چالشها و راهکارهای پیش رو برای بهبود سوء تغذیه از طریق غنیسازی زیستی گندم
2

تاله اسفندیاری
 * و عز1 مجید عبدلی

majid.abdoli64@yahoo.com ، ایران، مراغه، دانشگاه مراغه، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دکتری-*1
esfand1977@yahoo.com ، ایران، مراغه، دانشگاه مراغه، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، استاد-2
 مجید عبدلی:*نویسنده مسئول

97 31  اسفند: تاریخ پذیرش97 31  دی:تاریخ دریافت

Challenges and solutions to improve malnutrition through biofortification of wheat

Majid Abdoli1* and Ezatollah Esfandiari2
1 - Ph.D, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh,
Maragheh, Iran, majid.abdoli64@yahoo.com
2- Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh,
Maragheh, Iran, esfand1977@yahoo.com
*Corresponding author: Majid Abdoli
Received: December 2018 Accepted: February 2019
*

Abstract
One of the current problems in the country is the
malnutrition caused by the low intake of micronutrients
such as iron (Fe) and zinc (Zn), due to the low diversity
of the diet of the people of these countries and the major
role of cereals, especially wheat, in energy and
micronutrient nutrition. Considering the important
physiological roles of Fe and Zn in the body and the low
intrinsic of these elements in wheat grain (between 10 to
50 mg/kg), it is necessary to increase these elements in
wheat. On the other hand, wheat has anti-nutritional
compounds, such as phytic acid, which reduce the
absorption of these elements in the body. In the
meanwhile, the application of Zn-containing fertilizers as
soluble in vegetative and seedling stages, with effect on
cell metabolism and its improvement, increased the
parameters involved in yield such as number of spikes
per area, number of seeds per spike and thousand grain
weight which the result of these factors is the increase of
grain yield. Improvement of qualitative properties such
as increasing the content of micro-elements in grains (Zn
and Fe), ascorbic acid (vitamin C) and reducing phytic
acid causes the index of phytic acid to Zn molar ratio to
degrade in calcareous soils. Also, Zn application can
improve the quality of the produced wheat and by
increasing the biological value of the protein, will help
reduce the malnutrition caused by low protein intake.
Therefore, it seems that supplying the Zn with the needs
of the plant using agronomic biofortification methods
can be proposed as a short-term solution to reduce the
nutritional problems caused by Zn deficiency and to
improve quantitative and qualitative food safety
indicators. On the other hand, wheat has a high genetic
diversity in Zn tolerance. This feature has made it
possible to achieve genetic biofortification as a long-term
solution to achieve higher-yielding genotypes or
cultivars to reduce the use of chemical fertilizers and
improve people's food security.
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Soil,

چکیده
از مشكالت كنوني كشور سوء تغذيه ناشي از دريافت كم عناصر

يكي

يباشد که دلیل اصلی آن تنوع پایین رژیم
 ريزمغذی از جمله آهن و روي م
غذایی مردم اين كشورها و نقش عمده غالت بهخصوص گندم در تأمین
بسيار مهم

شهاي فيزيولوژ كي
  با توجه به نق.انرژی و ریزمغذیها است

عناصر آهن و روي در بدن و پایین بودن ذاتي اين عناصر در دانه گندم (بین
 میلیگرم بر کیلوگرم) افزايش ميزان اين عناصر در گندم الزامي05  تا01

- گندم دارای ترکیبات ضد تغذیهای مانند اسید فیتیک می،است و از طرفي
 در این بین کاربرد.باشد که جذب این عناصر را در بدن کاهش میدهند
کودهای حاوی عنصر روی بهصورت محلولپاشی در مراحل رویشی و رشد
 سبب افزایش پارامترهاي،دانه با اثر گذاری بر متابولیسم سلول و بهبود آن
 تعداد دانه در سنبله و،دخيل در عملكرد مانند تعداد سنبله در واحد سطح
يگردد كه برآيند اين عوامل به شكل افزايش عملكرد دانه
 وزن هزار دانه م
 بهبود خصوصیات کیفی از جمله افزایش محتوای عناصر.نمود مییابد

) و کاهش اسیدC  اسید آسکوربیک (ویتامین،)میکرو در دانه (روی و آهن

کهای
 فیتیک سبب تنزل شاخص نسبت مولی اسید فیتیک به روی در خا
یتواند سبب بهبود کیفیت گندمهای
  همچنین کاربرد روی م.آهکی میگردد
تولید شده گردد و با افزایش ارزش بیولوژیکی پروتئین به کاهش سوء تغذیه
  لذا بهنظر م.ناشی از دریافت کم پروتئین کمک نماید
یرسد که تأمین روی
یتواند
 مورد نیاز گیاه با استفاده از روشهای غنیسازی زیستی بهزراعی م
بهعنوان راهکار کوتاه مدت برای کاهش مشکالت تغذیهای ناشی از کمبود
 از.صهای کمی و کیفی امنیت غذایی پیشنهاد گردد
 روی و بهبود شاخ
 اين ويژگي.طرفی در گندم تنوع ژنت يكي باال يي در تحمل به روي وجود دارد
 بهعنوان راهکار بلند،سبب گرديده تا بتوان با غنیسازی زیستی ژنتیکی
پها و يا ارقام با كارايي روي باال در راستاي
  براي رسيدن به ژنوتي،مدت
.كاهش مصرف كودهاي شيميا يي و بهبود امنيت غذا يي مردم اميدوار بود
، غنیسازی زیستی، سوء تغذیه، خاک آهکی، اسید فیتیک:کلمات کلیدی
. مواد معدنی،گندم

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
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مقدمه و کلیات

يشود (ملکوتی .) 90 31 ،برآيند اين
حال توسعه م 

سوء تغذيه نوعی بیماری بوده و عبارت است از اينكه
رژيم غذا يي قادر نباشد همه مواد و فاكتورهاي الزم
براي سالمتي انسان را به شكل پايدار تأمين نمايد.
برای داشتن جامعه سالم و فعال باید فاکتورهای
ضروری مورد نیاز بدن انسان به اندازه كافي از طريق
مواد غذایی به افراد جامعه برسد که در غیر این
صورت سوء تغذیه ناشی از کمبود دریافت (انرژی و
پروتئین و یا کمبود ریزمغذیها) در افراد جامعه اتفاق
خواهد افتاد .طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بيش
از سه ميليارد نفر از مردم دنيا از سوء تغذيه رنج
يبرند و هر ساله بيش از پنج ميليون كودك در اثر
م

كشاورزي و در نهايت ناامني غذا يي و سوء تغذيه در
يباشد .کمبود عناصر کم مصرف در
كشور م 
کشورهای در حال توسعه بهعنوان یک مشکل عمومی
مطرح است .طبق آمارهای جهانی در حدود 04
درصد مردم جهان از کمبود ریزمغذیها رنج میبرند.
در این بین کمبود عناصر روی و آهن به یک مشکل
و معظل اساسی در حوزه بهداشت عمومی کشورها
بهخصوص کشورهای در حال توسعه تبدیل شده
است

