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کمباین پالتفرم الحاقی  دانه و کاربردبر عملکرد  کلزا تأثیر روش هاي مختلف کاشت
 آنریزش  در کاهش

   *2آسودار نیمحمد امو  1ياشتر ثمیم
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  چکیده
از . موجود در راه رسیدن به تولید مطلوب کلزا، تمایل کم کشاورزان به کاشت آن می باشد یکی از مشکالت

دالیل آن می توان به عدم مشخص بودن مناسب ترین روش کاشت از لحاظ عملکرد و هم چنین باال بودن میزان 
، نوع پالتفرم کمباین و به منظور بررسی تأثیر روش کاشت .ریزش و تلفات دانه کلزا در زمان برداشت اشاره نمود

اثر متقابل آنها بر میزان عملکرد و ریزش کلزا در زمان برداشت، آزمایشی در منطقه صفی آباد خوزستان در سال 
این آزمایش به صورت طرح کرت هاي خرد شده در قالب بلوك هاي کامل . انجام گرفت 1385-86زراعی 

سانتی متر و  24و  12شامل کشت مسطح با فاصله خطوط  روش هاي کاشت. تکرار به اجرا درآمد 3تصادفی در 
خط کشت روي پشته به عنوان سطوح فاکتور اصلی و نوع پالتفرم شامل پالتفرم  3و 2کشت جوي و پشته با 

نتایج . متداول غالت و پالتفرم الحاقی مخصوص برداشت کلزا به عنوان سطوح فاکتور فرعی در نظر گرفته شد
). ≥05/0P(روش کاشت بر عملکرد، تراکم بوته در زمان برداشت و قطر ساقه مؤثر بوده است آزمایش نشان داد که 

سانتی متر و  24از طریق کشت مسطح با فاصله خطوط ) کیلوگرم در هکتار 92/3224(بیشترین میزان عملکرد 
پشته حاصل از طریق کشت جوي و پشته با دو خط کشت روي ) کیلوگرم در هکتار 66/2513(کمترین عملکرد 

از عملکرد کل % 99/20به طوري که میزان ریزش  ،)≥01/0P(نوع پالتفرم نیز بر میزان ریزش دانه مؤثر بود . شد
از عملکرد کل % 08/13از طریق استفاده از پالتفرم متداول غالت و میزان ریزش ) کیلوگرم در هکتار 03/593(
  .حاصل شد به همراه یک تیغه عمودي تفرم الحاقیاز طریق استفاده از پال) کیلوگرم در هکتار 48/370(

  
  کلزا، کاشت، برداشت، پالتفرم الحاقی، عملکرد، ریزش: کلیدواژه ها

  
  مقدمه

به عنوان سومین گیاه روغنی مهم دنیا شناخته  1کلزا
شده و ویژگی هاي خاص این گیاه از جمله کیفیت 
روغن باال، مقاومت به شرایط نامساعد آب و هوایی و 

علف هاي هرز، ارزش  شوري، قابلیت باال براي رقابت با
تناوبی و همچنین داشتن نقش اساسی در توسعه صنعت 

در سطح وسیعی از مزارع زنبورداري باعث شده است که 
جهان در تناوب با محصوالت مختلف به ویژه غالت 

                                                        
1- Brassica napus L. 

سازگاري این گیاه با شرایط آب  دلیلبه . )6(کشت شود 
و هوایی اکثر نقاط کشور، توسعه کشت این گیاه به 

تأمین روغن خام مورد نیاز کشور  برايعنوان نقطه امیدي 
ه طوري ب ،به شمار می رود خارجی و رهایی از وابستگی

که در حال حاضر کلزا نقطه ثقل طرح هاي افزایش تولید 
با افزایش . )4(دانه هاي روغنی محسوب می گردد 

عملکرد کلزا در واحد سطح و کاهش میزان ریزش آن 
در زمان برداشت می توان تولید این دانه روغنی را بهبود 
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شت مناسب به دلیل انتخاب روش و الگوي کا. بخشید
توزیع انرژي خورشید، می تواند بر  مناسب ازاستفاده 

هم چنین بدیهی . )12(میزان عملکرد محصول مؤثر باشد 
است که با کاهش میزان ریزش کلزا در هنگام برداشت، 

  .بر میزان تولید آن افزوده می شود
از جمله عوامل متعدد مؤثر بر میزان عملکرد کلزا، 

مستقیم با روش هاي کاشت و برداشت، که در ارتباط 
 .کارآیی ماشین هاي کاشت و برداشت هستند، می باشند

انتخاب مناسب ترین روش کاشت و برداشت، از طریق 
ر کاهش تلفات و افزایش عملکرد، باعث حصول حداکث

از مشکالت موجود  در حال حاضر. )14( تولید می گردد
می توان به عدم ید مطلوب کلزا در راه رسیدن به تول
اسب ترین روش کاشت از لحاظ مشخص بودن من

عملکرد و هم چنین باال بودن میزان ریزش و تلفات دانه 
  . کلزا در زمان برداشت اشاره نمود

فاصله ردیف کاشت یک عامل بسیار مهم در کشت 
علف هاي هرز،  بر کنترل ؛ زیرا به حساب می آید کلزا

. حساسیت به خوابیدگی و کود دهی نیتروژن مؤثر است
) سانتی متر 20کمتر از (ردیف هاي باریک  گیاهان در

