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تأثیر حضور اردک ) (Anas platyrhynchosدر شالیزار بر عملکرد و اجزای
عملکرد برنج ) (Oryza sativa L.و اثر آن بر انبوهی علفهای هرز
 .1صالح مفیدیان*؛  .2سید مصطفی صادقی
 .1کارشناسی ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان
 .2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکدة علوم کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الهیجان
(تاریخ دریافت - 1131/11/5 :تاریخ تصویب)1131/8/13 :

چکیده
بهمنظور تأثیر حضور اردک ( )Anas platyrhynchosدر شالیزار بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج
( )Oryza sativa L.و اثر آن بر انبوهی علفهای هرز ،آزمایشی در سال  ،1132در روستای بازقلعة
دژ ،واقع در بخش سنگر استان گیالن اجرا شد .این آزمایش در قالب اسپیلت فاکتوریل بر پایة طرح
بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .در این آزمایش عامل اصلی اردک در دو سطح (با
حضور اردک و بدون حضور اردک) و عامل فرعی بهصورت فاکتوریل حاصل از ترکیب سطوح
وجین (وجین در روز رهاسازی اردک و وجیننکردن در روز رهاسازی اردک) و فاصلة کاشت
( 12×12 ،25×25 ،22×22سانتیمتر) بود .نتایج حاصل از تجزیة واریانس دادههای برنج نشان داد که
حضور اردک در شالیزار موجب افزایش  11/28درصدی تعداد دانة پر در خوشه 6/13 ،درصدی وزن
هزاردانه 11/11 ،درصدی شاخص برداشت 3/5 ،درصدی عملکرد دانه شده است .همچنین ،نتایج
حاصل از تجزیة واریانس دادههای علفهای هرز نشان داد که حضور اردک در شالیزار اثر بسیار
معنیداری بر تراکم و زیستتودة علفهای هرز سوروف ) ،(Echinochloa crus-galliپیزر (

Scirpus

 ،)maritimusبندواش ( )Paspalum distichumو تراکم علفهای هرز در زمان برداشت داشته است.
نتایج نشان داد که حضور اردک موجب کاهش  18/31درصدی سوروف 58/23 ،درصدی پیزر،
 11/18درصدی بندواش در زمان برداشت 11/58 ،درصدی زیست تودة سوروف 12/88 ،درصدی
زیستتودة پیزر 62/63 ،درصدی زیستتودة بندواش و  51/11درصدی تراکم علف هرز در زمان
برداشت در مقایسه با تیمار بدون حضور اردک در شالیزار شده است.
کلیدواژگان :اردک ،برنج ،بندواش ،پیزر ،سوروف.
مقدمه
زندگی انسانها وابسته به تولید محصوالت کشاورزی
است و کشاورزی یکی از فراگیرترین نوع اشتغال بهشمار
میآید .گیاه برنج یکی از محصوالت مهم کشاورزی
دنیاست و بعد از گندم جایگاه دوم را به خود اختصاص
* تلفن90221121990 :

داده است ( 50 .)Yousefnia Pasha et al. 2012درصد
کالری برای بیشتر از دو میلیارد انسان در آسیا و یک
سوم مردم در آفریقا و آمریکای التین از برنج تأمین
میشود ( .)Balachandran et al. 2006برنج در ایران نیز
اهمیت ویژهای دارد ،بهطوری که قسمت عمدهای از
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غذای مردم ،بهخصوص در استانهای گیالن و مازندران
را تشکیل میدهد ( .)Mohammadi et al. 2010یکی از
مشکالت بسیار مهم در تولید محصوالت کشاورزی،
وجود علف هرز بهعنوان عامل مهم در کاهش عملکرد
گیاهان زراعی است ( .)Krogh et al. 2003علفهای هرز
یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد محصوالت زراعی
بهخصوص برنج محسوب میشوند .گزارش شده است که
عملکرد برنج بر اثر رقابت با علفهای هرز حدود 10
درصد کاهش مییابد و میزان خسارت علفهای هرز به
عوامل متعددی از جمله رقم گیاه زراعی بستگی دارد
(.)Aminpanah 2011
در سالهای اخیر ،لزوم سالمت محصوالت تولیدشده
در نظامهای مختلف کشاورزی از نظر وجود بقایای
آفتکشها ،مواد شیمیایی و تأثیر آنها بر سالمت انسان و
محیط زیست سبب شده است تا روشهای تولید و
نهادههای بهکاررفته در تولید آنها مورد توجه خاص قرار
بگیرد .در همین زمینه یکی از روشهایی که بهتازگی
جایگزینی مناسب در تولید محصوالت کشاورزی ،بدون
استفاده از نهادههای شیمیایی و سازگار با محیط زیست در
جهان پذیرفته شده است ،کشاورزی ارگانیک است
( .)Gabriel and Tscharntke 2007مدیریت مناسب و
کارآمد علفهای هرز تا وقتی که روابط ابتدایی و پایهای
بین گیاه زراعی و علف هرز شناخته نشود ،شکوفا نخواهد
شد و روشهای مناسب کنترل و مدیریت علفهای هرز ،به
شناسایی و تراکم آنها در مزارع کشاورزی وابسته است
( .)Macfadyen et al. 2009کنترل بیولوژیک علفهای هرز
روشی است که ضمن رعایت اصول اکولوژیکی میتواند با
بکارگیری دشمنان طبیعی و عوامل بیماریزای علف هرز،
تراکم آنها را در زیر سطح خسارت اقتصادی نگه دارد
( .)Flah pour et al. 2010در سالهای اخیر ،بهدلیل
آلودگیهای زیستمحیطی ،توسعة کشاورزی سازگار با
محیط زیست ،کشت توأم برنج و اردک در منطقة آسیا و
اقیانوسیه محبوبیت یافته است ( )Lu and Huang 2005که
موجب بهبود محیط زیست شده است ،نقش مهمی در
کاهش تأثیر تأثیرات کشاورزی معمولی و متداول برنج بر
محیط زیست و هزینههای زیستمحیطی در تولید برنج
داشته است ( .)Wang et al. 2003در سیستم کشت برنج و
اردک ،برنج نقش اصلی را دارد و اردک یک جزء بسیار مهم

