین شاخه فرعی خورجین دار در 
در این سیستم ها را می توان این گونه توجیه نمود که 

هاي باالتر، گیاه مواد پرورده تولیدي خود را تراکم
ابش بیشتري صرف قسمت رویشی کرده تا به ت

دسترسی یابد و از طرفی به علت سایه اندازي شاخه و 
هاي هاي تشکیل شده در شاخههاي گیاه، خورجینبرگ

در نتیجه، ارتفاع . پایینی، سقط شده و از بین می رود
اولین شاخه فرعی خورجین دار تا زمین، افزایش می 
یابد که صفتی مطلوب در برداشت مکانیزه کلزا با 

  ).1384امیدي و همکاران (سوب می شود کمباین مح
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فاصله اولین شاخه فرعی خورجین بیشترین    
 ورزيخاكبه تیمارخارج نمودن بقایا و  دار تا زمین

، اگرچه تفاوت ) سانتی متر45(حداقل اختصاص داشت 
-خاكي را با تیمارهاي باقی گذاشتن بقایا و دارمعنی
ن بقایا و ، خارج نمود) سانتی متر6/40(متداول  ورزي
و باقی گذاشتن )  سانتی متر7/40(متداول  ورزيخاك

نشان نداد )  سانتی متر5/39(حداقل  ورزيخاكبقایا و 
  ).  5شکل (

  

  
و مدیریت بقایاي ورزي خاكهاي سیستم اثر متقابل -5شکل 

سانتی (ورجین دار تا زمین خبرنج بر فاصله اولین شاخه فرعی 
  )متر

  طول خورجین
 از تجزیه مرکب داده ها نشان داد نتایج حاصل

ورزي، مدیریت بقایا  که اثر سال، تیمارهاي مختلف خاك
 دارمعنی این فاکتورها بر طول خورجین، اثر متقابلو 

میان تیمارها  دارمعنیدلیل عدم تفاوت  ).2جدول (نبود 
به وابستگی باالي این از نظر طول خورجین را می توان 

ثیرپذیري کم آن از شرایط تأصفت به ساختار ژنتیکی و 
   ).1386خوشنام  (محیطی نسبت داد

 بیشترین مقدار طول خورجین به تیمار خارج نمودن
اختصاص )  سانتی متر5/5( ورزيخاكبقایا و بدون 

ي را با سایر تیمارها دارمعنیداشت، اگرچه تفاوت 
  ).6شکل (نشان نداد 

  
و مدیریت بقایاي ورزي خاكهاي سیستم اثر متقابل -6شکل 

  )سانتی متر(برنج بر طول خورجین 
  

   دانهعملکرد
 مرکب داده ها نشان داد هی حاصل از تجزجینتا

اثر ورزي و  خاكهاي سیستم اثرات سال، انیکه م
 يدارمعنی از نظر عملکرد دانه، تفاوت متقابل آن ها
 عملکرد دانه به زانی منیاالترب). 3جدول (وجود داشت 

ورزي متداول اختصاص   و خاكای خارج نمودن بقاماریت
-معنی، اگرچه تفاوت ) کیلوگرم در هکتار2278 (داشت
 ورزيخاك و ای گذاشتن بقای باقيمارهای با تا ريدار

 ای و خارج نمودن بقا) کیلوگرم در هکتار2232 (متداول
نشان )  هکتارکیلوگرم در 2124 (حداقل ورزيخاكو 

 نسبت به سال اول و شیسال دوم آزما). 7 شکل(نداد 
 نسبت به بیورزي متداول وحداقل به ترت  خاكماریت
 بودند يدارمعنی ي برتريورزي دارا  بدون خاكماریت
 در نتیجه کهشرایط مناسب آب و هوایی ). 4جدول (

بارندگی کمتر و برخورداري از ساعات آفتابی بیشتر 
اوایل فصل رشد زراعی حادث شده بود، خصوصاً در 

منجر به سبز شدن بیشتر بذور و افزایش تعداد  بوته 
در واحد سطح گردیده که آن را می توان از دالیل اصلی 
افزایش عملکرد در سال دوم آزمایش ذکر نمود 

 را ي بدون خاکورزستمی در سعملکردکاهش ). 2جدول(
 مناسب طیا خاك و فراهم نبودن شریتوان به فشردگیم
 به کاهش ی فشردگنی ارای نسبت داد، زشهی رشد ريبرا

