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  برخی صفات قیاقکود نیتروژن بر میزان  برش و بررسی اثر زمان
 )Sorghum halepense L.(  

  

  3حسین صبوري و 2 علی ستاریان ،2مجید محمداسمعیلی ،1سمیه گنجی٭

   طبیعی،استادیار گروه منابع2 ، گنبد،ارشد مرتعداري دانشگاه گنبدکاووسدانشجوي کارشناسی1
  گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد استادیار گروه تولیدات3، گنبدکاووس،  دانشگاه گنبد

  11/02/1392تاریخ پذیرش:  ؛08/12/1391تاریخ دریافت: 
  چکیده

 ،)Sorghum halepenseبر برخی صفات قیاق (کود نیتروژن میزان برش و  به منظور بررسی اثر زمان
گلخانه تحقیقاتی دانشگاه گنبد  در 1391سال در  به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامال تصادفی آزمایشی

عدم برش و برش به فواصل یک، دو و  :شامل ،در چهار سطح برش زمانعامل  .شدتکرار اجرا  شش کاووس در
 300و  200، 100 عدم مصرف کود و مصرف :شامل ،چهار سطح کود نیتروژن در عامل میزان و باریکسه هفته 

هاي (پنجه)، تعداد ساقههاي هواییارتفاع گیاه، تعداد ساقه :صفاتی نظیر .بود در هکتار نیتروژن خالصگرم کیلو
ها، ماده خشک اندام هوایی، ماده خشک ریزوم، ماده دهنده، تعداد ریزوم، طول ریزوم، فاصله میان گرهبذر

خشک ریشه، ماده خشک کل، تخصیص ماده خشک اندام هوایی، تخصیص ماده خشک ریزوم، تخصیص ماده 
هاي در تیمار ،هاي هوایی گیاه مورد مطالعهمام قسمتگیري شدند. تریشه و سرعت رشد نسبی اندازهخشک 
 که نشان داد نتایج ها قطع شدند.متري باالي سطح خاك گلدانسانتی هفتارتفاع  ازطی برنامه منظم مختلف 
ماده )، تعداد ریزوم، طول ریزوم، (پنجه هاي هواییساقه تعداد ،گیاه کود بر ارتفاعمصرف برش و  اثر زمان

کل، تخصیص ماده خشک اندام هوایی،  ماده خشکریشه،  ماده خشکریزوم،  ماده خشکاندام هوایی،  خشک
بود. اثر متقابل کود و دار معنی سرعت رشد نسبی تخصیص ماده خشک ریزوم، تخصیص ماده خشک ریشه و

ها، ماده خشک ریزوم، تخصیص ماده خشک اندام گرهمیانهاي عملکردي به غیر از فاصله برش بر کلیه ویژگی
تواند یک راهکار عملی براي کنترل این می برش ،بنابرایندار بود. ریزوم معنی تخصیص ماده خشکو  هوایی

   است.در برابر عامل برش کم تحمل گونه  نوعی ،این گونه ،لذا .شمار آیدهگونه مهاجم در سطح مزارع ب
  * .ماده خشک سرعت رشد نسبی، هاي هوایی،ساقهتخصیص ماده خشک، ریزوم،  :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
این گیاه داراي ساقه  ن است.تیره گندمیا از گیاهی چند ساله ،).Sorghum halepense L(قیاق 

 150تا  50به  ،. ارتفاع این گیاهشود تکثیرتواند می ،توسط بذر و ریزوم وزیرزمینی یا ریزوم قوي و قطور است 
علت وجود ساقه به ،دار به چراي دام و برشهاي ریزومتحمل گونه ).Najafi et al., 2006( رسدمتر میسانتی

دار است و این یکی از عواملی است که نقش این زیرزمینی و ارتباط آن با پایه مادري بیشتر از گیاهان غیر ریزوم
ها قادرند ریزوم. )Mohammad Esmaeili and Milan, 2009( سازدگیاهان را در جوامع گیاهی متمایز می

 دنآید به صورت یک گیاه کامل درنتواندر صورت جدا شدن از پایه مادري می و در محل گره تولید ریشه کنند
)Jangjo, 2009.(  هاي هوایی و همچنین تاثیر این عامل بر جبران اعضاي از اثرات چرا و قطع اندامبا بررسی

درحالی که برش متوسط تاثیري  ؛گذاردمیبرش سنگین بر روي رشد ریزوم تاثیر  مشخص شد که ،دست رفته
هاي گزارش دادند که تکرار برش اندام  .Li et al)2004(و   .Wang et al)2004( شتبر روي رشد ریزوم ندا

  .شودمیها ریشه ي درمنجر به تخصیص ماده خشک بیشتر .Cyperus esculentus L هوایی در گیاه
  ،گیـاه پـنجدر مـورد  نیـز ،)Mohammad Esmaeili et al., 2009محمـد اسـمعیلی و همکـاران (

Carex divisa Hude, Juncus articulates L. ، Eleocharis palustris L. ،Juncus gerardii 
Lois  و Elytigia repens L.  هاي هوایی در گیاهـانکه تکرار برش اندام کردندگزارشEleocharis 

palustris L. ،Juncus gerardii Lois. وElytigia repens L. ، ،بـه  در مقایسه با گیاهان قطع نشـده
هاي هوایی گیاه . برش قسمتشودمنجر نمی ریشه گیاهان قطع شده، ي درتخصیص ماده خشک بیشتر

ایـن  ).Oesterheld, 1992( تواند سرعت رشد نسبی را کند و کاهش تولید در گیاهان را سبب شودمی
 ,Ferraro and Osterheld)شودمشاهده تواند میهاي هوایی و ریشه گیاهان در اندام ،کاهش عملکرد

2002; Oesterheld, 1992; Mohammad Esmaeili et al., 2009; Benot et al., 2009)  نتـایج
برش زمان نشان داد که  )Mohammd Esmaeili and Milan, 2009محمداسمعیلی و میالن ( تحقیق

هاي هوایی و تعداد کـل بر میزان ماده خشک کل، بخش هوایی و زیرزمینی (ریشه و ریزوم)، تعداد ساقه
عنوان یـک این گونه به ،از این رو ؛داشتداري ناثر معنی Panicum antidotale Retz گونه يهاریزوم