است ) .(Long et al. 2013در این میان ،اردک بهعنوان
عامل بیولوژیک در مزارع برنج و ارایه مکانیسمهای موفق در
کنترل عوامل زندۀ خسارتزا (آفات و علف هرز) ،سیستم
زراعی را بهسمت پایداری در تولید و حفاظت از محیط
زیست سوق میدهد ) .(Shouhui et al. 2006سیستم
کشت برنج و اردک میتواند موجب تقویت رشد برنج ( Yu
 ،)et al. 2004بهبود خصوصیات خاک ( Wang et al.
 ،)2003جلوگیری از بیماریهای گیاهی و آفات ( Li et al.
 ،)2004کاهش متان شود ( .)Long et al. 2013همچنین،
اردک با تغذیه از حشرات بهعنوان یک منبع غذایی مهم،
موجب کاهش تراکم و خسارت آنها در این مزارع میشود
( .)Yang et al. 2004اردک نقش یک شخمزننده و
وجینکننده را در مزرعه بازی میکند و همچنین ،نقش
کنترلکننده در بیماری شیتبالیت ()Rhizoctonia solani
را دارد (.)Huang et al. 2003
در حال حاضر ،کنترل شیمیایی علفهای هرز رایج
است .اما نتیجة آن آلودگی وحشتناک محیط زیست است.
بسیاری از مطالعههای تحقیقاتی بزرگ ،نشان داد که کشت
برنج و اردک اثر کنترل آشکار بر رشد علفهای هرز دارد
(.)Yu 2004, Zhu et al. 2004, Zhen et al. 2007
کنترل بهطور عمده به دو روش محقق میشود :الف)
اثر مستقیم :با اشاره به اردک ،نوکزدن و لگدکردن
علفهای هرز همچنین ،در طول فعالیتهای اردک
نوکزدن و سوراخکردن زمین موجب میشود تخم
علفهای هرز مدفون در زیر خاک کم شود و موجب کاهش
رویش علفهای هرز در فصل زراعی بعد میشود .ب) اثر
غیرمستقیم :زمانی که اردک آب را در شالیزار بر هم
میزند ،آب گلآلوده میشود و جوانهزنی و رشد طبیعی
علفهای هرز مهار میشود و حفظ آب با ارتفاع 3-0
سانتیمتر ،مانع از جوانهزنی و رشد علفهای هرز میشود
( )Wei 2005و عالوه بر این ،مواد شیمیایی موجود در
فضوالت اردک ممکن است ،بازدارندۀ رشد علفهای هرز
باشند ( .)Long et al. 2013حال بهطور اختصار به برخی از
مزایای این روش کشت اشاره میشود:
 .2با توجه به اینکه متوسط مالکیت شالیزار در
شمال کشور زیر یک هکتار است برای استفادۀ بهینه و
اقتصادی از سطح زمین میتوان از روش کشت برنج به
همراه پرورش اردک استفاده کرد؛  .1استفاده از سموم

مفیدیان و صادقی :تأثیر حضور اردک ) (Anas platyrhynchosدر شالیزار بر ...

