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  تأثیر منبع نیتروژن و میزان روي بر رشد و ترکیب شیمیائی برنج
  

  1یعقوب حسینی و منوچهر مفتون
  

  چکیده
این امر معلول تلفـات بیشـتر نیتـروژن از    . راندمان استفاده از نیتروژن در اراضی شالیزار از دیگر اراضی کمتر است

هایی به عمل آمده  کوشش در سالهاي اخیر، . می باشدطریق آبشویی، نیترات زدایی و تصعید نیتروژن در این اراضی 
یکی از این راهها استفاده از کود نیتـروژن دار  . است تا راندمان استفاده از نیتروژن را از راههاي گوناگون باال ببرند

از طرف دیگر کمبود روي از بارزترین کمبودهاي عناصـر غـذایی در خاکهـاي آهکـی بخصـوص      . باشد مناسب می
به منظور بررسی تأثیر دو عامل فوق بر رشـد و  . شود باشد، که به طور جدي باعث کاهش عملکرد می رها میشالیزا

، آزمایشی با چهار منبع کود نیتروژن دار اوره، اوره بـا پوشـش گـوگردي،    )رقم قصرالدشتی(ترکیب شیمیائی برنج 
م روي درکیلوگرم خاك به صورت سولفات میلی گر 10و  5، 0(سولفات آمونیوم و کلرید آمونیوم و سه سطح روي 

آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با سـه تکـرار انجـام    . در گلخانه انجام پذیرفت) روي
گرم روي در کیلوگرم خاك باعث افزایش معنی دار وزن ماده خشـک   میلی 10نتایج نشان داد که کاربرد . گرفت

چنین استفاده از اوره با پوشش گوگردي نسبت به سـایر منـابع کـود نیتـروژن دار بـا      هم. اندام هوایی برنج گردید
سولفات آمونیوم نسبت به سایر منابع نیتروژنی باعث بیشترین افزایش غلظـت  . حداکثر تولید ماده خشک همراه بود

هرچند . ایش یافتندمیانگین جذب و غلظت نیتروژن و روي با مصرف روي به صورت معنی داري افز. نیتروژن گردید
گرم روي در کیلوگرم  میلی 5کاربرد روي و منابع نیتروژن تأثیر معنی داري بر غلظت کلروفیل نداشت، اما افزودن 

 .خاك سبب افزایش معنی دار سطح برگ گردید

  برنج  منبع نیتروژن، روي، :واژه هاي کلیدي

  

                                                        
و استاد بخش ) دانشجوي دکتري خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس(به ترتیب عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي هرمزگان  -1

  خاکشناسی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز 
  - 7/6/84: و تصویب 14/9/83: وصول  

  مقدمه
کمبود روي یکی از بارزترین کمبودهاي عناصر 

بخصوص در شالیزارها در خاکهاي آهکی است به  غذایی
نحوي که به طور جدي سبب کاهش عملکرد برنج 

عوامل متعددي بر قابلیت جذب روي مؤثر است . گردد می
توان به مقدار کربنات کلسیم خاك،  که از آن جمله می

  نیتروژن و منبع نیتروژن اشاره کرد  وضعیت تهویه خاك،
)Gupta  وPatalia 1993 ،Mandal  1992و همکاران ،

Ozannne 1995 ،Viets  از طرف دیگر ). 1957و همکاران
راندمان استفاده نیتروژن معموالً در برنج از سایر گیاهان 

اخیراً کوششهایی به عمل آمده است تا بتوان . کمتر است
با استفاده از منابع مختلف کودهاي نیتروژنی، ارقام برنج، 

دار، بازدارنده هاي نیترات  تقسیط صحیح کودهاي نیتروژن
اگر . زدایی و اوره آز راندمان استفاده نیتروژن را افزایش داد

چه تأثیر منابع مختلف نیتروژن بر رشد برنج در جهان مورد 

مطالعه قرار گرفته است اما اطالعات قابل دسترس کمی در 
رابطه با پاسخ گیاه به منبع نیتروژن و سطوح روي در 

این امر با توجه به اهمیت . ان وجود داردخاکهاي آهکی ایر
اقتصادي برنج، کمبود نیتروژن و روي در خاکهاي ایران و 
تلفات نیتروژن به وسیله آبشویی، نیترات زدایی و تصعید از 

