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چکيده
توجه به نقش مديريتي و کاربرد مديريت مطلوب بقاياي گياهي ،اجراي روشهاي نوين خاک ورزي و برخي از مواد
افزودني نظير سوپرجاذب ،به منظور استفاده بهينه از آب در کشاورزي ديم براي افزايش عملکرد محصوالت زراعي از
اهميت ويژه اي برخوردار است .کلزا به عنوان سومين گياه روغني مهم دنيا شناخته شده که به دليل ويژگيهاي خاص
باعث شده که در سطح وسيعي از مزارع جهان در تناوب با محصوالت مختلف بهويژه غالت کشت شود .اين آزمايش به
منظور بررسي روشهاي خاک ورزي ،کاربرد سوپرجاذب و مديريت بقايا بر درصد سبز شدن و عملکرد کلزاي ديم در سال
زراعي  1333-34در شهرستان ايذه در شرق استان خوزستان انجام شد .آزمايش به صورت کرتهاي نواري خردشده در
قالب بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد .تيمار اصلي شامل سه روش خاکورزي (خاکوري مرسوم (گاوآهن
برگرداندار و ديسک) ،کمخاکورزي (خاکورز مرکب و ديسک) و بيخاکورزي (کشت مستقيم)) و تيمار فرعي شامل
چهار سطح سوپرجاذب (صفر 31 ،11 ،31،کيلوگرم در هکتار) و تيمار فرعي فرعي شامل دو سطح پوشش بقايا (صفر و
 11درصد) بود .روش کمخاکورزي با ميانگين  11/25درصد بيشترين درصد سبز شدن را داشت که نسبت به روش
بيخاکورزي  2/53درصد افزايش داشت .بيشترين درصد سبز شدن مربوط به تيمار  31کيلوگرم سوپرجاذب در هکتار
به ميزان  18/34درصد بود .روش کمخاکورزي با ميانگين  1124کيلوگرم در هکتار و بيخاکورزي با ميانگين 1134
کيلوگرم در هکتار به ترتيب بيشترين و کمترين عملکرد را داشتند .در مجموع نتايج نشان داد که کاربرد سوپر جاذب و
حفظ بقايا ،در نگهداري رطوبت خاک و افزايش عملکرد دانه موثر است
واژههاي کليدي :بيخاکورزي ،سوپرجاذب ،کشاورزي ديم ،کلزا

مقدمه
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عالوه بر کمبود آب در کشور ايران ،روند افزايش جمعيت در طي
سالهاي اخير و بهتبع آن افزايش مصرف سرانه روغن خوراکي
موجب افزايش واردات روغن با هزينههاي زياد شده است؛ به
طوري که تنها  2درصد روغن مصرفي در داخل کشور توليد
شده و  33درصد آن از خارج وارد ميشود؛ لذا نياز به يک گياه
روغني و متحمل به شرايط کمبود آب در ايران احساس
ميشود) .(Sibi et al., 2011کلزا با نام علمي Brassica napus
 L.به عنوان سومين گياه روغني مهم دنيا شناخته شده است و
به دليل خصوصيات خوب مانند مقاومت به کم آبي ،شوري و
*

نويسنده مسئولghasemi.n.m@ ramin.ac.ir :

سرما ،ارزش تناوبي زياد ،مقاومت نسبي به بافت خاک و قابليت باال
براي رقابت با علف هاي هرز هم اکنون در سطح وسيعي از مزارع
جهان در تناوب با محصوالت مختلف بهويژه غالت کشت ميشود
).(Danaie et al., 2012کل سطح زير کشت کلزا در ايران در سال
زراعي  31-31حدود  82هزار هکتار برآورد شده که استان
خوزستان با سهم  2/2درصد در سطح برداشت کلزا مقام چهارم را
به خود اختصاص داده است ).(Anonymous, 2011
توجه به نقش مديريتي و کاربرد برخي از مواد افزودني
نظير سوپرجاذب ،در کنار مديريت مطلوب بقاياي گياهي و
اجراي روشهاي نوين خاکورزي به منظور استفاده بهينه از آب
در کشاورزي براي افزايش عملکرد محصوالت زراعي از اهميت
ويژهاي برخوردار است .بيتوجهي به خاک ،حاصلخيزي و

