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 مقدمه -9
جهان  زیخ برنج یکه عمده کشورها ییقایو آفر ییایآس یدر کشورها (.Oryza sativa L)برنج 

شامل  زیرا ن ها فرهنگ آن ریناپذ ییبوده بلکه بخش جدا یاصل یدهند نه تنها غذا یم لیرا تشک

 اکنانس یبرا( درصد25) نیو پروتئ( درصد21) یانرژ نیتام یاصل کشورها برنج منبع نیدر ا. شود یم

سازمان  یجهان، طبق آمارها تیجمع شیتوجه به روند رو به افزابا (.FAO, 2013) کشورها است نیا

 زانیخواهد بود تا بتوان م ازیتن شلتوک ن ونیلیم 761به  2125تا سال ( فائو) یخواروبار جهان

شتر یاست که ب یدرحال نیا. نمود نیتأم ییمنبع مهم غذا نیاجهان را به  تیجمع یتقاضا

در طول پنج دهه گذشته عملکرد  (.FAO, 2013) اند قرار گرفته یبردار موجود مورد بهره یزارهایشال

 یاست که ط دهیرا به خود د( یبه زراع یها شرفتیو پ یکیژنت یها شرفتیپ) برنج دو جهش بزرگ

 (.Tonini and Cabrera, 2013) است افتهی شیاز سه برابر افزا شیه بعملکرد دانه برنج ب زانیآن م

 یقاتیتحق یها ستگاهیکشاورزان و ا نیعملکرد در زم نیب یچنان شکاف بزرگ ها، هم جهش نیا رغمبه 

 ییبه عرضه متعادل عناصر غذا ازین یعالوه بر آب کاف. حال توسعه وجود دارد در یدر کشورها

 ,Mahmoud Soltani) است یاتیح یشکاف عملکرد نیکردن ا پر یپرمصرف و کم مصرف برا

2018.) 
از عوامل مهم کاهش  یکی (Zn) ی، کمبود رو(K) میو پتاس (P) ، فسفر(N) تروژنیاز ن پس

 یها تنش نیتر از مهم یکیعنوان  به یکمبود رو. برنج است اهیدر گ( درصد 81تا  21نیب) عملکرد

که در  یاهانیگ. شناخته شده است ریاخ یها در سال ایبرنج در آس دیدر محدود کردن تول یا هیتغذ

دانه  تیفیعملکرد کمتر و ک یطور کل هب کنند، یرشد م نییقابل جذب پا یبا رو یها اکخ

موجود در دانه غالت  یدر مقدار رو( درصد 81) دار یعنوان مثال، کاهش معن به. دارند یتر نامناسب

 اگرچه در. (Cakmak, 2008) ابل جذب کم مشاهده شده استق یبا رو یها کشت شده در خاک

صورت  یکشور مطالعه مدون یزاریشال یها در خاک یکمبود عنصر رو یدانیم یابیزخصوص ار

خود  یزاریشال یبرنج اراض هیتغذ تیکه به وضع شرویکشاورزان پ یها خاک هیتجز یاست ول رفتهینپذ

خاک و آب  قاتیبخش تحق یمیش شگاهیها در آزما نخاک آ هیتجز جیاند و نتا عالقه نشان داده

و رو به  یجد ی، نشان از بروز بحران(55مربوط به سال  جینتا) کشور ثبت شده جبرن قاتیموسسه تحق

کمتر از  یرو یحاو النیمزرعه در استان گ 611از  شیکه ب چرا. دارد کینزد یا ندهیگسترش در آ

بر   گرم یلیم 16/1تعداد کمتر از  نینقطه از ا ستیو دو (خاک لوگرمیبر ک گرم یلیم 2) یحد بحران

 (.1شکل ) قابل جذب دارند یرو لوگرمیک
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 عالئم کمبود روی در اراضی شالیزاری کشور -8شکل 

 

