
 

  برنج ارقام عملکردمیزان بر در شالیزار 
  منطبق با زراعت ارگانیک

 4موسوي طغانی، سید یوسف 3مازندرانی
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منطبق با زراعت  مدیریت تلفیقی آفات و یزار با هدف
در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه  1390- 91زراعیآزمایشی در سال 

 هايبلوك در قالب طرحهاي خرد شده این آزمایش به صورت کرت
 800 و 400 شاهد،شامل ( سطح سه در اردك تعداد
 عنوان به قائم و شیرودي محلی، رقم عنوان به طارم

 برهمکنش و  رقم اردك، تعداد دارمعنی کامالً تأثیر 
  درصد  50روز تا  ،طول خوشه ،یعملکرد بیولوژیک

 کامل روز تا رسیدگی برهمکنش آن با تعداد اردك در صفت
بارور، تعداد دانه پر، تعداد  باالترین مقادیر صفات تعداد پنجه، تعداد پنجه

شلتوك  عملکرد رسیدگی کامل و ، روز تادهیدرصد گل
باالترین مقادیر تعداد ، در این آزمایش ارقام مورد بررسی

 7/13( ی، عملکرد بیولوژیک)روز 136(و رسیدگی کامل 
، تعداد دانه پر )مترسانتی 28(مربوط به رقم شیرودي و طول خوشه 

 و مربوط به رقم طارم) عدد 132(و تعداد دانه در خوشه 
 به همراه تراکم و شیرودي، رقم طارمکه  نتایج نشان داد

ارگانیک  کشتدر  به عنوان بهترین تیمار براي مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه
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یزار با هدفدر شال كارد تعداد متفاوت پرورش یرثأت به منظور ارزیابی
آزمایشی در سال  ،).Oryza sativa L( برنجارقام بر عملکرد 

این آزمایش به صورت کرت. گردید پیادهعلوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري 
تعداد اصلی عامل آزمایش این در. شدتصادفی در چهار تکرار اجرا 

طارمشامل ( سطح سه در برنج رقم فرعی عامل و )هکتار در
تأثیر وجود بیانگر واریانس تجزیه از نتایج حاصل .بودند )شده

عملکرد بیولوژیک پوك و پر، تعداد دانه در خوشه، صفات تعداد پنجه، تعداد دانه
برهمکنش آن با تعداد اردك در صفترقم و  اثرهمچنین  .بودبرنج ارقام عملکرد شلتوك 

باالترین مقادیر صفات تعداد پنجه، تعداد پنجه نتایج به دست آمده نشان داد که
درصد گل 50روز تا ، بیولوژیکیعملکرد دانه در خوشه، طول خوشه، 

ارقام مورد بررسی میاندر  .بوده استاردك در هکتار  تعداد 800تیمار 
و رسیدگی کامل ) روز 104(دهی درصد گل 50، روز تا )عدد پنجه در کپه

مربوط به رقم شیرودي و طول خوشه ) تن در هکتار 3/5(و عملکرد شلتوك 
و تعداد دانه در خوشه ) عدد در کپه 19(، تعداد پنجه بارور )در خوشه دانه
نتایج نشان داد عمجمودر  .مشاهده گردیداردك در هکتار  تعداد 
به عنوان بهترین تیمار براي مناطقی با شرایط اقلیمی مشابهتوان می را در هکتار اردك

  .معرفی نمود براي دستیابی کشاورز به عملکرد اقتصادي باالتر
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Abstract 

In order to evaluate the effect of duck number on paddy yield and yield components of tree 

rice cultivars, an experiment was conducted at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources 

University, Sari, Iran, during 2011. Experiment was arranged as split plot based randomized 

complete block design with four replicates. Main plots were duck number at three levels (control, 

400 and 800 pieces ha-1) and sub plot were rice cultivars (Tarom as traditional cultivar and Shirodi 

and Ghaem as improved cultivars). Results of ANOVA showed that there were significant 

differences between duck, cultivar and duck × cultivar in terms of tiller number, filled and unfilled 

grain number, grain number per panicle, biological yield, panicle length, days to 50% flowering and 

paddy yield. Maximum tiller number, fertile tiller number, filled and total grain number, panicle 

length, biological yield, days to 50% flowering and maturity and paddy yield were belonged to 800 

ducks per hectare. The highest tiller number (23 tiller per hill), days to 50% flowering and maturity 

(104 and 136 days respectively), biological yield (13.7 ton ha-1) and paddy yield (5.3 ton ha-1) were 

recorded in Shirodi. By contrast, 800 duck per hectare in Tarom produced the highest panicle length 

(28 cm), filled grains per panicle (125 number), fertile tiller number (19 number) and total grain 

number (132 number). In conclusion, organic rice-duck farming using 800 ducks per hectare in 

Tarom and Shirodi cultivars could be recommended for similar regions. 

Keywords: Duck number, Organic farming, Paddy yield, Rice. 

  مقدمه
هاي اخیر لزوم سالمت محصوالت تولید در سال
هاي مختلف کشاورزي از نظر وجود شده در نظام

بقایاي سموم، مواد شیمیایی و تأثیر آنها بر سالمت 

هاي انسان و محیط زیست سبب شده است تا روش
 ها مورد توجهآن هاي بکار رفته در تولیدتولید و نهاده

در همین  ).2011فلوهري و همکاران ( خاص قرار گیرند
هایی که اخیراً به عنوان جایگزینی یکی از روشزمینه 
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مناسب در تولید محصوالت کشاورزي، بدون استفاده 
هاي شیمیایی و سازگار با محیط زیست در از نهاده

 باشدمی زراعت ارگانیکجهان پذیرفته شده است 
در این نوع کشاورزي  ).2007مکت گابریل و تسچا(

ز انواع براي تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاه زراعی، ا
-ها و علفبراي مبارزه با آفات، بیماريکودهاي آلی و 

-هاي هرز از مبارزه مکانیکی و بیولوژیکی استفاده می

 پژوهشی مطالعات و هاآزمایش ).2009مکفادیان ( گردد

رابطه با عملکرد  دررا  نقیضی و ضد نتایج مختلف،
آنیچریکا و ( دهدنشان می زراعت ارگانیکتولیدي در 

ي دهندههاي متعددي نشانگزارش). 2010پیسیتی 
نیمیچک و (هستند  زراعت ارگانیککاهش عملکرد در 

 در این زمینه هاي انجام شدهبررسی). 2011همکاران 
زراعت دلیل کاهش عملکرد در  ترین مهمنشان داد 
هاي هرز به عمدتاً ناشی از وجود آفات و علف ارگانیک