(et al., 2006; Cakmak, 2008

 ،)Thacherكه

ناشي از كمبود آنها در توليدات گياهي است .زيرا در

World

صورت وجود مقدار كافي اين عناصر در خاك به-

 .)Healthدر این بین ،متأسفانه

گياه

يدهند (
اين مشكل جان خود را از دست م 
Organization, 2012

عوامل سبب كاهش عملكرد و يك فيت محصوالت

راحتي جذب گياه شده و در بخش خورا يك

ایران در میان  192کشور جهان ،رتبه بهداشتی  321را

تجمع يافته و نياز بدن انسان را تأمين خواهد نمود

کسب نموده است که شیوع سوء تغذیه از دالیل

(ملکوتی و داودی .)1831 ،کمبود این عناصر سبب

اصلی آن میباشد (شهریاری .) 87 31 ،از دالیل شیوع

اختال شرتسگ و ندب ینمیا متسیس فعض ،دشر رد ل

سوء تغذیه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران

بیماریهای عفونی و غیره را بهدنبال دارد که پیامد آن

میتوان به افزايش جمعيت اشاره نمود .با افزایش

افت کارآیی افراد جامعه ،کاهش امید به زندگی و

جمعیت تقاضا به غذا نیز افزایش خواهد افتاد .در

تحمیل هزینههای هنگفت درمانی به خانوادهها و

حالی که سطح اراضی قابل کشت محدود میباشد که

دولت است که از عوارض ثانویه سوء تغذیه به شمار

الزم است با افزایش تولید در واحد سطح بین تقاضا

یآید .از آنجا که گندم همواره بهعنوان یک گیاه
م

به مواد غذایی و تولید آنها تعادل ایجاد شود .به-
طوریکه میتوان به افزايش سطح زير كشت
محصوالتي مانند گندم و كاهش سطح زير كشت
حبوبات ،بهعنوان يكي

از منابع مهم عناصر آهن و

روي ،اشاره کرد (ارزانی .) 90 31 ،مجموعه اين عوامل
تنوع محصوالت كشاورزي را كاهش داده است .از
سویی ،عدم توجه به حاصلخيزي خاك و تغذيه
گياهي از ديگر عواملی است كه سبب بهخطر افتادن
امنيت غذا يي جوامع انساني بهويژه در كشورهاي در

استراتژیک مطرح است و نان تولیدی از آن نقش مهم
و بهسزایی در تغذیه دارد ،پس هرگونه کمبود در این
ماده غذایی مهم و کلیدی به جمعیت وسیعی از مردم
جامعه انتقال مییابد .باتوجه به نقش بسيار كليدي
امنيت غذا يي

در جنبههاي مختلف توسعه ملي هر

كشوري و همچنين تبعات ناشي از سوء تغذيه در
جوامع انساني ،نهادهاي مسئول همواره تالش
نمودهاند تا با راهكارهاي مختلف با پديده سوء تغذیه
مقابله نموده و تبعات منفي آن را به حداقل برسانند

چالشها و راهکارهای پیش رو برای بهبود15 ...

كه این راهکارها عبارتند ازتنوع رژیم غذایی ،مکمل-

میگردد .راهکار بهزراعی در روشهای مختلفی می-

یاری ،غنیسازی فرم تجاری مواد غذایی و غنیسازی

تواند اجرا گردد که عبارتند از:

زیستی .اما روشهای مکملیاری و غنیسازی مواد

الف) کاربرد بذری :با در نظر گرفتن اینکه بذر مورد

غذایی صرف ًاًا جنبه کیفی محصوالت غذایی پوشش
میدهند و بر بعد کمی امنیت غذایی تأثیر ندارند .لذا
متخصصین کشاورزی بهدنبال راهکاری بودند که
بتواند هر دو بعد کمی و کیفی امنیت غذایی را
پوشش دهد که غنیسازی زیستی دارای این توانایی
میباشد.

استفاده نقش بسیار مهمی در عملکرد نهایی محصول
خواهد داشت و بوتههای رشد یافته در خاکهایی که
با کمبود ریزمغذیها مواجه هستند بذور تولید شده
در آنها نیز بهطور طبیعی با کمبود آنها مواجه خواهند
بود .لذا الزم است در زمان کاشت به نوعی این
محدودیت بر طرف گردد .امروزه برخی از محققین

غنیسازی زیستی ( :)Biofortificationامروزه غنی-

روش پیش تیمار بذور را برای حل این مشکل عنوان

سازی زیستی یکی از اولویتهای جهانی در بخش

میکنند که در خصوص روی ،سولفات روی یا هر

یگردد که
کشاورزی و امنیت غذایی محسوب م 

ترکیب محتوی روی با غلظت مشخص در آب حل

یکند ضمن افزایش عملکرد در واحد سطح،
تالش م 

شده و روی بذور محلولپاشی میشود (

با بهبود ارزش تغذیهای محصوالت گیاهان زراعی از

 )2008و یا میتوان بذور را در محلولهای یکنواخت

یها ،سوء تغذیه را در جوامع
نظر بودن ریزمغذ 

محتوی سولفات روی برای مدت معین نگهداری

انسانی کاهش داده و تالش میکند تا گرسنگی سلولی

نمود ( .)Farooq et al., 2006; Harris et al., 2008این

Cakmak, 2008; Bouis and

روش ،روشی ارزان و راحت برای افزایش میزان

را به حداقل برساند (

Cakmak,

 .)Welch,بهعبارت دیگر در این روش ،بهبود

ریزمغذیها نظیر روی و ترکیبات دیگر در بذر می-

هر دو بعد کمی و کیفی محصوالت تولید شده مد

باشد .در این ارتباط گزارش شده است که پیش تیمار

نظر میباشد که از دو طریق غنیسازی زیستی زراعی

بذر با روی سبب افزایش عملکرد شلتوک برنج و

Bouis and Welch,

غلظت روی دانه برنج میشود (.)Harris et al., 2008

; )2010و غنیسازی زیستی

طبق گزارش  Ajouri et al., 2004پیش تیمار بذور جو

(Brinch-Pederson ( )Genetic biofortification

با روی سبب بهبود جوانهزنی بذور و نمو بهتر

2010

(biofortification

( )Agronomic

Bouis et al., 2011

ژنتیکی

al., 2007; Sadeghzadeh et al., 2015

 )etبهدنبال

گیاهچهها گردید.

Harris et al., 2008

معتقدند که

رسیدن به اهداف خود در بهبود امنیت غذایی هستند.

