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 کمبود روی در غالت
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 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران1

 نوسنده مسئول: وحید مالصادقی*
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 چکيده
این  چ وجه بههی ا بهارکان تغذیه خاک می باشد درحالی که درکشور م از پیشرفته های درکشور ها مغزی زری از استفاده

یشتر کمبود آن درب ، کهمی باشد (ZN) روی مصرفعناصر ریز مغزی وکم  یکی از این. امر توجهی نشده است

و  گسترش جهانی داشته کمبود عناصر کم مصرف در اراضی زیر کشت غالت. کشورهای جهان گزارش شده است

روی یك  مبودک. میلیونها هکتار از اراضی قابل کشت دردنیا دارای کمبود یك یا چند عنصر غذایی کم مصرف هستند

 .دارد زیادی ای جهانی برای تولید محصول است و بویژه درغالت در حال رشد در خاکهای آهکی گسترش معضل تغذیه

و غلظت  دی شدهای محصوالت تولیرصد پروتئین دانه، موجب افت ارزش تغذیهکمبود روی عالوه بر کاهش عملکرد و د

کم  ن و روی،یکی از عوارض کمبود توام آه .کم روی درگندم و نان تولیدی سبب بروز کمبود روی درانسان میشود

ذی ز مغاز طریق مصرف کودهای محتوی ری (fortification) غنی سازی گندم است. Persian anemia خونی ایرانی

د روی در گندم عالیم اختصاصی کمبو .ها یکی از بهترین و مناسب ترین راه ها برای تأمین عناصر ضروری بدن است

ر گندم دك برگ که ر پهندعبارتند از: میانگره های کوتاه و در نتیجه ارتفاع کم و توسعه لکه های نکروزه مایل به سفید 

ساد قسمت نبال فو ظاهری رنگ پریده دارند . با شدت یافتن کمبود و بددوروم سریعتر از گندم نان ظاهر می شوند 

 در مورد عنصر. ندمرکزی برگ ها ، لکه ها به قهوه ای مایل به سفید تبدیل می شوند و برگ ها سوخته به نظر می آی

 .اده شوداستف روی و نقش های حیاتی که در بدن انسان به عهده دارد ، به جاست که از این عنصر در مزارع گندم

ز کاشت با خاک اکیلوگرم در هکتار قبل  40معمولی ترین روش استفاده از آن ، کود سولفات روی است که به میزان 

دی های ند نیازمنی دارمخلوط می شود . یا با انتخاب و یا اصالح ژنوتیپ هایی که کارایی باالتری برای استفاده از رو

 . ت گندم را برای مصارف انسانی افزایش می دهدکودی را کاهش داده و عملکرد و کیفی

 
 

 Znغالت، گندم، ریزمغذی، روی  واژگان کليدی:
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 مقدمه
( برای رفع احتیاجات  های موجوداز کل گونهدرصـد  007/0گونه آن )یعنی  24اهی شناخته شده وجود دارد، اما تنها گونه گی 350000حدود 

بشر فـاه رـای گیـاهی گونـه ه به دلیل وابستگی شدید ما به تعداد معدودی از. می شوندیاه زراعی استفاده انسان برای غذا و الیاف به عنوان گ

، نو همکارا نز)ایوا کسب می کنیمدت در گرو میزان شناختی است که ما درباره تولید و تطابق پذیری بالقوه ایـن گیاهـان درآینده به ش

   نان نیست، گندم ك میزانورد استفاده بسیار محدود است، بلکه سـهم آنها در مجموع تولید نیز به ینه تنها تعداد این گونه های م(. 1975

Triticum aestivum L. ند نقش ین گیاهـان انگشت شماری که به عنوان منابع غذایی در سطح گسترده ای کشت می شوبی شـك در بـ

اهان زراعی، بیشترین گندم نان بین تمام گی. (1981اورزی بوده است )هارالن، عمده ای ایفـا مـی کنند و احتماال محوری برای شروع کش

  . تهای زراعی جهان زیر کشت گندم استقریبا یك ششم از کل زمین  . سطح کشت را در جهان به خـود اختـصاص داده اسـت

 
 معرفی گونه -1شکل

 

 روی در زندگی انسان نقش
، دام وگیاه است ودربسیاری از سیستم های آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری فعال کننده ویا نك عنصر ضروری کم مصرف برای انساروی ی

