
 عطایی و همکاران جنتی سحر

65 

 

  نشریه تولید گیاهان زراعی
  1400جلد چهاردهم، شماره سوم، پاییز 

84-65  
http://ejcp.gau.ac.ir 

DOI: 10.22069/EJCP.2022.18807.2400 
 

  

یتیریمدی و عوامل میاقل يرهاییمتغ ی بااهیگ یستیز تنوع و دانه عملکرد نیب ابطور يساز یکم  
 )انگرگ شهرستان کلزاي مزارع: يمورد(مطالعه 

  

  ، 4معصومه یونس آبادي ،3حسین کاظمی ،2همت اله پیردشتی ،1سحر جنتی عطایی
  5راضیه شاهی مریدي

  ارشد در رشته زراعت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، ساري، ایران کارشناسی آموخته دانش1
  نشگاه علوم کشاورزي گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوري کشاورزي طبرستان، دااستاد، 2

  و منابع طبیعی ساري، ساري، ایران
  گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران دانشیار،3
  و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان، گرگان، ایران استادیار، مرکز تحقیقات4

  بیعی گرگان، گرگان، ایراندانشجوي دکتري زراعت، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع ط5
  21/04/1400تاریخ پذیرش:      13/12/1399تاریخ دریافت: 

  
  چکیده

 در کنجالـه  و روغن کننده نیتام منبع نیسوم ،یروغن اهیگ ترین ی از مهمکیعنوان  به )L. Brassica napus(کلزا سابقه و هدف: 
شود، این گیاه بـا داشـتن عملکـرد     از خارج تامین مینیاز کشور اي از روغن نباتی مورد  در حالی که بخش عمده .باشد می جهان

، تواند نقش مهمی در افزایش تولید روغن و کنجاله مورد نیاز کشـور ایفـا کنـد    میو سازگاري با مناطق مختلف اقلیمی،  مناسب
 ،. بنـابراین گیـرد  قـرار مـی   زراعـی  تیریمدتحت تاثیر شرایط محیطی و  ،کلزا ارقام روغن در درصد قابلیت تولید دانه و هرچند

یابی به عملکرد پایدار ضروري به نظر  هاي تولید محصول و متغییرهاي محیطی و مدیریتی براي دست شناخت ارتباط بین شاخص
دانـه   عملکـرد  و یاهیـ گ یستیز تنوع با یتیریمد عواملو  یمیاقل يرهاییمتغ نیب ابطور يسازیکمرسد. هدف از این پژوهش  می

  بود. گرگان شهرستان زارعمکلزا در 
  

اطالعـات   .انجـام شـد   1394-95مزرعه شهرستان گرگان در سال زراعی  58صورت پیمایشی در  این مطالعه به ها: مواد و روش
ورزي،  نوع ادوات خاك ،مدیریتی هر مزرعه از قبیل سابقه کشاورزي، نوع تناوب زراعی، میزان مصرف کودهاي شیمیایی و سموم

ه و از طریق مصاحبه چهره به منا برداران، در قالب پرسش اطالعات بهرهسایر پاشی، ادوات کاشت و  فی، ادوات سممیزان بذر مصر
 نیا ازین مورد یهواشناساطالعات  يآور جمع يبرامزرعه ثبت شد.  عملکرد هر ،همچنین .دیگردآوري  چهره با کشاورزان جمع

استان  یاز اداره کل هواشناسها  داده نیا .شد استفاده گلستان استان سطح در مستقر يدید هم و یسنج باران هاي ستگاهیااز  ،مطالعه
 يدما و نهیشیب ساالنه يدما نه،یکم ساالنه يدما ساالنه، بارش از: بودند عبارت مطالعه مورد یمیاقل يرهاییمتغ. ندشد هیگلستان ته

بـه منظـور تعیـین ارتبـاط بـین       سازي شدند. در گام بعدي هآماد Excelآوري شده در محیط  هاي جمع هسپس داد. ساالنه متوسط
  استفاده شد. 5/4نسخه Canoco فزارا نرمدر 1RDA  تحلیل تطبیقی از، مدیریتیاقلیمی و با عوامل  عملکرد و تنوع زیستی گیاهی

                                                             
  :مسئول مکاتبهhkazemi@gau.ac.ir.com  

1. Redundancy Analysis 

پژوهشی- مقاله کامل علمی  
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)، 50هـایوال  کود فسفر، نوع رقم (نتایج نشان داد عوامل مدیریتی از قبیل سابقه کشاورز، استفاده از کودپاش، استفاده از  ها: یافته
ورزي با دیسک و مصرف کود دامی تأثیر زیادي بر عملکرد دانه داشتند. زیرا این عوامـل زاویـه    کود پتاسیم، کود نیتروژن، خاك

ه از صورت دستی، اسـتفاد  هتري با بردار عملکرد کلزا داشتند. اما عواملی مانند، آتش زدن بقایاي محصول قبل، کودپاشی ب نزدیک
دار، اثر معکوس بر عملکرد کلزا داشـتند. در بـین    ورزي با گاوآهن برگردان صورت دستی و خاك رقم آر جی اس، کاشت بذر به

که سایر عوامل مانند دماهاي متوسط،  ترین عامل اقلیمی تاثیر گذار بر عملکرد دانه بود، در حالی عوامل اقلیمی بارش ساالنه، مهم
شـانون،  هـاي تنـوع    دامنه تغییرات شاخص ،همچنیني برخوردار بودند. تر کمه عامل بارش، از اثرگذاري بیشینه و کمینه نسبت ب

،  Canocoمحاسبه شد. براساس خروجی نرم افـزار   1/2-9/4و  11/0-46/0، 9/0-2/2ترتیب،  سیمپسون و عکس سیمپسون به
  تأثیر مثبتی داشت. هاي تنوع زیستی گیاهی در مزارع کلزا متغییر بارش ساالنه بر شاخص

  

، هـا  هـرز و بیمـاري   مطلـوب گیاهـان  نیتروژن، مدیریت کود بهینه  مصرفبا  دست آمده هبراساس نتایج ب ،طور کلی ه: بگیري نتیجه
را  کلزا محصول توان عملکرد ضدعفونی بذر میبا هاي مناسب و  انتخاب رقممناسب،  تاریخ کشت، انتخاب بذر مناسب مصرف

  .فزایش دادادر مزارع گرگان 
  

 .RDAعوامل مدیریتی،  عوامل اقلیمی، زیستی، عملکرد،  هاي تنوع شاخص :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

در بسیاري از منـاطق    L. (Brassica napus(کلزا   
و  آیـد  جهان یک زراعت مهم اقتصادي بـه شـمار مـی   

 کننده روغن و کنجاله جهـان اسـت   تامینسومین منبع 
گیري  ، افزایش چشم2014سال تا  1974). از سال 54(

ــب     ــر) در اغل ــار براب ــدود چه ــاالنه (ح ــد س در تولی
ــت  ــده روي داده اس ــورهاي تولیدکنن ــن 10( کش ). ای

افزایش در تولید نه تنها در نتیجه افـزایش سـطح زیـر    
کشت محصول بلکه به دلیل افزایش عملکرد در واحد 

کشـور بـه    ازیدر حال حاضر با توجه به ن سطح است.
ـ  هاي دانه دیلکشت و تو خـاص   هـاي  یژگـ یو ،یروغن

و  آب مختلـف  طیکلـزا و سـازگاري آن بـا شـرا     اهیگ
ـ ا تیاهم یی،هوا و بـه   یافتـه  شیمحصـول را افـزا   نی

روغـن خـام    نیجهـت تـأم   تیبا اهم اهیگ کیعنوان 
بـر اسـاس آمـار     ).2( دیآ یکشور به شمار م ازیمورد ن

ـ وزارت جهاد کشـاورزي حـدود    کلـزاي   ک چهـارم ی
این اسـتان  ). 5( شود یم دیتول گلستان استان رد کشور
را  کشـور  در اول رتبـه  کلـزا  کشـت  ریز سطح از نظر

 هکتـار،  50983 حـدود  کشت ریز سطح با که داراست
به این استان  کشور يکلزا کشت سطح ازدرصد  3/32

 109175 گلستان استان در کلزا دیتول زانیم. تعلق دارد
 بـه  را کشور کلزا دیتول کل ازدرصد  1/31 که بوده تن

 درصـد  30 ایـن اسـتان   در. است داده اختصاص خود
 صـورت  به آن درصد 70 و یآب صورت به کلزا مزارع

در  تن 14/2 آن عملکرد متوسط و شود یم کشت مید
شهرستان گرگان یکی از مناطق عمده  .باشد یم هکتار

که با سـطح زیـر    باشد تولید کلزا در استان گلستان می
 ،تـن  10400هکتار و میزان تولید  5971کشتی حدود 

 اسـت  از کل کلزاي استان را به خـود اختصـاص داده  
)44(.  

