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   خوار و عملکرد برنجثیر سیلیس و نیتروژن بر بالست، سوختگی غالف، کرم ساقهأت
  

  2مهدي رستمی درونکالیی، 2وحید خسروي، 2، ترانه اسکو*1الهیار فالح
 آموزش و ترویج کشاورزي، آمل، ایران ، سازمان تحقیقات،)شعبه مازندران( موسسه تحقیقات برنج کشور استادیار1

  ، )شعبه مازندران( علمی موسسه تحقیقات برنج کشور تأهی اعضاي2
  کشاورزي، آمل، ایرانآموزش و ترویج  سازمان تحقیقات،

  18/12/1394تاریخ پذیرش:  ؛ 3/10/1394 تاریخ دریافت:
 

  چکیده
خـوار و  ثیر میزان مصرف سیلیس و نیتروژن بر بالست، سوختگی غـالف، کـرم سـاقه   أبراي مطالعه ت

عملکرد برنج رقم طارم هاشمی، آزمایشی به صورت گلدانی و در قالب طرح کامل تصادفی فاکتوریـل بـا   
بـا سـه   ) آمـل ( در گلخانه معاونت موسسه تحقیقات بـرنج کشـور   1389و  1388هاي تکرار در سالسه 

 500و  250صـفر،  ( و سه سطح کود سیلیس) کیلوگرم در هکتار 115و  92، 69( سطح کودي نیتروژن
. بـود  درصـد سـیلیس   9/72 منبع کود سیلیس به صورت گرانول و حـاوي . اجرا شد) کیلوگرم در هکتار

بر پایه نتایج، میزان سیلیس برگ با مصرف . ها و آفات برنج صورت نگرفت سمپاشی بر علیه بیماريهیچ 
همچنین با افزایش مصرف سیلیس، درصد . کود سیلیس افزایش اما با مصرف کود نتیروژن کاهش یافت

نکردن مصرف ( هاي سوختگی غالف نسبت به تیمار شاهد هاي بالست و طول لکه هاي سفید، لکه خوشه
از سوي دیگر با افزایش مصرف نیتروژن، میـزان  . درصد کاسته شد 4/13و  7/6، 8/13ترتیب  به) سیلیس
 500در تیمـار  . داري افـزایش یافـت  طـور معنـی   بـه  هاي سـوختگی غـالف   هاي سفید و طول لکه خوشه

همچنـین  . ددرصد افزایش نشان دا14کیلوگرم سیلیس درهکتار، عملکرد شلتوك نسبت به تیمار شاهد 
درصـدي   13کیلوگرم نیتروژن موجب کاهش هفـت تـا    92کیلوگرم کود سیلیس همراه با  500 مصرف

  .درصدي عملکرد گیاه برنج شد 14ها و متعاقبا افزایش  شیوع آفت و بیماري
  

  1. آفت، بیماري، خوشه سفیدي، کود، طارم هاشمی :هاي کلیدي واژه
  

                                                             
     a.fallah@areo.irنویسنده مسئول: *
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  مقدمه 
و آب با مصرف سموم شیمیایی در مزارع  باعث ایجاد مشکالت اساسـی بـراي محـیط      آلودگی خاك

تـوان بـا کـاهش مصـرف      این مشکالت را می. گرددهاي گیاهی میها و سایر گونه زیست، سالمتی انسان
. ها برطرف و یا کاهش داد هاي جایگزین کاهش خسارت آفات و بیماري سموم و استفاده از فنون و روش

دلیـل نـوع    هاي شمالی کشور بـه  آمارهاي موجود، بیشترین میزان سموم مصرفی مربوط به استان بر پایه
ویژه برنج و نیز اقلیم مرطوب آن است که موجب آلودگی هر چه بیشتر محـیط  محصوالت کشت شده به

 هاي بـرنج  برخالف دیگر گیاهان، ریشه). 1391فالح، ( زیست و منابع آب و خاك این مناطق شده است
 شکل هاي بی کند سیلیسیم به صورت سیلیکات تر از دیگر مواد غذایی جذب میسیلیسیم را خیلی سریع

هاي گیاه از جملـه در دیـواره سـلولی،     در گیاهان عالی در همه قسمت) ها اوپال، ژل سیلیکا، یافیتولیت(
دیـواره  ). 1995مارشـنر،  ( کنـد  هاي تولید مثلی رسوب می ها و اندام ها، برگ فضاهاي بین سلولی، ریشه