کـه  ،دشـونمـی نه تنها مانع تضعیف گیـاهبرداشت مناسب از گیاهان معرفی شد.  ،گونه متحمل به برش
تاثیر کمـی  ).Basiri et al., 2010( کندهاي جانبی و تسریع در رشد مجدد را فراهم میتحریک جوانه

تـاثیر  ،قطـع .هاي گیاهان متفاوت اسـتنشان داد که واکنش قطع در اندام هاگرامینهقطع بر روي رشد 
پایانی  ماده خشک ریشه و اثر منفی زیادي بر ماده خشک منفی متوسط و کمی به ترتیب بر روي تولید و

 که باالترین سـطوحطوريهب دهد.میاثر برش را تغییر  ،قابلیت استفاده از نیتروژن ،از طرف دیگر داشت.
لذا واکنش نسبت به ؛ داشتنیتروژن  از استفاده عدماثر منفی بیشتري در برابر برش با  ،نیتروژن استفاده از
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برش بوسیله فاکتورهاي دیگر از قبیل دوره زمانی براي جبران رشد پس از قطع و در دسترس بودن مواد 
هـاي ها، تاثیر قطـع را در کـاهش بافـتدر گراس هاي هواییاندام ماده خشکمغذي قابل تعدیل است. 

پایانی گیاهـان، در بیشـتر  ماده خشکش کربن، نیتروژن، کاهش فتوسنتتیک نشان داد و در نتیجه کاه
پاسـخ جبـران رشـد  ).Ferraro and Oesterheld, 2002( هاي آزمایشی مشاهده شدمزرعه ها وپالت

 ) وازت و فسفرتحت شرایط متفاوت مواد مغذي ( Lyemus chinensis Trin در نسبت به قطع و برش
افـزایش نیتـروژن فقـط پیشـرفت  .با گیاهان در شرایط بدون برش مقایسه شد و شد کمبود آب ارزیابی
سنگین گیاهان دارد و  هاي سبک ودر برش )RGRو سرعت رشد نسبی ( ماده خشک اندکی را در تولید

 ،د کـه مـواد مغـذي اضـافیدابرش را جبران کنند. نتایج نشان  به دهد که واکنشبه گیاهان اجازه نمی
و  ماده خشکداري در ها را جبران کند و همچنین کاهش معنیر منفی برش و قطع گراستواند تاثینمی

در مصـرف کودهـاي اگر . )Zhao et al., 2007( سرعت رشد در هر شرایطی از مواد مغذي داشته است
تواند مورد استفاده گیاهان قرار گیرد، باعث تقویـت بشیمیایی دقت شود، به طوري که کود مصرف شده 

 ,Moghadam(شـود پذیري مـیافزایش تولید علوفه، افزایش خوشخوراکی و بهبود هضم یاهان و نیزگ

تاثیر کودهاي نیتروژنه و فسـفره بـر تولیـد ، )Khodagholi et al., 2008خداقلی و همکاران ( ).2004
صـفر،  :سطح چهارتیمارهاي کودي در  .دندکربررسی تصادفی  هاي کامالًدر قالب طرح بلوك را گیاهان

داري بین سطوح نیتروژن نشان داد اختالف معنی آنها . نتایجشد استفاده ،گرم در هکتارکیلو 75، 50، 25
سطح کود نیتروژنه بـه  وجود دارد.اي ها و علف نقرههاي علف گندمی، بوتهدر تولید اشکال رویشی گونه

درصـد تولیـد علـف  100درصد و بـیش از  40ها را تا تولید علف گندمی ،گرم در هکتارکیلو 75میزان 
بررسی تاثیر اثرات برش و حاصلخیزي خاك  ،هدف این تحقیق .دهدمیاي را نسبت به شاهد افزایش نقره

هاي هوایی و زیرزمینی گونه و پاسخ و تحمل گونه در برابـر هاي اکولوژیکی از جمله اندامبر روي ویژگی
با توجه  د.کرقضاوت  در مورد آن گونه،را  برشمقاومت به  میزانبتوان  ،اساس نتایج حاصل تا برآنها است، 

هـاي متروکه و کشاورزي با حاصـلخیزي هايزمینبه اینکه این گونه گیاهی در چند سال اخیر در اکثر 
 هـايزمینتکثیر غیر جنسی، روز به روز بـه  روش وجه به دارا بودناوت شیوع پیدا کرده است و با تفمت

امکان مبارزه  کشت شده کشاورزي هايزمیندر سطح  که از آنجا و نیز دکنمی يبیشترتهاجم کشاورزي 
توان این گیاه را برش داد، این تحقیق فقط با استفاده از دست می و وجود نداردآالت کشاورزي با ماشین
  داراي اهمیت بسیاري است.کاربردي 
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  هامواد و روش
 Sorghum( قیـاق بـرش و میـزان کـود نیتـروژن بـر برخـی صـفاتبه منظور بررسی اثرات زمان   

halepense(، در  1391تصادفی در سال  فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً صورت فاکتوریلآزمایش به
ارتفاع منطقـه مـورد آزمـایش از سـطح گلخانه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس در شش تکرار اجرا شد. 