مقابله با کمبود  یبرا یکل یاستراتژ کیعنصر،  نیکمبود ا یدارا یها در خاک یکاربرد کود رو

-Mahmoud) انجامد یم زیدر دانه ن یغلظت رو شیعملکرد دانه به افزا شیآن بوده و عالوه بر افزا

Soltani et al, 2017) به  تممکن اس مطلوب نبوده و یاقتصاد دگاهید از شهیهم کردیرو نیاما ا؛

شوند  یگذار هدف یبه نحو یستیبا یمنابع رو روش کاربرد و. باشد ازین یلیتکم یمطالعات اصالح

 به خاک، بذر و توان یرا م یرو. را داشته باشند ریتأث نیشتریب اهیگ  یبرا یور یکه بر بهبود فراهم

 .دور نمو غوطه یکود رو یبرنج را در محلول حاو ینشاها شهیر نیچن برگ افزود و هم

از  توان یرا م یرو. کاربرد آن در خاک است قیاز طر ،یرو یروش افزودن کود حاو نیتر متداول

. به خاک افزود یاریآب آب قیاز طر ایقرار دادن در مجاورت دانه و  ن،یپخش در همه زم قیطر

به  یروز پس از نشا کار 15تا  ایقبل از غرقاب و  یرو ،یغرقاب طیمعموالً در کشت برنج تحت شرا

 Doberman and) عملکرد دانه گردد شیو سبب افزا یریجلوگ یشود تا از کمبود رو یخاک داده م

fairhurst, 2000) .شیافزودن به خاک جهت افزا یبرا یمنابع مناسب عنصر رو یمعرف نیهمچن 

پژوهشگران  یشرویمهم پ یاز راهبردها یکیکشور  یزاریشال یدر اراض اهیقابل جذب گ یمقدار رو

 دیبا اکس سهیدر مقا یو سولفات رو یرو یا یت ید یخوب مانند ا تیبا حالل یرو یکودها. ستا

 ,Cakmak) شود یبرنج م اهیگ شهیبه ر شتریب یسبب انتقال رو( گرانوله) یا دانه ینامحلول و رو یرو

2008 .) 
 یها در بافت یبهبود غلظت رو یبرا دوارکنندهیام یاستراتژ کی یرو یاگر مصرف خاک یحت

مصرف در  یها  وهیش نی، او عملکرد بهتر دانه در برنج باشد اهیرشد گ شیافزا نیچن و هم یاهیگ

موثرتر مانند  یو مصرف کودها (Alloway, 2008) داشته یکمتر ریدانه تأث در یغلظت رو شیافزا

 صرفه مقرون به یباال از لحاظ اقتصاد متیق لیدل اوقات ممکن است به یکالته گاه یرو یهاکود
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در نظر  یدر محصوالت زراع یغلظت رو شیافزا یبرا یگریمکمل د یها روش دیبا نیبنابرا. نباشند

 .گرفته شود

روزنه برگ جذب و  قیاز طر ردیمورد استفاده قرار گ یبرگ یپاش صورت محلول که به یمانز یرو

از  یتعداد. ابدی یهستند انتقال م یرو ازمندیکه ن ییها به بخش اهیگ یآوند ستمیس قیسپس از طر

 یپاش عنوان منابع مناسب محلول به یرو یا یت ید یا ،یرو تراتین ،یمانند سولفات رو یمنابع رو

در  یبا سولفات رو یپاش محلول. ندا شده یغالت معرف ژهیو به یاز محصوالت زراع یدر تعداد یرگب

 زانیدر م ادیز شیافزا ،یطور کل هب. دانه مؤثر است یو بهبود غلظت رو یبرطرف کردن کمبود رو

 فادهستا اهیرشد گ ییدر مراحل نها یپاش صورت محلول هب یکه عنصر رو دهد یرخ م یدانه زمان یرو

از  یاز مشکالت ناش تواند  یم یپاش محلول (.Mahmoud-Soltani et al., 2016, 2019) شود یم

