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چکیده
با توج ب نوپا بودن کشت ارگانیک برن در استان اازندران و وجود پتانسیلهای فراوان جهتگذار از کشراورزی اترداول بر کشراورزی ارگانیرک،
پژوهش حاضر ب انظور ارزیابی ویژگیهای کمّی و کیفی برن ( )Oryza sativa L.در سااان های اختلف زراعی اتداول ،کر نهراده و ارگانیرک طری
سالهای  1394و  1395در س انطق اختلف استان اازندران (شهرستان بابل ،فریدونکنار و آال) اجرا شد .برای سااان های زراعی ارگانیک ،ک نهاده و
اتداول ب ترتیب ،س  ،چهار و شش ازرع در این شهرها انتخاب شدند .ازارع انتخابی حداقل طی س سال گذشت از همان سااان زراعی اشاب استفاده
کرده بودند .در سااان زراعی ارگانیک ،از کود ارغی و کودهای زیستی شاال :ازتوباکتر و بارور 2و جهت ابارزه با آفات و بیمراری از زنبرور تریکوگراارا،
فراونهای جنسی ،قارچکشها و حشرهکشهای زیستی استفاده شد .در سااان زراعی ک نهاده ،نهادههای خرارجی توییرد ،ااننرد کودهرای شریمیایی و
آفتکشها در اقایس با کشت اتداول ب حداق ل رسانده شد .نتای نشان داد ک در دو انطق بابل و آال ،سااان زراعی اتداول و ک نهاده عملکرد دانر
بیش تری در اقایس با ارگانیک داشتند .در بین س انطق نیز باالترین عملکرد دان ( 4978/33کیلوگرم در هکتار) و عملکرد زیستی ( 8532/33کیلوگرم
در هکتار) گیاه در انطق فریدونکنار و در سااان ک نهاده ب دست آاد .این اقدار عملکرد ب ترتیب  4/73و  2/80درصرد و  29/90و  29/12درصرد از دو
سااان اتداول و ارگانیک بیشتر بود .از نظر صفات کیفی نیز علیرغ درصد باالتر پروتئین دان در سالهرای  1394و  1395بر ترتیرب ( 6/27و 4/01
درصد) در کشت اتداول ،بیشترین رانداان تبدیل ( 68/05و  69/05درصد) و برن کاال ( 64/70درصد) ،طول دان پس از پخرت ( 13/46ایلریاترر)،
ک ترین درصد پوست نیز در سالهای  1394و  95ب ترتیب ( 22/47و  21/86درصد) ،سبوس ( 9/47و  9/08درصد) و برن خرده ( 4/00و  2/14درصد)
در کشت ارگانیک حاصل شد .بنابراین کشت ک نهاده از نظر کمیت تویید و اصرف ک تر نهادههای شیمیایی ،سااان زراعی اناسبتری شناخت شد ،ویی
از نظر کیفی و ب ویژه رانداان تبدیل ،کشت ارگانیک بهتر از دو سااان زراعی دیگر بود .با اینحال در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن عملکرد دان و نیز
کیفیت احصول ب دست آاده ایتوان سااان زراعی ک نهاده را ب کشاورزان توصی نمود.
واژههای کلیدی :آایلوز ،رانداان تبدیل ،کود زیستی ،کود شیمیایی
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تحقیقات زیاد ،سیاستگذاری و توج عموای ،تنها قسمت کروچکی از

اه ترین عواالی هستند ک برر کیفیرت پخرت و هر چنرین کیفیرت

است ( De

تغذی ای اؤثر است .ایزان آایلوز در دان برن درج نراری یرا سرفتی

 .)Ponti et al., 2012با توج ب اثر اخرب زیستاحیطی کشاورزی

دان را بعد از پخت اشخص ایکند .ارقام برن دارای آایلوز باال بعرد

اتداول ک ناشی از اصرف بیروی نهادههای شیمیایی اسرت ،روز بر

از پخت ،خشک و جدا از ه باقی اانده و پس از سررد شردن سرخت

روز بر اهمیت توج ب کشاورزی جایگزین افزوده اریشرود .یکری از

ایگردند ،ااّا دان های دارای آایلوز پایین بعد از پخت نرم ،یعرابدار و

ارکان اصلی کشاورزی پایدار استفاده از کودهای آیری در اکوسیسرت -

چسبناک ایشروند ( .)Jing & Kaffman, 1979ارقراای کر دارای

هررای زراعرری بررا هرردف حررذف کرراربرد کودهررای شرریمیایی اسررت

آایلوز بین  20-25درصد باشند ،برن آنها بعد از پخت و سرد شردن

( .)Sangeetha et al., 2013هرر چنرد اسرتفاده از کودهرای اعردنی

نرم اانده ک بیانگر کیفیت عرایی پخرت اسرت (

ظاهراً سریعترین راه برای تأاین حاصلخیزی خاک ب شرمار اریرود،

 .)1995ه چنین داای آبی ک در آن گرانولهای نشاست شرروع بر

ااّا هزین زیاد اصرف اینگون کودها ،همراه با آیودگیهرای زیسرت-

انبساط غیرقابل برگشت ایکنند ،تحت عنوان درج یالتینی شدن نیز

احیطی ناشی از آن ،نگرانکننده است (.)Moslehi et al., 2016

بر کیفیت پخت اؤثر است

کل زاینهای کشاورزی ب کشت ارگانیک اختصاص یافت

Rahim Soroush,

Damardjati et al., 1988; Juliano et

ب انظور اصالح ساختار نظامهای بهرهبرداری اوجود و رهرایی از

) .)al., 1972برن هایی ک در داای باالتری یالتین ایشوند بر آب

وضعیت ناپایداری ،راهبرد توسع پایدار کشراورزی اریتوانرد پاسرخی

و زاان بیشتری برای پخت نیاز دارند ،بنابراین یالتین شردن نسربت

اناسب برای حل اشکالت فعلی کشاورزان در این ارتباط باشد .اررور

عکس با زاان الزم برای پخت دارد ،ایبت ارقام برن با آایلوز یکسران

جااع روی بیش از  100تحقیق برای اقایسر کشراورزی ارگانیرک و

ایتوانند درج یالتین شدن اتفاوتی داشت باشرند (

اتداول نشان داد ک عملکرد ارگانیک بیشتر از اقداری است ک قبالً

 .)1972از دیگر عواالی ک بر خصوصیات کیفری بررن ارؤثر اسرت،

تصررور ارریشررده اسررت ( et al., 2013; Gharieb et al., 2016

اقدار پروتئین دان است ک عالوه بر ارزت تغذی ای ،بر کیفیت پخت

 .)Surekhaتحقیقات انجام شده در دانشگاه کاییفرنیرا نشران داد کر

ه تأثیرگذار است ( .)Damardjati et al., 1988ایزان و کیفیت آن

اجرای عملیات خاص در ازرع ارگانیک باعث ک شدن فاصرل برین

ه تحت تأثیر اتغیرهای زیادی از جمل اقدار اصرف کود ،نوع کرود

توییررد در دو روت ارریگررردد ( .)Tzilivakis et al., 2005از نظررر

اصرفی ،طول دوره رشد ،اقدار اسیدیت خاک و زاان افزودن کود بر

اقایس عملکرد سااان های زراعی ارگانیک و اتداول ،احققین بر این

زاین اتغیر اسرت ( .)Juliano et al., 1972اسریواسرتاوا و همکراران

باورند ک با توج ب پیشبینی افزایش نیاز غذایی در  50سرال آینرده

( )Srivastava et al., 2009دریافتند ک استفاده از کود آیی ،اوجرب

ضرورت دارد توج بیشتری ب کشراورزی ارگانیرک گرردد .چررا کر

افزایش خصوصیات کیفی دان برن و هر چنرین عملکررد دانر شرد.

