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For study of the effect of planting dates and irrigation intervals on
quality and quantity performance of Nutrifeed Millet, an experiment
was conducted as split plot in a randomized complete block design
with three replications on four planting dates (22nd May, 2nd June, 13th
June, 24th June) and three levels of irrigation (8, 11 and 14 days) in
Neyshabour Agricultural College fields in 2019. Forage crop in the first
and second harvest were assessed according to quantity
characteristics (fresh and dry forage, leaf to stem ratio, number of
tillers per plant, number of tillers in m2) and quality characteristics
(total protein content, ash percent). The results indicated that by
reducing the irrigation period time distance, fresh forage yield
increased per unit area. With any delay in planting date, performance
of fresh forage yield per unit area decreased. A decrease in the number
of tillers at the second harvest caused an increase in protein and ash
percentage because of the increase in leaf to stem ratio. Total dry
matter, protein percentage, number of tillers in plant, weight of fresh
stem decreased when time distance of irrigation periods increased. In
addition, total dry matter, fresh leaf weight, protein performance
value and fresh leaf weight decreased with delays in planting date.
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بهمنظور بررسی تأثیرات تاریخ کشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ارزن
نوتریفید ،آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی
با سه تکرار در چهار تاریخ کشت (یک خرداد 12 ،خرداد 23 ،خرداد ،سوم تیر) و
سه دور آبیاری ( 11 ،8و  14روز) در مزرعه آموزشی -تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی نیشابور در سال زراعی  1397-98انجام گرفت .محصول علوفه چین
اول و دوم ،از نظر صفات کمی (عملکرد علوفه تر و خشک ،نسبت برگ به ساقه،
تعداد پنجه در بوته در مترمربع) و ویژگیهای کیفی (مقدار پروتئین کل ،درصد
خاکستر) ارزیابی شدند .نتایج نشان داد با کاهش فاصله دور آبیاری ،عملکرد علوفه
تر در واحد سطح ،افزایش یافت .با تأخیر در کاشت ،عملکرد علوفه تر در واحد
سطح کاهش یافت .با کاهش تعداد پنجه در چین دوم ،درصد پروتئین و درصد
خاکستر افزایش یافت؛ زیرا باعث افزایش نسبت برگ در ساقه شد .با افزایش دور
آبیاری ،ماده خشک کل ،درصد پروتئین ،تعداد پنجه در بوته ،وزن تر ساقه کاهش
یافت .همچنین با تأخیر در زمان کاشت ،میزان ماده خشک کل ،وزن تر ساقه،
مقدار عملکرد پروتئین ،وزن تر برگ کاهش یافت.
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مقدمه
ارزن مرواریدی ،با نام علمی ( )Pennisetum glaucumاز ارزنهای با منشأ آفریقایی است که به دلیل دارا بودن
صفاتی همچون تولید باال در تابستان ،فقدان اسید پروسیک ،خوشخوراکی فوقالعاده و توانایی تحمل کمآبی و مقاومت
در مقابل آفات و بیماریها نسبت به سایر گیاهان علوفهای برتری دارد .این ارزن دارای  18تا  22درصد پروتئین خام
است ،همچنین محتوای ویتامین  Aدر این گیاه بیش از ذرت و سایر غالت گرمسیری است .به همین دلیل در بین
گیاهان علوفهای از قبیل سورگوم ،یونجه ،ذرت ،شبدر و تریتیکاله بهعنوان گیاهی شاخص مطرح است ] .[1استفاده از
تاریخ کاشت و ارقام مناسب هر منطقه ،از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش عملکرد گیاهان زراعی محسوب میشود .تغییر
در تاریخ کاشت از طریق تغییر در مراحل مختلف فنولوژیکی باعث میگردد تا گیاه با شرایط متفاوت محیطی نظیر
برخورد با خشکی یا گرمای انتهای فصل یا در برخی موارد بهره نبردن از بارندگیهای ابتدای فصل و رطوبت ذخیرهشده
در خاک مواجه شود و در نتیجه ،عملکرد ،کاهش یابد [.]2
ارزن مرواریدی ،در زمینهایی که رطوبت و حاصلخیزی آنها پایین است تولید میشود و این بیانگر اعمال کارهای
تحقیقاتی بیشتری روی آن است .همچنین جوشی 1در بررسی عملکرد سه ژنوتیپ ارزن تحت شرایط تنش خشکی
گزارش داد که ارزن مرواریدی تحت شرایط تنش متوسط و شدید نسبت به ارزن دمروباهی و ارزن پروسو ،از رشد و
عملکرد بهمراتب باالتری برخوردار بود ] .[3روی و بیسارا نیز اظهار داشتند که بارندگی و خاک ،مهمترین منابع محیطی
هستند که میتوانند باعث افزایش یا کاهش عملکرد ارزن مرواریدی گردند .ذخایر محدود آب آبیاری ،یکی از دالیلی
است که بسیاری از کشاورزان را برمیانگیزد تا مقدار آب کمتری نسبت به آنچه برای بهدستآوردن حداکثر محصول الزم
است بهکار گیرند] .[4همچنین موحامدعلی در پژوهشی درباره تأثیر تاریخ کشت بر صفات ارزن مرواریدی گزارش کرد
که تاریخ کشت از  15جوالی به  1آگوست بر طول خوشه ،تأثیر معنیداری نداشت اما تعداد روز تا رسیدگی را بهطور
معنیداری افزایش داد و وزن هزار دانه و عملکرد دانه نیز بطور معنیدار و به میزان  18و  22.8درصد کاهش یافت ].[5
در یک بررسی ،تاریخ کاشت زودهنگام ( 15اردیبهشت) سبب افزایش تولید علوفه خشک ارزن علوفهای نوتریفید شد و
با تأخیر در کاشت ،عملکرد علوفه کاهش یافت ] .[6شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی به دالیل مختلف از جمله
شرایط اقلیمی مناسب ،دشتهای پهناور ،مستعد تولید و بهرهبرداری بسیاری از گیاهان زراعی و باغی و بهویژه ارزن است.
این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیرات متقابل رژیمهای آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ارزن نوتریفید انجام شد تا بهترین
رژیم آبیاری و بهترین زمان مناسب کاشت برای دستیابی به حداکثر راندمان به دست آید.

مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  ،1397-98بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در
مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی نیشابور اجرا شد .این منطقه در مختصات جغرافیایی  36درجه و  25دقیقه عرض
شمالی و  58درجه و  82دقیقه طول شرقی و با ارتفاع  1275متر از سطح دریا واقع شده است .چهار تاریخ کشت شامل
اول خرداد 12 ،خرداد 23 ،خرداد ،سوم تیرماه بود که در کرتهای اصلی و دور آبیاری  11، 8و  14روزه در کرتهای
فرعی قرار داده شد .مقدار کود مصرفی براساس نتایج آزمون خاک (جدول  )1قبل از کاشت 150 ،کیلوگرم سوپر فسفات
تریپل و  75کیلوگرم سولفات پتاسیم و  100کیلوگرم سولفات آمونیم در هکتار بود .قبل از کشت ،قوه نامیه بذور در
آزمایشگاه تعیین شد و سپس عملیات کاشت بذرها به روش خشکهکاری بهصورت دستی در وسط هر پشته به عمق
کشت  1-2سانتیمتر انجام شد .خصوصیاتی که در دوره رشد و زمان برداشت موردبررسی قرار گرفت شامل :وزن تر و
خشک برگ ،وزن تر و خشک ساقه ،تعداد پنجه در بوته ،تعداد بوته در مترمربع ،مقدار پروتئین کل بوته ،درصد خاکستر
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کل بوته ،نسبت مقدار برگ به ساقه در بوته ،عملکرد علوفه در هکتار .در این آزمایش هر کرت شامل  4ردیف با فاصله
 50سانتیمتر به طول  5متر در نظر گرفته شد که در هنگام نمونهگیری و برداشت دو ردیف کناری و  0/5متر از اول و
آخر ردیفهای وسط بهعنوان حاشیه حذف و  4متر وسط بهعنوان فضای نمونهبرداری در نظر گرفته شد .معیار و مالک
زمان برداشت در این آزمایش مرحلهای بود که حدود  70درصد بوتهها به ارتفاع  95سانتیمتر رسیده بودند .در زمان
برداشت برای نمونهگیری شش بوته بهصورت تصادفی برداشت شد و در محل مزرعه برای دقت بیشتر بهوسیله ترازوی
دقیق (با دقت  0/1گرم) توزین شدند ،سپس بهوسیله قیچی تمام برگها و ساقهها از هم جداشده و برای به دست آوردن
وزنتر برگ و وزنتر ساقه آنها را بهصورت جداگانه وزن و درون کیسههای پارچهای قرار گرفت .نمونههای موردنظر در
آزمایشگاه تا رسیدن به وزن ثابت در دمای  70درجه سلسیوس خشک و سپس وزن و به دنبال آن عملکرد علوفه خشک
هر واحد آزمایشی محاسبه شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات ،دادههای طرح از نرمافزارهای  MSTAT-Cنسخه 1.1
و  SASو برای مقایسه میانگین از آزمون دانکن در سطح احتمال  % 5آماری استفاده شد .همچنین برای ترسیم نمودارها
از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
جدول  .1نتایج آزمون خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
pH