علف هاي هرز را به ویژه در  و داشتهرقابت بهتري 
محصوالت پاییزه مهار می کنند، اما ردیف هاي عریض 

باعث تسهیل عملیات مکانیکی ) سانتی متر 50بیش از (تر 
فرجی و همکاران  .)8(کنترل علف هاي هرز می شود 

ر گنبد به این نتیجه در گزارش تحقیقاتی خود د) 10(
اثر معنی ) سانتی متر 24و  12(رسیدند که فاصله ردیف 

رامئه  .داري بر روي عملکرد دانه و وزن هزار دانه ندارد
، 12طی تحقیقی دیگر در مازندران فواصل کشت ) 5(

سانتی متر را مورد بررسی قرار داده و تفاوتی از  24و  18
) 19( 1لعات اولسنبر طبق مطا. نظر عملکرد مشاهده نکرد

سانتی متر از لحاظ  24و  12در سوئد نیز فواصل کشت 
عملکرد دانه و محتواي روغن با یکدیگر تفاوت معنی 

 48اما هر دو نسبت به فاصله خطوط  ؛داري نداشتند
رودي و . سانتی متر داراي برتري معنی داري بودند

                                                        
1- Ohlsson  

 3ردیف و  2روش کاشت  4با مقایسه  )7(همکاران 
 2سانتی متر و  50روي پشته هایی به فاصله ردیف بر 
سانتی  60ردیف بر روي پشته هایی به فاصله  3ردیف و 

متري در کرج به این نتیجه رسیدند که روش کاشت تأثیر 
 ؛ ولیمعنی داري بر روي عملکرد و وزن هزار دانه ندارد

 60با این حال کشت دو خط روي پشته هاي با فاصله 
کیلوگرم در  2789شتر دانه به میزان سانتی متر، عملکرد بی
طی پژوهشی ) 11(فنایی و همکاران . هکتار را نشان داد

دو ساله در زابل به بررسی الگوهاي مختلف کاشت 
و پرداخته  401کرتی و جوي و پشته اي کلزا رقم هایوال 

به این نتیجه رسیدند که الگوي کاشت تأثیر معنی داري 
و تعداد بوته در متر بر روي عملکرد، شاخص برداشت 

مربع نداشته اما استفاده از روش جوي و پشته، میزان 
درصد نسبت به کرتی  60مصرف آب آبیاري را حدود 

اطلسی  ،در پژوهشی دیگر در این رابطه. کاهش می دهد
شت آرایش هاي کا به مقایسه) 1(پاك و همکاران 

سانتی متر و کاشت جوي و  50و  30،  15مسطح با فاصله 
سانتی متري با دو خط روي پشته در اهواز  60ته پش

پرداخته و حداکثر عملکرد را در روش هاي کاشت با 
به دست آوردند و ) سانتی متر 15(فاصله ردیف کمتر 

بر روي یکنواخت تر بوته ها ترین دلیل آن را توزیع  مهم
و همکاران نیا ایزدي . ردیف هاي کشت اعالم کردند

کاشت دست پاش و کشت خطی به مقایسه دو روش ) 2(
پالتفرم معمولی (کلزا و همچنین سه نوع پالتفرم کمباین 

برداشت غالت، پالتفرم الحاقی مجهز به شانه برش جانبی 
پالتفرم الحاقی مجهز به شانه برش جانبی مکانیکی و 
ریزش دانه پرداخته و کل از لحاظ میزان ) هیدرولیکی

یل استفاده از مشاهده کردند که کاشت دست پاش به دل
میزان بذر بیشتر منجر به کاهش قطر ساقه کلزا شده و 
چون برش ساقه هاي باریک تر با تکان و ضربه کمتري 
. همراه بوده، ریزش زمان برداشت کاهش یافته است

همچنین پالتفرم هاي الحاقی می توانند با افزایش فاصله 
شانه برش میزان تلفات واحد دروي کمباین را به طور 

  .شمگیري کاهش دهندچ
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روش کاشت می تواند با تأثیر بر نحوه توزیع بوته 
ها و به دنبال آن تأثیر بر میزان برخورداري گیاه از منابع 

، بر میزان )نور، آب و مواد غذایی(قابل دسترسی 
میزان ریزش دانه در زمان . )17( عملکرد مؤثر باشد

به این  ؛برداشت نیز می تواند متأثر از روش کاشت باشد
 رشدصورت که روش کاشت می تواند با تأثیر بر میزان 

، بر میزان قطر ساقه ها )تراکم در زمان برداشت(بوته ها 
قطر ساقه نیز به نوبه خود می تواند بر میزان . گرددمؤثر 

ارتعاش وارده به ساقه در اثر ضربه شانه برش کمباین، بر 
هاي مختلف پالتفرم . میزان ریزش دانه تأثیرگذار باشد

نیز به خاطر تفاوت در ساخت و مکانیزم می توانند بر 
  .)2( میزان ریزش دانه مؤثر باشند

در واقع هدف از انجام این پژوهش را می توان پاسخ 
  :عنوان کرد به پرسش هاي زیر

آیا روش کاشت می تواند با تأثیر بر نحوه توزیع  -1
و مواد بوته ها و میزان برخورداري آن ها از نور، آب 

  غذایی بر میزان عملکرد مؤثر باشد؟
میان تراکم بوته در زمان برداشت و  ارتباطیآیا  -2

