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تأثیر دور آبیاری و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی ،عملکرد و اجزای عملکرد ارزن
)(Panicum miliaceum L.
2

امین محمدی ،1سید غالمرضا موسوی ، *2محمدجواد ثقهاالسالمی

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد زراعت ،واحد بيرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بيرجند ،ایران.
 .2دانشيار گروه زراعت ،واحد بيرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بيرجند ،ایران.
تاریخ دریافت93/11/03 :؛ تاریخ پذیرش95/02/22 :

چکیده
بهمنظور برر سی تأثیر دور آبیاری و م صرف کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی ،عملکرد و اجزای عملکرد ارزن آزمای شی به صورت
کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال  1388در مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
انجام شد .دور آبیاری بهعنوان عامل اصلی در سه سطح شامل دورهای آبیاری  14 ،7و  21روز و کود نیتروژن بهعنوان عامل فرعی در
پنج سطح شامل شاهد یا عدم مصرف کود 50 ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار ،محلولپاشی 50+کیلوگرم نیتروژن در هکتار 100 ،کیلوگرم
نیتروژن در هکتار و محلولپا شی  100+کیلوگرم نیتروژن در هکتار در نظر گرفته شد .نتایج تجزیه واریانس ن شان داد که دور آبیاری
بهطور معنی داری صفات ارتفاع بوته ،م ساحت برگ پرچم ،تعداد خو شه در مترمربع ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک
را تحت تأثیر قرار داد .همچنین ارتفاع بوته ،مساحت برگ پرچم ،تعداد خوشه در مترمربع و عملکرد دانه بهطور معنیداری تحت تأثیر
سطوح نیتروژن قرار گرفت و اثر متقابل دور آبیاری و نیتروژن تنها بر وزن هزار دانه ارزن معنیدار بود .مقای سه میانگینها بیانگر آن
ا ست که با افزایش دور آبیاری از  7به  21روز ،ارتفاع بوته ،م ساحت برگ پرچم ،تعداد خو شه در مترمربع ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه
و عملکرد بیولوژیک به ترتیب  44/4 ،18/5 ،32/9 ،33/6 ،36/8و  40/1در صد کاهش یافت .همچنین کاربرد  50کیلوگرم نیتروژن در
هکتار به همراه محلولپا شی این کود باعث افزایش  47/8 ،21/9 ،20/4و  52/3در صدی به ترتیب ارتفاع بوته ،م ساحت برگ پرچم،
تعداد خو شه در مترمربع و عملکرد دانه ن سبت به تیمار عدم کاربرد نیتروژن گردید .بهطورکلی نتایج این تحقیق ن شان داد که برای
د ستیابی به بی شترین عملکرد ارزن در واحد سطح در منطقه بیرجند ،تیمار دور آبیاری  7روز و کاربرد  50کیلوگرم نیتروژن در هکتار
به همراه محلولپاشی این کود قابل توصیه میباشد.
واژههای کلیدی :ارتفاع ،ارزن ،برگ پرچم ،دانه ،کمآبی ،کود.

مقدمه
ارزن که یکی از غالت سنتی در نواحی خشک و نيمهخشک
مناطق گرمسيري است به دليل رشد سریع ،تحمل نسبی باال
به خشکی ،چهار کربنه بودن و کارایی مصرف آب باالتر نسبت
به گونههاي سه کربنه ،بهعنوان گياهی مناسب جهت کشت
در نواحی کمآب محسوب میگردد ( ;Ibrahim et al., 1995
 )Kazemi Arbat, 1995و انجام پژوهشهاي بهزراعی براي
افزایش توليد این محصول با رعایت مصرف بهينه نهادهها
مانند آب و کود نيتروژن حائز اهميت است.