دفع آفات گیاهی خطری است برای بشریت ،بنابراین،
برای دفع این خطر این روش کشت مناسب است؛
 .3کاهش هزینههای متغیر مزرعه بهدلیل استفادهنکردن
از مواد شیمیایی؛  .1کنترل یا حذف علفهای هرز و
تغذیة اردک از بذر علف هرز و حشرات در این شیوۀ
کشت؛  .0فعالیت مکرر اردک در شالیزار موجب بهبود
ساختار فیزیکی خاک میشود و موجب افزایش رشد
ریشه و در نهایت ،تولید محصول بیشتر؛  .6تولید
محصول سالم؛  .5کاهش هزینة کارگری بهدلیل
وجیننکردن توسط کارگر در مزرعه؛  .8حفظ محیط
زیست؛  .0اضافهکردن پروتئین به سبد تغذیة خانوار؛
 .29ارتقای پرورش اردک؛  .22مشارکت زنان؛  .21ایجاد
درآمد بیشتر؛  .23بهبود معیشت روستاییان.
بنابراین ،باتوجه با نیاز روزافزون بشر به برنج و مشکالت
زیستمحیطی بهوجودآمده ،آزمایش حاضر بهمنظور تأثیر
حضور اردک ( )Anas platyrhynchosدر شالیزار بر عملکرد
و اجزای عملکرد برنج ( )Oryza sativa L.و اثر آن بر
انبوهی علفهای هرز طراحی و اجرا شده است.
مواد و روشها
این طرح در سال  ،2301در روستای بازقلعة دژ از توابع
بخش سنگر ،شهرستان رشت واقع در استان گیالن انجام
شد .ارتفاع محل آزمایش  16متر باالتر از سطح دریا و
عرض جغرافیایی  35درجه و  0دقیقة شمالی ،طول
جغرافیایی  10درجه و  10دقیقة شرقی بود و این
منطقه دارای آب و هوای معتدل است.
قبل از آزمایش ،نمونهبرداری از نقاط مختلف خاک
محل اجرای طرح تا عمق  39سانتیمتر انجام شد
(جدول  ) 2تا ارزیابی حاصلخیزی خاک و میزان نیاز
کودی مشخص شود.
پس از آمادهسازی زمین خزانه بهصورت جوی و پشته،
بذرهای برنج رقم هاشمی در آن قرار داده شد و در طول
مدت رشد نشای برنج ،عملیات تهیة بستر زمین اصلی به
مساحت  2999مترمربع شامل شخم ،تسطیح ،مرزبندی و
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مالهکشی انجام شد و ابعاد هر کرت  10مترمربع در نظر
گرفته شد .در این پژوهش ،تأثیر سه عامل اردک ،وجین و
فاصلة کاشت در قالب اسپلیت فاکتوریل بر پایة طرح
بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد .عامل
اصلی ،اردک ) (Duckدر دو سطح شامل :با حضور اردک در
شالیزار ) (D1و بدون حضور اردک در شالیزار ) ،(D2عامل
فرعی ،بهصورت فاکتوریل حاصل از ترکیب سطوح وجین و
فاصلة کاشت بهصورت ،وجین ) (Weedingدر دو سطح،
شامل وجین در روز رهاسازی اردک ) ،(W1وجیننکردن در
روز رهاسازی اردک ) (W2و فاصلة کاشت ( Planting
 )Spaceدر سه سطح ،شامل فاصلة کاشت 19×19
سانتیمتر ) ،(S1فاصلة کاشت  10×10سانتیمتر ) (S2و
فاصلة کاشت  39×39سانتیمتر ) (S3لحاظ شد .تعداد 199
قطعه جوجة اردک محلی در هکتار در نظر گرفته شد که با
توجه به مساحت زمین و طرح ،تعداد  28جوجه اردک در
این آزمایش استفاده شد .سن جوجه اردکها در روز
رهاسازی 19 ،روز و زمان رهاسازی برای جوجه اردکها در
مزرعه 19 ،روز پس از نشا در شالیزار انجام شد و جوجه
اردکها در زمان ظهور خوشههای برنج از مزرعه خارج
شدند .النه در کنار شالیزار و با بلوک سیمانی ،چوب و حلب
ساخته شد (بهازای هر متر مربع  0قطعه اردک) کف النه
با موادی مانند آجر و تکههای شکستة بلوک سیمانی و کاه
و کلش پوشانده شد .برای حفاظت از اردکها و
همچنین ،برای جداسازی بلوکها و کرتها برای اعمال
تیمارها ،اطراف شالیزار و کرتها با پایة چوبی و
توریهای پالستیکی محصور و از یکدیگر جدا شدند.
گیاهچهها در مرحلة  3تا  1برگی (10روزگی) به زمین
اصلی منتقل و در هر کپه 3 ،بوته نشا شد .وجین
بهصورت دستی و در یک مرحله با توجه به طرح انجام
شد و پس از آن  28جوجه اردک وارد شالیزار شدند.
برای مدیریت تغذیة اردکها و اجبار آنان به فعالیت و
کنترل بهتر تراکم آفات و علف هرز ،روزانه دوبار و با
استفاده از دانة پارس و خردههای ریز برنج (به زبان
گیلکی ،شوکور) اردکها تغذیه شدند.

جدول  .2نتایج تجزیة خاک محل آزمایش تا عمق زراعی ( 9-39سانتیمتر)
پتاسیم
(میلیگرم در کیلوگرم)

فسفر
(میلیگرم در کیلوگرم)

ازت کل
(درصد)

کربن آلی
(درصد)

اسیدیته

هدایت الکتریکی
(دسی زیمنس بر متر)

بافت خاک

109/50

25/50

9/21

2/18

5/5

9/111

رسی
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همچنین ،در طول دورۀ رشد برنج برای مبارزه با آفات
از جمله کرم ساقهخوار برنج ( )Chilo suppressalisاز
تریکوکارت حاوی زنبور تریکوگراما (،)Trichogramma sp.
استفاده شد .در تمام مراحل کاشت از ابتدای شروع طرح
تا انتهای آن از هیچ نوع علفکش ،آفتکش و قارچکش
استفاده نشد .برای مبارزه با کرم سبز برگخوار
( )Naranga aenescensبهدلیل در معرض دیدبودن با
یکبار طنابکشیدن و تکاندادن بوتهها ،کرمها روی آب
قرار میگرفتند و توسط اردکها تغذیه میشدند .در
پایان دورۀ رشد برنج ،عملکرد دانه و اجزای عملکرد
شامل تعداد دانة پر در خوشه ،وزن هزاردانه ،شاخص
برداشت و عملکرد دانه اندازهگیری شد .برای
نمونهبرداری علفها ی هرز در یک مرحله و در روز
برداشت برنج با کادر  9/10متر مربعی ( 9/0×9/0متر) با
 1تکرار و در هر کرت جمعیت علفهای هرز که شامل
شمارش تراکم علف هرز سوروف (Echinochloa Crus-
 ،)galliپیزر ( )Scirpus maritimusو بندواش
( )Paspalum distichumبود شمارش و برحسب تعداد
در متر مربع یادداشت شد .برای اندازهگیری زیستتوده
از هر کرت پس از حذف تأثیرات حاشیهای  1نمونه
کفبر و در درون پاکت کاغذی قرار داده شده ،با دستگاه
آون بهمدت  18ساعت در دمای  51درجة سانتیگراد
قرار داده شد و وزن آنها برحسب گرم محاسبه شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای آماری
 Mstat-cو  Spssو برای مقایسة میانگینها از آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  0درصد و برای
ترسیم نمودارها و جداول نیز از نرمافزار Excel 2007
و  Word 2007استفاده شد.
نتایج و بحث
عملکرد دانة برنج

