
 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

ًظبم ّبی کن ًْبدُ ٍ هتداٍل در کطت تبخیری بر رضد داًِ رست   اثرات

 ((.Brassica napus Lگیبُ کلسا ّبیشًَتیپ
 

 4ٍ ابَالفضل فرجی  3،هحود رضب داداضی2، عببسعلی ًَری ًیب1ّبدی ًجفی ًَایی*

 هی،  گرگبى،ایراى داًطجَی  کبرضٌبسی ارضد ٍ استبدیبر داًطکدُ کطبٍرزی ،داًطگبُ آزاداسال -3ٍ1

 .استبدیبر پسٍّص هرکس تحقیقبت کطبٍرزی ٍ هٌببع طبیعی گرگبى-2ٍ4

 

 :چکیده
تِ هٌظَز تسزسی ٍ هقایسِ ًظام ّای کن ًْادُ ٍ هتداٍل تس زٍی زضد گیاّچِ ّای ضًَتیپ ّای کلصا ایني    

تلنَ  ّنای کاهن     دز ایستگاُ تحقیقات کطاٍزشی گسگاى دزقالة طسح  9830- 09آشهایص دز سال شزاعی 

ًظنام کنن   (a1)دز دٍ سنح   ( A)ًظنام شزاعنی  -دٍ فاکتَز ،الن  . ضد اجسا دز سِ تکساز(RCBD)تصادفی 

دز دُ سح  ضاه  تعداد دُ ضًَتیپ ( B) ضًَتیپ-دز دٍ هحیط ٍ  ب (CM)هتداٍل  ًظام(a2)ٍ (  LI)ًْادُ

هحیط ّا ی آهادُ ضدُ دز تازیخ  کطت ترٍز دز ّس کست تِ طَز جداگاًِ دز.  کلصا هَزد تسزسی قسازگسفتٌد

دز هسحلِ کاه  ضدى زضد داًنِ زسنت ّنا تنوات ٍشى رطنه زیطنِ، سناقِ، تنس          .ًْن آذزهاُ اًجام ضد

،ّوچٌیي طَل زیطِ ، طَل ساقِ ٍ طَل داًِ زست ضًَ تیپ ّا تِ طَز جدا گاًِ ، پن  اش ًوًَنِ گینسی ٍ    

ًتایج تجصیِ ٍازیاً  هسکة داد ُ ّای تِ دست آهدُ  .اًتقال ًوًَِ ّا تِ آشهایطگاُ تعییي ٍ اًداشُ گیسی ضد

اش دٍ هحیط ًطاى داد کِ تواٍت هعٌی دازی  تیي ٍشى رطنه ٍ ّوچٌنیي طنَل زیطنِ ٍ سناقِ دز هسحلنِ       

تیي ضًَتیپ ّا  ًیص اش ًظنس تنوات هنَزد تسزسنی توناٍت قاتن        . گیاّچِ ای دز دٍ  ًظام شزاعی دیدُ ًطد

تسیي طَل زیطنِ اتنلی ٍ   تیص 60تسیي ٍزقن ّایَال کن Rgsال زقن دز عیي ح. هالحظِ ای ٍجَد ًداضت

اش ًتنایج تنِ دسنت آهندُ ایني      . تسیي طَل ساقِ زا داضتٌدکن  308تسیي ٍ ّایَال ّوچٌیي زقن تْثْاى تیص

آشهایص چٌیي استٌثاط هی ضَد کِ کاّص عولیات راکَزشی ٍهصسف کنن تنس اًنسضی دز هسحلنِ ی آهنادُ      

ّای شزاعی کن ًْادُ دز هقایسِ تا ًظام ّای هتداٍل ّیچ گًَِ تاثیس ًا هحلَتی تسزضد ساشی را  دز  ًظام 

 . داًِ زست ضًَتیپ ّای کلصا دز کطت تاریسی ًدازد
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 :هقدهِ

 ی کٌٌدُ تاهیي هْن تسیي عٌَاى تِ را  اش تْیٌِ استوادُ هٌظَز تِ ٍزشی   را تحی  ٍ ًَیي ّایزٍش  

تا تَجِ تِ زیطِ . 1378)،اسکٌدزی)دّد  افصایص زا شزاعی تَلیدات اش الشم ٍزی تْسُ تَاًد هی غرایی هٌاتع

ضدى کلصا تِ تَزت تسٍى عویق کلصا کِ تِ تافت رَب ٍ غٌی اش آّه ٍ هَاد غرایی ًیاش دازدٍ چَى سثص 