درکنار تأثیر احیطی کشاورزی صنعتی قابلیت کودهای شیمیایی برای

نیتروین برای برن ضروری بوده و احدودکنندهترین عنصر تغذیر ای

افزایش احصول در حال کاهش اسرت (.)Srivastava et al., 2009

در اناطق غرقابی تویید برن

در سراسر جهان ایباشد ( Samonte et

تحقیقات نشان ایدهد سرراای گرذاری در تحقیقرات اگرواکویروییکی

.)al., 2006

Juliano et al.,

برای بهبود ادیریت ارگانیک و اصالح ارقرام بررای سرااان ارگانیرک

با توج ب نوپا بودن کشت ارگانیک بررن در اسرتان اازنردران و

اوجب کاهش فاصل عملکردی و حتی حذف ایرن فاصرل عملکرردی

وجود پتانسیلهای فراوان جهتگذار از کشاورزی اتداول ب کشاورزی

برای برخی احصوالت یا اناطق ایگردد (.)Lauren et al., 2014

ارگانیک پژوهش حاضر ب انظور ارزیابی ویژگریهرای کمری و کیفری

برن یکی از اه ترین غالت است ک در نقاط اختلف دنیا کشت
ایشود ب همین انظور توج ب خصوصریات کیفری آن برا تکیر برر

برن در سااان هرای اختلرف زراعری اترداول ،کر نهراده و ارگانیرک
طراحی و اجرا شد.

افزایش عملکرد ااروزه در رأس سیاستگذاریهای توییرد بررن قررار
ایگیرد ( ،)Gharieb et al., 2016ااّا خصوصیات کیفی دان برن از
یحاظ کیفیت پخت و تغذی ای تحت تأثیر اتغیرهای زیادی است (

Li

 .)et al., 2003درصد آایلوز ،اقدار و نوع پروتئین اوجرود در بررن از

مواد و روشها
در تحقیق حاضر س سااان زراعی شراال اترداول ،کر نهراده و
ارگانیک برای کشت رق طارم هاشمی طی سرالهرای 1394و 1395
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در س انطق آال ،بابل و فریدونکنار ک از انراطق عمرده شراییزاری

الزم با کشاورزان صورت پذیرفت و کلی عملیات از زاان آاادهسرازی

استان اازندران هستند اورد اقایس قرار گرفتنرد .بررای سرااان هرای

زارین اصرلی و خزانر  ،بذرپاشری و نشرا کاری و عملیرات داشرت تررا

زراعی ارگانیک ،ک نهاده و اتداول ب ترتیب ،س  ،چهار و شش ازرع

برداشت ،کودپاشی و ابارزه با آفات و بیماریها بر اساس دستورایعمل

در این شهرها انتخاب شدند .ازارع انتخرابی حرداقل طری سر سرال

و با نظارت انجام شد .ضمناً کلی فعاییتهرای انجرام شرده در ازرعر

گذشت از همان سااان زراعی اشاب استفاده کررده بودنرد .در سرااان

کشاورزان ب طور ارتب یادداشت برداری و ارورد ارزیرابی قرارگرفرت.

زراعی ارگانیک ،از کود ارغی و کودهای زیسرتی شراال :ازتوبراکتر و

دادههررای هواشناسرری در انرراطق اررذکور براسرراس آاررار هواشناسرری

بارور  2و جهت ابرارزه برا آفرات و بیمراریهرا از زنبرور تریکوگراارا،

نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی اربوط ب آن انطق  ،یعنی ایسرتگاه-

فراونهای جنسی ،قارچکشها و حشرهکشهای زیستی استفاده شرد.

های آال ،قائ شهر (قراخیل) و بابلسر طی دو سال جمع آوری گردیرد

ه چنین وجین علفهای هرز در سااان زراعری ارگانیرک بر صرورت

(جدول  .)1در هر سااان زراعی و هرر انطقر  ،صرفات زراعری تعرداد

دستی انجام شد .ه چنین در سرااان زراعری کر نهراده ،نهرادههرای

پنج  ،درصد دان پر ،عملکرد دان  ،عملکرد بیویوییک و ایرزان کراه و

خارجی تویید ،اانند کودهای شیمیایی و آفرتکرشهرا در اقایسر برا

کلش در س تکرار اندازهگیری شد.

کشت اتداول ب حداقل رسانده شد .در ابتدای فصل زراعی توجیهرات
جدول  -1شرایط آبوهوایی مناطق مورد نمونهبرداری
Table 1- Weather conditions of sampled areas

دما

)Temperature (◦C

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

August

July

June

May

April

March

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

26.3

25.0

27.8

27.9

26.5

27.1

23.8

25.2

20.6

19.4

14.7

13.9

26.4

24.7

27.6

28.2

26.5

27.2

23.8

25.5

20.3

18.8

14.5

13.5

26.7

25.2

28.0

28.0

26.7

27.5

23.8

25.3

20.1

18.6

14.9

13.7

منطقه
Region

آمل
Amol

بابل
Babol

فریدونکنار
FereydunKenar

بارندگی
)Rainfall (mm

منطقه
Region
88.5

78.9

11.4

33.1

39.6

57.2

24.6

0.1

41.4

9.8

99.3

14.3

60.2

84.9

29.0

8.4

37.8

70.3

61.6

8.7

35.1

10.6

90.8

18.3

60.3

209.4

48.1

33.0

111.2

111.5

49.6

0.1

20.6

0.1

71.4

11.5

جهت اندازهگیری خصوصیات کیفی ،نمون های  500گرای از هر

آمل
Amol

بابل
Babol

فریدونکنار
FereydunKenar

رانداان تبدیل ،درصد پوست  ،درصد سربوس ،درجر سرفیدی جراری،

سااان زراعی ب آزاایشگاه تعیین کیفیت بذر اؤسس تحقیقرات بررن

درصد برن کاال ،درصد برن خرده ،طول دان قبرل از پخرت ،طرول

کشور (اعاونت اازندران -آال) ارسال و صفات کیفری فیزیکری نظیرر

دان بعد از پخت و آزاونهای کیفی شیمیایی شراال درصرد آایلروز و
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درج حرارت یالتین شدن و اقدار پروتئین تعیین شدند .برای انردازه-
گیری رانداان تبدیل ،ابتدا کاه و کلش و ضایعات و اواد خارجی نمون
را پاک کررده و  250گررم از نمونر را وزن کررده و توسرط دسرتگاه
پوستکن شلتوک ( )Satake THU 35B, Japanبر بررن قهروهای
تبدیل و وزن برن قهوهای احاسب شد .سپس بررن قهروهای توسرط
دستگاه سفیدکن ( )Satake, Japanب برن سفید تبردیل شرد .بررای
جلوگیری از شکستگی بیش تر ،برن سفید بتردری سررد و بعرد از آن
توزین و توسط ایک ،بررن کاارل و شکسرت جردا وزن شردند .بررن
شکست یا خرده برنجی ک نسبت شکستگی در آن یرک چهرارم و یرا
گردید ( Juliano & Bechtel.,

ک تر بود ب عنوان برن کاال احاسب

 .)1985سپس ،درصد پوست (اعادی  ،)1رانرداان تبردیل (اعادیر ،)2
درصد سبوس (اعادی  ،)3درج سفیدی (اعادی  )4و درصد برن کاال
(اعادی  )5احاسب شدند.
اعادی ()1
اعادی ()2
اعادی ()3
اعادی ()4
اعادی ()5