تجزیة واریانس دادهها نشان داد که حضور و عدم حضور
اردک در شالیزار بر عملکرد دانه اختالف معنیداری را
در سطح  0درصد ایجاد میکند .در حالی که ،اثر فاصلة
کاشت ،اثر متقابل اردک در وجین ،اثر متقابل اردک در
فاصلة کاشت ،اثر متقابل وجین در فاصلة کاشت و اثر
متقابل سهگانة اردک ،وجین و فاصلة کاشت اختالف
بسیار معنیداری در سطح  2درصد را نشان دادند

(جدول  .)1مقایسة میانگین هم مؤید این موضوع بود و
نشان داد که عملکرد دانه با حضور اردک در شالیزار
 3020کیلوگرم در هکتار شد که نسبت به عدم حضور
اردک  0/0درصد افزایش محصول داشته است (جدول
 .)1پرورش اردک در شالیزار موجب افزایش حدود 29
درصدی عملکرد دانه نسبت به تیمار بدون اردک شد.
اردک با کنترل مناسب علفهای هرز در مزرعه توانست
موجب افزایش توان رقابتی برنج شود و با فعالیت و
منقارزدن خود و همچنین ،با اضافهکردن فضوالت به
شالیزار موجب افزایش حاصلخیزی خاک شود .نوکزدن
اردک در پای بوتة برنج سبب اکسیژنرسانی بیشتر و
همچنین ،با در اختیار قرار دادن عناصر مغذی در فضای
ریزوسفر ریشه موجب تحریک رشد و افزایش اجزای
عملکرد مانند تعداد دانة پر در خوشه ،وزن هزاردانه شده
است ( .)Hossain et al. 2004نتایج آزمایشهای احمد و
همکارانش نشان داد که عملکرد دانه در سیستم برنج و
اردک باالتر از سیستم معمولی کشت برنج بوده است
( .)Ahmad et al. 2004در کرتهای دارای اردک،
عملکرد به درصد نسبت به کرتهای بدون اردک بیشتر
بوده است ( .)Choie et al. 1996عملکرد دانه در سیستم
برنج و اردک باالتر از سیستم معمولی کشت بوده است
( .)Hossein et al. 2004اردک تأثیر منفی روی برنج
ندارد و حضور اردک در مزرعه موجب افزایش عملکرد
میشود .اردک میتواند موجب گلآلودکردن آب شود و
از علفهای هرز تغذیه کند و موجب افزایش اکسیژن در
خاک شود و به کشاورزان در وجین مزرعه کمک کند
( .)Minh et al. 2005اردک موجب افزایش حاصلخیزی
خاک میشود ( )Islam et al. 2004و بنا بر گزارش
کانگ و همکارانش استفاده از اردک بهعنوان عامل
بیولوژیک در شالیزارهای برنج بهدلیل کنترل مناسب
تراکم آفات و بیماریها نقش بسیار مهم و مؤثری در
افزایش عملکرد شلتوک ارقام برنج داشته و کنترل تراکم
آفات ،بیماریها ،علفهای هرز در مزارع کشت توأم برنج
و اردک در آزمایشهای متعددی به اثبات رسیده است
(.)Kang et al. 1995, Zhang et al. 2009
شاخص برداشت

تجزیة واریانس بین حضور اردک و عدم حضور اردک

مفیدیان و صادقی :تأثیر حضور اردک ) (Anas platyrhynchosدر شالیزار بر ...

روی شاخص برداشت اختالف معنیداری در سطح 0
درصد را نشان داد (جدول  .)1مقایسة میانگین هم مؤید
این موضوع بود و نشان داد که شاخص برداشت با حضور
اردک در شالیزار  01/11درصد بوده است که نسبت به
عدم حضور اردک  22/23درصد افزایش شاخص برداشت
را داشتهاند (جدول  .)1شاخص برداشت از رابطة زیر
بهدست میآید و در برنج در حدود  09درصد است.
×299

عملکرد اقتصادی
عملکرد بیولوژیک

=

HI

شاخص برداشت نشاندهندۀ سهمی از کل مادۀ
خشک تولیدی توسط گیاه است که به دانه انتقال یافته
است .هرچه شاخص برداشت بزرگتر باشد ،بهتر است.
اردک موجب افزایش عملکرد اقتصادی (تعداد دانة پر،
وزن هزاردانه) شد .حضور اردک موجب شد تا مادۀ
خشک تولیدی بیشتری توسط گیاه به دانه منتقل شود.
شاخص برداشت از عملکرد دانه (اقتصادی) به عملکرد
بیولوژیک بهدست میآید و بنابراین ،انتظار میرود
عملکردهای کمی ،بر این شاخص مؤثر باشند ( Esmaili
 .)et al. 2006استفاده از اردک بهعنوان عامل بیولوژیک
در شالیزارهای برنج بهدلیل کنترل مناسب تراکم آفات و
بیماریها نقش بسیار مهم و مؤثری در افزایش عملکرد
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دانة (اقتصادی) ارقام داشته است (.)Wang et al. 2003
نتایج بهدستآمده از تحقیق نیز مؤید اثر معنیدار اردک
بر شاخص برداشت است.
وزن هزاردانه