  .باشد اهمیت ویژه اي برخوردار می
بسته به منبع کود نیتروژن دار ممکن است 

  ییر نمایدعملکرد کاه، دانه و ترکیب شیمیائی برنج تغ
)Wad  1991و همکاران) .(Maskin  وRandhowa 1987 (

گزارش کردند که کاربرد کلرید آمونیوم با افزایش نیتروژن، 
. پروتئین و اسیدهاي آمینه در دانه برنج همراه بوده است

Bandyopadhya )1987 ( نشان داد که کاربرد اوره با
ثر پوشش گوگردي باعث حداقل آبشویی نیتروژن و حداک

گزارش کرد که ) Rao )1987. عملکرد برنج شده است
کاربرد اوره با پوشش گوگرد دار و اوره سوپرگرانول در 
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کاهش تصعید نیتروژن از آب ایستابی در مقایسه با دیگر 
و همکاران  Nari. کودهاي آمونیومی چشمگیرتر بوده است

گزارش کردند که اوره بهترین منبع نیتروژن براي ) 1988(
است به طوري که کاربرد اوره همراه با پتاسیم سبب  برنج

 Wadطبق تحقیقات . شود کاهش پوسیدگی غالف گیاه می
اوره با پوشش رزین دار سبب طوالنی ) 1991(و همکاران 

شدن فاز نمایی رشد برنج شده و از طرفی سولفات آمونیوم 
. جذب نیتروژن را در مدت فاز نمایی افزایش داده است

Shkula   وChauhan، )1988 ( نتیجه گرفتند که جذب و
بازیافت نیتروژن از کودهاي اوره اي پوشش دار به طور 
معنی داري از مواد اوره اي غیرپوشش دار بیشتر بوده 

مشاهده کردند که ) 1990(و همکاران  Gorhewal. است
با مقدار مساوي از اوره با پوشش گوگردي، اوره 

یزان عملکرد به ترتیب معادل سوپرگرانول و اوره دانه ریز م
و  Genaidy. تن برنج در هکتار بود 10/3، 80/3، 91/3

نشان دادند که تأثیر اوره در افزایش ) 1989(همکاران 
 Kamekawa. عملکرد برنج از سولفات آمونیوم بیشتر است

مالحظه کردند که اوره با پوشش رزین ) 1990(و همکاران 
و  Meelu. ت آمونیوم استدار براي برنج مؤثرتر از سولفا

گزارش کردند که در سطوح باالي ) 1990(همکاران 
نیتروژن، کلرید آمونیوم به علت سمیت یون کلر موجب 

گزارش شده است که در . کاهش عملکرد شده است
خاکهاي آهکی ، غرقابی، سدیمی و آلی اختالل در جذب 

و  Sekhon 1977 (Tiwariو  Trehan. (روي بیشتر است
گرم  میلی 20مشاهده کردند که با کاربرد ) 1976(ان همکار

روي در کیلوگرم خاك در اراضی غرقابی، وزن خشک 
) Chandra )1975و  Garjwar. افزایش یافت% 30برنج 

نشان دادند که کاربرد روي باعث افزایش غلظت این عنصر 
نتایج . در ریشه و اندامهاي هوایی گیاه برنج گردیده است

نشان ) Subramanian )1988و  Salamقات حاصله از تحقی
می دهد که اضافه کردن روي به خاك بر شاخص سطح 
برگ، تولید ریشه و جذب عناصر غذایی در برنج تأثیر 

حداکثر ) 1993(و همکاران  Sakal. مثبت داشته است
کیلوگرم سولفات  25عملکرد برنج را همراه با مصرف 

) 1975(مکاران و ه Forno. کنند روي در هکتار ذکر می
میزان وزن  مالحظه کردند که با افزایش مصرف روي،

. خشک و غلظت روي ساقه برنج افزایش یافته است
دهد که در برنج سطح  نشان می) Babiker )1986تحقیقات 

برگ، تاریخ گلدهی، ارتفاع گیاه، ظرفیت پنجه زنی، پنجه 
هاي بارور، شاخص برداشت، نسبت کاه به دانه، طول 

تعداد دانه پرشده و پرنشده در هر خوشه، وزن  خوشه،
صددانه و وزن خوشه به طور معنی دار تحت تأثیر روي 