×100

×100

شلتوک=درصد پوست

وزن کل برن سفید

=رانداان تبدیل

وزن شلتوک

×100
×100
×100

وزن سبوس
وزن شلتوک

وزن برن سفید
وزنبرن قهوه ای

وزن برن کاال
وزن شلتوک

=درصد سبوس
=درج سفیدی

=درصد برن کاال

برای احاسب طول دان از دستگاه تصویربردار (

براساس تجزی و تحلیل ایانگین اربعرات صرفات ارورد اطایعر
(جدول  ،)2اثر اصلی سال در صرفات عملکررد دانر ( )P<0/01و اثرر
انطق در تمام صفات اررتبط برا عملکررد و اجرزای عملکررد بر جرز
عملکرد دان و ه چنین بره کنش سال و انطق نیز در تعداد پنج و
درصد دان پر ( )P<0/01اعنیدار بود .در بین سااان های زراعی نیز از
نظر تمام صفات اورد بررسی ب جز درصد دان پرر تفراوت اعنریداری
( )P<0/01اشاهده شد ،ویی برهمکنش آن با سرال در هری یرک از
صفات اورد بررسی اعنیدار نبود .بین سااان های زراعی و انطقر در
تماای صفات بره کنش اعنیداری وجود داشت .اثرر اتقابرل سرااان
زراعی ،سال و انطق بر هی کدام از صفات اورد اطایع اعنیدار نبود.
نتای حاصل از اقایس ایانگین بره کنش انطق و سرااان هرای
زراعی (جدول  )3نشان داد ک تعداد پنج در هرر سر انطقر ارورد

وزن پوست
وزن

نتایج و بحث

اطایع (آال ،بابل و فریدونکنار) ،در سااان زراعی ک نهاده نسبت بر
سااان های زراعی اتداول بیشتر بود ،هر چند در آال و بابل با سااان
زراعی اتداول در یک سطح آااری قرار داشت ،ویی در فریدونکنار این
تفاوت ب حدود  28درصد رسید .تعداد پنج در سااان زراعی ارگانیک
در هر س انطق اورد اطایع نسبت ب کشت اتداول کاهش داشرت،
ویی با اینحال کاهش آن تنها در انطق آال اعنیدار بوده و کراهش
 11درصدی داشت .بیشترین تعداد پنج در انطقر فریردونکنار و در
سااان ک نهاده و با تعداد  17/70پنج اشاهده شد .درصد دان پرر در

Photographic

اناطق اختلف عکسایعمل اتفاوتی نسبت ب سااان زراعی نشان داد،

 )enlargerاستفاده شد و طول  10دان برن توسرط آن انردازهگیرری

ب طوریک در انطق آال سااان زراعی ارگانیک ،در بابرل اترداول و

گردید و ایانگین طول آنها با اسرتفاده از اسرتانداردهای برینایمللری

در فریدونکنار ک نهاده ب ترتیرب برا  90/95 ،92/39و  88/81درصرد،

اورد اقایس قرار گرفت ( .)Juliano & Bechtel., 1985برای تعیین

بیش ترین درصد دان پر را داشتند .هر چند ک نسبت ب سایر سااان -

ایررزان آایلرروز از اسررپکتروفتواتر (Spectronic 20 4001, USA

های زراعی نیز تفاوت اعنیداری اشراهده نشرد .درصرد دانر پرر در

 )Genesysو برای تعیین درج حرارت یالتین شدن از روت ییترل و

انطق فریدونکنار نسبت ب دو انطق دیگر ک تر بود (جدول  .)3ایرن

دیسون استفاده شد .ه چنین ایزان پروتئین با کمرک روت کجلردال

نتیج را ایتوان با داای هوای انطق در دوره پر شدن دانر اررتبط

احاسب شد ( .)AOAC, 1990دادهها توسط نرمافزار  Excelپردازت

دانست .چرا ک  ،در انطق فریدونکنار نسبت ب انراطق آارل و بابرل،

گردید .یکنواختی واریانس با آزاون بارتلت ،تجزی ارکب با استفاده از

ب ویژه در سال دوم آزاایش ،دوره پر شردن دانر برا دارای براالتری

نرمافزار آااری  SASصورت پذیرفت .ه چنین اقایس ایانگین داده-

اواج بوده است (جدول  .)1در دو انطق آال و بابل عملکرد دانر در

های آزاایش با استفاده از آزاون  LSDدر سطح آاراری پرن درصرد

سااان زراعی ک نهاده تفاوت اعنریداری نسربت بر کشرت اترداول

انجام گرفت.

نداشت .در انطق آال کشت ارگانیرک نسربت بر کشرت اترداول و
ک نهاده ب ترتیب حدود  15و  11درصد و در انطق بابل حردود  23و
 21درصد عملکرد ک تری داشت.
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جدول  –2میانگین مربعات اثر سال ،منطقه و سامانه زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم (طارم هاشمی)
Table 2- Mean squares of the effect of year, region and agricultural system on yield and yield components of rice variety
)(Tarom Hashemi

عملکرد

عملکرد کاه و

درصد دانه پر

تعداد پنجه در بوته

درجه

Grain yield

Percentage of
filled grain

Number of tillers
per plant

آزادی
df

S.O.V

26.32

0.26

1

سال

11.62

2

10.38

2

1.60

24
2
2

عملکرد دانه

بیولوژیک

کلش

Biologic yield

Straw yield

8189.35

357704.17

**257646.30

**2598945.57

**3078312.67

20438.17

697297.35

561048.00

39716.69

53.04

56769.35

37245.17

36750.50

8.83

**48129492.80

**20030195.72

**6211038.50

5.49

63.17

414997.24

210450.50

37512.91

3.62

4.16

**2821850.21

**

**

**

136.52

**

*

**
**

**

**

منبع تغییر

Year

انطق
Region
Y× R
خطای a
Error a

سااان زراعی
Agricultural system
Y×S

386635.92

29.95

11.27

4

R×S

315070.82

225436.58

15494.21

10.68

5.36

4

Y× R × S

300906.4

223389.19

21767.58

10.29

2.07

48

خطای b
Error b

4.65

6.42

3.33

3.60

10.05

1153327.97

ضریب تغییرات
)CV (%

* و ** :ب ترتیب اعنیدار در سطح احتمال پن و یک درصد و اعداد بدون عالات اعنیدار نمیباشند.
**

*

and : are Significant at 0.05 and 0.01 probability levels, and unsigned numbers are not significant.

