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فصلنامه علمي – پژوهشي گياه و زيست بوم
سال  ،9شماره  ،53تابستان 9592

اندازهگیری میزان منیزيم و پتاسیم در دانههای قسمتهای مختلف خوشه گندم در طول دوره رشد
داود ارادتمنداصلی ،1علیرضا هوشمندفر ،1فرهنگ مراقبی ،2فرناز افدیده*2

چکیده
جهت انتخاب دانهها برتر در خوشه گنادم ( ، Triticum aestivum L. var. PBW-343مقادار منيازيم و پتاسايم در
دانه ها قسمت ها مختلف خوشه اندازه گير شد .خوشچه ها خوشه گندم به سه قسمت قاعده ا  ،ميانی و رأسی تقسايم
شد .سر دانه ها خوشچه ها به دو قسمت پايين و باااليی تقسايم گردياد .تیييارات مقادار منيازيم و پتاسايم در طای
روزها 17ام و 13ام و بلوغ اندازه گير شد .ميزا غلظت منيزيم و پتاسيم در روز 17ام در پايين ترين سطح بودند .در زما
بلوغ بيشترين مقدار ذخيره منيزيم و پتاسيم در خوشه اندازه گير شد .در طی زمايش منيزيم دانه ها پايينی خوشچه ها
مار معنی دار
ميانی خوشه اصلی در سطح باالتر نسبت به دانه ها ديگر بودند .نتايج نشا داد باتوجه به اينکه اخت
بين دانه ها پايينی خوشچه ها ميانی و قاعده ا نمی باشد می توا نها را در يک گروه قرار داد .در دانهها پايين ،خوشچه
ماار معنای دار باين داناه هاا پاايينی
ميانی ،خوشه اصلی ،مقدار پتاسيم نسبت به دانه ها ديگر بيشتر بودند .اخت
خوشچهها ميانی و قاعدها نمیباشد .میتوا نها را در يک گروه قرار داد .نتايج اين زمايش نشا داد کاه بارا کارهاا
اص ی از طيف وسيعتر از دانهها در مقايسه با کار ساير محققا میتوا است اده کرد.
واژههای کلیدی :گندم ،خوشه ،خوشچه ،منيزيم ،پتاسيم

 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساوه ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،ساوه ،ایران
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرری ،گروه زیستشناسی ،تهران ،ایران
* مكاتبهکننده(farnaz_afdideh@yahoo.com) :
تاریخ دریافت :پاییز 1931



تاریخ پذیرش :پاییز 1931
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در اياان بررساای مياازا منياازيم و پتاساايم در
قسمتها مختلاف خوشاه اصالی و خوشاچههاا
فرعی اندازه گرفته شد تا مشخص گاردد ياا ت ااوتی
بين نها از نظر ميزا ذخيره عناصر ماوردنظر وجاود
دارد يا خير .در اينصورت میتاوا براسااس ميازا
ذخيره عناصار در داناه نسابت باه انتخااب باذرها
مناسش برا کارها اص ی است اده نمود.

مقدمه
گندم يکی از غ ت اصلی جهاا باوده کاه تقريبااي
ميزا توليد ساالنه دود  %1/4بايد افزايش ياباد
تا بتواند نياز غذايی جمعيت روبهرشاد کاره زماين را
تاأمين کناد ( .)Rosgrant et al., 1995افازايش
غلظات عناصاار مایتوانااد در بااالبرد ارز غااذايی
دانااااههااا و افزايااااش عملکاارد نهااا مااورر باشااد
( .)Foulkes et al., 2010بررساای نشااا داده
افزايش ميزا پتاسيم میتواند موجش افزايش تحمل
بااه شااور در دانااههااا گناادم شااده ،امکااا
بهزيرکشترفتن گندم را در ناوا ی بيشاتر ممکان
میسازد (.)shirazi et al., 2005
منياازيم نقااش بساايار مهاام در واکاانشهااا
فيزيولااوژيکی و مولکااولی گناادم دارد .باارا مثااال
بررسیها نشا داده که  14تا  %71منيزيم کل گيااه
در مولکولها کلروفيل قرار دارد ،همچنين بهعنوا
 1فاکتور بسيار مهم در واکانشهاا نزيمای مانناد
فس وري سيو و دفس وري سيو و هيادروليز اناوا
ترکيبااات و در ساااختما بساايار از نوکلتوتياادها
وجود دارد (.)Marschner, 1995
پژوهشگرا عنوا میدارند موقعيت دانه در داخال
خوشه و خوشاچه مایتواناد کاام ي ازنظار تیذياها
مت اوت بوده درنتييه داناههاا خوشاههاا مياانی
میتوانند باه ميااازا بيشاتر رشاد کارده و ماواد
غااذايی بيشاااتر در نهااا وجاااود داشااته باشاااد
( .)Bangerth et al., 1985بنابراين ايان مایتواناد
توضايحی باشاااد بارا اينااااکه چاااارا داناههااا
مختلف دارا مقاديااار مت ااوتی از ماواد مایباشاد
( .)Calderini & Ortiz-Monasterio, 2003از
طر ديگر بهصورت غيرمساتقيم از ايان رو بارا
اص ج بذر و بهبود کي يت محیول میتوا اسات اده
نمود (.)Reynold et al, 2009