و  استخشک اي گرم و نیمهدیترانهبندي آب و هوایی کوپن داراي اقلیم ممتر و بر طبق تقسیم 45دریا 
دقیقـه عـرض  26درجـه و  37دقیقه طول شـرقی و  21درجه و  55تیب ترهمشخصات جغرافیایی آن ب

ابتـدا  براي انجام آزمـایش لومی و رژیم حرارتی منطقه ترمیک است. -شمالی است و بافت خاك سیلتی
پـنج گـرم و طـول سـه  يهـادانشگاه بـه وزن اطراف از مزارع  Sorghum halepenseریزوم قطعه 96

 18متـر و عمـق سـانتی 22به قطـر هاي پالستیکی در داخل گلدان هاریزوم سپس .تهیه شد مترسانتی
 8/7درصـد کـربن آلـی، فسـفر قابـل جـذب  11/1درصد نیتـروژن، 11/0از خاکی با ترکیب  مترسانتی

در عمق  هاریزومپر شده  8/7خاك  pHقسمت در میلیون،  403قسمت در میلیون، پتاسیم قابل جذب 
روزانـه  ،گیاهان وگرفتند ها در محیط آزاد قرار گلدان .شدندکشت  1390اسفند  11متري در تینسا دو

هفته که گیاهان بـه رشـد مـورد  هشت. پس از شودمطلوب فراهم رشد تا شرایط  شدندیک بار آبیاري 
عـدم بـرش و  :شـامل ،عامل زمان برش در چهار سـطحها رسیدند، نظر و استقرار کافی در داخل گلدان
عـدم  :شـامل ،و عامل میزان کـود نیتـروژن در چهـار سـطح باریکبرش به فواصل یک، دو و سه هفته 

گرم نیتروژن خـالص در هکتـار اجـرا کیلو (زیاد) 300و  (متوسط) 200، (کم) 100مصرف کود و مصرف
و تمـام  گرفـت صورت )غیر از تیمار شاهد( هاتیمار همهبراي  1391اردیبهشت  11اولین برش در . شد

 باالي سطح خـاك متريسانتیهفت  از ،هاي هوایی گیاه مورد مطالعه در تیمارهاي مختلف برشقسمت
ساعت  48مدت گراد بهدرجه سانتی 65در دماي  ،هاي برش داده شده گیاهند. قسمتشدقطع  هاگلدان

روز از تـاریخ  10. پـس از انجـام شـد 1391خرداد  29آخرین برش در د. شتوزین  ،در آون خشک شده
برداشت نهایی همـه تیمارهـا در طـی یـک روز  ،منظور فراهم نمودن یک دوره بازیافت)(به آخرین برش

 در برداشـت نهـایی، ابتـدا هفته طول کشید. 17این آزمایش از تاریخ شروع تا برداشت نهایی  شد. انجام
ها بـه تفکیـک در در تمام گلدان دهندههاي بذرو تعداد ساقه )هاي هوایی (پنجهتعداد ساقه ،ارتفاع گیاه

شـوي خـاك از  و سپس ریشه و ریـزوم گیاهـان در تمـام تیمارهـا بـا شسـت .شدندهر تیمار شمارش 
طور جداگانه در ریشه و ریزوم به ،و براي هر واحد آزمایشی، قسمت هواییشدند با دقت خارج  ،هاگلدان

سـاعت  48مدت گراد بهدرجه سانتی 65در دماي  و گرفتندهاي کاغذي مخصوص خود قرارداخل پاکت
ریـزوم و  ،وزن کل ماده خشک، وزن ماده خشـک انـدام هـوایی، ریشـه ،در نهایت .شدندآون خشک  در

هـاي هـوایی بـراي شدند. ماده خشـک قسـمتگیري واحد آزمایشی (تکرار) اندازه ها در هرتعداد ریزوم
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 ،هـاي هـواییتیمار دیگر، مـاده خشـک بخـش سه اما براي ؛تیمار شاهد ماده خشک برداشت نهایی بود
بـود. تخصـیص مـاده خشـک در افه ماده خشـک آخـرین برداشـت ضاهها بک کل برششامل ماده خش

و سـرعت  ریشه و ریزوم از حاصل تقسیم هر بخش به ماده خشک کل محاسبه شـد ،هاي هواییقسمت
هـا و مقایسـه میـانگین SAS افزار آمارينرم استفاده از حلیل با. تجزیه و تدشگونه محاسبه  رشد نسبی

  انجام شد. درصد  پنجدر سطح احتمال  LSDبه روش 
  

  نتایج
جمله از ) Sorghum halepenseاثرات زمان برش و میزان کود نیتروژن بر برخی صفات قیاق (

 ماده خشکها، گرهفاصله میان ریزوم، طول ریزوم،)، تعداد هاي هوایی (پنجهساقهتعداد ، گیاه ارتفاع
دهنده، وزن بذر هايهساقکل، تعداد  ماده خشکریشه،  ماده خشکریزوم،  ماده خشکاندام هوایی، 

 ریشه و ندام هوایی، تخصیص ماده خشک ریزوم، تخصیص ماده خشکا بذر، تخصیص ماده خشک
ها و تخصیص ماده گرهکود بر فاصله میانمیزان  اما اثر ؛بودداري از نظر آماري معنی سرعت رشد نسبی

در تمام  زمان برش و میزان کودمتقابل  اتاثر .نشددار معنی ،خشک اندام هوایی و ریزوم در گونه فوق
اندام هوایی و  ریزوم، تخصیص ماده خشک ماده خشکها، گرهبه غیر از فاصله میان ذکر شده صفات
زمان و ر متقابل اث هايمقایسه میانگین نتایج حاصل از .)1 (جدول را نشان داددار اختالف معنی ،ریزوم

داد باالترین ارتفاع گیاه، تعداد ریزوم و تخصیص ماده خشک  نشان برخی صفات بر نیتروژنمیزان کود 
. بیشترین طول ریزوم، ماده خشک ریزوم، ماده بودکود  عدم مصرفو  برشعدم هاي ریزوم در تیمار

و کود متوسط وجود داشت.  باریکخشک کل و سرعت رشد نسبی در تیمار برش هر سه هفته 
و کود زیاد قرار  باریکهاي هوایی در تیمار برش هر سه هفته ترین میزان تعداد ساقههمچنین باال

داشت. بیشترین میزان ماده خشک اندام هوایی در تیمار برش هر هفته و کود کم و بیشترین میزان 
کمترین تعداد و طول  .ریشه در تیمار برش هر سه هفته و کود کم مشاهده شد تخصیص ماده خشک

 عدمهاي هاي هوایی در تیمارکود و کمترین تعداد ساقه عدم مصرفر برش هر هفته و تیمار ریزوم د
   ).2 (جدول شدکود مشاهده  عدم مصرفبرش و 
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 Sorghumبرخی صفات بر  آنهاو اثر متقابل  نیتروژن کودمیزان  برش و زمان تجزیه واریانس اثر -1جدول 
halepense  

