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۸۱  

  

  

   يرول و قابل جذب ك اشت بر غلظتك شياهان پي گي برخياياربرد بقاكر يثأت

   دانه گندم دركيتيد فيو غلظت اس

 
  

   ۱ن خوشگفتارمنشيرحسي و اميونيد افي، مج*اركهه درستيوج

  

  )۲۷/۳/۱۳۹۱ :رشيخ پذي ؛  تار۹/۷/۱۳۹۰: افتيخ دريتار(

  

 

  دهيكچ

و غلظـت   كدر خا يت جذب رويبر قابلا ين بقايا در مورد اثر يمكاطالعات  ي زراعيهاتمسيدر س ياهي گيايبقات يري مدتيبا وجود اهم  

شت ك ياه زراعي پنج گيايبقا، ۱۳۸۶-۸۷ اصفهان در سال ياي در دانشگاه صنعت گلخانه پژوهشكيدر .  در دانه گندم وجود دارد   ن عنصر يا

ــاوب   ــده در تن ــاش ــامل بقا ب ــدم ش ــ گن ــورگوم ياي ــابگردان (.Sorghum bicolor L) س ــگ(.Helianhtus annuus L)، آفت   ، گلرن

(Carthamus tinctorius L.)يتي چياي، لوب (Phaseolus vulgaris L.) و شبدر(Trifolium pretense L.) يمبود روك دچار آهكي ك خاكي با 

ـ بعد از مخلوط . هد در نظر گرفته شدنيز به عنوان شا   ياهي گ يايمار بدون بقا  ي ت كي چنين  هم .مخلوط شد ) لوگرميكگرم در    يلي م ۵/۰( ردن ك

ـ نا -به عنوان رقم روي  (ريوكو  ) اراك-به عنوان رقم روي   (روشن  راسكك دو رقم گندم ب    بذور ها، داخل گلدان  كبقاياي گياهي با خا    ) اراك

.  شـد ك فسفر قابل جذب خـا  وي غلظت رو ويآلدار درصد مادهيش معني باعث افزاياهي گياياربرد بقاكه  كج نشان داد    ينتا. ند شد شتك

روي دانـه  ش غلظت ين افزايبيشتر. مورد مطالعه شدگندم  دانه هر دو رقم   يدار غلظت رو  يش معن ي سبب افزا  ياهي گ ياياربرد بقا ك چنين  هم

 بـه  كيتيد فيس اياهش نسبت مولك باعث ياهي گياياربرد بقاك.  شدديده سورگوم ياياربرد بقاكمار ي در ت ،مورد مطالعه گندم  در هر دو رقم     

ن نسبت در همه تيمارهـا  ي مورد مطالعه شد، با اين وجود ا       يمارهايدر همه ت  ننده  ك مصرف   ي برا يت جذب رو  يبه عنوان شاخص قابل    يرو

ـ ش غلظـت  ي افزااگرچه باعث ياهي گياياربرد بقاكپژوهش،  ن  يج ا يبراساس نتا . بوده است  )ت دانه يفيك ي برا يحد بحران ( ۱۵ از   بيشتر ل ك

   .ننده نداشتك مصرف يروي برات جذب ي قابلاما تأثيري بر،  شدنه دايرو
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۸۲  

