
 

bb  

تأثیر تاریخ کاشت و پیش تیمار بذر بر عملکرد و برخی صفت های 
کمی و کیفی رقم اسپیدفید سورگوم

• اميد واالمهر، دانش آموخته ي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي  
• مهدي تاج بخش، استاد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه  

• عبداهلل حسن زاده قورت تپه، استادیار مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی آذربایجان غربی )نویسنده مسئول(  
• رقيه آقایي اوخچالر، دانش آموخته ی كارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه اروميه  

• محسن رشدي، استادیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوي

تاریخ د ریافت: مرداد ماه 1390      تاریخ پذیرش: دی ماه 1391
تلفن تماس نویسنده مسئول: 09143465485                   

 a.g.hassanzadeh@gmail.com :پست الكترونيک نویسنده مسئول

bb

شماره 104، پائیز 1393

)پژوهش و سازندگی(

چکیده:

کلمات کلیدی: رقم هیبرید اسپیدفید سورگوم، پیش تیمار، تاریخ کاشت، صفت های کمی و کیفی

        پیش تیمار بذر باعث افزایش سرعت جوانه زنی، قدرت رشد گیاه چه و استقرار بهتر گیاه شده و در صورت همراه بودن با تاریخ کاشت 
مناسب، تأثیر مثبتی بر عمل کرد خواهد گذاشت. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذر و تاریخ کاشت بر صفت های کمی، 
کیفی و عمل کرد و اجزای عمل کرد سورگوم علوفه ای )رقم هیبرید اسپیدفید( انجام گرفت. آزمایش با دو عامل به صورت فاکتوریل بر 
پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تاریخ  کاشت در سه سطح )12 تیر، 22 تیر و 1 مرداد( و پیش تیمارهای بذری در 
چهار سطح )جیبرالین، هیدروپرایمینگ، پلی اتیلن گلیکول و شاهد( به ترتیب عامل های اول و دوم آزمایش بودند. نتایج تجزیه واریانس 
داده ها نشان داد که اثر تاریخ  کاشت بر صفت های عمل کرد علوفه خشک، علوفه تر، ارتفاع بوته، تعداد پنجه، مساحت برگ، تعداد برگ 
در بوته و درصد پروتئین خام بسیار معنی دار )p≤0.01( و بر صفت های قطر و وزن ساقه تر، وزن برگ تر و خشک، و درصد خاکستر 
غیرمعنی دار بود. اثر پیش تیمار بذر نیز بر صفت های عمل کرد علوفه خشک، علوفه تر، ارتفاع بوته، تعداد پنجه، مساحت برگ، تعداد 
برگ در بوته، وزن برگ خشک، وزن ساقه خشک، درصد پروتئین خام و درصد نیتروژن بسیار معنی دار گردید. در بین تیمارهای مختلف 
پیش تیمار بذر، تیمار های جیبرالین و هیدروپرایمینگ بیش ترین تأثیر را بر صفت های مذکور داشتند. برهم کنش عامل های مورد بررسی 
بر صفت های ارتفاع بوته، تعداد پنجه، مساحت برگ، تعداد برگ در بوته، وزن برگ خشک، درصد پروتئین خام و درصد نیتروژن بسیار 
معنی دار و بر عمل کرد علوفه خشک، تر و وزن ساقه خشک معنی دار بود. تیمار هیدروپرایمینگ در تاریخ کاشت اول )12 تیرماه( بیشینه 

عمل کرد علوفه تر و خشک )به ترتیب 95262 و 56037 کیلوگرم در هکتار( را تولید کرد.
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Seed priming caused to increase germination rate, seedling growth vigor and better stability that accompany with optimal 
planting date would had positive effect on yield. This research was carried out in order to study the effect of planting 
date and seed priming on yield, yield components and quality and quantity traits on forage sorghum Speedfeed hybrid 
variety. The experiment was carried as factorial based on randomizes complete blocks design with three replications. 
The first factor was planting date including (3 July, 13 July and 23 July) and second factor was seed priming including 
GA, Hydro-priming, PEG and Control treatments. The results showed that there had strong significantly different in 1 
percent probability about fresh forage yield, dry forage yield, plant height, tiller number, leaf area, leaf per plant number, 
dry leaf weight, dry stem weight, crude protein percentage and nitrogen percentage traits, but this difference was not 
significant for diameter stem, fresh stem weight, fresh leaf weight and ash percentage traits. For different levels of 
seed priming were observed significantly different in relation to dry forage yield, fresh forage yield, plant height, tiller 
numbers, leaf area, leaf per plant number, dry leaf weight, dry stem weight, crud protein percent and nitrogen percent 
traits. In among of different treatments of seed priming, GA and Hydro-Priming had the best effects on mentioned traits. 
In relation to interaction effects (Priming ×Planting Date) also there had significantly different statically in 1 percentage 
probability in dry forage yield, fresh forage yield, plant height, tiller numbers, leaf area, leaf per plant number, dry leaf 
weight, dry stem weight, crud protein percent and nitrogen percent that showing different behavior of different planting 
dates on different levels about mentioned traits. 

