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 مقایسه مشخصات میانگره های مختلف ساقه در ده رقم زراعی گندم
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 joudi@uma.ac.irنویسنده مسئول: 

 

 

 : خلاصه

مخصوص در و نیز مطالعه نحوه تسهیم طول، وزن و وزن گندم هدف تحقیق حاضر مقایسه میانگره های مختلف ساقه 

 4951-59تعداد ده رقم گندم در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی مغان در سال زراعی  بود.آن میانگره های تشکیل دهنده بین 

و تحت شرایط فاریاب مورد بررسی قرار گرفتند. خصوصیات مختلف میانگره های ساقه در زمان رسیدگی فیزیولوژیک اندازه 

سانتی متر طویل ترین میانگره  6/95میانگین ارقام گندم نشان داد که پدانکل با مطالعه شد.  گیری و رابطه آنها با وزن سنبله

در رتبه های بعدی بودند. بیشترین وزن میانگره سانتی متر  1/45و  82به ترتیب با و میانگره های زیرین و پنالتی میت  ساقه بود

 913متوسط وزن میانگره های پدانکل و پنالتی میت نیز ی زیرین بود. مربوط به میانگره هامیلی گرم  4/126با متوسط مقدار ها 

میلی گرم در  7/47با میانگین نگره ها )نسبت وزن میانگره به طول آن( اوزن مخصوص میبیشترین میلی گرم بود.  9/891و 

میلی گرم در سانتی متر رتبه  6/2و پدانکل با متوسط  4/49زیرین دیده شد. پنالتی میت با متوسط در میانگره های سانتی متر 

 ساقهوزن مخصوص حالیکه در همبستگی بین طول ساقه و وزن ساقه با وزن سنبله معنی دار نبود . های بعدی را کسب کردند

 ارتباط مثبت و معنی داری با وزن سنبله داشت که می تواند در برنامه های اصلاحی مورد توجه قرار گیرد. 

 

 نگره های ساقه، وزن مخصوص ساقهگندم، میا کلمات کلیدی:
 

 

 مقدمه -1

گندم از مهمترین محصولات زراعی ایران و جهان بوده و نقش مهمی در تامین کالری مورد نیاز انسانها دارد. سطح زیر 

در  میلیمتر 893کشور ایران با متوسط بارندگی میلیون تن دانه است.  785میلیون هکتار و مقدار تولید  883کشت آن در دنیا 

کیلومتر  4833333کیلومتر مربع مساحت ایران 4613333سال در زمره مناطق خشک جهان طبقه بندی می شود. از حدود 

مربع یا بیشتر از دو سوم مساحت آن دارای آب و هوای خشک می باشد. تحت این شرایط تقریبا تمام جنبه های رشدی و فرایند 

تعدادی از زان عملکرد محصول کاهش می یابد. تاثیر کمبود آب قرار گرفته و می های فیزیولوژیکی گیاهان از جمله گندم  تحت

محققان اعتقاد دارند که پیشبرد عملکرد دانه گندم در مناطق خشک و نیمه خشک از طریق به نژادی و تولید ارقام سازگار و 

پ و محیط در نواحی خشک و دخیل بودن مقاوم به خشکی موفقیت آمیز نبوده است. علت این قضیه وجود اثرات متقابل ژنوتی

صفات مختلف گیاهی و عوامل متعدد محیطی در بیان پدیده مقاومت به خشکی و افزایش محصول عنوان شده است. بنابراین 

زمینه را برای موفقیت هر چه بیشتر اصلاح نباتات در تولید ارقام  بررسی رابطه آنها با عملکرد دانهگیاه و  صفات مختلفشناخت 

  .]8[ با پتانسیل عملکرد بالا و مقاوم به تنش های محیطی را فراهم خواهد ساخت



 

2 

 

یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در عملکرد اقتصادی بسیاری از گیاهان زراعی از جمله گندم توانایی اندامهای سبز گیاه در 

د. برگهای کامل گیاه به عنوان مبادی اولیه میزان تولید و صادرات مواد فتوسنتزی به طرف دانه های در حال پر شدن می باش

