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ABSTRACT
Zinc deficiency is the most widespread soil nutritional disorder of the paddy fields that its management is more
complex due to its influence on soil properties, and therefore, requires knowledge of the proper application
rates, fertilizer types, and application methods in various soil conditions. The current two-year outdoor pot
experiment study was conducted to explain the effect of Zn fertilizers types and application methods on the
morphological characters, yield, and yield component of the Hashemi rice variety. The three factors factorial
experiment was conducted in a completely randomized block design with three replications at the rice research
institute of Iran in 2018-2019. The experimental factors were: Zn fertilizer types (four levels), application
methods (three levels), and Zn deficit paddy soils (four levels). The results indicated that all fertilizer types and
application methods significantly influenced the measured plant and soil characters. The most effective
treatments on soil available Zn, plant height, total tiller numbers, panicle length, grain yield was the soil
application of 20 kg Zn ha-1 in the source of Zn Sulphate by around 8.6 times, 10, 50, 29.3 and 50%,
respectively, and also for straw yield was the three stages Zn foliar application in the rate of 0.5% in the source
of Zn Sulphate by about 50%. Thus, it can be concluded that despite the various soil characters of the studied
paddy fields, the soil application of 20 kg Zn ha-1 followed by the three stages Zn foliar application at the rate
of 0.5% both in the source of Zn Sulphate can enhance the rice grain and straw yield considerably.
Keywords: Micronutrients, Yield, Soil Broadcasting, Foliar Application.
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تأثير نوع و روش مصرف کودهای حاوی روی بر عملکرد ،اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی و مقدار روی
قابلجذب خاک
*

شهرام محمود سلطانی

موسسه تحقیقات برنج کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رشت ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/11/10 :تاریخ بازنگری -1400/5/13 :تاریخ تصویب)1400/5/31 :

چکيده
کمبود روی پس از کمبود عناصر پرمصرف گستردهترین ناهنجاری تغذیهای در اراضی شالیزاری است .بهمنظور بررسی تأثیر
نوع و روش مصرف کودهای روی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی و روی قابلجذب در خاکهای مختلف
شالیزاری دچار کمبود روی ،آزمایشی دو ساله و گلدانی در هوای آزاد بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی  1397و  1398در مؤسسه تحقیقات برنج کشور–رشت اجرا شد .عاملهای آزمایش
شامل نوع کود روی در چهار سطح (سولفات روی ،اکسید روی Zn-EDTA ،و بدون مصرف کود روی) ،روش مصرف کود
در سه سطح (مصرف خاکی ،محلولپاشی سه مرحلهای در حداکثر پنجهزنی ،پیش از گلدهی و آغاز رسیدن دانه و غوطه
وری ریشه در محلول  0/5درصد حاوی روی) بودند .نتایج نشان داد که تمامی منابع کودی و روش مصرف در خاکهای
مورد مطالعه بر بسیاری از صفات اندازهگیری شده مانند میزان روی قابلجذب خاک ،ارتفاع بوته ،طول خوشه ،وزن هزاردانه،
عملکرد دانه و عملکرد کاه و کلش تأثیر معنیدار داشتند .بیشترین مقدار افزایش روی قابلجذب خاک ،ارتفاع بوته ،تعداد
کل پنجه ،طول خوشه و عملکرد دانه و کاه رقم هاشمی بهترتیب  3برابری 80 ،15/3 ،50،10 ،و  68درصدی ناشی از
مصرف خاکی  20کیلوگرم روی در هکتار از منبع سولفاتروی به ثبت رسید .بنابراین میتوان نتیجه گرفت در خاکهای
شالیزاری با کمبود روی مصرف خاکی  20کیلوگرم روی در هکتار از منبع سولفاتروی و سپس محلولپاشی سه مرحلهای
میتواند سبب بهبود چشمگیر عمکرد دانه و کاه برنج رقم هاشمی شود.
واژههای کليدی :عناصر کممصرف ،عملکرد ،مصرفخاکی ،محلولپاشی.