مواد و روشها
دانههاا گنادم ( Triticum aestivum L. var.

 )PBW-343در گلدا ها پ ساتيکی باا دهاناه 3
سااانتیمتاار و عمااق  11سااانتیمتاار پرشااده از
خاکها استريل لومیرسی با ويژگی  %13/1ماساه،
 %14/4رس 76/1 ،سيلت کاشته شد EC .خاک برابر
 1/1 ds/mو  pH 4/1و کاربن لاای  1/61بااود.
گناااادمهااااا در شرايااااط طبيعاای زياار پوشااش
پ سااتيکی رشااد داده شاااادند .گياهااا براساااس
رو ) Houshmandfar et al (2008بيااار و
ه تها يکبار محلولدهای شاد ()NPK 10:10:10
( .)Banowetz et al., 1999در روزهااا 17ام و
13ام و زما بلوغ هر بار  11خوشه برداشاته و ماورد
بررسی قارار گرفات .هار خوشاه اصالی داناههاايش
براساس موقعيت قارار گارفتن نهاا باه ساه قسامت
تقسااايم شاااد .خوشاااچههاااا  1-4را قاعااادها ،
خوشچههاا  6-14مياانی و خوشاچههاا 16-11
رأسی گ ته شد .در هار خوشاچه داناههاا پاايينی،
ابتدايی يا قاعدها و دانهها بااليی انتهايی يا رأسی
گ ته شد (شکل شماره  . 1نمونهها در و  41درجه
به مدت  41ساعت خشک شده و سار نااليز نهاا
براساااااس رو ()Chaturvedia et al., 2006
انياااام شااااد .مياازا عناصاار باهوسيله دستگاه

36



فصلنامه علمی  -پژوهشی گیاه و زیست بوم /سال  ،9شماره  ،53تابستان 2591

Inductively Coupled Plasma-( ICP-AES
 )Atomic Emission Spectroscopyاندازهگيار

مقايسه مار بين ميانگياانها باه وسايله زماو
 T-testانيام گرفت.

شد.

شكل  -1خوشچههای خوشه اصلی به  3قسمت قاعدهای ( ،)5-1ميانی ( )15-5و رأسی ( ) 20-11تقسيم شدهاند.
همچنين دانههای خوشچه به دانههای پايينی ) (bو بااليی )(a

در روز 13ام باااالترين مياازا منياازيم مربااوت بااه
دانهها پايينی خوشچهها ميانی خوشه اصالی باه
مقاادار  1/1447ميلاایگاارم در کيلااوگرم و کمتاارين
مقدار اندازهگير شاده منيازيم در داناههاا باااليی
خوشچهها رأسی خوشه اصالی باه مقادار 1/1731
ميلیگرم در کيلوگرم میباشد.
باالترين ميانگين اندازهگير شده بين خوشچهها
خوشه اصلی مربوت به خوشچهها ميانی میباشد.
در زمااا بلااوغ و رساايدگی دانااه باااالترين مياازا
انادازهگياار منياازيم مربااوت باه دانااههااا پااايينی
خوشچهها ميانی خوشه اصالی باه مقادار 1/1461
ميلااایگااارم در کيلاااوگرم و کمتااارين مقااادار
اندازهگير شده در داناههاا باااليی خوشاچههاا

