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 مقدمه -0
و  ایدر آس ژهیو جهان، به تیاز جمع یمیاز ن شیب یاصل یاز غذاها یکی (.Oryza sativa L) برنج

جهان  تیاز جمع یمین. شود  یم زیمصرف ن ،یدیدرصد برنج تول 11از  شیمناطق ب نیکه در ا قاستیآفر

که نه تنها  تاس ینادر برنج جزء غالت. سته هستندبه برنج واب یتا حدود ایطور کامل  به هیتغذ یبرا

برنج . دهد یشکل م زیرا ن یاردیلیم یو اقتصادها ییغذا یها میها، رژ بلکه فرهنگ هیتغذ یاست برا یها آند

جهان را  زیخ برنج یدر کشورها یانسان یها تیجمع ازیمورد ن نیدرصد از پروتئ 25و  یدرصد از انرژ 21

تا ( فائو) یسازمان خواروبار جهان یطبق آمارها ن،جها تیجمع شیه به روند رو به افزاباتوج. کند یفراهم م

 نیجهان را به ا تیجمع یتقاضا زانیخواهد بود تا بتوان م ازیتن شلتوک ن ونیلیم 761به  2125سال 

ار قر یبردار موجود مورد بهره یزارهایشال شتریاست که ب یدرحال نیا. نمود نیتأم ییمنبع مهم غذا

 یعملکرد در واحد سطح برا شیافزا قیموجود از طر یزراع یها نیاز زم کارآمدتراستفاده  نیبنابرا. اند گرفته

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود (. 2118فائو، ) است یضرور اریبس یکشاورز داریتوسعه پا

 راندازه کافی در دسترس گیاه قرا در تغذیه نه تنها هر عنصر به. آید شمار می کمی و کیفی محصول به

گیرد، بلکه ایجاد تعادل و رعایت نسبت بین همه عناصر غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا  می

ای، با اضافه کردن مقداری از عناصر غذایی، نه تنها افزایش عملکردی رخ  درحالت عدم تعادل تغذیه

 (.1383 ،یو کاووس یملکوت) شود فت عملکرد مطرح میهایت اُدهد، بلکه اختالالتی در رشد گیاه و درن نمی

نسبتاً  ریبه مقاد اهیگ ازیدرصورت ن. است ازیمورد ن یعنصر اساس 17 اهان،یگ نهیرشد و نمو به یبرا

به آن عناصر  ییکم عنصر غذا ریبه مقاد اهیگ ازیبه آن عنصر پرمصرف و درصورت ن ،ییعنصر غذا ادیز

هستند، اما  ازیمورد ن یترنسبتاً کم ریدر مقاد اهانیرشد گ یمصرف برا رچه عناصرکماگ. ندیگو یمصرف م کم

عنصر در خاک کم و  کیاگر مقدار قابل جذب . باشند یبرخوردار م ییباال تیاندازه عناصر پرمصرف از اهم به

توقف  یحت ای اهینباشد، ممکن است سبب کاهش رشد گ اهیگ ازیمورد ن ییعناصر غذا ریدر تعادل با سا ای

در  گرید یاتیعملکرد ح نیمصرف عالوه بر داشتن چند عناصر کم(. 2111منگل و همکاران، ) کامل آن شود

 ایو اح ونیداسیاکس های و در واکنش کنند یعمل م یمیآنز های ستمیعنوان کوفاکتور در س غالباً به اهان،یگ

نقش  زیشامل فتوسنتز و تنفس ن یکیولوژیزیف یاصل یندهافرآی در ها آن تر، از همه مهم. کنند یشرکت م زین

و کمبود ( 2121و  2111و همکاران،  ی؛ محمودسلطان1115؛ مارشنر، 2111منگل و همکاران، ) داشته

. کند یرا محدود م اهیعملکرد گ جهیشود و در نت یاتیح یکیولوژیزیف یندهایفرآ نیمانع ا تواند یم ها آن

جانسون و همکاران، ) ، نخود( 2114ررکاسم و جمجود، ) ند عملکرد گندمتوا یعنوان مثال، کمبود بور م به

است  یدرحال نیا. کاهش دهد یطور قابل توجه را به( 2111و همکاران،  واستاوایسر) عدس و( 2115

شناخته  ییایکشور آس نیدر چند دیعامل محدودکننده تول کیعنوان  به یبرنج، کمبود رو یکه برا

و  سسوایو؛ 2112؛ رحمان و همکاران، 2121و  2111و همکاران،  یمحمودسلطان) شده است

 (.2116همکاران، 
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 یخوراک های از جمله غالت و دانه اهانیدر گ یعنوان کمبود مواد معدن که به "پنهان یگرسنگ"

 یبا) درحال توسعه است یکشورها شتریمسئله مهم در حوزه سالمت انسان در ب کی شود، یشناخته م

به از  نجرممکن است م ییغذا میدر رژ یعنوان مثال، کمبود رو به(. 1115 ،ینگاسوامی؛ رامال1113کوکس، 

به بهبود  یرو هیحال، تغذ نیبا ا(. 1111وان کامپن، ) شود تیزخم و درمات فیبهبود ضع ،یمنیدست دادن ا

شانکار و ) بدن یمنیا و( 1118؛ فوشز، 1118بالک، ) مانند اسهال یعفون یها یماریب یمقاومت در برابر برخ

 .کند یکمک م( 1118پرساد، 

مقدار  نیکه خاک امکان تام یطیدر شرا اهیگ ازیمصرف مورد ن قابل جذب عناصرکم زانیم شیافزا

قابل  زانیم شیافزا شیاوقات افزا یوجود، گاه نیبا ا. شود یعملکرد دانه م شیرا ندارد، باعث افزا ها آن یکاف

 یخاک ریمصرف غ یها بهتر است از روش ن،ییپا ییکارا لیدل به یمصرف خاک قیمصرف از طر جذب عناصرکم

 شتریهرچه تعداد دفعات مصرف ب یپاش در روش محلول. کمک گرفته شود یپاش مانند محلول ییعناصر غذا

 (.2117 نگ،یس) شود یقرار داده م اهیگ اریمصرف در اخت از عناصر کم یشتریب ریشود مقاد

عنوان  به اینمود  یپاش مصرف را به خاک اضافه کرد، محلول عناصر کم توان یم ،یزراع اهانیگ در

 نتأمی قابل ها روش نیاز ا کیمصرف با هر  عناصر کم ازیمورد ن ریاگرچه مقاد. به بذر اضافه کرد ماریت شیپ

 ادیز نهیهزاگرچه . است وثرتردانه م سازی یدر بهبود عملکرد و غن یپاش محلول قیاست، اما استفاده از طر

جانسون و ) کشاورزان محدود کرده است یآن را برا( تعداد زمان مصرف شیافزا) روش، کاربرد گسترده نیا

 نیمحصول در زم یکه نشاها یرشد و هنگام یدر مراحل بعد پاشی محلول ن،یعالوه بر ا(. 2115همکاران، 

( ندیبب یجد بیآس یپاش از محلولتا قبل  اهیصورت گ نیکمبود بوده و درا یکه ممکن است دارا) یاصل

به عناصر  رایاست، ز یبهتر نهیگز یبذر از نظر اقتصاد ماریت ن،یبرا عالوه. ردگی یاند، صورت م مستقر شده

و همکاران،  نگیس)  بخشد یرا بهبود م اهچهیداشته، استفاده از آن آسان بوده و رشد گ ازین یکمتر ییغذا

2113.) 

 برای خاص غلظت بامصرف  عناصر کم یدر محلول حاو ساندنیو خ وری با غوطه توان یرا م بذرها

 کردن دار پوشش قیاز طر توان یبذرها را م ن،یعالوه بر ا. کرد( بذر ماریت شیپ) ماریت شیمدت زمان خاص پ

 ادشدهیهر دو روش  یااست و به ج دینسبتاً جد یبذر اصطالح تیتقو. نمود ماریت زنی مصرف عناصرکم با

 (. 2111فاروق و همکاران، ) استفاده شده است زیدار کردن بذر ن و پوشش رمایت شیپ

مک ) ماریت شی، پ(1118و همکاران،  لریتا) بذر تیمطالعه جامع در مورد بهبود و تقو نیاگرچه چند

 دیتول یبرا( 2111 اران،فاروق و همک) بذر تیو تقو( 2116 س،یهار) در مزرعه ماریت شی، پ(2111دونالد، 

وجود دارد، اما در  یطیمح( 2111فاروق و همکاران، ) و وجود تنش نهیبه طیمحصول در شرا زآمی تیموفق

و  لینوشتار، پتانس نیدر ا. ردیگ یبذر مورد بحث قرار م ماریت قیمصرف از طر نوشتار، کاربرد عناصر کم نیا

 ، مس(Mn) ، منگنز(Mo) بدنی، مول(B) ، بور(Zn) یرو انندم یمصرف بذر با عناصر کم یمارهاتی انداز چشم

(Cu )و کبالت (Co )دانه غالت مورد بحث قرار گرفته است یستیز سازی یبهبود رشد، عملکرد و غن یبرا. 
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 مصرف كمعناصر بذر با  تيمار پيش -2

آمیز گیاه زراعی در هر دو شرایط تنش و  زنی سریع و سبز شدن یکنواخت برای استقرار موفقیت جوانه

نیاز استقرار  زنی، پیش تسریع و همزمانی فرآیندهای جوانه(. 2115اشرف و فوالد، )  ضروری استبدون تنش 

زنيی بيذر    جوانه(. 1116 س،یهر) یک پوشش گیاهی خوب و استفاده کارآمد از منابع و افزایش عملکرد است

توانيد   هچيه دارد ميی  باشد و از طریيق اثراتيی کيه روی اسيتقرار گیا     مرحله پیچیده و پویایی از رشد گیاه می

 (. 2115اشرف و فوالد، ) عملکرد را بهبود بخشد

مناسيب، سيخت    یاسيمز  طیشيرا  دیبذر، تول یآبنوش ایعنوان مثال، جذب آب  بذر، به ماریت یها روش

 یبيرا  ،یزني  کياهش زميان جوانيه    یبيرا  یهورميون  یمارهایبذر، سخت شدن، ت یاسمز طیاز شرا یشدن ناش

 داتیاز تول یاریستر در ب تر و مقاوم و نهال مناسب اهچهیگ دیجوانه و تول زانیهبود مب ،یزن جوانه یساز همگام

، ( 1114و باسيت،   یچيادور ) مانند گنيدم  یو محصوالت زراع( 1116؛ جت و همکاران، 1112خان، ) یباغ

ورد مي ( 21115؛ فياروق و همکياران،   2111فاروق و همکياران،  ) و برنج( 1111تو،  یو تر الیدل اکوئ)ذرت 

فياروق و  ) انجام شده است تیبا موفق زیبذر ن ماریمختلف ت یها راستا روش نیدر ا. استفاده قرار گرفته است

 (.2116همکاران، 

و  یها در آب معمول خشک شدن دانه  و تر  نیگزیجا کیسخت شدن بذر  ماریت شیکه روش پ یحالدر

فاروق و همکاران، ) سه بار تکرار شود ایدو ،  کیتر شدن و خشک شدن ممکن است  نیآب مقطر بوده و ا ای

 لیبيا پتانسي   عیامي  کیروش کنترل شده است که در آن بذرها در  کیآن  یروش آبده بذر به ماری، ت(2114

تا دوباره  شوند یخود خشک م یوزن اصل کیبه نزد دنیدوباره تا رس یزن از جوانه شیور و پ  کم غوطه یاسمز

 لیمطالعيه، پتانسي   نیدر چنيد  (.2117فاروق و همکياران،  ) داده شود ها آنمعمول رشد به  ریمس یاجازه ط

 ، بيرنج (1188و همکياران،   لهلمی؛ و1186 راهام،مارشنر و گ) در بهبود عملکرد گندم ییمواد غذا ماریت شیپ

گيزارش   کیي حال، تنهيا   نیباا. نشان داده شده است( 1184شررل، ) و حبوبات( 1181 ،یو ناتانساپاث رانیپ)

 ثبيت شيده اسيت    ییباالترِ ميواد غيذا   های در غلظت ماریت شیبا پ زنی جوانه یبذر و بازدارندگ بیبر آس یبنم

