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 مقدمه -9
 ،ها آن ی با معرفي ارقام جديد و پرمحصول انواع محصوالت زراعي و کشت متمرکز و هر ساله

های کشاورزی خارج  خاك عناصرکم مصرف بدون جايگزيني طبيعي از مقادير قابل توجهي از

با وجود نياز  .مصرف شود کم تواند منجر به کمبود عناصر گسترده مي  طوره مد آن بکه پياد نشو مي

مصرف در مقايسه با عناصر پرمصرف، اين ترکيبات نقش قابل  کم  اندك محصوالت زراعي به عناصر

زارعين با نگرش جديد و   امروزه اکثر. توجهي در افزايش کميت و کيفيت توليدات کشاورزی دارند

عنوان  هشيميايي را ب  کودهای محصولي، کشاورزی مستمر و تك  عناصر درای  اثرات تخليهتوجه به 

از طرفي افزايش روز . اند نموده انتخاب مصرف خاك کم عناصر ی کننده  ترکيبات تامين  ترين اصلي

های زيرزميني و  افزون قيمت کودهای شيميايي در جهان، ضرورت اقتصادی بودن توليد، آلودگي آب

هستند که  کودهای شيميايي مشكالتي  ی رويه و ناآگاهانه خريب ساختمان خاك در اثر مصرف بيت

است جهت افزايش راندمان مصرف   برگي روشي ی تغذيه. کرد  ها را حل آن  ،های مناسب بايد با روش

که امروزه سياست کاهش مصرف سم  بويژهها،  کاهش خطرات زيست محيطي آن کودهای شيميايي و

جذب ناچيز برخي عناصر در خاك، کاهش . باشد بهينه سازی مصرف کود در دنيا همواره مطرح ميو 

سازی محصوالت کشاورزی از داليل گرايش  دهي و غني زايشي، ميوه ی فعاليت ريشه در طول مرحله

 .ی برگي هستند به تغذيه
 

  برگی و اهميت آن ي تغذيه -2
کشاورزی   کيفي محصوالت در بهبود عملكرد کمي و صحيح گياهان يكي از عوامل مهم ی تغذيه

گيرد،  گياه قرار  کافي در دسترس ی  تنها بايد هر عنصر به اندازه گياه نه  ی در تغذيه. رود به شمار مي

امروزه شاهد . بلكه ايجاد تعادل و رعايت نسبت ميان عناصر مصرفي از اهميتي ويژه برخوردار است

رفت  آن عالوه بر هدر ی کشور هستيم که نتيجه های شيميايي درمصرف کود ی رويه افزايش بي

زيست و برهم خوردن تعادل  دار، همواره تخريب ساختمان خاك، آلودگي محيط  زارع يا باغ ی سرمايه

برای  عنوان مكملي هايي که به  يكي از روش. خواهد بودهای ديگر  عناصر غذايي در خاك و ناهنجاری

برگي يا به عبارت  ی تغذيه. باشد برگي مي ی تغذيه ،در خاك مطرح استمصرف کودهای شيميايي 

های محتوی ذرات  های غذايي رقيق يا محلول يعني پاشيدن محلول ،ديگر کوددهي از طريق برگ

توان مواد غذايي را در اسرع وقت در اختيار گياه  با تغذيه از طريق برگ مي. ها معلق در سطح برگ

( مصرف ی منطقه) و برگ گياه هطور مستقيم در اختيار شاخ هعناصر غذايي ب در اين روش. قرار داد

 (.1371 ملكوتي و طهراني،) اين موضوع برای عناصر غير پويا بسيار مهم است .گيرند قرار مي
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دليل شرايط خاص محيط رشد خود يعني شرايط  گياه برنج از جمله گياهاني است که به

مصرف انواع کود  ،در وضعيت غرقابي. باشد نظر جذب عناصر غذايي ميتابع شرايط خاصي از  ،غرقابي

دهند در نتيجه  ها را تحت تاثير قرار مي تحت تاثير فرآيندهای مختلفي قرار داشته که کارآيي آن

ضروری است با بررسي تمهيداتي که عالوه بر افزايش راندمان کود، افزايش عملكرد و ساير فاکتورهای 

 ی تغذيه. شاليكار قرار داد ی های نويني را در اختيار جامعه روش ،پي داشته باشد زراعي را نيز در