)EC(ds/m

TNV%

)P(mg/kg

)K(mg/kg

N

OC%

SP%

Clay%

Sand%

Silt%

7/45

0/786

15/25

5/6

310

0/02

0/27

42/32

19/44

38/56

42

نتایج و بحث
عملکرد علوفه -تأثیر دور آبیاری و تاریخ کاشت بر مجموع عملکرد دو چین
سطوح مختلف دور آبیاری و تاریخ کشت بر مجموع عملکرد علوفه تولیدی دو چین بهترتیب بسیار معنیدار و در
سطح  1درصد معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین و کمترین مقدار علوفه تولیدی بهترتیب در دور آبیاری  8و 14روز به
مقدار 60170و 37330کیلوگرم در هکتار ثبت شد (شکل  .)1همچنین بیشترین و کمترین مقدار علوفه تولیدی بهترتیب
در تاریخ کشت اول و چهارم به مقدار 57230و 35100کیلوگرم در هکتار ثبت شد (شکل  .)2در این آزمایش با کاهش
دور آبیاری ،میزان عملکرد علوفه در هکتار افزایش یافت .دلیل افزایش عملکرد استفاده مناسب از شرایط و نبود تنش
رطوبتی در گیاه بود [ .]7تأثیر دور آبیاری بر عملکرد عمدتا به این موضوع بستگی دارد که چه مقدار از ماده خشک
تولیدی بهعنوان ماده مفید برداشت شود .وقتی که بیشتر یا تمام اندامهای هوایی گیاه در خصوص گیاهان علوفهای،
عملکرد را تشکیل میدهد؛ تأثیرات دور آبیاری بر عملکرد ،شبیه تأثیرات آن بر کل رشد است .در دور آبیاری کوتاهتر،
گیاهان با تنش رطوبتی کمتری مواجه شدند و بنابراین رشد رویشی بیشتری نسبت به دور آبیاری طوالنیتر داشتند .در
مطالعه تأثیر تنش خشکی بر روابط آبی و رشد ،دو گونه سوروف و ارزن مرواریدی مشاهده کردند که تنش خشکی باعث
کاهش ارتفاع گیاه ،وزن خشک اندام هوایی و تعداد پنجه و در مجموع باعث کاهش عملکرد علوفه در هر سه گونه شد.
در تاریخ کشت اول و دوم در هر دو چین ،ارتفاع گیاه تا مرحله شاخص برداشت رسید و در تاریخ کشتهای تأخیری
فقط در چین اول به شاخص برداشت رسید؛ درنتیجه دو تاریخ کشت اول توانستند برتری بیشتری را در تولید نسبت به
تاریخهای کشت دیگر از خود نشان دهند .شوآرت 1در پژوهشی اظهار داشت که با تأخیر در کاشت ،عملکرد کاهش
مییابد ] .[7همچنین نتیجه کسبشده در این آزمایش با نتایج تحقیقات شکاری 2درباره ارزن مطابقت دارد ].[8
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جدول  .2تجزیه واریانس صفات موردبررسی در ارزن مرواریدی رقم نوتریفید
درجه آزادی

منابع تغییر

مجموع عملکرد کیفی دو چین

عملکرد دو چین

تکرار

2

30818953/3

146888/51

دور آبیاری ()A

2

** 1596066397/049

* 16702842/227

خطای a

4

96233307/986

1424119/46

** 840726402/488

** 93227342/178

110360555/613

*2124792/652

45228292/77

74848095/81

تاریخ کشت ()B

3

اثر متقابل A×B

6

خطای b

ns

18

 * ،nsو **  :نبود اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد.

70000
a
b

50000

c

40000
30000
20000
10000

عملکرد کل (کیلو گرم در هکتار)

60000

0
دور آبیاری 14روزه

دور آبیاری  11روزه

دور آبیاری  8روزه

شکل  .1تأثیر دور آبیاری بر مجموع عملکرد دو چین
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a
b

50000
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c

30000
20000
10000
0
D4

D3

D2

D1

شکل  .2تأثیر تاریخ کشت بر مجموع عملکرد دو چین
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تأثیر دور آبیاری و تاریخ کشت بر عملکرد علوفه تازه
تأثیر دور آبیاری و تاریخ کشت بر عملکرد علوفه تازه در چین اول غیرمعنیدار بود (جدول  )3ولی تأثیر این عوامل
بر عملکرد چین دوم ،معنیدار بود (جدول  .)4بیشترین و کمترین مقدار علوفه تازه بهترتیب در دور آبیاری  8و  14روز
به مقدار  25591و  4514کیلوگرم در هکتار ثبت شد (شکل  .)3همچنین بیشترین و کمترین مقدار علوفه تازه بهترتیب
در تاریخ کشت اول و چهارم به مقدار  23257و 5690کیلوگرم در هکتار ثبت شد (شکل  .)4در چین اول به علت کامل
شدن دوره رشد و رسیدن به حداکثر تولید ،تفاوت معنیداری در عملکرد مشاهده نشد .ولی در چین دوم به دلیل نرسیدن
برخی از تیمارها به مرحله برداشت عملکرد در دور آبیاری با فاصله طوالنیتر ،کاهش بیشتری نشان داد .همچنین جونز
و ترنر 1و مورگان 2با مطالعه تأثیرات دور آبیاری بر سورگوم علوفهای اظهار داشتند که در فاصله طوالنیتر آبیاری ،روند
رشد ،عملکرد و ارتفاع گیاه کاهش چشمگیری نشان میدهند [ .]9 ;6بیشترین و کمترین مقدار علوفه تازه بهترتیب در
تاریخ کشت اول و آخر بود .در تاریخ کشت اول به دلیل رشد مناسب در هر دو چین توانست ارتفاع برداشت را کامل کند
و برداشت در زمان مناسب انجام شود که این مسئله برای تاریخ کشتهای سوم و چهارم در چین دوم رخ نداد و عملکرد،
کاهش یافت .تحقیقات فونتانیلی 3روی ارزن علوفهای نشان داد که با تأخیر در کاشت ،عملکرد ،کاهش مییابد ].[10
جدول  .3تجزیه واریانس صفات موردبررسی در ارزن مرواریدی رقم نوتریفید چین اول
منابع تغییر