تولید مواد پرورده مطرح بوده و سهم قابل توجهی در پر کردن دانه های گندم بر عهده دارند. علیرغم آن، با افزایش سن گیاه و 

دانه ها مواد پرورده تولید شده در برگها پاسخگوی نیاز  آخر فصل رشدتسریع پیری و ریزش برگها بخصوص در شرایط تنش 

و سنبله تامین می ساقه نبوده و بنابراین کربن مورد نیاز برای پر کردن دانه ها توسط سایر منابع تامین کننده کربن  از جمله 

ذخیره سازی غیر مستقیم و از طریق یا ساقه گندم از طریق فتوسنتز مستقیم )بخصوص قسمتهای بالا ساقه( و  .]9[ شود

. سه خصوصیت ساقه گندم شامل طول ایفا می کندمجدد آنها به دانه در پر کردن دانه ها نقش کربوهیدراتها و سپس انتقال 

ساقه، وزن ساقه و ضخامت ساقه تعیین کننده مقدار مشارکت ساقه )به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم( در تامین مواد پرورده 

در گندم همبستگی مثبت )ضخامت ساقه( خصوص ساقه که وزن م گزارش کردند]1[جودی و همکاران راستا در این می باشند. 

 و معنی داری با عملکرد دانه گندم داشت در حالیکه رابطه ای مشخصی بین وزن ساقه و عملکرد دانه یافت نشد. 

ساقه گندم از میانگره های مختلفی تشکیل شده و بسته به رقم تسهیم طول، وزن و وزن مخصوص ساقه در بین میانگره 

مطالعه نحوه تسهیم خصوصیات ساقه در بین میانگره های مختلف آن اطلاعات مفید و دهنده آن متفاوت می باشد.  های تشکیل

مطالعه نیز و میانگره های مختلف ساقه  ارزشمندی در اختیار محققان )به نژادی( قرار خواهد داد. هدف تحقیق حاضر مقایسه

 بود. ده رقم زراعی گندمبین ره های تشکیل دهنده آن در نحوه تسهیم طول، وزن و وزن مخصوص ساقه در میانگ

 

 

 مواد و روشها -2

.  و تحت شرایط فاریاب انجام گردید 4951-59 زراعی سال در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی مغاندر تحقیق حاضر 

دوروم یاواروس، رسول،  رقم شامل استار، اکبری، چمران، دریا، 43تعداد  بود. رسی – لومی بافت دارای آزمایش محل خاک

گرده افشانی کم و بیش زمان . ارقام انتخاب شده از نظر استفاده قرار گرفتندو دوروم استارک مورد  9زاکرس، سیستان، مغان 

یکسان بوده و عموما برای کاشت در شرایط آب و هوایی مغان مناسب می باشند. آماده سازی زمین شامل شخم، دیسک، 

.  طرح مورد آزمایش بلوکهای گردیدانجام  4951یجاد جوی و پشته توسط فاروئر در مهر و آبان ماه سال تسطیح، کود پاشی و ا

 83ردیف با فواصل  1سانتی متر بود. هر کرت شامل  93کامل تصادفی و تعداد تکرار سه بود. عرض پشته ها برای کشت نهایی 

بذور ارقام مورد بررسی روی پشته ها و با استفاده از ماشین  متر بود. پس از آماده سازی زمین دوسانتی متری و به طول 

بذر در متر مربع، میزان بذر مورد نیاز با استفاده از  933مخصوص کشت غلات کاشته می شوند. با در نظر گرفتن تراکم نهایی 

 . بود 51ن ماه اواسط آبا ارقامکاشت تاریخ . شدوزن هزار دانه محاسبه و در مخزن بذر ماشین مورد نظر ریخته 

. با توجه به اینکه در این به طور تصادفی در هر کرت برداشت شد ساقه اصلیدر زمان رسیدگی فیزیولوژیک تعداد پنج 

 73به آزمایشگاه منتقل شده و در داخل آون با دمای ساقه های برداشت شده  زمان گیاهان به طور کامل خشک نبودند، لذا

)اولین  جدا شده و به سه قسمت پدانکل)از سنبله( ساقه ارقام در مرحله بعدی ت قرار گرفت. ساع 12درجه سانتیگراد به مدت 

تفکیک )میانگره های زیر پنالتی میت( و میانگره های زیرین )دومین میانگره در زیر سنبله( ، پنالتی میت میانگره در زیر سنبله(

د. وزن میانگره نیز پس از جدا کردن غلاف برگ از روی میانگره طول میانگره ها با استفاده از خط کش اندازه گیری ش. شدند

 .]9[ آمدبدست )سانتی متر( همان میانگره به طول میانگره )میلی گرم( وزن مخصوص هر میانگره از تقسیم وزن توزین گردید. 