هايي که در اين روش مصرف ممكن است  محدوديت ،خاك برگي عناصر در مقايسه با مصرف کود در

دهد اين روش تا حد زيادی کارآيي مصرف کود را افزايش  ايجاد شود را نداشته و گزارشات نشان مي

خود در افزايش  ی کند ولي به نوبه پاشي کود فقط بخشي از نياز گياه را تأمين مي گرچه برگا .دهد مي

های مختلف  ها به اندام در اين روش سرعت انتقال عناصر غذايي از سطوح برگ. عملكرد مفيد است

 از .ها حداکثر سطح را داشته باشند پاشي هنگامي است که برگ بيشترين تأثير برگ. گياهي زياد است

رسد و از  گلدهي سطح برگ بيشتر گياهان زراعي به حداکثر مقدار خود مي ی آنجا که در مرحله

ريشه  ی های سوخت و ساز از جمله جذب عناصر غذايي به وسيله فعاليت ی طرفي در اين زمان کليه

خواهد يابد، کاربرد اين روش برای رساندن سريع مواد غذايي به گياه بيشترين تأثير را  کاهش مي

شود و مشكل رسوب در خاك  مستقيم وارد اندام هوايي مي طوره در اين روش عنصر غذايي ب. داشت

 .و کم شدن قابليت استفاده از آن وجود ندارد
 

 برگی ي تغذيه طريقامتيازات مصرف كود از  -3

 ميزان مصرف کود در واحد سطح بسيار پايين و راندمان مصرف روش خاکي، مقايسه با در -

 .باشد مي ار باالبسي

 .وجود نداردتثبيت عناصر که در روش مصرف خاکي کود مطرح است در اين روش  ی لهامس -

 .مشكالت انتقال از راه ريشه وجود ندارد -

 .برای رفع کمبودها موثر است ،تاثير سريع عناصر روی گياهبا  -

 .استدر شرايط کم آبي که کوددهي از طريق خاك و آب ممكن نيست اين روش بهترين  -

 .(باشد پذير نمي در تمامي موارد امكان) شود پاشي باعث کاهش هزينه مي مصرف به همراه سم -

 .گردد ريشه از خاك مي عناصر توسط جذب از راه برگ باعث تحريك جذب -
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 برگی ي عوامل موثر در تغذيه -4
 وادکه در جذب م هايي غذايي از طريق برگ به محدوديت مصرف مواد ی طورکلي فلسفه به

اين روش برای رفع  ها نشان داده که برخي بررسيو  گردد وجود دارد برمياز طريق ريشه غذايي 

 .کمبود بعضي از عناصر در سيستم پايدار بسيار چاره ساز است

 :مي باشندبه طور خالصه به شرح زير برگي  ی تغذيهکاربرد روش  در و مهم عوامل موثر

 عوامل محيطي -3  گياهيط نوع و شرا -2  مواد مصرفي ويژگي -1
  

 مواد مصرفی ويژگی -4-9

 حالليت -4-9-9

آب به صورت  محلول در شود بايد کامالً غذايي از طريق برگ جذب مي ی عنوان ماده هکه ب چه آن

ميزان جذب مواد از طريق برگ بستگي به  .ها يا بعضي مواد آلي مثل قندها باشد  يا کالت( امالح)يون 

 .گردد ای در غلظت خاصي بهتر جذب مي وطه دارد و هر مادهمرب ی غلظت ماده

 غلظت -4-9-2

سرعت نفوذ عناصر به داخل گياه اختالف غلظت  موثر در تحقيقات نشان داده که يكي از عوامل

 .و اين غلظت برای عناصر مختلف متفاوت استباشد  ميبين مواد پاشيده شده و مواد داخل گياه 

 وزن مولكولی -4-9-3

مولكولي  ی در سرعت نفوذ به داخل گياه وزن مولكولي يا اندازه تاثيرگذار ديگراز عوامل يكي 

 ی عناصر در همه ی البته قطر منافذ در گياه ميزبان نيز مهم است بنابراين همه .مورد نظر است ی ماده

 .کنند گياهان يكنواخت اثر نمي

 الكتريكی بار -4-9-4

اين  .آيند مي در( آنيون و  کاتيون) آبي به صورت يونشوند در محيط  ها حل مي وقتي نمك