درجه آزادی

وزن تر برگ

وزن تر ساقه

وزن خشک علوفه

علوفه تازه در هکتار

تکرار

2

68852/737

197893/063

33624/565

49555718/92

دور آبیاری ()A

2

533496/086 ns

302700/831 ns

* 32497/916

42798239/76 ns

خطای a

4

87631/266

608673/874

3607/12

47037628/04

تاریخ کشت ()B

3

*363569/92

67675/691 ns

19227/323 ns

55107904/63 ns

6

105092/239 ns

188873/653 ns

* 32661/793

47547602/72 ns

18

81702/885

201467/397

10080/085

33505864/12

اثر متقابل

A×B

خطای b

 nsو * :نبود اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد.

جدول  .4تجزیه واریانس صفات موردبررسی در ارزن مرواریدی رقم نوتریفید چین دوم
منابع تغییر

درجه
آزادی

تکرار

2

دور آبیاری ()A

2

خطای a

4

تاریخ کشت ()B
تأثیر متقابل
A×B
خطای b

وزن تر ساقه

وزن تر برگ
9196/482

وزن خشک

علوفه تازه در

علوفه

هکتار

14571/657

11762679/86

123031/915

2612930/368
**
18815/025

* 371020/288

** 1332814229/86

* 4063355/344
310560/241

36512/874

42032048/87

3

** 782225/294

1813706/292
**

** 226915/671

6

** 152814/027

** 506291/382

18

18892/821

62199/655

ns

19364/533
11037/69

** 495169708/51
** 3623630/56
11083710/36

 nsو * :نبود اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد.
1

Jones & Turner
Morgan
3
Fontaneli
2
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شکل  .3تأثیر دور آبیاری بر عملکرد علوفه تازه در چین دوم
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شکل  .4تأثیر تاریخ کشت بر عملکرد علوفه تازه در چین دوم

تأثیر متقابل دور آبیاری وتاریخ کشت بر عملکرد علوفه تازه
تأثیر متقابل سطوح مختلف دور آبیاری و تاریخ کشت بر عملکرد علوفه تازه در چین اول ،غیرمعنیدار بود (جدول
 .)5ولی بیشترین و کمترین عملکرد علوفه در دور آبیاری  14روزه و تاریخ کشت دوم و سوم با مقدار 39410و26780
کیلوگرم در هکتار ثبت شد .تأثیر متقابل سطوح مختلف دور آبیاری و تاریخ کشت بر عملکرد علوفه تازهچین دوم در
سطح احتمال  1درصد معنیدار بود .بیشترین و کمترین عملکرد علوفه در دور آبیاری  8و  14روز و اولین و آخرین تاریخ
کشت با مقدار  37980و  2948کیلوگرم در هکتار ثبت شد (شکل  .)5برداشت چین اول ،زمانی انجام شدکه تمام
تیمارها به ارتفاع معینی رسیدند ولی در چین دوم به دلیل کوتاه بودن دوره رشد در برخی از تیمارها و شروع فصل سرما
به مرحله برداشت کامل نرسید و برداشت زودتر از زمان انجام شد؛ به این دلیل عملکرد این تیمارها پایین بود.
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تأثیر زمان کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی...
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آبیاری  8روزه