مقدمه 
علوفه  تأمين  برای  كه  است  مهمی  علوفه ای  گياهان  زمره  در  سورگوم 
سبز، خشک و سيلوئی، و چرای مستقيم دام مورد استفاده قرار می گيرد 
)Snyman and Joubert, 1996(. محققان دریافته اند كه می توان با استفاده 
از تيمارهای افزایش دهنده قدرت بذر به جوانه زنی سریع، ظهور یک نواخت 
 Farooq et al., 2006a; Ashraf and( یافت  دست  گياه  قوی  استقرار  و 
بذر  بهبوددهنده  از روش های  تعدادی  به  بذر  Foolad, 2005(. پيش تيمار 
اطالق می شود كه در تمامی آن ها آب دهی كنترل شده بذر اعمال می شود 
رایج ترین  از  اسموپرایمينگ  و  هيدروپرایمينگ   .)Farooq et al., 2006b(
از  خاصی  نوع  اسموپرایمينگ  می روند.  به شمار  بذر  پيش تيمار  روش های 
آماده سازی پيش از كاشت بذر می باشد؛ كه انجام آن از طریق قرار دادن بذر 
در محلول های با پتانسيل اسمزی پایين و حاوی مواد شيميایی مختلفی 
نظير پلی اتيلن گالیكول صورت می گيرد )Ashraf and foolad, 2005(. در 
جذب  مقدار  می شوند.  تيمار  خالص  آب  با  بذرها  هيدروپرایمينگ،  روش 

آب از طریق مدت زمانی كه آن ها در تماس با آب هستند كنترل می شود 
قوی  تحریک كننده  به عنوان  جيبرلين ها   .)1385 شریف زاده،  و  )جودی 
محسوب  آن ها  جوانه زنی  و  گياهی  گونه های  خواب  شكستن  در  مؤثر  و 
می شوند )فتحی و اسماعيل پور، 1379(. پيش تيمار بذر سرعت جوانه زنی 
 Khalil et al., 2012; Khan et al.,( افزایش می دهد  را  آن  و یک نواختی 
مانند  جوانه زنی  فرآیندهای  شيميایی  متعدد  تغييرات  ایجاد  با  و   ،)2008
و  رطوبت  سطح  جذب  بازدارنده ها،  انتقال  یا  هيدروليز  خواب،  شكستن 
 .)Asgedom and Becker, 2001( می نماید  تسریع  را  آنزیمی  فعاليت 
كشت  به  كم تر  نياز  یک نواخت،  ثبات  و  بيش تر  بهتر،  سریع،  سبزشدن 
برداشت  و  گل دهی  خشكی،  بهتر  تحمل  نيرومندتر،  گياه چه های  مجدد، 
زودتر و هم چنين افزایش عمل كرد دانه از مزیت های مستقيم آماده سازی 
 Harris et al.,( بذر در تمامی گياهان زراعی محسوب می شوند )پرایمينگ(
تحمل خشكی،  افزایش  استقرار،  بهبود  در  بذر  آماده سازی  تأثير   .)2001b

كاهش خسارت ناشی از آفت و افزایش عمل كرد گياه در غالت و لگوم ها 

تأثیر تاریخ کاشت و پیش تیمار .... 
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اعمال   .)Khan et al., 2005; Mussa et al., 1999( است  شده  مشاهده 
اثرات  هيدروپرایمينگ  و  )پلی اتيلن گليكول(  اسموپرایمينگ  پيش تيمار 
 Yari et( معنی داری بر سطح برگ و ماده خشک كل گندم برجای گذاشت
al., 2011(. مطالعه اثر پرایمينگ بر عمل كرد سورگوم در شرایط مزرعه ای 
نشان داد كه پيش تيمار، جوانه زنی بذر و نيرومندی گياه را بهبود بخشيد؛ و 
موجب استقرار مناسب و افزایش معنی دار عمل كرد آن در مقایسه با شاهد 