 (.1148روبرتز، )
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 ای به جذب آب توان یم یزن شروع جوانه ایبذر قبل از کاشت  ماریت یها روش نیاز مهمتر یکیعنوان  به
 دیي کرده، اما منجير بيه تول   عیرا تسر یزن مربوط به جوانه یکیمتابول یندهایها اشاره کرد که فرآ دانه یآبنوش

 یبيذر در طي   تیتقو ای یاسمز لیمنظور کاهش پتانس به(. 2111و  2115فاروق و همکاران، ) شود ینم شهیر

فياروق و همکياران،   ) شيود  یاسيتفاده مي  (  کایاسيموت ) یها و ميواد اسيمز   عالوه بر آب از نمک یآبده ندیفرآ

در  شيتر یب یو همياهنگ  یکنيواخت ی شيتر، یب یزني  شيده معميوالً از قيدرت جوانيه     ماریت شیپ یبذرها(. 2111

 طیاز شيرا  یعیوسي  فیدر ط یزن درصد کل جوانه شیافزا یهو گا یزن در زمان آغاز جوانه عیو تسر ،یزن جوانه

 کننيد  یآب جذب مي  یبذر، بذرها تا حد ماریت شیپ در(. 2111فاروق و همکاران، ) برخوردار هستند یطیمح

بيه وزن   کینزد) شوند یو سپس دوباره خشک م فتد،یاتفاق ب ،یواقع زنی بدون جوانه یکیمتابول یندهایتا فرآ

از  تير  عیسير  ییبيذرها  نیچني (. 1186برادفيورد،  ) رشد خود را دنبال کند یعیچرخه طب اهیتا گ( ها آن یاصل

 (.2111و  2116فاروق و همکاران، ) زنند یجوانه م نشده ماریت شیپ یبذرها

بذر، جهيت   ماریت شیپ یها روش نیراهکارهای مناسب در ب نیتر بذر در مزرعه یکی از مهم ماریت شیپ

، کيه  (2116؛ فياروق و همکياران،   2111مک دونالد، ) زنی بوده بهبود استقرار بذر و افزایش یکنواختی جوانه

طيور   و سيپس بيه   ندههای مختلف برای مدت معيین خیسيا   کاشت در آب و محلول وسیله آن بذرها قبل از به

بذر بيه   ماریت شیپ(. 2117و همکاران،  سی؛ هر2116 س،یهر) گیرند سطحی خشک و مورد استفاده قرار می

 دلیل کند ولی به زنی را طی می وسیله آن بذر مراحل اولیه جوانه شود که به تیمار بذر قبل از کاشت اطالق می

 نیهمچن(. 2111پاشا و همکاران، یماف) گیرد نمیچه صورت  پایین بودن میزان آب جذب شده، خروج ریشه

کنيد و   تير گیياه را فيراهم ميی     زنی بذر، امکان استقرار سيریع  بذر با افزایش درصد و سرعت جوانه ماریت شیپ

هيا   عير  آفيات و بیمياری   هایی همچون خشيکی و قيرار گيرفتن در م    پتانسیل گیاه را برای اجتناب از تنش

مصيرف، عناصير کيم مصيرف      بذر بيا عناصير کيم    ماریت شیدر پ(. 2116 ،فاروق و همکاران) دهد افزایش می

تیمار کيردن بيذر بيا عناصير     (. 2117 نگ،ی؛ س2114عمران و همکاران، ) شود صورت اسمزی استفاده می به

کردن نیاز گیاهان زراعی دارد و باعيث   مصرف جهت برطرف کارگیری عناصر کم مصرف، پتانسیلی برای به کم

فياروق و  ) شيود  سازی دانه با عناصر کيم مصيرف ميی    استقرار گیاه، عملکرد و غنی یاهچه،بهبود سبز شدن گ

( کایاسيموت ) یاسيمز  های محرک عنوان مصرف به بذر از عناصر کم ماریت شیدر پ(. 1شکل ( )2112همکاران، 

 ميان صيرف ز  لیي دل شده به ماریت شیپ یبذرها(. 2114همکاران،  ؛ عمران و2117 نگ،یس) شود یاستفاده م

، (2115؛ باسيرا و همکياران،   2116فاروق و همکياران،  ) زنی کننده جوانه تیتقو های تیکمتر و تجمع متابول

 (.2شکل ( )2111فاروق و همکاران، ) دارند تری بهتر، همزمان و هماهنگ زنی معموالً جوانه



 ... پیش تیمار بذر با عناصر کم مصرف /  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پیش تیمار بر قدرت جوانه زنی بذر تاثیر -3شکل 

 

 تيمار بذر در ايران ضرورت پيش -3
های شيالیزاری افيزایش واکينش خياک در اثير غرقيابی        در خاک) آهکی های خاک داشتن با ایران، در

در واکنش خاک خنثی و باالتر،  مصرف کم عناصر کم ها، حاللیت خاک آلی مواد کاهش ،(طوالنی مدت خاک

 منگنيز،  ویژه به غذایی عناصر کمبود فسفر، مصرف باالی و آبیاری آب در بیکربنات و بناتکر های وجود یون

 کشياورزی  محصوالت متوسط عملکرد این کمبودها، وجود دلیل به. دارد عمومیت مزارع اغلب بور در و روی

 اسيتقرار  از طيرف دیگير   .است شده متوجه کشور کمبودها این از زیادی اقتصادی لطمات و کم بودهعموماً 

 و محققيان  کشياورزان  توسيط  آن اهمیيت  و اسيت  محصيول  عمده تولیيد  های چالش از یکی خوب گیاهچه

و  تقویيت  را گیاهچيه  اسيتقرار  و زنی جوانه بتواند تا است مورد نیاز راهکاری راستا این در است شده شناخته

دلیيل انيدازه یکسيان    ) هگیيا  بيرای  را خورشيیدی  تشعشيع  و غيذایی  عناصر خاک، رطوبت از بیشتر استفاده

 رابطيه  این رساند در پایان به را خود نموی دوره تا بود خواهد گیاه قادر ترتیب این به نماید فراهم (ها گیاهچه

 گیاهچيه  قوی استقرار و یکنواخت ظهور زنی را افزایش داد و به جوانه سرعت تیمارهایی از استفاده با میتوان

 .یافت مزرعه دست در

 باشيد،  می نامتعادل و پتاسیم فسفر نیتروژن، مصرف نسبت هنوز آنکه دلیل به کشور ما در این بر  عالوه

 پیشرفته کشورهای در درحالی که باشد، نمی مطرح چندان وسیع سطح در مصرف کم عناصر مصرف بنابراین

 کشور در مقدار این .باشد می کودها مصرف درصد 3 حدود مصرف کم مصرف عناصر میزان کشاورزی، نظر از

 مطيرح  بیشتر آهکی های خاک مصرف در کم عناصر کمبود. باشد می گرم 2 حدود در تن هر برای و ناچیز ما

 (.1371 ملکوتی،) باشد می
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 روي -0
در  .یابيد  همزميان کياهش ميی    آن، خاک، حاللیيت روی در خياک و جيذب   ( pH) اسیدیته با افزایش

؛ 1117فيو  و الليیس،   ) ست باعث کمبيود روی شيود  ممکن ا( P)باالتر فسفر خاکمقدار چندین محصول، 

ای روی  هيای کوچيک قهيوه    لکيه وجيود  رشد ضيعیف و  (. 2116؛ محمود سلطانی و همکاران، 1111چانگ، 

 شالیزار به برنج نشاء انتقال از پس روز 15که  هستنددر گیاهان برنج و ذرت کمبود روی عالئم رایج  ها برگ

 تيأخیر  بيه  منجر درنهایت آن رفع و کنترل عدم درصورت عالئم این بروز .است دیدن قابل و کرده بروز اصلی

 (.1114نئو و النتین، ) شود می باعث را درصد 81 تا 21 بین عملکردی کاهش و شده برنج رسیدن و بلوغ در

 در هيا  بيرگ  شدن پالسیده و پژمردگی برنج، نشای مرگ: از عبارتند برنج در روی کمبود مشاهده قابل عالئم

 تير و  جوان های   برگ میانی رگبرگ در سوختگی ،(2118آلوی، ) ساقه رشد تاخیر در و آب دادن دست از راث

 حياد  چنيدان  نيه  شيرایط  در (1118نئو و همکياران،  ) پیرتر و قدیمی های برگ در رونده پیش ای قهوه نقاط

 و بليوغ  انيداختن  تاخیر با برنج گیاه زنی، پنجه زمان در( متوسط کمبود) شالیزاری های خاک در روی کمبود

 بسيیار  عاميل  یيک  روی عنصير  کيه  آنجا از. کند می مقابله بحران این با درصد 21 تا عملکرد خودکار کاهش

 اسيید  اسيتیک  اینيدول  سيازهای  پيیش  از آمینيه  اسيید  ایين  باشد می تریپتوفان آمینه اسید سنتز در کلیدی

(IAA )بيرگ  انيدازه  اکسین، هورمون تولید توقف و کاهش علت به کمبود، شدید و حاد شرایط باشد، در می 

؛ تیليه و  2114ارشاد و همکياران،  ) دشو می گیاه عادی حالت از تر کوتاه ها گره میان و( ریزبرگی) شده کوچک

 .کيرد  اشاره سلولی غشاهای یکپارچگی حفظ به توان می مهم عنصر این های نقش دیگر از .(2116همکاران، 

 انتقال های سیستم همچنین و ءغشا درون های ماکرومولکول ساختاری موقعیت حفظ به عنصر این همچنین

 بيه  غشيایی،  هيای     پروتئین سولفیدریل های  گروه و فسفولیپیدها با عنصر این کنش برهم. کند می کمک یون

 بيا  بيرنج  گیياه  فيوق،  هيای  فرآینيد  روی منفی تاثیر با کمبود شرایط در. کند می کمک غشا یکپارچگی حفظ

 اصيطالح  به و شده شناور آب روی بر و داده دست از را خود ایستایی سلولی، آماس فشار و آب دادن زدستا

 را سيوختگی  عالئيم  ها برگ درنهایت و داده رنگ تغییر سبزکمرنگ به پیرتر های برگ حالت دراین و خوابیده

 روی عنصير  کمبود عالئم یگرد از پوک های دانه شدید افزایش و گرده تولید کاهش همچنین. دهند می نشان

 روزه 11 نشيای  ،(پنهيان  گرسينگی ) پنهيان  کمبيود  وجود رغم علی. (1115مارشنر، ) باشند می برنج گیاه در

 برگ تکمیلی آزمون همراه به خاک آزمون بنابراین. است سالم نشای همانند و دهد نمی نشان را کمبود عالئم

 بيه  بیشيتری  اطمینيان  با تواند می مناسب زمان در برنج گیاه هوایی قسمت کل یا و( گیاه زنده بافت) و ساقه

 دچيار  گیاه عنصر این شدید کمبود درصورت.  (2118آلوی، ) دهد پاسخ نه، یا است کمبود دچار گیاه اینکه

 عيالوه  شيود،  ميی  آسيیب  دچيار  دميا  افزایش یا و شدید نور معر  در گرفتن قرار با سادگی به و شده ضعف

. بيود  خواهيد  بیشيتر  مراتيب  بيه  هيا  بیمياری  و ها قارچ حمله از ناشی های آسیب تاثیر لتیحا چنین در براین،

 مقاوميت  و کياهش یافتيه   گیاهيان  توسط آب انتقال و جذب توان شرایط دراین که دهند می نشان تحقیقات

شور کمبود روی در ک( 1378) ملکوتی و لطف اللهی .شود می کم گرما و شوری مدت کوتاه های تنش به گیاه

 مصيرف  و آبیياری  هيای  آب در بیکربنيات  و کربنيات  های یون وجود ، باالتر و خنثی خاک را به واکنش ایران
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 روی بحرانيی  میانگین. مصرف در رژیم کودی کشاورزان مرتبط دانستند غذایی کم عناصر کمبود فسفر، باالی

 غالت، اراضی ویژه به کشور اراضی از درصد 41 اساس حدود اینبر و است کیلوگرم در گرم میلی خاک یک در

 (.1381 همکاران، و محمودیان) دارند روی برنج کمبود و ذرت جو، گندم،

و رشد  گیاهچه،محصول، استقرار زنی و تولید نشا در  جوانهتواند باعث بهبود  تیمار بذر با روی می پیش