نتايج
همااا گونااه کااه در جاادول شااماره  1و شااکل 1
درخیوص منيازيم مشااهده مایشاود ،در روز 17ام
بيشترين ميزا اندازهگير شده منيزيم در دانههاا
پايينی خوشچهها مياانی خوشاه اصالی باه مقادار
 1/1741ميلاایگاارم در کيلااوگرم و کمتاارين مقاادار
اندازهگيار شاده باه مقادار  1/1141ميلایگارم در
کيلوگرم در داناههاا باااليی خوشاچههاا رأسای
خوشه اصلی است.
باالترين ميانگين اندازهگير شده بين خوشچهها
خوشه اصلی مربوت به خوشچهها ميانی میباشد.
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رأسی خوشه اصلی به مقادار  1/1717ميلایگارم در
کيلوگرم میباشد.
هماننااد  1مااورد قباال باااالترين ميااانگين منياازيم
مربوت به دانهها خوشچهها ميانی خوشاه اصالی
میباشد.
در بررسی مار صورتگرفته در زما بلاوغ باين
دانهها پايينی خوشچههاا قاعاده مياانی و راسای
معنیدار مشاهده نگردياد اماا در
هي گونه اخت
دانهها بااليی خوشاچههاا رأسای باا قاعادها و
مار در ساطح  %4مشااهده شاد .از
ميانی اخت
طر ديگر بين دانهها باال و پاايين خوشاچههاا
قاعادها و داناههااا بااال و پااايين خوشاچه ميااانی
معنیدار در سطح  %4مشاهده مایگاردد.
اخت
دانهها باال و پايين خوشچه رأسی در ساطح  %1باا
يکديگر اخت دارند.
همااا گونااه کااه در جاادول شااماره  1و شااکل 7
درخیوص پتاسايم مشااهده مایشاود ،در روز 17ام
بيشترين ميزا اندازهگير شده پتاسيم در دانههاا
پايينی خوشچهها مياانی خوشاه اصالی باه مقادار
 1/1611ميلاایگاارم در کيلااوگرم و کمتاارين مقاادار
اناادازهگياار شااده پتاساايم در دانااههااا بااااليی
خوشچهها رأسی خوشه اصالی باه مقادار 1/1447
ميلیگرم در کيلوگرم میباشد.
باالترين ميانگين اندازهگير شده بين خوشچهها
خوشه اصلی مربوت به خوشچهها ميانی میباشد.
در روز 13ام باااالترين مياازا پتاساايم مربااوت بااه
دانهها پايينی خوشچهها ميانی خوشه اصالی باه
مقاادار  1/1777ميلاایگاارم در کيلااوگرم و کمتاارين
مقاادار اناادازهگياار شااده در دانااههااا بااااليی
خوشچهها رأسی خوشه اصالی باه مقادار 1/1773
ميلیگرم در کيلوگرم میباشد.



باالترين ميانگين اندازهگير شده بين خوشچهها
خوشه اصلی مربوت به خوشچهها ميانی میباشد.
در زما بلوغ و رسيدگی دانه نياز بااالترين ميازا
انادازهگيار پتاسايم مربااوت باه داناههاا پااايينی
خوشااچههااا ميااانی خوشااه اصاالی بااه مقاادار
 1/111714ميلیگرم در کيلوگرم و کمتارين مقادار
اندازهگير شده در داناههاا باااليی خوشاچههاا
رأساای بااه مقاادار  1/1716ميلاایگاارم در کيلااوگرم
میباشد.
در اين مورد نيز باالترين ميانگين اندازهگير شاده
بين خوشچهها خوشه اصلی مربوت به خوشچهها
ميانی میباشد.
در مقايسااه بااا ميااانگين پتاساايم در خوشااچههااا
مشااخص گرديااد کااه پ ا از خوشااچههااا ميااانی
خوشچهها قاعدها دارا مقدار بيشاتر پتاسايم
بوده و کمترين مقدار پتاسيم در  7تاريخ گ تاه شاده
در دانهها خوشچهها رأسی میباشد.
در بررسی مار صورتگرفته در زما بلاوغ باين
دانهها پايينی خوشچههاا قاعاده مياانی و راسای
معنیدار مشاهده نگردياد اماا در
هي گونه اخت
دانهها بااليی خوشاچههاا رأسای باا قاعاده ا و
مار در ساطح  %4مشااهده شاد .از
ميانی اخت
طر ديگر بين دانهها باال و پاايين خوشاچههاا
قاعادها و داناههاا باااال و پاايين خوشاچه رأساای
معنیدار در سطح  %4مشاهده مایگاردد.
اخت
اما بين دانهها خوشچهها ميانی اخت فی مشاهده
نگرديد.