 ریثتأ منجر شده، رشد آن را تحت شهیتراکم طول ر
 یی تواند آب و مواد غذای نمشهی رجهیقرار داده و در نت
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). 1388 مکاران و هيمحمد (دی جذب نمایرا به خوب
-خاكهاي سیستم عملکرد دانه در شی افزالی دلن،یبنابرا
 ورزيخاك با بدون سهیمتداول و حداقل در مقا ورزي
 بهتر تی توان به بهبود ساختمان خاك، وضعیرا م

 شتری بوته، توسعه بشتری تراکم باهان،یاستقرار گ
 در عمق خاك و جذب بهتر ي اشهی رستمیس

از ). 2002موتا و همکاران  (د نسبت داییعناصرغذا
بوته کلزا  ارتفاع شی که افزانی با توجه به اگر،ی ديسو

 نی بلندتر و تعداد گل و خورجنی محور گل آذلیبا تشک
، ممکن )1383 و همکاران یعیرب( باشد ی همراه مشتریب

-خاكهاي سیستم تر در لی طويهااست وجود ساقه
ستم بدون ی با سسهیمتداول و حداقل در مقا ورزي
 جه،ی و در نتاهی فتوسنتز در گشی سبب افزا، ورزيخاك

با توجه به عدم .  شده باشداهی عملکرد گشیموجب افزا
متداول و  ورزيخاكهاي سیستم نیب دارمعنیتفاوت 

 رسد که روش خاك ورزي حداقل در یحداقل ،به نظر م
هر دو حالت خارج نمودن و باقی ماندن بقایا در مزرعه 

 همچون سهولت کار، تسریع در کاشت، ییای مزالبه دلی
رف انرژي و نیاز به استقرار زودتر گیاه، کاهش مص

سرمایه گذاري کمتر در خرید ماشین آالت، به عنوان 
یک روش مناسب تهیه بستر بذر خصوصاً در اراضی 
شالیزاري با بافت سنگین در استان گیالن قابل توصیه 

 معادل ی کاهشزین) 1995( و همکاران يبونار. می باشد
 درصد در میانگین زمان عملیات تهیه زمین و کاشت 55
 صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژي را در و

سیستم خاك ورزي حداقل نسبت به خاك ورزي متداول 
  .اعالم نمودند
 یاهی گيای مرکب بقاانسی وارهی تجزجینتا

 گذاشتن ی خارج نمودن و باقيمارهای تنینشان داد که ب
 وجود نداشت، اگر چه يدارمعنی تفاوت ،یاهی گيایبقا
 گذاشتن ی باقماری نسبت به تای خارج نمودن بقاماریت
  ). 4جدول ( بود ي برتري داراا،یبقا

تیمار خاك ورزي متداول و خارج نمودن بقایا، بیشترین 
عملکرد دانه را به خود اختصاص داد که با تیمار خاك 

دن بقایا و تیمار خاك ورزي ورزي متداول و باقی مان
 و خارج نمودن بقایا در یک گروه قرار داشتند حداقل

بنا بر این به نظر می رسد که در هر دوحالت ). 7شکل (
باقی گذاشتن بقایا و یا خارج نمودن آن از مزرعه، به 
شرط اجراي عملیات خاك ورزي، حداکثر عملکرد دانه 

با توجه به گرماي نسبی خاك . به دست خواهد آمد
شالیزار و فراهم بودن رطوبت کافی در زمان برداشت 

 و اوایل شهریور می رداداخر مبرنج که مصادف با او
باشد، امکان تجزیه بقایاي برنج از برداشت برنج تا 

فراهم شده و در نتیجه وجود ) اوایل آبان( کاشت کلزا 
یا عدم وجود بقایا تاثیر معنی داري بر عملکرد کلزا 
نداشته، ضمن آنکه در هزینه هاي مربوط به بریدن و 

 خواهد عمل خارج کردن بقایاي برنج صرفه جویی به
 ثرمیمؤآمد و در دراز مدت در افزایش مواد آلی خاك 

  .باشد
  

  
و مدیریت بقایاي ورزي خاكهاي سیستم اثر متقابل -7شکل 

  )کیلوگرم در هکتار(برنج بر عملکرد دانه 
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  1383-4 و 1382-3  زراعیهاي تجزیه واریانس مرکب صفات مورد مطالعه در گیاه کلزا در سال-3جدول 

