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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر تراکم کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد علوفهه ارزن مرواریهدی در اههواز
آزمایشی در سال زراعی  7931در شهرستان اهواز اجرا گردید .آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد .در این آزمایش رژیم آبیاری در سه سطح ( 729 ،39و 759
میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کالس  )Aبهعنوان عامل اصلی و تراکم بوته در چهار سطح ( 09 ،99 ،29و  59بوته
در مترمربع) بهعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد تیمار رژیم آبیاری بر وزنتر و خشه
برگ ،وزن تر و خش

ساقه ،ارتفاع بوته ،قطر ساقه و غلظت کلروفیل  aو  bدر سطح احتمال ی

دار بود .عامل تراکم بوته نیز بر وزنتر و خش

برگ ،وزنتر و خش

ساقه و ارتفاع بوته در سطح احتمال ی

درصد معنی دار بود .برهمکنش رژیم آبیاری و تراکم بوته بر وزنتر و خش
بوته و قطر ساقه در سطح احتمال ی

درصد معنی

برگ ،وزن تر و خش

ساقه ،ارتفاع

درصد معنی دار بود .بهطور کلی با توجه به نتایج بدست آمده میتوان

عنوان کرد که با افزایش شدت تنش خشکی تمام صفات مورد بررسی کاهش یافتند .لذا با در نظرگیری شرایط
محیطی منطقه آزمایش انجام آبیاری پس از 39میلیمتر تبخیر از تشت

تبخیر تیمار مناسبتری مهیباشهد.

همچنین در بین تراکمهای مورد بررسی ،تراکم  59بوته در مترمربع نیز بیشترین عملکرد بیولوژی

علوفهای

کل ارزن را به خود اختصاص داد .بهعنوان نتیجه نهایی بهترین تیمار به دست آمده استفاده از تراکم  59بوته بر
مترمربع و انجام آبیاری پس از  39میلیمتر تبخیر از تشت

تبخیر اعالم و تعیین شد.

واژههای کلیدی :ارزن مرواریدی ،رژیم آبیاری ،تراکم بوته ،علوفه.
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مقدمه
ارزن ( )Pennisetum glaucum L.یکــی از غــالت ســنتی در نــواحی خـــشک و نیمـــه خشـک منــا
گرمـسیري محـسوب مـیشـود کـه از تحمـل بـاالیی نـسبت بـه تـنش خـشکی و شـوري برخـوردار اسـت .ارزنهــا
در بــین غـالت پــس از گنـدم ،بـرنج ،ذرت ،جــو و سورگوم در رتبه ششم اهمیـت قـرار دارنـد .علیــرغم اهمیــت
زراعی ارزنها در زمانهاي گذشته و نیز جایگاه ویژه آنهـا درکشاورزي سنتی ،در رابطـه بـا ااـرات تـنش خشـکی بـر
عملکـرد و اجزاء عملکرد و صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک موار در عملکـرد ایـن گیـاه ،تحایاـات کمــی صــورت
گرفتـه اسـت ( .)4سازگاري و مااومت این گیاه به شرایط نامسـاعد محیطـی آنـرا در بسـیاري از کشـورهاي گرمسـیر
جهان ،از غرب آفریاا تا شبه قاره هند گسترش داده و این گیاه را بهصورت یک گیاه زراعی مهـم درآورده اسـت .دانـه
ارزن عالوه بر مصرف علوفهاي دام و یور ،توسط انسان نیز مصرف میشود و امروزه غذاي حدود  ۰۵۵میلیـون نفـر از
مردم کره زمین را تشکیل میدهد .این گیاه مساحتی بیش از  13میلیون هکتار در آفریاا و حدود  1۰میلیـون هکتـار
در آسیا را زیر کشت خود دارد .به غیر از این در سایر نااط دنیا نیز کم و بیش بـه کشـت ایـن گیـاه ارزشـمند اقـدام
میشود (.)1
از سوي دیگر روش هاي صحیح مدیریت زراعی براي استفاده حداکثري از ظرفیتهاي محیط و تعیین مناسبترین
شرایط رشد ،بمنظور افزایش عملکرد و ارتااي بهرهوري از منابع موجود ،همواره مورد نظر محااـین بـوده اسـت (.)1۵
کمبود آب یکی از عوامل محدود کننده تولید در بسیاري از بخشهاي جهان محسوب میشود .پیشبینیهـاي تيییـر
اقلیم نشان می دهد که افزایش درجه حرارت و کاهش در میانگین بارندگی در آینده شدیدتر شده و در نتیجه استفاده
کارآمد از آب در کشاورزي براي حفظ این منبع محدود ،ضروري است( .)8روي و بیسارا )14( 1نیز اظهار داشـتند کـه
بارندگی و خاک مهمترین منابع محیطی هستند که میتوانند باعث افزایش و یا کاهش عملکرد ارزن مرواریدي شوند.
ذخایر محدود آب آبیاري یکی از دالیلی است که بسیاري از کشاورزان را بر میانگیزد تا مادار آب کمتـري نسـبت بـه
آنچه براي بدست آوردن حداکثر محصول الزم است را بکار گیرند ( .)12افزایش در کـارایی مصـرف آب مـیتوانـد بـه
وسیله رهیافتهاي مختلفی حاصل شود .یکی از این رهیافتها ،تيییر توانایی گیاهان بـراي تولیـد عملکردهـاي قابـل
قبول تحت شرایط کمبود آبیاري یا کـم آبیـاري مـیباشـد ( .)14کـاربري و همکـاران )1( 2در ماایسـه واکـنش ارزن
مرواریدي و سایر گونههاي ارزن به شرایط خشکی ،دریافتند که در اکثـر ارزنهـا کـاهش معنـیداري در وزن خشـک
اندامهاي هوایی و سطح برگ در تیمار خشکی مشاهده شد ،اما ارزن مرواریدي و ارزن بارنیارد از این قاعـده مسـتثنی
بوده و سطح برگ این دو رقم تحت شرایط خشکی کاهش پیدا نکرد .ویاتراک و همکاران )11( 9نیـز گـزارش نمودنـد
که در شرایط تنش خشکی وزن دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیکی و شـاخ برداشـت در ارقـامی از گنـدم کـه از
تحمل کمتري برخوردار هستند ،کاهش می یابد.
در زمینه اار تراکم بوته بر گیاه ارزن ،صفري و همکاران ( )9بیان نمودند افزایش تراکم بوته از  9۵بـه  0۵عـدد در
مترمربع باعث افزایش معنی دار در صفاتی مانند وزن علوفه تر و خشک میشود .آقاعلیخـانی و همکـاران ( )1گـزارش
کردند که با افزایش تراکم ،ارتفاع بوته ارزن افزایش مییابد و مصرف کود نیتروژن تـا  2۵۵کیلـوگرم مـیتوانـد ارتفـاع
ارزن را افزایش دهد اما بعد از این سطح تأایري بر ارتفاع ارزن ندارد .ون اوسـتروم و همکـاران )10( 4گـزارش کردنـد
که پنجـه زنـی در ارقـام مختلـف ارزن مرواریـدي همبسـتگی باالیی با تراکم ندارد ولی در تراکمهـاي پـایین ،تعـداد