مقدمه
برنج غذای اصلی نیمی از مردم جهان را که بیشتر در کشورهای
در حال توسعه زندگی میکنند تشکیل داده و  21درصد از انرژی
و  15درصد از پروتئین مورد نیاز ساکنان مناطق برنجخیز در این
کشورها را تامین میکند (FAO, 2018؛  .)Depar, 2011با توجه
به روند رو به افزایش جمعیت جهان ،تا سال  2025به 760
میلیون تن شلتوک برای پاسخگویی به نیاز غذایی رو به رشد
جمعیت جهان به این منبع راهبردی غذایی نیاز میباشد .اگرچه
معرفی ارقام مقاوم و پرمحصول ،آب آبیاری کافی برای تولید پایدار
و اقتصادی برنج ضروری است ولی عدم توجه به نیاز غذایی به
ویژه عناصر کممصرف حیاتی مانند روی چالشی جدی در این
مسیر است.
پس از نیتروژن ،فسفر و پتاسیم کمبود فراگیر روی
مهمترین ناهنجاری پیش روی تولید برنج و مسئول کاهش
عملکرد آن ( Fageria et al., 2002; Quijano-Guerta et al.,
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 )2002; Rehman et al., 2012است .بیش از  30درصد خاکهای
جهان دارای کمبود روی قابلجذب گیاه بوده ()Alloway, 2008
و در مقایسه با بقوالت ،غالت حساسیت بیشتر به این کمبود
داشته که منجر به کاهش چشمگیر عملکرد دانه و کیفیت غذایی
دانه آنها میشود ( .)Rehman et al., 2012با این حال فراوانی
کمبود روی در اراضی شالیزاری در مقایسه با اراضی تحت کشت
سایر غالت  50درصد بیشتر بوده و این گیاه در بیش از  50درصد
شالیزارها به نحوی با ناهنجاریهای ناشی از این کمبود روبروست
(.)Dobermann and Fairhurst, 2000; Fageria et al., 2002
بنابراین کمبود روی یکی از مهمترین تنشهای غذایی پیش روی
برنج و عامل محدودکننده تولید آن در شالیزارهای تحت آبیاری
آسیاست ( .)Quijano-Guerta., 2002عنصر روی در تعدادی از
فرایندهای فیزیولوژیکی رشد گیاه و فرآیندهای سوختوساز آن
از جمله فعالسازی  300آنزیم ،سنتز پروتئین ،متابولیسمهای
درگیر در تولید کربوهیدراتها ،چربیها ،اکسین و اسیدهای
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نوکلئیک ،بیان ژن و تنظیم باروری (تشکیل گرده) دخالت دارد
( .)Gao et al., 2011عنصر روی با تحت تأثیر قرار دادن
فعالیتهای آنزیمهای هیدروژناز و کربونیک آنهیدراز ،تثبیت
ساختارهای ریبوزومی و سنتز سیتوکروم ،نقش بسیار مهمی در
متابولیسم گیاه بازی میکند .آنزیمهای گیاهی که توسط روی
فعال میشوند عمدتا در متابولیسم قندها ،حفظ یکپارچگی
ساختار غشای سلولی ،سنتز پروتئین ،تنظیم سنتز هورمون
اکسین و تشکیل گرده دخیل هستند ( .)Alloway, 2008علیرغم
گستره بسیار وسیع از فعالیتهای فیزیولوژیکی عنصر روی در
گیاه نقش شرایط محیطی به ویژه خاک در فراهمی زیستی آن به
شدت بر قابلیت جذب آن توسط گیاه تأثیر میگذارد.
کاربرد کود روی در خاکهای دارای کمبود این عنصر ،یک
راهبرد کلی برای مقابله با کمبود آن بوده و عالوه بر افزایش
عملکرد دانه به افزایش غلظت روی در دانه نیز میانجامد
(Houssain et al., 2012؛ .)Mahmoud Soltani et al., 2017
کودهای حاوی روی بایستی بنحوی مصرف شوند که سبب
بیشترین فراهمی روی برای جذب گیاه شوند .روش کاربرد و منابع
روی بایستی به نحوی هدفگذاری شوند که بر بهبود فراهمی روی
برای گیاه بیشترین تأثیر را داشته باشند .روی را میتوان به خاک،
بذر و برگ افزود ( )Johnson et al., 2005و همچنین ریشه
نشاهای برنج را در محلول حاوی کود روی غوطهور نمود.
(.)Graham et al., 1999
متداولترین روش افزودن کود روی از طریق کاربرد خاکی
است ( .)Jiang et al., 2007; Kumar, 2017 and 2020اگرچه
روی را میتوان از طریق پخش در همه زمین ،قراردادن در
مجاورت دانه و یا از طریق آب آبیاری به خاک افزود .معموالً در
کشت برنج تحت شرایط غرقابی ،روی را قبل از غرقاب و یا پس
از نشا به خاک میدهند تا از کمبود روی جلوگیری و سبب افزایش
عملکرد دانه شود (Doberman and fairhurst, 2000؛ Naik and
 .)Das, 2007همچنین گزینش منابع روی مناسب برای افزودن
به خاک نیز میتواند یک راهبرد جایگزین برای بهبود در
دسترسبودن روی برای گیاه در شرایط اراضی غرقابی باشد
( .)Kumari et al., 2017; Zulfigar et al., 2020کودهای روی با
حاللیت خوب مانند سولفاتروی و  Zn-EDTAدر مقایسه با
اکسیدروی کممحلولتر و روی دانهای (گرانوله) سبب انتقال روی
بیشتر به ریشه گیاه برنج میشود Gupta et al. (2016) .نشان
دادند اهمیت تأثیر روش کاربرد کود روی بر جذب روی توسط
برنج به ترتیب عبارتاند از مخلوط با خاک> پخش در سطح
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خاک> پخش نواری Khan et al. (2003) .در یک آزمایش مزرعه-
ای در یک خاک آهکی-قلیایی برای بررسی افزایش عملکرد
شلتوک توسط هر یک از روشهای کاربرد کود نشان دادند که
مصرف خاکی کود روی در مقایسه با فروبردن ریشه در محلول
حاوی روی یا محلولپاشی عملکرد بهتری داشت .در آزمایشات
گلخانهای با استفاده از ژنوتیپهای با کارایی روی باال و در خاک
لوم رس سیلتی و میزان روی عصاره گیری شده با  DTPAحدود
 0/7میلیگرم در کیلوگرم ،کاربرد  20کیلوگرم روی در هکتار
باعث افزایش عملکرد و محتوای روی دانه شد ( Beebout et al.,
 .)2010به همین ترتیب  ،در یک آزمایش مزرعه ای با خاک رسی
( )pH=6و میزان روی عصاره گیری شده با  DTPAحدود 0/8
میلیگرم در کیلوگرم ،کاربرد  10کیلوگرم روی در هکتار در تمام
روشهای کاشت مانند غرقاب سنتی و مرطوب و خشک شدن
متناوب و با استفاده از رقم محلی نیز تأثیر مشابه به ثبت رسیده
است (.)Beebout et al., 2010
روی زمانی که بهصورت محلولپاشی برگی پاشیده شود ،از
طریق روزنه برگ جذب و سپس از طریق سیستم آوندی گیاه به
بخشهایی که نیازمند روی هستند انتقال مییابد .تعدادی از
منابع روی مانند سولفات روی ،نیترات روی و  Zn-EDTAبهعنوان
کود محلولپاشی مناسب برگی در تعدادی از محصوالت زراعی
معرفی شده است .محلولپاشی با سولفاتروی در برطرف کردن
کمبود روی و بهبود غلظت روی دانه مؤثر است ( Stomph et al.,
 .)2011بهطورکلی ،افزایش میزان روی دانه زمانی رخ میدهد که
عنصر روی بهصورت محلولپاشی در مراحل نهایی رشد گیاه
استفاده شود .افزایش قابلتوجهی در عملکرد دانه ،کاه و غلظت
روی دانه با محلولپاشی کودهای سولفاتروی و Zn-EDTA
مشاهده شده ،اما بیشترین افزایش با استفاده از کود Zn-EDTA
مشاهده گردید ( .)Karak and Das, 2006محلولپاشی روی
(سولفاتروی 0/5درصد) در شروع خوشهدهی در افزایش دو
برابری میزان روی دانه موثربود (.)Phattarakul et al., 2011
فروبردن ریشه نشا در محلولهای حاوی کود روی ممکن
است رویکردی عملیتر و راحتتر از مصرف خاکی و یا
محلولپاشی روی باشد .بنابراین ،این روش به عنوان یک گزینه
مناسب جایگزین روشهای دیگر کاربرد روی در شرایط اراضی
پست و غرقابی است ).(Dobermann and Fairhurst, 2000
) Abilay and De Datta (1978گزارش دادند که گیاهچههای
برنجی که ریشه آنها پیش از نشاکاری در محلول  2درصد
اکسیدروی غوطهورشده است عملکرد دانه بیشتری نسبت به
اختالط روی به صورت پایه با خاک داشته است .وقتی گیاهچه
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روی) بودند .در این آزمایش ،بر اساس نتایج ثبتشده در بانک
اطالعاتی بخش تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات برنج
کشور 30 ،نمونه از خاکهای شالیزاری استان گیالن و با گستره
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت ،انتخاب و نمونهبرداری
شدند .پس از تعیین برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن
مانند بافت خاک ،اسیدیته گل اشباع ،کربن آلی ،فسفر و پتاسیم
قابلجذب و روی قابلجذب  ،خاکی با روی قابلجذب کمتر از
آستانه بحرانی (کمتر از  2میلی گرم در کیلوگرم ( Dobermann
 )and Fairhurst, 2000انتخاب و برای آزمایش مورداستفاده قرار
گرفت .نمونه خاک انتخابی (جدول  )1هوا خشک و خرد شده و
از الک دو میلیمتری عبور داده شده و به مقدار  20کیلوگرم در
گلدانهای پالستیکی با حجم  30لیتر ریخته شدند .کود پتاسیم
به مقدار  100کیلوگرم اکسید پتاسیم ( )K2Oدر هکتار از منبع
سولفات پتاسیم (  2گرم در گلدان) پیش از نشاکاری به خاک
کلیه گلدانها اضافه شد .کود نیتروژن به مقدار 60کیلوگرم
نیتروژن از منبع اوره ( 1/5گرم در هر گلدان) و در سه مرحله
پیش از نشاکاری ،در مرحله وجین و در مرحله تشکیل جوانه اولیه
خوشه به خاک گلدانها افزوده گردید .کود فسفره نیز به مقدار
 45کیلوگرم در هکتار پنتا اکسید فسفر ( )P2O5از منبع
سوپرفسفات تریپل ( 1گرم در هر گلدان) به خاک افزوده و
بهخوبی مخلوط گردید .تیمارهای نوع کود روی شامل
سولفاتروی ،اکسیدروی و روی  ،EDTAروش مصرف شامل
مصرف خاکی ( 20کیلوگرم روی در هکتار) ،محلولپاشی (0/5
کیلوگرم در هکتار روی) و فرو بردن ریشه در محلول حاوی روی
( 0/5درصد روی) برحسب مورد در طول آزمایش اجرا شد .در
تمامی موارد ،مصرف کودها براساس حدود بحرانی و مقدار
موجودی ذاتی خاک محاسبه و پس از کسر از میزان توصیه شده
به خاک افزوده شده است .پس از غرقابنمودن و گلخراب کردن
خاکهای گلدانها و قرار دادن آب به ارتفاع پنج سانتیمتر از
سطح خاک ،نشاکاری در هر گلدان با سه گیاهچه برای رقم برنج
هاشمی انجام شد.

برنجی که ریشهاش در محلول  2درصد اکسیدروی غوطهورشده
است با محلولپاشی تکمیلی با محلول 0/5درصد سولفاتروی
تیمار گردید افزایش عملکرد دانه بیشتری در مقایسه با فرو بردن
ریشه در محلول به تنهایی داشته است .کاشت نشاهایی که در
خزانه در محلول یک درصد سولفاتروی غوطهور شده است
افزایش عملکرد دانه برنج بیشتری ( 9/2تن در هکتار) در مقایسه
با محلولپاشی روی ( 8/5تن در هکتار) و شاهد بدون روی (6/1
تن در هکتار) از خود نشان داده است (.)Khan et al., 2003
همچنین افزایش عملکرد دانه برنج (تا 41درصد بیشتر از شاهد)
با فرو بردن ریشه نشادر محلول یک درصد سولفاتروی در خزانه
برنج گزارش شده است ).(Rashid et al., 1999
مدیریت کمبود روی پس از کمبود عناصر پرمصرف در
اراضی شالیزاری بهعلت تاثیرپذیری از ویژگیهای خاک دشوار و
نیازمند دانش کافی پیرامون میزان ،نوع ،روش مصرف کود و
شرایط خاک است .برای مقابله با اثرات منفی گسترده کمبود روی
بر عملکرد برنج و همچنین تأثیر نوع خاک بر فراهمی روی ،و
تنوع روشهای مصرف و منابع کودی حاوی روی ،آزمایش گلدانی
دو ساله حاضر بهمنظور بررسی واکنش رقم هاشمی نسبت به
کاربرد منابع مختلف عنصر روی به روشهای گوناگون مصرف
(بهصورت پایه  ،محلولپاشی و غوطهور کردن ریشه گیاه برنج در
محلول حاوی روی) در خاکهای متفاوت شالیزاری با کمبود روی
تدوین و اجرا شد.

