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Background and Objectives: Phosphorus (P) is the second most important 

macronutrients and zinc (Zn) is the most important micronutrients that their 

deficiency is the most important global nutrient disorder in the world paddy 

fields. The current field study was conducted to explain the effect of Zn and 

P foliar application on Zn and P content of rice grains and more broadly, 

grains bio-fortification (Zn and protein content).  

 
Materials and Methods: The three factors factorial experiment was 

conducted in a completely randomized blocks design with three replications 

in 2017-2018 at research field of the rice research institute of Iran, Rasht. 

The experimental factors were: varieties at two levels (Hashemi (local) and 

Guilaneh (improved) varieties), Phosphorous at three levels and Zinc at three 

levels. Also, the experimental treatments were: 1- no zinc foliar application 

(control-tap water foliar application), 2- the foliar application of 0.5%  

zinc sulphate (22%) at the start of booting, 3- the foliar application of 0.5% 

zinc sulphate (22%) at the start of booting and the start of grain filling stages; 

4- no P foliar application (control-tap water foliar application), 2- the foliar 

application of 0.5% P(mono potassium phosphate- laboratory brand) at the 

start of booting, 3- the foliar application of 0.5% P at the start of booting and 

the start of grain filling stages. 

 
Results: The results of analysis of variance indicated that all the  

applied treatments and their interactions significantly influenced the 
morphological, yield and yield components, Zn and protein contents of rice 

grains. The results revealed that the foliar application of Zn and P the start 

of booting and grain filling stages increased panicle length in Hashemi 

(7%) and Guilaneh (12.94%) cultivars, filled and unfertile grain number  

of Guilaneh (35.23-6.40%) and Hashemi (40-35%) cultivars. Also, the 

foliar application of Zn and P (alone) increased the grain yield about 7  

and 11.10%, respectively, and their application the start of booting and 

grain filling stages increased biological yield of Hashemi and Guilaneh 

cultivars about 19.22 and 25.98%, respectively. The highest content of 

grain Zn and protein content were recorded at by the start of booting  

and grain filling stages foliar application of Zn about 27 and 11 present, 
respectively.  
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Conclusion: It can be concluded that the foliar application of Zn and P at 

the start of booting and the start of grain filling stages might enhanced the 

studied rice cultivars yield and yield component and more broadly the grain 

quality. 
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 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 پژوهشي -کامل علميمقاله 
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  های کلیدی: واژه

 برنج، 

 روی، 

 ، فسفر

 پاشي محلول

 

پس از نیتروژن، فسفر دومین عنصر پرمصرف محدودکننده رشد و عملکرد و  ه و هدف:قساب

ترین و  ها گسترده باشند که اثرات ناشي از کمبود آن مصرف مي ترین عنصر کم روی مهم

ای را در اراضي شالیزاری جهان ایجاد کرده و یکي از عوامل مهم  ترین اختالالت تغذیه جدی

پاشي عناصر  پژوهش حاضر به منظور بررسي تأثیر محلولکاهش عملکرد در گیاه برنج است. 

روی و فسفر بر صفات مورفولویک، عملکرد و اجزای عملکرد و کیفیت دانه برنج ارقام هاشمي 

 )محلي( و گیالنه )اصالح شده( انجام شد.
 

های کامل تصادفي با سه تکرار ای دو ساله در قالب طرح بلوک  آزمایشي مزرعه ها: مواد و روش

رشت اجرا  -در مزرعه پژوهشي مؤسسه تحقیقات برنج کشور 1397و  1396در دو سال زراعي 

عنوان عامل اول در دو سطح )رقم محلي  های آزمایشي عبارتند از: رقم بهفاکتور)عامل( شد.

عدم استفاده از  -1عنوان عامل دوم در سه سطح ) شده گیالنه(، عامل روی به هاشمي و رقم اصالح

در مرحله  درصد 22در هزار روی از منبع سولفات روی  5پاشي  محلول -2شاهد(، کود روی )

پاشي  همراه محلول هدر هزار روی در مرحله شروع آبستني ب 5پاشي  محلول -3شروع آبستني، 

عدم استفاده از کود فسفره  -1عنوان عامل سوم در سه سطح ) روی در مرحله پرشدن دانه( و فسفر به

در هزار فسفر از منبع مونو فسفات پتاسیم آزمایشگاهي در مرحله شروع  5پاشي  لمحلو -2)شاهد( 

 در هزار فسفر در مرحله شروع آبستني و مرحله پر شدن دانه(. 5پاشي  محلول -3آبستني 
 

گیری شده تنها  ندازهي و فیزیولوژیکي اشناس ریختپاشي فسفر از بین خصوصیات  محلول نتایج:

دار نداشته است. اثر  شاخص برداشت و محتوای فسفر دانه تأثیر معنيدانه، بر وزن هزار

دانه،  جز وزن هزار و فیزیولوژیکي، به يشناس ریختتر خصوصیات  پاشي روی بر بیش محلول
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دار بوده است.  درصد معني 5و  1شاخص برداشت و محتوای فسفر دانه در سطوح احتمال 

شروع آبستني و در مرحله رسیدگي دانه به همراه  پاشي با روی پنج در هزار در مرحله محلول

پاشي با فسفر پنج در هزار مرحله شروع آبستني و در مرحله رسیدگي دانه به ترتیب  محلول

، 23/35افزایش در رقم گیالنه و هاشمي، طول خوشه  درصدی 94/12و  00/7باعث افزایش 

و  00/7به شاهد، افزایش درصدی دانه پوک نسبت  00/35و  40/6درصدی دانه پر، 00/40

توده در ارقام  درصدی زیست 22/19درصد و  98/25افزایش  و عملکرد دانهدرصدی  10/11

درصد  11شده به ترتیب  باالترین میزان پروتئین برنج سفید ثبت گیالنه و هاشمي شده است.

پاشي با سولفات  درصد برای رقم گیالنه بوده که در تیمار محلول 67/10برای رقم هاشمي و 

آمده و نسبت به   دست و در مرحله رسیدگي دانه به مرحله شروع آبستنيروی پنج در هزار 

 زایش داشته است.درصد اف 21/38و  37/32شاهد به ترتیب 
 

پاشي با سولفات روی پنج در هزار )مرحله شروع آبستني و در مرحله  محلول گیری:  نتیجه

گیری شده هر دو رقم برنج هاشمي  رسیدگي دانه( برترین تیمار برای صفات کمي و کیفي اندازه

ترین عامل  مهمچنین بر این نکته تأکید دارد که کاربرد عنصر روی  و گیالنه بود. نتایج هم

تر  افزایش میزان روی و پروتئین در دانه هست. اگرچه رقم گیالنه به دلیل کودپذیری بیش

 داری با رقم هاشمي در صفات عملکردی از خود نشان داده است. تفاوت معني
 

، شناسری  ریخر  پاشی عناصر روی و فسفر برر صرفا     تأثیر محلول(. 1401) محمود سلطانی، شهرام، کربالیی آقاملکی، محمدتقی: استناد

 .35-57(، 2) 29، های تولید گیاهی پژوهشنشریه . ارقام هاشمی و گیالنه() عملکرد و اجزای عملکرد و کیفی  دانه برنج

                   DOI: 10.22069/JOPP.2022.18731.2765 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه
غذای اصلي نزدیک به  (.Oryza sativa Lبرنج )

ویژه در کشورهای  جمعیت جهان، بهسه میلیارد نفر از 

 90ها بیش از  آسیایي و آفریقایي است که در آن

 21رنج د. بشو  درصد برنج تولیدی، مصرف نیز مي

درصد از پروتئین موردنیاز  15درصد از انرژی و 

خیز جهان را  های انساني در کشورهای برنج جمعیت

های سازمان خواروبار جهاني  . برآورد(1)کند  تأمین مي

دهد که برای تغذیه جمعیت رو به )فائو( نشان مي

میلیون تن شلتوک تا سال  760افزایش جهان، به 

نیاز خواهد بود تا منبع مطمئن غذایي برای  2025

خیز جهان تأمین گردد، این در  ساکنان کشورهای برنج

اندازی برای افزایش سطح اراضي  حالي است که چشم

(. اگرچه پنج دهه گذشته 2شالیزاری متصور نیست )

های ژنتیکي  عملکرد برنج دو جهش بزرگ )پیشرفت

و در نتیجه میزان عملکرد   راعي( را به خود دیدهز و به

، ولي یش از سه برابر افزایش یافته استدانه برنج به ب

ویژه  نیاز به افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی به

برنج از یک طرف و ارتقای برخي از عناصر مهم 

همراه افزایش پروتئین در  هویژه فسفر و روی( ب )به

کشاورزی )کاه و دانه( های خوراکي محصوالت  بخش

های عمده  انکاری از نگراني قابل  طور غیر چنان به هم

(. اگرچه معرفي ارقام مقاوم و 3گران است )پژوهش

پرمحصول، آب آبیاری کافي برای تولید پایدار و 

اقتصادی برنج ضروری است ولي عدم توجه به نیاز 

مصرف حیاتي  و کم ویژه عناصر پرمصرف غذایي به

 مانند روی و فسفر چالشي جدی در این مسیر است.