حتي  .کنند جذب ميرا های آب  اطراف خود مولكول شوند و در هيدراته مي ذرات باردار معموالً

های آهن بار  مثال کالت .باشند دارای بار مي ها هم خنثي نيستند و کالت  کمپلكس و های مولكول

 .شوند که بار مثبت دارند جذب ميهای آهن  منفي دارند و بهتر از يون

4-9-5- PH محلول ي يا اسيديته 

ها موثر است و برای عناصر  محلول مورد نظر محلول پاشي در نفوذپذيری يون (PH) ی اسيديته

 .دنشو پايين بهتر جذب مي ی اسيديته های فسفات در يون مثالً .متفاوت استمختلف 

 

 



 6/ واحد حسن شكری                                                                                                                   

 

 

مواد همراه يا كمكی -4-9-6
9

 

شوند  ست باعث ميا طور که از نامشان پيدا ، ماده غذايي نيستند ولي همانجذبي مواد کمك

 .بهتر بچسبند، بهتر نفوذ کنند و بهتر جذب شوند ،شدهمواد غذايي بهتر پخش 

مثال برای  .غذايي مورد نظر و گياه متفاوت است ی نوع ماده توجه به با مواد همراهالبته اثر 

در  مواد همراهمصرف  ،اف و لغزنده دارند مثل چغندر يا غالتص ،های مومي گياهاني که برگ

آهن و منگنز همراه با صابون  بويژهها  مصرف ريزمغذی توصيه شده .پاشي الزامي است محلول

ها برای  نآهای متفاوتي از اين مواد در بازار موجود است که بعضي از  امروزه فرمول. پاشي باشد محلول

 .کيبات حاوی سديم در فيزيولوژی گياه اثر منفي دارندمثال تر .گياه مضر هستند
 

 گياهو شرايط نوع  -4-2

های مختلف بسيار متفاوت است و به همين دليل  اندام وقابليت جذب عناصر غذايي در گياهان 

محلول پاشي آن روی گياه برعكس ممكن است کودی روی يك گياه اثر خيلي خوب داشته باشد و 

 :از جمله فاکتورهايي از گياه که در جذب موثر هستند عبارتند .شدديگر چندان موثر نبا

 نوع برگ -4-2-9

 .در قابليت جذب تاثير دارداز جمله عوامل گياهي مهمي است که  ضخامت برگ

 سن برگ -4-2-2

 ی ساختمان کوتيكولي دارد و زماني که به نصف اندازه ،شدن پير تابرگ از شروع پيدايش 

 .ن جذب را داردواقعي برسد باالتري

 شكل برگ -4-2-3

 .دهند نشان مي قابليت جذب بهتری های پهن و موازی زمين معموالً برگ
 

 یمحيطعوامل  -4-3

های مختلف شبانه روز در شرايط مختلف محيطي به  ساعت گياهان در دوران رشد و حتي در

 .موثر هستندبرند که اين شرايط در جذب مواد غذايي توسط برگ  سر مي

 

 

                                                 
1. Surfactant wetting agent adjuvant 
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 نور -4-3-9

را متاثر ها  و جذب يون يافتهشكل فيزيكي و ترکيب شيميايي کوتيكول برگ در اثر نور تغيير 

توصيه بنابراين و  انجام شدهبهتر  کم نورها مثال کالت آهن در  کالت برخي ازجذب  مثالً. سازد مي

 .شود انجام پاشي کالت آهن در اواخر روز شود محلول مي

 رتحرا ي درجه   -4-3-2

برگ بيشتر مربوط به اثر آن در سرعت  طريقجذب از مقدار در  محيط حرارت ی اثر درجه

خشك شدن محلول روی برگ و آثار فيزيكي و شيميايي حرارت روی محلول است تا تاثير روی 

 .افزايش مي يابدجذب حرارت  ی افزايش درجه البته در بعضي از گياهان با .کوتيكول گياه

 رطوبت -4-3-3

عوامل تاثير  ی بت هوا هم مثل نور و حرارت در جذب از راه برگ موثر است و عمدهرطو

 :ند ازا عبارت

 در حين پاشش واکنش محلولروی رطوبت اثر  -

 ها اثر رطوبت روی کوتيكول برگ و روزنه -

 اثر رطوبت روی متابوليسم گياه و انتقال مواد -

بنابراين رطوبت  برگ تاثير دارد جهت خالف حرارت در خشك شدن محلول روی رطوبت در

ها و تمايل جذب ترکيبات آبدوست  روزنه تورمرطوبت باال باعث  .دهد باال جذب را افزايش مي