نشان دادند که ) Randhowa )1987و  Maskin. قرار دارد

میکروگرم روي در گرم خاك با افزایش رشد  50کاربرد 
  . برنج، عملکرد و غلظت روي دانه همراه بوده است

Singh  وSingh )1985 ( معتقدند که مصرف
شود و  نیتروژن باعث تشدید عالئم کمبود روي در برنج می

شدت کمبود به نوع کود نیتروژن دار، میزان و زمان مصرف 
) 1994( و همکاران Prowalنتایج تحقیقات . بستگی دارد

دهد که حداکثر جذب کل روي، زمانی صورت  نشان می
مونیوم به گیرد که سولفات روي توأم با پلی فسفات آ می

ضمن ) Patalia )1993و  Gupta. خاك اضافه شده باشد
بررسی تأثیر کودهاي مختلف نیتروژن دار بر غلظت روي 
مالحظه کردند که مصرف سولفات آمونیوم سبب افزایش 
غلظت این عنصر در ذرت گردیده است و این افزایش 

و  Savithri. نسبت دادند pHجذب را به کاهش 
Ramanathan )1990(  25گزارش کردند که مصرف 

کیلوگرم سولفات روي در هکتار همراه با اوره عملکرد 
  . برنج را افزایش داده است

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی منابع مختلف 
نیتروژن و سطوح روي بر رشد و ترکیب شیمیائی برنج 

  . انجام شد
  روش تحقیق و مواد 

 پس از بررسی خاکهاي شالیزار در استان فارس،
 Typicسري حسین آباد در شهرستان نورآباد با نام علمی 

Ustochrepts ،Hypethermic ،Carbonatic ،Fine  که مقدار
آن و  DTPAنیتروژن کل و روي عصاره گیري شده با 

مقدار کافی از . همچنین شوري آن کم بود انتخاب گردید
سانتیمتري برداشته شد و  0-30این خاك از افق سطحی 

کردن در هوا، از الک دو میلیمتري عبور داده  پس از خشک
سپس بعضی از خصوصیات فیزیکی و شیمیائی که . شد

  و همکاران Gholamalizadeh Ahangarشرح آن توسط 
). 1جدول (گزارش شده است اندازه گیري گردید ) 1995(

مطالعات گلخانه اي به صورت فاکتوریل و در قالب طرح 
تیمارهاي . ر صورت گرفتکامالً تصادفی و با سه تکرا

اوره  [مورد استفاده در این تحقیق را چهار منبع نیتروژن
(U) اوره با پوشش گوگردي ،(SCU) سولفات آمونیوم ،

(AS)  و کلرید آمونیوم(AC) [  گرم  میلی 200به میزان
 10و  5، 0(نیتروژن در کیلوگرم خاك و سه سطح روي 

سولفات روي به صورت ) گرم روي در کیلوگرم خاك میلی
ضمناً فسفر به صورت یکنواخت از منبع . تشکیل می داد

 25به مقدار ) KH2PO4(دي هیدروژن پتاسیم فسفات 
گرم در کیلوگرم خاك و عناصر کم مصرف نظیر مس  میلی

میکروگرم در گرم خاك به صورت  5/2و منگنز به مقدار 
میکروگرم در گرم خاك به  5سولفات آنها و آهن به میزان 

به تمام گلدانها اضافه  (Fe EDDHA)ل کالت آهن شک
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هاي پالستیکی  مقدار دو کیلوگرم خاك در داخل کیسه. شد
کیلوگرمی ریخته شد و تمام عناصر غذایی به صورت  چهار

محلول به آن اضافه گردید و پس از رساندن رطوبت خاك 
به حد ظرفیت مزرعه، چند روز بعد خاك موجود در هر 

مخلوط کرده و داخل گلدانهاي  کیسه را به خوبی
عدد بذر برنج  10سپس . کیلوگرمی ریخته شد 3پالستیکی 

رقم قصرالدشتی در گلدانها در عمق یک سانتی متري خاك 
دو هفته پس از کاشت تعداد گیاه در هر گلدان . کاشته شد

سپس گلدانها غرقاب شده به . عدد تقلیل داده شد 4به 
ك به طور پیوسته تا پایان طوري که ارتفاع آب از سطح خا