مواد و روشها
این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با سه تکرار و بهصورت کاشت گلدانی گیاه برنج در هوای
آزاد در سالهای زراعی  1397و  1398در موسسه تحقیقات برنج
کشور ،رشت انجام شد .عاملهای آزمایش شامل نوع کود روی در
چهار سطح (سولفاتروی ،اکسیدروی Zn-EDTA ،و بدون مصرف
کود روی) ،روش مصرف کود در سه سطح (مصرف خاکی،
محلولپاشی سه مرحلهای در حداکثر پنجهزنی ،پیش از گلدهی
و آغاز رسیدن دانه و غوطهوری ریشه در محلول  0/5درصد حاوی

جدول  -1برخی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مورد آزمايش
شماره نمونه واکنش خاک

قابلیت هدایت
الکتریکی
دسیزیمنس بر متر

2

6/6

0/20

روی قابل
جذب

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل
جذب

مواد خنثی شونده

-------میلیگرم در کیلوگرم-------

0/73

12

در حین انجام آزمایش و بر اساس مراحل مختلف رشد برنج
(پنجهزنی ،گلدهی و رسیدن دانه) و در هنگام برداشت و برای

138

نیتروژن

کربن آلی

رس

سیلت

شن

-------------------درصد --------------------

21

0/1

1/12

38

40

22

اندازهگیری صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مانند ارتفاع بوته،
طول خوشه ،وزن خوشه ،تعداد خوشه چه در خوشه از هر گلدان

(علمی  -پژوهشی)

و از تعداد پنج ساقه اصلی مورد نمونهبرداری قرار گرفتند .سایر
صفات گیاهی شامل تعداد کل پنجهها نیز مورد ارزیابی قرار
گرفتند .صفات مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد شامل وزن
هزاردانه ،عملکرد گلدان ،و تعداد دانه در خوشه در زمان برداشت
نیز اندازهگیری و محاسبه شدند .میزان روی قابلجذب خاک همه
گلدانها نیز در انتهای آزمایش اندازه گیری شد .پس از
اندازهگیری و گردآوری دادهها ابتدا از آزمون آماری کولموگرف-
اسمیرونوف برای نرمال بودن دادهها استفاده شد .تجزیه و تحلیل
دادهها با نرمافزار  SASو مقایسه میانگین نیز با روش حداقل
اختالفات معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال  5درصد با نرم افزار
 MSTATCانجام گرفت.

نتايج و بحث
ميزان روی قابلجذب خاک

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که هر دو عامل اصلی (نوع کود و
روش مصرف کود) و برهمکنش آنها در سطح احتمال  1درصد بر
میزان روی قابلجذب خاک تأثیر معنیدار داشتند (جدول.)2
مقایسه میانگین اثرات ساده فاکتورهای اصلی نشان داد روش
مصرف کود در مقایسه با شاهد بر این صفت تأثیر مثبت و معنیدار
داشته و بیشترین میزان تأثیر ناشی از کاربرد سولفات روی 22
درصد ( 5/02میلیگرم در کیلوگرم) بوده که نسبت به شاهد (2/1
میلیگرم در کیلوگرم) سبب افزایش  235درصدی این صفت شده
است (جدول  .)3همچنین بررسی تأثیر روش مصرف کود به تنهایی
نیز حاکی از آن است که مصرف خاکی ( 4/53میلیگرم در
کیلوگرم) بیشترین میزان تأثیر را بر میزان روی قابلجذب خاک
داشته که نسبت به شاهد ( 2/1میلیگرم در کیلوگرم) سبب
افزایش  210درصدی این صفت شده است (جدول  .)3همچنین
بررسی نتایج برهمکنش عاملهای مورد آزمایش مندرج در جدول
( )4نشان میدهد که موثرترین ترکیب تیماری برای رقم هاشمی
مصرف خاکی  20کیلوگرم روی در هکتار از منبع سولفاتروی 22
درصدی ( 6/میلیگرم در کیلوگرم) بوده که نسبت به شاهد (عدم
مصرف روی) ( 2/2میلیگرم در کیلوگرم) تفاوت  305درصدی را
به ثبت رسانیده است .اگرچه با مصرف خاکی کود اکسید روی (6/0
میلیگرم در کیلوگرم) که سبب افزایش  3برابری میزان روی خاک
شده است تفاوت معنیداری نداشت چرا که مبنای مصرف کودها
مقدار یکسان روی ( 20کیلوگرم روی در هکتار) از منابع مختلف
بوده بنابراین عدم تفاوت معنیدار در تأثیر منابع روی مصرفی بر
میزان روی قابل دسترس نیز دور از انتظار نبوده است .اگرچه کود
سولفاتروی بعلت حاللیت بیشتر و در نتیجه آزادسازی سریعتر
روی و توان تولید محیط اسیدیتر نسبت به سایر منابع کودی مورد
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مطالعه در افزایش فراهمی روی در خاک موثرتر است ( Cakmak,

 .)2009; Rehman et al. 2012; Shivay et al., 2015براساس حد
آستانه روی در اراضی شالیزاری ( Dobermann and Fairhust,
 2( )2000میلیگرم روی در کیلوگرم خاک) تمام خاکهای مورد
بررسی بدون تفاوت معنیدار با هم از کمبود روی رنج میبرند.
) Mahmoudsoltani et al. (2017, 2016نشان دادند که با مصرف
 5و  10کیلوگرم روی در هکتار بصورت مخلوط با خاک میزان روی
قابلجذب خاک افزایش چشمگیری در مراحل مختلف رشد یافت.
ارتفاع بوته
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که همه عاملهای اصلی (نوع کود،
روش مصرف کود و برهمکنش آنها بر ارتفاع بوته برنج رقم محلی
هاشمی در سطوح احتمال  1درصد تأثیر معنیدار داشتند (جدول
 .)2مقایسه میانگین اثرات ساده فاکتورهای اصلی نشان داد اثر
نوع کود بر این صفت نشان از اختالف معنیدار آنها با هم و با
شاهد (بدون مصرف کود روی) داشته و بیشترین میزان افزایش
ناشی از مصرف  20کیلوگرم روی در هکتار از منبع سولفاتروی
 131/2( %22سانتیمتر) بوده که نسبت به شاهد ( 124/2سانتی
متر)  5/6درصد افزایش را نشان میدهد که البته با کود اکسید
روی ( 129/8سانتیمتر 4/5 -درصد افزایش نسبت به شاهد)
اختالف معنیداری نشان نداده است .بررسی تأثیر روش مصرف
کود به تنهایی نیز حاکی از آن است که مصرف خاکی (130/5
سانتیمتر) بیشترین تأثیر معنیدار (  5/1درصد نسبت به شاهد)
را بر صفت ارتفاع بوته داشت .اگرچه این روش مصرف با روش
محلولپاشی سه مرحلهای (در مراحل حداکثر پنجهزنی ،یک هفته
پیش از گلدهی و شروع رسیدن دانه) ( 128/5سانتیمتر3/5 -
درصد افزایش نسبت به شاهد) تفاوت معنیداری نداشته است
(جدول  .)3همچنین بررسی نتایج برهمکنش عاملهای مورد
آزمایش حاکی از تأثیر معنیدار بر این صفت داشته و نتایج مندرج
در جدول ( )4نشان میدهد که موثرترین ترکیبهای تیماری
بدون تفاوت معنیدار برای رقم هاشمی مصرف خاکی  20کیلوگرم
روی در هکتار از منبع سولفاتروی ( 135/7سانتیمتر) و مصرف
خاکی  20کیلوگرم روی در هکتار از منبع  Zn- EDTAبوده
( 134/7سانتیمتر) که نسبت به شاهد ( 124/2سانتیمتر) به-
ترتیب  9/4و  8/5درصد افزایش به ثبت رسیده است .یافتههای
) Slaton et al.(2005در بررسی تأثیر نوع و زمان مصرف کودهای
حاوی روی (سولفات روی ،لیگنو سولفاتروی و دو نوع مختلف از
اکسی سولفات) بر صفات برنج در چهار مزرعه با محتوای روی
قابلجذب متفاوت حاکی از آن است که هر چه مقدار روی
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به ثبت رسیده است Shivay et al. (2008; 2015) .بر این نکته
تاکید داشتند عناصر کممصرفی مانند روی هرگاه با بنیانهای
اسیدی مانند سولفات مصرف شوند چون در محل پخش شرایط
اسیدیتری ایجاد میکنند بهتر از سایر منابع کودی مانند اکسید
و یا کالتها میتواند به جذب روی کمک کرده و منجر به بهبود
شرایط رشد و نموی گیاه برنج بشوند.