هاي قارچی موانعی موثر  شوند و در برابر آلودگی اي محکم از سیلیسیم آغشته می هاي بشره با الیه سلول
هـاي قـارچی ماننـد سـوختگی بـرگ یـا        سیلیسیم باعث افزایش مقاومت برنج در برابر بیماري. شوند می

 شـود  ی ماننـد سـاقه خـوار و زنجیـرك مـی     اي، سفیدك پودري، آلودگی بالست و آفـات  سنبله، لکه قهوه
ها به  کیلوگرم در هکتار سیلیسیم شدت بی رنگ شدن دانه 200با مصرف ). 1997 ساوانت و همکاران، (
  . افزایش یافت% 20ها  کاهش یافت و وزن دانه 5/17

ها، کامالً با مصرف سیلیس خنثی و  ، برگ سوختگی و زنگ)Agnaporthe salvinii( پوسیدگی ساقه
تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه نقش سیلیسیم در افزایش اسـتحکام گیاهـانی   . شوند بر طرف می

آزمایشـی  ). 2000 کیپینـگ و مـایر،  ( ها و آفات انـدك اسـت   مانند برنج، نیشکر و گندم در برابر بیماري
قابلیت جـذب  ثیر سیلیکات سدیم بر أبراي بررسی ت 1358-59هاي  توسط حق پرست و عزیزي در سال

در مقابل کرم ساقه خوار انجام شـد  ) رقم بینام( فسفر و مشاهده اثر جنبی آن بر روي مقاومت گیاه برنج
کیلـوگرم سـیلیکات   1500که بر پایه نتایج آن مقدار طول گیاه و جذب فسفر افزایش یافت و در تیمـار  

و همچنـین در سـال اول آزمـایش     سدیم در هکتار، عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد پنج برابر افزایش
 درصـد کـاهش یافـت    93درصد و در آزمایش سال دوم حدود  80مربع  خوار در هر متر تعداد کرم ساقه

هـاي بـرنج    با مقایسه مقاومت برخـی ژنوتیـپ  ) 1380( صائب و همکاران ).1363حق پرست و عزیزي، (
سیلیس در ایجاد مقاومت، همبسـتگی  استان گیالن نسبت به کرم ساقه خوار نواري برنج و بررسی نقش 

. هـاي سـفید شـده مشـاهده کردنـد      منفی ضعیفی بین مقدار سیلیس موجود در ساقه و میـزان خوشـه  
 دریافـت کـه مصـرف    برنج بالست بر بیماري سیلیس و نیتروژن ثیرأت بررسی با )1387( دهکایی پاداشت
 کـاهش  در تـاثیري  سـیلیس  مصـرف  اما شود،می محصول میزان و بالست بیماري افزایش باعث نیتروژن
نتیجه گرفتند بین میانگین تعـداد   )1385( خسروي و همکاران .ندارد محصول بالست و افزایش بیماري
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دار  هاي سیلیسی شده برگ و درصد آلودگی مزارع برنج به بالست گردن همبستگی منفی و معنی سلول
داشت مصـرف اوره باعـث افـزایش بیمـاري      بیان) 1391( فالح. در سطح احتمال پنج درصد وجود دارد

با توجه بـه مـوارد یـاد شـده و اهمیـت بررسـی       . سوختگی غالف و مصرف سیلیس باعث کاهش آن شد
ثیر میزان کود نیتروژن و سـیلیس  أعوامل کاهنده عملکرد در زراعت برنج، این پژوهش با هدف بررسی ت

عملکـرد بـرنج رقـم طـارم هاشـمی انجـام        کرم ساقه خـوار و  بر شیوع بیماري بالست، سوختگی غالف،
  .گردید

  
    ها   مواد و روش

ثیر سیلیس و نیتروژن بر میزان شیوع بیماري بالست، سـوختگی غـالف،   أاین آزمایش براي مطالعه ت
صورت گلدانی و در قالب طرح کامل تصـادفی بـا سـه     خوشه سفید و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی به

