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 چکیده

شده انجام مطالعه 36 یجنتا ازاده با استف ایاز عوامل موثر بر عملکرد ارزن دانه یناش یکمّ اثرات (،متاآنالیز) فراتحلیل روش از هاستفاد با

 یخشامل تار یبررس ینر ادمورد مطالعه  یطیو مح ی. عوامل زراعشد یلتحلویهتجز ،در ایران 1399تا  1378های در بازه زمانی سال

سفر و فکود  ژن،نیترو کود ی،تنش خشک یطدر شرا یراستفاده از مواد کاهنده تبخ یی،با عناصر غذا یپاشمحلول ی،کاشت، تنش خشک

زن نشان رد دانه اربر عملک مورد مطالعه یندهعوامل محدودکننده و فزا یرتاث بررسیحاصل از  یجنتا .استفاده از کود پتاسه بودند یچگونگ

 یهاکاهنده، کاربرد 05/17% یزانمبه ییعناصر غذا یپاشحلولم ، -12/51% یزانمبهخشکی  ، تنش -97/10% یزانمکاشت به یخداد که تار

 61/7% میزانبه پتاسه کود کاربرد چگونگی و 12/44% یزانم، کود فسفر به-16/66% یزانمبه یتروژن، کود ن20/10% یزانمبه  تعرق وتبخیر 

تا  یرتکاشت بعد از  یختار ی چون:مواردتحقیق، این همچنین بر پایه نتایج حاصل از . می دهدتحت تاثیر قرار  را ارزن دانه عملکرد

 شرایط درتبخیر و تعرق  هایکاهنده از استفاده ی،با عناصر مغذ یپاشمحلول ی،بدون تنش تا تنش متوسط خشک یطاواسط مرداد، شرا

 .          شودیم یهکود پتاسه توص یفسفر و مصرف برگ یلوگرمک 100هکتار، مصرف درگرمیلوک 150مصرف کود اوره تا  خشکی، تنش
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 بیان مسئله

