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تأثیر کاربرد بقایای گندم ( )Triticum aestivum L.و لوبیا ( )Phaseolus vulgaris L.و سولفات
روی بر عملکرد و برخی ویژگیهای شیمیایی دانه گندم
Effect of Wheat (Triticum aestivum L.) and Bean (Phaseolus vulgaris L.) Residues and
Zinc Sulfate Application on Yield and some Chemical Characteristics of Wheat Grain
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چکیده
بهمنظور ارزیابی اثر بقایای گندم ( )Triticum aestivum L.و لوبیا ( )Phaseolus vulgaris L.بههمراه سولفات روی در مزارع گندم بر
میزان عملکرد ،غلظت روی ،پروتئین و اسید فیتیک دانه گندم ،آزمایشی در سال زراعی  1341-1342در یکی از مزارع شهرستان
دهاقان در استان اصفهان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار با شش تیمار (شاهد ،سولفات روی ،بقایای گندم ،بقایای
لوبیا ،بقایای گندم  +روی و بقایای لوبیا  +روی) به اجرا در آمد .نتایج تجزیه واریانس بیانگر اختالف معنیدار اثر تیمارهای مختلف
آزمایشی بر عملکرد ،غلظت روی ،غلظت اسید فیتیک ،نسبت مولی اسید فیتیک به روی و پروتئین دانه گندم بود .نتایج بهدستآمده
نشان داد که بهترتیب باالترین میزان عملکرد ( 3/8تن در هکتار) ،پروتئین ( )%15/3و غلظت روی دانه ( 39میلیگرم در کیلوگرم)
مربوط به تیمار بقایای لوبیا  +روی و کمترین میزان آنها مربوط به تیمار شاهد ( 2/8تن در هکتار) )%0/04( ،و ( 29میلیگرم در
کیلوگرم) بود .کاربرد بقایای گیاهی در تمامی تیمارهای موردبررسی مخصوصاً تیمار بقایای لوبیا  +روی باعث کاهش  39درصدی نسبت
مولی اسید فیتیک به روی نسبت به تیمار شاهد شد .در بین بقایای گیاهی ،بقایای لوبیا دارای کمترین میزان ( )10/4نسبت کربن به
نیتروژن بود .در مجموع نتایج نشان داد که در شرایط آزمایش حاضر ،تیمار بقایای لوبیا  +روی با باالترین میزان عملکرد ،غلظت روی و
پروتئین دانه و کمترین میزان نسبت مولی اسید فیتیک به روی برتر از سایر تیمارهای دیگر موردبررسی بود.
واژههای کلیدی :بقایای گیاهی ،پروتئین ،روی ،غلظت اسید فیتیک
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(کاکماک .)2008 ،درنتیجه در ایان منااطق کااربرد روشهاای
غنیسازی زراعی مانند تناوب ،کوددهی ،اختالط بقایای گیااهی
با خاک و استفاده از اصالحکنندههای آلی برای افزایش قابلیات
جذب روی همراه با کشت ارقام گیاهی با کارآیی بااال در جاذب
روی الزم بااه نظاار ماایرسااد (کاکماااک2008 ،؛ فروسسااارد و
همکاران2000 ،؛ زهائو 9و همکاران.)2009 ،
در بیشتر مناطق خشک و نیمهخشک بقایای گیاهی تولیدی
در مزارع سوزانده شده و یا برای خوراک دام استفاده مایشاود.
این بقایا منبع قابل توجهی از عناصر کمنیاز ازجمله روی باوده و
مخلوط نمودن آنها با خاک میتواند به چرخه ایان عناصار در
خاک کمک نماید (خوشگفتارمنش 0و همکااران .)2010 ،نتاایج
محققان نشان داده است که هر تن کاه گندم میتواند از عناصار
روی ،آهن ،منگنز ،مس ،بور و مولیبادن باه ترتیاب حااوی ،49
 00 ،42 ،040 ،000و  4گرم باشد (پراسااد .)1999 ،8براسااس
یافتههای محققان  05تا  85درصد روی ،ماس و منگناز جاذب
شده توسط کاه گندم در صورت بازگرداندن این بقایا باه خااک،
دوباره به سیستم زراعی برمیگردد (پراسااد و ساینها.)1995 ،4
همچنین در ارتباط با ایان موضاوع نتاایج محققاان نشاان داده
است که زیرخاک نمودن بقایای گندم باا گذشات زماان سابب
افزایش محصول سورگومی گردیده است که در تناوب باا گنادم
کاشته شده است ،اما محصول سویا بعد از کاشاته شادن گنادم
کاهش معنیداری نشان داده است .افزایش محصول سورگوم در
این تناوب ناشی از افزایش عناصر غذایی خاک (پتاسیم ،فسفر و
روی) ،افزایش مواد آلای خااک و بهباود فضاای توساعه ریشاه
میباشد این در حالی بود کاه کااهش عملکارد ساویا ناشای از
ترشحات آللوپاتیک بقایای گندم بود (ام سی قاای و جااکوب،15
 .)1985هم چنین گزارش گردیده است برگرداندن بقایای گیاهی
ذرت به خاک در مقایسه با خارج نمودن آنها از خااک مزرعاه
ساابب افاازایش  0/2درصاادی کااربن آلاای خاااک شااده اساات
(حیدری .)2003 ،11برگرداندن بقایای ذرت در مقایسه با خاارج
کردن آن از خاک مزرعاه سابب افازایش عملکارد گنادم آبای
گردیده است که در تناوب با ذرت قرار داشاته اسات (حیادری،
 .)2003تحقیقات  20ساله کالوینو و ساندرا در مورد تأثیر خارج
کاردن بقایااای گناادم باار عناصاار غااذایی قاباالدسااترس خاااک
مخصوصاً روی و میزان عملکرد گیاهان زراعی در تناوب با گندم
نیز همین نتایج را در برداشت (کالوینو و ساندرا.)2003 ،12

