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افزایش عملکرد در ارقام محلی و اصالح شده برنج از طریق محلول پاشی سولفات 
 روی

 مهرزاد اله قلي پور  ،1*سلطاني شهرام محمود 
 ايران رشت، کشور، برنج تحقيقات موسسه کشاورزي، ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان پژوهش استاديار -1

 دانشيار پژوهش سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، موسسه تحقيقات برنج کشور، رشت، ايران-2
*1Email: shmsoltani@gmail.com 

 

 چکیده: 
 یبهبود عملکرد دانه برنج در اراضی، جهت رو مانندمصرف کم ییمصرف عناصر غذابررسی تاثیر به منظور 

سطح )درصد در سه سطح  22پاشی عنصر روی از منبع سولفات روی صورت محلولی بهشیآزما ،یزاریشال
سطح و )یکبار(  یقبل از گلدههفته  کی یدر هزار سولفات رو 5 یمحلولپاش: 2سطح  ،یبدون محلولپاش: 1
در هزار سولفات  5 یبه  همراه محلول پاش یهفته قبل از گلده کی یدر هزار سولفات رو 5 یمحلولپاش: 3

شده( طی دو در دو رقم هاشمی )رقم محلی( و گیالنه )رقم اصالح(  )دوبار(در مرحله پرشدن دانه  یرو
 انجام شد.تکرار(  3در قالب آزمایش تکراردار )کشور برنج  قاتیدر موسسه تحق 1397و  1396سال زراعی 

کاه، تعداد دانه پر و تعداد دانه کل در خوشه عملکرد ، صفات مهم مانند عملکرد دانه، در این بررسی
در  یپاشهمراه محلول ی بههفته قبل از گلده کی در زمان یپاشمحلولنتایج نشان داد که  .ندشد یریگاندازه

درصد به ترتیب در ارقام هاشمی  5/8و 14منجر به افزایش عملکرد دانه به میزان  مرحله پرشدن دانه
درصد شد. براین 14و  20و گیالنه به ترتیب به میزان  وگیالنه، و باعث افزایش عملکرد کاه در ارقام هاشمی

در  یشپاهمراه محلول ی بههفته قبل از گلده کدر زمان ی %22 یسولفات رو یپاشمحلولاساس، انجام 
در هزار در مزارع برنج برای ارتقای عملکرد  5درصد به میزان  22از منبع سولفات روی  مرحله پرشدن دانه

 شود.دانه و کاه برنج توصیه می
 

 محلول پاشی، عملکرد برنج، رقم محلی، رقم اصالح شده، سولفات روی واژه های کلیدی:

 

 مقدمه: 
و  ایدر آسم ژهیجهمان بمو تیماز جمع نفمر اردیملیبمه سمه م کینزد یاصل یغذا( .Oryza sativa L) برنج

درصمد  15و  یدرصمد کمالر 70 کننمدهنیو مصرف شمده و تام دیبرنج در آنجا تول درصد 90 که قاستیآفر
(. کشورهای آسیایی هم بزرگترین تولیدکننمده و همم 2005)باراث و پندی،  باشدمی هاآن ازیمورد ن نیپروتئ

کیلموگرم در سمال اسمت  80باشمند و مصمرف سمرانه آنهما بمیش از رنج در دنیا میکننده ببزرگترین مصرف
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همزار  529میلیمون هکتمار و در ایمران  163(. سطح زیر کشت برنج در جهمان 2010تاری و همکاران، )لس
(. با نگرشی به روند رو به رشد جمعیت جهان و نیاز روز افزون به غذا، به منظور 2017هکتار میباشد )فائو، 
کارگیری کودهمای ریزمغمذی و کمم ها گرایش بمرای بمههای گیاهی و بهبود کیفیت آنافزایش بازده فرآورده

( گمزارش نممود کمه 1384(. عباس زاده )2004مصرف در میان کشاورزان رواج یافته است )الماس و رضا، 
جلموگیری از اتمالف  تقسیط کود مصرفی و اسپری کردن، عالوه بر افزایش کیفیت محصول، بهترین راه برای

  .باشدکودها و آلودگی ناشی از مصرف زیاد آن می
شمود ترین عناصر ریز مغمذی اسمت کمه کمبمود آن در اراضمی شمالیزاری مشماهده میروی یکی از رایج