پیش تیمار بذر نسبت به سایر تیمارهای کاربرد روی

 -راهکار بهزراعی یا آگرونومیکی :غنیسازی

مقرون به صرفهتر بوده و سبب افزایش عملکرد کاه و

زیستی زراعی روشی کوتاه مدت برای تأمین
ریزمغذیهای مورد نیاز گیاهان بوده و اثرات مثبت آن
از همان سال شروع اجرای آن ،از ابتدای جوانهزنی
گیاه تا تأثیر بر عملکرد کمی و کیفی گندم ،مشاهده

دانه در نخود و گندم شده است .با این حال برخی از
محققین بیان کردهاند که پیش تیمار بذور با روی
تأمین کننده روی مورد نیاز برنج برای تولید عملکرد
مطلوب برنج نیست (.)Imran et al., 2015
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ب) استفاده از بذور غنی شده با روی :در این روش
با اسپری برگی ترکیبات محتوی روی (بهویژه در
مرحله پر کردن دانه) میزان روی انباشته شده در دانه
کهایی که با محدودیت روی قابل
گندم را در خا 
جذب مواجه هستند افزایش داده و بذور غنی شده از
ینمایند .تحقیقات انجام گرفته
روی را فراهم م 
McDonald, 2008; Narwal et al., 2012

( Genc

 )andنشان

دادند که محتوا و غلظت روی بذر نقش مهمی در
ویگور اولیه گیاهچهها دارد که میتواند بر وزن

غلظت فسفر و نسبت فسفر به روی دانه را کاهش
دهد .موارد فوق بیانگر مزیت کشت بذور غنی شده
با روی در مقایسه با بذور معمولی است .لذا به نظر
یرسد که استفاده از بذور غنی شده با روی بهدلیل
م
بهبود شرایط جوانهزنی و استقرار گیاهچه در خاک،
کاهش میزان مصرف بذر در واحد سطح و در نهایت
با بهبود عملکرد کمی و کیفی و همچنین کاهش
صهای
یتواند سبب بهبود شاخ 
هزینههای تولید م 
امنیت غذایی شود.

خشک اندامهای هوایی تولید شده در شرایط کمبود و

پ) کاربرد خاکی :کاربرد خاکی عبارت است از

کافی بودن روی و در نهایت کارایی روی تأثیرگذار

یهایی مانند روی براساس آزمون خاک
اینکه ریزمغذ 

باشد .برخی از محققین معتقدند که برای افزایش

همانند عناصر پر مصرف به خاک اضافه شده و از

سرعت جوانهزنی و ایجاد گیاهچههای قوی بایستی

طریق ریشه گیاهان جذب گردد .در این ارتباط

عالوه بر اندوخته ترکیبات آلی ،در بذور ذخیره کافی

Martens and Westermann, 1991

معتقدند که روش

عناصر مانند روی وجود داشته باشد تا بتواند نیاز

کاربرد خاکی در دراز مدت از نظر اقتصادی با

اولیه گیاهچههای در حال رشد را تا زمانی که خود

صرفهتر بوده و دلیل آن را باقی ماندن کود در خاک

قادر به جذب عناصر غذایی از خاک شود ،تأمین

یتواند نیاز گیاه را برای چندین سال
عنوان نموده که م 

نماید ( .)Bardbeer, 1988; Bolland et al., 1989بنا به

فراهم نماید و لزومی به دادن همه ساله کود نخواهد

نظر رینگل و گراهام ( )Rengel and Graham, 1995و

بود .نتایج تحقیقات متعدد نشان میدهد که کاربرد

بذور محتوی روی بیشتر قادرند

خاکی روی سبب افزایش  20تا  90درصدی غلظت

یتر تولید نموده و حساسیت آنها به
گیاهچههای قو 

روی دانه در گندم نان و  60تا  250درصدی غلظت

ییابد .همچنین،
یزای گیاهی نیز کاهش م 
عوامل بیمار 

روی دانه در گندم دوروم شده

است ( ;Cakmak, 2010

حساسیت بیشتر گیاهچههای حاصل از بذور محتوی

.)Stomph et al., 2011

روی کم به سرما در مقایسه با گیاهچههای حاصل از

کردند که کاربرد خاکی روی سبب افزایش میزان

بذور با محتوی روی بیشتر گزارش شده است

انباشت عنصر روی در برگ و دانه و عملکرد دانه

Cakmak, 2008

(

Graham and Webb, 1991; Graham and Rengel,

Rafique et al., 2015

نخود در مقایسه با شاهد شد.

گزارش

Nawaz et al., 2015

 .)1993در این ارتباط ثواقبی فیروزآبادی و همکاران

بیان کردند که کاربرد روی سبب افزایش قابل توجه

( ) 82 31طی تحقیقات خود نتیجه گرفتند که استفاده

عملکرد گندم شد که در این میان کاربرد  8و 12

از بذور غنی شده و مصرف سولفات روی توانست

کیلوگرم سولفات روی در هکتار از اثر بخشی بهتری

بهطور قابل توجهی عملکرد ،میزان پروتئین و غلظت

برخوردار است .تفاوت در میزان استفاده از کود

روی در دانه ،آرد و سبوس حاصل را افزایش ولی

سولفات روی در خاک توسط محققان ،اساس ًاًا به

چالشها و راهکارهای پیش رو برای بهبود17 ...

میزان اولیه روی قابل دسترس گیاه و نوع خاک

گزارش شده است .واکنش گیاه به محلولپاشی به

بستگی دارد.

گونه گیاهی ،فرم کود ،غلظت ،مرحله رشدی گیاه و

ت) محلولپاشی :محلولپاشی یا تغذیه برگی عبارت

دفعات کاربرد بستگی دارد .علیرغم مزیتهای عنوان

است از پاشش ریزمغذیهای مورد نیاز گیاه (مانند
نها) بر روی
بور ،مس ،منگنز ،آهن ،روی و یا ویتامی 
اندامهای هوایی آن .این روش دارای مزیتهایی نظیر
رفع سریع کمبود ،سهولت استفاده ،کاهش سمیت
ناشی از تجمع عناصر کم مصرف در خاک و یا
یباشد (.)Camberato, 2004
جلوگیری از تثبیت آنها م 
از طرفی در روش محلولپاشی برگی گیاه به مصرف
یها سریع عکسالعمل نشان میدهد و این
ریزمغذ 
یتواند
روش بهدلیل صرفهجویی در مصرف کود ،م 
گامی مؤثر در راستای نیل به کشاورزی پایدار و حفظ
محیط زیست باشد .زیرا در این روش از ورود
بهای زیرزمینی و آلودگی آنها
کودهای شیمیایی به آ 
یشود (ملکوتی و
و تخریب خاک جلوگیری م 
ضیائیان .) 1379 ،از دیگر مزیتهای اسپری برگی
یتوان به جذب عناصر در زمان ابتالی
یها م 
ریزمغذ 
یهای ریشهای اشاره نمود .در شرایط
گیاهان به بیمار 

یهایی مانند پی-
آسیبدیدگی ریشهها در اثر بیمار 
تیوم ،فوزاریوم و فیتوفتورا بهرهگیری از عناصر غذایی
کم مصرف به روش برگی میتواند بسیار ثمربخشتر
از کاربرد خاکی باشد
Marschner, 1993

