
 

 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات برنج كشور

 

 

 

 

 

 

 كمبود روي

  هاي مقابله با آن كار م و راهيعلل، عال
 

 

 

 

 

 

 

 

 :هنگارند

 

 شهرام محمودسلطانی دكتر

 هيات علمي موسسه تحقيقات برنج كشور عضو

 

 

 

 

 9316 تابستان
 

 

 

 22ی  ی شماره نشریه



 ...ود روی علل، عالیم کمب/  1   

 

 

 .ی تحقيقات برنج كشور محفوظ است حق چاپ برای موسسه
 

 

 

 انتشارات موسسه تحقيقات برنج كشور

 

  های مقابله با آن كار م و راهیعلل، عال كمبود روی  :عنوان نشريه

 

  شهرام محمودسلطاني : هنگارند

 انتشارات موسسه تحقيقات برنج كشور: ناشر

 پور كاوسي، تيمور رضوی محمد محمدیان، مسعود: ويراستاران علمی

 مهدی جالئيان: ويراستار ادبی

  دهر و فاطمه فرح شهربانو حميدزاده: صفحه آرايی

 صدیقه رمضاني، محمدرضا عابدیني :طراحی جلد

 9316:  چاپ اول

 نسخه 9111: تيراژ

 تومان 3111: قيمت

 .باشد مي 92/13/16 و تاریخ 69161 ی ثبت در مركز اطالعات و مدارک علمي كشاورزی به شماره :ي ثبت شماره

 

 

 49116-93416: ، كد پستي9661: جاده تهران، موسسه تحقيقات برنج كشور، صندوق پستي 6رشت، كيلومتر  :نشانی

 http://berenj.areeo.ac.ir :سایت وب،  19333611169: ر، دورنگا 19333611162: تلفن

 

 

 

 .است همسئوليت صحت مطالب با نويسند
 

 



 2/  محمودسلطانی شهرام                                                                                                             

 

 

 رجاتمندفهرست 

 صفحه                                                                     عنوان    
 3   ............................................................................................................................................................  مقدمه -1
 3   .................................................................................................................  نقش روی در رشد و نمو برنج -2
 4   ................................................................................................................... م کمبود روی در گیاه برنجیعال -3
 9   ........................................................................................................  عوامل موثر بر عنصر روی در خاک -4

 9   ................................................................................................................ مقدار کل روی در خاک  -4-1
 9   .............................................................................................................................. اک خ ی اسیدیته -4-2
 11  ......................................................................................................................................... آلی  ی ماده -4-3

 11  ..........................................................................................................................غرقاب کردن خاک  -4-4

 11  ................................................................................................................................................... فسفر  -4-5

 12  ................................................................................................................................. کربنات کلسیم  -4-6
 13  .................................................................................................................  های مستعد کمبود روی خاک -5

 13  ............................................................................................................................... های آهکی  خاک -5-1

 13  ................................................................................................................................ های شنی  خاک -5-2

 13  ................................................................................. های شور، سدیمی و شور و سدیمی  خاک -5-3

 13  .............................................................................................. های با سیستم کشت فشرده  خاک -5-4

 13  ........................................................................................................................ های شالیزاری  کخا -5-5

 14  ............................................................................................................. های شدیداً هوا دیده  خاک -5-6
 14  ..................................................................................................  روی در اراضی شالیزاری ی حد آستانه -6
 16  ................................................................................................................................  تشخیص کمبود روی -7
 17  .......................................................................................................................  کودهای حاوی عنصر روی -8
 21  ......................................................................................................................  های مصرف کود روی روش -9

 21  ........................................................................................ ( اختالط با خاک) مصرف خاکی روی -9-1

 21  ............................................................................................................................. پاشی کود  محلول -9-2

 22  ...................................................... های حاوی عنصر روی  نشاء در محلول ی ریشه فرو بردن -9-3

 23  ................................................................................ تیمار بذر یا آغشته کردن بذر با کود روی  -9-4
 25  .....................................................................................................................................................................  منابع

 

 

 

 

 



 ...ود روی علل، عالیم کمب/  3   

 

 مقدمه -9
 اهیگ نیا. جهان است تیاز جمع یمیاز ن شیب یاصل  یها از غذا یکی (.Oryza sativa L)برنج 

درصد  15و  یدرصد از انرژ 21برنج . دشو یهستند، کشت م ییایکشور که عمدتاً آس 111از  شیدر ب

 رو تیجمع ی هیتغذ یبرا. کند یدر سطح جهان را فراهم م یانسان یها تیجمع ازیمورد ن نیاز پروتئ

 داینفر برسد، شد اردیلیم 11از  شیبه ب یقرن کنون انیتا پا شود یزده م نیجهان، که تخم شیبه افزا

 یاند، ول شده یمعرف یاریپرمحصول بس چه ارقاماگر. تاس ازیبرنج در واحد سطح ن دیتول شیبه افزا

در حال توسعه  یدر کشورها یقاتیتحق یها ستگاهیکشاورزان و ا نیعملکرد در زم نیب یشکاف بزرگ

 نیکردن ا پر یبرا مصرف پرمصرف و کممتعادل عناصر  ی عرضه ،یکاف یاریعالوه بر آب آب. وجود دارد

 یکی (Zn) ی، کمبود رو(K) میو پتاس (P) ، فسفر(N) تروژنیپس از ن. است یاتیح یشکاف عملکرد

 31از  شیب ،یدر سطح جهان. در برنج است( درصد 81تا  21 نیب)از عوامل مهم کاهش عملکرد 

با  سهیغالت در مقا یکل طور  به. هستند اهانیگ یبرا یقابل جذب کم یرو یها، دارا درصد خاک

ها افت  آن ی دانه تیفیعملکرد و ک یدر مواجهه با کمبود روتر بوده و  حساس یحبوبات به کمبود رو

 شیو ب بوده شتریب یزراع تمحصوال ریدر برنج از سا یکمبود رو یحال، فراوان نیبا ا. کند یم یشتریب

مصرف در سراسر  عناصر کم یدر محصوالت مستعد به کمبودها ای هیدرصد از اختالالت تغذ 51از 

در  یکمبود عنصر رو یدانیم یابیخصوص ارز چه در اگر. دارداختصاص  یجهان به کمبود رو

 کشاورزان یها خاک ی هیتجز یاست ول رفتهیصورت نپذ یمدون ی کشور مطالعه یزاریشال یها خاک

خاک  ی هیتجز جیاند و نتا خود عالقه نشان داده یزاریشال یبرنج اراض ی هیتغذ تیکه به وضع شرویپ

 جینتا)برنج کشور ثبت شده  قاتیخاک و آب موسسه تحق قاتیتحقبخش  یمیش شگاهیها در آزما آن

 شیچراکه ب. دارد کینزد یا ندهیو رو به گسترش در آ یجد ی، نشان از بروز بحران(95مربوط به سال 

 211و ( خاک لوگرمیبر ک گرم یلیم 2) یاز حد بحران کمتر یرو یحاو النیمزرعه در استان گ 611از 

تالش  هینشر نیدر ا. قابل جذب دارند یرو لوگرمیبر ک  گرم یلیم 16/1از  ترکم ،تعداد نینقطه از ا

در  یبر کمبود رو وثربرنج، به عوامل م اهیدر رشد و نمو گ یشده است تا ضمن برشمردن نقش رو

 یها به روش تیبرنج و درنها اهیدر گ یمستعد به کمبود، عالئم کمبود رو یها خاک ،یزاریشال یاراض

به  یاریهر چند کوچک در جهت  ینوشتار بتواند گام نیاست ا دیام. شود  ن پرداختهمقابله با آ

 .کارشناسان، مروجان و کشاورزان پرتالش و زحمتکش بخش برنج بردارد
 

 نقش روي در رشد و نمو برنج  -2
 آن از ساز  و  و فرآیندهای سوخت رشد گیاه فیزیولوژیکی فرایندهای اززیادی  تعداد در روی

  ا،ـه چربی ها، تولید کربوهیدرات در های درگیر متابولیسم پروتئین، سنتز آنزیم، 311سازی  فعال جمله
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 روی با عنصر. دخالت دارد( گرده تشکیل) باروری تنظیم و ژن بیان نوکلئیک، اسیدهای اکسین و

 ساختارهای تثبیت انیدراز، کربونیک و هیدروژناز های آنزیم های  فعالیت دادن  ر قرا تاثیر تحت

 گیاهی های  آنزیم. کند می بازی گیاه متابولیسم در مهمی بسیار نقش سیتوکروم، سنتز و ریبوزومی