202

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،94شماره  ،2تابستان 3147

پايداري آن و بهرهبرداري يکطرفه و بدون برگشت به خاک طي
خاکورزي مرسوم روندي است که کم و بيش در بسياري از
مناطق دنيا وجود داشته و باعث مشکالتي همچون فشردگي
ناشي از رفت و آمد ماشينها و ادوات ،فرسايش ناشي از حذف
بقاياي گياهي و افزايش  21درصدي مصرف انرژي و افزايش 31
درصدي هزينهها شد ( .)Bonari et al., 1995طي پژوهش 11
ساله در مطالعه شخم حفاظتي ،استفاده از روش خاکورزي
حفاظتي در حدود 11درصد افزايش عملکرد محصول و 21
درصد کاهش در هزينه هاي انجام عمليات را نشان داد ( Jin et
.)al., 2007
در بررسي اثر تيمارهاي خاکورزي ها بر ميزان سبز
شدن ،کمترين ميزان سرعت سبز شدن ( )1/21در روش
بيخاکورزي بهدست آمد که با ساير تيمارهاي خاکورزي
تفاوت معنيدار داشت؛ باال بودن مقاومت به نفوذ در خاک در
تيمار بيخاکورزي ،باعث کاهش سرعت سبزشدن شده است
) (Mohajer & .Asoodar 2010طي تحقيقات ديگري در بررسي
اثر روشهاي خاکورزي بر درصد سبز شدن کلزا انجام شد،
نتايج نشان داد ،نظام خاکورزي مرسوم ،حداقل خاکورزي و
بيخاکورزي به ترتيب با ميانگينهاي  31 ،32و  22بوته در
مترمربع رتبههاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند .به نظر
ميرسد که در تيمار بيخاکورزي ،به علت زير و رو نشدن خاک
و تماس ضعيف بذرها با خاک و وجود مقاومت مکانيکي بيشتر
براي رشد ريشه ،بستري ناهموار و غير يکنواخت براي جوانهزني
و سبزشدن بذرهاي کلزا وجود داشت و سبب کاهش جوانهزني،
استقرار و تراکم بوتههاي کلزا در اين تيمار شد (Rabie et al.,
 . 2008).همچنين در بررسي اثر روشهاي خاکورزي ،الگوي
کاشت و مديريت بقاياي گياهي بر عملکرد کلزا گزارش شد که
عملکرد دانه کلزا با وجود بقايا  2233کيلو گرم در هکتار بود؛
بيشترين و کمترين عملکرد دانه به ترتيب در تيمارهاي کمخاک
ورزي و بيخاک ورزي  2525و  1212کيلوگرم در هکتار به
دست آمد ) .(Mousavi et al., 2014طي تحقيقات انجام شده
در بررسي اثر روشهاي خاکورزي ،بر عملکرد کلزا ،به اين
نتيجه رسيدند که ميانگين عملکرد کلزا در سه روش
بيخاکورزي ،کمخاکورزي و خاکورزي مرسوم به ترتيب
 2212/14 ،1241/31و  1824/18کيلوگرم در هکتار شد
) .(Ranjbar et al, 2014در مطالعه انجام شده در کانادا ،روش
بيخاکورزي بيشترين تاثير را بر عملکرد کلزا داشت که علت
آن را ميتوان بهبود رطوبت خاک تحت تاثير بيخاکورزي
دانست).(Kutcher & Malhi, 2010
در مطالعه انجام شده جهت بررسي اثر سوپرجاذب بر