ساختمانی دارد. براثر کمبود روی گیاهان از نظر فاکتورهای تنظیم کننده رشد از جمله هورمون گیاهی اکسین دچار اختالل میشوند. گیاهان 

ق ریشه دفع مینمایند و روی غیرقابل جذب را به قابل جذب تبدیل می کنند. این مواد در مواقع کمبود تولید فیتوسیدروفور میکنند و از طری

اثر کالتی دارند. گیاهان در شرایط کمبود روی درخاک از روی غیرقابل جذب نیز استفاده میکنند. نباتات مختلف ونیز ارقام مختلف در شدت 

روری در سیستم های آنزیمی است . این عنصر در آغاز از طریق قسمت دوازدهه روی از عناصر ض .تولید و ترشح فیتوسیدروفور متفاوت هستند

 روده جذب می شود و به پروتئین های پالسما می پیوندد.روی با پیوستگی مالیم با آلبومین ، می تواند توسط آن به بافت ها حمل شود ، دفع

از عوارض کمبود روی در  رت می گیرد،از راه تعریق نیز می تواند دفع شود.آن به مقدار زیاد از راه مدفوع ولی به مقدار کم از راه ادرار صو

)ریزش موضعی مو در قسمتی از بدن که به طور طبیعی مو دارد ( ، تغییر شکل طبیعی  Alopecia بدن،بروز ضایعات پوستی و آلوپسی

احساس درد در ناحیه اطراف قلب ،میگرن،خیز اندام استخوان،کم شدن تعداد لنفوسیت ها ،ضعف فعالیت غدد جنسی در دو جنس نر و ماده،
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ولی زنان باردار و شیرده به مقادیر بیشتری از  میلی گرم برای اشخاص بالغ است.20تا 15ها،درد مفاصل و غیره.نیاز روزانه بدن به روی معادل 

 .آن نیازمندند
 

 عنصر روی
 10ار کل آن در خاک از میلی گرم در کیلوگرم و مقد 80پوسته زمین حدوداً روی یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاه است که مقدار آن در 

ل و تبادلی ورت محلومیلی گرم در کیلوگرم متغیر است . مقدار روی در خاک سطحی ، کمتر از خاک زیرین است . روی قابل جذب بص 300تا 

ه مواردی ، از جملسمقدار فسفر، سولفات، آهن، منگنز و م اک، همچنین، کربنات های خمقدار ماده آلی، مقدار و نوع رسخاک  PH است و

درصد(  60ر حدود دغلظت روی در محلول خاک معموالً خیلی پایین است و )بیشتر . است که در قابلیت جذب روی توسط گیاه دخالت دارند

 ZnoH+،  7/7یشتر از ب ph گونه غالب و در  zn + 7/7کمتر از   PHبصورت مخلوط شده به مواد آلی است . محلولیت روی کامالً وابسته به

 . دارای اهمیت است 9باالی  PH در zn (oh) 2گونه غالب محلول خاک را تشکیل می دهد و 

 علل بروز کمبود روی در ایران 

 فقیر بودن خاک از کانی های حامل روی-1

 . ی آبیاریقلیایی و مقدار زیادی کربنات کلسیم در خاک و بی کربنات در آب ها PH وجود-2

 . مرده بودن خاک مانند وضعیت خاک ها پس از تسطیح که فاقد باکتری ها و مواد آلی مفید هستند-3

 مقدار زیاد فسفر و ازت در خاک-4

های با  ، خاک کمبود روی عموماً در خاک های شنی اسیدی با مقدار پایین کل روی ، خاک های خنثی و بازی مخصوصاً خاک های آهکی

 . ودد رس ریز و سیلیت ، خاک های دارای مقدار زیاد فسفر قابل استفاده و بعضی از خاک های آلی دیده می شمقدار زیا

 نقش و اهميت روی در گياه
ه تشکیل ر نتیجدروی یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده تعدادی از دیاستازهاست . کمبود آن در ترکیب و تشکیل اسید ریبونوکلئیك و 

یاه بسیار گوی در مهمی ایفا می کند . پروتئین گیاهان در کمبود روی به سختی تشکیل می شود . سیستم انتقال ر پروتئین گیاهی نقش