در حدود  دیبا یکرده، اما زمان پاشش رو یریسطوح ذرات خاک جلوگ یبر رو یرو تیجذب و تثب

 است زمهمینکته ن نیتوجه به ا نیچن هم. دشودانه  یغلظت رو شیانجام شود تا سبب افزا یده گل

 یبرا یاصالح یدر دانه برنج مکمل راهبردها یتجمع رو شیافزا یبرا یمختلف کودده یها که روش

( یزراع به یها دانه با استفاده از روش یرو زانیم شیافزا) یدانه برنج با عنصر رو یستیز یساز یغن

 .است
 

 دستورالعمل -2

  یكاربرد خاك -2-9

و  نیتر ساده( یختالط با خاک سطحا ایسطح خاک و  یپاشش رو) یروش کاربرد خاک

در سطح مزرعه  کنواختیصورت  هتا حد امکان ب دیروش کود با نیدر ا. راه مصرف کود است نیتر جیرا

 یول ستین یبرسد که البته کار آسان ییعنصر غذا از یکسانیمقدار  اهیپخش شود تا به هر واحد گ

 اگرچه در. کود با دقت قابل قبول هستند یتجربه در اکثر موارد قادر به پخش دست باکشاورزان 

 یانیکود در سطح مزرعه کمک شا کنواختی عیبه توز یشخم و گلخراب اتیانجام عمل یزاریشال یاراض

است که حد آستانه کود  نیمنوط به ا یتوجه شود که مصرف کود رو یستیدر تمام موارد با. کند یم

 .خاک باشد لوگرمیرم در کگ یلیم 2کمتر از  DTPAروش  در خاک مزرعه به یرو

 زمان مصرف -2-9-9

 سازی زمین  قبل از نشای برنج، هنگام آماده -1

 .توجه شود که در صورت امکان از مصرف با سایر کودها به ویژه کود فسفره پرهیز شود

فت توان به خاک افزود تا از اُ روز پس از نشاکاری نیز می 15پس از نشاکاری، حداکثر تا  -2

 .شودعملکرد جلوگیری 
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 ميزان مصرف -2-9-2

 5/1درصد در صورتی که میزان روی خاک کمتر از  22کیلوگرم در هکتار سولفات روی  21 -1

 .گرم در کیلوگرم باشد میلی

تا  5/1درصد در صورتی که میزان روی خاک بین  22کیلوگرم در هکتار سولفات روی  15  -2

 گرم در کیلوگرم باشد میلی 1

 2تا  1درصد در صورتی که میزان روی خاک بین  22کیلوگرم در هکتار سولفات روی  11 -3

 .گرم در کیلوگرم باشد میلی

های توصیه شده برای سه بار کشت برنج ارقام محلی و اصالح شده  در هر سه حالت مصرف، میزان

 کند کفایت می

 نوع كود  -2-9-3

باشد که با  صرفه باشد سولفات روی می ون بهترین کود که از جنبه اقتصادی نیز مقر مناسب

پذیری سریع این کود در خاک در رفع  باتوجه به حل. درصدهای مختلف روی در بازار موجود است

 .باشد کودهای بسیار مفید می وسریع مشکل کمبود روی جز

 نحوه مصرف  -2-9-4

لیل مقدار کم آن، د هب) در روش کاربرد خاکیبرای پخش یکنواخت کود روی در سطح مزرعه 

 25ای و به نسبت  ضرری مانند شن رودخانه توان آن را با مواد بی می( کیلوگرم در هکتار 21حداکثر 

 .شن مخلوط و مصرف نمود درصد 75کود و  درصد

 

 پاشی روش محلول كاربرد به -2-2

 برگ وکار بردن مواد مغذی در سطح  هشامل ب (یا تغذیه برگی) پاشی محلولیا کوددهی برگی 

های معمول  دلیل استفاده از این روش در سیستم هب. باشد ها می ها از این قسمت جذب آن ساقه و