 از یکهر زمینه در یزیادکاربردی  هایپژوهش سالهر

 جمله از زراعی محصوالت عملکرد بر گذارتاثیر عوامل

هر کدام از چون  ن حالبا ای شود،می انجام ایدانه ارزن

با مدیریت  ،مختلف اقلیمی شرایط درها پژوهشاین 

 هایخطا همچنین و هواوآب ساالنه اختالفات ،متفاوت

تفاوت دارای آنها از حاصل نتایج رو است،هبرو انسانی

 کهطوریهب ؛باشدمی متناقض گاهی حتی و نسبی های

 اربرانک و پژوهشگران برای فراگیر نتیجه یک گرفتن

 فراتحلیل روش از استفاده با ،راستا ایندر. باشدمی مشکل

 کاربردی هایپژوهش از آمده دستبه نتایج ،متاآنالیز یا

 و گرفت قرار آماری جامع تحلیلوتجزیه ، موردگوناگون

 از که شد گرفته کمی وزن ،تولید بر موثر عواملاز 

 طی آمده دستبه متناقض حتی و متفاوت نتایج مجموع

 دست اعتماد قابل نتیجه یک بهتوان می ،متمادی هایسال

  (.15و  6، 11) یافت

 در فراتحلیل روش از استفاده اهمیت پژوهشگران   

 شانن داده و قرار بررسیونقد مورد را کشاورزی مطالعات

 استفاده ازبر اساس روش که این  از استفاده که ددادن

 علمی گیریجهت و بندیجمع به استنباطی، آمار قدرت

 پژوهشگران بین در ،پردازدمی متفاوت و مختلف نتایج

 روند ،زراعترشته  خصوصهب ،کشاورزی حوزه

 یشافزا حال در آن محبوبیت میزان و هداشت ایفزاینده

 روند طی که بیان داشتند پژوهشگران از گروه این. است

آوری جمعفراتحلیل، روش و چگونگی  روش از استفاده

مورد  طور انتقادی و دقیقهب بایدهای علمی دادهت و مقاال

ی هادست آمده از بررسیهنتایج باز  و توجه قرار گیرد

بخش کشاورزی استفاده  هایفراتحلیلی در سیاستگذاری

 (. 13و 11د )شو

 فراتحلیلی بررسی یک ( طی4) همکاران و اقدمخلیلی

 ردمو کشور در را گندم عملکرد بر موثر عوامل برخی

 از لیلیفراتح بررسی این در هاآن. دادند قرار تحلیلوتجزیه

 عملیات چگونگی چون عواملی خصوص در مطالعه 284

-پرایمینگ و شوری تنش نیتروژن، کود سطح ورزی،خاك

 نشان متاآنالیز این نتایج. کردند استفاده بذری مختلف های

 ورزیخاك عملیات ورزی،خاك عملیات تاثیردر  که داد

 آبی و دیم اراضی در رایج ورزیخاك به نسبت انویهث

 شاخص و بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد افت باعث

 کود مصرف سطح بهترین همچنین ؛شودمی برداشت

 واحد در عملکرد حداکثر دستیابی به منظوربه نیتروژن

  (.4است ) هکتاردرکیلوگرم 150 تا 125 بین سطح

 هایویژگی بر بذر یمینگپرا اثر بررسی فراتحلیل در 

 راتحلیلف از استفاده با زراعی گیاهان عملکرد و زنیجوانه

 عملکرد افزایش باعث بذر پرایمینگ که مشاهده شد

 سرعت ،(شدنسبز) گیاهچه ظهور درصد محصول،

 بذر زنیجوانه درصد و گیاهچه ظهور سرعت زنی،جوانه

 در (.5) شد 4% و 15% ،17% ،19% ،28% میزان به ترتیببه

 ناشی کربن اکسیددی افزایش تاثیر یک مطالعه فراتحلیل

 گیاهان آب مصرف کارایی و عملکرد بر اقلیم تغییر از

 عهمطال متاآنالیز روش از استفاده با ذرت و گندم زراعی

 کربن اکسیددی غلظت افزایش با که داد نشان نتایج شد و

 اخصش ،1% ذرت عملکرد ، % 5 گندم عملکرد اتمسفری،

 کارایی ،7% ذرت برداشت شاخص ،1% گندم برداشت

 2% ذرت آب مصرف کارایی و 5% گندم آب مصرف

 با که داد نشان نتایج کلی طورهب. است یافته افزایش

  اقلیمی، تغییرات از ناشی کربن اکسیددی غلظت افزایش

 گیاهان برداشت شاخص و آب مصرف کارایی عملکرد،

  که است حالیدر این ؛یابدمی افزایش ذرت و گندم زراعی

 افزایش نرخ کربن، اکسیددی ساالنه افزایش تاثیر تحت
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 از بیشتر 4C زراعی گیاهان زراعی محصوالت در عملکرد