یزوری و یا ، کاتالنده عال کنفپیچیده بوده و از پویایی بسیار محدودی در فلوئم برخوردار است . و در بسیاری از سیستم های آنزیمی گیاه نقش 

ندهای زایشی کسین و فرآیائین ، عمیقی در متابولیسم نرمال گیاه دارد و به طور کلی متابولیسم کربوئیدرات ها ، پروت روی آثار .ساختمانی دارد

فیل ، ساختمان نتز خالص ، کاهش محتوای کلرودرصد فتوس 50-70تحت تاثیر شدید کمبود روی قرار می گیرند .کمبود روی باعث کاهش 

می  سفر غیر آلیتوای ف، کاهش تعداد کلروپالست غالف آوندی ، کاهش وزنی پروتئین تراوایی غشاهای زنده و افزایش محغیر نرمال کلروفیل

ی عیبی المت و بسدر حفظ « روی»شود . همچنین گیاهان دچار کمبود روی از نظر عوامل تنظیم کننده رشد ، دچار کمبود هستند . نقش 

ر گیاه را تحت تاثیر د (IAA) های خاکزاد نیز مورد تائید قرار گرفته است . همچنین روی سطوح اکسینغشاها و مقاومت گیاهچه به بیماری 

 ی شود . اینمسیداز قرار می دهد ، بطوری که کمبود آن موجب توقف رشد همچنین تجزیه ایندول استیك اسید بوسیله افزایش فعالیت پراک

واره ناتوانی دی نجر بهاثیر قرار می دهد . زیرا کاهش مقدار اکسین به علت کمبود روی معنصر بطور غیر مستقیم مقدار آب گیاه را تحت ت

 . سلولها برای رشد می شود ؛ بنابراین موجب یك فشار اسمزی زیاد و محدود شدن جذب آب توسط گیاه می شود

 عالئم عمومی و اختصاصی کمبود روی در گندم
در پهنك  ایل به سفیدروزه ماز : میانگره های کوتاه و در نتیجه ارتفاع کم و توسعه لکه های نک عالیم اختصاصی کمبود روی در گندم عبارتند

کزی ساد قسمت مرنبال فبرگ که در گندم دوروم سریعتر از گندم نان ظاهر می شوند و ظاهری رنگ پریده دارند . با شدت یافتن کمبود و بد

 . ل می شوند و برگ ها سوخته به نظر می آیندبرگ ها ، لکه ها به قهوه ای مایل به سفید تبدی

 تاثير روی بر اندام های گياه

 ریشه

 وجود مقادیر ،رشد ناحیه سطحی ریشه عامل مهمی برای قابلیت زیستی دسترسی به روی است . در آزمایش های صورت گرفته روی گندم 

ه عامل بگندم  همچنین روی باعث کاهش آلودگی ریشه های ناکافی روی در محیط ریشه باعث اختالل در رشد و وظایف ریشه شده است .

 . پوسیدگی می شود و شدت بیماری بطور معکوسی با وضعیت روی گیاهان همبستگی دارد
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 برگ

 ی دردروی نقش کلی .روی نیز مانند فسفر رشد برگ ها را تحت تاثیر قرار می دهد که این تاثیر هم شامل تعداد و هم سطح برگ ها است 

ه و لذا ی برگ ها شدند پیرتز ایفا نموده و غلظت کلروفیل و هدایت روزانه ای در برگ ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث تاخیر فرایفتوسن

 . موجب افزایش دوام سطح برگ می شود که این دوام سطح برگ با عملکرد نسبت مستقیم دارد

 

 
 کمبود روی در برگ گندم -1شکل 

 

 پنجه زنی
 . برد روی باعث افزایش تعداد پنجه ها و کمبود آن باعث تولید تعداد کمتر پنجه می شوددر گندم کار

 ساقه

ی شود . من نام برده ا از آساقه ، بعد از ریشه عمده ترین مخزن برای روی موجود در گیاه است و بعنوان ناحیه ذخیره موقت برای ریز مغذی ه

 . اقه می شودطول س د آن سبب افزایش در تولید ایندول استیك اسید و در نتیجه افزایشکمبود روی باعث کاهش طول میانگره ها و کاربر