در بین میانگره های صفات مذکور برای کل ساقه اصلی نیز محاسبه گردید و مقدار تسهیم طول، وزن و وزن مخصوص ساقه 

 مختلف ساقه به صورت نسبت )از روی ساقه اصلی( محاسبه گردید. 
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 در LSDآزمون  از استفاده با . مقایسه میانگین هاشدند تجزیه SAS افزار نرم از استفاده با پژوهش، از آمده بدست های داده

 محاسبه شد. درصد  9احتمال  سطح

 

 

 نتایج و بحث -3

سانتی متر بود. بیشترین و  6/95یولوژیک میانگین طول پدانکل در بین ده رقم کاشته شده رسیدگی فیزدر زمان 

سانتی متر( بود. متوسط  1/96( و رقم چمران )با طول پدانکل 2/18کمترین طول پدانکل مربوط به رقم اکبری )با طول پدانکل 

(. 4سانتی متر کمتر از میانگین پدانکل بود )جدول  8/83سانتی متر بود که  1/45طول پنالتی میت در بین ارقام مورد آزمایش 

سانتی متر بود. زمانی که  82عدد متغیر بود  1تا  9میانگره های زیرین که بسته به رقم تعداد آنها بین همچنین متوسط طول 

بیشترین طول ساقه سانتی متر  9/59مد نظر قرار گرفت مشخص گردید که رقم رسول با  طول ساقه )مجموع میانگره های ساقه(

محاسبه نسبت طول میانگره به طول کل ساقه نشان داد که به طور  سانتی متر کمترین طول ساقه را دارد. 23با  9و رقم مغان 

درصد از کل طول ساقه را تشکیل می دهند.  98و  88، 16میانگین میانگره پدانکل، پنالتی میت و میانگره های زیرین به ترتیب 

است که مطابق با گزارش جودی و میانگره های بالایی بیشتر از میانگره های پایینی ر تسهیم طول ساقه در به عبارتی دیگ

  می باشد.  ]4[همکاران 

میلی  913قم مطالعه شده . میانگین وزن پدانکل در بین ده ر(8)جدول  میلی گرم متغیر بود 188تا  899وزن پدانکل از 

شده وزن پنالتی میت در زمان رسیدگی کمتر از وزن پدانکل آنها بود. به طوریکه متوسط وزن این گرم بود. در کلیه ارقام مطالعه 

شترین وزن میانگره های زیرین مربوط به رقم رسول با (. ب 8)جدول  میلی گرم کمتر از میانگره پدانکل بود 26میانگره حدود 

. همچنین متوسط وزن میلی گرم بود 919ا میلی گرم و کمترین وزن میانگره های زیرین مربوط به رقم دوروم استارک ب 681

پدانکل درصد بالاتر از میانگین وزن  49درصد بالاتر از میانگین وزن پنالتی میت و  88میلی گرم بود که  124میانگره های زیرین 

ردند که علت بالا بودن وزن میانگره های پایین ساقه در گندم بدین خاطر است که آنها در گزارش ک ]9[اهدایی و همکاران بود. 

د می کنند. اوایل فصل بهار و زمانی که شرایط آب و هوایی مطلوب بوده و گیاه هیچ تنش گرمایی یا خشکی دریافت نمی کند رش

وزن میانگره های ساقه خیره شده و وزن آنها افزایش یابد. در نتیجه مقادیر قابل توجهی از مواد فتوسنتزی می تواند در آنها ذ

معیاری از مقدار تجمع کربوهیدراتهای محلول و نامحلول در آنها است. اعتقاد بر این است میانگره هایی که دارای وزن بالا باشند 

ل گیری عملکرد می کنند. نکته از طریق انتقال مجدد کربوهیدراتهای محلول به دانه های در حال پر شدن کمک فراوانی به شک

ای که به آن باید توجه کرد این است که همیشه میانگره های با بیشترین وزن دارای بیشترین انتقال مجدد کربوهیدراتها نیستد. 

