دو فصلنامهی علوم به زراعی گیاهی
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مقایسه کود اوره با کود اوره پوششدار گوگردی بر عملکرد کمی و کیفی برنج
( )Oryza sativa L.تحت تأثیر مقادیر مختلف سیلیس
9

لیال کعیان حسینی ،8مانی مجدم ،*2تیمور بابایینژاد

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاداسالمی ،اهواز ،ایران
-2استادیار ،گروه زراعت ،واحداهواز ،دانشگاه آزاداسالمی ،اهواز ،ایران
-3استادیار ،گروه خاکشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
* مسئول مکاتبات؛ پست الکترونیکیmanimojaddam@yahoo.com :
(تاریخ دریافت 11 :اسفند ماه 1331؛ تاریخ پذیرش 33 :خرداد ماه )1331

چکیده
به منظور بررسی مقایسه کود شیمیایی اوره با کود اوره پوششدار گوگردی بر عملکرد کمی و کیفیی
برنج رقم عنبر نجفی تحت تأثیر مقیادیر مختلیف سییلیس ،آزمایشیی در سیا زراعیی  8931در
شهرستان شادگان به صورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوك های کامل تصیادفی در
سه تکرار اجراء گردید .تیمارهای آزمایش شامل دو منبع کود اوره سیاده ( 252کیلیوگرم نیتیرونن
خالص) و کود اوره با پوشش گوگردی ( 252کیلوگرم نیترونن خالص) در کرتهیای اصیلی و مقیادیر
سیلیس در چهار سطح یک در هزار ،دو در هزار ،سه در هزار و چهار در هزار در کیرتهیای فرعیی
بودند .نتایج نشان داد که کود اوره و سیلیس بهطور معنییداری عملکیرد دانیه ،تعیداد خوشیه در
مترمربع ،وزن هزار دانه و میزان پروتئین را تحت تأثیر قرار دادند .کود اوره با پوشیش گیوگردی بیه
طور مؤثری عملکرد دانه را نسبت به کود اوره معمولی به میزان  29/22درصد افزایش داد .همچنیین
برهمکنش کود اوره و سیلیس بر تمامی صفات اندازهگیری شده معنیدار بود .بیشترین عملکرد دانه
( 232/18گرم در مترمربع) از تیمار کود اوره با پوشش گوگردی و محلو پاشی دو در هیزار سییلیس
بدست آمد .بیشترین میزان پروتئین دانه ( 82/1درصد) از تیمار کود اوره بیا پوشیش گیوگردی بیه
همراه محلو پاشی دو در هزار سیلیس حاصل شد .بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده مقیادیر دو
در هزار سیلیس و کود اوره با پوشش گوگرددار به علت افزایش پروتئین و عملکرد دانیه بیه عنیوان
تیمار مناسب در منطقه مورد مطالعه معرفی میگردند.
وانههای کلیدی :پروتئین دانه ،رقم عنبر نجفی ،عملکرد دانه
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مقدمه
برنج ( )Oryza sativa L.به عنوان یکی از مهمترین محصوالت زراعی دنیا ،در بخشهاي وسیعی از سراسر جهان
کشت میشود و بعد از گندم جایگاه دوم را از نظر تولید ساالنه به خود اختصاص داده و غذاي اصليی نیملی از ملردم
دنیا را تشکیل میدهد (.)21
سیيیسیم دومین عنصر فراوان در خاك است و به عنوان یك عنصر کامالً مفید براي گیاهان عالی مطرح ملیشلود .در
حقیقت  21درصد از سطح پوسته زمین از سیيیس تشکیل شده است .میزان تجمع سیيیسیم در بلرنج ملیتوانلد تلا 13
درصد وزن خشك گیاه هم برسد ( .)13شکل قابل حل سیيیس در خاك اسید سیيیك میباشد که به همین شلکل و بله
طور مستقیم قابل جذب میباشد .سیيیس باعث افزایش قدرت اکسیدکنندگی ریشههاي برنج میشود و در نتیجله علالوه
بر افزایش تبادالت یونی ،حضور یون اکسیژن را در محیط ریزوسفر افزایش میدهد و خسارت ناشی از تنشهاي محیطلی
نظیر سرما و شوري را در برنج کاهش میدهد ( .)1قاسمیلمراسلکی و همکلاران ( )1بلا بررسلی اثلر سلیيیس و کلاربرد
نیتروژن بر عميکرد و اجزاي عميکرد برنج مشاهد کردند که بیشترین پنجله بلارور و عميکلرد کلاه و کمتلرین خوشلهه و