پس از نیتروژن، فسفر دومین عنصر پرمصرف 

ترین عنصر  محدودکننده رشد و عملکرد و روی مهم

ها  باشند که اثرات ناشي از کمبود آن مصرف مي کم

ای را در  تغذیه اختالالتترین  ترین و جدی گسترده

اراضي شالیزاری جهان ایجاد کرده و یکي از عوامل 

مهم کاهش عملکرد در گیاه برنج است. روی در تعداد 

زیادی از فرایندهای فیزیولوژیکي رشد گیاه و 

سازی  وساز آن از جمله فعال های سوخت سازوکار

های درگیر  ها، متابولیسم پروتئین ساختآنزیم،  300

ها، اکسین و اسیدهای  ها، چربي در تولید کربوهیدرات

نوکلئیک، بیان ژن و تنظیم لقاح )تشکیل دانه گرده( 

 عناصر ترین مهم از یکي نیز فسفر(. 4دخالت دارد )

 رشد افزایش باعث که است گیاهان ضروری موردنیاز

ها،  ساقه شدن ضخیم و قوی ها، ریشه شدن تر و قوی

 و زودرسي عملکرد میزان افزایش ها، دانه شدن پرحجم

 (.5دارد ) ها دخالت گل تلقیح عمل در و شده محصول

های دارای کمبود این  کاربرد کود روی در خاک

عنصر، یک راهبرد کلي برای مقابله با کمبود آن بوده و 

عالوه بر افزایش عملکرد دانه به افزایش غلظت روی در 

نحوی  هب دانجامد. کودهای حاوی روی بای دانه نیز مي

ترین فراهمي روی برای  که سبب بیش مصرف شوند

به  دجذب گیاه شوند. روش کاربرد و منابع روی بای

گذاری شوند که بر بهبود فراهمي روی  نحوی هدف

توان  را داشته باشند. روی را ميترین تأثیر  گیاه بیش برای 

نشاهای   چنین ریشه به خاک، بذر و برگ افزود و هم

 (.6ور نمود ) برنج را در محلول حاوی کود روی غوطه

های دارای  اگرچه کاربرد خاکي عناصر در خاک

هزینه برای مقابله  کار کلي، سریع و کم کمبود، یک راه
ها بوده و عالوه بر افزایش عملکرد دانه به  کمبود آنبا 

(، ولي این 7انجامد ) شان در دانه نیز مي افزایش غلظت

رویکرد همیشه از دیدگاه اقتصادی مطلوب نبوده و 
ممکن است به مطالعات اصالحي تکمیلي نیز نیاز 

امین مقدار روی و داشته باشد. بنابراین، عالوه بر ت
فسفر کافي، توجه به زمان مصرف و چگونگي مصرف 

منطبق با نیاز فیزیولوژیک گیاه و توزیع این عناصر در 
گیاه به عنوان منابع داخل بافتي این عناصر توجه به 

  .دهد ها را نیز در کانون توجه قرار مي محلول پاشي آن
عنوان یک مکمل برای کوددهي و  پاشي به محلول

مؤثر جهت ارتقای رشد گیاه و توان گیاهان  روش
وسیله جذب سریع و سرعت بخشیدن به  زراعي به

های  ه بافتها ب شده از برگ انتقال عناصر جذب
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بیان ( 2007. برادولي و همکاران )ف هستمختل
پاشي عناصر غذایي در برخي موارد  که محلول نمودند

های  کود  تر و بهتری از کاربرد خاکي نتایج سریع
های  پاشي محلول دهد و محلول شیمیایي نشان مي

کودی حاوی مقادیر مناسب عناصر موردنیاز گیاه بر 
های گیاه در حال رشد،  روی سطح و زیر برگ

تواند منجر به جذب مناسب عناصر غذایي از طریق  مي
( از روش 2017کوماری و همکاران ) (.8) برگ شود

عنوان مکملي برای تغذیه گیاه برنج یاد  پاشي به ولمحل
پاشي  نمودند. هرگاه عنصر روی از طریق محلول

های برگ گیاه  سرعت از طریق روزنه مصرف شود به
های  های آوندی به بافت برنج جذب و از مسیر سیستم

شود. مصرف عنصر روی از طریق  نیازمند منتقل مي
مبود این عنصر پاشي مؤثرترین روش اصالح ک محلول

پاشي  (. محلول9باشد ) و ارتقای کمي و کیفي دانه مي
دهي  در هزار سولفات روی( در شروع خوشه 5روی )

در افزایش دو برابری میزان روی دانه و افزایش 
(. 11و  10، 7دار عملکرد دانه مؤثر بود ) معني

( در بررسي تأثیر میزان، منبع و 2009چاکرالحسیني )
روش مصرف روی بر صفات کمي و کیفي برنج رقم 

های مصرف و منابع  چرام نشان داد که تمامي روش
کود روی بر عملکرد این رقم تأثیر داشته ولي 

درصدی( را در  50ترین اثر )افزایش بیش از  یشب
پاشي  کیلوگرم در هکتار( و محلول 40مصرف خاکي )

(. 12) سه در هزار سولفات روی به دست آورده است
( در بررسي تأثیر 2012زاده و همکاران ) حسین
ی پاشي کالت سولفات روی بر عملکرد و اجزا محلول

عملکرد برنج رقم شیرودی نشان داد که تیمار 
داری بر  پاشي کالت سولفات روی تأثیر معني محلول

وزن هزاردانه، تعداد پنجه در مترمربع، تعداد خوشه 
چنین  چه در خوشه و درصد خوشه چه پر داشت. هم

ترین وزن هزاردانه و پنجه در مترمربع و تعداد  بیش
هزار این منبع  در 2چه در خوشه در غلظت  خوشه

( 2016(. رمضاني و همکاران )13) روی، به دست آمد
پاشي کود روی بر عملکرد دانه  در بررسي اثر محلول

و میزان روی دانه برنج رقم سازندگي، در اصفهان 
کیلوگرم  8968نشان دادند که حداکثر عملکرد دانه )

روی    گرم در لیتر سولفاتدر هکتار( در تیمار شش 
پاشي با  آمده که نسبت به شاهد اول )محلول  دست به

درصد و نسبت به شاهد دوم )بدون  1/10آب مقطر( 
چنین  تر بود. هم درصد بیش 8/11پاشي(  محلول

گرم بر کیلوگرم(  میلي 8/37حداکثر مقدار روی دانه )
آمده  دست روی به  در تیمار شش گرم در لیتر سولفات

درصد و نسبت به شاهد  6/16که نسبت به شاهد اول 
(. محمود سلطاني و 14تر بود ) درصد بیش 5/19دوم 

 ندنشان داد (2020و  2019، 2017، 2016همکاران )
تنها بر میزان پروتئین  که کاربرد کود سولفات روی نه

ه ضروری دانه مؤثر است بلکه بر میزان اسیدهای آمین
داری دارد. اگرچه  ضروری نیز تأثیر مثبت و معني و غیر

پاشي در تمام مراحل  صورت محلول مصرف روی به
رشد بر کیفیت دانه )میزان روی و پروتئین( تأثیر 

پاشي  محلول دافزایشي داشته ولي برای نتیجه بهتر بای
پاشي در  تر باشد )محلول به زمان رسیدن دانه نزدیک

(. 18و  17، 16، 15، 11، 10دانه( )زمان پرشدن 
 پاشي مطالعات بسیار در خصوص تأثیر محلول رغم علي

 روی بر گیاه برنج، مطالعات پژوهشي بسیار کمي در
پاشي فسفر و اثر متقابل فسفر و روی با  زمینه محلول

توجه به اثر بازدارندگي این دو عنصر نسبت به هم 
شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با اهداف  انجام

ام بومي )هاشمي( و افزایش عملکرد دانه و کاه در ارق
شده )گیالنه(، افزایش کیفیت دانه )میزان روی  اصالح

پاشي فسفر و  و پروتئین(، تعیین زمان مناسب محلول
شده  )هاشمي( و اصالح روی برای ارقام بومي

 تدوین و اجراشده است.)گیالنه( 
 

 ها مواد و روش
ای در طي دو سال زراعي  آزمایش مزرعهاین 

سسه تحقیقات ؤمزرعه پژوهشي مدر  1397و  1396
 صورت فاکتوریل )با سه  برنج کشور در رشت به

شامل روی، فسفر و رقم( در قالب طرح  عامل
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 انجام  های کامل تصادفي و در سه تکرار بلوک
 عنوان  اند از: رقم به های آزمایشي عبارت عامل گردید.