قابلجذب کمتر باشد میزان تاثیرپذیریاش از تیمارهای کاربردی
در مقایسه با شاهد زیادتر خواهد بودChakeralhosseini et al. .
) (2009در بررسی تأثیر میزان ،منبع و روش مصرف روی بر صفات
کمی و کیفی برنج رقم چرام نشان داد که تمامی روشهای مصرف
و منابع کود روی بر عملکرد این رقم تأثیر داشته ولی بیشترین
اثر (افزایش بیش از  50درصدی) ناشی از مصرف خاکی 40
کیلوگرم روی در هکتار و محلولپاشی سه در هزار سولفاتروی

جدول  -2تجزيه واريانس تأثير نوع و روش مصرف کود روی بر صفات مورفولوژيک ،عملکرد و اجزای عملکردبرنج رقم هاشمی و ميزان روی قابلجذب در
خاکهای مختلف
صفات اندازهگیری شده

درجه
آزادی طول خوشهوزن هزاردانهعملکرد دانه روی قابلجذب خاک تعداد خوشهچه در
تعداد دانه در خوشه
خوشه
میلیگرم در کیلوگرم
گرم
گرم
سانتیمتر

منابع تغییرات

سال
تکرار(سال)
نوع کود روی
روش مصرف کود روی
سال× نوع کود روی
سال ×روش مصرف کود روی
نوع کود ×روش مصرف کود روی
سال× نوع کود ×روش مصرف کود روی
اشتباه آزمایش
ضریب تغییرات

1
4
3
2
3
2
6
6

*20/05
**12/10
**14/70
*12/38
5/05ns
0/38ns
**1/87
0/94ns
2/93
7/47

8/00ns
2/41ns
**55/00
**15/04
2/04ns
7/04ns
**10/93
2/19ns
2/51
7/72

*6/60
2/95ns
**270/49
**306/46
3/82ns
**10/02
**136/78
**5/02
1/52
4/46

**6/85
0/00ns
**32/63
**4/73
**1/67
**3/33
**4/59
**0/85
0/003
1/39

0/12ns
*2/48
**9/83
2/72ns
0/12ns
0/00ns
1/09ns
0/00ns
0/94
11/28

5/55ns
4/22ns
**133/55
7/38ns
2/44ns
1/38ns
*19/74
1/61ns
11/05
14/71

عملکرد کاه ارتفاع بوته
گرم

سانتیمتر

تعداد کل پنجه

6/72ns
**1/68ns 380/42
10/18ns 5/23ns 0/17ns
**171/68** 180/05**745/32
**12/34ns 193/17**502/09
3/72ns
**1/01ns 830/83
8/68ns
**0/05ns 2/83
**25/93** 62/87** 168/17
2/90ns
**0/06ns 18/09
5/99
13/75
0/23
10/95
2/89
1/23

 * ،nsو ** به ترتيب عبارتند از عدم معنیداری ،معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد
جدول  -3مقايسه ميانگين اثرات ساده سطوح گوناگون نوع و روش مصرف کود روی بر صفات مورفولوژيک ،عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی و ميزان
روی قابل اجذب در خاکهای مختلف
تیمار

نوع کود

روش مصرف

سطوح
سولفاتروی
اکسیدروی
Zn EDTA

بدون کود
خاکی
محلولپاشی
آغشته کردن ریشه

طول خوشه وزن هزاردانه عملکرد دانه
گرم
گرم
سانتیمتر
27/83a 22/00a 23/72a
22/19b 21/67a 23/55ab
21/72b 20/17b 22/44bc
18/50c 18/17c 21/83c
25/32a 21/37a 23/67a
22/87b 20/29b 22/75ab
19/48c 19/83b 22/25b

روی قابلجذب خاک
میلیگرم در کیلوگرم
5/02a
4/99a
4/37ab
2/17c
4/53a
2/54b
1/48c

صفات اندازهگیری شده
عملکرد کاه و کلش ارتفاع بوته
تعداد خوشهچه در
تعداد کل پنجه
تعداد دانه در خوشه
خوشه
سانتیمتر
گرم
24/78a
131/22a
46/25a
25/44a
9/11a
23/55a
129/78a
42/18b
23/67ab
8/88a
23/27a
126/66b
37/198c
22/33b
8/88a
17/83b
124/17c
31/18d
19/00c
7/50b
23/17a
130/46a
43/26a
23/08a
8/95a
22/12a
128/54a
40/59b
22/75a
8/54ab
21/80a
124/87b
34/35b
22/00a
8/29b

حروف مشابه در جدول تفاوت معنیدار ندارند

تعداد کل پنجه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که فقط عامل اصلی نوع کود
( )p≤0.01و برهمکنش نوع کود و روش مصرف ( )p≤0.01بر
تعداد کل پنجه برنج رقم محلی هاشمی تأثیر معنیدار داشته و
عامل روش مصرف تأثیر معنیداری بر این صفت نداشت (جدول
 .)2مقایسه میانگین اثرات ساده نوع کود بر این صفت نیز نشان
از اختالف معنیدار آنها با هم و با شاهد (بدون مصرف کود روی)
داشته و بیشترین میزان افزایش ناشی از مصرف  20کیلوگرم
روی در هکتار از منبع سولفاتروی  24/8( %22عدد) بوده که
نسبت به شاهد ( 17/8عدد)  38/9درصد افزایش را نشان
میدهد که البته با کود اکسیدروی (23/5عدد 32/1 -درصد

افزایش نسبت به شاهد) و  23/27( Zn-EDTAعدد30/50 -
درصد افزایش نسبت به شاهد) اختالف معنیداری نشان نداده
است .بررسی تأثیر روش مصرف کود به تنهایی نیز حاکی از آن
است که مصرف خاکی ( 23/2عدد) از نظر عددی و نه
معنیداری بیشترین تأثیر را بر این صفت داشت .اگرچه این
روش مصرف با روش محلولپاشی سه مرحلهایی (در مراحل
حداکثر پنجهزنی ،یک هفته پیش از گلدهی و شروع رسیدن
دانه) ( 22/2عدد) و آغشته کردن ریشه ( 21/8عدد) تفاوت
معنیداری نداشته است (جدول  .)3همچنین بررسی نتایج
برهمکنش عاملهای مورد آزمایش حاکی از تأثیر معنیدار
برهمکنش مثبت و معنیدار عاملهای کاربردی بر این صفت

محمود سلطانی :تأثير نوع و روش مصرف کودهای حاوی روی بر 2309 ...

(علمی  -پژوهشی)

بوده و نتایج مندرج در جدول ( )4نشان میدهد که موثرترین
ترکیب تیماری برای رقم هاشمی مصرف خاکی  20کیلوگرم
روی در هکتار از منبع سولفاتروی ( 27/0عدد) و مصرف خاکی
 20کیلوگرم روی در هکتار از منبع اکسیدروی (25/5عدد) که
نسبت به شاهد ( 21/8عدد) بهترتیب  51/40و  43/0درصد
افزایش به ثبت رسیده است که تفاوت معنیداری با هم ندارند.
براساس نتایج این پژوهش مصرف روی در میزان ،روش و نوع
کود بهطور موثری توانسته است منجر به افزایش تعداد پنجه
کل بشود .اگرچه سولفاتروی بهعلت حاللیت بیشتر و در نتیجه
آزادسازی سریعتر روی و توان تولید محیط اسیدیتر نسبت به
سایر روشها ،و روش مصرف خاکی نیز بعلت افزایش فراهمی
روی در خاک پیش از انتقال گیاهچه در بین انواع کود مصرفی
موثرتر بوده است،Rehman et al. (2012) ،Cakmak (2009) .
) Shivay et al. (2015و ) Ahmad et al. (2012بر این نکته
تاکید دارند که مصرف خاکی سولفاتروی به دالئل ذکر شده
راهکاری مناسب برای بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و

عملکردی برنج در اراضی با کمبود روی است .چرا که عنصر
روی با تأثیر بر بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی گیاه مانند
متابولیسم اکسین و فعالیت آنزیمها و سنتز نوکلئوتیدها نقش
مؤثری بر تولید پنجه در گیاهان زراعی داشته و بنابراین با
افزایش میزان روی قابلجذب خاک ،تعداد پنجه بارور در برنج
افزایش یافت ( .)Doberman and Fairhurst, 2000مطالعات
نشان داده است که کاربرد روی به میزان  15کیلوگرم در هکتار
به شکل سولفاتروی موجب افزایش معنیدار تعداد پنجه در
کپه برنج ارقام محلی و اصالح شده ،گردید ( Mahmoudsoltani
 .)et al., 2016 and 2017از طرف دیگر )،Shivay et al. (2010
) Singh et al. (2014و ) Kumar et al. (2020نیزگزارش نمودند
که کاربرد عناصر کممصرف به ویژه از طریق محلولپاشی در
مراحل مهم رشد سبب افزایش جذب این عناصر شده و در
نتیجه سبب بهبود فعالیتهای فتوسنتزی و انتقال مجدد این
عناصر در اندامهای گیاه برنج و با بهبود اجزای عملکرد به
عملکرد بیشتر و تولید دانه با کیفیتتر میانجامد.