 درصيد  15/1بيا محليول    Echinacea purpurea (L.) تیمار بيذر گیياه   عنوان مثال، پیش به .و عملکرد شود

(. 1111بابااوا و همکياران،  ) درصد افزایش داد 41و  38ترتیب  را به محصولزنی و ظهور  جوانهسولفات روی، 

را  اجيزای عملکيرد  طور قابل توجهی عملکيرد و   تیمار بذر با روی به ، پیش1ترتیب، در لوبیای معمولی همین به

زنی و رشد گیاهچه  باعث بهبود جوانهروی  تیمار بذر با پیش ،2در جو .(2117کایا و همکاران، ) بهبود بخشید

 (3هيا  لارادیک) ها چه ریشهکه روی در  نددریافت( 2116) و همکاران اوزترک .(2114آجوری و همکاران، ) شد

م در گير  میليی  211تيا  ) زنی بذر بسیار بیشتر بود تازه توسعه یافته در طول جوانه (4های کلئوپتیل) های لپهو 

در سينتز پيروتئین،    از جمليه  در فرآیندهای فیزیوليوژیکی در اوایيل رشيد گیاهچيه    روی بنابراین . (کیلوگرم

عيالوه بير ایين،     .(2111چک مک، ) نقش دارد های غیرزیستی سلول و مقاومت در برابر تنش غشایعملکرد 

خياک در طيول   موجيود در   بیمارگرهيای در برابير تهياجم   شود کيه گیياه    باعث میبذر در روی مقدار بیشتر 

هيا   محصول و عملکرد مناسبی از این گیاهچيه بنابراین . زنی و رشد گیاهچه مقاومت بهتری داشته باشد جوانه

و ( فسيفر و روی ) تیمار بذر باعث بهبود قابل توجه جذب مواد معدنی پیش(. 1115مارشنر، )شود  میحاصل 

در گیاهيان تحيت تينش    درصد  44میزان  رف آب بهو و همچنین افزایش کارایی مصتجمع ماده خشک در جُ

 .(2114آجوری و همکاران، ) خشکی شد

ر با سولفات روی تیمار بذ اولیه خود، نشان دادند که پیش های در آزمایش (2115) هریس و همکاران

در کیلوگرم  615طوری که تولید به میزان  تواند نیازهای روی در گندم را تامین کند، به ، می(درصد 4/1)

همچنین،  .تیمار نشده، افزایش یافت های پیشدر مقایسه با محصوالت حاصل از بذر( درصد 21) هکتار

هزینه در : نسبت سود طوری که تر بوده، به مقرون به صرفهخاک  کود در بذر در مقایسه با کاربردتیمار  پیش

در محلول تیمار نخود  پیش (.2115هریس و همکاران، ) بود 361و  8ترتیب  بهتیمار بذر  پیشکاربرد خاک و 

درصد  22تا  11 تیمار نشده پیشدر مقایسه با بذرهای میزان عملکرد را ( درصد 15/1) ق سولفات رویرقی

 16به مدت ) درصد 1/1ل سولفات روی ذرت در محلوتیمار  پیش(. 2115هریس و همکاران، ) افزایش داد

هریس و همکاران، ) افزایش دادطور قابل توجهی  ه را بهرشد محصول، عملکرد دانه و مقدار روی دان( ساعت

 تیمار مقایسه با شاهد پیشبذر در  تیمار پیشنشان داد که ای  هفت آزمایش مزرعهحاصل از نتایج (. 2117

جالب است بدانید (. 2117هریس و همکاران، ( )1 جدول) را نشان دادند درصدی 27عملکرد افزایش نشده، 

 هریس و همکاران، ) مقایسه با کاربرد خاک به مراتب بیشتر بوددر روی  تیمار پیش در میزان عملکرد که
 

                                                 
1
 Phaseolus vulgaris L. 

2
 Hordeum vulgare L. 

3
 radicles 

4
 coleoptiles 
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درصدی  14ای، افزایش  مزرعه های در یک سری آزمایش( 2117) همچنین هریس و همکاران(. 2117

درحالی است  این. ندگزارش کرد( 1جدول ) درصد روی 3/1 محلول بذر با تیمار پیشپس از را عملکرد گندم 

عالوه بر  .درصد افزایش داشت 11درصد روی،  15/1محلول بذر با  تیمار پیشعملکرد نخود پس از ه ک

میانگین ) درصد در گندم 12 میزان به روی دانهمقدار بذر با روی باعث افزایش  تیمار پیش، عملکردافزایش 

طور مشابه در برنج،  به(. 2118هریس و همکاران، ) شد( یک آزمایش) درصد در نخود 21و ( سه آزمایش

دهد  این موضوع نشان می .طور قابل توجهی بهبود بخشید رشد و عملکرد دانه را بهروی،  بذر با تیمار پیش

اسالتون و ) دبو تیمار بذر عدم پیشو  یتر از کاربرد خاک از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفهتیمار بذر  که پیش

پاشی و  محلولدر مقایسه با بذر با روی  تیمار پیشدیگر،  یا ترتیب در مطالعه همین به(. 2111همکاران، 

با این . داشتروی با کمبود های  در افزایش عملکرد دانه گندم در خاکی آن تأثیر بیشتری خاکمصرف 

ی بر غلظت روی دانه تأثیری آن، خاکمصرف  پاشی و در مقایسه با محلولبا روی بذر  تیمار پیش ،حال

زیرا برای افزایش میزان روی دانه زمان مصرف تا حدامکان (. 1118و  1117ن، یلماز و همکارا) نداشت

 .بایستی نزدیک مرحله رسیدن دانه باشد

 Chlorophytum borivilianumبذر گیاه زنی جوانهنیز افزایش سرعت ( 2111) و همکارانکاور 

(L.) ترتیب، خیساندن بذر با  مینه به. ندگزارش کرد ند راشدآغشته  رویسولفات به ساعت  12مدت  که به

با این حال، هر دو . شد که عملکرد و جذب روی بهبود یابدباعث  رویسولفات و  Zn-EDTAی ها محلول

 تیمار پیشدر مطالعه دیگری، (. 1176کانگ و اوکورو، ) برای جذب روی متفاوت بودندشان  ییآمنبع در کار

تیمار  پیش بدونِ را در مقایسه با شاهدِ گیاهچه ستقرارا، ساعت 24مدت  به( درصد 1/1) سولفات روی بذر با

 (.2118فوتی و همکاران، ) دافزایش دادرصد  21

با  بذر با روی تیمار پیش، صورت گرفت نخود، عدس، برنج و گندمکه روی آزمایش دو ساله یک در  

هایِ بذر(. 2115 جانسون و همکاران،) هیچ تاثیری بر عملکرد دانه نداشتموالر  12/1و  114/1غلظت 

ی و در نتیجه محصول دهنش دار جوانهی آزمایشی ها آندر تمام مک ند،شده بودتیمار  پیشکه با روی  ینخود

جوانه زدند، اما تیمار شده  پیش، بذرها با همان تیمارهای بعدی کشتبا این حال، در فصل  .دست نیامد هب

دانه را  رویِمقدارِ در محلول روی، تیمار شده  پیشی با این وجود، بذرها .نکردند تولید یها آندهیچ گونه 

در  چهعدم استقرار گیاه(. 2115جانسون و همکاران، ) ندآزمایش افزایش داد زراعی مورد در تمام محصوالت

بایستی به این نکته نیز  .مصرف وجود دارد کمتیمار عناصر  پیشفصل نشانگر خطری است که در انجام اول 

و  سازی شده در آزمایشگاه بهینهمصرف  تیمار عناصر کم تیمار نهایی، باید پیش پیشاز قبل  توجه نمود که

 (.2115جانسون و همکاران، ) شوندزنی آزمایش  سپس برای جوانه

بذر با روی تیمار  میزان پیشاند که  روی، برخی مطالعات نشان دادهتیمار  پیشرغم اثرات مفید  علی

 لوبیای قرمز،عنوان مثال، در  به .متفاوت باشد ،گیاهان مختلفبرای  رویتأمین نیاز هنگام ممکن است در 

راسموسن و بواون، ) دکن نمی برای محصول را تامین نیاز مورد مقدار رویبه تنهایی  روی بذر با تیمار پیش

ود کمبکه  هنگامیعنوان مثال،  به. بستگی دارددر خاک نیز به وضعیت روی  حال، این موضوع بااین(. 1161

 و  2117هریس و همکاران، ) باشد میصرفه  تیمار بذر یک روش مقرون به ، پیشروی در خاک متوسط است
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ممکن تیمار بذر  پیش، روی کمبود شدید هنگامدر درحالی است که  این (.2111؛ اسالتون و همکاران، 2118

 (.2112و همکاران، ؛ رحمان 1161راسموسن و بواون، ) دکننرا برآورده به روی  محصول است نیاز

 از تر راحت و تر عملی رویکردی است ممکن روی کود حاوی های محلول در ریشه گیاهچه بردن فرو

 دیگر های روش جایگزین مناسب گزینه یک روش این بنابراین،. باشد روی پاشی محلول یا و خاکی مصرف

( 1178) داتا دی و ابیالی(. 2111دوبرمن و فیرهوست، ) است غرقابی و پست اراضی شرایط در روی کاربرد

 است ورشده غوطه روی اکسید محلول دو درصد در اش ریشه که برنجی نشای گیاهچه که دادند گزارش

 که گیاهچه برنجی وقتی. است داشته خاک با پایه صورت به روی اختالط به نسبت باالتری دانه عملکرد

 درصد 5/1محلول  با تکمیلی پاشی محلول با است ورشده غوطه اکسیدروی محلول دو درصد در اش ریشه

 تنهایی به محلول در ریشه بردن فرو با مقایسه در باالتری دانه عملکرد افزایش گردید تیمار روی سولفات

 با مقایسه در است شده ور غوطه روی درصد سولفات 1/1 محلول در خزانه در که نشایی کاشت. است داشته

 برنج دانه عملکرد افزایش( هکتار در تن 1/6) روی بدون شاهد و( ارهکت در تن 5/8) روی پاشی محلول

 عملکرد افزایش همچنین (.2113خان و همکاران، ) است داده نشان خود از( هکتار در تن 2/1) بیشتری

 خزانه در روی درصد سولفات 1/1 محلول نشادر ریشه بردن فرو با( شاهد از بیشتر درصد41 تا) برنج دانه

 ی رویکرد روی حاوی محلول در نشا ریشه بردن فرو(. 1111رشید و همکاران، ) است شده گزارش برنج

 منجر و کرده جبران رشد اولیه مراحل در را روی کمبود که باشد می برنج کشت در صرفه به مقرون و عملی

 .شود میبهتر عملکرد به

 برای خوبی محرک و کرده ملع کافی اولیه کوددهی یک همانند تواند می بذور در روی باالی مقدار

 در بهبود. برد نخواهد باال را دانه در روی غلظت اگرچه بوده، کشاورزی محصوالت باالی عملکرد به دستیابی

 با همراه بنابراین، باشد، گلدهی از پس ریشه توسط روی جذب افزایش نتیجه تواند می برنج دانه روی مقدار

 روی مقدار و دانه عملکرد بهبود برای نیز مکمل روی کاربرد کاشت، ماندرز باال روی مقدار با بذر از استفاده

 پوشش و کود با بذر سازی آغشته به تواند می طورگسترده به بذر تیمار طریق از روی کاربرد. دارد اهمیت دانه

 (. 2112فاروق و همکاران، ) شود تقسیم کود با بذر

 هرگونه یا و غذایی عناصر دارای هایی محلول در ذرب خیساندن هزینه کم و ساده روش بذر، تیمار پیش

 بهبود به شده بذرآغشته کشت از پس و مانده گیاه روی بر اسمزی فشار تغییر با تواند می است که موادی

 که جامدی ذرات بذر با پوشش در مقابل، در. کند کمک تیمار شده برای مصرف گیاه عنصر تأمین و رشد

 یا یک) پوششی الیه یک گیری شکل به معلق یا محلول جامد مواد حاوی عاتمای یا اند ریزشده خوبی به

 خاکی کاربرد با مقایسه در (.2112 همکاران، و فاروق) انجامد می دانه اطراف در پیوسته( الیه یک از بیشتر