 میانگین مربعات

درجه  منبع تغییرات
 آزادي

زمان سبز 
 شدن 

شروع 
 گلدهی 

شروع 
خورجین 

 دهی 

طول دوره 
 ارتفاع بوته  رویش 

تعداد 
شاخه 

فرعی در 
 بوته

فاصله اولین 
شاخه فرعی 
خورجین دار 

 تا زمین 

طول 
 خورجین 

 4/3520 ∗∗ 777/2∗  1 سال 
∗∗

  03/3580 
∗ 694/96  ns491/ 176 ∗∗004/3  ∗801/730  ns397/0 

 252/0 943/47 038/0 785/132 889/4 139/5 778/3 306/0 4 تکرار/سال

 ns 000/1 ∗ 778/2 ∗∗250/12 ∗∗361/3  ns 025/56 ns 111/0 ns 778/21 ns 041/0 1 مدیریت بقایا

 ns 111/0 ∗ 778/2  ns028/0  ns028/0  ns 445/42  ns 111/0  ns 694/14 ns 157/0 1 سال× مدیریت بقایا 

 ns 141/0 736/479 ∗∗ 632/0∗ 55/1148 ∗∗ 083/25∗∗ 583/86∗∗ 528/43∗∗ 333/4∗  2 ورزيخاكهاي سیستم
ورزي خاكهاي سیستم

 ns111/0  ns194/0  ns361/0  ns028/0 ns 207/86 ns 014/0  ns 104/6 ns 007/0  2 سال× 

- سیستم× مدیریت بقایا 
 ns 333/0 ns861/2  ns583/0  ns194/0 ns 987/6  ns 054/0  ns 297/35 ns 055/0 2 ورزيخاكهاي 

× مدیریت بقایا × سال 
 ns111/0  ns194/0  ns361/0  ns028/0 ns 539/0  ns 205/0  ns 144/21 ns 042/0  2 ورزيخاكهاي سیستم

 060/0 419/19 177/0 184/75 222/0 406/0 578/0 306/0 20 خطاي آزمایشی
ضریب تغییرات 

 60/4 65/11 43/11 77/8 23/0 45/0 64/0 09/8 - )درصد(

    دارمعنیغیر:   ns  درصد   1 و 5در سطح احتمال دار معنیبه ترتیب  : ∗∗و ∗
  

  .1383-4 و 1382-3  زراعیهاي تجزیه واریانس مرکب صفات مورد مطالعه در گیاه کلزا در سال-3ادامه جدول 

درجه  راتمنبع تغیی
 عملکرد روغن عملکرد دانه آزادي

وزن خشک 
علف هاي 

 روز 20(هرز 
 )پس از کاشت

وزن خشک علف 
 40(هاي هرز 

روز پس از 
 )کاشت

وزن خشک بقایا 
 روز پس از 40(

 )کاشت

نسبت کربن 
 به نیتروژن

 ns012/0  365/3551** 384/6656** 851/517** 8/1663596** 4004001∗∗ 1 سال

 154/0 352/115 37/64 343/3 279/27964 39/116429 4 رتکرا/سال

 ns 44/208544  ns722/51861  ns423/45 **824/1084 **405/16272  ns205/0 1 مدیریت بقایا

 ns900  ns182/606  ns362/1  ns736/29 **714/1649  ns109/0  1 سال× مدیریت بقایا 

 ns216/0  455/4675** 638/26521** 102/2434** 074/379991** 4/2045788 ∗∗ 2 ورزيخاكهاي سیستم
× ورزي خاكهاي سیستم

 ns228/39 **962/974 *679/225  ns00006/0  516/63390* 33/266140 ∗∗ 2 سال

- سیستم× مدیریت بقایا 
 ns78/26350  ns003/1741  ns972/4  ns059/243 *96/1357  ns022/0  2 ورزيخاكهاي 

× ت بقایا مدیری× سال 
 ns33/3722  ns080/566  ns776/2 *332/210  ns079/209  ns096/0  2 ورزيخاكهاي سیستم

 117/0 484/63 816/51 702/12 889/12380 856/58811 20 خطاي آزمایشی

 76/24 28/20 72/12 19/21 50/13 67/12 - )درصد(ضریب تغییرات 
    دارمعنیغیر:   ns  درصد   1 و 5در سطح احتمال دار معنیبه ترتیب  : ∗∗و ∗
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 .1383-4 و 1382-3هاي زراعی  مقایسات میانگین صفات مورد مطالعه گیاه کلزا در تیمارهاي آزمایشی طی سال-4ول جد