عامل اول در دو سطح )رقم محلي هاشمي و رقم 
عنوان عامل دوم در  نه(، عامل روی بهشده گیال اصالح

 عدم استفاده از کود روی )شاهد(،  -1سه سطح )
در هزار روی از منبع سولفات روی  5پاشي  محلول -2

 پاشي  محلول -3، در مرحله شروع آبستني درصد 22
به همراه  در مرحله شروع آبستنيدر هزار روی  5

پاشي روی در مرحله پرشدن دانه( و فسفر  محلول
عدم استفاده از  -1عنوان عامل سوم در سه سطح ) به

در هزار فسفر  5پاشي  محلول -2کود فسفره )شاهد( 
در مرحله از منبع مونو فسفات پتاسیم آزمایشگاهي 

در در هزار فسفر  5پاشي  محلول -3 شروع آبستني
مرحله پر شدن دانه(. بعد از و  مرحله شروع آبستني
 × متر 4)مربع  متر 20هایي به ابعاد  عملیات شخم کرت

با مرزبندی مشخص ایجاد و برای جلوگیری از متر(  5
تداخل تیمارهای کودی مرزها با پالستیک پوشانده 

های خاک مرکب  ده نمونهش های آماده شدند. از کرت
های  متری تهیه گردید. نمونه سانتي 0-30از عمق 

خاک در معرض هوا خشکانده شده و پس از عبور 
های  متری، برخي از ویژگي دادن از الک دو میلي
 )رسي(ها مانند بافت خاک ¬فیزیکي و شیمیایي آن
، درصد( 4/1(، ماده آلي )11/7اسیدیته عصاره اشباع )

سانتي مول در کیلوگرم  38گنجایش تبادل کاتیوني )
گرم در کیلوگرم(،  میلي 10جذب ) خاک(، فسفر قابل

 استفاده  درصد(، پتاسیم قابل 13/0نیتروژن کل )
 6/2جذب ) و روی قابل گرم در کیلوگرم( میلي 198)

گیری گردید. در این  اندازهگرم در کیلوگرم(  میلي
کیلوگرم در هکتار پنتا  45بررسي فسفر به مقدار 

( از منبع سوپر فسفات تریپل و P2O5اکسید فسفر )
کیلوگرم اکسید پتاسیم  100به مقدار  پتاسیم نیز

(K2O در هکتار از منبع سولفات پتاسیم پیش از )
ها اضافه شد. کود نیتروژن به مقدار  نشاکاری به کرت

ترتیب برای  کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره به 75و  60
رقم هاشمي و گیالنه و در سه مرحله پیش از 

ه تشکیل کاری و در مرحل نشاکاری، در مرحله وجین
های  ها داده شد. نشا جوانه اولیه خوشه به کرت

 20در  20یکدست ارقام هاشمي و گیالنه به فواصل 
ه هممتر و سه گیاهچه در هر کپه کاشته و  سانتي

ها، وجین  عملیات داشت مانند مبارزه با آفات، بیماری
سسه ؤشده توسط م های توصیه و آبیاری طبق روش

صورت  ها به ه کرتهمتحقیقات برنج کشور در 
سازی شرایط  منظور یکسان یکسان اعمال شد. به

 ها انجام پاشي در آن رطوبتي در تیمارهای که محلول
 ها فقط آب مقطر  نشده است )شاهد(، در این کرت 

بر روی گیاه پاشیده شد. در این مرحله کالیبراسیون 
نیز صورت پذیرفته تا میزان حجم محلول مصرفي 

ل گیاهان داخل کرت را تعیین برای خیس شدن ک
گردیده و سپس با اختالط محلول آماده شده با آب به 

نظر دست پیدا کنیم. در طول اجرای  حجم مورد
 مانند تعداد کل پنجه و يشناس ریختآزمایش صفات 

متر(، طول و  تعداد پنجه بارور، ارتفاع بوته )سانتي
متر(، طول پدانکل و  عرض برگ پرچم )سانتي

متر( و  متر(، طول خوشه )سانتي ت )سانتيپنالتیم
دانه پر صفات عملکردی )تعداد خوشه در بوته، تعداد 

 14دانه با درصد رطوبت و پوک در خوشه، وزن هزار
درصد، عملکرد ماده خشک و عملکرد دانه )با 

چنین هنگام  گیری شدند. هم درصد( اندازه 14رطوبت 
برداشت، ده بوته تصادفي گزینش و غلظت روی و 

 گیری گردید.  فسفر در دانه و میزان پروتئین دانه اندازه

گیری شد  های گیاه اندازه میزان روی در تمام اندام
)برای این منظور از روش خاکستر خشک استفاده 
گردید. یک گرم از نمونه گیاه توزین و به کروزه 

ها درون کوره به مدت  ید. کروزهچیني منتقل گرد
سوزانده  گراد درجه سانتي 600شش ساعت در دمای 

لیتر اسید  میلي 10شدند. سپس به هر کوزه 
هیدروکلریدریک افزوده شد و تا رویت بخار سفید 

 گراد روی  درجه سانتي 100ها در دمای  روی آن
هات پلیت حرارت داده شد. سپس محلول درون هر 

لیتری منتقل شد و با آب مقطر  میلي 50کروزه به بالن 
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به حجم رسانده شد. برای محاسبه روی در گیاه از 
های حاصل از  دستگاه جذب اتمي استفاده شد. عصاره

گیری روی از شعله  برای اندازه هضم گیاه مستقیماً
 2و  1تگاه با استانداردهای هوا استفاده شد. دس -استیلن

ها به دستگاه  کالیبره شد. نمونهگرم بر لیتر روی  میلي 3و 
 (.19قرائت گردید( ) داده شد و غلظت روی مستقیماً

موجود در  میزان پروتئین بر مبنای محاسبه مقدار نیتروژن
دست آمده در عدد ثابت  دانه و ضرب عدد نیتروژن به

( محاسبه گردید. در طول 20) برای رقم هاشمي 95/5
زني،  مراحل گوناگون رشد گیاه برنج )حداکثر پنجه

های مختلف  گلدهي و پرشدن دانه( محتوای فسفر اندام
مانند برگ، ساقه، خوشه به روش هضم تر و محتوای 
فسفر خاک نیز با روش اولسون و با استفاده از دستگاه 

 گیری شد. ( اندازه22و  21اسپکتروفوتومتر )

ها ابتدا از  گیری و گردآوری داده پس از اندازه

اسمیرونوف برای نرمال -آماری کولموگرف  آزمون

مرکب دوساله وتحلیل  ها استفاده شد. تجزیه بودن داده

و مقایسه میانگین نیز با روش  SASافزار  ها با نرم داده

 5( در سطح احتمال LSDدار ) حداقل اختالفات معني

انجام گرفت. برای  MSTATCافزار  درصد با نرم

 استفاده شد. Excelافزار  ترسیم نمودارها نیز از نرم

 

 نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد  :یشناس ریختصفات 

که از بین سه عامل اصلي تأثیر نوع رقم برنج بر تمام 

( بود )جدول ≥01/0Pدار ) معنيشده  گیری اندازهصفات 

عملکرد و اجزای صفات مورفولوژیک،  بسیاری از (.1

عملکرد جزء صفات کمي بوده که عمدتاً توسط 

ژنتیکي  اتشود بنابراین اختالف اه کنترل ميژنتیک گی

فات مذکور باشد تواند علت تفاوت ص يام ماین ارق

ترین سطح کشت را در  (. برنج رقم هاشمي که بیش3)

بین ارقام بومي در اراضي شالیزاری به خود اختصاص 

ارقام محلي برنج با عملکرد و داده است جزء گروه 

تن  4تر از  )متوسط عملکرد کم اجزای عملکرد پائین

در هکتار( و ارتفاع بوته بلند بوده که بسیاری از 

 صفات مورفولوژیک آن تابعي از همین ارتفاع بوته

بلند است. این در حالي است که رقم گیالنه که از 

بوجي  تالقي برگشتي بین دو رقم صالح و آبجي

تن در هکتار  5/5تولیدشده است با عملکرد دانه 

ین خود و ارقام بومي جزء ضمن برتری نسبت به والد

تر  ز عملکرد و اجزای عملکرد مناسبي است که اارقام

تری نسبت به ارقام محلي برخوردار  و ارتفاع کوتاه

(، مانان و همکاران 2016و همکاران ) پور قلي هست. االه

( نیز در 2015( و موسوی و همکاران )2010)