 (8) همکاران و کوچکی(. 1) بوده است 3C گیاهان

 روی بر نیتروژنه هایکود مصرف تاثیر منظورتحلیلبه

 دلیل به برنج و ذرت گندم، شامل غالت عملکرد

 یک طی علمی، مقاالت در شده منتشر نتایج هایتفاوت

 متاآنالیز مورد را پژوهشی مطالعه 46 فراتحلیلی بررسی

 کود مصرف اگرچه که کردند آنها گزارش. دادند قرار

 را برنج و ذرت گندم، در دانه تولید میانگین نیتروزن

 1509 و 4699 ،2477 میزانبه ترتیببه شاهد به نسبت

 حصول برای ولی دهد،می افزایش هکتاردروگرمکیل

-درکیلوگرم 75 -100 گندم برای دانه عملکرد حداکثر

 برای و هکتاردرکیلوگرم 50 -100 ذرت برای ، هکتار

 کافی خالص نیتروژن ،هکتاردرکیلوگرم 75 -90 برنج

 مصرف میزان ،شدهانجام فراتحلیل نتایج اساس بر. است

 جهانی میانگین از بیشتر کشور سطح در نیتروژن کود

 ،مصرفی نیتروژن کود عمده قسمت کهطوریهب است؛

 یا تصعید صورتهب و نداشته عملکرد افزایش در تاثیری

 (. 8شود )می خارج دسترس از آبشویی

 راتاث ،فراتحلیل روش از استفاده با دیگر، مطالعه در   

 امنظ بر (GMO) تراریخته محصوالت اقتصادی و زراعی

 از پسمحققان . گرفت قرار مطالعه مورد جهان کشاورزی

 ندرسید نتیجه این به ،علمی مطالعه 147 حدود متاآنالیز

 باعث تراریخته فناوری از استفاده متوسط، طورهب که

 22% ، شیمیایی آفات دفع سموم از استفاده 37% کاهش

  ودـس شـافزای 68% و والتــصـمح ردـعملک شـافزای

 تراریخته محصوالت از حاصل سود. است شده نکشاورزا

 پیشرفته کشورهای از بیشتر توسعه حال در کشورهای در

 به جهانی اعتماد افزایش در نتایج این کهطوریبه است،

 (.12بود ) خواهد گذارتاثیر تراریخته محصوالت

 کردعمل بر موثر عوامل متاآنالیز از حاصل مقاالت تعداد 

 با این در حالی است که ؛است اندك زراعی محصوالت

 انجام مطالعات از بسیاری توانمی روش این از استفاده

 ،ولیدت بر موثر عوامل و مدیریتی هایمولفه روی بر شده

 محیطی، هایتنش بوته، تراکم کاشت، تاریخ شامل

 گانهجدا مطالعات در که غیره و آلی و شیمیایی هایکود

  امعج فراتحلیل یک در را اندگرفته قرار آزمایش مورد

 روی بر آن کمی تاثیر و داد قرار تحلیلومورد تجزیه

 .(16، 14کرد ) تعیین را زراعی محصوالت عملکرد میزان

 افزاینده و کاهنده عوامل فراتحلیل ،پژوهش این هدف

 نای. است کشور سطح در ایدانه ارزن عملکرد بر موثر

در بازه  علمی هایپژوهش نتایج از استفاده با فراتحلیل

 . است شده انجام 1399تا  1378های زمانی سال

 هاوردامعرفی دست

 عملکرد میزان بر موثر عوامل یکمّ اثرات بررسی منظوربه

 مطالعه 36 یجنتابا استفاده از روش متآنالیز،  ایدانه ارزن

 شد استفاده، در ایران اخیر دههیک طول  درانجام شده 

 ینمورد مطالعه در ا یطیو مح یعوامل زراع (.1)جدول 

با  یپاشمحلول ی،کاشت، تنش خشک یخشامل تار یبررس

 مقدارکود یر،استفاده از مواد کاهنده تبخ یی،عناصر غذا

کاربرد کود پتاسه  یکود فسفر و چگونگ مقدار نیتروژن،

 بودند. 
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یلتحلدر روش فرا یاشده در ارزن دانهیبررس یمارها و نوع تتعداد مطالعه . 1 ولجد  

 

کننده و عوامل محدود یرتاث یلحاصل از فراتحل نتایج   

نشان داد که  ارزن دانهمورد مطالعه بر عملکرد  یندهفزا

صورت به -97/10% یزانمکاشت به یختار چون یعوامل

 -12/51% یزانمبه یدار، تنش خشکیمعنیرو غ یمنف

-به ییعناصر غذا یپاشدار، محلولیو معن یصورت منفبه

دار، کاربرد یصورت مثبت و معنو به 05/17% یزانم

صورت مثبت هب 20/10% یزانمق  بهتعروتبخیر یهاکاهنده

 -16/66% یزانمبه یتروژندار، کاربرد کود نیو معن

 یزانمدار، کاربرد کود فسفر بهیو معن یصورت منفهب

 کاربرد چگونگیدار و یصورت مثبت و معنهب %12/44

 بر دارمعنی و مثبت صورتبه 61/7% میزانبه پتاسه کود

 (.2)جدول اندداشته تاثیر ارزن دانه عملکرد روی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاهد تیمار ردیف
 تعداد