سـه سـطح   . اجرا شد) آمل( در گلخانه معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور 89و  88هاي تکرار در سال
 500و  250صـفر،  ( همراه با سه سطح کود سیلیس) کیلوگرم در هکتار115و  69 ،92( کودي نیتروژن

 به صورت فاکتوریل تعیین گردید که منبع کود سیلیس به صورت گرانـول و حـاوي  ) کیلوگرم در هکتار
کیلوگرم خاك شالیزار با بافت خاك سیلتی لوم بـود و سـه    8هرگلدان حاوي  .بود درصد سیلیس 9/72

س سطح گلدان کـه  تیمار کودي بر اسا. گلدان نشاکاري شد تک بوته نشا برنج رقم طارم هاشمی در هر
آبیـاري بـا دسـت    . فضاي مزرعه قـرار گرفتنـد   ها در مربع بود، انجام گرفت و گلدانمعادل سه صدم متر

هـا و آفـات بـرنج     هیچ سمپاشی بـر علیـه بیمـاري   . متر آب بود سانتی 3انجام گرفت و همواره پاي بوته 
المللـی ایـري    میزان شیوع بیماري بالسـت در مرحلـه گلـدهی بـر پایـه اسـتاندارد بـین       . صورت نگرفت

از  هاي سفید یک هفته قبـل  هخوار، آماربرداري با شمارش خوش براي ارزیابی خسارت ساقهگیري و  اندازه
بیماري سـوختگی غـالف   . هاي سفید تعیین شد خوشهدرصد بدین ترتیب و  انجامدر هر گلدان  برداشت

. و هنگام رسیدن فیزیولوژیکی، عملکرد کپه تعیین شد) IRRI, 1997( گیرينیز در مرحله گلدهی اندازه
تجزیه مرکب و میانگین آنها به روش دانکن و در سطح احتمـال پـنج درصـد     SASافزار  نرم ها در با داده

  . مقایسه شدند
  

  نتایج و بحث
ثیر سیلیس بر میزان درصد خوشـه سـفید   أنشان داد که ت 1 نتایج تجزیه واریانس مندرج در جدول

. دار اسـت  شده و سوختگی غالف در سطح پنج درصد و میزان سیلیس برگ در سطح یک درصـد معنـی  
ثیر نیتروژن بر درصد خوشه سفید شده، میزان سیلیس برگ و عملکرد در سطح یک درصـد  أهمچنین ت

اثـر متقابـل   . باشـد دار نمـی هاي بالست و طـول سـوختگی غـالف معنـی     درصد لکه دار بوده اما بر معنی
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اما بـر  دار  هاي بالست در سطح احتمال یک درصد معنیلکه سیلیس و نیتروژن بر درصد خوشه سفید و
بـر   و اثرات متقابل آناثر سال . دار نیست میزان سیلیس برگ، طول لکه سوختگی غالف و عملکرد معنی

  .دار نبود گیري شده در سطح پنج درصد معنی صفات اندازه
  
تجزیه واریانس اثر سیلیس و نیتروژن بر درصد خوشه سفید، لکه هاي بالسـت و سـوختگی غـالف،     -1 جدول

  .عملکرد برنج رقم طارم هاشمی و میزان سیلیس برگ

ns ،* ،** درصد 1دار در سطح احتمال  ، معنیدرصد 5دار در سطح احتمال  دار، معنی ترتیب عدم معنی به   
  

کیلوگرم سیلیس در هکتار، میـزان   500بر پایه نتایج مقایسه میانگین، با مصرف : سیلیس برگمیزان 
نیز دریافتند ) 1993( آگاري و همکاران). 2جدول ( یابدفزایش میاداري طور معنیسیلیس برگ برنج به

سـیلیس  میـزان جـذب    .هاي گیاه برنج افزایش یافته اسـت  با مصرف سیلیس، غلظت این عنصر در بافت
با افزایش مصرف نیتروژن میزان سـیلیس بـرگ کـاهش    . توسط گیاه برنج پنج برابر عنصر نیتروژن است

هـاي مختلـف گیـاه بـا مصـرف کـود        دریافت که میزان نیتروژن بافـت ) 1997( دیرین). 3جدول ( یافت
داتنـف و  ( مصرف سیلیس باعث تعادل جذب نیتـروژن در گیـاه بـرنج شـد    . سیلیکاته کاهش یافته است