مطالعاتشان بر تأثیر خصوصیات ژنتیکي ارقام بر 

 (.25و  24، 23یاری از صفات گیاه برنج تأکیددارند )بس

مقایسه میانگین  2نتایج مندرج در جدول ارتفاع بوته: 

کاربرد های اصلي نشان داد که  عاملاثرات ساده 

داری بر ارتفاع بوته  تیمارهای روی و فسفر تأثیر معني

ندارد. اگرچه در بین سطوح عامل اصلي روی، 

پاشي با روی پنج در هزار مرحله شروع آبستني  محلول

پاشي مرحله رسیدگي دانه )باالترین  به همراه محلول

دار(  سطح از تیمار روی( تنها ازنظر عددی )و نه معني

درصدی ارتفاع بوته  5باعث افزایش  طور متوسط به

(. این در 2در ارقام هاشمي و گیالنه شد )جدول 

ها بر این صفت  یک از برهمکنش حالي است که هیچ

که  گران بیان نمودند پژوهشداری نداشتند.  تأثیر معني

افزایش ارتفاع بوته درنتیجه افزایش تقسیم و طویل 

(. 27باشد ) شدگي سلولي در اثر کاربرد روی مي

مهم تأثیرگذار در  عواملعالوه بر آن روی، یکي از 

باشد و با توجه به  فعالیت آنزیم تریپتوفان سینتتاز مي

ماده تولید  عنوان پیش که اسیدآمینه تریپتوفان به این

کند، درنتیجه، با افزایش تولید اکسین  اکسین عمل مي

ها  و متعاقب آن افزایش رشد طولي ساقه و شاخ ساره

شده است  چنین گزارش هم .دور از انتظار نخواهد بود

که کمبود روی به علت تأثیر منفي بر بیوسنتز اکسین 

تواند باعث کاهش ارتفاع ساقه و عملکرد گیاه شود  مي

(26.) 
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و فیزیولوژیکی دو رقم برنج  شناختی ریختپاشی روی و فسفر بر برخی صفات  های تأثیر اثر متقابل محلول مقایسه میانگین -3جدول 

 .)هاشمی و گیالنه(

Table 3. Mean comparison analysis of the interactions of main factors (Varieties, Phosphorous and Zinc foliar application) 

on some morphological characters, yield and yield components of two rice varieties (Hashemi and Guilaneh). 

 عوامل آزمایشي
Experimental Factors 

 گیری شده برنج صفات اندازه
Rice Characters 

 رقم
V 

 فسفر
P 

 روی
Z 

 (عدد) دانه پر
Filled Grain (No.) 

 (عدد) دانه پوک
Unfilled Grain (No.) 

 (متر سانتي) طول خوشه
Panicle Length (cm) 

 (کیلوگرم در هکتار) توده عملکرد زیست
Biological Yield (kgha

-1
) 

1 1 1 7.33
j
 85.97

k
 25.38

cde
 7933

k 

1 1 2 11.17
efgh

 100.90
hi 26.79

a 8470
hij 

1 1 3 12.50
def

 128.37
g 27.20

a 9053
efg 

1 2 1 9.17
hij

 92.13
jk 25.06

def 8045
jk 

1 2 2 9.17
hij

 104.00
gh 26.40

ab 8185
ijk 

1 2 3 8.33
ij
 108.20

fgh 27.13
a 9458

de 

1 3 1 9.67
ghij

 101.07
hi 25.94

bc 8777
fgh 

1 3 2 10.17
fghi

 108.87
efg 26.62

ab 9271
de 

1 3 3 12.00
efg

 116.26
de 26.56

ab 8531
hi 

2 1 1 13.33
de

 95.07
ij 22.63

g 8667
gh 

2 1 2 22.33
a
 107.67

fghi 23.36
g 9498

cde 

2 1 3 16.83
bc

 118.47
cd 24.73

def 9954
bc 

2 2 1 21.50
a
 106.70

fgh 23.17
g 9228

def 

2 2 2 12.33
efg

 112.27
def

 24.36
f
 10919

a 

2 2 3 11.67
efgh

 115.77
de

 24.64
ef
 10285

b 

2 3 1 15.00
cd

 119.53
cd

 24.47
f
 9584

cd 

2 3 2 17.67
b
 124.63

bc
 24.87

def
 10375

b 

2 3 3 18.00
b
 143.43

a
 25.56

cd
 10387

b 

V ،P ،Z اند از بودن  به ترتیب عبارت 3و  2، 1دار ندارند؛  اند از نوع رقم، فسفر و روی؛ حروف مشابه در جدول تفاوت معني به ترتیب عبارت

 پاشي در مرحله شروع آبستني و مرحله شروع پر شدن دانه پاشي در مرحله شروع آبستني و محلول پاشي با آب(، محلول پاشي )محلول محلول
V, P and Z are Varieties, Phosphorus and Zinc,; Similar letter had not a significant difference; 1, 2 and 3 are:  

No foliar application (tap water spray), Foliar application at the start of booting stage, and Foliar application at the 
start of booting stage with the foliar application at the start of the ripening stage 

 
 صفات مربوط به اجزای عملکرد

 مقایسه میانگین اثرات ساده نشان : طول خوشه

های رقم، روی و فسفر بر روی طول  داد که عامل

(. 2دار داشته است )جدول  خوشه تأثیر معني

دار در بین سطوح عامل روی  ترین تأثیر معني بیش

پاشي با روی پنج در هزار مرحله  مربوط به محلول

 67/25شروع آبستني و در مرحله رسیدگي دانه )

 پاشي  متر( در مقایسه با شاهد )عدم محلول سانتي

 دار در  ترین تأثیر معني ( و بیش02/25با روی( )

 شي با پا بین سطوح عامل فسفر مربوط به محلول

فسفر پنج در هزار مرحله شروع آبستني و در مرحله 

 متر( در مقایسه با  سانتي 97/25رسیدگي دانه )

 متر(  سانتي 44/24) پاشي فسفر( شاهد )عدم محلول

 ترتیب  ت رسیده است. این میزان تأثیر بهبه ثب

 درصد افزایش صفت طول  59/2و  26/6معادل 

ز برهمکنش چنین نتایج ناشي ا خوشه است. هم
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های روی فسفر در رقم بر این صفات نشان  عامل

دهد که باالترین افزایش طول در رقم هاشمي  مي

پاشي با روی پنج در هزار مرحله ¬مربوط به محلول

شروع آبستني و در مرحله رسیدگي دانه و 

در هزار مرحله شروع آبستني  5 پاشي فسفر محلول

مربوط به درصد و در گیالنه  89/6میزان  به

پاشي روی پنج در هزار مرحله شروع آبستني و  محلول

پاشي روی و  در مرحله رسیدگي دانه به همراه محلول

فسفر پنج در هزار مرحله شروع آبستني و در مرحله 

درصد نسبت به شاهد  90/12رسیدگي دانه و به میزان 

طور مستقیم در باشد. اگرچه طول خوشه به مي

عنوان یکي  نقشي ندارد، ولي بهمحاسبه عملکرد برنج 

از صفات ارزیابي عملکرد موردتوجه است. معموالً 

تری دارند.  ارقامي با طول خوشه بلندتر، عملکرد بیش

ها نشان داده است که طول خوشه یک  نتایج بررسي

صفت ژنتیکي است، اما در شرایط اقلیمي و خاکي 

مختلف بین طول خوشه اختالف وجود دارد. در یک 

ژنوتیپ پرمحصول برنج  20ایش با بررسي آزم

گزارش شد که ارقام برنج دارای عملکرد باال دارای 

های  تر و ساقه طول خوشه زیاد، تعداد دانه پر بیش

شده است   (. گزارش28اصلي و فرعي طویل بودند )

کیلوگرم سولفات  30که طول خوشه برنج با مصرف 

(. در پژوهشي 29یابد )ر افزایش ميروی در هکتا

شده است که باالترین طول خوشه   دیگر نیز گزارش

کیلوگرم سولفات  10متر( با مصرف  سانتي 7/23)

