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  : چكيده 

جهت مطالعه اثر آيش .محصول روغني طي برنامه اي مدون و دراز مدت در كشور مورد توجه قرار گرفته استكشت كلزا به عنوان يك     
و مقايسه عملكرد دانه محصول كلزا و گندم در يك برنامه تناوبي با يكديگر اين مطالعه در ايستگاه تحقيقات كشاورزي كبوتر آباد اصفهان 

شروع  1382تناوب هاي مورد بررسي مطابق نقشه كاشت مربوطه از پائيز سال . جرا در آمدسال به ا 3به مدت  1382-83از سال زراعي 
مطابق الگوي ارائه شده پس از پايان انجام طرح در سال سوم تمام حاالت ممكن از تناوب هاي دو . سال آينده ادامه  يافت 2شده و تا 

كردهاي حاصل از هر محصول با همان محصول در شرايطي كه كشت محصول كلزا و گندم به همراه آيش ديده خواهد شد و بررسي عمل
متوسط عملكرد دانه كلزا از پالت هاي برداشت شده در سال اول از . سال قبل آن متفاوت است تاثير تناوب به كار رفته را هويدا  ساخت

كيلوگرم در  6/8828ر قطعه سوم در اين سال كيلوگرم در هكتار و متوسط عملكرد گندم د 3/4047و  6/3940قطعات اول و دوم به ترتيب 
گندم و  –نشان داد كه اختالف متوسط عملكرد دانه گندم در دو تناوب كلزا  1383-84نتايج محصول برداشت شده در سال . هكتار بود

عملكرد گندم در شرايط عملكرد دانه گندم در حالتي كه پس از كلزا كشت شده بود برتري فاحشي با . گندم بسيار معني دار بود –گندم 
پس از گندم حاكي از برتري نسبي عملكرد در كلزاي كاشته شده در  مقايسه متوسط عملكرد كلزاي كاشته شده. كاشت متوالي گندم داشت

  . مقايسه با كاشت پس از آيش بود
  

  كلزا،گندم،تناوب زراعي،بقاياي گياهي،عملكرددانه:واژه هاي كليدي

  

  :مقدمه 
برنامه تناوبي مطلوب و دراز مدت باعث مي شود كه به جاي تخليه سريع مواد غذايي طي كاشت  متوالي يك استفاده از يك  

محصول و كاهش حاصلخيزي خاك، ميزان باروري خاك تنظيم شده و درواقع محصولدهي در هر فصل كاشت به صورت بيولوژيكي  
ين امكان را مهيا مي كند كه بدليل تفاوت در عمق و نحوه رشد ريشه، استفاده از محصول كلزا در تناوب گندم ا.استمرار داشته باشد
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تخليه عناصر غذايي خاك در جريان كاشت كلزا به طور يكنواختي صورت گيرد و كاهش عناصر غذايي خاك محدود به عمق كمتر 
بيشتر از محصول گندم طي گندم به طور محسوسي  –اين واقعيت ثابت شده است كه عملكرد گندم در تناوب كلزا . خاك نكردد

بقاياي كلزا پس از برداشت بدليل اينكه اوالً زودتر از گندم برداشت مي شود و ثانياً بدليل لطيف تر بودن و . كشت متوالي آن مي باشد
ز هر عالوه بر آن كنترل علف هاي هر. تجزيه سريع در  خاك ، كامال به خاك برگشت يافته و باعث تقويت ماده آلي خاك مي گردد

  . كلزا بسيار كم هزينه تر و آسان تر صورت خواهد گرفت –دو كشت گندم يا كلزا در سيستم تناوب گندم 
  

  : مواد و روش ها 
متر مربع كه سال قبل از اولين سال آزمايش تحت  6000قطعه زميني به مساحت  1382- 83براي انجام اين مطالعه از سال زراعي    

مطابق الگوي تناوبي كه ذيال آمده .متر مربعي تقسيم گرديد 2000قسمت  3ود انتخاب شده و به ب) M-73-18رقم ( كشت گندم 
 15/7/82تاريخ كاشت كلزا در اين سال . قرار گرفت okapiاست در اولين سال آزمايش قطعات اول و دوم تحت كشت كلزا رقم 

متر مربعي اول  2000قطعات  1383-84در سال زراعي . رديدكشت گ 15/8/82متر مربعي سوم نيز گندم درتاريخ  2000در قطعه . بود
و سوم به دو نيمه مساوي تقسيم شده و در قطعه اول نيم قطعه كناري  بصورت آيش رها شده و نيم قطعه دوم تحت كشت كلزا در 

مورد آزمايش براي نمونه تكرارهاي . در قطعه سوم نيز نيم قطعه كناري بصورت آيش و نيم قطعه ديگر تحت كشت گندم در آمد. آمد
متر در نظر گرفته  20براي اين منظور طول هر قطعه . گيري بلوك بندي شد تا اثر نايكنواختي در حاصلخيزي خاك به حداقل برسد

