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اثر کمبود روی قابل جذب بر برخی خصوصیّات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی
گندم نان
سیدمحسن نیازخانی ،1بابک عبدالهی مندولکانی ،*2مراد جعفری ،3میرحسن رسولی صدقیانی
(تاریخ دریافت1397/04/09 :
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چکیده
عنصر روی ( )Znیکی از حیاتیترین عناصر غذایی محدود کننده رشد گیاهان میباشد .بهمنظور بررسی اثر کمبود روی بر
برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم نان ( ،)Triticum aestivum L.آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب
طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا شد .ارقام روی-کارا (بیات و نیکنژاد) و روی-ناکارا (هیرمند و کرج )1در دو
شرایط روی کافی (پنج میلیگرم درکیلوگرم خاک) و کمبود روی (صفر میلیگرم درکیلوگرم خاک) کشت و صفات وزن
هزار دانه ،تعداد دانه در سنبله ،میزان کلروفیل ،غلظت روی دانه ،ریشه و برگ و برخی صفات مورفولوژیک اندازهگیری
شدند  .بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،اثرات اصلی سطح روی و ارقام بر تمامی صفات مورد مطالعه معنیدار ( )P≤0.01بود،
درحالیکه اثر متقابل سطح روی در ارقام فقط برای صفات غلظت روی ریشه ،روی شاخساره و روی دانه ،معنیدار
( )P≤0.01بود .نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که در شرایط کمبود روی ،غلظت روی در ریشه ارقام روی-کارا
(نیکنژاد و بیات بهترتیب  59و  44/75میلیگرم درکیلوگرم) بهطور معنیداری ( )P≤0.01بیشتر از ارقام روی-ناکارا
(هیرمند و کرج 1بهترتیب  30/58و  32/98میلیگرم درکیلوگرم) بود .همچنین غلظت روی دانه در رقم روی-کارای بیات
( 28/82میلیگرم درکیلوگرم) بهطور معنیداری ( )P≤0.01از ارقام روی-ناکارا (هیرمند و کرج 1بهترتیب  24/95و 22/85
میلی گرم درکیلوگرم) بیشتر بود .محاسبه درصد کاهش صفات در شرایط کمبود روی نشان داد که میزان کاهش در
عملکرد ماده خشک شاخساره ،غلظت روی ریشه ،غلظت روی دانه و میزان کلروفیل برگ در در ارقام روی-ناکارا بیشتر از
ارقام روی-کارا بود .بطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که ارقام روی-کارا نسبت به ارقام روی-ناکارا در شرایط کمبود
روی خاک ،از توانایی بیشتری در رشد و تولید ماده خشک برخوردار بوده و قادرند میزان روی بیشتری در دانه ذخیره
نمایند.
واژههای کلیدی :تعداد دانه در سنبله ،کارایی جذب روی ،گندم نان ،غلظت روی دانه ،وزن هزار دانه

نیازخانی س .م ،.عبدالهی مندولکانی ب ،.جعفری م ،.رسولی صدقیانی م .ح .1398 .اثر کمبود روی قابل جذب بر برخی خصوصیّات فیزیولوژیکی و
مورفولوژیکی گندم نان.تحقیقات کاربردی خاک .جلد  .7شماره  .4صفحه.110-99 :
 -1دانشجوی دکتری اصالح نباتات ،گروه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 -2دانشیار گروه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه (مکاتبه کننده)

 -3دانشیار گروه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 -4استاد گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
* پست الکترونیکb.abdollahi@urmia.ac.ir :
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کمبود روی میباشند ،عامل اصلی در شیوع گسترده
کمبـود روی در بـدن انسـان میباشنـد ( Welch,
 .)1993در انسان کمبود روی باعث عقبافتادگی رشد
شده و با کـاهش در پاسـخ ایمنی همراه است (Singh
) .et al., 2005از طرفی در بین عناصر غذایی کممصرف،
روی به دلیل نقش آن در سنتز هورمونهای گیاهی
اهمیّت ویژهای دارد .بذور با مقادیر باالتر این عنصر،
دارای قدرت جوانهزنی بیشتر ،سیستم ریشهای بزرگتر و
عملکرد باالتری در خاکهایی با کمبود عناصر غذایی
کممصرف میباشند ( .)Wissuwa et al., 2006عنصر
روی برای رشد و متابولیسم گیاهی ضروری بـوده
) (Haydon & Cobbett, 2007و یک محتوای روی
مناسـب ،باعـث افـزایش بهـرهوری محصـول میشـود
( .(Cakmak, 2008در گیاهان ،روی یک جزء ضروری
برای بیش از  300آنزیم از جمله RNA ،پلیمراز،
آلکاالین فسفاتاز ،الکل دهیدروژناز و کربنیک آنهیدراز
است و در کنتـرل رشـد ،توسعـه و تمـایز سلـولها
مـؤثر میباشـد ( .)Li et al., 2013کمبود روی در خاک-
های آهکی مناطق خشک و نیمهخشک ،یکی از عوامل
محدود کننده رشد گیاهان میباشد ( Hacisalihoglu et
 .)al., 2003بهطورکلی خاکهایی که کمتر از  0/5میلی-
گرم در کیلوگرم روی داشته باشنـد خـاکهـای بـا
& (Lindsary
کمبـود روی محسـوب میشـوند
) .Norvell, 1978در حدود  50درصد مناطق تحت
کشت غالت دارای کمبود روی قابل جذب هستند
( .)Graham et al., 1992فقر گسترده عناصر غذایی کم-
مصرف در بسیاری از کشورهای آسیایی بهعلت طبیعت
آهکی خاک pH ،باال ،کمبود مواد آلی ،تنش شوری،
خشکی طوالنی مدت ،بیکربنات باال در آب آبیاری و
کاربرد نامتوازن کودهای  NPKاست ( Ahmadikhah et
 .)al., 2010خاکهای ایران در کمربند کمبود روی در
جهان واقع شده ) (Cakmak, 2008و تقریباً  80درصد از
زمینهای زراعی ایران دچار کمبود روی هستند
( .)Ghasemi et al., 2015یکی از راههای مقابله با این
مشکل ،کشت گیاهان با توان جذب روی باال میباشد.
بعضی از ژنوتیپها در خاکهای با کمبود روی ،ظرفیت
رشد و تولید محصول خوبی دارند و قادرند مقدار روی
محدود موجود در خاک را بهخوبی جذب نمایند .این
ژنوتیپها ،روی-کارا یا " "Zn-efficientنامیده میشوند