درصد سبز شدن جو ،گندم و نخود ،سوپرجاذب بر درصد سبز
شدن جو و گندم معنيداري نشد ،اما تيمار  1/2درصد
سوپرجاذب به ميزان  31/1درصد بيشترين جوانهزني را داشت
که موجب افزايش  31درصدي سبز شدن نسبت به تيمار شاهد
شد ) .(Akhter et al, 2004در مطالعه ديگري در بررسي اثر
موادآلي و سوپرجاذب بر جوانهزني جو مشاهده شد که ،بيشترين
درصد جوانهزني در تيمار  211کيلوگرم سوپرجاذب در هکتار
( 83/34درصد) و کمترين درصد جوانهزني جو در تيمار شاهد
( 81/52درصد) بود؛ استفاده از سوپرجاذب به جوانهزني بيشتر
گياه کمک ميکند ( .)Pourahmad et al, 2011در مطالعه انجام
شده در بررسي اثر سوپرجاذب بر عملکرد کلزا ،بيشترين عملکرد
به ميزان  1412کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار 151کيلوگرم
سوپرجاذب در هکتار بود که نسبت به تيمار  25کيلوگرم در
هکتار و عدم کاربرد سوپرجاذب موجب افزايش عملکرد به ميزان
 13درصد و  11درصد شد ) .(Vaziri & Naderi,2014طي
تحقيقات انجام شده در زمينه کاربرد سوپر جاذب ،بيشترين
ميزان عملکرد دانه گندم با ميانگين  1184کيلوگرم در هکتار از
تيمار  31کيلوگرم در هکتار سوپرجاذب بدست آمد و کمترين
عملکرد دانه با ميانگين  332/5کيلوگرم در هکتار از تيمار عدم
کاربرد سوپرجاذب بدست آمد ،مصرف  31کيلوگرم در هکتار
سوپرجاذب عملکرد دانه را نسبت به شاهد  8/5درصد افزايش
داد .به نظر ميرسد که کاربرد سوپرجاذب در زمان مناسب باعث
ميشود که نزوالت جوي در اطراف ريزوسفر ذخيره شده و با
توجه به ويژگيهاي سوپرجاذب آنرا به مرور در اختيار گياه قرار
مي دهد ،لذا گياه از حداقل رطوبت ذخيره شده با کارايي
بيشتري استفاده نموده و اندامهاي هوايي با استفاده از عوامل
اقليميمناسب در شرايط مطلوب تري رشد مي کنند .بنابراين
اندام هاي توسعه يافته با کارايي بيشتري فتوسنتز مي کنند و در
نتيجه تجمع ماده خشک در گياه افزايش مييابد که باعث
افزايش سهم عملکرد اقتصادي ميشود (Abedini & Sajadi,
).2012

مواد و روشها
اين آزمايش با هدف بررسي تاثير روشهاي خاکورزي ،کاربرد
مقادير مختلف سوپرجاذب و مديريت بقايا بر افزايش درصد سبز
شدن و عملکرد کلزاي ديم در سال زراعي  1333در دشت
ميانگران شهرستان ايذه بين  25درجه و 42دقيقه تا  31درجه و
 44دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و  32درجه و 43
دقيقه تا  34درجه  42دقيقه عرض شمالي از خط استوا با
متوسط بارندگي  231ميليمتر اجرا شد .در اجراي آزمايش از
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طرح نواري خردشده در قالب بلوکهاي کامل تصادفي با سه
تکرار استفاده شد .بدينصورت که سه روش خاکورزي
(خاکورزي مرسوم (گاوآهن برگرداندار +ديسک)،
کمخاکورزي و بيخاکورزي (کشت مستقيم) در کرتهاي
اصلي ،چهار سطح مختلف سوپرجاذب (شاهد 11 ،31 ،و 31
کيلوگرم در هکتار) در کرتهاي فرعي و دو سطح پوشش بقايا
(عدم بقايا و وجود  11درصد بقايا) در کرتهاي فرعي فرعي قرار
گرفتند.
رقم بذر کلزاي کاشته شده ،هيبريد هايوال  411بود؛ اين
رقم مناسب براي مناطق معتدل و گرمسيري با ميانگين طول
دوره رشد  181روز ميباشد .قدرت جوانهزني و خلوص بذر به
ترتيب  35و  38درصد بود و  8کيلوگرم در هکتار بذرجهت
کشت استفاده شد .سوپر جاذب استفاده شده از نوع  A300و به
صورت نامحلول در آب بود .سوپرجاذب توسط کارنده کشت
مستقيم سازه کشت بوکان مدل  ASKE-2200در عمق 11
سانتيمتري کشت گرديد.
فاکتورهاي مورد بررسي در اين طرح عبارت از درصد سبز
شدن ،ضريب سرعت سبز شدن ،عملکرد و شاخص برداشت کلزا بود.
درصد سبز شدن

براي محاسبه درصد سبز شدن در هر تيمار ،دو خط کشت وسط
به طول يک متر به طور تصادفي انتخاب کرده ،سپس تعداد
جوانههاي خارج شده در هر روز بعد از ظهور اولين جوانه تا
زماني که سه روز متوالي جمعيت جوانهها ثابت ميماند شمارش
انجام گرفت و از رابطه ( )1درصد سبز شدن محاسبه شد.
( .)Jamshidi et al., 2011

n1
 100
(رابطه )1
n2  v  p
 : Eدرصد سبز شدن :n1 ،تعداد بذرهاي سبز شده:n2 ،
تعداد بذرهاي کشت شده :v ،قوه ناميه و  :pدرصد خلوص
E

ضريب سرعت سبز شدن

ضريب سرعت سبز شدن مستقيما از شمارش روزانه گياهچه
هاي سبز شده تا انتهاي دوره سبز شدن در هر تيمار محاسبه
شد .اين ضريب هر چه بيشتر باشد ،دوره سبز شدن کوتاهتر و
هرچه دوره سبز شدن طوالنيتر باشد سرعت سبز شدن کمتر
است .ضريب سبز شدن از رابطه ( )2محاسبه شد (Mosavi et
al., 2014).