جدول شماره  -4مقايسه ميانگين برهم کنش سطوح گوناگون نوع و روش مصرف کود روی بر صفات مورفولوژيک ،عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی و
ميزان روی قابلجذب در خاکهای مختلف
تیمارهای آزمایشی
نوع کود

روش مصرف

سولفاتروی
سولفاتروی
سولفاتروی
اکسیدروی
اکسیدروی
اکسیدروی

خاکی
محلولپاشی
آغشته کردن ریشه
خاکی
محلولپاشی
آغشته کردن ریشه
خاکی
محلولپاشی
آغشته کردن ریشه
خاکی
محلولپاشی
آغشته کردن ریشه

Zn EDTA
Zn EDTA
Zn EDTA

بدون کود
بدون کود
بدون کود

صفات انازهگیری شده
روی قابلجذب خاک
میلیگرم در کیلوگرم
6/61a
2/23de
2/14ef
5/99b
2/13d
1/99g
3/44c
2/17def
2/25d
1/48h
1/48h
1/48h

عملکرد کاه و کلش ارتفاع بوته
طول خوشهوزن هزاردانهعملکرد دانه
تعداد کل پنجه
تعداد خوشهچه در خوشهتعداد دانه در خوشه
سانتیمتر
گرم
گرم
گرم
سانتیمتر
27/00a 135/7a
52/10a
28/00a
10/00a
36/75a 23/67a 25/17a
25/00abcd 131/00ab
43/90c
25/00ab
8/33bc
24/43c 22/00ab 23/50ab
22/33bcd 127/00bc
30/53g
23/33abc
9/00abc
22/30d 20/33bc 22/50ab
25/50ab 126/30bc
39/33d
26/00ab
9/33ab
28/02b 23/67a 24/33ab
21/33cde 128/00bc
37/20f
21/33bc
8/33bc
20/52de 19/67bc 23/50ab
23/00abcd 125/70bc
37/43f
23/67abc
9/00abc
19/66e 21/67ab 22/83ab
24/33abcd 134/7a
39/95d
22/33ab
9/00abc
20/52de 20/00bc 22/33ab
21/00de 131/00ab
50/56b
22/67abc
9/00abc
25/53c 21/33ab 22/37ab
21/33de 125/33c
38/25e
22/00bc
8/70abc
20/52de 19/67bc 22/00b
17/83e 124/17cd
31/18g
19/00c
7/50c
18/50ef 18/17c 21/83b
17/83e 124/17cd
31/18g
19/00c
7/50c
18/50ef 18/17c 21/83b
17/83e 124/17cd
31/18g
19/00c
7/50c
18/50ef 18/17c 21/83b

حروف مشابه در جدول تفاوت معنیدار ندارند ،اعداد  3 ، 2 ،1و  4در تيمار نوع کود به ترتيب عبارتند از کود سولفات روی ،اکسيدروی و  Zn EDTAو بدون
مصرف کود؛ اعداد  2 ،1و  3در تيمار روش مصرف به ترتيب عبارتند از  :کاربرد خاکی ،محلولپاشی و غوطهوری ريشه در محلول کود

تعداد کل پنجه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که فقط عامل اصلی نوع کود
( )p≤0.01و برهمکنش نوع کود و روش مصرف ( )p≤0.01بر تعداد
کل پنجه برنج رقم محلی هاشمی تأثیر معنیدار داشته و عامل
روش مصرف تأثیر معنیداری بر این صفت نداشت (جدول .)2
مقایسه میانگین اثرات ساده نوع کود بر این صفت نیز نشان از
اختالف معنیدار آنها با هم و با شاهد (بدون مصرف کود روی)
داشته و بیشترین میزان افزایش ناشی از مصرف  20کیلوگرم روی
در هکتار از منبع سولفاتروی  24/8( %22عدد) بوده که نسبت

به شاهد ( 17/8عدد)  38/9درصد افزایش را نشان میدهد که
البته با کود اکسیدروی (23/5عدد 32/1 -درصد افزایش نسبت
به شاهد) و  23/27( Zn-EDTAعدد 30/50 -درصد افزایش
نسبت به شاهد) اختالف معنیداری نشان نداده است .بررسی تأثیر
روش مصرف کود به تنهایی نیز حاکی از آن است که مصرف خاکی
( 23/2عدد) از نظر عددی و نه معنیداری بیشترین تأثیر را بر
این صفت داشت .اگرچه این روش مصرف با روش محلولپاشی
سه مرحلهایی (در مراحل حداکثر پنجهزنی ،یک هفته پیش از
گلدهی و شروع رسیدن دانه) ( 22/2عدد) و آغشته کردن ریشه
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( 21/8عدد) تفاوت معنیداری نداشته است (جدول  .)3همچنین
بررسی نتایج برهمکنش عاملهای مورد آزمایش حاکی از تأثیر
معنیدار برهمکنش مثبت و معنیدار عاملهای کاربردی بر این
صفت بوده و نتایج مندرج در جدول ( )4نشان میدهد که
موثرترین ترکیب تیماری برای رقم هاشمی مصرف خاکی 20
کیلوگرم روی در هکتار از منبع سولفاتروی ( 27/0عدد) و مصرف
خاکی  20کیلوگرم روی در هکتار از منبع اکسیدروی (25/5عدد)
که نسبت به شاهد ( 21/8عدد) بهترتیب  51/40و  43/0درصد
افزایش به ثبت رسیده است که تفاوت معنیداری با هم ندارند.
براساس نتایج این پژوهش مصرف روی در میزان ،روش و نوع کود
بهطور موثری توانسته است منجر به افزایش تعداد پنجه کل بشود.
اگرچه سولفاتروی بهعلت حاللیت بیشتر و در نتیجه آزادسازی
سریعتر روی و توان تولید محیط اسیدیتر نسبت به سایر روشها،
و روش مصرف خاکی نیز بعلت افزایش فراهمی روی در خاک
پیش از انتقال گیاهچه در بین انواع کود مصرفی موثرتر بوده است.
)Shivay et al. ،Rehman et al. (2012) ،Cakmak (2009
) (2015و ) Ahmad et al. (2012بر این نکته تاکید دارند که
مصرف خاکی سولفاتروی به دالئل ذکر شده راهکاری مناسب
برای بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و عملکردی برنج در اراضی
با کمبود روی است .چرا که عنصر روی با تأثیر بر بسیاری از
فرآیندهای بیولوژیکی گیاه مانند متابولیسم اکسین و فعالیت
آنزیمها و سنتز نوکلئوتیدها نقش مؤثری بر تولید پنجه در گیاهان
زراعی داشته و بنابراین با افزایش میزان روی قابلجذب خاک،
تعداد پنجه بارور در برنج افزایش یافت ( Doberman and
 .)Fairhurst, 2000مطالعات نشان داده است که کاربرد روی به
میزان  15کیلوگرم در هکتار به شکل سولفاتروی موجب افزایش
معنیدار تعداد پنجه در کپه برنج ارقام محلی و اصالح شده ،گردید
( .)Mahmoudsoltani et al., 2016 and 2017از طرف دیگر
) Singh et al. (2014) ،Shivay et al. (2010و Kumar et al.
) (2020نیزگزارش نمودند که کاربرد عناصر کممصرف به ویژه از
طریق محلولپاشی در مراحل مهم رشد سبب افزایش جذب این
عناصر شده و در نتیجه سبب بهبود فعالیتهای فتوسنتزی و
انتقال مجدد این عناصر در اندامهای گیاه برنج و با بهبود اجزای
عملکرد به عملکرد بیشتر و تولید دانه با کیفیتتر میانجامد.