(2003

 .)Alvin,همچنین

کهای مناطق
بیان داشت در خا 

خشک که با کمبود روی و آهن روبرو هستند،
مصرف خاکی روی و آهن مؤثر نبوده ،بلکه
محلولپاشی برگی این عناصر در اوایل رشد رویشی
گیاهان دانهای ،سبب افزایش عملکرد آنها خواهد شد.
تأثیر مثبت محلولپاشی روی بر عملکرد و اجزای
عملکرد گندم در مقایسه با سایر روشهای کاربرد
روی توسط  Aref et al., 2006و

Gomaa et al., 2015

شده برای این روش ،برخی از محققین معایب و
محدودیتهایی را عنوان میکنند که عبارتند از در
محلولپاشی مواد مغذی ،کوتیکول برگ اولین عامل
در جذب مواد غذایی است و میزان نفوذ و جذب آنها
را کاهش میدهد ،احتمال آبدوی و ریزش مواد
اسپری شده از اندامهای هوایی و سطح برگ وجود
دارد ،خشک شدن مواد اسپری شده ،احتمال شستشو
توسط باران ،احتمال سوختگی برگی ممکن است
وجود داشته باشد ،پاسخ موقت گیاه به آن و قابل
استفاده فقط در دزها و غلظتهای پایین (بهدلیل
محدودیتهای ناشی از ایجاد سمیت در دزهای باال)
اشاره کرد

(1990

Kannan,؛ ملکوتی و همکاران،

 .) 84 31اگر چه در حال حاضر برای حل مشکالت و
محدودیتهای عنوان شده راه حلی ارائه شده است
که به برخی از آنها اشاره میگردد .استفاده از مویان
میتواند نفوذ بسیاری از مواد از طریق کوتیکول را
افزایش داده و سبب چسبندگی مواد اسپری شده به
برگ گردد

(and Holloway, 1993

 .)Stockعالوه بر

این ،میزان جذب اوره  20برابر بیشتر از سایر مواد
مغذی است که میتواند در جذب مواد غذایی مانند
روی از طریق برگ نقش مؤثری داشته باشد
(and Gilkes, 1993
Cakmak, 2008

 .)Mortvedtدر این ارتباط

اظهار داشت که سریعترین و آسان-

ترین روش افزایش محتوای روی دانه ،اسپری برگی
روی بوده و حداکثر میزان آن به هنگام اضافه کردن
اوره  01درصد حاصل شد .برای کاهش اثرات منفی
خشک شدن محلول اسپری شده و عدم جذب
عناصر ،بهتر است محلولپاشی در ساعات اولیه روز
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(صبح) و یا ساعات پایانی روز (غروب) که هوا

براين اساس چرخه كالوين بهعنوان اولين و مهمترين

خنک بوده و شدت نور کم است صورت گیرد تا

شهاي محیطي
مكانيسم دفاعي گياه براي مقابله با تن 

میزان تبخیر حداقل باشد.

يشود .در مقابل اگر چرخه كالوين نتواند
عنوان م 

ث) کاربرد توأم خاکی و محلولپاشی :در این

پتانسيل هيدروژن حاصل از واكنشهاي نوري

روش ضمن اینکه براساس نتایج آزمون خاک اقدام به
اضافه کردن ریزمغذیها به خاک میگردد در مراحل
فنولوژیکی متعددی نیز از طریق اسپری برگی نیازهای
آنها تأمین میگردد .تحقیقات امین پور و همکاران
( ) 85 31نشان میدهد که محلولپاشی تنها برای
بدست آوردن عملکرد کمی و کیفی کافی نبوده و
الزم است محلولپاشی عناصر کم مصرف با کاربرد
خاکی توأم شده تا نتیجه مطلوبتری حاصل گردد.
 Mohammad et al., 1990گزارش کردند که با استفاده
از روش توأم خاک و محلولپاشی باالترین عملکرد و
مقدار آهن در دانه بدست آمد Imran et al., 2015 .در
بررسی روشهای مختلف کاربرد سولفات روی اعم
از پیش تیمار بذر ،کاربرد خاکی ،محلولپاشی و
ترکیب آنها مشاهده کردند که کاربرد ترکیبی روی
توانست میزان غلظت روی دانه را افزایش دهد.
محققان دیگر نیز به تأثیر مثبت توأم مصرف خاکی و
محلولپاشی روی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی

توليد انواع اكسيژن فعال مكانيسمهاي دفاعي مانند
گلوتاتيون-آسكوربات اجرا خواهند شد (اسفندياري
و همكاران .) 95 31 ،طبيعت ًاًا افزايش سرعت اجراي
چرخه كالوين بهدليل توليد كربوهيدرات و نقش آن
در عملكرد از اهميت بيشتري در مقايسه با
مكانيسمهاي دفاعي برخوردار خواهد بود .با در نظر
گرفتن اينكه عنصر روي در متابوليسم كربوهيدرات
نقش مهمي برعهده دارد ،اهميت كاربرد آن بر
يگردد .بهطوريكه عنصر روي
عملكرد بيشتر م 
بهعنوان كوفاكتور آنزيم كربون كي

آنهيداز عمل كرده

( )Tu et al., 2012و  CO2بيشتري وارد چرخه كالوين
میشود .بهعالوه ،روي در بيوسنتز نشاسته دخيل بوده
و با افزايش ميزان دسترسي گياه به روي ،مكانيسم
عمل تبديل قندهاي حاصل به نشاسته بهتر اتفاق
يافتد
م

(et al., 2012

 .)Henriquesبرآيند اين عمل

تهاي حاصل از چرخه
مانع تجمع تريوز فسفا 

Bharti et al.,

كالوين و يا ساير فرمهاي كربوهيدرات در گياه شده و

; .)2013عملكرد گندم همانند

سخوري چرخه كالوين و
به اين شكل از اثر پ 

گیاهان زراعی مختلف اشاره کردهاند (
Mathpal et al., 2015

فتوسنتز را صرف تثبيت

CO2

نمايد ،براي ممانعت از

ساير گياهان زراعي تابع فتوسنتز و توان تبديل

CO2

يباشد .طبق شکل  1بين اجراي چرخه
به قند م 
كالوين و مسيرهاي دفاعي گياه ارتباط معكوس وجود
دارد .بدين مفهوم كه افزايش سرعت اجراي چرخه
كالوين بهدليل مصرف پتانسيل هيدروژن حاصل از
شهاي نوري فتوسنتز ،سبب باز ماندن زنجير
واكن 
انتقال الكترون و كاهش توليد انواع اكسيژن فعال
يگردد.
( )Reactive oxygen speciesدر برگ گياهان م 

ممانعت از بسته شدن زنجير انتقال الكترون پيشگيري
يشود (اسفندیاری و محبوب .) 93 31 ،برآيند اين
م
يگردد تا توان توليد گياه افزايش يابد
عوامل سبب م 
كه افزايش عملكرد بيولوژ كي

و عملكرد اقتصادي در

يباشد .از
آزمایشات مختلف تائيدي بر اين مورد م 
طرفي ديگر عناصر كم مصرف در عملكرد

مكانيسمهاي دفاعي نقش مؤثري داشته و در صورتي-
كه چرخه كالوين نتواند پتانسيل هيدروژن توليد شده

چالشها و راهکارهای پیش رو برای بهبود19 ...