مقدمه
غالت نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی مردم جهان
دارند .در بین غالت ،گندم نان ()Triticum aestivum L.
مهمترین محصول استراتژیک بهشمار میرود که در
سطـح گستـردهای از جهــان تـولیـد و مـورد استفـاده
قـرار میگیـرد ( .)Kasirajan et al., 2013این گیاه
وسیعترین سطح زیر کشت دیم را در جهان دارد
) (Hossain et al., 2012بهطوریکه در حال حاضر در 17
درصد از زمینهای زراعی جهان کشت شـده و 35
درصـد از انـرژی و پروتئیـن جیـره غـذایـی
&
Babajanov,
;2011
(
)Mirzamasoumzadeh et al., 2013

Khavarinejad

و بیش از 20
درصد کالری مـورد نیـاز جمعیّـت جهـان ( & Bushuk
 )Rasper, 1994را تأمین میکند .در ایران بیش از 40
درصد کالری و همچنین  50درصد پروتئین مورد نیاز
افراد جامعه از طریق گندم نان تأمین میشود (Ahmadi
) .et al., 2011در سالهای اخیر توجه به نقش عناصر
غذایی کممصرف از جمله روی در غالت به دلیل کمبود
آن در خاکهای زراعی افزایش قابل توجهی یافته است
) .(Alloway, 2008عناصر غذایی کممصرف از عناصر
ضروری مورد نیاز گیاهان میباشد که در فرایندهای
مختلف مربوط به فتوسنتز ،رشد و نمو گیاه مشارکت
میکنند و کمبود آنها اثر بسزایی در کاهش کمّیت و
کیفیّت محصوالت کشاورزی میگذارد .این عناصر
سوخت و ساز مواد غذایی را در بدن تنظیم مینمایند و
کمبود آنها ،سالمت جوامع را به خطر میاندازد .حدود
 30سال قبل سوءتغذیه فقط مفهومی معادل کمبود
دریافت پروتئین و انرژی داشت ،اما امروزه نگرش جهان
به معنی سوءتغذیه تغییر کرده است و عالوه بر پروتئین
و انرژی ،گستره وسیعی از کمبود عناصر غذایی کم-
مصرف را نیز شامل میشود .بیش از سه میلیارد نفر در
سراسر جهان تحت اثر سوءتغذیه عناصر غذایی کم-
مصرف میباشند که یکی از عوامل مهم در بهخطـر
افتادن سـالمت و میزان مرگ و میـر باال در جهـان به-
شمـار میآیـد ( .)Pfeiffer & McClafferty, 2007این
امر بهویژه در کشورهای درحال توسعه که در آنها رژیم
غذایی اغلب بصورت گیاهخواری است یک مشکل عمده
میباشد ( .)Lonergan et al., 2009وجود نسبت باالیی
از غذاهای مبتنی بر غالت در رژیم غذایی که دارای
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شده در این تحقیق از بستر شنی رودخانه فصلی "خان
اَرخی" ارومیه ،با مقدار روی بسیار کم تهیه گردید
(جدول  .)1بستر شنی مورد استفاده در این تحقیق بعد
از غربال با الک دو میلیمتری ،ابتدا پنج بار با آب
معمولی شسته شده و در نهایت با آب دوبار تقطیر آب-
کشی گردید .مواد غذایی مورد نیاز ( Baghban-Tabiat
 )& Rasouli-Sadaghiani, 2012قبل از کشت به صورت
محلول تهیه و با خاک مورد استفاده کامالً مخلوط
گردید (جدول  .)2عالوه بر مواد غذایی که به خاک
اضافه شـد ،به نیمی از گلـدانها عنصـر روی بهصـورت
 ،ZnSO4.7H2Oافـزوده شـد ( & Baghban-Tabiat
 .)Rasouli-Sadaghiani, 2012تعداد  10عدد بذر گندم
از هر یک از ارقام ،بعد از ضدعفونی با الکل  70درصد و
آب ژاول در هر یک از گلدانهای پلیاتیلنی به قطر 11
و ارتفاع  34سانتیمتر حاوی  4کیلوگرم خاک کشت
گردید .بعد از  10روز تعداد گیاهان به هفت عدد کاهش
داده شد .در طول فصل ،آبیاری با استفاده از آب دوبار
تقطیر در حدّ ظرفیت مزرعه انجام گردید .بهمنظور
جلوگیری از کمبود نیتروژن ،هر دو هفته یکبار محلول
نیترات آمونیوم بههمراه آب آبیاری به گلدانها اضافه
گردید .در مرحله  30درصد سنبلهدهی ،ریشه و
شاخساره گیاهان برداشت شده و جهت تعیین عناصر به
آزمایشگاه گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه
ارومیه انتقال داده شد .برای اندازهگیری روی ،وزن تر
نمونههای گیاهی توزین و سپس در پاکتهای کاغذی به
مدت  48ساعت در دمای  68درجه سانتیگراد در
دستگاه خشککن قرار داده شد و بعد از اندازهگیری وزن
خشک ،نمونهها توسط آسیاب پودر گردیده و غلظت
روی آنها اندازهگیری شد .غلظت روی ریشه ،اندام هوایی
و دانه از طریق سـوزاندن خشک نمونـهها در کوره
الکتـریکی و قرائـت عصاره استخراجی توسط دستگاه
جذب اتمی (مدل  )SHIMADZU AA-6300اندازه-
گیری شد .در مرحله  30درصد سنبلهدهی ،از هر گلدان
پنج بوته بهصورت تصادفی انتخاب و با استفاده از خط-
کش ،طول بوته و طول پدانکل اندازهگیری گردید .بعد از
رسیدگی فیزیولوژیکی گیاهان ،با خطکش طول ریشک
و با استفاده از کولیس ،قطر طوقه اندازهگیری و
یادداشت شد .برای اندازهگیری تعداد دانه در سنبله و
وزن هزار دانه ،از هر گلدان پنج سنبله بهصورت تصادفی

