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  چكيده
 يدانه برنج رقم طارم محلي، آزمايشي در مزرعه پژوهش اربرد سيليس بر جذب عناصر و عملكردكتروژن و يبه منظور بررسي تنش ن

هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا شد. خرد شده در قالب طرح بلوك يهارتكصورت به 1391 يواقع در ساري در سال زراع
، يدهپنجه ي، ابتداهيتروژن در مراحل پايو عدم مصرف ن يتار به عنوان عامل اصلككيلوگرم سيليس در ه 750و  500، 250، 0سطوح 

گرم در  3/657رد دانه كن عمليشتريبج نشان داد ينتا. در نظر گرفته شد يامل به عنوان عامل فرعك يدهن و خوشهيظهور خوشه آغاز
س در يليش مصرف سي. با افزاد شديتار تولكس در هيليلوگرم سكي 750با مصرف تعداد خوشه در متر مربع ش يل افزايمتر مربع به دل

ن دو عنصر ين ايب يسميه نشان دهنده اثر آنتاگونكافت ياهش كتروژن يتروژن دانه و شاخص برداشت نيسه با شاهد غلظت نيمقا
رد دانه كثر عملكش نشان دادند. حدايز افزايلش نكاه و كس دانه و يليسه با شاهد غلظت سيس در مقايليش مصرف سيباشد. با افزايم
ن يشتريد شد. بيه توليتروژن در مرحله پايش تعداد خوشه در متر مربع تحت اثر عدم مصرف نيزاگرم در متر مربع به علت اف 3/587

تار كس در هيليلوگرم سكي 750مصرف  ،نيه به دست آمد. بنابرايتروژن در مرحله پاياه تحت اثر عدم مصرف نكتروژن دانه و يجذب ن
اه يگ ين مرحله رشديتررد حساسكاهش عملكل ين به دليخوشه آغاز و ظهور يدهپنجه يمار مناسب بود و مراحل ابتدايبه عنوان ت

  ن شدند.ييتروژن تعيود نكبرنج به 
  تروژنيرد دانه، نكعملشاخص برداشت نيتروژن، س، يليبرنج، سهاي كليدي: واژه

  
  مقدمه
ه است. النه به خود اختصاص دادد سايگاه دوم را از نظر تولياست و بعد از گندم جايدن يشاورزكن محصوالت يتراز مهم يكيبرنج 

ه كردند كان ي) ب2008اران (كرو و هميارنك ).2006(چابرا و همكاران،  دهديل مكيا را تشياز مردم دن يمين ياصل يغذا ن محصوليا
جوان  يهار به برگيپ يهاافته در برگيس تجمع يليباشد و سيجوان م يهاشتر از برگياهان بير گيپ يهاافته در برگيس تجمع يليس

 ياهيم گكهاي متراتيعامل مهم و موثر جذب نور در جمع يكافتند عمود بودن برگ، ي) در1969اران (كدا و هميوشيشود. يمنتقل نم
شود يس سبب ميليژه عمود بودن برگ دارد. مصرف مطلوب سيات برگ به ويازخصوص يبعض يبر رو يس اثرات اصالحيلياست، س

 يس اثرات منفيلين سيابد. همچنيين فتوسنتز بهبود ميو بدون انحناء نگه دارد، بنابرا يبه صورت عمود ش رايهااه برنج برگيه گك
اهش كوم و منگنز را ينيت آلوميس سميليس ند.كيم يت  به ورس و جذب نور را خنثيام قد و حساسكاستح يتروژن بر روياد نيز
ن يبرنج باعث ته نش يهاشهير ينندگكد يسكش قدرت ايند و با افزاكيم مكت منگنز، جذب منگنز را ياهش دادن سمك يدهد و برايم