مقدمه
در سالهای گذشته کمبود روی در تغذیه انساانهاا باهعناوان
یکی از عوامل اصلی اختالل در سالمت مردم شناخته شدهاست
و در حال حاضر بیش از  20درصد مردم دنیاا باه کمباود ایان
عنصر مبتال میباشند (کاکماک .)2008 ،1عامال اصالی کمباود
روی در انسانها ،رژیمهاای غاذایی وابساته باه غاالت معرفای
گردیده است .در این رژیمهای غذایی ،غلظت کل روی ،شاخص
مناسبی برای ارزیابی قابلیت جذب این عنصر برای انسان نباوده
و در نظر گرفتن غلظت مواد بازدارنده جذب مانند اسید فیتیک
و تحریککننده جذب مانند پاروتئین در ماواد غاذایی باه نظار
میرسد عاملهاای مهامتاری باشاند (اساوولین 2و همکااران،
 .)2008اسید فیتیک یک کالتکننده قوی برای عناصر معادنی
ازجمله روی محسوب میگردد و ازآنجااییکاه ایان ترکیاب در
روده انسان جذب نشده ،عناصر معدنی کاالت شاده باا آن نیاز
بدون اینکه جذب شوند از روده عبور کرده و دفع میشوند.
نسبت ماولی اساید فیتیاک باه روی در رژیامهاای غاذایی
به عنوان شاخصی برای تعیین سهم روی قابلجذب مورداستفاده
قرار مایگیارد .باهطاورکلی داناه خشاکبار ،حبوباات و داناهی
سبوسگیری نشده غالت دارای بیش ترین نسبت ماولی فیتاات
به روی بوده که بهطور معماول در دامناه  18تاا  22قارار دارد
(هوتز و بروون .)2004 ،3هم چنین در سالهای اخیر ،غنیسازی
زیستی به عنوان یکی از راههای مباارزه باا کمباود روی و دیگار
مواد غذایی شاناخته گردیاده اسات (فروسساارد 4و همکااران،
 .)2000هدف از این روش افزایش انباشتگی و قابلیت دسترسای
زیستی عنصر روی در قسمتهای خوراکی گیاهاان باهویاهه در
دانااه غااالت بااهوساایله روشهااای ژنتیکاای و زراعاای ماایباشااد
(فروسسارد و همکاران .)2000 ،در دهههای گذشته تاالشهاای
زیادی برای تولید ارقامی مناساب بارای انباشاتگی عنصار روی
بهوسیلهی روشهای ژنتیکای صاورت گرفتاه اسات (کاکمااک،
2008؛ وایت و برودلی .)2005 ،0کلید اصالی بارای موفقیات در
روشهای ژنتیکی و اصالحی ،وجود غلظت کافی روی در خااک
برای استفاده گیاهان میباشد.
در مناطق خشک و نیمهخشک ایران ،غلظت کل عنصر روی
در خاکهای زیر کشت غالت بسیار زیاد باوده ،درحاالیکاه باه
دلیل ویهگیهای خاک ازجملاه میازان اسایدی و باازی باودن
خاک ،زیاد بودن کربنات کلسیم و کم باودن مااده آلای خااک،
غلظاات روی قاباالجااذب باارای گیاهااان بساایارکم ماایباشااد
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اتمی (پرکین المر آ-آنالیست  )255قرائت گردید (لیندسی و
نورویل.)1978 ،4
پ هاش و قابلیت هدایت الکتریکی خاک در عصاره  1:2آب
به خاک بهوسیله دستگاه  pHمتر مدل  925و هدایتسنج مدل
 944اندازهگیری شد (پک 0و همکاران.)2008 ،
برای تعیین نسبت C:Nبقایا ،کربن آلی به روش سوزاندن تار
(نلسون و سوممیرس )1982 ،9و مقدار روی اضافه شده به خاک
( )g ha-1با استفاده از میزان وزنی بقایای اضافه شاده باه خااک
( )kg ha-1و میزان وزنی روی موجود در بقایا ( )g kg-1تعیاین و
استفاده گردید .نتاایج حاصال از تجزیاه برخای از ویهگایهاای
بقایای لوبیا و گندم قبل از مخلوط نمودن با خاک محال ماورد
آزمایش ارائه شده است (جدول .)2
برای انجام این آزمایش ،قطعه زمینی به ابعاد  15متر عرض
و  20متر طول انتخاب و به  18کرت با ابعاد  3 ×3/0متر (95
ردیف کاشت با فاصله ردیف  0سانتیمتر) تقسیم شد .سپس
زمین مورد آزمایش به عمق  35سانتیمتر شخم زده شد و پس
از انجام تجزیه خاک (جدول  )1و توصیه کودی مؤسسه
تحقیقات خاک و آب ،کودهای سوپرفسفات تریپل 105
کیلوگرم و سولفات پتاسیم  155کیلوگرم در هکتار قبل از
کشت و همچنین اوره طی دو مرحله (پنجهزنی و به ساقه
رفتن) ،هر مرحله به مقدار  155کیلوگرم در هکتار به همه
تیمارها بهطور یکسان اضافه شد (میالنی 0و همکاران.)1998 ،
سپس به تیمارهای موردنظر کود سولفات روی به مقدار 95
کیلوگرم در هکتار و بقایای گیاهی گندم و لوبیا به مقدار  15تن
در هکتار براساس میانگین شاخص برداشت این گیاهان (گندم
و لوبیا) و گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه
گردید (میالنی و همکاران.)1998 ،
مالک انتخاب بقایای گیاهی میزان متفاوت درصد پروتئین
آنها ،کشت رایج آنها در بیشتر استانها بهویهه استان اصفهان
و فراوانی و قابلدسترس بودن آنها بود (جدول  )2پس از
آمادهسازی تیمارها (اضافه کردن بقایای گیاهی به خاک و
مخلوط کردن آنها تا عمق  35سانتیمتری خاک) ،در هر
تیمار مقدار ( 205گرم بذر گندم) رقم سپاهان با تراکم 405
بوته در مترمربع (میالنی و همکاران )1998 ،در اواسط آبان
 1341کشت و در اواسط مرداد 1342برداشت نهایی صورت
گرفت.

