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Introduction 1 

One of the problems of agriculture in arid and semi-arid regions is low soil organic matter. Plant residues are a 

natural and important renewable source of plant nutrients that can be used together with other inputs to improve soil 

health and improve production. The method of preserving crop residues on the surface and cultivating directly inside 

the residues with minimal soil disturbance can be an alternative method for burning the residues, especially in 

summer cultivation. Therefore, in the present study, the effect of different rice residue managements on the growth 

and quantitative and qualitative yield of rapeseed cultivars was studied. 

  

Materials and Methods 

The experiment was performed as split plot layout based on a randomized complete block design with three 

replications. The main factor included the management of rice residues at four levels, including 1- According to 

conventional cultivation,2- Cultivation in plowed land with rice residues, 3- Cultivation in rice residues with 20 cm 

height, 4- Cultivation in rice residues with 40 cm height and the secondary factor of three rapeseed cultivars 

included 401, 4815 and okapi cultivars. In conventional cultivation (control), after harvesting the rice, the field was 

set on fire and after exposing the ground, plowing, disc and plotting of the land were done and planting according to 

the custom of the region in a row with distant 20 cm was planted. In the management of cultivation in plowed land 

with rice residues, after harvesting rice, plowing, disc and plot cultivation were done and planting was done in a row 

according to the custom of the region in a row with distances between planting lines of 20 cm. In the management of 

cultivation in rice residues with a height of 20 and 40 cm, rice harvesting from a height of 20 and 40 cm above the 

ground is done manually and then scattering rapeseed seeds similar to seed density in the custom method cultivation 

and then with the help of chisel plow rapeseed seeds it was mixed with the soil completely superficially at a depth of 

about 0.5-1 cm. 

 

Results and Discussion 

The results of analysis of variance showed that the effect of rice residue management on plant height, number of 

branches per plant, number of pods per plant, number of grains per pod, 1000- grain weight, grain yield, oil 

percentage and grain protein percentage was significant. The effect of cultivar types on number of pods per plant 

and grain yield was significant but not significant for other traits. Interaction of rice residue management and 
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cultivar type was significant on plant height, number of branches per plant, number of pods per plant, number of 

grains per pod and yield. The maximum grain yield in the cultivation of plowed land with rice residues in cultivar 

4815 by 2449.48 kg/ha and the minimum grain yield in the cultivation of rice residues with a height of 40 cm in 

cultivar 401 by 1187.41 kg/ha was observed. The maximum oil percentage and grain protein percentage in the 

cultivation of plowed land with rice residues by 21.62 and 48.16 were observed, respectively and regard to other 

residue managements were not significant. 

 

Conclusion 

In general, the results showed that the rapeseed cultivation in plowed bed along with rice residues is effective in 

improving most of the growth and yield traits of rapeseed. In addition, cultivar 4815 is more suitable than cultivar 

401 and okapi in terms of cultivation in plowed land with rice residues and this cultivar can be recommended for 

farmers and region.  

 

Keywords: Residues preservation, residues burning, protein percentage, oil percentage 
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 مقاله پژوهشی

 

 Brassica)ارقام کلزا ی و کیفیکمّ عملکردی، رشد اتیبرنج بر خصوص یایبقا تیریمد ریثأت

napus) 

 
 *2و سید کیوان مرعشی 1پورحمید امانی

 31/33/3111تاریخ دریافت: 

 52/70/3077تاریخ بازنگری: 

 70/70/3077تاریخ پذیرش: 

 

. (Brassica napus) ارقام کلزا ی و کیفیکمّ عملکردی، رشد اتیبرنج بر خصوص یایبقا تیریمد ریثأت. 1041 مرعشی، س.ک.، و ح.، پور،امانی

 .267-287(: 0)10شناسی کشاورزی بوم
 

 چکیده 

ور منظه به  بر این اساس و  .بعد از برداشت برنج باشد ایسوزاندن بقا یبرامناسبی  نیگزیجاتواند میخاک  یبا حداقل بهم خوردگ یاهیگ یایحفظ بقا
 در قاله  رهرح  ی خرد شده هاکرتصورت ب  ، آزمایشی( Brassica napus) ی و کیفی کلزابرنج بر صفات کمّبقایای های مختلف بررسی اثر مدیریت

 ستانواقع در شمال استان خوزشهرستان ایذه جهاد کشاورزی در اراضی کشاورزی  1972 -78در سال زراعی  تکرار س های کامل تصادفی در بلوک پای 
کشت در زمهین شهخم خهورده همهراه بها       -7کشت مرسوم و مطابق عرف منطق   -1عامل اصلی مدیریت بقایای برنج در چهار سطح شامل  انجام شد.

رقهم   شهامل  و عامل فرعی س  رقهم کلهزا   مترسانتی 04کشت در بقایای برنج با ارتفاع  -0 مترسانتی 74کشت در بقایای برنج با ارتفاع  -9 بقایای برنج
در بوت ، تعداد دان   نیتعداد شاخ  در بوت ، تعداد خورج اثر مدیریت بقایای برنج بر ارتفاع بوت ، ،بود. نتایج تجزی  واریانس نشان داد Okapi و 0814، 041

دار رجین در بوت  و عملکرد دانه  معنهی  بود. اثر نوع رقم بر تعداد خو داریدان  معن نیوزن هزار دان ، عملکرد دان ، درصد روغن و درصد پروتئ ن،یدر خورج
ر متقابل مدیریت بقایای برنج و نوع رقم بر ارتفاع بوت ، تعداد شاخ  در بوت ، تعداد خورجین در بوت ، تعهداد  ثدار نبود. اولی در مورد سایر صفات معنی ،بود

کیلهوگرم   06/7007) بود. بیشترین عملکرد دان دار نمعنی دان  نیپروتئ وزن هزار دان ، درصد روغن و درصدولی بر  ،داردان  در خورجین وعملکردان  معنی
 مهدیریت در  کیلهوگرم در هکتهار(   01/1182) و کمترین عملکرد دان  0814در تیمار کشت در زمین شخم خورده همراه با بقایای برنج در رقم  در هکتار(

شخم خورده همهراه   نیکشت در زم ماریدر تو روغن دان   نیدرصد پروتئ نیشتریه شد. بمشاهد 041در رقم  مترسانتی 04کشت در بقایای برنج با ارتفاع 
نتهایج نشهان    ،کلی رورب داری مشاهده نشد. ها تفاوت معنیحاصل شد و در مورد سایر مدیریتدرصد  16/08و  67/71 زانیمب ترتی  ب برنج  یایبا بقا
در شهرای    0814رقهم   . ضمناًبودثر ؤه با بقایای برنج در بهبود اکثر صفات رشدی و عملکردی کلزا ماستفاده از کشت در زمین شخم خورده همراک  داد 

