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ABSTRACT
Zinc (Zn) next to N and P is the most important nutrient that its deficiency is considered to be a serious
widespread nutritional disorder of the world’s rice paddy fields which causes yield reduction. The current field
study was conducted to explain the effect of Zn application (basal and foliar) on morphological characteristics,
rice yield and yield components, and more broadly, grains bio-fortification (Zn and protein content). The two
factors factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replications in the
farmer field in 2018-2019. The applied treatments were basal application of zinc sulfate at three levels (0, 10
and 20 kg.ha-1 Zn), and foliar application 0.5% zinc sulfate (ZFA) in four levels (no ZFA, ZFA at maximum
tillering, ZFA at flowering and ZFA at grain filling stages). Basal Zn sulfate was applied before ploughing and
thoroughly mixed with the surface plough layer. Results showed that almost all of the collected data except
amylose content and gelatinization temperature were significantly affected by basal and foliar application of
Zn, and their interactions (P≤0.01 or P≤0.05). The highest value of spikelet per panicle, grains per panicle, 1000
grains weight, grain yield and biomass were found at 20 kgha-1 basal Zn application and foliar application at
maximum tillering and flowering stage, meanwhile the highest grain Zn content and white rice protein content
were observed at 20 kgha-1 and foliar application at grain filling stage. The highest Zn content in all rice tissues
were obtained at 20 kg.ha-1 basal application. The maximum Zn content in leaves and stems, roots, and panicles
were found by foliar application at maximum tillering, flowering and ripening stages, respectively. It can be
concluded that in order to produce higher grain and straw yield, the higher Zn treatment and earlier foliar
application, whereas for quality factors, latter stage application were effective.
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تأثير کاربرد پايه و محلولپاشی کود سولفات روی بر جذب روی ،عملکرد و اجزاء عملکرد برنج رقم هاشمی
1

شهرام محمود سلطانی ،*1مهرزاد اله قلیپور ،1مريم شکوری کتيگری ،1علی پورصفر طبالوندانی
 .1موسسه تحقیقات برنج کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رشت ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/8/27 :تاریخ بازنگری -1398/10/14 :تاریخ تصویب)1398/10/14 :

چکيده
کمبود روی پس از نیتروژن و فسفر ،مهمترین نارسایی تغدیهای و عامل مهمی در کاهش عملکرد برنج است .بنابراین به
منظور بررسی تأثیر کاربرد روشهای مصرف روی (مصرف پایه و محلولپاشی) بر برنج رقم هاشمی ،آزمایش مزرعهای به
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد .فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از
کودپاشی پایه (کاربرد خاکی) کود سولفات روی در سه سطح ( 10 ،0و  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی) و محلولپاشی
 0/5درصد سولفات روی در چهار سطح (بدون محلولپاشی ،در زمان حداکثر پنجهزنی ،یکهفته قبل از گلدهی و شروع
پرشدن دانه) .روشهای مختلف کاربرد سولفات روی بر تمام خصوصیات اندازهگیری شده به استثنای میزان آمیلوز و دمای
ژالتینیشدن ،تأثیر معنیداری داشت .باالترین تعداد خوشه در بوته ،تعداد دانه در خوشه ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و
عملکرد زیستتوده با کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلولپاشی در مرحله یک هفته قبل از گلدهی
و رسیدگی و همچنین باالترین محتوای روی آرد با کاربرد خاکی  10کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلولپاشی در
مرحله پرشدن دانه حاصل شد؛ در حالیکه باالترین محتوای پروتئین آرد نیز با کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات
روی و محلولپاشی در مرحله یکهفته قبل از گلدهی بهدست آمد .کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی باعث
باالترین محتوای روی برگ ،ساقه ،ریشه و خوشه ،محلولپاشی مرحله پنجهزنی باعث باالترین محتوای روی برگ و ساقه،
محلولپاشی مرحله خوشهدهی باعث باالترین محتوای روی ریشه و محلولپاشی مرحله رسیدگی باعث باالترین محتوای
روی خوشه شد .بنابراین ،کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلولپاشی یکهفته قبل از مرحله گلدهی
و پرشدن دانه ،به عنوان راهکاری جهت بهبود کیفیت دانه و همین مقدار کود پایه به همراه محلولپاشی در مرحله گلدهی
برای عملکرد و اجزای عملکرد مناسب است.
واژه های کليدی :برنج ،رقم هاشمی ،کود روی ،کاربرد پایه ،محلولپاشی.

مقدمه
برنج ( )Oryza sativaیکی از غذاهای اصلی بیش از نیمی از
جمعیت جهان ،به ویژه آسیا و آفریقاست که در این مناطق بیش
از  90درصد برنج تولیدی ،همزمان مصرف میشود (FAO, 2013؛
 .)Alloway, 2009برنج  21درصد از انرژی و  15درصد از پروتئین
مورد نیاز جمعیتهای انسانی در کشورهای برنجخیز جهان را
فراهم میکند ( .)FAO, 2013با توجه به روند رو به افزایش
جمعیت جهان ،طبق آمارهای سازمان خواروبار جهانی (فائو) تا
سال  2025به  7۶0میلیون تن شلتوک نیاز خواهد بود تا بتوان
میزان تقاضای جمعیت جهان را به این منبع مهم غذایی تأمین
نمود .این در حالی است که بیشتر شالیزارهای موجود مورد بهره
برداری قرار گرفتهاند ( .)FAO, 2013در طول پنج دهه گذشته،
عملکرد برنج دو جهش بزرگ (پیشرفتهای ژنتیکی و بهزراعی)
را به خود دیده است که طی آن میزان عملکرد دانه برنج به بیش
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( Khoshgoftarmanesh et al.

از سه برابر افزایش یافته است
2009؛  .)Tonini and Cabrera, 2011علیرغم این جهشها،
همچنان شکاف بزرگی بین عملکرد در زمین کشاورزان و
ایستگاههای تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.
عالوه بر آب کافی نیاز به عرضه متعادل عناصر غذایی پرمصرف و
کممصرف برای پرکردن این شکاف عملکردی حیاتی است
(.)Mahmoud Soltani, 2018
پس از نیتروژن ( ،)Nفسفر ( )Pو پتاسیم ( ،)Kکمبود روی
( )Znیکی از عوامل مهم کاهش عملکرد (بین 20تا  80درصد)
در برنج است ( .)Fageria et al, 2002در مقایسه با حبوبات ،غالت
بهطورکلی به ابتال به کمبود روی و کاهش قابلتوجه در عملکرد
دانه و کیفیت غذایی ،حساسترند ( .)Cakmak, 2008با این حال،
نظر به این موضوع که بیش از  50درصد از اختالل تغذیهای در
محصوالت مستعد در سراسر جهان به کمبود روی اختصاص دارد،
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قابل توجه است که فراوانی کمبود روی در برنج از سایر محصوالت
زراعی بیشتر است ( .)Doberman and fairhurst, 2000کمبود
روی به عنوان یکی از مهمترین تنشهای تغذیهای در
محدودکردن تولید برنج در آسیا در سالهای اخیر شناخته شده
است .گیاهانی که در خاکهای با روی در دسترس پایین رشد
میکنند ،بهطورکلی عملکرد کمتر و کیفیت دانه نامناسبتری
دارند ( .(Welch and Graham, 2000به عنوان مثال ،کاهش
معنیدار ( 80درصد) در مقدار روی موجود در دانه غالت کشت-
شده در خاکهای با روی قابل دسترس کم مشاهده شده است
( .)Cakmak, 2008این کاهش در غلظت روی در دانه ،سبب
کاهش فراهمی زیستی آن در انسان شده و ممکن است به کمبود
روی در جمعیتهای حساس انسانی منجر شود ( Hussain et al.,
 .)2012در واقع ،کمبود روی در غذای جوامع بشری در حال
تبدیلشدن به یکی از مشکالت عمده بهداشت عمومی در بسیاری
از کشورها ،به ویژه در آنهایی که مردم به مواد غذایی مبتنی بر
غالت وابسته هستند ،میباشد (.)Mahmou Soltani, 2018
کاربرد کود روی در خاکهای دارای کمبود این عنصر ،یک
استراتژی 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., 2017اما
این رویکرد همیشه از دیدگاه اقتصادی مطلوب نبوده و ممکن
است به مطالعات اصالحی تکمیلی نیاز باشد .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 خاک
است .روی را میتوان از طریق پخش در همه زمین ،قرار دادن 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 استراتژی جایگزین برای
بهبود در دسترسبودن روی برای گیاه در شرایط اراضی پست
باشد .کودهای روی با حاللیت خوب مانند ای دی تی ای روی و
سولفات روی در مقایسه با اکسید روی نامحلول و روی دانهای
(گرانوله) سبب انتقال روی بیشتر به ریشه گیاه برنج میشود.
) Gupta and Kalra (2006نشان دادند که از نظر جذب روی