جذب بهتر صورت  براين بناها در رطوبت باال بيشتر است و  محلول ماندن نمك همچنين .گردد مي

 .گيرد مي

 

 برنج عناصر كم مصرف و گياه -5

باشد و  تر مي ها کم از عناصری که نياز گياه به آن است يا کم مصرف عبارت عناصر غذايي ميكرو

، Cl، کُلُر Bشامل عناصر بُر  و انفعاالت حياتي گياه نقش دارند و ها و فعل  تری در فعاليت به ميزان کم

 .هستندZn و روی  Niنيكل  ، Mo، موليبدنMn، منگنز Feآهن  ،Cu مس

ر، کلر، مس، آهن، منگنز و موليبدن به بٌ ؛گياه ضروری هستند عنصر اصلي که برای رشد 16از 

در حالي که احتياج  استخشك مورد نياز گياه  ی در مادهکيلوگرم   گرم در يليم 12 -111ن ميزا

کم مصرف  عناصر. باشد درصد مي 1/1-5/2، منيزيم، فسفر، پتاسيم و گوگرد نيتروژنگياه به کلسيم، 

حد بين سميت و  (.1995 تاندون،) شوند بوليك آنزيمي گياهان وارد ميطور کامل در سيستم متاه ب

ها جهت رشد طبيعي گياه بسيار  مناسب آن فراهميکم بوده و بنابراين  کمبود اين عناصر اغلب بسيار

 احيا، تغييرات   های غرقاب شامل بيوشيميايي در خاك  تغييرات الكتروشيميايي و . باشد ضروری مي
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همچنين مواد حاصل از فرآيند تخمير و مواد هوميك و تضادهای يوني همه  و CO2 ر، فشااسيديته

 موثر هستندکم مصرف در خاك  طور غيرمستقيم در حالليت و قابليت فراهمي عناصر همستقيماً يا ب

. گياه برنج ممكن است کمبود و يا سميت باشد اين عناصر در ی اثر ويژه. (1992گراهام و همكاران، )

دهد  کم مصرف، اين اجازه را به محققين مي العمل به عناصر ارقام مختلف برنج در برابر عكس تفاوت

مصرف کود حاوی  و يا حتي بدون مصرف گياه با حداقل که کمبودها و مسائل مربوط به سميت را در

طور مستقيم با اثر بر وضعيت  هکم مصرف ب کمبود عناصر. برطرف سازند عنصر کم مصرف

کم  حد بحراني عناصر .تواند کميت و کيفيت توليدات کشاورزی را متاثر سازد كي گياه ميفيزيولوژي

 عموماً بسيار استهای گياهي  کننده جهت رشد طبيعي بافت واقع شاخص تعيين مصرف که در

کيلوگرم  گرم در ميلي 1/1تر از  کم تواند از مي در خاك مثال ميزان بُر طور هب .کوچك و متغير هستند

بُر در برگ اکثر  ی بهينهحد . کيلوگرم خاك تحتاني متغير باشد گرم در ميلي 15/1سطحي تا  خاك

کيلوگرم گزارش شده است و فقدان اين مقدار ناچيز از  گرم در ميلي 21تا  11محصوالت زراعي بين 

فتادن نتيجه به تعويق ا های جدی فيزيولوژيكي و در کم مصرف موجب زيان عنصر بُر و يا ديگر عناصر

کم  م کمبود عناصريعال .(1992 گراهام و همكاران،) گردد رشد گياه و اساساً کاهش عملكرد مي

گياهان،  روی در اکثر از اثرات کمبود عنصر. کند حسب نوع عنصر و نوع محصول تغيير مي مصرف بر

جوان گياه های نشاهای  کمبود اين عنصر در برگ .باشد ماندن از رشد مي ها و باز کوچك بودن برگ

ای در طي مدت کمي پس از نشاکاری شده همچنين توسعه  های کوچك قهوه برنج سبب بروز لكه

کمبود عناصر منگنز، منيزيم و مس معموالً . يابد ی محصول کاهش مي ها ضعيف و بازده ريشه