بهود و ایهن رقهم در ایهن نهوع       Okapiو  041تراز رقم مناس در کلی  صفات مورد بررسی استفاده از کشت در زمین شخم خورده همراه با بقایای برنج 
 گردد.می مدیریت کشت در منطق  توصی 
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 مقدمه

مین انرژی مهورد  أهای روغنی بعد ازغالت دومین منبع مهم تدان 

درصهد   84رود. در حال حاضهر، بهیش از   شمارمیب نیاز جوامع انسانی 

گهردد  مهی  تأمینمصرف داخلی روغن خوراکی کشور از رریق واردات 

(Khaledian, 2021)، و منسهجم بها    بلندمهدت  ریهزی برنام لزوم  لذا

اسهت.  ناپذیراجتنها  در تولید روغن خهوراکی   خودکفاییهدف نیل ب  

ین گیاههان زراعهی اسهت    ترمهمیکی از  (.Brassica napus L)کلزا 

زان ک  در سطح دنیا جهت استخراج روغن کشت شده و از بیشترین می

در میهان گیاههان دانه  روغنهی     از لحاظ سطح زیر کشت ان  یرشد سال

و نخهل   (Glycine max) مهم جهان برخوردار است. کلزا پس از سویا

، سومین منبع تولیهد روغهن گیهاهی در    (Elaeis guineensis) روغنی

درصد از کل روغن گیاهی مصرفی  2/10جهان ب  شمار رفت  و حدود 

ههای  (. کلزا در بهین دانه   Azimi Rad, 2018د )دنیا را تأمین می کن

های زراعی متنوع و بعضاً منحصر به   دلیل دارا بودن ویژگیب روغنی 

فرد و نیز ب  خارر درصهد روغهن و پهروتئین کنجاله  بهاي و کیفیهت       

مین روغهن داخلهی و دارا بهودن محهدوده وسهیع      أمطلو  در جهت ته 

باشهد  ای برخهوردار مهی  کار در کشور از جایگهاه ویهژه   قابلیت کشت و

(Pirasteh-Anosheh, 2016 .) 

بقایای گیاهی یه  منبهع تجدیدپهذیر ربیعهی و مههم از عناصهر       

هها بهرای اصهالح    تواند همراه با سایر نهادهغذایی گیاهی است ک  می

 ،قههرار گیههرد. در واقههعسههالمت خههاک و بهبههود تولیههد مههورد اسههتفاده 

 معنایب مزرع ، پایداری  درکشاورزی پایدار بر حفظ منابع تأکید دارد. 

توأم با حفهظ محهی  زیسهت     و مقدار کافیب تولید غذا با کیفیت باي، 

(. یکی از مشهکالت کشهاورزی در   Khamad et al., 2015باشد )می

پایین بودن مواد آلهی خهاک اسهت. عهدم     خش  منارق خش  و نیم 

رویه   )استفاده بی آيت کشاورزیمدیریت صحیح در استفاده از ماشین

آيت و ادوات(، سهوزاندن بقایهای گیهاهی،    و ترافی  سهنگین ماشهین  

رویه  از  بهی  های شدید، عدم رعایت تنهاو  زراعهی، اسهتفاده   بارندگی

های اراضهی ایهن   کی و عوامل دیگر باعث شده تا خایکودهای شیمیا

منارق در معرض فرسایش آبی و بادی قرار گرفت  و هر سهال  حجهم   

رویه  از  ههای بهی  زیادی از خاک این اراضی در اثر بارندگی و آبیهاری 

(. روش Asoudar et al., 2017ها گردد )مزرع  خارج و وارد رودخان 

مستقیم درون بقایها بها حهداقل    حفظ بقایای گیاهی در سطح و کشت 

توانهد روش جهایگزینی بهرای سهوزاندن بقایها      خوردگی خاک میهم ب

در کشت تابستان  باشد. مهدیریت بقایهای گیهاهی یکهی از      خصوصب 

عوامههل ضههروری در حفههظ کیفیههت خههاک و جلههوگیری از تخریهه    

. بها روش نگههداری   (Mirzaei et al., 2017) اسهت خصوصهیات آن  

در فصهل   هها آنبقایا در سطح خاک در فصل تابستان و مدفون کردن 

-و علف نیتروژن پاییز ضمن جلوگیری از مصرف بیش از حد کودهای 

توان ب  افزایش مواد ها و حفظ عملکرد مورد انتظار کشاورزان میکش

شکل اساسی زراعت ب توان جویی در مصرف آ  میآلی خاک و صرف 

منارق خش  دست یافت. با اعمال این روش تلفیقی در ری چنهد   در

خصهوص  سال و افزایش میزان مهواد آلهی و موادغهذایی در خهاک به      

ورزی تهوان خهاک  قابل دسترس گیهاه در خهاک مهی   نیتروژن افزایش 

حفاظتی را برای چند محصول ادام  داد و برگرداندار کردن خاک را هر 

 (. Fooladivand et al., 2009چند سال ی  بار انجام داد )

خشه ،   یکی از مشخصات آ  و هوای منهارق خشه  و نیمه    

بودن رروبت موجود در هوا، . پاییناستپایین بودن رروبت نسبی هوا 

افزایش آ  مورد نیاز  ،موج  افزایش شدت تبخیر و تعرق و در نتیج 

ن تهای کاهش تبخیر، قبل از سای  انهداخ گردد. یکی از راهگیاهان می

کامل گیاه اصلی پوشش خاک با بقایهای گیهاهی حاصهل از محصهول     

(. سهوزاندن بقایهای گیهاهی    Asoudar et al., 2017باشهد ) قبلی می

. سهوزاندن  اسهت های معمول پس از برداشت محصهول  یکی از روش

دن خاک منارق خشه  از مهواد آلهی و    بقایای گیاهی باعث فقیرتر ش

 .است های ایران شدهرسیدن میزان آن ب  کمتر از ی  درصد در خاک

و کاهش حاصلخیزی خاک از  محیطیزیستهای آلودگی ،رور کلیب 

(. et al., 2014 Chegeni) هسهتند عوارض سوزاندن بقایهای گیهاهی   

سب  کاهش فرسهایش   (Oryza sativa) جکشت دوم کلزا پس از برن

خاک در رول زمستان، جذ  نیترات اضافی از خاک و کاهش آبشویی 

های کلزا نیز بهها نفههو    های شدید زمستان  شده و ریش ری بارنهدگی

در خاک شالیزار موج  تخلی  اسیدهای آلی در خاک و تبهدیل فسهفر   

 اثراتاز جمل   .(Amoli et al., 2007) شوندخاک ب  فرم محلول می

تهوان به  افهزایش ظرفیهت جهذ  و      مثبت بقایای گیاهی در خاک می

بها   ولهی  ،آ  و بهبود ساختمان خاک اشاره کهرد  ،تبادل عناصر غذایی

خهاک موجه  افهزایش رشهد و      C/N این حال بقایا با افزایش نسهبت 

در مقایس   هاآنرقابت افزایش قدرت  ،و در نتیج  ریزجاندارانفعالیت 

گهردد.  با گیاه در حال رشد برای جذ  بیشهتر نیتهروژن از خهاک مهی    

مقدار زیاد بقایا موج  عدم تماس مطلو  بذر بها خهاک و در    عالوهب 
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های بیمار در مراحهل اولیه    زنی و یا ایجاد گیاهچ خیر جوان أت ،نتیج 