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات

هاي تعداد ساقه  ارتفاع گیاه
فاصله   طول ریزوم  تعداد ریزوم  هوایی

  هاگرهمیان
  87/1**  64/159187٭٭  59/179٭٭  12/2183٭٭  20/395٭٭  3
  ns081/0  84/6482٭  45/10٭٭  93/141٭٭  45/114241٭٭  3
  ns418/0  51/12515٭٭  23/7٭٭  68/101٭٭  34/407٭٭  9

 80  39/34  45/15  60/1  54/2366  27/0  
  22/33  94/32  54/31  35/19  19/10    تغییرات ضریب

   داراختالف معنی وجود عدم ns، درصد پنج و یکدار در سطح ترتیب اختالف معنیبه٭  و ٭٭
  

  -1 ادامه جدول

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات
ماده خشک 

  هواییاندام 
ماده خشک 

  ریزوم
خشک ماده

  ریشه
ماده خشک 

  کل
تعداد ساقه بذر 

  دهنده
  34/186٭٭  61/30849٭٭  18/770٭٭  60/5055٭٭  32/5921٭٭  3
  92/2٭٭  82/2425٭٭  59/13٭٭  73/208٭٭  01/1068٭٭  3

  20/2٭٭  71/470٭٭  83/15٭٭  ns79/79  10/152٭٭  9  
 80  12/46  05/55  33/2  30/84  718/0  

  19/53  28/16  77/15  42/38  79/24    ضریب تغییرات
  دار عدم وجود اختالف معنی nsدار در سطح یک و پنج درصد، ترتیب اختالف معنیبه ٭ و ٭٭

  

  -1ادامه جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات

  وزن بذر
تخصیص ماده 

هاي خشک اندام
 هوایی

تخصیص ماده 
  ریزوم خشک

تخصیص ماده 
  ریشه خشک

سرعت رشد 
 نسبی

  142/2٭٭  0046/0٭٭  1196/0٭٭  10/0٭٭  62/112٭٭  3  برش
  167/0٭٭  0096/0٭٭  ns0078/0  032/0٭٭  58/5٭٭  3 کود
  032/0٭٭  0026/0٭٭  ns0029/0  ns0028/0  58/5٭٭  9  برش ×کود 

  0058/0  0009/0  0045/0  0036/0  392/0  80 خطاي آزمایشی
  11/18  73/16  77/21 83/11  81/57    ضریب تغییرات

  دار عدم وجود اختالف معنی nsدار در سطح یک و پنج درصد، به ترتیب اختالف معنی ٭ و ٭٭
  

  برش
 کود
  برش ×کود 

 خطاي آزمایشی

  برش
 کود
  برش ×کود 

 خطاي آزمایشی
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  Sorghum halepenseاثر متقابل اثر زمان برش و میزان کود نیتروژن بر برخی صفاتهاي مقایسه میانگین - 2 جدول
ارتفاع گیاه  کود برش

 هايتعدادساقه  ریزومتعداد  متر)(سانتی
 هوایی

 طول ریزوم
 متر)(سانتی

 ماده خشک
 (گرم)هواییاندام

 ماده خشک
 (گرم) ریزوم

ماده خشک 
 (گرم) ریشه

66/137 شاهد شاهد c 83/8  a 17/6  i 33/137 efg 6/23  de 74/21  c 56/11  d 
83/168 کم شاهد a 67/7  ab 17/8  i 17/147 cdef 05/44  b 94/34  a 13/17  a 
5/174 متوسط شاهد a 67/7  ab 67/7  i 171  cde 33/51  a 35/36  a 19/15  b 
88/156 زیاد شاهد b 5/3  g 17 /13 h 66/200  c 54/44  b 36/36  a 74/15  ab 

83/14 شاهد هر هفته e 1  h 5/14  gh 44 h 85/5  h 61/2  d 05/2  f 
e 15  17/1 کم هر هفته  gh 5/15  gh 67/60  h 51/11  gh d  5/3  08/3  f 

هفتههر  e 33/12  17/1 متوسط   gh 83/18  fg 67/66  h 37/10  gh d 01/3 43/3  f 
e 13  83/1 زیاد هر هفته  fgh 67/18  fg 67/67  h 64/12  fg d 94/4 36/3  f 

e 17/16 83/2 شاهد هر دو هفته def 24 cde 83/143  def 86/12  fg d 19/10 02/6  e 
e 66/15 5/2 کم هر دو هفته  efg 17/26  cd 17/133  efg 84/17  ef d 22/10 36/7  e 
e 83/17 16/2 متوسط هر دو هفته efgh 17/21  ef 83/83  gh 68/19  e d 57/10 23/7  e 
e 33/16 2 fgh 33/22 زیاد هر دو هفته  def 67/99  fgh 81/21  e d 88/10 52/7  e 
33/40 شاهد هر سه هفته d 33/7  b 5/31 b 33/196  cd 66/29  d 61/25  bc 62/15  ab 

سه هفته هر d 17/42  4 cd 24 cde 17/194 کم   cd 17/36  c 54/30  ab 93/14  bc 
d 33/39 5/3 متوسط هر سه هفته  de 5/28  bc 67/317  a 18/50  ab 88/36  a 41/13  c 
d 67/39 33/5 زیاد هر سه هفته  c 67/41  a 67/129  b 04/46  ab 93/29  abc 3/11  d 

  

  -2ادامه جدول 
ماده خشک  کود برش

 (گرم) کل
 هايهساقتعداد 

 بذر دهنده
تخصیص ماده 

 خشک اندام هوایی
تخصیص ماده 

 ریزوم خشک
تخصیص ماده 
 خشک ریشه

 سرعت رشد نسبی
 (گرم/ روز)

91/56 شاهد شاهد  e 4 b 41/0  f 38/0  a 21/0  ab 42/0  e 
12/96 کم شاهد  ab 33/6  a 46/0  def 36/0  ab 18/0  bcde 75/0  ab 
88/102 متوسط شاهد  a 83/5  a 49/0  cdf 36/0  ab 15/0  efg 81/0  a 
22/97 زیاد شاهد  ab 8/6  a 53/0  c 37/0  a 17/0  cdef 76/0  ab 