توان آن را یک روش پایدار متداول در افزایش مواد مغذی  های جدید، می کشاورزی و هم در سیستم

دفعات  پاسخ گیاه به کوددهی برگی بستگی به گونه گیاه، شکل کود، غلظت کود، .محصول دانست

اساس دهی برگی معموال برترکیب کودی مورد استفاده در کود. کاربرد کود و مرحله رشدی گیاه دارد

 های چنین برای کمک به گیاه در ترمیم شوک دهی برگی همکود. شود مرحله رشدی گیاه تنظیم می
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کار  هایی سخت بهو آسیب تگرگ و سایر عوارض ناشی از شرایط آب و ناشی از انتقال از مرحله نشایی،

 .اغلب عدم موفقیت در تغذیه برگی ناشی از عدم توجه به اصول کاربرد برگی کود است .شود برده می

 از سپس و جذب برگ روزنه مصرف شود از طریق برگی پاشی صورت محلول به که زمانی روی عنصر

 .یابد هایی که نیازمند روی هستند، انتقال می آوندی گیاه به بخش سیستم طریق

 زمان مصرف -2-2-9

  اهیرا در سه مرحله مهم رشد گ یپاش توان محلول یعملکرد ارقام برنج م شیمنظور افزا به -1

 .انجام داد( یدگیو شروع رس یگلده ،یزن پنجه)

در مرحله  یپاش محلول کباری( دانه نیو پروتئ یرو زانیم شیافزا) دانه تیفیک یمنظور ارتقا به -2

 .کند یم تیکفا یدگیشروع رس

عملکرد  شیداشته و به افزا ییسزا هب ریدر پر شدن دانه تاث یدگیدر مرحله رس یپاش محلول -3

 .کند یکمک م زین

 ميزان مصرف -2-2-2

وری  برای بهره .در هزار کود سولفات روی استفاده شود 5برای هر بار مصرف حداکثر از محلول 

. شود قی از فرمول کودی توصیه میجلوگیری از آسیب به محصول، تهیه محلول بسیار رقی بیشتر و

ممکن هستند  (سولفات روی) های معدنی هایی که بر پایه نمک ویژه آن ههای با غلظت باال ب محلول

منظور یک  بدین. های کلرید مصداق دارد ویژه در مورد نمک هاین امر ب. شوندسوزش برگی سبب  است

 .دن کمبود فوری روی مناسب استدرصد در هکتار برای برطرف کر 22کیلوگرم سولفات روی 

 .پاشی نمایید لیتر آب در هکتار حل کرده و محلول 211بنابراین الزم است مقدار فوق را در 

بایست  تواند به ارتقای مقدار روی دانه نیز منجر شود که برای اینکار می این مقدار می: نکته مهم

 .پاشی در زمان رسیدن دانه انجام شود محلول

 كود نوع  -2-2-3

باشد که با  ترین کود که از جنبه اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد سولفات روی می مناسب

پذیری سریع این کود در خاک در رفع  توجه به حل با. درصدهای مختلف روی در بازار موجود است

 .باشد کودهای بسیار مفید می وسریع مشکل کمبود روی جز
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 نحوه مصرف  -2-2-4

که این عمل را . پاشی شود صورت ریز مه هپاشی زمانی است که محلول ب محلولبهترین تاثیر  -1

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

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

نیز توجه داشت که پشت برگ نیز در جذب روی ها بایستی به این نکته  عالوه بر سطح برگ -2

درجه به زیر برگ نیز  45پس با همان زاویه پاشش  .کند پاشش شده همانند سطح برگ عمل می

 .پاشی نمایید محلول

 (2شکل) نکات مهم در محلول پاشی -2-2-5

1- pH  یر صورت نیاز به تغی در. باشد 7تا  6و حدود محلول مصرفی باید در حد خنثیpH 

توان از اسید ضعیفی مثل سرکه جهت افزایش اسیدیته و یا کربنات سدیم برای  ول میمحل

 . استفاده کرد pHش کاه

ها را کوبیده و پودر نمایید  آن ترجیحاً ،دندر صورتی که کودهای حاوی روی پودری نباش -2