.)Ramamurthy et al., 2005( شد
رشد  مراحل  انطباق  بر  تأثير  با  است  ممكن  كاشت  تاریخ  در  تغيير 
گياه با شرایط محيطی، رشد رویشی و زایشی و سرانجام عمل كرد گياه را 
تحت الشعاع قرار دهد. دهقان )1386( نشان داد كه زمان كاشت بر عمل كرد 
دانه و زیست توده سورگوم تأثير معنی داری داشت؛ و تاریخ های كاشت تيرماه 
بهترین نتيجه را داشتند. تغيير تاریخ كاشت، ميزان علوفه خشک و درصد 
پروتئين گياهان مورد بررسی را افزایش داد )Mortvedt et al., 2001(؛ و بر 
درصد خاكستر سورگوم )رقم اسپيدفيد( تأثير معنی داری داشت )محبی، 
نشان دادند كه زیست توده های كل،  1375(. صفری و همكاران )1389( 
ساقه و برگ سورگوم علوفه ای تحت تأثير تاریخ كاشت قرار نگرفتند. مرادی 
دزفولی و همكاران )1387( نيز دریافتند كه برهم كنش پرایمينگ و تاریخ 
كاشت بر عمل كرد و اجزای آن در گياه ذرت معنی دار بود. از آن جایی  كه 

یكی از عوامل افزایش عمل كرد در گياهان زراعی، جوانه زنی به موقع و تاریخ 
تاریخ  آوردن  به دست  تحقيق  این  از  هدف  بنابراین  است،  كاشت  مناسب 
مناسب كاشت و بررسی اثرات پيش تيمار بذر بر برخی صفت های كمی در 

رقم هيبرید اسپيدفيد سورگوم بود.
مواد و روش ها

این پژوهش در تابستان سال زراعی 90-89 در مزرعه ایستگاه تحقيقات 
كشاورزی و منابع طبيعی شهرستان اروميه با مختصات جغرافيایی /44 ،37° 
عرض شمالی و /10 ،°45 طول شرقی و ارتفاع 1338 متر از سطح دریا اجرا 
با  نيمه خشک  اقليم  دارای  ایستگاه  این  كوپن،  تقسيم بندی  براساس  شد. 
زمستان سرد و مرطوب و تابستان گرم و خشک می باشد. متوسط بارندگی 
در سی سال اخير 286/3 ميلی متر و ميانگين درجه حرارت منطقه 12/4 
درجه سانتی گراد است. منحنی آمبروترميک منطقه در نمودار 1 نشان داده 

شده است. 
برای تعيين خصوصيات فيزیكی و شيميایی خاک محل اجرای آزمایش 
)جدول 1( نمونه های الزم از عمق صفر تا 30 سانتی متری خاک گرفته شد؛ 
و پس از آماده سازی، آزمایش های مورد نظر در آزمایشگاه بخش آب و خاک 

مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی اروميه انجام گرفت.

یک ساله  گونه  اسپيدفيد،  هيبرید  نام  با  سورگوم  مطالعه  مورد  رقم 
Bicolor و از گروه سورگوم علوفه ای می باشد. بذر آن از مركز اصالح بذر 
تهيه گردید )رقم مزبور  آذربایجان غربی  نهال مركز تحقيقات كشاورزی  و 
در این منطقه جزو رقم های پرمحصول به شمار می رود(. آزمایش به صورت 
فاكتوریل بر پایه طرح بلوک های كامل تصادفی در سه تكرار اجرا شد. عامل 
اول سه تاریخ كاشت )12تير، 22تير و 1مرداد( و عامل دوم چهار سطح 
)آب  هيدروپرایمينگ  )جيبرالين(،  پرایمينگ  ])هورمونال  بذر  پيش تيمار 
اعمال  )بدون  شاهد  و   )6000 )پلی اتيلن گالیكول  اسموپرایمينگ  مقطر(، 
پيش تيمار([ را در بر می گرفت. قبل از تيماردهی، بذرها به مدت 30 ثانيه 

با آب مقطر شست وشو  با هيپوكلریت سدیم ضدعفونی و سپس  به ترتيب 
شدند. در هيدروپرایمينگ بذرها بعد از ضدعفونی، به مدت 8 ساعت در آب 
مقطر خيسانده شدند. در هورمونال پرایمينگ، بذرها به مدت 10 ساعت در 
محلول ppm 20 جيبرالين )حاوی 0/02 گرم جبيرالين همراه با الكل 50 
درصد و یک ليتر آب مقطر( قرار داده شدند. در اسموپرایمينگ نيز بذرها 
 6000 پلی اتيلن گالیكول  مگاپاسگال   -1/5 محلول  در  ساعت   8 به مدت 
در  پلی اتيلن گالیكول  گرم   20 محلول،  این  تهيه  برای  گردیدند.  غوطه ور 
مگاپاسكال   -1/5 پتانسيل  ایجاد  برای  شد.  حل  مقطر  آب  200 سی سی 
 Michel( پلی اتيلن گالیكول 6000 از فرمول ميشل كافمن استفاده گردید

:)and Kaufmamnn, 1973

C2T (7-10 × 39/7) + CT (4-10 × 67/2) + C2 (4-10 × 18/1) – C (2-10 × 18/1) Ψ = S

 T ،غلظت پلی اتيلن گالیكول 6000 بر حسب گرم بر گرم آب C :كه در آن
دما بر حسب سانتی گراد و Ψ پتانسيل اسمزی بر مبنای بار می باشد.