شاخص برداشت با مصرف  13کیيوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد .از طرفی کمترین تعداد خوشلهه در خوشله بلراي
تیمار بدون مصرف سیيیس و بیشترین آن با مصرف  133کیيوگرم سیيیس در هکتار بدست آمد .در گلزارش دیگلري بلا
بررسی اثر سیيیس بر گیاه برنج مشاهده شد که مصرف سیيیس در برنج باعث افلزایش عميکلرد دانله از طریل افلزایش
تعداد خوشهچه در پانیکول ،درصد دانهي رسیده و وزن هزار دانه شد ( .)11فالح و همکاران )3( 1طی تحقیقی با کلاربرد
 133کیيوگرم سیيیس در هکتار در گیاه برنج گزارش نمودند که ،عميکلرد شليتوك نسلبت بله تیملار شلاهد  11درصلد
افزایش نشان داد .همچنین مصرف  133کیيوگرم کود سیيیس همراه با  32کیيوگرم نیتروژن موجب کاهش هفت تلا 13
درصدي شیوع آفت و بیماريها و متعاقبا افزایش  11درصدي عميکرد گیاه برنج شد.
اهمیت توجه به مدیریت انواع کودهاي شیمیایی بیش از هر زمان دیگر احساس میشود ،زیرا گام نهادن در مسلیر
کشاورزي پایدار ایجاب میکند از انواع سموم و کودهاي شیمیایی در حداقل مقدار و بهطور بهینله اسلتفاده شلود .در
زراعت غالت از جميه برنج ،نیتروژن به دلیل تأثیر عمده بر کمیت و کیفیت محصول از مهمترین عناصلر پرمصلرف در
تغذیه به شمار میرود و روش مصرف آن جهت دستیابی به حداکثر عميکرد مؤثر ملیباشلد ( .)21کودهلاي نیتلروژن
کند رها به دلیل دارا بودن پوششهایی از جنس لعاب موم ،پلارافین ،رزیلن و یلا گلوگرد قابيیلت انحلالل سلریع اوره
معمولی را ندارد و تحت شرایط محیط ،نیتروژن مؤثر آن به تدریج آزاد میشود و در اختیار ریشه گیاه قرار ملیگیلرد.
با مصرف این کودها به ویژه در اراضی شالیزاري تيفات ناشی از آبشلویی نیتلروژن و یلا دیگلر اشلکال آن بله حلداقل
میرسد و منبع با ثبات تري از نیتروژن قابل جذب را فراهم میآورد .براساس بررسیهلاي انجلام شلده در بلین انلواع
کودهاي نیتروژن ،اوره کند رها به پوشش گوگردي به عنوان یکی از بهترین انواع آن معرفی شده است (.)12
منظور و همکاران )11( 2در تحقیقی با بررسی سطوح مختيف نیتروژن در برنج گزارش کردند که با افزایش مصرف
کود نیتروژن به میزان  121کیيوگرم در هکتار عميکرد برنج به میزان  3/3کیيوگرم در هکتار افزایش یافلت .شلیواي و
همکاران )21( 3در گزارشی با بررسی کود اوره با پوشش گوگردي بر گندم بیان نمودند که کاربرد کود اوره با پوشلش
گوگردي  1درصد براي تولید گندم کافی است .همچنین در بيند مدت با کلاهش مصلرف نیتلروژن و افلزایش بهبلود
کارایی نیتروژن از مزایاي زیست محیطی برخوردار میباشد .سینگ شیناري و همکاران )22( 1در مطالعهاي با بررسلی
اثر کود اوره و اوره پوششی بر عميکرد برنج گزارش نمودند که کود اوره با پوشش گوگردي بطلور ملؤثري بلازده کلود
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نیتروژن ،بازیافت نیتروژن و عميکرد دانه را نسبت به کود اوره معمولی افزایش می دهد .پخش و مخيوط کردن اوره بلا
پوشش گوگردي با الیه سطحی خاك و جاگذاري آن در عم  1تا  13سانتیمتر ،عميکرد دانله را بلا اخلتالف معنلی
داري نسبت به کاربرد سطحی اوره باال برد .جاگذاري عمقی اوره از نظر بازده کود نیتروژن ،بازیافت آن و عميکرد دانله
برنج با اختالف معنی داري بهتر از سطح پاشی کود اوره بود .سیفاالسالم و همکاران )23( 1گزارش دادند که کود اوره
با پوشش گوگرد منجر به افزایش وزن هزار دانه و عميکرد دانه ارقام برنج گردید.
این تحقی با هدف مطالعه مقایسه کود اوره با کوداوره پوششدار گوگردي بر عميکرد کمی و کیفی برنج تحت اثلر
مقادیر مختيف سیيیس در منطقه شادگان اجرا شد.