دلیل محدودیت استفاده از سموم شیمیایی بوده است 
این در حالی است که اردك ). 2009جورگن و هکاران (

 مدیریت در قدرتمند ابزار یک عنوان در شالیزار برنج به
 باعث و کرده هاي هرز عملو کنترل علف آفات تلفیقی

این  هاي هرز درها و علفآفات، بیماري کاهش تراکم
 اردك). 2002حسین و همکاران (شود می مزارع
 که هرز کوچک و در حال رشد را هايعلف از بسیاري

آنها در بانک  بذر همراه دارند به قرار آب زیر سطح در
 آب نمودن آلودگل با داده و قرار تغذیه مورد بذر خاك،

شالیزار براي آب در  از طریق تحرك و جابجایی خود
به طور قابل  ،آنا از خاك زیر بدست آوردن غذ

 خاك سطح به کافی نور رسیدن از مانعاي مالحظه
مجدد  رشد و زنیجوانه در نتیجه از و شده شالیزار
   هرز در شالیزار به طور چشمگیري جلوگیري هايعلف
همچنین اردك با ). 2009زهانگ و همکاران (کند می

باعث تغذیه از حشرات به عنوان یک منبع غذایی مهم، 
گردد کاهش تراکم و خسارت آنها در این مزارع می

 از استفاده میزان نتیجه در). 2004یانگ و همکاران (
 هايتراکم علف کنترل براي هاکشآفت و هاکشعلف

کاین و (رسید  خواهد خود مقدار حداقل به آفات و هرز
در این رابطه عدم استفاده از سموم و ). 2005همکاران 
شیمیایی در مزارع ارگانیک برنج باعث کاهش کودهاي 

اي ناشی از این مواد شیمیایی انتشار گازهاي گلخانه
-ها نشان میبررسی). 2005گان و همکاران (گردد می

در  بیولوژیکیدهد استفاده از اردك به عنوان عامل 
بهبود شرایط اکولوژیکی رشد برنج، عالوه بر افزایش 

موجودات زنده خاك،  تنوع زیستی، افزایش فعالیت
 افزایش کارایی انرژي، افزایش رشد رویشی برنج،

باعث افزایش عملکرد برنج  افزایش اکسیژن محلول آب،
یو و همکاران ). 2008الي و همکاران (گردد نیز می

با انجام تحقیقاتی در بررسی خصوصیات ) 2005(
قطعه اردك  300 با تعدادرویشی و عملکرد ارقام برنج 

ر نسبت به شاهد گزارش نمودند خصوصیات در هکتا
رویشی و میزان عملکرد ارقام برنج در واحد سطح، در 

داري نسبت به شاهد افزایش معنی تعداد اردكاین 
 240 تعداد که دیگر نشان داد یقاتیتحقهمچنین . داشت

 قطعه اردك در هکتار نیز به دلیل کنترل مناسب تراکم
تواند تا حدودي می هاو بیماري آفات، هرز هايعلف
 افزایش عملکرد شلتوك ارقام برنج در این مزارع باعث
در  اي دیگرنتایج مطالعه). 2004وانگ و همکاران (شود 

کشور ژاپن در بررسی میزان تعداد پنجه، ارتفاع گیاه 
اردك -برنج و عملکرد دانه برنج در کشت توأم برنج

قطعه اردك در هکتار به دلیل کنترل  400 تعدادنشان داد 
ها و خروج هاي هرز، آفات، بیماريعلف مناسب تراکم

 30تا  20گازهاي نامساعد از زمین این مزارع به میزان 
-درصد باعث افزایش عملکرد شلتوك ارقام برنج می

ها، در تعدادعالوه بر این  که این در حالی است. شود
 800تا  225هاي متفاوتی از عدادتالمللی دیگر، منابع بین
اردك در واحد سطح مزارع برنج براي کنترل  قطعه

ها توصیه شده هاي هرز، آفات و بیماريتراکم علف
-هاي توصیهتعداددهد است که این موضوع نشان می

شده در واحد سطح بستگی به شرایط آب و هوایی، 
ارقام برنج و نوع اردك مورد بررسی در آزمایش دارد 
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با توجه به اهمیت تولید ). 2003وانگ و همکاران (
هاي زراعی نظیر نظامدر بومو طبیعی محصوالت سالم 

عملکرد و آزمایش حاضر با هدف بررسی واکنش برنج 
 سه رقم برنج در شلتوكاجزاي عملکرد از صفات  برخی
 ینتر مناسب تعیین به همراه اردك- برنج ارگانیک زراعت
 اجرا مرحله به در واحد سطح اردك تعداد وبرنج  رقم
  .درآمد

  هامواد و روش
 يدر مزرعه 1390-91در سال زراعی  یآزمایش

پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 
این . انجام شد واقع در کیلومتر نه جاده دریا ساري

دقیقه عرض شمالی  39درجه و  36منطقه در مختصات 
پس . دقیقه طول شرقی قرار گرفته است 4درجه و  53و 

سازي زمین خزانه به صورت جوي پشته، از آماده
بذرهاي برنج در آن قرار داده شد و در طول مدت رشد 

عملیات تهیه بستر زمین اصلی به مساحت  ،نشاي برنج
- ربع شامل شخم، تسطیح، مرزبندي و مالهمتر م 1500

کیلوگرم در  60میزان بذر مصرفی . کشی انجام شد
مرحله سه تا ( مترسانتی 20طول نشاي برنج  هکتار،

ابعاد  نشاي برنج در هر کپه سه عدد،تعداد ، )چهار برگی
 50ها از همدیگر متر مربع، فاصله پشته 33هر کرت 
متر سانتی 25هر خط متر و فاصله دو بوته روي سانتی

کرت داخل در هابوته آرایش همچنین .در نظر گرفته شد
 .بود متر یک تکرارها بین فاصله و مربعی حالت به ها

همچنین براي تأمین نیاز مواد غذایی ارقام برنج در طول 
 34و  1000، 200ي آزمایش، به ترتیب به میزان دوره

مرغی،  شامل از کودهاي حیوانی در هکتار کیلوگرم
از منبع آن (ل هیومیس ارگانیکگاوي و همچنین کود 

بوده و توسط  هاي معدنی کودهاي حیوانی و سنگ
براي ) گستران تینا پارس تولید شده استشرکت زیست

در سه  تأمین نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر میکرو
با توجه به  دهیزنی و خوشهمرحله نشاکاري، پنجه

از ( ي رشد برنجکمبود این مواد غذایی در طول دوره
استفاده  )طریق تجزیه شیمیایی خاك محل آزمایش

نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی خاك محل . گردید
، کودهاي حیوانی )1جدول (آزمایش قبل از کاشت 

ارائه ) 3جدول (و کود ارگانیک هیومیسل ) 2جدول (
  .شده است

 
.)متريسانتی 0-30(نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش  -1جدول   

    هدایت الکتریکی

  اسیدیته
  

  نیتروژن  مواد آلی

  

    منگنز  روي  آهن  پتاسیم  فسفر
    بافت خاك

  
)درصد(    زیمنس بر متردسی   )گرم در کیلوگرممیلی( 

  
01/2  22/7   84/1  سیلتی - رسی   02/0  7/8  7/209  2/4  7/3  2/3    

  
.برخی از خصوصیات شیمیایی کودهاي آلی مورد استفاده -2جدول   

  هدایت الکتریکی

 اسیدیته
 

  پتاسیم  فسفر  نیتروژن
 

 مس منگنز روي آهن
 

  نوع نهاده
      

زیمنس بر دسی
  متر

  
)درصد(  

    )گرم در کیلوگرممیلی(
       

  کود مرغی    36  209  298  955    77/0  39/1  9/2   14/5   82/11

  گاوي کود    4  72  54  1611    81/0  02/1  4/2    73/7    6/13
.برخی از خصوصیات شیمیایی کود ارگانیک هیومیسل -3جدول   
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  هیومیک اسید
فولویک 
 اسید

  مواد آلی  پتاسیم  فسفر  نیتروژن
 

 بور مس روي آهن
  

    نوع نهاده

)درصد(  
   )گرم در کیلوگرممیلی( 
   

 کود هیومیسل    100  200  500  2000    20  10  3  2  82/11 12

  
اردك و  تعدادتأثیر دو عامل  پژوهشدر این  

طرح  خرد شده بایک بار هاي رقم برنج در قالب کرت
مورد  تکرار چهار در تصادفی کامل هايبلوك پایه

 سه در اردك تعداد اصلی عامل. بررسی قرار گرفتند
 400 تعداد( D2، )اردك بدون حضور( D1 شامل سطح

 در قطعه اردك 800 تعداد( D3 و) هکتار در قطعه اردك
 R1شامل  سطح سه در برنج رقم فرعی عامل و) هکتار

) قائم( R3 و) شیرودي( R2 محلی، به عنوان رقم )طارم(
 .در نظر گرفته شدند شدهاصالح به عنوان ارقام

با توجه به ( ها از نوع محلیجوجه اردك آزادسازي
با  )شرایط اقلیمی موجود منطقهآنها به بیشتر مقاومت 

از  بعد ،گرم 700- 600و وزن تقریبی  روز 30سن 
 براي ضمن در. گرفت انجام نشاکاري از روز 20گذشت 

 به مزرعه اطراف تیمارها، اعمال و هااردك جداسازي
 يوسیله به مزرعه درون و فلزي هايتوري يوسیله
روزانه گردید و  جدا یکدیگر از پالستیکی هايتوري

ها براي کنترل بهتر تراکم آفات جهت اجبار فعالیت اردك
درصد  30به میزان  )تغذیه از آنها( هاي هرزو علف

-همچنین در طول دوره .کمتر از حد مطلوب تغذیه شدند
ي رشد ارقام برنج براي مبارزه با آفات از جمله کرم 

از اسپري  ) Chilo suppressalls( خوار برنجساقه
دهی زنی و خوشهپنجهه در دو مرحل سیلیس مایع

 ، زنبور تریکوگراما)1000در  3غلظت (
)Trichogramma(  بسته در هکتار 100به تعداد ) تهیه

زیر نظر سازمان جهاد  در شده از مؤسسات معتبر
هاي فرمونقرار دادن ، )کشاورزي استان مازندران

دلتا  نوع هايتله در )کپسول در هکتار 3تعداد (جنسی 
)Delta trap ( براي هر دوره از سیکل زندگی کرم

در  1جامد آهسته جدید با فرموالسیون خوار برنجساقه
 :تاکتیک( هاو شکار آن گیريجذب حشرات نر براي جفت

Mass trapping( به هاي جنسی اختالل کننده از و
ایجاد سرگردانی حشرات  براي گرم در هکتار 40میزان 

یابی در جفت آنها گیري و عدم موفقیتبالغ در جفت
براي  .استفاده شد )Mating disruption :تاکتیک(

- گیري تعداد پنجه در هر کرت پنج بوته عالمتاندازه
گذاري شد و تعداد آن در دو نوبت، یکی در زمان 

زنی گیاه و دیگري در زمان رسیدگی حداکثر پنجه
فیزیولوژیک گیاه شمارش گردید و سپس از میانگین آن 

گیري براي اندازه. گردیدبراي محاسبات آماري استفاده 
 ياز سطح خاك تا بلندترین نقطه ي برنجارتفاع بوته

گذاري شده و متوسط اندازه گیاه، تعداد پنج بوته عالمت
ها گیريبه ذکر است که اندازهالزم (آنها محاسبه گردید 

زنی گیاه و در دو نوبت، یکی در زمان حداکثر پنجه
همچنین ). دیگري در زمان رسیدگی کامل انجام شد

دهی و رسیدگی کامل درصد گل 50براي تعیین روز تا 
از تعداد روز بعداز نشاکاري تا زمانی که در هر کرت، 

 ي، مرحلهدهی بودندي گلها در مرحلهدرصد بوته 50
درصد  50به عنوان تعداد روز تا  رشدي گیاه برنج و

از  همچنین تعداد روز بعد. دهی منظور گردیدگل
نشاکاري تا زمان رسیدگی کامل و قبل از برداشت 
محصول در هر کرت به عنوان روز تا رسیدگی کامل 

طول خوشه، (براي تعیین اجزاي عملکرد . تعیین گردید
تعداد دانه در خوشه، تعداد دانه پر، تعداد دانه پوك، 

، قبل از برداشت محصول با در نظر )دانه 100وزن 
دو ردیف از حذف (خل هر کرت اي داگرفتن اثر حاشیه

                                                           
1- Selibate Cs 
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سپس از بلندترین . بوته انتخاب گردیدند 10) طرفین
پنجه هر بوته، یک خوشه جدا گردید و در پاکت اتیکت 

. گیري شودگذاري قرار گرفت تا صفات مورد نظر اندازه
بوته شمارش شد  10در همان زمان تعداد پنجه بارور 

اد پنجه بارور و با میانگین گرفتن اعداد بدست آمده تعد
هاي پر به منظور شمارش دانه. در بوته محاسبه گردید
ها، در آب قرار داده شدند و پس از شمارش دانه