( .)Pearson & Rengel, 1997در تحقیقی که روی ارقام
روی-کارا و روی-ناکارای نخود فرنگی انجام گردید،
مشاهده شد هنگامی که ارقام با روی-کارایی متفاوت به
مدت  20روز با روی کافی تیمار شدند ،هیچکدام عالیم
کمبود روی را بروز نداده و اختالف معنیداری از نظر
رشد و عملکرد نشان ندادند ولی در شرایط کمبود روی
شدید و متوسط ،برخالف ارقام روی-کارا ،ارقام روی-
ناکارا عالوه بر نشان دادن عالئم کمبود روی مانند کلروز
و کاهش سطح برگ ،کاهش معنیداری در عملکرد
نشان دادند ( .)Pandey et al., 2012در مطالعه دیگری
که روی ارقام برنج با روی-کارایی متفاوت انجام گرفت،
گزارش شد که در شرایط کمبود متوسط روی ،ژنوتیپ
روی-کارا بهتر از روی-ناکارا رشد کرده و عالیم کمبود
روی را نشان نمیدهد ،هر چند در شرایط کمبود شدید
روی ،بیوماس هر دو ژنوتیپ شدیداً کاهش یافت اما
کاهش در تولید ماده خشک ،در ژنوتیپ روی-ناکارا به-
طور قابل توجهی بیشتر از ژنوتیپ روی-کارا بود (Chen
) .et al., 2009در تحقیقاتی که در گندم ( Dong et al.,
 ، )1995; Hacisalihoglou et al., 2003برنج ( (Sakal et
 al., 1998و نخود سیاه ( )Gupta et al., 2011انجام
گرفته ،بیشتر تمرکز بر مطالعه اثر کمبود روی بر صفت
ماده خشک تولیدی بود و صفات مهم دیگر مانند اجزای
عملکرد در شرایط کمبود روی در بیشتر گیاهان مطالعه
نشده است .بنابراین ،هدف از این تحقیق بررسی اثر
کمبود روی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی
مهم در ارقام روی-کارا و روی-ناکارای گندم نان در
شرایط گلخانه بود.
مواد و روشها
این تحقیق بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح
کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقـاتی
دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در بهار و تابستان
سـال  1396اجرا شـد .فاکتور اول کاربرد روی در دو
سطـح صفـر (کمبود روی) و پنـج میلـیگرم در
کیلـوگرم (روی کـافی) (Baghban-Tabiat & Rasouli-
 )Sadaghiani, 2012از منبع سولفات روی
) (ZnSO4.7H2Oو فاکتور دوم ارقام بیات و نیکنژاد
(روی-کارا) و هیرمند و کرج( 1روی-ناکارا) بود
( ;Baghban-Tabiat & Rasouli-Sadaghiani, 2012

 .)Khoshgoftarmanesh et al., 2009خاک استفاده
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انتخاب و وزن  100عدد دانه توسط ترازوی دیجیتالی با
حساسیت  0/001تعیین و عدد حاصل در  10ضرب شد.
همچنین تعداد روز از زمان جوانهدهی تا رسیدگی
فیزیولوژیکی دانه یادداشتبرداری گردید .جهت محاسبه
درصد کاهش صفات در شرایط کمبود روی ،مقدار صفت
مزبور در حالت تنش اندازهگیری و بر مقدار همان صفت
در تیمار شاهد (پنج میلیگرم روی درکیلوگرم خاک)
تقسیم و در عدد  100ضرب شد (Pandey et al.,

Sand

) .2012میــزان کلـروفیـل کـل بـرگ بـه روش
لیچتنتـالر ) (Lichtenthaler, 1987اندازهگیری شد.
آزمون نرمال بودن دادههـا و اشتبـاهات آزمـایشی بــا
استفـاده از نــرمافــزار ( MINITABنسخه  )19انجام
گرفت .تجزیه واریانس دادهها ،مقایسه میانگین تیمارها
(به روش دانکن در سطح یک درصد) و محاسبه
همبستگی بین صفات توسط نرمافزار ( SASنسخه )9/2
انجام گرفت.

جدول  -1مشخصات فیزیکی و شیمیایی بستر شنی مورد استفاده در آزمایش
Table 1. Physical and chemical properties of the sandy bed used in the current study
pH
P
K
Zn
N
CaCO3
OM
Clay
Silt
)(mg kg-1

)(%

96

1

)Amount (ml kg-1
)(3
)(1
)(1
)(2
)(1.67

3

0.69

9

0.61

0.15

9.4

EC
)(dS m-1

2.4

7.8

1.19

جدول  -2ترکیب محلول غذایی مورد استفاده در آزمایش
Table 2. Composition of the nutrient solution used in the experiment
Ingredients
)Concentration (gr l-1
K2SO4 / KH2PO4
)(48.407) / (30.242
NH4NO3 / CaCl2.2H2O
)(93) / (147.016
MgSO4.7H2O
)(20.5
)MnSO4.H2O / Na2MoO4.2H2O /CuSO4.5H2O / H3BO3 (7.5) / (0.083) / (1.05) / (0.333
ZnSO4.7H2O
)(13.14

ارقام روی-ناکارا روی بیشتری جذب نموده و به دانه و
دیگر اندامهای گیاه انتقال میدهند (Pandey et al.,
) .2012با اینحال در شرایط کمبود روی اختالف معنی-
داری بین غلظت روی شاخساره ارقام روی-کارا و روی-
ناکارا مشاهده نمیشود .در گیاهان دیگر نیز گزارش
شده زمانی که ارقام روی-کارا و روی-ناکارا تحت شرایط
کمبود روی رشد میکنند فقط ژنوتیپهای روی-ناکارا
عالئم کمبود را نشان میدهند و اختالفات معنیداری
بین غلظت روی شاخساره و برگ ارقام روی-کارا و
روی-ناکارا مشـاهده نمیشود ( ;Rengel, 1995