مواد و روشها
این پژوهش در سال  1332در شهرستان شادگان در جنوب غربی کشور و در جنلوب اسلتان خوزسلتان بلا طلول
جغرافیایی  11درجه و  23دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  33درجه و 12دقیقه شمالی بلا ارتفلاع  13متلر از سلطح
دریا انجام شد .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه خاك محل تحقی در جدول  1ارائه شده است.
جدو  -8خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش

بافت خاك

نیتروژن قابل
جذب
(درصد)

فسفر قابل
جذب
(میيیگرم بر
کیيوگرم)

پتاسیم قابل جذب
(میيیگرم بر
کیيوگرم)

واکنش گل
اشباع

رسی لومی

3/31

1/2

123

1/2

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر
متر)
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این آزمایش بصورت کرتهاي یك بار خرد شده در قالب طرح آماري بيوكهاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شلد.
تیمارهاي آزمایش شامل منابع کود اوره در دو سطح (کلود اوره سلاده ( 213کیيلوگرم نیتلروژن خلالص) و کلود اوره بلا
پوشش گوگردي) در کرتهاي اصيی و مقادیر سیيیس در چهار سطح (یك در هزار ،دو در هزار ،سله در هلزار و چهلار در
هزار) در کرتهاي فرعی بودند .این آزمایش شامل  21کرت بود .هر کرت داراي ابعاد سه در چهار متلر و بلین دو کلرت
فرعی یك متر و بین کرتهاي اصيی یك و نیم متر فاصيه در نظر گرفته شد .عميیات آمادهسازي زمین شامل یك شلخم
به عم  23-21سانتیمتر و سپس دو دیسك عمود بر هم بود .بهمنظور از بین بردن پستی و بينديهاي حاصل از شلخم
یك ماله زده شد .قبل از کاشت کل فسفر مورد نیاز از منبع سوپرفسفاتتریپل براساس  13کیيلوگرم فسلفر خلالص و دو
سوم نیتروژن از منبع اوره همراه با دیسك در مزرعه پخش شد و یك سوم نیتلروژن در زملان شلکلگیلري جوانله اولیله
خوشه به صورت سرك توزیع گردید .دو سوم کود اوره با پوشش گوگردي بصورت پایله و یلك سلوم آن بصلورت سلرك
توزیع شد .محيولپاشی سیيیس در مقادیر قید شده در مرحيه قبل از خوشهدهی اعمال شد .بذرها به صورت مسلتقیم در
هفتم تیر ماه 1332در مزرعه کشت شد .آبیاري در کيیه کرتها بصورت مستقیم انجام پذیرفت.
جهت برداشت بهتر  33روز قبل از برداشت ،آب مزرعه به طور کامل قطع شد .به منظور تعیین عميکلرد و اجلزاي
عميکرد ،دو ردیف کناري و نیم متر از ابتدا و انتهاي کرت به عنوان اثرات حاشیهایی حذف و در نهایت برداشت نهلایی
از مساحتی معادل دو مترمربع انجام گرفت .براي تعیین تعداد خوشه در متر مربع 12 ،بوتله از هلر کلرت آزمایشلی و
قبل از برداشت گیاه راتون به صورت تصادفی کف بر و انتخاب شده و میانگین تعداد خوشله محاسلبه گردیلد .قبلل از