در فریدونکنار نیز تفاوت اعنیداری بین کشت اتداول و ک نهاده

اتداول در شرایطی ک سااان زراعی اترداول دارای عملکررد براالیی

اشاهده نشد ،هر چند در کشت ک نهاده عملکرد باالتری (حردود پرن

باشد ،افزایش اییابد ( .)De Ponti et al., 2012در آزاایش حاضرر،

درصد) حاصل گردید .ه چنرین سرااان زراعری ارگانیرک بر صرورت

اختالف عملکرد بین سااان زراعی ارگانیک و اتداول در سر انطقر

اعنیداری عملکرد ک تری نسبت ب دو سااان زراعی دیگر (ب ترتیب

آال ،بابل و فریدونکنار ب ترتیب  23 ،15و  26درصد بود (جدول .)3

حدود  26و  30درصد نسبت ب کشت اتداول و ک نهراده) داشرت .در

از سوی دیگر ،در سااان های زراعری کر نهرادههرای زیسرتی و

اجموع تفاوت احسوسی از نظر عملکرد دان بین سر انطقر ارورد

شیمیایی ب صورت تلفیقی اسرتفاده اریشروند ،کرود دااری برا بهبرود

اطایع اشاهده نشد ،ویی بیش ترین عملکرد دان ( 4978/33کیلوگرم

خصوصیات فیزیکی و شریمیایی خراک و کودهرای زیسرتی از طریرق

در هکتار) در سااان زراعی ک نهاده و در انطق فریدونکنار بر دسرت

تثبیت بیویوییکی نیتروین و فراه سازی سایر عناصر غذایی ،همراه با

آاد (جدول  .)3خرال عملکررد برین سرااان هرای زراعری اترداول و

اصرف کود شیمیایی سبب افزایش عملکرد دان برن ایگردنرد .چررا

ارگانیک براساس نوع احصول و انطق و نیز باتوج بر چرایشهرای

ک کودهای داای و زیستی ،عناصر غذایی را ب تدری آزاد کررده و در

اوجود در نگهداری اواد اغذی اوجود در سیست های آیری در بخرش

اختیار گیاه قرار ایدهند و از طرفی ،کودهای شیمیایی بر ویرژه کرود

کشاورزی ،ازرع و سطح انطق اتفاوت اسرت ،ویری اتوسرط آن در

نیتروین نیز در اراحل اختلف رشد گیاه استفاده اریگرردد ،بنرابراین،

De

ایتواند در تمام طول دوره رشد از این عناصر اسرتفاده نمایرد کر در

سااان های زراعی سطح باال ایتواند بریش از  20درصرد باشرد (

 .)Ponti et al., 2012اختالف عملکرد بین سااان زراعی ارگانیرک و

نهایت ،سبب بهبود عملکرد دان ایگردد (.)Moslehi et al., 2016
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جدول  -3مقایسه میانگین اثر متقابل منطقه و سامانههای زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم (طارم هاشمی)
Table 3- Mean comparisons of the interaction effect of region and agricultural systems on yield and yield components of rice
)variety (Tarom Hashemi

عملکرد

عملکرد کاه و

عملکرد دانه

درصد دانه پر

تعداد پنجه در بوته

منطقه/سامانه زراعی

Percentage of filled
grain

Number of tillers per
plant

Agricultural
system/Region

89.57ab

13.77bc
14.95b

بیولوژیک

کلش

Biologic yield

Straw yield
()Kg.ha-1

13176.83ab

8442.83ab

4734.00ab

11947.67c

7441.83c

4505.83b

90.90a

10727.50d

6712.50de

4015.00c

92.39a

12.20d

12626.33bc

7746.00bc

4880.67a

90.95a

14.80b

11975.00c

7205.00cd

4740.00ab

89.11ab

14.90b

9484.83e

5733.17f

3751.67cd

88.77ab

13.60bcd

13132.00ab

8389.50ab

4742.50ab

85.99b

13.80bc

13510.67a

8532.33a

4978.33a

88.81ab

17.70a

9575.33e

6087.33ef

3488.00d

85.51b

13.10cd

Grain
yield

آمل
Amol

اتداول
Conventional

ک نهاده
Low- input

ارگانیک
Organic

بابل
Babol

اتداول
Conventional

ک نهاده
Low- input

ارگانیک
Organic

فریدونکنار
FereydunKenar

اتداول
Conventional

ک نهاده
Low- input

ارگانیک
Organic

*در هرستون حروف اشاب نمایانگر عدم اختالف اعنیدار در سطح احتمال پن درصد ایباشد.
*In the each column letters indicate not significant at 0.05 probability levels.

با این حال در کشت ارگانیک با توج ب اینک از هری نروع کرود

(سااان زراعی ک نهراده) توسرط یراداو و همکراران (

Yadav et al.,

شیمیایی استفاده نمیشود بنابراین رسیدن ب عملکرد اناسب نیراز بر

 )2000گزارت شده است کر نترای ایرن آزارایش برا نترای ایشران

ادت زاان بیش تری دارد .کاهش  30-20درصدی عملکررد گیاهران

اطابقت دارد.

زراعی در کشت ارگانیک نسبت ب کشت اتداول توسط راجندراپراساد

عملکرد بیویوییک و کاه و کلش نیز شرایطی اشاب عملکرد دانر

( )Rajendraprasad, 2006نیز گزارت شده است .شراراا و سرین

داشت .ب طوریک در انطق آال و بابل کشرت اترداول و در انطقر

( )Sharma & Singh, 2004بیان داشتند ک عملکرد گیاهان زراعری

فریدونکنار کشت ک نهاده بیش ترین عملکرد بیویوییک و کاه و کلش

طی دوره اویی انتقال از کشراورزی اترداول بر کشراورزی ارگانیرک

را ب خود اختصراص داد .کر تررین ایرزان کراه و کلرش و عملکررد

کاهش و در اداا و پس از دو تا س سال بهبود اییابد.

بیویوییک نیز در هر س انطق در کشرت ارگانیرک حاصرل شرد کر

براساس نتای آزاایش ،در سااان زراعری کر نهراده نیرز ایرزان

همواره نسبت ب دو سااان زراعی دیگرر اخرتالف اعنریداری داشرت

عملکرد نسبت ب کشت اتداول کاهش داشت ،ویی این کاهش از نظر

(جدول  .)3ب نظر ایرسد در شرایطی کر نیترروین در اختیرار گیراه

آااری اعنریدار نبرود (جردول  .)3کراهش عملکررد بررن در شررایط

باشد ،فعاییرتهرای فتوسرنتزی افرزایش یافتر و عملکررد بیویوییرک

جررایگزینی  50درصررد کودهررای شرریمیایی آن بررا کودهررای ارگانیررک

ب واسط رشد رویشی (همچرون ارتفراع بوتر براالتر ،سرطح برر و

ارزیابی ویژگیهای کمّی و کیفی برنج...
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پنج زنی بیشترر) و زایشری (عملکررد دانر براال) افرزایش ارییابرد.

ب ویژه کود نیتروین ب صورت شمیایی و در اقادیر باال در اختیار گیراه

اصلحی و همکاران ( )Moslehi et al., 2016در بررسی اثر کودهای

قرار گرفت.

شیمیایی ،آیی و زیستی بر صرفات اورفوفیزیویروییکی بررن گرزارت

براساس نتای ارائ شده در شکل  ،1در سال اول آزارایش (سرال

کردند ک غلظت باالتر نیتروین کاه در تیمارهایی کر کرود شریمیایی

 )1394ایانگین عملکرد دان در تیمارهای اختلف آزارایش بر ایرزان

نیتروین دریافت کردند ،ب دییل افزایش فتوسنتز و رشرد انردام هروایی

 4498/63کیلوگرم در هکتار ب دست آاد ک نسبت ب سال دوم (سال

گیاه ،نهایتاً انجر بر افرزایش عملکررد بیویوییرک گردیرده اسرت .در

 )1395حدود س درصد باالتر بود.

پژوهش حاضر نیز در سااان زراعی اتداول کر کودهرای شریمیایی و
4550
a
4500

4400
b
4350

)Grain yield (kg.ha-1

4450

4300
4250
2016

2015

شکل  -1مقایسه میانگین اثر سال بر عملکرد دانه برنج (رقم طارم هاشمی)
)Fig. 1- Mean comparisons of the effect of year on grain yield of rice (Tarom Hashemi variety

حروف اشاب نمایانگر عدم اختالف اعنیدار در سطح احتمال پن درصد ایباشد.
Similar letters indicate not significant at 0.05 probability levels.

در سال اول بیشترین تعداد پنج در انطق فریدونکنار بر دسرت

در فریدونکنار بیش تر از آال و بابل بود ،ویی درصد دان پر ک تررین

آاد ک نسبت ب دو انطق دیگر تفاوت اعنیداری نداشت .هر چنرین

اقدار را در فریدونکنار داشت .این نتیج ایتواند ب دییل افزایش تعداد

در سال دوم آزاایش نیز در بابل و فریدونکنار بوتر هرای بررن طرارم

اخزن در گیاه (تعداد خوش ) و در نتیج کراهش توانرایی گیراه در پرر

تعداد پنج بیشتری نسبت ب انطق آال داشتند (شکل  .)2-aدرصد

کردن دان ها باشد .این نتای با نتای

آذرپور و همکاران (et al., 2011

دان های پر تحت تأثیر شرایط اقلیمی انطق قرار گرفت ،ب طوریکر

 )Azarpourاطابقت دارد.