  مقدمه

 از يكـي ها بـه عنـوان      در انسان  يمبود رو ك گذشته   يهادر سال 

و در حـال   اختالل در سالمت شناخته شده اسـت         يعوامل اصل 

ن عنصر مبـتال  يمبود اكا به ي درصد از مردم دن۲۵ش از   يحاضر ب 

 يهـا ميـ هـا رژ  سان در ان  يمبود رو ك يعامل اصل . )۳(باشند  يم

 يهـا ميـ ن رژ يـ در ا .  شده اسـت   ي وابسته به غالت معرف    ييغذا

ـ  قابل يابي ارز ي برا ي مناسب شاخص ،يل رو ك غلظت ،ييغذا ت ي

 مواد غلظت انسان نبوده و در نظر گرفتن       ين عنصر برا  يجذب ا 

ننـده جـذب ماننـد    كيك و تحريكتيفديمانند اسجذب بازدارنده  

 يـك تيد ف ي اس ).۳۲(رسد  ي به نظر م    الزم يين در مواد غذا   يپروتئ

 ي از جملــه روي عناصــر معـدن ي بـرا يننــده قـو كالتكـ  يـك 

ـ ه ا كـ  ييجااز آن . شوديمحسوب م  ب در روده انـسان     كيـ ن تر ي

 كـه  ايـن ز بـدون  يالت شده با آن ن  ك يجذب نشده، عناصر معدن   

 ينـسبت مـول  . شـوند يرده و دفع م كجذب شوند از روده عبور      

 ي براي به عنوان شاخصيي غذايهامي رژ دري به رويكتيد فياس

طـور   بـه . رديگيجذب مورد استفاده قرار م   قابل ين سهم رو  ييتع

 نـشده غـالت   يريـ گبار، حبوبات و دانه سـبوس ك دانه خش  يلك

ه بـه طـور     كـ  بـوده    يتات بـه رو   ي ف ين نسبت مول  يبيشتر يدارا

  ).۱۱( قرار دارد ۸۸ تا ۲۲معمول در دامنه 

 يها از راهيكي به عنوان يستي زيسازير غني اخيهادر سال

ن روش يهدف از ا. )۹ ( شناخته شده استيمبود روكمبارزه با  

 در ي رويستيـــ زيت دسترســـيـــ و قابلانباشـــتگيش يافـــزا

 يهـا له روشيژه غالت به وسياهان به و  ي گ كي خورا يها قسمت

 يهـا  گذشـته تـالش    يهادر دهه ). ۹(باشد  ي م ي و زراع  يكيژنت

 يكـي  ژنت يهـا له روش يارا به وسـ   كيد ارقام رو  ي تول ي برا ياديز

ــت   ــه اس ــورت گرفت ــلك). ۳۸ و ۳(ص ــلي ــ موفقيد اص ت در ي

 ي برا ك در خا  ي رو يافك غلظت،  ي و اصالح  يكي ژنت يها روش

ـ  ا كمه خش ي و ن  كدر مناطق خش  . باشداهان مي ياستفاده گ   ،راني

اد بـوده، در    يـ شت غالت ز  كر  ي ز يهاك در خا  يل رو كغلظت  

 هـاش و  - از جملـه پ ك خـا يهـا يژگـ يل ويـ ه بـه دل   ك يحال

 قابـل جـذب   يم، غلظـت رو كـ  ياد و ماده آليم زيلسكربنات  ك

ن منـاطق  يـ جـه در ا يدر نت ).۳(باشـد  يم مكار ياهان بسي گيبرا

، اخـتالط  يوددهكـ تناوب،  (ي زراعيسازي غن يهااربرد روش ك

بـراي  ) ي آليهانندهك و استفاده از اصالح ك با خا ياهي گ يايبقا

ارا الزم به كيشت ارقام روكايش قابليت جذب روي همراه با  افز

  ).۴۱ و ۹، ۳(رسد ينظر م

 يدي تولياهي گ ياي بقا كمه خش ي و ن  ك مناطق خش  بيشتردر  

. شـود ي دام استفاده مـ ك خورايا برايدر مزارع سوزانده شده و    

 بـوده  ي از جمله رونيازمك از عناصر  يا منبع قابل توجه   ين بقا يا

ن عناصـر در  يتواند به چرخه ا   ي م كدن آنها با خا   و مخلوط نمو  

ه هـر تـن   كـ مطالعات پراساد نشان داد   ). ۱۳(د  ي نما كمك كخا

 گـرم   ۴ و   ۵۵،  ۴۲،  ۷۴۵،  ۷۷۷،  ۹۶تواند حدود   يگندم و برنج م   

ـ تار به ترت  كدر ه  ، آهـن، منگنـز، مـس، بـور و        يب عناصـر رو   ي

 يهـا افتـه يبـر اسـاس     ). ۲۷(د  يـ  جذب نما  كبدن را از خا   يمول

، مس و منگنز جذب شده  ي درصد رو  ۸۰ تا   ۵۰نها  يپراساد و س  

، كا بـه خـا    ين بقا يتوسط برنج و گندم در صورت بازگرداندن ا       

ـ  نا و كتارپوليكتين). ۲۸(گردد ي باز ميستم زراع يدوباره به س   ز ي

 ي آلـ يشاورزكستم ي دانه گندم در دو س    ييت غذا يفكي يبا بررس 

ـ ريـ  غيهاستميه در سك در شمال هند نشان دادند      يآلريو غ  ، يآل

 غلظـت ه كـ  يد شده، در حالي توليترتر و سخت    بزرگ يهادانه

تات ي فغلظت و كمتر يكدريلركد  ي با اس  يريگ قابل عصاره  يرو

ـ  يهاستميسه با س  يها در مقا  فنوليو پل   بـوده اسـت     بيـشتر  ي آل

ل يل تعدي برنج به دل  يايه بقا كافتند  ياران در كنگ و هم  يس). ۲۴(

ـ تواند قابلي خاك ميم تبادليو درصد سد  هاش   -پ ت جـذب  ي

ـ  راج و گوپتـا ن    يهـا افتـه ي). ۳۳(ش دهند   ي را افزا  ك خا يرو ز ي

ـ اه در اثر افزودن بقاي گي قابل جذب برا ياهش غلظت رو  ك  ياي

ه كـ  يياز آنجـا  ). ۲۹( را نشان داده اسـت       كبرنج و گندم به خا    

ت يـ لاي گيـاهي بـر قاب  يـ ر بقاينـه تـأث   ي در زم  ياطالعات محدود 

و قابـل جـذب آن در دانـه    ل  كـ  و غلظت    ك در خا  يجذب رو 

ر انجـام شـده     يـ گندم وجود دارد، پژوهش حاضر بـا اهـداف ز         

 در  يت جـذب رو   ي بر قابل  ياهي گ ياير بقا ي تأث يبررس) ۱: است

 دانه گندم و  دريل روك بر غلظت   ياهي گ ياير بقا يتأث) ۲،  كخا

ـ يـك تيد في غلظـت اسـ   بـر ياهي گياير بقا يتأث) ۳ ن بـه  يروتئ و پ

  . انساني دانه گندم برا دريت جذب روي قابليمنظور بررس



  ... کل و قابل کاشت بر غلظت تأثير کاربرد بقاياي برخي گياهان پيش 

۸۳  

  هامواد و روش

 و در   اين پژوهش در گلخانه پژوهشي دانشگاه صنعتي اصـفهان        

  . انجام شد ۱۳۸۶ -۸۷سال 

  

 شي مورد آزماك خاييايميه شيتجز. ۱

 يمتـر  سـانتي  ۳۰ تـا  ۰ از عمـق   كن پژوهش خا  يجهت انجام ا  

ـ ا  ۳۲°۲۹ ´ييايــ جغرافتيـ موقعدشـت بـا    رويقـات يستگاه تحقي

ـ بـا م  واقع در شرق اصفهان   ي شرق ۵۲ °۱۰´ و يشمال زان مـاده  ي

لـوگرم،  كيگرم در   يلي م ۵/۰م  ك ي درصد و غلظت رو    ۶۶/۰ يآل

ــع ــش يآورجم ــس از هواخ ــ ك و پ ــور از ال ــدن و عب  ۲ ك ش

ــيم ــر يل ــي از وي برخــيمت ــايژگ ــيكــيزي فيه  آن ييايمي و ش

). ۱۰(ن شد ييدرومتر تعي روش ه   به كبافت خا .  شد يريگ اندازه

 آب  ۲:۱ در عصاره    ك خا يكيتركت ال يت هدا يهاش و قابل   -پ

ت سنج مدل   ي و هدا  ۶۲۰هاش متر مدل     -له پ ي به وس  كبه خا 

 به روش   ك در خا  ي ماده آل  چنين  هم). ۳۰( شد   يريگ اندازه ۶۴۴

ــر  ــ)۲۳(ســوزاندن ت ــك خــاك، آه ــا روش خنث ــا يســازي ب  ب

، )۲(م  يدسديسكـ دروي با ه  ي برگشت ونيتراسي و ت  يكدريلركدياس

م قابل جـذب بـه      ي، پتاس )۲۵(فسفر قابل جذب با روش اولسن       

سـنج   با شعلهگيرياندازهوم و ي با استات آمون   يريگروش عصاره 

 يبـرا  . شـد  يريـ گلـدال انـدازه   كل بـه روش     كـ تروژن  يو ن ) ۴(

تـه  ي با موالرDTPAاه از محلول ي قابل جذب گ   ي رو يريگ اندازه

 اسـتفاده   ك محلول به خا   ۲:۱با نسبت   ) ۲/۷هاش   -پ (۰۰۵/۰

 يله دسـتگاه جـذب اتمـ      ي در عصاره به وسـ     يشد و غلظت رو   

 از يبرخــ). ۱۴(قرائــت شــد ) ۲۰۰ست يــآنال-ن المــر آكيپــر(

 ۱ جـدول  مورد مطالعه در    ك خا ييايمي و ش  يكيزي ف يهايژگيو

  .قابل مشاهده است

  