نتایج و بحث
تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه (جدول  )3نشان
میدهد که اثر متقابل سطح روی در رقم برای صفات
غلظت روی ریشه ،روی شاخساره و روی دانه معنیدار
( )P≤0.01بود .همچنین اثر رقم بر تمامی صفات معنی-
داری ( )P≤0.01بود .اثر سطح روی نیز روی اکثر صفات
مورد مطالعه بهغیر از وزن تـر شاخساره ،تعـداد
میـانگره ،طـول ریشـک و زمـان رسیدگی دانه در سطح
پنج و یا یک درصد معنیدار بود.
مقایسه میانگین اثر متقابل سطح روی در رقم (جدول
 )4نشان میدهد در شرایط کمبود روی ،غلظت روی
ریشه و روی دانه در رقم روی-کارای بیات بهطور معنی-
داری ( )P≤0.01بیشتر از ارقام روی-ناکارا بود .این نتایج
نشان میدهد ارقام روی-کارا در شرایط کمبود روی
مقدار روی بیشتری از طریق ریشه جذب میکنند و
غلظت روی دانه آنها نیز بیشتر از ارقام روی-ناکارا می-
باشد .البته در این مطالعه رقم روی-ناکارای هیرمند در
شرایط کمبود روی ،درصد بیشتری از میزان روی جذب
شده را به دانه انتقال داد .در نخود فرنگی نیز گزارش
شد که در شرایط کمبود روی ،ارقام روی-کارا نسبت به

;Cakmak et al., 1997; Cakmak et al., 1999
Hacisalihoglu et al., 2001; Hacisalihoglu et al.,
 .)2003بنابراین میتوان بیان نمود که احتماالً غلظت

روی شاخساره شاخص مناسبی برای تفکیک ارقام روی-
کارا از روی-ناکارا گندم نان نباشد .همچنین نتایج نشان
میدهد در شرایط روی کافی ،تفکیک مشخصی بین
ارقام روی-کارا و روی-ناکارا بهلحاظ میزان روی ریشه،
شاخساره و دانه وجود نداشت.
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 تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه تحت تنش کمبود روی در ارقام گندم نان-3 جدول
Table 3. Analysis of variance for the studied traits under Zinc deficiency stress in bread wheat cultivars
Mean square
SOV
df
RZC
SZC
GZC
RFW
SFW
RDW
Zn Level
1
129549.65** 24890.54** 7370.31**
0.51**
1.25ns
0.01**
Cultivar
3
3151.46**
232.07**
39.31**
24.57**
4.88**
0.62**
**
**
**
ns
ns
Zn × Cultivar
3
1332.94
249.95
85.72
0.06
0.44
0.0008ns
Error
16
31.17
16.75
0.72
0.04
0.36
0.0006
CV (%)
4.75
6.75
2.04
4.5
9.6
4.3
Mean square
SOV
df
SDW
NON
FLA
PH
PL
FLL
Zn Level
1
0.11**
0.032ns
14.64*
63.26**
4.93**
6.79*
Cultivar
3
0.08**
1.57**
18.64**
605.54**
122.65**
10.15**
ns
ns
ns
ns
ns
Zn × Cultivar
3
0.009
0.01
0.60
5.85
0.49
0.62ns
Error
16
0.003
0.05
3.17
3.64
0.16
1.41
CV (%)
5.6
8.28
8.12
2.86
1.4
5.4
Mean square
SOV
df
SL
AL
TGW
CD
NGS
GM
ChC
Zn Level
1
1.47*
1.42ns
35.37**
0.49**
27.45*
10.67ns
0.16**
Cultivar
3
2.97**
19.15**
23.47**
0.31**
47.55**
61.67**
0.08**
Zn × Cultivar
3
0.13ns
0.35ns
1.39ns
0.003ns
6.77ns
4.78ns
0.002ns
Error
16
0.21
0.37
1.32
0.009
14.81
10.87
0.006
CV (%)
6.16
10.04
3.7
4.76
12.73
3.3
5.24
 به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد:**  * و، ns
ns, *

and **: Not-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively
RZC: Root Zn concentration, SZC: Shoot Zn concentration, GZC: Grain Zn concentration, RFW: Root fresh weight, SFW: Shoot
fresh weight, RDW: Root dry weight, SDW: Shoot dry weight, NON: Number of nodes, FLA: Flag leaf area, PH: Plant height, PL:
Peduncle length, FLL: Flag leaf length, SL: Spike length, AL: Awn length, TGW: 1000 grain weight, CD: Crown diameter, NGS:
Number of grains per spike, GM: Grain maturity, ChC: Chlorophyll content.

 شاخساره و دانه، مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح روی در رقم برای صفات غلظت روی ریشه-4 جدول
Table 4. Mean comparison for interaction effect of Zn levels × cultivar for root, shoot and grain Zn
concentration
Zn Level
RZC (mg kg-1)
SZC (mg kg-1)
GZC (mg kg-1)
-1
(mg kg )

0

5

Bayat
Nik-Nejhad
Hirmand
Karaj-1
Bayat
Nik-Nejhad
Hirmand
Karaj-1

44.75e
59.00d
30.58f
42.05ef
154.41c
241.64a
177.90b
190.19b

31.34c
25.64c
24.96c
32.99c
98.94a
80.01b
106.26a
86.23b

28.82d
23.96e
20.70f
22.85e
53.16c
66.37a
57.92b
59.38b

.میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میباشند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد ندارند
Means with similar letter(s) in each column are not significantly different at 1% probability level, based on Duncan’s multiple range test.
RZC: Root Zn concentration, SZC: Shoot Zn concentration, GZC: Grain Zn concentration