روتيواتور  به وسيله  تسطيح  و  شخم  شامل  زمين  آماده سازی  عمليات 
منبع  از  هكتار  در  فسفر  كيلوگرم   50 خاک،  آزمون  براساس  شد.  انجام 
سوپرفسفات به هنگام كاشت و 100 كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع 
اوره در دو نوبت مرحله كاشت و ساقه روی مصرف شد. كاشت بذر بعد از 
ایجاد كرت به روش هيرم كاری و به روش دستی در روی پشته ها و به عمق 2 
تا 3 سانتی متر صورت گرفت. در هر كرت، 4 ردیف كاشت هر كدام به طول 
5 متر ایجاد گردید؛ و فاصله بوته ها از یک دیگر 10 سانتی متر )با تراكم 30 
بوته در متر مربع( انتخاب شد. مبارزه با علف های هرز به روش وجين دستی 
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انجام و با استفاده از آفت كش پرميكارب 0/5 در هزار با آفت شته مبارزه 
شد. آبياری در طول فصل با توجه به نياز مزرعه انجام گرفت. برداشت با 
حذف اثر حاشيه ای، از ردیف های ميانی هر كرت انجام شد. با انتخاب 10 
بوته به طور تصادفی از هر كرت، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد پنجه، طول 
پنجه، وزن پنجه، تعداد برگ، تعداد و طول ميان گره اندازه گيري شد. برای 
اندازه گيري عمل كرد علوفه تر و خشک، برداشت از 2 خط مياني هر كرت 
)با حذف حاشيه( انجام و با تبدیل به واحد سطح محاسبات الزم صورت 
نمونه های  برگ،  و  ساقه  وزن  و  علوفه خشک  محاسبه  به منظور  پذیرفت. 
قرار  آون  سانتی گراد  درجه   72 دمای  در  جداسازی،  از  بعد  انتخاب شده 
گرفتند؛ و پس از خشک شدن و رسيدن به وزن ثابت، توزین گردیدند. برای 
تعيين درصد پروتئين خام ساقه و برگ، نسبت مساوی از هر دو انتخاب و 
با استفاده از روش كجلدال ابتدا ميزان نيتروژن خالص نمونه ها تعيين و با 
ضرب در عدد ثابت 6/25، درصد پروتئين خام به دست آمد )خليلی محله، 
1380(. برای تعيين درصد خاكستر ساقه و برگ، نمونه های تصادفی و با 
نسبت مساوی از هر دو اندام انتخاب و پس از خشک كردن آن ها در دمای 
70 درجه سانتی گراد آون، به مدت 6 ساعت در داخل كوره چينی و در دمای 
580 درجه سانتی گراد قرار داده شدند. بعد از سوختن تمامی مواد آلی در 
این شرایط، مواد معدنی باقی مانده به عنوان درصد وزن خاكستر هر تيمار 

محاسبه و ثبت شد.  
برای محاسبه سطح برگ، ابتدا برگ های هر بوته جدا گردید؛ و طول و 
بزرگ ترین پهنای هر برگ به وسيله خط كش اندازه گيری شد. سپس سطح 
برگ بوته ها از رابطه W × L = A × 0/75 محاسبه گردید. در این فرمول 
A مساحت برگ، L طول برگ و W بزرگ ترین پهنای هر برگ است. در 
راستای تجزیه و تحليل داده ها، قبل از تجزیه واریانس، آزمون نرمال بودن 
برای تمامی داده ها انجام و تجزیه واریانس بر روی صفت های مورد مطالعه 
با استفاده از نرم افزار آماری SAS انجام گرفت. مقایسه ميانگين ها با استفاده 
گرفت.  صورت  درصد   95 اعتماد  سطح  در  دانكن  چنددامنه ای  آزمون  از 