(رابطه )2

) ( N1  N 2  N 3  ...  N n
 100
) ( N1T1  N 2T2  N 3T1  ...  N nTn

CV 
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 :CVضريب سرعت سبز شدن (درصد) :N1 ،تعداد
گياهچههاي سبز شده در اولين روز از شروع سبز شدنN2 … ،
 :Nnتعداد گياهچههاي سبز شده در روزهاي بعدي تا خاتمه سبز
شدن :T1 …. Tn ،تعداد روزهاي بعد از کاشت و از شروع سبز
شدن تا خاتمه سبز شدن
عملکرد و اجزاي عملکرد

جهت تعيين عملکرد دانه و برخي صفات مورد بررسي (مانند
تعداد خورجين ،طول خورجين و تعداد دانه در خورجين) از هر
کرت  11بوته انتخاب کرده و سپس به ترتيب تعداد خورجين،
طول خورجين و تعداد دانه محاسبه شد .براي تعيين تعداد دانه
در خورجين ،از هر کرت  51خورجين به طور تصادفي از قسمت
مياني ،بااليي و پاييني گل آذين انتخاب شد و بعد از بوجاري و
شمارش تعداد بذور در آنها ،تعداد دانه در خورجين براي هر
کرت مشخص شد.
کليه محاسبات آماري و تجزيه واريانس آزمايش با استفاده
از نرمافزار آماري  SAS 9.3انجام شد ،جهت مقايسه ميانگينها
از آزمون دانکن استفاده شد و نمودارها بوسيله نرمافزار EXCEL
 2010رسم شد.

نتايج و بحث
تاثير روش هايخاكورزي ،سوپرجاذب و بقايا بر پارامترهاي
سبز شدن

جدول تجزيه واريانس تاثير روشهاي خاکورزي ،مقادير
مختلف سوپرجاذب و بقايا بر درصد سبز شدن و ضريب سرعت
سبز شدن کلزا در جدول ( )1نشان داده شده است .روشهاي
خاکورزي ،مقادير مختلف سوپرجاذب و بقايا در سطح احتمال
 1درصد بر درصد سبزشدن اثر معنيداري داشت .روشهاي
خاکورزي در سطح احتمال  1درصد و مقادير مختلف
سوپرجاذب و بقايا در سطح احتمال  5درصد بر ضريب سرعت
سبز شدن معنيدار شد.
در بررسي اثر روشهاي خاکورزي بر درصد سبز شدن
(نمودار  ،)1کمخاکورزي با ميانگين  11/25درصد بيشترين
درصد سبز شدن را داشت ،اين تيمار نسبت به تيمار
بيخاکورزي افزايش  2/53درصد داشت .همچنين بين دو
تيمار کمخاکورزي و خاکورزي مرسوم از نظر آماري اختالف
معنيداري مشاهده نشد .يکي از شرايط مهم جهت جوانهزني
بذر تماس مناسب بذر با خاک و تهويه مناسب خاک ميباشد،
بنابراين هرچه کلوخهها کوچکتر باشند اين تماس به نحو
مطلوبتري بدست ميآيد .بيخاکورزي به دليل افزايش
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کلوخههاي بزرگ ،تماس کم بذر با خاک و همچنين افزايش
جرم مخصوص ظاهري منجر به کاهش درصد سبز شدن شد؛
اين نتايج با يافتههاي ( Mohajer & Asoodar )2010که گزارش

کردند ،بيشترين درصد سبز شدن مربوط به تيمار کمخاکورزي
به ميزان  21/31درصد و کمترين درصد سبز شدن مربوط به
بيخاکورزي به ميزان  53/11درصد بود ،همخواني دارد.