از  یاریدربسم میکربنمات کلسم یخماک و درصمد بماال pH ی بماالیایماحی، غرقماب طیشرا (.2001)فاگریا، 
(. 1977)چماودوری و همکماران،  هسمتند یعواممل کمبمود رو نیمهمتمراز  ا،یمدنبرنج  کشت ریز یهاخاک
گرم در کیلوگرم اعالم و واکمنش بمرنج میلی 1/1(. سطح بحرانی روی را به میزان 1380نژاد و همکاران )ولی

طور کلمی، حمد آسمتانه درصد از اراضی شالیزاری مازندران گمزارش نمودنمد. بمه 45به سولفات روی را در 
گمرم در کیلموگرم اعمالم شمده اسمت میلی 2تما  1/0بمین  DTPAگیر صر روی در خاک با روش عصمارهعن

های فیزیولوژیک عنصمر ترین نقش(. یکی از مهم2000؛ دوبرمن و فیرهورست، 1383)ملکوتی و کاووسی ، 
آمیلموز دانمه  باشد که منجمر بمه افمزایش میمزانروی، متابولیسم کربوهیدرات و تبدیل ساکارز به نشاسته می

به صورت افزایش عملکمرد و یما بهبمود کیفیمت محصمول  عموماًشود. واکنش گیاه به عناصر کم مصرف می
های گرده، کموچکی انمدازه بمرگ، بودن دانه (. عدم تکامل و عقیم2008شود )گوپتا و همکاران، مشاهده می

ه از عالیم کمبود روی در گیاه برنج وجود نوارهای روشن در امتداد رگبرگ اصلی برگ و حتی کوتولگی گیا
تواند یکمی از عملیمات مهمم زراعمی در پاشی در سطح برگ میاست. مصرف عنصر روی به صورت محلول

پاشی یکی از بهتمرین (. محلول2008باشد )گوپتا و همکاران، افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول برنج 
های بمرنج را بمه های کیفی دانمهایش غلظت روی و بهبود ویژگیهای برنج بوده که افزکردن دانههای غنیراه

پاشمی سمولفات روی ( اعالم نمود که محلول2003(. فاجریا )1398همراه دارد )محمود سلطانی و همکاران، 
در سطح برگ، باعث افزایش غلظت روی در دانه، افزایش وزن هزار دانه و بهبود فرآیند جذب سایر عناصمر 

( گزارش کردند که استفاده از عنصر روی 2003شود. بهمنیار و احمدیان )خصوصا در دانه میغذایی در گیاه 
پاشی در مرحله نشاکاری، باعث افزایش خصوصیاتی ماننمد ارتفماع بوتمه، تعمداد پنجمه در به صورت محلول

ج واحد سطح، طول خوشه، تعداد خوشه، طول و عرض برگ پمرچم، وزن همزار دانمه و عملکمرد دانمه بمرن
پاشی عنصر روی باعث افزایش فتوسنتز، تثبیت نیتروژن، پمروتئین و عملکمرد دانمه شود. همچنین، محلولمی
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پاشی کالت سولفات روی با ( با انجام محلول1985(. جولیانو )2002؛ ود و همکاران، 1997شود )پارکر، می
اکاری، پمس از گلمدهی و مرحلمه در هزار در سه مرحله از رشد گیاه )یک ماه پس از نشم 8تا  2غلظت بین 

داری را برای عملکرد وکیفیت دانه گزارش نموده اسمت. ایمن آزممایش بما شیری شدن( افزایش موثر و معنی
پاشی عنصر روی در مراحل مختلف رشد گیاه برنج  بر عملکرد دانه و برخی اجزای هدف بررسی اثر محلول

 )گیالنه( اجرا شد. عملکرد دردو رقم برنج محلی )هاشمی( و اصالح شده

 ها: مواد و روش

سطح درصد در سه سطح  22پاشی عنصر روی از منبع سولفات روی صورت محلولبه شیآزمااین 
(و کباری) یهفته قبل از گلده کی یدر هزار سولفات رو 5 ی: محلولپاش2سطح  ،ی: بدون محلولپاش1)سطح 
در هزار  5 یبه  همراه محلول پاش یاز گلده هفته قبل کی یدر هزار سولفات رو 5 ی: محلولپاش3سطح 