خشکی یکی از محدودکنندهترین عوامل توليد در
کشاورزي ایران محسوب میشود ( Esmaeelpour et al.,
 .)2009نيتروژن نيز به دليل وظایف متعدد و با اهميتی که
در فرایندهاي حياتی گياه انجام میدهد ،عنصري است که
کمبود آن بيش از سایر عناصر ،توليد گياهان زراعی را محدود
میکند.
ثقهاالسالمی و همکاران ( Seghatoleslami et al.,
 )2008در بررسی تأثير تنش کمآبی در مراحل مختلف رشد
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بر عملکرد پنج ژنوتيپ ارزن معمولی نشان دادند که در
شرایط تنش عملکرد ژنوتيپهاي ارزن کاهش مییابد .کاهش
معنی دار ارتفاع بوته ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و شاخص
برداشت ارزن در تيمارهاي تنش در مرحله ساقهدهی و تنش
در مرحله خوشهدهی نسبت به تيمار آبياري بدون تنش توسط
توسلی و همکاران ( )Tavassoli et al., 2013نيز گزارش
شده است .کشاورز و همکاران ()Keshavarz et al., 2013
با بررسی چهار سطح آبياري  80 ،60 ،40و  100درصد
ظرفيت زراعی نشان دادند که ارتفاع بوته ،شاخص سطح برگ
و عملکرد بيوماس با افزایش کمآبياري در ارزن بهطور معنی-
داري کاهش یافت.
ران و جانسون ( )Raun and Johnson, 2008تقسيط
هرچه بيشتر کود نيتروژن طی دوره رشد و مطابق با نياز گياه،
کودآبياري و محلولپاشی را از راههاي افزایش کارایی نيتروژن
دانستند .شریف و همکاران ()Sharief et al., 2006
معتقدند که تغذیه برگی در زمان درست ،میتواند رشد برنج
را افزایش داده و استفاده از کودهاي شيميایی را کاهش دهد.
پراساد و همکاران ( )Prasad et al., 2014در بررسی
تأثير کودهاي نيتروژن و روي بر ارزن نشان داد که با افزایش
مصرف نيتروژن از صفر به  60کيلوگرم در هکتار ارتفاع بوته،
تعداد دانه در خوشه و عملکرد دانه و بيولوژیک بهطور معنی-
داري افزایش مییابد .در مطالعه دیگري افزایش ميزان
نيتروژن از  100به  200کيلوگرم در هکتار تأثير معنیداري
بر عملکرد ارزن نداشت ( .)Izadi et al., 2013افزایش معنی-
دار طول خوشه ،ارتفاع بوته ،تعداد خوشه در مترمربع ،تعداد
دانه در خوشه ،وزن هزار دانه و عملکرد دانه ارزن با افزایش
مقدار نيتروژن از  60به  120 ،90و  150کيلوگرم در هکتار
توسط علی ( )Ali, 2011نيز گزارش شده است.
توکلو ( )Tookalloo, 2014در بررسی مقادیر صفر75 ،
و  150کيلوگرم نيتروژن در هکتار گزارش کرد که با افزایش
مصرف نيتروژن تعداد برگ ،شاخص سطح برگ و عملکرد
بيولوژیک سورگم بهطور معنیداري افزایش یافت .در مطالعه
اثرات سه سطح نيتروژن شامل مقادیر  80 ،40و 120
کيلوگرم نيتروژن در هکتار مشخص شد که با افزایش کاربرد
نيتروژن از  40به  120کيلوگرم در هکتار ،تعداد دانه در
خوشه ،وزن هزار دانه و شاخص برداشت دانه در سورگم تغيير
معنیداري پيدا نکرد اما عملکردهاي دانه و بيولوژیک بهطور
معنیداري افزایش پيدا کرد ( .)Zand et al., 2014ماهاما و
همکاران ( )Mahama et al., 2014نيز گزارش کردند که با
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افزایش مصرف نيتروژن از صفر به  45و  90کيلوگرم در هکتار
صفات عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژیک و شاخص برداشت در
هيبریدهاي سورگم بهطور معنیداري افزایش یافت.
ساراندون و جيانيبلی ( Sarandon and Gianibelli,
 )1990در آزمایشهاي خود به این نتيجه رسيدند که کاربرد
نيتروژن به ميزان  100کيلوگرم در هکتار در زمان کاشت
باعث افزایش  43و  65درصدي به ترتيب عملکرد دانه و
بيولوژیک گندم گردید .آنها همچنين گزارش کردند که در
غياب مصرف نيتروژن در زمان کاشت ،محلولپاشی اوره در
اواخر مرحله پنجهزنی ،باعث افزایش عملکرد دانه و عملکرد
بيولوژیک گردید .تحقيقات مرشدي و نقيبی ( Moorshedi
 )and Naghibi, 2001نيز نشان داد که محلولپاشی اوره
باعث افزایش وزن هزار دانه ،تعداد دانه در خورجين و عملکرد
دانه کلزا میگردد.
در بررسی تأثير رژیمهاي آبياري شامل آبياري کامل ،کم-
آبياري خفيف ،متوسط و شدید و مقادیر صفر150 ،100 ،50 ،
و  200کيلوگرم نيتروژن در هکتار بر عملکرد و اجزا عملکرد
سورگم دانهاي رقم پيام گزارش شد که بيشترین عملکرد دانه
به مقدار  8/43تن در هکتار با مصرف  200کيلوگرم نيتروژن
در هکتار و تحت رژیم آبياري کامل حاصل شد که تفاوت
معنیداري با تيمار  150کيلوگرم نيتروژن در هکتار نداشت.
کمترین عملکرد دانه نيز به مقدار  4/6تن در هکتار از تيمار
 200کيلوگرم نيتروژن در هکتار و تحت رژیم کمآبياري شدید
به دست آمد ( .)Khodci et al., 2013همچنين در بررسی
تأثير آبياري و نيتروژن در کنجد و ذرت مشخص گردید که
بيشترین عملکرد دانه کنجد در شرایط عدم تنش و نيز تأمين
 75درصد نياز آبی با مصرف  50کيلوگرم نيتـروژن در هکتار
حاصـل شـد و سـطوح باالي نيتروژن در شرایط تنش مالیم
باعث افزایش وزن صد دانه ذرت شد ( Heydaripoor et al.,
 .)2015در بررسی تأثير محدودیت آب و مصرف کود نيتروژن
بر عملکـرد ،اجـزاي عملکـرد و سـهم انتقـال مجـدد ماده
خشک در ذرت دانهاي رقم سينگل کراس  260نتيجهگيري
نمودند که هرچند بـين تيمارهاي کاربرد  250و 300
کيلوگرم نيتروژن در هکتـار تفـاوت معنیداري مشاهده نشد
اما مصرف کـود نيتـروژن کليه صفات را در تيمارهاي آبياري
افزایش داد ،بهطوريکه مصرف کود نيتروژن باعث تخفيف اثر
سوء کمبود آب گردید و سـطح کـودي  250کيلـوگرم
نيتـروژن در تمام سطوح تخليه رطوبتی ،بيشترین اثر مثبت