هایی که روي سطح آب باقی مانده بودند، به عنوان  دانه
براي تعیین . پوك محسوب و شمارش شدند هايدانه

میزان عملکرد دانه شلتوك ارقام برنج در زمان رسیدگی 
از نزدیکی  ،تر مربع از درون هر کرت آزمایشییک م

کردن دانه از بقایاي  بر و پس از جداسطح زمین کف 
گراد درجه سانتی 75ساعت در دماي  24گیاهی به مدت 

و با ترازوي حساس میزان وزن  در آون قرار داده شد
تعیین و  )درصد 14براساس رطوبت دانه حدود (دقیق 

المللی برنج قات بینسسه تحقیؤم(یادداشت گردید 
افزار ها با استفاده از نرمتجزیه واریانس داده ).2002
انجام و مقایسه میانگین  12/6ي نسخه SASي آمار

حداقل  روش آزموناثرات ساده صفات با استفاده از 
درصد  پنج احتمال در سطح )LSD( دارتفاوت معنی
با توجه ( ساده خطی از معادالت همچنین. صورت گرفت

 تراکم به زدن صفات تقریب براي )دار بودن آنهابه معنی

 براي کهاین ضمن. گردید استفاده اردك در واحد سطح

 نیز شده استاندارد رگرسیون ضرایب این صفات

 حساسیت و بوده واحد فاقد ضرایب این. محاسبه شدند

 را اردك در واحد سطح تراکم به نسبی صفات مورد نظر
 حساسیت يدهنده بزرگتر نشان ضریب ند،ده می نشان

. باشداردك در واحد سطح می تراکم به صفت آن بیشتر
 SPSSهاي براي رسم نمودارها از برنامهدر پایان 
  .شداستفاده  12 ينسخه Sigma plotو  21 ينسخه

  
 نتایج و بحث

  دهی و رسیدگی کاملدرصد گل 50روز تا 
ها روز تا بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده

دهی در سطح احتمال یک درصد تحت درصد گل 50

تأثیر تیمارهاي تعداد اردك، رقم و برهمکنش آنها قرار 
همچنین رقم و برهمکنش آن با تعداد اردك از . گرفت

نظر صفت روز تا رسیدگی کامل در سطح احتمال یک 
در بین ارقام برنج از ). 4جدول (دار بود درصد معنی

دهی و رسیدگی کامل در درصد گل 50لحاظ روز تا 
داري شرایط حضور و عدم حضور اردك تفاوت معنی

وجود دارد به طوري که در شرایط عدم حضور اردك 
 122دهی و درصد گل 50روز تا  100(رقم شیرودي 

 50روز تا  83(و رقم طارم ) روز تا رسیدگی کامل
به ترتیب ) روز تا رسیدگی کامل 105دهی و درصد گل
-درصد گل 50ترین میزان روز تا  ترین و کمداراي بیش

ي بین میزان این رابطه. دهی و رسیدگی کامل بودند
با تیمار تعداد اردك در واحد سطح در بین ارقام صفات 

برنج مورد بررسی در این آزمایش براساس نتایج 
  که ي رگرسیونی نشان دادحاصل از تجزیه

تفاده با باالترین میزان رقم طارم در بین ارقام مورد اس 
  دهیدرصد گل 50همبستگی در روز تا  شیب خط و 

)x0291/0+07/71y=   (با ضریب تبیین) 2= 98/0(R   و
با )    =x0323/0+65/97y(روز تا رسیدگی کامل 

-داراي باالترین میزان رابطه =R2) 89/0 (ضریب تبیین 
نسبت به افزایش تعداد اردك در  و همبستگی ي خطی

 A، 1شکل (واحد سطح با افزایش این صفات بوده است 
نشان داد  )1382(پور و مهرزاد نتایج تحقیقات قلی). Bو 

دهی با روز تا رسیدگی کامل و درصد گل 50روز تا 
داري میزان عملکرد داراي همبستگی مثبت و کامالً معنی

که با نتایج این آزمایش نیز کامالً مطابقت  ،باشدمی
دیررس و همچنین گزارش شده است ارقام نیمه. دارد

دیررس مرحله رویشی آهسته و طوالنی دارند که به 
ي زایشی دهد پیش از ورود به مرحلهآنها اجازه می

بتوانند کربوهیدرات بیشتري را در ساقه خود ذخیره و 
صبوري و (ولید کنند در پایان عملکرد بیشتري را ت

که در این آزمایش نیز رقم شیرودي ). 1383همکاران، 
س از باالترین میزان روز تا ردیربه عنوان یک رقم نیمه

دهی و رسیدگی کامل به همراه باالترین درصد گل 50
هاي متعددي گزارش. میزان عملکرد برخوردار بود
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 ي رشد بوته برنج در کشتحاکی از افزایش طول دوره
ها، اردك به دلیل کنترل مناسب آفات، بیماري- توأم برنج

هاي هرز، خروج گازهاي نامساعد از خاك، افزایش علف
، 2003وانگ و همکاران (باشد نیتروژن و فسفر خاك می

، 2003، فومیاکی و همکاران 2004وانگ و همکاران 
  ). 1998ایسوبه و همکاران 

   
  و تعداد پنجه بارور تعداد پنجه

بر اساس نتایج تجزیه واریانس عامل رقم، تعداد 
تعداد اردك از نظر صفت تعداد  ×اردك و برهمکنش رقم 

پنجه در کپه و اثر تعداد اردك و برهمکنش آن با رقم در 
- سطح احتمال یک درصد از نظر تعداد پنجه بارور معنی

بین ارقام برنج  ي رگرسیونیرابطه). 4جدول (دار بود 
تعداد پنجه و تعداد پنجه بارور در کپه  صفات از لحاظ

-در شرایط حضور و عدم حضور اردك تفاوت معنی
به طوري که در شرایط عدم حضور  را نشان دادداري 
پنجه  8عدد پنجه و  15( رقم شیرودي ، برنجاردك
به ) پنجه بارور 10عدد پتجه و  13(و رقم طارم ) بارور

عداد پنجه و ترین و کمترین میزان تترتیب داراي بیش
 این در حالی بود که. تعداد پنجه بارور در کپه بودند

هاي تعدادارقام مختلف برنج نتایج متفاوتی را در 
مختلف اردك نشان دادند که شدت آن تابعی از 

به  متغییر و شرایط محیطیبرنج  خصوصیات ژنتیکی
هاي مختلف اردك در واحد سطح تعداددلیل حضور 
نتایج  در همین زمینه ).2008همکاران الي و ( بوده است
بیانگر در تجزیه رگرسیونی شیب معادالت  حاصل از
که رقم طارم در بین ارقام مورد استفاده با دارا  آن بود
   در تعداد پنجه خط شیب میزان باالترینبودن 