بر این صفت نیز نشان از اختالف معنیدار آنها با هم و با شاهد
(بدون مصرف کود روی) داشته و بیشترین میزان افزایش ناشی از
مصرف  20کیلوگرم روی در هکتار از منبع سولفاتروی %22
( 23/7سانتیمتر) بوده که نسبت به شاهد ( 21/83سانتیمتر)
 8/7درصد افزایش را نشان میدهد که البته با کود
اکسیدروی( 23/5سانتیمتر  7/9 -درصد افزایش نسبت به شاهد)
اختالف معنیداری نشان نداده است .بررسی تأثیر روش مصرف
کود به تنهایی نیز حاکی از آن است که مصرف خاکی (23/7
سانتیمتر) بیشترین تأثیر معنیدار را بر این صفت داشت .اگرچه
این روش مصرف با روش محلولپاشی سه مرحلهایی (در مراحل
حداکثر پنجهزنی ،یک هفته پیش از گلدهی و شروع رسیدن دانه)
( 22/7سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشته است (جدول .)3
همچنین بررسی نتایج برهمکنش عاملهای مورد آزمایش حاکی
از تأثیر معنیدار برهمکنش مثبت و معنیدار عاملهای کاربردی
بر این صفت بوده و نتایج مندرج در جدول ( )4نشان میدهد که
موثرترین ترکیب تیماری برای رقم هاشمی مصرف خاکی 20
کیلوگرم روی در هکتار از منبع سولفاتروی ( 25/2عدد) و مصرف
خاکی  20کیلوگرم روی در هکتار از منبع اکسیدروی (24/3عدد)
که نسبت به شاهد ( 21/8عدد) بهترتیب  15/3و  11/5درصد
افزایش به ثبت رسیده است که تفاوت معنیداری با هم ندارند.
طول خوشه یک صفت ژنتیکی تقریبا ثابت است ،اما عوامل اقلیمی
و خاکی مختلف با توجه به ایجاد شرایط بهینه باعث تاثیرگذاری
برطول خوشه میشوند .همچنین نتایج نشان داده است که ارقام
برنج دارای عملکرد باال دارای طول خوشه بزرگتری
هستند( Rahman et al. (2011) .)Allagholipoor et al., 2016و
) Mahmoudsoltani et al. (2016 and 2017گزارش نمودند که
طول خوشه برنج به ترتیب با مصرف خاکی  30و 20کیلوگرم
سولفاتروی در هکتار افزایش یافت .تأثیر روی بر افزایش طول
خوشه احتماال به دلیل آن است که این عنصر در فعالیت آنزیم
تریپتوفان سینتتاز به عنوان پیش ماده تولید اکسین موثر است.
در نتیجه ،با افزایش تولید اکسین و متعاقب آن افزایش رشد طولی
ساقه و شاخسارهها دور از انتظار نخواهد بودKumar et al., ( .
 Shivay et al. (2015) .)2020نیز از افزایش  8/3درصدی طول
خوشه با مصرف  5کیلوگرم روی در هکتار به صورت خاکی گزارش
نمود.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که هر دو عامل اصلی (نوع کود
( )p≤0.01و روش مصرف کود( )p≤0.05و برهمکنش آنها
( )p≤0.01بر تعداد کل پنجه برنج رقم محلی هاشمی تأثیر
معنیدار داشتند (جدول  .)2مقایسه میانگین اثرات ساده نوع کود

تعداد خوشهچه در خوشه (خوشه فرعی)

طول خوشه

براساس نتایج تجزیه واریانس نوع کود( )p≤0.01به عنوان دو عامل
اصلی و برهمکنش نوع کود در روش مصرف کود ( )p≤0.05بر
تعداد خوشهچه در خوشه (خوشه فرعی) برنج رقم محلی هاشمی

(علمی  -پژوهشی)

تأثیر معنیدار داشته این در حالی است که روش مصرف کود بر
این صفت تأثیر معنیدار نداشت (جدول .)2مقایسه میانگین اثرات
ساده فاکتورهای اصلی نشان داد اگرچه تمام انواع کود بر این
صفت در مقایسه با شاهد تأثیر مثبت و معنیدار داشته ولی منابع
کود سولفات روی و اکسید روی با یکدیگر اختالف معنیدار
نداشتند .بیشترین میزان تأثیر نوع کود مصرفی بدون تفاوت
معنیدار با یکدیگر ناشی از مصرف  20کیلوگرم روی در هکتار از
منبع سولفاتروی  9/1( %22عدد) و سپس اکسید روی (8/9
عدد) بوده که نسبت به شاهد ( 7/5عدد) به ترتیب  21/3و 18/7
درصد افزایش را در صفت تعداد خوشهچه در خوشه (خوشه
فرعی) نشان میدهند .همچنین بررسی تأثیر روش مصرف کود به
تنهایی نیز حاکی از آن است که مصرف خاکی ( 9عدد) و
محلولپاشی سه مرحلهای (  8/5عدد) بدون تفاوت معنیدار با
یکدیگر بیشترین تأثیر معنیدار را بر این صفت داشته و بهترتیب
سبب افزایش  20و  13/5درصدی صفت تعداد خوشهچه در
خوشه (خوشه فرعی) شدهاند (جدول  .)3همچنین بررسی نتایج
برهمکنش عاملهای مورد آزمایش مندرج در جدول ( )4نشان
میدهد که موثرترین ترکیب تیماری برای رقم هاشمی مصرف
خاکی  20کیلوگرم روی در هکتار از منبع سولفاتروی ( 10عدد)
بوده که نسبت به شاهد  33/3درصد افزایش به ثبت رسیده است.
وزن هزاردانه

براساس نتایج تجزیه واریانس نوع کود( ،)p≤0.01روش مصرف
کود ( )p≤0.01بهعنوان عاملهای اصلی و برهمکنش آنها
( )p≤0.01بر وزن هزاردانه برنج رقم محلی هاشمی تأثیر معنیدار
داشتند (جدول  .)2مقایسه میانگین اثرات ساده فاکتورهای اصلی
نشان داد که اثر نوع کود بر این صفت حاکی از اختالف معنیدار
آنها با هم و با شاهد (بدون مصرف کود روی) بوده و بیشترین
میزان افزایش ناشی از مصرف  20کیلوگرم روی در هکتار از منبع
سولفاتروی  22( %22گرم) بوده که نسبت به شاهد ( 18/2گرم)
 20/9درصد افزایش را نشان میدهد که با سایر منابع کودی
اختالف معنیداری دارد .بررسی تأثیر روش مصرف کود به تنهایی
نیز حاکی از آن است همه روشهای مصرف منجر به افزایش وزن
هزاردانه شده ولی بیشترین افزایش نسبت به شاهد مربوط به
مصرف خاکی ( 21/4گرم) و به میزان  17/6درصد بود (جدول
 .)3همچنین بررسی نتایج برهمکنش عاملهای مورد آزمایش
مندرج در جدول ( )4نشان میدهد که موثرترین ترکیب تیماری
برای رقم هاشمی مصرف خاکی  20کیلوگرم روی در هکتار و به
ترتیب از منبع سولفاتروی و اکسید روی (هر دو به میزان 23/7
گرم) بوده که نسبت به شاهد (عدم مصرف روی) ( 18/2گرم) در

محمود سلطانی :تأثير نوع و روش مصرف کودهای حاوی روی بر 2311 ...