چند . سانتی متر کنترل گردید 3 5/0آزمایش در حدود 
روز قبل از برداشت یعنی حدود هشت هفته پس از کشت 
. مقدار کلروفیل جوانترین برگ باز شده اندازه گیري شد

سطح برگ نیز با تعیین طول و عرض هر برگ توسط خط 
 .)Pande 1966و  Bhan(تعیین شد  کش براي هر گلدان

در موقع برداشت، گیاهان در کمی باالتر از طوقه قطع و 
درجه  65پس از شستشو با آب مقطر در آون در دماي 

سپس . ساعت خشک گردیدند 48سانتی گراد به مدت 
میزان نیتروژن با روش . وزن خشک اندام هوایی تعیین شد

با استفاده از کجدال و غلظت آهن، روي، مس و منگنز 
. روش خاکستر خشک و با دستگاه جذب اتمی تعیین شد

در پایان مقادیر عددي حاصل از تجزیه گیاه و خاك و 
اندازه گیریهاي پارامترهاي ذکر شده با کمک نرم افزارهاي 

مورد تجزیه  EXCELو  MSTATCکامپیوتري نظیر 
همچنین مقایسه میانگین ها نیز . وتحلیل آماري قرار گرفت

  . توسط آزمون مقایسه میانگین چند دامنه اي دانکن انجام پذیرفت
  نتایج و بحث 

تأثیر منبع نیتروژن و سطوح روي بر رشد و ترکیبات 
  شیمیائی برنج 

  وزن خشک اندام هوایی  - 1
تأثیر منبع نیتروژن و سطوح روي بر وزن خشک 

همانطور که . نشان داده شده است 2اندام هوایی در جدول 
میلی گرم نیتروژن در کیلوگرم  200می شود کاربرد دیده 

خاك وقتی به صورت اوره با پوشش گوگردي مصرف شد 
باعث تولید حداکثر ماده خشک گردید و پس از آن به 
ترتیب سولفات آمونیوم، کلرید آمونیوم و اوره قرار داردند 

تولید ماده خشک بیشتر در  اوره با پوشش ). 1شکل (
ه منبع دیگر نیتروژن محتمالً معلول گوگردي نسبت به س

  باشد آزاد شدن تدریجی نیتروژن و نیترات زدایی کمتر می
)Hamissa 1976 ،Suresh  محققان  .)1995و همکاران

) 1994و همکاران  Patra 2002 ،Prowelو  Kiran(دیگر 
نیز علت عملکرد باالتر ماده خشک با مصرف کودهاي اوره 

گیاه از نیتروژن با توجه به  پوشش دار به استفاده بهتر

هدرروي کمتر به صورت تصعید و نیترات زدایی به دلیل 
همچنین گزارش شده است . دانند آزاد شدن تدریجی آن می

)Liou  یون سولفات کودهاي سولفاتی ) 2003و همکاران
ممکن است با  یدر شرایط غرقاب) مثل سولفات آمونیوم(

ایند و تا حدي از یون نیترات جهت احیا شدن رقابت نم
تلف شدن نیتروژن جلوگیري نماید و در نتیجه گیاه از 

یون کلرید حاصل . نیتروژن این کودها بهتر استفاده نمایند
شده از کاربرد کلرید آمونیوم نیز ممکن است باعث ایجاد 
سمیت براي باکتریهاي نیترات زدا شود و از این طریق از 

گرم روي در کیلوگرم  یلیم 5کاربرد . تلفات نیتروژن بکاهد 
. داري بر میانگین وزن خشک نداشت خاك تأثیر معنی

گرم روي در کیلوگرم خاك  میلی 10معذلک با اضافه کردن 
میانگین وزن خشک برنج به طور معنی داري افزایش 

با توجه به کم بودن روي قابل استفاده در خاك مورد . یافت
توجه به نقش  افزودن روي به خاك، با) 1جدول (آزمایش 

و پروتئین ها در گیاه و فعال کردن  DNAروي در ساختن 
آنزیمهاي مختلف، باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی 

و همکاران  Kushyaki 1970 ،Tisalو  Takai(برنج گردید 
گرم روي در کیلوگرم خاك  میلی 10اضافه کردن ) 1985