جدول  -3تجزيه واريانس تاثير روشهاي خاكورزي ،مقادير مختلف سوپرجاذب و بقايا بر درصد سبز شدن و ضريب سرعت سبز شدن کلزا
ميانگين مربعات)(MS

منابع تغييرات

درجه
آزادي

سبز شدن ()%

تکرار ((R
خاکورزي ((T
اشتباه فاکتور اصلي
سوپرجاذب ((S
اثر متقابل )(T*S
اشتباه فاکتور فرعي
بقايا )(C
اثر متقابل ()T*C
اثر متقابل ()S*C
اثر متقابل )(T*S*C
اشتباه فاکتور فرعي فرعي

2
2
4
3
1
1
1
2
3
1
34

3/81
**123/45
1/52
**322/83
1/14ns
4/51
**111/11
1/21ns
1/43ns
1/33ns
1/11

1/158
*1/81
1/12
**1/14
1/112ns
1/113
**1/15
1/11114ns
1/1113ns
1/11112ns
1/112

1/21

2/11

)%( CV
* **

ضريب سرعت
سبز شدن()%

عملکرد
()Kg/ha

شاخص
برداشت()%

22334/12
**2131543/41
42252/228
**2131114/31
51322/35ns
11418/21
*183811/15
25821/13ns
15234/13ns
31381/24ns
22133/11

41/83
*355/11
11/28
*331/15
5/11ns
15/82
1/11ns
18/38ns
*21/42
3/12ns
843/21

11/13

13/84

ns

 ،و به ترتيب تفاوت معنی داري را در سطح  %3 ،%2و عدم وجود تفاوت معنیدار را نشان میدهند

در بررسي اثر روشهاي خاکورزي بر ضريب سرعت سبز
شدن (نمودار  )1نتايج نشان داد ،خاکورزي مرسوم ( 2/44
درصد) نسبت به بيخاکورزي ( 2/11درصد) ،موجب افزايش
 13درصدي ضريب سرعت سبز شدن ميگردد ،همچنين بين
تيمار خاکورزي مرسوم و کمخاکورزي از نظر آماري اختالف
معنيداري وجود نداشت .تهيه بستر مناسب از نظر اندازه
کلوخهها و سست شدن خاک باعث افزايش سرعت جوانه زني و
درصد سبز شدن در تيمار خاکورزي مرسوم شد و عدم زير و رو
شدن خاک ،تماس ضعيف بذر با خاک و وجود سطحي ناهموار
موجب کاهش درصد سبز شدن در تيمار بيخاکورزي ميگردد.

در اين خصوص) Asoodar & Yosefi (2010گزارش کردند که
شيوههاي مختلف خاکورزي و کاشت از طريق تغيير در شرايط
فيزيکي بستر بذر از جمله مشخصه حرارتي ،رطوبتي ،تهويهاي و
مقاومتي خاک باعث افزايش 11تا  25درصد بر ضريب سرعت
سبزشدن بذر کلزا ميگردد ،همچنين در پژوهش ديگري گزارش
شد که کمترين ميزان ضريب سرعت سبز شدن ( 1/21درصد)
مربوط به تيمار بيخاکورزي بود که با ساير تيمارهاي تفاوت
معنيداري داشت( ، Mohajer & Asoodar ()2010اين نتايج با
يافتههاي تحقيق حاضر نيز همخواني دارد.

نمودار  -3اثر روشهاي خاكورزي بر درصد سبز شدن و ضريب سرعت سبز شدن

قاسمی نژاد رائينی و همکاران :تاثير روشهاي مختلف خاکورزي ،کاربرد سطوح ...