 تاثير روی بر عملکرد و اجزای عملکرد
سیب فتو آه علت تحت شرایط کمبود روی تولید ماده خشك کل قسمت هوایی گیاه کاهش می یابد که این به ویژه در ژنوتیپ های حساس ب

چه لزیرا لقاح گ ی شود ،اثر کمبود روی است . گلدهی و تولید بذر در هنگام کمبود روی به شدت دچار اختالل ماکسید اسیون ایجاد شده در 

ی تواند مکمبود روی  تاثیر ها در مرحله خوشه دهی تحت تاثیر قرار می گیرد و در نتیجه تعداد دانه ها کاهش می یابد . تولید بذر کمتر تحت

 : به

 اسید در گیاهان که به خزان پیش از بلوغ برگ ها و جوانه های گل منجر می شودافزایش تولید آبسیزیك -1

مثبت برای  معنی دار جدایی نمو فیزیولوژیکی بساک ها و دانه های گرده نسبت داده شود . در برنج کاربرد سولفات روی باعث پاسخ -2

کاربرد  لکرد منجر واهش عمه شده است . در گندم نیز کمبود روی به کعملکرد دانه و تعداد دانه در خوشه و معنی دار منفی برای وزن صد دان

 . خاکی روی باعث افزایش معنی دار در عملکرد دانه آبی و دیم می شود

 آثار متقابل روی با عناصر پر مصرف و کم مصرف
اک توسط خ PH مدنآکنندگی به پایین نمك های ازته هم به عنوان اصالح کننده و هم افزایش دهنده کمبود روی شناخته شده اند اصالح 

 مبود روی بهکنندگی کمنابع ازت مربوط می شود که جذب روی بیشتر می شود زیرا ازت ظرفیت تبادلی ریشه ها را افزایش می دهد . تشدید 

 صرف از جملهپر م صراین علت است که ازت باعث رشد سریع و زیاد گیاه شده که این امر منجر به رقیق شدن روی می شود . در مورد عنا

 . رندکاتیون های کلسیم ، منیزیم و پتاسیم دارای اثر بازدارندگی بر روی جذب روی توسط گیاه از محلول های غذایی دا

 نتيجه گيری
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ه که ثابت شد. زی داردنقش مهمی از دیدگاه کشاوربطور کلی توانایی یك رقم یا گونه جهت مقاومت یا اجتناب از تنش کمبود عناصر غذایی 

زیستی مورد ابط هممکانیسم های متعدد و متفاوتی توسط گیاهان جهت تخفیف تنش کمبود عناصر غذایی از قبیل ترشح مواد از ریشه و رو

رند که وجود می آو دری بهاستفاده قرار می گیرد . کمبودهای غذایی معموالً تاثیرات غیر مستقیم را بوسیله کاهش دادن رشد و نمو گیاه ما

ه ه شود ، بنییی کاشتآن در بذر کاهش قابلیت زنده ماندن و بنیه بذر است . وقتی که چنین بذری دوباره در خاک دچار کمبود غذانتیجه 

دم و )برنج ، گن دم استگیاهچه ، رشد رویشی و پتانسیل تولید ، ممکن است تحت تاثیر گیرد . از آن جایی که دانه گندمیان غذای اکثر مر

 رسد پتانسیل افزایش عملکرد این محصوالت تحت شرایط کمبود عناصر غذایی زیاد باشدجو( ، به نظر می 

ع گندم نصر در مزارعز این با توجه به موارد گفته شده در مورد عنصر روی و نقش های حیاتی که در بدن انسان به عهده دارد ، به جاست که ا

ز کاشت با خاک مخلوط کیلوگرم در هکتار قبل ا 40فات روی است که به میزان استفاده شود . معمولی ترین روش استفاده از آن ، کود سول

عملکرد و  وکاهش داده  ودی راکمی شود . یا با انتخاب و یا اصالح ژنوتیپ هایی که کارایی باالتری برای استفاده از روی دارند نیازمندی های 

 . کیفیت گندم را برای مصارف انسانی افزایش می دهد

 منابع
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 خاصلخیزی خاک . انتشارات دانشگاه تهران 1371ساالر دینی ، ع . ا. 

المت ن در بهبود سمصرف بهینه کودهای محتوی عناصر ریز مغذی و اثر آ. افزایش تولید و غنی سازی گندم با  1379شریعتمداری ، م . 
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