منابع  همراه با اوره با پوشش گوگردي در مقایسه با سایر
. نیتروژن با تولید باالترین عملکرد ماده خشک همراه بود

کمترین میزان ماده خشک نیز با کاربرد اوره بدون اضافه 
به طور کلی مصرف روي همراه با . کردن روي بدست آمد

 . دار در خاك سبب افزایش عملکرد شده است کودهاي نیتروژن
  غلظت و جذب کل روي و نیتروژن  - 2

ظت و جذب نیتروژن با مصرف روي میانگین غل
 10این افزایش مخصوصاً با مصرف . افزایش یافت

  . گرم روي در کیلوگرم خاك کامالً محسوس بود  میلی
)Salam  وSubramanian 1988 ( نیز افزایش در غلظت و

جذب نیتروژن را با کاربرد روي مشاهده کردند و علت آن 
ي و افزایش را به توسعه بیشتر ریشه در اثر مصرف رو

سولفات آمونیوم نسبت به . کارایی نیتروژن نسبت دادند
سایر منابع نیتروژن سبب بیشترین افزایش غلظت نیتروژن 

کمترین میزان غلظت نیتروژن در استفاده از اوره با . گردید
پوشش گوگردي حاصل شد که به اثر رقت نسبت داده 

ه نیز گزارش کردند ک) 1994(و همکاران  Fu. شود می
جذب نیتروژن در سورگوم تیمار شده با سولفات آمونیوم 
در مقایسه با کلرید آمونیوم بیشتر بود که علت این امر را 
قابلیت هدایت الکتریکی بیشتر و غلظت زیاد کلر در 

افزودن . دانند محلول خاك تیمار شده با کلرید آمونیوم می
سه با توأم روي با اوره و سولفات آمونیوم به خاك در مقای

دو منبع دیگر سبب افزایش غلظت و جذب کل نیتروژن 
  . گردید
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  بعضی از خصوصیتهاي فیزیکی و شیمیائی خاك مورد آزمایش - 1جدول 
  مقدار   خصوصیات خاك 

  34  )درصد(رس 
  41  )درصد(سیلت 

  25  )درصد(شن 
  3/7  پ هاش 

  05/1  (dS/m)قابلیت هدایت الکتریکی 
  4/27  (Cmol +kg-1)ی ظرفیت تبادل کاتیون

  53  ) درصد(کربنات کلسیم معادل 
  5/2  ) درصد(ماده آلی 

  11/0  )درصد(نیتروژن کل 
  5/15  (mg kg-1)فسفر محلول در بی کربنات کلسیم 

  DTPA (mg kg-1)  67/0روي استخراج شده به وسیله 
  DTPA (mg kg-1)  2/32آهن استخراج شده به وسیله 

  DTPA (mg kg-1)  3/4وسیله منگنز استخراج شده به 
 DTPA (mg kg-1)  7/1مس استخراج شده به وسیله 

  
  )گرم در گلدان(تأثیر منبع نیتروژن و سطوح روي بر وزن خشک اندام هوایی برنج  - 2جدول 

  سطوح روي 
  )میلی گرم در کیلوگرم خاك(

  کلرید آمونیوم  سولفات آمونیوم  اوره با پوشش گوگردي  اوره  میانگین  منبع نیتروژن
0  59/12 e*   26/18 ab  51/15 cd  48/15 cd  46/15 b  
5  03/15 de  90/17 abc  83/14 de  11/14 de  47/15 b  
10  24/14 de  43/20 a  73/16 bcd  53/15 cd  73/16 a  

    C  86/18 A  68/15 B  40/15 BC 95/13  میانگین
 یک حرف بزرگ مشترك می باشند طبق آزمون دانکن در سطح پنجمیانگین هایی که در هر ستون در یک حرف کوچک و یا در هر ردیف در *
  . دار نیستند درصد معنی 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  مقایسه مقدار ماده خشک در برنج در نتیجه کاربرد منابع مختلف نیتروژن - 1شکل 

  . نددار نیست درصد با آزمون دانكن معني ٥ستونهایي كه در یك حرف كوچك مشترك هستند در سطح  *
  

اوره با پوشش گوگردي در مقایسه با منابع دیگر 
که . نیتروژن باالترین جذب کل روي را به همراه داشت