نتایج دیگر محققان نیز با بررسی کیفیت غذایی داناه گنادم
در دو سیستم کشاورزی آلی و غیرآلای در شامال کشاور هناد
نشان داد کاه در سیساتمهاای کشااورزی غیرآلای ،داناههاای
بزرگ تر و سختتری تولید شده و این در حالی بود کاه غلظات
روی قابل اندازه گیری (باا اساتفاده از اسایدکلریدریک) کمتار و
غلظت فیتات و پلیفنولها در مقایسه با سیستم کشاورزی آلای
بیشااتر بااوده اساات (نیتیکااا و کیتااارپوال .)2008 ،1سااین و
همکاران نیاز دریافتناد کاه بقایاای بارنج باه دلیال تعادیل در
خاصیت اسیدی و درصد سدیم قابل تبادل خاک میتواند قابلیت
جذب روی توسط گیاه در خاک را بهطاور معنایداری افازایش
دهد (سین  2و همکاران .)2005 ،این در حاالی مایباشاد کاه
یافتههای راج و گوپتا کاهش غلظت روی قابل جذب بارای گیااه
را در اثر افزودن بقایای برنج و گندم به خاک را نشان داده است
(راج و گوپتا.)1986 ،3
ازآنجاییکه اطالعات محدودی در زمینه تأثیر بقایای گیااهی
بر قابلیت جذب روی در خاک و غلظت کل و قابل جاذب آن در
دانه گندم وجود دارد ،پهوهش حاضر باهدف تأثیر بقایای گیاهی
بر قابلیت جذب روی در خاک توسط گیاه ،تأثیر بقایای گیااهی
بر غلظت کل روی ،غلظت پروتئین و اسید فیتیاک داناه گنادم
انجام گردید.
مواد و روشها
این پهوهش در سال زراعی  1341-42در قالب طرح آماری
بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار (عدم کاربرد بقایا و کود
بهعنوان شاهد ،سولفات روی ،بقایای گیاهی لوبیا و گندم و
بقایای گیاهی لوبیا و گندم بههمراه سولفات روی) در سه تکرار
در مزرعهای در استان اصفهان (شهرستان دهاقان) ،که در
ارتفاع  2504متر از سطح دریا و با موقعیت جغرافیایی 01
درجه و  34دقیقه شرقی و  31درجه و  09دقیقه شمالی با
اقلیم گرم و نیمهخشک انجام شد.
قبل از اجرای این پهوهش از خاک مزرعه به عمق  5تا 35
سانتیمتری نمونهگیری و پس از هوا خشک نمودن و عبور از
الک دو میلیمتری برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن
اندازهگیری گردید که نتایج آن در جدول  1ارائهشده است.
برای اندازهگیری میزان روی قابلجذب گیاه از محلول DTPA
با موالریته  )pH= 0/2( 5/550با نسبت ( 2:1محلول به خاک)
استفاده و میزان غلظت روی در عصاره بهوسیله دستگاه جذب
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جدول  :1نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش ( 5-35سانتیمتری)
منگنز
بافت خاک

Mn

Soil texture

)Table 1: Physical and chemical properties of soil (0-30cm
مواد آلی
نیتروژن آهک
پتاسیم فسفر
آهن
روی
 Organic matter Limeاسیدیته
N
P
K
Fe
Zn
pH
درصد
میلیگرم در کیلوگرم
mg kg-1

لومی  -رسی

8.5

0.3

4.8

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)
)EC (dS m-1

Percentage
235.2

0.151

9.1

1.1

35

1.1

7.4

Loam - Clay

جدول  :2برخی از ویهگیهای بقایای گیاهی مورداستفاده

بقایای گیاهی
Plant residues

بقایای لوبیا

کربن/
نیتروژن

Table 2: Some characteristics of plant residues used
نیتروژن فسفر
آهن
مس منگنز روی
پروتئین
P
N
Fe
Zn
Mn
Cu
(گرم در
کیلوگرم)
درصد
میلیگرم در کیلوگرم

C/N

Proteins
)(g kg-1

15.4

10.7

mg kg-1
20

40

پتاسیم
K

اسیدیته
pH

Percentage

10

270

1.2

1.90

1.7

5.7

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)
)EC (dS m-1

5.0

Bean residual

بقایای گندم

22.7

3.8

6

27

4

200

1.38

0.70

0.6

5.7

4.1

Wheat residual

رابطه :1میزان جذب روی (گرم در هکتار)= غلظت روی در
شاخساره (گرم بر کیلوگرم) × عملکرد شاخساره (کیلوگرم در
هکتار)  +غلظت روی در دانه (گرم بر کیلوگرم) × عملکرد دانه
(کیلوگرم در هکتار).
رابطه  :2نسبت مولی اسیدفیتیک به روی= (غلظت اسید
فیتیک ) (میلیگرم)( / )995/غلظت اسید فیتیک) (میلیگرم /
.)90/4
تجزیه واریانس داده ها با اساتفاده از نارم افازار آمااری SAS
نسخه ی  )2002 ،4SAS( 4/2انجام و مقایسات میاانگین صافات
با استفاده از روش آزماون حاداقل تفااوت معنای دار ( )LSDدر
سطح احتمال  0درصد صورت گرفت.