 ياهي گياي بقاييايميه شيه و تجزيته. ٢

 كيـ همراه بـا    مختلف  اه  يگ ۵شاخساره   يايپژوهش بقا ن  يدر ا 

 مـورد   ياهي گ يايبقا.  شد استفاده )شاهدتيمار  (ا  يمار بدون بقا  يت

شت شده در استان اصـفهان      كاهان  ين گ يتراستفاده از جمله مهم   

آفتابگردان  ياهي گيايبقا: ند ازا ه عبارتكدر تناوب با گندم بوده 

)Helianhtus annuus L.(يتيچ ياي، لوب) Phaseolus vulgaris 

L.(  شـبدر ،)Trifolium pretense L.(  گلرنـگ ،)Carthamus 

tinctorius L. ( و ســورگوم)Sorghum bicolor L..(يايــ بقا 

اه از سـطح مـزارع      ي فصل رشد هر گ    ي مورد نظر در انتها    ياهيگ

 يهـا يژگـ ي از وياز نظر برخـ   هاي خاك مشابه    استان با ويژگي  

ــه غلظــت ر ــا ۴۶/۰ (يوهــدف از جمل ــي م۶۳/۰ ت ــرم در يل گ

 يآورجمـع ) لوگرمكيگرم در   يلي م ۱۳ تا   ۱۰(و فسفر   ) لوگرمكي

ـ  بقاC:Nن نــسبت يــي تعيبــرا. شـدند   بــه روش يربن آلــكــا، ي

 يريـ گ لـدال انـدازه  كل بـه روش  كتروژن يو ن ) ۲۳(سوزاندن تر   

ـ ، بقاي غلظـت رو   يريـ گ اندازه ي برا چنين  هم. شد له يا بـه وسـ  ي

 يريـ گژنه عصاره يسك و آب ا   يكتريدنيمخلوط اس و و با    يرووكما

 يله دسـتگاه جـذب اتمـ      ي در عصاره به وس    يو غلظت رو  شده  

له ي به وس  ك اضافه شده به خا    يمقدار رو ). ۳۵( شد   گيرياندازه

ن ييمعادل آن تع  )  درصد ۲۰( ير محاسبه و سولفات رو    يرابطه ز 

  ):۲جدول (شد 

  ) g Zn ha-1 soil (ك اضافه شده به خايمقدار رو =

 ك اضافه شده به خـا يايزان بقايم) * g kg-1(ا ي بقايغلظت رو

)kg ha-1(  

  

 ياشت گلخانهك

ل و در قالـب  يتورك فايهاشي به صورت آزما  ياش گلخانه يآزما

ـ تور بقا كرار با دو فـا    ك و در سه ت    يامل تصادف ك كطرح بلو   ياي

بـه  . انجـام شـد  )  سـطح ۲در (و رقم گندم  )  سطح ۵در   (ياهيگ

ـ  بقا ،اه گندم يشت گ كمنظور    شـده و در     ك هواخـش  ياهيـ  گ ياي

 يآور جمع ك خا چنين  هم.  خرد شدند  متر  سانتي ۱ تا   ۳/۰اندازه  

 عبـور داده  يمتـر يلـ ي م۸ ك شدن از الـ كخش شده پس از هوا   

تـار براسـاس   ك تـن در ه ۸ قـدار  بـه م ياهيـ  گيايـ شده و با بقا  

قـات  يز تحق كاطالعات منتشر نشده مر   (شاخص برداشت منطقه    

 شيل آزمـا كـ  مـشابه بـا   ييط دماي و در شرا) اصفهان ياورزشك

 ارتفـاع و  متـر  سـانتي  ۲۵ با ابعـاد  يهاسپس گلدان . مخلوط شد 

نواخـت  يكلـوگرم از مخلـوط   كي ۸ قطر دهانه با  متر  سانتي ۵/۱۲

  ن پژوهش از دو رقم گنـدم  ي انجام ايبرا. ا پر شدند  ي و بقا  كخا
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۸۴  

   خاک مورد مطالعهييايمي و شيکيزي فيهايژگي وي برخ.۱جدول

بافت 

  خاک
 هاش -پ

  هدايت الکتريکي

)dS m-1(  

  ماده آلي

(%)  

  آهک

(%)  

  نيتروژن کل

(%)  

  فسفر

)mg kg-1(  

  پتاسيم

)mg kg-1(  

گيري روي قابل عصاره

 DTPAبا

)mg kg-1(  

رسي 

  سيلتي
۶/۷  ۸/۵  ۶۶/۰  ۳۰  ۰۹۴/۰  ۱۱  ۲۸۹  ۵/۰  

  

   مورد استفادهياهي گياي بقايهايژگي ويبرخ. ۲جدول

بقاياي 

  گياهي
C:N  

  روي

  )گرم در کيلوگرمميلي(

  روي اضافه شده به خاک توسط بقايا

)g Zn ha-1 soil(  

  سولفات روي معادل بقايا

)g ha-1(  

  ۳۶۵  ۱۴۸  ۵/۱۸  ۹/۲۱  سورگوم

  ۳۶۵  ۱۴۸  ۵/۱۸  ۲/۱۵  آفتابگردان

  ۴۱۵  ۱۶۸  ۰/۲۱  ۵/۱۶  گلرنگ

  ۳۷۵  ۱۵۲  ۰/۱۹  ۶/۵  لوبيا

  ۳۹۵  ۱۶۰  ۰/۲۰  ۹/۴  شبدر

  

ـ ) اراكـ نايرو(ر يوكـ  براسـاس  ) اراكـ يرو(روشـن  راسكـ كو ب

) ۲۰۰۹(اران كـ پژوهش انجام شده توسط خوشگفتارمنش و هم      

 به منظور شـروع  كا با خا يپس از اختالط بقا   ). ۱۲(استفاده شد   

 شـد و  ياري نوبت آب ۴ها در   ا به مدت دو هفته گلدان     يه بقا يتجز

 .ش قـرار گرفـت  يل آزمـا ك مشابه با يي و دمايط رطوبت يدر شرا 

در طول . شت شدك بذر از ارقام مورد نظر ۶سپس در هر گلدان   

 ۴۰۰ به صـورت   ك بر اساس آزمون خا    يوددهك ،شيانجام آزما 

ود كــتــار كلــوگرم در هكي ۵۰ود اوره و كــتــار كلــوگرم در هكي

 درصـد  ۷۵م انجـام گرفـت و رطوبـت در حـد          يسولفات پتاسـ  

طول انجـام آزمـايش    در چنين هم. ت مزرعه نگه داشته شد يظرف

 و رطوبـت  لسيوس درجه س ۱۵ تا   ۲۵متوسط دماي روز و شب      

  امــل ك مــاه دوره رشــد ۷ يپــس از طــ.  درصــد بــود۳۲نــسبي 

ــدم  ــس از ۲۱۰(گن ــان برداشــت شــده و ي، گ)اشــتك روز پ   اه

  هـا مـورد اسـتفاده      شير آزمـا  ي انجام سـا   ين شد و برا   يدانه توز 

  هـا   گلـدان  كاز خـا  پـس از برداشـت       چنـين   هـم . قرار گرفـت  

ــه ــردارنمون ــده  يب ــت روش ــل يو غلظ ــصاره قاب   گيــريع

ـ  كـ تـروژن  ي، فسفر قابل جذب، ن  DTPA با  ك خـا يل و مـاده آل

  . شديريگاندازه

  

 ه دانهيتجز

و و بـا  يرووكله مـا يها به وسـ ، دانه ي غلظت رو  يريگ اندازه يبرا

 شدند و غلظت    يريگژنه عصاره يسك و آب ا   يكتريدنيمخلوط اس 

 شـد   گيـري اندازه يله دستگاه جذب اتم   ي به وس   در عصاره  يرو

 در دانه   يت جذب رو  ي قابل يريگ به منظور اندازه   چنين  هم). ۳۵(

ن بـه   يو غلظت پـروتئ   ) ۱۸(ور  ك به روش ما   يكتيد ف يغلظت اس 

لدال و اعمـال  كله دستگاه يل به وس  كتروژن  ي ن يريگروش اندازه 

د ياسـ  ي نسبت مـول   چنين  هم ).۲۶( شد   يريگ اندازه ۷/۵ب  يضر

  .ر محاسبه شدي از فرمول زي به رويكتيف

  )ي به رويكتيد في اسينسبت مول =

)گرم يليم (يكتيد فيغلظت اس  /۶۶۰) / ( )گرم يليم(ي رو / ۴/۶۵ ) 

