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     چکیده 

آذری نصرآباد، ع. 1399 . بررسی اثر زمان های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و علوفه ارقام ارزن معمولی در خراسان جنوبی. مجله ترویجی 
علوفه و خوراک دام. 1 )2(: 11-17.

این پژوهش، به منظور تعیین مناسب ترین زمان کاشت برای دستیابی به حداکثر محصول دانه و علوفه در ارقام مختلف ارزن 
معمولی، به صورت آزمایش کرت های خردشده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي، در سه تکرار و به مدت دو سال در مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی انجام شد. تاریخ های کاشت این گیاه، اول خرداد، 15خرداد، اول 
 ،)KCM17 و KCM5, KCM6, KCM11, KCM16( تیر و 15 تیر، به عنوان کرت های اصلی و پنج رقم امیدبخش انتخابی
به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. یادداشت برداری  از تعداد پنجه، تعداد برگ، ارتفاع گیاه، طول پانیکول، قطر 
ساقه، وزن هزاردانه و عملکرد دانه و علوفه انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد دانه در تاریخ های کشت 
15 خرداد و اول تیر به علت افزایش دوره پُرشدن دانه ها باالتر است که در نتیجه آن، وزن و عملکرد دانه ها افزایش یافته  است. 
عملکرد علوفه در کشت اول )اول خرداد( و کشت دوم )15 خرداد( به دلیل افزایش طول فصل رشد و ورود دیرتر گیاه به مرحله 
زایشی، باالتر می باشد که این امر نسبت به تاریخ کاشت دیر هنگام است. در بین ارقام مورد مطالعه نیز، ارقامKCM11 و 
KCM5 به  ترتیب با میانگین 27/6 و 28/1 تن در هکتار، از عملکرد علوفه باالتر، رقم KCM17 با میانگین 2/8 تن در هکتار، 

از عملکرد دانه باالتر و رقم KCM16، از عملکرد دانه و علوفه )به طور هم زمان( باالتری، برخوردار بودند. 

واژه هاي كلیدي: ارزن معمولی، کشت تاخیری، عملکرد دانه، عملکرد علوفه.
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دوره اول-  شماره 2 -  پاییز و زمستان  ۱۳۹۹ - شماره  پیاپی ) 2 ( مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

  مقدمه 
کاشــت ارزن در ایران، سابقه بسیار طوالنی دارد و کشاورزان 
به آن، از جهت تهیه علوفه در شرایط اضطراری می نگریستند. 
بر اســاس آمار موجود، سطح زیرکشــت ارزن در دنیا حدود 
32میلیــون هکتار، با تولید حدود30 میلیون تن می باشــد. 
ســطح زیر کشت این گیاه در کشــور ما نیز، حدود 12 هزار 
هکتار اســت )فائو، 2017(. در استان خراسان جنوبی کشت 
ایــن گیاه از دیرباز، ریشــه در فرهنگ کشــاورزان این خطه 
داشته اســت )بینا، 1372(. ارزن، به دالیل دوره رشد کوتاه، 
نیاز کم به آبیاری، سازگاری با تنش های محیطی، تولید علوفه 
با کیفیت باال و داشتن کمترین خطر از لحاظ ایجاد ترکیباتی 
مانند اسید پروسیک در بروز بیماری اسیدوز دام، می تواند در 
تأمین علوفه دام ها نقش بســیار مؤثری ایفا نماید. نکته مهم 
دیگــر اینکه در صورت تامین منابع آبــی، این گیاه می تواند 
به عنوان کشــت دوم بعد از برداشت گندم و جو، کشت شود 