 سلولی، غشای ساختار یکپارچگی حفظ قندها، در متابولیسم عمدتا شوند می فعال روی توسط که

  .(2118آلوی، ) دخیل هستند گرده تشکیل و اکسین هورمون سنتز تنظیم پروتئین، سنتز
 

 م كمبود روي در گياه برنجيعال -3
سبب  ای است که با کاهش عملکرد برنج نه تنها های تغذیه کمبود عنصر روی یکی از ناهنجاری

شان برنج است را نیز به خطر  کاهش درآمد کشاورز شده بلکه امنیت غذایی مردمی را که غذای اصلی

هایی مانند  توانیم از روش این مشکل روزافزون میبرای غلبه بر  .(2112، همکارانفاگریا و ) اندازد می

توانند در شرایط کمبود روی مقاومت کرده و با جذب روی کافی از خاک  معرفی ارقام برنجی که می

شرایط خاک  ی اصالح کننده را جبران نمایند، مواد بهبود دهنده و  کاهش عملکرد ناشی از کمبود آن

استفاده ( باشد ترین و پایدارترین روش می بهترین، سریع انکه همچن) و یا مصرف کودهای شیمیایی

ها از عالئم  شناسایی دقیق عالئم کمبود و تشخیص و تفکیک آن ،اگرچه در روش دوم و سوم. نماییم

مشابه کمبود سایر عناصر ضروری رشد گیاه برنج مانند نیتروژن، منیزیم، منگنز، آهن و برخی 

عالئم . (2116، همکارانویسوسا و ) با کمبود روی بسیار حیاتی استهای گیاهی برای مبارزه  بیماری

کرده و  برنج به شالیزار اصلی بروز یروز پس از انتقال نشا 15 حدوداًکمبود عنصر روی  ی چندگانه

در نهایت منجر به تاخیر در بلوغ و  ،بروز این عالئم در صورت عدم کنترل و رفع آن. دیدن است  قابل

 (.1994نئو و النتین، ) شود درصد را باعث می 81تا  21ه و کاهش عملکردی بین رسیدن برنج شد

برنج، پژمردگی و پالسیده شدن  یمرگ نشا: کمبود روی در برنج عبارتند از دیدنم قابل یعال

، سوختگی در رگبرگ میانی (2118آلوی، ) در رشد ساقه ها در اثر از دست دادن آب و تاخیر برگ

در . (1998، همکاراننئو و ) های قدیمی و پیرتر ای پیش رونده در برگ و نقاط قهوه رت های جوان   برگ

در زمان پنجه زنی،  گیاه ( کمبود متوسط) های شالیزاری شرایط نه چندان حاد کمبود روی در خاک

 نجاآ از. کند درصد با این بحران مقابله می 21برنج با تاخیر انداختن بلوغ و کاهش خودکار عملکرد تا 

 آمینه  اسید این و باشد می تریپتوفان ی آمینه  اسید سنتز در کلیدی بسیار فاکتور یک روی عنصر که

که  کرد گیری نتیجه گونه این توان می بنابراین باشد، می (IAA) اسید استیک سازهای ایندول پیش از

ر شرایط حاد و شدید د. دارد (رشد های هورمون از) اکسین هورمون تولید در پررنگی نقش عنصر این

 و ( یـزبرگـری) وچک شدهـبرگ ک ی کمبود، به علت کاهش و توقف تولید هورمون رشد اکسین، اندازه
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. (2116ن، همکارا؛ تیله و 2114، همکارانارشاد و ) دنگرد تر از حالت عادی گیاه می ها کوتاه گره میان

 همچنین .کرد  اشاره سلولی غشاهای یکپارچگی حفظ به توان مهم می عنصر این های نقش دیگر از

 انتقال های سیستم و همچنین غشا درون های ماکرومولکول ساختاری موقعیت حفظ به عنصر این

 های غشایی،    پروتئین سولفیدریل های  گروه و فسفولیپیدها با عنصر کنش این برهم .کند می کمک یون

های فوق، گیاه  ا تاثیر منفی روی فرآیندشرایط کمبود ب در. کند می کمک غشا یکپارچگی حفظ به

دست دادن آب و فشار آماس سلولی، ایستایی خود را از دست داده و بر روی آب شناور  برنج با از

رنگ تغییر رنگ داده و در نهایت  کم های پیرتر به سبز شده و به اصطالح خوابیده و در این حالت برگ

های پوک  چنین کاهش تولید گرده و افزایش شدید دانههم. دهند ها عالئم سوختگی را نشان می برگ

رغم وجود کمبود  علی. (1995چنر،  مارس) باشند از دیگر عالئم کمبود عنصر روی در گیاه برنج می

. سالم است یدهد و همانند نشا روزه عالئم کمبود را نشان نمی 11، نشای (گرسنگی پنهان) پنهان

و یا کل قسمت هوایی ( گیاه ی بافت زنده) شاخه تکمیلی برگ و همراه آزمونه بنابراین آزمون خاک ب

  تواند با اطمینان بیشتری به اینکه گیاه دچار کمبود است یا نه، پاسخ گیاه برنج در زمان مناسب می

 با سادگی به و شده ضعف دچار در صورت کمبود شدید این عنصر گیاه. (2118آلوی، ) دهد

 حالتی چنین در این، عالوه بر شود، می آسیب دچار دما افزایش یا و شدید نور معرض  در گرفتن قرار

 تحقیقات از برخی .بود خواهد بیشتر مراتب به ها بیماری و ها قارچ ی حمله از ناشی های آسیب تاثیر

و  گرفته قرار تاثیر تحت گیاهان توسط آب انتقال و جذب توان دراین شرایط که هندد نشان می

 .شود کم می گرما و شوری مدت های کوتاه شمقاومت گیاه به تن

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

روز پس از نشاکاری  15های پایینی نشا  بروز سوختگی برگ: م کمبود روییعال -9شکل 
(http://www.deltafarmpress.com) 

 
 



 6/  محمودسلطانی شهرام                                                                                                             

 

 

 
 های پایینی سوختگی برگ: م کمبود روییعال -2شکل 

(http://www.knowledgebank.irri.org) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  سوختگی، توقف رشد، و بروز کچلی درسطح مزرعه: م کمبود روییعال -3شکل 
(http://www.slideshare.net) 
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 های کشور سطح شالیزار سوختگی، توقف رشد و بروز کچلی در: م کمبود روییعال -4شکل 

 (کشورموسسه تحقیقات برنج )

 

 

 

 

 

 

 
مصرف )سوختگی، توقف رشد و بروز کچلی درسطح شالیزارهای کشور : م کمبود روییعال -6شکل 

 (موسسه تحقیقات برنج کشور) (نقاط سیاه رنگ در عکس -رویه فسفر بی

 

 

 

 

 

 
 

 شالیزار دارای کمبود در مقایسه با شالیزار مطلوب : م کمبود روییعال -6شکل 

 (کشور موسسه تحقیقات برنج)
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 توقف رشد، سوختگی و بروز کچلی درسطح شالیزار  :م کمبود روییعال -1شکل 

 (موسسه تحقیقات برنج کشور)
 

 

 

 

 

 
های میانی  ای در رگبرگ های قهوه آغاز و گسترش لکه :م کمبود روییعال -1شکل 

(www.plantvillage.org) 

 

 

 

 

 

 

 
 های پایینی گسوختگی بر :م کمبود روییعال -1شکل 

 (http://www.cropnutrition.com ) 
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 عوامل موثر بر عنصر روي در خاک -4

 محصول مطلوب و پایدار رشد برای خاک ظرفیت تامین روی و جذب گیاه  روی قابل غلظت

 خاک در ژئوشیمیایی روی مختلف اشکال رغم به .ای گسترده است دامنهای راد ،شالیزارها در برنج

 ی بوده و هر دو گیاه قابل جذب برای (تبادل  روی محلول و قابل) ها برخی از این شکلفقط  شالیزار،

روی ) قابل جذب گیاه اشکال جز به. باشند می مستقیم تعادل در خاک جامد و آنها بین فاز محلول

قابل  هستند معدنی و آلی ساختار جامد بخشی از ها که شکل ی بقیه ،(تبادلی و آب در محلول

لومبی و ) شوند تبدیل می گیاه گیاه نبوده و در شرایط خاصی از خاک به اشکال قابل جذب استفاده

  .(2113 ،همکاران

روی ) قابل جذب گیاه اشکال بین تعادل بر عوامل گوناگونی از خصوصیات شیمیایی خاک

. دشوقابل جذب  روی غلظت کاهش یا سبب افزایش تواند می موثر بوده و (تبادلی و آب در محلول