در  ياهش تعرق نقش مهمكس با يليگردد. سيها مشهيسطوح ر يمنگنز از رو يشود و باعث جداسازيها مشهير يشدن منگنز رو
باشد و عدم جذب يننده رشد برنج مكود ن عنصر محديترتروژن مهمين ).1998اران، كند (ساوانت و همكيم ياهش جذب منگنز بازك
شتر در يتروژن بيود نكار بردن كبه  ).2006(هافل و همكاران،  رد خواهد شدكاهش عملكن عنصر در هر مرحله از رشد باعث يا
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ن، (زنگ و شانو دهديش ميرد دانه را افزاكتروژن و عمليبخشد و جذب نيتروژن را بهبود مياواسط مراحل رشد، بازده مصرف ن
اند هيچ اختالفي در بازده مصرف كود نيتروژن در بين تقسيط كود در ) همچنين گزارش كرده2000برونسون و همكاران (). 2000
روز  55و يا  27كنند كه مصرف كود نيتروژن در اظهار مي )1992هاي مختلف مصرف مشاهده نشده است. نورمان و همكاران (زمان

) بيان 1998( كند. ولي رائون و همكاراندرصد تغيير مي 79تا  72صرف كود نيتروژن در محدوده بعد از سبز شدن مقدار بازده م
كنند وقتي كود نيتروژن به مقداري بيش از حد مورد نياز براي حصول حداكثر عملكرد به كار رود توده زنده گياه و كربن آلي خاك مي

اند كه به كار بردن كود ) نشان داده1997اران (كيابد. ژانگ و همن كاهش مييابد، اما بازده مصرف نيتروژدر طول زمان افزايش مي
دهد. بخشد و جذب نيتروژن و عملكرد دانه را افزايش مينيتروژن بيشتر در اواسط مراحل رشد بازده مصرف نيتروژن را بهبود مي

هاي هوايي ناصر سيليس و نيتروژن در دانه و اندامجذب عبنابراين هدف از اين نحقيق، بررسي اثر مصرف سيليس و تنش نيتروژن بر 
  برنج رقم طارم محلي بود. و عملكرد دانه

  
  هامواد و روش

 52 ييايـ و طـول جغراف  يقـه شـمال  يدق 28درجـه و   36 ييايبا عرض جغراف يواقع در شهرستان سار يش در مزرعه پژوهشيآزمان يا
بـود. نمونـه    يرسـ ش لـوم  يمحـل آزمـا   كخا .شداجرا  1391در سال ا يسطح در متر ارتفاع، از 12 يه داراك يقه شرقيدق 32درجه و 

 5/0 يكـي تركت الي، هـدا 4/7برابـر   pH يب دارايـ ه بـه ترت كـ متر انجـام شـد    يسانت 30اشت در عمق صفر تا كقبل از  كخا يبردار
 38و  455، 8/33ب برابـر بـا   يـ ذب بـه ترت س قابل جـ يليدرصد و غلظت فسفر، پتاس و س 5/2برابر  يمتر، ماده آليموس بر سانتيليم
ـ خرد شده در قالب طرح پا يهارتكصورت آزمايش به  درصد بود. 22/0ل آن برابر كتروژن يلوگرم و نكيگرم در يليم هـاي  ه بلـوك ي

ـ يلسـ كات يكليكيلوگرم سيليس از منبع سـ  750و  500، 250، 0كامل تصادفي با سه تكرار اجرا شد. چهار سطح سيليس ( ه عنـوان  م) ب
، عـدم  يدهـ پنجه يتروژن در مرحله ابتدايه، عدم مصرف نيتروژن در مرحله پايتروژن (عدم مصرف نيو چهار سطح تنش ن يعامل اصل
در نظـر   يامل) بـه عنـوان عامـل فرعـ    ك يدهتروژن در مرحله خوشهين و عدم مصرف نيتروژن در مرحله ظهور خوشه آغازيمصرف ن