)آذری نصرآباد و میرزایی، 1391(. 
   زمان کاشــت، به دلیل تغییر در طــول روز، دما و احتماالً 
رطوبت نســبی، تاثیر به سزایی در رشــد و نمو گیاه در طی 
فصل رشــد دارد و یکی از مهم ترین عوامل مدیریتی موثر در 
تولید تمام محصوالت اســت )خبرنامه لوتوس، 2008(. توجه 
به مراحل رشــد گیاه و انطباق آن با شرایط مناسب از طریق 
انتخاب زمان های کاشت مناسب به منظور جلوگیری از تنش 
و دستیابی به حداکثر عملکرد، بسیار ضروری است )کالیسکان 
و همکاران، 2008(. دوره رشــد ارزن در ژنوتیپ های مختلف 
از 60 تــا 110روز متفاوت اســت و در مــدت زمان کوتاهی 
)حــدود 60 روز(، توانایی تولید علوفــه قصیل دارند )مهرانی 
و همکاران، 1392(. کاهش عملکــرد به علت تاخیر در زمان 
کاشت توسط بســیاری از پژوهشگران بررسی و گزارش شده 
است )صفری، 1386(. گزارش ها نشان می دهند که در مناطق 
نیمه سردســیری مانند شهرستان های کرج، شاهرود، ارومیه 
و اصفهان که تابســتان های گرم دارند، بهترین زمان کاشت 
به عنوان کشــت اول، نیمه دوم اردیبهشــت و به عنوان کشت 

دوم )اغلب مناطق( پس از برداشــت غالت، از اوایل خرداد تا 
اواسط تیرماه در استان خراسان جنوبی است )بیکس، 1386(. 
   از آنجا که برداشــت گندم و جو در استان خراسان جنوبی 
با توجه به شــرایط مناطق مختلف و کمبود ادوات برداشت، 
از اوایل خرداد تا اواســط تیرماه به طول می انجامد و نیز چون 
ارزن به عنوان کشت دوم در این منطقه مطرح است لذا برخی 
از کشــاورزان با هدف تولید دانــه و به منظور اجتناب از گرما 
و بادهای 120 روزه سیســتان، اقدام به کشــت آن در اواخر 
تیرماه می کنند. در این تحقیق، چون تأکید بر تولید حداکثر 
علوفه سبز )قصیل( و در عین حال عملکرد دانه مطلوب است، 
لذا تعیین مناسب ترین زمان کاشت در این بازه زمانی )اوایل 
خرداد تا اواسط تیرماه(، برای دستیابی به تولید حداکثر علوفه 
سبز به همراه عملکرد دانه مطلوب در این استان، ضرورت دارد. 
بر این اساس، این پژوهش به منظور تعیین مناسب ترین زمان 
کاشت برای ارقام ارزن معمولی برای تولید بیشترین عملکرد 

علوفه سبز و خشک و دانه اجرا شده است.

مواد و روش ها   
این تحقیق به مدت دو ســال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی 
بیرجند، با عرض جغرافیایی °32 و´53 و طول جغرافیایی59° 
و´ 13 شــرقی؛ ارتفاع از ســطح دریا 1480 متر و متوســط 
بارندگی سالیانه 140میلی متر، به صورت کرت های خردشده 
در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار اجرا شد. 
تاریخ های کاشت  اول خرداد، 15خرداد، اول تیر و 15تیرماه 
به عنوان کرت هــای اصلی و ارقام امیدبخــش ارزن معمولی   
وKCM17(به عنــوان   KCM5,KCM6, KCM11, KCM16(
کرت های فرعی در نظر گرفته شــدند. در این طرح برای هر 
تیمار، 6 خط 4 متري به فاصله 50 سانتي متر در نظر گرفته 
شد و زمین مورد نظر قبل از کاشت با انجام شخم و بکارگیری 
دیسک و لولر، آماده شد. همچنین به مقدار 250 کیلوگرم در 
هکتار، کود فسفات آمونیوم و 70 کیلوگرم در هکتار، کود اوره 

بر اساس آزمون خاک، به خاک اضافه شد.
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بررسی اثر زمان های مختلف كاشت بر عملکرد دانه و علوفه ارقام ارزن معمولی در خراسان جنوبی    - علی آذری نصرآباد