 کنند، می را کنترل جامد و فاز خاک بین روی موجود در فاز محلول تعادل که ترین عواملی مهم

 سدیم، ویژه به دیگر، های کاتیون وجود ،(pH) خاک مقدار کل روی در خاک، واکنش: از عبارتند

 یا خاک رد کربنات بی غلظت جذب،  فسفر قابل آلی، مواد کلسیم،  مقدار کربنات منگنز، و آهن کلسیم،

 محیطی شرایط و (1972لیندسی، ) اکسایش و کاهش ، پتانسیل(2111ماندل و ماندل، ) آبیاری آب

 .(2111، لهحافیزوا)

 مقدار كل روي در خاک -4-9

در  روی گرم میلی 111 میانگین های آذرین با از سنگ وسیعی ی محدوده در غلظت کل روی

 21 روی با متوسط( ها مادری آن مواد در روی کم با مقدار) های دگرگونی سنگ یلوگرم خاک تاک

 روش) قابل جذب روی بین داری معنی ی رغم نبودن رابطه علی. است کیلوگرم در نوسان در گرم میلی

DTPA )برخی مطالعات نشان  مقابل، در ،(2113کابایا و شانکار، ) ها روی کل در برخی پژوهش و

 ی کل خاک رابطه روی و( گیرهای مختلف عصاره سطتو شده استخراج) قابل جذب دهند که روی می

قابل  روی بین افزایشی ی رابطه اگرچه، .(2112، همکارانمای ال واراپو و ) معناداری دارند و مثبت

فیزیکی و شیمیایی  خواص با مقایسه در ،نیست گیرها دقیقا خطی عصاره تمام برای روی کل جذب و

 جهت تولید کافی روی تامین برای خاک ی القوهب ظرفیت از شاخص یک روی کل خاک، دیگر

 و جذب روند در عامل ترین مهم را آن همچنین و (2111، همکارانرگمی و ) بوده بهینه محصول

 . است  نموده جامد فاز و خاک محلول در روی واجذب

 خاک ي اسيديته -4-2

ورتی و نایدو، کریشنام) جذب و واجذب فرآیندهای تحت تاثیر در خاک قابلیت فراهمی روی

 ادیس و ـآنتونی) دناشـب اک میـخ pH ت تاثیرـتح دتـش به فرآیند دو اینخود  و داشته  قرار (2112
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 در( های روی قابل جذب ترین شکل یکی از مهم) کاتیون دو ظرفیتی روی فعالیت. (2118، همکاران

 و خاک pH افزایش با نرایاببن .ستوابسته ا( پروتون) یون مثبت فعالیت (توان دوم به) شدت به خاک

Hکاهش غلظت
 خاک واکنش در این راستا هرگاه .یابد یم به شدت کاهش فراهمی روی و حاللیت ،+

(pH) ن افزایش آکه دلیل  کاهش خواهد یافت برابر 111 روی حاللیت ،یابدافزایش  واحد یک

قابل جذب  روی غلظت ،نتیجه در .(2111ن، همکاراژانگ و ) تذب سطحی خاک اسجظرفیت 

 در روی حاللیت بر pH این به دلیل خاصیت موثر و است باال نسبتا های اسیدی خاک در موجود

 ،(غرقاب شدهی شالیزار خاک) هوازی بی خاک شرایط تحت .(2119ن، همکاراوانگ و ) است خاک

pH به سمت واکنش خنثی افزایش به خاک تمایل (7=pH )قابل  روی سبب کاهش مقدار داشته و

 روی فراهمی ،5/6 زیر pH دهد که در  مطالعات زیادی نشان می. (1985سواروپ، ) شود می جذب

گومز و ) پذیرد خاک تاثیر می pH مقدار روی کل خاک تاثیر بپذیرد از ازنکه آقابل جذب بیشتر از 

 . (2111ن، همکارا

 آلی  ي ماده -4-3

 آلی، ماده رف توسط طبیعتمص کم عناصر تحرک عدم یا و چگونگی تحرک بر آلی مواد اثر

 ،خاک های ویژگی از برخی و های خاک، آنیون و ها غلظت کاتیون میکروبی، پذیری تجزیه ی درجه

 شود می کنترل مورد نظر مصرف کم نوع عناصر و خاک نوع اکسایش و کاهش، پتانسیل ،pH مانند

روی آلی  اشکال ترین مهمهای آلی لبایل  های آلی روی و روی کمپلکس. (2114ران، همکاوالکر و )

 به تشکیل فولویکاسید و اسید  آمینه ، آلی های آلی مانند اسید کمپلکس. هستند خاک در موجود

 عوامل تولید با آلی کربن بنابراین. کند به تشکیل روی لبایل کمک می هیومیک و اسید روی محلول،

 اسیدهای. شوند می در خاک فراهمی روی سبب افزایش ،شده یادمواد آلی قابل حل  کالته کننده و

 افزایش سبب pH از ای گسترده طیف عامل اصلی کالته کننده روی در خاک در به عنوان فولویک

 روی قابل بر خاک خواص اثر در بررسی. (2111گونگور و بکبولت، ) شود می روی تحرک و حاللیت

روی  باخاک و هم  با رویهم  ،آلی ی ماده مقدار داده است که نشان نتایج شالیزاری، خاک جذب در 

همچنین در مطالعه دیگری با . داشته است داری معنی و مثبت رابطه کاه و برنج ایه موجود در دانه

 است یافته افزایش روز 35 مقدار روی خاک طی ،درصد 2/1 به 1/1 ی ازکود هومیک اسیدافزایش 

افزایش غلظت  در شده غنی دامی با کود که رویحاوی کود  این، بر عالوه. (2117نایک و داس، )

 بوده است Zn-EDTAسولفات روی و  ،معدنی از کودهای روی موثرتر گیاه طتوس روی جذب و روی

 .(2112ران، همکااحمد و )

 

 



 ...ود روی علل، عالیم کمب/  11   

 

 غرقاب كردن خاک  -4-4

درصد  71بیش از ( هوازی یا فاقد اکسیژن کافی های بی خاک) شالیزاریغرقابی های  خاک

یبا تمام مزارع و تقر سیاییرا در کشورهای آ( 2118میلیون هکتار در سال  139) اراضی کشت برنج

رشد گیاه  ی ای از چرخه هوازی خاک در بخش عمده شرایط بی. دهند کشت برنج کشور را تشکیل می

آب،  ی برداشت محصول، کشاورزان با تخلیه ی روز قبل از مرحله 11-15برنج وجود داشته و فقط 

ران، همکاو  جاکل) شوند خاک را هوازی کرده و باعث افزایش پتانسیل اکسایش و کاهش خاک می

آماده کشت برنج  ،طور مصنوعی و با آبیاری ه طور طبیعی و چه ب ه های شالیزاری چه ب خاک. (2111

ای در ترکیبات  شوند، به علت تغییر در پتانسیل اکسایش و کاهش خاک سبب تغییرات گسترده

از طریق شرایط غرقابی . (2114کریک، ) شوند معدنی و آلی خاک در دو جهت عمودی و افقی می

درابتدا و به فاصله چند روز . گذارند ها بر تعادل جذب و واجذب روی تاثیر می ای از واکنش مجموعه

کربنیک ناشی از افزایش فعالیت تنفسی  به علت افزایش فشار گاز شدن خاک پس از غرقاب

ترین حد خود رسیده و سپس به سمت  خاک به پایین ی های خاکزی، اسیدیته میکروارگانیسم

اب شدن های قلیا، پس از غرق خاک ی اسیدیته. کند حرکت می( =6pH-7)خنثی  پایدار ی اسیدیته

در اثر  ،ها عالوه بر این .گربنیک است جزیی گاز دلیل افزایش فشار  هباین کاهش  ویابد  کاهش می

و منگنز معدنی فلزاتی مانند آهن  -های غرقابی، اکسیدهای کریستالی هوازی در خاک ایجاد شرایط بی

شکل جدید  باال تبدیل شده و این اکسیدهای معدنی بی ی شکل با سطح ویژه به اکسیدهای بی

های داخلی و  ها، الیه شکل در لبه د باعث افزایش جذب مجدد روی از طریق جانشینی همنتوان می

 همچنین. (2119ران، همکاوبر و ) کریستالی شده و غلظت روی قابل جذب را در خاک کاهش دهد

آلی  روی توسط مواد ی خاک، دلیل افزایش اسیدیته هتحت شرایط غرقابی ب های اسیدی و در خاک

اهش ـزایش و هم به کـتواند به اف م میـذب هـاین ج ،البته بسته به نوع مواد آلی. شود میجذب 