  ی طرفي کمبود آهن دارای يك مشخصه از .دهند دگرگوني يكساني را در محصوالت مختلف نشان مي

 .باشد های جوان مي کلي در اکثر محصوالت بوده و آن کلروز برگ

 گونه نيز  گياهي بلكه حتي در ارقام مختلف يك های مختلف گونه حد بحراني عناصر نه فقط در

حد بحراني عناصر غذايي تعيين شده  ،ضروری است که با معرفي ارقام جديد بنابراين .باشد متغير مي

کم مصرف به ميزان زيادی به مواد مادری خاك وابسته  وضعيت عناصر. ر گيرداختيار زارعين قرا و در

که فقدان  طوری هباشد ب کم مصرف معموالً ساده و تقريباً ارزان مي کمبود عناصر برطرف کردن .است

پاشي  صورت محلوله در خاك و يا ب کود مورد نظر توان با مصرف ناچيزی از نظر را مي عنصر مورد

کم مصرف مقدار و نوع ترکيب کودی از عناصر کم مصرف که بايستي  در مديريت عناصر .جبران نمود

احتمال بروز صدمات  باشد زيرا ناديده گرفتن اين امر با کودهای اصلي مخلوط گردد بسيار مهم مي

از نكات مهم ديگر در رابطه با عناصر کم مصرف مديريت . ناشي از سميت را به همراه خواهد داشت

ای که  باشد زيرا يكي از عوامل عمده خاك مي قايای گياهي و همچنين مديريت صحيح آب وصحيح ب

 عناصر  ی تجزيهنتايج  .باشد آبشويي مي فرسايش و ی لهاباشند مس مي موثردر تلفات عناصر کم مصرف 



 ...برگي عناصر ی اهميت تغذيه/  9   

 

پي بردن به کمبود  جهتتواند شاخص قابل اعتمادی  های گياهي مي کم مصرف در خاك و در بافت

خاك در حد کافي بوده ولي قابليت  مصرف در کم گاهي ممكن است ميزان عناصر .ن عناصر باشداي

مهم خاك که در قابليت فراهمي اين  عوامل از. فراهمي و در دسترس بودن آن برای گياه مهيا نباشد

ي آهكي قابليت فراهم های قليايي يا که خاك طوریه باشد ب خاك مي ی عناصر نقش داشته، اسيديته

های با  که در خاك حالي  در. روی و بُر دارند  آهن، منيزيم، مس، کم مصرفناچيزی برای عناصر 

کمبود آهن با افزايش بيشتر . باشد پايين عنصر موليبدن دارای قابليت فراهمي کم مي ی اسيديته

قابليت باال  ی اسيديتهالبته در شرايطي ممكن است حتي در . گردد مي تشديدمنيزيم، مس و نيكل 

 طوالنيآن زماني است که بافت خاك درشت بوده و يا خاك مدت  نقصان يابد و عنصر بُر ی استفاده

 (.1995 تاندون،) آب باشد خشك و بي
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 ها در گياهان و اشكال قابل جذب عناصر کم مصرف، نقش آن -3جدول 

 اتيــونك آنيـــون نقش عناصر در گياه عناصر

B بُـر*
 - H2BO-3 برات   ها مهم در انتقال قندها و متابوليسم کربوهيدارت 

Cl درگير با توليد اکسيژن در فرآيند فتوسنتز کلر CL- - 
Cu های مختلف آنزيم ومهم در عمل تنفس و جز مس - Cu++ 
Fe ها برای انتقال  درگير با ساخت کلروفيل و برخي آنزيم آهن

 الكترون
- Fe++ 

Mn های اکسيداسيون احياء و  فعاليت ی کننده کنترل منگنز

 فتوسنتز
 Mn+4وMn+2 

Mo شكل نيترات به  درگير با تثبيت نيتروژن و تغيير موليبدن

 آمونيوم
 - -MoO4 موليبدات   

Ni ها، اوره آز و  ضروری برای انجام وظايف مناسب آنزيم نيكل

 ضروری برای جوانه زدن بذور
- Ni+2 

Zn ی کننده های آنزيمي که تنظيم با سيستم درگير ویر 

 باشد های مختلف متابوليسمي مي فعاليت
- Zn+ 

 .شود نيز جذب مي H3BO3صورت اسيد بوريك ه بر ب *

 