در بررسي تاثير سوپرجاذب بر درصد سبز شدن (نمودار
 ،)2بيشترين درصد سبز شدن( 18/34درصد) به تيمار 31
کيلوگرم در هکتار اختصاص داشت ،اين تيمار نسبت به تيمار
 31 ،11و  1کيلوگرم در هکتار به ترتيب موجب افزايش درصد
سبز شدن  11 ،3و  13درصد شد؛ بين دو سطح  1و  31از نظر
آماري اختالف معنيداري وجود نداشت .از داليل افزايش سرعت
جوانه زني در اثر کاربرد مقادير باالتر سوپرجاذب را ميتوان
جذب آب در موقع بارندگي و تخليه آب در موقع کم آبي
دانست ،که باعث ميشود گياه آب مورد نياز خود را جذب نموده
و سرعت سبز شدن بيشتري نسبت به تيمار شاهد داشته باشد.
اضافه کردن سوپرجاذب در خاک به طور موثر رطوبت
دردس ترس گياه را را بهبود داده و سبب استقرار مناسب بوتهها و
افزايش درصد سبز شدن ميشود .اين نتايج با يافتههاي
) Pourahmad et al (2011که گزارش نمودند ،بيشترين درصد
جوانهزني در تيمار  211کيلوگرم سوپرجاذب در هکتار ( 83/34
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درصد) و کمترين درصد جوانهزني جو در تيمار شاهد (81/52
درصد) بود ،همخواني دارد.
در بررسي اثر مقادير مختلف سوپرجاذب بر ضريب سرعت
سبز شدن (نمودار  )2نتايج نشان داد که تيمار  31کيلوگرم
سوپرجاذب در هکتار(  2/43درصد) و تيمار عدم کاربرد
سوپرجاذب(  2/23درصد) به ترتيب بيشترين و کمترين ضريب
سرعت سبز شدن را به خود اختصاص دادند؛ بين تيمارهاي 11
و  31کيلوگرم سوپرجاذب در هکتار نيز در سطح احتمال 1
درصد اختالف معنيداري وجود داشت .سوپرجاذب باعث
مي شود که آب را در خود ذخيره و قابليت نگهداري آب را در
خاک افزايش داده و سبب افزايش ضريب سرعت سبز شدن گياه
گردد؛ اين نتايج با يافتههاي ( Akhter et al )2004که گزارش
نمودند ،تيمار  1/2درصد سوپرجاذب نسبت به تيمار شاهد 31
درصد ضريب سرعت سبز شدن را افزايش داد ،همخواني دارد.

نمودار  -2اثر مقادير مختلف سوپرجاذب بر درصد سبز شدن و ضريب سرعت سبز شدن

در بررسي تاثير بقايا بر درصد سبز شدن (نمودار
،)3بيشترين درصد سبز شدن( 15/51درصد) مربوط به تيمار
عدم وجود بقايا و کمترين درصد سبز شدن( 13/12درصد)
مربوط به تيمار  11درصد بقايا شد ،اين اختالف درصد سبز
شدن ميتواند ناشي از پوشش کم بذور با خاک به علت تجمع
بقايا گياهي در سطح خاک باشد.
در بررسي اثر بقايا بر ضريب سرعت سبز شدن (نمودار )1
نتايج نشان داد که بيشترين ضريب سرعت سبز شدن(2/35
درصد) مربوط به تيمار عدم وجود بقايا و کمترين ضريب درصد
سبز شدن( 2/31درصد) مربوط به تيمار  11درصد بقايا بود .در
اين خصوص ) Zarei et al, (2013اظهار داشتند که تجمع حجم
زيادي از بقاياي گياهي در اليه سطحي سبب ناهمواري سطح
خاک و عدم پوشش مناسب بذر ،کاهش درصد يکنواختي عمق

کاشت و استقرار نامناسب بذر ميگردد و در نتيجه موجب
کاهش  15تا  21درصدي ضريب سرعت سبز شدن بذر ميشود،
در پژوهشهاي ديگري از ( Barzegar et al )2004و ()2011
 Jamshidi et alنيز گزارش شد ،عدم وجود بقايا در سطح خاک
منجر به گرم شدن سريعتر خاک و افزايش  15درصدي ضريب
سرعت سبز شدن ميشود ،در نهايت اين نتايج با يافتههاي
تحقيق حاضر همخواني دارد.
تاثير روشهاي خاكورزي ،سوپرجاذب و بقايا بر عملکرد و
اجزاي عملکرد کلزا

تجزيه واريانس (جدول  )1اثر روشهاي خاکورزي ،مقادير
مختلف سوپرجاذب و بقايا بر عملکرد کلزا نشان داد که
روشهاي خاکورزي و مقادير مختلف سوپرجاذب در سطح
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احتمال  1درصد و بقايا در سطح احتمال  5درصد بر عملکرد
کلزا اثر معنيداري داشت.