ائمی طور د هجذب ب  درازمدت احیایی خاک، روی قابل رایطـهایت و در شـدرن. جر شودـنهایی روی من

 .یابد دلیل تشکیل سولفید و کربنات نامحلول روی کاهش می هو چشمگیر ب

 فسفر  -4-5

 یا و بومی فسفر باالی تواند ناشی از غلظت کشاورزی که می های خاک در زیاد فسفر مقدار

 در و روی شده غلظت های فسفاته در اراضی کشاورزی باشد، سبب کاهش  کود حد از بیش کاربرد

از  ناشی روی کمبود. شود کشاورزی میمحصوالت  در روی کمبود ی زنده  غیر تنش ایجاد باعث نتیجه

 را برنج اقتصادی محصول بازده نه تنها ،غذایی  فیزیولوژیکی مواد تعادل عدم دلیل ایجاد هفسفر ب

 اگرچه بر. دهد می را نیز کاهش های برنج اندام موجود در محلول روی ، بلکه غلظتدهد می کاهش

 های  یهـفرض .(2113ران، همکاافظ و ـح) گذارد نمی اثیرـحصول برنج تـم های ار کل روی در انداممقد
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زراعی ارائه شده  محصوالت ای کمبود روی ناشی از فسفر در تغذیه گوناگونی در خصوص اختالل

ه سبب گردد ک کودهای فسفره باز می کاربرد زمان با هم ،گیاه توجه قابل رشد به اولین مورد. است

 کمبود دوم درباره تاثیر فرضیه. شهرت دارد رقت شده و به اثر بوته روی به ازای وزن کاهش غلظت

 صحیح عدم کارکرد یا و تخریب ریشه علت به ریشه سلول یغشا پذیری نفوذ افزایش بر روی

مرتبط  ساقه به ریشه از روی انتقال دار کاهش معنی نتیجه در و چوبی  بارگذاری آوند های فعالیت

در اثر مصرف زیاد فسفر  های میکوریزا قارچ های فعالیت و ریشه ی توسعه کاهش دیدگاه سوم به. است

شود  سطح جذب روی در خاک کاهش یافته و گیاه دچار کمبود می ،آن ی مرتبط است که در نتیجه

 بر فسفر که لیحا در دهد می انجام شده نشان تحقیقات از برخی اگرچه .(1982، رانهمکالوگراگان و )

اثر  گیاهی های سلول در روی/تعادل در نسبت فسفر بروز عدم ی وسیله هب روی متابولیک عملکرد

تعداد بسیاری از نتایج . (1972لیندسی، ) فسفر ندارد با ارتباطی هیچ روی ولی کمبود گذارد می

 و فسفات، سولفیدها، کربنات، تشکیل خاک با است که فراهمی رویها حاکی از این  پژوهش

 آپاتیت مانند معدنی، مواد فسفات همچنین تشکیل. است یافته نامحلول کاهش روی هیدروکسیدهای

 روی لبایل تاثیر بگذارد و قابل جذب کاهش روی و جذب شدت روی دتوان می ،(کلسیم فسفات)

 سدستر  قابل فسفر با داری معنی منفی همبستگی DTPA با استخراج  روی قابل. (2112 آلوی،)

نواز ) شده است خاک در روی کمبود فسفر سبب کود حد از بیش مصرف درنتیجه، و داده است نشان

 . (2112ران، همکاو 

 كربنات كلسيم  -4-6

 باال کلسیم های با خاک برای اولین بار در روی کمبود از ناشی های رشد گیاه برنج  ناهنجاری

 و دولومیت در منیزیم با روی شکل نشینی همها جا در این خاک. است شده گزارش( آهکی های خاک)

 شده و به کمبود روی کریستالی ساختارهای های لبه یا و شبکه سبب جذب روی در مگنزیت

 به شکل کربنات، خاک در آب در محلول روی کربنات، های یون مقدار افزایش با همچنین .انجامد می

 تبدیل نهایت در و نامحلول کلسیم سیداک ،(1992ران، همکاچاتیرجی و ) روی هیدروکسیل کربنات

ویج ) کرده روی رسوب( Zn5 (OH) 6 (CO3) 2) هیدروزنسیت معدنی پایدار ترمودینامیکی شکل به

 گردد روی قابل جذب می غلظت شیمیایی سبب کاهش تغییرات و درنهایت این (2117بادن دارا، 

 موجود روی مقدار قلیایی، و خنثی جشالیزاری برن های خاک در .(2119ران، همکابیبوت و -جانسون)

 باالی یابد که علت آن غلظت کاهش می 5/6-8 ی اسیدیته در به آرامی( DTPA با استخراج قابل)
آنیون  ترلی میلی 5-11حضور  مناسب،با توان جذب روی  برنج ارقام حتی در. است کربنات بی یون

 . (1995مارس چنر، ) ذاشتخواهد گ دانه عملکرد و برنج رشد بر سوء اثر ،کربنات بی
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 هاي مستعد كمبود روي  خاک -5

 هاي آهکی خاک -5-9

شود که دارای بیش  هایی گفته می شناسی به خاک های آهکی، براساس تعاریف علم خاک خاک

کربنات هم در محلول خاک به  اگرچه در بسیاری از موارد آنیون بی. کلسیم باشند کربنات درصد15از 

ها طی فرآیندهایی که در بخش کربنات کلسیم بیان شده است سبب  این خاک. دشو وفور دیده می

کاهش مقدار روی خاک شده و در اکثر موارد از کمبود روی قابل جذب کافی برای رشد مناسب برنج 

 .برند رنج می

 هاي شنی  خاک -5-2

ت هایی هستند که دارای بافت درشت بوده و این سبب بروز مشکال های شنی، خاک خاک

 از درصد 65هایی که بیش از  براساس تعاریف به خاک. شود ها می فراوانی در استفاده کشاورزی از آن

 112/1ذرات کمتر از ) رس درصد18و کمتر از ( میلی متر 16/1-2 ی ذرات با اندازه) بافت آن از شن

فیل خاک از متر باالیی پرو سانتی 111بافت خاک در درصد  65تشکیل شده و بیش از ( میلی متر

 . شن باشد

 هاي شور، سديمی و شور و سديمی خاک -5-3

هایی هستند که دارای تجمع زیاد نمک بوده و این سبب بروز مشکالت  های شور، خاک خاک

 هایی که هدایت الکتریکی براساس تعاریف به خاک. شود ها می کشاورزی از آن ی فراوانی در استفاده

های  خاک. شود های شور گفته می  ، خاکباشد ی زیمنس بر متر میدس 15اشباع آن بیش از  ی عصاره

های  خاک. باشد می درصد15هایی هستند که میزان درصد سدیم تبادلی آن بیش از  سدیمی خاک

 .شور سدیمی ترکیبی از این دو خصوصیت را دارا هستند

 هاي با سيستم كشت فشرده خاک -5-4

ن انجام آه و طی یک سال دو یا چند کشت در های کشت متمرکز داشت هایی که نظام خاک

مصرف  و پتاسیمی، فسفره نیتروژنهشوند و برای برداشت محصول اقتصادی مقادیر زیادی کودهای  می

مصرف مانند کود روی در گذشته و حال به مقدار کافی به  شوند ولی کودهای حاوی عناصر کم می

 .شوند خاک افزوده نمی

 هاي شاليزاري خاک -5-5

شوند و به مدت  های شالیزاری که طی یک سال در آن تا سه محصول برنج کشت می کخا

 .متوسط تا زیاد استآن طوالنی تحت غرقاب بوده و همچنین زهکشی آن ضعیف و مقدار ماده آلی 
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 هاي شديدا هواديده خاک -5-6

وده و بافت آن اسیدی ب ی ها که عمدتا در مناطق گرمسیری قرار داشته و اسیدیته این خاک

 .باشند مادری آن دارای مقدار کمی روی کل می  درشت داشته و مواد

 

 روي در اراضی شاليزاري ي آستانه حد -6
آستانه یا حد بحرانی عنصر روی در خاک یا بافت گیاهی برای  حد ،اساس تعریف علمی بر

ابل جذب عنصر روی رشد نرمال گیاه بدون کاهش درعملکرد عبارت است از غلظت بهینه از میزان ق

ن کودهای حاوی های گیاهی است که در بیشتر از این غلظت، افزود و یا اندام( خاک)در محیط ریشه 

برای . را نخواهد داشت محصولنتیجه عملکرد بیشتر روی توان تحریک بیشتر رشد گیاه و در 

های گیاه برنج  اندامهای خاک محیط اطراف ریشه و  گیری این حد بایستی نمونه یافتن و اندازه دست

تجزیه را  ی های دارای کمبود و تحت کشت برنج را تجزیه کرده و نتیجه دارای عالئم کمبود در خاک