شروع گلدهی  تیمار
 )روز(

طول دوره 
 )روز( رویش

 ارتفاع بوته
 )سانتی متر(

تعداد شاخه 
 فرعی در بوته

فاصله اولین شاخه فرعی 
سانتی (ین دار تا زمین خورج

 )متر

 سال زراعی
83-1382 b 3/109 b 6/205 a 1/101 a 4 b 3/33 
84-1383 a 1/129 a 9/208 a 6/96 b 4/3 a 3/42 

 مدیریت بقایاي گیاهی
 b 9/118 b 9/206 a 1/100 a 6/3 a 6/38  بقایانمودنخارج 

 a 5/119 a 6/207 a 6/97 a 7/3 a 1/37 باقی گذاشتن بقایا
 ورزيخاكهاي سیستم

 a 4/121 a 8/208 b 5/88 b 4/3 b 6/30 ورزيخاكبدون 
 b 3/118 b 9/206 a 100 ab 7/3 a 3/42 حداقل ورزيخاك
 b 118 c 206 a 108 a 9/3 a 7/40 متداول ورزيخاك

  .است درصد بر اساس آزمون توکی 5در سطح احتمال دار معنیحروف مشترك، نشان دهنده عدم تفاوت 

  
 .1383-4 و 1382-3هاي زراعی  مقایسات میانگین صفات مورد مطالعه گیاه کلزا در تیمارهاي آزمایشی طی سال-4ادامه جدول 

 طول خورجین تیمار
 )سانتی متر(

کیلوگرم در (عملکرد دانه 
 )هکتار

 روز 20(وزن خشک علف هاي هرز 
 ) در متر مربعگرم) (پس از کاشت

وزن خشک علف هاي هرز 
 گرم) ( روز پس از کاشت40(

 )در متر مربع

 سال زراعی
83-1382 a 4/5 b 1581 a 61/20 a 93/69 
84-1383 a 2/5 a 2247 b 03/13 b 74/42 

 مدیریت بقایاي گیاهی
 a 3/5 a 1990 a 94/17 a 82/61 ن بقایانمودخارج 

 a 3/5 a 1838 a 70/15 b 84/50 باقی گذاشتن بقایا
 رزيوخاكهاي سیستم

 a 4/5 b 1455 a 22/33 a 6/110 ورزيخاكبدون 
 a 3/5 a 2032 b 71/9 b 92/26 حداقل ورزيخاك
 a 2/5 a 2255 b 53/7 b 53/31 متداول ورزيخاك

  . درصد بر اساس آزمون توکی است5در سطح احتمال دار معنیحروف مشترك، نشان دهنده عدم تفاوت 

  

  )پس از کاشت روز 20( هرز يها خشک علفوزن
 مرکب داده ها نشان داد هی حاصل از تجزجینتا

ورزي بر وزن خشک  خاكهاي سیستمکه اثر سال و 
بود  دارمعنی، ) روز پس از کاشت20( هرز يهاعلف

 ي نسبت به سال دوم، برترشیسال اول آزما). 3جدول (
 بتوان به تعداد بوته دیاین امر را شا ).4جدول (داشت 

طح در سال اول آزمایش نسبت داد که کمتر در واحد س

 را فراهم شتریبراي علف هاي هرز مجال رشد و نمو ب
  . نمود

 ستمی سز،ین ورزيخاكهاي سیستم انیدر م
 ورزيخاكهاي سیستمنسبت به  ورزيخاكبدون 

 قرار گرفتند، ي گروه آمارکیحداقل و متداول که در 
) 1996 (کلمنتس و همکاران ).4جدول ( بود ي برتريدارا

 هرز با کاهش تراکم يها علفتی که جمعندنشان داد
 تنک در یاهی پوشش گکی و افتهی شی افزا،ی زراعاهیگ
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 هرز يها پوشش متراکم، به هجوم علفکی با سهیمقا
  لی از دالگری دیکی ن،یعالوه بر ا. حساس تر است

 بدون ستمی هرز در سيها وزن خشک علفشیافزا
تراکم گیاه زراعی به کاهش  ه برا می توان ورزيخاك

 و در نتیجه، هجوم بیشتر دنبال استقرار ضعیف گیاهچه
و همچنین عدم آسیب  شتریبذر ببانک  هاي هرز و علف