    بــذر مصرفی، 10کیلوگرم در هکتار و عمق کاشــت 2-3 
سانتی متر در نظر گرفته شد. پس از سبز شدن بذرها، با انجام 
واکاری یا تنک، تراکم حدود 400 الی 600 هزار بوته در هکتار 
به  دست آمد. تا زمان رسیدن دانه، دوره آبیاری 7 روزه اعمال 
شــد و وجین علف هرز )به صورت مکانیکــی( در مرحله 4-6 
برگی ادامه یافت. در طول دوره رشــد گیاه، یادداشت برداری 
الزم شامل تعداد پنجه، تعداد برگ، ارتفاع گیاه، طول پانیکول، 
قطر ســاقه، وزن هزار دانه، عملکرد علوفه وکاه انجام شــد. از 
آنجا که برداشــت گیاه برای اندازه گیری عملکرد علوفه و دانه 
می بایســت در دو مرحله صــورت می گرفت لذا با حذف یک 
خط از قسمت کناری هر کرت و حذف 25 سانتی متر از ابتدا 
و انتهای خط دوم و سوم کرت، برداشت گیاه به صورت علوفه 
سبز انجام شد. خط چهارم و پنجم هر کرت نیز پس از حذف 
25 سانتی متر از ابتدا و انتها، به برداشت دانه اختصاص یافت. 

   زمان برداشت علوفه سبز، هنگامی بود که 50 درصد گیاهان 
در مرحله شــیری دانه بودند. علوفه برداشت شده توزین شد 
ولی برداشــت عملکرد علوفه خشــک )کاه( و بــذر، تا زردی 
برگ های پائینی و پانیکول ها بــه تاخیر افتاد. در این مرحله 
برای حفظ بذور از حمله گنجشــک، کارگر گنجشــک پران 
گمارده شد. برداشت علوفه خشک و اندازه گیری عملکرد دانه 
)پس از زردشــدن برگ های پایینــی و پانیکول ها( به صورت 
هم زمان از دو خط دیگر انجام شــد. پس از یادداشت برداری، 
داده ها با اســتفاده از نرم افزار SAS نســخه 9 مورد تجزیه و 

تحلیل قرار گرفتند.
 نتایج و بحث 

میانگین اثر متقابل رقم و زمان کاشــت )جدول 4(، نشــان 
می دهد که برای دستیابی به عملکرد دانه بیشتر، تاریخ کاشت 

جدول 1- شاخص های آب و هوایی شهرستان بیرجند از خرداد تا آبان در دو سال آزمایش

میانگین
 ساعات آفتابی 

)ساعت(

حداکثر 
سرعت باد
)متربرثانیه(

جمع تبخیر
)میلی متر(

جمع بارندگی
)میلی متر(

میانگین 
حداکثر دما
)سلسیوس(

میانگین 
حداقل دما
)سلسیوس(

ماه سال

361/7
355/9

13
11

447/2
463/9

0/7
0/7

32/1
35/6

15/7
17/7

خرداد
خرداد

اول
دوم

357/4
376/5

14
16

473/2
518/5

0/2
0

35/1
36/5

19/0
19/8

تیر
تیر

اول
دوم

383/4
354/7

12
13

424/3
466/6

0
12/0

33/5
36/3

16/6
19/2

مرداد
مرداد

اول
دوم

355/7
356/0

13
12

357/4
383/6

0
0

31/3
34/1

12/6
13/9

شهریور
شهریور

اول
دوم

302/2
298/6

9
10

239/1
300/0

0
0

27/4
31/0

7/9
12/7

مهر
مهر

اول
دوم

244/0
227/2

10
10

143/9
139/5

10/8
14/3

21/4
20/2

4/8
4/4

آبان
آبان

اول
دوم
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دوره اول-  شماره 2 -  پاییز و زمستان  ۱۳۹۹ - شماره  پیاپی ) 2 ( مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

15تیر مناســب تر به نظر می رســد که این امر شاید به دلیل 
سپری شــدن دوره وزش بادهای 120روزه سیستان در زمان 
دانه بندی پانیکول ها )نقش حرارت( و یا احتماالً اثر طول روز 
باشد. همزمانی رشد زایشی و پُرشدن دانه ها با دماهای پایین 
در کشــت تاخیری، باعث افزایش دوره پُرشدن دانه ها شده و 
در نتیجــه، وزن و عملکرد دانه ها افزایش می یابد. در پژوهش 
دیگری که به وســیله مای تی و همکاران )1995( انجام شده 
نیز افزایش معنی دار وزن هزاردانه و عملکرد دانه در کشت های 