تر پاییندمای خاکزی در بیماریزا رشد ب  خارر گسترش بیشتر عوامل 

. بها روش  (Gharineh & Nadian, 2005) گهردد بسهتر کشهت مهی   

 هها آننگهداری بقایا در سطح خاک در فصل تابستان و مدفون کردن 

 نیتروژن در فصل پاییز ضمن جلوگیری از مصرف بیش از حد کودهای 

دو به   تهوان  ان مهی ها و حفظ عملکرد مورد انتظار کشاورزکشو علف

در مصهرف آ    جوییصرف شکل اساسی ب  افزایش مواد آلی خاک و 

(. Fooladivand et al., 2009دسههت یافههت )در منههارق خشهه  

عملکهرد   لیبا پتانس هایت یوارهمچنین بیان شده است ک  استفاده از 

-مطالعه   . درحد سطح دارندعملکرد در وا شیدر افزا یباي نقش اساس

گهزارش شهد    خوزستان در منطق رقم کلزا  17عملکرد  س یمقاای در 

داشهت  وجهود   داریتفهاوت معنه  عملکردی ارقام از نظر صفات  نیبک  

(Moradi & Ghodrati, 2014در تحقیههق دیگههری در .)  ارزیههابی

در منطقه  کهرج بیهان     ییزهرقم کلزای پا 74ی و کیفی خصوصیات کمّ

ارقام مختلف کلزای پاییزه از نظر عملکهرد دانه  و درصهد     شد ک  بین

 .(Farzin et al.,2007وجهود داشهت )   دارروغن دان  اخهتالف معنهی  

دار ارقام مختلف کلزا از نظر عملکرد محققین دیگر نیز ب  تفاوت معنی

 ;Azad Marzabadiet al., 2012انهد ) هی و کیفهی اشهاره کهرد   کمّ

Khoshanazaret al., 2000 .) 

کشهت بهرنج قهرار     زیهر زیهادی   اراضیهر سال  در در منطق  ایذه 

یکهی از  کشت کلزا بعد از برنج مرسوم اسهت.   د. در این منطق گیرمی

در این ، نحوه مدیریت مطلو  بقایای برنج اکلزمشکالت عمده کشت 

اقهدام به  سهوزاندن بقایها     کشاورزان اکثر  در این منطق  .است منطق 

ایهن  رو، گهردد. از ایهن  کنند ک  منجر ب  کاهش مواد آلی خاک میمی

بهر   بهرنج  ههای مختلهف بقایهای   اثر مدیریت پژوهش، با هدف بررسی

شرای  آ  و هوایی ایهذه   های رشدی و عملکردی ارقام کلزا درلف ؤم

  ب  مورد اجرا گذاشت  شد.

 

 هامواد و روش

جههاد  در اراضی کشاورزی  1972-78در سال زراعی این تحقیق 

ض بها عهر  واقع در شمال اسهتان خوزسهتان   شهرستان ایذه کشاورزی 

درج  و  44ل جغرافیایی شمالی و رو دقیق  19درج  و  91جغرافیایی 

متری از سطح دریا اجهرا شهد. متوسه      262 شرقی و ارتفاع دقیق  77

درج   71سال  ایذه،  74و متوس  دمای  مترمیلی 670بارندگی منطق ، 

در  ههای خهرد شهده   کهرت صورت ب این آزمایش  باشد.می گرادسانتی

تکهرار انجهام شهد. عامهل      س های کامل تصادفی در قال  ررح بلوک

کشهت   -1شهامل  سهطح   چههار اصلی شامل مدیریت بقایای برنج در 

کشت در زمین شخم خورده  -7مرسوم و مطابق عرف منطق  )شاهد( 

 متهر سانتی 74کشت در بقایای برنج با ارتفاع  -9 همراه با بقایای برنج

و عامهل فرعهی سه      مترسانتی 04کشت در بقایای برنج با ارتفاع  -0

قبل از شروع آزمایش  بود. okapiو  0814، 041 ارقامشامل  رقم کلزا

منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، نمون  خاک در ب و 

صهورت تصهادفی از زمهین محهل اجهرای      ب ی مترسانتی 4-94عمق 

نتهایج   1آزمایش برداشت و ب  آزمایشگاه منتقل شهد، که  در جهدول    

 خاک ارائ  شده است. 

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک  -1دول ج

Table 1- Physical and chemical characteristics of soil 
واکنش 

 خاک
pH 

2+Mg 2+Ca +Na  هدایت

 الکتریکی
3×10CE 

 مواد آلی
OC 

 شن
Sand 

 رس
Clay 

 الی
Silt 

 فسفر 
P 

)1-g.kg( 

 پتاسیم 
K 

)1-g.kg(m 

 بافت

Texture 
)1-g.kg(m (%) 

7.7 1.7 4.4 4.75 1.82 0.92 33 30 37 13.36 162.23 
 رسیلومی

Clay loam 
 

در مدیریت کشت مرسوم و مطابق عرف منطق  )شهاهد(، پهس از   

 نبرداشت برنج اقدام ب  آتش زدن مزرع  گردید و پس از برهنه  شهد  

 یهها کهرت احهدا    در نهایهت، سطح زمین، اقدام ب  شخم، دیس  و 

در تههاری  شههد و کاشههت مطههابق بهها عههرف منطقهه   ی و فرعهه یاصههل

 متهر سهانتی  74 دیهف رصورت ردیفی با فواصل بهین   ب 16/48/1972

ی اصهلی بها   هها کهرت متر و  6×9ی فرعی ب  ابعاد هاکرت انجام شد.

نظهر   متر در 11×6ی فرعی معادل هاکرترعایت ی  متر حاشی  بین 

ر مدیریت کشت در زمین شخم خورده همهراه بها بقایهای    د گرفت  شد.