را مصرف نمايد مكانيسمهاي دفاعي بهدليل عملكرد

شهاي كليدي سلول گياه
شدت صدمات وارده به بخ 

بهتر قادر خواهند بود تا با هدر دادن پتانسيل

مانند غشاها كاهش يافته و سبب بهبود عملكرد

هيدروژن مازاد مانع توليد انواع اكسيژن فعال شوند

متابوليسمي گياه م 
يگردد (.)Cakmak et al., 1998

(اسفندیاری و همکاران .) 95 31 ،به اين ترتيب از

شهای نوری فتوسنتز .اعداد  4 ،3 ،2 ،1و  5بهترتیب نشان دهنده چرخههای کالوین ،تنفس نوری،
شکل  -1مسیرهای مصرف پتانسیل هیدروژن حاصل از واکن 
گلوتاتیون-آسکوربات ،گزانتوفیل و مهلر میباشد.

نهاي گياهي در مقايسه
با توجه به هزينه توليد پروتئي 

ارزش بيولوژ يكي

نهاي جانوري و نقش غالت در تغذيه مردم،
با پروتئي 

اسيدهاي آمينه ضروري و افزايش ميزان آنها باال ببرند

يكنند با استفاده از راهكارهاي
محققين تالش م 

يتوان به نتايج
كه از جمله م 

بهزراعي يا بهنژادي ميزان پروتئين دانه را افزايش

 Pourgholam et al., 2013 ،2007و

دهند ( Bybordi and Malakouti, 2007; Pourgholam et

اشاره نمود .به اعتقاد اين محققين كاربرد خارجي

 .)al., 2013از طرفي ،يكي از مشكالت كنوني كشور

روی با تأثير بر بيوسنتز اسيدهاي آمينه ضروري و

يباشد .لذا
سوء تغذيه ناشي از دريافت كم پروتئين م 

ايجاد تعادل بين آنها ،ضمن افزايش ميزان پروتئين

فنظر از افزايش ميزان پروتئين دانه ،توجه به بعد
صر 

دانه ،يك فيت پروتئين را افزايش داد .عنصر روی باعث

يباشد .يك فيت پروتئين
يك في پروتئين نيز ضروري م 

سنتز و انتقال بهتر پروتئین به دانه گندم میگردد که

پروتئين را با ايجاد تعادل بين
Bybordi and Malakouti,
Bharti et al., 2013

تابع ميزان اسيدهاي آمينه موجود در آن بهخصوص

این امر منجر به باال رفتن عملکرد کیفی محصول می-

اسيدهاي آمينه ضروري و تعادل بين آنهاست كه با

شود .دلیل آن این است که روی بهعنوان عنصر

يشود .ارزش
شناخته م 

پلیمراز در سنتز پروتئینها نقش

عنوان ارزش بيولوژ يكي

ساختمانی در

RNA

بيولوژ يكي پروتئين غالت از جمله گندم بهدليل پایین

دارد .در اثر کمبود عنصر روی فعالیت آنزیم

بودن ميزان اسيدهاي آمينه ليزين و ترهئونين پایین

پلیمراز کم میشود و با کاهش انتقال اسیدهای آمینه و

ينمايند كه
است .بر اين اساس محققين تالش م 

سنتز و در

باال رفتن میزان تجزیه و تخریب

RNA

RNA
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( Hemantaranjan

کاربرد روی عالوه بر انباشت آن در دانه ،میزان اسید

 .)andهمچنین افزایش درصد پروتئین

آسکوربیک دانه نیز افزایش یافت .از ديگر فاكتورهاي

دانه در شرایط کاربرد روی را میتوان به تأثیر عناصر

تع يي ن كننده يك فيت گندم ميزان روي و آهن انباشته

ریزمغذی در افزایش جذب نیتروژن نسبت داد یعنی

يباشد .در اين گياه ذات ًاًا ميزان آهن و
شده در دانه م 

گیاه با در دسترس داشتن عناصر کم مصرف ،استفاده

روي انباشته شده در دانه پایین بوده و همين عامل

بهینهای از نیتروژن موجود در خاک کرده و در نتیجه

سبب كاهش ارزش تغذيهاي آن شده است .در

پروتئینسازی افزایش مییابد .از سوی دیگر عناصر

كهاي آه يك بهدليل پایین بودن ميزان روي و آهن
خا 

ریزمغذی در ساختمان برخی از پروتئینها و همچنین

يگردد .در مقابل در دانه گندم
قابل جذب ،كمتر نيز م 

در متابولیسم پروتئین شرکت میکنند و از این طریق

ميزان اسيد فيت كي

يباشد .اين تر يك ب بهدليل
باال م 

نیز ممکن است باعث افزایش مقدار پروتئین گردند.