)x0132/0+45/11y=  به همراه ضریب تبیین آن  
 )87/0 =2(R تعداد پنجه بارورو )x0128/0+62/12(y= 

داراي باالترین  =R2) 93/0(به همراه ضریب تبیین آن 
بین تیمار تعداد اردك  یهمبستگي خطی و میزان رابطه

تعداد پنجه و تعداد پنجه بارور در واحد سطح با صفات 
و  شیرودي ارقام یزنظر ن یندر کپه بوده است و از هم

 C ،1 شکل( گرفتند قرار بعدي هايدر رده یببه ترتقائم 
زنی در برنج یک صفت زراعی مهم قابلیت پنجه ).D و

مهدوي و همکاران (گردد در تولید دانه محسوب می
تعداد آن با پاکوتاهی گیاه برنج همبستگی مثبت ). 1384

شیرودي و (شده امروزي  هاي اصالحداشته و برنج
دهی باالتري نسبت به ارقام محلی قابلیت پنجه) قائم

همچنین میلر و ). 2007زاده و کیانی نعمت(دارند ) طارم(
و تعداد  اظهار داشتند که تعداد پنجه) 1991(همکاران 
هاي محیطی و محدودیت بارور به شرایط رشد پنجه

با بهبود شرایط محیطی به  آنهاتعداد  و بستگی دارد
در همین راستا . یابدداري افزایش میطور معنی
گ و همکاران هاي انجام شده توسط زهانآزمایش

 برنجبا  اردكتلفیق پرورش نشان داده است ) 2009(
نقش بسیار مهم و مؤثري در بهبود شرایط اکولوژیکی 

دار تعداد پنجه و تعداد پنجه رشد برنج و افزایش معنی
خروج گازهاي  به دلیل بهبود خصوصیات خاك، بارور

هاي ها و علفکنترل مناسب آفات، بیماري نامساعد،
 تعداددر این آزمایش با افزایش  .این مزارع داردهرز در 

قطعه اردك در هکتار با بهبود  800اردك در تیمار 
شرایط اکولوژیکی رشد برنج تعداد پنجه و تعداد پنجه 

در . داري افزایش یافته بودبارور نیز به طور کامالً معنی
 20افزایش ) 2002حسین و همکاران (همین زمینه نتایج 
 400 تعدادپنجه و تعداد پنجه بارور در  درصدي تعداد

را به دلیل کنترل مناسب آفات،  قطعه اردك در هکتار
همچنین شنگیمائو . نشان داد هاي هرزها و علفبیماري

درصدي تعداد پنجه  12نیز افزایش ) 2005(و همکاران 
به دلیل کنترل مناسب درصدي تعداد پنجه بارور را  8و 

در همین . هاي هرز بیان نمودندها و علفآفات، بیماري
راستا نیز نتایج مشابهی توسط دیگر محققان در رابطه 
با افزایش تعداد پنجه و تعداد پنجه بارور در مزارع 

ایسوبه و (اردك گزارش شده است -کشت توأم برنج
  ).1994و کیم و همکاران  1998همکاران 
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 دانه 100ارتفاع گیاه و وزن 

ها ارتفاع گیاه در سطح بر اساس تجزیه واریانس داده
احتمال یک درصد تحت تأثیر تیمارهاي تعداد اردك و 

دانه در سطح  100همچنین وزن  دار بود ورقم معنی
دار بود احتمال یک درصد تحت تأثیر تیمار رقم معنی

نتایج حاصل از میانگین اثرات ساده نشان ). 4جدول (
داد باالترین میزان ارتفاع گیاه مربوط به رقم طارم 

 95(بود که نسبت به رقم شیرودي ) مترسانتی 110(
 14رتیب به میزان به ت) مترسانتی 90(و قائم ) مترسانتی

باالترین میزان ). A، 2شکل (درصد بیشتر بود  19و 

 114(قطعه اردك در هکتار  800ارتفاع بوته در تیمار 
) مترسانتی 95(بود که نسبت به تیمار شاهد ) مترسانتی

همچنین ). B، 2شکل (درصد افزایش داشت  16به میزان 
میان  بر اساس نتایج حاصل از میانگین اثرات ساده از

دانه  100هاي مورد ارزیابی باالترین میزان وزن رقم
بود که نسبت به ارقام ) گرم 4/3(مربوط به رقم طارم 

به ترتیب به میزان ) گرم 7/2(و قائم ) گرم 3(شیرودي 
باالترین ). C، 2شکل (درصد افزایش یافته بود  21و  12

قطعه اردك در  800دانه در تیمار  100میزان وزن 
  400به تیمار   مشاهده شد که نسبت) گرم 5/3(هکتار 

  

  یانس برخی صفات، عملکرد و اجزاي عملکرد شلتوك در تیمارهاي تعداد اردك و رقمتجزیه وار -4جدول 

 d.f منابع تغییر

 (MS)میانگین مربعات 

بارور پنجه تعداد تعداد پنجه تعداد دانه در  طول خوشه تعداد دانه پوك تعداد دانه پر 
 خوشه

عرض 
 طول دانه دانه

80/1 3 تکرار  ns 69/2  ns 73/5  ns 47/18  ns 41/0  ns 88/9  ns 08/0  ns 16/0  ns 

10/179 2 تعداد اردك ** **02/287  **52/5338  **75/504  **61/114  **78/2476  **76/0  **70/9  

a 6 30/0خطاي   47/0  78/2  63/9  33/0  96/4  07/0  03/0  

02/9 2 رقم ** 02/0  ns **86/11350  **25/630  **16/9  **53/6992  **57/1  **44/1 

 ×تعداد اردك 
 رقم

4 61/5 ** **94/6  **19/372  **105  *3/2  *94/65  02/0  ns 25/0  ns 

97/0 18 خطاي آزمایشی  71/0  71/9  97/9  52/0  99/14  03/0  18/0  

40/5 - ضریب تغییرات  00/5  80/4  40/13  30/9  40/4  10/9  60/4  

 d.f منابع تغییر

 (MS)میانگین مربعات 

روز تا رسیدگی 
  کامل

- درصد گل 50روز تا 

 دهی
 ارتفاع بوته سطح برگ پرچم

عملکرد 
 شلتوك

عملکرد 
 بیولوژیکی

 100وزن 
 دانه

48/21 3 تکرار  ns 25/2  ns 82/1  ns 41/61  ns 12/207  ns 00/1411  ns 02/0  ns 

ns 52/307 52/434 2 تعداد اردك ** 18/4  ns **11/3963  00/186348 *
* 

00/1662797 ** 06/0 ns 

a 6 89/12خطاي   30/5  72/5  52/16  00/1168  00/10604  01/0  

77/1948  02/2115** 2 رقم ** 57/6  ns **78/994  12/43574 ** 00/385913 ** *62/0  
 ×تعداد اردك 
 رقم