(. در بررسي تأثیر 30دست آمد ) روی در هکتار به

 پاشي روی بر عملکرد و اجزای عملکرد  محلول

برنج در کشور مصر، گزارش شد که اگرچه حتي 

پاشي بر طول صورت محلول بارمصرف روی به یک

خوشه مؤثر است، ولي بهترین تأثیر با سه بار 

دست  گرم بر لیتر به میلي 800پاشي با غلظت  محلول

(. 24درصد شد ) 22آمد که باعث افزایشي در حدود 

در بررسي تأثیر کاربرد متعادل  (31عباس و همکاران )

فسفر و نیتروژن بر رشد و نمو، عملکرد و اجزای 

نشان داد که با افزایش  NIA-20Aعملکرد برنج رقم 

 37داری تا  طور معني میزان فسفر طول خوشه نیز به

و  2002ریا و همکاران )ج. فایافته است درصد افزایش

گرم فسفر  میلي 173( نیز نشان دادند با افزودن 2011

در کیلوگرم خاک و بهبود فراهمي آن برای گیاه برنج 

 25توان طول خوشه را تا  مي BRS Jaburuرقم 

درصد افزایش داد. الزم به ذکر است که حداکثر 

آمده است   دست عملکرد نیز در این میزان فسفر به

که  نیز بر این( 33(. یوسف تبار و همکاران )5و  32)

فسفر عامل مهمي برای رشد گیاه برنج بوده و 

دهد،  تأثیر قرار مي زني و گلدهي را در برنج تحت پنجه

که فراهمي فسفر در مرحله  تأکید داشته و بیان داشتند

زني و گلدهي گیاه ازجمله عوامل مهم بهبود  پنجه

شود.  رشد، عملکرد و اجزای عملکرد محسوب مي

تواند ناشي از افزایش فتوسنتز و جذب  مياین تأثیر 

تر گیاه به  تر این عنصر در شرایط دسترسي آسان آسان

 (.31آن باشد )

 مقایسه میانگین اثرات ساده نشان دانه: روزن هزا

دار  تأثیر معني دانه وزن هزارداد که تنها عامل رقم بر 

 های  داری تأثیر عامل رغم عدم معني داشت. علي

 پاشي  دانه، محلول اصلي فسفر و روی بر وزن هزار

 با روی پنج در هزار مرحله شروع آبستني و در 

از تیمار کاربرد  مرحله رسیدگي دانه )باالترین سطح

درصدی  3نظر عددی باعث افزایش  روی( تنها از

یک از  چنین هیچ (. هم2دانه شد )جدول  وزن هزار

داری  ها نیز بر این صفت تأثیر معني برهمکنش

 دانه د که وزن هزارنداشتند. البته نتایج نشان دا

 تر است که  رقم گیالنه نسبت به هاشمي بیش

ترین  دو رقم است. بیش تفاوت ژنتیکي این بیانگر

دانه در هر دو رقم هاشمي و گیالنه  مقدار وزن هزار

پاشي با سولفات روی پنج در هزار  مربوط به محلول

مرحله شروع آبستني و در مرحله رسیدگي دانه 
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م بود. در برنج، اغلب وزن گر 27و  25ترتیب  به

های رقم  دانه ثابت است و از پایدارترین ویژگيهزار

رود، زیرا رشد دانه در این گیاه با پوست  مي به شمار

دانه به همراه چند جزء  شود. وزن هزار آن محدود مي

دیگر نقش مهمي در افزایش عملکرد دانه ارقام جدید 

(. 43باشند، دارند ) که دارای قابلیت تولید باالیي مي

سولفات روی تأثیر رسد کاربرد  وجود به نظر مي بااین

دانه داشته و باعث افزایش در این  مثبتي بر وزن هزار

صفت شده است. با افزایش مقدار کود سولفات روی، 

(. به نظر 29تر شد ) دانه برنج نیز بیش وزن هزار

دانه در اثر مصرف روی  رسد که افزایش وزن هزار مي

شده و کاهش محدودیت  رهبه دلیل افزایش مواد ذخی

موجب سرازیر شدن مواد پرورده  باشد که منبع مي

نیز اثر مثبت  گران پژوهشگردد. سایر  سمت دانه مي به

دانه گزارش  کاربرد عنصر روی را بر افزایش وزن هزار

زیاد مربوط به تأثیر  احتمال اند که این افزایش به کرده

باشد.  ایندول استیک مي اسید عنصر روی بر هورمون

شده است که کمبود روی، موجب  چنین گزارش هم

(. 18و  15های ضعیفي تشکیل گردد ) گردد تا دانه مي

دانه از  ترین وزن هزار در آزمایشي دیگر نیز بیش

(. 35دست آمد ) ار بهکیلوگرم روی در هکت 10مصرف 

ترین دلیل افزایش وزن  مهم گران پژوهشچنین،  هم

دانه را افزایش و بهبود فرآیند انتقال مجدد مواد  هزار

وسیله تحریک  غذایي و افزایش انتقال اولیه به

ها و افزایش انتقال در آوند آبکش دانستند و  هورمون

سولفات روی بر افزایش  گزارش نمودند که تأثیر

 کارایي آوند آبکش در انتقال مواد غذایي به دانه و 

ترین عوامل تأثیر سولفات روی بر  پر شدن آن از مهم

 (.36دانه است ) افزایش وزن هزار

 نشان داد  ها مقایسه میانگین: تعداد دانه پر و پوک

 روی تعداد دانه  های رقم، روی و فسفر که عامل

 ترین  (. بیش2دار است )جدول  پر و پوک معني

دار در بین سطوح عامل روی مربوط به  تأثیر معني

 پاشي با روی پنج در هزار مرحله شروع  محلول

 عدد(  75/121آبستني و در مرحله رسیدگي دانه )

 ترین  عدد( و بیش 08/100در مقایسه با شاهد )

 دار در بین سطوح عامل فسفر مربوط  تأثیر معني

پاشي با فسفر پنج در هزار مرحله شروع  به محلول

 عدد(  97/118آبستني و در مرحله رسیدگي دانه )

  پاشي فسفر( در مقایسه با شاهد )عدم محلول

عدد( به ثبت رسیده است. این میزان تأثیر  07/106)

 فزایش درصد ا 16/12و  78/20به ترتیب معادل 

چنین نتایج ناشي از برهمکنش  تعداد دانه پر است. هم

های روی فسفر در رقم بر این صفات نشان  عامل

دهد که باالترین افزایش تعداد دانه در رقم هاشمي  مي

 پاشي با روی و فسفر  و گیالنه مربوط به محلول

پنج در هزار مرحله شروع آبستني و در مرحله 

 درصدی دانه پر، 50، 23/35رسیدگي دانه به ترتیب 

درصدی دانه پوک نسبت به شاهد  35و  40/6

 باشد. بررسي رابطه عملکرد با بعضي از خصوصیات مي

 زراعي نشان داد که تعداد دانه پر در هر خوشه، 

ترین  دانه مهم تعداد خوشه در هر گیاه و وزن هزار

خصوصیات مؤثر بر عملکرد هستند. خان و همکاران 

 و ( 2016) ود سلطاني و همکارانمحم( و 2002)

هایي جداگانه بیان  در پژوهش( 2016رام و همکاران )

صورت  داشتند اگرچه کاربرد ترکیبي عنصر روی به

پاشي در شالیزاری سبب افزایش  خاکي و محلول

پاشي  شود ولي محلول چشمگیر تعداد دانه پر مي

دهي و رسیدن  ویژه اگر در هنگام گل تنهایي نیز به به

 داری  تواند تأثیر معني تنهایي مي دانه انجام شود به

 بر این صفت داشته باشد. این پژوهشگران دلیل 

کلروفیل و  تولیداین امر را به نقش کلیدی روی در 

درنتیجه محتوای کلروفیل باالتر ارتباط دادند که 

تواند به پر شدن دانه از طریق افزایش میزان مواد  مي

های  فتوسنتزی سرعت بخشد. افزایش کربوهیدرات

رای دوره طوالني ممکن های فتوسنتز ب ناشي از فعالیت
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است باعث انتقال مؤثر مواد غذایي به غالف )دانه( 

 های پر را افزایش دهد  شود، درنتیجه تعداد دانه

 (.37و  17، 35)

ه فسفر نیز چون رشد و نمو ریشه را تحریک کرد

تر مواد غذایي از خاک، تحریک  و در استخراج بیش

زني اولیه با  فرآیند فتوسنتز در گیاهان و افزایش پنجه

تر فسفر و روی  افزایش بخش رویشي به جذب بیش

پاشي کمک شایاني نماید. ماني و  ناشي از محلول

زمان کود روی  ( در بررسي کاربرد هم2012صادقي )