توان شالته كنندگي باال يي كه دارد عناصر ريزمغذي

از جمله ويتامينهاي

مانند آهن و روي را شالته نموده و مانع جذب اين

نهایت تولید پروتئین کاهش مییابد
Grag, 1988

اسيد آسكورب كي

يا ویتامین

C

يباشد كه نقش ويژهاي در
اكسيد و احيا كننده م 

يگردد (
عناصر در روده م 

;Urbano et al., 2000

يكند .اين ويتامين همانند ساير
سالمتي انسان ايفا م 

2003

يها بايستي از طريق غذا تأمين گردد.
ريزمغذ 

کاربرد روی سبب انباشت آن در دانه و باعث غنی

در بذور در حال جوانهزني

( Nan et al., 2002; Nautiyal et al.,

همچنين ،اسيد آسكورب كي

 .)Prasad,محققان بر این نکته تأکید دارند که

شدن دانه میگردد

به روي از ديگر

عآوري
تأمين كننده پتانسيل هيدروژن الزم براي جم 

 .)2011نسبت مولي اسيد فيت كي

انواع اكسيژن فعال در چرخه گلوتاتيون-آسكوربات

يباشد .اين شاخص برای
صهاي يك في گندم م 
شاخ 

يباشد (اسفندياري و همكاران .) 95 31 ،با اجرای
م

ارزیابی قابلیت استفاده عناصر مغذی موجود (بهويژه

این چرخه انواع اکسیژن تولید شده در طی

روی) در مواد غذایی کاربرد دارد (

World Health

 .)Organization,بهعبارت ديگر ،نسبت مولي

فرآیندهایی مانند تنفس جمعآوری شده و از آسیب

1996

به بخشهای کلیدی سلول مانند غشاها جلوگیری

اسید فیتیک به روی مهمترین عامل تعیین كننده

مینماید که برآیند آن افزایش میزان تنفس رشد و

زیست فراهمی روی در بدن تلقی میشود .بهطوری-

کاهش هدر رفت کربن به شکل دیاکسید کربن

که

گزارش ميكند که چنانچه مقدار

است .برآیند این عوامل سبب افزایش ساختار گیاهچه

این شاخص در هر ماده غذایی کمتر از  5باشد ،بیش

و ویگور آن میگردد (Smirnoff, 2000؛ اسفندیاری و

از  55درصد عناصر معدنی موجود در آن ماده غذایی

محبوب .) 93 31 ،براین اساس حضور اسید

در سیستم گوارشی بدن قابل جذب خواهد بود ،ولی

آسکوربیک در دانههای گندم تولید شده هم برای

اگر این نسبت بین  5تا  15باشد فقط  35درصد

انسان و هم برای کشت آن بهعنوان بذر یکی از

يباشد و در مقادير بیش
عناصر موجود قابل جذب م 

فاکتورهای کیفی محسوب میشود .در ارتباط با تأثیر

از  25براي شاخص ياد شده ،هیچ عنصر معدنی قابل

Welch,

يدهد كه
جذب نخواهد بود .برآيند اين موارد نشان م 

گزارش کردند که با

بايستي با استفاده از راهكارهاي ممكن نسبت مولي

مثبت کاربرد روی بر میزان اسید آسکوربیک،
2003

و

Bharti et al., 2013

Gibson, 1998

چالشها و راهکارهای پیش رو برای بهبود21 ...

اسید فیتیک به روی را كاهش داده و از اين طريق

فیتیک به روی را کاهش داد ( )Erdal et al., 2002و

امكان جذب عناصر ريزمغذي در بدن انسان را

بدین ترتیب عناصر غذایی در نانی که از این گندم

افزايش داد .بر اين اساس محققين متعددي كاهش

تهیه میشود برای انسان قابل جذب بوده و در نهایت

يسازي زيستی گزارش
نسبت ياد شده را با روش غن 

در فرآیند تهیه آرد نیازی به سبوسگیری نخواهد بود

;Hussain et al., 2013; Bharti et al., 2013

يسازي زيستی زراعي،
( .)Malakouti, 2011روش غن 

 .)Imran et al., 2015از داليل كاهش نسبت ياد شده

راهكاري كوتاه مدت براي افزايش كمي و يك في

يتواند ناشي از باال رفتن
در حضور عنصر روي م 

يآيد .زيرا اثرات مثبت اين روش
عملکرد بهشمار م 

ميزان عنصر روي در دانه و افزايش عملكرد دانه

يباشد .اما
در سال اجراي طرح قابل مشاهده م 

تها
باشد .زيرا عنصر روي در بيوسنتز كربوهيدرا 

تهاي اين روش ،توقف تيمار
عليرغم تمامي مزي 

يكند و با افزايش ميزان روي قابل جذب و
دخالت م 

يها سبب برگشت به حالت اول و
گياهان با ريزمغذ 

قتر
ًال اين تر يك ب در دانه رقي 
افزايش عملكرد عم ًال

يگردد كه مهمترين
كاهش عملكرد كمي و يك في م 

يگردد .در این ارتباط  Bharti et al., 2013بیان کردند
م

يگردد .بر همین اساس
معايب اين روش محسوب م 

که غنیسازی زیستی از طریق کاربرد خاکی بههمراه

امروزه محققین معتقدند که روش بهنژادی ضمن

محلولپاشی سولفات روی سبب افزایش غلظت روی

حفظ اثرات مثبت روش بهزراعی قادر است اثرات

در دانه و کاهش میزان اسید فیتیک شد .سایر محققین

منفی آن را برطرف نماید.

نیز به افزایش غلظت روی در دانه و فراهمی زیستی

 -راهکار بهنژادی یا ژنتیکی :یکی از راهحلهای

نمودهاند (

( ،)Bioavailabilityهمچنین کاهش غلظت فیتات و
شاخص نسبت مولی اسید فیتیک به روی در اثر

مؤثر برای افزایش تولید در مناطقی که دچار کمبود
روی هستند ،انتخاب ارقام متحمل به کمبود روی یا

کاربرد روی در گیاهان مختلف مثل گندم و برنج

ارقامی با توان باالی جذب روی از خاک میباشند.

Hussain et al., 2013; Imran et al.,

استفاده از ژنوتیپهای مقاوم و کارا در جذب و

اشاره کردهاند (

 .)2015باتوجه به اینکه بخش اعظم اسید فیتیک در
رویان ،اسکوتلوم و الیه آلرون متمرکز است که از
لحاظ علمی بهمنظور کاهش میزان آن در آرد تولیدی،
سبوس جدا میشود ولی بیشترین میزان عناصر کم
مصرف دانه نیز در همین بخشها است
 .)2010; Stomph et al., 2011تحقیقات

استفاده از روی میتواند تکمیل کننده کاربرد روی در
نظر گرفته شود .مخصوص ًاًا در شرایط ایران که درصد
باالیی از کشاورزان از کمبود روی در خاک مزرعه
خود آگاه نبوده و عدم دسترسی به کودهای محتوی

( Peng et al.,

روی که کاربرد این عنصر را در شکل بهزراعی با

Hussain et al.,

یکند که ضمن افزایش هزینه
هزینههایی همراه م 

 2013نشان داد که در آرد سبوسگیری شده ،کمترین
غلظت روی و فراهمی زیستی نسبت به آرد بدون
سبوسگیری وجود داشت .با مصرف سولفات روی
در مزارع گندم میتوان غلظت روی را افزایش ،مقدار
اسید فیتیک کاهش و در نهایت نسبت مولی اسید

تولید ،ممکن است به دالیل مختلف از اجرای آن
کشاورزان صرف نظر نمایند .استفاده از ارقام گندم با
کارایی باالی روی ،میتواند با تواناییهای
فیزیولوژیک خود حداقل میزان روی قابل جذب را
دریافت نموده و عالوه بر کاهش مصرف کودهای
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شیمیایی ،افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول

ساختار و عملکرد آن ندارد) تأثيري نداشت .در مقابل

تولید شده را بهدنبال دارند .وجود تنوع ژنتیکی بین

روي باال ،فعاليت آنزيمهاي

ژنوتیپها به وجود مکانیسمهای درگیر در داخل گیاه
و نیز خاک مرتبط میباشد (

در ارقام با كارا يي
كربون كي

آنهيدراز و

Cu/Zn-SOD

بههمراه آنزیم

Rasouli-Sadaghiani,

نیترات ردوکتاز در شرایط کمبود روی در مقایسه با

 .)2011در این ارتباط بر روی ژنوتیپهای مختلف

شرایط کافی بودن روی تغییری نداشت .این محققین

تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است بهطور مثال

معتقدند که دلیل تولید ماده خشک نزدیک به شرایط

در بررسیهای خود بر

کافی بودن روی در محیطهایی که با کمبود روی

Synthetic

مواجه هستند ناشی از ویژگی این ارقام در بکارگیری

 )hexaploid wheatو مدرن در شرایط کمبود و کفایت

روی موجود در ساختار گیاه در فرآیندها و مسیرهای

روی بیان کردند که تفاوتهای محسوس ژنتیکی از

متابولیسمی که نقش مهمی را در تولید ماده خشک یا

نظر بروز نشانههای کمبود روی (بین کم تا زیاد) و

مکانیسمهای دفاعی گیاه دارند میباشد .بهعبارت

کارایی روی (بین  70تا  00 1درصد) وجود دارد.