 انجـام و  SAS يله نـرم افـزار آمـار     يها به وس   داده يه آمار يتجز

 درصـد صـورت   يـك  در سـطح  LSDن با آزمون   يانگيسه م يمقا



  ... کل و قابل کاشت بر غلظت تأثير کاربرد بقاياي برخي گياهان پيش 

۸۵  

 شده بـه    يريگ اندازه يهاويژگين  ي ب گيبست  هم چنين  هم. گرفت

  ).۳۱(ن شد يي تعSAS يله نرم افزار آماريوس

  

  ج و بحثينتا

  ك خايهايژگي بر وياهي گياياثر بقا

  لكتروژن ي و نيماده آل

در سطح  (دار  يش معن ي باعث افزا  ك با خا  ياهي گ ياياختالط بقا 

اهد مار شيسه با تيدر مقا كل خاكتروژن ي و نيماده آل)  درصد۱

 گلرنگ و آفتابگردان يايافزودن بقا. )۳جدول  (شد) بدون بقايا(

ـ   ير را بـر افـزا     ين تأث يبيشتر كبه خا   ك خـا يش درصـد مـاده آل

 كخـا ل كـ تروژن ي نغلظتش  ين افزا يكمتره  ك ي در حال  ،داشت

ـ  مقدارش يافزا). ۳جدول (ه شد  ديدمارها  ين ت يدر ا   و ي مـاده آل

 گلرنــگ و يايــقابي مارهــايدر ت كل خــاكــتــروژن ياهش نكــ

ا يـ ن بقا ي در ا  C:N بودن نسبت    بيشترل  يآفتابگردان احتماالً به دل   

ـ  در اربن بـه نيتـروژن  كـ  نسبت باالي   ).۲جدول  (بوده است    ن ي

ا در طول زمان و    ي بقا يروبيكه م ياهش سرعت تجز  كا باعث   يبقا

ــيافــزا ــي شــدن نيش آل ــل). ۱۷ و ۶(شــود يتــروژن م    ،در مقاب

ـ اربرد بقا كـ مـار   يتن نـسبت در     ي بودن ا  كمتر  شـبدر باعـث     ياي

ــزا ــش ســرعت تجزياف ــه و ي ــداراهش مك ــق ــاده آل ــاي م    ك خ

ن يبيـشتر بـه عـالوه    ). ۳ و   ۲جـدول    (ا شـد  ير بقا ينسبت به سا  

ا مـشاهده  ي شبدر و لوبيايمار بقاي در ت  كخال  كتروژن  يغلظت ن 

 غلظـت اد بـودن  يـ و زC:N  بودن نـسبت  كمتر). ۳ جدول(شد 

ـ امقـدار   ش  يالً سبب افـزا   ا احتما ين بقا يتروژن ا ين ن عنـصر در    ي

  .)۵(است  شدهكخا

  

  ك قابل جذب خايغلظت رو

 يمارهـا ي ت ة در همـ   DTPA بـا    يريـ گ قابل عصاره  يغلظت رو 

ـ    كـ  كمورد مطالعه در خا   روشـن  راسكـ كشت شـده بـا رقـم ب

) اراك نا يرو(ر  يوكشت شده با رقم     ك ك از خا  بيشتر) اراك يرو(

ارا كـ يه ارقـام رو   كـ ه اسـت    مطالعات نشان داد  ). ۳جدول  (بود  

ـ  تر ي آزادساز ييتوانا ـ  يهـا بكي دروفورها را يتوسـ ي ماننـد ف   ي آل

 يت جذب عناصري و قابل  كتوانند تحر يق م ين طر يداشته و از ا   

 يآزادسـاز ). ۴۱(ش دهند   يزوسفر گندم افزا  ي را در ر   يچون رو 

ــشتر ــي فبي ــرايتوس ــود روكط يدرفورها در ش ــم يمب  توســط رق

ر توسـط   يوكـ  ياراكـ ناي رقـم رو   روشـن نـسبت بـه     راسكـ  كب

  ).۱(ز گزارش شده است يبخش ن دانش

ـ ي سـبب افـزا    ك با خـا   ياهي گ ياياختالط بقا  دار يش معن

ـ  قابـل عـصاره گ     يغلظـت رو  )  درصـد  ۱در سطح   (  بـا   يري

DTPA ۳جـدول  ( در هر دو رقم مورد مطالعـه شـد         ك خا .(

ـ ه بقاي در طول تجزي آل يدهاي اس ياحتماالً آزادساز  ا باعـث  ي

ـ  در ا  ي محلـول رو   يهـا سكمـپل ك غلظتش  يافزا  كن خـا  ي

 از فاز جامد به داخـل محلـول    ي رو ي شده و آزادساز   كيآه

ـ بـه عـالوه خـود بقا   ). ۳۲(ش داده اسـت   ي را افـزا   كخا  ياي

نـد  ي اضـافه نما ك بـه خـا  ي رو يتوانند مقـدار  يز م ي ن ياهيگ

 و  يش غلظت رو  يز افزا يلو ن يورما و باگات و م    ). ۲جدول  (

 گزارش  ك به خا  ياهي گ ياي اثر افزودن بقا    را در  كمنگنز خا 

 يداري مثبت و معن   بستگي  هم چنين  هم ).۳۶ و   ۲۰(اند  نموده

ـ    يب)  درصد ۱در سطح   (  و غلظـت  ك خـا ين درصـد مـاده آل

ـ  قابل عصاره گ   يرو  در هـر دو رقـم       ك خـا  DTPA بـا    يري

ه كـ ) ۱ لكشـ (مشاهده شـد    ) R2= ۸۳/۰(مورد مطالعه   گندم  

ـ  ياهيـ گ يايـ ت بقاينشان دهنده اهم  ـ  در قابلي و مـواد آل ت ي

ـ   باالي بستگي  همنيز  ككمك  . باشدي م ك خا يجذب رو  ن ي ب

نمـوده   گـزارش  جذب را قابل ي و غلظت رو  ك خا يماده آل 

  ).۳(است 

ـ  قابل عصاره گ   ي غلظت رو  ينبيشتر    ك خـا  DTPA بـا    يري

ــار يدر ت ــم ــاربرد بقاك ــگ   ياي ــابگردان و گلرن ــورگوم، آفت    س

ـ  كـه جااز آن ). ۳جـدول   (مشاهده شـد     ن ي بـ يداري تفـاوت معن

، بـه نظـر   شت وجود ندا ي گياهي مورد مطالعه   اي بقا يغلظت رو 

   ي در طــيل شـده بـا رو  كي تــشي آلـ يهـا سكمــپلكرسـد  يمـ 

 شـده  ك محلول خـا يش غلظت روي سبب افزا ،اين بقا يه ا يتجز

ر عناصـر و  ي مختلف بر غلظت سا   ياهي گ ياياثر بقا ). ۳۲(است  

ــقابل ــه دكت جــذب آنهــا در خــاي ــل ب ــاوت در تري ــل تف   ب كي

ر پژوهشگران گزارش شـده اسـت   يا توسط سا ين بقا ي ا ييايميش

  ).۳۴ و ۱۶(
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۸۶  

   و فسفر خاکيتروژن کل و غلظت قابل جذب روي، ني و رقم گندم بر ماده آلياهي گياير کاربرد بقاي تأث.۳جدول 