بندی زمهین  برنج، پس از برداشت برنج اقدام ب  شخم، دیس  و کرت

صورت ردیفهی بها فواصهل بهین     ب کاشت مطابق عرف منطق   کرده و

انجام شد. در مدیریت کشهت در بقایهای    مترسانتی 74خطوط کاشت 

 04و  74، برداشهت بهرنج از ارتفهاع    مترسانتی 04و  74برنج با ارتفاع 
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صهورت دسهتی انجهام و سهقس اقهدام به         سانتمتری سطح زمین به 

و سقس به    شدر در روش مرسوم پراکندن بذر کلزا مشاب  با تراکم بذ

سطحی در عمق حدود  کامالًصورت  کم  گاوآهن چیزل بذور کلزا ب

ی فرعهی  هاکرتفاصل  بین  ی با خاک مخلوط شد.مترسانتی 1-4/4

ی اصهلی دو  هها کهرت متر و فاصل  بین  نیمی  پشت  ب  عرض حدود 

ژنه ،  متر در نظر گرفت  شد. در این آزمایش از کودهای شیمیایی نیترو

 144میهزان  به  فسفره و پتاسه  اسهتفاده شهد. نیتهروژن از منبهع اوره      

 24درصد پایه  و در زمهان کاشهت و     94 صورتب کیلوگرم در هکتار 

( و درصهد  94صورت سرک در دو مرحل  پایان مرحل  روزت )ب  درصد

( اسهتفاده شهد و بالفاصهل  پهس از     درصد 94) دهیگلابتدای مرحل  

ی بعدی نیز براساس نیاز هاآبیاری آبیاری زمین شد.کودپاشی اقدام ب  

 انجهام شهد.  رهور معمهول   ب در منطق   هاآبی گیاه و وضعیت بارندگی

ترتی  از منبع سوپر فسفات تریقل ب های شیمیایی فسفره و پتاس  کود

کیلهوگرم در هکتهار از منبهع     144میهزان  ب  هرکدامو سولفات پتاسیم 

 Ghasemi Nejad et) شد تأمینگردی کودهای کالت  با پوشش گو

al., 2018) صهورت گرانهول و محلهول در آ  بهوده و      . این کودها به

صورت پای  مصرف و بالفاصل  پس از کودپاشهی  ب با کاشت  زمانهم

 14اقدام ب  آبیاری زمین شد. مقدار بذر مصرفی مطابق عرف منطقه   

ود ک  مقداردقیق بذر مصرفی با توجه  به  درصهد    کیلوگرم در هکتار ب

در  یاقابهل مالحظه    یماریب ایخلوص و قوه نامی  تعیین شد. آفت و 

و ی روش دسهت ب هرز  یهاکنترل علف رول دوره رشد مشاهده نشد و

 کش انجام شد.بدون مصرف هرگون  علف

از ها، ها و رسیدگی بوت در اواخر فصل رشد، پس از زرد شدن بوت 

 مترمربهع  478/4در مساحتی معهادل  بوت   14 تعداد هر کرت آزمایشی

تعهداد  و  شاخ  در بوته  ، رور تصادفی انتخا  و میانگین ارتفاع بوت ب 

جهت بررسی تعداد دانه  در   گیری شد.اندازه هاآندر  خورجین در بوت 

رهور تصهادفی   به  بوت  در هر کهرت   14عدد خورجین از  94 خورجین

 محاسهب  شهد.   هها آننگین تعهداد دانه  در خهورجین در    انتخا  و میها 

 گیری وزن هزار دانه  بعهد از برداشهت محصهول، یه      منظور اندازهب 

تایی از بذور هر کرت آزمایشی انتخا  و وزن هزار دانه    1444نمون  

کهوبی  برای اندازه گیری عملکرد دان ، پس از خهرمن گردید.  آن تعیین

جههت   لکهرد دانه  آن تعیهین گردیهد.    در دو مترمربع از هر کهرت، عم 

 از گرم 74 شد. سقس خرد کلزا هایگیری درصد روغن، ابتدا دان اندازه

 هگهزان  حهالل  از سوکسل  و با استفاده دستگاه در شده خرد هایدان 

 بهر  پهروتئین دانه    میزان (.Latif & Anwar, 2008) شد گیریروغن

( N×6.25) تیتراسیون با سقس و هضم هانمون  لکجلدا روش اساس

 ,AOACگردیهد )  محاسهب   آبهی  فهاز  در رسهوبی پهروتئین   کل مقدار

2005.) 

مهورد   SAS 9.1افهزار  های حاصهل از آزمهایش، توسه  نهرم    داده

بها اسهتفاده از    تیمارهها  تجزی  واریانس قرار گرفت. مقایسه  میهانگین  

 درصد انجام شد.  پنجای دانکن در سطح احتمال امن آزمون چند د

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته

نتایج تجزی  واریانس نشان داد اثر مهدیریت بقایهای بهرنج و اثهر     

ولی در مهورد اثهر    ،دارمتقابل مدیریت بقایا و ارقام بر ارتفاع بوت  معنی

د بیشترین (. نتایج مقایس  میانگین نشان دا7)جدول دار نبود رقم معنی

ارتفاع بوت  در تیمار کشت در زمین شخم خورده همراه با بقایای برنج 

( و کمتهرین آن در تیمهار   متهر سانتی 98/199میزان )ب  0814در رقم 

 Okapiی در رقهم  متهر سهانتی  74کشت در بقایهای بهرنج بها ارتفهاع     

نتایج همچنهین نشهان داد   (. 9آمد )جدول  دستب ( مترسانتی 98/84)

و روش  برنج یایشخم خورده همراه با بقا نیکشت در زمر روش ک  د

داری از لحاظ ارتفاع بوت  با سایر تفاوت معنی 0814 کشت مرسوم رقم

بها ارتفهاع    ایکشت در بقااست ک  در روش در حالی ارقام نداشت. این 

 متههرسههانتی 04بهها ارتفههاع  ایههکشههت در بقادر روش  متههرسههانتی 74

از ارقام از لحاظ آمهاری مشهاهده شهد. در ایهن     یی بین برخی هاتفاوت

در روش شهخم همهراه بها بقایها     با خاک نمودن بقایا مخلوط  ،آزمایش

هها  ارتفاع ارقام مختلف کلزا نسبت ب  سهایر مهدیریت   شیمنجر ب  افزا

 دار نبهود معنهی  هها آنهر چند ک  در برخی مهوارد اخهتالف بهین     ،شد

بود ساختمان خاک و رشد بهتهر  ب  به توانیآن م لی(. از دي9)جدول 

بیهان شهده   (. Mousavi Booger, 2017در خاک اشاره کهرد )  ش یر

است ک  تراکم خاک بر وزن مخصوص ظاهری، درج  پوکی، تخلخل 

دارد  تأثیرای، نفو پذیری خاک نسبت ب  آ  کل خاک، تخلخل تهوی 

در  در نهایهت، ناصهر غهذایی و   ی در جذ  آ ، بهازده ع مؤثرک  نقش 

 نظر ب . در این تحقیق نیز (Reintam et al., 2005) رشد گیاه دارند

کشهت در  رسد ک  بهبود تراکم خاک در افزایش عملکهرد دو روش  می

و روش کشهت مرسهوم در    بهرنج  یایه شخم خورده همراه با بقا نیزم

بهوده   مؤثر مترسانتی 74و  04ا با ارتفاع مقایس  با روش کشت در بقای

 . است
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 777     ...یرشد اتیبرنج بر خصوص یایبقا تیریمد ریثأت ،امانی پور و مرعشی