رقم هاشمي نشان داد که و فسفر بر روی گیاه برنج 

ها بر اجزای عملکرد  اثر فسفر و روی و اثر متقابل آن

گیاه برنج )تعداد دانه پر، طول خوشه و وزن خوشه( 

شده گیالنه  چنین رقم اصالح دار داشت. هم تأثیر معني

تر  پذیری بیش علت کود در مقایسه با رقم هاشمي به

و روی  پذیرد که فسفر ترین تأثیر را مي زماني بیش

(. محمودی و 38زمان مصرف شود ) طور هم به

شده در  ( بیان داشتند که ارقام اصالح2004همکاران )

مقایسه با ارقام محلي به علت عملکرد باالتر نسبت به 

کمبود عناصر غذایي حساس بوده و بهترین عملکرد 

 دهند که همه عناصر در را درزماني به دست مي

 (.39) دسترس باشد

 

 صفات عملکردی

نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده : عملکرد دانه

( نشان داد که تمامي 2های اصلي )جدول  عامل

ها )روی، فسفر و رقم( بر عملکرد دانه تأثیر  عامل

دار بر  ترین تأثیر معني دار داشت. بیش مثبت و معني

در بین سطوح عامل روی مربوط به عملکرد دانه 

پاشي با روی پنج در هزار مرحله شروع آبستني  محلول

کیلوگرم در هکتار(  4155و در مرحله رسیدگي دانه )

کیلوگرم در هکتار( است.  3740در مقایسه با شاهد )

دار در بین سطوح عامل  ترین تأثیر معني چنین بیش هم

ج در هزار پاشي با فسفر پن فسفر مربوط به محلول

مرحله شروع آبستني و در مرحله رسیدگي دانه 

کیلوگرم در هکتار( در مقایسه با شاهد )عدم  4059)

کیلوگرم در هکتار( به ثبت  3799) پاشي فسفر( محلول

داری با تیمار  رسیده است که تفاوت معني

. این میزان پاشي مرحله شروع آبستني ندارد ولمحل

درصد افزایش  1/11 و 0/7تأثیر به ترتیب معادل 

تأثیر کاربرد فسفر و روی است.  عملکرد دانه تحت

های روی، فسفر و  عامل  نتایج مربوط به برهمکنش

دار اثرات متقابل این  عدم تأثیر معني بیانگررقم 

حال  بااین ها بر صفت عملکرد دانه است. عامل

باالترین میزان عملکرد دانه ازنظر عددی )و نه 

پاشي با  کاربرد توأمان تیمار محلولداری( در  معني

روی و فسفر پنج در هزار مرحله شروع آبستني و در 

دست آمدند که به ترتیب  مرحله رسیدگي دانه به

 4750کیلوگرم در هکتار برای رقم هاشمي و  4100

 بیانگرکیلوگرم در هکتار برای رقم گیالنه بوده که 

نقش ها با یکدیگر بود. روی  دار آن اختالف معني

های زایشي  افشاني، تشکیل اندام اصلي در فرآیند گرده

(. با بررسي 40نر و ماده و فرآیند تشکیل دانه دارد )

اثرات میزان، منبع و روش مصرف کود روی بر 

شده که  صفات کمي و کیفي برنج رقم چرام گزارش

رد داری باعث افزایش عملک طور معني مصرف روی به

پاشي  ترین عملکرد با محلول درصد( شد و بیش 9/56)

سولفات روی )با غلظت سه گرم در لیتر( توأم با 

کیلوگرم سولفات روی در خاک، حاصل  40مصرف 

گران دیگری نیز گزارش کردند  (. پژوهش12گردید )

شه، که مصرف سولفات روی، ارتفاع بوته، طول خو

ت دانه و درنهای چه، وزن هزار میزان پر شدن خوشه

. در یک آزمایش دهدعملکرد دانه را افزایش مي

منظور بررسي اثر کاربرد مجزا و ترکیبي  ای که به مزرعه

عناصر روی، آهن و منگنز به دو صورت مصرف 

پاشي بر رشد و عملکرد برنج رقم  خاکي و محلول

ایج نشان داده که شده، نت در مصر انجام 101ساخا 
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صورت مجزا یا ترکیبي  مصرف به استفاده از عناصر کم

توجهي بر رشد برنج داشته و کاربرد  افزایش قابل

ترین اثر مثبت  ترکیبي عناصر روی، آهن و منگنز بیش

را در گیاه، در هر دو روش مصرف خاکي و 

 (.41پاشي داشت ) محلول

تواند بر واکنش  میزان فراهمي فسفر در خاک مي

گیاهان زراعي به مصرف کود فسفر مؤثر باشد. نتایج 

که میزان  نشان داده است درصورتي ها پژوهشسایر 

گرم در کیلوگرم خاک  میلي 10تر از  فسفر خاک کم

باشد، کاربرد کود فسفر تأثیر مطلوبي بر افزایش 

(. اگرچه تعداد 26عملکرد گیاه برنج دارد )

پاشي روی  زمان محلول هایي که بر کاربرد هم پژوهش

و فسفر کارکرده باشند بسیار نادر است، ولي به نظر 

رسد فسفر به دلیل تحریک رشد و نمو ریشه و  مي

تر مواد غذایي از خاک، تحریک فرآیند  استخراج بیش

زني اولیه با افزایش  فتوسنتز در گیاهان و افزایش پنجه

تر فسفر و روی ناشي از  بخش رویشي به جذب بیش

پاشي کمک شایاني نماید. مافي و صادقي  محلول

زمان کود روی و فسفر  ( در بررسي کاربرد هم2013)

بر گیاه برنج رقم هاشمي نشان داد که اثر فسفر و روی 

دار  ها بر عملکرد گیاه برنج تأثیر معني و برهمکنش آن

( با کاربرد 2014(. رحیم و همکاران )38) داشت

زمان فسفر و روی بر روی رقم سوپر باسماتي  هم

گیری نمودند که مصرف این کودها باعث  نتیجه

 (.42شود ) افزایش عملکرد مي

نتایج مقایسه میانگین : توده( عملکرد زیستی )زیست

ها  ( نشان داد که تمامي عامل2ساده )جدول اثرات 

)روی، فسفر و رقم( بر عملکرد زیستي تأثیر مثبت و 

دار بر عملکرد  ترین تأثیر معني دار داشت. بیش معني

زیستي در بین سطوح عامل روی مربوط به 

پاشي با روی پنج در هزار مرحله شروع آبستني  محلول

در هکتار(  کیلوگرم 9778و در مرحله رسیدگي دانه )

کیلوگرم در هکتار( است.  8700در مقایسه با شاهد )

دار در بین سطوح عامل  ترین تأثیر معني چنین بیش هم

پاشي با فسفر پنج در هزار  فسفر مربوط به محلول

مرحله شروع آبستني و در مرحله رسیدگي دانه 

کیلوگرم در هکتار( در مقایسه با شاهد )عدم  9654)

کیلوگرم در هکتار( به  89299) پاشي فسفر( محلول

 0/9ثبت رسیده است. این میزان تأثیر به ترتیب معادل 

تأثیر  درصد افزایش عملکرد زیستي تحت 4/12و 

 بیانگرچنین نتایج  کاربرد فسفر و روی است. هم

درصدی مقدار عملکرد زیستي بین رقم  9/12اختالف 

باشد که ناشي از کودپذیری  گیالنه و هاشمي مي

کیلوگرم در  9877) شده( تر گیالنه )رقم اصالح بیش

 8747) هکتار( در مقایسه با هاشمي )رقم محلي(

چنین نتایج مربوط به اثر  کیلوگرم در هکتار( است. هم

دهد که  های روی، فسفر و رقم نشان مي متقابل عامل

کیلوگرم در هکتار در  9458در هر دو رقم هاشمي )

در هکتار(، گیالنه  کیلوگرم 7923مقایسه با شاهد 

 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با شاهد  10919)

ترین مقدار عملکرد  کیلوگرم در هکتار( بیش 8667

پاشي توأمان روی و فسفر پنج  توده در محلول زیست

در هزار مرحله شروع آبستني به ثبت رسیده )جدول 

درصد سبب  22طور میانگین در حدود  ( که به3

تي شده است. عملکرد زیستي افزایش عملکرد زیس

تجمع ماده خشک در گیاه را نشان داده و عملکرد یک 

توان از طریق افزایش کل ماده خشک  گیاه را مي

(. عنصر روی میزان 34تولیدی در مزرعه باال برد. )

فتوسنتز و دوام سطح برگ را افزایش داد و درنتیجه 

یابد. شکری واحد ورده افزایش ميمیزان تولید مواد پر

 برنج مؤسسه تحقیقات در که آزمایشي ( در2008)