را داشت .این محققين اظهار داشتند که مصرف کود نيتروژن
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از طریق افزایش سهم انتقال مجدد مـاده خشک ،باعث رفع
اثر سوء تنش کمبود آب در ذرت میشود ( Hakhjo and
.)Bahrani, 2014
با توجه به اهميت آبياري و نيتروژن بهخصوص در مناطق
نيمهخشک ،این آزمایش با هدف بررسی اثرات دور آبياري و
کود نيتروژن بر عملکرد ،اجزاي عملکرد و ویژگیهاي
مورفولوژیکی ارزن در منطقه بيرجند انجام شد.
مواد و روشها
این آزمایش در سال  1388در مزرعه تحقيقاتی دانشکده
کشاورزي دانشگاه آزاد بيرجند واقع در کيلومتر  5جاده
بيرجند -زاهدان با عرض جغرافيایی  32درجه و  53دقيقه
شمالی و طول جغرافيایی  59درجه و  13درجه شرقی و در
ارتفاع  1491متري از سطح دریا ،اجرا گردید .ميانگين
بلندمدت حداقل و حداکثر دما در بيرجند به ترتيب  4/6و
 27/5درجه سانتیگراد ،ميانگين بارندگی ساالنه 169
ميلیمتر و ميانگين حداقل و حداکثر رطوبت نسبی به ترتيب
 23/5و  59/6درصد است و اقليم منطقه بيابانی گرم و خشک
میباشد.
این تحقيق بهصورت کرتهاي خردشده در قالب طرح
بلوکهاي کامل تصادفی و در سه تکرار به اجرا در آمد .تيمار
دور آبياري در این آزمایش شامل آبياري هر  14 ،7و  21روز
بهعنوان عامل اصلی و کود نيتروژن شامل شاهد یا عدم مصرف
کود ،کاربرد  50کيلوگرم نيتروژن در هکتار ،محلولپاشی +
کاربرد  50کيلوگرم نيتروژن در هکتار ،کاربرد  100کيلوگرم
نيتروژن در هکتار و محلولپاشی  +کاربرد  100کيلوگرم
نيتروژن در هکتار بهعنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد .الزم
به ذکر است که محلولپاشی نيتروژن با غلظت  2درصد
نيتروژن خالص از منبع کود اوره در اوایل مرحله خوشهدهی
صورت گرفت .محلولپاشی با استفاده از سمپاش (پشتی
موتوري با فشار  0/2بار) در اوایل صبح و در شرایط هواي آرام
انجام گرفت .با توجه به کاليبراسيون سمپاش قبل از محلول-
پاشی و مصرف حدود  250ليتر آب در هکتار ،ميزان نيتروژن
مصرفی به روش محلولپاشی  5کيلوگرم در هکتار بود.
همچنين در تيمار شاهد ،محلولپاشی با آب بدون کود انجام
شد.
بافت خاک مزرعه آزمایشی لومی و اسيدیته آن برابر ،8
هدایت الکتریکی  4/49ميلی موس بر سانتيمتر و ميزان کربن
آلی در عمق  0-30سانتیمتر خاک برابر با  0/32درصد بود.
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همچنين ميزان کل نيتروژن  0/08درصد و مقدار فسفر و
پتاسيم قابلدسترس خاک به ترتيب  16/4و  501پیپیام
بود.
پس از تسطيح و آمادهسازي زمين موردنظر ،عمليات
کاشت ارزن در تيرماه سال زراعی  1388بهصورت دستی در
کرتهایی با ابعاد  6در  1/5متر و با  5خط کاشت انجام گرفت.
فاصله بين ردیفهاي کاشت  30سانتيمتر و فاصله نهایی بوته-
ها روي ردیف  3سانتيمتر در نظر گرفته شد و درنتيجه در
همه کرتها تراکم  111بوته در مترمربع ایجاد گردید .الزم
به ذکر است که قبل از کاشت مقدار  75کيلوگرم در هکتار
کود سولفات پتاسيم و مقدار  70کيلوگرم در هکتار کود سوپر
فسفات تریپل به زمين آزمایشی داده شد و با خاک در عمق
حدود  10سانتيمتر توسط دیسک مخلوط گردید.
آبياري بهصورت سطحی و با استفاده از سيفون انجام شد
و تا زمان سبز شدن بذور ،هر سه روز صورت گرفت .بذرها 8
روز پس از کاشت شروع به سبز شدن کردند .دور آبياري بعد
از استقرار گياهچهها و پس از مرحله تنک کردن ( 4-3برگه
شدن بوتهها) اعمال شد .برداشت در اوایل مهرماه و زمانی
صورت گرفت که بوتهها زرد شده و حداقل  80درصد خوشهها
رسيده بودند.
در این تحقيق صفات ارتفاع بوته ،طول خوشه ،مساحت
برگ پرچم ،تعداد خوشه در مترمربع ،تعداد دانه در خوشه،
وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژیک و شاخص
برداشت دانه در بوته اندازهگيري شد.
براي اندازهگيري صفات ارتفاع بوته ،طول خوشه و
مساحت برگ پرچم ،تعداد  10بوته بهطور تصادفی از قسمت
ميانی هر کرت آزمایشی انتخاب گردید .همچنين براي تعيين
عملکرد دانه در واحد سطح در هر واحد آزمایشی ،بوتههاي 3
ردیف وسط هر کرت با رعایت اثر حاشيهاي از مساحت دو
مترمربع ميانی بهصورت دستی برداشت و بذور بوجاري گردید
و عملکرد دانه در واحد سطح بر اساس گرم در مترمربع
محاسبه شد .براي اندازهگيري تعداد خوشه در مترمربع،
خوشههاي موجود در یک مترمربع ميانی هر کرت شمارش
شد و تعداد دانه در هر خوشه نيز با بوجاري دانههاي 10
خوشه برداشتشده از قسمت ميانی هر کرت و شمارش آنها
با دستگاه بذرشمار تعيين گردید .جهت به دست آوردن وزن
هزار دانه ارزن در هر کرت ،از توده بذر خالص هر کرت یک
نمونه  1000تایی بذر توسط دستگاه بذرشمار بهطور تصادفی
مجزا شد و توسط ترازوي دیجيتال با دقت  0/01گرم وزن
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شد .عملکرد بيولوژیک ارزن در واحد سطح نيز از حاصل جمع
برگ و ساقه خشکشده (پس از قرار گرفتن در آون  72درجه
سانتیگراد براي مدت  48ساعت) و عملکرد دانه هر کرت
محاسبه گردید .شاخص برداشت دانه در بوته ،از تقسيم
عملکرد دانه بر عملکرد بيولوژیک و ضرب آن در عدد 100
محاسبه گردید.
در پایان تجزیهوتحليل دادهها توسط نرمافزار آماري
 MSTAT-Cانجام گردید و مقایسه ميانگينها با استفاده از
آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح  5درصد صورت گرفت.
براي رسم شکل نيز از برنامه  Excelاستفاده شد.