نمودار  -1اثر مقادير مختلف بقايا بر ضريب سرعت سبز شدن و درصد سبز
شدن

در بررسي اثر روشهاي خاکورزي بر عملکرد کلزا
(نمودار )4بيشترين عملکرد ( 1124کيلوگرم در هکتار) در تيمار
کمخاکورزي ،و کمترين عملکرد ( 1134کيلوگرم در هکتار) در
تيمار بيخاکورزي بهدست آمد .بين خاکورزي مرسوم و
کمخاکورزي اختالف معنيداري از نظر آماري وجود نداشت.
بهبود ساختمان خاک و وضعيت استقرار گياهان ،تراکم بيشتر
بوته ،رشد و توسعه بيشتر ريشه در عمق خاک و جذب بهتر
عناصر غذايي از عوامل مؤثر بر افزايش عملکرد دانه در نظام کم-
خاکورزي و خاکورزي مرسوم نسبت به روش بيخاکورزي
ميباشد ،همچنين کمترين عملکرد دانه کلزا به دليل وجود
دانههاي ريز و حساسيت زياد گياه کلزا به استقرار بستر مناسب

بذر ،فشردگي خاک و فراهم نبودن شرايط مناسب براي رشد
ريشه به تيمار بيخاکورزي اختصاص داشت .نتايج اين آزمايش
با يافتههاي (2014) Ranjbar et alکه گزارش کردند ميانگين
عملکرد کلزا در سه روش بيخاکورزي ،کمخاکورزي و
خاکورزي مرسوم به ترتيب  2212/14 ،1241/3و 1824/18
کيلوگرم در هکتار شد و همچنين Taghinezhad & Javadi
) (2015که اظهار داشتند ،بيشترين ميزان عملکرد دانه کلزا
 2513/8کيلوگرم در هکتار در شرايطي بدست ميآيد که
عمليات تهيه بستر با ساقه خردکن ،گاوآهن قلمي و ديسک
انجام گرديد ،همخواني دارد.
در بررسي شاخص برداشت (نمودار ،)4بيشترين شاخص
برداشت ( 22/83درصد) مربوط به روش خاکورزي مرسوم ،و
کمترين شاخص برداشت ( 21/13درصد) مربوط به روش
بيخاکورزي بود ،همچنين بين تيمار خاکورزي مرسوم و
کمخاکورزي از نظر آماري اختالف معنيداري وجود نداشت.
شاخص برداشت نشاندهنده درصد انتقال مواد فتوسنتزي از
منابع به مخزن (دانهها) بوده و از تقسيم عملکرد دانه بر عملکرد
بيولوژيک حاصل ميشود ،با توجه به افزايش عملکرد دانه در
سيستم خاکورزي مرسوم و مقايسه آن با عملکرد بيولوژيک،
شاخص برداشت افزايش مييابد؛ در اين راستا و در بررسي اثر
روشهاي خاکورزي بر شاخص برداشت Foladvandi et al
( )2010به اين نتيجه رسيدند که استفاده از کمبينات با 38/3
درصد و بيخاکورزي با  34/3درصد بهترتيب بيشترين و
کمترين ميزان شاخص برداشت را به خود اختصاص دادند ،اين
نتايج با يافتههاي تحقيق حاضر همخواني دارد.

نمودار  - 9اثر روشهاي خاكورزي بر شاخص برداشت و عملکرد دانه کلزا

قاسمی نژاد رائينی و همکاران :تاثير روشهاي مختلف خاکورزي ،کاربرد سطوح ...

در بررسي اثر مقادير مختلف سوپرجاذب بر عملکرد کلزا
(نمودار  )5نتايج نشان داد که کاربرد  31کيلوگرم سوپرجاذب
در هکتار با ميانگين  1882کيلوگرم در هکتار نسبت به عدم
کاربرد سوپرجاذب با ميانگين  1132کيلوگرم در هکتار موجب
افزايش  42درصدي عملکرد کلزا در شرايط ديم ميگرديد ،اين
افزايش عملکرد را ميتوان به افزايش تعداد خورجين(داده ها در
اين مقاله گزارش نشدند) در گياه نسبت داد .با افزودن
سوپرجاذب به خاک ظرفيت نگهداري آب در خاک باال ميرود و
گياه براي مدت طوالنيتري به آب دسترسي دارد و در نتيجه
باعث افزايش رشد گياه ميشود؛ در اين خصوص و طي پژوهشي
 Vaziri & Naderi (2014)1گزارش نمودند که بيشترين ميزان
عملکرد مربوط به تيمار  151کيلوگرم سوپرجاذب در هکتار بود
که نسبت به تيمار  25کيلوگرم در هکتار و عدم کاربرد
سوپرجاذب موجب افزايش عملکرد به ميزان  13درصد و 11
درصد شد .اين نتايج با يافتههاي تحقيق حاضر همخواني دارد.
در بررسي اثر مقادير مختلف سوپرجاذب بر شاخص
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برداشت (نمودار  ،)5بيشترين مقدار ( 31/2درصد) به تيمار 31
کيلوگرم در هکتار سوپرجاذب ،و کمترين مقدار(  13/23درصد)
به تيمار عدم کاربرد سوپرجاذب بهدست آمد .سوپرجاذب با
توجه به ذخيره آب و مواد غذايي و دردسترس قرار دادن آن به
طرز مناسب در اختيار گياه سبب افزايش عملکرد دانه و در
نهايت افزايش شاخص برداشت ميگردد .در اين خصوص
) Vaziri & Naderi )2014گزارش نمودند ،بيشترين شاخص
برداشت مربوط به تيمار  151کيلوگرم سوپرجاذب در هکتار به
ميزان  45درصد و کمترين شاخص برداشت مربوط به تيمار
شاهد (عدم کاربرد سوپرجاذب) به ميزان  42درصد بود؛
همچنين در مطالعه ).Rahmani et al (2008اعالم کردند
بيشترين شاخص برداشت به ميزان  13/21درصد از سطح
مصرف غلظت  2درصد سوپرجاذب و کمترين شاخص برداشت
به ميزان  18/24درصد از تيمار شاهد (عدم کاربرد سوپرجاذب)
بدست آمد ،که با نتايج حاضر همخواني دارد.