ضریب های هم بستگی ساده بين صفت ها با نرم افزار SPSS محاسبه شد. 
نتایج و بحث

ارتفاع بوته
سطوح  كاشت،  تاریخ های  اثرات  كه  داد  نشان  داده ها  واریانس  تجزیه 
پيش تيمار بذر و هم چنين برهم كنش آن ها بر ارتفاع بوته بسيار معنی دار 
تاریخ  كه  داد  نشان  داده ها  ميانگين  مقایسه   .)2 )جدول  بود   )p≤0.01(
تركيب  بهترین  هيدروپرایمينگ،  تيمار  پيش  با  تيرماه(   22( دوم  كاشت 
بوته  ارتفاع  بيشينه  به طوری كه  بود؛  بوته  ارتفاع  صفت  برای  تيماری 
اول  كاشت  تاریخ  تيماری  تركيب  آمد.  حاصل  آن  از  )257/0سانتی متر( 
)12 تيرماه( با پيش تيمار جيبرالين نيز در جایگاه دوم قرار گرفت. كمينه 
ارتفاع بوته متعلق به تركيب تاریخ كاشت سوم )1 مرداد  ماه( با پيش تيمار 
سانتی متر   125/4 با  معادل  و   )6000 )پلی اتيلن گالیكول  اسموپرایمينگ 

بود )جدول 3(. 
كاشت زودهنگام سورگوم با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه 
با  مقایسه  در  امر  این  افزایش دهد.  را  گياه  این  می تواند طول دوره رشد 
كاشت دیرهنگام این گياه به واسطه استفاده بيش تر از عوامل رشد )مانند 
مثبتی  تأثير  فتوسنتزی،  مواد  ميزان  افزایش  و  غذایی(  مواد  و  نور  آب، 
زودهنگام  كاشت  هم چنين   .)1386 )دهقان،  دارد  بوته  ارتفاع  افزایش  بر 

درصورت همراه بودن با پيش تيمار بذر به ویژه با جيبرالين )به واسطه نقش 
ارتفاع  افزایش  و  بردن رشد رویشی  باال  و  تقسيم سلولی  این هورمون در 
بوته به واسطه افزایش فاصله ميان گره ها(، تأثير بيش تری بر افزایش ارتفاع 
بوته خواهد گذاشت )صفری و همكاران، 1389(. از طرف دیگر می دانيم كه 
برای گياهان  ایجاد تنش مصنوعی  پلی اتيلن گالیكول ماده ای است كه در 
كاربرد وسيعی دارد. این ماده با ایجاد پتانسيل اسمزی سبب كاهش بيش تر 
رشد سلول )و كاهش فاصله ميان گره ها( به ویژه در شرایط كاشت دیرهنگام 
)كوتاه بودن طول دوره رشد( شده و امكان جبران رشد را نيز از گياه سلب 
و  )فتحی  بود  نخواهد  انتظار  از  دور  بوته  ارتفاع  بنابراین كاهش  می نماید. 
 )ppm 20( اسيد جيبراليک  با  بذر ذرت  اسماعيل پور، 1379(. پيش تيمار 

.)Subedi and Ma, 2005( توانست ارتفاع و رشد گياه چه را بهبود بخشد
تعداد پنجه بارور )بوته در واحد سطح(

و  كاشت  تاریخ های  بين  كه  داد  نشان  داده ها  واریانس  تجزیه 
آماری  اختالف  پنجه  تعداد  نظر  از  پيش تيمار  سطوح  بين  هم چنين 
بسيار  به طور  صفت  این  داشت.  وجود   )p≤0.01( معنی داری  بسيار 
قرار  كاشت  تاریخ  و  پيش تيمار  برهم كنش  تأثير  تحت  معنی داری 
بيش ترین  كه  داد  نشان  داده ها  ميانگين  مقایسه   .)2 )جدول  گرفت 
به همراه  مردادماه(   1( سوم  كاشت  تاریخ  در  عدد(   14/7( پنجه   تعداد 
پيش تيمار جيبرالين به دست آمد، در حالی كه كم ترین مقدار آن )4/7 عدد( 
متعلق به تركيب تيماری تاریخ كاشت اول )12 تيرماه( و شاهد بود )جدول 

 .)3
از  اثر هورمونال پرایمينگ بذر می تواند ناشی  افزایش تعداد پنجه در 
باشد.  تيمارشده  بذر  از  حاصل  بوته  مناسب  استقرار  و  مطلوب  جوانه زنی 
افزایش تعداد پنجه به ویژه پنجه های بارور در واحد سطح به واسطه استعمال 
جيبرالين قبأل نيز تحقيق و گزارش )Mathews and Caldicott, 1981( شده 
است. نامناسب بودن نوع و غلظت ماده مصرفی ممكن است در تعداد پنجه 
در واحد سطح، فاقد اثر بوده و یا تأثير سوء داشته باشد. نتایج حاصل از این 