دهد مقدار مواد غذايي خاك ممكن است هميشه برای برآوردن  مطالعات انجام شده نشان مي

خاکي با  ر کم مصرف مثل آهن و منگنز، سريعاً درکه اکثر عناص طوریه نياز گياه کافي نباشد ب

کافي از خاك  های گياه قادر به جذب اين عناصر به مقدار شوند که ريشه قليايي تثبيت مي  ی اسيديته

فوت ) يابند ها انتقال نمي به آساني به برگ، منيزيم و منگنز و بعضي عناصر نيز مثل کلسيم باشد نمي

 ی مصرف و پرمصرف در منطقه ربرد کودهای حاوی عناصر غذايي کمبنابراين کا(. 1996 اليس، و

از اين رو کاربرد اين عناصر به طريق . تواند نياز محصول برای رشد ريشه را برآورده سازد کشت نمي

طي  پاشي بايد در محلول(. 1991،  تورون و ديگران) باشد پاشي راه حل اين مشكل مي محلول

همچنين غلظت . باال در صبح يا غروب انجام شود به نسبترطوبت هايي با دمای پايين و  دوره

 بويژه،  ها ممكن است موجب سوختگي برگ شوند پاشي نيز بايد مورد توجه باشد زيرا نمك محلول

های گياه در  پاشي روی برگ محلول(. 1995مارشنر، ) شوند های باال توصيه مي که در غلظت زماني

های  ها ممكن است در غلظت اين محلول. شود ودی مناسب انجام های ک حال رشد بايد با محلول

اين عمل به . تواند يك يا ترکيبي از عناصر غذايي را ذخيره نمايد متفاوتي آماده شوند و گياه مي

 های گياه  جذب شوند و اين جذب برگ  عناصر غذايي گياه از طريق ی شود که همه مي باعث   خوبي
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های جوان، محلول غذايي از طريق  در برگ. غذايي دارد رای بعضي از عناصرای ب سرعت قابل مالحظه

 .شوند جذب مي( ها کرك) تارهای ريز روی سطح برگ

 

 

 

 

 

 
 (اصلي) برنج ی پاشي در خزانه محلول -5 شكل

 

 

 

 

 

 
 

 (اصلي) برنج ی پاشي در مزرعه محلول -5 شكل

 
نافذ هيدروفيلي داخل کوتيكول برگ انجام ها و بيشتر از طريق م طريق روزنه ها از بعضي جذب

پاشي مواد مغذی نه تنها  گزارش نمود که محلول( 1991)احمد (. 1999رومهلد و الفولي، ) گيرد مي

  .کاربرد خاکي کود را کاهش دهد تواند مقدار دهد، بلكه مي عملكرد و کيفيت محصول را افزايش مي

که با کاربرد  طوریه ضمانت کند برا ملكرد بيشتر تواند پتانسيل گياهان برای ع پاشي مي محلول

، وزن هزار  داری در تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در هر سنبله ، افزايش معني برگي مواد مغذی

کاماراج و  (.2116،  ديگران   و عارف) گندم گزارش شد ی ، عملكرد بيولوژيكي و عملكرد دانه دانه

کيفيت برنج هيبريد  کميت و مصرف بر کم پاشي عناصر ي اثرات محلولدر بررس( 2113)کريشناسامي 

ADTRH-1 ترين  بيشترين عملكرد دانه و مناسب ،پاشي سولفات روی گزارش کردند که محلول

 که رغم آن پاشي سولفات آهن علي همچنين محلول  .پي داشته است  برای برنج هيبريد در کيفيت را 
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نتايج مطالعات . دار بود ته شد اما تاثير آن بر کيفيت دانه معنيموجب کاهش درصد جدا شدن پوس

عملكرد و اجزای  اثرات کاربرد آهن، منگنز، روی و مس بر ی در زمينه( 2113) گورماني و همكاران

ه ترکيب منگنز و مس ب کدام به تنهايي و عملكرد گياه برنج نشان داد که مصرف روی و منگنز هر

 NPKدرصد نسبت به تيمار  11و  15،11ترتيب به مقدار   زايش عملكرد بهداری موجب اف طور معني

داری را در ارتفاع  افزايش معني( 2111) همچنين اسد و رافيكو. بدون مصرف عناصر ريزمغذی شد

کاربرد   مراحل اصلي. پاشي گزارش نمودند طريق محلول هاثر کاربرد عناصر کم مصرف ب گياه گندم در