 

تهأثیر  به   ( Saeedipoor, 2016پهور ) سعیدیدر تحقیق دیگری، 

( .Zea mays L)منفی کشت در زمین بدون شخم بر ارتفاع گیاه  رت 

کم علت پوشش های هرز ب اشاره نمود. محققین دیگر رشد زیاد علف

بذر در خاک و تجمع بقایای گیاهی در سهطح خهاک را دلیهل کهاهش     

ورزی حهداقل در نظهر گرفته    رشد گیاه در اراضهی بها سیسهتم خهاک    

 Mousaviگر )وبه  یموسهو  نیهمچنه . (Omidi et al., 2006)انهد 

Booger, 2017باعث یا از شخم همراه با بقا عنوان کرد استفاده زی( ن

)کشهت   یورزبهدون خهاک   مهار ینسبت ب  ت یرشد خصوصیاتبهبود 

( Moradi & Ghodrati, 2014مرادی و قهدرتی ) . گرددی( ممیمستق

گزارش کردند  خوزستاندر منطق  رقم کلزا  17عملکرد  س یمقانیز در 

مختلهف متفهاوت اسهت. ایهن      در شهرای  محیطهی  ارقهام  ک  واکنش 

ندک  با نتایج این ها نسبت دادی آنکیژنتمحققان دلیل آن را ب  تفاوت 

 تحقیق مطابقت دارد.

 

 تعداد شاخه در بوته

اثر مهدیریت بقایهای بهرنج و اثهر      ،نتایج تجزی  واریانس نشان داد

 بهود  دارمتقابل مدیریت بقایا و ارقام کلزا بر تعداد شاخ  در بوت  معنهی 

بیشترین تعهداد شهاخ     ک  (. نتایج مقایس  میانگین نشان داد7)جدول 

در بوت  در تیمار کشت در زمین شخم خورده همراه با بقایای بهرنج در  

( و کمتهرین آن در تیمهار   9 شهاخ  )جهدول   06/4میزان ب  0814رقم 

 Okapiی در رقهم  مترسانتی 74کشت در بقایای برنج با ارتفاع کلش 

 ,.Komeili et al)کمیلهی و همکهاران   آمهد.   دسهت ب شاخ   84/7با 

 کهاهش  ،نتیج  در و غذایی جذ  مواد کاهشبیان نمودند ک   (2017

 سیسهتم  جانبی در رویشی هایجوان  ب  اختصاص یافت  محیطی منابع

 آن فرعهی  ههای شهاخ   تعهداد بهودن   کمتر ديیل از ورزیخاک بدون

باشهد. ایهن   مهی  حهداقل  و معمهول  ورزیخهاک  هاییستمب  س نسبت

محققین دلیل آن را ب  کاهش میزان بقایای گیاهی وارد شهده نسهبت   

کاهش تعداد شاخ  در بوت  در سیستم  ،اند. از ديیل احتمالی دیگرداده

کهاهش   ،تهوان به  فشهردگی خهاک و در نتیجه      را می ورزیخاککم

در جهذ  آ ،   یمؤثرنقش ک   تخلخل و نفو پذیری خاک اشاره نمود

 ,.Reintam et al) دندار اهیدر رشد گ در نهایت،و  ییبازده عناصر غذا

پهس از برداشهت بهرنج    . همچنین در روش کشت مرسوم که   (2005

 ن،یو پس از برهن  شهدن سهطح زمه    دیاقدام ب  آتش زدن مزرع  گرد

توانهد  ل کمی میزان بقایا در خهاک مهی  دلیب ، زمین شد اقدام ب  شخم

عنوان دلیل کاهش تعداد شاخ  در بوت  در این تیمار نسبت ب  تیمار ب 

در نظهر گرفهت. در   برنج  یایشخم خورده همراه با بقا نیکشت در زم

کشت در زمین شخم خهورده همهراه   در تیمار  0814رقم این آزمایش 

در کشهت  ولی همین رقم  ،بیشترین تعداد شاخ  در بوت با بقایای برنج 

و  مرسوم نسبت ب  دو رقم دیگر کمترین تعداد شاخ  در بوت  را داشت

در همچنهین  (. 9)جدول  دار بودنیز از لحاظ آماری معنی هاآناختالف 

در کشهت  همراه با بقایهای بهرنج و   شخم خورده  نیکشت در زمروش 

عهداد شهاخ    از نظهر ت  متهر سانتی 74با ارتفاع  کشت در بقایاو  مرسوم

نداشت. وجود  گریو دو رقم د 0814رقم  نیب یدارمعنیتفاوت  یجانب

 متهر سهانتی  04با ارتفاع  کشت در بقایااین در حالی است ک  در روش 

دار معنهی  Okapiولی با رقم  ،دارمعنی 041با  0814اختالف بین رقم 

 رسد ک  واکنش ارقام مختلف کلزا در شرای  محیطهی نبود. ب  نظر می

تواند ب  اختالفات ژنتیکی بهین  می هاتفاوتمختلف متفاوت است. این 

. بیان شهده  (Moradi & Ghodrati, 2014)ارتباط داشت  باشد  هاآن

 و فهرج  و خلهل  بهودن  بیشتر و خاک وزن مخصوص کاهشاست ک  

ای برنج خاک در کشت در زمین شخم خورده همراه با بقای تراکم کمتر

 و خاک در منافذ اکسیژن انتشار افزایش موج  احتمايً)شخم با بقایا( 

 و افهزایش توسهع   ، هها ریش  تنفس (Reintam et al., 2005) بهبود

گهردد  مهی رشهد و توسهع  گیهاه     افهزایش  در نهایهت، هها و  ریش  نفو 

(Mousavi Booger, 2017 جان و همکهاران .) (Jan et al., 2012 )

