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برداري با هدف بهره) .Oryza sativa L(بررسي اثر كشت توأم برنج و ماهي بر عملكرد برنج 
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   چكيده

 5آزمايشي با ، پتانسيل اقتصادي باالعملكرد و دستيابي به و هاي شاليزاري برداري بهينه از منابع آب و خاك در زمينبه منظور بهره
هاي كامل تصادفي با سه تكرار، به صورت دو طرح بلوك قالب طرح بلوك در) نام، طارم، هاشمي، حسنيصدري، بي(ژنوتيپ برنج 

گيري برخي هاي حاصل از اندازهداده .در آستارا انجام گرفت 1388در سال زراعي ) كشت برنج توام با ماهي و تك كشتي برنج(جداگانه 
 ،نتايج تجزيه واريانس مركبِ صفاتبراساس . مقايسه گرديدصفات مورفولوژيك برنج در هر طرح به طور جداگانه آناليز و نتايج با يكديگر 

درصد مشاهده  1دار در سطح احتمال اختالف معنيصفات مورد مطالعه،  تمامياز نظر و همچنين بين ارقام مورد مطالعه بين شرايط كشت 
 5صفت وزن پانيكول در سطح احتمال  درصد و براي 1اثر متقابل شرايط كشت در رقم براي صفت ارتفاع بوته در سطح احتمال . گرديد

كليه ارقام در شرايط كشت نتايج نشان داد كه در اين طرح نه تنها برنج و ماهي در يك قطعه زمين توليد شدند بلكه . دار بوددرصد معني
: ن مقدار عبارت بود ازترتيب درصد افزايش عملكرد از بيشترين به كمتريو توام برنج و ماهي عملكرد بيشتري نسبت به تك كشتي داشته 

  .بود طارم% 3/5حسني و % 6/5هاشمي، % 7/5صدري، % 9/7نام، بي% 3/10
  ، منابعبهينهماهي، عملكرد، و كشت توام، برنج  :كليديواژگان 
  مقدمه

آن است همچنانكه ماهي به براي رشد  آباز نيازمند مقدار قابل توجهي يكي از مهمترين محصوالت كشاورزي به عنوان برنج 
توليد همزمان دانه برنج و پروتئين حيواني . تواند به پرورش ماهي در مزارع برنج كمك نمايداين ضرورت مشترك، مي. نياز دارد

ماهي با  .ع بوده و توليد محصول مضاعف موجب افزايش درآمد زارعين خواهد شدبدر يك قطعه زمين استفاده مطلوب از منا) ماهي(
مانع از  ،هايي نظير آزوال ، ضمن كاهش جمعيت رقباي برنج با گل آلود و تيره كردن آبجلبك هرز و هايتغذيه مستقيم از علف
در كشت  .كش را به حداقل مي رسانداستفاده از سموم علفرشد و نمو آنها كاهش با شده هرز جوانه زده هاي رسيدن نور به علف

آنهايي كه در آب افتاده و يا بخشي از چرخه زندگي خود را در آب سپري (حشرات مضرو تخم و الرو آفات توام، ماهي با تغذيه از 
اين . دهدايي، آلودگي محيط زيست را كاهش مييجمعيت آنها، با به حداقل رساندن استفاده از سموم شيم، ضمن كاهش )مي كنند
د از طريق بازچرخاني انرژي و مواد ماهي، موجب افزايش تولي –ها به همراه همزيستي مسالمت آميز موجود در كشت برنجويژگي
افزايش  در همين راستا تحقيق حاضر در جهت ).2000ادواردز، ( كند وضعيت پايداري را در مزرعه حاكم ميضمن حفظ منابع شده، 
 ،كشت توامشناسايي ارقام برنج مناسب با شرايط  برداي بهينه از منابع آب و خاك موجود،و زمان، بهرهمحصول در واحد سطح  توليد

  .انجام گرفت رويه سموم و كودهاي شيمياييكاهش مصرف بي و مبارزه بيولوژيكي با رقباي برنج

___________________________________________________________________________________________ 
l  
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  ها مواد و روش

با  شرقي 53 48شمالي و طول جغرافيايي  25 38كاري در آستارا با عرض جغرافيايي در مزرعه شالي 1388آزمايش در سال 
سه تكرار و به صورت دو طرح بلوك  باهاي كامل تصادفي در قابل طرح بلوك) مي، طارمنام، حسني، هاشصدري، بي(رقم برنج  5

- داده. انجام گرفت) به عنوان شاهدارقام برنج  يكشتتك  بلوكهاي ماهي و كشت توأم ارقام برنج با گونه بلوك(جداگانه مجاور هم 