 کمپلکس پاشيمحلول داد نشان شد، اجرا کشور

 عملکرد هزار، در چهار غلظت با مصرف عناصر کم

 درصد 30تا  به شاهد نسبت را توده دانه، کاه و زیست

 گزارش ( نیز2008ژو و همکاران ) (.44داد ) افزایش

 طول بوته، ارتفاع روی، سولفات مصرف که کردند
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 چه(، هشدن خوش های پر )پر افزایش تعداد دانه خوشه،

 را توده دانه، کاه و زیست عملکرد و دانه هزار وزن

 یا و تثبیت مشکل که هایي خاک داد. در افزایش

 خصوصبه ریزمغذی عناصر بودن استفاده غیرقابل

 حل راه برگي بهترین پاشي دارد، محلول وجود روی

ها با نتایج سری واستاوا و  ( این یافته45) هست

( در یک راستا قرار دارند. اگرچه 2014همکاران )

پاشي  زمان محلول ها درباره کاربرد هم تعداد پژوهش

رسد  نظر مي روی و فسفر، بسیار نادر است، ولي به

سفر رشد و نمو ریشه را تحریک کرده و در ف

استخراج بیشتر مواد غذایي از خاک، تحریک فرآیند 

زني اولیه با افزایش  فتوسنتز در گیاهان و افزایش پنجه

تر فسفر و روی ناشي از  بخش رویشي به جذب بیش

صادقي (. مافي و 46پاشي کمک شایاني نماید )محلول

زمان کود روی و فسفر  ( در بررسي کاربرد هم2013)

بر گیاه برنج رقم هاشمي نشان دادند که اثر فسفر و 

ها بر عملکرد گیاه برنج، وزن  روی و برهمکنش آن

خوشه در گیاه، تعداد خوشه در مترمربع، شاخص 

برداشت و تعداد دانه پر در خوشه در سطح پنج 

(. رحیم و همکاران 22دار داشت ) درصد تأثیر معني

زمان فسفر و روی بر روی رقم  ( با کاربرد هم2014)

گیری نمودند که مصرف این  سوپر باسماتي، نتیجه

 (.38کودها باعث افزایش عملکرد کاه و دانه شد )

تنها نوع رقم بر روی شاخص : شاخص برداشت

بین رقم گیالنه  دار داشت و دراین تأثیر معنيبرداشت 

درصد نسبت به  29/44با شاخص برداشتي معادل 

درصدی، دارای  31/40هاشمي با شاخص برداشت 

چنین بررسي نتایج  درصد برتری است. هم 10

این است که  بیانگرهای مورد آزمایش  عامل  برهمکنش

و دار بوده  تنها برهمکنش رقم در روی مثبت و معني

مؤثرترین  دهد که نشان مي 2نتایج مندرج در جدول 

پاشي با  محلولسطح در تیمار روی برای رقم هاشمي 

 05/41روی پنج در هزار مرحله شروع آبستني )

پاشي با روی پنج  درصد( و برای رقم گیالنه محلول

پاشي با  در هزار مرحله شروع آبستني به همراه محلول

 21/45سیدگي دانه )روی پنج در هزار در مرحله ر

 این تفاوت زیاد احتمالبه درصد( به ثبت رسیده است. 

تر برنج رقم گیالنه نسبت به  دلیل کودپذیری بیش به

باشد. شاخص برداشت باال الزمه عملکرد  هاشمي مي

باالتر است، ولي شرط کافي رسیدن به عملکرد 

کننده شاخص  مطلوب نیست. عوامل کلیدی تعیین

دهي و سرعت  برداشت، وزن خشک در زمان خوشه

باشد. معموالً  دهي مي رشد محصول در مرحله خوشه

دهي و سرعت رشد  خوشهوزن خشک در مرحله 

دارند.  دهي باهم رابطه عکس محصول در مرحله خوشه

(، سینگ و همکاران 2010شي وای و همکاران )

بر این نکته  (2020ومار و همکاران )ک( و 2014)

ویژه از  مصرف به تأکید کردند که با کاربرد عناصر کم

پاشي سبب افزایش جذب این عناصر  طریق محلول

های فتوسنتزی و  بب بهبود فعالیتشده و درنتیجه س

های گیاه برنج و  انتقال مجدد این عناصر در اندام

های هدف )دانه( شده و  ها به اندام انتقال مؤثر آن

انجامد بلکه به تولید دانه  تر مي تنها به عملکرد بیش نه

 (.48و  22، 47انجامد ) تر نیز مي با کیفیت بیش

 
 صفات مربوط به کیفیت دانه

نتایج تجزیه : غلظت روی و فسفر در برنج سفید

های مربوط به غلظت روی و فسفر در  واریانس داده

تیمارهای کاربردی  تمامدانه برنج سفید نشان داد که 

پاشي روی، فسفر و نوع  در این آزمایش شامل محلول

ها بر غلظت روی در دانه برنج  کنش آن  رقم و برهم

دار داشت. این در حالي  ( تأثیر معني≥01/0Pسفید )

یک از تیمارهای  است که غلظت فسفر دانه از هیچ

پاشي فسفر و نوع رقم تأثیر  پاشي روی، محلول محلول

 (.1ت )جدول نپذیرف
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 .پاشی روی و فسفر مقدار فسفر و روی در دانه سفید برنج ارقام هاشمی و گیالنه در تیمارهای محلول  تغییرات میانگین -1شکل 

Fig. 1. Phosphorus and Zinc content of white rice of two rice varieties (Hashemi and Guilaneh)  

through applied P and Zn foliar sparying. 
 

Z0 ،Z1  وZ2 پاشی با سولفات روی پنج در هزار مرحله شروع آبستنی و  پاشی با آب مقطر )شاهد(، محلول به ترتیب محلول

پاشی با آب  به ترتیب محلول P2و  P0 ،P1 ؛لفات روی پنج در هزار مرحله شروع آبستنی و در مرحله رسیدگی دانهپاشی با سو محلول

پاشی با پتاسیم هیدروژن فسفات پنج  پاشی با پتاسیم هیدروژن فسفات پنج در هزار مرحله شروع آبستنی و محلول مقطر )شاهد(، محلول

 در هزار مرحله شروع آبستنی و در مرحله رسیدگی دانه؛ خطوط بار نشانگر انحراف معیار است
Z0, Z1, Z2 respectively, foliar spraying with distilled water (control), foliar spraying with zinc sulfate at five 

per thousand stages of the beginning of pregnancy and foliar spraying with zinc sulfate at five per thousand 

stages of the beginning of pregnancy and at the seed ripening stage; P0, P1, P2 respectively, foliar spraying 

with distilled water (control), foliar spraying with potassium hydrogen phosphate five per thousand at the 

beginning of pregnancy and foliar spraying with potassium hydrogen phosphate five per thousand at the 

beginning of pregnancy and at the seed ripening stage; The bar lines indicate the standard deviation.  
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باالترین میزان صفت غلظت روی در آرد برنج در 

پاشي با سولفات روی پنج در هزار  تیمار محلول

مرحله شروع آبستني و در مرحله رسیدگي دانه 

گرم در  میلي 39آمده است که به ترتیب   دست به

درصد افزایش نسبت  27کیلوگرم برای رقم هاشمي )

 3/27گرم برای رقم گیالنه ) میلي 3/35به شاهد( و 

 بیانگردرصد افزایش نسبت به شاهد( بوده است که 

پایین(.  1ها با یکدیگر بود )شکل  دار آن اختالف معني

برد تیمارهای چنین نتایج نشان داد که با کار هم

پاشي با کود فسفر غلظت روی در دانه سفید  محلول

یابد. این  داری مي برنج در هر دو رقم کاهش معني

 18درصد و رقم گیالنه  15کاهش در رقم هاشمي 

پاشي با فسفر پنج در هزار  درصد در تیمار محلول

مرحله شروع آبستني و در مرحله رسیدگي دانه است. 