53/10 شاهد هر هفته  i 00/0  d 55/0  bc 25/0  efg 20/0  abc 04/0  j 
12/18 کم هر هفته  i d  00/0  63/0  a 20/0  fg 17/0  cdef 10/0  ij 
82/16 متوسط هر هفته  i d00/0 62/0  a 18/0  g 21/0  ab 09/0  ij 
96/20 زیاد هر هفته  hi d00/0 60/0  ab 24/0  efg 16/0  defg 13/0  hi 

07/29 شاهد هر دو هفته  gh d00/0 44/0  ef 35/0  abc 21/0  ab 19/0  gh 
52/35 کم هر دو هفته  fg d00/0 51/0  cd 29/0  bcde 21/0  ab 25/0  fg 
49/37 متوسط هر دو هفته  fg d00/0 52/0  cd 28/0  cde 19/0  abcd 25/0   fg 
22/40 زیاد هر دو هفته  f d00/0 54/0  bc 27/0  def 19/0  abcd 29/0  f 
9/70 شاهد هر سه هفته  d 5/0  cd 42/0  f 36/0  ab 22/0  a 54/0  d 
65/81 کم هر سه هفته  c 5/0  cd 44/0  ef 37/0  a 18/0  bcde 64/0  c 
47/100 متوسط هر سه هفته  a 5/0  cd 51/0  cd 36/0  ab 14/0  fg 78/0  a 
27/87 زیاد هر سه هفته  bc 1 c 53/0  c 34/0  abcd 13/0  g 68/0  bc 

ها داراي حروف غیر مشابه با یکدیگر درصد انجام شد و در هر ستون میانگین پنجو در سطح احتمال  LSDها با روش مقایسه میانگین
  دار دارند.اختالف معنی
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به  کودي ها براي هر کدام از تیمارهاياثر متقابل کود و برش مقایسه میانگیندار شدن به معنی نظر
  تفکیک انجام شد.

  
  بدون کود در شرایطسطوح مختلف برش  هامقایسه میانگین

ارتفاع گیاه، تعداد  :این گونه از جمله برخی صفاتدر  ،ها نشان داد که از نظر آماريمقایسه میانگین
ماده خشک ریشه، ماده ماده خشک اندام هوایی، )، تعداد ریزوم، طول ریزوم، هاي هوایی (پنجهساقه

وجود داشت. اما  داري، اختالف معنیه بذر دهنده، وزن بذر و سرعت رشد نسبیساقخشک کل، تعداد 
هفته  دو صیص ماده خشک ریشه وجود نداشت. در تیمار برش هر هفته و هرخداري در تاختالف معنی

برش و برش عدم بین تیمار داري وجود نداشت. در میزان ارتفاع گیاه، طول ریزوم اختالف معنی باریک
هفته  سه . در برش هرشددار مشاهده ندر میزان تعداد ریزوم و ریشه اختالف معنی باریکهفته  سههر 
هوایی، ماده خشک هاي هوایی (پنجه)، تعداد ریزوم، طول ریزوم، ماده خشک اندام تعداد ساقه باریک

  ).3 (جدول ها داشتریشه، ماده خشک کل و سرعت رشد نسبی بیشترین میزان نسبت به دیگر تیمار
  

  بدون کود شرایطمقایسه میانگین سطوح مختلف برش در  -3 جدول
صفات                

  برش
  ارتفاع گیاه

  متر)(سانتی
هاي تعدادساقه
 هوایی

ریزوم طول تعداد ریزوم            
  متر)(سانتی

اندام  ماده خشک
  هوایی (گرم)

ریشه  ماده خشک
  (گرم)

 a 67/137  d 17/6 a 83/8  b 33/137 b 6/23 b 57/11  عدم برش
 c 83/14  c 50/14 b 00/1 c 00/44 d 85/0  d 05/2  هر هفته

 c 17/16  b 00/24 b 83/2 b 83/143 c 86/12 c 02/6  هر دو هفته
 b 33/40  a 50/31  a 33/7  a 50/244 a 66/29  a 62/15  هر سه هفته

ها داراي حروف غیر مشابه با یکدیگر درصد انجام شد و در هر ستون میانگین پنجو در سطح احتمال  LSDها با روش مقایسه میانگین
  دار دارند.اختالف معنی

  

  -3ادامه جدول
  صفات

هاي تعداد ساقه  کل (گرم)ماده خشک   برش
  بذردهنده

  وزن بذر 
  (گرم)

   سرعت رشد نسبی
 (گرم/ روز)

 b 91/65 a 00/4  a 76/2  b 43/0  عدم  برش
 d 52/10 b 00/0 b 00/0 b 04/0  هر هفته

 c 07/29 b 00/0 b 00/0 c 19/0  هر دو هفته
 a 90/70 b 50/0 b 00/0 a 54/0  هر سه  هفته

ها داراي حروف غیر مشابه با یکدیگر درصد انجام شد و در هر ستون میانگین پنجو در سطح احتمال  LSDها با روش مقایسه میانگین
  دار دارند.اختالف معنی
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  کود کم در شرایطها سطوح مختلف برش مقایسه میانگین
ارتفاع گیاه،  :از جمله برخی صفات درآماري نشان داد که از نظر  هانتایج حاصل از مقایسه میانگین  

ریشه، ماده خشک هاي هوایی (پنجه)، تعداد ریزوم، طول ریزوم، ماده خشک اندام هوایی، تعداد ساقه
 ،ریشه و سرعت رشد نسبی دهنده، وزن بذر، تخصیص ماده خشکبذر هايهساقماده خشک کل، تعداد 

در  باریکهفته  دوهر  تیمار برش هاي برش هر هفته ووجود داشت. بین تیمارداري اختالف معنی
 سهو  دو دار وجود نداشت، در تیمار برش هرمیزان ارتفاع گیاه و ماده خشک اندام هوایی اختالف معنی

 نشان نداد. در تیمار برش هر هفته و برش هر را دارياختالف معنی ،در میزان طول ریزوم باریکهفته 
بین تیمار دار مشاهده نشد. و وزن بذر اختالف معنی دهندهبذر هايهساقدر تعداد  باریکهفته  سه و دو