1- Roy and Bisara
2- Carberry et al
3- Wiatrak et al
4 -Van Oosterum et al
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پنجههاي تولیدي افزایش مییابد و علوفه حاصله خشـبیتـر خواهـد بـود .آشـینو و همکـاران )۰( 1در مـورد بررسـی
تراکمهاي مختلف از  ۰تا  4۵بوته در مترمربع اظهار نظر فوق را تایید نموده و دریافتند که افـزایش تـراکم ،صـفاتی از
قبیل وزن خشک تک بوته و سطح برگ در بوته را نیز کاهش میدهد .راسکیو و همکاران )19( 2گـزارش نمودنـد کـه
در شـرایط تنش خـشکی وزن دانـه ،وزن خوشـه اصـلی  ،عملکـرد دانـه  ،عملکرد بیولوژیک و شـاخ برداشــت در
ارقـامی از ارزن که از تحمل کمتـري برخـوردار هـستند ،کـاهش مـییابـد .براک و همکاران )0( 9نیز بیان نمودند که
کمبود آب ااـرات زیادي بر روي تشکیل ماده خشک برگها و خوشهها دارد و کاهش شـاخ برداشـت گیـاه ارزن ،در
ااـر تنش خشکی را گزارش کردند .آنها مشــ اهده نمودند که تنش آبی باعـث کــاهش ارتفــاع گیــاه ،وزن خشــک
انـدام هوایی و تعداد پنجه در گیاه گردید .فرناندز )3( 4نیز بیان داشت که با افزایش تنش ر وبتی گیاهان کوتـاهتري
تولید می شود.
استان خوزستان به دالیل مختلف از جمله شرایط اقلیمی مناسب ،زمـینهـا و دشـتهـاي پهنـاور و انـرژي نـوري
فراوان مستعد تولید بسیاري از گیاهان زراعی به ویژه ارزن است .این پژوهش به منظور بررسی اارات متاابـل تـراکم و
رژیمهاي آبیاري بر عملکرد و کیفیت علوفه ارزن مرواریدي انجام گرفت تا بتوان بهترین رژیم آبیاري و بهتـرین تـراکم
براي رسیدن به حداکثر عملکرد را در ارزن بدست آید.