زایش غلظت روی دانه در اثر رسد که اف به نظر مي

پاشي ترکیبات روی ناشي از افزایش انتقال  محلول

ها در طول دوره پر شدن دانه بوده  مجدد روی از برگ

تر بودن غلظت روی دانه در  عالوه بیش است. به

تواند به باالتر بودن غلظت  تیمارهای سولفات روی مي

محلول سولفات روی مرتبط باشد. در پژوهشي 

پاشي  دار غلظت روی دانه برنج با محلول معني افزایش

کود روی از نوع سولفات روی و کالت روی را 

شده که تنوع ژنوتیپي در  (. گزارش49گزارش کردند )

غلظت روی دانه برنج ممکن است به علت تفاوت در 

کننده تجمع روی در  فرآیندهای فیزیولوژیکي تعیین

شده است که  چنین، گزارش (. هم50) دانه باشد

روی باعث افزایش غلظت روی   پاشي سولفات محلول

ای  گرم در کیلوگرم در برنج قهوه میلي 13-45به مقدار 

 (.2گرم در کیلوگرم در برنج سفید شد ) میلي 9-37و 

ر در آرد برنج در باالترین میزان صفت غلظت فسف

روی و فسفر پنج در  پاشي با سولفات  تیمار محلول

هزار مرحله شروع آبستني و در مرحله رسیدگي دانه 

آمده است که به ترتیب برای رقم هاشمي   دست به

درصد افزایش نسبت به شاهد و برای رقم  7/33

 درصد افزایش نسبت به شاهد است  2/36گیالنه 

ها با  دار آن ی و نه معنياختالف عدد بیانگرکه 

های  ه فرآیندهمباال(. فسفر در  1یکدیگر بود )شکل 

 زا دخالت دارد. شیمیایي و ترکیبات انرژیزیست 

افزون بر آن فسفر جزئي از پروتئین یاخته بوده و 

ای و  عنوان بخشي از پروتئین هسته، غشای یاخته به

 های نوکلئیک، نقشي ویژه در رشد گیاهان  اسید

اگرچه مطالعه بر روی کاربرد فسفر از طریق  .ددار

پناه  پاشي بسیار نادر است اما عباسیان و امیني محلول

 برنج ( در مطالعات خود نشان دادند که توانایي2017)

 فیزیولوژیکي قوانین تابع شده جذب فسفر انتقال در

چنین بیان داشتند که  ها هم آن .است مخزن و منبع

 های فسفر دانه محتوای بر داری معني اثر فسفر مصرف

 کود شیمیایي مختلف مقادیر کاربرد. (51) داشت برنج

 به کود این عدم کاربرد به نسبت تریپل فسفات سوپر

است.  کرده کمک در گیاه فسفر باالتر تجمع و جذب

(، توین و همکاران 2013مطلق ) چنین یزداني هم

( نشان دادند که 2008اسالم و همکاران )( و 2006)

کاربرد کود فسفر در زمان و میزان مناسب به افزایش 

 (.54و  53، 52انجامد ) غلظت فسفر دانه مي

تجزیه نتایج : میزان پروتئین دانه )برنج سفید(

واریانس صفت میزان پروتئین آرد برنج )برنج سفید( 

پاشي با سولفات روی پنج  نشان داد که تیمار محلول

در هزار )مرحله شروع آبستني و در مرحله رسیدگي 

پاشي فسفر، نوع رقم و اثر متقابل روی و  دانه(، محلول

(، بر این صفت اثر ≥01/0Pرقم و روی و فسفر )

(. باالترین میزان پروتئین آرد 1ل دار داشت )جدو معني

پاشي با سولفات روی پنج در  برنج در تیمار محلول

هزار مرحله شروع آبستني و در مرحله رسیدگي دانه 

پاشي با فسفر پنج در هزار  همراه با تیمار محلول

بستني و در مرحله رسیدگي دانه مرحله شروع آ

درصد برای رقم هاشمي  11ترتیب  دست آمد که به به

درصد  6/10درصد افزایش نسبت به شاهد( و  3/32)

درصد افزایش نسبت به  2/38برای رقم گیالنه )
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اختالف عددی و نه  بیانگرشاهد( بوده است که 

(. نتایج 2ها با یکدیگر بود )شکل  دار آن معني

نشان داده است که در شرایط کمبود روی،  ها پژوهش

پلیمراز و انتقال اسیدهای آمینه  RNAزیم فعالیت آن

یابد.  شدت مي RNAیافته و تجزیه و تخریب  کاهش

شود؛  پروتئین با کاهش مواجه مي تولیددرنتیجه 

بنابراین در صورت در دسترس بودن روی برای 

(. 55یابد ) غالت، درصد پروتئین دانه افزایش مي

( نشان دادند که با 2016و همکاران )محمود سلطاني 

کاربرد تیمارهای روی میزان پروتئین دانه کامل، 

درصد  27و  8، 3/12سبوس و برنج سفید به ترتیب 

طور  یافته و غلظت روی برنج سفید به افزایش

( 91/0**داری با میزان پروتئین دانه سفید ) معني

ریا و همکاران جچنین فا (. هم17همبستگي دارد )

( در مطالعات خود نشان دادند که با افزایش 2011)

غلظت روی بدون توجه به نوع روش مصرف 

پاشي( به دلیل افزایش  )مخلوط با خاک یا محلول

های هوایي )برگ،  جذب روی توسط ریشه و یا اندام

شود،  ساقه و خوشه( بر میزان پروتئین دانه افزوده مي

چراکه عنصر روی یک عنصر مهم و ضروری هم 

سازی  ازنظر ساختار پروتئین و هم ازنظر فعال

 (.5های مؤثر بر تولید پروتئین هستند ) آنزیم

 

 
 .پاشی روی و فسفرگیالنه در تیمارهای محلولهای پروتئین برنج سفید در برنج ارقام هاشمی و  مقایسه میانگین -2شکل 

Fig. 2. Protein content of white rice of two rice varieties (Hashemi and Guilaneh)  

through applied P nd Zn foliar sparying. 
 

Z0 ،Z1  وZ2 مرحله شروع آبستنی و پاشی با سولفات روی پنج در هزار پاشی با آب مقطر )شاهد(، محلولبه ترتیب محلول

پاشی با آب  به ترتیب محلول P2و  P0 ،P1 ؛پاشی با سولفات روی پنج در هزار مرحله شروع آبستنی و در مرحله رسیدگی دانه محلول

پاشی با پتاسیم هیدروژن فسفات پنج پاشی با پتاسیم هیدروژن فسفات پنج در هزار مرحله شروع آبستنی و محلولمقطر )شاهد(، محلول

 در هزار مرحله شروع آبستنی و در مرحله رسیدگی دانه؛ خطوط بار نشانگر انحراف معیار است

Z0, Z1, Z2 respectively, foliar spraying with distilled water (control), foliar spraying with zinc sulfate at five 

per thousand stages of the beginning of pregnancy and foliar spraying with zinc sulfate at five per thousand 

stages of the beginning of pregnancy and at the seed ripening stage; P0, P1, P2 respectively, foliar spraying 

with distilled water (control), foliar spraying with potassium hydrogen phosphate five per thousand at the 

beginning of pregnancy and foliar spraying with potassium hydrogen phosphate five per thousand at the 

beginning of pregnancy and at the seed ripening stage; The bar lines indicate the standard deviation.  
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 گیری نتیجه
باالترین مقدار عملکرد دانه و  نتایج نشان داد که

پاشي  محتوای روی در دانه برنج سفید در تیمار محلول

با سولفات روی پنج در هزار )مرحله شروع آبستني و 

دست آمد که تفاوت  در مرحله رسیدگي دانه( به

داری نسبت به شاهد از خود نشان دادند.  معني

ات محتوای پروتئین برنج سفید چنین روند تغییر هم

نیز از محتوای روی در دانه تبعیت کرده و هر دو در 

پاشي با سولفات روی پنج در هزار؛  یک تیمار )محلول

مرحله شروع آبستني و در مرحله رسیدگي دانه( به 

گیری کلي این آزمایش  بیشینه خود رسیدند. نتیجه

ری از دهد که تیمارهای فسفر و روی بر بسیا نشان مي

گیری شده ارقام برنج مؤثر  صفات کمي و کیفي اندازه

پاشي با سولفات  بودند و در بین این تیمارها محلول

روی پنج در هزار )مرحله شروع آبستني و در مرحله 

و رسیدگي دانه( برترین تیمار برای صفات کیفي هر د

. باشند ترویج مي رقم برنج هاشمي و گیالنه بوده و قابل

شود اثر  تر پیشنهاد مي یابي به نتایج دقیق برای دست

های  و زمان  پاشي عناصر روی و فسفر )با غلظت محلول

مورداستفاده در پژوهش حاضر( بر فتوسنتز و 

های فتوسنتزی در گیاه  پارامترهای وابسته به شاخص

)مانند نیتروژن، فسفر  برنج، جذب سایر عناصر غذایي

انه ارقام برنج و پتاسیم( و محتوای اسید فیتیک د

 هاشمي و گیالنه نیز مورد ارزیابي قرار گیرد.
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