در کلـزا تحـت تـاثیر     دانه و روغـن  قابلیت تولید
). 25( گیـرد  زراعی قرار می مدیریتشرایط محیطی و 

یکی از مشکالت عمده کشت کلزا در استان گلسـتان  
در  عملکرد به دلیل حساسیت کلـزا بـه حشـرات    خال

ي گیاهی بـه  ها بیماري شیوع ،زمان گلدهی و همچنین
 (فومـا) و پوسـیدگی سـفید    ویژه بیماري سـاق سـیاه  

هاي دیگـر   محدودیتاز جمله باشد.  (اسکلروتینیا) می
اشـت و  آالت مناسـب ک  توان به عدم وجود ماشـین  می

که سبب کـاهش سـطح سـبز     اشاره کرد کلزا برداشت
ند و شــو درو مـی کلـزا و ریـزش زیـاد آن در مرحلـه     
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کمبـود  هاي مناسـب و   کش علفعدم وجود  ،همچین
. گـزارش شـده   )12( مورد استفاده اشاره کردبذرهاي 
هـاي شـمالی آمریکـا     عملکرد دانه در دشـت است که 

در اواسط تابسـتان محـدود    الاغلب به علت دماهاي با
کـاهش  یکـی از دالیلـی کـه     ،همچنین ).19( شود می

 کنـد، شـیوع   مـی الیا توجیـه  عملکرد کلـزا را در اسـتر  
(فوما) و  ي گیاهی به ویژه بیماري ساق سیاهها بیماري

). در این راستا 20(اسکلروتینیا) است( پوسیدگی سفید
ــده  محــدود )، عوامــل2007لیســون و همکــاران ( کنن

خـاکی،  در سه بخـش شـامل عوامـل    عملکرد کلزا را 
بـه غیـر از    هـا  آن اقلیمی و مـدیریتی بـرآورد کردنـد.   

ــاریخ کاشــت و آب در  ماننــد ، عــواملیهــا مــاريبی ت
هــاي آبــی در آخــر فصــل،  ویــژه تــنش هبــ دســترس

زیرین خاك براي توسعه  الیههاي ناشی از  محدودیت
 میـزان  ماننـد هـاي شـیمیایی خـاك     محدودیت ،ریشه

 کننده ایجادعوامل به عنوان  را سدیم، شوري و اسیدیته
   ).26( دکردن عملکرد کلزا در استرالیا گزارش الخ

منـابع تولیـد   از  داریو پا نهیاستفاده به يامروزه برا  
ــاورزي  ــوالت کش ــه  ازیــن محص ــه برنام و  يزیــر ب

 يبـردار  . بهـره باشد یم نیزمسرمناسب از  يبردار بهره
عوامـل   تیریبه ضـعف مـد   زیاز هر چ شینادرست ب

 يهـا  اطالعـات و مهـارت   ،یبودن آگاه نییو پا دیتول
ـ . امربوط است کشاورزان یفن ـ و مسـئله بـه   نی در  ژهی

). 14( صـادق اسـت   تـر  بـیش برداران خـرد   مورد بهره
 يور بهـره  شیو افـزا  يتوسعه بخش کشاورز ،بنابراین

سـطح   یدائم شیافزا ازمندیبخش ن نیدر ا دیمنابع تول
و  يبــردار بهــره يواحــدها رانیمــد دانـش و مهــارت 

 یو سـبحان  یزدانی ).8(است  يکشاورز دکنندگانیتول
 ینگرش و دانش فن ت،یرینقش مد یبه بررس )2010(

 جیکار شهرستان قوچان پرداختنـد. نتـا   کلزا کشاورزان
 نسـبت  نگرش کشاورزان نینشان داد که ب قیتحق نیا

 ،یجـ یارتبـاط آن بـا منـابع ترو    زانیبه کشت کلزا و م

 محصـول  و عملکـرد  ياز عوامل اقتصـاد  يتمندیرضا
  ).55( وجود دارد يدار  یمثبت و معن یهمبستگ

ـ  )2004( آندرسون و همکاران ـ توز نیارتباط ب  عی
را مطالعـه   يا گونـه  تنوع يو الگو ییمنابع غذا یمکان

را  تـرات ین ونی عیتوز ،یبررس نیها جهت ا کردند. آن
بـه   نریوا -ن وشان شاخص و با استفاده از يریگ اندازه

 ییمـواد غـذا   فراهمی چگونگی که دندیرس جهینت نیا
ـ  يهـا  تعـداد گونـه  توانـد   میدر خاك،  را  ک منطقـه ی

ـ تومـاس و د  يها یبررس). 1( کند  محدود )، 1991(لی
ـ م  رز بـه ه گیاهان که ساختار جوامع دهد ینشان م  زانی

حـرارت   و درجه دارد یبستگ یمیاقل طیبه شرا يادیز
 نیا يریگ در شکل ینقش قابل توجه یبارندگ زانیو م

   هـان گیا جوامـع  یحال پراکندگ نیساختار دارد. در ع
 گریکـد یمسـتقل از   ی،طـ یمح طیهرز در پاسخ به شرا

 جامعه ساختار يبرا رهیچند متغ تجزیه. )47( باشد یم
 يدارا یطـ یکـه عوامـل مح   دهـد  یهرز نشان م  گیاهان

 باشـند  یهرز م   گیاهان در ساختار پوشش يدینقش کل
 و همکـاران  دیدر پژوهش انجام شده توسط فر ).27(
 سـاختار  مـؤثر بـر   یطـ یل محعوامـ  نیتر مهم )2008(

ـ اهم بیترت مزرعه در فرانسه، به 700هرز   گیاهان  ت،ی
 شـدند  یمعرفـ  یو توپـوگراف  میخاك، اقل يها یژگیو
و شرودر و همکاران ) 2011( هاشمی و همکاران ).9(
که بافت خـاك   نمودند خود اظهار یدر بررس )1993(

قابل در م هرز دارد،  گیاهانبر فلور  يا اثر قابل مالحظه
عدم  ایمورد مطالعه بر حضور مناطق  در یمیعوامل اقل

 نداشـت  یچنـدان  ریهـرز تـأث   گیاهان يها حضور گونه
 یهمبستگ زین )2006(و همکاران  این ي. مهد)15 ،43(

ـ را با جوامـع گ  یبارندگ و یوگرافیزیف يرهایمتغ  یاهی
 GIS  بـابلرود، بـا اسـتفاده از    زیـ موجود در حوزه آبخ

کـه ارتفـاع و    دندیرسـ  جـه ینت نیا بهو  ندکرد یبررس
جوامـع   کیـ عوامل در تفک نیتر مهم بیترت به یبارندگ

 ینیخادم الحسـ در همین راستا  ).29می باشند( یاهیگ
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 و هـا  يو بلنـد  یمعتقدند که پسـت  )2007(و همکاران 
ـ از سـطح در  ارتفـاع  عوامـل   يرو میطـور مسـتق   بـه  ای

 هچون کاهش درجه حرارت مؤثر بود يگرید یطیمح
خاك بر  لیدر تشک ریتأث قیاز طر میمستقریطور غ به و

از  عامل دو نیکه خود ا دنگذار یم ریتأث یاهیجوامع گ
 ).23( باشـند  یمـ  هـا  گونـه کننده پراکنش  نییتععوامل 

) و میرزایی 2003( و همکاران زیرو - لرزیوهمچنین 
و درجه حـرارت   یبارندگ ارتفاع،) 2008( و همکاران

 یاهیـ گ يها پیمؤثر در پراکنش ت یطیرا از عوامل مح
 نیکادمون و دانقبال  هرچند ). 52، 35( نمودند یمعرف

ـ را در توز یهمچون بارندگ اقلیمیعوامل  )1999(  ،عی
تاثیرگـذارتر   یاهیـ و جوامـع گ  ها گونه یالگو و فراوان