4 **61/83 65/114 ** 33/3  ns 90/16  ns 00/8495 ** 00/79329 ** 02/0 ns 

23/7 18 خطاي آزمایشی  06/3  52/4  79/38  82/1046  00/9331  01/0  

34/14  00/25 - ضریب تغییرات  00/7  90/5  00/3  00/16  20/4  
ns: دار در سطوح احتمال پنج و یک درصدبه ترتیب معنی ** و *  دارغیر معنی 
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R2 = 0.94
P <0.01
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R2 = 0.75
P <0.01
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y = 97.65 + 0.0323X
R2 = 0.89
P <0.01
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y = 104.27 + 0.0005X
R2 = 0.32
P <0.01
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Shirodi
y = 11.32 + 0.0117X
R2 = 0.93
P <0.01

Tarom
y = 12.62 + 0.0128X
R2 = 0.93
P <0.01

Ghaem
y = 12.72 + 0.0099X
R2 = 0.88
P <0.01

 

  

 پنجه بارور در کپهو تعداد ) C( پنجه، تعداد )B( روز تا رسیدگی کامل ،)A( دهیدرصد گل 50روز تا صفات  ي رگرسیونی بینرابطه -1شکل 
)D ( برنج مارقا× به همراه ضرایب رگرسیون آنها در برهمکنش تیمارهاي تعداد اردك  

 
به ) گرم 6/2(و شاهد ) گرم 1/3(قطعه اردك در هکتار 

، 2شکل (درصد افزایش داشت  26و  11ترتیب به میزان 
D .( باشد که دانه یکی از اجزاء عملکرد می 100وزن

-نشان دهنده اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزي به دانه

همچنین حسین و همکاران ). 1381هنرنژاد (هاست 
دانه در  100ان دادند وزن اي نشدر مطالعه) 2002(

قطعه اردك در هکتار نسبت به تیمار شاهد به  400تعداد 
گو . داري یافته بوددرصد افزایش کامالً معنی 20میزان 

دانه با  100نیز بیان نمودند وزن ) 2001(و همکاران 
قطعه  600افزایش تعداد اردك در واحد سطح در تیمار 

رها به طور کامالً اردك در هکتار نسبت به سایر تیما
 مزرعه در آن مزایاي و اردك حضور داري به علتمعنی

  .افزایش یافته بود
  

  طول و عرض دانه
-ي تفاوت معنینتایج تجزیه واریانس نشان دهنده

دار بین رقم و تعداد اردك در سطح احتمال یک درصد 
هچنین اثر رقم و . از نظر صفات طول و عرض دانه بود

د اردك در سطح احتمال یک درصد تعدابرهمکنش آن با 
براساس ). 4جدول (دار بود صفات معنیاز نظر این 
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هاي نتایج حاصل از میانگین اثرات ساده از میان رقم
مورد ارزیابی باالترین میزان طول دانه به ترتیب متعلق 

) مترمیلی 6/9(، شیرودي )مترمیلی 1/10(به ارقام طارم 
میزان طول دانه ). E، 2شکل (بود ) مترمیلی 2/9(و قائم 

با افزایش تعداد اردك در واحد سطح افزایش داشت و 
قطعه اردك در هکتار  800حداکثر میزان آن در تیمار 

 400حاصل شد که نسبت به تیمار ) مترمیلی 4/10(
-میلی 3/8(و شاهد ) مترمیلی 1/9(قطعه اردك در هکتار 

درصد افزایش یافت  20و  12به ترتیب به میزان ) متر
نتایج حاصل از میانگین اثرات ساده عرض ). F، 2شکل (

دانه نشان داد این صفت با افزایش تعداد اردك در واحد 
قطعه  800سطح افزایش و حداکثر میزان آن در تیمار 

ین میزان آن در تر کمو ) مترمیلی 8/2(اردك در هکتار 
باالترین ). J، 2شکل (بود ) مترمیلی 8/1(تیمار شاهد 

میزان عرض دانه در ارقام مورد استفاده متعلق به رقم 
بود که نسبت به ارقام شیرودي ) مترمیلی 4/2(طارم 

به ترتیب به میزان ) مترمیلی 7/1(و قائم ) مترمیلی 1/2(
گزارش ). H، 2شکل (درصد افزایش داشت  29و  12

شده است که طول و عرض دانه از صفاتی هستند که 
هاي مختلف برنج متفاوت است و عوامل ین رقمدر ب

باشد تواند در اندازة آن بسیار تأثیرگزار محیطی نیز می
در همین راستا حسین ). 1385محور و همکاران زمانی(

گزارش نمودند طول و عرض دانه ) 2002(و همکاران 
اردك به دلیل بهبود شرایط محیطی -در کشت توأم برنج

. داري یافته بودافزایش معنی و اکولوژیکی رشد برنج
نشان داد طول دانه ) 2001(همچنین نتایج گو و همکاران 

 300قطعه اردك در هکتار نسبت به تیمار  600در تیمار 
تر آفات، قطعه اردك در هکتار به دلیل کنترل مناسب

داري هاي هرز از افزایش معنیها و علفبیماري
  .برخوردار بود

  
  تعداد دانه پر
-ي تفاوت معنیتجزیه واریانس نشان دهنده نتایج

دار بین رقم، تعداد اردك و برهمکنش آنها در سطح 

احتمال یک درصد از نظر صفات تعداد دانه پر و پوك 
در شرایط عدم حضور اردك رقم ). 4جدول (بود 

 58(و رقم طارم ) عدد دانه پر در خوشه 30(شیرودي 
ترین میزان و بیشترین  به ترتیب داراي کم) عدد دانه پر

ي بین رابطه. تعداد پر در خوشه در تیمار شاهد بودند
صفت تعداد دانه پر با تیمار تعداد اردك در واحد سطح 

ي رگرسیونی بین ارقام برنج مورد بررسی در تجزیه
 ارقام در این آزمایش نشان داد که واکنش تعداد دانه پر

 است هنبود اردك یکسان تعداد به افزایش نسبت برنج

رقم طارم با  اردك مختلف تعدادهاي در طوریکهبه
و ) =x638/0+50/73y(باالترین میزان شیب خط 

در افزایش تعداد دانه پر، ) =95/0R2(ضریب تبیین 
ي خطی نسبت به ارقام دیگر داراي باالترین میزان رابطه