- Saiful Islam
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برداشت از هر کرت بطور تصادفی 12 ،خوشله از پنجله اصليی (بينلدترین ارتفلاع براسلاس ارتفلاع پنجلههلا) جلدا و
خرمنکوبی شد و تعداد دانه در خوشه شمارش شد .براي تعیین درصد پروتئین دانه ابتدا درصد نیتروژن دانه به وسیيه
دستگاه کجيدال که شامل مرحيه هضم ،تقطیر و تیتراسیون بود ،اندازهگیري شد .براي اندازه گیري میزان پروتئین دانه
نیز با ضرب کردن درصد نیتروژن دانه در ضریب  2/21میزان پروتئین موجود در دانه بدست آمد (.)13
تجزیه واریانس دادهها توسط نرم افزار آماري ( SASنسخه  )3/1انجام و براي مقایسه میانگینهلا از آزملون چنلد
دامنهاي دانکن در سطح احتمال پنج درصد استفاده گردید.

نتایج و بحث
تعداد خوشه در مترمربع
براساس یافتهها تعداد خوشه در مترمربع تحت اثر کود اوره در سطح احتمال یك درصد و مقادیر مختيف سلیيیس
و برهمکنش این دو عامل در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد (جدول .)2
بیشترین میزان تعداد خوشه در مترمربع مربلوط بله تیملار کلود اوره بلا پوشلش گلوگرددار و سلطح دو در هلزار
سیيیسیم و کمترین تعداد خوشه در مترمربع به تیمار کود اوره ساده و سطح یك در هزار سیيیسلیم اختصلاص یافلت
(جدول  .)3استفاده از کودهاي کند رها ضمن کاهش سرعت حذف کود از خاك توسط آبیاري ،ملواد معلدنی را بلراي
یك مدت زمان طوالنی در اختیار گیاه قرار میدهد ،بنابراین در این پژوهش با توجه بله آزادسلازي کنلد نیتلروژن در
کوده اوره با پوشش گوگرد به دلیل فراهمی نیتروژن در تمام طلول فصلل رشلد منجلر بله افلزایش تعلداد خوشله در
مترمربع شد ( .)12خببازکار و همکاران )11( 1در آزمایشی نشان دادند کله مصلرف کلود سلیيیکات کيسلیم موجلب
افزایش تعداد دانه در خوشه گردید .در این رابطه کورراویکتوریا و همکاران )2( 2گزارش کردند که کود سیيیس تعلداد
پنجه در مترمربع و تعداد خوشه در مترمربع را افزایش میدهد و براي پایداري عميکرد محصول بلرنج ضلروري اسلت.
بررسیهاي دیگر نشان داد که تفاوت تعداد خوشهچه پر درخوشه در دو تیمار سیيیکات پتاسلیم و شلاهد برابلر 11/3
بود که معادل افزایش  12درصدي منبع سیيیکات پتاسیم نسبت به شاهد بود ( .)2یافتههاي سایر محققان نیلز نشلان
داد که کاربرد سیيیس منجر به افزایش تعداد سنبيه در مترمربع شد ( )3که با نتایج این تحقی مطابقت داشت.
جدو  -2نتایج تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات مورد مطالعه در برنج
منابع تغییرات
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آزادي

تعداد خوشه در
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تعداد دانه در
خوشه

وزن هزار دانه

عميکرد دانه

پروتئین
دانه

بيوك
کود اوره
خطاي اصيی
سیيیس
کود اوره × سیيیس
خطاي فرعی

2
1
2
3
3
12

121/11 ns
**11331/13
233/22
**13122/13
**12122/13
221/11

2/13ns
**1113/12
2/22
**1312/21
**1313/13
12/11

1/22ns
*111/33
3/21
*13/21
*11/22
3/12

1311/13ns
**22331/13
312/31
*3333/13
*1111/13
121/33

3/23ns
**11/22
3/13
**11/13
*3/33
2/21

درصدضریب تغییرات

-

2/13

1/12

3/11

11/11

2/12

 * ،snو ** :به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال پنج درصد و یك درصد میباشد.

1

- Khabbazkar
- Correa-Victoria

2

98

لیال کعیان حسینی و همکاران؛ مقایسه کود اوره با کود اوره پوششدار گوگردی بر عملکرد کمی و کیفی برنج...