شود ولی سیلیس باعث زبري  نیتروژن باعث ترد شدن ساقه و افتادن برگ گیاه برنج می). 2005رودیگز، 
  ).2000فالح، ( ساقه و عمود شدن برگ برنج شده و در نتیجه مصرف متعادل این دو عنصر ضروري است

  

  منابع تغییرات

  
درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات

  خوشه سفید
  شده

هاي  طول لکه
سوختگی 

  غالف

هاي  لکه
  بالست

  میزان
  سیلیس

  برگ

عملکرد 
  شلتوك

  ns792/0  ns273/0  ns72/27  ns 03/0 ns02/1 1  سال
  1 013/0  28/21  094/0  897/0 4  خطاي تکرار در سال

  ns48/1  *09/251  **56/2 **3/504  057/4*  2  سیلیس
  ns208/0  ns6/27  **49/0 ns85/43  88/5**  2  نیتروژن
  ns377/3  **32/590  ns 02/0 *4/116  43/4**  4  نیتروژن ×سیلیس 

  ns053/0  ns491/1  ns9/211  ** 154/0 ns28/0  2  سیلیس× سال 
  ns168/0  ns195/0  ns77/31  ns074/0 ns31/0  2  نیتروژن× سال 
  ns265/0  ns505/0  ns7/83  ns02/0 ns02/0  4  نیتروژن ×سیلیس × سال 

 ns429/0  078/72  028/0 37/39  877/0  32  خطاي کل
 42/17  9/8  87/18  78/9  62/14    ضریب تغییرات
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هـاي   سفید شـده، درصـد لکـه   هاي  مقایسه اثر تیمار سیلیس بر میزان سیلیس برگ، درصد خوشه -2 جدول
  .هاي سوختگی غالف و عملکردبالست و طول لکه

  میزان سیلیس
کیلوگرم در 

  هکتار

میزان سیلیس برگ 
گرم در کیلو گرم (

  )ماده خشک برگ

هاي  درصد خوشه
  سفید شده

درصد 
هاي  لکه

  بالست

هاي  طول لکه
سوختگی غالف 

  )مترسانتی(

 عملکرد شلتوك
  )گرم در کپه(

0 b5/62    a86/6  a02/7  a2/49  b82/30  
250  b6/78    a42/6  b55/6  b04/43  b46/33  
500  a1/119    b91/5  b5/6  b6/42  a02/41  

  به روش دانکن تفاوت آماري ندارند درصد 5اعداد داراي حروف مشترك در هر ستون در سطح احتمال 
  

هاي  سیلیس، درصد خوشهبا افزایش مصرف  2جدول برپایه نتایج مندرج در : هاي سفید درصد خوشه
نیـز بیـان   ) 1997( سـاوانت و همکـاران  . درصـد کـاهش یافـت    8/13سفید شده نسبت به تیمار شاهد 

لیگنینـی شـدن و تجمـع    . شـود  داشتند مصرف کودسیلیسی باعث افزایش تحمل به کرم ساقه خوار می
سـاقه بـرنج و تغذیـه آن    هاي اپیدرمی مانع فیزیکی موثري در برابـر نفـوذ الروهـا بـه      سیلیس در سلول

هـاي  داده). 1995مارشـنر،  ( دهـد  شود و در نتیجه تحمل گیاه به آفت کرم ساقه خوار را افزایش می می
داري هاي سفید شده به طـور معنـی   دهد با افزایش مصرف نیتروژن، میزان خوشهنیز نشان می 3جدول 

 92لـوگرم نیتـروژن نسـبت بـه مصـرف      کی 115طوري که میزان افزایش در تیمار افزایش یافته است به
بنابراین مصرف متعادل نیتروژن و سـیلیس باعـث کـاهش    . درصد بود 3/14کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

 .خسارت کرم ساقه خوار در مزارع برنج خواهد شد
بـا افـزایش مصـرف سـیلیس، درصـد       ،2هـاي منـدرج در جـدول    داده بر پایه: هاي بالست درصد لکه

قاسمی . داري کاهش یافته است درصد کاهش و به طور معنی 7/6هاي بالست نسبت به تیمار شاهد  لکه
کیلوگرم کود سیلیکات معدن سیلیس باعـث کـاهش   1000نیز گزارش نموده مصرف ) 1389( لمراسکی