  . )21( معرفی کرده بودند
)، بیــان نمودنــد کــه 2019تومــاس و فریــدریک (  

هرز با تغییـر   هاي مختلف گیاهان گونه ظهور و غالبیت
هاي زراعی به شدت تحـت   عوامل محیطی و مدیریت

)، 2011( ). متقـی و همکـاران  51( گیـرد  تاثیر قرار می
پژوهشی به منظور بررسی عوامل مختلف محیطی بـر  

ـ بار هـرز  اهانیگپراکنش و تراکم   در غالـب  بـرگ  کی
ـ ا نتایج .دادند انجام کشور یآب گندم مزارع ـ تحق نی  قی
 یوحش والفی تراکم بر ساالنه یبارندگ عامل داد نشان

در  ).30( دارد یمیمسـتق  و مثبتاثر  چاودار و زمستانه
بررسی تاثیر عوامل محیطی روي مزارع گندم و غالت 

) 2018( در غرب مجارستان توسط پینکه و همکـاران 
مشخص شـد کـه متغییرهـاي محیطـی روي ترکیـب      

  ). 41( داري دارند ر معنیهاي مهاجم تاثی برخی گونه
اطالع از روابط بین متغییرهاي مدیریتی و اقلیمـی    

تواند به مدیریت بهتر مزارع و  با عملکرد محصول، می
یابی به تولید پایدار کمک نماید. بنابراین هـدف   دست

از این مطالعه، در گـام اول کمـی کـردن روابـط بـین      
ــ  ــا عملکــرد دان ــدیریتی ب ه و متغییرهــاي اقلیمــی و م

 RADزیستی گیاهی با استفاده از تحلیل تطبیقـی   تنوع
و گـام دوم شناســایی    Canocoدر محـیط نـرم افـزار   

ــول در محدودعوامــــل  ــده عملکــــرد محصــ کننــ
 هاي کلزاي شهرستان گرگان بود. بوم کشت

  
 اه مواد و روش

هـاي   محدوده مورد مطالعـه ایـن پـژوهش، زمـین    
ن در کشاورزي شهرستان گرگـان بـود. ایـن شهرسـتا    

بخش جنوبی استان گلستان واقـع شـده اسـت کـه از     
قـال و بنـدرترکمن و از    هـاي آق  شـمال بـه شهرسـتان   

جنــوب بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان 
آباد کتول و از غرب به شهرستان کردکوي محدود  علی
متـر   135شود. شهرستان گرگان با متوسط ارتفـاع   می

 9/12درجـه و   54باالتر از سطح دریا، در مختصـات  
 36دقیقـه طـول شـرقی و     9/44درجه و  54دقیقه تا 
دقیقه عرض  8/58درجه و  36دقیقه تا  6/30درجه و 

). وسـعت شهرسـتان   1(شکل  شمالی واقع شده است
مساحت  درصد از 91/7کیلومترمربع ( 8/1615گرگان 

هـاي طبیعـی، ایـن     باشـد. از نظـر ویژگـی    استان) مـی 
اي و  اي، کوهپایـه  اي جلگـه  شهرستان داراي سه ناحیه

از نظر اقلیمی، در نقـاط   ،باشد. همچنین کوهستانی می
جنوبی این شهرستان اقلیم معتدل و مرطوب و نواحی 

  ).12( شمالی اقلیم نیمه مرطوب وجود دارد
بـرداري طـی    نمونـه برداري از مزارع کلزا:  نمونه

در  1394-95هاي اردیبهشت و خرداد سال زراعی  ماه
ــایوال  مزرعــ 58 ــم ه ــزا رق در  50ه تحــت کشــت کل

شهرستان گرگان انجـام شـد. بـدین منظـور موقعیـت      
مزارع زیر کشت کلزا براساس قراردادهاي منعقد شده 
کشاورزان بـا مراکـز خـدمات کشـاورزي، از مراجـع      

تـرین   مربوطه اخذ شد و تعداد شش روسـتا بـا بـیش   
ــردار در ســطح شهرســتان  ســطح زیرکشــت و بهــره ب

تعداد نمونه مورد نیاز براي هـر منطقـه    انتخاب شد و
مشخص گردید. پراکنش روسـتاها   Wبراساس الگوي 

در چهار جهت اصلی شمال، جنوب، شـرق و غـرب   
شهرستان گرگان انتخـاب و در هـر روسـتا حـدود ده     
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مزرعه کلزا در چهار جهـت اصـلی نسـبت بـه مرکـز      
گردیـد. بـر ایـن    بـرداري مشـخص    روستا براي نمونه

 5هکتـار، تعـداد    5/0-2رع با مسـاحت  اساس در مزا
هکتـار،   2-5متر مربعی، در مزارع  25/0/ در 25کادر 

 13تر از پـنج هکتـار،    کادر و در مزارع بزرگ 9تعداد 
) 2012باشـی و همکـاران،    (مـین  Wکادر طبق الگوي 

  ).28برداري گیاهی پرتاب گردید( جهت نمونه

  
  

                                                            
 

  کشور و گلستان استان ،گرگان هاي کشاورزي مورد مطالعه درشهرستان زمین جغرافیایی موقعیت -1شکل 
Figure 1- The geographical location of the studied croplands and Gorgan County in Golestan province and country 

 
هـان درون هـر کـادر    پس از انداختن هر کادر، گیا  

آوري و  به تفکیک جنس و گونه دقیقاً شناسایی  جمع
تشـخیص نبـود، آن     هـرزي قابـل   شدند. چنانچه گیـاه  

نمونه را بـه صـورت کامـل اطالـه کـرده و بـه مرکـز        
تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلسـتان  
واقع در شهر گرگان ارسال و مشخصات آن شناسایی 

لکرد دانه مربوط بـه هـر مزرعـه در    و ثبت گردید. عم
طور کامل از  ها به زمان رسیدگی کلزا برداشت شد. دانه

شاخ و برگ جدا و درون پاکت کاغذي ریختـه شـد.   
هـا بـه مـدت     ها، پاکت سپس براي کاهش رطوبت دانه

گـراد   درجـه سـانتی   58ساعت درون آون با دماي  48
ل قرار داده شدند. پس از اطمینان از خشک شدن کامـ 

گیري و نتـایج   ها با استفاده از ترازو اندازه ها، نمونه دانه
حاصله یادداشـت شـد. در ایـن مطالعـه بـراي تعیـین       

مـدل   GPSبرداري شـده از   موقعیت مکانی نقاط نمونه
GarminMap60.استفاده شد ،  

اطالعـات اقلیمـی و مـدیریتی مـزارع:      آوري جمع
ه اطالعات مـدیریتی هـر مزرعـه از قبیـل نـوع سـابق      

ــزان مصــرف کودهــاي   ــاوب زراعــی، می کشــاورز، تن
ورزي، میـزان   ها، نوع ادوات خاك کش شیمیایی و آفت

 سـایر  پاشی، ادوات کاشـت و  بذر مصرفی، ادوات سم
ه و از طریـق  منا برداران، در قالب پرسش اطالعات بهره

آوري  مصاحبه چهـره بـه چهـره بـا کشـاورزان جمـع      
 ازین موردشناسی هواهاي  آوري داده گردید. براي جمع

ــا ــه ا نی ــات زمطالع ــا ســتگاهیا اطالع ــینوپتیک يه  س
 شـد  اسـتفاده گلستان  استان یشناس میاقل و (همدیدي)

استان  یاطالعات از اداره کل هواشناس نی). ا1 جدول(
 یمـ یاقل يرهایمتغدر این پژوهش  .ندشد هیگلستان ته

 نه،یکم يمورد مطالعه عبارت بودند: بارش ساالنه، دما
  متوسط ساالنه. يو دما نهیشیب يدما
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 استان گلستانواقع در  مورد استفادههاي هواشناسی  اطالعات مکانی ایستگاه-1جدول

Table 1-Spatial information of used meteorological stations of Golestan province 
 ردیف
Row 
 

  نام ایستگاه
Station name  

 (درجه) طول جغرافیایی
Longitude(degrees) 

 (درجه) عرض جغرافیایی
Latitude (degrees) 

  (متر) ارتفاع از سطح دریا
Elevation (meters) 

