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  چكيده
روي بطور مستقيم و باشند. لكرد گياه ذرت به عنوان سومين غله مهم جهان، ميروي و مس از عناصر ضروري براي رشد و عم

به ميزان زيادي به نيز  غيرمستقيم مورد نياز چندين سيستم آنزيمي است. ضرورت وجود مس براي رشد طبيعي و توليد مثل در گياهان
مي باشد كه عملكردهاي  متابوليكي متفاوت اما مهم   سبب حضور  مس به عنوان تشكيل دهنده  چندين پروتئين و تعداد زيادي آنزيم

در شرايط شور جذب عناصر . افتدبر همكنش روي و مس در سطوح جذبي اتفاق مياين دو عنصر داراي برهمكنش هستند.  .دارند
بررسي در اين پژوهش به  بين عناصر و يونهاي سمي كاهش مي يابد. يتيغذايي به دليل كاهش فعاليت ريشه و خاصيت ضد

برهمكنش سطوح مختلف شوري، روي و مس و تاثير آن ها بر ميزان اين عناصر ريزمغذي در برگ گياه ذرت و خاك پرداخته شده 
نتايج نشان داد به طور كلي تنش شوري باعث كاهش غلظت مس و روي برگ مي شود. كاربرد روي در همه شرايط تاثير مثبت  است.

شت. همچنين در هر دو شرايط شور و غيرشور، تيمارهاي روي باعث كاهش غلظت مس گرديد و معني داري بر غلظت روي برگ دا
 دار روي گرديد. و در سمت مقابل، كاربرد مس نيز در شرايط شور موجب كاهش معني

 
 كلمات كليدي: خاك، ذرت ،روي شوري،مس

  
  همقدم

روي در فعالت اكسين ها و باشند. مين غله مهم جهان، ميروي و مس از عناصر ضروري براي رشد و عملكرد گياه ذرت به عنوان سو
 .)1383مولد پروتئين مي گردد (كشاورز،  RNAموجب افزايش سنتز و  اه ضروري استسنتز پروتئين، توليد دانه و سرعت تكامل گي

ه  نوان تشكيل دهندمس به ع  حضورمس براي رشد طبيعي و توليد مثل در گياهان بلند به ميزان زيادي به سبب  وجودضرورت 
هم در بر گيرنده  ها ي م پروتيننزيم مي باشد كه عملكردهاي  متابوليكي متفاوت اما مهم  دارند ،اين چندين پروتئين و تعداد زيادي آ

د در گياه  دار و تنظيم اكسين ها پروتئيننقش هاي كليدي مثل تنفس، فتوسنتز، متابوليسم فنل، لينگين سازي، سنتز  ،مس
(Shorrocks and Alloway ,2005. 1988, افتدبر همكنش روي و مس در سطوح جذبي اتفاق مي).(Turnlund et al . در

همچنين عناصر و يونهاي سمي كاهش مي يابد. بين  يتيشرايط شور جذب عناصر غذايي به دليل كاهش فعاليت ريشه و خاصيت ضد
 ).Luken،2010يابد (و انتقال عناصر غذايي به داخل گياه كاهش مي تحت شرايط تنش شوري ميزان رشد ريشه و به دنبال آن جذب

ميزان اين عناصر ريزمغذي در برگ گياه در اين پژوهش به بررسي برهمكنش سطوح مختلف شوري، روي و مس و تاثير آن ها بر 
برگ مي شود. كاربرد  نتايج نشان داد به طور كلي تنش شوري باعث كاهش غلظت مس و روي پرداخته شده است. ذرت و خاك

اي روي روي در همه شرايط تاثير مثبت و معني داري بر غلظت روي برگ داشت. همچنين در هر دو شرايط شور و غيرشور، تيماره
  دار روي گرديد.ر موجب كاهش معنيدر شرايط شونيز كاربرد مس باعث كاهش غلظت مس گرديد و در سمت مقابل، 
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  مواد و روش ها
ل در قالب طرح كامال يدرصد زراعي انجام گرفت. آزمايش به صورت فاكتور 70اي با حفظ رطوبت در رايط گلخانهاين پژوهش در ش

و   =dS/m EC 0.7تصادفي با در نظر گرفتن چهار تكرار انجام شد. فاكتورهاي به كار گرفته شده عبارت بودند دو سطح شوري 
3dS/m EC=ميليگرم در كيلوگرم در  10و 5و0در كيلوگرم خاك) و سه سطح مس (ميليگرم  20و10و 5و0( ،  چهار سطوح روي