تاخیری گزارش شده است.
   همان گونه که در جدول )2( مشــاهده مي شود، ارتفاع بوته 
در تاریخ کاشــت 15تیر، کمترین میزان را داشت. همچنین 
در مورد طــول پانیکول نیز تاریخ هاي کاشــت اول خرداد و 
15خرداد باالترین میزان را در مقایسه با تاریخ کاشت 15تیر 
نشــان داد که رشد سریع گیاه و استفاده از شرایط مناسب تر 
دمایي و فرصت زماني بیشتر برای رشد و نمو نسبت به تاریخ 
کاشت 15تیر، مي تواند دلیل این امر باشد. در پژوهش دیگری 
که توسط آذری نصرآباد و میرزایی )1391( انجام شده، همین 

موضوع گزارش شده است. 
   به دلیل کوتاه شدن طول روزها در تاریخ کاشت 15تیر و به 
گل رفتن گیاه و همچنین سرد شدن نسبي هوا و کاهش دوره 
رشد، بوته ها از ارتفاع و طول پانیکول کمتري برخوردار بودند. 
عملکرد علوفه تر و خشــک در زمان هاي کاشت زودتر، باالتر 
اســت. نتایج تحقیق سایر محققان نشان می دهد که با تأخیر 
در کاشت، عملکرد علوفه )تر و خشک( در واحد سطح، کاهش 
مي یابد. این امر به دلیل کاهش طول فصل رشد و ورود زودتر 
گیاه به مرحله زایشی، نسبت به زمان کاشت زودهنگام است. 
در اولین زمان کاشــت، گیاه زمان کافي براي استقرار دارد و 
از انرژي خورشیدي براي تولید محصول حداکثر بهره برداري 
را مي نمایند )صفری و همکاران، 1389(. در بررســي دیگری 
نیز گزارش شده که تاریخ کاشت زود هنگام )15 اردیبهشت( 
در ارزن علوفه اي نوتریفید بر تولید علوفه خشک برتري دارد 
و با تأخیر در کاشــت، عملکرد علوفه خشک کاهش مي یابد 

)امینی، 1379(.

   وزن هزاردانــه و عملکــرد دانه در تاریخ کاشــت اول تیر و 
15تیر باالتر بودند )جدول2(. در تاریخ کاشــت زودتر )اول تا 
15خرداد(، به دلیل مصادف شــدن دوره گل دهی با دماهای 
باالتر در تیرماه، نســبت به تاریخ کاشــت تاخیــری )اول تا 
15تیر(، تلقیح گل ها و پُرشدن دانه ها کاهش یافته و منجر به 
کاهش عملکر دانه می شود که آمار هواشناسی مربوط به دما 
و تبخیر در ماه های خرداد تا آبان این موضوع را تایید می کند 

)جدول 1(.  
   نتایج مقایســه میانگین زمان هاي مختلف کاشت)جدول3( 
حاکي از آن است که تاریخ های کاشت اول و 15خرداد، از نظر 
عملکرد علوفه تر و عملکرد کاه به طور مشــترک در یک گروه 
و باالتر از زمان هاي کاشــت دیگر قرار داشتند و تاریخ کاشت 
15تیرماه از نظر این دو صفت، کمترین میزان را داشــت. بر 
این اساس، مي توان چنین نتیجه گیري کرد که کشت به موقع 
)از اول تــا 15 خرداد(، مي تواند باعث شــود که گیاه با انجام 
عمل فتوســنتز در دوره طوالني تر، عملکرد علوفه بیشتري را 
داشته باشد. نتایج این بررسي با نتایج حاصل از تحقیق صفری 
)1386( در ارزن دم روباهی مطابقت دارد؛ به طوري که نامبرده 
نیز به این نتیجه رســیده بود که با تأخیر در کاشت، عملکرد 