 اتلی گیاّاى اش یکی کلصا.(9830قدهی ًصساهلل ، )راکی یا اپی ضی  تَدُ تٌاتسایي تِ سلِ را  حساس است 

طبق آهبر  99-98سبل  دز گلستاى استاى ایي هحصَل دز  کطت شیس سح  .تاضد هی گلستاى استاى دز کطت هَزد

درصد کل سطح زیر کطت ایراى   22ل هعبدکتبر ،31813ّت جْبد کطبٍرزیٍزارببًک اطالعبت زراعت 

تا تَجِ تِ گساى ضدى  ٍ از آًجایی کِ گیاُ کلصا دز استاى گلستاى دز سح   تسیاز ٍسیع کطت هی ضَد .است

 .تسزسی اثسات ًظام ّای کن ًْادُ ٍ هقایسِ ی آى تا ًظام ّای هتداٍل  اّویت دازد  اًسضی، 

 :هَاد ٍ رٍش ّب

قایسٍ وظام َای کم وُادٌ ي متذايل  دي آصمایص جذاگاوٍ دس ایستگاٌ تحقیقات کطايسصی تٍ مىظًس تشسسی ي م

اثتش وظتام َتای کتم وُتادٌ ي متتذايل تتش سيی دٌ طوًتیت  ک تضا          .  اجشا گطت   89 -90گشگان دسسال صساعی

، صاتل 60َایًال ،  4815، َایًال  308، َایًال  50، َایًال 432،َایًال  401، َایًال 420تُثُان، َایًال :)ضامل

تحقیق دس قالة . تُیٍ گشدیذمشکض تحقیقات کطايسصی گشگان تخص اصالح ي تُیٍ وُال ي تزس کٍ اص (   Rgsي 

ایته طتشح داسای    . دس کشت َای جذاگاوٍ ي دس سٍ تکشاس کط  گشدیذ(RCBD)طشح ت ًکُای کامل تصادفی

متش  َش  1ت ًک فاص ٍ ت ًک  3تیماس  10. تاضذ طوًتی  َای ک ضا می ي فاکتًس( کم وُادٌ ي متذايل)  دي محیط

 5ساوتی متش ي طًل َش خط کاض   50ساوتی متش ي فاص ٍ تیه کشت  20خط کاض   تٍ فاص ٍ  4کشت داسای 

وُم آرس ماٌ صمان کط  تًد کٍ دستی ي تحت  کطت  دیتش  دس    .متش تًد 3متش می تاضذ ي فاص ٍ تیه محیط َا 

ي  کاضت  صتًست گشفت     م وُادٌ خاک يسصی حذاقل تًدٌ دیسک صدٌ يدس  سیستم ک .مىطقٍ صًست گشف 

يلی دس خاک يسصی متذايل  اتتذا صمیه ضخم خًسدٌ ي سپس . کی ًگشم دس َکتاس تًد 50میضان ویتشيطن 

کتٍ   . کی ًگشم دس َکتاس تتًد  100ي میضان ویتشيطن  کاض  صًست گشف  دیسک صدٌ  ضذ ي پس اص آن

دز هسحلِ کاه  ضدى زضد داًِ زسنت ّنا تنوات ٍشى    .یط آتیاسی اوجام ضذ  دس َش دي محسپس پس اصکاض

ّا تِ طَز جدا گاًنِ ،  رطه زیطِ، ساقِ، تس  ،ّوچٌیي طَل زیطِ ، طَل ساقِ ٍ طَل داًِ زست ضًَ تیپ 

 تَسیلِ آهدُ تدست ّای دادُ .پ  اش ًوًَِ گیسی ٍ اًتقال ًوًَِ ّا تِ آشهایطگاُ تعییي ٍ اًداشُ گیسی ثثت  ضد

چٌد داهٌِ ای داًکني   آشهَى اساس تس ّا دادُ هیاًگیي گسفتِ، قساز تحلی  ٍ هَزد تجصیِ   SAS آهازی افصاز ًسم

 .ارزیببی ضدًد

 

 :ًتبیج ٍ بحث
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حیط ًطاى داد کِ تواٍت هعٌی دازی  تیي ٍشى ًتایج تجصیِ ٍازیاً  هسکة داد ُ ّای تِ دست آهدُ اش دٍ ه

تیي ضًَتینپ ّنا    . رطه ٍ ّوچٌیي طَل زیطِ ٍ ساقِ دز هسحلِ گیاّچِ ای دز دٍ  ًظام شزاعی دیدُ ًطد

هحنیط ًینص   * ٍ اثنس هتقاتن  ضًَتینپ   . ًیص اش ًظس توات هَزد تسزسی تواٍت قات  هالحظِ ای ٍجَد ًداضت