  فسفر قابل جذب  روي قابل جذب  نيتروژن کل  ماده آلي  بقاياي گياهي

  )گرم در کيلوگرمميلي(  )درصد(  

  
کراس بک

  روشن
  کوير

  کراسبک

  روشن
  کوير

  کراسبک

  روشن
  کوير

  کراسبک

  روشن
  کوير

 a ۹۶/۰ b ۹۰/۰ ef ۰۶۸/۰ f ۰۶۷/۰ b ۳۴/۰ b ۳۴/۰ a۸/۱۲ a۸/۱۲  سورگوم

  d ۷۶/۰  e ۷۳/۰  c ۰۷۵/۰  c ۰۷۴/۰  bc ۳۳/۰  bc ۳۳/۰  a۶/۱۲  c۰/۱۲  آفتابگردان

  c۸۶/۰  c۸۶/۰  d۰۷۱/۰  d۰۷۱/۰  a۳۸/۰  a۳۸/۰  b۲/۱۲  b۱/۱۲  گلرنگ

  f ۶۷/۰  f ۶۸/۰  b ۰۸۲/۰  c ۰۷۵/۰  ef ۲۷/۰  ef ۲۷/۰  d ۵/۱۱  h۱/۱۰  لوبيا

  g ۶۴/۰  g ۶۳/۰  a ۰۹۱/۰  b ۰۸۰/۰  ef ۲۷/۰  ef ۲۷/۰  c ۷/۱۱  g۴/۱۰  شبدر

  h ۵۸/۰  i ۵۱/۰  g ۰۶۳/۰  h ۰۵۶/۰  g ۲۱/۰  g ۲۱/۰  e ۰/۱۱  d۲/۱۱  شاهد

  .باشند ميLSD آزمون  براساسدار در سطح يک درصدد تفاوت معنيدهنده عدم وجو  نشانمشتركحروف 

  

            
  

   قابل جذب و فسفر قابل جذب خاکي و غلظت روين درصد ماده آلي بيبستگ هم. ۱شکل 

  

  كغلظت فسفر قابل جذب خا

ر ي زك مورد مطالعه در خايمارهاي در همه تكفسفر قابل جذب خا   

ـ    راس روشن بهاره  ك كشت رقم ب  ك  از بيـشتر  يدار ي به صورت معن

 در  كتفاوت در فسفر قابـل جـذب خـا        ). ۳جدول  (ر بود   يوكرقم  

ـ اران ن كزوسفر ارقام مختلف گندم توسط ونگ و هم       ير ز گـزارش   ي

 در  يمـ يت آنز يـ ن و فعال  ي مـوئ  يهـا شهيتنوع در طول ر   . شده است 

  ). ۳۷(باشد  ين اختالف مي ايل اصليزوسفر ارقام مختلف دلير

در سـطح  (دار يش معني سبب افزاك با خاياهي گ ياياختالط بقا 

ــد۱ ــا   )  درص ــذب خ ــل ج ــسفر قاب ــ زكف ــر ي ــم ك شت رق

ن غلظـت   يكمتـر ن و   يبيـشتر ). ۳جـدول   ( روشن شد  راسك كب

مار سورگوم و شاهد مشاهده     يب در ت  يمار به ترت  ين ت يفسفر در ا  

ر باعـث   يوكـ ا در رقـم     ي شبدر و لوب   ياياربرد بقا ك چنين  هم. شد

ر شـد   يوكـ شت رقـم    كـ ر  ي ز كبل جذب در خا   اهش فسفر قا  ك

 شدن ي و آليروبيكت ميش فعاليرسد افزايبه نظر م). ۳جدول (
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۸۷  

هـا  مـار ين ت ياهش فسفر قابل جذب در ا     ك سبب   كفسفر خا 

ه كـ اران نـشان داده اسـت       كار و هم  كج درست ينتا. شده است 

ــنفس م ــيكت ــم ي در ريروب ــشترر يوكــزوســفر رق ــم بي  از رق

ـ يك شدت تنفس م   چنين  هم .روشن بوده است  راسك كب  يروب

ـ ا ني شبدر و لوبيايمار بقا يدر ت  مارهـا  ير تيز نـسبت بـه سـا   ي

  ).۷( بوده است بيشتر

ـ )  درصد۱در سطح  (يداري مثبت معن  بستگي  هم  قـدار ن ميب

 مـشاهده شـد     ك و غلظت فسفر قابل جذب خـا       ك خا يماده آل 

)۷۵/۰R2=( در ياهيـ  گ يايـ ت بقا يريت مـد  يدهنده اهم ه نشان ك 

ـ ا، فعال يـ ت بقا يـ فكي). ۱ل  كشـ (باشد  ي م كفسفر خا چرخه   ت ي

رات فسفر يين تغيي در تعي عوامل اصليطيط محي و شرايروبيكم

سـون و آرشـاد   . هستند ياهي گياي در پاسخ به اختالط بقا     كخا

لزا و نخود ك گندم،   يايمار بقا ي شدن فسفر در ت    ي معدن مقدارز  ين

لـوگرم فـسفر در   كي ۸/۰ تـا  ۵/۰ا در دامنه يت بقايفكيرا بسته به  

  ).۳۴(اند تار گزارش نمودهكه

  

  رد دانهك بر عملياهي گياياثر بقا

ر يوكـ  مورد مطالعه در رقم      يمارهاي ت يرد دانه در همه   كعمل

ـ    ـ     بيـشتر دار  يبه صورت معن روشـن بـود    راسكـ ك از رقـم ب

ش ي سـبب افـزا    ك بـا خـا    ياهي گ ياياختالط بقا ). ۴جدول  (

ـ     ۱۰۰ تا   ۲۰ قداررد دانه به م   كعمل راس كـ ك درصد در رقم ب

مـار  يسه بـا ت ير در مقا  يوك درصد در رقم     ۸۸ تا   ۱۰روشن و   

ـ  ي بـا افـزا  ياهيـ  گيايبقا). ۴جدول (شاهد شد    يش مـاده آل

ـ ، بهبود رشد ر   كخا ت جـذب عناصـر     يـ ش قابل يشه و افـزا   ي

ـ ناز و پر  ين مك اهـان  يرد در گكـ ش عملي سـبب افـزا   كاز خـا  ي

ه اثـر   كـ دهـد    يمـ ج مطالعات گونـاگون نـشان       ينتا. شوند يم

 و يطـ يط محياه بـسته بـه شـرا   يـ رد گك بر عمل ياهي گ يايبقا

  ).۱۳(باشد يا متفاوت ميت بقايفكي

مار يرد مربوط به ت  كن عمل يكمتردر هر دو رقم مورد مطالعه       

ـ اربرد بقا ك بـه نظـر   ). ۴جـدول   ( سـورگوم و گلرنـگ بـود         ياي

ـ ا به دلين بقاياد اي ز C:Nرسد نسبت    يم ـ يل افـزا ي  شـدن  يش آل

). ۶(مارها شـده اسـت      ين ت يرد در ا  كاهش عمل كتروژن سبب   ين

م و ي توسط نسيشت بعدكا بر ين بقا ي ا هاي ضديتي  اثر چنين  هم

 بيـشتر  يدر مقابـل آزادسـاز    ). ۲۲(اران گزارش شده است     كهم

 شـبدر سـبب     ياياربرد بقا كمار  يشه در ت  يتروژن و رشد بهتر ر    ين

ـ   ين ت يـ رد دانـه در ا    كدار عمل يش معن يافزا ر يسبت بـه سـا   مـار ن

  ).۴جدول (مارها شد يت

  