توجه به این نکته . تا به میزان و شدت کمبود پی برد کرد مقایسه 2با اعداد مندرج در جدول شماره 

های خاک  یاهی نسبت به نمونههای گ کودی برای نمونه ی ضروری است که تفسیر منجر به توصیه

اوت چرا که نتایج و تفسیر نتایج به زمان و نوع اندام گیاهی و تجربیات محلی متف ،دشوارتر است

، میزان  (2112آلوی، )تر، عالوه بر روی قابل جذب  تر و دقیق اگرچه برای درک درست. خواهد بود

 .(2115برن نان، ) آستانه استفاده شود برای حدتواند  روی کل خاک نیز می

یلوگرم گرم بر ک میلی 1تا  1/1بین  DTPAگیر  روی با عصاره ی آستانه در حالت کلی، حد

یلوگرم کگرم بر  میلی 2ولی گیاه برنج در کمتر از . (2111دوبرمن و فیرهورست، ) اعالم شده است 

ی شده است واکنش منفی نشان داده و عالئم صاره گیرع DTPAروی قابل تبادل در خاکی که با 

گیر مرتبط  نوع عصاره آستانه به شدت با حدالبته این موضوع که . دهد کمبود روی را نشان می

ی روی قابل  حد آستانه ،های موجود گیر براساس نوع عصاره. است شده باشد یک اصل پذیرفته می

گیر استات  برای عصاره 6/1 این عدد. تغیر استیلوگرم مکگرم بر  میلی 2تا  6/1خاک بین  تبادل در

یلوگرم برای گرم بر ک یک میلی ،DTPA یلوگرم برایگرم بر ک میلی8/1، (8/4با اسیدیته )آمونیوم 

یلوگرم برای گرم بر ک میلی 2تا  EDTA، 6/1یلوگرم برای گرم بر ک میلی 5/1، کلریدریک اسید

DTPA، 2/1  گزارش  (2111دوبرمن و فیرهرست، ) 3چ روش مهلی ایریلوگرم بکگرم بر  میلی 8/1تا

خنثی و قلیایی و  ی ا اسیدیتههای ب برای خاک DTPA+TEAروش برای نیز  اخیراً .شده است

ه این نکته نیز ولی بایستی ب. شوند گرفته می کار ههای اسیدی بیشتر ب ریدریک برای خاکاسیدکل

بایست محاسبه و پس از کنترل آن با رشد گیاه برای  مناطق مختلف می اینمود که این اعداد بر  اشاره

 .شوند ، معرفی و ترویجعلمی ی استفاده



 ...ود روی علل، عالیم کمب/  15   

 
 (2111دوبرمن، ( )پنجه زنی)های گیاهی در مرحله رشد رویشی  حدود بهینه و بحرانی روی در بافت -9جدول 

 

 اندام گیاه برنج
 حدود بهینه

 (گرم بر کیلوگرم میلی)

 حدود بحرانی

 (گرم بر کیلوگرم میلی)
 نوع کمبود

 (21-51) 21بیشتر از  کل اندام هوایی

 مبتال به کمبود 11کمتر از 

 احتمال زیادکمبود 15-11

 احتمال کمبود 21-15

 مبتال به کمبود 21کمتر از  25-51 باالترین برگ توسعه یافته

 

 
  گیرهای عصاره برای برنج برای( گرم بر کیلوگرم خاک خشک میلی)حد بحرانی روی قابل تبادل  -2جدول 

 (2118آلوی، )گوناگون 

 نوع گیاه حد آستانه گیر نوع عصاره

DTPA 1- 1/1 برنج 

AB+DTPA 9/1 برنج و گیاهان حساس 

DTPA 65/1 برنج وگندم 

DTPA 24/1-76/1 برنج 

DTPA 5/1 برنج 

DTPA 8/1 جبرن 

EDTA 5/1 برنج 

 برنج 5/1-3 1مهلیچ 

HCL 15/1 برنج 1 موالر 

  HCL1/1متوسط تمام گیاهان 1-5 موالر 

HCL 1/1 تعداد زیادی از گیاهان 1-5/7 موالر 

HCL 1/1 برنج 2 موالر 

 تعداد زیادی از گیاهان EDTA 3-18/1کربنات آمونیوم و 

 برنج 6/1 8/4استات آمونیوم یک موالر با اسیدیته 

 برنج 18/1 دی تی زون+  استات آمونیوم
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 های هوایی برنج در مطالعات برای اندام( گرم بر کیلوگرم ماده خشک میلی)حد بحرانی روی  -3جدول 

 (2118آلوی، )گوناگون 
 

 حد آستانه نوع اندام هوایي

 22 تمام نشای برنج

 15 تمام گیاه برنج

 4/17 اندام هوایی، پیش از گلدهی

 16-5/23 سومین برگ از باال

 15-22 تمام گیاه

 11کمتر از تمام گیاه دچار کمبود

 11-15 زیاد تمام گیاه دچار کمبود

 15-21 تمام گیاه دچار کمبود متوسط

 

 تشخيص كمبود روي  -7
 و سریع تشخیصی ابزار کمبود روی در مزرعه یک ی مشاهده قابل های کنترل و پایش نشانه

 اگرچه. محصوالت زراعی مانند برنج است از بسیاری در روی شدید کمبود یافتن موارد برای راحت

دلیل مشابه بودن عالئم  هب موارد برخی در حال،  این با . فی دارداو تخصص ک دانش به این کار نیاز

 حتی یا خفیف موارد که واقعیت این البته. است کننده کمبود روی با کمبود برخی عناصر دیگر گیج

 های تشخیصی گمراه نیز در برنامه شود  نمی روشن تشخیصی عالئم به منجر روی اغلب کمبود متوسط

 قابل عالئم فقدان عملکرد خوب نداشته باشد، یا کافی و رشد محصول یک اگر .کننده است 

دیگر  یها مغذی ریز و یا کمبود روی ای از نبود کمبود نشانه عنوان به تواند نمی مشخص ی مشاهده

تواند این حقیقت را که گیاه دچار گرسنگی پنهان  های تشخیصی می چرا که بررسی. فرض شود

را  بیشتر یا درصد 41 عملکردی در حدود کاهش تواند می اوقات بوده و گاهی( کمبود بدون عالمت )

 .کند می سبب شود را آشکار هقابل مشاهد عالئم بدون

تایید کننده وجود  ،بافت گیاهی ی تجزیه یا و ون خاکآزم انجام ترین کار   مناسبدر این راستا 

تا عالوه بر تشخیص  سازد می قادر کار کشاورزان را این. است کمبود موارد مشکوک به در کمبود

 بینی بعدی پیش محصوالت برای را توسط خاک روی ی عرضه وضعیت وجود و یا عدم وجود کمبود،

 و کیفیت عملکرد کاهش محصول انجام شده تا از کاشت زا قبل مناسب ی پیشگیرانه اقدامات کرده تا

 اثر چرا که پس از کاربرد کودهای شیمیایی حاوی عنصر روی تا سه سال. شود دانه اجتناب

 امین ـکرد مناسب را تـد عملـد و تولیـاه برای رشـاک، نیاز گیـروی جذب شده توسط خ ی مانده باقی
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اهش روی قابل ـک بخشی از اطمینان گیاه برای یا خاک ای ی دورهها انجام آزمون حال، این با  .کند می

 معمول طور به که مناطقی در دیگر، سوی از. شود بحرانی همواره توصیه می مقادیر از کمتر ذب بهـج

 روی کاربردی های برنامه ی هزینه در جویی منظور صرفه به آزمون خاک شود، استفاده می کود روی

 .مفید است ،و سمی مقادیر مضرمع تج و احتمال ضروری غیر

 

 كودهاي حاوي عنصر روي  -8

 شده که از لحاظ مقدار استفاده روی کود عنوان حاوی روی به ترکیبات از مختلف نوع جپن

 این منابع .با یکدیگر دارند توجهی های قابل کشاورزی تفاوت محصوالت اثربخشی بر و قیمت روی،

 طبیعی، آلی های کمپلکس های مصنوعی، کالت معدنی، اتترکیب: عبارتند از رویحاوی  غذایی

 معدنی و کودهای شیمیایی عناصر پرمصرف حاوی روی های کمپلکس

 روی کربنات ،(ZnO)روی اکسید: از این ترکیبات معدنی حاوی روی عبارتند: معدنی منابع -1

(ZnCO3)، روی سولفات(ZnSO4)، روی نیترات(Zn (NO3) 2 )روی کلرید و(ZnCl2.) سولفات 

 و کریستالی شکل دو در و است جهان سراسر در روی ی منبع در حال استفاده ترین معمول روی