ویژه گندم میباشد و بهطـور معنـیداری عملکـرد بـذر
.(Erenoglu et al., 2002) گیـاه را کاهـش میدهـد
،ایـن عنصـر با دخالت در توانایی دانه گرده برای لقاح
 لقاح جنسی و تولید زیستتوده،تقسیم سلولی
(بیوماس) بهطور مستقیم در افزایش عملکرد دانـه مؤثـر
 عنصر روی.(Ebrahimian & Bybordi, 2011) میباشـد
 نقش مهمی در تنظیم،با افزایش جذب عنصر پتاسیم

مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک در شرایط کمبود
) نشان میدهد که مقدار5 روی و روی کافی (جدول
 طول، وزن خشک ریشه و شاخساره،صفات وزن تر ریشه
 قطر طوقه و مقدار، وزن هزار دانه، طول پدانکل،گیاه
کلروفیل برگ در شرایط کمبود روی بهطور معنیداری
 کمبود روی یکی از شایعترین.) کاهش مییابدP≤0.01(
کمبودها در بین عناصر غذایی کممصرف در غالت به
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اثر کمبود روی قابل جذب بر برخی خصوصیّات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گندم نان

مؤثر باشد ( .)Choudhury et al., 2006در مطالعه
دیگری در گندم گزارش شده که کمبـود روی عـالوه
بـر کاهـش کیفیّت دانه ،موجب کاهش عملکرد دانـه
نیـز میشود ) .(Haydon & Cobbett, 2007در نخود
فرنگی نیز ارقام روی-کارا در شرایط کمبود روی نسبت
به ارقام روی-ناکارا ،دارای عملکرد ماده خشک و غلظت
روی بیشتری بـودند ) .(Pandey et al., 2012در برنج
نیـز گـزارش شـده اسـت کـه تحـت شـرایط کمبـود
شـدید روی ،بیـوماس ارقـام برنـج شـدیداً کاهـش می-
.)Chen
et
al.,
(2009
یابد

روزنهها و در نتیجه میزان فتوسنتز دارد .این عنصر از
طریق محافظت از گروه سولفیدریل ،در سنتز کلروفیل
شرکت میکند ( .)Cakmak, 2000از طرفی گزارش شده
که عنصر روی با دخالت در متابولیسم نیتروژن و ساخت
کلروفیل قادر است در بیوسنتز کلروفیل و کاروتنوئیدها
شرکت کرده و در نهـایت کـارایی فتوسنتز گیـاه را
افزایـش دهد ).(Movahhedi Dehnavi et al., 2004
همچنین عنصر روی میتواند بر غلظت عناصر غذایی
درگیر در تشکیل کلروفیل مانند آهن و منیزیم یا
عناصری که قسمتی از مولکـول کلروفیـل هستنـد نیـز

جدول  -5مقایسه میانگین سطوح روی برای صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک
Table 5. Mean comparison of Zn levels for studied morphological and physiological traits
)Zn Level RFW (gr) RDW (gr) SDW (gr) PH (Cm) PL (Cm
)TGW (gr
)CD (Cm) ChC (mg gFW-1
b
b
b
b
b
b
) 0 (mg kg
4.33
0.54
0.97
65.14
27.29
29.81
1.88b
1.45b
a
a
a
a
a
a
a
-1
) 5 (mg kg
4.62
0.58
1.11
68.39
28.20
32.24
2.17
1.52a
-1

میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف التین متفاوت میباشند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد دارند.
Means with different letters in each column are significantly different at 1% probability level, based on Duncan’s multiple range test.
RFW: Root fresh weight, RDW: Root dry weight, SDW: Shoot dry weight, PH: Plant height, PL: Peduncle length, TGW: 1000 grain
weight, CD: Crown diameter, ChC: Chlorophyll content

شرایط کمبود شدید روی ،عملکرد ماده خشک همه
ارقام روی-کارا و روی-ناکارای بهطور قابل توجهی
کاهش مییابد اما کاهش عملکرد برای رقم روی-کارا
کمتر بود ( .)Chen et al., 2009دو گیاه چاودار و گندم
روی-کارای بزوستایا نیز در خاک دارای کمبود روی،
تنها  16درصد کاهش عملکرد ماده خشک نشان دادند
درحالیکه در همین شرایط رقم روی-ناکارای  BDMEو
ارقام گندم دوروم که عموماً نسبت به روی ناکـارا می-
باشند بـهترتیـب  36و  47درصد کاهش عملکرد نشان
دادند ).(Cakmak et al., 1997
مطالعه همبستگی بین صفات (جدول  )7نشان میدهد
که بین میزان روی ریشه ،روی شاخساره ،روی دانه ،وزن
خشک شاخساره و کلروفیل همبستگی مثبت و معنی-
داری وجود دارد و با افزایش روی ریشه مقدار کلروفیل
افزایش یافته و در نتیجه توانایی فتوسنتز بیشتر شده و
در نهایت عملکرد خشک باال میرود .همچنین
همبستگی معنیداری بین میزان کلروفیل برگ و تعداد
دانه در سنبله و وزن هزار دانه مشاهده شد .در مطالعات
متعدّدی به ارتباط مثبت بین کاربرد روی و افزایش وزن
هزار دانه و میزان کلروفیل برگ اشاره شده است