 میزان عملکرد دانه وجود دارد؟

بوته ها،  رشدآیا روش کاشت می تواند با تأثیر بر  -3
تراکم در زمان برداشت و قطر ساقه آن ها و به دنبال آن 

زان ریزش دانه در ساقه ها در می تأثیر بر ارتعاش وارد به
 زمان برداشت مؤثر باشد؟

آیا نوع پالتفرم کمباین می تواند بر میزان ریزش  -4
 کلزا در زمان برداشت تأثیرگذار باشد؟ 

آیا اثر متقابل روش کاشت و نوع پالتفرم بر  -5
  میزان ریزش دانه در زمان برداشت مؤثر است؟

با الگوي مناسب کاشت مکانیزه کلزا  در نهایت ارائه
روش مناسب برداشت کلزا در و  عملکرد مناسب ترین

در منطقه مورد مطالعه عنوان  جهت کاهش ریزش دانه
 .نمود

  مواد و روش ها
، در مزارع 1385-86این پژوهش در سال زراعی 

با ) بخش باغات(شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی 

لومی رسی، واقع در منطقه صفی آباد در  بافتخاك از 
منطقه . کیلومتري جنوب شهرستان دزفول اجرا شد 10

دقیقه  16درجه و  32صفی آباد در عرض جغرافیایی 
دقیقه شرقی  25درجه و  48شمالی و طول جغرافیایی 

متر می  9/82واقع شده است و ارتفاع آن از سطح دریا 
خرد شده در آزمایش به صورت طرح کرت هاي . باشد

تکرار به اجرا  3قالب بلوك هاي کامل تصادفی در 
درآمد که در آن روش هاي کاشت شامل کشت مسطح 

سانتی متر و کشت جوي و پشته  24و  12با فاصله خطوط 
به سانتی متري  75هاي خط کشت روي پشته  3و 2با 

عنوان سطوح فاکتور اصلی و نوع پالتفرم شامل پالتفرم 
پالتفرم الحاقی مخصوص برداشت کلزا متداول غالت و 

  . به عنوان سطوح فاکتور فرعی در نظر گرفته شد
، در و عملیات مرسوم منطقه با توجه به شرایط زمین

آماده سازي بستر بذر شامل دو مرتبه  15/8/85تاریخ 
سانتی متر، پخش  20دیسک سنگین عمود بر هم در عمق 

 وگرم درکیل 150کودهاي سولفات پتاسیم به میزان 
کیلوگرم در هکتار  100هکتار، سولفات آمونیوم به میزان 

با کیلوگرم درهکتار  100و فسفات آمونیوم به میزان 
و علف کش ترفالن به میزان توجه به آزمایش خاك، 

وسیله سمپاش ه لیتر آب در هکتار ب 200لیتر در  5/2
 10و پس از آن یک بار دیسک در عمق  تراکتوري

مخلوط کردن کود و علف کش با  سانتی متر جهت
 150همچنین کود اوره به میزان . خاك انجام گرفت

ه ساقه روي به کیلوگرم در هکتار نیز همزمان با مرحل
پس از پیاده نمودن نقشه . شد صورت سرك پخش

و میزان بذر  401رقم هایوال آزمایش در زمین و انتخاب 
 21/8/85عملیات کاشت در تاریخ ، کیلوگرم در هکتار 8

متر  20متر و طول  6به عرض  کرت 24تعداد  درون
تولید ادوات کشاورزي (از بذرکار تاکا . انجام گرفت

شیار بازکن دیسکی با  21سوار شونده، ، )تاکا(اراك 
متر، موزع  5/2سانتی متر، عرض کار  12فاصله خطوط 
براي کشت مسطح با فاصله خطوط ) استوانه شیار دار

براي کشت جوي . سانتی متر استفاده شد 12و  24کشت 
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وسیله یک فاروئر یا جوي و پشته ساز ه و پشته نخست ب
فه، فاصله جوي و ردی 6سوار شونده، شرکت جان دیر، (

جوي و پشته ها انجام  ایجادعملیات ) سانتی متر 75پشته 
خط روي پشته از خطی کار کشت  2شده و براي کاشت 
سوار ( ساختمان آن صورت گرفت گستر که تغییراتی در

ردیفه، فاصله  4، )شیپر(پشته  فرم دهنده شونده، مجهز به
متر،  3سانتی متر، عرض کار  5/18خطوط روي هر پشته 

) کفشکیاز نوع موزع استوانه شیاردار، شیار بازکن 
خط روي پشته نیز از  3به منظور کاشت . استفاده گردید

سوار شونده، مجهز به (بذرکار برزگر همدان تغییر یافته 
سانتی  5/12ردیفه، فاصله خطوط روي هر پشته  4شیپر، 

متر، موزع استوانه شیاردار، شیار بازکن  3متر، عرض کار 
یز عملیات در طول فصل رشد ن. استفاده گردید) کفشکی

توسط سمپاش هرز  ايه فآبیاري و مبارزه با عل
. انجام گردیدطور یکسان ه تراکتوري براي همه تیمارها ب

النترال به  علفکشبرگی بوته کلزا، از  5-8در مرحله 
لیتر در هکتار براي از بین بردن علف هاي هرز  1میزان 