در همین راستا ). A ،3 شکل(در این آزمایش بود 
بیشترین اثر مستقیم بر ) 1378(نوربخشیان و رضائی 

. عملکرد دانه را تعداد دانه پر و پوك در خوشه دانستند
اي برخوردار است به این دلیل پوکی دانه از اهمیت ویژه

هاي پر و پوك یک همبستگی بسیار منفی که بین دانه
-هاي پوك تعداد دانهوجود داشته و با کاهش تعداد دانه

- عملکرد نیز به طور معنی هاي پر در خوشه و در نتیجه

). 1386نژاد و همکاران نیک(داري افزایش خواهد یافت 
در همین زمینه گزارش شده است افزایش طول دوره پر 

سازي صفات مورفولوژیکی گیاه نقش شدن دانه و بهینه
هاي پر در بسیار مهمی در افزایش درصد تعداد دانه

ان مهدوي و همکار(خوشه و افزایش عملکرد دارد 
نیز اظهار ) 2009(همچنین زهانگ و همکاران ). 1384

اردك -کشت توأم برنج داشتند در تولید برنج به روش
هاي پوك به دلیل افزایش ترین میزان درصد دانه کم

ي رشد اکولوژیکی گیاه برنج و بهبود صفات طول دوره
آزمایش دیگري . مورفولوژیکی ارقام برنج وجود دارد

در تولید برنج به ) 2002(ران توسط زهانگ و همکا
اردك نشان داد تعداد دانه -روش زراعت ارگانیک برنج

قطعه اردك در هکتار نسبت  300پر در خوشه در تعداد 
به تیمار شاهد به میزان هفت درصد به دلیل بهبود 
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خصوصیات خاك با گذشت زمان، خروج گازهاي 
هاي ها و علفنامساعد از خاك، کنترل آفات، بیماري

در این آزمایش نیز بهبود کنترل . هرز افزایش یافته بود
قطعه اردك در  800عوامل نامساعد محیطی در تعداد 

داري هکتار نسبت به سایر تیمارها باعث افزایش معنی
ي آن کاهش تعداد دانه پوك در تعداد دانه پر و در نتیجه

 مشابهی نیز نتایج راستا همین در. خوشه شده بود
  .است شده گزارش)2001(همکاران گو و  توسط
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ــار ) ــه در هکت ــداد اردك (قطع تع

Shirodi
y = 31.22 + 0.0353X
R2 = 0.91
P <0.01
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P <0.01
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y = 99.77 + 0.0391X
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P <0.01
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P <0.01
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R2 = 0.84
P <0.01
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P <0.01
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y = 7.67 + 0.0063X
R2 = 0.75
P <0.01
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Tarom
y = 208.125 + 0.199X
R2  =  0.98
P <0.01

Ghaem
y = 332.625 + 0.172X
R 2 = 0.89
P <0.01

 

  

به ) D( شلتوكو ) C( یعملکرد بیولوژیک، )B( تعداد دانه در خوشه، )A( تعداد دانه پر در خوشهصفات  رگرسیونی بیني رابطه -3شکل 
 برنج مارقا× همراه ضرایب رگرسیون آنها در برهمکنش تیمارهاي تعداد اردك 

  
  طول و تعداد دانه در خوشه

ها طول داده بر اساس نتایج تجزیه واریانس
خوشه و تعداد دانه در خوشه تحت تأثیر تیمارهاي 
تعداد اردك و رقم در سطح احتمال یک درصد و اثر 
دار برهمکنش آنها در سطح احتمال پنج درصد معنی

در بین ارقام برنج از لحاظ تعداد دانه  ).4جدول (گردید 
در خوشه در شرایط حضور و عدم حضور اردك 

داري وجود دارد به طوري که در شرایط تفاوت معنی
و رقم ) دانه در خوشه 90(عدم حضور اردك رقم طارم 

ترین و به ترتیب داراي بیش) دانه در خوشه 55(قائم 
 همچنین. ترین میزان تعداد دانه در خوشه بودند کم

تعداد دانه در خوشه در ارقام برنج طارم، شیرودي و 
عه اردك در هکتار قط 800و  400هاي قائم در تعداد

بسیار متفاوت بود که میزان تغییرات آنها بستگی به 
خصوصیات ژنتیکی و شرایط محیطی متفاوت در تعداد 

ي بین رابطه. بودر قطعه اردك در هکتا 800و  400
میزان صفت تعداد دانه در خوشه با تیمار تعداد اردك 
در واحد سطح در بین ارقام برنج مورد بررسی در این 
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ي رگرسیونی نشان داد ایش بر اساس نتایج تجزیهآزم
رقم طارم با باالترین میزان شیب خط 

)x0391/0+77/99y= ( و ضریب تبیین)2=94/0R( ،
نسبت به افزایش تراکم اردك و افزایش تعداد دانه در 

ي خطی و همبستگی خوشه داراي باالترین میزان رابطه
نظر نیز ارقام نسبت به ارقام دیگر بوده است و از همین 

 هاي بعدي قرار گرفتندشیرودي و قائم به ترتیب در رده
این نتایج مطابق با نتایج حسین و همکاران  ).B، 3شکل (
طول خوشه و تعداد دانه در خوشه از . بود) 2002(

عوامل مهم در افزایش عملکرد شلتوك هستند 
همچنین ). 1382سروستانی  راد و طهماسبیمصطفوي(

نشان داد که ) 2002(لعات یانگ و همکاران نتایج مطا
تعداد زیاد دانه در خوشه در صورت نامساعد بودن 

گردد و  یمشرایط محیطی باعث پر شدن ضعیف دانه 
همچنین افزایش تعداد دانه در خوشه لزوماً نشانگر زیاد 
ها بودن عملکرد نیست زیرا باید درصد باروري دانه

مار شاهد این آزمایش زیاد گردد به عنوان مثال در تی
رقم شیرودي داراي باالترین میزان تعداد دانه در 
خوشه به همراه باالترین میزان تعداد دانه پوك در 

در . خوشه به دلیل شرایط نامساعد در این تیمار بود
 600با بررسی تعداد ) 2001(همین راستا گو و همکاران 

ه قطعه اردك در هکتار گزارش نمودند میزان طول خوش
و تعداد دانه در خوشه با افزایش تعداد اردك در واحد 

داري به دلیل کنترل مناسب سطح به طور کامالً معنی
هاي به طور عوامل نامساعد محیطی از جمله کنترل علف

 نتایج راستا همین در. داري افزایش یافته بودمعنی
است  گردیده گزارش محققان دیگر توسط مشابهی