دیگر ،این ارقام از توانایی اختصاص روی موجود در

روی

گیاه بر اساس اولویتهای متابولیسمی گیاه یا

Genc and McDonald, 2004

روی گندمهای هگزاپلوئید سنتتیک (

همچنین تحقیقات

Hacisalihoglu et al., 2004b

 35ژنوتیپ لوبیا و

Narwal et al., 2012

روی 14

مسیرهای ضروری است .بهطور کلی مکانیسمهایی که

ژنوتیپ گندم نشانگر تفاوت و تنوع وسیع ژنوتیپی

با استفاده از آنها ارقام متحمل گندم قادر به تأمین

بین آنها در واکنش به شرایط کفایت و کمبود عنصر

روی مورد نیاز خود میباشند به شرح زیر است:

شهاي متعددي در
روی است .عنصر روي داراي نق 

 -افزایش روی قابل جذب در ناحیه ریزوسفر :در

پها با كارا يي روي
يرود در ژنوتي 
گياه بوده و انتظار م 

شرایط کمبود روی ،گیاه برای افزایش روی قابل

باال غلظت و محتوای روی بيشتر باشد .ولی در

جذب در ناحیه ریزوسفر ممکن است چندین

Hacisalihoglu et al.,

مکانیسم را در پیش بگیرد ،تراوش پروتون از ریشه،

مطالعات صورت گرفته توسط

 2004aعدم تفاوت از نظر غلظت و محتواي روي بين
در بخشهاي مختلف (نظير غشاها ،آپوپالست،
واكوئل و ديواره سلولي) ارقام با كارا يي روي باال و
متحمل گزارش شده است .با توجه به اينكه روي
يكند
نقش كوآنزيمي براي آنزيمهاي متعددي را ايفا م 
آنها به تأثير روي بر عملكرد آنزيمها پرداختند .نتايج
حاصل نشان داد كه در شرايط كمبود روي فعاليت
آنزيمهاي مانند كربون كي

آنهيدراز و

Cu/Zn-SOD

در

ييابد .درحاليكه
رقم با كارا يي روي پایین كاهش م 
در اين رقم كمبود روي بر فعاليت آنزيم نيترات
ردوكتاز (بهعنوان آنزیمی که روی هیچ نقشی را در

ترشح ترکیبات کالتکننده روی از قبیل اسیدهای آلی
و اسیدهای آمینه و آزادسازی فیتوسیدروفرهای
( )Phytosiderophoresکمپلکس کننده روی از ریشه
به محیط ریزوسفر (

;2003

;Graham and Rengel, 1993

Kochian,

et al., 2010

and

Hacisalihoglu

 .)Khoshgoftarmaneshدر این ارتباط

Rasouli-Sadaghiani, 2011

بیان کردند که یکی از

دالیل اختالف غالت در توانایی جذب روی موجود
در خاک بهویژه در خاکهای آهکی ممکن است
ناشی از تفاوت توانایی آنها در آزادسازی اسیدهای

آلی از ریشه باشد .این ترکیبات بهعلت داشتن گروه-
های عاملی کربوکسیل و آمین ،قادر به تشکیل

چالشها و راهکارهای پیش رو برای بهبود23 ...

کمپلکس با کاتیونهای فلزی از جمله روی هستند

کمبود آهن یافت شده است که سبب مقاومت به

 .)Aravindکمپلکس عناصر با

( ;Kanazawa et al., 1994

(and Prasad, 2005

شرایط کمبود آهن میشوند

کالته کنندههای آلی باعث افزایش حاللیت عناصر کم

 .)Higuchi et al., 1999مشیری و همکاران ( ) 89 31و

مصرف در خاک و همچنین جذب آنها توسط گیاه

در بررسی ارقام مختلف

میشود .در این ارتباط

Dessureault-Rompre et al.,

Daneshbakhsh et al., 2013

گندم بیان کردند که در شرایط کمبود روی ،ارقام

بیان کردند که آنیونهای اسیدهای آلی ترشح

توانایی متفاوتی در ترشح فیتوسیدروفر دارند .به-

شده از ریشه نقش بسیار مهمی در افزایش غلظت

طوریکه ارقام با کارایی روی باال (روی-کارا)

روی در محلول ریزوسفر دارد .از دیگر مکانیسمهای

فیتوسیدروفر بیشتری نسبت به ارقام با کارایی روی

گیاهی برای جذب روی موجود در خاک آزادسازی

کمتر تولید کردند .پس نتیجه گرفتند که جذب روی

فیتوسیدروفرها میباشد .آزادسازی فیتوسیدروفرها در

بیشتر در ارقام روی-کارا میتواند به خاطر آزادسازی

شرایط کمبود روی سبب میشود که روی غیرقابل

بیشتر فیتوسیدروفر از ریشه آنها باشد .در این مورد

جذب بهصورت قابل جذب برای گیاه تبدیل شود.

بیان شده است که ژنوتیپهای با تولید فیتوسیدروفر

فیتوسیدروفرها ظرفیت باالیی برای تشکیل پیوند با

بیشتر از وزن خشک باالتری در شرایط کمبود روی

2008

آهن و روی و افزایش تحرک آنها بهویژه در خاک-

برخوردارند که احتماًالًال علت آن به خاطر تأمین روی

 .)Treebyفرم غالب

مورد نیاز برای مکانیسمهای درونی گیاه و تولید مواد

فیتوسیدروفر ترشح شده از ریشه ،اسید -2دکسی

فتوسنتزی بیشتر است (مشیری و همکاران.) 89 31 ،

موجینیس () )2'-deoxymugineic acid (DMAاست که

بهطور کلی تنوع ژنتیکی گستردهای برای توانایی رشد

در شرایط کمبود روی و آهن مشابه میباشد .میزان

گیاه ،ماده خشک تولیدی و کارایی استفاده از روی در

آزادسازی فیتوسیدروفرها توسط ریشهها به عوامل

شرایط کمبود روی در بین گونههای مختلف غالت

مختلفی بهویژه سن گیاه ،شدت کمبود روی ،تجزیه

گزارش شده است (

میکروبی فیتوسیدروفرها ،دما و شدت نور بستگی

.)Narwal et al., 2012; Vanitha et al., 2016

های آهکی دارند

دارد

(et al., 1989

(et al., 1991

 .)Zhangدر شرایط کمبود روی

میزان آزادسازی فیتوسیدروفر در میان ارقام و
همچنین گونههای مختلف غالت متفاوت است که
دلیل این تفاوت ژنتیکی بین ارقام گندم بهخوبی
شناخته نشده است