در طول دوره رشد گیاه ،مراقبتهای زراعی الزم نظیر
آبیاری بهصورت کرتی و مبارزه با علفهای هرز بهصورت
مکانیکی (توسط کارگر) و شیمیایی (استفاده از علفکش
توفوردی به میزان  2لیتر در هکتار در زمان پنجهزنی) انجام
گردید .نمونههای گیاه گندم در زمان برداشت از سطح خاک
کفبر شدند .سپس نمونههای هر تیمار بهطور جداگانه
جمعآوری و عملکرد کاه و کلش و عملکرد دانه اندازهگیری شد.
پسازآن بهصورت تصادفی چند نمونه از آنها برای انجام
آزمایشها در دمای  90درجه سلسیوس به مدت  48ساعت
خشک شدند.
برای اندازهگیری غلظت روی دانه گندم ،دانه بهوسیله
ماکروویو به همراه مخلوط اسید نیتریک و آباکسیهنه
عصارهگیری شده و غلظت روی در عصاره بهوسیله دستگاه
جذب اتمی (پرکین المر آ -آنالیست  )255اندازهگیری شد
(یوسیپا .)1995 ،1و غلظت پروتئین به روش اندازهگیری
نیتروژن کل بهوسیله دستگاه کجلدال و اعمال ضریب 9/20
اندازهگیری شد (پیک و همکاران .)2008 ،.2همچنین برای
اندازهگیری میزان اسید فیتیک در دانه گندم ،پس از بهدست
آوردن رسوب فیتات فریک و افزودن سود و تشکیل رسوب
آجری  Fe(OH)3مقدار آهن باند شده با اسید فیتیک توسط
روش (ماکوور )1970 ،3انجام پذیرفت .برای اندازهگیری میزان
جذب روی و نسبت مولی اسید فیتیک به روی از روابط زیر
استفاده شد (ماکوور)1970 ،

براساس نتایج تجزیه واریانس کاربرد بقایای گیاهی و سولفات
روی بر میزان اسیدیته و کربن آلی خاک ازنظر آماری معنیدار
نبود و این در حالی است که میزان هدایت الکتریکی خاک در
سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)3بیشترین
میزان هدایت الکتریکی خاک در تیمار کاربرد بقایای گندم +
سولفات روی دیده شد که ازنظر آماری با تیمار بقایای گندم
بهتنهایی اختالف معنیداری نداشت و کمترین مقدار آن نیز در
تیمار کاربرد سولفات روی دیده شد.

1. USEPA
2. Peck
3. Makower

4. SAS Institute

نتایج و بحث
اثر بقایای گیاهی بر اسیدیته ،کربن آلی و هدایت
الکتریکی خاک
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نش و بالی گی )1974( 1بیان نمودند که زیر خاک نمودن
بقایای گیاهی به مرور زمان در طی چندین سال باعث کاهش
 pHخاکهای قلیایی و افزایش  pHخاکهای اسیدی میگردد،
که دلیل این پدیده را افزایش فعالیتهای بیولوژیک و ترشحات
قارچها و باکتریها عنوان نمودند .در تحقیقی دیگر الهدادی و
همکاران ( )1345نشان دادند که در ابتدا کمپوست بر pH
خاک تأثیری نگذاشته و میزان  pHدر تمامی تیمارهای کودی
تقریباً یکسان بوده لیکن به مرور زمان و با گذشت فصل زراعی
اختالف افزایش یافته و مجدداً در انتهای فصل کاهش یافت و
مجدداً به حالت تعادل اولیه برمیگردد .وانوز 2و همکاران
( )2001دلیل افزایش اولیه  pHو قلیایی شدن خاک به نسبت
مقدار مواد آلی اضافه شده و به آزاد شدن یون نیترات از ماده
آلی نسبت دادند .همچنین خاصیت بافری خاک در ادامه منجر
به کاهش مجدد  pHو بازگشت خاک به حالت تعادل میگردد.
در ارتباط با این موضوع پهوهشگران گزارش نمودهاند علیرغم
افزایش مواد آلی خاک در اثر کاربرد بقایای گیاهی ،در
اقلیمهای گرم و خشک نمیتوان انتظار افزایش سریع مواد آلی
خاک (کربن آلی) را داشت (رضایی و اسدی.)2001 ،3
با اضافه کردن بقایای گیاهی به خاک هدایت الکتریکی
خاک افزایش یافت که این موضوع میتواند بهدلیل تجزیه
بقایای گیاهی و آزادسازی عناصر غذایی در خاک باشد و از بین
بقایا ،بقایای گندم باالترین هدایت الکتریکی خاک را ایجاد
کردند که دلیل آن را میتوان به نسبت  C/Nباالتر و کاهش
سرعت تجزیه میکروبی بقایای گندم در طول زمان و افزایش
آلی شدن نیتروژن ذکر نمود (دنو 4و همکاران.)2004 ،
الهدادی و همکاران ( )1345نیز گزارش کردند که افزودن
مواد آلی مثل کمپوست به خاک موجب افزایش  ECخاک در
مقایسه با بدون کاربرد مواد آلی شده اما میزان این افزایش در
بین تیمارهایی که مواد آلی دریافت کردند تفاوتی چندان ندارد.
به نظر میرسد علت باال رفتن میزان  ECدر اثر کاربرد کودهای
آلی بهدلیل میزان امالح موجود در آن باشد (وانوز و همکاران،
 .)2001در تحقیقی دیگر یوسفزاده و همکاران ( )1344گزارش
کردند که برگرداندن آزوکمپوست به خاک باعث افزایش هدایت
الکتریکی خاک بهدلیل افزایش میزان سدیم و پتاسیم آزاد شده
از آن میباشد .در بسیاری از تحقیقات مشخص شده است که
کودهای آلی حاوی مقادیر زیادی امالح هستند و اضافه کردن