 نسبت داد که ریشه آن ها به دلیل زیرو رو نشدن خاك
 ) 2007مروات و همکاران ( تراکم شی افزاسببدر نهایت 

  .  وزن خشک آن ها شدو
 روز 20(هاي هرز خشک علفباالترین وزن 

-خاكبه تیمار خارج نمودن بقایا و بدون ) پس از کاشت
، اگرچه ) در متر مربع گرم07/35 (مربوط بود ورزي

ي را با تیمار باقی گذاشتن بقایا و بدون دارمعنیتفاوت 
شکل (نشان نداد )  در متر مربع گرم36/31( ورزيخاك

8.(  

  
و مدیریت بقایاي ورزي كخاهاي سیستم اثر متقابل -8شکل 

   روز پس از کاشت20(هاي هرز برنج بر وزن خشک علف
  ) در متر مربعگرم (

  

  ) روز پس از کاشت40( هرز يها خشک علفوزن
 مرکب داده ها نشان داد هی حاصل از تجزجینتا

 سال و مدیریت بقایا در  درکه به جز اثر مدیریت بقایا
هاي آزمایشی خاکورزي، اثر سایر تیمارهاي سیستم
 نسبت به شیسال اول آزما). 3جدول (بود  دارمعنی

 امر را نیعلت  ا). 4جدول ( بود ي برتريسال دوم، دارا
 در واحد سطح در سال لزا توان به تعداد بوته کمتر کیم

) یی نامناسب آب و هواطی شراجهیدر نت (شیاول آزما

 يها را جهت رشد علفيشترینسبت داد که فرصت ب
 با سهی در مقاای بقانمودن خارج ماریت. اهم نمودهرز فر

 برخوردار يدارمعنی ي از برترا،ی گذاشتن بقای باقماریت
 20( رشد وره دلی که در اوانیبا وجود ا). 4جدول (بود 

 برنج، يای عدم وجود بقاای، وجود )روز پس از کاشت
 هرز نداشت، يها علفری تکثای و ی در جوانه زنيریثتأ

 کنواختی ا،ی نمودن بقامارخارجیشت زمان، در تاما با گذ
 بودن سطح خاك از يبودن بستر کاشت به علت عار
 هرز در يها علفشتریکاه و کلش برنج، موجب رشد ب

 ریثتأ شده و ای گذاشتن بقای باقماریمار نسبت به تی تنیا
 عالوه .شده است دارمعنی روز پس از کاشت، 40آن در 

هاي  گذاشتن بقایا، جوانه زنی علفبر این، در تیمار باقی
هرز به دلیل ترشح یک سري مواد به دنبال تجزیه 

- آن بر جوانه زنی بذور علفءبقایاي گیاهی و اثر سو
هاي هرز، کاهش یافت که در نهایت سبب کاهش تراکم و 

هاي سیستم انیدر م. هاي هرز شدوزن خشک علف
 با سهیدر مقا ورزيخاك بدون ستمی سز،ین ورزيخاك

 گروه کیحداقل و متداول که در  ورزيخاكهاي سیستم
 برخوردار بود يدارمعنی ي قرار گرفتند، از برتريآمار

یکی از عوامل افزایش جمعیت علف هاي هرز ). 4 جدول(
 تراکم بوته کمترکلزا می ،در تیمارهاي بدون خاك ورزي

 عوامل ز ایکی ورزيخاك که نیبا توجه به ا.  باشد
 هرز و يها بذر علفی مکانتی و موقعتیر وضع بثرمؤ

 و همکاران یفیلط( باشد ی تراکم آن ها مجهیدر نت
 هرز در يها وزن خشک علفودن بادتری زلی، دل)1388

 ورو نشدن ری توان به زیرا م ورزيخاك بدون ماریت
 هرز و تراکم آن ها يها بانک بذر علفشیخاك، افزا

 وزن خشک آن ها شیزا سبب افت،ینسبت داد که در نها
  ).2002 و همکاران نایکارد(شد 

 40(هاي هرز بیشترین میزان وزن خشک علف
، به تیمار خارج نمودن بقایا و بدون )روز پس از کاشت

اختصاص داشت )  در متر مربع گرم4/120( ورزيخاك
  ).9شکل (
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  ي اقتصادلی و تحلهیتجز
 يمارهای تي اقتصادلی و تحلهی منظور تجزبه