شکل  .5تأثیر متقابل آبیاری و تاریخ کشت بر عملکرد علوفه چین دوم

تأثیر دور آبیاری و تاریخ کشت بر مقدار ماده خشک
سطوح مختلف دور آبیاری و تاریخ کشت بر مقدار ماده خشک گیاه بهترتیب در سطح  5درصد و  1درصد معنیدار
بود (جدول  .)5بیشترین و کمترین ماده خشک در مجموع دو چین بهترتیب در دور آبیاری  8و  14روز به مقدار 541/76
و  430/67گرم در مترمربع ثبت شد (شکل  .)6بیشترین و کمترین ماده خشک بهترتیب در چین اول و دوم با مقدار
 633/05و 376/31گرم در مترمربع ثبت شد (شکل  .)7کمترین مقدار ماده خشک در دو چین ،در دور آبیاری سوم
حاصل شد که به دلیل تنش رطوبتی موجود و کوتاه شدن دوره رشد در چین دوم و کاهش تنفس رخ داد .همچنین
کاکس و جلیف 1گزارش دادند که کاهش میزان فتوسنتز خالص در شرایط تنش خشکی بیانگر کاهش مقدار تولید ماده
خشک در واحد سطح برگ میشود و در نتیجه عملکرد کاهش مییابد؛ بنابراین در اثر تنش خشکی کارایی ،سطح برگ
کاهش یافته است [ .]11بررسیها نشان داد که در مجموع دو چین با تأخیر در کاشت میزان عملکرد ماده خشک ،کاهش
یافت و با افزایش طول دوره رشد گیاه برای کسب درجه حرارت روز رشد فرصت بیشتری داشت که در نتیجه آن ماده
خشک گیاه افزایش یافت .علت کاهش تجمع ماده خشک در تاریخهای کاشت تأخیری را میتوان افزایش درجه حرارت
و کوتاه شدن طول دوره رشد دانست .نتیجه کسبشده در این آزمایش ،با نتایج شکاری 2در مورد ارزن همخوانی دارد.
همچنین توییدول 3و همکاران ،در بررسی خود ،کاهش ماده خشک تولیدی در اثر تأخیر در تاریخ کاشت را در گیاه ارزن
گزارش کردند ].[12
جدول  .5تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات موردبررسی در ارزن مرواریدی رقم نوتریفید
منابع تغییر

درجه آزادی

درصد پروتئین

درصد خاکستر

تعداد پنجه در بوته

تکرار

2

17/697

5/847

2/422

دور آبیاری ()A

2

6/097 ns

0/075 ns

** 18/495

خطای a

2

9/524

12/517

0/529
1

Cox & Jolliff
Shekari
3 Twidwell
2

100
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منابع تغییر

درجه آزادی

تاریخ کشت ()B

3

اثر متقابل A×B

6
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درصد پروتئین
ns
ns

درصد خاکستر
ns

3/992

0/738

ns

10/048

تعداد پنجه در بوته

7/185

ns

5/671

ns

5/015

خطای b

18

6/913

3/815

3/57

چین ()C

1

** 285/286

** 97/977

** 941/346

** 26/942

** 15/039

اثر متقابلA×C

2

ns

9/047

اثر متقابل B×C

3

ns

3/851

ns

5/489

اثر متقابل A×B×C

6

ns

6/709

ns

3/904

خطای C

24

6/652

ns

2/307

* 5/42
1/994

3/055

 * ،nsو **  :نبود اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد.

ادامه جدول  . 5تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات موردبررسی در ارزن مرواریدی رقم نوتریفید
منابع تغییر

درجه آزادی

وزنتر برگ

وزن خشک علوفه

نسبت برگ به ساقه

تکرار

2

59878/704

23170/415

1/176

دور آبیاری ()A

2

** 2705881/825

* 98603/651

* 5/648

خطای a

2

42561/969

8877/933

تاریخ کشت ()B

3

** 1085566/595

** 179506/021

ns

0/529
ns

5/025

اثر متقابل A×B

6

80124058 ns

1/34 ns

خطای b

18

57050/887

9250/685

1/682

142505/292

چین ()C

1

** 15103008/14

** 1186459/658

* 9/331

اثر متقابلA×C

2

** 440544/629

** 304914/554

** 27/495

اثر متقابل B×C

3

* 66636/972

** 12/143

اثر متقابل A×B×C

6

* 115400/974

خطای C

24

44820/211

ns

60228/619

ns

ns

27967/525

16192/812

2/033

 * ،nsو **  :نبود اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  1درصد.
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شکل  .6تأثیر تاریخ کشت بر ماده خشک
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ماده خشک (گرم بر متر مربع)
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تأثیر زمان کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی...
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چین دوم