1  
 هاشم آباد گرگان

Hashem Abad Gorgan  54.2  36.8  13.3  

2  
 گنبد کاووس

Gonbad-e Kavous 
55.2  37.3  37.2  

3  
 کالله

Kalaleh 
55.5  37.4  128.8  

4  
 مراوه تپه

Maraveh Tappeh  56  37.9  460  

5  
 علی آباد کتول

Aliabad Katul  54.8  36.9  184  

6  
 فرودگاه گرگان

Gorgan Airport  54.3  36.8  1.5  

7  
 بندر ترکمن

Bandar-e Torkaman  54  36.8  20  

  
در ایـن مطالعـه   : گیري تنـوع زیسـتی گیـاهی    اندازه

)، سیمپسون (رابطه 1واینر (رابطه -هاي شانون شاخص
)، به شرح زیر محاسـبه  4)، عکس سیمپسون (رابطه 2

  ).28، 7شدند (

i  :1رابطه 

s

i
i PPH ln'

1




 

                       
اي  : تحـت عنـوان شـاخص تنـوع گونـه     ˈHکه در آن 

 iسهم افراد در گونه  Pi: شود، واینر نامیده می-شانون 

ام نسبت به کل نمونه است که به صـورت  
N
nP i

i     
اي هـم گفتـه    شـود و بـه آن نسـبت گونـه     تعریف می

   باشند. می ها تعداد گونه: Sشود و  می
  :2رابطه 




s

i
ipD

1

2

 
D : وشاخص سیمپسون Pi: سهم گونه i  در جامعهام 

  باشند. می
یابـد،   تنوع کاهش می، D جا که با زیاد شدن آن از

بنابراین شاخص تنوع سیمپسون به طـور معمـول بـه    
مقدار ایـن شـاخص بـین    . شود بیان می D-1 صورت

ـ  1صفرتا ً ن شـاخص در  متغیراست و براي محاسبه ای
  شود: یک جامعه محدود از رابطه زیراستفاده می

  :3رابطه 














s

i

ii

NN
nnD

1 )1(
)1(1ˆ1

 
D–1 :شاخص تنوع سیمپسون ،ni :تعداد افراد گونه i 

تعـداد  : S تعداد کل افراد در نمونه و: N، ام در جامعه
  باشند. می ها در نمونه گونه

  :4رابطه 


 2

11

iPD  
1/D :عکس شاخص سیمپسون و Pi : سهم گونـه i  ام

  باشند. می در جامعه
بـا   تنـوع زیسـتی   تعیین رابطه بین عملکرد دانـه و 

جهت تجزیه و : اقلیمی متغییرهاي مدیریتی وعوامل 
هـاي گیـاهی    اقلیمی و مدیریتی با داده هاي تحلیل داده

و تحلیـل تطبیقـی    5/4 هخنسـ  Canocoاز نـرم افـزار   
RDA  .تحلیل جهت تفسیر گرافیکـی  این استفاده شد
اي تنوع زیستی بـا عوامـل   ه و شاخص عملکردرابطه 

ــی  ــدیریتی و اقلیم ــتفاده م ــد اس ــدول ( ش ) 2در ج
اختصارات استفاده شده در تحلیـل  شـرح داده شـده    

مســتقیم هــاي  از روش RDA تحلیــل تطبیقــیاســت. 
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هـاي گیـاهی و    بنـدي اسـت. در ایـن روش داده     رسته
زمان براي استخراج شـیب   طور هم به هاي محیطی داده

عوامـل   بـا هاي گیاهی  رتباط گونهتغییرات محیطی و ا
حـال حاضـر    در .دنشو و مدیریتی استفاده می محیطی

در  بندي  هاي رسته روشترین  دهاین تحلیل از پر استفا
ش وتحلیل الگوهاي جوامع گیـاهی اسـت. در ایـن ر   

واحدهاي نمونـه برداریـو متغیرهـاي    ها،  زمان گونه هم
، هـا  شـود و ارتبـاط بـین گونـه     بندي می محیطی رسته

ــرداري، ارتبــاط بــین واحــدهاي نمونــه ــین  ب ارتبــاط ب

بــا  هــا ارتبــاط گونــه ،متغیرهــاي محیطــی و همچنــین
برداري بـا   متغیرهاي محیطی و ارتباط واحدهاي نمونه

در ایـن تحلیـل    آیـد.  دسـت مـی   بـه محیطی متغیرهاي 
ــه  ــدهاي نمون ــه  واح ــرداري و گون ــاي    ب ــر مبن ــا ب ه

وند و سپس در ش بندي می گیري معکوس رسته میانگین
یــک رگرســیون چندگانــه، ارتبــاط مکــان واحــدهاي 

روي محورها با متغیرهاي محیطی بررسی  برداي نمونه
  ).50( شود می

  

  اختصارات عوامل محیطی و مدیریتی -2جدول 
Table 2- Abbreviation of management and environmental vraibles 

  معادل انگلیسی
equivalent English  

  فارسیمعادل 
Persian 

equivalent  

  اختصار
Abbreviation  

  معادل انگلیسی
 English

equivalent  

  معادل فارسی
Persian 

equivalent  

  اختصار
Abbreviation  

Fallow – canola 
rotation  تناوب آیش. کلزا  F.C  maximum 

temperature  دماي بیشینه  TMAX  
Soybean-canola 

rotation  تناوب سویا. کلزا  S.C  minimum 
temperature  دماي کمینه  TMIN  

Faba bean – canola 
rotation  تناوب باقال. کلزا  B.C  Average 

temperature  دماي  متوسط  Tavg  
Nitrogen fertilizer  کود نیتروژن  N  rainfall  بارش  rain  

Phosphorus 
fertilizer  کود فسفر  P  Shannon -Wiener 

Index  
شاخص تنوع 

  shanon  رواین- شانون

Potassium fertilizer  کود پتاسیم  K  Simpson Index  سیمپسون شاخص  simpson  

manure fertilizer  کود دامی  A.F  Simpson Reverse 
Index  

عکس تنوع شاخص 
  simpson/1  سیمپسون

Liquid fertilizer  کود مایع  L.F  Agricultural 
history  سابقه کشاورزي  A.H  

Use of fertilizer  ستفاده از کودپاشا  F.M  Sowing with 
machine  ردیف کار  L.R  

Manual Fertilization  کودپاشی با دست  M.F  Sowing with 
labor  کاشت بذر با دست  H.P.S  

Grassy weeds 
herbicide  گراس کش  G.H  Hyola 50 cultivar  50رقم هایوال  Hyola 50  

Spraying by 
machines  

سم پاشی توسط 
  Rgs  رقم آر جی اس  T.S  RGS cultivra  آالتماشین

Hand spraying  
سم پاشی توسط 

 H.S  The amount of  دست
seed consumed  مقدار بذر مصرفی  A.O.S  

Insecticide  حشره کش  Insecticide  Canola- wheat 
rotation  تناوب گندم. کلزا  W.C  

Fungicide قارچ کش  Fungicide Rainfed farming کاشت دیم  R.F 

Irrigation by well آبیاري توسط چاه  Well 
Burning of crop 
residues before 

canola 

آتش زدن بقایاي 
 Fire  کشت قبل از کلزا

Hand weeding وجین دستی  H.w 
Primary tillage 

(moldboard 
plow) 

خاکورزي اولیه 
 Tillage  (گاوآهن برگرداندار)

Yield                  عملکرد                           Yield Disc tillage خاکورزي با دیسک  Disk 
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  نتایج و بحث
در  :رابطه بین تنوع زیستی گیاهی با عوامـل اقلیمـی  

واینـر،  -هاي تنوع شانون این مطالعه دامنه تغییرات شاخص
-46/0، 9/0-2/2سیمپسون و عکس سیمپسون به ترتیب، 

از تحلیـل   نتایج حاصـل  محاسبه شـد.  1/2-9/4و  11/0
RDA    نشان داد که محورهـاي اول و دوم همبسـتگی
ي با عوامل اقلیمـی داشـتند. بـر ایـن اسـاس،      تر بیش

متغییرهاي دماي متوسط و دماي بیشینه در طول محور 
اول، باالتر از سایر عوامل بوده و عواملی مانند بـارش  
و دماي کمینه مقـادیر بعـدي را در طـول ایـن محـور      

دهد محـور اول وابسـتگی    نشان می داشتند. این نتیجه
کـه محـور دوم،    ي به این عوامل دارد، در حالیتر بیش
ین مقادیر را در ارتباط با عوامل دماي بیشینه و تر بیش