توسط برنج ،تأثیر روش کاربرد کود بر جذب به ترتیب عبارتاند
از مخلوط با خاک> پخش در سطح خاک> پخش نواریKhan .
) et at. (2003در یک آزمایش مزرعهای 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 آزمایشهای مزرعهای دو ساله در خاک
نسبتاً قلیایی رسی شنی با روی کافیRehman et al.(2012) ،
شاهد افزایش مقدار روی خاک و گیاه پس از مصرف سولفات روی
در زمان پنجهزنی و یا شروع خوشهدهی بودند در حالیکه کاربرد
روی در زمان نشا و یا عدم مصرف کود روی در شرایط غرقابی،
تناوب خشکی و رطوبت و شرایط کشت مستقیم هوازی هیچگونه
تاثیری نداشت .این افزایش ناشی از فراهمی باالی عنصر روی
خاک ،منجر به بهبود جذب روی گیاه و متحرکسازی دوباره باال
از برگها به سمت دانه در طول پرشدن دانه در سیستمهای
کاشت برنج شده است.
حتی اگر کاربردهای خاکی روی یک استراتژی
امیدوارکننده برای بهبود غلظت روی در بافتهای گیاهی و
همچنین افزایش رشد گیاه و عملکرد بهتر دانه در برنج باشد
( ،)Khan et al., 2002این روشهای مصرف در افزایش غلظت
روی در دانه تأثیر کمتری داشته و همچنین ممکن است به دلیل
هزینههای باال برای استفاده از کودهای گران ولی موثرتر مانند
کودهای روی کالته از لحاظ اقتصادی مطلوب باشند .بنابراین
بایستی روشهای مکمل دیگری برای افزایش تجمع روی در
محصوالت زراعی در نظرگرفته شود.
روی زمانی که به صورت 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 ای دی تی ای روی
به عنوان کود محلولپاشی مناسب برگی در تعدادی از محصوالت
زراعی معرفی شده است .محلولپاشی با سولفات روی در تصحیح
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 میشود Giang et al. (2007) .انتقال روی به سمت
دانههای برنج در محلول فاقد روی با استفاده از ارقام برنج هوازی
و با دو روش آغشتن ریشه یا محلولپاشی مورد ارزیابی قرار دادند
که نتایج نشان داد تحت تامین روی کافی ،ورود روی به دانه زمانی
که ریشه به روی آغشته میشود کمتر از محلولپاشی است .بهطور
مشابه ،انتقال بیشتر روی از برگ پرچم به دانه زمانی رخ میدهد
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که روی موجود در یک محلول غذایی در هنگام حاملگی و یا
مرحله گردهافشانی برای ژنوتیپهای با روی دانه باال و یا پایین
استفاده شود ( .)Wu et al., 2010محلولپاشی روی (0/5درصد
(حجم  /وزن) سولفات روی) در شروع خوشهدهی در افزایش دو
برابری میزان روی دانه مؤثر بود ( Mahmoud Soltani et al.,
 .)2019این افزایش در غلظت روی دانه به بهبود انتقال مجدد
روی در برگ در طول پرشدن دانه نسبت داده شده است.
محلولپاشی میتواند از مشکالت ناشی از جذب و تثبیت روی بر
روی ذرات خاک جلوگیری کند اما زمان پاشش روی باید در زمان
گلدهی انجام شود تا سبب افزایش غلظت روی دانه شود.
همچنین توجه به این نکته نیز مهم است که روشهای مختلف
کوددهی برای افزایش تجمع روی در دانه برنج ،مکمل راهبردهای
اصالحی برای غنیسازی زیستی دانه برنج با عنصر روی است.
برای مقابله با اثرات منفی گسترده کمبود روی بر عملکرد
برنج و سالمتی بخش عمده مردمی که برای تغذیه به این محصول
وابسته میباشند ،اجرای پژوهشی بر مبنای بهبود کمی (افزایش
عملکرد) و کیفی برنج (افزایش میزان روی و در نتیجه پروتئین
در دانه) در اراضی شالیزاری بسیار ضروری و موثر خواهد بود.
بنابراین آزمایش حاضر به منظور بررسی واکنش رقم هاشمی
نسبت به کاربرد عنصر روی بهصورت پایه و محلولپاشی انجام
شد .اهداف این پژوهش عبارتاند از بررسی میزان و نحوه مصرف
کود سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی،
غنیکردن دانه برنج با عنصر روی یعنی افزایش غلظت آن در دانه
برنج و تأمین تمام یا بخشی از نیاز روزانه هر فرد ،بهبود شاخص
های کیفی دانه برنج به ویژه پروتئین دانه و تغییرات میزان روی
در اندامهای گوناگون برنج در دو روش مصرف روی.

مواد و روشها
این تحقیق در سال زراعی  1397-98در مزرعه کشاورز و در
روستای پسویشه شهرستان رشت و بر روی رقم بومی برنج
(هاشمی) انجام شد .بعد از عملیات شخم ،کرتهایی به ابعاد 20
مترمربع با مرزبندی مشخص احداث شده و مرزها برای جلوگیری
از تداخل تیمارهای کودی با پالستیک پوشانیده شدند .از
کرتهای گزینششده ،نمونههای خاک مرکب از عمق 0-30
سانتیمتری تهیه شد .نمونههای خاک در معرض هوا خشکانده
شده و پس از عبور دادن از الک دو میلیمتری ،برخی از
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن شامل بافت خاک (سیلتی
رسی) pH ،عصاره اشباع ( ،)۶/22محتوای کربن آلی (2/3۶
درصد) ،فسفر ( 19/8میلیگرم در کیلوگرم) و پتاسیم قابل جذب
( 95میلیگرم درکیلوگرم) و روی قابل دسترس (کمتر از 0/88

میلیگرم در کیلوگرم) اندازهگیری شدند .فسفر به مقدار 45
کیلوگرم در هکتار پنتا اکسید فسفر ( )P2O5از منبع
سوپرفسفاتتریپل (حاوی  4۶درصد  )P2O5و پتاسیم نیز به مقدار
 100کیلوگرم اکسید پتاسیم ( )K2Oدر هکتار از منبع سولفات
پتاسیم (حاوی  50درصد  )K2Oقبل از نشاکاری به کلیه کرتها
اضافه شد .کود نیتروژن به مقدار  ۶0کیلوگرم نیتروژن از منبع
اوره (حاوی  4۶درصد  )Nبرای رقم هاشمی و در سه مرحله پیش
از نشاکاری ،در مرحله وجینکاری و در مرحله تشکیل جوانه اولیه
خوشه به کرتها افزوده شد .گیاهچه (نشا) های یکدست رقم
هاشمی به فواصل  20در  20سانتیمتر و سه گیاهچه در هر کپه
کاشته و کلیه عملیات داشت مانند مبارزه با آفات ،بیماریها،
وجین و آبیاری طبق روشهای توصیهشده توسط مؤسسه
تحقیقات برنج کشور در کلیه کرتها به صورت یکسان اعمال شد.
فاکتورها ی آزمایشی عبارت بودند از کودپاشی پایه (کاربرد خاکی)
کود سولفات روی در سه سطح ( 10 ،0و  20کیلوگرم سولفات
روی  22درصد در هکتار) و محلولپاشی  0/5درصد سولفات روی
 22درصد در چهار سطح (بدون محلولپاشی ،در زمان حداکثر
پنجهزنی ،یکهفته قبل از گلدهی و شروع پرشدن دانه) .در طول
اجرای آزمایش صفات مورفولوژیک مانند تعداد کل پنجه بارور و
غیربارور ،ارتفاع بوته (سانتیمتر) ،طول و عرض برگ پرچم
(سانتیمتر) ،طول پدانکل و پنتالتیمیت ،طول خوشه (سانتیمتر)
و صفات عملکردی مانند تعداد کل خوشه بارور و غیربارور در بوته،
تعداد دانه کل ،پر و پوک در خوشه ،طول و عرض دانه ،وزن صد
دانه با رطوبت  13درصد ،عملکرد ماده خشک و عملکرد دانه (بار
طوبت  14درصد) اندازهگیری شدند .همچنین شاخص برداشت
خوشه و شاخص برداشت کل نیز محاسبه شد .خصوصیات فیزیکی
و شیمیایی دانه شامل میزان آمیلوز به روش رنگسنجی
( ،)Juliano, 1971دمای ژالتینیشدن ( ،)Little, 1958میزان
پروتئین بر مبنای محاسبه مقدار نیتروژن موجود در دانه و ضرب
عدد نیتروژن بهدست آمده در عدد ثابت )Emami, 2006( 5/95
و محتوای روی و فسفر در دانه و کاه و نیز در برنج سفید اندازه
گیری شد .همچنین در مراحل مختلف رشد گیاه برنج مانند
حداکثر پنجهزنی ،گلدهی ،پرشدن دانه و پس از برداشت ،میزان
روی ( )Amacher, 1996و فسفر در اندامهای مختلف مانند برگ،
ساقه ،خوشه و بخشهای مختلف دانه (دانه کامل و برنج سفید)
( )Emami, 2006اندازهگیری شدند .پس از اندازهگیری و
گردآوری دادهها ابتدا دادهها نرمال و پس از اطمینان از یکنواخت-
بودن اشتباه آزمایشی به کمک آزمون بارتلت ،تجزیه واریانس
تیمارها انجام شد .مقایسه میانگین دادهها با استفاده از روش
آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد .کلیه محاسبات آماری با
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آن افزایش رشد طولی ساقه و شاخسارهها دور از انتظار نخواهد بود
(.)Teale et al.,2006