جدو  -9نتایج مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در برنج تحت تأثیر همزمان کود اوره و سیلیسیم
سیيیسیم

تعداد خوشه
در متر مربع

تعداد دانه در
خوشه

وزن هزار دانه
(گرم)

عميکرد دانه
(کیيوگرم در هکتار)

پروتئین دانه
(درصد)

یك در هزار

123d

31/33f

11/22c

1113/11e

1/121c

دو در هزار

113cd

33/33f

11/11bc

2313/33d

1/321bc

سه در هزار

211bc

31/33e

11/33bc

2313/22d

1/221b

چهار در هزار

231b

131/22cd

21/31bc

2133/1b

1/131b

یك در هزار

211bc

133/21d

13/11bc

2323/11c

1/333b

دو در هزار

121a

112/32a

33/11a

2333/11a

13/11a

سه در هزار

211b

132/22bc

21/11bc

2113/31ab

1/113b

چهار در هزار

211b

112/1b

21/11b

2233/11b

3/311b

کود اوره

ساده

پوشش دار

در هر ستون میانگینهاي با حروف مشترك در آزمون دانکن داراي اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد نیستند.

تعداد دانه در خوشه
نتایج دادهها نشان داد که تعداد دانه در خوشه تحت اثر کود اوره و سیيیسیم و برهمکنش آنها در سطح احتملال
یك درصد معنیدار شد (جدول  .)2بیشترین میزان تعداد تعداد دانه در خوشه مربوط به تیملار کلود اوره بلا پوشلش
گوگرددار و سطح دو در هزار سیيیسیم و کمترین تعداد دانه در خوشه به تیمار کود اوره ساده و سلطح یلك در هلزار
سیيیسیم اختصاص یافت (جدول  .)3در این پژوهش کود اوره بلا پوشلش گلوگردي بلا ایجلاد تناسلب بلین عرضله و
تقاضاي گیاه موجب افزایش سطح فتوسنتز کننده شد که همین امر به حفظ تولید مواد فتوسنتزي در زملان پرشلدن
دانه کمك نموده و باعث افزایش عميکرد دانه گردید ( .)13از طرفی عنصر سیيیس با سرعت بخشیدن به رشد رویشی
و افزایش تولید ماده خشك و کاهش تعرق ،باعث افزایش کمیلت و کیفیلت دانله ملیگلردد ( .)1سلینگ شلیناري و
همکاران )22( 1گزارش دادند که کود اوره با پوشش گوگردي به دلیل دارا بودن گلوگرد ،باعلث کلاهش موضلعی pH
شده و باعث افزایش جذب عناصر غذایی توسط دانه میگردد و در بهبود خواص دانه موثر است .چن و همکلاران)1( 2
طی پژوهشی نشان دادند که استفاده از سیيیسیم در برنج منجر به افزایش این عنصر در اندامهاي هوایی به خصلوص
در دانهها گردید .گائو و همکاران )11( 3طی آزمایشی روي برنج نشان دادند که با افزایش غيظت سلیيیس در محيلول
غذایی ،وزن خشك برگها و تعداد دانه به طور معنیدار افزایش یافت .گروهی دیگري از محققان نشلان دادنلد کله در
مجموع مصرف سیيیس در برنج باعث افزایش عميکرد دانه از طری افزایش تعداد خوشلهچله در پلانیکول ،درصلد پلر
شدن دانه و درصد دانه رسیده میشود ( )11که با نتایج این تحقی مطابقت داشت.

وزن هزار دانه
نتایج مطالعه نشان داد که وزن هزار دانه تحت اثر کود اوره و سیيیسلیم و بلرهمکنش آنهلا در سلطح احتملال پلنج
درصد معنیدار شد (جدول  .)2بیشترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار کود اوره با پوشش گوگرددار و سلطح دو در هلزار
سیيیسیم و کمترین وزن هزار دانه به تیمار کود اوره ساده و سطح یلك در هلزار سیيیسلیم بلود (جلدول  .)3پوشلشدار
کردن کود اوره توسط گوگرد به سبب رهاسازي آهسته و طوالنی مدت نیتروژن موجب فراهمی مقادیر مناسلب نیتلروژن
1