 .مقايسه گرديدبه طور جداگانه آناليز و نتايج آنها با يكديگر  گيري برخي صفات مورفولوژيكي برنج در هر طرحهاي حاصل از اندازه
به ) تك كشتي برنج(متر مربع و در كنار آن مزرعه شاهد  361هاي ماهي با استخر جمعاً به مساحت طرح كشت توأم ارقام برنج و گونه

متر و با فاصله  5خط كشت به طول  8اراي دكرت، هر كرت  5داراي و متر  70/27طول به  تكرارهر . متر مربع اجرا شد 241مساحت 
ها كاشت نشاء .شد در نظر گرفتهنشاء در هر كپه  3متر و تعداد سانتي 6ها روي رديف فاصله كپه ،متر از همسانتي 30خطوط كاشت 
پس از حذف اثر د برنج در پايان دوره رش. رها سازي ماهي در مزرعه صورت گرفتروز بعد  25و ارديبهشت ماه  27در زمين اصلي 
، طول پانيكول، وزن پانيكول، وزن بوتهارتفاع (يِ برنج مورفولوژيكصفات  اندازه گيريبوته رقابت كننده انتخاب و  10حاشيه، تعداد 

ركب مبه صورت  هاي نرمال هر صفت، در دو شرايط كشتتجزيه واريانس بر روي داده .انجام شد )شلتوكنهايي عملكرد وهزار دانه 
   .صورت پذيرفت% 5و مقايسه ميانگين تيمارها براساس آزمون دانكن در سطح احتمال  MSTAT Cتفاده از نرم افزار با اسو 

  نتايج و بحث
از نظر  .نشان داده شده است 2و مقايسات ميانگين صفات در جداول  1جدول در تجزيه واريانس مركب صفات مورد مطالعه 

مشاهده % 1دار در سطح احتمال رايط كشت و اثر متقابل شرايط كشت در رقم اختالف معنيبين ارقام مورد مطالعه، ش بوتهارتفاع 
بوده و  بوتهبين دو شرايط كشت از نظر ارتفاع % 5دار در سطح احتمال ها نشان دهنده وجود اختالف معنيمقايسه ميانگين. گرديد

در مزارع كشت توام  بوتهنيز به بلندتر بودن ارتفاع ) 2008(ان جوزف و همكار. مقدار آن در كشت توام بيشتر از تك كشتي برنج بود
دار بين ارقام و اختالف معني پانيكولطول از لحاظ  .نمايدنسبت به تك كشتي برنج اشاره داشتند كه با نتيجه اين آزمايش مطابقت مي

ها مقايسه ميانگين. دار بودغير معني ولي اثر متقابل شرايط كشت در رقموجود داشت % 1همچنين شرايط كشت در سطح احتمال 
تك بيشتر از ميانگين طول پانيكول در كشت توام . وجود دارد% 5داري در سطح احتمال نشان داد كه بين شرايط كشت اختالف معني

داشتند كه به افزايش طول پانيكول در مزارع كشت توام نسبت به تك كشتي برنج اشاره ) 2008(جوزف و همكاران  .كشتي برنج بود
و اثر % 1كشت در سطح احتمال مورد مطالعه و همچنين شرايط  ارقامبين وزن پانيكول  از نظر .داردبا نتيجه اين تحقيق مطابقت 

ها نشان دهنده وجود اختالف مقايسه ميانگين. دار مشاهده گرديداختالف معني% 5متقابل شرايط كشت در رقم در سطح احتمال 
 .باالتر از تك كشتي برنج بودبود به طوري كه ميانگين وزن پانيكول در كشت توام % 5كشت در سطح احتمال دار بين شرايط معني

نيز كه وزن پانيكول را در شرايط كشت توام نسبت به تك كشتي برنج بيشتر گزارش ) 1386(نيا هاي مومننتايج اين آزمايش با يافته
مشاهده % 1دار در سطح بين ارقام مورد مطالعه از نظر وزن هزار دانه اختالف معنيبين شرايط كشت و همچنين  .نمود مشابهت دارد

ها نشان داد كه وزن هزار دانه در كشت توام بيشتر از تك مقايسه ميانگين. دار بودگرديد ولي اثر متقابل شرايط كشت در رقم غير معني
به افزايش وزن هزار دانه در كشت توام برنج و ماهي اشاره داشته و آن را ناشي از ) 2002(ورومانت و همكاران . كشتي برنج بود

د كه با نتيجه اين آزمايش اصالح چرخه عناصر غذايي در نتيجه حضور ماهي و بهبود جذب عناصر غذايي توسط گياه برنج دانستن
مشاهده % 1دار در سطح عملكرد نهايي شلتوك بين شرايط كشت و همچنين ارقام مورد مطالعه اختالف معنياز نظر  .مطابقت دارد