استفاده از نرم افزارهای  MSTAT-Cو  SASصورت گرفت.

نتايج و بحث

طول خوشه

ارتفاع بوته

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد خاکی سولفات روی بر
ارتفاع بوته معنیدار ( )p≤0.01بود؛ در حالیکه محلولپاشی سولفات
روی و اثر متقابل کاربرد خاکی و محلولپاشی بر این صفت تأثیر
معنیداری نداشتند (جدول  .)1باالترین ارتفاع بوته مربوط به کاربرد
خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی و پایینترین این صفت
مربوط به تیمار بدون کود خاکی سولفات روی بود (جدول  .)2به نظر
میرسد کاربرد خاکی سولفات روی نسبت به محلولپاشی این ماده
تأثیر بیشتری بر ارتفاع بوته داشته و باعث افزایش این صفت شده
است .به طوری که کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی
باعث افزایش ارتفاع بوته به میزان  7/7۶درصد نسبت به تیمار بدون
کود خاکی سولفات روی شد (جدول  .)2محققان اظهار داشتند که
افزایش ارتفاع گیاه ،در نتیجه افزایش تقسیم و طویلشدگی سلولی
در اثر کاربرد روی میباشد .عالوه بر آن ،روی یکی از فاکتورهای مهم
تأثیرگذار در فعالیت آنزیم تریپتوفان سینتتاز میباشد و با توجه به
اینکه اسید آمینه تریپتوفان به عنوان پیشماده تولید اکسین عمل
میکند ،لذا با افزایش تولید اکسین ،تشدید چیرگی رأسی و متعاقب

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد خاکی سولفات روی بر طول
خوشه معنیدار ( )p≤0.01بود .درحالیکه محلولپاشی سولفات روی و
اثر متقابل کاربرد خاکی و محلولپاشی بر این صفت تأثیر معنیداری
نداشتند (جدول  .)1باالترین طول خوشه مربوط به کاربرد خاکی 10
کیلوگرم در هکتار سولفات روی بود که با کاربرد خاکی  20کیلوگرم در
هکتار تفاوت معنیداری نداشت؛ پایینترین این صفت مربوط به تیمار
بدون کود خاکی سولفات روی بود (جدول  .)2به نظرمیرسد کاربرد
خاکی سولفات روی نسبت به محلولپاشی این ماده تأثیر مثبت بیشتری
برطول خوشه داشته و باعث افزایش این صفت شده است (جدول )2؛
بهطوری که کاربرد خاکی  10و  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی به
ترتیب باعث افزایش طول خوشه به میزان  14/27و  12/5درصد نسبت
به تیمار بدون کود خاکی سولفات روی شد (جدول  .)2در مطالعات
پیشین گزارش شده است که طول خوشه برنج با مصرف  30کیلوگرم
سولفات روی در هکتار افزایش یافت ( .)Rahman et al., 2011همچنین
در پژوهشی دیگر نیز گزارش شده است که باالترین طول خوشه (23/73
سانتیمتر) با مصرف  10کیلوگرم سولفات روی در هکتار به دست آمد
(.)Khan et al., 2007

جدول  -1تجزيه واريانس صفات مختلف برنج تحت تأثير تيمارهای مختلف کاربرد سولفات روی
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه
آزادی

ارتفاع
بوته

طول
خوشه

طول
برگ
پرچم

عرض
برگ
پرچم

طول
پدانکل

طول
پنالتیمت

تعداد
پنجه کل

تعداد
پنجه
بارور

تعدادخوشه
در بوته

تکرار
کاربرد خاکی
محلولپاشی
کاربردخاکی*محلوپاشی
خطا

2
2
3
۶
22

**17۶/9
**245/3
37/9ns
8/7ns
21/4

2/7ns
**3۶/9
۶/3ns
2/8ns
4/1

10/9ns
**83/4
22/3ns
1۶/2ns
12/2

**0/04
**1/1
**0/1
*0/02
0/01

0/5ns
**79/1
7/5ns
2/7ns
5/4

*11/8
**25/2
4/9ns
3/0ns
2/9

5/3ns
**74/8
18/1ns
8/3ns
9/9

2/۶ns
**70/7
*23/1
3/3ns
۶/4

5/5ns
**۶9/7
**58/0
4/4ns
3/4

3/9

8/3

13/0

۶/8

۶/7

7/0

1۶/0

15/3

12/1

ضریب تغییرات ()%

 * ،nsو ** بهترتيب نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار و وجود تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج و يک درصد
ادامه جدول  -1تجزيه واريانس صفات مختلف برنج تحت تأثير تيمارهای مختلف کاربرد سولفات روی
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه
آزادی

تعداد دانه
در خوشه

وزن
هزار دانه

عملکرد
دانه

عملکرد
زیستتوده

شاخص
برداشت

میزان
آمیلوز

درجه حرارت
ژالتینیشدن

تکرار
کاربرد خاکی
محلولپاشی
کاربرد خاکی*محلولپاشی
خطا

2
2
3
۶
22

**125/3
**555/۶
**418/2
25/7ns
20/1

*5/9
**32/5
*4/8
2/8ns
1/1

175211/1ns
*909852/8
*793۶70/4
183945/4ns
207435/4

9411/1ns
**7028۶/1
**112091/7
7008/3ns
1172۶/3

27/5ns
*139/0
108/۶ns
31/3ns
37/9

1۶/28ns
9/4۶ns
9/8ns
9/۶7ns

0/04ns
0/002ns
0/005ns
0/12ns

7/7

4/7

12/5

1/5

11/9

1/1

1/01

ضریب تغییرات ()%

 * ،nsو ** بهترتيب نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار و وجود تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج و يک درصد
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جدول  -2مقايسات ميانگين اثر تيمارهای مختلف کاربرد سولفات روی بر صفات برنج
عرض
برگ پرچم
(سانتی متر)

تیمارهای آزمایشی

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)

طول خوشه
(سانتیمتر)

طول
برگ پرچم
(سانتیمتر)

بدون کود خاکی
 10کیلوگرم در هکتار
 20کیلوگرم در هکتار

11۶/2b
120/1b
125/2a

22/۶b
25/8a
25/4a

23/9b
28/7a
28/3a

0/8c
1/2b
1/4a

بدون محلولپاشی
پنجه زنی
خوشهدهی
رسیدگی

117/8a
119/9a
122/2a
122/1a

23/5a
24/8a
25/5a
24/۶a

25/5b
2۶/5ab
2۶/9ab
29/2a

0/9c
1/1b
1/1ab
1/2a

طول پدانکل
(سانتیمتر)

طول پنالتیمت
(سانتیمتر)