پژوهش با یافته های هاریس و همكاران )2003a( هم سو بود. 
مساحت برگ

بسيار  به طور  برگ  مساحت  كه  داد  نشان  داده ها  واریانس  تجزیه 
بذر  پيش تيمار  سطوح  كاشت،  تاریخ  تأثير  تحت   )p≤0.01( معنی داری 
مقایسه   .)2 )جدول  گرفت  قرار  عامل  دو  این  برهم كنش  هم چنين  و 
تيرماه(   12( اول  كاشت  تاریخ  كه  بود  این  از  حاكی  نيز   ميانگين ها 
به همراه پيش تيمار جيبرالين بهترین تركيب جهت دست یابی به باالترین 
برگ  سطح  ميزان  كمينه  بود.  سانتی متر(   403/1( برگ  سطح  وسعت 
)130/9 سانتی متر( نيز از تركيب تاریخ كاشت سوم )1 مردادماه( و عدم 

استفاده از پيش تيمار بذر )شاهد( حاصل آمد )جدول 3(.
زودهنگام،  كاشت  و  رشد  تنظيم كننده های  با  بذر  پيش تيمار 
است  ممكن  یافته  این  داشت.  را  برگ  مساحت  بر  تأثير  بيش ترین 
كه  باشد  مواد  این  توسط  بررسی  مورد  رقم  سریع  رشد  تحریک  به علت 
جيبرلين ها  امروزه  است.  گردیده  منجر  برگ  سطح  افزایش  به  نهایت   در 
گونه های  سبزكردن  و  جوانه زنی  در  مؤثر  و  قوی  تحریک كننده  به عنوان 
گياهی شناخته شده اند )فتحی و اسماعيل پور، 1379(. بررسی ها نشان داده 
افزایش  بر  و هيدروپرایمينگ  )پلی اتيلن گليكول(  اسموپرایمينگ  تأثير  كه 

 .)Yari et al., 2011( سطح برگ گندم معنی دار بوده است

تأثیر تاریخ کاشت و پیش تیمار .... 
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 Giri and( پيشين  یافته های  با  حاضر  مطالعه  از  حاصل  نتایج 
Schillinger, 2003( مبنی بر افزایش مساحت برگ بر اثر كاربرد جيبرالين 
كوتاه تر  به دليل  دیرهنگام  كاشت  داشت.  گياهان هم خوانی  از  بسياری  در 
شدن دوره رشد بر مكانيسم گياه مبنی بر اتمام سریع تر دوره رویشی )كه 
هم زمان با افزایش سطح برگ می باشد( تأثير گذاشته و با وارد شدن گياه به 
مرحله زایشی، امكان افزایش سطح برگ را از آن سلب می نماید؛ كه پی آمد 
آن كاهش مساحت برگ است. در همين ارتباط، قبأل تأثير كاشت دیرهنگام 
بر كاهش سطح برگ گندم )Finnell, 1996( بررسی و گزارش شده است.  

تعداد برگ در بوته
تجزیه واریانس داده ها حاكی از آن بود كه تأثير تاریخ  كاشت، پيش تيمار 
 )p≤0.01( معنی دار  بسيار  بوته،  در  برگ  تعداد  بر  آن ها  برهم كنش  و  بذر 
گردید )جدول 2(. بيشينه تعداد برگ در بوته )12/7 عدد( از پيش تيمار 
پيش تيمار  از  آن  كمينه  و  تيرماه(   12( اول  كاشت  تاریخ  در  و  جيبرالين 
حاصل  مرداد(   1( سوم  كاشت  تاریخ  در  اسموپرایمينگ  با  همراه  شاهد 
گردید )جدول 3(. این امر نشان دهنده وابستگی تأثيرات پيش تيمار بذر 
به تاریخ  كاشت می باشد؛ هرچند در حالت كلی با تأخير در تاریخ كاشت از 
اثرات مؤثر پيش تيمارهای مختلف بر توليد تعداد برگ در بوته كاسته شد 
)جدول 3(. بنابراین به نظر می رسد كه تاریخ كاشت در مقایسه با پيش تيمار 
تأثير بيش تری بر تعداد برگ در رقم اسپيدفيد داشته است؛ اگرچه نبایستی 
نقش عوامل ژنتيكی را در این ميان نادیده گرفت. نقش پيش تيمار بذر در 
افزایش تعداد برگ ذرت )Harris et al., 2003a( قبأل نيز بررسی و گزارش 

شده است. 