 و تهداش الزم را نیاز مورد مواد غذایی از کمی مقادیر که چرا است خوب نسبتا گزینه یک بذر تیمار کود،

 زنده غیر مختلف های تنش تحت گیاهچه رشد و زنی جوانه بهبود به همچنین. است آسان نیز اجرا روش

 ای منبع کالت از باال غلظت با روی محلول در بذر ورکردن غوطه که دریافتند محققان. کند می شایانی کمک

 است ممکن گیاهان حال، این با شود، می برنج رشد اولیه مراحل و زنی جوانه در تاخیر سبب روی ای تی دی

  های محلول در بذر ورکردن غوطه از بذرناشی  اولیه  آسیب  .کنند غلبه بعد مراحل در رشد تأخیر و  توقف بر
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 یابد بهبود یها آند روی کود مانند کود نامحلول سوسپانسیون از استفاده با است ممکن مواد غذایی حاوی

 .چسبند می دانه، سطح به شوند دانه بافت ذبج اینکه جای به کودها این که چرا

 داده، افزایش را بذر در روی میزان توجهی قابل طور هب روی حاوی های محلول با برنج بذر ورکردن غوطه

 از( 2115) همکاران و جانسون اولیه، آزمایشات از تعدادی انجام از پس. انجامید نخواهد باالتر عملکرد به اما

 آزمایش یک در برنج بذر ورکردن غوطه برای آب مولکول 7 با روی سولفات منبع از یرو مول میلی 4 محلول

 یافت بعد سال گیاه دانه در افزایش این اما شده دانه روی مقدار افزایش به منجر که کردند استفاده ای مزرعه

 روی در ها آن بذر اابتد در که برنجی بذور از که نمودند گزارش( 2111)همکاران  و اسالتون مقابل، در. نشد

 خاکی مصرف به نسبت باالتری دانه بازده و گیاه در بافت بیشتر روی غلظت و خشک ماده بود ورشده غوطه

 روش یک روی محلول در برنج بذر ورکردن غوطه که کردند پیشنهاد همچنین ها آن. آمد دست هب روی کود

( 1173) مورتودت و جوردانو. است ی رویخاکی کود حاو کاربرد به نسبت بهتر و تر اقتصادی جایگزین

 با شده مخلوط روی اندازه به آبیاری آب یا بذر وری غوطه طریق از برنج در روی کاربرد که اند داده گزارش

 های روش سایر با مقایسه در مصرف کم حاوی عناصر غلیظ با محلول بذر پوشش تیمار. بودند موثر خاک

سینگ، ) است موثرتر زراعی محصوالت از بسیاری در روی بازده دبهبو برای موارد اکثر در روی مصرف

 است ممکن روش این رو، ازاین. است نداشته زنی جوانه بر سوئی اثر روی، با بذر پوشش همچنین(. 2117

 با و موثرتر پایین، جذب قابل روی با هایی خاک در نشا استقرار بهبود و روی کمبود از جلوگیری برای

 موثر خاک با روی سولفات مخلوط اندازه همان به روی سولفات کم غلظت با برنج بذر پوشش. باشد تر صرفه

 دانه پوشش که دادند نشان( 1171) ویلسون و منگل حال، بااین(. 1173جیووردانو و مورتودت، ) است بوده

 و خوشه دادتع افزایش و ءنشا استقرار بهبود در روی سولفونات یا و روی اکسید یا و Zn-EDTA با برنج

 روش یک روی با بذر تیمار رو، ازاین. بودند موثرتر مشابه غلظت در پاشی روی محلول کاربرد از دانه عملکرد

 در حتی روی کمبود اصالح و اولیه زنی جوانه تقویت برای و هوازی برنج کشت سیستم برای کننده امیدوار

 برنج دانه روی مقدار افزایش اگرچه،. است برنج محصول استقرار دوره طول در قلیایی و آهکی های خاک

 بیشتر تحقیقات ولی داده رخ مزرعه شرایط در روی حاوی های محلول در بذر وری غوطه روش در ندرت به

 بر غلبه برای است ممکن روی کود با بذر تیمار آیا اینکه و ضعف نقطه این بالقوه دالیل شدن روشن برای

 از که استفاده گردید مشخص شده انجام تحقیقات در ایران براساس .ستا نیاز مورد باشد، موثر ضعف این

 گلرنگ شد دانه عملکرد افزایش موجب پتاسیم و روی دچارکمبود مناطق در بذری تیمار صورت به روی کود

طی پژوهشی با پیش تیمار سه رقم گندم دیم با ( 2112) ابوطالبیان و همکاران(. 1314 همکاران، و فنایی)

در بررسی ( 1388) عبدالرحمانی و همتکران. درصد افزایش داد 3/26سولفات روی عملکرد دانه را محلول 

اثر پیش تیمار بر قدت رویش و عملکرد دانه جو رقم آبیدر در شرایط دیم گزارش نمودند که بذور پیش 

در بررسی تاثیر ( 1314) دادرسی و همکاران. تیمار شده نسبت به شاهد عملکرد بیولوژیک باالتری داشتند

درصد بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و کارایی  13/1پیش تیمار با محلول غذایی سولفات روی با غلظت 

 مصرف آب و درصد پروتئین دو رقم ذرت نشان دادند که سرعت سبز شدن، طول بالل، قطر بالل، عدد 
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و  3/1، 5/8، 4/13، 1/11، 6/47ترتیب  کارایی مصرف آب و پروتئین دانه به) ،(میزان سبزینه در برگ) اسپاد

دو رقم  و بر روی( 1311) در یک آزمایش مزرعه ایی مناری فرد و سپهری. درصد افزایش داشت 5/11

 2/2 را دانه عملکرددرصد  3/1با سولفات روی با غلظت  نشان دادند که پیش تیمار (توس و الوند) گندم

ثر در بررسی ا( 1316)اخگری و همکاران . داد زایشاف درصد 3/3 را کل خشک ماده عملکرد و درصد

نشان داد که پیش تیمار  در روش کشت مستقیم های خوابیدگی بوته دو رقم برنج پرایمینگ بذر بر شاخص

 تاثیر اثر( 1318) اخگری و کاویانی همچنین. تواند در جلوگیری از ورس موثر باشد با سولفات روی می

وی نشان داد که اثر تیمارهای . را مورد بررسی قرار دادند برنج رقم دو گیاهچه و بذر بنیه بر پرایمینگ

درصد  51سیدن بذر به رات هدایت الکتریکی، سرعت فروی ص( شامل تیمار حاوی سولفات روی) کاربردی

 5زم برای رسیدن به ن الروز بیستم بعد از کاشت و مدت زما زنی، تعداد گیاهچه در واحد سطح در جوانه

دار  درصد معنی 1زنی در سطح  هجوان ات سرعتفزنی بذر، در سطح یک درصد و ص درصد جوانه 51و  25،

از پس روز  21 ،همچنین اثر تیمارهای پرایمینگ بر تعداد گیاهچه سبزشده در واحد سطح در مزرعه. بود

 .بوددار  معنیکاشت در سطح یک درصد 
 

تاثیر پیش تیمار و پوشش بذر با ترکیبات حاوی روی بر عملکرد دانه و محتوای روی دانه در محصوالت مختلف  -1جدول 

 کشاورزی

 نوع کود
روش 

 مصرف
 میزان مصرف

گیاه 

 زراعی

میزان افزایش عملکرد در 

(درصد)مقایسه با شاهد   

روی در دانه  یشافزا یزانم

(درصد) با شاهد یسهمقا در  
 منبع پژوهش

سولفات 

 روی

تیمار  پیش

 بذر

گرم در  1

 کیلوگرم بذر
 - 57/14 برنج

اسالتون و 

 2111همکاران، 

سولفات 

 روی

تیمار  پیش

 بذر

گرم در  2/2

 کیلوگرم بذر
 - 12/17 برنج

اسالتون و 

 2111همکاران، 

سولفات 

 روی

تیمار  پیش

 بذر

گرم در  7/4

 کیلوگرم بذر
 - 25/28 برنج

ن و اسالتو

 2111همکاران، 

سولفات 

 روی

تیمار  پیش

 بذر

درصد روی،  3/1

 ساعت 11
 11/12 11/14 گندم

هریس و 

 2118همکاران، 

سولفات 

 روی

تیمار  پیش

 بذر

درصد  15/1

 ساعت 11روی، 
 11/21 11/11 لوبیا

هریس و 

 2118همکاران، 

سولفات 

 روی

تیمار  پیش

 بذر

درصد روی،  3/1

 ساعت 11
 - 15/17 گندم

س و هری

 2117همکاران، 

سولفات 

 روی

تیمار  پیش

 بذر

درصد  15/1

 ساعت 6روی، 
 - 71/17 نخود

هریس و 

 2117همکاران، 

سولفات 

 روی

تیمار  پیش

 بذر

درصد روی،  1

 ساعت 16
 - 11/27 ذرت

هریس و 

 2117همکاران، 

سولفات 

 روی

تیمار  پیش

 بذر

 8موالر،  114/1

 ساعت
 1166 - نخود

جانسون و 

 2115همکاران، 

سولفات 

 روی

تیمار  پیش

 بذر

موالر،  114/1

 ساعت 12
 1161 - عدس

جانسون و 

 2115همکاران، 

https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-2609-fa.pdf
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تاثیر پیش تیمار و پوشش بذر با ترکیبات حاوی روی بر عملکرد دانه و محتوای روی دانه در محصوالت  -1جدول ادامه 

 مختلف کشاورزی

 نوع کود
روش 

 مصرف

میزان 

 مصرف

گیاه 

 زراعی

یش عملکرد در میزان افزا

(درصد)مقایسه با شاهد   

روی در دانه  یشافزا یزانم

(درصد) با شاهد یسهمقا در  
 منبع پژوهش

 سولفات روی
تیمار  پیش

 بذر

موالر،  114/1

 ساعت 36
 581 - برنج

جانسون و 

 2115همکاران، 

 سولفات روی
تیمار  پیش

 بذر

موالر،  114/1

 ساعت 12
 111 - گندم

جانسون و 

 2115همکاران، 

 سولفات روی
تیمار  پیش

 بذر

موالر، 1/1

 ساعت 12
 - 42/5 گندم

نظیز و 

 2111همکاران، 

 سولفات روی
تیمار  پیش

 بذر

درصد 15/1

 روی
 - 36 نخود

عارف و 

 2117همکاران، 

 سولفات روی
تیمار  پیش

 بذر

گرم  میلی 11

درکیلوگرم 

 بذر

 718 - جو
آجوری و 

 2114همکاران، 

 سولفات روی
پوشش 

 بذر

251 

گرم  میلی

 کیلوگرمدر

 لوبیا

 چشم

 بلبلی

11/32 - 
ماسوتی و 

 2111همکاران، 

 کالت روی
تیمار  پیش

 بذر

گرم  4/1

کیلوگرم در

 بذر

 - 73/21 برنج
اسالتون و 

 2111همکاران، 

 کالت روی
تیمار  پیش

 بذر

گرم در  8/2

 کیلوگرم بذر
 - 51/26 برنج

اسالتون و 

 2111همکاران، 

 کالت روی
تیمار  پیش

 ربذ

گرم در  7/5

 کیلوگرم بذر
 - 45/21 برنج

اسالتون و 

 2111همکاران، 

 کالت روی
پوشش 

 بذر

درصد  5/1

 (وزن/وزن)
 38/4 1/11 برنج

شیوای و 

 2118همکاران، 

-اکسید روی

  اوره پوشش

پوشش 

 بذر

درصد  5/1

 (وزن/وزن)
 18/31 48/18 برنج

شیوای و 

 2118همکاران، 

-اکسید روی

  اوره پوشش

پوشش 

 بذر

درصد  1/2

 (وزن/وزن)
 17/41 51/27 برنج

شیوای و 

 2118همکاران، 

-اکسید روی

  اوره پوشش

پوشش 

 بذر

درصد  5/1

 (وزن/وزن)
 71/12 84/6 برنج

شیوای و 

 2118همکاران، 

-اکسید روی

  اوره پوشش

پوشش 

 بذر

درصد  1/1

 (وزن/وزن)
 61/27 16/13 برنج

شیوای و 

 2118همکاران، 

-اکسید روی

  اوره پوشش

پوشش 

 بذر

درصد  5/1

 (وزن/وزن)
 3/36 25/21 برنج

شیوای و 

 2118همکاران، 

-اکسید روی

  اوره پوشش

پوشش 

 بذر

درصد  1/2

 (وزن/وزن)
 15/48 62/26 برنج

شیوای و 

 2118همکاران، 
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 بور -5

باعث کاهش شدید عملکرد ، شدید در فرآیندهای متابولیکی اختالالت، به دلیل (B) بور کمبود