نتایج و بحث

صفات مورفولوژیکی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر دور آبياري بر ارتفاع
بوته در سطح پنج درصد و بر مساحت برگ پرچم در سطح
یک درصد معنیدار بود اما کود نيتروژن هر دو صفت مذکور
را در سطح پنج درصد تحت تأثير قرار داد .اثرات ساده دور
آبياري و کود نيتروژن بر طول خوشه معنیداري نبود.
همچنين اثر متقابل دور آبياري و نيتروژن بر صفات
مورفولوژیکی موردمطالعه معنیدار نبود (جدول .)1

جدول  .1میانگین مربعات صفات مورفولوژیکی ارزن تحت تأثیر دور آبیاری و کود نیتروژن
Table 1. Mean of squares for morphological traits of millet as affected by irrigation interval and nitrogen
fertilizer on millet.

میانگین مربعات

)(Mean Squares

مساحت

طول

ارتفاع

برگ پرچم

خوشه

بوته

Flag leaf
area

Length
panicle

درجه
آزادی

Plant
height

df

منابع تغییر

0.16 ns

6.20 ns

26.74 ns

2

تکرار

**46.50

2.69 ns

*3959.92

2

دور آبیاری

6.32

7.26

505.15

4

خطای a

Ea

*6.48

0.76ns

*136.60

4

نیتروژن

)Nitrogen(B

0.55ns

0.43ns

25.61ns

8

آبیاری × نیتروژن

2.07

0.64

44.97

24
-

خطای b

ضریب تغییرات ()%

13.65
12.08
16.51
*** ،و  ،nsبه ترتيب نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  %5و  %1و عدم معنیدار بودن میباشد.

SOV
Replication
)Irrigation interval (A

A×B
Eb
)CV (%

*, ** and ns means significant at 0.05 and 0.01 probability levels, and non-significant, respectively.

مقایسه ميانگينها نشان داد که دور آبياري  7روز با
ميانگين ارتفاع بوته  57/9سانتيمتر از برتري معنیدار 23/7
و  36/6درصدي به ترتيب نسبت به دورهاي آبياري  14و 21
روز برخوردار بود اما دورهاي آبياري  14و  21روز ازنظر ارتفاع
بوته در یک گروه آماري قرار گرفتند (جدول  .)2به نظر می-
رسد تنش کمآبی به علت کاهش طول دوره رشد رویشی و
ميزان فتوسنتز سبب کاهش ارتفاع گياه شده است .درواقع
میتوان گفت که در شرایط کمبود آب احتماالً کاهش
پتانسيل آبی در سلولهاي مریستمی در طول روز موجب
کاهش پتانسيل فشاري به حدي کمتر از ميزان الزم براي

بزرگ شدن سلولها میگردد و ازاینرو طویل شدن سلولها
و به دنبال آن تقسيم سلولی که الزمه رشد طولی گياه می-
باشد ،مختل میشود .عرفانی و همکاران ( Erfani et al.,
 )2013کاهش معنیدار ارتفاع را در ارزن در شرایط تنش
کمآبی گزارش کردهاند.
هرچند سطوح مختلف کود نيتروژن ازنظر طول خوشه
تفاوت معنیداري نداشتند و دریک گروه آماري قرار گرفتند
اما بيشترین ارتفاع بوته از تيمار محلولپاشی 50+کيلوگرم
نيتروژن در هکتار به دست آمد که از برتري ،15/9 ،20/4
 5/1و  2/9درصدي به ترتيب نسبت به تيمارهاي عدم مصرف
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نيتروژن ،کاربرد  50کيلوگرم نيتروژن در هکتار ،کاربرد 100
کيلوگرم نيتروژن در هکتار و محلولپاشی 100 +کيلوگرم
نيتروژن در هکتار برخوردار بود (جدول .)3
عالوه بر رطوبت قابلدسترس ،ميزان نيتروژن موجود در
گياه نيز تأثير قابلمالحظهاي بر آهنگ رشد در همه گياهان
دارد ،زیرا وظيفه اصلی نيتروژن تکثير سلولی ،افزایش طول
سلول و ميانگرهها است .به نظر میرسد نيتروژن از طریق
فراهم کردن شرایط مناسب براي رشد پوشش گياهی و
شاخص و دوام سطح برگ بيشتر باعث افزایش توليد مواد
فتوسنتزي شده و توليد بوتههاي با ارتفاع بيشتر را امکانپذیر
کرده است .افزایش ارتفاع بوته ارزن با افزایش مقدار کاربرد
نيتروژن توسط یوسفی ( )Yousefi, 2013نيز گزارش شده
است.
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بيشترین مساحت برگ پرچم با ميانگين 9/5
سانتيمترمربع در تيمار محلولپاشی 100+کيلوگرم نيتروژن
در هکتار مشاهده شد که هرچند با تيمارهاي کاربرد نيتروژن
به لحاظ آماري در یک گروه قرار گرفت اما از برتري معنیدار
و  30/1درصدي نسبت به تيمار عدم کاربرد نيتروژن برخوردار
بود (جدول  .)3به نظر میرسد که افزایش مصرف نيتروژن،
باعث جذب بيشتر نيتروژن و متابوليسم آن در گياه شده و به
علت تحریک رشد رویشی و مادهسازي و اختصاص مواد
فتوسنتزي بيشتر به برگ پرچم ،باعث افزایش مساحت این
برگ گردیده است .علی عباسی و اصفهانی ( Aliabasi and
 )Esfehani, 2007نيز در برنج افزایش معنیدار مساحت
برگ پرچم را با افزایش کاربرد نيتروژن گزارش کردند که با
نتایج تحقيق حاضر مطابقت دارد.