تجزیة واریانس بین تیمار حضور اردک و عدم حضور
اردک در شالیزار ،اثر متقابل اردک در فاصلة کاشت و اثر
متقابل وجین در فاصلة کاشت اختالف معنیداری را در
سطح  0درصد نشان داد (جدول  )1حضور اردک موجب
افزایش  6/20درصد وزن هزاردانه نسبت به عدم حضور
اردک در شالیزار شده است (جدول  .)1فضوالت اردک
شامل عناصر پرمصرف و کممصرف است .وجود عناصر
کممصرف در مدفوع اردک شاید عامل رشد بهتر و تولید
مواد فتوسنتزی بیشتر باشد ( .)Quan et al. 2008حضور
اردک موجب افزایش میانگین وزن هزاردانه شده است
( .)Karbalaee 2004وزن هزاردانه در سیستم برنج و
اردک بیشتر از سیستم معمولی کشت برنج بوده است
( .)Ahmad et al. 2004همچنین ،حسین و همکارانش
بیان کردند سیستم کشت برنج و اردک موجب افزایش
وزن هزاردانه شده است ( .)Hossain et al. 2004حضور
اردک در مزرعه میتواند سبب افزایش وزن هزاردانه شود
(.)Esmaili et al. 2006

جدول  .1میانگین مربعات تعداد دانه پر در خوشه ،وزن هزاردانه ،شاخص برداشت و عملکرد برنج در تیمارهای اردک ،وجین و فاصله کاشت
منابع تغییرات

درجه
آزادی

میانگین مربعات
تعداد دانه پر

وزن

شاخص

عملکرد

در خوشه

هزاردانه

برداشت

دانه

3/053

2/108

بلوک

1

اردک

2

1380/096

1

55/500

خطای

a

وجین

2

اردک × وجین

2

*

n.s

60/816

**

*

0/050

9/635
n.s

2/206

2982/033

9/012n.s

فاصله کاشت

1

11/200n.s
292/108n.s

اردک × فاصله کاشت

1

وجین × فاصله کاشت

1

n.s

اردک × وجین × فاصله کاشت

1

*

13/362

100/698

11/001
*

21006/019

619/390

*

39/653

213150/021

n.s

**

6/212

308/211

008060/312

n.s

**

210613/510

3050935/651

**

2/360n.s

51/661n.s

*

1/810

15/130n.s

**

*

3/123

n.s

**

n.s

9/391

**

03/028

160/699

525823/210
805126/336

**

108080/150

2500152/000

خطا

19

239/110

2/235

15/819

03010/102

ضریب تغییرات

-

23/11

5/02

23/05

6/09

 ** ،n.sو * :به ترتیب عدم وجود اختالف معنیدار ،معنیدار در سطح  2درصد و  0درصد.
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کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،1پاییز و زمستان 2301

تعداد دانة پر در خوشه

تجزیة واریانس بین حضور اردک و عدم حضور اردک و
اثر متقابل سهگانة اردک ،وجین و فاصلة کاشت بر تعداد
دانة پر در خوشه اختالف معنیداری را در سطح 0
درصد ایجاد میکند (جدول  ،)1مقایسة میانگین نشان
داد حضور اردک در شالیزار موجب افزایش 25/18
درصدی تعداد دانة پر در خوشه ،نسبت به عدم حضور
اردک شده است (جدول  .)1حضور اردک در مزرعه
میتواند موجب حفظ سطح باالیی از حاصلخیزی خاک
شود .فضوالت اردک موجب افزایش مواد مغذی خاک
شده است و با در اختیار قرار دادن عناصر پرمصرف و
عناصر کممصرف موجب میشود تا برنج در مرحلة
پرکردن دانه عناصر مورد نیاز را در اختیار داشته باشد
( .)Long et al. 2013کوان و همکارانش بیان کردند ،با
فرض اینکه میانگین وزن مدفوع تازۀ اردک با وزن 9/21
کیلوگرم در هر روز و در شالیزاری که  110اردک در
هکتار وجود دارد برای  69روز شامل  5/2گرم در
کیلوگرم نیتروژن ) 3/6 ،(Nگرم در کیلوگرم فسفر ( )Pو
 0/0گرم در کیلوگرم پتاسیم ( )Kبهطور متوسط است و
در آن عناصر ریزمغذی همچون آهن ،منگنز ،بور و
کلسیم به فراوانی یافت میشود (.)Quan et al. 2008
تراکم و زیستتودۀ علفهای هرز

کاهش تراکم و زیستتودۀ علف هرز سوروف میشوند و
اردک بهصورت غیرمستقیم نیز با فروکردن منقار در زیر
آب ،خاک و برهمزدن خاک و نیز حرکت دائمی و
لگدکوبکردن خاک و گلآلودکردن آب موجب کنترل
علف هرز در شالیزار میشود (.)Long et al. 2013
همچنین ،اردک موجب شد که توان رقابتی برنج باال رود
و از این طریق نیز موجب کاهش زیستتودۀ سوروف
شده است .کاهش تجمع مادۀ خشک در شرایط رقابت
توسط بسیاری از محققان مختلف گزارش شده است
( Holm et al. 1977, Zhao et al. 2006, Heafele et al.
 .)2004حسین و همکارانش نقش بسیار مهم و مؤثر
اردک را در کنترل علفهای هرز در مزارع برنج بهعنوان
عامل بیولوژیک گزارش دادهاند (.)Hossain et al. 2002
تأثیر اردک بر علف هرز سوروف در میانگین دوساله در
سیستم برنج و اردک  85/58درصد بوده است
( .)Karbalaee 2004این نتایج با گزارشهای سایر
محققان همسوست (.)Duong 2003, Kishida 1994
محمدی و همکارانش فهمیدند که تیمار تعداد اردک
تأثیر بسیار معنیداری را بر تراکم سوروف در شالیزار
داشته است و کمترین میزان تراکم این علف هرز در
تیمار  899اردک در هکتار و در ارقام طارم و شیرودی
(بدون علف هرز سوروف) بوده است ( Mohammadi et
.)al. 2012