 مطالعه
 مرجع

 8 تیرماه اول کاشت تاریخ 1
 

سازمان  یینها ایهگزارش

آموزش و  یقات،تحق

/  یکشاورز یجترو

ها آنمقاالت مستخرج از 

و مطالعات دانشگاهی 

 داخل کشور

 14 خشکی تنش عدم خشکی تنش 2

 5 )شاهد( پاشیمحلول عدم یبا عناصر مغذ پاشیمحلول 3

 3 )شاهد( استفاده عدم تعرق وتبخیر کاهندهاز  استفاده 4

 2 نیتروژن کود مصرف عدم روژننیت کود مقدار 5

 2 فسفر کود مصرف عدم فسفر کود مقدار 6

 2 پتاس کود مصرف عدم پتاسه کود کاربرد چگونگی 7

 †احتمال سطح ارزن دانه عملکرد تغییرات درصد تیمار

 ns -97/10 کاشت ریختا

 * -12/51 خشکی تنش

 * +05/17 یبا عناصر مغذ پاشیمحلول

 * +20/10 تعرقوتبخیر کاهندهاز  استفاده

 * +16/66 نیتروژن کود مقدار

 * +12/44 فسفر کود مقدار

 * +61/7 پتاسه کود کاربرد چگونگی

شدهمطالعه تیمارهای تأثیر تحت ارزن دانه عملکرد کلی تغییرات درصد -2جدول  
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 کاشت خیتار

 با رابطه شده درانجام العهمط 8 فراتحلیل نتایج بر اساس

ارزن که  دانه عملکرد بر کاشت مختلف هایتاریخ تاثیر

های معتدل، مورد مربوط به اقلیمجز یکهمه آنها به

 ،کاشت تاریخ کلی طوربه معتدل سرد و معتدل گرم بود،

 شودمی 9/10% یزاندانه ارزن به م عملکرد تغییرات باعث

 یجاساس نتا بر. نبوددار یمعنمقدار  ینا ی،لحاظ آمارکه به

 در ماههای دلیل وجود سرمای دیررسبه ،دست آمدههب

در این ماهها دانه ارزن  کاشتفروردین و اردیبهشت، 

موجب کاهش عملکرد  ،ماهیرتدر شاهد کاشت نسبت به 

کاشت در نسبت به  یبهشتارددر ماه  د. کاشتشن آ

رد ارزن دار موجب کاهش عملکیمعنیرطور غهماه بیرت

ماه یندر فروردآن کاشت نیز و شد  6/6% یزانبه م یادانه

کاهش عملکرد دار یمعن صورت کامالًهب 31% یزانبه م

در اواسط تیرماه تا کاشت  (.1)شکل  را به همراه دارددانه 

 یشموجب افزا ،ماهیرتکاشت در ماه نسبت به مرداد

 سایر اب نسبتکشت  زمان این ؛شد یاعملکرد ارزن دانه

 یشداشت و موجب افزا یرا در پ یجهنت ینبهتر هازمان

 اصلی یل(. دل1)شکل . شد 36% یزانمدار عملکرد بهیمعن

را  ماههای فروردین و اردیبهشتکاهش عملکرد در 

سرمای دیررس در مناطق سرد و معتدل سرد توان یم

جز یک مطالعه، دانست. نکته مهم اینکه، همه این نتایج به

به مطالعات انجام شده در مناطق معتدل، معتدل  مربوط

که تاریخ کشت مناسب سرد و معتدل گرم بود؛ در حالی

بلوچستان، وارزن برای مناطق جنوبی کشور مثل سیستان

 جنوب استان کرمان و هرمزگان، اسفندماه است.  