شامل متابولیسم اسید نوکلئیک، کربوهیدرات، پروتئین و این فرآیندهای متابولیسمی . شود یمحصول م

دل و ) باشند ها می و متابولیسم فنل ء، یکپارچگی و عملکرد غشایاسید، سنتز دیواره سلول ایندول استیک

مختلف مانند  در فرآیندهای یاز نظر عملکرد، بور همچنین. (2118؛ تاکانا و فوجی وار، 1117هوانگ، 

دهی، متابولیسم کربوهیدرات و نیتروژن، مقاومت در برابر  استفاده از کلسیم، تقسیم سلولی، گلدهی و میوه

 است ضروری عنصر کم مصرف یک بور(. 1151اسپراکئو، ) نقش داردهای خاص  و کاتالیزور واکنش بیماری

وجود، گیاهان   این با(. 2112ون و همکاران، برا) است الزم گیاهان همه طبیعی نمو و رشد برای تقریباً که

نوپپاگونونگ و ) دارند بیشتری حساسیت بور کمبود به نسبت رویشی مرحله با در مقایسه زایشی مرحله در

 .(1117همکاران، 

عنوان مثال در  به .بور باشد با تیمار پیشدر هنگام شاید مهمترین عامل  تیمار پیشغلظت محلول 

، (ترلی میلی 21تا  2) های اسید بوریک بذر در محلولتیمار  پیشانجام شده بر روی  های روسیه، آزمایش

4، چغندرقند3، سویا2ان، آفتابگرد1در چندین محصول از جمله شلغمرا زنی  جوانهدر  تحریک کنندهاثرات 
  ،

ترین  لیظکه در غ( های فوق از گونه) رهاییبذ(. 1117شورروکس، ) و نشان دادگندم و جبرنج، ، 5یونجه

 یهای برنج ترتیب، دانه همین به. ظهور و سبز شدن نبودند به، قادر تیمار شدند پیش( درصد 5/1) ل بورمحلو

درحالی است  این(. 2112رحمان و همکاران، ) ندزنی نکرد رار گرفتند، جوانهدرصد ق 5/1ل بور که در محلو

 در برنج شد گیاهچهبهبود استقرار عث بادرصد  1/1درصد و  111/1ی بور ها در محلولتیمار  پیشکه 

 و 6های معطر سوپر باسمتی برنجبذرهای ، که اخیراً انجام شددر مطالعه دیگری  (.2112 همکاران، و رحمان)

7شاهین باسمتی و
 . تیمار شدند پیش( درصد 5/1و  1/1، 11/1، 111/1) ی شدههوادهبورِ های  در محلول 

طور قابل توجهی بهبود  بهدرصد  11/1و  111/1ای ه محلول بذر درتیمار  با پیش گیاهچهاستقرار 

 .(a2111فاروق و همکاران، ) یافت

روی  قابل توجهیتاثیر ( اسید بوریکدرصد از محلول  12/1) ر با بوربذ تیمار پیش، 8دوسر  در جو

بذر افزایش یافت  تیمار با استفاده از پیشزنی، طول خوشه و وزن دانه  حال پنجه بااین. زنی بذر نداشت جوانه

 ؛ ساریک2جدول ) شد، در مقایسه با بذرهای تیمار نشدهدرصد  42/8به مقدار و باعث افزایش عملکرد دانه 

 ظهورو  برگ طویل شدنبرگ، و ظهور زنی  طور مشابه در برنج، میزان جوانه به(. 1161 ساکالراجیک، و

 قرار درصد بور 111/1 ذرهایی که در محلولپرورش یافته از بهای  در گیاهچهطور قابل توجهی  پنجه به

 
                                                 

1
 Brassica rapa L. 

2
 Helianthus annuus L. 

3
 Glycine max L. 

4
 Beta vulgaris L. 

5
 Medicago sativa L. 

6
 Super Basmati 

7
 Shaheen Basmati 

8
 Avena sativa L. 
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همچنین تأثیر عمیقی در مراحل  بور تیمار بذر با پیش(. 2112رحمان و همکاران، ) گرفتند، بهبود یافت 

 روی نخودکه در یک مطالعه  .رشد دارد
گیاه،  ارتفاعافزایش ( 2118) و همکارانکومار ، انجام شده بود1

. ندکرد درصد بور قرار گرفتند، ثبت 5/1ل بذرها در محلو هنگامی کهدر باردهی و عملکرد غالف را 

 .گزارش کردند درصد 51به  ی گلدهی راکاهش روزها، همزمانطور  به ها آنهمچنین، 

بر بور  بذر باتیمار  از پیش ای قابل مشاهدهسوء ، هیچ گونه اثر گفته شد در مورد رویطورکه  همان

ل حاوی بور، در محلوتیمار بذرهای مذکور  ، پیشحال اینبا. م مشاهده نشدعملکرد نخود، عدس، برنج یا گند

در (. 2115جانسون و همکاران، ؛ 2جدول ) افزایش داد ،تمام محصوالت آزمایش شده مقدار بورِ دانه را در

 53/11 دانه تا عملکردافزایش باعث ( بذرکیلوگرم بر گرم  4) از طریق تیمار بذربور  ، کاربردسودانی لوبیای

از طریق تیمار بذر موثرتر و مقرون بور  کاربرداین موضوع نشان داد که . شدشاهد گروه درصد در مقایسه با 

عملکرد بذر  از منبع کالت بور، (کیلوگرم در هکتار 11) درحالی بود که مصرف بور در خاک این .صرفه بود به

ترین و مقرون  راحت بوربذر با  تیمار پیشاگرچه (. 2117ماال و همکاران، ) داددرصد افزایش  26/5تا 

برخوردار است و باید قبل از استفاده  زیادیاست، اما غلظت محلول از اهمیت بور ترین روش کاربرد  صرفه به

 بور حاوی مختلف های محلول کاربرد با( 2112) همکاران و رحمان .شودسازی  آزمایش و بهینه ،در مزرعه

 بهترین بور درصد 111/1 محلول که دادند نشان باسمتی شاهین و سمتیبا سوپر برنج رقم دو روی بر

 و گیاهچه تر و خشک وزن ساقه، و ریشه طول و بوده بذر زنی جوانه و رشد پارامترهای تمام برای غلظت

 مقایسه در برگ طول برابری سه رشد باعث غلظت این همچنین. یافت افزایش داری معنی طور هب بوته ارتفاع

 با بور محلول نیز عملکرد اجزای و عملکرد مورفولوژیکی، صفات درخصوص. است شده ها غلظت سایر با

 در بور غلظت این بر عالوه. شد دانه هزار وزن خوشه، در دانه تعداد پنجه، افزایش باعث درصد 111/1 غلظت

 .داشت چشمگیری افزایش نیز دانه

 به و (1181بل و همکاران، ) شده برنج بذر نمو مالحظه قابل کاهش سبب خاک در بور کمبود 

 است داده نشان مطالعات همچنین (.1117ررکاسم و همکاران، ) شود می منجر استقرار گیاه توانایی کاهش

 و (1111چاترجی و همکاران، ) نشاسته متابولیسم در موثر های آنزیم سازی فعال بور سبب کم های غلظت که

 خشک و تر وزن ساقه، و  ریشه  طول  بر  بور تیمار  تاثیر  .شود می (1173کرس ول و نلسون، ) آمیالز آلفا

موهتاریدو و ) آن میزان و سلولی شدن طویل فرآیند در آن دخالت از حاکی گیاهچه ارتفاع و برنج گیاهچه

 که است این اهمیت حائز نکته ولی. است (1177بوهن ساک و آلبرت، ) مریستمی رشد و (2114همکاران، 

 رشد توقف به منجر غلظت افزایش و شود می شده بیان موارد تمامی بر مثبت تاثیر باعث آن کم تغلظ فقط

 و رقم نوع به بور تأثیر که داشتند بیان( 2112) همکاران و یو(. 2116خان و همکاران، ) شود می برنج گیاه

 افزایش دلیل به بور مصرف اثر در برگ زودتر بروز همچنین. دارد وابستگی خاک ویژه به محیطی شرایط

 خان و(. 2111گلد باخ و همکاران، ) است شده گزارش نیز تر جوان های گیاهچه در متابولیکی های فعالیت

 

                                                 
1
 Pisum sativum L. 
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 تعداد افزایش سبب بور با بذر تیمار کاربرد که دریافتند نیز( 2117) همکاران و رشید و( 2116) همکاران 

 بر عالوه .است موثر برنج گیاه زایشی و رویشی بر رشد بور اب بذر تیمار که گرفتند نتیجه و شده پنجه و برگ

 تواند می که باشد می موثر برنج آبی روابط بر بور با بذر تیمار که دادند نشان( 2112) همکاران و رحمان این

موتونن و همکاران، ) باشد ریشه محیط در میکورایزا های همزیستی قارچ افزایش و بیشتر زایی ریشه از ناشی

 سوپر برنج رقم دو روی بر بور حاوی مختلف های محلول کاربرد با( 2112) همکاران و رحمان .(2111

 پارامترهای تمام برای غلظت بهترین بور درصد 111/1 محلول که دادند نشان باسمتی شاهین و باسمتی

 داری معنی طور هب بوته ارتفاع و گیاهچه تر و خشک وزن ساقه، و ریشه طول و بوده بذر زنی جوانه و رشد

 شده ها غلظت سایر با مقایسه در برگ طول برابری سه رشد باعث غلظت این همچنین .دهد می افزایش

 باعث درصد 111/1 غلظت با بور محلول نیز عملکرد اجزای و عملکرد مورفولوژیکی، صفات درخصوص. است

 چشمگیری افزایش نیز دانه در بور غلظت نای بر عالوه. شد دانه هزار وزن خوشه، در دانه تعداد پنجه، افزایش

 .داشت
 

تاثیر پیش تیمار و پوشش بذر با ترکیبات حاوی بور بر عملکرد دانه و محتوای بور دانه در محصوالت مختلف  -3جدول 
 کشاورزی

 نوع کود
روش 

 مصرف
 میزان مصرف

گیاه 

 زراعی

میزان افزایش عملکرد در 

(درصد)مقایسه با شاهد   

روی در دانه  یشافزا یزانم

(درصد) با شاهد یسهمقا در  
 منبع پژوهش

 بوریک اسید
 وری غوطه

 بذر

درصد،  12/1

 ساعت 24
 - 42/8 جو

ساریک و 

ساکالراجیک، 

1161 

 بوریک اسید
 تیمار پیش

 بذر

موالر،  118/1

 ساعت 8
 111 - نخود

جانسون و 

 2115همکاران، 

 بوریک اسید
 تیمار پیش

 بذر

موالر،  118/1

 ساعت 12
 1566 - سعد

جانسون و 

 2115همکاران، 

 بوریک اسید
 تیمار پیش

 بذر

موالر،  118/1

 ساعت 12
 711 - برنج

جانسون و 

 2115همکاران، 

 بوریک اسید
 تیمار پیش

 بذر

موالر،  118/1

 ساعت 12
 2122 - گندم

جانسون و 

 2115همکاران، 

 پوشش بذر بوراکس
گرم  میلی 111

 بذر  درکیلوگرم

 لوبیا

چشم 

 بلبلی

25/37 38/4 
ماسوتی و همکاران، 

2111 

 

 موليبدن -6

در گیاهانی که . نقش دارد آمونیوم به نیترات و احیایدر تغذیه و جذب نیتروژن  در گیاهان، مولیبدن

به دانه منتقل نشده و پروتئین برای تولید و  یافتهها تجمع  ها در برگ کافی ندارند، نیترات مولیبدن مقدار

 تثبیتِ های ریشه در  به باکتریاین عملکرد . یک عملکرد اضافی دارد حبوبات، مولیبدندر . شوند جذب نمی
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نیتروژن  اغلب شبیه کمبود عالئم کمبود مولیبدن(. 2111کامپو و همکاران، ) کند نیتروژنِ اتمسفر کمک می

شدت  بهمولیبدن د کمبو دلیل های خاک به میکروارگانیسمتوسط در حبوبات، توانایی تثبیت نیتروژن . است

-Blueشناسی، اصطالحاتی از قبیل  در علم گیاه. کند می نیتروژن را دچار کمبود ها آنشود و  مختل می

chaff  وwhiptail باشند در جُو دوسر و گُل کلم می مولیبدنترتیب بیانگر کمبود  وجود دارد که به .