آنها به خاک منجر به افزایش شوری و کاهش پتانسیل اسمزی
خاکها میگردد (خیامباشی1309 ،؛ اقبال 0و همکاران.)2004 ،
غلظت روی دانه
تأثیر کاربرد بقایای گیاهی به همراه سولفات روی و سولفات
روی بهتنهایی بر میزان غلظت روی دانه در سطح احتمال 0
درصد معنیدار بود (جدول  .)3نتایج مقایسه میانگین نشان داد
کاربرد بقایای گیاهی با سولفات روی ،باعث افزایش بیشتر
جذب روی نسبت به کاربرد بقایای گیاهی تنها شد و در مقایسه
با شاهد (بدون بقایا) افزایش معنیداری داشته است.
بهطوریکه بیشترین افزایش غلظت روی دانه گندم در تیمار
کاربرد بقایای لوبیا  +سولفات روی ( 39میلیگرم در کیلوگرم)
دیده شد .همچنین این تأثیر در تیمار بقایای مختلف (بقایای
گندم در مقایسه با بقایای لوبیا) متفاوت بود .بهطوریکه تیمار
بقایای لوبیا غلظت روی دانه گندم را بیش از تیمار بقایای گندم
افزایش داد.
تحقیقات نشان داده است ،غلظت فلزات مس و روی در دانه
گندم با به کار بردن مواد آلی در خاک ،صرفنظر از نوع ماده
آلی ،افزایش یافت .این افزایش میتواند داللت بر این داشته
باشد که وقتی فلزات توسط ریشه جذب شدند ،بهراحتی از
ساقه به دانه انتقال داده میشوند (ناروال و ساین.)1998 ،9
حبیبی .)2010( ،0در یک آزمایش گلخانهای گزارش نمود که
افزودن بقایای گیاهی به خاک سبب افزایش کربن آلی در
بخش محلول خاک گردیده و این موضوع باعث افزایش جذب
عنصر روی بهوسیله ریشه برای شاخساره و دانه گندم میشود.
عالوهبر آن ،بقایای گیاهی بهدلیل اثرات مثبتی که بر پراکنش
ریشه ،رشد گیاه و  ...دارند ،میتواند بر جذب روی توسط گیاه
اثرگذار باشد )آلبرتا.(1995 ،8
همچنین تیمار سولفات روی نسبت به شاهد در غلظت روی
دانه افزایش معنیداری داشت .محققان همبستگی معنیداری
بین مقدار عنصر روی در خاک با مقدار روی در دانه گندم
گزارش نمودند (بانسال 4و همکاران .)1990 ،بااینوجود در همه
تیمارهای موردبررسی در این آزمایش میزان غلظت روی در
دانه کمتر از  45-30میلیگرم در کیلوگرم بوده است که این
میزان غلظت روی بهعنوان حد بحرانی برای کیفیت دانه بود
(کاکماک .)2008 ،احتماالً عدم رسیدن به حد مطلوب غلظت
روی در دانه گندم به دلیل کم بودن اولیه غلظت روی در خاک
5. Eghbal
6. Narwal and Singh
7. Habibi
8. Alberta
9. Bansal

1. Nesh and Baligay
2. Wanchez.monedaro
3. Rezaei and Asadi
4. De Neve
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تأثیر کاربرد بقایای گندم ( )Triticum aestivum L.و لوبیا...

بقایای سورگوم ،آفتابگردان و گلرن در هر دو رقم موردمطالعه
گندم باعث افزایش غلظت اسید فیتیک دانه نسبت به شاهد
(بدون بقایا) شد اما این افزایش تنها در تیمارهای کاربرد بقایای
سورگوم و آفتابگردان و در رقم بک کراس روشن معنیدار بود
که علت آن را بیشتر بودن میزان فسفر موجود در بقایای لوبیا
نسبت به سایر تیمارها گزارش نمودند .بهعالوه همبستگی
مثبت و معنیداری بین غلظت فسفر و اسید فیتیک دانه
گزارش کردند .در این تحقیق نیز میزان فسفر موجود در بقایای
گیاهی لوبیا بیش از  15برابر فسفر موجود در بقایای گندم بود
(جدول .)2

به دلیل  pHقلیایی خاک باشد که در ارتباط با همین موضوع
محققان گزارش نمودهاند که مهمترین عامل تعیینکننده
غلظت روی در دانه ،غلظت اولیه این عنصر در خاک میباشد
(ویسسوما 1و همکاران.)2007 ،
ییلماز 2و همکاران ( )1997با استفاده از روشهای مختلف
مصرف سولفات روی در ارقام مختلف گندم مشاهده کردند که
مصرف سولفات روی نهتنها عملکرد را به میزان قابلتوجهی
افزایش میدهد بلکه غلظت این عنصر در دانه گندم هم افزایش
مییابد و سبب غنی شدن دانه میشود .همچنین سدری و
ملکوتی ( )1304مشاهده کردند در مناطقی که روی قابلجذب
خاک ،کمتر از  1/1میلیگرم بر کیلوگرم بود ،مصرف سولفات
روی بهمیزان  45کیلوگرم در هکتار تأثیر معنیداری بر عملکرد
دانه داشت ،بهطوریکه با مصرف این کود بهطور میانگین 440
کیلوگرم افزایش عملکرد بهدست آمد.