-نهی حاصله، ابتدا هزانی و برآورد سود و زیشیزماآ
  يهانهیهز). 5جدول ( زراعت کلزا محاسبه شد هی پايها

  
و مدیریت بقایاي ورزي خاكهاي سیستم اثر متقابل -9شکل 

 گرم( روز پس از کاشت 40(هاي هرز برنج بر وزن خشک علف
  )در متر مربع

  
 یول در ط است که به طور معمییهانهی شامل هزه،یپا
در .  شودی محصول مدی صرف تولی فصل زراعکی

 جهاد کشاورزي مان که از سازهی پايهانهیبرآورد هز
-خاك مربوط به يهانهی هزد،یاستان گیالن اخذ گرد

در برآورد درآمد حاصل از . در نظر گرفته نشد ورزي
 عملکرد ذکر شده نیانگیفروش محصول، با توجه به م

 بذر کلزا، لوگرمی ککیوش هر  فرمتی قمار،یدر هر ت
. محاسبه شد) 89 در سال متیبر اساس ق (الی ر6200

 برنج، يای خروج بقاای دهد که وجود ی منشان 6جدول 
 اتی عملي در سود خالص حاصل از اجرای چندانریثتأ

نداشته است، در  ورزيخاكحداقل و بدون  ورزيخاك
االتر متداول، با وجود ب ورزيخاك ستمی که در سیحال

همراه با  ورزيخاك اتی عملنهیبودن عملکرد دانه، هز
 سبب کاهش مارهای تنیا برنج در يایخارج کردن بقا

 که سود خالص نیبا توجه به ا. سود خالص شده است
حداقل و متداول  ورزيخاك ستمی سيحاصل از اجرا
 رسد که ی نداشتند، به نظر مگریکدی با یتفاوت چندان

 نمودناقل در هر دو حالت خارج حد ورزيخاك ستمیس
 ورزيخاك ستمی برنج، سيای گذاشتن بقایو باق
 جهت زراعت کلزا به عنوان کشت دوم پس از یمناسب

  . برنج باشد
  
  ی کليری گجهینت

 نشان شی آزمانی حاصل از اجی نتا،ی طور کلبه
 طی منطقه در شرايزاری شالیداد که کشت کلزا در اراض

 برنج، يای گذاشتن بقایالت باقحداقل و در ح ورزيخاك
 به جهت کاهش داری پاي اهداف کشاورزنیمتأضمن 

 و ي کار و مصرف انرژيروی ند،ی توليهانهیهز
 آالت نی از زمان، تردد کمتر ماشنهی استفاده بهن،یهمچن

 رهی ذخشی استفاده بهتر از منابع خاك و افزاجهیو در نت
 نمودنرج  گذاشتن و خای در هر دو حالت باق،یرطوبت
متداول را  ورزيخاك ستمی با سینیگزی جاتی قابلا،یبقا

  .در کشت دوم کلزا پس از برنج داشته باشد

 ورزي خاكهاي عملیاتبدون در نظر گرفتن هزینه) بر حسب ریال(هاي مربوط به زراعت کلزا  هزینه-5جدول 

  ریال1200000 یک هکتار ) ماه9(اجاره زمین براي یک فصل زراعی 

  ریال60000 یک کیلوگرم بذر
  ریال450 یک کیلوگرم )اوره(کود نیتروژن 

  ریال640 یک کیلوگرم )فسفات آمونیوم(کود فسفر 
  ریال535 یک کیلوگرم )سولفات پتاسیم(کود پتاس 

  ریال60000 یک لیتر )ترفالن(علف کش 
  ریال60000 یک لیتر )گاالنت(علف کش 

  ریال150000 یک روز هزینه کارگر
  ریال1500000 یک هکتار ...)برداشت، جمع کردن، خرمن کوبی و  :شامل(برداشت 

  ریال610 یک متر ) سانتی متر35 سانتی متر و عمق 30عرض (حفر زهکش 
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 .ورزي  و مدیریت بقایاي برنج در کشت دوم کلزاهاي عملیات خاك بر آورد هزینه-6جدول 