 2). همان گونـه کـه در شـکل   3بارش داشت (جدول 
شود، شاخص غالبیت سیمپسون بـا توجـه    مشاهده می

دمـاي  به قرار گرفتن در راستاي بـردار دمـاي کمینـه،    
متوسط و دمـاي بیشـینه، از ایـن عوامـل تأثیرپـذیري      

ي داشته است. این در حالی است کـه شـاخص   تربیش

واینر تحت تأثیر عوامل بـارش و دمـاي   –تنوع شانون 
تـوان   مـی  2کمینه قرار گرفته است. با توجه به شـکل  

نتیجه گرفت که شاخص عکس سیمپسون نیز با قـرار  
ي بـا  تـر  بیشرتباط گرفتن در جهت عامل بارش، در ا

 باشد. در مطالعـه تـأثیر تغییـرات    این عامل محیطی می
هاي تنـوع در مـزارع گنـدم     محیطی بر شاخص عوامل

 دماي و بارش )، اثر2014گرگان، کامکار و همکاران (
را روي شاخص غالبیت سیمپسـون و بـارش و    کمینه

واینـر و  -دماي متوسط را در ارتباط با شاخص شانون
 انـد  مثبـت گـزارش نمـوده    در جهتعکس سیمپسون 

 )، سـاختار 1991دیل ( و توماس ). در همین راستا22(
 تحـت تـأثیر   زیـادي  بـه میـزان   هـرز را   گیاهان جوامع

 گـزارش کردنـد کـه درجـه     شرایط اقلیمی دانسـتند و 
 قابـل  نقـش  تابستان و در بهار بارندگی میزان و حرارت
ـ    این گیري شکل در توجهی ده سـاختار دارد. آنـان عقی

بـه   پاسـخ  در هـرز   گیاهان جوامع پراکندگی داشتند که
  .)47( باشند می یکدیگر از مستقل محیطی شرایط

  

  
  RDA هرز مزارع کلزا در ارتباط با عوامل اقلیمی براساس تحلیل تطبیقی  هاي تنوع زیستی گیاهان نمودار شاخص -2شکل 

Figure 2-Graph of biodiversity indices of weeds in canola fields in relation to climatic factors based on RDA 
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 RDA تحلیل در محورها با ارزیابی مورد هايمتغیر همبستگی مقدار-3 جدول
Table 3- The correlation value of the evaluated variables with the axes in the RDA analysis 

 
: رابطه بین تنوع زیستی گیاهی بـا عوامـل مـدیریتی   

ـ   دسـت آمـده، همبسـتگی بـین عوامـل       هطبق نتـایج ب
هاي تنوع زیسـتی گیـاهی در سـه     اخصمدیریتی و ش

کنـد کـه    باال بود. این نتایج پیشـنهاد مـی   RDAمحور 
هـاي   داري بین عوامل مدیریتی و شـاخص  رابطه معنی

تنوع گیاهی وجود دارد. از جمله عواملی که در محور 
هـا داشـتند    ین تأثیر را روي ایـن شـاخص  تر بیشاول 

 عبــارت بودنــد از ســابقه کشــاورزي، اســتفاده از     
آالت، اجـراي   پاشی بـا ماشـین   ها، سم برگ کش باریک

کلزا، مصرف کود دامی، وجـین دسـتی،   -تناوب گندم
ــش ــاوب آی ــویا-تن ــزا و س ــور دوم -کل ــزا. در مح کل

ین مقادیر در ارتباط با عوامل سابقه کشاورزي، تر بیش
هاي کوددهی، استفاده از کود فسفر و کود دامـی   روش

ز کود دامی، اسـتفاده  ). استفاده ا3مشاهده شد (جدول 
کلزا -کلزا و سویا-هاي آیش از بذر آر جی اس، تناوب

-و استفاده از کود نیتروژن با بـردار شـاخص شـانون   
توان  واینر رابطه مستقیمی داشتتند و  بر این اساس می

ي هم روي این شـاخص  تر بیشنتیجه گرفت که تأثیر 
-هـاي گنـدم   که عواملی مانند تناوب داشتند ، در حالی

، مصـرف  50هـایوال  کلزا، استفاده از رقم -کلزا و باقال
ها و وجین دسـتی در جهـت عکـس     برگ کش باریک

) و انتظار 3(شکل  این شاخص در نمودار قرار گرفتند
رود تأثیر منفی بر روي این شاخص داشته باشـند.   می

براي مدیریت بهتـر گیاهـان هـرز در مـزارع      ،بنابراین
رگیري ایــن عوامــل کــا هکلــزاي شهرســتان گرگــان بــ

مــدیریتی از جملــه رعایــت تنــاوب زراعــی پیشــنهاد 

-گردد. نتایج نشان داد که عواملی نظیر تناوب آیش می
پاشـی دسـتی    اس و سـم  جـی کلزا، استفاده از بـذر آر 

ي بر شاخص سیمپسون گذاشـته و  تر بیشمزرعه تأثیر 
هـا و   کـش  کـار، باریـک بـرگ    عوامل استفاده از ردیف

آالت در جهت معکـوس روي   شینپاشی توسط ما سم
این شاخص تأثیرگذار بودنـد. امـا در مـورد شـاخص     

کـش، اسـتفاده از    برگ عکس سیمپسون، عوامل باریک
آالت، استفاده از بذر  ماشینپاشی توسط  کار، سم ردیف

کلزا و وجـین دسـتی تـأثیر     -، تناوب گندم50هایوال 
ي نسـبت بـه سـایر عوامـل بـر ایـن شـاخص        تر بیش

کلزا، اسـتفاده از  -د. هرچند عوامل تناوب آیشان داشته
صـورت دسـتی، جهتـی     پاشی بـه  و سماس  آرجیبذر 

بـا   ).3 (شـکل  منفی با بردار این شاخص  نشان دادند
)، 2014توجه به نتـایج مطالعـه کامکـار و همکـاران (    

 کــه  اــسوی انندـــم تابستانه هاي کشت گیاهان تغییر

توانـد از   گیـرد، مـی   مـی  قرار کلزا یا گندم با تناوب در
هرز   پایدار گیاهان مدیریت بر مبتنی هکارهاي جمله را

ــد  ــان باش ــه گرگ ــاران  22( در منطق ــی و همک ). نراق
هرز   گیاهانبینی الگوي رویش  به منظور پیش)، 2014(

در  گندم، کلزا و در حالت نکاشـت (آیـش)   در مزرعه
ین تـراکم  تـر  بـیش پردیس ابوریحان دانشـگاه تهـران،   

 کیســه کشــیش  )،Sisymbrium sophia( شــیرخاک
)Capsella bursa-pastoris( ــخ ــیر تلــ  و خاکشــ
)sp. Erysimum(   .را در حالت آیش مشاهده نمودنـد

ها نتیجه گرفتند که که آیش قبل از محصول اصـلی   آن
). 37( شود هرز می  باعث افزایش تراکم و تنوع گیاهان

 عوامل اقلیمی

Climatic factors 
 محور اول

First axis 

 محور دوم
Second axis 

 محور سوم
Third axis 

متوسط يدما  
Tavg 

0.312 0.701 0.447 

نهیشیب يدما  
TMAX 

0.303 0.863 0.224 

  بارش
Rain 

-0.272 -0.859 -0.103 
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و بـود.  سـ  نتایج این پژوهش با نتایج این محققـان هـم  
 ،طور کلی تحقیقات داخلـی و خـارجی و همچنـین    هب

هاي شخصی کشـاورزان نشـان داده اسـت کـه      تجربه
کشت کلزا در تناوب با گندم داراي مزایـاي متعـددي   

هـرز و کـاهش آفـات و      نظیر کاهش جمعیت گیاهان
 و آبـادي  ). زارع فـیض 36باشد ( هاي گندم می بیماري

 هـرز   خشک گیاهانوزن  ترین ) بیش2013زاده (رستم
 تنـاوب  در را آن تـرین  کـم  گنـدم و  مداوم کشت در را

 نمودنـد  گـزارش  گندم-کلزا-گندم-سیب زمینی-گندم
 شامل ). گزارش شده است چنانچه تناوب زراعی56(

 محصـول  یـک  آن ادامـه  در و زمسـتانه  محصـول  یک
 خواهد یافت. افزایش هرز  باشد، تراکم گیاهان تابستانه