شکل  .7تأثیر چین بر ماده خشک

تأثیر دور آبیاری و تاریخ کشت بر میزان پروتئین خام و خاکستر
سطوح مختلف تاریخ کشت و دور آبیاری بر درصد پروتئین خام و خاکستر ،غیرمعنیدار بود (جدول  .)5ولی بیشترین
و کمترین مقدار پروتئین میانگین دو چین بهترتیب در تاریخ کشت اول و چهارم و بیشترین و کمترین میزان پروتئین
خام بهترتیب در دور آبیاری  11و  8روز ثبت شد .بیشترین و کمترین میزان پروتئین خام بهترتیب در چین دوم و اول
به مقدار  11/65و  7/67درصد ثبت شد (شکل  .)8به نظر میرسد جوان بودن بافت گیاه و سرعت رشد باال و افزایش
نسبت برگ به ساقه در چین دوم و استفاده از کود نیتروژن در مزرعه بالفاصله در اولین آبیاری بعد از برداشت اول
میباشد که باعث افزایش نیتروژن در گیاه شده که در نهایت موجب مقدار پروتئین خام در گیاه شده است .همچنین
بیشترین و کمترین درصد خاکستر بهترتیب در تاریخ کشت چهارم و اول در دور آبیاری  8روز ثبت گردید .افزایش
خاکستر در گیاه به معنی افزایش مواد معدنی میباشد که افزایش کیفیت علوفه را برای مصرف دام دارد و به نظر میرسد
جوان بودن بافت برگ و ساقه همچنین افزایش نسبت برگ به ساقه و همچنین توسعه ریشه در چین دوم نسبت به چین
اول و جذب بیشتر عناصر معدنی خاک باعث افزایش خاکستر شده است.

14
a

12

b

8
6
4
2
0

چین اول

چین دوم

شکل  .8میزان پروتئین خام در دو چین
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10

حسین صبوری فرد و احمد انتظاری

فصلنامه علمی کارافن ،)1400( 18 ،شماره 93-110 ،4

تأثیر دور آبیاری و تاریخ کشت بر تعداد پنجه در بوته
سطوح مختلف دور آبیاری بر میانگین تعداد پنجه در بوته دو چین در سطح  5درصد معنیدار و سطوح مختلف
تاریخ کشت بر تعداد پنجه در بوته در چین اول ،غیرمعنیدار بود (جدول  .)5بیشترین و کمترین تعداد پنجه در بوته در
دور آبیاری  8و  11روز با تعداد  9/97و  8/38عدد ثبت شد (شکل  .)9بیشترین و کمترین تعداد پنجه در بوته بهترتیب
در تاریخ کشت اول و کشت آخر به تعداد  9/46و  8/15عدد بود .در دور آبیاری  8روز ،به دلیل مناسب بودن شرایط و
عدمتنش رطوبتی ،ارزن با حداکثر توان رشد کرد و تعداد پنجه بیشتری تولید کرد .تحقیقات نشان دادهاند که خشکی
باعث کاهش ارتفاع ،تعداد پنجه و نسبت برگ به ساقه در ارزن نوتریفید میشود ] .[13دور آبیاری کوتاهتر و طول فصل
بیشتر در چین اول ،فرصت بیشتری را برای پنجهزنی فراهم کرده است؛ در صورتی که در چین دوم ،کاهش دوره رشد
به دلیل کاهش دما و فرا رسیدن فصل سرما و کاهش طول روز ،باعث کاهش تعداد پنجه در ارزن نوتریفید شد .عادت
پنجهزنی در ارزن ،عامل مهمی است که میتواند افت عملکرد در اثر ضعف ساقه اصلی را جبران کند و عالوه بر این،
برخی از شاخصهای خوشخوراکی علوفه؛ از قبیل نسبت برگ به ساقه با تولید پنجه در گیاه ،ارتباط دارد.

10.5
a

10

9
b

b

8.5

تعداد پنجه در بوته

9.5

8
7.5
دور آبیاری 14روزه دور آبیاری 11روزه

دور آبیاری 8روزه

شکل  .9تأثیر دور آبیاری برتعداد پنجه در بوته ارزن نوتریفید

تأثیر دور آبیاری و تاریخ کشت بر نسبت برگ به ساقه
سطوح مختلف دور آبیاری و تاریخ کشت بر میانگین نسبت برگ به ساقه دو چین ،غیرمعنیدار بود (جدول  )5ولی
بیشترین و کمترین میزان نسبت برگ به ساقه ،بهترتیب در دور آبیاری  14و  11و بیشترین و کمترین نسبت برگ به
ساقه ،بهترتیب در تاریخ کشت چهارم و اول ،ثبت شد.
تأثیر دور آبیاری و تاریخ کشت بر وزن تر برگ
تأثیر سطوح مختلف دور آبیاری و تاریخ کشت بر وزن تر برگ در چین اول ،غیرمعنیدار بود (جدول  )3ولی بیشترین
و کمترین مقدار وزن تر برگ بهترتیب در دور آبیاری  8و  14روز ثبت شد .بیشترین و کمترین وزن برگ بهترتیب در
دور آبیاری  8و  14روز به مقدار  1290/34و  357/10گرم در مترمربع ثبت شد (شکل  .)10به نظر میرسد تغییر نکردن
وزن برگ در دورهای مختلف آبیاری در ارزن نوتریفید بر اثر تنش ،میتواند دلیلی بر تحمل نسبی این گیاه به تنش
خشکی باشد .به نظر میرسد فاصله دور آبیاری کوتاهتر باعث افزایش رشد برگها ،افزایش سطح برگ ،افزایش دریافت
نور ،افزایش فتوسنتز و در نتیجه افزایش میزان عملکرد در ارزن نوتریفید شده و دور آبیاری طوالنیتر ،کاهش تولید برگ
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تأثیر زمان کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی...