تراکم و زیست تودۀ سوروف

تجزیة واریانس بین حضور اردک و عدم حضور اردک بر
تراکم سوروف در شالیزار ،اختالف بسیار معنیداری در
سطح  2درصد را نشان میدهد (جدول  .)3مقایسة
میانگین ها هم مؤید این موضوع بود که در تیمار بدون
اردک  38/03درصد ،تراکم سوروف بیشتری نسبت به
تیمار با اردک وجود داشته است (جدول  .)0همچنین،
نتایج تجزیة واریانس حضور اردک و عدم حضور اردک
بر روی زیستتودۀ سوروف در روز برداشت نشاندهندۀ
اختالف بسیار معنیداری در سطح  2درصد است
(جدول  .)3حضور اردک موجب شد تا زیستتودۀ
سوروف  31/08درصد نسبت به تیمار بدون اردک
کاهش را نشان دهد (جدول  .)0اردک با کنترل مستقیم
از طریق تغذیه از بذر سوروف و گیاهچههای جوان،
کوچک و تازۀ سوروف که در زیر آب قرار دارند ،موجب

تراکم و زیستتودۀ پیزر

نتایج تجزیة واریانس حضور اردک و عدم حضور اردک
در شالیزار بر تراکم پیزر در روز برداشت ،اختالف
معنیداری در سطح  2درصد را نشان میدهد (جدول
 .)3مقایسة میانگین نیز مؤید این موضوع بود که تیمار با
حضور اردک با  1/155بوتة پیزر 08/10 ،درصد کاهش
تراکم بوتة علف هرز پیزر را نسبت به تیمار بدون اردک
داشته است (جدول  .)0همچنین ،تجزیة واریانس حضور
اردک و عدم حضور اردک در شالیزار بر زیستتودۀ پیزر،
اختالف بسیار معنیداری را در سطح  2درصد نشان داد
(جدول  .)3حضور اردک موجب شد که  19/88درصد
کاهش زیستتودۀ پیزر نسبت به عدم حضور اردک
مشاهده شود (جدول  .)0اردک بسیاری از علفهای هرز
کوچک و در حال رشد را که در زیر یا نزدیک سطح آب

مفیدیان و صادقی :تأثیر حضور اردک ) (Anas platyrhynchosدر شالیزار بر ...

قرار دارند به همراه بذرهای موجود در خاک مزرعه
تغذیه میکند .همچنین ،با فعالیت و گلآلودکردن آب
موجب کاهش نفوذ نور به داخل آب میشود و از
جوانهزدن بذر علف هرز پیزر جلوگیری میکند .حسین و
همکارانش گزارش دادند که اردکها از بذر و علفهای
هرز جوان تغذیه میکنند .همچنین با لگدکوبکردن
آنها نیز موجب کنترل تراکم علفهای هرز در حدود
 09درصد میشوند ( )Hossain et al. 2002که با
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یافتههای محققان دیگر مطابقت دارد (

Isobe et al.

 .)1998, Choi et al. 1996, Kim et al. 1994اسماعیلی و
همکارانش کاهش جمعیت علفهای هرز اویارسالم به
میزان  60تا  299درصد در مرحلة گلدهی برنج و نیز
کاهش ارتفاع سورف و لویی را گزارش دادهاند ( Esmaili et
 .)al. 2006گزارشهای متعددی نشان از نقش بسیار مهم و
مؤثر اردک در کنترل تراکم علفهای هرز مزارع برنج
بهعنوان عامل بیولوژیک دارد (.)Zhang et al. 2009

جدول  .3میانگین مربعات تنوع ،زیست توده و تراکم علفهای هرز (متر مربع) در تیمارهای اردک ،وجین و فاصله کاشت
منابع تغییرات

درجه
آزادی

بلوک
اردک
خطای a
وجین
اردک × وجین
فاصله کاشت
اردک × فاصله کاشت
وجین × فاصله کاشت
اردک × وجین × فاصله کاشت
خطا
ضریب تغییرات

1
2
1
2
2
1
1
1
1
19
-

میانگین مربعات
تراکم
سوروف

تراکم
پیزر

تراکم
بندواش

زیستتوده
سوروف

زیستتوده
پیزر

زیستتوده
بندواش

تراکم
علفهای هرز

9/959
**1/120
9/995
** 9/218
9/911 n.s
* 9/983
* 9/953
9/991 n.s
9/919 n.s
9/920
6/56

9/939
**6/265
9/993
** 1/252
9/909 n.s
**9/255
9/931 n.s
**9/101
** 2/928
9/911
5/89

9/999998
**9/626
9/999998
**9/960
**9/960
**9/200
**9/200
**9/960
**9/960
9/999998
9/30