در میزان طول ریزوم، ماده خشک اندام هوایی و ریشه اختالف  باریکهفته  سهبرش و برش هر  عدم
ارتفاع گیاه، تعداد ریزوم، تعداد  ، نسبت به دیگر تیمارها،برش عدمدار مشاهده نگردید. در تیمار معنی

دهنده، وزن بذر بذر هايهساقریزوم، ماده خشک اندام هوایی، ماده خشک ریشه، ماده خشک کل، تعداد 
  ).4 (جدول شتو سرعت رشد نسبی بیشترین میزان را دا

  
  کود کم شرایطمقایسه میانگین سطوح مختلف برش در  -4جدول

  صفات
   برش

  ارتفاع گیاه
  طول ریزوم  تعداد ریزوم هاي هواییساقه  متر)(سانتی

  متر)(سانتی
اندام  ماده خشک

  (گرم) هوایی
 ماده خشک
  ریشه (گرم)

 a 83/168 c 17/8 a 67/7  a 17/147 a 05/44 a 13/17  عدم برش
 c 00/15  b 50/18 c 17/1 b 67/60 c 51/11 d 08/3  هر هفته

 c 67/15 a 17/26 bc 50/2 a 17/133 c 94/17 c 36/7  هر دو هفته
 b 17/42 a 00/24 b 00/4  a 17/180 a 05/36 b 93/14  هر سه هفته

ها داراي حروف غیر مشابه با یکدیگر درصد انجام شد و در هر ستون میانگین پنجو در سطح احتمال  LSDها با روش مقایسه میانگین
  دار دارند.اختالف معنی

  

  -4 ادامه جدول
  صفات

  برش
کل  خشکماده 

  (گرم)
هاي تعداد ساقه

  بذر دهنده
  وزن بذر 

  (گرم)
  تخصیص ماده 

  ریشه خشک
  سرعت رشد نسبی 

 (گرم/ روز)
a 12/96 a 33/6 a 07/3  ab 18/0  a 75/0 
d 12/18  b00/0 b 00/0 b 17/0 d 10/0 
c 52/35 b00/0 b00/0 a 21/0 c 25/0 
b 65/81  b50/0 b 00/0 ab 18/0 b 63/0 

ها داراي حروف غیر مشابه با یکدیگر درصد انجام شد و در هر ستون میانگین پنجو در سطح احتمال  LSDها با روش مقایسه میانگین
  دار دارند.اختالف معنی

  

  عدم برش
  هر هفته

  هر دو هفته
  هر سه هفته
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  کود متوسط در شرایطها سطوح مختلف برش مقایسه میانگین
هاي ارتفاع گیاه، تعداد ساقه :از جمله برخی صفات درها نشان داد که از نظر آماري مقایسه میانگین  

هوایی (پنجه)، تعداد ریزوم، طول ریزوم، ماده خشک اندام هوایی، ماده خشک ریشه، ماده خشک کل، 
، اختالف دهنده، وزن بذر، تخصیص ماده خشک ریشه و سرعت رشد نسبیبذر هايهساقتعداد 
در میزان تعداد  باریکهفته سه  و دووجود داشت. در تیمار برش هر هفته و تیمار برش هر  داريمعنی

هفته  سهبرش و برش هر  عدمدار مشاهده نشد. بین تیمار دهنده و وزن بذر اختالف معنیبذر هايهساق
تخصیص ماده خشک  در میزان ماده خشک اندام هوایی، ماده خشک ریشه، ماده خشک کل، باریک

، نسبت به دیگر برش عدمدر تیمار  داري مشاهده نگردید.ریشه و سرعت رشد نسبی اختالف معنی
 هايهساقارتفاع گیاه، تعداد ریزوم، میزان ماده خشک اندام هوایی، ماده خشک ریشه، تعداد  تیمارها،

  ).5 (جدول بیشترین میزان را دارا بود ،بذر دهنده، وزن بذر و سرعت رشد نسبی
  

  کود متوسط شرایط مقایسه میانگین سطوح مختلف برش در -5 جدول
  صفات

  برش
  ارتفاع گیاه

  متر)(سانتی
هاي تعداد ساقه 

 هوایی
  طول ریزوم  تعداد ریزوم

متر)         (سانتی
اندام  ماده خشک

  هوایی (گرم)
 ماده خشک
  ریشه (گرم)

a 50/147 c 67/7 a 67/7  b 00/171 a 33/51 a 19/15  
d 33/12  b 83/18 c 17/1 c 67/66 b 37/10 c 44/3 
c 83/17 b 17/21 bc 17/2 c 83/83 b 68/19  b 23/7 
b 33/39 a 50/28 b 50/3  a 83/356 a 18/50 a 41/13 

با یکدیگر ها داراي حروف غیر مشابه درصد انجام شد و در هر ستون میانگین پنجو در سطح احتمال  LSDها با روش مقایسه میانگین
  دار دارنداختالف معنی

  

  -5 ادامه جدول
  صفات

هاي تعداد ساقه  کل(گرم) ماده خشک  برش
تخصیص ماده   (گرم)د وزن بذر  بذردهنده

  ریشه خشک
  سرعت رشد نسبی

 (گرم/ روز)
a 88/102 a 83/5 a 51/4  b 15/0  a 81/0 

c 82/16 b 00/0  b 00/0 a 20/0 c 09/0 

b 49/37 b 00/0 b 00/0 a 19/0 b 26/0 

a 47/100  b 50/0 b 00/0 b 14/0 a 78/0 

ها داراي حروف غیر مشابه با یکدیگر درصد انجام شد و در هر ستون میانگین پنجو در سطح احتمال  LSDها با روش مقایسه میانگین
  دارند.دار اختالف معنی

  
  
  

  عدم برش
  هر هفته

  هر دو هفته
  هر سه هفته

  عدم برش
  هر هفته

  هر دو هفته
  هر سه هفته
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  زیاد کود در شرایطها سطوح مختلف برش مقایسه میانگین
هاي ارتفاع گیاه، تعداد ساقه :از جملهبر برخی صفات ها نشان داد که از نظر آماري مقایسه میانگین