- Sing Shinari
- Chen
3
- Gao
2
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در طی مراحل رشد گیاه شده و به دلیل کاهش هدرروي نیتروژن نسلبت بله کلود اوره بلدون پوشلش نقلش مهملی در
افزایش وزن هزار دانه دارند ( )11که با نتایج این تحقی مطابقت داشت .لی و همکاران )12( 1گزارش نمودند کله عنصلر
سیيیس به عيت سخت و سیيیسی کردن سيولهاي برگ ،باعث افلزایش دوام و پایداري غشاء سيول و در نتیجله افلزایش
فتوسنتز آن میشود ،این امر باعث افزایش دوره پلرشلدن دانله و حفظ پایداري غشاء سيول میشلود ،کله در نتیجله آن
وزن دانه و عميکرد دانه افزایش مییابد .نتایج تحقیقات ما و همکاران )11( 2نشان داد که کاربرد عنصر سیيیس منجر بله
افزایش وزن هزار دانه میگردد ،زیرا عنصر سیيیس در پوسته دانه انباشته شده و با افزایش ضخامت پوسته وزن هزار دانه
افزایش مییابد .عنصر سیيیس با اثري که بر استحکام ساقه دارد سبب استحکام بهتر آن میشلود و در نهایلت منجلر بله
افزایش عميکرد دانه میشود .همچنین در تحقیقی دیگر گزارش شد که نیتروژن تأثیر معنیداري بر وزن هلزار دانله دارد
و با افزایش مصرف نیتروژن بر مقدار وزن هزار دانه افزوده میشلود ( .)1نتلایج سلایر محققلان از جميله سلیفاالسلالم و
همکاران )23( 3و خببازکار و همکاران )11( 1حاکی از آن بود که کود اوره با پوشش گوگرد منجر بله افلزایش وزن هلزار
دانه و عميکرد دانه ارقام برنج گردید که با نتایج این تحقی مطابقت داشت.

عملکرد دانه
نتایج دادهها نشان داد که عميکرد دانه تحت اثر کود اوره در سطح احتمال یك درصد و مقادیر مختيلف سیيیسلیم
و برهمکنش آنها در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد (جدول  .)2باالترین عميکرد دانله در تیملار کلود اوره بلا
پوشش گوگرد به همراه سطح دو در هزار سیيسیم و کمترین مقدار عميکرد دانه در تیملار کلود اوره سلاده بله هملراه
محيولپاشی یك در هزار سیيیسیم بود (جدول .)3
در این پژوهش کود اوره با پوشش گوگرد با ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضاي گیاه موجب افزایش سطح فتوسنتز
کننده شد که همین امر به حفظ تولید مواد فتوسنتزي در زمان پرشدن دانه کمك نملوده و باعلث افلزایش عميکلرد
دانه گردید ( .)13نتایج این تحقی با نتایج سایر محققین که نشان دادند کاربرد کود اوره با پوشش گلوگرد منجلر بله
افزایش عميکرد دانه شد مطابقت داشت ( .)23همهنین فالح و الیاس )1( 1گزارش دادنلد کله مصلرف سلیيیس ،وزن
هزار دانه ،عميکرد دانه و عميکرد بیولوژیکی برنج رقم طارم هاشمی را افلزایش داد .قاسلمیلمراسلکی و همکلاران ()1
بیان نمودند که بیشترین عميکرد دانه ( 2123کیيوگرم در هکتار) با مصرف  13کیيلوگرم نیتلروژن در هکتلار بدسلت
آمد .فالح و همکاران )3( 2طی تحقیقی با کاربرد  133کیيوگرم سیيیس در هکتار گزارش کرند که ،عميکلرد شليتوك
نسبت به تیمار شاهد  11درصد افزایش یافت .همچنین مصرف  133کیيوگرم کود سلیيیس هملراه بلا  32کیيلوگرم
نیتروژن موجب کاهش هفت تا  13درصدي شیوع آفات و بیماري ها و متعاقبا افزایش  11درصدي عميکرد گیاه بلرنج
شد .در گزارش دیگري مصرف سیيیس در برنج باعث افلزایش عميکلرد دانله از طریل افلزایش تعلداد خوشلهچله در
پانیکول ،درصد دانهي رسیده و وزن هزار دانه شد ( )11که با نتایج این تحقی مطابقت داشت.