مواد و روشها
این آزمایش در مرکز تحایاات کشـاورزي شهرسـتان اهـواز در سـال  1930اجـرا گردیـد .ایـن منطاـه بـا عـر
جيرافیایی  48درجه و  1دقیاه تا  48درجه و  24دقیاه ـول شـمالی و  9۵درجـه و  13دقیاـه تـا  9۵درجـه و ۰3
دقیاه عر شمالی واقع شده است .به ورکلی آب و هواي استان خوزستان نیمه استوایی ،داراي تابستانهـاي گـرم،
خشک و والنی و زمستانهاي بارانی و مر وب است .فصل گرماي خوزستان از اردیبهشت ماه شروع و تا اواخـر مهـر
ادامه مییابد .دوره بارندگی معموالً بین ماههاي آبان تا اردیبهشت بوده که در منا شـمال جلگـه خوزسـتان میـزان
بارندگی بیشتر و در منا جنوبی و شرق کمتر و محدودتر است .براساس بررسیهـاي آمـاري جهـت غالـب بادهـاي
منطاه جنوب ،جنوب غربی به شمال ،شمال شرقی میباشد .جمـع سـاعات آفتـابی سـاالنه بـیش از  21۵۵سـاعت و
تبخیر به بیش از  24۵۵میلی متر میرسد ( .)2براساس تاسیم بندي دومارتن این منطاه جزو منا نیمـه خشـک و
براساس کلیموگرام آمبرژه داراي آب وهواي گرم میباشد.
آزمایش به صورت کرتهاي خرد شده در قالب رح بلوکهاي کامل تصـادفی در سـه تکـرار انجـام شـد .در ایـن
پژوهش رژیم آبیاري در سه سطح ( 12۵ ،3۵و  1۰۵میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کالس  )Aبه عنوان تیمار اصـلی و
تراکم در چهار سطح ( 4۵ ،9۵ ،2۵و  ۰۵بوته در مترمربع) به عنوان تیمار فرعی در نظـر گرفتـه شـد .عملیـات تهیـه
زمین شامل شخم به عم  9۵سانتیمتر ،دو دیسک عمود برهم و سپس تسطیح و بعد از آن یـک دیسـک نهـایی بـود.
قبل از عملیات تهیه زمین با نمونه برداري از چند ناطه مختلف زمین آزمون خاک انجام شد .در مرحله بعدي نسـبت
به ایجاد جوي و پشته اقدام شد .هر کرت فرعی آزمایشی شامل  0ردیف کاشت به ـول  0متـر بـا فاصـله ردیـف 0۵
سانتیمتر ب تیمارهاي تراکم در آزمایش کشت گردید .فاصله بین کرتهاي اصلی  1/2متر و فاصله بین کـرتهـاي
فرعی یک پشته نکاشت در نظر گرفته شد .براي هر تکرار یک نهر ورودي و نهر خروجی مستال در نظـر گرفتـه شـد.
1- Ashiono et al
2 - Rascio et al
3 - Bruck et al
4- Fernandez
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اولین آبیاري بعد از کاشت انجام شد و بعد از استارار بوتهها (مرحله چهار برگی) بـ تیمارهـا (بـر اسـاس تبخیـر از
تشت تبخیر کالس  )Aکه به صورت روزانه از اداره هواشناسی دریافت شد ،محاسبه و آبیاري بـراي هـر تیمـار اعمـال
شد .علفهاي هرز به روش دستی کنترل شد.
یادداشت برداريهاي الزم بر روي صفات کمی در مزرعـه و آزمایشـگاه شـامل ارتفـاع بوتـه ،عملکـرد علوفـه تـر و
خشک ،قطر ساقه و برآورد درصد سهم ساقه و برگ بود که به ور تصادفی از دو ردیف میانی کرتهـا بـا رعایـت ااـر
حاشیهاي انجام شد .بهمنظور اندازهگیري وزن تر و خشک برگ و ساقه ،محصول علوفه همزمـان بـا ظهـور اولـین گـل
آذین در مزرعه و با حذف دو ردیف کناري به عنوان حاشیه و نیم متـر از دو ـرف خطـوط اصـلی کاشـت بـه عنـوان
حاشیه ،از دو ردیف  ۰متري میانی برداشت و کل وزن تر برگ و سـاقه هـر کـرت بالفاصـله وزن و جهـت تعیـین وزن
خشک برگ و ساقه آن یک نمونه یک کیلوگرمی به تصادف انتخاب شد .نمونهي مورد نظر در آزمایشگاه تا رسیدن بـه
وزن اابت در دماي  1۵±۰درجه سلسیوس خشک و سپس وزن و به دنبال آن وزن برگ خشـک هـر واحـد آزمایشـی
محاسبه شد.
جهت تعیین عملکرد علوفه تر و خشک ،محصول علوفه همزمان با ظهور اولین گل آذین در مزرعـه و بـا حـذف دو
ردیف کناري به عنوان حاشیه و نیم متر از دو رف خطوط اصلی کاشت به عنوان حاشیه ،از دو ردیف  ۰متري میـانی
برداشت و کل علوفه تر هر کرت بالفاصله توزین و جهت تعیین عملکرد علوفه خشک آن یک نمونه یک کیلوگرمی بـه
تصادف انتخاب شد .نمونهي مورد نظر در آزمایشگاه تا رسیدن به وزن اابت در دماي  1۵±۰درجه سلسـیوس خشـک
و سپس وزن و به دنبال آن عملکرد علوفه خشک هر واحد آزمایشی محاسبه شد .براي تعیین ارتفاع بوتـه یـک هفتـه
قبل از زمان رسیدگی به ور تصادفی از هر کرت پنج بوته انتخاب و ارتفاع انها یادداشت گردید ،سپس میانگین انها به
عنوان ارتفاع بوته ابت شد .جهت اندازه گیري قطر ساقه یک هفته قبل از برداشت نهایی از هر کرت پنج بوته به ـور
تصادفی انتخاب و توسط کولیس قطر آنها ابت و سپس میانگین انها به عنوان قطر ساقه براي هر کرت ابت شد.
بهمنظور استخراج و اندازهگیري غلظت کلروفیل  aو  bاز برگ با استفاده از اسـتون  8۵درصـد ،ابتـدا  ۵/۰گـرم از
بافت تازه پهنک برگ در هاون با  1۵میلیلیتر استون سائیده شد تا یک محلول سبز رنـ ایجـاد شـد پـس از آن بـه
مدت  ۰دقیاه در دستگاه شیکر قرار گرفت ،بعد در داخل لولههـاي سـانتریفیوژ بـا  9۵۵۵دور در دقیاـه بـه مـدت ۰
دقیاه قرار داده شد تا یک محلول زالل سبز رن حاصل شد .حجم محلول به دست آمده با استون  8۵درصـد بـه 2۰
میلــیلیتــر رســانده و بالفاصــله ماــداري از آن بــه کــوت 1منتاــل و جــذب محلــول بــا اســپکتروفتومتر (مــدل
 (Jenway09۵۵در ول موجهاي  04۰و  009نانومتر قرائت شد .سپس میـزان کلروفیـل  b ،aبـ روابـط زیـر بـر
حسب میلیگرم در گرم وزن تر بافت گیاهی محاسبه شد(.)8
Chb = 21.50 × A645 – 5.10A663