تعداد
پنجه کل

تعداد پنجه
بارور

تعداد
خوشه
در بوته

22/4b
24/9a
24/9a

17/2b
19/9a
22/1a

13/8b
17/3a
18/5a

13/0c
14/7b
17/8a

کاربرد خاکی سولفات روی (کیلوگرم در هکتار)
32/2c
37/3a
34/9b
مراحل محلولپاشی
34/7a
35/9a
33/7a
34/9a

23/3a
23/7a
24/3a
24/9a

14/5b
1۶/1ab
17/8a
17/9a

18/2a
18/9a
20/9a
21/1a

12/1c
14/2b
1۶/۶a
17/8a

حروف مشابه بيانگر عدم تفاوت معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد است.
ادامه جدول  -2مقايسات ميانگين اثر تيمارهای مختلف کاربرد سولفات روی بر صفات برنج
عملکرد دانه (کیلوگرم
در هکتار)

تیمارهای آزمایشی

تعداد دانه در
خوشه

وزن هزار
دانه (گرم)

بدون کود خاکی
 10کیلوگرم در هکتار
 20کیلوگرم در هکتار

51/9c
58/3b
۶5/5a

20/7c
22/8b
23/9a

3341/7b
3809/2a
3827/5a

عملکرد زیستتوده
(کیلوگرم در هکتار)

شاخص برداشت
(درصد)

میزان
آمیلوز

درجه حرارت
ژالتینیشدن

کاربرد خاکی سولفات روی (کیلوگرم در هکتار)
47/9b
53/9a
53/8a

۶954/2b
70۶3/3a
7101/7a

19/47a
20/9a
21/1a

4/32a
4/39 a
4/31 a

مراحل محلولپاشی
بدون محلولپاشی
پنجهزنی

48/9c
58/5b

21/7c
22/0bc

3235/۶b
3۶73/3ab

۶883/3b
7035/۶a

4۶/9b
52/2ab

20/9a
21/0a

4/4a
4/3a

خوشهدهی

۶3/0a

23/2a

384۶/7a

7120/0a

53/9a

21/0a

4/3a

رسیدگی

۶3/8a

22/9ab

3882/2a

7120/0a

54/5a

21/2a

4/3a

حروف مشابه بيانگر عدم تفاوت معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد است.

طول و عرض برگ پرچم

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد خاکی سولفات روی بر
طول برگ پرچم معنیدار ( )p≤0.01بود .در حالیکه محلولپاشی
سولفات روی و اثر متقابل کاربرد خاکی و محلولپاشی بر این
صفت اثر معنیداری نداشتند (جدول  .)1اختالف معنیداری از
نظر طول برگ پرچم بین دو سطح کاربرد خاکی سولفات روی
مشاهده نشد و پایینترین مقدار این صفت مربوط به تیمار بدون
کود خاکی سولفات روی بود (جدول .)2
نتایج تجزیه واریانس صفت عرض برگ پرچم نیز نشان داد
که کاربرد خاکی سولفات روی ( ،)p≤0.01محلولپاشی سولفات
روی ( )p≤0.01و اثر متقابل کاربرد خاکی و محلولپاشی
( )p≤0.05بر این صفت معنیدار بود (جدول  .)1مقایسه میانگین
اثر متقابل کاربرد خاکی و محلولپاشی نشان داد که باالترین
عرض برگ پرچم مربوط به کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار
سولفات روی و محلولپاشی در هر سه مرحله پنجهدهی ،رسیدگی
و خوشهدهی و پایینترین عرض برگ پرچم مربوط به تیمارهای

بدون کود خاکی سولفات روی بود و محلولپاشی سولفات روی
نتوانست باعث گسترش عرض برگ پرچم شود .بر اساس نتایج،
کاربرد خاکی کود سولفات روی عامل مهمی در توسعه و گسترش
عرض برگ پرچم بوده و محلولپاشی همراه با وجود مقادیر
مناسب روی در خاک ،میتواند اثر افزایشی را نشان دهد.
طول پدانکل و پنالتيمت

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد خاکی سولفات روی بر
طول پدانکل ( )p≤0.01و طول پنالتیمت ( )p≤0.01معنیدار بود.
در حالیکه محلولپاشی سولفات روی و اثر متقابل کاربرد خاکی
و محلولپاشی بر این صفات تأثیر معنیداری نداشتند (جدول .)1
باالترین طول پدانکل مربوط به کاربرد خاکی  10کیلوگرم در
هکتار سولفات روی و پایینترین طول پدانکل مربوط به تیمار
بدون کود خاکی سولفات روی بود (جدول  .)2همچنین ،باالترین
طول پنالتیمت مربوط به کاربرد خاکی  10کیلوگرم در هکتار
سولفات روی بود که با کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار
سولفات روی تفاوت معنیداری نداشت و پایینترین طول
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پنالتیمت مربوط به تیمار بدون کود خاکی سولفات روی بود
(جدول .)2
تعداد پنجه کل و تعداد پنجه بارور

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کاربرد خاکی سولفات روی
بر تعداد پنجه کل ( )p≤0.01معنیدار بود در حالیکه محلولپاشی
سولفات روی و اثر متقابل کاربرد خاکی و محلولپاشی بر این
صفت تأثیر معنیداری نداشت (جدول  .)1باالترین تعداد پنجه
کل مربوط به کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی
بود که با کاربرد خاکی  10کیلوگرم در هکتار سولفات روی تفاوت
معنیداری نداشت و پایینترین تعداد پنجه کل مربوط به تیمار
بدون کود خاکی سولفات روی بود (جدول .)2
نتایج تجزیه واریانس صفت تعداد پنجه بارور نیز نشان داد که
کاربرد خاکی ( )p≤0.01و محلولپاشی سولفات روی ( )p≤0.05بر
این صفت معنیدار بودند (جدول  .)1باالترین تعداد پنجه بارور مربوط
به کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی بود که با کاربرد
خاکی  10کیلوگرم در هکتار سولفات روی تفاوت معنیداری نداشت.
پایینترین تعداد پنجه بارور مربوط به تیمار بدون کود خاکی بود
(جدول  .)2نکته قابل توجه در این بود که با افزایش مقدار سولفات
روی به کار رفته در خاک ،از تعداد پنجههای پوک یا غیرباررور کاسته
شد؛ به نحوی که به ترتیب تعداد پنجه پوک با کاربرد صفر 10 ،و20
کیلوگرم سولفات روی از  19/3درصد به  13/2و  4درصد تنزل پیدا
کرد .به عبارت دیگر کاربرد خاکی سولفات روی ضمن افزایش تعداد
پنجه در گیاه ،موجب افزایش تعداد پنجههای بارور نیز شد .باالترین
تعداد پنجه بارور نیز با محلولپاشی در مرحله خوشهدهی و رسیدگی
حاصل شد که با محلولپاشی مرحله پنجهزنی تفاوت معنیداری
داشت .کمترین مقدار پنجه بارور نیز در تیمار شاهد مشاهده شد
(جدول .)2
اولین جزء عملکرد که به وسیله عوامل ژنتیکی کنترل
میشود ،تعداد خوشه یا پنجههای بارور هر گیاه است .عملکرد
دانه غالت تا حد زیادی به پنجههای بارور در هر گیاه بستگی دارد
ظرفیت پنجهزنی یکی از مهمترین اجزاء عملکرد برای افزایش
عملکرد در دانه به شمار میآید ( .)Khan, 2007الزمه دستیابی
به عملکرد باال در برنج نیز وجود تعداد کافی پنجه بارور در واحد
سطح است چون تعداد خوشهها مهمترین عاملی است که عملکرد
دانه را تحت تأثیر قرار میدهد .افزایش تعداد پنجه بارور در واحد
سطح ،عامل افزایش عملکرد برنج میباشد ،چرا که با افزایش تعداد
پنجه در واحد سطح (تعداد بالقوه خوشه) ،میزان مواد غذایی که
به هر خوشه اختصاص مییابد ،کمتر خواهد شد که این عامل
موجب کاهش عملکرد دانه خواهد شد .نتایج دیگر مطالعات نشان

داد که تعداد پنجه در برنج با افزایش عنصر روی در خاک بیشتر
شد .همچنین کاربرد روی به میزان  15کیلوگرم در هکتار به شکل
سولفات روی موجب افزایش معنیدار تعداد پنجه در کپه برنج
شد ( .)Mahmoud Soltani et al., 2016, 2017عنصر روی با تأثیر
بر فرآیندهای شیمیایی مانند سنتز نوکلئوتید ،متابولیسم اکسین
و فعالیت آنزیم ها نقش مؤثری بر تولید پنجه در گیاهان دارد.
گزارش شده است که با افزایش میزان روی در خاک ،تعداد پنجه
بارور در برنج افزایش یافت (.)Doberman and Fairhurst, 2000
تعداد خوشه در بوته