را به دنبال داشته است؛ در نتیجه ،کاهش عملکرد علوفه و ماده خشک به دلیل کاهش سطح برگ و کاهش فتوسنتز
صورت گرفته است ].[7
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شکل  .10تأثیر دور آبیاری بر میزان وزن تر برگ ارزن نوتریفید

تأثیر متقابل دور آبیاری و تاریخ کشت بر وزن تر برگ
تأثیر متقابل دور آبیاری و تاریخ کشت بر وزن تر برگ ،غیرمعنیدار بود (جدول  )5ولی بیشترین و کمترین مقدار
بهترتیب در دور آبیاری  8و 14روز و تاریخ کشت اول و آخر ثبت شد .افزایش طول دوره آبیاری ،باعث کاهش در مقدار
ساقه و برگ ارزن نوتریفید شد و کاهش در این دو صفت ،بهمنزله کاهش در عملکرد علوفه میشود چون تمام اندام
هوایی گیاه برای علوفه برداشت میشود .کونوور وسونیک در مطالعه تأثیر تنش کمآبی بر روابط آبی و رشد دو گونه
سوروف و ارزن مرواریدی مشاهده کردند که تنش آبی باعث کاهش ارتفاع گیاه ،وزن خشک اندام هوایی و تعداد پنجه
در هر سه گیاه گردید .شدت این تأثیرات در ارزن مروارید ،بهمراتب کمتر از دو گونه دیگر بود.
تأثیر دور آبیاری و تاریخ کشت بر وزن تر ساقه
تأثیر سطوح مختلف دور آبیاری و تاریخ کشت بر وزن تر ساقه در چین اول ،غیرمعنیدار و در چین دوم معنیدار
بود (جدول  3و  .)4بیشترین و کمترین مقدار وزن ساقه در مترمربع بهترتیب در دور آبیاری  8و  14روز به مقدار 1257/9
و 94/1گرم در مترمربع در چین دوم ثبت شد (شکل  .)11با توجه به برداشت زودتر در چین اول و دور آبیاری اول ،گیاه
ارزن نوتریفید دوره رشد طوالنیتری برای دور آبیاری اول داشت و توانست تا ارتفاع برداشت رشد کند ولی در دورههای
آبیاری با فاصله طوالنیتر ،کاهش رشد به دلیل تنش رطوبتی باعث کاهش عملکرد و میزان وزن تر ساقه شد .با مطالعه
ضرایب همبستگی ،همبستگی منفی بین وزن تر ساقه و خاکستر وجود داشت که بررسیها نشان داد که افزایش برگ،
باعث افزایش خاکستر در گیاه شد و همچنین همبستگی مثبت بین تعداد پنجه در مترمربع ،تعداد پنجه در بوته و وزن
تر برگ را نشان میدهد که دلیل آن این است که هرچه تعداد پنجه در بوته و مترمکعب افزایش یابد؛ مقدار وزن تر برگ
افزایش خواهد یافت؛ زیرا مقدار برگ بیشتری در هر پنجه نسبت به ساقه تولید خواهد شد .بیشترین و کمترین میزان
وزن ساقه در مترمربع بهترتیب در تاریخ کشت دوم و سوم به مقدار  1660/7و  1483/2گرم در مترمربع در چین اول
ثبت شد .بیشترین و کمترین میزان وزن ساقه در مترمربع بهترتیب در تاریخ کشت اول و آخر به مقدار  1168/2و 119
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گرم بر مترمربع در چین دوم ثبت شد (شکل  .)12در چین دوم به دلیل اینکه تاریخ کشت اول و دوم تا حدودی توانستند
دوره رشد را تا ارتفاع برداشت کامل کنند مقدار ساقه بیشتری نسبت به دو تاریخ کشت سوم و چهارم تولید کردند.
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شکل  .11تأثیر دور آبیاری بر وزن تر ساقه در چین دوم
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شکل  .12تأثیر تاریخ کشت در میزان وزن تر ساقه
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جدول  .6میانگین تأثیرات متقابل دور آبیاری × تاریخ کشت × چین در ارزن نوتریفید

میانگینها با حروف مشترک در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال  % 1معنیدار هستند.
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ادامه جدول  .6میانگین تأثیرات متقابل دور آبیاری × تاریخ کشت × چین در ارزن نوتریفید

میانگینها با حروف مشترک در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال  % 1معنیدار هستند.