  ت دانهيفكي بر ياهي گياياثر بقا

   دانهيغلظت رو

ن دو رقــم مــورد يبــ)  درصــد۱در ســطح  (يداريتفــاوت معنــ

ه كـ  يا دانه مـشاهده شـد، بـه گونـه         يمطالعه از نظر غلظت رو    

ر يوكـ  از رقـم     بيـشتر روشن  راسكك دانه در رقم ب    يغلظت رو 

مـار  ي دانـه تنهـا در ت      يد جـذب رو   ن وجو يبا ا ). ۴جدول  (بود  

ـ     ياياربرد بقا ك  از رقـم    بيـشتر راس روشـن    كـ ك شبدر در رقم ب

 بـه لحـاظ   يداريمارها تفاوت معنير تير بوده است و در سا    يوك

ــذب رو ــ يج ــه ب ــه  ي دان ــورد مطالع ــم م ــدهن دو رق ــشد دي    ن

ـ    كـ  بـودن عمل   كمتـر ل  يتواند به دل   يه م ك راس كـ كرد در رقـم ب

ــشتر. روشــن باشــد ــودنبي ــم ي در ري غلظــت رو ب زوســفر رق

ـ  ا ييدهنـده توانـا   ر نـشان  يوكروشن نسبت به رقم      راسك كب ن ي

ش يجـه افـزا  ي و در نت ك خـا  يت جذب رو  يش قابل يرقم در افزا  

 ي رو بيـشتر غلظـت   ). ۳جدول  (باشد  ياه م يجذب آن توسط گ   

سه بـا رقـم   يروشن در مقاراسكك رقم بييشه و اندام هوا   يدر ر 

ر يج سـا  ينتـا ). ۱(ارش شـده اسـت      بخش گز ر توسط دانش  يوك

ارقـام  بـين    دانـه در     ياد غلظـت رو   يـ ز تنـوع ز   يـ پژوهشگران ن 

  ).۱۳ و ۱۲(مختلف گندم را نشان داده است 

 يش غلظـت رو ي سـبب افـزا  ك با خا ياهي گ ياياختالط بقا 

 ۹/۸روشن و راسكك درصد در رقم ب۲/۲۸ تا ۶/۹ قداردانه به م  

  مـار شـاهد شـد    يسه بـا ت يـ ر در مقايوكـ  درصـد در رقـم       ۳۰تا  

 مورد مطالعه غلظـت     يمارهاين وجود درهمه ت   يبا ا ). ۴جدول  (

ه حـد  كـ لوگرم بـوده  كيگرم در يلي م۴۰ تا ۳۰ از كمتر دانه   يرو

دن بـه   ياحتماالً عدم رسـ   ). ۳(باشد  يت دانه م  يفكي ي برا يبحران

 بـوده   ك خا يه غلظت رو  يم بودن اول  ك لي به دل  ن حد مطلوب  يا

  ن يين عامل در تعيتره مهمكاران نشان دادند  كمسوا و ه  يو. است



  ۱۳۹۲تابستان / شصت و چهارم شماره / سال هفدهم / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي مجله 

۸۸  

   دانه گندمي و رقم گندم بر عملکرد و غلظت روياهي گياير کاربرد بقاي تأث.۴جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .باشند ميLSDآزمون براساس دار در سطح يک درصد دهنده عدم وجود تفاوت معني  نشانمشترکحروف 

  

ـ ه ا ي دانه، غلظت اول   يغلظت رو  باشـد  ي مـ كن عنـصر در خـا    ي

گنـدم   دانه در هر دو رقـم       يت رو ن غلظ يبيشتربه عالوه    ).۳۹(

. بـود  سورگوم و آفتابگردان     يايمار بقا ي ت  مربوط به  مورد مطالعه 

غلظت ش ير را در افزاين تأثيكمترا ي لوبيايمار بقايه تك يدر حال

 دانـه  يگر جذب روي دياما از سو). ۴جدول ( دانه داشت  يرو

ها بـوده  رماير تي از سابيشترا و شبدر ي لوبياياربرد بقاكمار يدر ت 

. باشديجاد اثر رقت م   ي و ا  كش وزن خش  يل افزا يه به دل  كاست  

مار ي در ت  ك خا يريگ قابل عصاره  ي و رو  ي ماده آل  بيشترش  يافزا

 يهـا سكمـپل كش يسـبب افـزا  توانـد   يمسورگوم و آفتابگردان    

 ، محلـول  يهـا سكمـپل كن  يا.  شده باشد  ك در خا  يمحلول رو 

 چنين هم). ۳۲(دهند ي مشياه افزاي گي را برايت جذب رويقابل

ـ )  درصد ۱درسطح  (دار  ي مثبت معن  بستگي  هم  ين غلظـت رو  يب

 دانــه ي و غلظــت روك در خـا DTPA بــا يريـ گقابـل عــصاره 

)۸۸/۰R2= (   مشاهده شد)ك خـا يت رويت وضع ياهم). ۲لكش 

ـ اران نكـ سوا و همي دانه توسط و ين غلظت رو  ييدر تع  ز نـشان  ي

   ).۳۲(داده شده است 

  