 .است مولیبدنه کمبود دهند های زرد رنگ در مرکبات نیز نشان براین، وجود لکه عالوه

آن در نسبت به کاربرد  مولیبدن برای کاربردموثرتری بذر روش  که تیمارداد چندین مطالعه نشان 

که  یآزمایش 48عنوان مثال، در  به(. a, b 2116؛ جانسون و همکاران، 1151دونالد و اسپنسر، ) تخاک اس

 تا بذر باعث افزایش میانگین عملکردتیمار  پیشز انجام شد، مولیبدن با استفاده ابر روی برنج در شرق هند 

براین، میزان عملکرد در هنگامی که مولیبدن  عالوه. شد( مولیبدنبدون ) در مقایسه با شاهد درصد22-17

 مولیبدون ترتیب، کاربرد همین به( a, b 2111جانسون و همکاران، ) درصد بود 21-25، شد مصرفخاک در 

گروه شاهد و از  تربیش) درصد 8/15 تادانه  عملکردافزایش  باعث( بذرکیلوگرم بر  گرم 4) از طریق تیمار بذر

، (کیلوگرم در هکتار 5/1) خاک مولیبدندر استفاده از . شد( گروهی که مولیبدن در خاک مصرف شده بود

و موثرتر ، یکاربرددهد که تیمار بذر یک روش  این امر نشان می. یافتدرصد افزایش  53/11 عملکرد دانه تا

 بذرِتیمار  پیش، دچار بود کمبود مولیبدنکه به در یک خاک (. 2117ماال و همکاران، ) استصرفه  مقرون به

، تردر بهبود رشد و عملکرد موثر یخاکمصرف  اندازه به، درصد 1یا  1/1 در محلول مولیبدات سدیم 1رشبد

در مقایسه با  ها در دانهمولیبدون و نیتروژن  افزایش مقداربذر منجر به  تیمار همچنین پیش .بود تاثیرگذار

های لوبیای معمولی که در مولیبدات سدیم قرار  دانه(. 1151دونالد و اسپنسر، ) شود میخاک کاربرد آن در 

؛ موهانداس، 3جدول ) و عملکرد شدند، تجمع ماده خشک، تثبیت نیتروژن زایی باعث بهبود گرهند، گرفت

درصدی  27عملکرد ، افزایش انجام شد روی نخود که، در مطالعه (2114)و همکاران کومار (. 1185

ساعت در مقایسه با  8مدت   به( ت سدیمامحلول مولیبدگرم در لیتر  5/1) تیمار بذر را با مولیبدن پیش

نخود از همان  عمکردای، افزایش  حال در یک آزمایش مزرعه بااین .ندگزارش کرد مولیبدن کیکاربرد خا

 (.2115خانال وهمکاران، ) درصد بود 21 تیمار

 .افزایش یابد تیمار پیشبه محلول  2موممکن است با افزودن ریزوبی مولیبدون بذر باتیمار  کارایی پیش

عملکرد در کشاورزان در بنگالدش، افزایش شالیزاری در مزارع انجام شده عنوان مثال، در آزمایشات  به

 بیشتر ازدرصد  51و تا  (نشده تیمار) 1 شاهدگروه از  تربیشصد در 37-11تیمار شده بین  تیمارهای پیش

، 3سبز لوبیایترتیب، در  همین به(. b2116یوهانسون و همکاران، ) دبو (آغشته به آبگروه ) 2گروه شاهد 

، نیتروژن ، تثبیتزایی طور قابل توجهی باعث بهبود گره به 4بذر در مولیبدات سدیم و ریزوبیاتیمار  پیش

 ترکیب تیمارهای بذر نیز باعث افزایش کارایی مصرف .محصول شد عملکرداد غذایی، رشد گیاه و جذب مو

 

                                                 
1
 Trifolium subterraneum L. 

2
 rhizobium 

3
 Vigna radiata L. 

4
 rhizobia 
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اگرچه (. 2111پاتتانایاک و همکاران، ) تنشان دهنده استفاده بهتر از منابع اسموضوع کود شد، که این  

 ها آن برای محصوالت و نیازا ه ، اما پروتکلداشتافزایی  همتیمار اثر  پیشهای ریزوبیا در محیط  اختالط سویه

برای  ی آنخاکمصرف در مقایسه با تیمار  پیش از طریق مولیبدن کاربرد .تنظیم شودباید مصرف  کم به مواد

حال ادغام آن با ریزوبیا نیاز به بررسی بیشتر و تنظیم  اینبا. تر است بسیاری از محصوالت، موثرتر و اقتصادی

 .دقیق دارد

 

 منگنز -7

چندین ترکیب مورد این عنصر همچنین . فتوسنتز داردو مهمی در متابولیسم نیتروژن  نقش منگنز

معموالً با کلروز  گنزکمبود من(. 1131استوات و آرنون، ) دده برای متابولیسم گیاه تشکیل میرا نیاز دیگر 

پارک و ) دافت یر میبه تأخ مرحله زایشیها،  هحال، در برخی از گون بااین. شود نشان داده می 1ها بین رگبرگ

های نکروزه  ، ممکن است لکهطور حاد صورت گیرد بهکمبود منگنز که  یدر شرایط(. 1111همکاران، 

روی های سفید و خاکستری  لکه .شود می ها ها ایجاد شود که منجر به ریزش زودرس برگ ای روی برگ قهوه

 (.1111؛ چانگ، 1131استوات و آرنون، ) استکمبود منگنز دهنده  های غالت نشان برگاز برخی 

منگنز مقدار طور قابل توجهی رشد، عملکرد دانه و  بهسولفات منگنز  بذر گندم در محلول تیمار پیش

طور خطی با افزایش غلظت  دانه به نگنزممقدار عملکرد دانه و (. 1182خالد و مالک، ) ددانه را بهبود بخشی

جدول ) یافت افزایش (ساعت 12به مدت  سولفات منگنز محلولرصد د 2/1ر تا حداکث) تیمار پیشمحلول 

 سولفات با تیمار پیشحاصل از  منگنز دانه در گندمِمقدار افزایش عملکرد دانه و (. 1182خالد و مالک، ؛ 3

با استفاده از تیمار بذر  پیش(. 1186مارکار و گراهام ، ) استدر سایر مطالعات نیز مشاهده شده منگنز، 

با  2سرخار گل بذر گیاه تیمار پیشعنوان مثال،  به .را بهبود بخشد گیاهچهتواند استقرار  همچنین می منگنز

از شاهد  تربیشدرصد  27درصد و ظهور آن را تا  36زنی را تا  درصد سولفات منگنز، جوانه 1/1ل محلو

بذر با منگنز، همه  تیمار پیشد مطالعات انجام شده در مورمجموع از (. 1111بابااوا و همکاران، ) افزایش داد

در سازی دانه  ، رشد، عملکرد و غنیگیاهچهبهبود قابل توجهی در استقرار  یخاک مصرفدر مقایسه با  ها آن

 (.1186 گراهام، و مارکار ؛1111؛ بابااوا و همکاران، 1182خالد و مالک، ) ندنشان دادغالت و حبوبات 
 

 مس -8

 .شود کمبود آن منجر به کاهش شدید رشد می. یتروژن نقش داردن مس در جذب کربن و متابولیسمِ

بلکه  ،کند را فراهم می یلیگنین نه تنها استحکام دیواره سلول. مس همچنین در بیوسنتز لیگنین نقش دارد

از عالئم مرگ ساقه و کوتاه کلروز برگ، رشد  .(2111تائیز و زیگر، ) کند نیز جلوگیری میگیاه ردگی از پژمُ

 تیمار بذر گندم پیش .(1111؛ اسوتساپار، 1131؛ استوات و آرنون، 1111چانگ ، ) هستندکمبود مس رایج 

 

                                                 
1
 Interveinal chlorosis 

2
 Echinacea purpurea (L.) 
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طور  عملکرد دانه را به ،(کیلوگرم مس در هکتار 16/1تا  14/1) (CuEDTA) کالت مسدر محلول  

ل ر گندم در محلوتیمار بذ پیش(. 2111مالهی، ) جلوگیری کرد ظهور جوانهاز ، اما هتوجهی افزایش داد قابل

و از  هباعث افزایش چشمگیر عملکرد دانه شد ،(کیلوگرم مس در هکتار 14/1) بسیار کم غلظتبا مس  کالت

و دوسر انجام شد، که بر روی جُ یدر آزمایش دیگر(. 2111 مالهی،) کمبود مس در گندم جلوگیری کرد

با این وجود . زنی نداشت در جوانه تاثیری (سولفات مسدرصد از محلول  111/1) تیمار بذر با مس پیش

در مقایسه با ( درصد53/16) عملکرد دانه، در نتیجه. و وزن دانه افزایش یافت( در هر خوشه)ها تعداد دانه

اخیر،  ی حال، در مطالعه این با(. 1161ساریک و ساکالراجیک، ؛ 3جدول ) یافتتیمار افزایش  بدونِ شاهدِ

ساعت، استقرار پایه را در مقایسه با گروه شاهد  24مدت  به( درصد 1/1) تیمار بذر با سولفات مس پیش

 (.2118فوتی و همکاران، ) بهبود بخشیددرصد  43 میزان به
 

تاثیر پیش تیمار و پوشش بذر با ترکیبات حاوی مولیبدن، منگنز و مس بر عملکرد دانه و محتوای مولیبدن،  - 2جدول 

 شاورزیمنگنز و مس دانه در محصوالت مختلف ک

 نوع کود
روش 

 مصرف
 میزان مصرف

گیاه 

 زراعی

میزان افزایش 

عملکرد در مقایسه با 

(درصد)شاهد   

 مولیبدات یشافزا یزانم

با  یسهمقا دردر دانه 

(درصد) شاهد  

 منبع پژوهش

مولیبدات 

 سدیم

 وری غوطه

 بذر

گرم  میلی 1

 1درلیتر، 

 ساعت

 (1185) مهنداس 73/122 66/12 لوبیاقرمز

ات مولیبد

 سدیم

 وری غوطه

 بذر

گرم در  میلی 2

 ساعت 1لیتر، 
 (1185) مهنداس 73/272 68/53 لوبیاقرمز

مولیبدات 

 سدیم

 وری غوطه

 بذر

گرم در  میلی 5

 ساعت 1لیتر، 
 (1185) مهنداس 11/11 61/11 لوبیاقرمز

مولیبدات 

 سدیم

پیش تیمار 

 بذر

موالر،  1126/1

 ساعت 8
 7411 - نخود

همکاران،  جانسون و

2115 

مولیبدات 

 سدیم

پیش تیمار 

 بذر

موالر،  118/1

 ساعت 12
 1 - عدس

همکاران،  جانسون و

2115 

سولفات 

 منگنز

پیش تیمار 

 بذر

 12موالر،  1/1

 ساعت
 - 71/12 گندم

همکاران،  نظیر و

2111 

سولفات 

 مس

 وری غوطه

 بذر

درصد،  111/1

 ساعت 24
 - 53/16 جو

ساریک و 

 1161،ساکالراجیک

سولفات 

 مس

پیش تیمار 

 بذر

 12موالر،  1/1

 ساعت
 - -71/12 گندم

نظیر و همکاران، 

2111 
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 كبالت -9
. ضروری استعنصری دیگر  از گیاهان اگرچه کبالت برای بعضی از گیاهان مفید است، اما برای برخی

و رشد گیاه تأثیر  بر متابولیسم کبالت .دارند احتیاجعنوان مثال، حبوبات برای تثبیت نیتروژن به کبالت  به

اثرات مفید  (.1114پالیت و همکاران، ) چندین آنزیم و کوآنزیم استدر های اساسی  مولفهد و جزء گذار می