9/99932
**2/925
9/992
**9/901
*9/929
**9/920
**9/903
**9/925
**9/9622
9/991
1/10

9/99926
**2/131
9/991
9/910n.s
9/99912n.s
*9/932
9/992n.s
*9/912
*9/915
9/990
6/15

9/99911
**2/585
9/99911
**9/256
**9/256
**9/690
**9/690
**9/192
**9/192
9/99912
2/08

9/960
**0/001
9/925
**2/553
*9/229
**9/210
**9/203
*9/221
**9/322
9/919
0/25

 ** ،n.sو * :به ترتیب عدم وجود اختالف معنیدار ،معنیدار در سطح  2درصد و  0درصد.

جدول  .1مقایسة میانگین اثر اردک بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج
تیمار اردک

تعداد دانة پر در خوشه

وزن هزاردانه (گرم)

شاخص برداشت (درصد)

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

01/309a
58/909b

23/029a
23/909b

01/119a
16/009b

3020a
3286b

با اردک
بدون اردک )(D2
)(D1

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  0درصد تفاوت معنیداری ندارند.

تراکم و زیستتودۀ بندواش

نتایج حاصل از تجزیة واریانس حضور اردک و عدم
حضور اردک در شالیزار بر تراکم بندواش ،اختالف بسیار
معنیداری را در سطح  2درصد نشان داد (جدول .)3
حضور اردک موجب شد تا تراکم بوتههای علف هرز
بندواش ،نسبت به عدم حضور اردک  16/01درصد
کاهش داشته باشد (جدول  .)0همچنین ،نتایج حاصل از
تجزیة واریانس حضور اردک و عدم حضور اردک بر
زیست تودۀ بندواش ،اختالف بسیار معنیداری را در

سطح  2درصد نشان داده است (جدول  .)3حضور اردک
موجب شد تا  61/60درصد زیست تودۀ بندواش نسبت
به تیمار عدم حضور اردک کاهش را نشان دهد (جدول
 .)0اردک موجب شد که در برخی از کرتها تراکم
بندواش به صفر برسد .همچنین ،اردک از طریق تغذیه از
بذر و گیاهچههای جوان و تازهسبزشدۀ بندواش که در
زیر آب قرار دارند و با گلآلودکردن آب به کمک منقار و
شکل خاص پاهای خود ،مانع از رشد علفهای هرز
بندواش در شالیزار شده و بهطور چشمگیری بر تراکم

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،1پاییز و زمستان 2301

238

علف هرز بندواش تأثیر گذاشته است .ژانگ و همکارانش
گزارش دادند که اردک با گلآلودکردن آب ،به کمک
منقار و پاهای خود مانع از رسیدن نور کافی به سطح
خاک شالیزار شد و از جوانهزنی و رشد علفهای هرز در
این مزارع بهطور چشمگیری جلوگیری میکند ( Zhang
 .)et al. 2009فعالیت اردک در شالیزار موجب بهبود
محیط زیست در سطح ریشه و ریزوسفر میشود و در
نتیجه ،موجب افزایش قدرت رقابت برنج نسبت به علف
هرز میشود .فعالیت اردکها در شالیزار موجب تحریک
رشد ریشههای برنج میشود؛ یک سیستم ریشهای قوی
برای تسهیل جذب مواد غذایی توسط ریشه را فراهم
میکند ) .(Quan et al. 2008محمدی و همکارانش
گزارش دادند که تراکم  899اردک در هکتار بهدلیل
تغییرات بیشتر در محیط زیست میکروکلیمایی شالیزار

این مزارع نسبت به تیمار  199اردک در هکتار و
همچنین ،رقم بومی طارم نسبت به ارقام پاکوتاه و
اصالحشده مورد ارزیابی در این آزمایش ،جمعیت علف
هرز بندواش را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است
( .)Mohammadi et al. 2012سیستم برنج و اردک
دارای اثر معنیداری بر تراکم علفهای هرز در شالیزار
است .چرای طوالنیمدت و افزایش لگدمالکردن به
معنای تقویت کنترل علف هرز است .در مقایسه با
روشهای کنترل عمومی ،سیستم کشت برنج و اردک از
نظر اثر کنترل علف هرز غالب است ( Long et al.
 .)2013فورونو و ماندا متوجه شدند که زیستتودۀ کل
علفهای هرز در کرتهای کشت برنج و اردک نسبت به
کرتهایی که مواد شیمیایی اعمالشده بهتر کنترل شده
است (.)Furuno 1996

جدول  .0مقایسه میانگین اثر اردک برروی صفات مورد مطالعه علف های هرز
تیمار
اردک
با اردک ()D1
بدون اردک ()D2

تراکم
سوروف
(تعداد در مترمربع)

تراکم
پیزر
(تعداد در مترمربع)

3/213b
0/216a

1/155b
0/100a

تراکم
زیستتوده زیستتوده زیستتوده
تراکم
علفهای هرز
بندواش
پیزر
سوروف
بندواش
(تعداد در مترمربع)
(گرم)
(گرم)
(گرم)
(تعداد در مترمربع)
9/109b
9/033a

1/910b
3/900a

2/569b
1/055a

9/109b
2/323a

1/080b
29/582a

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  0درصد تفاوت معنیداری ندارند.