 

 

 

  یرماهکاشت ت یخبا تار یسهمختلف کاشت در مقا یها یختار یرعملکرد دانه ارزن تحت تأث ییراتتغ درصد -1شکل
 .باشندنمی دارمعنی ،اند(صفر را درخود گنجانده) اندکردهرا قطع یآنها محور عمود ینانکه فاصله اطم هایییانگینم †
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  خشکی تنش

تنش  بررسیمطالعه  مورد 14مربوط به  یلفراتحل یجنتا

 که داد نشانآن بر عملکرد دانه ارزن،  یرو تأث یخشک

باعث کاهش  ،بدون تنش یطنسبت به شرا یتنش خشک

 شود.یم 11/51% یزانبه م دارییمعن طورعملکرد دانه به

 ثیراگرچه بر اساس تجزیه آماری فراتحلیل، تنش مالیم تا

داری بر روی عملکرد نداشت ولی در مقایسه با معنی

موجب  %27 میزانبهنش، تنش مالیم شرایط بدون ت

ان نش آماری فراتحلیل یجنتاکاهش عملکرد دانه ارزن شد. 

کاهش عملکرد دانه  یزانتنش متوسط م یطداد در شرا

 32بدون تنش موجب کاهش عملکرد  یطنسبت به شرا

نشان داد که  بنابراین نتایج ؛(2)شکل می شود یدرصد

 و متوسط تنش ،مالیم تنش بین داریمعنی تفاوت اگرچه

 یدر تنش خشک یول ندارد، وجود آب تنش بدون شرایط

بدون تنش  یطکاهش عملکرد نسبت به شرا یدشد

 نیزامو موجب کاهش عملکرد دانه ارزن به بوده داریمعن

استنباط  ینچن این بخش یج(. از نتا2شود )شکل می %58

 ن،ارز یباال نسبتاً یمقاومت به خشک یلدلشود که بهیم

تفاوت  ،و متوسط یمبدون تنش تا تنش مال یطشرا نیب

دست هب یجنتا در راستای وجود ندارد. یدار آماریمعن

 گزارش کردند (2)و همکاران  حیاتی، این بخشآمده از 

 7 یاریآب یطدو شرا ینب یاکه تفاوت عملکرد ارزن دانه

باشد یم هکتاردرکیلوگرم 52 تنها ،روزه یاریآب 14روزه با 

که  یدر حال ؛عملکرد دانه است 2%حدود  یزانم ینکه ا

 یدو تنش شد یافت یشروز افزا 21به  یاریدور آب یوقت

 20%کاهش عملکرد به حدود  یزانم ،یداعمال گرد

گزارش نیز  (3)لو و همکاران خدابنده. یافت یشافزا

 تنش یطکاهش عملکرد ارزن دانه در شرا یزانکردند که م

  بوده است؛ 45%مال در حدود نر یطنسبت به شرا یدشد

 

  یمتنش مال یطدر شرا یاکه عملکرد ارزن دانه در حالی

 . ه استکاهش داشت 25%نرمال فقط  یطنسبت به شرا

 

  مغذی عناصر با پاشیمحلول

اثر  بررسیمطالعه  مورد 5 یلفراتحل یجنتا براساس

آن بر عملکرد دانه  یرو تأث ییعناصر غذا پاشیمحلول

مشخص شد که  ،پاشیمحلولبا عدم  یسهمقا ارزن در

 17% یزاندار به میطور معنهب ییعناصر غذاپاشی محلول

)شکل  شودیممثبت در عملکرد دانه ارزن  ییراتباعث تغ

 در( ماکرو و میکرو)عناصر  کامل کود با پاشیمحلول (.4

 موجب داریمعنی طوربه ،پاشیمحلول عدم با مقایسه

 عنصر با پاشیمحلول. شد ارزن دانه دعملکر 11% افزایش

 طوربهبا این عنصر،  پاشیمحلول عدم با مقایسه در روی

 .داشت ارزن دانه تولید در درصدی 12 افزایش داریمعنی

 دانه افزایش در منگنز عنصر با یپاشمحلول تاثیر میزان

 آمده دستبه نتایج (.4)شکل  بود دارمعنی 5% تنها ارزن

طور به که دهدمی نشان غذایی عناصر از ادهاستف در زمینه

 موجب تواندیم ،یبا عناصر مغذ پاشیمحلول ،یکل

 ،یرتاث یزانم ین. باالترشودعملکرد دانه ارزن  یشافزا

چرا که بر اساس  بود یبا عنصر رو پاشیمحلولمربوط به 

نه تنها در  یکاربرد عنصر رو یاهی،گ یزیولوژیدانش ف

قندها به نشاسته و  یلبلکه در تبد حیها و تلقگل یبارور

 و گیدسکی داشته است. زیادی یرحجم دانه تاث یشافزا

 ( گزارش15( و ندونگی مگیروی و همکاران )9برادران )