Cha = 12.25 × A663 – 2.79 A645

به منظور تجزیه و تحلیل ا العات ،بررسی برهمکنش و تجزیه واریانس دادهها از نرم افـزار  MSTAT-Cو بـراي
ماایسه میانگین از آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد آماري استفاده شد .همچنـین بـراي ترسـیم نمودارهـا از
نرم افزار  Excelاستفاده شد.
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نتایج و بحث
وزن تر برگ
نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمارهاي رژیم آبیاري ،تراکم و برهمکنش رژیم آبیاري و تراکم بـر صـفت وزن تـر
برگ در سطح احتمال یک درصد آماري معنیدار بودند (جدول  .)1نتـایج ماایسـه میـانگین نشـان داد در تیمارهـاي
رژیم آبیاري بیشترین وزن تر برگ با  1293۰کیلوگرم در هکتار بـه تیمـار  3۵میلیمتـر تبخیـر و کمتـرین بـا 4۵91
کیلوگرم در هکتار به تیمار  1۰۵میلیمتر تبخیر متعل بودند (جدول  .)2در تیمارهاي تراکم بیشترین وزن تر برگ بـا
 3290کیلوگرم در هکتار به تراکم  ۰۵بوته در مترمربع و کمترین آن  089۰کیلوگرم در هکتار بـه تـراکم  2۵بوتـه در
مترمربع تعل داشتند (جدول  .)9نتایج برهمکنش نشان داد بیشترین وزن تر برگ بـا  19449کیلـوگرم در مترمربـع
به تیمار  3۵میلیمتر تبخیر با تراکم  ۰۵بوته در مترمربع و کمترین آن با  9۵۵0کیلوگرم در مترمربـع بـه تیمـار 1۰۵
میلیمتر تبخیر با تراکم  2۵بوته در مترمربع تعل داشتند (جدول  .)4نتایج مشخ نمود که برهمکنش رژیم آبیـاري
و تراکم بر وزن تر برگ موار بوده یعنی اینکه برهم اار گذاشته و اار هر کدام جدا نمی باشد که دلیل آن استفاده گیـاه
در تراکم باال از مادار آب مصرفی و مناسب براي افزایش سطح و در نهایت وزن برگ بوده است .براک و همکـاران ()0
گزارش کردند که عملکرد علوفه خشک همبستگی مثبتی با وزن برگها دارد .با کاهش آب آبیاري وزن بـرگ کـاهش
یافت که به نظر می رسد که یکی از دالیل کاهش وزن برگ ،کند شدن رشد و کاهش سـطح بـرگ باشـد .در واقـع بـا
کمبود آب در گیاه از یک سو تاسیم سلولی در سلوهاي تشکیل دهنده برگ کاهش مییابد و از سوي دیگر بـه دلیـل
تنش کمبود آب ول عمر سطح برگ کمتر میشود و مجموع این دالیل باعث کاهش سطح و وزن برگ خواهـد شـد.
در تیمار آبیاري پس از  3۵میلی متر تبخیر به علت در دسترس بـودن آب کـافی کـه در اختیـار گیـاه اسـت ،میـزان
محتواي نسبی ر وبت 1افزایش یافته که این امر سبب افزایش پتانسـیل آب بـرگ ،تاسـیم سـلولی بیشـتر ،گسـترش
سطح برگ گیاه شده که نهایتا به افزایش شاخ سطح برگ و وزن برگ میشود .شاخ سطح برگ بـه تعـداد بوتـه
در واحد سطح (تراکم) نیز بستگی دارد که در تراکم  ۰۵بوته در متر مربع به علـت ایجـاد یـک تـراکم مناسـب سـبب
جذب نور مناسب در گیاهان شده و همچنین استفاده حداکثري در جذب منـابع غـذایی موجـود در خـاک بـه دلیـل
توسعه ریشه ،گیاه توانسته است توسعه بیشتري یابد که این امر افزایش فتوسنتز و افزایش وزن تر بـرگ را بـه همـراه
داشته است.
وزن خش

برگ

نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمارهاي رژیم آبیاري ،تراکم و بـرهمکنش رژیـم آبیـاري و تـراکم بـر صـفت وزن
خشک برگ در سطح احتمال یک درصد آمـاري معنـیدار بودنـد (جـدول  .)1نتـایج ماایسـه میـانگین نشـان داد در
تیمارهاي رژیم آبیاري بیشترین وزن خشک برگ با  41۰۵کیلوگرم در هکتار به تیمار  3۵میلیمتر تبخیـر و کمتـرین
با  100۵کیلوگرم در هکتار به تیمار  1۰۵میلیمتر تبخیر متعل بودند (جدول  .)2در تیمارهاي تـراکم بیشـترین وزن
خشک برگ با  9210کیلوگرم در هکتار به تـراکم  ۰۵بوتـه در مترمربـع و کمتـرین ماـدار آن بـا  2910کیلـوگرم در
هکتار به تراکم  2۵بوته در مترمربع تعل داشت (جـدول  .)9یافتـههـاي کـاربري و همکـاران ( )1در مـورد بررســـی
تراکمهاي مختلف از  ۰تا  4۵بوته در مترمربع ،اظهار نظر فوق را تایید نمود .آنها دریافتند که افزایش تراکم ،صفاتی از
قبیل وزن خشک تک بوته و سطح و وزن برگ در بوته را کاهش میدهــد ،اما در گیاهـانی همچـون ارزن و سـورگوم،
کم بودن تعداد بوته در واحد سطح (در تراکمهاي پایین) ،بوسیله تعداد بیشتر پنجه جبران میشود .نتایج بـرهمکنش