علوفه )تر و خشک( در واحد سطح کاهش مي یابد. 
  از نظر عملکرد علوفه خشک نیز، تاریخ هاي کاشت 15خرداد 
و اول تیر به طور مشترک در یک گروه و باالتر از بقیه تاریخ ها 
قرار گرفتند و تاریخ کاشت 15تیر، کمترین میزان علوفه خشک 
را دارا بود. کاهش عملکرد علوفه در کشت های تاخیری به دلیل 
کاهش طول فصل رشــد و ورود زودتر گیاه به مرحله زایشی 
می با شد. به بیان دیگر، چون در تاریخ کاشت اول خرداد، دوره 
رشد رویشی گیاه طوالنی تر می شود بنابراین فرصت بیشتری 
در اختیار گیاه قرار می گیرد تا علوفه بیشــتری تولید نماید. 
دلیل دیگر این اســت که افزایش طول دوره رشد رویشی در 
تاریخ های کاشــت زودتر نسبت به کشت های تاخیری، سبب 
می شود تا در زمان وقوع حداکثر تابش منطقه، گیاهان فرصت 
کافی برای تولید برگ داشــته باشند و در نهایت سطح برگ 

مطلوبی تولید کنند )طباطبایی و شاکری، 1395(. 
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 همانگونه که در جدول )2( مشاهـده مي شود، عملکرد دانه در 
تاریخ هاي کشت اول و 15تیر به ترتیب با میانگین 2/94 و3/4 
تن در هکتار، نسبت به تاریخ کاشت اول و 15خرداد با میانگین 
1/2 و 1/84تن در هکتار، میزان باالتري را داشتند که این امر 
مي تواند به دلیل سپري شدن دوره وزش بادهاي گرم 120روزه 

سیستان در زمان دانه بندي پانیکول ها باشد )جدول 1(.
  از نظــر وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد علوفه خشــک و 
تر و ارتفاع بوته، رقــم ها نیز تفاوت آماري معني دار با یکدیگر 

نشان دادند. مقایسه میانگین رقم های امیدبخش ارزن معمولي 
مورد مطالعه، نشــان مي دهد که از نظر عملکرد علوفه خشک 
و تر، رقم هــای KCM11،KCM5 و KCM16 برای دســتیابي 
به علوفه بیشــتر، مناســب ترند )جدول 3(. این در حالي است 
که ارقــام  KCM17 و KCM16 با میانگین عملکرد 2/8 تن در 
هکتار، عملکرد دانه بیشــتري داشــتند که با توجه به هدف از 
مصــرف این رقم ها)دانه یا علوفه(، مي تــوان از آنها در منطقه 

مورد آزمایش استفاده نمود. 

بررسی اثر زمان های مختلف كاشت بر عملکرد دانه و علوفه ارقام ارزن معمولی در خراسان جنوبی    - علی آذری نصرآباد

جدول 2- میانگین زمان هاي مختلف كاشت از نظر صفات مورد بررسي در ارقام ارزن معمولی

عملکرد کاه
)تن در 
هکتار(

ارتفاع 
)سانتي 

متر(

ضخامت ساقه

 )میلي  متر(
طول پانیکول 
)سانتي  متر(

عملکرد 
علوفه تر 
)تن در 
هکتار(

عملکرد علوفه 
خشک )تن در 

هکتار(

عملکرد 
دانه )تن 
در هکتار(

وزن 
هزاردانه 

)گرم(
تاریخ کاشت

9/8 ab89/2 b3/7 b23/7 ab27/7 ab7/98 b1/2 b4 b)1 خرداد( D1

10/7 a103/5 a3/8 ab24/5 a32/1 a9/6 a1/84 b4/4 ab)15 خرداد( D2

10/2 ab ab
94/173/9 a22/2 bc25/4 b8/3 ab2/94 a4/8 a)1 تیر( D3

9/03 b85/8 b3/9 a21/9 c22/2 b7/5 b3/4 a4/7 a)15 تیر( D4
حروف مشابه در هر ستون، نشان  دهنده عدم تفاوت آماري معني دار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن است.