در سال اول آزاایش درصد دان هرای پرر در آارل و بابرل بریشترر از

تجزی و تحلیل ایانگین اربعات خصوصیات کیفی شیمیایی برن

فریدونکنار بود ،ویی این تفاوت از نظر آااری اعنریدار نبرود .در سرال

(جدول  )4نشان داد ک اثر اصرلی سرال در درصرد پرروتئین و دارای

دوم آزاایش نیز چنین شرایطی وجود داشرت و بررن کشرت شرده در

یالتین شدن و اثر اصلی انطق و ه چنین برهمکنش سال و انطقر

اناطق آال و بابل درصد دان های پر بیشتری (ب ترتیب حدود شرش

در درصد پروتئین ( )P<0/01اعنیدار بود .در بین سااان هرای زراعری

و س درصد) نسبت ب فریدونکنار داشت ک این اختالف در اورد آال

اختلف نیز از نظر هر س خصوصیت کیفی شیمیایی اندازهگیری شرده

از نظر آااری اعنیدار بود (شکل  .)2-bدرصد دان پر با تعداد پنج در

شاال درصد آایلوز ( ،)P<0/05درصد پروتئین و داای یالتینر شردن

بوت رابط عکس نشان داد .در سال اول آزاایش تعداد پنج در بوتر

( )P<0/01تفاوت اعنیداری اشاهده شد .بره کنش سااان زراعی با
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سال نیز بر درصد آایلوز و درصد پرروتئین ( )P<0/01اثرر اعنریداری

نشان داد .احتوی آایلوز ب عنوان اه ترین عاال در کیفیت خروراکی

داشت .بره کنش سااان زراعی در انطقر و هر چنرین بررهمکنش

برن  ،یک شاخص برای انبساط حج و جذب آب طی پخرت اسرت و

س گان نظام کشت ،سرال و انطقر در هری یرک از صرفات ارذکور

همبستگی باالیی با سرختی ،سرفیدی و اانردگاری بررن پختر دارد

اعنیدار نبود .نتای حاصل از اقایسر ایرانگین برره کرنش سرال و

( .)Rosniyana et al., 2010ایزان آایلوز در دان برن درج نرای یا

سااان های اختلرف زراعری (جردول  )5نشران داد کر در سرال اول

سفتی دان را بعد از پخت اشخص ایکند .در آزاایش حاضرر ،داانر

آزاایش از نظر درصد آایلوز تفاوت اعنیداری بین نظرامهرای کشرت

تغییرات در سر سرااان زراعری از  20/40ترا  21/18درصرد برود .در

اختلف وجود نداشت ،ویی در سال دوم آزاایش دان های برن ب دست

پژوهش پن سای ای ک توسط سورخا

و همکاران ( Surekha et al.,

آاده از سااان زراعی ک نهاده و ارگانیک ب ترتیرب برا درصرد آایلروز

 )2013انجام شد نیز تفاوت اعنیداری از نظر درصد آایلوز و پروتئین

 20/40و  20/80درصد نسبت ب سرااان زراعری اترداول (برا درصرد

بین سااان های زراعی ارگانیک و اتداول اشاهده نشد .با این وجرود،

آایلوز  21/18درصد) دارای درصد آایلوز ک ترری بودنرد کر از نظرر

در آزاایش قریب و همکاران ( )Gharib et al., 2016اشرخص شرد

آااری سااان زراعی ارگانیک اختالف اعنیداری نداشت ،ویی سرااان

ک افزایش استفاده از کمپوست ب صورت اعنیداری ایزان آایلوز دان

زراعی ک نهاده کاهش اعنیداری نسبت بر سرااان زراعری اترداول

را افزایش داد.

2015
2016

16

)(2-b

a

15.5
ab

ab
ab

14.5
14
13.5

b

13
12.5
12

Number of tillers per plant

ab

15

11.5
FereydunKenar

Babol

Amol

)(2-b
a

92

ab
bc

bc

bc

90
88

c
86
84

Percentage of filled grain

2015
2016

94

82
FereydunKenar

Babol

Amol

شکل  –2مقایسه میانگین اثرات سال و منطقه بر تعداد پنجه در بوته و درصد دانه پر برنج (رقم طارم هاشمی)
Fig. 2- Mean comparisons of the effects of year and region on tiller number per plant and percentage of filled grain of rice
)(Tarom Hashemi variety

حروف اشاب در هر شکل نمایانگر عدم اختالف اعنیدار در سطح احتمال پن درصد ایباشد.
Similar letters in each figure indicate not significant at 0.05 probability levels.
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جدول  –4میانگین مربعات اثر سال ،منطقه و سیستم زراعی بر خصوصیات کیفی شیمیایی برنج (رقم طارم هاشمی)
Table 4- Mean of squares for the effects of year, region and agricultural system on qualitative chemical characteristics of rice
)(Tarom Hashemi variety

دمای ژالتینه شدن
Gelatinization
temperature

درصد پروتئین

درصد آمیلوز

درجه آزادی

منابع تغییر

Protein percentage

Amylose percentage

df

S.O.V

**0.78

**46.20

0.21

1

سال

0.001

**0.35

0.07

2

0.09

**0.38

0.01

2

0.03

0.05

0.10

24

**0.27

**7.25

*0.59

2

0.01

**0.68

**0.80

2

0.08

0.06

0.02

4

R×S

0.05

0.08

0.04

4

Y× R × S

0.03

0.03

0.13

48

خطای b
Error b

3.95

1.72

4.68
*

Year

انطق
Region
Y× R
خطای a
Error a

سااان زراعی
Agricultural system
Y×S

ضریب تغییرات
)CV (%

**

و  :ب ترتیب اعنیدار در سطح احتمال پن و یک درصد و اعداد بدون عالات اعنیدار نمیباشند.
*

and**: are Significant at 0.05 and 0.01 probability levels, and unsigned numbers are not significant.