مقایسه میانگین صفات در ارقام مطالعه شده (جدول )6
نشان میدهد که رقم روی-کارای بیات دارای بیشترین
مقدار وزن تر و خشک ریشه و شاخساره بود در حالیکه
کمترین مقادیر این صفات در رقم روی-ناکارای هیرمند
مشاهده گردید .عنصر روی از طریق اثر بر افزایش مقدار
کلروفیل برگ و بهبود عمل فتوسنتز و جذب بهتر مـواد
مغـذّی ،باعـث افزایـش شـاخصهای رشـد گیـاه می-
شـود ( .)Gurmani et al, 2012همچنین این عنصر به-
عنوان کوفاکتور بسیاری از آنزیمها از طریق شرکت در
بیوسنتز اسید آمینه تریپتوفان و بهعنوان پیشماده سنتز
اکسین موجب تحریک رشد گیاه میشود ( Weisany et
 .)al, 2012بهنظر میرسد ارقام روی-کارا نسبت به ارقام
روی-ناکارا ،از قدرت بیشتری در استفاده بهینه از
کمترین روی موجود در محیط برخوردار بوده و قادرند با
کاربرد آن در متابولیسم سلولی نسبت به ارتقاء قدرت
فتوسنتز و در نهایت رشد و نمو بهتر گیاه اقدام نمایند.
در مطالعهای که در ژنوتیپهای نخود فرنگی در خاک
دارای کمبود روی انجام گرفت گزارش شد که ارقام
روی-کارای نخود فرنگی دارای رشد بهتر و عملکرد ماده
خشک باالتری نسبت به ارقام روی-ناکارا میباشند
( .)Pandey et al., 2012در برنج نیز گزارش شد تحـت

( Thalooth et al., 2005; Ziaeian & Malakouti,
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Cakmak et al., (

 این افزایش احتماالً مربـوط به اثر عنصـر روی.)2002
بـر هـورمون اینـدول استیـک اسیـد میباشـد
.)Mohammad et al., 1990; Yilmaz et al., 1997(
همچنین گزارش شده که تولید بیشتر کلروفیل و
هورمون ایندول استیک اسید میتواند باعث تأخیر در
پیری و فرسودگی گیاه شود و طول دوره فتوسنتز را
افزایش دهد که بهنوبه خود سبب افزایش تولید
کربوهیدرات و انتقال آن به دانهها و افزایش عملکرد
 در گنـدم گزارش.)Rajaie & Ziaeyan, 2009( میشود
 عملکرد دانه گندم بهطور،شـده که در اثـر مصـرف روی

 درصد افزایش مییابد13 متوسط
 روی و مس بر، منگنز، بررسی اثر عناصر آهن.)1997
عملکرد و کیفیّت دانه گندم در اراضی آهکی نشان داد
، کاه، عملکرد دانه،که با مصرف عناصر غذایی کممصرف
وزن هزار دانه و میزان پروتئین دانه بهمقدار قابل توجهی
 در.)Ziaeian & Malakouti, 2002( افزایش مییابد
آفتابگردان نیز اثر مثبت محلولپاشی روی بر عملکرد و
Thalooth et al., ( اجزاء عملکرد دانه گزارش شده است
.)2005

Bayat
Nik-Nejhad
Hirmand
Karaj-1

 مقایسه میانگین اثر رقم برای برخی صفات مورد مطالعه-6 جدول
Table 6. Mean comparison of the cultivar effect for some studied traits
RFW (gr) SFW (gr) RDW (gr) SDW (gr)
NON
FLA (Cm2) PH (Cm)
7.27a
7.39a
1.03a
1.19a
2.71c
24.22a
55.36d
3.85c
6.17b
0.42c
1.04b
2.26d
20.51b
64.48c
d
c
d
c
a
ab
2.47
5.18
0.31
0.91
3.47
22.42
67.52b
b
b
b
b
b
b
4.30
6.21
0.48
1.03
3.05
20.58
79.69a

Bayat
Nik-Nejhad
Hirmand
Karaj-1

FLL (Cm)
23.88a
21.17b
21.65b
21.15b

SL (Cm)
7.15b
6.53c
8.09a
7.83a

AL (Cm)
6.35b
6.30b
8.00a
3.68c

TGW (gr)
30.33bc
28.74c
33.41a
31.61ab

CD (Cm)
2.14a
1.69b
2.08a
2.19a

NGS
32.61a
32.71a
27.95ab
27.63b

GM (Day)
98.33ab
98.83a
94.50b
102.33a

PL (Cm)
22.07d
33.09a
28.41b
27.43c
ChC (mg g FW-1)
1.56a
1.60a
1.38b
1.39b

.میانگینهایی که در هر ستون دارای حروف التین مشترک میباشند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری در سطح احتمال یک درصد ندارند
Means with similar letters in each column are not significantly different at 1% probability level, based on Duncan’s multiple range test.
RFW: Root fresh weight, SFW: Shoot fresh weight, RDW: Root dry weight, SDW: Shoot dry weight, NON: Number of nodes, FLA: Flag
leaf area, PH: Plant height, PL: Peduncle length, FLL: Flag leaf length, SL: Spike length, AL: Awn length, TGW: 1000 grain weight, CD:
Crown diameter, NGS: Number of grains per spike, GM: Grain maturity, ChC: Chlorophyll content

ناکارا گندم نان-کارا و روی- همبستگی بین صفات مورد مطالعه در ارقام روی-7 جدول
Table 7. Correlation between studied traits in zinc-efficient and -inefficient bread wheat cultivars
RZC
SZC
GZC
SDW
PH
SL
FLL
CD
NGS
TGW
FLA
SZC
0.85**
GZC
0.98** 0.89**
SDW
0.55** 0.54** 0.56**
PH
0.19
0.17
0.17
0.23
SL
0.16
0.39
0.25
-0.16
0.44*
FLL
0.20
0.33
0.29
0.63** -0.46*
-0.04
CD
0.34
0.65**
0.46*
0.28
0.28
0.64**
0.38
NGS
0.31
0.22
0.29
0.47*
-0.40
-0.26
0.21
-0.17
TGW
0.32
0.59**
0.42*
0.007
0.37
0.85**
0.08
0.68**
-0.15
FLA
0.23
0.40*
0.30
0.39
-0.36
0.11
0.62**
0.46*
0.16
0.23
ChC
0.38*
0.18
0.32
0.51** -0.50* -0.59**
0.29
-0.23
0.50*
0.48*
0.18
 به ترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد:** * و
* and **: significant at 5% and 1% probability levels, respectively
RZC: Root Zn concentration, SZC: Shoot Zn concentration, GZC: Grain Zn concentration, SDW: Shoot dry weight, PH: Plant height, SL:
Spike length, FLL: Flag leaf length, CD: Crown diameter, NGS: Number of grains per spike, TGW: 1000 grain weight, FLA: Flag leaf area
ChC: Chlorophyll content.