تراکم کل علفهای هرز در زمان برداشت

تجزیة واریانس حضور و عدم حضور اردک بر تراکم کل
علفهای هرز در روز برداشت ،اختالف بسیار معنیداری
را در سطح  2درصد نشان میدهد (جدول  .)3حضور
اردک در شالیزار موجب شد تا  03/55درصد کاهش
تراکم علف هرز نسبت به تیمار بدون اردک مشاهده شود
(جدول  .)0در بررسی انجامشده علفهای هرز سوروف،
پیزر و بندواش در مزرعه مشاهده شد که اردک با
فعالیت خود در شالیزار و تغذیه از بذر و گیاهچههای
جوان علف هرز و همچنین ،با منقارزدن و گلآلودکردن
خاک سبب کاهش تعداد علف هرز و کنترل مناسب آن
در مقایسه با کرتهای بدون حضور اردک شده است.
اردک موجب شد که محیط زیست مناسب برای رشد
علف هرز ،دچار دگرگونی شود و شرایط رشد مطلوب
حادث نشود .همچنین ،کو و هو و همکارانش گزارش
دادند که اثر کنترل بر علفهای هرز با تعداد اردک

چرایندهشده رابطه دارد و تعداد بیشتری از اردکها
موجب میشود تراکم علفهای هرز کاهش داشته باشد
که مفهوم آن اثر معنیدار کنترل علف هرز است ( Qu
 .)Hou et al. 2009, 2010تراکم چرای  110تا 399
قطعه اردک در هکتار اثر کنترل بهتری نسبت
علفکشهای شیمیایی داشته است (.)Ye et al. 2006
وی و همکارانش از طریق چهار سال کشت برنج و اردک
فهمیدند که تراکم علفهای هرز در مزرعه بهآرامی با
گذشت هر سال رو به کاهش است و همچنین ،اثر
کنترل سیستم برنج و اردک بر رشد پهنبرگها05/2 ،
درصد ،جگنها  01/0درصد و نازکبرگها  81/1درصد
بود ( .)Wei et al. 2005سیستم برنج و اردک اثر کنترل
بهتری بر سلواش ) (Monochoria varginalisدارد
( .)Deng and Pen 2008یو و همکارانش ثابت کردند که
تأثیرات کنترل سیستم برنج و اردک بر سلواش میتواند
 299درصد باشد؛ در حالی که ،تأثیرات کنترل در
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بهعنوان یک عامل بیولوژیک در کنترل تراکم علفهای
هرز در شالیزار میتواند با کاهش و حتی حذف علفهای
هرز موجب افزایش قدرت رقابتپذیری برنج در برابر
 با توجه به نتایج این تحقیق میتوان.علف هرز شود
 در این روش کشت با استفادۀ کمتر از،نتیجه گرفت که
 علفکشها و کودهای شیمیایی میتوان،آفتکشها
آلودگیهای زیستمحیطی را کاهش داد و زندگی سالم
.را برای انسان به ارمغان آورد

12/05  درصد و61/25 تیرکمان آبی و جگنها بهترتیب
 اثر کنترل سیستم برنج و.)Yu et al. 2005( درصد است
اردک بر پهنبرگها و جگنها بسیار بهتر از علفهای
 میزان کنترل.)Qu et al. 2010( هرز نازکبرگ است
Ma et al. (  درصد می باشد00/1 علفهای هرز بیشتر از
 سیستم برنج و اردک میتواند علفهای هرز در.)2002
.)Tojo et al. 2004( مزرعة برنج را کاهش دهد
نتیجهگیری

سپاسگزاری
از جناب آقای سعدی مفیدیان و سرکار خانم کبرا
صبوری بهدلیل حمایتهای معنوی و مالی که در انجام
 خالصانه و،این پژوهش داشتند و ما را یاری رساندند
.صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد

سیستم کشت همزمان برنج و اردک در مقایسه با
.سیستم کشت معمولی برنج دارای کارایی بهتری است
حضور اردک عاملی مهم و تأثیرگذار بر عملکرد برنج و
اجزای آن است؛ به نحوی که حضور اردک موجب
 اردک.افزایش شاخصهای تأثیرگذار بر عملکرد میشود
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ABSTRACT
In order to indicate the effect of duck's presence, Anas platyrhynchos in paddy fields on rice (Oryza sativa
L.) yield, yield components and its effect on weed density, an experiment was carried out in Baz Ghaleh
Dezh village, located in Sangar, Guilan, Iran in 2013. This experiment was performed based on factorial
split-plot analysis conducted in a randomized complete block design (RCBD). Each treatment was applied in
three replications. In this experiment the main factor (duck) had two levels (in the presence of duck and in the
absence of duck) and the minor factor was the factorial combination of weeding levels (weeding on the
releasing day of ducks and not weeding on the releasing day of ducks) and also the planting spaces were
20×20, 25×25, 30×30 cm. The results of variance analysis of rice data showed that duck's presence on paddy
field causes 17.28% filled grain per panicle, 6.19% one thousand grain weight, 11.13% harvest index (HI),
and 9.5% grain yield. Also, the results of variance analysis of weeds data showed that duck's presence on
paddy field can make a significant effect on number and biomass of weeds Echinochloa crus-galli, Scirpus
maritimus, Paspalum distichum, and weeds density at harvest time. The results showed that duck's presence
causes reduction of 38.93% of Echinochloa crus-galli, 58.29% of Scirpus maritimus, 47.48% of Paspalum
distichum at the harvest time, 34.58% of biomass Echinochloa crus-galli, 40.88% of Scirpus maritimus
biomass, 62.69% of Paspalum distichum biomass, and 53.77% of weeds at the harvest time in comparison
with treatment by duck's absence on paddy fields.
Keywords: duck, Echinochloa crus-galli, Paspalum distichum, rice, Scirpus maritimus.
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