در  (.Cicer aeritinum L)در نخهود  نیهز به  کهاهش تعهداد شهاخ       

بهر  رت   در تحقیهق دیگهری   اشاره نمودنهد.  ورزیخاکشرای  بدون 

سهاختمان خهاک و کهاهش     اضاف  شدن مواد آلی به  خهاک و بهبهود   

در شهرای    هبود شرای  فیزیکهی و شهیمیایی  ب فشردگی خاک را دلیل

با بقایا گندم نسبت ب  عدم مخلوط کشت در زمین شخم خورده همراه 

ک  با نتایج ( Saeedipoor, 2016) عنوان نمودندکردن بقایا در خاک 

 مطابقت دارد. این آزمایش

 

 تعداد خورجین در بوته

اثر مدیریت بقایای برنج، ارقهام و   ،نشان داد نتایج تجزی  واریانس

 داراثر متقابل مدیریت بقایا و ارقام کلزا بر تعداد خورجین در بوت  معنی

(. نتایج مقایس  میانگین اثر متقابهل نشهان داد بیشهترین    7بود )جدول 

تعداد خورجین در بوت  در تیمار کشت در زمین شخم خورده همراه بها  

 مهار یتعهداد در ت  کمتهرین  و 702 میهزان ب  0814بقایای برنج در رقم 
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 زانیه مبه   041در رقهم   متهر سانتی 04با ارتفاع  ی برنجایکشت در بقا

نشان داد ک  در  نیهمچن جی(. نتا9مشاهده شد )جدول  نیخورج 122

 0814 بهرنج رقهم   یایه شخم خورده همراه با بقا نیروش کشت در زم

در ارقهام   ریبوته  بها سها    درتعداد خهورجین  از لحاظ  دارییتفاوت معن

همین رقم در مدیریت کشت در بقایهای   . ضمناًنداشتهمین مدیریت 

وکشت مرسوم بها وجهود اینکه  کمتهرین      مترسانتی 74برنج با ارتفاع 

 ،دار با سایر ارقام نداشهت ولی تفاوت معنی ،تعداد خورجین را تولید کرد

 04با ارتفهاع   ایکشت در بقااست ک  همین رقم در روش در حالی این 

بیشترین تعداد خورجین در بوت  را داشت و تفاوت آن بها دو   مترسانتی

رسد ک  واکنش ارقام می نظر ب . (9)جدول دار بود رقم دیگر نیز معنی

به    احتمهايً کلزا در شرای  محیطی مختلف متفاوت اسهت. دلیهل آن   

 ,Moradi & Ghodratiتفاوت ژنتیکی ارقام مختلف مربهوط باشهد )  

 بوته   ارتفاع افزایش ک  ( عنوان کردRezaei, 2014) رضایی(. 2014

 خهورجین بیشهتر   و گهل  تعهداد  و بلندترین آ گل محور تشکیل کلزا با

باشد. در این مطالع  نیز کشت در زمین شخم خورده همهراه  همراه می

ایهن افهزایش    احتمهايً رتفاع بوت  بايتری داشهت که    با بقایای برنج ا

ارتفاع منجر ب  افزایش تعداد گل و خورجین در این تیمار شده اسهت.  

( نیز بیهان کردنهد که  در    Fallah & Yadavi, 2013فالح و یدوی )

زیاد است تعداد خورجین در ی  رت در خاک یی ک  مقدار بقایاهاکرت

 کلزا بیشتر بوده ک  با نتایج این تحقیق مطابقت داشت. وت ب
 

 تعداد دانه در خورجین

اثر اصلی مدیریت بقایای بهرنج و   ،نتایج تجزی  واریانس نشان داد

ولهی اثهر    ،داراثر متقابل مدیریت بقایا بر تعداد دان  در خورجین معنهی 

  میانگین اثر (. نتایج مقایس7)جدول دار نبود رقم از لحاظ آماری معنی

بیشترین تعداد دان  در خورجین در تیمهار کشهت در    ،متقابل نشان داد

 71میهزان  به   0814زمین شخم خورده همراه با بقایای برنج در رقهم  

مشاهده شد ک  با تیمارکشت در زمهین شهخم خهورده همهراه بها       دان 

. در دار نداشهت معنهی  اختالف 041و  okapiهای بقایای برنج در رقم

کمترین تعداد دان  در خورجین در شرای  کشت  041رقم  ،این تحقیق

دانه  را داشهت و    14میهزان  به   مترسانتی 04در بقایای برنج با ارتفاع 

-یمعندر همین شرای  کشت از لحاظ آماری  0814تفاوت آن با رقم 

 مترسانتی 74با ارتفاع  ایدر بقاولی با سایر ارقام در مدیریت کشت  ،دار

(. دلیل افزایش تعهداد  9 جدولبود )دار نو مدیریت کشت مرسوم معنی

تهوان به    را میدر شرای  کشت همراه با بقایای برنج دان  در خورجین 

بیشهتر   توسهع   گیاههان،  بهتر اسهتقرار  وضعیت خاک، ساختمان بهبود

داد  نسهبت  غذایی بهتر عناصر جذ  و خاک عمق در ایریش  سیستم

(Jan et al., 2012  همچنین کاهش استقرار و رشد اولی  گیاهچه  و .)

از ديیلی است ک  توس  محققان مختلف  ،تغییر خواص فیزیکی خاک

برای کهاهش رشهد در سیسهتم کشهت در بقایها گهزارش شهده اسهت         

(Mousavi Booger, 2017; Hammel, 1995.) 
 