نابواس به  علفکشخردل وحشی و  پهن برگ غیر از
لیتر در هکتار براي از بین بردن علف هاي هرز  3میزان 

براي خارج ساختن خردل . باریک برگ استفاده گردید
وحشی از مزرعه یک مرحله وجین دستی صورت 

  . گرفت
، هنگامی که 15/2/86عملیات برداشت در تاریخ 

یله درصد رسید، به وس 15تا  10رطوبت دانه ها به 
، یکبار مجهز به پالتفرم متداول 955کمباین جان دیر 

غالت و بار دیگر مجهز به پالتفرم الحاقی مخصوص 
برداشت کلزا در کرت هاي معین شده در مزرعه انجام 

در مشخصات فنی پالتفرم هاي مورد استفاده . گرفت
آورده شده و پالتفرم الحاقی کلزا در  2و  1جدول هاي 

 .ه شده استنشان داد 1تصویر 

  
  مشخصات فنی پالتفرم متداول غالت مورد استفاده  -1جدول 
  مشخصات فنی  شرح

  )میلی متر 4250(فوت  14  عرض برش
  مضرس  نوع تیغه برش

  )شافت و سیبک(مکانیکی   نحوه انتقال نیرو به تیغه
  رفت و برگشت در دقیقه 1020  سرعت نوسان تیغه برش

 Vتسمه الستیکی با مقطع   انتقال نیرو به چرخ و فلک

  دور در دقیقه 21 – 55  حدود سرعت چرخ و فلک
  مارپیچ حلزونی  نوع هدایت محصول

  میلی متر 500  قطر مارپیچ
  دور در دقیقه 196  سرعت مارپیچ

  
  مشخصات فنی پالتفرم الحاقی مورد استفاده  -2جدول 

  مشخصات فنی  شرح
  میلی متر 4230  عرض کار
  میلی متر 1500  )یک تیغه( ارتفاع تیغه عمودي

  )شافت و سیبک(مکانیکی   نحوه انتقال نیرو به تیغه برش افقی
  )از تیغه برش افقی(مکانیکی   نحوه انتقال نیرو به تیغه برش عمودي

  کیلوگرم 268  وزن
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  براي برداشت کلزا )b( به همراه تیغه برش عمودي) a(پالتفرم الحاقی  -  1 تصویر

  :مرحله انجام گرفت 3اندازه گیري ها در 
  از مرحله برداشتاندازه گیري هاي قبل ) الف

براي اندازه گیري ریزش  :ریزش طبیعی دانه -1
هفته قبل از زمان برداشت، ظروفی به طول  1طبیعی، از 

قرار که به راحتی در بین بوته ها  سانتی متر 8و عرض  64
به صورت تصادفی در مزرعه و بین ساقه  ،)2( می گرفت

روز قبل از برداشت محتواي این . هاي کلزا قرار داده شد
  .ظروف جمع آوري شده و توزین گردید

براي اندازه گیري عملکرد دانه،  :عملکرد دانه -2
متر مربعی به صورت تصادفی درهر یک از  1قطعه هاي 
ي کلزاي گانه در نظر گرفته شده و بوته ها 12 کرت هاي

و هر یک در کیسه  گردیدهموجود در آنها از ساقه بریده 
بذرهاي موجود در غالف هاي این . اي قرار داده شد

بوته ها جدا شده و پس از خشک شدن مورد توزین قرار 
نمونه  8براي افزایش دقت، در هر کرت تعداد . گرفتند

ملکرد در گیري به عمل آمد و میانگین آنها به عنوان ع
  ).9(رت در نظر گرفته شد هر ک
  اندازه گیري ها در زمان برداشت) ب

اندازه گیري ریزش دانه در محل  -1
جهت اندازه گیري ریزش در محل پالتفرم  :پالتفرم

اندازه گیري ریزش تهیه و ساخته  برايکمباین ظروفی 
سانتی  10یم دایره با قطر مقطع هر ظرف به شکل ن. شد
یق برش هر ظرف از طر(متر بود  5/1و طول هر یک  متر

. سانتی متر به دست آمد 10طولی لوله پولیکا به قطر 

اتصال طولی ظروف  برايانتهاي هر ظرف سوراخ هایی 
 4با اتصال طولی . به یکدیگر توسط پیچ و مهره تعبیه شد

 6 سانتی متر و طول 10ظرف به یکدیگر، ظرفی با عرض 
ه کل عرض کار کمباین را پوشش متر حاصل می شد ک

جلوگیري از پرتاب دانه ها به بیرون هنگام  براي. می داد
سقوط آنها به داخل ظروف نیز سطح داخلی ظروف با 

متري به  5/1ظرف  4پس از اتصال . پارچه پوشانده شد
متري حاصل به صورت عمود بر جهت  6یکدیگر، ظرف 

ن قرار داده اي کلزا روي زمیهحرکت کمباین میان ساقه 
از آنجا که مقطع ظروف به شکل نیم دایره بود، . )2( شد

نفوذ و قرار دادن آنها میان ساقه هاي کلزا امکان پذیر 
هنگام عبور پالتفرم کمباین از روي ظرف و پیش از . بود
که چرخ جلوي کمباین به ظرف برسد، پیشروي  آن

می  کمباین متوقف شده و ظرف از زیر کمباین خارج
جمع آوري می  سپس دانه هاي ریخته شده در آن ؛شد