از آنجا ک زنجیرهرای طویرل آایلروز عمردهتررین کربوهیردرات

ب سال اول آن کاهش احسوسی نشان داد ،ب طوریک ایرن کراهش

اوجود در برن هستند ارتباط انفی آشرکاری برین درصرد نیترروین و

در سااان های زراعی ارگانیک ،ک نهاده و اتداول ب ترتیب حردود ،32

درصد کربوهیدرات یافت ایشود و در نتیج استفاده از کرود نیترروین

 34و  36درصد بود (جدول  .)5کاهش ایرزان پرروتئین در سرال دوم

احتوای آایلوز کمی کاهش اییابد ( )Rosniyana et al., 2010این

آزاایش نسبت ب سال اول ایتواند ب دییل تغییرات داایی در دو سال

اسئل بیش ترین تأثیر خود را بر کیفیت پخت ایگرذارد ،زیررا ایرزان

آزاایش باشد ،چرا ک در سال دوم آزاایش و در طی ااههرای خررداد،

آایلروز کر در داخلریتررین الیر هرای آندوسرپرم اسرت ،در نهایرت،

تیر و ارداد ک اصادف با دوره پر شدن دان نیز ایباشد ،دارای هروا

اه ترین عاال اندازهگیری حساسیت دان های برن ب ضرب و پخرت

نسبت ب سال اول کاهش یافتر اسرت .فتحری و همکراران (

اجدد است ( .)DongMing et al., 2007با اینحال ،نتای آزارایش

 (Fathi 2017دریافتند ک ایزان پروتئین دان برن با ایانگین دارای

حاضر چنین اوضعی را تأیید نمیکند چرا ک بیشترین درصد آایلوز و

هوا در دوره پر شدن دان رابط اثبت دارد .بنابراین ،کاهش داای هوا

بیش ترین درصد پروتئین در سال اول آزاایش ب دست آاد و در سرال

در دوره پر شدن دان کاهش پروتئین را در پی خواهد داشرت .ارتبراط

دوم هر دو صفت اذکور نسبتاً کاهش یافتند (جدول .)5

استقی بین اقدار کودهای نیترویندار و پروتئین نهایی برن ایتواند

درصد پروتئین دان در هر دو سال آزارایش در برین سر سرااان

et al.,

اتأثر از افزایش دسترسی گیاه ب نیتروین بریشترر بررای اتابوییسر

زراعی اورد بررسی اتفاوت بود ،ب طوریک در هرر دو سرال ،سرااان

پروتئین بیش تر باشد و دییل این همبستگی اثبرت را اریتروان برین

زراعی اتداول بر ترتیرب برا  6/27و  4/01درصرد دارای بریشتررین

فعاییت آنزی های سازنده پروتئین و ایزان نیترروین دریرافتی دانسرت

پروتئین دان بود ک سااان زراعی ک نهاده ب ترتیب برا  5/40و 3/59

( .)Salem, 2006در آزاایش سورخا و همکراران (

درصد و سااان زراعی ارگانیک ب ترتیب با  4/61و  3/13درصد ایزان

 )2013اشخص شد ک ایرزان نیترروین و پرروتئین دانر در سرااان

پروتئین ک تری داشتند ک از نظر آااری نیز اعنیدار بود (جردول .)5

زراعی ارگانیک نسبت ب کشت اتداول باالتر بود ،در حاییکر نترای

ایزان پروتئین در هر س سااان زراعی ،در سال دوم آزارایش نسربت

آزاایش حاضر با نتای ایشان اتفاوت بود ،چرا ک در هر دو سال اورد

Surekha et al.,
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استقی و اقادیر باالی کود نیتروین شیمیایی ارتبط دانست.

بررسی درصد پروتئین دان در سااان زراعی اتداول باالتر از دو سااان
زراعی دیگر بود (جدول  )5ک دییل این اسئل را ایتوان برا اسرتفاده

جدول  -5مقایسه میانگین اثر متقابل سال و سامانههای زراعی بر درصد آمیلوز و پروتئین دانه برنج (رقم طارم هاشمی)
Table 5- Mean comparisons of the interaction effect of year and agricultural systems on amylose and protein percentage of
)rice (Tarom Hashemi variety

درصد تغییر

درصد پروتئین

درصد آمیلوز

Protein percentage

Amylose percentage

2015

Change
percentage

2016

-36.04

4.01d

-33.51

3.59e

5.40b

-32.10

3.13f

4.61c

6.27a

درصد تغییر

سال/سامانه زراعی

Change
percentage

2016

2015

Agricultural
system/year

-1.53

21.18a

*20.86ab

اتداول

-2.48

20.40b

20.92ab

-0.81

20.80ab

20.97ab

Conventional

ک نهاده
Low- input

ارگانیک
Organic

*در هرستون حروف اشاب نمایانگر عدم اختالف اعنیدار در سطح احتمال پن درصد ایباشد.
*In the each column letters indicate not significant at 0.05 probability levels.

ایزان داای یالتین شدن در نظامهای کشت ارگانیک ،ک نهاده و

آزاایش نیز از نظر داای یالتین شدن تفاوت اعنیداری اشاهده شد،

اتداول ب ترتیب  3/82 ،3/61و  3/60ب دست آاد کر بیرانگر دارای

ب طوریک در سال دوم آزاایش داای الزم برای یالتین شدن نسبت

یالتین شدن باالتر دان در کشت ک نهاده نسبت ب دو سااان زراعی

ب سال اول ک تر بود (شکل  .)3-bشرایط داایی ازجمل درج حرارت

دیگر بود ،ب طوریک نسبت ب کشت ارگانیرک و اترداول بر ترتیرب

در طول تشکیل دان بر داای یالتینر شردن اثرر اریگرذارد .دارای

 5/82و  6/11درصد افزایش نشان داد ،ویری تفراوت اعنریداری برین

احیطی باال در طول رسیدن دان هرا باعرث توییرد نشاسرت برا دارای

کشت ارگانیک و اتداول اشاهده نشد (شرکل  .)3-aبرین سرالهرای

یالتین شدن باال ایشود (.)Champagne, 1990

2016

Gelatinization temperature

b

a

b

Organic

b

Low-input

3.85
3.8
3.75
3.7
3.65
3.6
3.55
3.5
3.45

Conventional

2015

شکل  -3مقایسه میانگین اثرات سامانههای زراعی و سال بر دمای ژالتینه شدن برنج (رقم طارم هاشمی)
Fig. 3- Mean comparisons of the effects of agricultural systems and year on gelatinization temperature of rice (Tarom
)Hashemi variety

حروف اشاب نمایانگر عدم اختالف اعنیدار در سطح احتمال پن درصد ایباشد.
Similar letters indicate not significant at 0.05 probability levels.

Gelatinization temperature

)(3-b

a

3.85
3.8
3.75
3.7
3.65
3.6
3.55
3.5
3.45
3.4

)(3-a
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ایانگین اربعات اثر تیمارهرای آزاایشری برر خصوصریات کیفری

 )al., 2012در آزاایشی اثر اعنریدار اردیریت نیترروین برر رانرداان

فیزیکی برن شاال رانداان تبدیل ،درصد پوست  ،سربوس و سرفیدی

تبدیل دان را گزارت نمودند و بیان داشتند ک ک ترین رانداان تبدیل

جرای ،درصد برن کاال و برن خرده و نسبت طویل شدن دان اورد

در شرایط عدم استفاده از کود نیتروین حاصل گردید و افزایش هفرت

بررسی قرار گرفت (جدول  .)6نتای نشان داد کر اثرر سرال در تمرام

درصدی رانداان تبدیل را در اثر تقسیط کود نیتروین اطرابق برا نیراز

صفات اندازهگیریشده اعنیدار ( )P<0/01شد .ه چنین اثر انطق بر

گیاه گزارت نمودند .وقتی نیتروین ب صورت تقسیط شده و ب خصوص

درصد پوست ( )P<0/01اثرر اعنریداری داشرت .تمرام صرفات ارورد

در ارحل آبستنی در در دسترس گیاه قرار ایگیررد ترأثیر بهترری برر

بررسی ب جز درصد سفیدی جرای و طول دان قبل از پخت ب صورت

کیفیت دان بررن دارد .چررا کر در ایرن حایرت برا افرزایش فعاییرت

اعنیداری ( )P<0/05تحت تأثیر سرااان هرای اختلرف زراعری قررار

فیزیویوییکی دان و ب تأخیر افتادن پیری بر ها و ه چنین افرزایش

گرفتند .بره کنش سااان زراعی در سال در صرفات رانرداان تبردیل،

فتوسنتز و سرعت بخشیدن ب انتقال اواد فتوسنتزی ب سمت دانر هرا

درصد پوست  ،درصد سبوس ،درصد سفیدی جرای و درصد برن خرده

شده و در نهایت کیفیت تبدیل دان

را بهبود اریبخشرد ( Mo et al.,

اعنیدار بود .ه چنین بره کنش س گان سااان های زراعری ،سرال و

 .)2004بنابراین ،با توج ب اینک در سااان زراعی ارگانیک نیترروین

انطق تنها در صرفت درصرد پوسرت در سرطح احتمرال یرک درصرد

ب صورت کود آیی در اختیار گیاه قرار گرفت و ب تدری آزاد اریگرردد

اعنیدار شد.