 مدیریت بقایا
-خاكنوع 

 ورزي

 پایه هزینه
در هکتار 

 )ریال(

هزینه خروج 
 در بقایا
 )ریال (هکتار

-خاكهزینه 
در  ورزي

 هکتار 
 )ریال(

در هزینه کل 
 )ریال(هکتار 

عملکرد 
دانه 

کیلوگرم (
 )در هکتار

درآمد حاصل 
در از فروش 

 )ریال(هکتار 

سود خالص 
 )ریال(

- خاكبدون 
 2418790 8320400 1342 5901610 0 0 5901610 ورزي

 ورزيخاك
 5116390 12028000 1940 6911610 650000 0 6261610 حداقل

باقی گذاشتن 
 بقایا

 ورزيخاك
 6076790 13838400 2232 7761610 1500000 0 6261610 متداول

- خاكبدون 
 2459990 9721600 1568 7261610 0 1000000 6901610 ورزي

 ورزيخاك
 5257190 13168800 2124 7911610 650000 1000000 7261610 حداقل

 نمودنخارج 
 بقایا

 ورزيخاك
 5361990 14123600 2278 8761610 1500000 1000000 7261610 متداول

  

 منابع مورد استفاده

مجله نهال و . می دطی و کاشت بر رطوبت خاك و عملکرد نخود در شراي مختلف خاکورزيهااثر روش. 1382 ا، ياسکندر
 .511 تا 497 يهافحهص. 4، شماره 19بذر، جلد 

 هرز يها کنترل علفی دوره بحراننییتع. 1384ر، .  می حح و اردکانانی ع، صالحیی راد ا ح، رضایرانی ع، شيافتخار
 .       364 تا 347 يهاصفحه. 4، شماره 7 جلد ران،ی ای مجله علوم زراع،ي در منطقه سارایسو

 بر فیو فواصل رد ورزيخاكهاي سیستماثر . 1384 ع م،ي ثانو ز، قالوند ا و مدرسی سروستانی ح، طهماسبيدیام
 . 110 تا 97 يهاصفحه. 2، شماره 7 جلد ران،ی ایعملکرد دانه و درصد روغن دو رقم کلزا، مجله علوم زراع

 يا بر عملکرد و اجزيورز مختلف خاكياثر روش ها. 1382 ع ع، ای ني م ر، مقدم م و نوربای ع، شکری م، جوانشیبرزعل
 .189 تا 173 يهاصفحه. 2، شماره 19 در منطقه گرگان، مجله نهال و بذر، جلد ایعملکرد سو

پایان ). Brassica napus L(.هاي هرز در کلزا هاي کشت بر دوره بحرانی کنترل علفثیر فاصلهتأ. 1386خوشنام م، 
  . صفحه86. دانشکده کشاورزي دانشگاه گیالن. نامه کارشناسی ارشد زراعت
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 ارقام کلزا به عنوان کشت ی کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعخیمطالعه اثر تار. 1383 م و صفا ف، یمی م، کریعیرب

 . 187 تا 177 يهاصفحه. 1، شماره 35 جلد ران،ی ايدوم بعد از برنج در منطقه کوچصفهان، مجله علوم کشاورز

 ود،ی کاشت، دما و فتوپرخیبه تار.) Brassica napus L( کلزا  بهارهيهاپی ژنوتي واکنش فنولوژنییتع. 1389 ا، یفرج
  .41 تا 25 يهاصفحه. 1، شماره 26-2 نهال و بذر، جلد یمجله به زراع

 يها علفتی جمعییای بر پوي خاکورزيها روشریثتأ. 1388 م، ي آبادونسی ف و ي آ، اکرم قادرییاهمرگوی ن، سیفیلط
 يهامجله پژوهش). Brassica napus(کشت شده بعد از کلزا .) Gossypium hirsutum L(هرز در مزرعه پنبه 

 .203 تا 195 يهاصفحه. 1، شماره 7 جلد ران،ی ایزراع

 اتی بر خصوصي مختلف خاکورزيها روشریثتأ یبررس. 1388 ف، ی م و خرمالیخانی ك، آقا علی اللهی خ، نبيمحمد
 77 يهاصفحه. 4، شماره 16 جلد ،یاهی گدی توليهامجله پژوهش. می عملکرد گندم دي خاك و عملکرد و اجزایکیزیف

 . 91تا 

حوضه : يمطالعه مورد (ی رواناب سطحزانی بر میاهی پوشش گتیرینقش مد. 1388 آ، ری ح و کبی باران،ي زاده همت
  .33  تا19 يهاصفحه. 2، شماره 16 حفاظت آب و خاك، جلد يهامجله پژوهش).  استان گلستانک،ی کچزیآبخ
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