 .تا در آب به خوبی حل شود

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

توانند در صورت وجود مواد  اند می اند و از صافی رد شده خوبی تهیه شده ههایی که ب محلول

 .شوند زیاد موجب گرفتگی( سوسپانسیون) معلق

پاشی شود که این عمل  صورت ریز مه هپاشی زمانی است که محلول ب بهترین تاثیر محلول  -4

های  دار با نازل های بوم پاش یا با استفاده از پمپ حلولتوان از طریق افزایش فشار م را می

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

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

راحتی  هشود محلول ب وجب میشود م ها استفاده می پاش ویژه زمانی که از مه هکه این امر ب

 .روی برگ پاشیده شود

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

 .های بیشتری در زیر برگ وجود داشته باشد زمانی دارای اهمیت است که روزنه
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کمتر به  یا سلسیوسدرجه  27به درجه حرارت همیشه کوددهی برگی را تا رسیدن هوا   -7

های گیاه در  جذب در درجات حرارت باالتر بسیار ضعیف است چون روزنه .تاخیر بیاندازید

 .های باال بسته است حرارت

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

 .شود می آن جذبمانایی کود روی برگ و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 های حاوی رویودمختلف عملیات محلول پاشی با کمراحل  -2شکل 

 

 

 

 

 

 



 11/ شهرام محمودسلطانی                                                                                                              

 

 

 منابع
 

- Alloway, B.J. 2008. Zinc in soils and crop nutrition. 2nd edn. IZA Brussels, 

Belgium. 
- FAO. 2013. FAO Rice Market Monitor. Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, FAO Data Repository. Rome, Italy. 
- Tonini, A. and Cabrera, E., 2011. Opportunities for global rice research in a 

changing world (No. 2215-2019-1630.) 
- Mahmoudsoltani, S., Mohamed, M.H., Samsuri, A., Syed, M. and Sharifah, K., 

2017. Lime and Zn application effects on soil and plant Zn status at different 

growth stages of rice in tropical acid sulphate paddy soil. Azarian Journal of 

Agriculture, 4(4), pp.127-138. 
- Mahmoudsoltani, S. 2018. Zinc deficiency, causes, symptoms and solutions. 

Technical Bulletin. Rice research institute of Iran.31p . 
- Mahmoudsoltani, S., Hanafi, M.M., Samsuri, A.W., Muhammed, S.K.S. and 

Hakim, M.A., 2016. Rice growth improvement and grains bio-fortification 

through lime and zinc application in zinc deficit tropical acid sulphate soils. 

Chemical Speciation & Bioavailability, 28(1-4), pp.152-162. 
- Mahmoudsoltani, S., Mohamed, M.H., Abdul, W.S. and Sharifah, K., 2017. 

Lime and Zn interactions effects on yield, yield component, and quality of rice 

in Zn deficit tropical paddy soil. Azarian Journal of Agriculture, 4(5), pp.185-

192. 
- MahmoudSoltani, S. 2019. Quantitative and qualitative improvement of rice 

grain in paddy field through macro and micronutrient management strategies 

(focus on phosphorus and zinc). Final project report. Rice research institute of 

Iran. Rasht. Iran. 
- Cakmak, I., 2008. Enrichment of cereal grains with zinc: agronomic or genetic 

biofortification?. Plant and Soil, 302(1-2), pp.1-17. 
- Dobermann, A. and Fairhurst, T.H., 2000. Rice: Nutrient disorders and nutrient 

management. Handbook Series, Potash & Phosphate Institute (PPI), Potash & 

Phosphate Institute of Canada (PPIC) and International Rice Research Institute, 

Philippine, 191. 