كيلوگرم بود. تعداد  3متر و مقدار خاك هر گلدان يسانت 40متر و ارتفاع آنها يسانت 30هاي بكار رفته در آزمايش خاك). عرض گلدان
ده دو بوته باقي گذاشته شد و مابقي در هر گلدان كشت شد. پس از سبز شدن بذرهاي كاشته ش SC704دانه بذر ذرت از رقم  10

ها از نظر فضايي و مكاني در روز بعد از كاشت و طي مرحله رويشي بود. در تمام مراحل، گلدان 85وجين شدند. مدت زمان آزمايش
رگ گياه و ميزان عناصر مس و روي در بجايگاه مشابهي قرار داشتند، بطوريكه نور يكساني دريافت مي كردند. پس از پايان آزمايش 

 و مقايسه گرفته قرار يآمار تحليل و تجزيه مورد SPSSافزار  نرم از استفاده با آمده بدست يها اندازه گيري شدند. داده خاك

  .شد انجام درصد پنج يمعني دار سطح در و دانكن آزمون از استفاده با ميانگين ها
  نتايج و بحث

همه سطوح موجب كاهش معني دار غلظت مس برگ بوته هاي ذرت گرديد در هر دو شرايط شور و غير شور؛ كاربرد روي در 
درصد كمتر از  6/7و  4/5، 1/4ميلي گرم در كيلوگرم روي به ترتيب به مقادير  20و  10، 5). غلظت مس برگ در تيمارهاي 1(شكل 

تر بود. اين مقادير براي شرايط با دسي زيمنس بر م 6/0غلظت مس برگ در تيمار بدون كاربرد روي در شرايط با هدايت الكتريكي 
) بيان كرده است كه مس و روي در 1373درصد بود. كريميان ( 9/28و  1/9، 5/6دسي زيمنس بر متر معادل  0/3هدايت الكتريكي  

ي ميل 1/57جذب با هم رقابت داشته و سيستم جذب و انتقال آن ها براي هر دو يكسان است. به طور كلي در هر دو شرايط شور (
ميلي گرم در  5ميلي گرم در كيلوگرم)، بيشترين غلظت مس در تيمار بدون كاربرد روي و كاربرد  0/55و غيرشور ( گرم در كيلوگرم)

  ).1كيلوگرم مس به دست آمد (شكل 
  

  
هاي با حروف يكسان بر اساس آزمون دانكن و غير شور. ستون تاثير كاربرد روي و مس بر غلظت مس در برگ بوته هاي ذرت در دو شرايط شور .1شكل 

  داراي تفاوت معني دار نيستند.
 

بر اساس نتايج تجزيه وارايانس، همه اثرات اصلي، برهمكنش هاي دوگانه و سه گانه، به جز برهمكنش دوگانه شوري با مس، بر 
ميلي گرم در كيلوگرم روي  20يط غيرشور در تيمار كاربرد ). بيشترين غلظت روي در شرا1غلظت روي برگ معني دار بود (جدول 

ميلي گرم در كيلوگرم  20ميلي گرم در كيلوگرم) و در شرايط شور نيز در تيمار كاربرد  8/66ميلي گرم در كيلوگرم مس ( 10با كاربرد 
ته هاي پژوهش هاي پيشين مطابقت دارد اين نتايج با ياف ).2ميلي گرم در كيلوگرم) به دست آمد (شكل  8/64روي بدون كاربرد مس (
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 -Elكه گزارش كردند كه غلظت روي در اندام هوايي بسياري از گياهان زراعي مانند ذرت در اثر تنش شوري كاهش يافته  است (

Enany, 2001 .( 

  

  
هاي با حروف يكسان بر اساس آزمون دانكن و شرايط شور و غير شور. ستون. تاثير كاربرد روي و مس بر غلظت روي در برگ بوته هاي ذرت در د2شكل 

  داراي تفاوت معني دار نيستند.
  