و بذرها توسـط  انجام شد  يودپاشكدن و يشكح، ماله يتسط اتيلن خزانه آماده و عمي، ابتدا زمت طرحايعمل يجهت اجرا. گرفته شدند
در خزانـه صـورت    يپاشعمل بذر سپسو  ندديدار گردط مناسب جوانهيشدند و در مح يعفون رام ضديس تكتاوايدر هزار و 5محلول 

دار شخم زده له گاوآهن برگردانيوسه ب 1390در اواخر بهمن ماه سال  وشت برنج بود كر يش در سال قبل زيگرفت. مزرعه محل آزما
ـ ح انجـام گرد يدن و تسطيشكامل شخم بهاره، ماله كات يعمل ماه بهشتيدوم ارد مهيدر ن شد و  راركـ ت سـه بـه    نيد و بعـد از آن زمـ  ي
رت بر اساس اصول كدر هر  ياريق آب آبعم د.يم گرديتقس ،مربع بود متر 3×5رت با طول و عرض ك 16 يدارا كه  هر تكرار يمساو

 يمتـر يسـانت  30ها تـا عمـق   رتكش مرز كود و علفكاز خروج آب،  يريمتر در نظر گرفته شد. جهت جلوگيزراعت برنج، پنج سانت
د سولفور وكتار مصرف شد. كلوگرم در هكي 150تروژن از منبع اوره به مقدار يود نكمار، يبر اساس نوع ت ده شدند.يشك يلونيپوشش نا

بسته به د و يروز قبل از نشاء مصرف گرد 20س يليتر و آسانتر سعيو جذب سر كخا pHاهش ك يتار براكلوگرم در هكي 30زان يبه م
 فرم سـوپر ه ود فسفر بكاشت ك. در زمان دياضافه گرد هارتكاز  يكبه هر  نيز سيليود سك ياركده روز قبل از نشاء ،يودك مارينوع ت

متر يسـانت  25ه ارتفـاع نشـاء بـه    كـ  ي. زمانمصرف شدتار كلوگرم در هكي 100م به مقدار يفرم سولفات پتاسه بم يپتاس پل ويفسفات تر
 يهـا رتكـ  ياركروز بعـد از نشـا   دوو  انجام شد ياركمتر مربع نشايسانت 20×20اشت كش يو با آرا افتيانتقال  ين اصليد به زميرس

با دست در طي بار  هاي هرز در كرت هاي مشخص شده، كنترل مكانيكي به صورت سهلفجهت مبارزه با عشدند.  ياريمورد نظر آب
ـ سـم د  بـار از  خـوار بـرنج، دو  رم ساقهكمبارزه با  ين برايهمچن وروز پس از نشاكاري انجام گرفت  50و 38، 20  5 نون (گرانـول يازي

  . دياستفاده گرد يو مرحله گلده يدهپنجه يدرصد) در مرحله انتها
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ضرب غلظت عنصر  ق حاصليتروژن از طريمقدار جذب ن محتواي نيتروژن دانه و كاه به وسيله روش ميكروكجلدال انجام شد. تعيين
تروژن يضرب غلظت ن ق مجموع حاصلياه): از طريگ ييهوا يل اندام هاك( يكولوژيتروژن بيشود. مقدار نيحاصل م كدر ماده خش
اه يگ ييل اندام هواكتروژن دانه و ين مقدار نييبا تعشد. ن يياه تعكرد كاه در عملكتروژن يضرب غلظت ن رد دانه و حاصلكدانه در عمل

  .شدر محاسبه يق فرمول زياز طر
  تروژنيتروژن دانه) = شاخص برداشت ني/ مقدار ن ييل اندام هواكتروژن ي(مقدار ن× 100

موجود خوشه تعداد  يبا شمارش از رو متر مربعخوشه در  تعداد ) انجام شد.1975دا (يوشيس با روش اصالح شده يليس يريگاندازه
در هر  درصد 12رت با رطوبت كمترمربع از وسط هر  چهار) با برداشت بوته از ك(شلتو رد دانهكعمل. به دست آمدمربع  متر يكدر 
افزار ها با نرمنيانگيسه ميو مقا رفتندانس قرار گيه واريمورد تجر SAS يافزار آمارآمده با نرمدست ه ب يهاداده شد. يريگاندازهرت ك