هایی که  برای کاربرد و کم حاللیت ای دارای البته شکل دانه است، دسترس در( گرانول)ای  دانه

روی  فاتسول اکسی. نیست موثر کریستالی شکل ی اندازه باشد به نیاز به رفع کمبود روی سریع می

(xZnOxZnSO4 )توان  شود و می تهیه می سولفوریک اسید که با اسیدی کردن اکسید روی با

 .کردن کنترل نمود اسیدی درجه با روی را آب محلول در شکل و روی مقدار

این نوع از کودهای حاوی روی عموما ترکیبی از یک عامل کالته کننده مانند : های مصنوعی کالت -2

EDTA  فلز فراهمی این ی کننده  فلز تعیین – باشند و حاللیت اتصال کالت میبا عنصر روی 

ترین  معمول( روی -یا اتیلین دی امین تترا استیک اسید) Zn-EDTA. باشد می برای گیاهان

همچنین کالت سیترات روی نیز از . شود کود کالته است که در مزارع تولید برنج استفاده می

. است Zn-EDTAتر و با پایداری کمتر از  د که البته گرانباشن دیگر منابع حاوی روی می

ها نشان  اگرچه بررسی. تاثیر بیشتری بر رشد گیاه دارند ،ها نسبت به سایر منابع حاوی روی کالت

برابر  11تا  5باشد ولی  برابر موثرتر از سولفات روی می 5تا  2بین  Zn-EDTAدهند که  می

صورت نواری و یا  هه و تاثیر بیشتر این کودها بایستی ببرای کاهش هزین. تر نیز است گران

تر بایستی برای هر منطقه کود مناسب و زمان  های دقیق برای توصیه. پاشی استفاده شوند محلول

 .نحوه پاشش آن نیز تعیین گردد و

 با روی نمک واکنش محصول معموال طبیعی آلی های کمپلکس: طبیعی آلی های کمپلکس -3

  املـش یـآل باتـترکی نـای .باشند می (کاغذ خمیر دـتولی یـجانب والتـمحص) های آلی کمپلکس
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 معمول طور به کمپلکس روی ترکیبات از گروه این. فالونوئیدها هستند پلی و ها فنل لیگنوسولفوناید،

 .استZn-EDTA روی مانند  مصنوعی های کالت از اثرتر  و کم تر ارزان

 عنوان  به که معدنی ی پیچیده ترین ترکیبات ازمهم یکی :عدنیم (پیچیده ترکیبات) ها کمپلکس -4

بوده که دارای  روی آمونیومی سولفات گیرد محلول قرار می استفاده مورد مناسب روی منبع یک

 فسفات به همراه پلی اغلب و است درصد گوگرد 5 و درصد روی 11 درصد نیتروژن، 15تا  11

 ی آمونیومی نمونه روی کلرید. درو کار می هب( استارتر) شروع کننده کود یک عنوان به آمونیوم

 .است معدنی ی پیچیده کودی ی ماده یک از دیگری

 کودهای روی چهارگانه بیان شده، بر عالوه: روی حاوی پرمصرف عناصر شیمیایی کودهای -5

 طور هایی که به فسفات فسفاته و سوپر روی مانند کود حاوی پرمصرف عناصر شیمیایی کودهای

گرم  میلی 611کمتر از ) روی باالی نسبتاٌ گیرند نیز دارای غلظت استفاده قرار می مورد ستردهگ

روی مورد  ای مالحظه قابل مقادیر ی کننده تواند تامین بوده و می( روی در کیلوگرم کود فسفره 

ات و فسف ونیومآم وتر مانند مون  اگرچه با استفاده از کودهای خالص .به خاک باشد گیاهنیاز 

 (.2114آلوی، ) شود ها نیز کاسته می فسفات از مقدار روی موجود در آن آمونیوم دی

 

 (2118آلوی، )روی موجود در آنها  مقدار و روی کودهای حاوی از ای گسترده طیف :4جدول 

نوع کود 

 حاوی روی
 ترکیب شیمیایی اسم شیمیایی

درصد 

 روی
 تفسیر

ترکیبات 

 معدنی

 ZnSO4.H2O 37-36 ول آبسولفات روی با یک مولک
 اسیدی با واکنش سریع

 ZnSO4.7H2O 23-22 سولفات روی با هفت مولکول آب

  xZnSO4.xZnO 51-21 اکسی سولفات روی

  ZnSO4.4Zn(OH)2 55 سولفات روی پایه

 محلول با واکنش کند کم Zn O 81-51 اکسید روی

 با واکنش سریع ZnCO3 56-51 کربنات روی

 محلول با واکنش سریع ZnCl2 51 رویکلرید 

  Zn(NO3)2.3H2O 23 نیترات روی

  11-31 خمیر کریستالی خمیر روی

  Zn(NH3)4SO4 11 محلول سولفات روی آمونیومی

ترکیبات 

 آلی

 Na2ZnEDTA 14-8 دی سدیم ای دی تی اِی روی

 با واکنش سریع
 Na Zn HEDTA 11-6 سدیم روی اچ ای دی تی اِی

 Na Zn EDTA 13-9 یم ای دی تی اِی رویسد

 5-11-  پلی فالونواید روی

  5-8-  لیگن سولفونایت
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 تاثیر مصرف و مقدار مصرف روی بر رشد برنج -99شکل 
http://www.lsuagcenter.com/portals/communications/publications/agmag/archive/2013/sprin

g/zinc-an-essential-micronutrient-in-louisiana-rice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تاثیر منابع مختلف روی بر برنج دارای کمبود روی -92شکل 

 (http://journal.frontiersin.org) 
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 روي كود هاي مصرف روش -1
 برای رین فراهمی رویکه سبب بیشت نحوی مصرف شوند هبایستی ب کودهای حاوی روی

را در  نشاهای برنج ی همچنین ریشه و افزود برگ و بذر خاک، به توان می را روی. شوندگیاه  جذب

 یا و ساقه خشک وزن نسبت اساس بر اغلب روی مصرف راندمان. کرد ور محلول حاوی کود روی غوطه

شده در  تولید ی دانه ردعملک یا و ساقه خشک وزن به روی کمبود شده تحت تولید ی دانه عملکرد

 طریق از مصرف شده در شالیزارهای برنج روی کلی، طور به .شود تعیین می شرایط کاربرد کود روی

 در روی های گوناگون کاربرد کود روش .(2117، همکاران ژیانگ و)شوند  می جذب برگ یا و ریشه

 .است شده بحث زیر

 (اختالط با خاک)مصرف خاكی روي  -1-9

 و ترین ساده ،(پاشش روی سطح خاک و یا اختالط با خاک سطحی)د خاکی روش کاربر

صورت یکنواخت در سطح  هتا حد امکان ب باید هادر این روش کود. راه مصرف کود است ترین رایج

ولی  .نیست آسانی مزرعه پخش شوند تا به هر گیاه مقدار یکسانی ازعنصر غذایی برسد که البته کار

 اگرچه در. قبول هستند قابل دقت پخش دستی کود با به موارد قادر ر اکثرد تجربه با کشاورزان

خرابی به توزیع یکنواخت کود در سطح مزرعه کمک  اراضی شالیزاری انجام عملیات شخم و گل

 یا و دانه، مجاورت دادن در قرار طریق پخش در سطح خاک مزرعه،توان از  می را روی ،کند شایانی می

غرقابی  از غرقابی، قبل شرایط تحت برنج در کشت معموال را روی. به خاک افزود آب آبیاری طریق از

 دانه عملکرد سبب افزایش کرده و جلوگیری روی کمبود تا از ندده به خاک می کارینشا از پس یا و

برای پخش یکنواخت کود روی در سطح  .(2117؛ نیاک وداس، 2111دوبرمن و فیرهورست، ) شود

را   می توان آن( کیلوگرم در هکتار 25دلیل مقدار کم آن، حداکثر  هب)کاربرد خاکی و در روش  مزرعه

 .مخلوط و مصرف نمود ،شن درصد 75کود و درصد  25ضرری مانند شن و به نسبت  با مواد بی

مناطق  در هسولفات های اسید در بررسی تاثیر روی و آهک در خاک( 2116)ران کاهممحمودسلطانی و 

داری در افزایش عملکرد دانه برنج  طور معنی هدادند که افزایش سولفات روی ب گرمسیری نشان

 در( 1387) رانهمکاسلطانی و  مطالعه محمود نتایجهمچنین . اند موثر بوده( درصد 111بیشتر از )