   دانهيكتيد فيغلظت اس

ـ   يوكـ  در دانه رقـم      يكتيد ف يغلظت اس   يدارير بـه صـورت معن

د يغلظـت اسـ   ). ۵جـدول   (روشـن بـود     راسكك از رقم ب   بيشتر

ـ  تـابع ژنوت   ي قابـل تـوجه    قـدار  دانه گندم بـه م     يكتيف اه يـ پ گ ي

 يـك تيد ف ياد در غلظت اس   ي تنوع ز  ،به عنوان مثال  ). ۱۳(باشد   يم

اران گـزارش  كـ  هم پ مختلف گندم توسط اردال و     ي ژنوت ۲۰در  

 ).۸(شده است 

روشـن در دامنـه     راسكـ ك دانه در رقم ب    يكتيد ف يغلظت اس 

ر يوك دانه و در رقم      ك گرم وزن خش   ۱۰۰ گرم در    ۳۷/۰ تا   ۳/۰

 دانه قـرار  ك گرم وزن خش۱۰۰ گرم در    ۴۳/۰ تا   ۲۷/۰در دامنه   

ــغلظــت ز). ۵جــدول (داشــت  ــكتيد فياد اســي ــه در آرد ي  دان

ز گزارش شـده اسـت      يش و تومار ن   يمام توسط   يراني ا يها گندم

ـ لوببقاياي  ،مورد مطالعهگياهي   ياين بقا يبدر  ). ۱۹( ن يبيـشتر ا ي

گنـدم   دانه در هر دو رقـم  يكتيد فياهش غلظت اسكر را در    يتأث

 دانه يكتيد فياهش غلظت اسكن وجود يبا ا. مورد مطالعه داشت  

ـ قابه عالوه اختالط ب   . دار نبود يروشن معن راسككدر رقم ب    ياي

سورگوم، آفتابگردان و گلرنگ در هر دو رقم مورد مطالعه باعث   

ش ين افـزا  يـ ن وجود ا  يبا ا .  دانه شد  يكتيد ف يش غلظت اس  يافزا

 سورگوم و آفتابگردان و در رقم       ياياربرد بقا ك يمارهايتنها در ت  

 بـودن غلظـت     بيـشتر ). ۵جدول  (دار بود   يروشن معن راسككب

دار غلظـت  يش معنيها باعث افزامارين تيفسفر قابل جذب در ا   

 ).۳جدول(مارها شده است ير تي نسبت به سايكتيد فياس

  )  درصـد ۵در سطح  (يداري مثبت و معن بستگي  همبه عالوه   

  عملکرد دانه

  )گرم در گلدان(

  روي دانهغلظت 

  )گرم در کيلوگرمميلي(

  جذب روي دانه

بقاياي   )گرم در گلدان(

  گياهي
  کوير  روشنکراسبک  کوير  شنروکراسبک  کوير  روشنکراسبک

 h ۸۵/۳ f ۷۵/۴ a ۶/۱۸  b ۴/۱۶  d ۰۷۱/۰ d ۰۷۷/۰  سورگوم

 f ۶۵/۴  e ۳۶/۵  a ۵/۱۸  b ۱/۱۶  d ۰۸۶/۰ d ۰۸۶/۰  آفتابگردان

 h۸۴/۳  f۷۳/۴  a۵/۱۸  de۲/۱۴  d۰۷۱/۰ d۰۶۷/۰  گلرنگ

 d ۵۹/۶  c ۰۹/۷  bc ۹/۱۵  cd ۸/۱۴  c ۱۰۴/۰ c ۱۰۴/۰  لوبيا

 b ۷۶/۷  a ۱۰/۸  b ۱/۱۶  ef ۶/۱۳  a ۱۲۴/۰ b ۱۱۰/۰  شبدر

 i ۲۰/۳  g ۳۰/۴  de ۵/۱۴  f ۶/۱۲  f ۰۴۶/۰ f ۰۵۴/۰  شاهد



  ... کل و قابل کاشت بر غلظت تأثير کاربرد بقاياي برخي گياهان پيش 

۸۹  

  ن دانه گندمي و پروتئيک به رويتيد في اسيک، نسبت موليتيد في و رقم گندم بر غلظت اسياهي گياير کاربرد بقايتأث. ۵جدول 

  .باشند ميLSDآزمون س براسادار در سطح يک درصد دهنده عدم وجود تفاوت معني نشانمشترکحروف 

  

  
  

  بستگي بين غلظت روي قابل جذب خاک و غلظت روي دانه گندم  هم.۲شکل 

  

 دانـه  يـك تيد في و غلظت اسـ كن غلظت فسفر قابل جذب خا يب

)۶۲/۰R2= (  شد  ديده)بـه  اهان يفسفر جذب شده در گ). ۳لكش

ره شـده و احتمـاالً      ي در دانه ذخ   يكتيد ف ي اس لكشبه  طور عمده   

 يكتيد فيش غلظت اسي باعث افزا كغلظت فسفر در خا   ش  يافزا

ـ  بـستگي   هم). ۱۱(شود  يدانه م  ن غلظـت فـسفر قابـل    ي مثبـت ب

اران كـ لـر و هم ي دانه توسط ميكتيد في و غلظت اس   كجذب خا 

  .)۲۱(ز گزارش شده است ين

  

  ي به رويكتيد في اسينسبت مول

ـ  بـه عنـوان شـاخص قابل       ي بـه رو   يكتيد ف ي اس ينسبت مول  ت ي

مـواد  ). ۱۳(رد يـ گي در غذاها مورد استفاده قـرار مـ       يجذب رو 

ن شاخص در ي بر اساس ا ي توسط سازمان بهداشت جهان    ييغذا

ننده قـرار   ك مصرف   ي برا يت جذب رو  يسه گروه به لحاظ قابل    

ـ  باشد، قابل  ۵ از   كمترن نسبت   ياگر ا : رنديگيم  يت جـذب رو   ي

اگـر  ت جذب متوسـط و    ي باشند قابل  ۱۵ تا   ۵ن  ياد بوده، اگر ب   يز

  ).۴۰(باشد يم مكت جذب ي باشد، قابل۱۵ از بيشتر

 در دانـه    ي به رو  يكتيد ف ي اس يه نسبت مول  كج نشان داد    ينتا

روشن راسكك از رقم ب   بيشتر يدارير به طور معن   يوكگندم رقم   

ن نسبت در ارقـام مختلـف گنـدم      ي ا يتنوع باال ). ۵جدول  (بود  

  ). ۱۳(است  ز گزارش شده    ياران ن كتوسط خوشگفتارمنش و هم   

  اسيد فيتيک

  ) گرم وزن خشک۱۰۰گرم در (
  )درصد( پروتئين  نسبت مولي اسيد فيتيک به روي

  بقاياي گياهي

  کوير  روشنکراسبک  کوير  روشنکراسبک  کوير  روشنکراسبک

  b-e ۳۷/۰ ab ۴۱/۰ cde ۷/۱۹  b ۰/۲۵  a ۰/۱۱  a ۵/۷  سورگوم

  c-f ۳۶/۰  ab ۴۱/۰  cde ۵/۱۹  b ۵/۲۳  a ۷/۱۰  a ۸/۷  آفتابگردان

  d-g۳۳/۰  a۴۳/۰  e۰/۱۸  a۰/۳۰  a۴/۱۰  a۵/۶  گلرنگ

  hi ۲۸/۰  i ۲۷/۰  f ۱/۱۵  ed ۲/۱۸  a ۶/۱۲  a ۸/۷  لوبيا

  e-h ۳۲/۰  f-i ۳۲/۰  c ۲/۲۰  b ۴/۲۳  a ۳/۱۳  b ۰/۸  شبدر

  ghi ۳۰/۰  abc ۴۰/۰  cd ۰/۲۰  a ۰/۳۲  a ۷/۱۰  a ۸/۵  شاهد
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۹۰  

  
  

  ک در دانه گندميتيد فين غلظت فسفر قابل جذب خاک و غلظت اسيبستگی ب  هم.۳شکل 

  