شده( در دو رقم هاشمی )رقم محلی( و گیالنه )رقم اصالحدر مرحله پرشدن دانه )دوبار((   یسولفات رو
تکرار(  3در قالب آزمایش تکراردار )برنج کشور  قاتیدر موسسه تحق 1397و  1396طی دو سال زراعی 

 20متر روی ردیف و سانتی 20ها مربع و فاصله نشامتر 18کرت در این بررسی، مساحت هر  انجام شد.
کاری در در فروردین و نشا گیریعدد بود. خزانه 3-4ها در هر کپه متر بین ردیف و تعداد نشاسانتی

های کوداعمال  . کلیه عملیات زراعی از قبیل آبیاری،گرفتبرگی صورت  4-5اردیبهشت ماه در مرحله 
 های فنی و دستورالعمل های زراعی  موجودتوصیههای هرز، مبارزه با آفات مطابق با علفمبارزه پرمصرف، 

 14در هکتار برحسب رطوبت  کیلوگرم) دانه ، صفات مهم مانند عملکردشد. پس از برداشت محصولانجام 
د دانه کل دانه پر )عدد( و تعدا تعداد (،درصد 14در هکتار برحسب رطوبت  عملکرد کاه )کیلوگرم درصد(،

بوته به طور تصادفی  10در هر کرت آزمایشی، تعداد ، در این بررسی ند.شد یریگخوشه اندازه )عدد( در هر
انتخاب و صفات تعداد دانه پر و کل مورد شمارش قرار گرفتند. میزان عملکرد دانه و کاه بر حسب کیلوگرم 

درصد به همراه  14پس از تبدیل به رطوبت  گیری وبوته از متن هر کرت اندازه 80در هکتار با برداشت 
های پر و کل مورد تجزیه قرار گرفتند. محاسبات آماری پس از انجام آزمون میانگین تعداد دانه

آمده با های بدستها انجام شد. میانگین دادهاسمیرنوف جهت اطمینان از توزیع نرمال داده-کولموگروف
 انجام شد.  Excelافزار یه و رسم نمودارها با استفاده از نرمتجز SAS ver 9.1افزار استفاده از نرم
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 نتایج و بحث:
هفته قبل از  کیدر هزار  5با غلظت %  22 یبا سولفات رو یپاشمحلولنتایج نشان داد که هم یکبار 

در  و یهفته قبل از گلده کی  در هزار 5% با غلظت  22 یبا سولفات روی، و هم دو بار محلول پاشی گلده
پاشی یک هفته قبل از منجر به افزایش عملکرد دانه برنج شده ولی روش دوم )محلول مرحله پرشدن دانه

( تاثیر بیشتری داشت. بر این اساس دو بار محلول پاشی  مرحله پرشدن دانهپاشی در همراه محلولگلدهی به
کیلوگرم در هکتار )در  3670ر به کیلوگرم در هکتا 3300منجر به افزایش عملکرد دانه در رقم هاشمی از 

کیلوگرم در هکتار)در حدود  4285کیلوگرم درهکتار به  3950درصد افزایش( و در رقم گیالنه از  14حدود 
الف(. درصد افزایش عملکرد بیشتر در رقم هاشمی نسبت به رقم -1درصد افزایش( شده است )شکل  5/8

 ی در پرشدن دانه رقم هاشمی نسبت به رقم گیالنه باشد.تواند به دلیل تاثیر بیشتر عنصر روگیالنه می
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)الف(، عملکرد کاه )ب( ، تعداد دانه پر)ج( و تعداد کل دانه در خوشه  پاشی روی بر عملکرد دانهمحلول: اثر1شکل 

مان یک هفته قبل از پاشی در زپاشی روی، محلولترتیب بدون محلولبه Z0،, Z1  Z2. )د( در دو رقم هاشمی و گیالنه
 پاشی در یک هفته قبل از گلدهی + مرحله رسیدگی دانهگلدهی، و محلول

 
پاشی روی ) یک هفته قبل از گلدهی + در مرحله رسیدگی دانه( نسبت همانند عملکرد دانه، دو بار محلول 

شده و میزان این  پاشی فقط در مرحله یک هفته قبل از گلدهی باعث افزایش بیشتر عملکرد کاه به محلول
ب(. همچنین نتایج -1درصد بوده است )شکل  3/19و  13/ 7افزایش در ارقام گیالنه و هاشمی به ترتیب 