علت آن تولید حداکثر ماده خشک با مصرف این منبع 
تولید حداکثر ماده خشک توسط اوره با . باشد نیتروژن می

0
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دام  وزن خشك ان
ھوایي برنج(گرم در 

گلدان)

U SCU AS AC
تروژن ع نی منب

تروژن :    ف نی كل1مقایسھ مقدار ماده خشك در برنج در نتیجھ كاربرد منابع مختل ش
ون  ا آزم  ستونھایي كھ در یك حرف كوچك مشترك ھستند درسطح پنج در صد ب

دانكن معني دار نیستند
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پوشش گوگردي همان طور که قبالً اشاره شد معلول 
جی نیتروژن از این منبع و تأمین نیتروژن به آزادسازي تدری

و  Kumar(باشد  صورت پایدار در طول دوره رشد گیاه می
Prasad 2004 (Tuong  و همکاران)گزارش کردند ) 2002

که استفاده از کود کندرها به اندازه چهار بار استفاده از اوره 
دانه ریز به صورت سرك تولید ماده خشک کرد که نشان 

مین پایدار و مستمر نیتروژن توسط کود کندرها دهنده تأ
بنابراین کاربرد این . باشد براي گیاه در طول دوره رشد می

نوع کودها نسبت به دیگر منابع نیتروژن میزان باالتري از 
رفت  همانطور که انتظار می. کند ماده خشک را تولید می

کاربرد روي سبب افزایش غلظت و جذب کل روي 
ین میزان غلظت و جذب کل روي با اضافه باالتر. گردید
میلی گرم روي در کیلوگرم خاك همراه با اوره  10کردن 

در . با پوشش گوگردي یا کلرید آمونیوم حاصل شد
نشان داده شد که ) 2004و همکاران  Siber(آزمایشی 

ریزوسفر ریشه  pHکاربرد کودهاي آمونیومی باعث کاهش 
 pHاستفاده آن با تغییر  گردد و تنها عنصري که قابلیت می

. دار داشت روي بود ریزوسفر ریشه همبستگی معنی
بطوریکه در تیماري که کود نیتروژنی مصرف نشده بود 
عالئم کمبود عناصر میکرو بخصوص روي کامالً مشهود 

با توجه به اینکه کودهاي نیتروژن دار حاوي گوگرد . بود
دون گوگرد توانند اسیدزایی بهتري نسبت به کودهاي ب می

) منطقه ریزوسفر تا حدي هوازي است(داشته باشند 
بنابراین از این طریق نیز جذب روي با اوره با پوشش 

از طرف دیگر گزارش . تواند افزایش یابد گوگرددار می
خاك را  pHشده است که اوره بدلیل هیدرولیز شدن حتی 

 ). 2002و همکاران  Patj(برد  در ابتدا تا حدي باال می

  سطح برگ و کلروفیل  - 3
مقایسه میانگین هاي تأثیر منبع نیتروژن و سطوح 

هرچند به . آمده است 5روي بر سطح برگ برنج در جدول 
طور کلی کاربرد روي و منابع مختلف نیتروژن تأثیر 

 5داري بر غلظت کلروفیل نداشتند اما افزودن  معنی
طح دار س گرم روي در کیلوگرم خاك با افزایش معنی میلی

. برگ همراه گردید ولی کاربرد بیشتر روي تأثیري نداشت
تأثیر مثبت روي بر افزایش سطح برگ به نقش آن در 

  ). 1987و همکاران  Dhillon(پروتئین سازي نسبت داده شده است 
حداکثر سطح برگ با مصرف اوره و اوره با 
پوشش گوگردي حاصل شد وپس از آن به ترتیب کلرید 

  . آمونیوم قرار داشتند آمونیوم وسولفات
  غلظت آهن، مس و منگنز  -4

اضافه کردن روي سبب افزایش غلظت آهن و 
مس گیاه گردید، اگر چه این افزایش معنی دار نبود، اما 
مصرف روي با کاهش غلظت منگنز همراه بود که علت آن 
را به دخالت روي در انتقال منگنز از ریشه به اندامهاي 

). 1993و همکاران  Sakal(دهند  هوایی نسبت می
Ishizuka  وAndo )1986 ( نیز نشان دادند که مصرف