 مخزن گنجایش کافیو فعالیت مخزن هستند. اگر )دانه( چون انتقال مجدد مواد ذخیره شده از ساقه ها به شدت تابع نیاز مخزن 

 برای مواد پرورده نداشته باشد ممکن است علیرغم ذخیره سازی زیاد در ساقه ها، مواد ذخیره شده به دانه ها منتقل نشوند.  

بیشتر از طول و وزن ساقه مورد توجه محققان قرار گرفته است.  و اخیراضخامت ساقه نیز از خصوصیات مهم ساقه بوده 

ا در بین ارقام ارزیابی شده نشان می دهد. بیشترین وزن مخصوص ساقه مربوط به وزن مخصوص ساقه )ضخامت ساقه( ر 9جدول 

میلی  6/2و  4/49میلی گرم بر سانتی متر بود. پنالتی میت و پدانکل نیز با میانگین های  7/47میانگره های زیرین با میانگین 

ه های زیرین باعث گردید که میانگره های زیرین گرم در سانتی متر در رتبه های بعدی بودند. ضخیم بودن ساقه ها در میانگر

 شده استوسط محققان دیگر گزارش ت(. نتایج مشابه 9تا  4علیرغم داشتن طول کمتر دارای وزن بالایی باشند )مقایسه جدول 

]9[. 
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همبستگی بین طول ساقه، وزن ساقه و وزن مخصوص ساقه در زمان رسیدگی فیزیولوژیک با وزن سنبله را  1جدول 

علیرغم اینکه همبستگی بین طول ساقه و وزن ساقه با وزن سنبله به ترتیب منفی و مثبت بود ولی این ضرایب نشان می دهد. 

همبستگی از نظر آماری معنی دار نبود. همبستگی بین وزن مخصوص ساقه و وزن سنبله مثبت و معنی دار بود که نشان دهنده 

 ی باشد که می تواند در برنامه های اصلاحی گندم مورد توجه قرار بگیرد. نقش مثبت این صفت بر روی عملکرد دانه م

 

 

 نتیجه گیری نهایی -4

در بین ارقام گندم از نظر مشخصات ساقه و میانگره های تشکیل دهنده آنها مشاهده شد. در بین میانگره تنوع وسیعی 

ند که احتمالا به دلیل تشکیل زودتر آنها و بنابراین های ساقه، میانگره های زیرین دارای بیشترین وزن و وزن مخصوص بود

طولانی بودن چرخه زندگی و فرصت مناسب برای ذخیره سازی قندها در آنها باشد. بالا بودن وزن و وزن مخصوص میانگره می 

   بگیرد.  محققان مورد توجه قرار تواند در برنامه های اصلاحی مرتبط با انتقال مجدد کربن 
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 54-59میانگره های مختلف ساقه در ده رقم گندم کاشته شده در مغان در سال زراعی ل طو -1جدول 

 ارقام
 طول پدانکل

(cm) 

درصد از طول 

 ساقه

طول پنالتی 

 میت

(cm) 

درصد از طول 

 ساقه

طول میانگره 

 های زیرین

(cm) 

درصد از طول 

 ساقه

طول کل 

 ساقه

(cm) 

 84.5 32 26.9 24 20.7 44 36.9 استار

 89.6 30 26.8 22 20.0 48 42.8 اکبری

 92.2 39 35.6 22 20.2 39 36.4 چمران

 80.8 27 21.6 23 18.9 50 40.3 دریا

 93.0 38 35.5 21 19.3 41 38.2 دوروم یاواروس

 95.3 35 33.1 22 20.8 43 41.5 رسول

 86.5 29 25.5 24 20.7 47 40.4 زاکرس

 87.7 34 29.5 22 19.1 45 39.1 سیستان

 80.0 30 24.0 22 17.5 48 38.5 9ان مغ

 80.9 27 21.8 21 17.1 52 42.0 وم استارکردو

 87.1 32 28.0 22 19.4 46 39.6 میانگین

LSD 2.26  1.26  2.42  4.5 

 
 54-59وزن میانگره های مختلف ساقه در ده رقم گندم کاشته شده در مغان در سال زراعی  -2جدول 