  د.يگرددرصد انجام پنج  در سطح احتمال نكدان يااساس آزمون چند دامنه بر MSTAT-C يآمار
  

  ج و بحثينتا
را نشان داد  يداريس در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنيلير سير مقاديتنها تحت تاث يتعداد خوشه در متر مربع از نظر آمار

ن يشتريه بك يافت، به طوريش يدرصد افزا 86/23سه با شاهد تعداد خوشه در متر مربع معادل يس در مقايلي). با مصرف س1ل (جدو
عدد  329ن تعداد خوشه در متر مربع برابر يمتركتار و كس در هيليلوگرم سكي 750عدد) با مصرف  50/407تعداد خوشه در متر مربع (

ن صفت از يعدد بود. هر چند ا 349و  352ز برابر يتار نكس در هيليلوگرم سكي 500و  250صرف تحت اثر شاهد مشاهده شد و با م
عدد) تحت اثر  7/366ن تعداد خوشه در متر مربع (يشتريه بكمشاهده شد  يتروژن قرار نگرفت، وليتحت اثر عدم مصرف ن ينظر آمار

 يب در مراحل ابتدايعدد به ترت 359و  8/356، 355آن معادل ن تعداد يمتركه به دست آمد و يتروژن در مرحله پايعدم مصرف ن
س، يليمبود سكه با كاز آن است  كيقات حايج تحقينتا). 2امل مشاهده شد (جدول ك يدهن و خوشهي، ظهور خوشه آغازيدهپنجه

اران كو هم ياصفهان). 1995اران، كگردد (ماتسو و همياهش مواجه مكاه با يرد گكجه آن عمليه در نتكشود يم مكتعداد خوشه 
  افت.يش يافزا يداريتار، تعداد خوشه در متر مربع به طور معنكگرم در هلوكي 120تروژن تا يش مقدار نيفزاردند با اك) گزارش 1383(

دار شد يتروژن در سطح احتمال پنج درصد معنيس و عدم مصرف نيلير سيتحت اثر ساده مقاد يتروژن دانه از نظر آماريغلظت ن
 1/1تروژن دانه ين غلظت نيمتركه ك يافت، به طورياهش كتروژن دانه يسه با شاهد غلظت نيس در مقايلي). با مصرف س1جدول (

س به دست آمد و يليمار شاهد سيدرصد تحت ت 27/1تروژن دانه ين غلظت نيشتريتار و بكس در هيليلوگرم سكي 750درصد با مصرف 
درصد تحت اثر  11/1تروژن دانه يدرصد بود. حداقل غلظت ن 16/1و  19/1ز برابر يتار نكه س دريليلوگرم سكي 500و  250با مصرف 

ن برابر يو ظهور خوشه آغاز يدهپنجه يه، ابتدايتروژن دانه در مراحل پايثر غلظت نكامل و حداك يدهتروژن در مرحله خوشهين تنش
). به 1985 و،ژ( دانه بوداه و كس يليسر از متكو دانه جود در كاه نيتروژن موزان ي). م2 جدولدرصد حاصل شد ( 23/1و  18/1، 22/1

تروژن ين ).1991(اپستين،  بود )درصد 97/0كاه ( تروژنيزان نيم ) تقريباً دو برابردرصد 93/1ميزان نيتروژن دانه برنج (طور متوسط 
و باعث  شدهند كمتر باشد رشد كتروژن از اندازه مطلوب يزان نيم ياه است. وقتيگ كدرصد وزن خش 5تا  2رشد مطلوب حدود  يبرا
  ).1995(مارشنر،  گرددياندام م يريپ