نتایج تجزیه واریانس صفت تعداد خوشه در بوته نشان داد که
کاربرد خاکی ( )p≤0.01و محلولپاشی سولفات روی ( )p≤0.01بر
این صفت معنیدار بود (جدول  .)1باالترین تعداد خوشه در بوته
مربوط به کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی و
پایینترین تعداد خوشه در بوته مربوط به تیمار بدون کود خاکی
بود (جدول  .)2کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی
تعداد خوشه در بوته را به میزان  3۶/7درصد نسبت به تیمار بدون
کود خاکی افزایش داد (جدول  .)2همچنین ،باالترین تعداد خوشه
در بوته با محلولپاشی در مرحله خوشهدهی و رسیدگی حاصل
شد .بهطوریکه محلولپاشی در مراحل رسیدگی و خوشهدهی
تعداد خوشه در بوته را به ترتیب به میزان  47و  37/۶درصد
نسبت به تیمار بدون محلولپاشی افزایش داد (جدول .)2
تعداد خوشه در واحد سطح یا اندازه مخزن ،اولین عامل
محدودکننده عملکرد در غالت است .اگر اندازه مخزن افزایش
یابد ،باید پر شدن دانه نیز بهبود یابد .افزایش طول دوره پر شدن
دانه و بهینهسازی صفات مورفولوژیکی خوشه باعث افزایش درصد
دانههای پر میشود .برای این منظور باید کارایی انتقال مواد
فتوسنتزی ذخیرهشده ،بهبود یابد ( .)Peng, 2000نتایج دگیر
تحقیقات نشان داد که مصرف روی ،تعداد روز تا رسیدگی و
عقیمی خوشچهها و تعداد خوشچه پوک در هر خوشه را در برنج
کاهش داد ( .)Yakan et al., 2000همچنین ،مصرف 10-15
کیلوگرم کود سولفات روی بهطور معنیداری درصد پربودن
خوشچهها را افزایش داد ( .)Khan, 2007مصرف روی به دلیل
افزایش قابلیت دسترسی یا جذب سایر عناصر غذایی باعث بهبود
فعالیتهای متابولیکی میشود که در نهایت درصد پربودن
خوشچهها را افزایش میدهد (.)Mehdi et al., 2007
تعداد دانه در خوشه

نتایج تجزیه واریانس صفت تعداد دانه در خوشه نشان داد که
کاربرد خاکی سولفات روی ( )p≤0.01و محلولپاشی سولفات روی
( )p≤0.01بر این صفت معنیدار بود (جدول  .)1باالترین تعداد
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دانه در خوشه مربوط به کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار
سولفات روی و پایینترین تعداد دانه در خوشه مربوط به تیمار
بدون کود خاکی بود (جدول  .)2کاربرد خاکی  20کیلوگرم در
هکتار سولفات روی تعداد دانه در خوشه را به میزان  2۶/19درصد
نسبت به تیمار بدون کود خاکی افزایش داد (جدول  .)2همچنین،
باالترین تعداد دانه در خوشه با محلولپاشی در مرحله رسیدگی
حاصل شد که با محلولپاشی مرحله خوشهدهی تفاوت معنیداری
نداشت .بهطوریکه محلولپاشی در مراحل رسیدگی و خوشهدهی
تعداد دانه در خوشه را به ترتیب به میزان  30/27و  28/۶8درصد
نسبت به تیمار بدون محلولپاشی افزایش داد (جدول .)2
درصد دانههای پرشده به عوامل محیطی ،شرایط تغذیهای
و فتوسنتز گیاه پس از گلدهی بستگی دارد زیرا قسمت عمده
کربوهیدراتها در دانه از مواد فتوسنتزی تولیدشده پس از
گردهافشانی ،تأمین میشود .درصد خوشچههای پرشده نقش
مهمی در افزایش عملکرد برنج خواهد داشت .همچنین ظرفیت
مخزن نقش مهمی در تخصیص ماده خشک اندامهای هوایی به
خوشهها دارد .نتایج مطالعات نشان داده که وزن خشک خوشه در
انتهای مرحله خوشهدهی رابطه نزدیکی با عملکرد دارد؛ به نحوی
که وزن خشک خوشه باالتر در زمان خوشهدهی (ظرفیت مخزن
باالتر) باعث افزایش وزن خشک خوشه در زمان برداشت میشود
و درصد پر شدن دانهها افزایش مییابد ( Yoshida and Benta,
 .)1983در پژوهشی مشخص شد که مصرف  5کیلوگرم روی در
هکتار ،باعث افزایش تعداد دانه در خوشه و افزایش وزن هزار دانه
در برنج شد (.)Rahman et al., 2011
وزن هزار دانه

نتایج تجزیه واریانس صفت وزن هزار دانه نشان داد که کاربرد خاکی
( )p≤0.01و محلولپاشی سولفات روی ( )p≤0.05بر این صفت
معنیدار بود (جدول  .)1باالترین وزن هزار دانه مربوط به کاربرد
خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی و پایینترین این صفت
مربوط به تیمار بدون کود خاکی بود (جدول  .)2کاربرد خاکی 20
کیلوگرم در هکتار سولفات روی وزن هزار دانه را به میزان 15/7
درصد نسبت به تیمار بدون کود خاکی افزایش داد (جدول .)2
همچنین ،باالترین وزن هزار دانه با محلولپاشی در مرحله خوشهدهی
حاصل شد که با محلولپاشی مرحله رسیدگی تفاوت معنیداری
نداشت؛ بهطوریکه محلولپاشی در مراحل خوشهدهی و رسیدگی
وزن هزار دانه را به ترتیب به میزان  7/2و  5/۶درصد نسبت به تیمار
بدون محلولپاشی افزایش داد (جدول .)2
در برنج ،اغلب وزن هزار دانه ثابت است و از پایدارترین
ویژگیهای رقم به شمار میرود زیرا رشد دانه در این گیاه با

پوست آن محدود میشود .وزن هزار دانه به همراه چند جزء دیگر
نقش مهمی در افزایش عملکرد دانه ارقام جدید که دارای قابلیت
تولید باالیی هستند ،دارند .با این وجود به نظر میرسد کاربرد
سولفات روی تأثیر مثبتی بر وزن هزار دانه داشته و باعث افزایش
در این صفت شده است (جدول  .)2دیگران نیز گزارش کردند با
افزایش مقدار کود سولفات روی مصرفشده ،وزن هزار دانه برنج
نیز بیشتر شد ( .)Rahman et al., 2011به نظر میرسد که افزایش
وزن هزاردانه در اثر مصرف روی به دلیل افزایش مواد ذخیرهشده
و کاهش محدودیت منبع میباشد که موجب سرازیرشدن مواد
پرورده به سمت دانه میشود .سایر محققین نیز اثر مثبت کاربرد
عنصر روی را بر افزایش وزن هزار دانه گزارش کردند که این
افزایش به احتمال زیاد مربوط به تأثیر عنصر روی بر هورمون
ایندول استیک اسید میباشد .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 سولفات
روی بر افزایش کارایی آوند آبکش در انتقال مواد غذایی به دانه و
پر شدن آن از مهمترین عوامل تأثیر سولفات روی بر افزایش وزن
هزار دانه است (.)Jiang et al., 2007
عملکرد دانه