 طریق از نیز عناصر ریزمغذی توام پاشیمحلولکه کردند 

 بدون تیمار به نسبت 24%خوشه ) در دانه تعداد افزایش

 نسبت 15%بوته ) در خوشه ادتعد افزایش پاشی( ومحلول

دانه  عملکرد افزایش سبب پاشی(محلول بدون تیمار به

  .ه استشد ارزن
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 و همکاران یمسعود تراب -و کاهنده عملکرد دانه ارزن ندهیعوامل فزا لیفراتحل
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 تنش بدون شرایط با مقایسه در رطوبتی هایتنش مختلف سطوح تأثیر تحت ارزن دانه عملکرد تغییرات درصد -2 شکل
 .باشندنمی دارمعنی ،(اندصفر را درخود گنجانده) اندکردهرا قطع یآنها محور عمود ینانکه فاصله اطم هایییانگینم †

 

 پاشیبا عدم محلول یسهدر مقا ییمحلولپاشی عناصر غذا یرعملکرد دانه ارزن تحت تأث ییراتدرصد تغ -4 شکل
 .باشندنمی دارمعنی ،(اندصفر را درخود گنجانده) اندکردهرا قطع یحور عمودآنها م ینانکه فاصله اطم هایییانگینم †
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  تعرق وتبخیر هایکاهنده از استفاده

با  شده در رابطهمطالعات انجام یلفراتحل یجنتا براساس

لکرد عم بر تعرقوتبخیر کاهندهاستفاده از مواد  تاثیرات

این مشخص شد که  ،یتنش خشک یطدر شرا دانه ارزن

و  داریطور معنهب آنها،با عدم استفاده از  یسهدر مقا مواد

د مثبت در عملکر ییراتباعث تغ 10% یزاندر مجموع به م

ه کاهند نشان داد که همه مواد یجنتااین شود. یدانه ارزن م

 و مثبت تاثیر دارای یخشک یطشرا درتعرق وتبخیر

 (.5)شکل  باشندمی یادانه ارزن دانه عملکرد بر دارمعنی

 رد استفاده عدم با مقایسه در زئولیت ماده از استفاده

 7/3 دارمعنی مثبت تاثیر موجب ،خشکی تنش شرایط

 تمثب تاثیر بیشترینشد.  یادر عملکرد ارزن دانه درصدی

استفاده از  کهیطورهب ؛بود سیلیکون به مربوط دارمعنیو 

 23 افزایش موجب خشکی تنش شرایط در یلیکونس

این (. در 5)شکل شدعملکرد دانه ارزن  یبر رو یدرصد

 شتن در نشان دادند که (3)لو و همکاران خدابنده مورد،

 نشت اینآثار تواندمی سیلیکون از استفاده، رطوبتی شدید

 افزایش 21% حدود را ارزن عملکرد و داده کاهش را

 اضافۀبه پاشیمحلول شکلبه سیلیکون از استفاده. دهد

 کاهش در بهتری تأثیر ،آبیاری آب همراه سیلیکون مصرف

 . داردعملکرد دانه ارزن به همراه  یشاثرات تنش و افزا

 

  نیتروژن کود مقدار

شده در مطالعات انجام یبر رو یلفراتحل یجنتا براساس

آن بر عملکرد دانه ارزن،  یرو تأث اورهرابطه با مصرف کود 

با عدم  یسهکود در مقااین مصرف مشخص شد که 

صورت عملکرد دانه به ییراتباعث تغ از آن، استفاده

 نشان داد که  یجنتااین شود. یم 66% یزانبه م دارییمعن

 