بحث و نتیجهگیری
همااا گونااه کااه در جاادول مربااوت بااه منياازيم و
پتاسياااام مشاهااااااده ماایشااود ،مقاادار منياازيم و
پتاساايم در داناااااههاااااا پااايينی و بااااااليی
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خوشچهها در موقعيت قاعااده ،مياااناای و رأسااای
مت اااوت هسااااتند که تأييااد بااار کارهاااا
) Calderini & Ortis-Monaste rio (2003و
( Houshmandfar (2011است.
ميزا منيزيم در داناههاا پاايينی خوشاچههاا
ميانی بيشترين مقادار را دارد .پا از داناههاا
پايينی خوشچهها قاعادها دارا بااالترين مقادار
مااار
ماایباشااند کااه باتوجااه بااه اينکااه اخاات
معنیدار بين دانهها پايينی خوشچهها ميانی و
قاعدها نمیباشد میتوا نها را در يک گاروه قارار
داد.
( Houshmandfar )2011در بررسای کاه انياام
میدهد بيشترين ميزا نسبی منيزيم را در دانههاا
پايينی خوشچه قاعدها خوشه اصلی عنوا میکند.
در الیکه در بررسی فعلی انتخاب معنیدار بين
دانهها پايينی خوشچهها قاعدها و ميانی وجاود
ندارد .درنتييه چنانچه بخواهيم از دانههايی با ميزا
منيزيم بيشتر برا موارد خاص تیذياها ياا اصا ج
نبات است اده نماييم بهنظر میرسد در ايان الات از
طيف وسيعتر از دانهها میتوا است اده نمود.
درخیوص ميزا پتاسيم نياز مشااهده مایشاود،
بيشترين ميزا پتاسيم در دانهها پاايينی خوشاچه
ميااانی و بعااد از در دانااههااا پااايينی خوشااچه



قاعدها خوشه اصلی میباشد .اما در بررسای ماار
اخت معنیدار بين نها وجود نداشت.
در بااررسااای صاااورتگااارفتاااه تاااوسااط
( Houshmandfar )2011نياااز مشااااهده شاااده
باالترين ميزا نسابی پتاسايم در داناههاا پاايينی
خوشاچه قاعاادها اسات و پا از در داناههااا
قاعدها خوشچهها ميانی ،اما مشخص نيسات کاه
بين اين دو مقدار معنیدار میباشد ياا خيار.
اخت
به هر ال براسااس ايان تحقياق مایتاوا از طياف
وسيعتر از دانهها جهت کار اص ی است اده نمود.
وجاود ميازا عناصار منيازيم و
باتوجه به اخت
پتاسيم در دانهها قسمتها مختلف خوشه اصالی
و خوشچااااههااا کااه تأييااااد اساات باار کارهااا
) Gutum et al (2008مبنای بار توزياع مت ااوت
عناصر در دانهها ،چنانچااه بخواهيم از داناههاايی باا
ظرفياات بيشااتر نگهاادار منياازيم و پتاساايم باارا
کارهااا اص ی است اده نماييم ،میتاوانيم از ايان
دانااههااا اساات اده کناايم کااه تأياااايد باار کارهااا
) Shirazi et al (2005است.
درپايا میتوا گ ات داناههاا قسامت پاايينی
خوشچهها قاعدها و ميانی خوشاه اصالی در باين
دانهها باالترين ذخيره منيزيم و پتاسيم را داشته و از
نهاا باارا کارهااا اصا ی و باهنااژاد ماایتااوا
است اده نمود.
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شكل  -2ميزان منيزيم در روزها و قسمتهای مختلف خوشچههای قاعدهای،
ميانی و رأسی =A .دانههای بااليی =B ،دانههای پايينی

شكل  -3ميزان پتاسيم در روزها و قسمتهای مختلف خوشچههای قاعدهای ،ميانی و رأسی.
 =Aدانههای بااليی =B ،دانههای پايينی
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جدول  -1ميزان منيزيم در خوشچههای قاعدهای ،ميانی و رأسی در سه مقطع زمانی مختلف

ميانی

رأسی

تعداد روز بعد از
گردهافشانی

قاعدها

بااليی

پايينی

بااليی

پايينی

بااليی

پايينی

1.1141
1.1731
1.1717

1.1737
1.1631
1.1637

1.1144
1.1414
1.1470

1.1741
1.1447
1.1461

1.1176
1.1707
1.1414

1.1771
1.1461
1.1440

روز17ام
روز 13ام
بلوغ

جدول  -2ميزان پتاسيم در خوشچههای قاعدهای ،ميانی و راسی در سه مقطع زمانی مختلف

ميانی

رأسی

تعداد روز بعد از
گرده افشانی

قاعدها

بااليی

پايينی

بااليی

پايينی

بااليی

پايينی

1.1447
1.1773
1.1716

1.1777
1.1116
1.1117

1.1117
1.1376
1.1014

1.1611
1.1777
1.11714

1.1117
1.1470
1.1374

1.1434
1.1714
1.1711
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روز 17ام
روز 13ام
بلوغ
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