نمودار  -2اثر کاربرد مقادير مختلف سوپرجاذب بر شاخص برداشت و عملکرد کلزا

عملکرد کلزا (نمودار  )1تحت تاثير بقايا قرار داشت.
بيشترين ميزان عملکرد کلزا ( 1521کيلوگرم در هکتار) در
تيمار وجود بقايا و کمترين ميزان عملکرد ( 1321کيلوگرم در
هکتار) در تيمار عدم وجود بقايا بدست آمد .در اين راستا ،در
مطالعهاي گزارش شد که بقاياي گياهي باعث افزايش مواد آلي
خاک ،افزايش  11درصدي ظرفيت نگهداري آب در خاک و در
نهايت افزايش  15درصدي عملکرد محصول ميگردد & kutcher
) ،)malhi, 2010نتايج اين تحقيق با اين مطالعه نيز همخواني
دارد.

در بررسي اثر متقابل مقادير مختلف سوپرجاذب و بقايا بر
شاخص برداشت (نمودار  ،)2بيشترين شاخص برداشت ( 31/52
درصد) مربوط به تيمار  31کيلوگرم سوپرجاذب و تيمار بقاياي
 11درصد و کمترين شاخص برداشت( 18/85درصد) مربوط به
تيمار عدم کاربرد سوپرجاذب و تيمار عدم بقايا بدست آمد ،علت
آن را ميتوان درنقش موثر سوپرجاذب و بقايا در حفظ رطوبت و
افزايش عملکرد دانه و در نهايت افزايش شاخص برداشت
دانست.
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نتيجه گيري
 استفاده از روشهاي،با توجه به پراکندگي نامناسب بارندگي
 روش،خاکورزي حفاظتي همراه با مديريت بقاياي گياهي
مطلوبي جهت حفظ رطوبت و در نهايت افزايش عملکرد
 روشهاي خاکورزي بر درصد سبزشدن موثر است؛.ميباشد
 درصد بيشترين درصد سبز11/25 کمخاکورزي با ميانگين
شدن را به خود اختصاص داد و نسبت به روش بيخاکورزي
 روشهاي خاکورزي بر عملکرد کلزا. درصد افزايش داشت2/53
 بهگونهاي که کمخاکورزي با ميانگين،اثر معنيداري داشت
1134  کيلوگرم در هکتار و بيخاکورزي با ميانگين1124
کيلوگرم در هکتار به ترتيب بيشترين و کمترين عملکرد را
داشتند؛ و بين تيمار کمخاکورزي و خاکورزي مرسوم اختالف
 سوپرجاذب به دليل جذب آب در زمان.معنيداري وجود نداشت
بارندگي در شرايط ديم و تخليه آن در مواقع خشکي خاک
.موجب افزايش درصد سبز شدن و افزايش عملکرد ميشود

 تاثير بقاياي سطحی روي خاك بر عملکرد دانه کلزا-2 نمودار

سپاسگزاري
بدين وسيله از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع
طبيعي خوزستان که بخشي از هزينه اين تحقيق را تامين
.نمودهاند تشکر و قدرداني به عمل ميآيد

 اثر متقابل کاربرد سوپرجاذب و بقايا بر شاخص برداشت-7 نمودار
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