نسبت مولی اسید فیتیک به روی
نتایج تجزیه واریانس اختالف معنیداری بین تیمارها ازنظر
تأثیر کاربرد بقایای گیاهی بر میزان نسبت مولی اسید فیتیک
به روی در سطح احتمال یک درصد نشان داد (جدول  .)3نتایج
مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که اختالط بقایای گیاهی با
خاک سبب کاهش نسبت مولی اسید فیتیک به روی در دانه
گندم شده است (جدول  )4بهنحویکه بیشترین مقدار این
نسبت مربوط به تیمار شاهد (بدون اضافه کردن بقایای گیاهی
یا سولفات روی) با میزان  20میلیگرم در  155گرم دانه
خشک و کمترین آن مربوط به تیمار کاربرد بقایای لوبیا  +روی
با میزان  19میلیگرم در  155گرم دانه خشک بود .نتایج این
بخش از آزمایش با نتایج برخی از محققان مطابقت کامل داشت
(درستکار و همکاران1342 ،؛ خوشگفتارمنش و همکاران،
.)2010

غلظت اسید فیتیک دانه
براساس نتایج تجزیه واریانس تأثیر کاربرد بقایای گیاهی و
سولفات روی بر میزان غلظت اسید فیتیک معنیدار نبود
(جدول  .)3نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد (جدول
 .)4میتوان بیان کرد که علت معنیدار نبودن اثر بقایای گیاهی
بر غلظت اسید فیتیک دانه گندم این است که این صفت
بهمقدار قابلتوجهی تابع ژنوتیپ گیاه است تا تحت تأثیر عوامل
دیگر (درستکار و همکاران.) 1342،
مقدار اسید فیتیک دانه ،یکی از عوامل تعیینکننده قابلیت
جذب عناصر کممصرف مانند روی و آهن برای انسان است به
همین دلیل برای مصرفکنندگان غالت ،عالوه بر غلظت عناصر
کممصرف مانند روی و آهن ،مقدار اسید فیتیک دانه نیز حائز
اهمیت است .غلظت زیاد اسید فیتیک در آرد تهیه شده از
دانههای گندمهایی که در ایران کشت و تولید شدهاند ،توسط
محققان گزارش گردیده است (ملکوتی و همکاران.)1380 ،
در بین بقایای گیاهی موردمطالعه کاربرد بقایای لوبیا +
سولفات روی بیشترین تأثیر را در کاهش میزان غلظت اسید
فیتیک دانه گندم در این مطالعه داشت ،که نتایج این بخش از
آزمایش با نتایج درستکار و همکاران ( )1342که گزارش کردند
در بین پنج نوع بقایای گیاهی (لوبیای چیتی ،شبدر ،سورگوم،
آفتابگردان و گلرن ) بقایای لوبیا بیشترین تأثیر را در کاهش
غلظت اسید فیتیک دانه در هر دو رقم گندم موردمطالعه (بک
کراس روشن و کویر) داشت مطابقت کامل دارد (درستکار و
همکاران .)1342 ،همچنین آنها گزارش کردند که اختالط
1. Wissuma
2. Yilmaz
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 تجزیه واریانس اثر کاربرد بقایای گندم و لوبیا و سولفات روی بر عملکرد و برخی ویهگیهای شیمیایی دانه گندم:3 جدول
عملکرد دانه

Table 3: Analysis of variance of the effect of wheat and bean residues and zinc sulfate application on yield and some chemical characteristics of grain wheat
پروتئین دانه
نسبت مولی اسید فیتیک به روی
اسید فیتیک دانه
غلظت روی دانه
هدایت الکتریکی
کربن آلی خاک
اسیدیته
درجه آزادی
منابع تغییر

Grain yield

Grain protein

Phytic acid to zinc molar ratio

Grain phytic acid

Grain zinc concentration

EC

O.C.

pH

df

0.005ns

0.38ns

11.04ns

0.002ns

58.57ns

0.009ns

0.001ns

0.005ns

2

S.O.V.

تکرار.
Repeat

0.488**

4.53**

40.12**

0.032ns

78.57*

0.023**

0.016ns

0.003ns

5

تیمار
Treatment

0.010

0.24

4.00

0.019

25.94

0.002

0.010

0.010

10

خطا
Error

3.11

5.49

9.62

20.13

16.24

9.89

6.13

1.31

-

)ضریب تغییرات (درصد
CV (%)

 بهترتیب معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد:**  * و، غیرمعنیدار:ns
ns: : Not significant, * and **: Significant at the probability levels of probability of 5% and 1%, respectively

 مقایسه میانگینهای اثر کاربرد بقایای گندم و لوبیا و سولفات روی بر عملکرد و برخی ویهگیهای شیمیایی دانه گندم:4 جدول
عملکرد دانه
)(تن در هکتار
Grain yield
(ton ha-1)
2.80f

Table 4: Mean comparison of the effect of wheat and bean residues and zinc sulfate application on yield and some chemical characteristics of grain wheat
نسبت مولی اسید فیتیک به روی
غلظت روی دانه (میلیگرم اسید فیتیک دانه (گرم در
پروتئین دانه
هدایت الکتریکی
کربن آلی خاک
اسیدیته
تیمار
) گرم وزن خشک دانه) (میلیگرم در صد گرم دانه خشک155
)در کیلوگرم
)(درصد
)(دسیزیمنس بر متر
)(درصد
pH

Grain protein (%)

Phytic acid to zinc molar ratio
(mg 100 grain-1 dry weight)

Grain phytic acid (gr 100
gr grain-1 dry weight)

Grain zinc concentration
(mg kg-1)

EC (dS m-1)

O.C (%)