(et al., 2013

.)Daneshbakhsh

گزارش شده است که فعالیت آنزیمهای نیکوتیامین
سینتاز

()(NAS

synthase

)Nicotianamine

نیکوتیامین آمینو ترانسفراز (

;Genc and McDonald, 2008

 افزایش میزان جذب روی توسط ریشهها :الزم بهذکر است که در جذب عناصر غذایی غیر متحرک در
خاک عالوه بر محلول و قابل جذب نمودن آنها،
ویژگیهای ریشه گیاه مانند تعداد ریشههای موئین،
سرعت رشد و گسترش ریشه ،طول کل ریشه ،سطح
جذب ریشه و سرعت جذب عنصر توسط ریشه مؤثر

و

هستند ( .)Dong et al., 1995; Pande et al., 2007لذا،

Nicotianamine

گسترش ریشه و تغییر ساختار مورفولوژیکی آن در

) )aminotransferase (NAATکه در ارتباط با بیوسنتز
فیتوسیدروفر هستند در جو و برنج تحت شرایط

غلظتهای پایین با افزایش سطح بیشتر ریشه در
جذب بیشتر عناصر نقش دارند.
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یکی دیگر از دالیل توانایی گیاهان در جذب روی،

با این حال تحقیقات نشان داده که در داخل گیاه،

ممکن است مربوط به اختالف آنها در تعداد و نوع

( )Nicotianamineکالت تشکیل

پروتئینهای ناقل روی (همانند انتقال دهندهها و

نیکوتیامین

()(NA

شده از چندین فلز انتقالی دو ظرفیتی) عامل انتقال-

کانالهای یونی) در ریشه باشد .در این ارتباط بیان

دهنده روی در عرض آوند است قادر به انتقال آهن،

برخی از ژنها نقش بهسزایی دارند که در شرایط

مس و منگنز نیز میباشد (

کمبود روی فعال میشوند .ناقلهایی که در جذب و

 .)1993از این رو ،میزان روی در دانه به غلظت روی

توزیع روی در گیاه نقش دارند بهطور کلی شامل

در بافتهای گیاهی (مثل ساقه و برگ) و کارایی

هستند .ناقلهای

انتقال روی از آنها به دانه بستگی خواهد داشت و

در جذب روی از خاک و انتقال آن از

باتوجه به تنوع ژنتیکی وسیعی که برای صفات فوق

بیرون سلول به داخل سیتوپالسم نقش دارند ،در

وجود دارد ،میتوان در برنامههای بهنژادی استفاده

حالی که ناقلهای خانواده  CDFباعث انتقال روی از

کرد .همچنین در غالت ،فعالیت بیشتر آنزیم کربونیک

Durmaz et

آنهیدراز در برگ و وجود زیادتر گروههای

 .)al., 2011در این مورد ،قاسمی و همکاران () 94 31

سولفیدریل در غشاء پالسمایی سلولهای ریشه

بیان کردند که یکی از دالیل روی-کارایی ارقام گندم

 )Rengel,بهعنوان مکانیسمهای

پروتئینهای خانواده
خانواده

ZIP

ZIP

و

CDF

سیتوپالسم به خارج از سلول میگردند (

ممکن است بهعلت افزایش سطح بیان ژن

ZIP1

در

(1995 a; 1995 b

Stephan and Scholz,

درگیر در کارایی استفاده از روی گزارش شدهاند .به-

ریشه و در نتیجه انتقال روی از خاک به گیاه باشد.

طور کلی ،انتخاب ژنوتیپهایی از گیاهان که مقاومت

همچنین  Pedas at al., 2009نشان دادند که در شرایط

بیشتری نسبت به کمبود روی داشته باشند ،روش

کمبود روی ،ژنهای ناقل  ZIP3و  ZIP5در ریشه جو

مناسبی برای غلبه بر کمبود روی در گیاهان محسوب

بیان شده و باعث افزایش تحمل گیاه به کمبود روی

 .)Broadleyشکل  2الف،

در

ژنوتیپی را نشان میدهد که به کاربرد روی پاسخ

Grotz et al.,

مثبت نشان داده و کمبود روی سبب کاهش ارتفاع

نیز گزارش شده است .مشیری و همکاران

گیاهچه و سبب کلروزگی برگ شده است ،در حال

( ) 89 31بیان کردند که بهطور متوسط ارقامی که

که شکل  2ب ،ژنوتیپی را نشان میدهد که ماده

کارایی روی بیشتری داشتند ،کارایی بیشتری نیز در

خشک تولیدی در هر دو شرایط باهم برابر هستند

جذب روی داشتند.

ولی در عالئم ظاهری با هم متفاوت میباشند و در

 -جابهجا یی و کارا یی بهتر در استفاده از روی در

نهایت شکل  2ج ،ژنوتیپی مشاهده میشود که کمبود

میگردد .نقش مؤثر ژنهای ناقل

ZIP1

افزایش تحمل گیاه به کمبود روی توسط
1998

و

میشود

(et al., 2007

ZIP3

داخل گیاه :توانایی آوندهای گیاه در انتقال روی از
ریشه به قسمتهای هوایی و انتقال مجدد آن از
بخشهای رویشی به دانه نقش بهسزایی در کارایی

روی باعث کاهش رشد شده است و عالئم ظاهری
قابل مشاهده نیست.
نتیجهگیری کلی

روی دارند .فرم انتقال عناصر ریزمغذی چه بهصورت

غنیسازی زیستی ،بهبود هر دو بعد کمی و کیفی

یونی یا کالت ،در بسیاری از موارد نامشخص است.

عملکرد را مد نظر دارد و از طریق زراعی و ژنتیکی

چالشها و راهکارهای پیش رو برای بهبود25 ...

بهدنبال رسیدن به اهداف خود در بهبود امنیت غذایی

روشی مؤثر ،پایدار ،کم هزینه ،ایمنتر از لحاظ

است .پس غنیسازی زیستی گندم بهعنوان نقش مهم

تغذیهای و با ضریب پوشش بسیار باال بهشمار میآید.

این گیاه در تأمین انرژی و پروتئین مردم کشور
ب

الف

ج

شکل  -2شما یی از تأثیر کاربرد خاکی سولفات روی ( 5میلیگرم بر کیلوگرم خاک) بر گیاهچههای سه ژنوتیپ گندم بهاره .بهترتیب ژنوتیپهای ( 45430الف)،
آذربایجان (ب) و ( RCOLج).
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