یک آزمایش گلدانی در موسسه تحقیقات برنج و روی رقم هاشمی نشان داد که کاربرد خاکی نسبت 

هچنین کود سولفات روی نسبت به اکسید . ها در افزایش عملکرد محصول موثرتر است به سایر روش

 .تاثیر بیشتری بر افزایش عملکرد از خود نشان داده است Zn-EDTAروی و 

 پاشی كود محلول -1-2

مواد مغذی در سطح ( پاشی طریق محلول هب)بردن  کار هشامل ب (یا تغذیه برگی)کوددهی برگی 

 ای ـه فاده از این روش در سیستمـدلیل است هب. دـباش ها می ها از این قسمت ذب آنـج ساقه و رگ وـب
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توان آن را یک روش پایدار متداول در افزایش مواد  های جدید، می معمول کشاورزی و هم در سیستم

مصرف و  تکمیلی عناصر کم ی کننده تغذیه برگی به عنوان یک تامین .مغذی محصول دانست

تاثیر . های رشد و سایر عناصر مفید استفاده شده است های گیاهی، محرک ورمونه مصرف، پر

ها و آفات و بهبود مقاومت به خشکی و نیز  کوددهی برگی در افزایش محصول، مقاومت به بیماری

گیاه، شکل کود،  ی پاسخ گیاه به کوددهی برگی به گونه. افزایش کیفیت محصول مشاهده شده است

دی مورد استفاده در ترکیب کو. کاربرد کود و مرحله رشدی گیاه بستگی دارد غلظت کود، دفعات

کوددهی برگی همچنین . شود رشد گیاه یا میوه تنظیم می ی معموال براساس مرحله دهی برگی کود

آسیب تگرگ و سایر عوارض  های ناشی از انتقال از مرحله نشایی، برای کمک به گیاه در ترمیم شوک

در شرایط  در هر حال این میزان تاثیر معموال. شود کار برده می ههوایی سخت ب آب وناشی از شرایط 

برگی ناشی از عدم توجه به  ی عدم موفقیت در تغذیه در بیشتر موارد. واقعی قابل دسترسی نیست

 مصرف شود از طریق برگی پاشی صورت محلول به که زمانی روی عنصر .اصول کاربرد برگی کود است

هایی که نیازمند روی هستند،  آوندی گیاه به بخش سیستم ازطریق سپس و جذب برگ ی روزنه

 عنوان به Zn-EDTA مانند سولفات روی، نیترات روی و روی منابع از تعدادی .یابد انتقال می

با سولفات  پاشی محلول .اند معرفی شده زراعی محصوالت از تعدادی پاشی در مناسب محلول هایکود

؛ 2118ران، همکاژیانگ و ) است موثر دانه روی غلظت بهبود و روی کمبود کردن  برطرف روی در

 با دانه غلظت روی و کاه دانه، عملکرد در توجهی قابل افزایش .(2111ران، همکااستومف و 

 از استفاده با افزایش بیشترین اما شده، مشاهده Zn-EDTA های سولفات روی و کود پاشی محلول

 5/1ی سولفات رو) روی پاشی محلول. (2116داس، کاراک و ) گردید مشاهده Zn-EDTA کود

ران، همکافاتاراکول و ) بود موثر دانه روی دوبرابری میزان افزایش دهی در خوشه شروع در( درصد

خاک جلوگیری  روی ذرات بر ناشی از جذب و تثبیت روی از مشکالت تواند می پاشی محلول .(2111

 هـدان روی غلظت افزایش دهی انجام شود تا سبب گل زمان در باید ،پاشش روی زمان اما کرده،

روز  31تا  25)مناسب گیاه بایستی محلول پاشی در مرحله پنجه زنی اسخ ـت پـبرای دریاف .رددـگ

روزه و بسته به شدت کمبود، دو تا سه بار تکرار  14تا  11شروع و با فواصل زمانی ( بعد از نشاکاری

 . شود

 : مد نظر قرارگیردموثر واقع شود رهنمودهای زیر باید  محلول پاشیبرای آنکه  

وری بیشتر وجلوگیری از آسیب به محصول، تهیه محلول بسیار رقیقی از فرمول کودی  برای بهره  -1

سولفات )  های معدنی نمک ی هایی که بر پایه ویژه آن ههای با غلظت باال ب محلول. شود توصیه می

های کلرید  ویژه در مورد نمک هاین امر ب. رد سوزش برگی ایجاد کنندهستند احتمال دا (روی

 بود ـرطرف کردن کمـتار برای بـلوگرم روی در هکـیک 5/1تا  5/1بدین منظور بین . داق داردـمص
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لیتر آب در هکتار حل کرده و  211کار مقدار فوق را در  برای این. فوری روی مناسب است

 .پاشی نمایید محلول

2-  pH یر در صورت نیاز به تغی. باشد  7تا  6و حدود لول مصرفی باید در حد خنثی محpH  محلول

استفاده  pH افزایشو یا کربنات سدیم برای   pHبرای کاهشتوان از اسید ضعیفی مثل سرکه  می

 . کرد

هایی که  ها را مسدود کند حتی محلول سرعت نازل هتواند ب ذرات ریز و نامحلول می: پاک بودن آب -3

( سوسپانسیون) توانند در صورت وجود مواد معلق اند می اند و از صافی رد شده خوبی تهیه شده هب

 . شوند زیاد موجب گرفتگی

که این عمل را . پاشی شود مه ،صورت ریز هزمانی است که محلول ب  پاشی بهترین تاثیر محلول -4

های واژگون که  دار با نازل ای بومه پاش یا با استفاده از پمپ توان از طریق افزایش فشار محلول می

  .پاشند انجام داد درجه روی گیاه می 45 ی محلول را با زاویه

پاشی باید در زمانی که هوا آرام است و سرعت باد در حداقل است انجام گیرد که  عملیات محلول -5

روی برگ  راحتی هشود محلول ب شود موجب می ها استفاده می پاش ویژه زمانی که از مه هاین امر ب

 . پاشیده شود

این امر زمانی  .اگر محلول سطح زیرین برگ را هم پوشش دهد باعث افزایش جذب خواهد شد  -6

 .های بیشتری در زیر برگ وجود داشته باشد دارای اهمیت است که روزنه

کمتر به تاخیر  یاگراد  درجه سانتی 27به درجه حرارت همیشه کوددهی برگی را تا رسیدن هوا   -7

های گیاه در  باالتر بسیار ضعیف است چون روزنه های حرارت هجذب در درج ،ازیدبیاند

 . های باال بسته است حرارت

مانایی سطح کشش روی برگ را کاهش داده و باعث افزایش  افزودن مواد چسبنده به محلول، -8

 .شود می آن جذبروی برگ و  ،کود

 روي عنصر حاوي هاي محلول در نشا ي ريشه بردن  فرو -1-3

 تر راحت و تر عملی رویکردی است ممکن روی کود حاوی های محلول در نشا ی ریشه بردن فرو

 مناسب ی گزینه یک عنوان به روش این بنابراین،. باشد روی پاشی محلول یا و خاکی مصرف از

دوبرمن و فیرهورست، ) است غرقابی و پست اراضی شرایط در روی کاربرد دیگر های روش جایگزین

ها پیش از  آن ی ریشه که برنجی های گیاهچه که دادند گزارش( 1978) داتا دی و ابیالی(. 2111

 به نسبت بیشتری ی دانه عملکرد ،است شده ور غوطه روی  اکسید درصد 2 محلول در نشاکاری

 2 محلول در اش ریشه که برنجی ی وقتی گیاهچه. است داشته خاک با پایه صورت به روی اختالط

  تیمار روی سولفات درصد5/1 محلول با تکمیلی پاشی محلول با است شده ور غوطه روی داکسی درصد
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. است داشته تنهایی به محلول در ریشه بردن فرو با مقایسه در بیشتری ی دانه عملکرد افزایش ،دش

 با مقایسه در است شده ور غوطه روی سولفات یک درصد محلول در خزانه در که نشایی کاشت

 ی دانه عملکرد افزایش( هکتار در تن 1/6) روی بدون شاهد و( هکتار در تن 5/8) روی شیپا محلول

 افزایش همچنین(. 2113ران،همکا خان و) است داده نشان خود از( هکتار در تن 2/9) بیشتری برنج

 درصد  یک محلول نشا در ی ریشه بردن فرو با( شاهد از بیشتر درصد 41 تا) برنج ی دانه عملکرد

 در نشا ی ریشه بردن فرو (. 1999ران، همکارشید و ) است شده گزارش برنج ی خزانه در روی لفاتسو

 در را روی کمبود که باشد می برنج کشت در صرفه  به مقرون و عملی ی رویکرد روی حاوی محلول