باعث ایشود ک در اراحل آبستنی و پر شدن دان نیرز نیترروین بر

براساس اقایس ایانگین بره کنش سال و نروع سرااان زراعری

ایزان اناسبی در دسترس گیاه بوده و کیفیت دان افزایش یابد.

(جدول  ،)7رانداان تبردیل در هرر دو سرال آزارایش (سرال  1394و

در هر دو سال آزاایش ک ترین درصد برن خررده (بر ترتیرب برا

 )1395در شرایط کشت ارگانیک ب صورت اعنیداری بیشتر از کشت

 4/0و  2/14درصررد) از کشررت ارگانیررک بر دسررت آاررد کر کرراهش

ک نهاده و اتداول بود؛ ب طوریکر در سرال اول آزارایش بر ترتیرب

اعنیداری نسبت ب دو سااان زراعی دیگر نشان داد .ب طوریکر در

 1/45و  5/45درصد و در سال دوم آزاایش بر ترتیرب  1/32و 1/99

سال اول آزاایش نسبت ب سااان زراعی ک نهاده و اتداول ب ترتیرب

درصد بیشتر از سااان های زراعی ک نهاده و اتداول بود .ه چنین در

 13/98و  23/95درصد و در سال دوم آزاایش ب ترتیرب برا  52/13و

سال اول آزاایش رانداان تبدیل در کشت ک نهراده براالتر از کشرت

 47/80درصد برن خرده ک تری تویید شد .بریشتررین درصرد بررن

اتداول بود .حال آنک عکرس ایرن حایرت در صرفت درصرد پوسرت

خرده نیز در سال اول آزاایش و در سااان زراعری اترداول بر ایرزان

اشاهده شد ،ب طوری ک در هرر دو سرال آزارایش درصرد پوسرت در

 5/26درصد ب دست آاد ک با کشت ک نهاده نیز اختالف اعنریداری

احصول ب دست آاده از کشت اتداول بیشترر از کشرت ارگانیرک و

داشت (جدول  .)7این نتای با نتای

آذرپور و همکاران ( Azarpour et

ک نهاده بود (جدول  .)7درصد سبوس در سال اول آزاایش در سااان

 )al., 2011اطابقررت داشررت .ایشرران در اقایسر انررابع ارگانیررک و

زراعی ارگانیک نسبت ب دو سااان زراعی دیگرر کراهش اعنریداری

غیرارگانیک تغذی ای برای برن دریافتند ک درصد بررن شکسرت در

(ب ترتیب با  6/52و  8/06درصد نسبت ب کشت ک نهراده و اترداول)

شرایط استفاده از انابع تغذی ای ارگانیک نسبت ب شرایط اسرتفاده از

نشان داد ،ویی در سال دوم آزاایش تفاوت احسوسی بین س سرااان

کودهای اعدنی (ب صورت اتداول) یا حتی نسبت ب شرایط استفاده از

زراعی اورد بررسی اشاهده نشد (جدول  .)7درصد سفیدی جراری در

کودهای اعدنی در حد توصی شده ،کاهش احسوسی نشان داد .نتای

سال اول آزاایش در کشت ارگانیک باالتر از کشت ک نهاده و کشرت

این آزاایش در این اورد با نتای

اتداول بود هرچند تفاوت آنها از نظر آااری اعنیدار نبود .در اجموع

 )al., 2010اتفاوت بود چرا ک در اطایع ایشان درصد برن شکسرت

در سال دوم آزاایش نسبت ب سال اول افزایش اعنیداری در درصرد

دان های آسیبدیده در سااان زراعی ارگانیرک بر اراترب بریشترر از

سفیدی جرای اشاهده شد (جدول  .)7در نظرامهرای اختلرف کشرت

سااان زراعی غیرارگانیک بود .درصد برن شکسرت اریتوانرد تحرت

برن  ،نوع ادیریت نیتروین اورد نیاز گیاه یکی از اوارد اؤثر بر صفات

تأثیر ایزان نیتروین قررار گیررد ،بر طروریکر در آزارایش قریرب و

Faraji et

همکاران ( )Gharib et al., 2016افزایش کود نیترروین از صرفر ترا

کیفی و ب ویژه رانداان تبدیل ایباشد .فرجی و همکاران (

روزنیانا و همکاران ( Rosniyana et
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 165کیلرروگرم در هکتررار درصررد برررن هررای شکسررت را ب ر صررورت

ب صورت اعنیداری ایزان بررن شکسرت را تحرت ترأثیر قررار داد و

اعنیداری کاهش داد و بیشترین درصد برن شکست در شرایط عدم

ک ترین درصد برن شکست در شرایط اصرف کمپوست هفت ترن در

اصرف کود نیتروین ب دست آارد .هر چنرین ایرزان کمپوسرت نیرز

هکتار ب دست آاد.

جدول  -7مقایسه میانگین اثر متقابل سال و سامانههای زراعی بر برخی خصوصیات کیفی فیزیکی برنج (رقم طارم هاشمی)
Table 7- Mean comparisons of the interaction effect of year and agricultural systems on some of the qualitative physical
)characteristics of rice (Tarom Hashemi variety

درصد برنج خرده

درصد سفیدی جرمی

درصد سبوس

درصد پوسته

راندمان تبدیل

سال /سامانه زراعی

Broken rice
percentage

White mass
percentage

Bran
percentage

Hull
percentage

Conversion
efficiency

Agricultural
system/year
2015

4.00d

87.78ab

9.47b

22.47d

*68.05b

اتداول

4.65b

86.72b

10.13a

22.61cd

67.08c

5.26a

86.72b

10.30a

25.00a

64.53d

2.14e

88.40a

9.08bc

21.86e

69.05a

4.47bc

88.42a

9.12bc

22.73c

68.15b

4.10cd

88.48a

9.00c

23.13b

67.70b

Conventional

ک نهاده
Low- input

ارگانیک
Organic
2016

اتداول
Conventional

ک نهاده
Low- input

ارگانیک
Organic

*در هرستون حروف اشاب نمایانگر عدم اختالف اعنیدار در سطح احتمال پن درصد ایباشد.
*In the each column letters indicate not significant at 0.05 probability levels.

درصد برن کاال ،طول دان قبرل و پرس از پخرت و هر چنرین

شکست را در شرایط استفاده از انابع ارگانیک نیتروین نسبت ب کشت

نسبت طویل شدن دان در سال دوم آزاایش نسبت بر سرال اول آن

اتداول گزارت نمودند .از سوی دیگر نسبت طول دان پخت بر خرام

افزایش احسوسی نشان داده و ب ترتیب حردود  9/29 ،3/23 ،1/70و

در برن تویید شده در کشت ارگانیک ب صورت اعنیداری بریشترر از

 13/71درصد افزایش یافت (جدول  .)8درصد برن کاال در احصول

کشت ک نهراده و اترداول بروده و بر ترتیرب اخرتالف  4/64و 4/12

ب دست آاده از کشت ارگانیک ب ترتیب  1/00و  1/75درصد باالتر از

درصدی نسبت ب آنها نشان داد (جردول  .)8در آزارایش سرانگیتا و

کشت ک نهاده و اتداول بود .کشت ارگانیک از نظر درصد برن کاال

همکاران ( )Sangeetha et al., 2013طرول و عررد دانر قبرل از

با کشت ک نهاده در یک سرطح آاراری قررار گرفرت ویری برا کشرت

پخت در شرایط کشت ارگانیک در اقایس با کشت اترداول بریشترر

اتداول اختالف اعنیداری داشت (جدول  .)8همانطور ک بیران شرد

بود.