سانتی متر  10که عرض ظرف،  ه اینبا توجه ب. گردید
متري آن را عرض کار  6از طول  متر 25/4بوده تقریباً 

کمباین پوشش می داد، میزان بذر ریخته شده در هر 
ظرف در هر اندازه گیري در برداشت مستقیم، نشان 

در نتیجه میزان . متر مربع بود 43/0 ه میزان ریزش دردهند
  .محاسبه گردید 1هکتار از طریق رابطه  1ریزش در 

  
  
 

 L1 = (10 × m) / 0.43 :1 رابطه

m  : گرم(وزن دانه به دست آمده در ظرف در هر اندازه گیري(  
L1  : کیلوگرم در هکتار(میزان ریزش دانه در هکتار (  
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از انتهاي اندازه گیري ریزش دانه  -2
به منظور اندازه گیري میزان ریزش دانه از  :کمباین

 4انتهاي کمباین، همزمان با انجام عملیات برداشت، طول 
متر در هر کرت عالمت گذاري شده و میزان خروجی 
انتهاي کمباین در برداشت این فاصله جمع آوري شده و 

متر و  25/4از آنجا که عرض برش کمباین . توزین شد
متر بود، وزن میزان دانه جمع آوري شده  4کت طول حر

. متر مربع بود 17در هر نمونه بیانگر میزان ریزش در 
میزان ریزش از انتهاي  2بنابراین با استفاده از رابطه 

  .)15( کمباین در یک هکتار محاسبه گردید
  
  
 
 
  
 اندازه گیري هاي پس از برداشت) ج

اندازه گیري تراکم بوته در واحد  :تراکم بوته -1
سطح پس از عملیات برداشت صورت گرفت به این 

متر مربعی در نظر  1قطعه هاي  شکل که در هر کرت
گرفته شده و تعداد ساقه هاي ایستاده موجود در آنها 

مرتبه تکرار  3و این کار براي هر کرت  گردیدشمارش 
تراکم به عنوان تراکم بوته در متر مربع  3 میانگین. شد

  .انتخاب شد
اندازه گیري قطر ساقه نیز پس از  :قطر ساقه -2

بدین ترتیب که تعداد  .عملیات برداشت صورت گرفت
شده و قطر  ساقه به طور تصادفی در هر کرت انتخاب 50

سانتی  30 ارتفاع مرسوم برش در(آنها در محل برش 
به وسیله کولیس اندازه گیري ) متري از سطح زمین

به عنوان قطر ساقه  انگین قطرهاي بدست آمدهمی .گردید
  .در هر کرت در نظر گرفته شد

براي محاسبات آماري و تجزیه و تحلیل داده ها از 
و براي مقایسه میانگین ها از آزمون  SASنرم افزار 

  . دانکن استفاده شد
  
 

 نتایج و بحث
  عملکرد دانه -1

% 5 احتمال نتایج نشان داد که روش کاشت در سطح
با توجه به . تأثیر معنی داري بر عملکرد دانه داشته است

 24، کشت مسطح 3ده ها در جدول مقایسه میانگین دا
کیلوگرم در  92/3224سانتی متر با میانگین عملکرد 

خط روي پشته با میانگین  2هکتار بیشترین و کشت 
کیلوگرم در هکتار کمترین میزان  66/2513عملکرد 

  .تولید را به خود اختصاص دادند
با وجود برتري نسبی روش هاي کشت مسطح نسبت 

سانتی متر و  24و  12هاي مسطح به جوي و پشته، کشت 
خط روي پشته تفاوت معنی داري از نظر عملکرد  3

نسبت به یکدیگر نشان ندادند و در یک گروه آماري 
خط روي پشته نیز از  3خط و  2کشت هاي . قرار گرفتند

نظر آماري با یکدیگر تفاوتی نداشتند و در یک رده 
  .آماري قرار گرفتند

نیز برتري روش کشت ) 1(اطلسی پاك و همکاران 
مسطح را اعالم کرده و مهمترین دلیل آن را توزیع 

بوته ها و رقابت کمتر بر روي ردیف هاي  یکنواخت تر
رودي و  این در حالی است که. نمودند؛کشت اعالم 

فنایی و همکاران ، )15(یوسفی و همکاران ، )7(همکاران 
 تأثیر روش کاشت بر روي) 13(و یزدان دوست ) 11(

به نظر می رسد که افزایش  .عملکرد را معنی دار ندانستند
عملکرد دانه درروش هاي کشت مسطح عالوه بر توزیع 
مناسب تر بوته ها و بهره مندي بهتر و یکنواخت تر از 

به دلیل افزایش بوته در واحد سطح  ،منابع و نور خورشید
  . نیز بوده است

  تراکم بوته در زمان برداشت -2
 ایج به دست آمده، روش کاشت در سطحبر اساس نت

تأثیر معنی داري بر روي تراکم بوته در متر % 5 احتمال
بیشترین تراکم بوته . مربع در زمان برداشت داشته است

بوته در متر مربع در روش  121در زمان برداشت به تعداد 
سانتی متر و کمترین  12کشت مسطح با فاصله خطوط 

 L2 = (10 × m) / 17  :2رابطه 

m :  گرم(وزن دانه به دست آمده در هر نمونه(  
L2  : کیلوگرم در هکتار(میزان ریزش دانه در هکتار (  
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متر مربع در روش جوي و  بوته در 65تراکم به تعداد 
  ).3جدول (خط کشت روي پشته حاصل شد  2پشته با 