پروتئین دانه
میزان پروتئین دانه تحت اثر کود اوره و سیيیسلیم در سلطح احتملال یلك درصلد و بلرهمکنش آنهلا در سلطح
احتمال پنج درصد معنیدار شد (جدول  .)2بیشترین پروتئین دانه در تیمار کود اوره با پوشش گوگرد به همراه سطح
1
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3
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دو در هزار سیيسیم و کمترین پروتئین دانه در تیمار کود اوره ساده به همراه محيولپاشی یك در هزار سیيیسیم بلود
(جدول .)3
در این تحقی کاربرد کود اوره با پوشش گوگردي به جهت آزادسازي کند نیتلروژن موجلب فراهملی ایلن عنصلر در
تمام فصل رشد میشود ،نیتروژن در ساخته شدن پروتئینها نقش دارد و پروتئینها در تشکیل و تقسیم سليولی دخاللت
دارند .پژوهشگران اعالم کردند به دلیل اینکه کود اوره با پوشش گوگرد به شیوهاي کندتر و کارآمدتر منجر به رها شلدن
عناصر غذایی و نیتروژن میشود ،منجر به افزایش درصد پروتیئن گردید ( .)23از طرفی مصرف کلاربرد کلود سلیيیس بلا
افزایش مصرف کود اوره منجر به افزایش درصد پروتئین دانه گردید ( .)22دیگلر محققلان نیلز اظهلار داشلتند ،سلیيیس
بیش از  13درصد از وزن خشك اندام هوایی را تشکیل میدهد و مصرف کود حاوي این عنصر ،باعلث افلزایش پلروتئین
در برنج میشود ( .)1همچنین چاتورودي )1( 1گزارش نمود که نیتروژن اثر معنیداري بر پروتئین دانه دارد و با افلزایش
مصرف کود نیتروژن درصد پروتئین دانه افزایش یافت که با نتایج این تحقی مطابقت داشت.

نتیجهگیری نهایی
در مجموع ،نتایج این مطالعه نشان داد که کود سیيیس یکی از منابع مؤثر در افلزایش رشلد و عميکلرد در ملزارع
برنج میباشد .نتایج نشان داد که محيولپاشی کود سیيیس به میزان دو در هزار اثر بیشتري را روي صفات داشته ،به-
طوري که بیشترین میزان عميکرد دانه از مصرف  213کیيوگرم نیتروژن خالص با پوشش گوگرددار و محيولپاشلی دو
در هزار سیيیسیوم بدست آمد ،زیرا بیشترین تعداد خوشه در مترمربع و تعداد دانه در خوشه تحت این تیمار بهدسلت
آمد .بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده مقادیر دو در هزار سیيیس و کود اوره با پوشش گوگرددار به عيلت افلزایش
صفات کیفی و عميکرد دانه به عنوان مقادیر کودي مناسب معرفی میگردند.
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Abestract
In order to investigate the comparison of urea and sulfur cotaed urea fertlizer on
quantitative and qualitative yield of rice, Anbar Najafi cultivar under different
silica, this research was conducted in Shadegan in 2017 carried out as split-plot
based on randomized complete blocks design with three replications. Treatments
consisted of urea fertilizer sources in two levels: simple urea fertilizer (250 kg net
nitrogen) and sulfur coated urea fertilizer in main plots and silica at four levels:
one in a thousand, two in thousand, three in thousand and four in thousand were in
sub plots. The results showed that urea fertilizer and silica fertilizer significantly
affected on grain yield, number of spikes per square meter, 1000 grain weight and
protein content. Sulfur coated urea effectively yield compared to conventional
urea fertilizer at a rate of 23.22 percent. Also, the interaction of urea and silica
fertilizers on all measured traits was significant. The highest grain yield (290.41
g/m2) was obtained from urea fertilizer treatment with sulfur coating and spraying
two in 1000 of silica. The highest protein content (10.04%) obtained in sulfur
coted urea fertilizer with two per thousand spray of silicon , respectively.
Therefore, according to the results, values of two per thousand silica and urea
fertilizer with sulfur coating due to increased protein and grain yield as a suitable
treatment in the study area are introduced.
Keyword: Anbar Najafi cultivar, grain yield, seed protein.