)1 - Relative Water Content (RWC

دو فصلنامه علوم به زراعی گیاهی ،سال هشتم ،شماره  ،2پاییز و زمستان 7931

711

نشان داد بیشترین وزن خشک برگ با  4480کیلوگرم در مترمربع به تیمار  3۵میلیمتر تبخیر بـا تـراکم  ۰۵بوتـه در
مترمربع و کمترین با  129۵کیلوگرم در مترمربع به تیمار  1۰۵میلیمتر تبخیر بـا تـراکم  2۵بوتـه در مترمربـع تعلـ
داشتند (جدول  .)4در رابطه با وزن خشک برگ بیعی به نظر میرسد با توجه به وزن تر بـرگ در تیمارهـاي مزبـور
وزن خشک نیز به تبع این امر داراي وزن بیشتري در تیمارهاي تـراکم بیشـتر و آبیـاري باشـد کـه بـا نتـایج بـراک و
همکاران ( )0مطابات داشت .در تیمار آبیاري پس از  3۵میلی متر تبخیر ،به علت اینکه آب قابـل دسـترس بیشـتري
در اختیار گیاه قرار گرفته ،رشد ریشه و اندام هوایی توسعه بیشتري داشتهاند که دلیل آن جذب بیشتر عناصر غـذایی
و آب بیشتر بوده که نهایتاً منجر به تولید ماده خشک بیشتر در گیاه میشود .در تراکم  ۰۵بوته در متر مربـع نیـز بـه
علت تراکم مناسب و تعداد بوته بیشتر ،استفاده بهینه از منابع غذایی موجـود در خـاک صـورت گرفتـه کـه ایـن امـر
موجب افزایش و توسعه بهتر گیاه و نهایتاً باعث افزایش وزن تر وخشک گیاه شده است.
وزن تر ساقه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمارهاي رژیم آبیاري ،تراکم و برهمکنش رژیم آبیاري و تراکم بـر صـفت وزن تـر
ساقه در سطح احتمال یک درصد آماري معنیدار بودند (جدول  .)1نتایج ماایسـه میـانگین نشـان داد در تیمارهـاي
رژیم آبیاري بیشترین وزن تر ساقه با  193۵کیلـوگرم در هکتـار بـه تیمـار  3۵میلیمتـر تبخیـر و کمتـرین بـا 2820
کیلوگرم در هکتار به تیمار  1۰۵میلیمتر تبخیر متعل بودند (جدول  .)2در تیمارهاي تراکم ،بیشترین وزن تر ساقه با
 ۰340کیلوگرم در هکتار به تراکم  ۰۵بوته در مترمربع و کمترین مادار آن با  40۰2کیلوگرم در هکتار بـه تـراکم 2۵
بوته در مترمربع تعل داشتند (جدول  .)9نتایج برهمکنش نشان داد بیشـترین وزن تـر سـاقه بـا  8۵11کیلـوگرم در
مترمربع به تیمار  3۵میلیمتر تبخیر با تراکم  ۰۵بوته در مترمربع و کمترین مادار آن با  2209کیلـوگرم در مترمربـع
به تیمار  1۰۵میلیمتر تبخیر با تراکم  2۵بوته در مترمربع تعل داشتند (جدول  .)4کـاهش مـاده خشـک انـدامهـاي
هوایی گیاه در نتیجه کمبود آب توسط آشـیونو و همکـاران ( )۰نیـز گـزارش شـده اسـت .در آزمـایش آقاعلیخـانی و
همکاران ( )1با وجودي که سهم برگ از ماده خشک تولید شده در سطوح مختلف کود نیتـروژن تـا حـدودي یکسـان
بود ،ولی از نظر درصد ساقه در ماده خشک تفاوتهایی در بین تراکمهاي کاشت در گیاه سورگوم وجود داشت کـه بـه
رشد ولی بیشتر و باریکتر ساقهها در این تیمار نسبت داده شد.
وزن خش

ساقه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمارهاي رژیم آبیاري ،تراکم و بـرهمکنش رژیـم آبیـاري و تـراکم بـر صـفت وزن
خشک ساقه در سطح احتمال یک درصد آماري معنـیدار بودنـد (جـدول  .)1نتـایج ماایسـه میـانگین نشـان داد در
تیمارهاي رژیم آبیاري بیشترین وزن خشک ساقه با  2409کیلوگرم در هکتار به تیمار  3۵میلیمتر تبخیـر و کمتـرین
با  1229کیلوگرم در هکتار به تیمار  1۰۵میلیمتر تبخیر متعل بودند (جدول  .)2در تیمارهاي تـراکم بیشـترین وزن
خشک ساقه با  21۰1کیلوگرم در هکتار به تراکم  ۰۵بوته در مترمربع و کمترین با  1021کیلوگرم در هکتار به تـراکم
 2۵بوته در مترمربع تعل داشـتند (جـدول  .)9نتـایج بـرهمکنش نشـان داد بیشـترین وزن خشـک سـاقه بـا 2039
کیلوگرم در مترمربع به تیمار  3۵میلیمتر تبخیر با تراکم  ۰۵بوته در مترمربع و کمترین با  3۰9کیلوگرم در مترمربـع
به تیمار  1۰۵میلیمتر تبخیر با تراکم  2۵بوته در مترمربع تعل داشتند (جدول  .)4تـومر و هاریکـا )1۰( 1در مطالعـه
اار تنش خشکی بر ارزن مرواریدي گزارش کردند که زیست توده ارزن مرواریدي تحت تیمارهاي تنش قبل از گلـدهی

1 - Tomer and Harica
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و در ابتداي گلدهی به ترتیب  98و  48درصد نسبت به شاهد کاهش یافت .کوساکا و همکاران )11( 1نیـز در ماایسـه
واکنش ارزن مرواریدي و سایر گونه هاي ارزن بـه شـرایط خشـکی و غرقـابی ،دریافتنـد کـه در اکثـر ارزنهـا کـاهش
معنیداري در وزن خشک اندام هاي هوایی و سطح برگ در تیمار خشکی نسبت به شرایط کنترل مشاهده شد کـه بـا
نتایج این آزمایش مطابات داشتند.
ارتفاع بوته
نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمارهاي رژیم آبیاري ،تراکم و برهمکنش رژیم آبیاري و تـراکم بـر صـفت ارتفـاع
بوته در سطح احتمال یک درصد آماري معنیدار بودند (جدول  .)1نتـایج ماایسـه میـانگین نشـان داد در تیمارهـاي
رژیم آبیاري بیشترین ارتفاع بوته با  81سانتیمتر به تیمار  3۵میلیمتر تبخیر و کمترین بـا  0۰/1سـانتیمتر بـه تیمـار
 1۰۵میلیمتر تبخیر متعل بودند (جدول  .)2در تیمارهاي تراکم بیشترین ارتفاع بوته با  89/0سانتیمتر به تـراکم ۰۵
بوته در مترمربع و کمترین با  03سانتیمتر به تراکم  2۵بوته در مترمربع تعل داشتند (جـدول  .)9نتـایج بـرهمکنش
نشان داد بیشترین ارتفاع بوته با  3۰/0سانتیمتر به تیمار  3۵میلیمتر تبخیر با تراکم  ۰۵بوته در مترمربـع و کمتـرین
مادار آن با  0۵/9سانتیمتر به تیمار  1۰۵میلیمتر تبخیر با تراکم  2۵بوته در مترمربـع تعلـ داشـتند (جـدول  .)4بـا
توجه به نتایج به دست آمده با افزایش تراکم بر ارتفاع گیاه افزوده شد که مـیتـوان دلیـل آن را رقابـت درون گونـهاي
دانست که باعث افزایش ارتفاع در تراکم بیشتر شد که با نتایج آقاعلیخانی ( )1کامال مطابات دارد .همچنین با کاهش
آب آبیاري سیر نزولی در ارتفاع گیاه مشاهده شد که علت آن کمبود آب و کاهش رشد و تاسیم سلولی بـر ااـر آن در
ماایسه با تیمار  3۵میلیمتر بوده که همین امر باعث کاهش ارتفاع با کاهش مصرف آب آبیاري شده است .آقاعلیخانی
و همکاران ( )1گزارش کردند که با افزایش تراکم ،ارتفاع بوته ارزن افزایش مییابد که با نتـایج ایـن تحایـ مطاباـت
دارد ،به وري که با افزایش تراکم بوته در همه تیمارهاي آبیاري سیر صعودي در ارتفاع بوته قابل مشاهده مـیباشـد.
در تراکم  ۰۵بوته در مترمربع به علت رقابت ایجاد شده در جذب نور ،گیاه ارتفاع خود را افـزایش داده تـا بتوانـد نـور
بیشتري جذب نماید که در نهایت باعث افزایش ارتفاع بوته در این تراکم شده است.
جدول  -7تجزیه واریانس میانگین مربعات اثر رژیم آبیاری و تراکم بوته بر صفات اندازه گیری شده
میانگین مربعات