تسیي طَل زیطِ اتلی ٍ تیص 60تسیي ٍزقن ّایَال کن Rgsحال زقن دز عیي .ارتالف هعٌی دازی دیدُ ًطد

اش ًتنایج تنِ دسنت آهندُ ایني      . تسیي طَل ساقِ زا داضتٌدکن  308تسیي ٍ ّایَال ّوچٌیي زقن تْثْاى تیص

آشهایص چٌیي استٌثاط هی ضَد کِ کاّص عولیات راکَزشی ٍهصسف کنن تنس اًنسضی دز هسحلنِ ی آهنادُ      

ّای شزاعی کن ًْادُ دز هقایسِ تا ًظام ّای هتداٍل ّیچ گًَِ تاثیس ًا هحلَتی تسزضد  ساشی را  دز  ًظام

محتًس تتاالی   )اما سثة طًیل ضذن اپی کًتیل. داًِ زست ضًَتیپ ّای کلصا دز کطت تاریسی ًدازد

. دسصذ ضذ 7/18تا  1/16دس گیاَان صمستان گزسان ي دس وتیجٍ افضایص ت فات سشما تیه ( لپٍ
 خاک کم ضشایط دس َضیىٍ ي ویاص مًسد اوشطی ، سًخ  مصشف کاس، صمان کٍ داد وطان((1995اسی تًو وتایج

 40 تتا  25میضان  تٍ گیاٌ دس آب مصشف کاسایی افضایص کٍ ضذٌ اس  گضاسش. یاتذ می کاَص دسصذ55 يسصی

 2001) .اضتذ ت متی  پتزیش  امکان زیٍتغ مذیشی  طشیق اص دسصذ 25تا  15 ي يسصی خاک مذیشی  طشیق اص دسصذ

.(Hatfield et al.,   ٌکتاَص مصتشف اوتشطی دس وظتام َتای متتذايل تتا کتاَص عم یتات         تىاتش ایه امشيص 

ي تا تًجٍ تتٍ گتشان     زاییي ویض کاَص مصشف تشخی اص عىاصش غ صساعی آمادٌ ساصی تستش تزس خاکًسصی ي

 . ضشيسی تٍ وظش می سسذ  ضذن اوشطی

 

 هرحلِ گیبُ چِ ایبرخی صفبت اًدازُ گیری ضدُ در ( یي هربعبتهیبًگ)خالصِ تجسیِ ٍاریبًس -1جدٍل 

                 

          منابع تغیرات درجو آزادی طول ریشو اصلی ریشو  کخشوزن  وزن خشک ساقو وزن خشک برگ طول ساقو 

   1.66  n.s  0.006  n.s  0.051  n.s 0.002  n.s  18.1  n.s    1 مكان          

          تكرار در مکان 4 7.1 0.001 0.009 0.002 1.31 

 0.440  n.s  0.0008  n.s  0.001  n.s  0.0005  n.s 1.30  n.s 4 ژنوتیپ          

 

0.116  n.s  0.00071  n.s  0.002  n.s  0.0002  n.s  3.05  n.s 9 مكان* ژنوتیپ 
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          آزمایشاشتباه  63 2.2 0.0007 0.002 0.0006 0.276 

          راتضریب تغیی     13.61 24.68 27.96 25.38 28.8 

n.s  توات  ًطاى دٌّدُ غیس هعٌی داز تَدى 
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In order to  Effects of the low-input and conventional systems in lat 

cultivation on growth seedling of canola genotypes (brassica napus L.) 

experiment was conducted at the Agricultural research station of gorgan 

during 2009-2010.The experiment was an RCBD with 3 replication. 

Two factor such As:(A):Agronomy 
     systems in 2 level.(a1):low input and (a2): 

Conventional system in 2 environment and B:genotype in ten level.seed 

culture in every plot were separate in Ready Environment in date nine 9 azar 

month.in complete growth seedling Adjectives Root dry weight shoot And 

Leaf.And Root Length shoot length seedling Length genotype were separate 

after sample and move that in Laboratory Determination and measure Result 

Analys compare variation with two Environment show not difference with 

between dry weight and root Length and shoot Lenghts.in seedling in two 

Environment between genotype aspect adjectives Able observation.but as as 

in fact RGs genotype were Lowest Hayola 60 were biggest First root Length 

and  behbahan were biggest and  Hayola 308 were lowest shoot lengths.As a 

result deduction low tillage and low use energy in ready soil stage not bad 

effects for seedling in delay culture.  
 

 

 

 

 