). 1تروژن در سطح احتمال پنج درصد قرار گفت (جدول يتنها تحت اثر عدم مصرف ن يلش از نظر آماركاه و كتروژن يغلظت ن
ظهور و  يدهپنجه يتروژن در مراحل ابندايدرصد تحت اثر عدم مصرف ن 46/0و  45/0لش برابر كاه و كتروژن ين غلظت نيمترك

ه به دست آمد يتروژن در مرحله پايدرصد تحت اثر عدم مصرف ن 55/0لش برابر كاه و كتروژن ين غلظت نيشترين و بيخوشه آغاز
ميزان نيتروژن دانه برنج ). به طور متوسط 1985 ژو،( دانه بوداه و كس يليسر از متكو دانه نيتروژن موجود در كاه زان ي). م1ل ك(ش
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 كدرصد وزن خش 5تا  2رشد مطلوب حدود  يتروژن براين). 1991(اپستين،  بود )97/0كاه ( تروژنيزان نيم ) تقريباً دو برابر93/1(
  ).1995(مارشنر،  گرددياندام م يريو باعث پ شدهند كمتر باشد رشد كتروژن از اندازه مطلوب يزان نيم ياه است. وقتيگ

a

b b
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y = 0.0375x2 - 0.1985x + 0.7075
R² = 0.9622
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(

  
  لشكاه و كتروژن يتروژن بر غلظت نيمقايسه ميانگين اثر عدم مصرف ن -1شكل 

  
ن جذب يشتري. ب)1(جدول  تروژن در سطح پنج درصد قرار گرفتيتنها تحت اثر عدم مصرف ن يتروژن دانه از نظر آماريجذب ن

گرم  26/6تروژن دانه برابر ين جذب نيمتركه و يتروژن در مرحله پايگرم در متر مربع تحت اثر عدم مصرف ن 09/7تروژن دانه برابر ين
 يتروژن در مراحل ابتدايامل حاصل شد و تحت اثر عدم مصرف نك يدهتروژن در مرحله خوشهيتحت اثر عدم مصرف ن در متر مربع

س در كاه و دانه برنج نشان يليتروژن و سيود نكمصرف  ).2ل كدرصد بود (ش 73/6و  41/6ز برابر ين نيو ظهور خوشه آغاز يدهپنجه
 اثر. يابدليس در دانه ابتدا ثابت و سپس در سطوح باالي نيتروژن كاهش مييژن ميزان سترويود نكه در دانه با افزايش مصرف كداد 

س ميزان نيتروژن دانه و كاه را كاهش داد و اين اثر در كاهش يليدهد كه مصرف سيليس بر نيتروژن دانه و كاه نشان ميمصرف س
 92دهد كه با افزايش مصرف نيتروژن تا س دانه و كاه نشان مييليس برتروژن يود نكمصرف ). 1991(اپستين،  نيتروژن كاه بيشتر بود

س يليشود و جذب سس در دانه و كاه افزايش يافت و سپس اين مقاومت در برابر جذب نيتروژن كم مييليجذب س تاركلوگرم در هكي
از آن نيتروژن خواهد بود و  ها شاهد هستيم ولي موفقيت در نهايتيابد و عكس اين حالت را دقيقاً در جذب نيتروژنكاهش مي

ر ياه در مقاديرد گكاهش عملكابد و باعث ييش ميها افزايماريجه ورس و بيه در نتكشود. ليس كمتر و نيتروژن بيشتر جذب مييس
  ).1984(آلينا،  شوديتروژن ميود نكمصرف  يباال
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a
ab ab

b

y = 0.0525x2 - 0.4795x + 7.4275
R² = 0.6061
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  تروژن دانهيوژن بر جذب نتريمقايسه ميانگين اثر عدم مصرف ن -2شكل 

  
 يتروژن در سطح احتمال پنج درصد اختالف آماريتروژن دانه تحت اثر ساده عدم مصرف نيلش همانند جذب نكاه و كتروژن يجذب ن