تأثیر دور آبیاری و تاریخ کشت بر عملکرد پروتئین کل
تأثیر سطوح مختلف دور آبیاری و تاریخ کشت بر مجموع عملکرد پروتئین دو چین در سطح احتمال  5درصد
معنیدار بود (جدول  .)3بیشترین و کمترین میزان عملکرد پروتئین بهترتیب مربوط به دور آبیاری  8و  14روز به میزان
 5299و  2948کیلوگرم پروتئین در هکتار بود (شکل  .)13کاهش فاصله دور آبیاری ،باعث افزایش عملکرد علوفه ،تعداد
پنجه ،میزان پروتئین ،میزان ساقه و برگ و سرعت رشد در ارزن نوتریفید شد .به نظر میرسد کاهش عملکرد علوفه که
در دورهای آبیاری طوالنیتر و تأخیر در کاشت ارزن نوتریفید صورت میگیرد باعث کاهش عملکرد پروتئین نیز شده
باشد .با تأخیر در کاشت ،طول دوره رویشی کاهش مییابد؛ در نتیجه ،درصد فیبر کاهش مییابد و با توجه به رابطه
میزان فیبر و میزان پروتئین انتظار میرود پروتئین خام افزایش یابد که با کاهش عملکرد علوفه با تأخیر در کاشت ،باعث
کاهش عملکرد پروتئین کل شده است ] .[14بیشترین و کمترین میزان عملکرد بهترتیب مربوط به تاریخ کشت اول و
چهارم به میزان  5422و 2935کیلوگرم پروتئین در هکتار بود (شکل .)14
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شکل  .13تأثیر دور آبیاری بر مجموع عملکرد پروتئین دو چین
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شکل  .14تأثیر تاریخ کشت بر عملکرد پروتئین کل دو چین

نتیجهگیری
ارزن مرواریدی بهعنوان یک گیاه تابستانه با هدف تولید علوفه و دانه ،از دیرباز در بسیاری از کشورهای جهان کشت
میشده است .نتایج نشان داد در دور آبیاری کوتاهتر ،ارزن با تنش رطوبتی کمتری مواجه شد و بنابراین رشد رویشی
بیشتری نسبت به دور آبیاری طوالنیتر داشتند .اگرچه کاهش فاصله دور آبیاری باعث افزایش نسبت برگ به ساقه و
افزایش درصد خاکستر در ارزن نوتریفید شد ولی به نسبت از عملکرد پایینتری نسبت به دور آبیاری کوتاهتر برخوردار
بود .مقایسه عملکرد کمی و کیفی علوفه در دو برداشت متوالی نشان داد که در چین دوم علیرغم کاهش عملکرد کمی
علوفه ،خصوصیات کیفی آن بهطور معنیداری افزایش یافته است .سرعت رشد باالی ارزن علوفهای نوتریفید و مقاومت
به خشکی و دمای باال و فراهم کردن شرایط آبیاری با فواصل مناسب ،باعث رشد حداکثری در منطقه نیشابور میشود و
کشت این گیاه بعد از برداشت محصوالت پاییزه (گندم و جو) فرصت مناسبی را برای تولید علوفه مناسب ،فراهم خواهد
108

حسین صبوری فرد و احمد انتظاری

93-110 ،4  شماره،)1400( 18 ،فصلنامه علمی کارافن

 با توجه به. از مقاومت نسبی خوبی به تنش رطوبتی برخوردار است، این آزمایش نشان داد که گیاه ارزن نوتریفید.کرد
،کمبود شدید علوفه و ارزش باالی آن در دامپروری و هزینه زیادی که دامپروران برای تعلیف دامهای خود میپردازند
ارزن نوتریفید بهعنوان یک راهحل اساسی برای مشکل تولید علوفه در شهرستان پیشنهاد میشود و از سویی با توجه به
 این گیاه میتواند بهعنوان یک محصول ارزشمند در،روند خشکسالیها و اهمیت گیاهان دارای کارایی مصرف آب باال
.تناوب با سایر گیاهان علوفهای قرار گیرد و استفاده شود
برداشت محصوالت پاییزه که در اواخر خرداد و تیر در منطقه نیشابور انجام میگیرد و سرعت رشد باالی ارزن
نوتریفید شرایط مناسب اقلیمی فرصت مناسبی را برای کشت این محصول نسبت به محصوالت مشابه فراهم میآورد و
 اقدام به کشت ارزن نوتریفید شود تا بتوان حداکثر،توصیه میشود در اولین فرصت بعد از برداشت محصوالت گندم و جو
.محصول را برداشت کرد
 ترویجی در چند نقطه از استان و مطالعه روی- انجام طرح تحقیقی،با توجه به اجرای این طرح در مزرعه تحقیقاتی
 مطالعه و،سیلو کردن و کیفیت علوفهای ارزن نوتریفید در سیلو و همچنین با توجه به نبود اسید پروسیک در این گیاه
. توصیه میشود،بررسی بر روی چرای آزاد دامها و مقاومت به چرای ارزن نوتریفید بهعنوان مطالعات تکمیلی
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