 آن،از  یشترو ب یلوگرمک 100 به مقدار مصرف کود اوره

در  آنو مصرف کمتر از  یدرصد 5/58 یشموجب افزا

 یشموجب افزااین کود، ا عدم مصرف ب یسههکتار در مقا

شود )شکل یدانه ارزن م یددر تول یدرصد 27دار یمعن

 یلوگرمک 150از  یشترذکر است که مصرف ب یان(. شا6

ا تنهنه ،ارزن یشیرشد رو یکتحر یلدلاوره در هکتار به

د، بلکه موجب دانخواهد  یشافزارا عملکرد دانه 

و  یسطح یهاع آبکود و نفوذ آن در مناباین  یشستشو

کود  یطتقس ینکها یگرخواهد شد. نکته د یرزمینیز

 ،شدن دانهرو پُ یزنمرحله کاشت، پنجهدر سه یتروژنن

 .  گذاشتبر عملکرد دانه ارزن خواهد  یبهتر یرتاث

 

 فسفره کود مقدار

 با رابطه در شدهانجام مطالعات فراتحلیل نتایج اساس بر

 رزنآن بر عملکرد دانه ا ریمقدار مصرف کود فسفره و تأث

با  هیسکود در مقااین مصرف  یطور کلبه مشخص شد که

صورت عملکرد دانه به ییراتباعث تغاز آن، عدم استفاده 

 نشان یجنتااین  (.7)شکل  شودمی 44% یزانمبه دارییمعن

و  40%فسفر حدود  یلوگرمک 100مصرف کمتر از که  داد

 یزانبر م 47% حدود ن،آ یلوگرمک 300تا  100 ینمصرف ب

 ؛داشته استدار یمثبت و معن یرتاث یاعملکرد ارزن دانه

 یانهدا ارزن نیاز عمده قسمت یج،به استناد نتا کهیطورهب

شود و یم یناول تام یلوگرمک 100 انبه کود فسفر در هم

 هفت تنها هکتاردرکیلوگرم 300 یزانم تاکود این  افزایش

ایج این نت ،(7)شکل  یدافزایرزن معملکرد دانه ابه  درصد

ز ( انجام دادند نی13با آزمایشی که گوان و همکاران )

 .مطابقت دارد
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  با عدم مصرف کود یسههکتار( در مقادره )کیلوگرممصرف کود اور یرعملکرد دانه ارزن تحت تأث ییراتدرصد تغ -6 شکل
 .باشندنمی دارمعنی ،(اندصفر را درخود گنجانده) اندکردهرا قطع یآنها محور عمود ینانکه فاصله اطم هایییانگینم †

 

 تاثیر تحت استفاده عدم با مقایسه در تعرق وتبخیر هایکاهنده از استفاده رتأثی تحت ارزن دانه عملکرد تغییرات درصد -5شکل

 رطوبتی تنش
 باشندنمی دارمعنی ،(اندصفر را درخود گنجانده) اندکردهرا قطع یآنها محور عمود ینانکه فاصله اطم هایییانگینم †
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که ( دریافتند 7)و همکاران  طباطبایی ،راستا ینهم در

تا حد  یامصرف کود فسفر بر عملکرد دانه ارزن دانه یرتاث

و  100 با مصرف کهیطورهب بوده است؛مثبت  یمشخص

  دانه این محصولعملکرد  یزانم ،کوداز این  یلوگرمک 200

در  ؛هکتار شددرکیلوگرم 4700و  3700 یببه ترت

 300مصرف کود فسفر تا حد  یزانم با افزایش کهحالی

-درکیلوگرم 3600عملکرد دانه به  یزانهکتار، مدرکیلوگرم

 .  کرد یداپ کاهشهکتار 

 پتاسه کود مصرف چگونگی

 چگونگی به مربوط مطالعات فراتحلیل از حاصل نتایج

 برگی مصرف و خاکی پتاسیم شامل مصرف کود مصرف

 به دارمعنی دهنده تاثیرنشان مصرف آن، عدم با مقایسه در

  با عدم مصرف کود یسهدرهکتار( در مقامصرف فسفره )کیلوگرم یرعملکرد دانه ارزن تحت تأث ییراتدرصد تغ -7 شکل