معني دار بود، در حالي كه شوري، روي و برهمكنش آن ها تاثير معني داري بر غلظت  در خاك بر غلظت مسمس تاثير تيمار اصلي 
ميلي گرم در كيلوگرم باعث افزايش معني دار غلظت مس خاك  10و  5 ). كاربرد مس در هر دو سطح1مس خاك نداشتند (جدول 

ميلي گرم در كيلوگرم اثر  15تا  5). در برخي پژوهش هاي پيشين نيز مشخص شد كه كاربرد غلظت هاي روي از 3گرديد (شكل 
و  2/38رم مس باعث افزايش ميلي گرم در كيلوگ 10و  5. كاربرد (Kausar et al., 1976)قابل توجه بر غلظت مس نداشته است 

). به طور كلي در 3تفاوت معني داري مشاهده شد (شكل درصدي غلظت مس خاك گرديد. در بين هر سه تيمار كاربرد مس  3/69
 ,.Alpastan et al)خاك هاي شور غلظت و فراهمي عناصر غذايي كم مصرف مانند مس به طور قابل توجهي كاهش مي يابد 

  بايد حد مس در خاك را باالتر در نظر گرفت. . در اين شرايط(2002

 
هاي با حروف يكسان براي هر اثر اصلي، بر اساس آزمون دانكن داراي . تاثير شوري و كاربرد روي و مس بر غلظت مس خاك بوته هاي ذرت. ستون3شكل 

  تفاوت معني دار نيستند.
  

 20و  10، 5) ؛ به طوري كه كاربرد روي در هر سه سطح 1(جدول  داشتمعني دار اثر وي خاك تنها تيمار اصلي روي بر غلظت ر
و  10، 5). غلظت روي خاك در تيمارهاي كاربرد 4ميلي گرم در كيلوگرم باعث افزايش معني دار غلظت روي خاك گرديد  (شكل 

ت به تيمار بدون كاربرد روي بيشتر بود. تفاوت معني داري درصد نسب 1/120و  1/86، 5/46ميلي گرم در كيلوگرم روي به مقادير  20
ميلي گرم در كيلوگرم روي مشاهده نشد  20و  10ميلي گرم در كيلوگرم روي و همچنين بين غلظت هاي  10و  5بين غلظت هاي 
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رد و افزايش سطوح مطابقت دارد كه گزارش كردند كارب (2006)و همكاران  El-Kuomey).  نتايج ما با يافته هاي با 4(شكل 
كاربرد روي توانايي گياه براي جذب عناصر در شرايط شور افزايش يافته است. با توجه به كاهش غلظت روي خاك در شرايط 

يابد ريختگي آوندها شده و رشد ريشه گياهان بهبود ميشوري؛ مصرف روي بيشتر به صورت خارجي موجب اصالح برهم
(Gadallah and Ramazan, 2007).  

  

 
هاي با حروف يكسان براي هر اثر اصلي، بر اساس آزمون دانكن داراي . تاثير شوري و كاربرد روي و مس بر غلظت روي خاك بوته هاي ذرت. ستون4شكل 

  تفاوت معني دار نيستند.
  

شود. كاربرد روي در همه شرايط تاثير مثبت و باعث كاهش غلظت مس و روي برگ مي  به طور كلي تنش شوريكه نتايج نشان داد 
همچنين در هر دو شرايط شور و غيرشور، تيمارهاي روي باعث كاهش غلظت مس گرديد.  .معني داري بر غلظت روي برگ داشت

 يد.دار روي گردتيمار كاربرد مس نيز تاثير مثبتي روي برگ در همه شرايط داشت. كاربرد مس در شرايط شور موجب كاهش معني
ميلي گرم در كيلوگرم  10كاربرد روي و مس به ترتيب باعث افزايش غلظت روي و مس خاك گرديد. به طور كلي؛ مصرف مقادير 

  .توصيه مي گرددميلي گرم در كيلوگرم مس براي دستيابي به بهترين رشد ذرت در شرايط شور و غير  10روي و 
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The effect of levels of zinc and copper application on concentration of these nutrient in maize 
leaf and soil under saline conditions 

Abstract 
 

 
Zinc and copper are among essential nutrient for maize growth and yield as third most important 
cereals in the world. Zinc direct or indirectly is needed for several enzymatic systems. Essential role 
of copper in plants growth and reproductive mainly is related to structural role of copper in several 
protein and numerous enzymes; which have different and important metabolic functions. These two 
micro nutrient have interaction with together. Under saline conditions, nutrient absorption is 
reduced due to lower root activity and antagonism relation between nutrients and toxic ions. In this 
study, interaction effect of salinity, copper and zinc was evaluated on amount of these micronutrient 
in leaf maize and soil. The results showed that, generally, salt stress reduced copper and zinc 
concentration in the leaf. Zinc application in all conditions, had positive and significant effect on 
zinc concentration in the leaf. Furthermore, in both saline and non-saline conditions, zinc treatments 
decreased copper concentration; and in contrary, copper application reduced zinc concentration. 
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