 ارقام.)8 ناکارا محاسبه شد (جدول-کارا و روی-روی
- به،کارا (بیات و نیکنژاد) در شرایط کمبود روی-روی
 درصد وزن خشک ریشه را نسبت96 طور متوسط حدود

جهت توصیف بهتر اثر تنش کمبود روی بر صفات مورد
 میانگین صفات مورفولوژیکی و درصد کاهش،مطالعه
آنها در دو شرایط کمبود روی و روی کافی در ارقام
105

اثر کمبود روی قابل جذب بر برخی خصوصیّات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گندم نان

 86/19درصد وزن خشک ریشه در شرایط کمبود روی
بودند.

به شرایط روی کافی تولید کردند ،در حالیکه ارقام روی-
ناکارا (هیرمند و کرج )1بهطور متوسط قادر به تولید

جدول  -8میزان کاهش صفات مورد مطالعه در ارقام گندم نان روی-کارا و روی-ناکارا در شرایط کمبود روی خاک
Table 8. Decline in studied traits in Zn-efficient and -inefficient wheat cultivars under Zn deficiency
conditions
)Root dry weight (gr
)Shoot dry weight (gr
)Plant height (Cm
)0 (mg kg-1
)54.37 (96.5%
)63.4 (96.64%
96.55%
)66.2 (96.19%
)76.6 (92.53%
94.36%

)5 (mg kg-1
56.36
65.59
)(100%
68.83
82.78
)(100%
)Zn Shoot concentration (g kg-1
)0 (mg kg-1
)5 (mg kg-1
)31.34 (31.67%
98.94
)25.64 (32.04%
80.01
31.86%
)(100%
)24.95 (23.48%
106.26
)32.98 (38.24%
86.24
30.86%
)(100%

)Awn length (Cm
)5 (mg kg-1
6.50
6.37
)(100%
8.60
3.83
)(100%

)0 (mg kg-1
)6.20 (95.38%
)6.23 (97.90%
96.64%
)7.40 (86.04%
)3.52 (91.91%
88.97%

)1000 grain weight (gr
)5 (mg kg-1
31.46
29.63
)(100%
35.17
32.71
)(100%

)0 (mg kg-1
)29.59 (94%
)27.4 (93.32%
93.17%
)31.6 (89.96%
)30.96 (94.6%
92.29%

)Chlorophyll content (mg gFW-1
)5 (mg kg-1
1.57
1.62
)(100%
1.42
1.45
)(100%

)0 (mg kg-1
)1.55 (98.42%
)1.58 (97.41%
97.91%
)1.33 (93.99%
)1.34 (92.29%
93.14%

)5 (mg kg-1
1.24
1.15
)(100%
1.01
1.09
)(100%

)0 (mg kg-1
)1.10 (88.99%
)0.97 (84.37%
86.68%
)0.81 (80.22%
)0.96 (88.07%
84.14%

)Zn Root concentration (g kg-1
)5 (mg kg-1
154.41
241.64
)(100%
177.91
190.19
)(100%

)0 (mg kg-1
)44.75 (28.98%
)59.00 (24.41%
26.69%
)30.58 (17.19%
)42.05 (22.11%
19.65%

)Spike length (Cm
)5 (mg kg-1
7.22
6.73
)(100%
8.49
8.16
)(100%

)0 (mg kg-1
)7.09 (98.13%
)6.33 (94.16%
96.14%
)7.70 (90.68%
)7.50 (91.87%
91.27%
)0 (mg kg-1
)2.00 (88.16%
)1.58 (87.46%
87.81%
)1.91 (85.08%
)2.04 (86.68%
85.88%

Number of grains per spike
)5 (mg kg-1
32.70
33.56
)(100%
30.53
28.39
)(100%

)0 (mg kg-1
)32.53 (99.48%
)31.86 (94.93%
97.20%
)25.37 (83.10%
)26.87 (94.64%
88.79%

این موضوع بیانگر نقش تغذیهای عنصر روی در تولید
وزن خشک ریشه بوده و نشان میدهد که ارقام روی-
کارای گندم در شرایط کمبود روی در خاک ،ماده
خشک بیشتری نسبت به ارقام روی-ناکارا تولید می-
کنند .در حالیکه مقایسه کاهش وزن خشک شاخساره
در ارقام نشان میدهد ارقام روی-کارا ( 13/3درصد) و
روی-ناکارا ( 15/8درصد) اختالف محسوسی در میزان
کاهش وزن خشک شاخساره ندارند .مقایسه کاهش

)0 (mg kg-1
)23.4 (95.96%
)20.93 (97.8%
96.88%
)21.24 (96.3%
)20.2 (91.07
93.68%

Bayat
Nik-nejhad
Mean
Hirmand
Karaj-1
Mean

)Flag leaf length (Cm
)5 (mg kg-1
24.37
21.40
)(100%
22.06
22.14
)(100%

)Grain Zn concentration (g kg-1

)Crown diameter (Cm
)5 (mg kg-1
2.27
1.81
)(100%
2.25
2.35
)(100%

)5 (mg kg-1
1.04
0.44
)(100%
0.34
0.50
)(100%

)0 (mg kg-1
)1.02 (98.15%
)0.41 (93.74%
95.94%
)0.27 (79.39%
)0.47 (92.99%
86.19%

Bayat
Nik-nejhad
Mean
Hirmand
Karaj-1
Mean

)5 (mg kg-1
53.16
66.37
)(100%
57.92
59.39
)(100%

)0 (mg kg-1
)28.82 (54.22%
)24.27 (36.56%
)45.39%
)24.96 (43.09%
)22.86 (38.49%
40.79%

Bayat
Nik-nejhad
Mean
Hirmand
Karaj-1
Mean

)0 (mg kg-1
)21.82 (97.76%
)32.79 (98.22%
97.99%
)27.54 (94.03%
)27.04 (97.16%
95.59%

