
 تغذیه گیاهیدر  روی عنصر تاهمی

  منوچهر دستور: گرد آورنده 

 7931زمستان  مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

 گیااه  رشد مختلف مراحل در روی جذب. شود می گیاه جذب خاک محلول ازZn+2  ظرفیتی دو فرم به روی

      کاهش آن مقدار زمان مرور به و گرفته صورت رشد اوایل در جذب بیشترین که طوری به است متفاوت

 .یابد می

 روی جاذب . گاردد  گیاه جذب تواند می نیز  Zn(OH) + صورت به روی قلیایی واکنش دارای های خاک در

 گیاه در روی عمده بخش که است ذکر به الزم. گیرد می صورت فعال غیر و فعال مکانیسم دو با گیاه توسط

 .گردد می جذب فعال جذب توسط

 گیااه  سان  باا  گیااه  در آن مقادار  و است متغیر کیلوگرم در گرم میلی 1۴ تا ۰۴ بین گیاهان در روی مقدار

 انتقاال . برخوردارناد  کمتاری  روی غلظات  از دانه، به روی انتقال علت به پیر گیاهان و داشته معکوس رابطه

 خاام  شیره در روی یتوضع و گیرد می صورت چوبی های آوند طریق از گیاه اندامهای دیگر به ریشه از روی

 .نیست معلوم گیاهی

 و باروری و تلقیح رشد، رمونهایوه تولید ، آنزیمی های فعالیت همچون مهمی های فعالیت برای روی عنصر

 برگ، ریزش صورت به توان می را گیاه در عنصر این کمبود. است ضروری و الزم میوه گیری شکل همچنین

 توجه قابل نکته. کرد مشاهده گیاه رشد محدودیت و ها میوه ریزش لها،گ و برگها موقع به شدن باز در تاخیر

 سااختار  در و اسات  گیااه  و موجاود زناده   در آنزیم نوع 9۴۴ از بیش کردن فعال مسئول روی عنصر ، اینکه

 .نماید می ایفا موثری نقش گیاهان بدن در حفاظتی های مکانیزم

 :روی در خاک

از خاک زیرین است. به طور کلی مقادار کال روی در خااک مانناد      مقدار روی در خاک های سطحی کمتر 

 .بسیاری از عناصر غذایی مورد نیاز گیااه باه هایج وجاه معیاار قابال جاذب باودن آن بارای گیااه نیسات           

غلظات روی   pH کنترل می گردد و با هر یک واحد افزایش در مقدار pH فعالیت یون روی در خاک توسط 

 .برابر کاهش می یابد 7۴۴



   حرکت روی در خاک عمدتاً به صورت انتشار است و ضریب انتشار روی در خاک هاای آهکای نسابت باه    

 .مرتبه کمتر است و این خود دلیلی برای کمبود روی در خاک های آهکی ایران است ۰۴خاک های اسیدی 

 

 :عوامل مؤثر در کمبود روی در خاک

  فقیر بودن خاک از کانی های حامل روی .7

 ایی و زیادی کربنات کلسیمقلی pH وجود .2

 حضور بی کربنات فراوان در آب های آبیاری .9

   یک )خاک فاقد باکتری ها و مواد آلمرده بودن خا .۰

    زیادی فسفر و ازت در خاک .۰

 عدم رواج مصرف کود های محتوی روی .6

 روی حاوی کودهای از استفاده مثبت اثرات

 باکتری و گوگرد آلی ماده همراه به البته باشد ارزش با عنصر این حاوی که شیمیایی کودهای از گیری بهره

 در ای تغذیاه  هاای  نارساایی  و کارده  تقویت را گیاهان تغذیه شرایط ،) مثل باسیلوس (  آن به وابسته های

 روی درصد 9۰شامل(  )سولفات روی یک آبه خشک شکل دو به روی حاوی کود. سازد می مرتفع را گیاهان

 .گردد می ارائه پودر صورت به و شده بندی بسته و تولید،  روی درصد 2۰ حاوی( آبه 1سولفات روی )آبدار و

 انواع مختلف کودهای دارای روی :

 کود های ماکرو دارای روی :

مقدار یاک   می باشند ( K و  P و N صر امتفاوتی از عن یردادر تولید بعضی از کود های ماکرو ) که حاوی مق

 که در آن یک درصد روی دارد. 7۰-8-7۰-7مانند کود ماکرو  تا دو درصد روی استفاده می شود

 کود روی مایع 

قابل استفاده از محایط هاای قلیاایی و اسایدی رفاع       -این کود مناسب برای کلیه محصوالت باغی و زراعی

افزایش عملکارد و   -کننده کوچکی برگها، نازکی ساقه ها، کوتاه قدی گیاه، کمک به جلوگیری از سرمازدگی

 .هی گیاه می باشدبارد

 ساهولت  دلیال  باه  کاه  باشد می جذب قابل روی درصد باالترین دارایبعضی از انواع کود های مایع در بازار 

 ایان . نمایاد  می برطرف نحو بهترین به را روی کمبود ،(محلولپاشی) برگ طریق از باال جذب قابلیت مصرف