حدود  30/3درصد افزایش به ثبت رسیده است .براساس نظر
) Matsuzuki (2001وزن هزاردانه در گیاه برنج از پایدارترین
صفتها بشمار میآید چرا که رشد دانه در این گیاه با پوست
خارجی آن محدود است .عالوه بر آن وزن هزاردانه نقش بسیار
مهمی در افزایش عملکرد دانه بازی میکند .با این وجود به نظر
میرسد کاربرد کود روی با بهبود پرشدن دانه تأثیر مثبتی بر وزن
هزاردانه داشته و باعث افزایش در این صفت شده است ( Rahman
 .)et al., 2011به نظر میرسد که افزایش وزن هزاردانه در اثر
مصرف روی به دلیل افزایش مواد ذخیره شده و کاهش محدودیت
منبع میباشد که موجب سرازیر شدن مواد پرورده به سمت دانه
شده و دانهی پرتری شکل میگیرد ( .)Broadly et al., 2007سایر
محققین نیز اثر مثبت کاربرد عنصر روی را بر افزایش وزن هزار
دانه گزارش کردهاند که این افزایش به احتمال زیاد مربوط به
تأثیر عنصر روی بر هورمون ایندول استیک اسید میباشد.
همچنین گزارش شده است که کمبود روی ،موجب میگردد تا
دانههای ضعیفی تشکیل گردد (.)Joshi and Pendi, 2005
همچنین ،محققان مهمترین دلیل افزایش وزن هزاردانه را افزایش
و بهبود فرآیند انتقال مجدد مواد غذایی و افزایش انتقال اولیه به
وسیله تحریک هورمونها و افزایش انتقال در آوند آبکش دانستند
و گزارش نمودند که تأثیر سولفاتروی بر افزایش کارایی آوند
آبکش در انتقال مواد غذایی به دانه و پر شدن آن از مهمترین
عوامل تأثیر سولفاتروی بر افزایش وزن هزار دانه است ( Jiang
 Shivay et al. (2015) .)et al., 2007گزارش نمودند که مصرف
هر مقدار کود روی از منبع سولفاتروی (1و  5کیلوگرم در هکتار)
و هر دو روش مصرف خاکی و محلولپاشی سبب افزایش وزن
هزاردانه در رقم باسماتی شده است .در دو آزمایش دیگر نیز
بیشترین وزن هزاردانه از مصرف  10کیلوگرم روی در هکتار به
دست آمد (.)Mahmoudsoltani et al., 2016 and 2017
تعداد دانه در خوشه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اگرچه نوع کود ( )p≤0.01به-
عنوان یکی از عاملهای اصلی و برهمکنش آنها ( )p≤0.05بر تعداد
دانه در خوشه برنج رقم محلی هاشمی تأثیر معنیدار داشتند ولی
اثر روش مصرف بر این صفت معنیدار نبود (جدول  .)2مقایسه
میانگین اثرات ساده فاکتورهای اصلی نشان داد که اثر نوع کود بر
این صفت حاکی از اختالف معنیدار آنها با هم و با شاهد (بدون
مصرف کو د روی) بوده و بیشترین میزان افزایش ناشی از مصرف
 20کیلوگرم روی در هکتار از منبع سولفاتروی 25/4( %22عدد)
بوده که نسبت به شاهد ( 19عدد)  33/7درصد افزایش را نشان
میدهد که اگرچه با  Zn-EDTAاختالف معنی داری دارد ولی با
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اکسید روی اختالف معنیداری نداشت .بررسی تأثیر روش مصرف
کود بهتنهایی نیز حاکی از آن است که اگرچه همه روشهای
مصرف منجر به افزایش عددی تعداد دانه در خوشه شده ولی
تفاوت معنی داری با هم نداشتند .با این حال بیشترین افزایش
نسبت به شاهد مربوط به مصرف خاکی (23/1عدد) بود (جدول
 .)3همچنین بررسی نتایج برهمکنش عاملهای مورد آزمایش
مندرج در جدول ( )4نشان میدهد که موثرترین ترکیب تیماری
برای رقم هاشمی مصرف خاکی  20کیلوگرم روی در هکتار و به
ترتیب از منبع سولفاتروی ( 28/0عدد) و اکسید روی ( 26گرم)
بوده که نسبت به شاهد (عدم مصرف روی) ( 19عدد) به ترتیب
 47/4و  36/8درصد افزایش به ثبت رسیده استZhu et al., .
) (2008و ) Broadly et al. (2007تاکید داشتند که روی با نقش
کلیدی در ساخت کلروفیل و در نتیجه محتوای کلروفیل باالتر
میتواند سبب افزایش تعداد دانه از طریق افزایش میزان مواد
فتوسنتزی شود .از طرف دیگر افزایش کربوهیدراتهای ناشی از
فعالیتهای فتوسنتز برای دوره طوالنی ممکن است باعث انتقال
موثر مواد غذایی به غالف (دانه) ،در نتیجه تعداد دانههایپر را در
گیاهان زراعی به ویژه برنج افزایش داده و منجر به بهبود عملکرد
گیاه شودMahmoudsoltani et al. (2016, 2018, 2019 and .
) Ram et al.(2016) ،2020و ) Khampuang et al. (2020در
مطالعات جداگانه گزارش کردند که مصرف روی از منابع کودی
مختلف (سولفات روی ،اکسیدروی و  ) Zn-EDTAبه روش خاکی
و محلولپاشی و یا درترکیب با همدیگر سبب افزایش تعداد دانه
و همچنین تعداد دانه پر در برنج شده است .اگرچه Khan et al.
) (2003نیز گزارش نمودند فرو بردن ریشه گیاهچه برنج در
محلول  0/1درصد سولفاتروی در خزانه برنج سبب افزایش
عملکرد دانه برنج (تا  41درصد بیشتر از شاهد) شده است .هرگاه
عنصر روی به صورت نمکهای اسیدی مانند سولفاتروی به خاک
افزوده شود با تولید محیط اسیدیتر نسبت به سایر منابع کودی
مانند اکسید و یا کالت ها جذب روی را تسریع کرده و سبب
افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گیاه برنج میشود ( Shivay et
.)al. 2008; 2015
عملکرد دانه

نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که نوع کود و روش مصرف
کود به عنوان عاملهای اصلی و برهمکنش عاملهای اصلی در
سطح احتمال  1درصد بر عملکرد دانه برنج رقم محلی هاشمی
تأثیر معنیدار داشتند (جدول  .)2براساس مقایسه میانگین اثرات
ساده فاکتورهای اصلی ،اثر نوع کود بر این صفت حاکی از اختالف
معنیدار آنها با هم و با شاهد (بدون مصرف کود روی) داشته و

بیشترین میزان افزایش ناشی از مصرف  20کیلوگرم روی در
هکتار از منبع سولفاتروی  27/8( %22گرم) بوده که نسبت به
شاهد ( 18/5گرم)  50/3درصد افزایش را نشان میدهد که با
سایر منابع اختالف معنیداری دارد .همچنین بررسی تأثیر روش
مصرف کود به تنهایی نیز حاکی از آن است همه روشهای مصرف
منجر به افزایش عملکرد دانه شده و به ترتیب مصرف خاکی
( 24/3گرم 36/8 -درصد افزایش نسبت به شاهد -بیشترین
تأثیر) ،محلولپاشی سه مرحلهای و غوطه وری ریشه بیشترین
تأثیر معنیدار را بر این صفت داشته و همه آنها با هم نیز اختالف
معنیدار دارند (جدول  .)3همچنین بررسی نتایج برهمکنش عامل
های مورد آزمایش حاکی از تأثیر معنیدار نوع کود و روش مصرف
کودهای حاوی روی بر این صفت داشته و نتایج مندرج در جدول
( )4نشان میدهد که موثرترین ترکیب تیماری برای رقم هاشمی
مصرف خاکی  20کیلوگرم روی در هکتار از منبع سولفاتروی
( 36/8گرم) بوده که نسبت به شاهد(عدم مصرف روی) در حدود
 80درصد افزایش به ثبت رسیده است (جدول  .)4روی نقش
اصلی در فرآیند گردهافشانی ،تشکیل اندامهای زایشی نر و ماده و
فرآیند تشکیل دانه را در گیاه برنج دارد ( Wijebandara et al.,
 .)2009ولی واکنش گیاه برنج به عنصر روی به میزان روی خاک
و اسیدیته خاک بستگی تام دارد ( .)Slaton et al., 2001از آنجائی
که خاک های شالیزاری مورد مطالعه دارای اسیدیته نزدیک به
خنثی میباشند به نظر میرسد مصرف سولفاتروی نسبت به
سایر منابع کودی مصرفی با تولید محیط اسیدی سبب حاللیت
بیشتر روی شده و به جذب بیشتر آن کمک میکند .از طرف دیگر
سولفاتروی مقدار بیشتری روی قابل حل در آب نسبت به سایر
کودها داشته و مقدار کافی روی برای رشد گیاه فراهم کرده و
سبب افزایش  76 ،16 ،26و  71درصدی عملکرد دانه در مقایسه
با شاهد در چهار خاک شالیزاری با کمبود روی در آمریکا شد
( .)Slaton et al., 2005با بررسی اثرات میزان ،منبع و روش
مصرف کود روی بر صفات کمی و کیفی برنج رقم چرام گزارش
شده که مصرف روی از منبع سولفاتروی به طور معنیداری باعث
افزایش عملکرد ( 56/9درصد) شد ( Chakeralhosseini et al.,
 .)2009پژوهشگران دیگری نیز گزارش کردند که مصرف سولفات
روی ،ارتفاع بوته ،طول خوشه ،میزان پر شدن دانه ،وزن هزاردانه
و در نهایت عملکرد دانه را افزایش میدهد (.)Zhu et al., 2008
) Ahmad et al. (2012گزارش نمودند که مصرف کودهای حاوی
روی در هر روش مصرف سبب افزایش میزان عملکرد دانه شده و
نتایج نشان داده که بیشترین تأثیر مربوط به مصرف خاکی 6
میلیگرم روی در کیلوگرم روی از منبع سولفاتروی بوده (33/7

(علمی  -پژوهشی)

گرم در هر گلدان) بوده که نسبت به شاهد ( 26/1گرم)  32درصد
افزایش داشت .این یافتهها با نتایج پژوهشهای
) Mahmoudsoltani et al. (2016, 2017, 2018, 2020در یک
راستا است.
عملکرد کاه و کلش

نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که نوع کود و روش مصرف
کود به عنوان عاملهای اصلی و برهمکنش عاملهای اصلی در
سطح احتمال  1درصد بر عملکرد کاه و کلش برنج رقم محلی
هاشمی تأثیر معنیدار داشتند (جدول  .)2براساس مقایسه
میانگین اثرات ساده فاکتورهای اصلی ،اثر نوع کود بر این صفت
حاکی از اختالف معنیدار آنها با هم و با شاهد (بدون مصرف کود
روی) داشته و بیشترین میزان افزایش ناشی از مصرف 20
کیلوگرم روی در هکتار از منبع سولفاتروی  46/3( %22گرم)
بوده که نسبت به شاهد ( 31/2گرم)  48/4درصد افزایش را نشان
میدهد که با سایر منابع اختالف معنیداری دارد .همچنین
بررسی تأثیر روش مصرف کود به تنهایی نیز حاکی از آن است
همه روشهای مصرف منجر به افزایش عملکرد دانه شده و به-
ترتیب مصرف خاکی ( 43/3گرم 38/8 -درصد افزایش نسبت به
شاهد -بیشترین تأثیر) ،محلولپاشی سه مرحلهای و غوطه وری
ریشه بیشترین تأثیر معنیدار را بر این صفت داشته و همه آنها
با هم نیز اختالف معنیدار دارند (جدول  .)3همچنین بررسی
نتایج برهمکنش عاملهای مورد آزمایش حاکی از تأثیر معنیدار
نوع کود و روش مصرف کودهای حاوی روی بر این صفت داشته
و نتایج مندرج در جدول ( )4نشان میدهد که موثرترین ترکیب
تیماری برای رقم هاشمی مصرف خاکی  20کیلوگرم روی در
هکتار از منبع سولفاتروی ( 52/1گرم) بوده که نسبت به
شاهد(عدم مصرف روی) در حدود  67/8درصد افزایش به ثبت
رسیده است (جدول  .)4بنظر میرسد دارا بودن کمترین میزان
ماده آلی و مقدار روی نسبت به خاکهای دیگر میتواند بخشی
از تأثیر محلولپاشی را بر عملکرد کاه و کلش توجیه نماید .چرا
که کمبود ماده آلی احتمال تشکیل کمپلکسهای آلی -روی را
کاهش داده و روی کمتری در خاک برای استفاده گیاه ذخیره می
شود .همچنین بررسی نتایج برهمکنش عاملهای مورد آزمایش
حاکی از تأثیر معنیدار نوع خاک و روش مصرف کود بر این صفت
داشته و نتایج مندرج در جدول ( )4نشان میدهد که موثرترین
ترکیب تیماری برای رقم هاشمی محلولپاشی  5در هزار
سولفاتروی و در خاک شماره 58/3( 2گرم) بوده که نسبت به
شاهد (عدم مصرف روی) در همان خاک بیش از  50درصد
افزایش به ثبت رسیده است .بنظر میرسد عملکرد زیستی نشان

محمود سلطانی :تأثير نوع و روش مصرف کودهای حاوی روی بر 2313 ...

( Uphoff,

دهنده میزان تجمع ماده خشک در گیاه می باشد
 .)2005افزایش عملکرد ماده خشک با مصرف عنصر کممصرف
روی به دالیل مختلفی از جمله افزایش بیوسنتز اکسین در حضور
عنصر روی ،افزایش آنزیم کربونیک انهیدراز که در تمامی
بافتهای فتوسنتزی حضور دارد و برای بیوسنتز کلروفیل مورد
نیاز است ،بهبود عملکرد فتوسیستمهای نوری ،افزایش فعالیت
فسفواینول پیرووات کربوکسیالز و ریبولوز بی فسفات کربوکسیالز،
کاهش تجمع سدیم در بافتهای گیاهی و افزایش جذب نیتروژن
و فسفر در حضور عنصر روی مرتبط میباشد .تمامی عوامل مذکور
در افزایش شاخصهای رشد از قبیل تعداد و اندازه برگ ،ارتفاع
بوته و تعداد شاخههای جانبی مؤثر میباشد و از این طریق
عملکرد ماده خشک افزایش مییابد .گزارش شده است که عنصر
روی میزان فتوسنتز و دوام سطح برگ را افزایش داد و در نتیجه
میزان تولید مواد پرورده افزایش می¬یابد ( Yousefi and Zandi,
 Ahmad et al. (2012) .)2012در بررسی کاربرد همزمان منابع و
روشهای مصرف کود روی در ترکیب با ماده آلی نشان داد که
تمامی روش های مصرف درترکیب با ماده آلی بیشترین تأثیر را
در افزایش میزان عملکرد کاه و کلش داشته و نتایج نشان داده
که بیشترین تأثیر مربوط به مصرف خاکی  6میلیگرم روی در
کیلوگرم روی از منبع سولفاتروی بههمراه  5درصد وزنی خاک
کود آلی بوده ( 75گرم در هر گلدان) بوده که نسبت به شاهد
( 54گرم)  40درصد افزایش داشت .این نکته بر این تاکید دارد
که اگر خاک دچار کمبود ماده آلی باشد در مقایسه با خاکهایی با
ماده آلی مناسبتر توانایی کمتری در افزایش حال لیت و قابلیت
جذب روی داشته و تأثیر مصرف خاکی آنرا کاهش میدهد ( Aziz
et al., 2010؛ Gurmani et al., 2012; Hussain et al., 2012 a,
 .)bاز انجائی که کارآیی مصرف کودهای حاوی روی به حاللیت
آنها در محیط خاک بستگی دارد .و در این میان کود سولفاتروی
نسبت به بسیاری از منابع از حاللیت بیشتری به ویژه در شرایط
اسیدیته خنثی و قلیایی برخوردار است ،در نتیجه منبعی موثر با
سرعت تأثیر سریع بوده و میزان روی قابلجذب را بسرعت افزایش
داده و در حفظ آن نیز توانمندتر است ( ;Hussain eta al., 2011
 .)Rehman et al., 2012اگرچه سایر منابع مانند  Zn-EDATو
 Zn-DTPAبهطور پایای با سولفاتروی ولی با قیمت بیشتر
میتواند منجر به افزایش عملکرد کاه و دانه برنج شود.

نتيجهگيری
مصرف عنصر روی در قالب کودهای حاوی روی و روشهای
گوناگون کاربرد رایجترین راهکار مقابله با کمبود مهمترین عنصر
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 گرم در36/8( %22 کیلوگرم روی در هکتار از منبع سولفاتروی
 گرم در هر گلدان) در18/5( گلدان) بوده که نسبت به شاهد
 درصد افزایش را نشان میدهد که با سایر منابع اختالف80 حدود
 همچنین این ترکیب تیماری بر عملکرد کاه رقم.معنیداری دارد
 گرم در هر52/1( هاشمی نیز تأثیر معنیدار و مثبت داشته
گلدان) بوده که نسبت به شاهد (عدم مصرف روی) در همان خاک
 اگرچه در هر دو. درصد افزایش به ثبت رسانده است68 بیش از
صفت عملکرد دانه و عملکرد کاه محلول پاشی با کودهای حاوی
 با توجه به نتایج مثبت.روی راه حل جایگزین شناخته شده است
این پژوهش پیشنهاد میشود نتایج آن در آزمون مزرعهای و
همچنین با مقادیر متنوعتر و در خاکها و با ارقام گوناگون نیز
.تکرار شود
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

کممصرف در اراضی شالیزاری بوده و از مهمترین روشهای
 دادههای این پژوهش.بهزراعی برای افزایش عملکرد برنج میباشد
حاکی از این است که محدوده گسترده و ترکیبات گوناگونی از
 روشهای مصرف و مقادیر مختلف روی،کودهای حاوی روی
میتواند بهعنوان راهکاری برای مقابله با کاهش عملکرد در
خاکهای با کمبود روی در نظر گرفته شود که همگی بهصورت
 اما.معنیداری سبب افزایش اجزای عملکرد و عملکرد شده است
 کیلوگرم روی در هکتار از منبع20 از بین همه آنها مصرف خاکی
سولفاتروی و سپس محلولپاشی سه مرحلهای در مراحل مهم
 پیش از گلدهی و آغاز،رشد گیاه برنج مانند حداکثر پنجهزنی
رسیدن دانه میتواند سبب بهبود چشمگیر عمکرد دانه برنج رقم
 نتایج همچنین نشان.هاشمی در خاکهای با کمبود روی بشود
20 میدهد بیشترین میزان افزایش عملکرد دانه ناشی از مصرف
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