نتایج تجزیه واریانس صفت عملکرد دانه نشان داد که کاربرد
خاکی سولفات روی و محلولپاشی سولفات روی بر این صفت
معنیدار بود (( )p≤0.05جدول  .)1باالترین عملکرد دانه در
تیمارهای کاربرد سولفات روی مشاهده شد که اختالف معنیداری
با یکدیگر نشان ندادند .پایینترین این صفت مربوط به تیمار بدون
کود خاکی بود (جدول  .)2کاربردخاکی  20و  10کیلوگرم در
هکتار سولفات روی عملکرد دانه را به ترتیب به میزان  14/5و
 13/9درصد نسبت به تیمار بدون کود خاکی افزایش داد (جدول
 .)2همچنین ،محلولپاشی در هر سه مرحله فنولوژیک باعث
افزایش عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد شد (جدول .)2
گزارشات متعددی مبنی بر افزایش عملکرد برنج در اثر مصرف
کود روی به صورت مصرف خاکی سولفات روی ( Mahmoud
 )()Soltani et al.,2016 and 2017و محلولپاشی سولفاتروی
وجود دارد (( .)Mahmoud Soltani et al., 2019پژوهشگران
دیگری نیز گزارش کردند که مصرف سولفات روی ،ارتفاع گیاه،
طول خوشه ،پرشدن خوشچه ،وزن هزاردانه و در نهایت عملکرد
دانه را افزایش داد ( .)Zou et al., 2008از دالیل افزایش عملکرد
برنج به دنبال کاربرد سولفات روی ،افزایش غلظت
نیتروژن( ،)Malakooti and Tehrani, 1999افزایش میزان کلروفیل
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و فعالیت فتوسنتزی گیاه بوده که سبب توسعه پوشش گیاهی و
افزایش شاخه ،برگ و عملکرد گیاه میشود (.)Teale et al.,2006
عملکرد زيستتوده

نتایج تجزیه واریانس صفت عملکرد زیستتوده نشان داد که
کاربرد خاکی ( )p≤0.01و محلولپاشی سولفات روی ( )p≤0.01بر
این صفت معنیدار بود (جدول  .)1باالترین عملکرد زیستتوده
مربوط به کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی بود
که با کاریرد خاکی  10کیلوگرم در هکتار سولفات روی تفاوت
معنیداری نداشت و پایینترین این صفت مربوط به تیمار بدون
کود خاکی بود (جدول  .)2کاربرد خاکی  20و  10کیلوگرم در
هکتار سولفات روی عملکرد زیستتوده را به ترتیب به میزان
 2/12و  1/57درصد نسبت به تیمار بدون کود خاکی افزایش داد
( جدول  .)2همچنین ،باالترین عملکرد زیستتوده با محلولپاشی
در مراحل رسیدگی و خوشهدهی حاصل شد که با محلولپاشی
مرحله پنجهزنی تفاوت معنیداری نداشت و پایینترین این صفت
مربوط به تیمار بدون محلولپاشی بود (جدول .)2
افزایش عملکرد ماده خشک با مصرف عنصر ریزمغذی روی
به عوامل مختلفی از جمله افزایش بیوسنتز اکسین در حضور
عنصر روی ،افزایش آنزیم کربونیک انهیدراز که در همه بافتهای
فتوسنتزی حضور دارد و برای بیوسنتز کلروفیل مورد نیاز است،
بهبود عملکرد فتوسیستمهای نوری ،افزایش فعالیت فسفواینول
پیرووات کربوکسیالز و ریبولوز بیفسفات کربوکسیالز ،کاهش
تجمع سدیم در بافتهای گیاهی و افزایش جذب نیتروژن و فسفر
در حضور عنصر روی ،مرتبط است .تمامی عوامل مذکور در
افزایش شاخصهای رشد از قبیل تعداد و اندازه برگ ،ارتفاع گیاه
و تعداد شاخههای جانبی مؤثر میباشد و از این طریق ،عملکرد
ماده خشک افزایش مییابد (Mahmoud .)Koochaki, 2012
 (2016, 2017 and 2019) Soltani et al.نشان دادند که مصرف
روی در هر میزان در مقایسه با شاهد سبب افزایش عملکرد زیست
توده در برنج بین  10تا  18درصد می شود.
شاخص برداشت

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد خاکی سولفات روی بر
شاخص برداشت تأثیر معنیداری ( )p≤0.05داشت (جدول .)1
نتایج مقایسات میانگین نشان داد که باالترین شاخص برداشت در
دو تیمار کاربرد خاکی سولفات روی مشاهده شد که اختالف
معنیداری با یکدیگر نداشتند (جدول  .)2کاربرد خاکی  10و 20
کیلوگرم در هکتار سولفات روی شاخص برداشت را به ترتیب به
میزان  12/41و  12/18درصد نسبت به تیمار بدون کود خاکی
افزایش داد (جدول  .)2شاخصبرداشت باال الزمه عملکرد باال است

ولی شرط کافیرسیدن به عملکرد مطلوب نیست .عوامل کلیدی
تعیینکننده شاخص برداشت ،وزن خشک در زمان خوشهدهی و
سرعت رشد محصول در مرحله خوشهدهی میباشد .معموالً وزن
خشک در مرحله خوشهدهی و سرعت رشد محصول در مرحله
خوشهدهی با هم رابطه عکس دارند .در مطالعات دیگری به اثرات
مثبت مصرف کود سولفات روی بر شاخص برداشت برنج اشاره
شده است ( Dobermann and Fairhurst, 2000; Slaton et al.,
.)2001; Cakmak, 2008
محتوای روی در اندامهای گياهی و دانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد خاکی سولفات روی بر
محتوای روی برگ در مرحله پنجهزنی ،محتوای روی ساقه و ریشه
در مرحله خوشهدهی ،محتوای روی برگ ،ساقه ،ریشه و خوشه
در مرحله رسیدگی و نیز محتوای روی آرد معنیدار بود (جدول
 .)3همچنین محلولپاشی سولفات روی بر محتوای روی برگ و
ساقه مرحله در خوشهدهی ،محتوای روی برگ ،ریشه و خوشه در
مرحله رسیدگی و محتوای روی آرد معنیدار بود (جدول .)3
همچنین ،اثر متقابل کاربرد خاکی و محلولپاشی بر محتوای روی
برگ در مرحله خوشهدهی ،محتوای روی برگ ،ساقه و خوشه در
مرحله رسیدگی و محتوای روی آرد معنیدار بود (جدول  .)3در
مرحله پنجهزنی ،کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات
روی ،باالترین محتوای روی برگ ،ساقه و ریشه را نشان داد
(جدول  .)4در مرحله خوشهدهی ،کاربرد خاکی  10کیلوگرم در
هکتار سولفات روی ،باالترین محتوای روی برگ ،کاربرد خاکی
 10کیلوگرم در هکتار سولفات روی ،باالترین محتوای روی ساقه
و کاربرد خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی ،باالترین
محتوای روی ریشه را داشتند (جدول  .)4همچنین ،با
محلولپاشی در مرحله پنجهزنی ،باالترین محتوای روی برگ،
ساقه و ریشه حاصل شد (جدول  .)4در مرحله رسیدگی،
کاربردخاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی باالترین محتوای
روی برگ ،ساقه ،ریشه و خوشه را نشان دادند (جدول .)4
همچنین ،محلولپاشی مرحله پنجهزنی باعث باالترین محتوای
روی برگ و ساقه ،محلولپاشی مرحله خوشهدهی باعث باالترین
محتوای روی ریشه و محلولپاشی مرحله رسیدگی باعث باالترین
محتوای روی خوشه شد (جدول  .)4باالترین محتوای روی آرد
دانه با کاربرد خاکی سولفات روی حاصل شد که اختالف
معنیداری بین دو مقدار به کار رفته وجود نداشت (جدول .)4
همچنین ،در بین تیمارهای محلولپاشی ،تنها تیمار محلولپاشی
در مرحله رسیدگی باعث افزایش میزان روی دانه شد و بقیه
تیمارهای محلولپاشی با تیمار شاهد اختالف معنیداری را نشان
ندادند (جدول  .)4مقایسات میانگین اثر متقابل کاربرد خاکی و
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محلولپاشی سولفات روی نیز نشان داد که کاربرد خاکی 10
کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلولپاشی مرحله پنجهزنی
باالترین محتوای روی برگ (خوشهدهی) ،کاربرد خاکی 20
کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلولپاشی مرحله پنجهزنی
باالترین محتوای روی برگ (رسیدگی) ،کاربرد خاکی  10کیلوگرم
در هکتار سولفات روی و محلولپاشی مرحله پنجهزنی باالترین
محتوای روی ساقه (رسیدگی) ،کاربرد خاکی  10کیلوگرم در
هکتار سولفات روی و محلولپاشی مرحله خوشهدهی باالترین
محتوای روی خوشه (رسیدگی) و کاربرد خاکی  10کیلوگرم در
هکتار سولفات روی و محلولپاشی مرحله پنجهزنی باالترین
محتوای روی آرد را داشتند (جدول .)5
با مصرف سولفات روی ،غلظت روی دانه و میزان روی
جذبشده دانه افزایش یافت .محققان اعالم نمودند با افزایش
کاربرد روی ،غلظت روی در ریشه ،ساقه و برگ ذرت افزایش یافت.
بهطوریکه مقدار آن در اندامهای هوایی بیشتر از ریشه بود
( .)Mahmoud Soltani et al., 2017در مطالعه حاضر ،با افزایش
غلظت سولفات روی ،مقدار عنصر روی در گیاه نیز افزایش یافت.
به عبارت دیگر ،بین میزان فراهمی روی در خاک و غلظت روی
جذبشده ،رابطه مستقیمی مشاهده شد .افزایش غلظت روی در
دانه برنج در اثر مصرف کود روی ،نشاندهنده توانایی روی در
قابلیت دسترسی به این عنصر در خاک است که ممکن است به
واسطه بهبود فعالیت آنزیمی و فرآیندهای متابولیکی گیاه باشد
که در نهایت منجر به افزایش جذب روی میشود (.)Khan, 2002
در مطالعهای مشخص شد که مصرف  13/5کیلوگرم روی در
هکتار موجب افزایش غلظت روی در دانه برنج شد .با افزایش
جذب روی توسط گیاهان ،روی در همه اندامهای گیاه تجمع پیدا
کرد که در اندامهای رویشی به خصوص در ساقه و غالف برگ
( 20-400میلیگرم در کیلوگرم) بیشتر از اندامهای زایشی (در
دانه  20-50میلیگرم در کیلوگرم) بود (.)Jiang et al., 2007