 ارقام
 وزن پدانکل

(g) 

از وزن  درصد

 ساقه

وزن پنالتی 

 (g) میت

درصد از وزن 

 ساقه

وزن میانگره 

 های زیرین

(g) 

درصد از وزن 

 ساقه

 وزن کل ساقه

(g) 

 1184 46 548 26 311 27 324 استار

 1016 44 444 23 230 34 342 اکبری

 991 51 505 23 231 26 255 چمران

 1235 41 512 24 300 34 422 دریا

 999 53 527 21 210 26 261 دوروم یاواروس

 1312 48 624 23 298 30 389 رسول

 1118 42 475 25 284 32 360 زاکرس

 979 45 443 22 218 33 319 سیستان

 1056 42 440 24 251 35 365 9مغان 

 916 37 343 23 210 40 363 وم استارکردو

 1081 45 486.1 23 254.3 32 340.0 میانگین

LSD 37  40  69  78 
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 54-59وزن مخصوص میانگره های مختلف ساقه و وزن سنبله در ده رقم گندم کاشته شده در مغان در سال زراعی  -3جدول 

 ارقام

وزن مخصوص 

  پدانکل

(mg/cm) 

وزن مخصوص 

 پنالتی میت

(mg/cm) 

وزن مخصوص 

 میانگره های زیرین

(mg/cm) 

وزن مخصوص 

 (mg/cm) ساقه
 وزن سنبله در رسیدگی

(g) 

 3.42 14.0 19.8 15.0 8.8 استار

 2.44 11.3 17.1 11.5 8.0 اکبری

 2.26 10.8 14.1 11.4 7.0 چمران

 2.96 15.3 22.9 15.8 10.6 دریا

 2.53 10.7 14.5 10.8 6.8 دوروم یاواروس

 3.24 13.8 19.5 14.8 9.4 رسول

 2.72 12.9 18.9 13.8 8.9 زاکرس

 2.52 11.2 15.6 11.5 8.1 سیستان

 3.69 13.2 19.2 14.5 9.4 9مغان 

 2.58 11.3 16.0 12.4 8.8 وم استارکردو

 2.8 12.4 17.7 13.1 8.6 میانگین

LSD 0.8 1.7 2.7 2.4 0.4 

 
 54-59در ده رقم گندم کاشته شده در مغان در سال زراعی همبستگی بین خصوصیات ساقه و وزن سنبله  -4جدول 

 وزن مخصوص ساقه وزن ساقه طول ساقه 

  ns0.40  - ns0.59  *0.73 زن سنبله در زمان رسیدگیو
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ABSTRACT 
The aim of this research was to compare the different stem internodes and study on partitioning pattern of length, 

weight and specific weight among wheat stem internodes. Ten wheat cultivars were grown at research farm of 

Agricultural Research Center of Moghan under well watered conditions during 2015-2016 growing season. Stem-

related traits were measured at physiological maturity and their relationships with spike dry weight were 

investigated. Averaged among cultivar, the longest internode was peduncle (39.6 cm) followed by the lower 

internodes (28 cm) and penultimate (19.4 cm). The highest weight was observed in the case of the lower 

internodes which was 486.1 mg. Averaged values of peduncle and penultimate weight were 340 and 254.3 mg, 

respectively. The highest value of internode specific weight (obtained from ratio of internode weight to internode 

length) was observed in the case of the lower internodes (17.7 mg/cm). Penultimate (13.1 mg/cm) and peduncle 

(8.6 mg/cm) were in the next ranks. Correlation analysis revealed that there are no significant relationship between 

stem length and weight (recorded at physiological maturity) with spike dry weight whereas stem specific weight 

correlated significantly and positively with spike dry wright, suggesting that stem specific weight could be 

considered in wheat breeding programs. 
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