)، تعداد ریزوم، طول ریزوم، ماده خشک اندام هوایی، ماده خشک ریشه، ماده خشک کل، هوایی (پنجه
، اختالف ص ماده خشک ریشه و سرعت رشد نسبیدهنده، وزن بذر، تخصی بذر هايهساقتعداد 
در میزان ارتفاع  باریکو تیمار برش هر دو هفته  باریک در تیمار برش هر هفته وجود داشت. داريمعنی

 باریک )، تعداد ریزوم، طول ریزوم وجود نداشت. تیمار برش هر هفتههاي هوایی (پنجهگیاه، تعداد ساقه
بذر دهنده، وزن بذر اختالف  هايهساقدر میزان تعداد  باریکهفته  سه و دوو تیمار برش هر 

در میزان تعداد ریزوم،  باریکهفته سه برش و تیمار برش هر  عدمداري مشاهده نشد. بین تیمار معنی
سبی اختالف طول ریزوم، ماده خشک اندام هوایی، ماده خشک ریشه، ماده خشک کل و سرعت رشد ن

ماده ارتفاع گیاه، تعداد ریزوم،  ، نسبت به دیگر تیمارها،برش عدمتیمار داري مشاهده نگردید. معنی
بذر دهنده، وزن بذر و سرعت رشد نسبی بیشترین  هايهساقخشک ریشه، ماده خشک کل، تعداد 

  ).6(جدول  میزان را دارا بود
  

  کود زیاد شرایط مقایسه میانگین سطوح مختلف برش در - 6جدول 
  صفات

  برش
  ارتفاع گیاه

  متر)(سانتی
هاي تعدادساقه
 هوایی

  طول ریزوم   تعداد ریزوم
  متر)(سانتی

هاي اندام ماده خشک
  هوایی (گرم)

 ماده خشک
  ریشه (گرم)

  a 83/156 c 17/13 a 33/5  a 67/200 a 54/44 a 75/15  عدم برش
 c 00/13  b 67/18 b 83/1 b 67/67 c 64/12 d 37/3  هر هفته

 c 33/16 b 33/22 b 00/2 b 67/99 b 81/21 c 52/7  هر دو هفته
 b 67/39 a 67/41 a 33/5  a67/225 a 04/46 b 30/11  هرسه هفته

ها داراي حروف غیر مشابه با یکدیگر درصد انجام شد و در هر ستون میانگین پنجو در سطح احتمال  LSDها با روش مقایسه میانگین
  دار دارند.معنیاختالف 

  

  -6ادامه جدول
  صفات

  برش
کل  ماده خشک
  وزن بذر  هاي بذر دهندهتعداد ساقه  (گرم)

  (گرم)
تخصیص ماده 
  خشک ریشه

  سرعت رشد نسبی
 ( گرم/ روز)

 a 23/97 a 83/6  a 99/6  ab 17/0 a 76/0  عدم برش

  c 96/20 b 00/0 b 00/0 ab 16/0 c 13/0  هر هفته
 b 22/40 b 00/0 b 00/0 a 19/0 b 29/0  هر دو هفته

 a 28/87  b 00/1 b 00/0 b 13/0 a 68/0  هرسه هفته

ها داراي حروف غیر مشابه با یکدیگر درصد انجام شد و در هر ستون میانگینپنج و در سطح احتمال  LSDها با روش مقایسه میانگین
  دار دارند.اختالف معنی
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 گیريبحث و نتیجه
 در) Sorghum halepenseبرخی صفات قیاق (کود نیتروژن بر میزان برش و  زمانمطالعات اثرات 

 زمینیهاي هوایی و زیربرش، منجر به کاهش تولید بخش که محیط کشت نیمه کنترل شده نشان داد
هاي مکرر اعضاي از دست رفته را جبران تواند در تیمار برشنمی ،این گیاه شود.(ریشه و ریزوم) می

همچنین  .شودمعرفی می ،در برابر تنش برشکم تحمل  عنوان یک گونهبه ،این گونه ،روکند. از این 
فرارو مرور منابع علمی یابد. پذیر بوده و میزان تولید کل کاهش میآسیب مکرراین گونه در برابر برش 

مقابل هاي گیاهی در دهد که پاسخ گونهنشان می) Ferraro and Oesterheld, 2002و استرهلد (
 Benot et al., 2009; Mohammad Esmaeili et( یستهاي هوایی یکسان نبرش یا قطع بخش

al., 2009.( هاي رد. بیشترین تولید بخشتولید دا میزان دار برتاثیر معنی (حاصلخیزي زمین) کود
 ،حال رشداي در در شرایط تغذیه و دیده شددر تیمار کود متوسط  ریشه و تولید کل و ریزوم هوایی،

به نیتروژن، اثر منفی  یگیاهان در حال رشد، در سطوح زیاد دسترس داشته است.ها را بسیاري الگو
برعکس، در سطوح کم  ).Georgiadis et al., 1989( دنکنقطع را در شرایط استاندارد جبران می

دیگر مواد مغذي کم باشد، تحت تاثیر  در شرایطی که ظرفیت ،در برابر قطعتوانایی گیاهان  ،نیتروژن
  .گیردقرار می

را تحت تاثیر  آنهاي مختلف تواند میزان تخصیص ماده خشک در بخشمی ،هاي یک گیاهبرش بخش
 در حالی که .بود مقداربرش داراي بیشترین  عدمدر گونه مورد مطالعه در تیمار ماده خشک کل  .قرار دهد
در گیاه همراه  و ریشه ریزومتخصیص ماده خشک این الگو در تخصیص ماده خشک اندام هوایی و  تغییرات

هاي باشد. تکرار برش بخشمی مقدارتخصیص ماده خشک ریشه در تیمار هر دو هفته داراي بیشترین  .است
جبران اعضاي از هاي هوایی، جهت شود، تولید ماده خشک بیشتر به سمت اندامهوایی در این گونه باعث می

است که تخصیص ماده خشک ریشه این گیاه در تعداد  این دلیلهدایت شود و این امر به  ،دست رفته گیاه
اما با افزایش فراوانی برش در مراحل بعدي رشد، این  ؛کم برش و در مرحله اولیه رشد قابل جبران است