جدول  .2مقایسه میانگینهای اثر ساده دور آبیاری بر صفات مورفولوژیکی ارزن.
Table 2. The means comparison morphological traits of millet as affected by simple effect of irrigation

مساحت

دور آبیاری

ارتفاع

برگ پرچم

بوته

(روز)

)Flag leaf area (cm2

)Plant height (cm

)Irrigation interval (day

10.4a
8.7b
6.9c

57.9a
46.8b
42.4b

7
14
21

ميانگينهاي صفات که در هر ستون داراي حرف مشابه میباشند ،فاقد اختالف معنیدار در سطح  %5هستند
Means followed by the same letters in each column are not significant according to Duncan’s multiple range
test (P<0.05(.

جدول  .3مقایسه میانگینهای اثر ساده نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی ارزن
Table 3. The means comparison morphological traits millet as affected by simple effect of nitrogen

مساحت برگ پرچم

ارتفاع بوته

Flag leaf area
)(cm2

Plant height
)(cm

7.3b

44.1c

شاهد (صفر)

8.5ab

45.8bc

 50کیلوگرم در هکتار

8.9a

a

محلولپاشی 50 +کیلوگرم در هکتار

53.1

نیتروژن

Nitrogen
)(kg ha-1

(کيلوگرم در هکتار)