در دار بين دو شرايط كشت ها نشان دهنده اختالف معنيمقايسه ميانگين. دار بودگرديد ولي اثر متقابل شرايط كشت در رقم غير معني
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كيلوگرم  880/4112كيلوگرم در هكتار نسبت به تك كشتي برنج با ميانگين  860/4404بود و كشت توام با ميانگين % 5سطح احتمال 
نتيجه گرفتند كه عملكرد برنج در شرايط كشت توأم برنج با ماهي ) 2008(جوزف و همكاران . در هكتار، شلتوك بيشتري توليد كرد

  .نمايدابد كه با نتيجه اين آزمايش مطابقت مييرورش ماهي افزايش مينسبت به كشت برنج بدون پ
 نتيجه گيري

، ارقام مورد مطالعه در كشت توام عملكرد بيشتري نسبت به تك كشتي برنج يك قطعه زميندر  )برنج وماهي(توليد دو محصولضمن 
   .ترين رقم مشخص گرديده عنوان مناسبب) كيلوگرم در هكتار 4977(بيشترين ميزان عملكرد با نام داشته، رقم بي

  تجزيه واريانس مركب دو شرايط كشت -1جدول
      ميانگين مربعات

  منابع تغيير  درجه آزادي  ارتفاع بوته  طول پانيكول  وزن پانيكول  وزن هزار دانه   عملكرد نهايي شلتوك
  شرايط كشت  1  067/404**  892/74**  309/0**  280/16**  603/639392**

  1اشتباه   4 628/0 728/0  001/0  475/0  745/16660
  رقم  4  303/851**  241/23**  314/0**  489/24**  004/1183179**

ns389/17947  ns068/0  *013/0  ns140/0 **106/16 4  رقم× شرايط كشت  
  2اشتباه   16  427/2  179/0  004/0  070/0  480/9126

24/2  04/1  54/2  70/1 23/1 - CV% 

   و  :درصد 1 و 5دار در سطوح احتمال  به ترتيب معني 

  
  تك كشتي برنجمقايسه ميانگين اثر متقابل شرايط در رقم در دو شرايط كشت توام برنج با ماهي و  - 2جدول

 شلتوك  عملكرد نهايي
)kg/ha(  

 وزن هزار دانه
gr)(  

  وزن پانيكول
gr)(  

  طول پانيكول
)cm(  

  ارتفاع بوته
)cm(  

 ارقام
  

 c0/4436   c17/26   cd410/2   c47/25  a8/141 صدري  

ش 
رور

 با پ
وام

ج ت
 برن
شت

ك
هي

ما
  

 a0/4977   a81/28   a925/2   a10/29  b2/138 بي نام 
 b0/4723   b52/27   b749/2   c97/25  e7/125 طارم 
 d0/4152   d40/25   c423/2   b97/27  d9/130 هاشمي 

 f0/3737   f68/23   de301/2   d10/24  g5/113 حسني 
 d0/4108   e83/24   e243/2   d23/22  c5/134 صدري 

ش 
رور

ن پ
دو
ج ب

 برن
شت

ك
هي

ما
  

 c0/4510   b29/27   d687/2   c53/25  d9/129 بي نام 
c0 /4484   c17/26   cd401/2   e73/22  f8/121 طارم 
 e0/3925   f07/24   e271/2   c23/25  e0/126 هاشمي 

 g0/3538   g85/21   e191/2   f07/21  h3/101 حسني 
  .باشداي دانكن ميبه روش آزمون چند دامنه% 5دار در سطح احتمال اختالف معنيوجود حروف غير مشابه به منزله 
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Abstract  
 

In order to optimum use from the sources (water and soil) in rice fields and reach to more 
yield and economical potential, an experiment was carried out with 5 genotypes of rice (Sadri, 
Binam, Tarom, Hashemi and Hasani) under randomized complete block design with three 
replications in two separate neighboring block design (concurrent rice-fish culture and rice-alone 
culture as control) in Astara in 2009. The data obtained from the measurement of the some 
characters of rice varieties in each design were separate analyzed and results compared together. 
The results of combined analysis of variance of characters showed that between two conditions of 
culture and among the varieties studied, there was a significant difference at the 1% probability 
level in all characters. The interaction effect of culture conditions at variety was meaningful at the 
%1 probability level for bush height and at the 5% probability level for panicle weight. In this 
experiment not only rice and fish produce in same field but also the results revealed that all varieties 
had the most yield in concurrent rice-fish culture than rice-alone culture and arrangement of 
increase yield in varieties from highest to lowest were Binam 10.3%, Sadri 7.9%, Hashemi 5.7%, 
Hasani 5.6% and Tarom 5.3%. 
 
Keywords: Concurrent culture, Rice and Fish, Yield, Optimum, Sources. 