جدول 3- مقایسه میانگین رقم های مختلف ارزن معمولی از نظر صفات مورد مطالعه

ارتفاع )سانتی متر(

 
عملکرد کاه

)تن در هکتار(
عملکرد علوفه تر 

)تن در هکتار(
عملکرد دانه 
)تن در هکتار(

وزن هزاردانه 
ارقام)گرم(

118/4 b8/7 a28/1 a1/85 b4/3 cdKCM5
130/4 a7/8 b24/9 b1/9 b4/2 dKCM6
127/2 a8/6 a27/6 a2/37 ab4/6 abKCM11
130/6 a8/7 a27/5 a2/8 a4/7 aKCM16

133/3 a8/03 ab25/9 ab2/8 a4/5 bcKCM17
             - حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم تفاوت آماري معني دار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن است.
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دوره اول-  شماره 2 -  پاییز و زمستان  ۱۳۹۹ - شماره  پیاپی ) 2 ( مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

 ،KCM5و KCM11 در بیــن رقم  های مورد مطالعه، رقــم  های 
به ترتیــب با میانگین 27/6 و 28/1 تن در هکتار عملکرد علوفه، 
رقم KCM17 با میانگیــن 2/8 تن در هکتار عملکرد دانه و رقم

 KCM16  از عملکــرد دانه و علوفه )به طــور هم زمان( باالتری، 
برخوردار بودند. در مجموع با تاخیر در کاشت تا 15تیر، به علت 
وجود دمای مناسب در مرحله گرده افشانی )مصادف با مردادماه( 
با افزایش قدرت باروری پانیکول، پتانسیل تولید دانه در پانیکول 
نیز افزایش می یابد. با مراجعه به داده های هواشناســی، با توجه 
به مطلوب بودن وضعیت دمایی در مردادماه نسبت به تیرماه در 
دو سال، این موضوع تایید می شود )جدول 1(. هرچند در تاریخ 
کاشت زودتر، به دلیل مواجه شدن مرحله گرده افشانی با گرمای 

زیــاد، عملکرد دانه کاهش می  یابد امــا به علت وجود طول دوره 
رشــد بیشتر و قدرت پنجه زنی باالتر در طی دوره رشد، عملکرد 

علوفه در زمان های زودتر، بیشتر است.  
   

چون انتخاب زمان کاشت مناســب، یکی از مهم ترین عوامل 
مدیریتی موثر در تولید محصوالت گیاهی اســت لذا با توجه 
به نتایج این پژوهش، در کشــت گیاه ارزن با هدف دستیابی 
به عملکرد بیشــتر دانه و علوفه )به طور هم زمان( و یا برداشت 
دانه بیشــتر، کشت تاخیری و به منظور تامین علوفه، انتخاب 

زمان های کشت زودتر، پیشنهاد می شود.

جدول 4- اثر متقابل رقم با تاریخ كاشت روی صفات مورد مطالعه

اثر متقابلارتفاع بوته )سانتي متر(طول پانیکول )سانتي متر(عملکرد دانه )تن در هکتار(

0/95 f23/9 abc90/2 defghC1D1
1/5 ef24/5 abc99/7 bcdC1D2
2/4 cd23/2 abcde95/1 cdefC1D3
2/4 cd23/1 bcdef87/3 efghC1D4
1/3 ef23 bcdef85/5 fghC2D1
1/5 ef24/1 abc98 bcdeC2D2
2/4 cd21/8 defgh95/1 cdefC2D3
2/5 cd22/7 cdefg89/8 defghC2D4
0/89 f23/3 abcde87/3 fghC3D1
1/7 def24/9 ab104 abcC3D2
2/9 bc22/3 abcde94/6 cdefC3D3

4 a21/3 fgh85/7 fghC3D4
1/3 ef24/5 abc92/4 defgC4D1
2/5 cd24 abc110/3 aC4D2
3/5 ab21/5 efgh97/8 bcdeC4D3
3/9 a21/5 efgh83/6 ghC4D4
1/5 ef23/6 abcd90/3 defghC5D1
2 cde25 a105/7 abC5D2
3/4 ab21/1 gh88/3 efghC5D3
4/3 a20/8 h81/4 hC5D4

 - حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم تفاوت آماري معني دار در سطح احتمال پنج درصد براساس آزمون دانکن است.

 

توصیه ترویجی
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