 محصـول  دو چهارسـاله بـا   دوره یک رد تناوب اگر اما
 شـود،  طراحـی  محصول تابستانه دو آن ادامه و زمستانه

 ،طورکلی ه). ب3( یافت کاهش خواهد گیاهان این تراکم
 و نظام زراعـی  در بوم تنوع ایجاد دلیل به زراعی تناوب
 مؤثر هرز گیاهان و تنوع تراکم در کاهش اي، گونه تغییر

ها  هم راستا با این یافته ). نتایج این پژوهش24است (
هـرز، از جملـه     بود. بنابر پیشنهاد متخصصان گیاهـان 

هرز   هاي اقدامات زراعی با هدف کاهش جمعیت گونه
 و افزایش قدرت رقابت گیاه گنـدم در مقابـل گیاهـان   

هرز، گنجاندن گیاهـانی ماننـد کلـزا، بـاقال، سـبزي و       
  ). 35( باشد صیفی در تناوب می
اســتفاده از کــود دامــی بــا بــردار  در ایــن مطالعــه

 واینر رابطه مسـتقیم و مثبتـی داشـت   -شاخص شانون
سازد کـه در   ). این نتیجه روشن می3(شکل  )465/0(

 هـرز  اند، گیاهـان   مزارعی که کود دامی مصرف نموده
شـوند. در   پراکنـده  نیـز  دامـی  کـود  طریق توانند از می

ـ  واینـر افـزایش مـی    -نتیجه شاخص تنوع شانون د. یاب
نتایج این پژوهش هم راستا با نتایج باقري و همکاران 

 کـود  نمونـه  36 ها، ) محققان بود. در مطالعه آن2013(
  در را هرزگونه  48آوري و  مزرعه جمع 20از  را دامی

 دامی کود از استفاده ،طورکلی ه). ب6( مشاهده شد ها آن

 و کوچـک  اراضـی  در ویـژه  بـه  از منـاطق  بسیاري در
 هـاي  نگرانـی  تـرین  مهـم  باشـد و از  مـی  رایج معیشتی

 گسـترش  دامـی،  مصرف کودهـاي  مورد در کشاورزان
  ).42است ( هاي گیاهی بیماري و هرز  گیاهان

)، استفاده از کود 3دست آمده (شکل  بهطبق نتایج    
نیتروژن در مزارع کلزاي گرگـان، در جهـت افـزایش    

رز ه  واینر و بر تنوع زیستی گیاهان –شاخص شانون 
افزایش کود ). گزارش شده است که 182/0بود (موثر 

 در وحشـی  یـوالف  رشـد  تحریک تواند با می نیتروژن
اثرات رقابتی یـوالف وحشـی را    ،رقابت با گندم بهاره

این مزیت در یـوالف وحشـی    سرانجام .نمایدتشدید 
 شـود  مـی منجر به بهبود کـارایی اسـتفاده از نیتـروژن    

)40 .(  
آمده از این تحقیـق، مشـخص   دست  بهطبق نتایج 
کـش در مـزارع خـالف      برگ باریک از شد که استفاده

 واینر و سیمپسـون  –شانون  هاي شاخص جهت بردار
کش  با مصرف علف ،. به عبارتی دیگر)3(شکل  است

هـرز مـزارع کلـزا     اي و یکنواختی گیاهان از تنوع گونه
)، 2014کاسته شد. در همین راستا غالمی و همکاران (

کـش در   هایی مانند علف ن نمودند که مصرف نهادهبیا
مزارع به عنوان عامل اصلی ایجـاد تغییـرات در تنـوع    

هـا همچنـین    شـود. آن  هرز شناخته مـی  اي گیاهان گونه
نتیجه گرفتند که در مـزارع گنـدم بـا سـابقه مصـرف      

هـرز کـاهش یافتـه     اي گیاهـان  ها، تنوع گونه کش علف
ــت ــل از  13( اس ــایج حاص ــ). نت ــرف  ابیارزی مص

  گیاهـان  زیسـتی  تنوع کنترل برانتخابی  هاي کش علف
 سموم کاربرد هرز در مزارع سیب زمینی، نشان داد که 

 را هـرز   گیاهان خشک وزن شاهد، به نسبت کش علف
داري در افـزایش   ش داده و تـأثیر معنـی  کـاه  شدت به

  ).38( عملکرد داشته است
 از اســتفاده مقایســه در ،3 شــکل اســاس بــر

 دسـت،  توسـط  پاشی سم و پاشی سم براي آالت ینماش
ــتفاده ــین از اس ــردار   ماش ــی روي ب ــر مثبت  آالت اث
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 سیمپسـون داشـت   و واینـر -شـانون  تنوع هاي شاخص
نتـایج حاصـل از پـژوهش     ،). در همین راستا237/0(

ارزیـابی  )، در خصـوص  2013باشـی (  ماکنالی و مـین 
هـرز در مـزاع گنـدم      گیاهـان علل مدیریت نامطلوب 

درصـد از   35حـدود  نشـان داد کـه    مال خوزسـتان ش
درصد بـا ادوات   65پاش مناسب و  مزارع گندم با سم

این امر موجـب کـاهش    و اند پاشی شده نامناسب، سم
کمبـود ادوات  عمومـاً   .ها شده است کش کارایی علف

و عـدم   هـا  آن پاشی مناسب، پـایین بـودن کیفیـت    سم
یگـر عوامـل   از د پاشی سم درست هاي آشنایی با شیوه

هـرز گـزارش     تأثیرگذار در مدیریت نامطلوب گیاهان
 اسـتفاده  عامل بردار ،). در این پژوهش31( شده است

 بـردار  بـا  موافـق  جهتـی  داراي اس آرجـی  بذر رقـم  از

 از حـاکی  نتیجـه  ایـن  که بود زیستی تنوع هاي شاخص
اسـت.   هـرز   تنوع گیاهان روي عامل این دار معنی تأثیر
، 50هـایوال   بـذر  از اسـتفاده  کـه  تاسـ  درحـالی  ایـن 

نشان  زیستی تنوع هاي با شاخص ي راتر کم همبستگی
رقمـی هیبریـدي    50هایوال ذکر است که ه داد. الزم ب

افشـان کلـزا    ، از ارقام آزاد گردهاس  آرجیبوده و بذر 
دنبـال آن   کشاورزان به). اصوالً 36شود ( محسوب می

 در ظیر مقاومتمورد نظر آنان صفاتی نبذر که هستند 
ــه تحمــل هــا، بیمــاري برابــر  بلــوغ هــا، کــش علــف ب

تحمل به غرقابی و کیفیت روغن و کنجاله ، اسبـــمن
بنیـه   . این درحالی است کـه دنباشداشته قابل قبول را 

هـا را بـا    زمینـه رقابـت بهتـر آن   ي هیبریـد ارقام  اولیه
   ).39( دکن هرز فراهم می  گیاهان

 

  
  RDA  هرز مزارع کلزا در ارتباط با عوامل مدیریتی برپایه  اي تنوع زیستی گیاهانه نمودار شاخص -3شکل 

Figure 3- Graph of weed biodiversity indices in canola fields in relation to management  
factors based on RDA 
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 RDA لیلمقدار همبستگی متغییرهاي مدیریتی مورد ارزیابی با محورها در تح -4جدول 
Table 4- The correlation value of the evaluated management variables with the axes in the RDA analysis 

 عوامل مدیریتی
Management factors 

 محور اول
First 
axis 

 محور دوم
Second 

axis 

 محور سوم
Third 
axis 

A.H -0.0611 0.3918 -0.025 
H.P.S 0.1431 -0.0255 0.2398 
L.R -0.1431 0.0255 -0.2398 

Hyola 50 0.205 0.0672 0.0046 
RGS -0.1245 -0.0774 -0.1353 

A.O.S -0.0571 0.3629 0.15 
W.C -0.4798 -0.272 0.2273 
F.C 0.3365 -0.0153 -0.1363 
S.C 0.3159 0.3251 -0.1365 
B.C -0.0468 -0.0471 -0.0493 

P 0.0315 0.4087 0.3155 
N 0.1827 0.2125 0.1832 
K -0.0852 0.0905 0.1981 

A.F 0.4654 0.3747 -0.0292 
L.F 0.0242 -0.0644 -0.2821 
F.M -0.1095 0.4373 -0.2388 
M.F 0.1095 -0.4373 0.2388 
G.H -0.6056 0.1809 0.1188 
T.S -0.5492 0.1089 0.0533 
H.S 0.2376 -0.0882 -0.2386 