 وزن هزار دانه

اثر رقهم و اثهر    لیو ،داراثر مدیریت بقایای بر وزن هزار دان  معنی

(. 7دار بر وزن ههزار دانه  نداشهت )جهدول     ی معنیتأثیر هاآنمتقابل 

نتایج مقایس  میانگین نشهان داد بیشهترین وزن ههزار دانه  در تیمهار      

گهرم   76/9ن میزاب برنج کشت در زمین شخم خورده همراه با بقایای 

 74بههها ارتفهههاع  ایهههکشهههت در بقاو کمتهههرین مقهههدار در شهههرای  

همچنهین نتهایج نشهان داد     .شدگرم مشاهده  78/7میزان ب مترسانتی

بین تیمارهای کشت مرسوم و تیمار کشت در بقایای بهرنج بها ارتفهاع    

داری وزن هزار دان  تفهاوت معنهی  از نظر ی مترسانتی 04و  74کلش 

( Fallah & Yadavi, 2013(. فالح و یدوی )0)جدول د نداشت وجو

 ,Mosavitalab & HabibiAsl) حبیبهی اصهل   و موسهوی رله  و  

عنوان ی برنج و  رت بقایا حفظدر تحقیقات خود در خصوص  (2014

گنهدم و  زایش وزن ههزار دانه    باعث افه ک  وجود بقایا در خاک کردند 

در شهرای    دانه   ههزار  وزن بهودن  بیشتراین محققین شده است. کلزا 

در ایهن سیسهتم    خهاک  رروبهت  حفهظ  افزایش قدرتحفظ بقایا را ب  

رسد در این مطالع  نیز، حفظ بقایهای بهرنج و   دادند. ب  نظر می نسبت

خهاک  در رروبهت  بهتر همراه با شخم منجر ب  حفظ  هاآنخرد شدن 

داشهت  اسهت.   مثبهت   تهأثیر ههزار دانه     در افهزایش وزن این گشت  و 

وزن هزار دانه  در سیسهتم کشهت در بقایهای بهرنج       افزایشهمچنین 

فشردگی خاک و فراهم بودن شهرای  مناسه  بهرای     کاهشناشی از 

رول ریش  منجر  افزایشفشردگی ب  کاهش باشد. این رشد ریش  می

 Mousavi) یابدمی افزایشاد غذایی جذ  آ  و مو ،شده و در نهایت

Booger, 2017 .)توسهه  سههایر مشههابهی نتههایج  ،خصههوصدر ایههن

 ,.Putte et al., 2010; Messiga et al) ه استگزارش شدمحققین 

2012; Khattak & Khan, 2005 .)     همچنین بیان شهده اسهت که

گهردد.  نیتهروژن مهی   تهدریجی سهازی  وجود بقایا در زمهین باعهث آزاد  

 سازیآزادرسد نظر میدر روش شخم همراه با بقایای برنج ب  بنابراین،

باعث بهبود شهرای    احتمايًها، تدریجی نیتروژن در زمان پرشدن دان 

 & Fallahباشهد ) هها شهده   افزایش وزن دان  ،یج و در نت فتوسنتزی

Yadavi, 2013; KeliddarMohammadi et al., 2010.) 
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 کلزا نیمقایسه میانگین اثر مدیریت بقایای برنج بر وزن هزار دانه، درصد روغن و پروتئ -4جدول 

Table 4- Mean comparison for effect of rice residue management on 1000-grain weight, oil and protein percentage of 

rapeseed 
 مدیریت بقایا

Residue management 
 وزن هزار دانه

1000-grain weight (g) 
 روغن

Oil (%) 
 پروتئین دانه

Grain protein (%) 
 کشت در زمین شخم خورده همراه با بقایا

 Cultivation in plowed land with residues 
a3.96  a48.16  a21.62  

 مترسانتی 74با ارتفاع  کشت در بقایا
 Cultivation in residues with 20 cm height  

b2.98  b39.07  ab19.59 

 مترسانتی 04با ارتفاع  کشت در بقایا
Cultivation in residues with 40 cm height  

b3.13  b39.57  b18.22  

 کشت مرسوم

Conventional cultivation 
b3.17  b41.00  b17.89  

 با یکدیگر ندارند. سطح پنج درصد داری درمعنیتفاوت ای دانکن هایی ک  دارای حروف مشترک هستند بر اساس آزمون چنددامن در هر ستون، میانگین*
*In each column, the means with the same letters are not significant based on Duncan's multiple range testat %5 probability level. 

 

 عملکرد دانه

پنج درصد و اثهر  احتمال  اثر مدیریت بقایای برنج و ارقام در سطح

ی  درصهد بهر عملکهرد    احتمال  متقابل مدیریت بقایا و رقم در سطح

س  میانگین اثهر متقابهل نشهان    (. نتایج مقای7دار بود )جدول دان  معنی

بیشترین عملکرد دان  در تیمار کشت در زمین شخم خورده همراه  ،داد

کیلهوگرم در هکتهار و    08/7007میزان ب  0814با بقایای برنج در رقم 

ی در مترسانتی 04کمترین آن در تیمار کشت در بقایای برنج با ارتفاع

(. 9آمد )جدول  دستب  کیلوگرم در هکتار01/1182میزان ب  041رقم 

روش کشت در بقایای برنج با  ینتایج همچنین نشان داد ک  ب  استثنا

-داری بین ارقام مختلف در مدیریتاختالف معنی مترسانتی 04ارتفاع 

های مختلف بقایای برنج مشاهده نشد. ضهمنا در مهدیریت کشهت در    

ط به  رقهم   ، بیشترین عملکهرد مربهو  مترسانتی 04بقای برنج با ارتفاع 

 041کیلوگرم و کمترین مقدار نیز به  رقهم    41/7960میزان ب  0814

نتایج این (. 9 جدول)تعلق داشت در هکتار  لوگرمیک01/1182میزان ب 

ههای مختلهف   آزمایش نشان داد ک  واکهنش ارقهام کلهزا در مهدیریت    

 تیریدر مهد با وجهود اینکه     041باشد و رقم بقایای برنج یکسان نمی

کمتهرین عملکهرد دانه  را     مترسانتی 04برنج با ارتفاع  یبقاکشت در 

ولی همین رقهم در مهدیریت کشهت مرسهوم و مهدیریت       ،داشت  است

بیشترین عملکرد را داشت  اسهت.   مترسانتی 74با ارتفاع  ایکشت در بقا

و فهويدی ونهد   دار نبهود.  از لحاظ آماری معنی هاآنهرچند ک  تفاوت 

ب  کمتهرین عملکهرد دانه      (Fooladivand et al., 2009)همکاران 

نظهر   به  . ورزی )کشت مستقیم( اشاره کردندکلزا در تیمار بدون خاک

 شهخم  سیسهتم  ب  مربوط هایبوت  ریش  در بیشتر توسع  ک  رسدمی

 افهزایش  و هاریش  تنفس شدت سب  افزایش ،بقایای گیاهیهمراه با 

 تهأثیر آن، منجر به    نتیج گردیده ک   عناصرغذایی ب  هاآن دسترسی

 Mousavi)گیاههان شهده اسهت    عملکهرد  افهزایش  مثبت بر رشهد و  

Booger, 2017 .)کاهش عملکرد دان  در سیستم  ،در تحقیق دیگری

نسهبت  کاهش رشد و سرعت جذ  خالص را ب  کشت در بقایای برنج 

مقاومهت مکهانیکی خهاک و    بهین  ارتباط مستقیم  ک  علت آن،اند داده

 بههوده اسههتمیههزان دسترسههی بهه  مههواد غههذایی، رروبههت و اکسههیژن 

(Ossible et al., 1992.) 