پالیت و ) باشد میپیری برگ، مهار بیوسنتز اتیلن و تحریک بیوسنتز آلکالوئید تاخیر در شامل  کبالت

 (.1114همکاران، 

توجهی باعث افزایش ارتفاع گیاه، تعداد  طور قابل ا نیترات کبالت بهتیمار بذر ب ، پیش1در لوبیای سودانی

تیمار بذر با نیترات  ترتیب، پیش همین به(. 1187راج، ) شاخه و برگ، تجمع ماده خشک و عملکرد دانه شد

توجهی  طور قابل زمینی باعث شد که رشد، عملکرد غالف، وزن دانه و شاخص برداشت به کبالت در بادام

هموگلوبین و تراکم گره  و هم در بادام زمینی، محتوای لگ هم در لوبیای سودانی(. 1187راج، ) یابد افزایش

طور قابل توجهی تجمع  تیمار بذر با سولفات کبالت به ، پیش2در کدوی تابستانی(. 1187راج، )افزایش یافت

اتتا آلی، ؛ 4جدول ) یش دادماده خشک و عملکرد میوه را در مقایسه با بذرهای خیسانده شده در آب افزا

روز  14) زنی باعث ایجاد سنتز اتیلن در مراحل اولیه جوانهسولفات کبالت تیمار با براین، پیش عالوه(. 1118

، 25/1بذرهای آغشته به . ادامه داشت( روز پس از کاشت 31) شد که تا زمان ظهور گل( پس از کاشت

درصد عملکرد میوه بیشتری نسبت به  56و  41، 26ترتیب  بهگرم در لیتر سولفات کبالت  میلی 1و  51/1

 5و  1 با غلظتتیمار بذرها با نیتریت کبالت  در لوبیای معمولی، پیش(. 1118اتتا آلی، ) شاهد داشتند

مهنداس، ) زایی، ماده خشک، نیتروژن و عملکرد دانه شد توجهی باعث بهبود گره طور قابل بر لیتر به گرم میلی

زنی  ، تاثیری بر جوانه(محلول کبالت سولفاتدرصد  111/1) تیمار بذر با کبالت دوسَر، پیش در جو(. 1185

همچنین، عملکرد دانه در مقایسه با . وجود طول خوشه، تعداد دانه و وزن دانه افزایش یافت این با. نداشت

 .(1161 ساکالراجیک، و ساریک؛ 4جدول ) درصد افزایش یافت 17/11شاهدِ بدونِ تیمار 

مولیبدات  از منبع مولیبدنگرم در گرم  میلی 16/1) مصرف کمبذر با ترکیبی از عناصر تیمار  پیش

توجهی باعث بهبود  طور قابل و ریزوبیوم به( کلرید کبالت کبالت از منبعگرم در گرم  میلی 118/1 سدیم و

ر وتیمار بذناصر غذایی در عترکیب . شدجذب مواد غذایی، رشد و عملکرد گیاه نیتروژن،  ، تثبیتزایی گره

 تاسکودی نشان دهنده استفاده بهتر از منابع امر که این  ه،باعث افزایش کارایی مصرف کود شدهمچنین 

طور  به مشخص،مدت زمان و  ها در غلظتکبالت،  بذر باتیمار  پیشاگرچه (. 2111پاتتانایاک و همکاران، )

بیشتری نیاز  تحقیقاتاین اثرات بر عملکرد گیاه به  بررسیی برااما بخشد،  موثری عملکرد گیاه را بهبود می

 .است
 

 

 

 

                                                 
1
 Cajanus cajan L. 

2
 Cucurbita pepo L. 
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دانه در محصوالت  بر عملکرد دانه و محتوای کبالت کبالت یمار و پوشش بذر با ترکیبات حاویتاثیر پیش ت - 0جدول 

 وری بذر مختلف کشاورزی به روش غوطه

 گیاه زراعی میزان مصرف نوع کود

میزان افزایش عملکرد 

ر مقایسه با شاهد د

 (درصد)

وی در دانه میزان افزایش ر

 در مقایسه با شاهد

 (درصد)

 منبع پژوهش

نیترات 

 کبالت

گرم  میلی 1

 درلیتر، ساعت
 (1185)مهنداس  11/334 51/52 لوبیا قرمز

نیترات 

 کبالت

گرم در  میلی 2

 ساعت 1لیتر، 
 (1185)مهنداس  73/174 14/5 لوبیا قرمز

سولفات 

 کبالت

 111/1ول محل

 ساعت 1درصد، 
 - 17/11 جو

ساریک و 

 1161ساکالراجیک،

سولفات 

 کبالت

گرم در  میلی 25/1

 ساعت 1لیتر، 

 نوعی کدو

 (سامراسکواش)
 1118آتتا االی،  - 42/26

سولفات 

 کبالت

گرم در  میلی 5/1

 ساعت 48لیتر، 

 نوعی کدو

 (اسکواشسامر)
 1118آتتا االی،  - 45/41

سولفات 

 کبالت

گرم در  یمیل 1

 ساعت 48لیتر، 

 نوعی کدو

 (سامراسکواش)
 1118آتتا االی،  - 73/53

 

 غذايی تيمار بذر با عناصر بر پيشعوامل موثر  -01

فاروق و همکاران، ) دبذر تحت تأثیر متغیرهای مختلف محیطی و عوامل دیگر قرار دارتیمار  پیش

 دبذر هستنتیمار  پیشرین عوامل موثر بر از مهمت( پتانسیل آب) اکسیژن، دما و غلظت محلول(. 2111

 (.2116کوربینو و کومه، )

فاروق و ) درسانی در هنگام خیساندن بذر باعث بهبود اثربخشی آن ش تیمار بذر، اکسیژن در پیش

تیمار بذر در مطالعات قبلی مورد توجه قرار نگرفته  پیش طولحال، اثرات هوادهی در  بااین(. 2111همکاران، 

های  شده در مقایسه با محلولهای هوادهی  توجهی در عملکرد محلول حقیقات اخیر، تفاوت قابلدر ت .است

در باعث بهبود عملکرد بذر ( رسانی اکسیژن) هوادهی .داشتبذر وجود  تیمار پیشدر طی نشده هوادهی 

 (.2111فاروق و همکاران، ) دشو هنگام کاشت می

پایین در دمای عنوان مثال،  به .کند را تنظیم می ارتیم پیشنیز اثربخشی  تیمار پیشدمای محیط 

زنی را به تأخیر بیندازد، حتی اگر بذرها در مقادیر مطلوب  تواند روند فیزیولوژیکی جوانه می تیمار پیشحین 

 دهد میکاهش  تیمار پیشپایین احتمال آلودگی میکروبی را در هنگام دمای وجود،  باایند، آب را جذب کنن

 (.1118ان، لی و همکار)

بذر  تیمار پیشاثربخشی در کننده  مهمترین عوامل تعیینآن شاید از غلظت محلول و پتانسیل آب 

بین  محدوده ، چرا کهمصرف دارد کمتوسط عناصر تیمار بذر  اهمیت بیشتری برای پیشموضوع این  .باشند

؛ شورروکس، 2111همکاران، ، رحمان و 2111فاروق و همکاران، ) بسیار باریک است ها آنکمبود و سمیت 

1117 .) 
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شود که  شروع می وقتیزنی غالباً  وجود دارد، اما جوانه ای گونهو درون ای  گونهاگرچه تنوع بین 

(.  2116؛ کوربینو و کومه، 2111مک دونالد، ) دمگاپاسکال باش -2تا صفر بذر از  پتانسیل آبِمحدوده 

 .ت از این موارد مستثنی باشندممکن اسهستند، پوشش سخت  رهایی که دارایبذ
 

0بذر پوشش -00
 

 .شوند میمصرف بذر  برای پوشش، دهند را تحت تأثیر قرار میدر پوشش بذر، موادی که دانه و خاک 

اطالق پوشش بذر معموالً به کاربرد جامدات ریز آسیاب شده یا مایعات حاوی جامدات محلول یا معلق 

پوشش شامل امر این . شوند پیوسته در اطراف بذر فراهم میبیش برای تشکیل یک الیه کم و شود که  می

افزودن مواد  به معنای بذر پوششطور دقیق،  به(. 1181اسکات، ) و بسیاری از تیمارهای دیگر بذر است بذر

که در پوشش بذر، مواد مفید درحالی است  این. باشد میکاشت  جهتاثر برای اصالح شکل و اندازه بذر  بی

های رشد گیاه، مواد غذایی و سایر مواد شیمیایی با کمک برخی از  ها، تنظیم کننده روارگانیسممانند میک

حال، هر دو این اصطالحات به جای یکدیگر استفاده  بااین .شوند ده میانها در اطراف بذر چسب چسبنده

 .شوند می

 مانند عنصر غذاییعوامل مختلفی مصرف به  کمعناصر بذر با دار کردن  موفقیت و اثربخشی پوشش

بذر  عنصر غذایی بهمورد استفاده، ماده پوشش دهنده، نوع خاک، رطوبت و وضعیت حاصلخیزی و نسبت 

 (.2118هالمر، ) دبستگی دار
 

 روي -02

 کمک کندبهبود محصول تواند به  وجود دارد که میچندین گزارش در مورد پوشش بذر با روی 

طور قابل  روی بهبذر با استفاده از  پوششعنوان مثال،  به. (2117؛ سینگ ، 2111ماستویی و همکاران، )

 دار پوششبذرهای . افزایش داد 2لیلبُتوجهی عملکرد دانه و صفات مربوط به عملکرد را در لوبیای چشم بُ

ه و در توجهی وزن باالتری تولید کرد طور قابل به( گرم در کیلوگرم بذر میلی 251) سولفات رویشده با 

در یک (. 2111 همکاران، و ماستویی) نسبت به شاهد شد( درصد1/32) جر به افزایش عملکرد بذرمن نتیجه

 و فسفر تپروسین روی  تجاری  های ، پوشش بذر با فرموالسیونها سری آزمایش
4پروسین روی ت یا3

 کمبود 

سویا و بادام زمینی نج، برآفتابگردان، ذرت، گندم،  های دانه عملکردو رشد و  هاصالح کرد طور موثر روی را به

 .شود انجامحال، تحقیقات بیشتری باید در این زمینه  اینبا(. 2117سینق، ) را بهبود بخشید
 

 

 

 

 
                                                 

1
Pelleting and Coating  

2
 Vigna unguiculata L. 

3
 Teprosyn-ZnP 

4
 TeprosynZn 
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 بور -03

 توجهی باعث بهبود طور قابل به( گرم کیلوگرم میلی 111)بذر با بوراکس دار کردن  پوششدر نخود، 

تعیین  درصد25/37عملکرد غالف نسبت به شاهد  ،هنتیج در. گیاه شد/غالف و وزن غالف/وزن غالف، بذر

( بوراکس، اسید بوریک و تترابورات سدیم) بور در برنج، هیچ یک از منابع(. 2111 همکاران، و ماستویی) شد

زنی را بهبود  جوانهشدند، استفاده ( بذرکیلوگرم گرم بر  5/1-2) های بور به بذر نسبت که برای پوشش بذر و

بور  های طیف وسیعی از نسبتاین موضوع نیاز به برای کشف  ،حال بااین(. ت منتشر نشدهاطالعا) نبخشیدند

 .به بذر است
 

 موليبدن -00

؛ 2111بیسکارو و همکاران، ) بذر با مولیبدن مهر تایید زدنداثربخشی پوشش بر  ات زیادیمطالع

با بذرهای لوبیای معمولی را  (2111) ، بیسکارو و همکارانعنوان مثال به(. 2111رامش و تیروموروگان، 

منجر به افزایش شاخص نسبی نتایج نشان داد که این ماده . کردندتیمار ( گرم در هکتار 81) مولیبدن

گرم آمونیم  میلی 251شده با  دار پوشش یهای سویابذر .دانه شد تولیدو  بذرکلروفیل، تعداد غالف، وزن 

در بهبود ارتفاع گیاه، شاخص سطح برگ، تولید ماده ، گرمکیلوبر گرم سولفات آهن  میلی 511+ مولیبدات 

، های صحرایی در آزمایش ،ترتیب همین به(. 2111 تیروموروگان، و رامش) خشک و سرعت رشد موثرتر بودند

ای  به گونه های اسیدی برای افزایش عملکرد نخود و سویا در خاکدهنده  پوشش ی اثربخشی چندین ماده