د ي اسـ  ياهش نسبت مـول   ك سبب   ك با خا  ياهي گ ياياختالط بقا 

مـورد مطالعـه شـد     گنـدم    در دانـه هـر دو رقـم          ي به رو  يكتيف

 و ك خـا يت رويـ ش حاللي بـا افـزا    ياهيـ  گ يايبقا). ۵جدول  (

شـوند  ين نـسبت مـ  يـ اهش اكـ  جذب آن باعث    تيش قابل يافزا

 مـورد مطالعـه     يمارهـا ين وجود در همه ت    يبا ا ). ۴ و   ۳جدول  (

ه كـ  بـوده  ۱۵ از بيـشتر دانـه   ي بـه رو  يـك تيد ف ي اس ينسبت مول 

ــشان ــده قابلن ــدهن ــرايم جــذب روكــت ي ــده ك مــصرفي ب   نن

  ). ۴۰(باشد يم

 در ي بـه رو يـك تيد في اس ي بر نسبت مول   ياهي گ ياير بقا يتأث

ن يـ اهش اكـ ). ۵جدول ( مورد مطالعه متفاوت بودگندم دو رقم   

ـ اربرد بقا كـ مـار   يروشـن تنهـا در ت     راسككنسبت در رقم ب     ياي

ن يـ ر ا يوكـ ه در رقـم     كـ  يدر حـال  . دار بود يا معن يگلرنگ و لوب  

ـ   يمارها به جز ت   ي همه ت  ياهش برا ك . دار نبـود يمـار گلرنـگ معن

د ي اسـ  يسبت مول  بودن ن  بيشتر و   يت جذب رو  ي بودن قابل  كمتر

ن رقـم بـه   يـ ر سبب شده تـا پاسـخ ا  يوك در رقم ي به رو  يكتيف

  ). ۵ و۳جدول ( باشد بيشتر ياهي گياياربرد بقاك

ـ اربرد بقاكـ مار يل در ت  ك ي رو بيشتربا وجود غلظت      ياي

ـ آفتابگردان و سورگوم، به دل      ي بـودن نـسبت مـول      بيـشتر ل  ي

ـ  در ا  ي به رو  يكتيد ف ياس  يوت جـذب ر   يـ مارهـا، قابل  ين ت ي

در مقابـل   ). ۵ و   ۴ول  اجد( بود   كمترمارها  ير ت ينسبت به سا  

، بـه  ي روكمتـر ا با وجود غلظت ي لوبياياربرد بقاكمار يدر ت 

ـ ، قابلي بـه رو يـك تيد ف ي اس ي نسبت مول  پايين بودن ل  يدل ت ي

  ).۵ و ۴جدول (مارها بود ير تي از سابيشترجذب 

  

  ن دانهيغلظت پروتئ

ر يوكـ  از رقم بيشترروشن راسككن دانه در رقم ب    يغلظت پروتئ 

 متفـاوت   ييل توانـا  يـ ن اختالف احتماالً به دل    يا). ۵جدول  (بود  

 به نظـر  چنين هم). ۴۲(باشد يتروژن ميارقام مختلف در جذب ن   

روشـن سـبب    راسكك در دانه رقم ب    ي رو بيشتررسد غلظت   يم

ن دانـه در    ي پـروتئ  بيشتر غلظت. ن دانه شده است   يش پروتئ يافزا

ز گزارش شده  ياران ن ك و هم  ك توسط پ  يش غلظت رو  ياثر افزا 

 در دانـه رقـم      ي رو بيـشتر ن عالوه بر غلظت     يبنابرا). ۲۶(است  

 بودن نسبت  كمترل  يز به دل  يت جذب آن ن   يروشن، قابل راسككب

ن دانـه،   ي بودن درصـد پـروتئ     بيشتر و   ي به رو  يكتيد ف ي اس يمول

  . بوده استبيشترر يوكنسبت به رقم 

 در هر دو رقم مـورد مطالعـه         ك با خا  ياهي گ ياياختالط بقا 

ش احتمـاالً  ين افزا يا). ۵جدول  (ن دانه شد    يش پروتئ يسبب افزا 

 در  ياهي گ يايمار بقا ي در ت  كتروژن خا يش غلظت ن  يل افزا يبه دل 

ـ اربرد بقاكـ ). ۳جـدول  (مار شاهد بـوده اسـت    يسه با ت  يمقا  ياي

ه كاشت ن دانه د يش غلظت پروتئ  ير را در افزا   ين تأث يبيشترشبدر  

تـروژن در شـبدر و      يت ن ي تثب يي بودن توانا  بيشترل  ياحتماالً به دل  

در . مـار بـوده اسـت   ين تي در اكتروژن خا ي بودن غلظت ن   بيشتر

اهـان  ير گ يه تناوب گندم با سا    كز نشان داد    يدو ن ين راستا لپزبل  يا

  ).۱۵(شود ين دانه گندم ميش پروتئيژه بقوالت باعث افزايبه و



  ... کل و قابل کاشت بر غلظت تأثير کاربرد بقاياي برخي گياهان پيش 

۹۱  

  يريگجهينت

ـ   يش معن ي سبب افزا  ك با خا  ياهي گ يايط بقا اختال ، يدار ماده آل

در .  شـد  ك و فسفر قابل جذب خـا      يل و غلظت رو   كتروژن  ين

د ي و نـسبت اسـ     بيـشتر  ، دانـه  يروشن غلظت رو  راسككرقم ب 

ت يـ ه نـشان دهنـده قابل  كر بود   يوك از رقم    كمتر ،ي به رو  يكتيف

ـ اربرد بقا كـ . باشدين رقم م  ي در ا  ي رو بيشترجذب    ياهيـ  گ ياي

ل كـ ش غلظـت    ي و افزا  ك خا يت جذب رو  يش قابل يباعث افزا 

 ياياما اثر بقا  . مار شاهد شد  ين عنصر در دانه گندم نسبت به ت       يا

ن يبيشتره ك يانه متفاوت بود، به گونهين زمي مختلف در ا   ياهيگ

 سورگوم، آفتـابگردان و  ياياربرد بقاكمار ي دانه در ت  يغلظت رو 

اهش كـ  سـبب    ياهي گ يايبرد بقا ارك چنين  هم.  شد ديدهگلرنگ  

مـار  يسه بـا ت   ي دانه گندم در مقا    ي به رو  يكتيد ف ي اس ينسبت مول 

 مـورد   يمارهـا ين نـسبت در همـه ت      يـ ن وجود ا  يبا ا . شاهد شد 

 يم جذب رو  كت  يه نشان دهنده قابل   ك بوده   ۱۵ از   بيشترمطالعه  

ن بـه نظـر     يبنـابرا . باشـد يمارها مـ  ين ت يننده در ا  ك مصرف يبرا

ـ اربرد بقاكـ  دانـه،  يل روكش غلظت ي افزا وجودبا  رسد   يم  ياي

  . دانه نداشته استيت جذب روي بر قابلير چنداني تأثياهيگ
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Abstract 

Limited information is available about the effect of preceding crop residues on bioavailability of zinc (Zn) in calcareous 
soil and its accumulation in wheat grain. In this experiment, residues of five crops including safflower (Carthamus 
tinctorius L.), sunflower (Helianthus annuus L.), bean (Phaseolus vulgaris L.), clover (Trifolium pretense L.) and 
sorghum (Sorghum bicolor L.) were incorporated into a calcareous Zn-deficient (0.5 mg kg-1) soil. A treatment without 
crop residue was also used in the experiment. This experiment was conducted in research greenhouse of Isfahan 
university of technology in 2010. Two wheat cultivars (Triticum aestivum cvs. Backcross and Kavir) differing in Zn-
efficiency were studied in the experiment. Incorporating crop residues into the soil resulted in an increase of grain Zn 
concentration in both wheat cultivars although this increase was dependent on the preceding crop type. The greatest 
increase of grain Zn concentration occurred in the sorghum residues treatments. Although application of crop residues 
significantly decreased grain phytic acid to Zn molar ratio (as Zn bioavailability criteria for consumers), this ratio was 
still higher than 15, the critical Zn bioavailability level for consumers in foods. According to the results, despite the 
increase in the total Zn content, the bioavailability of Zn in wheat grain was not affected by crop residue treatments. 
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