در روش هاي کشت مسطح تراکم بوته بیشتر از 
دلیل این پدیده را می . روش هاي جوي و پشته است

توان این گونه در نظر گرفت که در کشت مسطح بذور 
داراي توزیع یکنواخت تر در سطح مزرعه بوده و رقابت 

ي منابع قابل دسترسی با یکدیگر دارند حال کمتري برا
آن که در روش کشت جوي و پشته تقریباً نیمی از 

بدون کشت باقی مانده و به ) جوي ها(مساحت زمین 
ناچار بذور باید روي پشته ها و نزدیک هم روي خطوط 

عیف در این شرایط تعدادي ازبوته ها که ض. کشت شوند
با توجه به . می میرنداز رقابت باز مانده و  ،تر هستند

سانتی متر به  12فاصله با کاشت نتایج، تراکم بوته در 
سانتی متر و تراکم بوته در روش  24طور معنی داري از 

البته  .خط روي پشته بیشتر است 2خط روي پشته از  3
تراکم بوتۀ باال الزاماً تضمین کننده عملکرد دانه بیشتر و 

نمی  دهندة عملکرد کمترتراکم بوته پایین الزاماً نشان 
که گیاه کلزا به عنوان گیاهی  با توجه به این. باشد

انعطاف پذیر نسبت به تراکم شناخته شده است، این گیاه 
ه، شاخد کمبود تراکم را از طریق افزایش تعدادمی توان

با توجه به نتایج به . کندغالف و دانه در هر بوته جبران 
بوته  200تا  40، تراکم دست آمده از تحقیقاتی در کانادا

با ). 16(می تواند به عملکرد دانه یکسان منجر شود 
بوته ها و میزان عملکرد در هر روش  مقایسه تراکم

کاشت در این تحقیق در می یابیم که افزایش تراکم بوته 
تأثیر مستقیمی بر روي عملکرد دانه در هر روش داشته 

  ). 9(است 
کشت مسطح که روش هاي ، 1با توجه به نمودار 

 تراکم بیشتري نسبت به روش هاي کشت جوي و پشته
روش کشت . اي داشته اند، عملکرد بیشتري داشته اند

خط کشت نیز که کمترین تراکم را  2جوي و پشته با 
  .داشت، کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد

  
  

  قطر ساقه -3
بر روي قطر ساقه مؤثر % 1روش کاشت در سطح 

این نتیجه با نتایج به دست آمده توسط اطلسی . استبوده 
 .همخوانی دارد) 1(پاك و همکاران 

 12قطر ساقه در روش کشت مسطح با فاصله خطـوط  
تفاوت معنی  روش ها با دیگر )میلی متر 43/6(سانتی متر 

تفـاوتی   ،داري داشت و روش هاي دیگر از لحاظ آماري
 2ي دیگر، روش در بین روش ها .با یکدیگر نشان ندادند

میلی متر بیشـترین قطـر را    01/8خط روي پشته با میانگین 
  ).3جدول (دارا بود 

با توجه به تراکم باالتر بوته در روش مسطح با فاصله 
، کم بودن )بوته در متر مربع 121(سانتی متر  12خطوط 

اما در روش  ؛قطر ساقه در این روش قابل پیش بینی بود
اري از نظر قطر ساقه مشاهده هاي دیگر تفاوت معنی د

این پدیده را می توان این گونه تفسیر کرد که . نگردید
 2فاصله خطوط کشت کمتر روي پشته در روش هاي 

 5/12(خط کشت  3و ) سانتی متر 5/18(خط کشت 
سانتی متر باعث شد که تأثیر  24نسبت به ) سانتی متر

 3و ) بوته 65(خط کشت  2تراکم پایین تر درروش هاي 
سانتی  24در مقایسه با روش مسطح ) بوته 83(خط کشت 

، تا حدودي خنثی شده و تفاوت قطر )بوته 101(متر 
  .معنی داري را مشاهده نکنیم

قطر ساقه از این جهت که می تواند بر میزان ریزش 
گیلوي و . کلزا در زمان برداشت مؤثر باشد، اهمیت دارد اُ

برداشت با علت اصلی ریزش هنگام ) 18( 1همکاران
کمباین را تکان هاي شدید وارد به کلزا دانستند که این 
تکان هاي شدید می تواند با افزایش قطر ساقه کلزا 

اما ) 2(تشدید شده و میزان ریزش دانه را افزایش دهد 
همان طور که مشاهده می شود، در این پژوهش تفاوت 
چشمگیري در اندازه قطر ساقه ها تحت تأثیر روش هاي 

 لف کاشت وجود نداشته و تفاوت آن ها بسیار جزئیمخت
بنابراین نمی توان تفاوت چشمگیري را در میزان ؛ است

  .ریزش دانه در روش هاي مختلف کاشت انتظار داشت
                                                        
1 - Ogilvy et al. 
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  ریزش طبیعی دانه -4
نتایج به دست آمده بیانگر عدم تفاوت آماري میان 
روش هاي کاشت از نظر تأثیر بر روي ریزش طبیعی دانه 