Fungicide -0.0736 -0.1608 -0.2063 
Insecticide -0.1751 0.1364 -0.1073 

Well 0.0023 -0.1215 -0.3116 
R.F -0.0023 0.1215 0.3116 
Fire -0.1227 -0.2373 0.3816 

Tillage -0.1784 -0.314 0.0476 
disk -0.149 0.1624 -0.0424 
H.W -0.35 -0.1788 -0.0656 

  
بر اساس نتـایج  : قلیمیرابطه عملکرد دانه با عوامل ا

دست آمده وابستگی محور اول به متغیرهـاي دمـاي    هب
متوسط و دماي بیشینه بیش از بقیه عوامل اقلیمی بـود  
و این دو عامـل در طـول محـور اول بـاالتر از سـایر      

نتایج حـاکی   ،). همچنین5(جدول  عوامل قرار گرفتند
 عامـل بـارش بـر عملکـرد دانـه بـود       تـر  بیشاز تأثیر 

که دماي متوسط، بیشینه و کمینـه   ). در حالی-818/0(
ي برخـوردار  تر کمنسبت به عامل بارش، از اثرگذاري 

بودند و زاویه بازتري نسبت به عامـل بـارش داشـتند    
)، 2008مساعدي و کاهه ( ،). در همین راستا4(شکل 

ثیر بارندگی بر عملکرد محصوالت گنـدم  أبررسی تدر 
ثیر افزایش یا أتدادند که نشان  و جو در استان گلستان

کاهش بارندگی سـاالنه بـر عملکـرد گنـدم در طـول      
داراي  سـاله)  20(دوره  محدوده زمـان مـورد مطالعـه   

تـوان   کـه در مـورد جـو نمـی     درحـالی  ،باشد روند می
). بـر طبـق   33( محصول پیدا کرد در عملکردي روند

)، اثـر  2016هاي کـوچکی و نصـیري محالتـی (    یافته
گنـدم،  زراعـی   عملکـرد گیاهـان  بر  میمتغیرهاي اقلی

 گـراد  یسـانت  یـک  ازاي هر ذرت، نخود و چغندرقند به
درصد  17تا  9بین  ،کل دوره رشد افزایش دما در طی

فزایش دمـا، طـول   رسد که ا به نظر می .یابد کاهش می
کل دوره رشد و نیز طـول دوره پـر شـدن دانـه را در     

متوسـط در  طور  و به داد اي کاهش خواهد گیاهان دانه
افـزایش دمـا    هدرصد از تغییرات عملکرد ب 60حدود 

نتایج تحقیقات محمودي  ،). همچنین18( مرتبط است
بـه ازاي   )، حاکی از آن بـود کـه  2015( و پرهیزکاري

متر کـاهش بـارش،    یک درجه افزایش دما و یک میلی
، 15عملکرد جو، ذرت، چغندر و یونجـه بـه ترتیـب    

 و گنـدم  ،و عملکرد کلزادرصد افزایش  17و  13، 24
درصـد کـاهش    23 و 29، 20فرنگی به ترتیـب   گوجه

  ).32( ابدی می
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  RDA لیتحل هیبرپا اقلیمی عوامل با ارتباط در کلزا محصول عملکرد نمودار-4 شکل

Figure 4- Diagram of canola yield in relation to climatic factors based on RDA analysis 
  

 تحلیـل  در محورهـا  بـا  ارزیـابی  مورد متغیرهاي همبستگی دارمق - 5 جدول
RDA 

Table 5-The correlation value of the evaluated 
variables with the axes in RDA analysis 

 عوامل اقلیمی

Climatic factors 

 محور اول
First axis 

  متوسط يدما
T avg 

 نهیکم يدما
0.9588 

T MIN 
نهیشیب يدما  0.8211 

T MAX 
 0.8545 بارش

rain -0.8189 

  
بـا توجـه   : رابطه عملکرد دانه بـا عوامـل مـدیریتی   

ــدول   ــه ج ــادي  6ب ــتگی زی ــور اول داراي وابس ، مح
ــتفاده از    ــابقه کشــاورزي، اس ــدیریتی س ــل م ــا عوام ب

ورزي بــا  کــود فســفر، کودپاشــی دســتی، خــاك    
و کــود  50هــایوال دیســک، کــود پتاســیم، رقــم    

نتــایج نشــان داد کــه از  ،داشــت. همچنــین نیتــروژن
ــأثیر زیــادي روي       ــه ت ــل مــدیریتی ک ــه عوام جمل

گذارنــد عبارتنــد از: ســابقه کشــاورزي،  عملکــرد مــی
ــم   ــود فســفر، رق ــتفاده از ک ــاش، اس ــتفاده از کودپ اس

ورزي  ، کـود پتاسـیم، کـود نیتـروژن، خـاك     50هایوال 
با دیسک و کود دامی. عوامـل نـام بـرده شـده زاویـه      

کـه   ر عملکـرد داشـتند. در حـالی   تري بـا بـردا   نزدیک
ــا      ــی ب ــل، کودپاش ــول قب ــاي محص ــش زدن بقای آت

، کاشـت بـذر بـا    اس  آرجـی دست، اسـتفاده از رقـم   
ــاك  ــت و خ ــردان دس ــاخص  ورزي برگ دار، روي ش

ــکل      ــتند (ش ــوس داش ــر معک ــه اث ــرد دان ). 5عملک
نشــان داده شــده اســت  5گونــه کــه در شــکل  همــان
 یهمبسـتگ  نیتـر  بـیش  يدارا يکشـاورز  سـابقه  عامل

 ،). در همــین راســتا745/0( بــود دانــه عملکــرد بــا
ــایون ــر هم ــک ف ــه  ) در2005دار ( و مل ــی ب تحقیق

 در کلـزا  کشـت  کننـده  تعیـین  عوامـل  منظور شناسایی
 عـواملی  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  مازنـدران بـه   استان
 شـرکت  مزرعـه،  قطعـات  تعـداد  کشـت،  تجربـه  نظیر

 توسـعه  عوامـل  تـرین  مهـم  از ترویجـی  هاي کالس در
 رود مـی  شـمار  منطقـه بـه   ایـن  در کشـت کلـزا   سطح

ــا پژوهشــی ). در16( ــارت ســنجش هــدف ب  مه
زراعـی، محققـان    خـاك  مـدیریت  پیرامـون  کشاورزان

هــاي  مهــارت بــین کــه رســیدند نتیجــه ایــن بــه
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ســطح  عملکــرد، میــزان متغیرهــاي بــا کشــاورزان
و فنـآوري    دانـش  اجتمـاعی،  مشـارکت  زیرکشـت، 

   ).45( دارد وجود داري معنی و مثبت خاك ارتباط
 داده شـده اسـت،  نشـان   5 شکل در که گونه همان

ـ رد از اسـتفاده  بـا  بذر کاشت ـ  ریتـأث  کـار  فی  بـر  یمثبت
در خـاك    بـذر  ،طـور کلـی   دانـه داشـت. بـه    عملکرد

هـاي   بایسـت طـوري کاشـت شـود کـه از آسـیب       می
بـذرها  فیزیکی درامان باشد. در توزیع و کاشت دستی 

است کشاورز بتوانـد در مقـدار بـذر     در زمین، ممکن
دخالت داشته باشد، اما کنترلی بر توزیع یکنواخت آن 

هـا نخواهـد    ها و رعایت فاصله بین ردیف روي ردیف
شـود. در   تراکم مطلوب حاصل نمـی  ،بنابراین. داشت

کـار مکـانیزه،    هـاي ردیـف   کارگیري ماشین هنتیجه با ب
و در نتیجـه  یکنواختی در توزیع بذر، حفظ قوه نامیـه  

  ).4( پذیر است افزایش عملکرد محصول امکان
در این پژوهش مشخص شد که عامـل آتـش زدن   
بقایاي محصول قبل، بر عملکرد دانه اثر معکوس دارد 

 حاضـر  حـال  در کـه  ییآنجا از). 5) (شکل -447/0(
 قــمناط در اًــخصوص کشور زراعی هاي خاك تر بیش