منابع تيییرات

درجه
آزادي

وزن تر برگ

تکرار

2

18۰۵8ns

رژیم آبیاري

2

2۵3314499

**

وزن خشک
برگ

وزن تر ساقه

4۵۵8ns

9۰2۵8ns

**

0۰10۵180

قطر ساقه

1144ns

۵/90ns

۵/۵12ns

**

41۵3390

1444

**

**

2/41

a

b

۵/۵۵4ns

۵/۵۵1ns

**

**

0/9

1/۵8

خطا

4

9۰10

234۰

9۰492

23۵

۵/13

۵/۵۵3

۵/۵۵1

۵/۵۵1

تراکم

9

**38۵3814

**11323۰1

**2810918

**4۰1181

**9۰8

**۵/14

۵/۵۵2ns

۵/۵۵1ns

رژیم آبیاري*تراکم

0

**12۵1۰1

**۰4۰1

**19۰933

**2381

**12/۰

۵/۵10ns

۵/۵۵2ns

۵/۵۵2ns

خطا

18

۰2۵0

023

2020۰

111

۵/8

۵/۵۵0

۵/۵۵9

۵/۵۵4

8/8

3/1

1۵/9

11/0

1/1

3/1

۰/3

0/2

درصد ضریب تيییرات

181441۵۵

**

وزن خشک
ساقه

ارتفاع
بوته

کلروفیل

کلروفیل

 :** ،* ،nsبه ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد آماري
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جدول  -2مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت تاثیر رژیم آبیاری
کلروفیل a

کلروفیل b

(میلیگرم
در گرم)

(میلیگرم
در گرم)

رژیم آبیاري
(میلیمتر تبخیر از تشت
تبخیر کالس )A

وزن تر برگ
(کیلوگرم در
هکتار)

وزن خشک برگ
(کیلوگرم در
هکتار)

وزن تر ساقه
(کیلوگرم در
هکتار)

وزن خشک
ساقه (کیلوگرم
در هکتار)

قطر ساقه
(میلیمتر)

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)

۵/82a

3۵

1293۰a

41۰۵a

193۵a

2009a

9/2a

81a

1/31a

12۵

8۵19b

211۰b

۰321b

1333b

2/1b

11 b

1/41b

۵/۰9b

1۰۵

4۵91c

100۵c

2820c

1229c

2/2c

0۰c

۵/48c

۵/22c

میانگینهاي داراي حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداري با آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح احتمال یک درصد آماري ندارند.

جدول -9مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت تاثیر تراکم
تراکم بوته
(بوته در مترمربع)

وزن تر برگ
(کیلوگرم در هکتار)

وزن خشک برگ
(کیلوگرم در هکتار)

وزن تر ساقه
(کیلوگرم در هکتار)

وزن خشک ساقه
(کیلوگرم در هکتار)

قطر ساقه
(میلیمتر)

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)

2۵

089۰c

2910c

40۰2d

1021a

9a

03c

9۵

1831b

21۰1b

۰240c

1818ab

2/8ab

14bc

4۵

8030ab

9۵22ab

۰08۵b

1389b

2/0b

13b

۰۵

3290a

9210a

۰340a

21۰1a

2/4c

84a

میانگینهاي داراي حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداري با آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح احتمال یک درصد آماري ندارند.

جدول  -0مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت تاثیر برهمکنش رژیم آبیاری و تراکم
رژیم آبیاري
(میلیمتر تبخیر از تشت
تبخیر کالس )A

تراکم
(بوته در مترمربع)

وزن تر برگ
(کیلوگرم در هکتار)

وزن خشک برگ
(کیلوگرم در هکتار)

وزن تر ساقه
(کیلوگرم در هکتار)

وزن خشک ساقه
(کیلوگرم در هکتار)

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)

3۵

2۵

1۵3۰۵c

9039bc

0۰80c

2219c

11cd

3۵

9۵

12189b

41۵0b

14۰۵b

2429b

8۰b

3۵

4۵

19۵۵9a

4919ab

1۰۵0b

2۰29ab

3۵ab

3۵

۰۵

19449a

4480a

8۵11a

2039a

3۰a

12۵

2۵

0۰۰۵ef

22۵0f

۰1۵0e

1110e

03de

12۵

9۵

11۰۵e

20۵۵e

۰010d

1319d

19d

12۵

4۵

8190de

239۵d

0230cd

2110cd

13c

12۵

۰۵

32۰0d

9129c

003۵c

22۰۵c

8۰b

1۰۵

2۵

9۵۵0h

129۵i

2209h

3۰9g

0۵f

1۰۵

9۵

910۵gh

1۰40h

2019g

112۵fg

09ef

1۰۵

4۵

49۰۵g

1829g

9290f

191۵f

01e

1۰۵

۰۵

۰۵1۵f

2۵4۵fg

9199f

1۰1۵ef

1۵de

میانگینهاي داراي حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداري با آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح احتمال یک درصد آماري ندارند.