 

 درصد روغن دانه

 اثر اصلی مدیریت بقایای برنج بهر درصهد روغهن دانه  در سهطح     

از ی اثر متقابل مدیریت بقایا و رقهم  ول ،دار بوددرصد معنی پنجاحتمال 

(. بیشترین درصد روغن دان  در تیمهار  7جدول دار نشد )معنیاین نظر 

 16/08میهزان  به  کشت در زمین شخم خورده همراه با بقایهای بهرنج   

 متهر سهانتی  74با ارتفهاع   ایکشت در بقا ماریدر ت کمترین مقداردرصد 

(. همچنین درصد روغهن  0مشاهده شد )جدول درصد  42/97 زانیمب 

تیمارهای کشت مرسوم و کشت در بقایای برنج با ارتفاع کلش  دردان  

مالههای و  (. 0 جدول) نداشتداری ی تفاوت معنیمترسانتی 04و  74

( با بررسی اثهر بقایهای گیهاهی بهر     Malhie et al., 2006همکاران )

 تهأثیر وع مهدیریت بقایهای گیهاهی    خاک گزارش کردند ک  کیفیت و ن

ی تجزی  بقایا، معدنی شدن عناصر و دسترسی هاچشمگیری در فرایند

 Mousaviگیاه ب  عنصر غذایی خاک برای رشد دارد. موسوی بوگر )

Booger, 2017      نشان داد ک  نفهو  آ  به  داخهل خهاک در کشهت )
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-ههای خهاک  داری بیش از روشل معنیشکب همراه با بقایای گیاهی 

( نیز گزارش Saeedipoor, 2016پور )باشد. سعیدیمی ورزی متداول

باعهث تغییهر سهاختمان فیزیکهی      کرد ک  مخلوط کردن بقایا در خاک

افهزایش  رسهد  نظر مهی ب  ،شود. با توج  ب  نظرات بیان شدهخاک می

کشت در زمین شخم خورده همهراه بها بقایها     ریتمدیدرصد روغن در 

بهر خصوصهیات فیزیکهی و شهیمیایی     بقایا گذاری تأثیر دلیلب گیاهی 

 باشد.  ورزیخاک یهاتیریمد ریخاک و نیز بهبود رشد نسبت ب  سا

 

 درصد پروتئین دانه

اثر اصلی مدیریت بقایای برنج بر  ،نتایج تجزی  واریانس نشان داد

ولی اثهر   ،دار بوددرصد معنی پنج احتمال   در سطحدرصد پروتئین دان

(. نتهایج  7دار نبود )جدول معنی از این نظرمتقابل مدیریت بقایا و رقم 

مقایس  میانگین نشان داد بیشترین درصد پروتئین در تیمار کشهت در  

درصهد   67/71میهزان  به  بهرنج   یایه شخم خورده همهراه بها بقا   نیزم

 74برنج با ارتفاع  یایکشت در بقا ماریبا ت نظر نیآمده ک  از ا دستب 

(. نتایج همچنهین نشهان   0)جدول ی نداشت داریتفاوت معن مترسانتی

 87/12میزان ب  تیمار کشت مرسوم دردرصد پروتئین دان  کمترین داد 

بهرنج بها    یایه کشهت در بقا درصد مشاهده شد ک  تفاوت آن با تیمهار  

(. 0)جهدول  نبهود  دار معنهی  مهاری از لحاظ آمترسانتی 74 و 04ارتفاع 

( در گزارشی عنوان کرد مهدیریت صهحیح   Toushieh, 2004توشی  )

، منجر ب  افهزایش پهروتئین دانه     گندم کاه و کلش و خرد کردن بقایا

دلیهل عهدم   به   گردد ک  با نتایج ایهن مطالعه  مطابقهت دارد.   میگندم 

بها دو تیمهار   ر بین تیمارههای کشهت مرسهوم و    داوجهود تفهاوت معنی

 متهر سهانتی  04و  74برنج با ارتفهاع   یایکشت در بقاشامل حفظ بقایا 

رسد سههم بقایها در   از لحاظ پروتئین دان  ب  نظر میروی سطح زمین 

خهصوص در اواخهر فصهل رشهد که      ب آزاد نمودن تدریجی نیتهروژن 

بسیار اندک  ،ان  داشت  باشدی در افزایش پروتئین دمؤثرتواند نقش می

که   دیگر نتایج حاصل از این بررسی با نتایج محققین  .باشدتاثیر و بی

نیتهروژن حاصل از پوسیدن تدریجی بقایها در خهاک    اظهار داشتند ک 

قابههل اسههتفاده توسههه  گیههاه نبهههوده و مهههورد اسهههتفاده گیاهههان در  

مطابقهههههت دارد  ،گیهههههردهههههای بعههههدی قهههههرارمی  کشههههت

(KeliddarMohammadiet al., 2010.) 

 

 گیرینتیجه

بر تمامی صفات رویشی, برنج  یایبقا تیرینشان داد ک  مد جینتا

در  نیارتفاع بوت ، تعداد شاخ  در بوت ، تعداد خورجی و کیفی شامل کمّ

وغن وزن هزار دان ، عملکرد دان ، درصد ر ن،یبوت ، تعداد دان  در خورج

نهوع   تهأثیر نشان داد ک   نیهمچن جینتا. داشت تأثیر نیو درصد پروتئ

میزان در بوت  و  نیتعداد خورج ی نظیررقم فق  بر برخی از صفات کمّ

و بر صفات کیفی شامل درصد روغن و پروتئین بود  مؤثرعملکرد دان  

دان  و همچنین صفات رویشی شامل ارتفاع بوت  و تعداد شاخ  در بوت  

اثر متقابل نوع مدیریت بقایای بهرنج و   ،ی نداشت. در این تحقیقیرتأث

 تهأثیر ی بجز وزن هزار دانه   کمّرویشی و صفات صفات  یامبر تمرقم 

 قیه تحق نیه در ادار نداشت. ی معنیتأثیرولی بر صفات کیفی  ،داشت

در تیمار کشت در زمین شخم خهورده همهراه بها    دان  عملکرد  نیبهتر

در تیمهار کشهت در    و کمترین عملکرد دان  0814م بقایای برنج در رق

 ضهمنا   مشهاهده شهد.   041در رقم  مترسانتی 04بقایای برنج با ارتفاع 

شهخم   نیکشت در زمه  ماریدر تو روغن دان   نیدرصد پروتئ نیشتریب

هها  حاصل شد و در مهورد سهایر مهدیریت   برنج  یایخورده همراه با بقا

نتهایج حاصهل   با توجه  به     یکل رروب داری حاصل نشد. تفاوت معنی

شهخم خهورده همهراه بها      نیکشت در زمه   یدر شرا 0814رقم  شده،

  یدر منطقه  توصه  دیگر ارجحیت دارد و  برنج نسبت ب  دو رقم یایبقا

 .گرددیم
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