کاربرد منابع مختلف . روي، غلظت منگنز را کاهش داد
نیتروژن اثرات متفاوتی بر غلظتهاي آهن، مس و منگنز 

باالترین غلظت آهن با مصرف اوره با پوشش . داشته است
آمونیوم و  گوگردي و براي مس با کاربرد اوره، سولفات

حداکثر غلظت منگنز با مصرف . کلرید آمونیوم بدست آمد
  . کلرید آمونیوم حاصل شد

  
  
 

  در برنج) گرم در گلدان میلی(و جذب کل نیتروژن ) درصد(تأثیر منبع نیتروژن و سطوح روي بر غلظت  - 3جدول 

  سطوح روي 
  )میلی گرم در کیلوگرم خاك(

  یومکلرید آمون  سولفات آمونیوم  اوره با پوشش گوگردي  اوره  میانگین  منبع نیتروژن
    ) درصد(غلظت نیتروژن   
0  187/1 c*   377/1 c  183/1 c  773/1 bc  380/1 b  
5  497/2 b  307/1 c  307/1 c  123/2 bc  808/1 ab  
10  867/1 bc  283/1 c  490/3 a  353/1 c  998/1 a  

    AB  322/1 B  993/1 A  750/1 AB 850/1  میانگین
  ) گرم در گلدان  میلی(نیتروژن  جذب کل

0  83/13 c*   07/25 bc  44/18 c  37/27 bc  18/21 b  
5  82/37 b  42/23 bc  40/19 c  39/29 bc  50/27 a  
10  36/26 bc  02/26 bc  14/58 a  99/20 c  88/32 a  

    A  54/49 A  96/44 A  73/48 A 26/37  میانگین
باشند طبق آزمون دانكن در سطح پنج درصد  و يا در هر رديف در يك حرف بزرگ مشترك ميميانگين هايي كه در هر ستون در يك حرف كوچك  *

  . دار نيستند معني
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  )گرم در گلدان میلی(و جذب کل روي ) گرم در کیلوگرم ماده خشک میلی(تأثیر منبع نیتروژن و سطوح روي بر غلظت روي  - 4جدول 

  سطوح روي 
  )یلوگرم خاكگرم در ک میلی(

  منبع نیتروژن
  کلرید آمونیوم  سولفات آمونیوم  اوره با پوشش گوگردي  اوره  میانگین

  )گرم در کیلوگرم ماده خشک میلی(غلظت روي 
0  90/19 c*   03/37 bc  30/32 bc  47/34 bc  92/30 b  
5  17/43 ab  87/47 ab  67/51 ab  30/47 ab  50/47 a  
10  70/48 ab  73/63 a  90/50 ab  43/64 a  94/56 a  

    A  54/49 A  96/44 A  73/48 A 26/37  میانگین
  ) گرم در گلدان میلی( جذب کل روي

0  5/333 d*   9/677 bcd  0/502 cd  2/532 cd  4/511 c  
5  3/641 bcd  9/851 bc  0/754 bc  9/693 bcd  3/753 b  
10  1/687 bcd  0/1312 a  2/851 bc  2/998 ab  2/962 a  

    B  4/947 A  4/702 B  4/741 B 9/553  نگینمیا
باشند طبق آزمون دانکن در سطح پنج درصد  هایی که در هر ستون در یک حرف کوچک و یا در هر ردیف در یک حرف بزرگ مشترك می میانگین*

 . دار نیستند معنی
  

  )سانتی متر مربع در گلدان(تأثیر منبع نیتروژن و سطوح روي بر سطح برگ  - 5جدول 
  سطوح روي 

  )گرم در کیلوگرم خاك یمیل(
  کلرید آمونیوم  سولفات آمونیوم  اوره با پوشش گوگردي  اوره  میانگین  منبع نیتروژن

0  5/535 cde*   4/652 ab  0/425 f  4/481 ef  6/523 b  
5  9/606 bc  6/598 bc  7/478 ef  1/565 cd  38562 a  
10  8/691 a  0/569 cd  4/513 de  2/584 bc  6/589 a  

    A  6/606 A  43/472 C  6/543 B 4/611  میانگین
باشند طبق آزمون دانکن در سطح پنج درصد  هایی که در هر ستون در یک حرف کوچک و یا در هر ردیف در یک حرف بزرگ مشترك می میانگین*