قطر ساقه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمارهاي رژیم آبیاري و تراکم بر صفت قطر سـاقه در سـطح احتمـال یـک درصـد
آماري معنی دار بودند ولی برهمکنش رژیم آبیاري و تراکم بر این صفت تاایر معنیداري نشان نداد (جـدول  .)1نتـایج
ماایسه میانگین نشان داد در تیمارهاي رژیم آبیاري بیشترین قطر ساقه با  9/2میلیمتر به تیمار  3۵میلیمتر تبخیـر و
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کمترین مادار آن با  2/2میلیمتر به تیمار  1۰۵میلیمتر تبخیـر تعلـ داشـتند (جـدول  .)2در تیمارهـاي تـراکم نیـز
بیشترین قطر ساقه با  9میلیمتر به تـراکم  2۵بوتـه در مترمربـع و کمتـرین بـا  2/4میلیمتـر بـه تـراکم  ۰۵بوتـه در
مترمربع تعل داشتند (جدول  .)9در تراکم  2۵بوته در متر مربع به دلیل تعداد بوته کمتـر و رقابـت کمتـر سـهم هـر
بوته از مواد غذایی وهمچنین آب قابل دسترس وجذب نور بیشتر بوده که این امر نهایتاً منجـر بـه افـزایش قطـر تـک
ساقه بوته گردید .بطور کلی ارتفاع و قطر ساقه در شرایط مطلوب و تنش ر وبتی و تراکمی نسبت بـه یکـدیگر رابطـه
عکس دارند و هرگاه بدلیل وضعیت ر وبتی بهتر و تراکم باالتر (که منجربه کاهش نـور بـه کـانوپی مـیشـود) ارتفـاع
ساقه افزایش و قطر ساقه کاهش میباید.
غلظت کلروفیل  aو b

نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمارهاي رژیم آبیاري بـر غلظـت کلروفیـل  aو  bدر سـطح احتمـال یـک درصـد
آماري معنی دار بودند ولی تیمارهاي تراکم و برهمکنش رژیم آبیاري و تراکم بر ایـن صـفات تـاایر معنـیداري نشـان
ندادند (جدول  .)1نتایج ماایسه میانگین نشان داد در تیمارهاي رژیم آبیـاري بیشـترین میـزان کلروفیـل  aبـا  1/3و
کلروفیل  bبا  ۵/82میلی گرم در گرم وزن تر برگ به تیمار  3۵میلیمتر تبخیر و کمتـرین میـزان آن بـا  ۵/48و ۵/22
میلی گرم در گرم وزن تر برگ به تیمار  1۰۵میلیمتر تبخیر تعل داشتند (جدول  .)2با توجه به نتایج بـهدسـت آمـده
تراکم بوته تاایري بر غلظت کلروفیل  aنداشت ولی این صفت تحت تاایر تنش آبی قرار گرفت به وري که با افـزایش
تنش آبی در غلظت این کلروفیل سیر نزولی مشاهده شد .در تحای صورت گرفتـه در شـرایط محـدودیت منـابع آب،
غلظت کلروفیل  aو بهتبع آن کاهش سبزینگی گیاه ،افت جذب نور و در نتیجه کاهش عملکرد را به همراه داشـت .در
شرایط این آزمایش تنش خشکی باعـث پیـري زودرس گیـاه (کـاهش دوام سـطح بـرگ) ،شکسـته شـدن سـاختمان
کلروپالست و کاهش کلروفیل گردید و این روند براي کلروفیل  bمشـابه کلروفیـل  aبـود .بیشـتر محااـین در نتـایج
آزمایشات خود به افزایش نسبت کلروفیل  aبه  bاشاره نمودند که میتوانـد بیـانگر حسـاس تـر بـودن کلروفیـل  bبـه
شرایط تنش کمبود آب باشد .داندا و ستی )8( 1دریافتند کـه بـا افزایش تنش خشکی میزان کلروفیل بـرگ کــاهش
مـییابـد ولی نسبت کلروفیل  a/bافزایش مییابد .به نظر میرسـد کـه افـزایش نـسبت کلروفیـل  a/bموجـب تیــره
شـدن برگهـا و افزایش عدد کلروفیـلمتـر مـیگــردد .کوسـاکا و همکـاران ( )11نیــز اظهـار داشـتند در گیـاه ارزن
مرواریدي در اار تنش خـشکی نـسبت کلروفیـل  a/bکاهش می یابد که ایـن نظریـه بـا نتـایج ایـن تحایـ مطاباـت
داشت.

نتیجهگیری نهایی
در حالت کلی با توجه به نتایج بدست آمده میتوان عنوان کرد که با افزایش تنش خشکی تمام صفات مورد انـدازه
گیري کاهش یافتند ،لذا با در نظرگیري شرایط محیطی منطاه آزمایش انجـام آبیـاري پـس از 3۵میلیمتـر تبخیـر از
تشتک تبخیر میتواند مناسبتر باشد .همچنین در بین تـراکمهـاي مـورد بررسـی ،تـراکم  ۰۵بوتـه در مترمربـع نیـز
بیشترین عملکرد بیولوژیک علوفهاي کل ارزن را به خود اختصاص داد .بنابراین با توجه به کیفیت مناسـب گیـاه ارزن
در ماایسه با سایر گیاهان علوفهاي منطاه گرمسیري و تحمل تنش خشکی ،کشـت آن در منـا گرمسـیري ماننـد
خوزستان توصیه میشود.