Bayat
Nik-nejhad
Mean
Hirmand
Karaj-1
Mean

)0 (mg kg-1
)23.7 (95.94%
)20 (95.13%
95.53%
)21.4 (90.97%
)19.5 (90.29%
90.63%

Bayat
Nik-nejhad
Mean
Hirmand
Karaj-1
Mean

)Peduncle length (Cm
)5 (mg kg-1
22.32
23.38
)(100%
29.29
27.83
)(100%

)Flag leaf area (Cm2
)5 (mg kg-1
24.72
21.02
)(100%
23.48
21.63
)(100%

صفات ارتفاع گیاه ،سنبله ،ریشک ،پدانکل ،سطح برگ
پرچم و قطر طوقه در شرایط کمبود روی ،بین ارقام
روی-کارا و روی-ناکارا نشان داد ارقام روی-کارا از
قابلیّت بیشتری برای استفاده از حداقل روی خاک
ب رخوردار بوده و در تمامی صفات ذکر شده دارای مقادیر
باالتری میباشند .از نظر میزان روی ریشه و دانه ،نیز
کاهش قابل توجهی در ارقام روی-ناکارا نسبت به ارقام
روی-کارا در شرایط کمبود روی مشاهده شد .این مسئله
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 همچنین.بهطور قابل مالحظهای آنها را کاهش میدهد
،کارای گندم نان در شرایط کمبود روی-ارقام روی
 بنابراین با.دارای غلظت روی دانه بیشتری میباشند
 درصـد خـاکهای کشور80 توجه به اینکه بیش از
ایـران دارای کمبـود روی میباشد پیشنهاد میشود این
آزمایش در شرایط مزرعه تکرار شده و در صورت حصول
 کشت این ارقام در نواحی مختلف گسترش،نتایج مشابه
 همچنین پیشنهاد میشود بهمنظور درک مکانیسم.یابد
مولکولی جذب روی در ارقام مختلف گندم و طراحی
 بیان،برنامههای اصالحی مؤثر جهت تولید ارقام کارا
ژنهای دخیل در جذب روی از خاک (ژنهای خانواده
ناکارا و ارتباط آن با-کارا و روی-) در ارقام رویZIP
.میزان روی دانه مطالعه شود

کارا گندم در شرایط کمبود-نشان میدهد که ارقام روی
 همچنین.روی دارای محتوای روی دانه بیشتری هستند
از بین دو صفت وزن هزار دانه و تعداد دانه در خوشه که
کارا- ارقام روی،از اجزای اصلی عملکرد دانه هستند
دارای قابلیّت بیشتری در استفـاده از روی محیـط در
جبـران کاهش ناشی از کمبود روی در صفت تعداد دانه
 غلظـت کلروفیل کل در بـرگ.در سنبلـه میباشند
 در شرایط کمبود روی کمتر از،گیـاهان مورد مطالعه
 نتـایج نشان داد.)5 شرایط روی کافـی بـود (جدول
ناکارای هیرمند و-کاهـش در میـزان کلروفیل ارقام روی
) درصد6/86  (بهطور متوسط7/5  و6  بهترتیب1کرج
کارای بیات و-بود که بیش از کاهش آن در ارقام روی
 درصدی (بهطور متوسط2/5  و1/5 نیکنژاد با کاهش
. درصد) بود2/09

تشکر و قدردانی
 گروه علوم خاک و،از گروه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهی
پژوهشکده زیستفناوری دانشگاه ارومیه به خاطر
 صمیمانه تشکر و،حمایتهای فنی و ارائه امکانات الزم
.قدردانی میگردد

نتیجهگیری کلی
بهطورکلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که
ناکارای گندم بر میزان-کمبود روی خاک در ارقام روی
 غلظت روی دانه و برخی، تولید ماده خشک،کلروفیل
اجزای عملکرد دانه گندم (وزن هزار دانه) اثر گذاشته و
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Abstract
Zinc is one of the most critical nutrient elements limiting the plant growth. To investigate the
effects of soil Zn deficiency on some physiological and morphological traits in bread wheat
(Triticum aestivum L.), a factorial experiment was conducted based on completely randomized
design (CRD) with three replications in greenhouse. Zn-efficient (Bayat and Nik-nejhad) and
inefficient (Hirmand and Karaj-1) cultivars were grown in Zn-deficit (0 mg kg-1 soil) and -adequate
(5 mg kg-1 soil) soils. The studied traits were 1000 grain weight, number of grains per spike,
chlorophyll content, grain, root and leaf Zn concentrations and some morphological traits. The
results of variance analysis showed that all traits are significantly (P≤0.01) affected by Zn levels
and cultivars, while the interaction effects of Zn level × cultivars were only significant (P≤0.01) for
root, shoot and grain Zn concentrations. Mean comparisons of the interaction effects revealed that
under soil Zn deficiency, the concentration of root Zn in Zn-efficient cultivars (Nik-nejhad: 59 mg
kg-1, Bayat: 44.75 mg kg-1) is significantly (P≤0.01) more than those of Zn-inefficient cultivars
(Hirmand: 30.58 mg kg-1, Karaj-1: 32.98 mg kg-1). The grain Zn concentration of Bayat (28.82 mg
kg-1) cultivar was also significantly (P≤0.01) more than those of Zn-inefficient cultivars (Hirmand:
24.95 mg kg-1 and karaj-1: 22.85 mg kg-1). The estimation of trait decline percentage under soil Zn
deficiency revealed more decrease for shoot dry weight, root and grain Zn concentrations and
chlorophyll content in Zn-inefficient cultivars, compared to Zn-efficient ones. In conclusion, the
results of the current study demonstrated that Zn-efficient bread wheat cultivars are able to produce
more dry matter and accumulate more Zn in grains under soil Zn deficiency conditions.
Keywords: Bread Wheat, Number of grain/spike, 1000 grain weight, Grain Zn concentration, Zinc
uptake efficiency.
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