7.54c

25.0a

0.68a

26d

0.83c

1.19b

7.33a

Treatment

شاهد
Control

3.10d

7.92c

19.0bc

0.62ab

33ab

0.81c

1.18b

7.36a

سولفات روی
Zinc sulfate

3.00e

8.20bc

24.6a

0.70a

28c

0.99a

1.72a

7.26a

بقایای گندم
Wheat residual

3.40b

8.51bc

20.2b

0.60ab

30b

0.92b

1.64ab

7.22a

بقایای لوبیا
Bean residual

3.20c

9.91b

19.0bc

0.69a

35a

1.00a

1.64ab

7.36a

 سولفات روی+ بقایای گندم
Wheat residual + Zinc sulfate

3.80a

10.3a

16.0c

0.58b

36a

0.92b

1.64ab

7.35a

 سولفات روی+ بقایای لوبیا
Bean residual + Zinc sulfate

 در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدار نداردLSD  براساس آزمون،در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند
Means in each column followed by similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level using LSD test
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برخی از محققان گزارش نمودهاند مصرف روی عالوهبر افزایش
عملکرد با باال بردن میزان پروتئین و غلظت روی در دانه
میتوانند در رفع کمبود روی و پروتئین در انسان بسیار مؤثر
واقع شود (مارسونیر .)1995 ،در این راستا ملکوتی و مجیدی
( )1300گزارش کردند که استفاده از سولفات روی باعث
افزایش درصد نیتروژن دانه گندم خواهد شد و بهطور
معنیداری پروتئین دانه را افزایش خواهد داد.
همچنین درستکار و همکاران ( )1342بیان نمودند که
غلظت بیشتر روی جذبشده در دانه گندم رقم بککراس
روشن سبب افزایش پروتئین دانه در مقایسه با رقم کویر شده
است .غلظت بیشتر پروتئین دانه در اثر افزایش غلظت روی
توسط پک 3و همکاران ( )2008نیز گزارش شده است .همچنین
عالوهبر غلظت بیشتر روی در دانه رقم بککراس روشن ،قابلیت
جذب آن نیز بهدلیل کمتر بودن نسبت مولی اسید فیتیک به
روی و بیشتر بودن درصد پروتئین دانه ،نسبت به رقم کویر
بیشتر بوده است.
بااینوجود پروتئینها در رژیمهای غذایی بهعنوان عاملی
برای تقویت جذب روی محسوب میشوند ،از این طریق که
افزایش مقدار پروتئین باعث افزایش درصد جذب روی در مواد
غذایی میگردد و احتماالً آمینواسیدهای آزادشده در هنگام
تجزیه پروتئینها از طریق باقی نگهداشتن روی در بخش
محلول ،میزان جذب روی را افزایش میدهند (پک و همکاران،
.)2008

در مطابقت کامل با نتایج تحقیقاتمان ،درستکار و همکاران
( )1342گزارش کردند که اختالط بقایای گیاهی با خاک سبب
کاهش نسبت مولی اسید فیتیک به روی در دانه هر دو رقم
گندم (بککراس روشن و کویر) موردمطالعه شد .آنها بیان
نمودند که بقایای گیاهی با افزایش حاللیت روی خاک و
افزایش قابلیت جذب آن ،باعث کاهش این نسبت میشوند .و
همچنین آنها گزارش کردند که در بین بقایای گیاهی
مورداستفاده (لوبیای چیتی ،شبدر ،سورگوم ،آفتابگردان و
گلرن ) بقایای لوبیا دارای کمترین نسبت مولی اسید فیتیک به
روی بود.
نسبت مولی اسید فیتیک به روی بهعنوان شاخصی برای
قابلیت جذب روی در غذاهای مورداستفاده قرار میگیرد
(خوشگفتارمنش و همکاران .)2010 ،مواد غذایی مورداستفاده
مردم در جهان توسط سازمان بهداشت جهانی براساس این
شاخص در سه گروه به لحاظ قابلیت جذب روی برای
مصرفکننده تقسیمبندی میشوند که شامل قابلیت جذب روی
زیاد (نسبت کمتر از  ،)0قابلیت جذب روی متوسط (نسبت بین
 0تا  )10و قابلیت جذب روی بسیار کم (نسبت بیشتر از )10
میباشد (سازمان جهانی سالمت .)2002 ،1بااینوجود در همه
تیمارهای موردمطالعه نسبت مولی اسید فیتیک به روی دانه
بیشتر از  10بوده که نشاندهنده قابلیت کم جذب روی برای
مصرفکننده میباشد .که این نتایج نیز با نتایج برخی از
محققان مطابقت کامل داشت (درستکار و همکاران1342 ،؛
خوشگفتارمنش و همکاران.)2010 ،

عملکرد دانه
پروتئین دانه گندم

نتایج تجزیه واریانس اختالف معنیداری بین تیمارها ازنظر
تأثیر کاربرد بقایای گیاهی و سولفات روی بر میزان عملکرد دانه
در سطح احتمال یک درصد نشان داد (جدول  .)3مقایسه
میانگینها نشان داد در تیمارهایی که بقایای گیاهی به خاک
اضافه شده بود ،اختالف معنیداری نسبت به شاهد وجود دارد.
همچنین در بین بقایا ،بقایای لوبیا باعث افزایش عملکرد 25
درصدی نسبت به شاهد شد (جدول  .)4ولی بیشترین عملکرد
دانه گندم ( 3/8تن در هکتار) موقعی حاصل شد که بقایای
لوبیا  +عنصر روی به خاک اضافه شد و باعث افزایش عملکرد
 30درصدی نسبت به شاهد ( 2/8تن در هکتار) گردید .این
میتواند عالوهبر اثر اضافه شدن روی به خاک ،بهدلیل
تجزیهپذیری بیشتر و سریعتر ،نیتروژن بیشتر ،کالتکنندگی
قویتر و نسبت  C/Nپایینتر بقایای لوبیا توانسته اثر بیشتری
بر غلظت روی دانه گیاه داشته باشد (درستکار و همکاران،
 .)1342آنها همچنین نشان دادند که اختالط بقایای گیاهی با