ن خط کشت روي پشته با میزا 2با این حال، روش . بود
کیلوگرم در  93/33(درصد از عملکرد کل  35/1ریزش 
سانتی متر با  24، بیشترین و روش کشت مسطح )هکتار
 57/32(از عملکرد کل  درصد 01/1ریزش  میزان

، کمترین میزان ریزش طبیعی را )کیلوگرم در هکتار
شاید تراکم کمتر بوته در واحد سطح در روش  .داشته اند

دو خط کاشت و روي پشته بودن آن سبب این افزایش 
  ).3جدول ( ریزش بوده است

  ریزش دانه در محل پالتفرم کمباین -5
روش هاي  ش کاشت و هم چنین اثر متقابل بینرو

کاشت و نوع پالتفرم تأثیر معنی داري بر میزان ریزش 
بر میزان % 1 احتمال اما نوع پالتفرم در سطح ؛نداشت

در روش هاي کاشت ). 3جدول (ریزش مؤثر بود 
مختلف، با وجود عدم معنی دار شدن اثر روش کاشت بر 
میزان ریزش در محل پالتفرم، روش کاشت جوي و 

از % 05/18پشته و میزان ریزش  خط کشت روي 3پشته با 
و روش ) کیلوگرم در هکتار 57/493(عملکرد کل 

سانتی متر و میزان  24کاشت مسطح با فاصله خطوط 
کیلوگرم در  63/488(از عملکرد کل % 60/15ریزش 
بیشترین و کمترین میزان ریزش در محل پالتفرم ) هکتار

یز میزان در مقایسه پالتفرم ها ن. را به خود اختصاص دادند
کیلوگرم در  03/593(از عملکرد کل % 99/20ریزش 
از طریق استفاده از پالتفرم متداول غالت و میزان ) هکتار

کیلوگرم در  48/370(از عملکرد کل % 08/13ریزش 
از طریق استفاده از پالتفرم الحاقی حاصل شد ) هکتار

نیز کاهش معنی دار ) 3(ایزدي نیا و همکاران ). 2نمودار (
. را گزارش دادندزش در اثر استفاده از پالتفرم الحاقی ری

له می توان گفت که پالتفرم هاي در توجیه این مسأ
، میزان تا هلیس شانه برش الحاقی از طریق افزایش فاصله

کمباین را به طور چشمگیري کاهش  برشتلفات واحد 
کف این پالتفرم به صورت پله اي ساخته ). 3(می دهند 

شده است و این ساختمان به حفظ دانه ها و جلوگیري از 
دلیل . روي زمین جلو گیري می کند رآن ها ب سقوط
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تراکم بوته در زمان برداشت و عملکرد دانه در هر یک از روش هاي کاشت :1نمودار   

تراکم بوته عملکرد دانه

سانتی متر 12مسطح  سانتی متر 24مسطح 

خط روي پشته 2 خط روي پشته 3
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دیگر کاهش ریزش دانه با استفاده از پالتفرم الحاقی، 
یکی . رش عمودي استمجهز بودن این پالتفرم به شانه ب

از دالیل افزایش ریزش کلزا که هنگام برداشت با 
پالتفرم هاي متداول غالت دیده می شود، ریزش ناشی از 
در هم تنیدگی شاخه هاي کلزا در یکدیگر است که شانه 
برش عمودي براي غلبه بر این در هم تنیدگی به کار می 

هنگامی که محصول توسط شانه برش بریده می . رود
 پالتفرم هدایت می شود، به دلیلشود و به قسمت داخل 

در هم تنیده بودن شاخه هاي بوته هاي بریده شده با 
شاخه هاي بریده نشدة بوته هاي مجاور، شاخه هاي بریده 
نشده نیز کشیده شده و مقداري ریزش در قسمت انتهایی 

شانه برش عمودي از طریق . شانه برش اتفاق می افتد
در محصول، این پیوستگی بین شاخه  وديایجاد برش عم
  .ریزش دانه ها می کاهدو از برده  ها را از بین

  ریزش دانه از انتهاي کمباین -6
اثر روش هاي کاشت و نوع پالتفرم و اثر متقابل آنها 

از لحاظ آماري  بر روي ریزش دانه از انتهاي کمباین
تنظیم نبودن قسمت هاي ). 3جدول (معنی دار نبود 

ف کمباین و هم چنین رطوبت نا مناسب دانه در مختل
هنگام برداشت از جمله عوامل مؤثر در میزان ریزش دانه 

، 3با توجه به جدول ). 16(از انتهاي کمباین می باشند 
که میزان ریزش در تمامی روش هاي کاشت و  دیده شد

 933(درصد از عملکرد کل  03/0هر دو پالتفرم تقریباً 
ده است که این مقدار اندك نشان بو) گرم در هکتار

و ) رطوبت مناسب(دهنده برداشت در زمان مناسب 
همچنین تنظیم بودن واحدهاي مختلف کمباین در زمان 

  .برداشت می باشد
  نتیجه گیري

بررسی و مقایسه روش هاي کاشت مسطح و جوي و 
پشته اي نشان می دهد که روش هاي کاشت مسطح به 

نواخت تر بذور در سطح مزرعه و در  خاطر توزیع یک
نتیجه افزایش تراکم بوته در زمان برداشت، عملکرد دانه 

بهتري را نسبت به روش هاي کاشت جوي و پشته اي 
وي پشته نیز خط ر 3البته روش کاشت  ؛حاصل می کنند