ه و يتروژن در مرحله پايگرم در متر مربع تحت اثر عدم مصرف ن 88/5تروژن دانه يثر جذب نك). حدا1را نشان داد (جدول  يداريمعن
و ظهور  يدهپنجه يتروژن در مراحل ابتدايدرصد تحت اثر عدم مصرف ن 72/4و  82/4لش برابر كاه و كتروژن يداقل جذب نح

  ).3ل كدرصد بود (ش 32/5ز برابر يامل نك يدهتروژن در مرحله خوشهين مشاهده شد و تحت اثر عدم مصرف نيخوشه آغاز
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y = 0.415x2 - 2.253x + 7.705
R² = 0.996
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(

  
  لشكاه و كتروژن يتروژن بر جذب نييانگين اثر عدم مصرف نمقايسه م -3شكل 

  
). با مصرف 1دار شد (جدول يس در سطح احتمال پنج درصد معنيلير سيتنها تحت اثر مقاد يتروژن از نظر آماريشاخص برداشت ن

درصد  69و  5/68ژن تروين شاخص برداشت نيمتركه ك يافت، به طورياهش كتروژن يسه با شاهد شاخص برداشت نيس در مقايليس
س يليلوگرم سكي 250درصد با مصرف  67/73تروژن ين شاخص برداشت نيشتريتار و بكس در هيليلوگرم سكي 750و  250با مصرف 

). كارايي مصرف نسبتاً پايين 4ل كدرصد بود (ش 08/71تار برابر كس در هيليلوگرم سكي 500ر يتار به دست آمد و تحت اثر مقادكدر ه
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كار رفته) به تلفات زيادتر ه درصد بازيافت نيتروژن ب 60تا  40هاي برنج پست در مقايسه با محصوالت آيلند (در سيستم كود نيتروژن
  ).1986(ولك و بيرنس،  به خاطر دنيفتريفكاسيون، تصعيد و درجه بيشتر عدم تحرك در خاك ارتباط داده شده است

a

b
ab

b

y = 0.7725x2 - 5.0055x + 77.282
R² = 0.5367
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(

  
  تروژنيس بر شاخص برداشت نيلير سينگين اثر مقادمقايسه ميا -4شكل 

  
ن يمتركس در سطح پنج درصد قرار گرفت. يلير سيتنها تحت اثر ساده مقاد يدانه از نظر آمار سيليس، غلظت 1با توجه به جدول 

درصد با مصرف  38/3و  42/3س دانه برابر يلين غلظت سيشتريس و بيليمار شاهد سيدرصد تحت ت 13/3س دانه برابر يليغلظت س
-4ل كدرصد بود (ش 33/3ز برابر يتار نكس در هيليلوگرم سكي 250تار حاصل شد و با مصرف كس در هيليلوگرم سكي 750و  500
 و درصد 99/17س در كاه يميزان سيلبه طور متوسط  ).1985(ژو،  س موجود در دانه و كاه بيشتر از نيتروژن دانه و كاه بوديسيل). 13

   ).1999(اپستين،  ) بودددرص 10/3دانه (

b
ab

a
a

y = -0.06x2 + 0.384x + 2.805
R² = 0.9996
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(

  
  س دانهيليس بر غلظت سيلير سيمقايسه ميانگين اثر مقاد -5شكل 

  
س در سطح احتمال پنج درصد يلير سيتنها تحت اثر ساده مقاد يس دانه از نظر آماريليز همانند غلظت سيلش نكاه و كس يليغلظت س

ن غلظت يشتريه بك يش نشان داد، به طوريس دانه افزايليسه با شاهد، غلظت سيس در مقايليس ). با مصرف1دار شد (جدول يمعن
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 75/12لش برابر كاه و كس يلين غلظت سيمتركتار و كس در هيليلوگرم سكي 750درصد با مصرف  54/13لش برابر كاه و كتروژن ين
درصد بود  25/13و  08/13ز برابر يتار نكس در هيليس لوگرمكي 500و  250س حاصل شد و با مصرف يليمار شاهد سيدرصد تحت ت