در خااک هاای قلیاایی     عنصر این کمبود. باشد می استفاده قابل سوزندگی ایجاد بدون گیاهان همه در کود

دارای آهک و میزان پایین مواد آلی شایع است و متاسفانه اکثر خاک های کشور از کمبود این عنصر رنج می 

 .برند

 روی سولفات کود 

 و گاهی بصورت گرانول تولید شده و % (2۴) حدود  و کریستال % (9۴) حدود  بیشتر بصورت پودر کود این

 در. اسات  اساتفاده  قابال  پاشای  محلول طور همین و نواری و چالکود روش یعنی عمقی جایگذاری شرو به

 آن بازیافات  شارایط  ایان  تحات  اماا . کارد  اساتفاده  آبیاری توسط کود این از توان می نیز سبک های خاک

  معروف به )  بوریک اسید و اوره همراه به اگر 7۴۴۴ در ۰ صورت به کود پاشی محلول. شد خواهد محدودتر

Fruit set  )دهی میوه افزایش و گیری شکل در شود انجام ها شکوفه شدن باز از قبل بهار اویل و پاییز در 

 .است موثر بسیار

 روی سولفات از استفاده نحوه 

 کاود  هماراه  باه  درخات  اناداز  ساایه  میانی قسمت در درختان دهی کود برای توان می کود این از: درختان

 .باشد می گرم 2۴۴۴ تا 9۴۴ حدود بارور درخت هر در کود مصرف میزان. کرد استفاده گوگرد و حیوانی

 ایان . گیارد  مای  قرار استفاده مورد خاک زیر در هکتار در کیلوگرم 8۴ تا 6۴ میزان به کود : زراعی گیاهان 

 .شود مصرف زمستانه کودهای سایر همراه به گیاهان بذر بستر تهیه هنگام باید کود

 تا 9 نسبت به و میوه درختان در هزار در ۰ تا 9 نسبت به کود این پاشی محلول روش : پاشی ولمحل روش 

 .باشد می زراعی محصوالت در هزار در ۰

 کرد؟ استفاده روی حاوی کود از باید نقاطی چه در 

 ناشی معالئ. است شایع باال pH با آهکی های خاک در روی کمبود ایران در کشاورزی و باغی های زمین در

 بیشاتر  بارای  هاا  زمین این در روی حاوی کودهای مصرف. است چشمگیر ایران نقاط اکثر در کمبود این از

 تاداوم  باا . کناد  می جبران را روی کمبود از ناشی عوارض کود، این تدریجی مصرف و بوده مفید التومحص

 .نمود تقویت نیز را میوه تشکیل و دهی گل عملکرد توان می دهی کود فرایند

 

 ایان  از ناشای  هاای  کمباود  میاان،  در سال دو تا یک حالت در دار روی کود مصرف: کودی ی توصیهیک 

 . کند می جبران را عنصر



 :در صنایع سایر کاربرد های روی 

سازی، ظاروف سافالین، لاوازم الساتیکی، اتومبیال       روی در ساخت سیمان، دندانسازی، ساخت کبریت، کف

هاای   تهیه آلیاژهاای برناز و بارنج، لحایم کاری،قالاب      (فوالد )گالوانیزه کردن سازی، لوازم آشپزخانه، روکش

  استفاده می شود. …تحریر، نقره آلمانی و گری ، قوطی های خمیر دندان، چسب فلز ماشین ریخته

عنوان ماده رنگی سفید در رنا  ساازی و تهیاه پالساتیک، از ساولفات روی در       به روی سولفور و اکسید از

 .ساخت چسب و از کلرور روی در لحایم کااری و جلاوگیری از فسااد چاوب اساتفاده مای شاود        رنگرزی و 

ها، سکوهای حفااری و   جهت جلوگیری از خوردگی بدنه کشتی )معروف به حفاظت کاتدی ( از آندهای روی

  .شود خطوط لوله زیر آب استفاده می

  اشااره کارد   نیاز  باه ماوارد زیار   تاوان   موارد مهم استفاده روی در صنایع مختلف میسایر از جمله: 

ساازی باه کاار     گری و صانعت اتومبیال   های ریخته روی به صورت بخشی از مخازن باتریها، در قالب

 رود می

 شود ها( و انواع نقاشی استفاده می اکسید روی به عنوان یک رنگدانه سفید در رن  آبی )اقیانوس.  

 شود ان ماده نگهدارنده چوب استفاده میکلرید روی به عنوان یک ضدبو )اسپری بدن( و به عنو.  

 های ساعت و اشیاء دیگاری کاه در تااریکی     های نورتاب برای ساخت عقربه سولفید روی در رنگدانه

 .شود استفاده می  بدرخشند،

 روی  متیلZn(CH9)2  شود در سنتز مواد آلی استفاده می. 

 هاا و سایلیکاتهای    لاوطی از کربناات  شاود، مخ  هایی که از کاالمین ساخته مای  ها )لوسیون(  محلول

و ساوختگی )  هاای پوساتی    است که در درمان جوش   Zn-hydroxy- Carboو   Silicate روی

 .کاربرد داردزینک اکساید ( 
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