9.1a

50.5abc

 100کیلوگرم در هکتار

9.5a

51.6ab

محلولپاشی 100 +کیلوگرم در هکتار

0
50
50 +Foliar application
100
100 +Foliar application

ميانگينهاي صفات که در هر ستون داراي حروف مشابه میباشند ،فاقد اختالف معنیدار در سطح  %5هستند
Means followed by the same letters in each column are not significant according to Duncan’s multiple range test
(P<0.05(.
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اجزای عملکرد
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که دور آبياري بهطور معنیدار
و در سطح  1درصد تعداد خوشه در مترمربع و وزن هزار دانه
را در ارزن تحت تأثير قرار داد اما دور آبياري بر تعداد دانه در
خوشه تأثير معنیداري نداشت (جدول  .)4همچنين نيتروژن
در سطح  5درصد بر تعداد خوشه در مترمربع معنیدار بود اما
سایر اجزاي عملکرد را تحت تأثير قرار نداد .اثر متقابل دور
آبياري و نيتروژن نيز تنها بر وزن هزار دانه و در سطح  5درصد
معنیدار بود (جدول .)4
مقایسه ميانگينهاي اجزاي عملکرد حاکی از آن است که
افزایش دور آبياري از  7به  14و  21روز به ترتيب  23/6و
 32/9درصد از پتانسيل خوشهدهی ارزن در واحد سطح
کاسته شد .همچنين اگرچه ازلحاظ وزن هزار دانه بين
دورهاي آبياري  7و  14روز تفاوت معنیداري مشاهده نشد
اما با افزایش تنش کمآبی و تأخير دور آبياري از  7به  21روز،
وزن هزار دانه بهطور معنیدار و به ميزان  18/5درصد کاهش
یافت (جدول .)5
کاهش تعداد سنبله تحت تأثير تنش کمآبی در جهت
تنظيم تعداد مقصدهاي فيزیولوژیکی با ميزان توليد مواد
پرورده رخ میدهد (.)Seghatoleslami et al., 2008
کاهش معنیدار تعداد خوشه در مترمربع و وزن هزار دانه ارزن
با افزایش دور آبياري از  5به  9روز توسط آل سوهایبانی (Al-
 )Suhaibani, 2011نيز گزارش شده است.
بر اساس مقایسه ميانگينها هرچند سطوح مختلف کود
نيتروژن ازنظر تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه تفاوت
معنیداري نداشتند و دریک گروه آماري قرار گرفتند اما تيمار
محلولپاشی 50+کيلوگرم نيتروژن در هکتار با ميانگين
 195/6خوشه در مترمربع ،بيشترین پتانسيل توليد خوشه در
واحد سطح را به خود اختصاص داد که از برتري معنیدار
 47/8درصدي نسبت به تيمار عدم کاربرد نيتروژن برخوردار
بود .بااینوجود تيمارهاي کاربرد نيتروژن ازنظر تعداد خوشه
در مترمربع در یک گروه آماري قرار گرفتند .به نظر میرسد
که استفاده از نيتروژن خصوصاً در تيمار محلولپاشی50+
کيلوگرم نيتروژن در هکتار به علت افزایش سطح و دوام برگ
توان فتوسنتزي گياه را افزایش داده و منجر به افزایش باروري
پنجهها و افزایش تعداد خوشه در واحد سطح گردیده است.
انتظامی و سليمانی ( Entezami and Soleymani,
 )2014گزارش کردند که با افزایش کاربرد نيتروژن از صفر به
 50و  100کيلوگرم در هکتار ،تعداد سنبله در مترمربع بهطور
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معنیدار افزایش یافت .افزایش تعداد سنبله در بوته جو با
افزایش کاربرد این کود از صفر به  30و  60کيلوگرم در هکتار
توسط تيگر و همکاران ( )Tigre et al., 2014نيز گزارش
شد.
مقایسه ميانگينهاي اثر متقابل دور آبياري و نيتروژن
نشان داد که بيشترین وزن هزار دانه با ميانگين  2/90گرم
مربوط به تيمار دور آبياري  7روز و مصرف  100کيلوگرم
نيتروژن در هکتار و کمترین آن با ميانگين  2/04گرم مربوط
به تيمار دور آبياري  21روز و محلولپاشی  100 +کيلوگرم
نيتروژن در هکتار بود (شکل  .)1همانطور که در شکل 1
مشاهده میگردد در دور آبياري  14روز همه سطوح نيتروژن
به لحاظ وزن هزار دانه در یک گروه آماري قرار گرفتند اما در
دور آبياري  21روز مصرف زیاد نيتروژن (محلولپاشی 100 +
کيلوگرم نيتروژن در هکتار) کاهش معنیدار وزن هزار دانه را
به دنبال داشت .علت این موضوع را احتماالً میتوان تحریک
رشد رویشی گياه و افزایش تنفس بوته و کاهش انتقال مواد
فتوسنتزي به دانهها دانست .این در حالی است که در شرایط
آبياري مطلوب ( 7روز) ،مصرف نيتروژن افزایش معنیدار وزن
هزار دانه را به علت وجود فتوسنتز جاري باال و قوي بودن
منبع (برگها) به دنبال داشت .همچنين کاهش معنیدار وزن
هزار دانه در همه تيمارهاي کاربرد نيتروژن با افزایش دور
آبياري از  14به  21روز را احتماالً میتوان به کاهش
بيشازحد توليد مواد فتوسنتزي به علت کاهش سطح برگ و
بسته شدن روزنهها و همچنين کاهش جذب مواد غذایی و
دوره رشد گياه در شرایط تنش شدید کمآبی مربوط دانست.
به عبارتی میتوان گفت که وزن دانه تابعی از سرعت و طول
دوره پر شدن آن از دو منبع فتوسنتز جاري و انتقال مجدد
مواد در گياه میباشد و به نظر میرسد با افزایش فواصل
آبياري و تخليه رطوبت بيشتر خاک ،این مؤلفهها از سرعت و
مدت کمتري در شرایط دور آبياري  21روز نسبت به  14روز
برخوردار بوده و درنتيجه عليرغم تأمين مقدار مشابه نيتروژن
در دورهاي آبياري ،کاهش معنیدار وزن دانه اتفاق میافتد.

عملکرد دانه
عملکرد دانه ارزن بهطور معنیدار و در سطح  1درصد تحت
تأثير هر دو فاکتور دور آبياري و نيتروژن قرار گرفت اما اثر
متقابل دور آبياري و نيتروژن بر عملکرد دانه معنیدار نبود
(جدول  .)4مقایسه ميانگينها بيانگر آن است که تنش کمآبی
عملکرد دانه ارزن را بهطور معنیداري کاهش داد و با افزایش
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دور آبياري از  7به  14و  21روز عملکرد دانه به ترتيب 28/4
و  44/4درصد کاهش یافت (جدول .)5
در شرایط این تحقيق کمبود آب ،تعداد سنبله در مترمربع
و وزن هزار دانه ارزن را کاهش داد و عليرغم افزایش نسبی
تعداد دانه در سنبله ،عملکرد دانه بهطور معنیداري کاهش
یافت .در بررسی سازوکارهاي تحمل خشکی در ارزن
مرواریدي مشخص گردید که کمآبی از طریق کاهش سطح
برگ و تعداد برگهاي فعال ،سطح جذب دياکسيدکربن را
کاهش میدهد ( Golombek and Al-Ramamneh,
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 )2002و نتيجه آن را میتوان کاهش توان فتوسنتزي و
زایشی گياه دانست که در نهایت منجر به کاهش تعداد سنبله
در مترمربع و وزن هزار دانه شده و عملکرد دانه در ارزن
کاهش مییابد .فردریک و همکاران ( Fredrick et al.,
 )1990معتقدند وقتیکه گياه در معرض تنش خشکی قرار
میگيرد ،براي اینکه از اثرات تنش خشکی فرار کند اقدام به
کوتاه کردن چرخه زندگی خود میکند ،بنابراین به دليل
کوتاهتر شدن طول دوره پر شدن دانه ،وزن نهایی دانهها و
عملکرد دانه در واحد سطح کم میشود.

جدول  .4میانگین مربعات صفات عملکرد و اجزای عملکرد ارزن تحت تأثیر دور آبیاری و کود نیتروژن.
Table 4. Mean of squares for yield and yield components of millet as affected by irrigation interval and nitrogen
fertilizer.