بوته به دلیل ارتفاع احتماالًنشان داد افزایش عملکرد کاه در رقم هاشمی اندکی بیش از گیالنه بوده است که 

 ب الف

 د ج
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که عملکرد کاه در رقم گیالنه با مصرف ست. در حالیشده ابیشتر ارقام محلی در مقایسه با ارقام اصالح
 پاشی بیشتر از رقم محلی هاشمی بود.بار محلولیک

 وزن افزایش بر خود نوبه به امر این که و پر دارد سالم هایدانه تولید در مهمی نقش روی سولفات کاربرد

 پاشی( نشان دادند که محلول1391ن )زاده و همکاراگذارد. حسینمی تاثیر مستقیم و عملکرد نیز دانه هزار

دانه،  شدن مرحله شیری و گلدهی از پس اصلی، مزرعه به نشا انتقال از پس یک ماه ترتیب)به مرحله سه در
ج -1در هزار روی بدست آمد. شکل  2و تعداد دانه پر در پاشش محلولی به غلظت  هزاردانه وزن بیشترین

درصد  11و  19نبع سولفات روی در زمان یک هفته قبل از گلدهی پاشی روی از مدهد که محلولنشان می
درصد  23و  33و یک هفته قبل از گلدهی و در مرحله رسیدگی دانه منجر به افزایش عملکردی در حدود 

پاشی یک هفته درصدی تعداد کل دانه در خوشه در اثر محلول 10و  20ترتیب در تعداد دانه پر و افزایش به
های این پژوهش بر این و در مرحله رسیدگی ارقام برنج هاشمی و گیالنه شده است. یافته قبل از گلدهی

تواند با افزایش در عملکرد دانه و کاه ارقام محلی و اصالح شده نکته تاکید دارد که کاربرد عنصر روی می
درصد( را به سطح  10تاثیر بسزایی در اقتصاد کشاورزان شالیزار بگذارد. چنانچه افزایش عملکرد )متوسط 

کالن اراضی شالیزاری زیر کشت ارقام هاشمی و گیالنه تعمیم دهیم به رقم قابل قبولی در افزایش عملکرد 
تواند منجر به افزایش تولید در واحد سطح، پوشش خال عملکرد و درآمد دست خواهیم یافت که می

 خیز تبدیل شود. کشاورزان در مناطق برنج
 

 
 اده سازی و محلول پاشی سولفات روی )به ترتیب از راست به چپ(مراحل آم -2شکل 

 گیری: نتیجه
 در .شودمی شدید عملکرد کاهش عنصرسبب این کمبود و بوده حساس بسیار کمبود عنصر روی به برنج

 برنج عملکرد افزایش پاشی دربصورت محلول (Zn)مصرف روی  خاکی این عنصر، کاربرد سازیبهینه کنار

به همراه  یهفته قبل از گلده کی %22 یدر هزار سولفات رو 5 یپاشمحلول است. موثر بسیار آن اجزای و
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 5/8و 14 زانیعملکرد دانه به م شیدر مرحله پرشدن دانه سبب افزا یدر هزار سولفات رو 5 یپاشمحلول
کرد کاه در رقم عمل شیروش باعث افزا نیکاربرد ا نیشد. همچن النهیوگ یدر ارقام هاشم بیترتدرصد به

 %22 یسولفات رواستفاده از  ،اساس نیدرصد شده است. برا 14 و 20 زانیبه م بیبه ترت النهیو گ یمهاش
با منبع  یپاشبه همراه محلول یهفته قبل از گلده کدر مرحله یدر هزار  5 ی با غلظتپاشمحلول صورتبه

 شود.یم هیعملکرد دانه برنج توص یرتقاا یدر مرحله پرشدن دانه در مزارع برنج برا و غلظت مشابه

 کمترین پایدار بوده و دارای عملکرد به رسیدن برای عناصر مصرف هایروش تریناز مطلوب پاشیمحلول

 (.2باشد )شکل می خطر برای محیط زیست
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درصد شده و همچنین در بهبود کمیت دانه )افزایش تعداد دانه  15رسیدگی دانه  سبب بهبود عملکردی تا 
 پر و سالم( موثراست.
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