همچنین گزارش شده است که میزان غلظت روی در تیمار شاهد
برابر  ۶1/8میلیگرم در کیلوگرم و با کاربرد سولفات روی به میزان
 5و  10کیلوگرم در هکتار ،به ترتیب برابر  ۶4/3و  ۶4/۶میلیگرم
در کیلوگرم افزایش یافت (Stomph et .)Nathan et al., 2005
) al. (2011نشان دادند که محلولپاشی سولفات روی در جبران
کمبود عنصر روی و افزایش غلظت روی دانه برنج مؤثر بوده است.
همچنین بررسیها نشان داده است که مصرف خاکی سولفات روی
در زمان پنجهزنی یا آغاز خوشهدهی باعث افزایش مقدار روی در
خاک ،موجب افزایش این عنصر در گیاه و دانه شد .بهطوریکه
افزایش غلظت روی در بافتهای سبز گیاه باعث افزایش 2/5
برابری محتوای روی دانه نسبت به تیمار شاهد شده بود و این
افزایش با باال رفتن میزان روی قابل جذب خاک ،بهبود جذب
روی توسط گیاه و افزایش انتقال مجدد روی از برگها به دانه در
دوره پرشدن دانه همراه بود ( Rehman, 2014; Mahmoud
.)Soltani et al., 2017, 2018
افزایش محتوای روی دانه در اثر محلولپاشی ترکیبات روی
ناشی از افزایش انتقال مجدد روی از برگها در طول دوره پر شدن
دانه بوده است .به عالوه بیشتربودن محتوای روی دانه در
تیمارهای سولفات روی میتواند به باالتر بودن غلظت محلول
سولفات روی مرتبط باشد .به اعتقاد پژوهشگران ،محلولپاشی با
ترکیبات روی باعث افزایش انتقال مجدد روی از برگها به دانه
در طول دوره پر شدن دانه میشود (.)Rehman et al., 2012
همچنین مطالعات نشان داده است که محلولپاشی کود روی در
مرحله آبستنی و مرحله گرده افشانی برنج سبب انتقال بیشتر
روی از برگ پرچم به دانه ،هم در ژنوتیپهای با میزان روی دانه
باال و هم در ژنوتیپهای با مقدار روی دانه پایین شد ( Wu et
 .)al., 2010افزایش محتوای روی دانه برنج در اثر محلولپاشی
کود روی توسط سایر محققین نیز گزارش شده است ( Jiang et
.)al., 2007; Stomph et al., 2011

جدول  -3تجزيه واريانس صفات مختلف برنج تحت تأثير تيمارهای مختلف کاربرد سولفات روی
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه آزادی

محتوای روی
برگ (مرحله
پنجهزنی)

محتوای روی
ساقه (مرحله
پنجهزنی)

محتوای روی
ریشه (مرحله
پنجهزنی)

محتوای روی
برگ (مرحله
خوشهدهی)

محتوای روی
ساقه (مرحله
خوشهدهی)

محتوای روی
ریشه (مرحله
خوشهدهی)

تکرار
کاربرد خاکی
محلولپاشی
کاربرد خاکی*محلولپاشی
خطا

2
2
3
۶
22

**7۶/81
*43/۶0
0/99ns
19/05ns
10/1۶

17/35ns
9/34ns
25/79ns
1۶/52ns
2۶/13

175/۶0ns
980/۶2ns
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315/۶9ns
3۶4/۶7

55/75ns
1۶۶/۶7ns
**1174/۶2
**392/19
48/۶۶

**22/۶4
*14/70
**32/38
8/5۶ns
3/85

1101/13ns
**4239/09
842/78ns
855/9۶ns
49۶/0۶

12/74
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7/40
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میانگین مربعات
درجه

منابع تغییر

آزادی

محتوای روی

محتوای روی

محتوای روی

محتوای روی

برگ (مرحله

ساقه (مرحله

ریشه (مرحله

خوشه (مرحله

رسیدگی)

رسیدگی)

رسیدگی)

رسیدگی)

704/۶0ns

ns

18/21
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98/39

**

4517/79
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محتوای

محتوای

روی آرد

پروتئین آرد
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0/12
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0/88
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0/24
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2
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2
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3
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۶
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*
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372/09
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2157/07

10/27

255/39
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38/۶8

32/40

37/92
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جدول  -4مقايسه ميانگين اثر تيمارهای مختلف کاربرد سولفات روی بر محتوی روی اندامهای مختلف برنج
تیمارهای آزمایشی

محتوایرویبرگ

محتوایرویساقه

محتوای روی ریشه

محتوایرویبرگ

محتوای روی ساقه

محتوای روی ریشه

(مرحله پنجهزنی)

(مرحله پنجهزنی)

(مرحله پنجهزنی)

(مرحلهخوشهدهی)

(مرحلهخوشهدهی)

(مرحله خوشهدهی)

میلی گرم در کیلوگرم
کاربرد خاکی سولفات روی (کیلوگرم در هکتار)
بدون کود خاکی

23/۶8b

22/51a

42/48b

33/38b

25/23b

53/۶3b

 10کیلوگرم در هکتار

24/1۶b

23/۶3a

51/17ab

40/74a

27/1۶a

80/48a

 20کیلوگرم در هکتار

27/19a

24/25a

۶0/5۶a

3۶/03ab

27/14a

89/84a

مراحل محلولپاشی
بدون محلولپاشی

25/22a

22/92a

55/83a

28/7۶b

25/41b

71/52a

پنجه زنی

25/07a

22/78a

59/3۶a

53/49a

29/22a

87/94a

خوشهدهی

25/22a

25/9۶a

47/4۶a

34/33b

2۶/39b

۶4/94a

مرحله رسیدگی

24/52a

22/19a

42/97a

30/30b

25/02b

74/20a

حروف مشابه در يک ستون بيانگر عدم تفاوت معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد است.