میانگین مربعات

Mean Squares

تعداد خوشه

درجه

برداشت

بیولوژیک

دانه

هزار دانه

در خوشه

در مترمربع

آزادی

Harvest
index

Biological
yield

Seed
yield

1000-seed
weight

Seed number
in panicle

شاخص

عملکرد

عملکرد

وزن

تعداد دانه

منابع تغییر

Panicle
number per m2

df

99.01 ns

2627.57 ns

113.55 ns

0.02 ns

9061.8 ns

6103.02 ns

2

تکرار

15.50ns

**80418.05

**10974.2

**1.04

1408.9ns

**19022.95

2

دور آبیاری

48.74

5057.96

216.18

0.13

10242.5

2273.85

4

50.03ns

4933.81ns

**1861.74

0.003ns

1152.8ns

*5628.27

4

نیتروژن

26.81ns

1329.85ns

266.40ns

*0.05

2378.3ns

225.92ns

8

آبیاری × نیتروژن

67.70

2354.08

185.83

0.02

4530.3

1751.46

24

خطای b

24.66

17.46

14.95

6.24

30.32

24.53

-

SOV
Replication
)Irrigation interval(A
خطای a
Ea
)Nitrogen(B
A×B
Eb

ضریب تغییرات ()%
)CV (%

*** ،و  ،nsبه ترتيب نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  %5و  %1و عدم معنیدار بودن میباشد.
*, ** and ns means significant at 0.05 and 0.01 probability levels, and non-significant, respectively.

جدول  .5مقایسه میانگینهای اثر ساده دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن
Table 5. The means comparison yield and yield components of millet as affected by simple effect of irrigation.
دور آبیاری
تعداد خوشه
تعداد دانه
وزن
شاخص برداشت
عملکرد دانه
عملکرد بیولوژیک
(درصد)

(گرم در مترمربع)

(گرم در مترمربع)

هزار دانه (گرم)

در خوشه

در مترمربع

(روز)

Harvest index
)(%

Biological yield
)(g m-2

Seed yield
)(g m-2

1000-seed
)weight (gr

Seed number in
panicle

Panicle number
per m2

Irrigation
)interval (day

210.1a
160.6b
140.9b

213.5a
2.7a
120.3a
357.9a
33.5a
232.5a
2.5a
86.1b
260.8b
34.2a
a
b
c
c
219.7
2.2
66.9
214.3
32.2a
ميانگينهاي صفات که در هر ستون داراي حرف مشابه میباشند ،فاقد اختالف معنیدار در سطح  %5هستند
Means followed by the same letters in each column are not significant according to Duncan’s multiple range test (P<0.05(.
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شکل  .1اثر متقابل دور آبیاری و نیتروژن بر وزن هزار دانه ارزن.
Fig. 1. Interaction of irrigation interval and nitrogen on 1000-seed weight of millet.

حياتی و همکاران ( )Hayati et al., 2012در بررسی
تأثير زمان کاربرد پتاسيم بر عملکرد دانه ارزن دمروباهی در
رژیمهاي متفاوت آبياري گزارش کردند که با افزایش دور
آبياري از  7به  21روز عملکرد دانه  23/7درصد کاهش یافت.
ویلگاس و همکاران ( )Villegas et al., 2010در سه گونه
غالت و پاتل و همکاران ( )Patel et al., 2013در ارزن
مشاهده نمودند که تنش کمآبی باعث کاهش عملکرد دانه
میگردد که مؤید نتایج تحقيق حاضر میباشد.
بيشترین عملکرد دانه با ميانگين  106/3گرم در مترمربع
از تيمار محلولپاشی 50+کيلوگرم نيتروژن در هکتار به دست
آمد که از برتري معنیدار  52/3و  25/8درصدي به ترتيب
نسبت به تيمارهاي عدم مصرف نيتروژن و کاربرد  50کيلوگرم
نيتروژن در هکتار برخوردار بود اما با تيمارهاي محلولپاشی
 100 +کيلوگرم نيتروژن در هکتار و کاربرد  100کيلوگرم
نيتروژن در هکتار در یک گروه آماري قرار گرفت (جدول .)6
به نظر میرسد که مصرف نيتروژن بهصورت محلولپاشی
در طول دوره گلدهی امکان جریان مستقيم مواد غذایی را به
نقاطی که تقاضاي متابوليکی بيشتري دارند ،فراهم میسازد.
از طرفی در مراحل پر شدن دانه که فعاليت ریشه کاهشیافته
و در مواردي بخش سطحی خاک نيز خشک است ،محلول-
پاشی نيتروژن روش راحت و سریعی براي بهبود رشد گياه و
رفع کمبود مواد غذایی گياه محسوب میشود.
با توجه به برتري معنیدار تيمار محلولپاشی 50 +
کيلوگرم نيتروژن در هکتار نسبت به تيمار کاربرد  50کيلوگرم

نيتروژن در هکتار به نظر میرسد تأثير مثبت محلولپاشی
نيتروژن در این وضعيت و جذب و انتقال سریع و کارآمد
نيتروژن میتواند تکميلکننده کود مصرفشده در خاک
باشد .بااینوجود به نظر میرسد نياز غذایی ارزن به نيتروژن
در تيمار محلولپاشی  50 +کيلوگرم نيتروژن در هکتار تأمين
شده است و مصرف بيشتر نيتروژن حالت تجملی پيداکرده و
تأثير معنیداري بر عملکرد دانه ارزن نداشته است.
افزایش معنیدار عملکرد دانه در ارزن با افزایش کاربرد
نيتروژن توسط پراساد و همکاران ()Prasad et al., 2014
نيز گزارش شده است .ابوالنور ()Abou El-Nour, 2002
بيان کرد که محلولپاشی میتواند با بهبود استفاده از مواد
مغذي و کاهش کاربرد خاکی کود ،موجب کاهش آلودگیهاي
محيطی شود.

عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت
عملکرد بيولوژیک ارزن تنها تحت تأثير دور آبياري قرار گرفت
ولی نيتروژن و اثر متقابل دور آبياري و نيتروژن بر این صفت
معنیدار نبود (جدول  .)4با افزایش دور آبياري از  7به  14و
 21روز عملکرد بيولوژیک به ترتيب  27/1و  40/1درصد
کاهش یافت (جدول .)5
با توجه به کاهش ميزان فتوسنتز و کاهش سطحفعال
فتوسنتزي براثر تنش کمآبی (،)Keshavarz et al., 2013
کاهش بيوماس کل قابلانتظار میباشد .به عبارتی کاهش
فواصل آبياري از طریق بهبود شاخص سطح برگ و درنتيجه

محمدي و همکاران :تاثير دور آبياري و کود نيتروژن بر صفات مورفولوژیکی ،عملکرد و اجزاي عملکرد ارزن

افزایش سرعت رشد موجب افزایش تجمع ماده خشک در
اندامهاي رویشی و عملکرد بيولوژیک میگردد (Ibrahim et
).al., 1995
کاهش عملکرد ماده خشک ارزن با نتایج ثقهاالسالمی و
همکاران ( )Seghatoleslami et al., 2008و کشاورز و
همکاران ( )Keshavarz et al., 2013نيز مطابقت دارد .این
محققان در آزمایشهاي خود نشان دادند که مقدار ماده
خشک با افزایش مقدار آب قابلمصرف گياه ،افزایش مییابد.
همچنين عليرغم عدم وجود اثر معنیدار کود نيتروژن بر
عملکرد بيولوژیک ارزن ،مقایسه ميانگينها نشان داد که تيمار
محلولپاشی  50 +کيلوگرم نيتروژن در هکتار با ميانگين
 305/1گرم در مترمربع و برتري  24/5درصدي نسبت به
تيمار عدم مصرف نيتروژن ،بيشترین عملکرد بيولوژیک ارزن
را به خود اختصاص داد اما بين تيمارهاي کاربرد نيتروژن
تفاوت آماري معنیداري مشاهده نشد (جدول .)6
به نظر میرسد که استفاده از کود نيتروژن از طریق
افزایش سطح و دوام برگ پتانسيل فتوسنتزي و تجمع ماده
خشک را در ارزن افزایش داده است ،بهگونهاي که کاربرد 50
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کيلوگرم نيتروژن در هکتار به همراه محلولپاشی نيتروژن در
شرایط این تحقيق باعث گردید تا عملکرد بيولوژیک ارزن در
این تيمار در گروه آماري برتر نسبت به تيمار عدم مصرف قرار
گيرد (جدول  .)6پراساد و همکاران ()Prasad et al., 2014
نيز بر تأثير مثبت کاربرد نيتروژن بر عملکرد بيولوژیک ارزن
اشاره کرده است.
شاخص برداشت دانه در بوته ارزن تحت تأثير اثرات ساده و
متقابل دور آبياري و نيتروژن قرار نگرفت (جدول  )4و
ميانگينهاي این صفت در دورهاي آبياري مختلف و نيز
سطوح مختلف نيتروژن در یک گروه آماري قرار گرفتند
(جداول  5و  .)6این به آن معناست که در سطوح مختلف
آبياري و نيز نيتروژن ،عملکرد دانه و بيولوژیک به نسبت
یکسانی تحت تأثير قرار گرفته است .پاتل و همکاران ( Patel
 )et al., 2013اظهار داشتند که تنش کمآبی اثر معنیداري
بر شاخص برداشت نداشت و زند و همکاران ( Zand et al.,
 )2014نيز عدم تفاوت شاخص برداشت را در سطوح مختلف
در سورگم گزارش کردند که با نتایج این تحقيق مطابقت دارد.

جدول  .6مقایسه میانگینهای اثر ساده نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن.
Table 6. The means comparison yield and yield components of millet as affected by simple effect of nitrogen.

میانگین مربعات

Mean Squares

شاخص

عملکرد

عملکرد

وزن

تعداد دانه

تعداد خوشه

برداشت

بیولوژیک

دانه

هزار دانه

در خوشه

در مترمربع

Harvest
index
)(%

Biological
yield
)(g m-2

Seed
yield
)(g m-2

1000-seed
weight
)(gr

Seed
number in
panicle

Panicle
number per
m2

29.2a

245.1b

69.8c

2.50a

225.2a

132.3b

شاهد (صفر)

33.3a

267.6ab

84.5b

2.52a

233.9a

159.7ab

 50کیلوگرم در هکتار

34.9a

305.1a

106.3a

2.52a

229.3a

195.6a

34.7a

276.4ab

94.2ab

2.55a

205.6a

180.4a

34.4a

294.3ab

100.6a

2.51a

215.8a

184.5a

نیتروژن (کيلوگرم در هکتار)
)Nitrogen (kg ha-1
0
50

محلولپاشی 50 +کیلوگرم در هکتار
50 +Foliar application

 100کیلوگرم در هکتار
100

محلولپاشی 100 +کیلوگرم در هکتار
100 +Foliar application

ميانگينهاي صفات که در هر ستون داراي حروف مشابه میباشند ،فاقد اختالف معنیدار در سطح  %5هستند.
Means followed by the same letters in each column are not significant according to Duncan’s multiple range test (P<0.05).
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 همچنين بهمنظور استفاده.بيرجند میتوان پيشنهاد کرد
بهينه از نيتروژن و اجتناب از مصرف تجملی این کود کاربرد
 کيلوگرم نيتروژن در هکتار به همراه محلولپاشی50
.نيتروژن توصيه میگردد
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