ميانگين عملكرد هر . متر يك بلوك با استفاده از مرز فرضي در نظر گرفته شد 5متر زمين تحت كشت به ازاي هر  100شد و در طول 
  . تيمار مورد مقايسه در هر بلوك به عنوان يك جفت نمونه در نظر گرفته شددو 

  
  

  سال قبل از آزمايش
82-81  

  گنــــــدم                                                    

   
  سال اول

83-82  
  )3(گندم             )2(كلزا                 )1(كلزا          

 
  سال دوم

84-83  
  )5(آيش  )4(گندم  )3(گندم                 )2(كلزا  )1(آيش

          
  سال سوم

85-84  
  )5(گندم  )4(گندم  )3(كلزا               )3(كلزا  )1(كلزا

  
  : نتايج و بحث 

متوسط عملكرد دانه كلزا بر اساس نمونه هاي برداشت شده از قطعات اول و دوم به ترتيب ) 82-83(در سال دوم آزمايش     
متوسط . كيلوگرم در هكتار بود 6/8828كيلوگرم در هكتار و متوسط عملكرد گندم كاشته شده در قطعه سوم  3/4047و  6/3940

كيلوگرم و متوسط عملكرد كلزا در قطعه اول  6/8156و  6/9006عملكرد گندم كاشته شده در قطعات سوم و چهارم به ترتيب برابر 
با عملكرد ) هر دو نيم قطعه ( مقايسه ميزان عملكرد دانه گندم در قطعه دوم . گرم در هكتار بودكيلو 7/3588برابر ) نيم قطعه دوم (

. با يكديگر تاثير كشت كلزا در سال قبل را در مقايسه با كشت گندم در سال قبل نشان مي داد) نيم قطعه اول(دانه گندم در قطعه سوم 
نتايج . گندم به نمايش گزارده شد –گندم با عملكرد  گندم درتناوب گندم  –ا به عبارت ديگر اختالف عملكرد گندم در تناوب كلز
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معني دار بود %1گندم در سطح احتمال  –گندم و گندم  –عملكردها نشان داد كه اختالف متوسط عملكرد دانه گندم در دو تناوب كلزا 
ه بود برتري فاحشي با عملكرد گندم در شرايط و به عبارت ديگر عملكرد گندم بدست آمده در صورتي كه پس از كلزا كشت شد

 مقايسه متوسط عملكرد كلزاي كاشته شده در قطعه اول با كلزاي حاصل از قطعات دوم و سوم در سال . كاشت متوالي گندم داشت

 
 

ط به الگوي به طوري كه در نقشه مربو. بود 82- 83زراعي قبل حاكي از برتري عملكرد نسبي مقادير بدست آمده در سال زراعي 
بر زمين  آزاد شده از گندم و كلزاي كاشته  82- 83كاشت در هر سه سال زراعي مالحظه مي شود كلزاي كاشته شده در سال زراعي 

با اينحال مقايسه عملكرد دانه محصول در دو سال زراعي . در زمين آزاد شده از كلزا قرار داشته اند 83- 84شده در سال زراعي 
گندم نسبت به عملكرد گندم در كشت  –ميزان برتري عملكرد گندم در تناوب كلزا . چندان قابل تاكيد نمي باشدمتفاوت با يكديگر 
 .درصد بود 5/9متوالي آن در حدود 

  
 :نتيجه گيري كلي

،استفاده كشت متناوب كلزا و گندم در يك برنامه تناوب زراعي دو ساله عالوه بر مزايايي مثل كنترل بهتر علف هاي هرز هر محصول
اين تاثير به طوري كه .بهينه از عمق خاك و كارايي باالتر در استفاده از نهاده هاي كشاورزي به لحاظ توليد دانه نيز مفيد واقع مي شود

  .در اين مطالعه نيز ديده شد در خصوص افزايش عملكرد گندم بسيار محسوس بود
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Investigation of Interaction Effects of Canola and Wheat Planting in Rotation  
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Abstract: 

 Acording to previuse investigations using of rapeseed as automn farming in rotate to wheat or 
fallow can increase yield amount in cereals such as wheat and in addition products an oil crop such 
as canola.In order to study the effect of fallow on canola production and comparision of canola and 
wheat yield in a rotation programing ,this investigation was done in Kabootarabad agricultural 
research station from 2004 during 3 years.Weath (cultivar M-73-18)and canola(cultivar Okapi)used 
in this experiance.The plan of rotation in 3 years settled wheat,canola and fallow in such a all of 
resting of crops and fallow had been seen in farm.The results showed rapeseed yield after fallow 
was 13% more than after rapeseed.The planting of wheat or no farming before canola dident have 
any significant different together.Canola planting after wheat showed about 12% more yield in 
comparied to canola after canola. 

Key words; Rotation,Canola,Wheat                                                                                                                       
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