ادامه جدول  -4مقايسه ميانگين اثر تيمارهای مختلف کاربرد سولفات روی بر محتوی روی اندامهای مختلف برنج
تیمارهای آزمایشی

محتوایروی برگ

محتوای روی ساقه

محتوای روی ریشه

محتوای روی خوشه

محتوای

محتوای پروتئین

(مرحله رسیدگی)

(مرحله رسیدگی)

(مرحله رسیدگی)

(مرحله رسیدگی)

روی آرد

آرد ()%

میلی گرم در کیلوگرم
کاربرد خاکی سولفات روی (کیلوگرم در هکتار)
بدون کود خاکی

80/07b

5/59b

27/23b

۶5/02b

10/38b

9/4۶b

 10کیلوگرم در هکتار

175/27a

9/۶3a

57/18a

140/43a

2۶/72a

9/81b

 20کیلوگرم در هکتار

193/۶4a

9/۶4a

۶3/58a

14۶/78a

2۶/2۶a

10/35a

مراحل محلولپاشی
بدون محلولپاشی

70/33b

7/83ab

2۶/43c

38/49b

19/00b

9/5b

پنجه زنی

210/13a

9/77a

49/23b

143/19a

20/20b

10/۶0 a

خوشهدهی

208/30a

9/49a

۶8/03a

140/07a

19/18b

10/۶2 a

رسیدگی

109/87b

۶/0۶b

53/۶2ab

147/88a

2۶/10a

10/12 a

حروف مشابه در يک ستون بيانگر عدم تفاوت معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد است.
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جدول  -5مقايسه ميانگين اثر متقابل صفات مختلف برنج تحت تأثير تيمارهای مختلف کاربرد سولفات روی

تیمارها

محتوای روی
برگ (مرحله
پنجه زنی)

محتوای روی
ساقه (مرحله
پنجه زنی)

محتوای روی
ریشه (مرحله
پنجه زنی)

21/77b
23/83ab
24/73ab
24/37ab
2۶/73ab
21/۶0b
2۶/17ab
22/13b
27/17ab
29/77a
24/77ab
27/07ab

24/10a
20/03a
2۶/30a
19/۶0a
22/77a
22/۶0a
27/33a
21/80a
21/90a
25/70a
24/23a
25/17a

40/83ab
51/۶3ab
38/10b
39/37b
۶9/93ab
48/37ab
42/73ab
43/۶3ab
5۶/73ab
78/07a
۶1/53ab
45/90ab

محتوای روی
برگ (مرحله
خوشهدهی)

محتوای روی ساقه
(مرحله خوشهدهی)

محتوای روی ریشه
(مرحله خوشهدهی)

میلی گرم درکیلوگرم
z0

f0

z0

f1

z0

f2

z0

f3

z1

f0

z1

f1

z1

f2

z1

f3

z2

f0

z2

f1

z2

f2

z2

f3

2۶/77c
3۶/47bc
38/03bc
32/27c
27/40c
7۶/33a
31/07c
28/17c
32/10c
47/۶7b
33/90c
30/47c

47/43c
5۶/83bc
47/27c
۶3/00bc
۶8/47bc
87/03abc
70/27bc
9۶/17ab
98/۶7ab
119/97a
77/30bc
۶3/43bc

24/93b
25/10b
2۶/03b
24/87b
25/70b
31/80a
2۶/20b
24/93b
25/۶0b
30/77a
2۶/93b
25/27b

حروف مشابه در يک ستون بيانگر عدم تفاوت معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد است.
 :z0بدون کود خاکی :z1 ،کاربرد خاکی  10کيلوگرم در هکتار سولفات روی :z2 ،کاربرد خاکی  20کيلوگرم در هکتار سولفات روی :f0 ،بدون محلولپاشی:f1 ،
محلولپاشی در مرحله پنجه زنی :f2 ،محلولپاشی در مرحله خوشهدهی :f3 ،محلولپاشی در مرحله رسيدگی.
ادامه جدول  -5مقايسه ميانگين اثر متقابل صفات مختلف برنج تحت تأثير تيمارهای مختلف کاربرد سولفات روی

محتوای روی برگ
(مرحله رسیدگی)

تیمارها

محتوای روی ساقه
(مرحله رسیدگی)

محتوای روی ریشه
(مرحله رسیدگی)

محتوای روی خوشه
(مرحله رسیدگی)

محتوای
روی آرد

محتوای
پروتئین آرد ()%

میلی گرم در کیلوگرم
z0

f0

z0

f1

z0

f2

z0

f3

z1

f0

z1

f1

z1

f2

z1

f3

z2

f0

z2

f1

z2

f2

z2

f3

47/43c
5۶/83bc
47/27c
۶3/00bc
۶8/47bc
87/03abc
70/27bc
9۶/17ab
98/۶7ab
119/97a
77/30bc
۶3/43bc

34/27d
57/43cd
85/07bcd
143/50bc
27/۶0d
2۶2/90a
308/۶7a
101/90bcd
149/13b
310/07a
231/17a
84/20bcd

۶/90cd
1/87d
7/۶3bcd
5/97cd
7/77bcd
14/17a
9/83abc
۶/73cd
8/83abc
13/27ab
11/00abc
5/47cd

3/03e
32/90cd
42/03bcd
30/97d
41/87bcd
54/53bcd
۶2/80bc
۶9/50b
34/40cd
۶0/27bcd
99/27a
۶0/40bcd

40/80c
50/33c
27/۶3c
141/30ab
35/00c
172/۶0ab
224/53a
129/57b
39/۶7c
20۶/۶3ab
1۶8/03ab
172/77ab

4/80b
5/53b
4/27b
2۶/93a
25/80a
28/03a
2۶/۶3a
2۶/40a
2۶/40a
27/03a
2۶/۶3a
24/97a

9/4۶c
10/۶0 b
10/۶2 b
10/12 b
9/81c
12/53 a
12/33 a
11/71 b
9/81c
12/53 a
13/45 a
12/33 a

حروف مشابه در يک ستون بيانگر عدم تفاوت معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد است.
 :z0بدون کود خاکی :z1 ،کاربرد خاکی  10کيلوگرم در هکتار سولفات روی :z2 ،کاربرد خاکی  20کيلوگرم در هکتار سولفات روی :f0 ،بدون محلولپاشی:f1 ،
محلولپاشی در مرحله پنجه زنی :f2 ،محلولپاشی در مرحله خوشهدهی :f3 ،محلولپاشی در مرحله رسيدگی.

محتوای پروتئين

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد خاکی ( )p≤0.05و
محلولپاشی سولفات روی ( )p≤0.01بر محتوای پروتئین آرد
معنیدار بود (جدول  .)3باالترین محتوای پروتئین آرد با کاربرد
خاکی  20کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلولپاشی در

مرحله خوشهدهی حاصل شد که تفاوت معنیداری با محلولپاشی
در مرحله پنجهدهی و رسیدگی نداشت( .جدول Mahmoud .)5
) Soltani et al. (2016 and 17نشان دادند که کاربرد کود سولفات
روی نه تنها بر میزان پروتئین دانه موثر است بلکه بر میزان
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 عملکرد، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه،تعداد خوشه در بوته
 کیلوگرم در هکتار20 دانه و عملکرد زیستتوده با کاربرد خاکی
سولفات روی و محلولپاشی در مرحله رسیدگی و خوشهدهی
 همچنین باالترین محتوای روی آرد با کاربرد خاکی.حاصل شد
 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلولپاشی در مرحله10
پنجهزنی حاصل شد که با سایر تیمارها اختالف معنیداری نداشت
 باالترین.ولی با عدم کاربرد کود خاکی تفاوت معنیداری نشان داد
 کیلوگرم در هکتار20 محتوای پروتئین آرد با کاربرد خاکی
سولفات روی و محلولپاشی در مرحله خوشهدهی حاصل شد و
پایینترین محتوای پروتئین آرد مربوط به تیمار عدم کاربرد کود
20  در نهایت میتوان نتیجه گرفت که کاربرد خاکی.خاکی بود
-کیلوگرم در هکتار سولفات روی و محلولپاشی در مرحله خوشه
دهی و رسیدگی تأثیر معنیداری بر عملکرد برنج داشته و موجب
20  همچنین کاربرد خاکی.افزایش محصول برنج خواهد شد
کیلوگرم در هکتار سولفات روی همراه با محلولپاشی در مرحله
.خوشهدهی موجب افزایش محتوای پروتئین آرد برنج میشود

-اسیدهای آمینه ضروری و غیر ضروری نیز تأثیر مثبت و معنی
 نشانMahmoud Soltani et al. (2019)  همچنین.داری دارد
دادند که مصرف روی بهصورت محلولپاشی در تمام مراحل رشد
بر کیفیت دانه (میزان روی و پروتئین) تأثیر افزایشی داشته ولی
برای نتیجه بهتر بایستی محلولپاشی به زمان رسیدن دانه
نزدیکتر باشد (در این پژوهش محلولپاشی در زمان پرشدن دانه
.)اعمال شد

نتيجهگيری
نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف کاربرد سولفات روی بر ارتفاع
 طول پدانکل و، طول و عرض برگ پرچم، طول خوشه،بوته
 تعداد خوشه در، تعداد پنجه کل و تعداد پنجه بارور،پنالتیمت
 عملکرد دانه و عملکرد، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه،بوته
 ساقه و ریشه در مرحله، محتوای روی برگ،زیستتوده
 ریشه و خوشه در مرحله، ساقه، محتوای روی برگ،خوشهدهی
 باالترین.رسیدگی و نیز محتوای روی و پروتئین آرد معنیدار بود
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