 از و است مواجه خاك آلی ماده شدید کمبود با خشک
 و سـوزاندن  شامل مدیریت ناصحیح هاي روش ،طرفی
 روز افـزون  کـاهش  باعـث  گیـاهی  بقایـاي  آوري جمع
 مـدت  دراز در رونـد  ایـن ، گـردد  مـی  خـاك  آلـی  ماده

در  .کنـد  مـی  تهدید را کشور زراعی هاي وضعیت خاك
هـاي   نتیجه روند کاهش عملکـرد محصـول در زمـین   

شـود، امـري    ده مـی زراعی که بقایـاي گیـاهی سـوزان   
) 2015( آبادي ). زارع فیض53رسد ( طبیعی به نظر می

 در گیـاهی  بقایـاي  مـدیریت  تـأثیر  تحقیقـی روي  در
 زمینـی  سیب غده عملکرد بر تناوبی مختلف هاي نظام

تنـاوبی   شـرایط  در هـا  غـده  تولیـد  میـزان  که داد نشان
 یابـد  مـی  افزایش بقایا برگشت با و مختلف محصوالت

 مـدت  گیـاهی بـه   بقایاي سوزاندن ،ورکلیط ). به57(

 بـا  را کشـاورزي  هـاي  زمـین  طوالنی، عالوه بر اینکـه 

 عملکـرد  سازد، باعث کاهش می مواجه موادآلی کمبود

 بـراي  فسیلی هاي سوخت رویه بی مصرف و محصول

  ). 46( شود می بذر بستر سازي آماده
 بذر از استفاده مثبت بین ، رابطه5 شکل به توجه با

در معمـوالً   .دانـه دیـده شـد    عملکـرد  و 50 هـایوال 
 15تـا   10دانه حدود عملکرد  ،کلزا يهیبریدهاي  رقم

افشان گزارش شده  گرده آزادهاي  رقم از تر بیشدرصد 
 تـوده  زیسـت  و دانـه  هاي هیبریـدي،  اً رقمعموم. است

ــیش ــر ب ــد يت ــرده تولی ــبت و ک ــه نس ــم ب ــاي  رق ه
ر واقــع د .دارنــد يتــر بــیش ارتفــاع افشــان آزادگــرده

هیبریـد را بـه دالیلـی از جملـه      هـاي  رقـم کشاورزان 
ویژه تحت شرایط  ، پایداري عملکرد بهتر بیشعملکرد 
 ).39( کننـد  انتخاب می باالتر و ارزش افزوده نامناسب

و  جاسینسکا کلزا، زراعت در تروژنین مصرف مورد در
 تـر  بـیش  مصـرف  که )، گزارش دادند1993( همکاران

دانـه   نیتروژن درصد افزایش باعث ارد کودهاي نیتروژن
). 17( گـردد  مـی  کلزا و در نهایـت افـزایش عملکـرد   

سو با گزارش ایشان  هاي این آزمایش هم یافته ،بنابراین
نتایج حاصل از مطالعات طاهرخـانی و   ،بود. همچنین

ین تــر بــیش) حــاکی از آن اســت کــه 2006گلچــین (
 ر بوتـه ین تعداد غالف دتر بیش ،عملکرد دانه و روغن

االترین درصد پروتئین در دانـه از بـاالترین سـطح    ب و
). بـا توجـه بـه    48( نیتروژن حاصل شده استکودي 

) در مطالعه 2015نتایج پژوهش محمدي و همکاران (
 مختلـف  منـابع  بـه  کلـزا  دانه کیفیت و عملکرد واکنش

کردسـتان،   منطقـۀ  در زیسـتی  کمپوسـت و  دامی، کود
 کنـار  در دامـی  کـود  و مشـخص شـد کـه کمپوسـت    

 نیتـروژن  تربیشـ  فراهمـی  باعـث  شـیمیایی  هـاي  کـود 
 بـر  داري معنـی  تـأثیر  کـودي  منابع مختلف گردد و می

اي دیگـر   مطالعـه  ). در34( دارد دانـه کلـزا   عملکـرد 
 را گیـاه کلـزا   رشـد  فسفر، کوددهی که گردید مشاهده

داد  افـزایش  را گوگرد و نیتروژن جذب و بخشید بهبود
)11.(  
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  )RDA( هرز مزارع کلزا در ارتباط با عوامل مدیریتی هاي تنوع زیستی گیاهان نمودار شاخص -5شکل 

Figure 5- Chart of Biodiversity Indicators of canola fields Weeds in Relation to Management Factors (RDA) 
  

 RDA مقدار همبستگی متغیرهاي مورد ارزیابی با محورها در آنالیز -6 جدول
Table 6- The correlation value of the evaluated variables with the axes in RDA analysis 

 عوامل مدیریتی

Management factors 

 محور اول
First axis 

A.H 0.7457 
L.R 0.3246 

H.P.S -0.3246 
Hyola 50 0.394 

Rgs -0.3308 
A.O.S -0.1065 
W.C -0.1347 
F.C -0.0909 
S.C 0.1571 
B.C 0.1614 
N 0.3589 
P 0.5362 
K 0.3965 

A.F 0.3081 
L.F 0.1528 
F.M 0.5082 
M.F -0.5082 
G.H 0.2099 
T.S 0.3348 
H.S -0.1009 

Fungicide -0.0615 
Insecticide 0.1532 

Well 0.1047 
R.F -0.1047 
Fire -0.4479 

Tillage -0.1614 
disk 0.4313 
H.W 0.115 

 
  



 1400)، 3( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد چهاردم

80 

  کلی گیري نتیجه
کـه   یریتینشان داد که از جملـه عوامـل مـد    نتایج

گذارنـد   در مزارع کلزا مـی  بر عملکرد دانه مثبتی یرتأث
عبارتند از: سابقه کشاورز، استفاده از کودپاش، استفاده 
از کود فسفر، کود پتاسـیم، کـود نیتـروژن، نـوع رقـم      

ــا دیســک و کــود دامــی  )، خــاك50هــایوال ( ورزي ب
باشند. در حالی که عواملی مثل آتـش زدن بقایـاي    می

محصول قبـل، کودپاشـی بـا دسـت، اسـتفاده از رقـم       
ورزي بـا   ، کاشـت بـذر بـا دسـت و خـاك     اس  آرجی

دار، تـأثیر عکـس بـر روي شـاخص      گاوآهن برگردان
 مثبـت نتایج حاکی از تـأثیر   ،عملکرد داشتند. همچنین

کـه   حـالی  عامل اقلیمی بارش بر عملکرد دانه بود، در
سایر عوامل مانند دماي متوسط، بیشینه و کمینه نسبت 

 ي برخوردار بودنـد. تر کمبه عامل بارش، از اثرگذاري 
ـ  ی زیـاد و همبسـتگ  ،همچنین ـ  يدار یمعن  عوامـل  نیب

 محـور  سـه  در یسـت یز تنـوع  يها شاخص و یتیریمد
RDA  .ـ غالب شـاخص  ،یکلـ  طـور  بـه وجود داشت  تی

 بـردار  يراسـتا  در فتنگـر  قـرار  بـه  توجه با مپسونیس
 ریتـأث  نهیشـ یب يدمـا  و متوسـط  يدمـا  نـه، یکم يدمـا 

ـ ا از يتر بیش  تنـوع  شـاخص  داشـت، امـا   عوامـل  نی
 عامـل  ریتـأث  تحـت  مپسـون یسواینر و عکس  -شانون
مشــخص شــدن بــا  ،تتنــد. بنــابراینگرف قــرار بــارش

هاي تولید و تنوع زیستی  چگونگی ارتباط بین شاخص
محیطی و مـدیریتی مـزارع،    گیاهان هرز با متغییرهاي
کننـده تولیـد کلـزا در     محـدود گام بعدي رفع عوامـل  

شهرستان گرگان از جمله آتش زدن بقایـاي محصـول   
اسـتفاده از  و  دار برگـردان با گاوآهن ورزي  قبل، خاك

یـابی بـه عملکـرد پایـدار      رقم مناسب جهـت  دسـت  
 رسد. ضروري به نظر می

 
 سپاسگزاري

در  کـه  شهرستان گرگـان  از کشاورزان لهیوس نیبد
از  ،و همچنین اند اي داشته مانهیطرح همکاري صم نیا

حمایتهاي فنی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و 
منابع طبیعی استان گلستان و حمایت مـادي دانشـگاه   

به عمل  یقدردانعلوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري 
  .دیآ  یم
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