وزن خشک ساقه و برگ
وزن خشک ساقه و برگ نيز به طور معنی داری )p≤0.05( تحت تأثير تاریخ  
كاشت، پيش تيمار بذر  و برهم كنش این دو عامل قرار گرفت؛ اگرچه تأثير 
 )p≤0.01( بر وزن برگ خشک بسيار معنی دار برهم كنش دو عامل مزبور 
تأثير  بيش ترین  از  حكایت  نيز  ميانگين ها  مقایسه   .)2 )جدول  گردید 
سایر  به  )نسبت  تيرماه   12 كاشت  تاریخ  در  هيدروپرایمينگ  پيش تيمار 
تركيب های تيماری( بر صفت مزبور بود؛ به طوری  كه بيشينه وزن خشک 
برگ )51/58 گرم در بوته( در این تركيب تيماری به دست آمد؛ و كمينه 
تاریخ  و  پلی اتيلن گالیكول  تيماری پيش تيمار  تركيب  به  متعلق  آن  مقدار 
كاشت سوم )1 مردادماه( بود )جدول 3(. هم چنين بيش ترین وزن خشک 
به ميزان  تيرماه(   12( اول  كاشت  تاریخ  و  هيدروپرایمينگ  تيمار  از  ساقه 

135/21 گرم در بوته حاصل آمد )جدول 3(.
با استفاده از تيمارهای افزایش دهنده قدرت بذر توانسته اند به جوانه زنی 
 Khan et al,( یابند  دست  گياه  قوی  استقرار  و  یک نواخت  ظهور  سریع، 
2008( و موجب تغييرات متعدد بيوشيميایی در بذر شوند؛ كه برای شروع 
فرآیندهای جوانه زنی مانند شكستن خواب، هيدروليز یا انتقال بازدارنده ها، 
 Khalil et( جذب سطح رطوبت و فعاليت آنزیمی، الزم و ضروری هستند
al., 2010(. فرآیندها و فعاليت های صورت گرفته باعث می شود كه بذرهای 
جهت  را  خود  ریشه ای  سيستم  كوتاه تری  زمان  طی  در  پيش تيمارشده، 
فرآیند فتوسنتز و  تا  جذب مطلوب تر عناصر غذائی و آب گسترش دهند 
ماده سازی در اندام هوایی سریع تر انجام گيرد. این شرایط در صورتی كه با 
دوره رشد طوالنی تر همراه باشد می تواند باعث افزایش رشد رویشی و وزن 
خشک اندام هوایی ساقه و برگ شود. اثرات معنی دار و مثبت پيش تيمار 
نيز   )Yari et al., 2011( گندم  در  برگ  خشک  ماده  بر  هيدروپرایمينگ 
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بررسی و عنوان شده است. مغایر با نتيجه آزمایش حاضر، صفری و همكاران 
)1389( دریافتند كه تغييرات زیست توده ساقه و برگ سورگوم علوفه ای 
تحت تأثير تاریخ كاشت قرار نگرفت. به نظر می رسد شرایط آب وهوایی و 
سایر ویژگی های منطقه آزمایش، نقش قابل مالحظه ای در اثرگذاری تاریخ 

كاشت بر عمل كرد و اجزای عمل كرد سورگوم علوفه ای داشته است. 
عمل کرد علوفه تر و خشک

تجزیه واریانس داده ها نشان داد كه اثر تاریخ  كاشت و اثر پيش تيمار بذر 
 )p≤0.01( معنی دار  بسيار  به ترتيب  و خشک  تر  علوفه  عمل كرد  مقدار  بر 
اثر  نيز  عامل  دو  این  هم كنش  بر   .)2 )جدول  بود   )p≤0.05( معنی دار  و 
اثرات  ميانگين های  مقایسه  بررسی  داشت.  مزبور  صفت  معني داري  بر 
 209622( تر  علوفه  عمل كرد  بيشينه  كه  بود  مطلب  این  گویای  متقابل، 
كيلوگرم در هكتار( از تركيب تيماری هيدروپرایمينگ و تاریخ كاشت اول 
)12 تيرماه( به دست آمد كه اختالف معنی داری با تيمار جيبرالين در همين 

تاریخ نداشت )جدول 3(. 
برخی معتقدند كه پيش تيمار بذر به لحاظ استقرار سریع بذر و قدرت 
باالی گياه چه های حاصل، از لحاظ زیستی و اكولوژیكی موقعيت ویژه ای به 
قابل مشاهده است  به وضوح  نهایی آن ها  گياهان می دهد كه در عمل كرد 
)Duman, 2006(. افزایش عمل كرد ذرت در بذرهای تيمارشده با آب مقطر 
و مانيتول 4 درصد مشاهده شده است )Kaur et al., 2005b(. این مشاهده 
حاكی از آن بود كه در گياهان رشدیافته از بذرهای مزبور، افزایش فعاليت 
اسيد اینورتاز در قسمت نوک ساقه اصلی و قسمت های پایين آن در 100 تا 
130 روز بعد از كاشت نيز وجود داشت؛ كه عامل افزایش و قابل دسترس 
بررسی  گياه محسوب می شود.  این  رشد  قندهای شش كربنه جهت  بودن 
بذرهای پيش تيمارشده نشان داد كه فعاليت  آنزیم های متابوليسم ساكارز 
)ساكارز سينتاز و آلكالين اینورتاز( و متابوليسم نيتروژن )گلوتامين سينتاز 
و گلوتاميت دهيدروژناز( در گره های گياهان پرایم شده در طی رشد افزایش 
یافت؛ و منجر به تدارک انرژی و مواد آسيميالسيون مورد نياز گياه گردید 
)Kaur et al., 2006a(. سبزشدن سریع تر، بهتر، بيش تر، ثبات یک نواخت، 