نتای این آزاایش در اورد درصد برن شکست و کاال با نتای روزنیانا
و همکاران ( )Rosniyana et al., 2010اطابقرت نداشرت ،چررا کر
نتای آزاایش ایشان حاکی باالتر بودن درصد برن کاارل در شررایط
کشت اتداول بود ویی نتای ب دست آاده در این آزاایش در اطابقرت
بررا نتررای آذرپررور و همکرراران ( )Azarpour et al., 2011بررود،
ب طوری ک ایشان نیز اقادیر باالتر برن کاال و اقادیر پایینتر بررن

نتیجهگیری
نتای نشان داد ک ب جز فریدونکنار در دو انطق دیگرر آزارایش،
سااان زراعی اتداول نسبت ب کشت ک نهاده و ارگانیک عملکرد دان
بیش تری ب دنبال داشت هر چند بیشترین عملکرد دان و بیویوییکی
گیاه در انطق فریدونکنار و در کشت ک نهاده ب دست آاد ،از طرفری
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سااان زراعی ک نهاده را ب عنوان سااان زراعی اناسب توصی نمود.

در دو انطق دیگر نیز تفاوت اعنیداری بین کشت اترداول و کشرت
ک نهاده اشاهده نشد ،بنابراین از نظرر کمیرت توییرد دانر اریتروان

جدول  -8مقایسه میانگین اثرات سال و سامانههای زراعی بر برخی خصوصیات کیفی فیزیکی برنج (رقم طارم هاشمی)
Table 8- Mean comparisons of the effects of year and agricultural systems on some of the qualitative physical characteristics
)of rice (Tarom Hashemi variety

نسبت طول دانه پخته به خام

درصد برنج کامل

تیمار

The length of cooked seed ratio to raw

Head rice percentage

Treatment

2.00a
1.78b

*63.58b
64.66a

1.86b

64.70a

1.85b

64.06ab

1.94a

63.59b

سال
Year
2015
2016

سامانه زراعی
Agricultural system

اتداول
Conventional

ک نهاده
Low- input

ارگانیک
Organic

*در هرستون حروف اشاب نمایانگر عدم اختالف اعنیدار در سطح احتمال پن درصد ایباشد.
*In the each column letters indicate not significant at 0.05 probability levels.

از نظر صفات کیفی نیز علیرغ درصرد براالتر پرروتئین دانر در

زیستاحیطری و در کنرار آن عردم کراهش اعنریدار عملکررد دانر ،

کشت اتداول ،بیش ترین رانداان تبدیل ،درصد بررن کاارل و طرول

ایتوان سااان زراعی ک نهاده را ب عنوان اناسبترین سااان زراعری

دان پس از پخت و ک ترین درصد پوسرت  ،سربوس و بررن خررده در

برای نیل ب عملکرد اقتصادی اناسب در کوتاهادت توصی نمرود .برا

سااان زراعی ارگانیک و عکس این حایت در کشرت اترداول حاصرل

اینحال تصمی گیری در این باره نیازاند اطایعات بیشترر و بر ویرژه

شد .بنابراین از نظر کیفی و ب ویژه رانرداان تبردیل ،کشرت ارگانیرک

آزاایشهای چند سای ایباشد.

اناسبتر از دو سااان زراعی دیگر بود ،ویی با اینحال در شرایط فعلی
و با در نظر گرفتن کیفیت احصول ب دسرت آارده اریتروان سرااان
زراعی ک نهاده را ب کشاورزان توصی نمود ویی در بلندادت برا توجر
ب اسائل اربوط ب سالات غذایی و زیستاحیطری سرااان زراعری
ارگانیک قابل توصی خواهد بود .بنابراین ،باتوج بر کراهش اصررف
نهادههای شیمیایی و صرف جرویی اقتصرادی و کراهش آیرودگیهرای

سپاسگزاری
این اطایع با همکاری نزدیرک اردیریت هرای جهراد کشراورزی
شهرستانهای بابل ،آال و فریدونکنار و ه چنین همراهی کشراورزان
این اناطق انجام گردید ک بدینوسیل سپاسگزاری ایگردد.
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Introduction
Rice (Oryza sativa L.) is the second most important cereal in the world after wheat. Chemical inputs
including fertilizers and pesticides are applied to paddy lands to enhance yield and control pests and diseases.
Although, this crop has been cultivated organically in some parts of the world. Despite a lot of research, policy
and public attention, only a small portion of the total agricultural land has been dedicated to organic farming.
Due to the destructive effects of conventional agriculture on the environment through the excessive use of
chemical inputs, switching to sustainable agriculture is increasing day by day. One of the pillars of sustainable
agriculture is the use of organic fertilizers in agro-ecosystems with the aim of eliminating the use of chemical
fertilizers. Organic rice cultivation is emerging as a sustainable alternative in Mazandaran province which has
numerous capabilities to transit from conventional to organic agriculture. The present study, therefore, was
designed to evaluate the quantitative and quality characteristics of rice in three conventional, low-input and
organic agricultural systems in Mazandaran Province.
Materials and Methods
The present study was conducted during 2015 and 2016 cropping seasons in three different regions of
Mazandaran province (Babol, Fereydounkenar and Amol cities). For organic, low-input and conventional
agricultural systems, three, four and six fields were selected in these cities, respectively. Selected fields had been
under the same agricultural system for at least the last three years. In organic agricultural systems, standard
poultry manure and biofertilizers including Azotobacter and Barvar2 were used. Also, Trichogramma bee, sex
pheromones, fungicides, and biological insecticides were applied to control the common pests and diseases.
Furthermore, the weeds were controlled manually. In the low-input system, minimum amounts of external inputs
such as chemical fertilizers and pesticides were applied as compared to the conventional system. At the
beginning of the growing season, the farmers were justified to apply all agronomic operations from the seedbed
preparation to harvest in accordance with recommendations of the Rice Research Institute of Iran. Agronomic
characteristics and physical quality properties including grain yield, conversion efficiency, hull percentage, head
rice percentage and chemical properties including protein content, amylose percentage, and gelatinization
temperature were determined. Data were subjected to analysis of variance and mean comparison by SAS 9.4
statistical software.
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Results and Discussion
The results showed that in two regions of Babol and Amol, the conventional and low-input systems had more
grain yield than an organic system. Among three regions, the highest grain (4978.33 kg.ha-1) and biological
(8532.33 kg.ha-1) yields were obtained in the Fereydounkenar region in the low-input system. Those yields were
4.73 and 2.80 percent, and 29.99 and 29.12 percent more than the conventional and organic systems,
respectively. In terms of grain quality characteristics, despite higher percentage of protein content in 2015 and
2016 (6.27 and 1.04) in conventional culture, the maximum conversion efficiency (68.05 and 69.05) and
complete rice percentage (64.70), seed length after baking (13.46), the least husk percentage (22.47 and 21.86),
bran (9.47 and 9.08) and broken rice (4.00 and 2.14) were recorded in organic farming system.
Conclusion
In conclusion, low-input sustainable farming would be more appropriate because of its greater yield and less
consumption of chemical inputs, which reduces expenses while increasing sales income. In terms of the quality,
particularly conversion efficiency, however, organic farming was better than the other two systems. In general,
in the present conditions, it is important to consider not only the grain yield but also the yield quality.
Accordingly, low-input agricultural system could be recommended to the farmers, but in the long run, the
organic agricultural system will be advisable to meet both food safety and environmental health. However, the
decision, in this case, requires further studies and perennial experiments.
Keywords: Amylose, Biological fertilizer, Chemical fertilizer, Conversion efficiency