1 - Dhanda and Sethi

7931  پاییز و زمستان،2  شماره، سال هشتم،دو فصلنامه علوم به زراعی گیاهی

719

منابع
 پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد. اار تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفـی ارزن مرواریـدي.7932 . م، آقاعلیخانی- 7
. دانشگاه تربیت مدرس.زراعت
 بانک ا العاتی.7931 . معاونت برنامه ریزی و اقتصادی جعاد کشاورزی، آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی- 2
 ا العات محصوالت کشـاورزي بـر اسـاس نـام اسـتان و محصـول بـه، بانک زراعت،دفتر آمار و فناوري ا العات
.تفکیک سال زراعی
 اار تـاریخ کاشـت و تـراکم بـر عملکـرد.7911 .ا. س،م و مساوات. ن، تربتی نژاد،. س، گالشی،. ف،صفری- 9
.ویژه نامه زراعت و اصالح نباتات.  ( مجله علوم کشاورزي و منابع بیعیSetariaitalica)علوفه ارزن دمروباهی

.12۵-121 :)۰(1۰
 مورفولــوژیکی و کیفــی، ااـر فواصـل آبیـاري بـر خـصوصیات زراعـی.7913 . پ، ج و رضوانی مقدم، نباتی- 0
.113-180 :)1(41 .) مجله علوم زراعی ایران (علوم کشاورزي ایران. سـورگوم و ذرت علوفـه اي، ارزن
5- Ashiono, G.B., Gatuiku, S., Mwangi, P., Akuja, T.E. 2005. Effect of nitrogen and
phosphorus application on growth and yield of dual-purpose sorghum (Sorghum bicolor
(L) Moench), E1291, in the dry highlands of Kenya. Asian Journal of Plant Sciences. 4:
379-382.
6- Bruck , H., W. A. Payne, and B. Sattelmacher. 2012. Effects of phosphorus and water
supply on yield, transpiration, water –use efficiency and carbon isotope discrimination of
pearl millet. Crop Science. 40: 120-125.
7- Carberry, P.S., Campbell, L.C. and Bidinger, F.R. 2011. The growth and development
of pearl millet as affected by plant population. Field Crops Research. 11:193-205.
8- Dhanda, S. S., and G. S. Sethi. 2010. Inheritance of exised- leaf water loss and relative
water content in bread wheat (Triticum aestivum). Euphytica. 104: 39-47.
9- Fernandez, G. C. J. 1992. Effective Selection Criteria for Assessing Stress Tolerance.
In: Kuo, C.G., Ed., Proceedings of the International Symposium on Adaptation of
Vegetables and Other Food Crops in Temperature and Water Stress. AVRDC Publication,
Tainan. pp 257-270.
10- Khademhamzeh, H., and Karimi, M. 1994. Effect of planting date and Plant density on
yield and yield component of soybean. The Fiveth Congress of Culture and Plants
Adjustment. pp: 480.
11- Kusaka, M., A. G. Lalusin, and T. Fujimura. 2011. The maintenance of growth and
turgor in pearl millet (Pennisetum glaucum[L]Leeke) cultivars with different root
structures and osmo-regulation under drought stress. Plant Science. 168: 1-14.
12- Nielson, D.C., Vigil, M.F., and Benjamin, G. 2012. Forage yield response to water use
for dryland corn millet and triticale in the central Great planis. Agronomy Journal. 98(4):
992-998.
13- Rascio , A., M. Russo, C. Platani, and N. Difonzo. 2009. Drought intensity effects on
genotypic differences in tissue affinity for strongly bound water. Plant Science. 132: 121126.

717

...مهدی نصیرپور و همکاران؛ تأثیر تراکم کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر

14- Roy, S.K., and Bisara, P.K. 1992. Effect of plant density and detopping following
silking on cob growth, fodder and grain yield of maize (Zea mays). Agricultural Science
Cambridge. 119(3): 297-301.
15- Tomer, P.S. and Harika, A.S. 2013. Plant population and yield relationship in forage
hybrid pearl millet. National Dairy Research Institute. Karhal 132. Haryana India. Journal
of Agriculture. 18(2): 116-118.
16- Van Oosterom, E.J., Carberry, P.S. and O’leary, G.J. 2015. Simulating growth,
development and yield of tillering pearl millet I. Leaf area profiles on main shoots and
tillers. Field Crops Research. 72:51-66.
17- Wiatrak, P.J., Wright, D.L., Pudelko, J.A. and Spitalniak, J. 1995. Influence of row
widths and seeding rates on pearl millet silage and grain yield. North Florida Research
and Education Center. 54:33-36.

Bi-Quarterly Journal of Plant Production
Vol. 8, No. 2, Autumn & Winter 2018

Effect of Planting Density and Different Irrigation Regimes on of
Pearl Millet (Pennisetum glaucum L.) Forage yield
in Ahvaz climate condition
Mahdi Nasirpour1, Saeid Zakernezhad2*
1- M.Sc. graduated student of Agronomy, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2- Faculty member of Agronomy, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
Corresponding Author; Email: zakernezhad48@yahoo.com
(Received: 26 July 2018; Accepted: 21 January 2019)

Abstract
In order to investigate the effect of planting density and different irrigation regimes on the yield of
pearl millet in Ahvaz, Iran, in 2017, was carried out. The experiment was conducted as a split-plot
based on randomized complete block design with three replications. In this study, the irrigation
regime was considered as the main-plot at three levels (90, 120 and 150 mm evaporation from classA evaporation pan) and the plant density as the sub-plot at four levels (20, 30, 40 and 50 plants/m2).
The results showed the irrigation regime had a significant effect on fresh and dry leaf weight, fresh
and dry weight of stem, plant height, stem diameter, and chlorophyll a and b at 1% probability level.
Also, the plant density had a significant effect on leaf fresh and dry weight, fresh and dry weight of
stem, plant height and stem diameter at 1% probability level. The interaction of irrigation regime and
plant density on leaf fresh and dry weight, fresh and dry weight of stem and plant height was
significant at 1% probability level. In general, according to the results, it can be concluded that with
increasing drought stress all measured traits decreased. Therefore, considering the environmental
conditions of the experimental area as well as the economic aspects of applying and performing
irrigation after 90 mm of the evaporation pan, treatment is more suitable. Also, among the densities
studied, the density of 50 plants/m2 had the highest biological yield of total forage millet. As the final
result, the best treatment was determined using a density of 50plants/m2 and irrigation after 90 mm
evaporation from the evaporation pan.
Key words: Pearl millet, Irrigation Regimes, Plant density, Forage