کاربرد بقایای گیاهی و سولفات روی بر میزان پروتئین دانه
گندم در سطح احتمال یک درصد معنیدار گردید (جدول .)3
کاربرد بقایای گیاهی به همراه سولفات روی در مقایسه با تیمار
شاهد سبب افزایش پروتئین دانه شد ،بهگونهای که بیشترین
افزایش پروتئین مربوط به تیمار کاربرد بقایای لوبیا  +سولفات
روی در خاک با میزان  15/3درصد بود .در همین راستا نتایج
تحقیقات لپزبلیدو نیز نشان داد که تناوب گندم با سایر گیاهان
بهویهه بقوالت بهدلیل تجزیه پذیری بیشتر و سریعتر و افزایش
نیتروژن در خاک ،میتواند باعث افزایش پروتئین دانه گندم
شود (مارسونیر1995 ،2؛ درستکار و همکاران .)1342 ،این
افزایش پروتئین دانه احتماالً بهدلیل افزایش میزان نیتروژن
خاک بهخاطر توانایی تثبیت نیتروژن در تیمار بقایای لوبیا
نسبت به سایر تیمارها میباشد (درستکار و همکاران.)1342 ،
1. World Health Organization
2. Marschner

3. Peck
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خاک سبب افزایش عملکرد دانه گندم به مقدار  25تا155
درصد در رقم بککراس روشن و  15تا  88درصد در رقم کویر
در مقایسه با تیمار شاهد شد.
بقایای گیاهی با افزایش ماده آلی خاک ،بهبود رشد ریشه و
افزایش قابلیت جذب عناصر کمنیاز و پرنیاز خاک سبب افزایش
عملکرد در گیاهان میشوند (آلبرتا .)1995،همچنین نتایج
مطالعات گوناگون نشان میدهد که اثر بقایای گیاهی بر
عملکرد گیاه ،بسته به شرایط محیطی و کیفیت بقایا متفاوت
است (خوشگفتارمنش و همکاران .)2010 ،همچنین گزارش
شده است که بقایای شبدر نسبت به سورگوم و گلرن به علت
آزادسازی بیشتر نیتروژن و رشد بهتر ریشه سبب افزایش
معنیدار عملکرد دانه نسبت به سایر تیمارها میگردد (درستکار
و همکاران.)1342 ،
نتایج مطالعات کاکماک با مصرف  23کیلوگرم کود حاوی
روی نشان داد که عملکرد دانه گندم بهطور معنیداری افزایش
مییابد (کاکماک.)2008 ،

دانه گندم (افزایش غلظت روی و پروتئین و کاهش نسبت مولی
اسید فیتیک به روی) در مقایسه با شاهد (بدون بقایا) گردید.
اما اثر بقایای گیاهی مختلف در این زمینه متفاوت بود،
بهگونهای که بیشترین غلظت روی و عملکرد دانه بین دو تیمار
بقایای گیاهی (گندم و لوبیا) در تیمار بقایای لوبیا دیده شد و
همچنین کمترین نسبت مولی اسید فیتیک به روی نیز در
تیمار لوبیا بهدست آمد .بااینوجود این نسبت در همه تیمارهای
موردمطالعه بیشتر از  10بوده که نشاندهنده قابلیت کم جذب
روی برای مصرفکننده در این تیمارها میباشد.
همچنین با توجه به افزایش میزان هدایت الکتریکی خاک
( )Ecدر اثر کاربرد بقایای گیاهی نسبت به شرایط بدون بقایای
گیاهی ،این امر نشان میدهد که افزایش بیشازاندازه آنها به
خاک به علت افزایش  Ecخاک میتواند به گیاهان حساس به
شوری آسیب وارد کند .از اینرو الزم است در میزان کاربرد
کودها ،تغییرپذیریهای  Ecناشی از مصرف آنها موردتوجه
قرار گیرد.
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...) و لوبیاTriticum aestivum L.( تأثیر کاربرد بقایای گندم

Effect of Wheat (Triticum aestivum L.) and Bean (Phaseolus vulgaris L.) Residues and
Zinc Sulfate Application on Yield and some Chemical Characteristics of Wheat Grain
Baghbani Arani1, A., Modares Sanavi2*, S. A. M., Kadkhodai3, A. and Mohammadi4, M.

Abstract
In order to evaluate the effects of wheat (Triticum aestivum L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) residues with the
application of zinc sulfate farms on zinc, protein, phytic acid concentration in wheat grain and grain yield of wheat, an
experiment was conducted in the growing season of 2012-2013 in Dehaghan city farms in Isfahan through a complete
randomized block design in three replications with six treatments (control, zinc sulfate, wheat residue, bean residue,
wheat residue + zinc sulfate and bean residue + zinc sulfate). Results of ANOVA showed there were significant
difference in the effect of experimental treatments on yield, zinc and phytic acid concentration, phytic acid to zinc
molar ratio and protein content of wheat grain. The results showed that the highest yield (3.8 ton ha-1), protein (10.3%)
and grain zinc concentration (36mg.kg-1) was related to bean residues + zinc sulfate treatment and the lowest yield was
belonged to control treatment (2.8ton.ha-1), (7.54%) and (26mg.kg-1), respectively. The plant residues application,
particularly bean residues + zinc sulfate reduced the molar ratio of phytic acid to zinc compared to the control (36%).
Amongst the plant residues, bean residues had the lowest value of carbon to nitrogen ratio (15.4). Finally, in the current
research conditions, bean residues + zinc sulfate treatment was higher compared to the other treatments having
considerable in this experiment with the highest zinc, protein, phytic acid in wheat grain, phytic acid to zinc molar ratio
and yield.
Keywords: Phytic acid concentration, Plant residues, Protein, Zinc
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