ه كرده كها مقاوم يمارياه را در برابر ورس و بيابد تا گيش يس افزايليزان مصرف سيد ميتروژن بايود نكش مصرف ي). با افزا6ل ك(ش
  ).1979(االود و گرين،  د را به همراه خواهد داشتياهش تولكن صورت ير ايدر غ

c b ab a

y = -0.01x2 + 0.304x + 12.47
R² = 0.988
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(

  
  اهكس يليس بر غلظت سيلير سيمقايسه ميانگين اثر مقاد -6شكل 

  
را  يداريتروژن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنيس و عدم مصرف نيلير سيتحت اثر ساده قاد يرد دانه از نظر آماركعمل

ش طول خوشه، تعداد خوشه در متر مربع، يت افزاگرم در متر مربع به عل 3/657رد دانه برابر كن عمليشتري). ب1نشان داد (جدول 
با  كچه پواهش تعداد خوشهكن يچه و وزن هزار دانه و همچنخوشه يچه پر در خوشه، درصد بارورچه و خوشهل خوشهكتعداد 

مار شاهد يت گرم در متر مربع تحت اثر 508و  9/494رد دانه معادل كن عمليمتركد شد و يتار تولكس در هيليلوگرم سكي 750مصرف 
گرم در متر مربع تحت اثر تنش  3/587رد دانه برابر كثر عملكتار حاصل شد. حداكس در هيليلوگرم سكي 250س و مصرف يليس
 يتروژن در مراحل ابتدايگرم در متر مربع تحت اثر عدم مصرف ن 9/547و  8/546رد دانه برابر كه و حداقل عمليتروژن در مرحله پاين

مانند طول دوره رشد، سرعت و ارتباط  يند عوامليرد دانه در برنج برآك). عمل2د شد (جدول ين توليوشه آغازو ظهور خ يدهپنجه
رد دانه را در كل عمليثر پتانسكبه حدا يد دسترسيلك يبه تنها ينديچ فرآياست و ه ياهيدر مراحل نمو گ ياتيح يندهاياز فرآ ياريبس
ل كي، تشيشيگسترده، سرعت رشد باال در طول مرحله رو ياشهيه ركر شبينظ يد و نموند رشين حال فرآيگذارد. با ايار نمياخت

ها و شاخص سطح چهاه به خوشهيگ يشيرو يهاها از قسمتدراتيربوهكشتر يشتر، انتقال بيبهتر، اندازه مخزن ب يورمخزن با بهره
 ).2002اران، كانگ و هميشود (يد ميبريرقام پر محصول و هدانه در ا يرد باالكش عمليبرگ باالتر در طول پر شدن دانه باعث افزا

  .دهديش ميرد دانه را افزاكس عمليليردند سك) گزارش 2003( ارانكمائود و هم
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  تروژنيس و عدم مصرف نيلير سين مربعات غلظت عناصر سيليس و نيتروژن و عملكرد برنج تحت اثر مقاديانگيم - 1جدول 

رد كعمل  

 دانه

غلظت 
 س يليس
اه و ك
  لشك

غلظت 
 س يليس

  دانه

شاخص 
برداشت 

  تروژنين

جذب 
  تروژن ين

اه و ك
  لشك

جذب 
تروژن ين

  دانه

غلظت 
تروژن ين

اه و ك
لشك  

غلظت 
تروژن ين

 دانه

تعداد خوشه 
 در متر مربع

درجه 
يآزاد  

منابع 
راتييتغ

32656.90 0.48 0.05 65.69* 16.84**
12.90* راركت 2 1761.06 *0.21 0.03

  )Sس (يليس 3 *13602.75 *0.06 0.02 3.44 0.44 *66.41 *0.19 *1.40 *69167.72
خطا 6 3317.31 0.03 0.01 2.50 1.27 23.91 0.09 0.62 11507.20