 .گردد بهتر می عملکرد به منجر و کرده جبران رشد ی اولیه مراحل

 كردن بذر با كود روي تيمار بذر يا آغشته -1-4

کرده و محرکی خوب  تواند همانند یک کوددهی اولیه کافی عمل در بذور می مقدار زیاد روی

نخواهد  را باال روی در دانه بوده، اگرچه غلظت باالی محصوالت کشاورزی عملکرد به دستیابی برای

 از پس ی توسط ریشهرو جذب افزایش ی تواند نتیجه می برنج ی دانه روی مقدار در بهبود .برد

 مکمل روی کاربرد کاشت، در زمان باال مقدار روی با بذر از استفاده با همراه بنابراین، .دهی باشد گل

 طور  به تیمار بذر طریق از روی کاربرد .اهمیت دارد دانه مقدار روی و دانه عملکرد بهبود نیز برای

ران، همکافاروق و )شود  تقسیم ر با کودبذ پوشش با کود و سازی بذر آغشته به تواند می گسترده

دارای عناصر غذایی  های محلول در بذر خیساندن ی هزینه کم و ساده روش سازی بذر، آغشته .(2112

 تواند با تغییر فشار اسمزی بر روی گیاه مانده و پس از کشت بذر هرگونه موادی است که می یا و

 بذر، پوشش در مقابل، در .ی برای گیاه کمک کندخصوص هآغشته شده به بهبود رشد و تامین عنصر ب

شوند  کارگرفته می هب معلق یا محلول جامد مواد حاوی مایعات اند یا ذرات جامد که به خوبی ریز شده

 بیانجامد در اطراف دانه پیوسته( یک یا بیشتر از یک الیه) پوششی ی الیه گیری یک تا به شکل

 ،است خوب نسبتا ی گزینه یک بذر تیمار کاربرد خاکی کود، با مقایسه در .(2112ران، همکافاروق و )

 همچنین به. روش اجرا نیز آسان است نیاز را الزم داشته و مورد مغذی مواد از کمی مقادیره چرا ک

 محققان. کند کمک شایانی می زنده غیر مختلف های تنش تحت گیاهچه رشد و زنی جوانه بهبود

 در سبب تاخیر Zn-EDTA باال از منبع با غلظت روی محلول در ورکردن بذر غوطه که دریافتند

 رشد بر توقف و تاخیر است ممکن گیاهان حال، این با شود، برنج می رشد ی مراحل اولیه و زنی جوانه

 مواد حاوی های در محلول کردن بذر ور ناشی از غوطه ،بذر ی اولیه آسیب. کنند غلبه بعد مراحل در

ای بهبود یابد چرا که  مانند کود روی دانه ،از سوسپانسیون نامحلول کود تفادهاس با است ممکن مغذی

 .چسبد دانه، می دانه شوند به سطح جذب بافت اینکه جای این کودها به
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میزان روی در بذر را  توجهی  طور قابل هب روی های حاوی محلول با برنج ورکردن بذر غوطه

 و جانسون اولیه، آزمایشات از تعدادی انجام از پس .انجامید خواهدن باالتر عملکرد به اما داده، افزایش

 ور مولکول آب برای غوطه 7از منبع سولفات روی با  مول روی میلی 4 از محلول (2115) رانهمکا

 دانه شده اما روی مقدار کردند که منجر به افزایش استفاده ای مزرعه آزمایش در یک برنج کردن بذر

نمودند  گزارش( 2111) انهمکار و اسالتون مقابل، در .نشد گیاه سال بعد یافت ی هدان در افزایش این

غلظت روی بیشتر  و خشک ی شده بود ماده ور در روی غوطه ها آن بذر ابتدا که در برنجی بذور که از

 ها همچنین آن. دست آمد هنسبت به مصرف خاکی کود روی ب باالتری ی بازده دانه گیاه و بافت در

 بهتر و تر اقتصادی روش جایگزین یک ،در محلول روی برنج کردن بذر ور غوطه که کردند هادپیشن

 از برنج در که کاربرد روی اند داده گزارش( 1973)مورتودت  و جوردانو .خاکی است کاربرد نسبت به

 با بذر تیمار پوشش .موثر بودند خاک مخلوط شده با روی به اندازه آب آبیاری یا بذروری  غوطه طریق

 برای در اکثر موارد مصرف روی های روش سایر با مقایسه در مصرف دوغاب غلیظ عناصر کم فرمول

 بذر همچنین پوشش .(2117سینق، )موثرتر است  زراعی محصوالت از بسیاری در بازده روی بهبود

 از وگیریجل برای است ممکن روش این رو، این از. نداشته است زنی جوانه بر سوء اثر هیچ روی با

. باشد تر و با صرفه پایین، موثرتر روی قابل جذب هایی با خاک نشا در استقرار بهبود و روی کمبود

 بوده خاک موثر با سولفات روی مخلوط ی اندازه سولفات روی به همان کم غلظت با برنج بذر پوشش

 پوشش که دادند نشان( 1979) ویلسون و منگل حال، این با .(1973جیاردانو و موردوت، )است 

 تعداد افزایش استقرار نشا و بهبود در روی سولفونات یا و روی اکسید یا و Zn-EDTA با برنج ی دانه

روی  با بذر تیمار رو، این از .بودند موثرتر مشابه غلظت در برگی روی کاربرد از دانه عملکرد و خوشه

اصالح کمبود  و اولیه زنی جوانه ویتتق و برای هوازی سیستم کشت برنج برای کننده امیدوار روش یک

 افزایش اگرچه .برنج است محصول استقرار ی دوره طول در قلیایی و آهکی های خاک در حتی ،روی

 رایطـش در اوی رویـهای ح ولـوری بذر در محل در روش غوطه ندرت به برنج ی دانه روی مقدار

 تیمار آیا اینکه این نقطه ضعف و بالقوه روشن شدن دالیل برای بیشتر ولی تحقیقات ،دادهرخ  زرعهـم

  .است نیاز بر این ضعف موثر باشد، مورد غلبه برای است ممکن بذر با کود روی
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 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ليست نشريه
 

ي  شماره

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

9 
های کیفی  گیری ویژگی های آزمایشگاهی اندازه روش

 ی برنج دانه
 1111 1392 فاطمه حبیبی

2 
شناسی،  شناسایی، زیست)خوار نواری برنج  کرم ساقه

 (خسارت و کنترل
 1511 1392 فرزاد مجیدی

 1111 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و 

 پور قلی مهرزاد اله
1393 2111 

5 
 برنج  خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 مدصالحیمحمدصالح مح
1393 1511 

6 
 برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه روش اصالح

 6647 ایزو روش اساس بر
 1511 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 بیماری سیاهک دروغی برنج 7
 فریدون پاداشت و 

 سمیه داریوش
1393 2111 

 ی موسسه تحقیقات برنج کشور نامه معرفی 8
نیا، مهدی  فرامرز علی

 یان، آتوسا فرحپورجالئ
1393  ---

 2111 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل های روش و برنج ای نقطه تک ی پروانه 1

 2111 1393 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 91

 ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده راهنمای 99
 گر و  ناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 3111 

 های قارچی در برنج زهرابه 92
و   فریدون پاداشت

 همکاران
1394 3111 

 3111 1394 واحد حسن شکری برنج کشت در  مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 93

 3111 1395 محسن قدسی و همکاران در گیاه برنج( RGA)سازی توسعه سریع نسل  بومی 94

95 
اده تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استف

 از آن

 پور و  تیمور رضوی

 شهریار بابازاده
1395 3111 
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ي  شماره

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

 رانیبرنج ا یها قارچ ونیکلکس 96
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1395 3111 

97 
گیری آن در  های عصاره پتاسیم در خاک و روش

 های شالیزاری خاک
 3111 1395 مسعود کاوسی

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 98
 الهیار فالح و 

 محمد محمدیان
1395 3111 

 3111 1395 پور قلی مهرزاد اله  رقم جدید برنج ،گیالنه 91

 گیالنه ،دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج 21
و  پور قلی مهرزاد اله

 همکاران
1396 3111 

 3111 1396 احمد رمضانی ج لنجان ارقام برن های محلی و توده 29

 3111 1396 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آن  کار م و راهیعلل، عال کمبود روی 22

 

 

با  ی تحقيقات برنج كشور مکاتبه نموده یا به آدرس موسسه توانند مي  مندان به خرید نشریه عالقه

؛ 223داخلي    193-33611162 :تلفن :تماسی  شماره. ی موسسه تماس حاصل فرمایند مسئول كتابخانه

 193-33611169: دورنگار
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