  در گونه )Li et al., 2004لی و همکاران ( يهایافته بهباشد. این نتیجه شه قابل جبران نمییتخصیص در ر
Cyperus esculentus L. و همکاران محمد اسمعیلی و )Mohammad Esmaeili et al., 2009(  در

دهد که . همچنین نتایج نشان میمشابهت دارد Juncus articulatus L. Hude., Carex divisa گونه
تعداد  دهد.می کاهش) در گونه مورد مطالعه را (پنجه هاي هوایی، تعداد ساقهمتوسط افزایش برش و کود

در  بیشترین میزان نسبت به دیگر تیمارها بود. ،و کود زیاد باریکهفته سه هاي هوایی در برش هر ساقه
تواند به توسعه جانبی یا کلونیزاسیون این گیاه کمک کند. نتایج مین تا کم متوسطو کود  مکرر نتیجه برش
شبیه  )Tolvanen and Henry, 2002تولوانن و هندي ( و )Cline, 1996کالین ( هايیافته به این تحقیق

ها را تحریک کند و به تواند در بعضی از گیاهان جوانههاي هوایی میبه این صورت است که برش ساقه است؛
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زنی کاهش پنجه هاي هوایی بهتکرار برش ساقه ،. برعکسمنجر شود(پنجه)  هاي هواییافزایش تعداد ساقه
 Ferraro andفرارو و استرهلد ( ،شود. نتیجه مشابه این تحقیق رامیمنجر  ،در بعضی گیاهان

Oesterheld, 2002( دهد. مطالعه در مورد دسترسی به مواد مغذي و تاثیر واکنش قطع را نشان می
نتایج آنها نشان داد که پاسخ انجام شده است؛ ) Brathen and Odaz, 2002براتن و اداز ( دیگري به وسیله

کند. رشد مجدد گیاه را محدود نمی ،نیتروژن هاي نیتروژن است ومستقل از تیمار ،ها نسبت به برشگراس
 ,.Zhao et al( هاي آسیب دیده گیاه را جبران کردتوان بافتبا افزایش نیتروژن در سطوح بحرانی می

2007.(  
اولین بخش متاثر  ،دار نشان داده است که ریزومهاي ریزومگونههاي جدید در نتایج حاصل از یافته

زیرا  ؛)Benot et al., 2009; Mohammad Esmaeili et al., 2009( شوداز تنش ناشی از برش می
و هنگامی که گیاه نتواند اعضاي از دست رفته را  استاي در این گیاهان یک بخش ذخیره ،ریزوم

نتایج این بررسی  .)Mohammad Esmaeili et al., 2009( کندجبران کند از این بخش استفاده می
داراي بیشترین میزان بوده و  باریکهفته سه  ها در برش هرگرهدهد طول ریزوم و فاصله میاننشان می

دهد با افزایش برش داراي بیشترین میزان است. نتایج این آزمایش نشان می عدمتعداد ریزوم در تیمار 
دلیل افزایش برش، گیاه رشد به ىطول ریزوم این گیاه کاهش یافته که احتماال ،کود کمتکرار برش و 

هاي هوایی براي جبران اعضاي از دست رفته هدایت را به قسمت آن ،خود را در زیر زمین کاهش داده
محمد  هايیافته ، به. نتایج آنیستبراي بازسازي اعضاي از دست رفته کافی ن و کود کم نیز کندمی

آنها با تحقیقی که بر  شبیه است.) Mohammad Esmaeili and Milan, 2009اسمعیلی و میالن (
رسیدند که با افزایش تکرار برش  نتیجه ام دادند به اینجان .Panicum antidotale Retz روي گونه

اختالف  ،تعداد ریزوم در این گیاه با افزایش تکرار برشاز نظر طول ریزوم کاهش یافته، در صورتی که 
برش مورد  توان گفت در صورتی که این گونه اصالداري بین تیمارها وجود ندارد. به طور کلی میمعنی

دار بر تاثیر معنی ،دهی قرار گیرد هاي کودو تیمار برشهاي مختلف قرار نگیرد، یا زمانی که تحت شدت
طول  برش مشاهده شد. عدمتعداد ریزوم در تیمار  بیشترین .شودروي تعداد ریزوم این گیاه دیده می

) را ندارند، و داراي کمترین طول ریزوم در برش باریکهاي این گونه تحمل برش زیاد (هر هفته ریزوم
(کود  ) و تیمارهاي کودي دیگرباریکهفته  سه و دو(هر  هاي دیگر. و برشاستمکرر و کود کم 

ها در گرههاي این گیاه دارد. همچنین فاصله میاندار بر روي طول ریزوممتوسط و زیاد) تاثیر معنی
 عدمارتفاع گیاه در تیمار  .را داردن طول ریزوم کمترین میزان به دلیل کم بود باریکبرش هر هفته 

چون برشی در این تیمار صورت  داشت؛نسبت به سایر تیمارها را بیشترین میزان  متوسطبرش و کود 
 هايهقاس. همچنین تعداد و کود متوسط توانسته تنش ناشی از برش را جبران کند نگرفته است

 ؛را دارا بودبیشترین میزان  هاو کود زیاد نسبت به دیگر تیمار برش عدمبذر در تیمار  وزن دهنده وبذر
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 دهد کهتحقیق نشان میاین نتایج  زیرا این تیمار تا پایان فنولوژي از آن برداشتی صورت نگرفته است.
میزان داراي بیشترین  ،هانسبت به دیگر تیمار برش و کود متوسط عدمسرعت رشد نسبی در تیمار 

اثر برش هر هفته طول ریزوم، تعداد  ،نتیجه در .چون در این تیمار برشی صورت نگرفته است است؛
 دو در اثر برش هر همچنینریزوم نسبت به دیگر تیمارها کاهش یافت،  ماده خشکریزوم، قطر ریزوم و 

 ریزومماده خشک  نسبت به تیمار بدون برش طول ریزوم، تعداد ریزوم، قطر ریزوم و باریکهفته  سه و
اي براي کنترل این گیاه مهاجم در سطح وسیله ،توان نتیجه گرفت که برشمی است. کاهش یافته
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