  . دار نیستند معنی
  

 غلظت آهن) گرم در کیلوگرم ماده خشک میلی(تأثیر منبع نیتروژن و سطوح روي بر غلظت آهن، منگنز و مس  – 6جدول 

  )گرم در کیلوگرم ماده خشک یلیم( 

  سطوح روي 
  )میلی گرم در کیلوگرم خاك(

  منبع نیتروژن
  کلرید آمونیوم  سولفات آمونیوم  اوره با پوشش گوگردي  اوره  میانگین

  )گرم بر کیلوگرم ماده خشک میلی(غلظت آهن 
0  9/121 b   93/92 b  3/119 b  03/98 b  1/108 a  
5  30/86 b  30/105 b  87/90 b  6/119 b  5/100 a  
10  2/107 b  8/240 a  40/99 b  20/82 b  9/129 a  

    B  4/146 A  87/99 B  96/99 B 1/105  میانگین
  ) گرم در کیلوگرم ماده خشک میلی(غلظت منگنر 

0  436 abc  425 abc  388 bcd  513 a  440 a  
5  347 bcd  358 bcd  350 bcd  406 abcd  365 b  
10  321 cd  330 bcd  301 d  446 ab  350 b  

    B  371 B  346 B  455 A 368  میانگین
  ) گرم در کیلوگرم ماده خشک میلی(غلظت مس 

0  37/11 ab*  77/7 b  83/8 ab  30/8 ab  07/9 a  
5  00/11 ab  43/8 ab  60/9 ab  17/8 ab  30/9 a  
10  53/10 ab  70/9 ab  80/10 ab  73/11 a  69/10 a  

    A  63/8 B  74/9 AB  40/9 AB 97/10  میانگین
باشند طبق آزمون دانكن در سطح پنج درصد  هايي كه در هر ستون در يك حرف كوچك و يا در هر رديف در يك حرف بزرگ مشترك مي ميانگين*    

  . دار نيستند معني
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  نتیجه گیري
گرم روي در  میلی 10به طور کلی کاربرد 
دار عملکرد ماده خشک  کیلوگرم خاك با افزایش معنی

همچنین اوره با پوشش گوگردي و محتمالً . دباش همراه می
دار مورد  سولفات آمونیوم نسبت به سایر منابع نیتروژن

شایسته است . باشند استفاده در این تحقیق، مناسب تر می
جهت دستیابی به یک نتیجه مشخص در مورد برهمکنش 
روي و منابع نیتروژن تحقیقات بیشتري در مزرعه انجام 

ه هاي مناسب تر و دقیق تري را ارائه گیرد تا بتوان توصی
  . داد
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Growth and Chemical Composition of Rice as Affected by 

Nitrogen Sources and Rates of Zinc 
 

Y. Hosseini and M. Maftun1 
 

Abstract 
Nitrogen use efficiency (NUE) is usually lower in paddy rice (Oryza sativa 
L.) than upland crops. This is due to nitrogen leaching, denitrification and 
volatilization. Attempts have been made to increase NUE through the use of 
different nitrogen (N) carriers, rice cultivars and nitrification and urease 
inhibitors. Moreover, zinc deficiency is the most important nutrient 
deficiencies in waterlogged calcareous soils, which causes yield reduction. 
This greenhouse experiment was conducted to study the effect of four 
nitrogen sources [urea (U), sulfur-coated urea (SCU), ammonium sulfate 
(AS) and ammonium chloride (AC) at a nitrogen rate of 200 mg N.kg-1soil] 
and three Zn rates (0, 5 and 10 mg.kg-1 soil as zinc sulphate). The experiment 
was factorially arranged in a randomized complete block design with three 
replications. Application of 20 mg Zn kg-1 soil increased rice growth 
significantly. The highest top dry weight was obtained with SCU and was  
followed by AS, AC and U. The highest increase in N concentration was 
obtained with AS in comparison with other sources. Application of Zn 
increased N and Zn concentration and uptake. Nitrogen sources and Zn rates 
had no significant effect on chlorophyll content. Application of 5 mg Zn kg-1 

soil, however, increased leaf area significantly. 
Keywords: Nitrogen sources, Zinc, Rice (Oryza sativa L.).  
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