بهتر خشكی،  قدرتمندتر، تحمل  به كاشت مجدد، گياه چه های  نياز كم تر 
مزیت های  جمله  از  دانه  عمل كرد  افزایش  و  زودتر  برداشت  و  گل دهی 
 Harris et al.,( مستقيم پرایمينگ بذر در تمامی گياهان زراعی می باشد
خشكی،  تحمل  افزایش  استقرار،  بهبود  در  بذر  پرایمينگ  تأثير   .)2001b

كاهش خسارت آفات و ارتقاء عمل كرد در غالت و لگوم ها گزارش شده است 
)Khan et al., 2005(. پيش تيمار بذر، جوانه زنی، قدرت و استقرار سورگوم را 
 .)Ramamurthy et al., 2005( بهبود بخشيد؛ و عمل كرد آن را افزایش داد
دهقان )1386( نشان داد كه تاریخ كاشت بر عمل كرد دانه و زیست توده 
تيرماه  ،تاریخ های كاشت  ميان  این  از  و  تأثير معنی داری داشت؛  سورگوم 
نتيجه مطلوب تری داشتند. مرادی دزفولی و همكاران )1387( نيز دریافتند 
كه برهم كنش پرایمينگ بذر و تاریخ كاشت تأثير معنی داری بر عمل كرد و 
اجزای عمل كرد ذرت داشت. پرایمينگ بذر در تاریخ كاشت دیرهنگام، تأثير 

 .)Murungu et al., 2004( اندكی بر رشد و عمل كرد ذرت داشت
درصد پروتئین خام

تاریخ   تأثير  )p≤0.01( تحت  بسيار معنی داری  به طور  پروتئين خام  درصد 
كاشت، پيش تيمار بذر  و برهم كنش این دو عامل قرار گرفت )جدول 2(. 
مقایسه ميانگين  داده ها نشان داد كه بيشينه مقدار این صفت به ميزان 16/8 
درصد متعلق به تيمار پلی اتيلن گليكول در تاریخ كاشت اول )12 تيرماه( 

بود )جدول 3(. 
تحقيقات نشان داد كه درصد پروتئين بذر گياهان رشدیافته از پرایمينگ 
بذر ذرت افزایش یافت )Kulkarni and Eshanna, 1988(. خيساندن بذر در 
 Singh( نيز موجب افزایش جذب نيتروژن در گندم شد )آب )هيدروپرایمينگ
and Agrawal, 1995(. اثر تاریخ  كاشت بر تغييرات ميزان درصد پروتئين بذر 
 .)Mortvedt et al., 2001( گياهان رشدیافته از بذرهای پرایم شده، معنی دار بود 
به نظر می رسد كه پيش تيمار بذرهای رقم اسپيدفيد با هورمون جيبرالين، 
كميت و كيفيت جذب نيتروژن را بهبود بخشيده و درصد پروتئين را در 

اندام های هوایی افزایش داده است. 

تأثیر تاریخ کاشت و پیش تیمار .... 
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هم بستگی ساده بین صفت های مورد مطالعه
از  حاكی  سورگوم  در  ارزیابی شده  ساده صفت های  هم بستگی  ضریب های 
هم بستگی مثبت و معنی دار برخی از صفت ها با عمل كرد خشک علوفه بود، 
پروتئين خام )0/731(،  با درصد  تر  )r( عمل كرد  به طوری  كه هم بستگی 
خشک  عمل كرد  و   )0/832( پنجه  تعداد   ،)0/766( نيتروژن  درصد 
)0/904(، مثبت و بسيار معنی دار )p≤0.01( و با مساحت برگ )0/642( 
با  برگ  مساحت  هم بستگی   .)4 )جدول  بود   )p≤0.05( معنی دار  و  مثبت 
)p≤0.05( گردید.  و معنی دار  نيز مثبت  نيتروژن  پروتئين و درصد  درصد 
تعداد پنجه، بيشينه هم بستگی مثبت و معنی دار را با عمل كرد تر و خشک 

رقم اسپيدفيد سورگوم نشان داد )جدول 4(. 
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