، به تنهایی یا در ترکیب با سنگ فسفات، قابل مقایسه یا بیشتر از اثر د مولیبداتکاربر فواید حاصل ازبود که 

 (.1171راودز و نانگ جو، ) بوددهی  آهک

وجود  بذر با مولیبدناز پوشش  تید که هیچ بهبودی یا سمینده حال، چندین گزارش نشان می بااین

و زایی  گره ها باکتریتعداد  ،شدند دار پوششلیبدات با سدیم مو ی لوبیاعنوان مثال، وقتی بذرها به .ندارد

روز پس از تیمار بذر با  4ه، های تلقیح شد باکتری درصد11حدود . کاهش یافت شدت به نیتروژن تثبیت

 ها نمک بازدارندهچندین محقق دیگر اثرات (. 1166بورتون و کیورلی، ) نداز بین رفت مولیبدون ماده تلقیح و

آلبینو و کامپو، ) دندمشاهده کرشدند، استفاده  1ریزوبیوم برادیمولیبدن بر روی  ابععنوان من را که به

 (.2111؛ کامپو و همکاران، 2111

مولیبدن در بهبود عملکرد محصول موثر است، با  بذردهد که پوشش  ها نشان می اگرچه برخی گزارش

 بنابراین .داشته باشد اثرات سمی ،های باکتریایی مورد استفاده برای تلقیح سویهروی اما ممکن است 

 از استفاده از پیش شود می توصیه بذر، پوشش در پروبیوتیک های باکتر و مولیبدن همزمان کاربرد درصورت

 .شود بررسی باکتریایی های سویه بر بذر پوشش اثر و کارایی حتما ،ها آن کاربرد

 
 
 

                                                 
1
 Bradyrhizobium 
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 گيري نتيجه -05

و  ، سبز شدن بذرمحصول ای تغذیهنیازهای شود که  میباعث  مصرف کمعناصر بذر با  تیمارکردن
دار  شبذر یا پوشتیمار  پیش) بذر تیمار .به این عناصر تامین شود بذرسازی  و غنی تولید، گیاهچهاستقرار 
خرده خصوص توسط  بهباشد که  میمصرف  کممصرف عناصر ، ارزان و آسان برای روشی کاربردی( بذرکردن 
/ ها ژنوتیپ/ پاسخ محصوالت و ارقامبین در  یتنوع .باشد قابل اجرا می حال توسعهدر کشورهای در مالکان

کند تا موارد مفید دیگری را برای  هیبریدها به تیمارهای مختلف وجود دارد که به محققان کمک می
 :بعدی شناسایی کنند های فعالیت
ی ها آنها و مدت زم ف در غلظتمصر کمعناصر ها با استفاده از طیف وسیعی از منابع  توسعه تکنیک* 

 مختلف

 رسانی و پتانسیل آب سازی دامنه دما، نیاز اکسیژن بهینه* 

1تیمار اسموتیکوم پیشپوشش بذر و برای موجود تجاری ستفاده از کودهای ا* 
 

 صحرایی در مقیاس بزرگ با استفاده از بذرهای دارای مواد غذایی های ارزیابی آزمایش* 

 مصرف عناصر کمیح و تقویت بذرهای دارای سازی تلق یکپارچه* 
تواند  تیمار شده می پیشذخیره طوالنی مدت بذرهای  -مواد غذایی  دارایسازی بذرهای  پتانسیل ذخیره* 

 .حیاتی باشدمهم و  ها آنبرای انتقال فناوری و بازاریابی 

 

 منابع
. نشریه علوم و فناوری بذر ایران.  ه دو رقم برنجاثر پرایمینگ بر بنیه بذر وگیاهچ. 1318. ب ، کاویانیو . ح، اخگری -

8(1 :)17-1. 

ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد دو رقم . 1316. و اعلمی، ع. ر. ، غآبادی محسن، .، ماصفهانی، .ح، اخگری -

 .315-321(.3)7. تحقیقات غالت .برنج

 رقم دو عملکرد اجزاء و عملکرد روی مزرعه در بذر ایمینگپر تأثیر. 1314. ، مسیدیو . ع. ، مابوطالبیان، .، ادادرسی -

 .153-162(: 16)5 : شریه تولید و فرآوری محصوالت زراعی و باغن. ذرت

بر روی صفات مورفولوژیکی، پروتئین دانه و تأثیر پرایمینگ بذر بررسی . 1314. و سیدی، م. ع. ، ابوطالبیان، م.دادرسی، ا -

 .82-81: 117:  تنشریه زراع. میان رس در شرایط مزرعه ذرت کارایی مصرف آب در دو هیبرید

 مجله. مرزه دارویی گیاه در تنش شوری اثرهای تعدیل در بذر پرایمینگ نقش بررسی. 1316. زاده، ف ، نجات.فنایی، س -

  .41-47(.21)8. مولکولی – سلولی بیوتکنولوژی های تازه

اثر پرایمینگ بذر بر قدرت . 1388. ر.و توکلی، ع. ، فیضی اصل، و.م ، ولی زاده،.عبدالرحمانی، ب، قاسمی گلعذانی، ک -

 .337-352: 11(4.)مجله علوم زراعی. رویش و عملکرد دانه جو آبیدردر شرایط دیم

  .صفحه 632. وزرات جهاد کشاورزی. انتشارات سنا. تغذیه متعادل برنج. 1383. ، کاووسی، م.ج. ملکوتی، م -

 ،(مقاالت مجموعه) جامعه سالمت تأمین و کشور خودکفایی سوی به راهی گندم، متعادل هتغذی ؛1371. ج. م ملکوتی، -

 تات معاونت کشاورزی، آموزش نشر کشاورزی، در سم کودو از بهینه استفاده و بیولوژیک مواد کاربرد توسعه شورایعالی

 .ایران کرج، کشاورزی، وزارت

 

                                                 
1
 priming osmoticum 
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 گندم رقم عملکرد دو اجزای و عملکرد بر پاشی روی محلول و نگ بذرپرایمی اثر. 1314. سپهری، ع و. م ، فرد مناری -

 .151-165. پایدار تولید و کشاورزی دانش نشریه نامه ویژه. پاییزه
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 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال (گان) نويسنده  عنوان

 1312 فاطمه حبیبی ی برنج ای کیفی دانهه گیری ویژگی های آزمایشگاهی اندازه روش 0

 1312 فرزاد مجیدی (شناسی، خسارت و کنترل شناسایی، زیست)خوار نواری برنج  کرم ساقه 2

 1312 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 1313 و همکارانمجید نحوی  مراحل فنولوژی برنج 0

 1313 پور و همکاران قلی مهرزاد اله ر شرایط استان گیالند برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی 5

 1313 حبیبی و همکاران فاطمه 6647 ایزو روش اساس بر برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه روش اصالح 6

 1313 فریدون پاداشت و همکاران بیماری سیاهک دروغی برنج 7

 1313 و همکاران نیا رز علیفرام ی موسسه تحقیقات برنج کشور نامه معرفی 8

 1313 فرزاد مجیدی آن کنترل های روش و برنج ای نقطه تک ی پروانه 9

 1313 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 01

 1314 گر و همکاران ناصر دوات راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 00

 1314 و همکاران  فریدون پاداشت های قارچی در برنج زهرابه 02

 1314 واحد حسن شکری برنج کشت در  مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 03

 1315 محسن قدسی و همکاران در گیاه برنج( RGA)سازی توسعه سریع نسل  بومی 00

 1315 پور و همکاران تیمور رضوی تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 05

 1315 فریدون پاداشت و همکاران رانیبرنج ا یها قارچ ونیکلکس 06

 1315 مسعود کاوسی های شالیزاری گیری آن در خاک های عصاره پتاسیم در خاک و روش 07

 1315 الهیار فالح و همکاران ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 08

 1315 رپو قلی مهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 09

 1316 پور و همکاران قلی مهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 21

 1316 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجان توده 20

 1316 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آن کار علل، عالئم و راه، کمبود روی 22

 1316 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 1316 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنج دستورالعمل ملی کدگذاری الین 20

25 
اولین گزارش خسارت در مزراع برنج ) ای برنج خوار قهوه پره برگ معرفی شب

 (شمال ایران
 1316 طبری و همکاران مهرداد 

 1316 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

 1316 طبری و همکاران مهرداد  (شناسی و کنترل زیست)  Succinea putrisر برنج خوا حلزون گیاهچه 27

 1317 و همکاران الهیار فالح اکوليييوژی برنييييج 28

 1317 همکارانحبیبی و  فاطمه استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 29
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 (ادامه)ي تحقيقات برنج كشور  هاي موسسه ليست نشريه

ره شما

 نشريه
 سال (گان)نويسنده  عنوان

 1317 سر شیل فرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آن کرم سبز برگ 31

 1317 شهرام محمودسلطانی های کشت برنج تغذیه روی در سیستم 30

 1317 پور و همکاران علیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

 1317 رضا اسدی خرابی نجام عملیات گلکشت برنج در اراضی شالیزاری بدون ا 33

 1317 عاصفه لطیفی تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج 30

 1317 همکاراناکبر عبادی و  علی تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35

 1318 ناهید فتحی و همکاران دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج مازندران 36

 1318 همکارانبیژن یعقوبی و  های هرز کید بر مدیریت علفتأمروری بر کشت مستقیم برنج با  37

38 
استفاده از تله نوری و درجه حرارت موثر روزانه برای تعیین زمان مناسب 

 خوار نواری برنج ساقه
 1318 سر شیل فرزاد مجیدی

 1318 الهیار فالح  ج و راهکارهای مقابله با آنبر مراحل مختلف رشدی گیاه برن شوریتاثیر تنش  39

 1318 همکاران پور و قلی مهرزاد اله آنام، رقم جدید برنج 01

 1318 عبدالعلی گیالنی یکار برنج در روش خشکه دیتول تیریدم 00

 1318 پور و همکاران قلی مهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 02

 1318 همکارانبیژن یعقوبی و  زاریواش در شال هرز مهاجم سل علف تیریدو م یشناس ستیز 03

 1311 پور و همکاران قلی مهرزاد اله (گیالنه، رش و آنام)دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج  00

05 
 طیبه جعبه نشاء در شرا ازیبرنج بدون ن زهیمناسب کشت مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش

یجانی و بهمن امیری الر

 همکاران
1311 

 1311 همکاران و اکبر عبادی علی اصول و مبانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیست فناوری 06

 1311 علیرضا کیانی و همکاران (استان گلستان)روش کشت مستقیم در بستر خشک  دستورالعمل تولید برنج به 07

08 
 دیتأک با) برنج در ستبال یماریب به مقاومت جادیا و کنترل تیریمد یراهکارها

 (یمولکول یها کیتکن بر

و مریم حسینی چالشتری 

 همکاران
1311 

09 
اقلیم )عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری  دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله به

 (گرم و مرطوب
 1311 و همکاراناله یوسفی  روح

 1311 رانو همکاناهید فتحی  های تشخیص خلوص و کیفیت ارقام برنج روش 51

 1311 و همکارانعلی مومنی  طلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم به بالست و کیفی برنج 50

 1311 رحمان عرفانی و همکاران « تیسا» ، رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 52

 1311 علی مومنی و همکاران « طلوع» ، رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 53

 1411 دهر و همکاران فاطمه فرح امل زراعی موثر بر آنخأل عملکرد برنج و عو 50

 1411 شهرام محمودسلطانی گوگرد، عنصری تاثیرگذار بر گیاه برنج  55

 1411 بیژن یعقوبی های جایگزین کش کش شالیزار و معرفی علف ترین علف حذف بوتاکلر، پرمصرف 56
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 (ادامه)ي تحقيقات برنج كشور  هاي موسسه ليست نشريه

ه شمار

 نشريه
 سال (گان)نويسنده  عنوان

 1411 علیرضا ترنگ "رش"دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج  57

 (دانه سازی غنی و محصوالت رشد بهبود)مصرف کمبا عناصر  بذر تیمار پیش 58
و  شهرام محمودسلطانی

 همکاران
1411 

 

ی  رنج كشور مکاتبه نموده یا با مسئول كتابخانهی تحقيقات ب توانند به آدرس موسسه می  مندان به خرید نشریه عالقه
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