  ).2002و زهانگ  2003وانگ و همکاران (
  

  و شلتوك یعملکرد بیولوژیک
ي تفاوت نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده

دار بین رقم، تعداد اردك و برهمکنش آنها در سطح معنی
و  بیولوژیکیاحتمال یک درصد از نظر صفت عملکرد 

در بین ارقام برنج از لحاظ  ).4جدول (شلتوك بود 

و شلتوك در واحد سطح در شرایط  بیولوژیکیعملکرد 
داري وجود حضور و عدم حضور اردك تفاوت معنی

دارد به طوري که در شرایط عدم حضور اردك در 
 5/2و  بیولوژیکیتن عملکرد  6(مزرعه رقم شیرودي 
تن عملکرد  5/5(و رقم طارم ) تن عملکرد شلتوك

به ترتیب داراي ) تن عملکرد شلتوك 8/1و  بیولوژیکی
و شلتوك  بیولوژیکیمیزان عملکرد  ترین کمرین و تبیش
ارقام مختلف برنج نتایج  این در حالی بود که .بودند

در . هاي مختلف اردك نشان دادندتعدادمتفاوتی را در 
همین زمینه شیب معادالت بیانگر این مطلب است که رقم 

 کمترینطارم در بین ارقام مورد استفاده با دارا بودن 
 بیولوژیکیعملکرد  در میزان شیب خط

)x0046/0+65/6y=( با ضریب تبیین )2=92/0R( و 
   عملکرد شلتوك در باالترین شیب خط

)x1990/0+12/208y=( با ضریب تبیین  )2=98/0R( ، به
خطی  يمیزان رابطه و باالترین کمترین دارايترتیب 

نسبت به افزایش تعداد اردك با کاهش عملکرد 
و افزایش عملکرد شلتوك در واحد سطح بیولوژیکی 
عملکرد شلتوك در تیمار  ).Dو  C، 3شکل (بوده است 

تعداد اردك در هکتار به ترتیب در ارقام شیرودي،  800
تن در  1/4(قائم و طارم نسبت به ارقام شیرودي 

) تن در هکتار 9/2(و طارم ) ارتن در هکت 4(، قائم )هکتار
قطعه رهاسازي اردك در هکتار به ترتیب  400در تیمار 

درصد افزایش یافته بود و این  20و  7، 23به میزان 
میزان نسبت به همین ارقام در تیمار شاهد به ترتیب به 

درصد افزایش عملکرد شلتوك را به  44و  56، 58میزان 
در تیمار  بیولوژیکیعملکرد . خود اختصاص داده بودند

تعداد اردك در هکتار در ارقام شیرودي، قائم و  800
، قائم )تن در هکتار 5/11(طارم نسبت به ارقام شیرودي 

در تیمار ) تن در هکتار 5/7(و طارم ) تن در هکتار 3/10(
و  9، 16قطعه اردك در هکتار به ترتیب به میزان  400
در ) 1384( مهدوي و همکاران. درصد افزایش داشت 21

بررسی ارقام بومی و پابلند با اصالح شده و پاکوتاه اثر 
و شلتوك را  بیولوژیکیمستقیم ارتفاع بوته بر عملکرد 



 1392 زمستان /نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدارنامه ویژه                                          ....       پیردشتی و ، محمدي                    182
 

منفی گزارش کردند و بیان نمودند استفاده از ارقام 
و شلتوك  بیولوژیکیبومی و پابلند باعث کاهش عملکرد 

 وژیکیبیولاین بدان معناست که عموماً عملکرد . شودمی
 .یابدو شلتوك در اثر ارتفاع بیش از حد گیاه کاهش می

 بیولوژیکیاظهار داشتند عملکرد ) 2001(گو و همکاران 
قطعه اردك در هکتار نسبت به  600 تعدادو شلتوك در 

 15قطعه اردك در هکتار به ترتیب به میزان  300 تعداد
درصد به دلیل بهبود شرایط اکولوژیکی رشد  10و 

برنج و افزایش فعالیت موجودات زنده خاك افزایش 
در ) 2005یو و همکاران (در تحقیق دیگري . یافته بود

بررسی خصوصیات عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام 
کتار گزارش نمودند قطعه اردك در ه 250 تعدادبرنج در 

اردك  تعدادعملکرد و اجزاي عملکرد ارقام برنج در این 
روح و همکاران . داري افزایش یافته بودبه طور معنی

در تحقیق دیگري دلیل افزایش عملکرد ) 2005(
اردك به -و شلتوك را در کشت توأم برنج بیولوژیکی

هاي گیاهی در این دلیل کاهش تراکم آفات و بیماري
-افزایش عملکرد در کشت ارگانیک برنج. ع دانستندمزار

. نیز گزارش نمودند) 2008الي و همکاران (اردك را 
، لوپز و همکاران )2006وانگ و همکاران (همچنین 

، زهانگ و همکاران )1994کیم و همکاران (، )2011(
مشاهده کردند در ) 2002حسین و همکاران (، )2009(

ود  د بیشتري تولید میاردك عملکر-کشت ارگانیک برنج
هاي هرز، ها، علفو علت آن را کنترل آفات، بیماري

خروج گازهاي نامساعد از زمین این مزارع و افزایش 
. فعالیت موجودات زنده خاك این مزارع گزارش نمودند

 تعداددر همین آزمایش نیز مشاهده گردید با افزایش 
کنترل  قطعه اردك در هکتار 800به  400اردك از تیمار 
هاي هرز به طور مؤثرتري انجام ها و علفآفات، بیماري

   ).2011محمدي و همکاران (شده است 
  

 گیرينتیجه
اردك در واحد سطح تا  تعداددر مجموع افزایش 

-قطعه اردك در هکتار به دلیل کنترل مناسب 800 تعداد

هاي ها، علفکنترل آفات، بیماري(تر عوامل محیطی 
و افزایش  خروج گازهاي نامساعد از زمین زراعی ،هرز

قطعه  400 تعدادنسبت به ) فعالیت موجودات زنده خاك
در ارقام طارم و شیرودي  و شاهد اردك در هکتار

 با سازگاري بر عالوه ،شلتوك منجر به افزایش عملکرد
  .شده است زیست محیط

  
  سپاسگزاري
مسئوالن محترم پژوهشکده ژنتیک  وسیله ازنبدی
-حمایت خاطر بهفناوري کشاورزي طبرستان و زیست

کریم آقاي مهندس و از  هاي مالی در انجام این پژوهش
خاطر نظرات به  )برنج سالم يمسئول مزرعه( باباجانی

.شودانی میدصمیمانه تشکر و قدر ارزنده و راهگشا،
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