4433.11* 0.09 0.29 26.19 

3.42* 

1.66* 0.03* 0.04* 315.64 3 
تنش 

تروژن ين
)N(  

927.83 0.15 0.07 19.26 1.07 0.58 0.01 0.02 538.45 9 S × N

خطا 24 458.25 0.02 0.01 0.80 1.06 18.66 0.24 0.91 1108.82

5.92 7.24 14.84 6.12 
19.85 

13.52 17.88 10.64 5.96 - 
ب يضر
)%رات (ييتغ

  درصد يكدار در سطح احتمال پنج و يب اختالف معني: به ترت**و  *
  تروژنيس و عدم مصرف نيلير سيرد برنج تحت اثر مقادن غلظت عناصر سيليس و نيتروژن و عملكيانگيسه ميمقا - 2جدول 

 عملكرد دانه
)(گرم در متر مربع  

 غلظت نيتروژن
 دانه (درصد)

تعداد خوشه 
 در متر مربع

  ماريت

  سيلير سيمقاد   
494.5 b 1.27 a 329.00 b (عدم مصرف) شاهد  
508.0 b 1.19 b 352.00 ab   تاركلوگرم در هكي 250
590.1 ab 1.16 b 349.00 ab   تاركلوگرم در هكي 500
657.3 a 1.10 c 407.50 a 750 تاركلوگرم در هكي  

  تروژنيعدم مصرف ن   
587.3 a 1.23 a 366.70 a اشت ك يمرحله ابتدا  
546.8 b 1.18 b 355.00 b يدهپنجه يمرحله ابتدا  
549.9 b 1.23 a 356.80 b نيمرحله ظهور خوشه آغاز  
568.4 ab 1.11 c 359.00 b املك يدهمرحله خوشه  

  باشندن ميكدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانيدر هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معن ك*: حروف مشتر
ه نشان كافت ياهش كتروژن يتروژن دانه و شاخص برداشت نيسه با شاهد غلظت نيس در مقايليش مصرف سيبا افزا :يريگجهينت

ز يلش نكاه و كس دانه و يليسه با شاهد غلظت سيس در مقايليش مصرف سيباشد. با افزاين دو عنصر مين ايب يسمير آنتاگوندهنده اث
د يتار تولكس در هيليلوگرم سكي 750ش تعداد خوشه در متر مربع با مصرف يرد دانه به علت افزاكن عمليشتريبش نشان دادند. يافزا

  د شد.يه توليتروژن در مرحله پاير تنش نرد دانه تحت اثكثر عملكشد. حدا
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Effect of silicon application and nitrogen stress on nutrition absorbs  
and grain yield of rice (Oryza sativa) cv. Tarom Mahalli 
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Abstract 
In order to investigate effect of nitrogen stress and silicon application on nutrition absorb and grain yield of 
rice var. Tarom Mahalli, an experiment was carried out at split plot in randomized complete block design 
with three replications at Sari, Mazandaran, Iran in 2012. Main plots was silicon rates including 0, 250, 500 
and 1000 kg/ha calcium silicate of and sub plots was nitrogen stress in four growth stages including {start of 
transplanting (based), start of tillering stage, initial panicle stage and heading stage}. Results showed that the 
most grain yield 657.3 g/m2 because of increase panicle number per m2 was produced with 750 kg/ha silicon 
application. With increase silicon application compare to control treatment, nitrogen content of grain and 
nitrogen harvest index was decreased that showed antagonism relation between these element. With silicon 
application compare to control silicon content of grain and straw had increased. The maximum grain yield 
587.3 g/m2 cause of increase panicle number per m2 was produced in nitrogen stress at based stage. The most 
nitrogen uptake of grain and straw was produced for nitrogen stress at based stage. Therefore, 750 kg/ha 
silicon application was the best silicon treatment, and start of tillering and initial heading because of decrease 
grain yield was the sensitive rice growth stage. 
 

Key words: Grain yield, Rice, Nitrogen, NHI, Silicon   
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