مناسب بوته ها روي پشته، روش  به خاطر توزیع نسبتاً
ي پشته ترجیح خط رو 2و نسبت به روش  استمناسبی 

که براي رسیدن به عملکرد  نتیجه دیگر این. داده می شود
بوته در متر مربع در  120تا  80دانه مناسب، به تراکم بوته 
این بررسی هم چنین نشان می . زمان برداشت نیازمندیم

در شرایط یکسان از جمله (دهد که الگوهاي کاشت 
تأثیر نمی توانند ) میزان و رقم بذر کشت شده یکسان

چشم گیري بر اندازه قطر ساقه هاي کلزا و در نتیجه 
میزان ارتعاش وارده به ساقه ها در زمان برش به وسیله 

بررسی چگونگی تأثیر روش هاي . کمباین داشته باشند
کاشت بر میزان ریزش دانه در زمان برداشت نیز تأیید 

که نتایج نشان می دهد  زیرا ؛کننده این مطلب می باشد
زان ریزش در زمان برداشت متأثر از روش کاشت که می

  .نمی باشد
بررسی و مقایسه دو پالتفرم بیانگر این موضوع است 
که استفاده از پالتفرم الحاقی مخصوص برداشت کلزا با 

از طریق (از عملکرد کل % 08/13میزان ریزش دانه 
افزایش سطح کف پالتفرم، ایجاد ساختار پله اي در آن و 

باعث کاهش ) هم چنین استفاده از شانه برش عمودي
. التفرم در زمان برداشت می شودریزش دانه در محل پ

پالتفرم متداول برداشت غالت نیز به علت عملکرد 
نامناسب در برداشت کلزا باعث افزایش میزان ریزش دانه 

و از این ) از عملکرد کل% 99/20(در محل پالتفرم شده 
. طریق خسارت زیادي به تولید کننده واردمی آورد

  . ه نمی باشدبنابراین استفاده از آن مقرون به صرف
بررسی میزان ریزش دانه در زمان برداشت هم چنین 
نشان می دهد که اثر متقابل روش کاشت و نوع پالتفرم 
  .بر میزان ریزش دانه در زمان برداشت معنی دار نمی باشد
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  میانگین فاکتورهاي اندازه گیري شدهمقایسه  -3جدول 
  

  تیمار
تراکم در زمان 
  برداشت

  )بوته در متر مربع(

  عملکرد دانه
  )کیلوگرم در هکتار(

  قطر ساقه
  )میلی متر(

ریزش 
  طبیعی

(%)  

ریزش دانه در 
  محل پالتفرم

(%)  

ریزش دانه از 
انتهاي 
  (%)کمباین 

  )A(روش کاشت 
  a 121       a 08/3025  b 43/6  a 19/1  a 52/16  a 032/0  12مسطح 
  b 101  a 92/3224  a 77/7  a 01/1  a 60/15  a 032/0  24مسطح 

خط روي  2
  پشته

d 65   b 66/2513  a 01/8  a 35/1  a 96/17  a 034/0  

خط روي  3
  پشته

c 83  ab 43/2752  a 75/7  a 27/1  a 05/18  a 034/0  

  *  *  **  n.s n.s n.s 

  )B(پالتفرم نوع 
  a 99/20  a 032/0          پالتفرم غالت
  b 08/13  a 035/0          پالتفرم الحاقی

          ** n.s 

  اثر متقابل
A×B          n.s  n.s  

  
  .بیانگر عدم تفاوت معنی دار می باشد n.sو % 5بیانگر اختالف معنی دار در سطح * ، % 1بیانگر اختالف معنی دار در سطح ** 

  .بر اساس آزمون دانکن می باشد) ≥05/0P(هر ستون، بیانگر تفاوت معنی دار میانگین ها حروف متفاوت در 
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میزان ریزش دانه در محل پالتفرم  - 2نمودار   
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  پیشنهاد ها
با توجه به این که در این پژوهش، روش هاي  -1

قطر ساقه کلزا مختلف کاشت تأثیر چشم گیري بر اندازه 
بر اندازه می شود عواملی که می توانند نداشتند، توصیه 

از جمله رقم کلزا، میزان بذر (قطر ساقه مؤثر باشند، 
، مورد شناسایی قرار گرفته و تأثیر هر یک ...)مصرفی و 

  .بر میزان ریزش در زمان برداشت مورد بررسی قرار گیرد
که در این پژوهش روش هاي  با وجود این -2

نسبت به  بیشترکاشت مسطح باعث حصول عملکرد دانه 
روش هاي  اما الزم است ؛ته شدندروش هاي جوي و پش

مختلف کاشت از نظر اقتصادي و هم چنین راندمان 

مصرف آب آبیاري مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته و 
دستورالعمل جامعی براي تشخیص مناسب ترین روش 
کاشت با توجه به شرایط آب و هوایی و نوع خاك 

 .ن گرددمناطق مختلف کشور تدوی

 مناسب تریناز دیگر عوامل مهم در شناسایی  -3
روش تولید کلزا، میزان و کیفیت روغن به دست آمده 

توصیه می شود میزان و کیفیت . در هر روش می باشد
روغن به دست آمده تحت تأثیر روش هاي مختلف 

  .دارزیابی و مقایسه قرار گیرن کاشت و برداشت مورد
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