، افـزایش مصـرف سـیلیس    )2004( همچنین بر پایه گزارش سیبولد و همکاران. شودبیماري بالست می
که باعث کـاهش  ضمن این. شودهاي نیمه مقاوم و حساس میکاهش بالست برگ و گردن در رقمباعث 

مصرف سیلیس اندازه و ابعاد هر لکه اسـپورزایی و  . هاي اسپورزایی در برگ برنج نیز شده است تعداد لکه
  .درصد کاهش داد 30-45نیز تعداد آن را در مناطق آلوده به بالست به میزان 

 دهد با افزایش مصرف سیلیس،نشان می 2جدول  نتایج بیان شده در: سوختگی غالفهاي  طول لکه
مصـرف  ( درصد  نسبت به تیمار شـاهد  4/13دار و به میزان  هاي سوختگی غالف به طور معنی طول لکه

به این نتیجه رسیدند که کـاربرد   2000سیبولد و همکاران در سال . ، کاهش یافته است)نکردن سیلیس
سیلیس مقاومت میزبان نسبت به بیماري بالست و سوختگی برگ را افـزایش داده و در نتیجـه مصـرف    
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هایی که با کمبود سیلیس مواجـه هسـتند، یـک راهکـار مـوثر در کنتـرل و       کودهاي سیلیکاته در خاك
نیز گـزارش کردنـد مصـرف    ) 2003( انهمچنین رودریگرز و همکار. باشد مدیریت بیماري گیاه برنج می

. سیلیکات کلسیم باعث کاهش میزان خسارت بیماري سوختگی غالف گیاه برنج در برزیـل شـده اسـت   
داري  هـاي سـوختگی غـالف افـزایش معنـی      نشان داد که با افزایش مصرف نیتروژن طول لکـه  3جدول 

  .  نیتروژن در هکتار، پنج درصد بودکیلوگرم  69میزان افزایش نسبت به تیمارمصرف نیتروژن . یافت
  

هـاي   هاي سفید شده، درصـد لکـه  مقایسه اثر تیمار نیتروژن بر میزان سیلیس برگ، درصد خوشه -3جدول 
  .بالست و طول لکه هاي سوختگی غالف و عملکرد شلتوك

  صفات
  میزان نیتروژن

  )کیلوگرم در هکتار(

 میزان سیلیس برگ
گرم در کیلو گرم (

  )ماده خشک برگ

درصد 
هاي  خوشه

  سفید شده

درصد 
هاي  لکه

  بالست

هاي  طول لکه
سوختگی غالف 

  )متر سانتی(

  عملکرد شلتوك
  )گرم در کپه(

69  a5/86  b05/6  a57/6  b56/43  b45/34  
92 b6/67  b10/6  a726/6  a51/45  a29/35  
115  b5/59  a06/7  a77/6  a85/45  a57/36  

  به روش دانکن تفاوت آماري ندارند درصد 5اعداد داراي حروف مشترك در هر ستون در سطح احتمال 
  

دهد که با مصـرف سـیلیس عملکـرد بـرنج رقـم      نشان می 2نتایج مندرج در جدول : عملکرد شلتوك
) 2000( گزارش فالح. درصد افزایش یافت 14دار و به میزان طور معنیهاشمی نسبت به تیمار شاهد به

درصد سـیلیس   27درصدي عملکرد در آزمایش گلدانی با مصرف کود مایع حاوي  10نیز بیانگر افزایش 
ثر از نقـش سـیلیس در   أدریافتند که افزایش عملکرد برنج مت) 1997( همچنین داتنف و همکاران. است

  .  باشدکانوپی و افزایش تحمل آن به بیماري قارچی می رشد گیاه، بهبود فتوسنتز
  

 توصیه ترویجی
کیلوگرم  92کیلوگرم کود سیلیکاته همراه  با  500هاي این پژوهش، مصرف متعادل بر پایه یافته 

 14تا  7نیتروژن و عدم مصرف سموم شیمیایی افزون بر دستیابی به عملکرد مطلوب، باعث کاهش 
ضمن این که میزان محصول برداشتی تا . هاي مهم برنج شد درصدي شیوع و خسارت آفت و بیماري

  .درصد افزایش یافت14
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