، مراحل  دانه خوشه و وزن هزار دار تعداد دانه در هر غذايي برای افزايش معني پاشي عناصر محلول

شيری شدن مؤثرتر  ی مرحله از  آذين تشكيل گل ی البته مرحله . آذين و شيری شدن است تشكيل گل

کمبود غذايي  K2HPO4يا  Ca(NO3)2 ،MnSO4اسپری برگي  (.2115، همكاران حسين و) است

های بارور در هر  ، تعداد سنبلچه خشك ی ی را کاهش و فتوسنتز، تجمع مادهايجاد شده توسط شور

پاشي  دهد که کاربرد محلول اين نتايج نشان مي. خوشه و عملكرد دانه را در برنج افزايش داد

های مربوط به فتوسنتز، عملكرد و   های مغذی اثرات مضر شوری را بر فتوسنتز و شاخص محلول

سلطانا و ) دهد کم کردن تقاضای غذايي گياهان تحت تنش شوری کاهش مي اجزای عملكرد از طريق

، فتوسنتز، رشد  بيان کردند که کاربرد برگي عنصر روی( 2112)همكاران ود و (. 2111ِ، همكاران

 .عملكرد را افزايش داد ، پروتئين دانه و  گياه، تثبيت نيتروژن  ی اوليه

ترين غلظت  يقات برنج کشورکه با هدف تعيين مناسبموسسه تحق نتايج مطالعات انجام شده در

پاشي  صورت محلوله مصرف شامل روی، مس و منگنز ب و زمان مصرف کود حاوی مخلوط عناصر کم

وکلش  و کاه  عملكرد شلتوك کيفي برنج هاشمي انجام شد نشان داد که  و تاثير آن بر خواص کمي و

های مختلف کود بر طول خوشه و  يافت و اثر غلظتپاشي افزايش  محلول نسبت به شاهد تحت تاثير

همچنين وزن صد دانه با افزايش . دار شدند ترتيب در سطوح يك و پنج درصد معنيه ارتفاع بوته ب

 .غلظت کود افزايش يافت

 
 

 

 

 

 

 

 

 پاشي بر عملكرد شلتوك تاثير غلظت محلول -3شكل
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 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ليست نشريه
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9 
های کيفي  گيری ويژگي های آزمايشگاهي اندازه روش

 ی برنج دانه
 1111 1392 فاطمه حبيبي

2 
شناسي،  شناسايي، زيست)خوار نواری برنج  کرم ساقه

 (ارت و کنترلخس
 1511 1392 فرزاد مجيدی

 1111 1392 مريم خشكدامن بيماری سوختگي باکتريايي برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجيد نحوی و 

 پور قلي مهرزاد اله
1393 2111 

5 
 برنج  خصوصيات برخي از ارقام محلي

 در شرايط استان گيالن

پور و  قلي مهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحي
1393 1511 

6 
 برنج ی دانه در آميلوز ميزان گيری اندازه روش اصالح

 6647 ايزو روش اساس بر
 1511 1393 و همكاران حبيبي فاطمه

 بيماری سياهك دروغي برنج 7
 فريدون پاداشت و 

 سميه داريوش
1393 2111 

 ی موسسه تحقيقات برنج کشور نامه معرفي 8
نيا، مهدی  فرامرز علي

 ا فرحپورجالئيان، آتوس
1393  ---

 2111 1393 فرزاد مجيدی آن کنترل های روش و برنج ای نقطه تك ی پروانه 1

 2111 1393 عليرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاك همزن یراهنما 91

 ارزيابي مزارع برنج خسارت ديده راهنمای 99
 گر و  ناصر دوات

 شهريار بابازاده
1394 3111 

 ی قارچي در برنجها زهرابه 92
و   فريدون پاداشت

 همكاران
1394 3111 

 3111 1394 واحد حسن شكری برنج کشت در  مصرف عناصرکم برگي تغذيه اهميت 93

 

 

با  ی تحقيقات برنج كشور مكاتبه نموده یا به آدرس موسسه توانند مي  مندان به خرید نشریه عالقه

؛ 991داخلي    131-11511159 :تلفن :ی تماس شماره. ی موسسه تماس حاصل فرمایند مسئول كتابخانه

 131-11511153: دورنگار