 .باشندنمی دارمعنی ،(اندصفر را درخود گنجانده) اندکردهرا قطع یآنها محور عمود ینانکه فاصله اطم هایییانگینم †

 با عدم مصرف کود  یسهتاسه در مقامصرف کود پ یچگونگ یرعملکرد دانه ارزن تحت تأث ییراتدرصد تغ -8شکل
 باشندنمی دارمعنی اند(،صفر را درخود گنجانده) اندکردهرا قطع یآنها محور عمود ینانکه فاصله اطم هایییانگینم †
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 مصرف(.8 شکل) بود ایدانه ارزن عملکرد بر 6/7% میزان

با عدم  یسهبر عملکرد دانه ارزن در مقا یمکود پتاس یخاک

 3/5% یزانبه م یداریمثبت معن یرتاث ،کودین امصرف 

و  یصورت برگهکود باین  اگرچه استفاده از داشت؛

 آن، با عدم مصرف یسهپاشی در مزارع ارزن در مقامحلول

بر این (. 8)شکل  داشترا  یدرصد 2/11دار یمعن یرتاث

 یرها تاثکود یمصرف برگ توان گفت کهاساس، می

بطوریکه قسمت ، ددار یکنسبت به مصرف خا یشتریب

شود. محلول پاشی پتاسیم می یاهکود جذب گ ای ازعمده

در زمان مورد نیاز گیاه ارزن، در مقایسه با مصرف خاکی 

جذب بهتری را برای گیاه به همراه خواهد داشت، چرا که 

در مصرف خاکی ممکن است قسمتی از کود برای گیاه 

  .قابل جذب نباشد

                                                                                                                               گیری کلینتیجه

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عوامل مختلفی 

شامل مقادیر کودهای نیتروژن و فسفر، چگونگی استفاده 

ذایی، استفاده از پاشی عناصر غاز کودهای پتاس، محلول

تعرق و تنش خشکی، تاثیر وتیمارهای کاهنده تبخیر

. دندارداری )منفی یا مثبت( بر عملکرد دانه ارزن معنی

داری اگرچه عامل زمان کاشت به لحاظ آماری تاثیر معنی

های کاشت نابهنگام موجبات بر عملکرد ندارد، ولی تاریخ

وریکه نتایج بط درصدی را فراهم می آورد. 97/10کاهش 

کشت ارزن در مناطق سرد، معتدل دهد فراتحلیل نشان می

کشت دوم بعد از غالت  عنوانسرد و معتدل گرم، به

تواند تاثیر زمستانه در اواسط تیر تا اوایل مردادماه، می

درصدی نسبت به کشت شاهد قبل از تیرماه  36مثبت 

داشته باشد. نتایج حاصل از مطالعات تنش خشکی نشان 

دلیل مقاومت گیاه ارزن به تنش خشکی، تاثیرات داد که به

های مالیم و متوسط نسبت به شرایط نرمال منفی تنش

دار نبوده و فقط تنش شدید نسبت به شرایط نرمال، معنی

پاشی بود. محلول 58دار به میزان %دارای تاثیر منفی معنی

های حاوی عنصر ریزمغذی ویژه محلولکودهای کامل، به

درصدی  12وی، نسبت به عدم استفاده ازآن، تاثیر مثبت ر

 را بر میزان عملکرد دانه ارزن خواهد داشت. 

پاشی با مواد طور کلی محلولنتایج نشان داد که به   

تعرق نسبت به عدم استفاده از این تیمارها وکاهنده تبخیر

همراه دارد، اما تاثیر در شرایط خشکی، تاثیر مثبتی را به

بت استفاده از سیلیکون نسبت به زئولیت به میزان مث

تحلیل مطالعات مربوط به فرا. باشدمیبیشتر  %3/19

کاربرد کودهای نیتروژن، نشان داد که مصرف کود اوره به 

درصدی را  5/58کیلوگرم، تاثیر مثبت  150تا  100میزان 

بطوریکه ؛ داردبر عملکرد دانه ارزن نسبت به شاهد 

کیلوگرم  150کیلوگرم و بیشتر از  100مصرف کمتر از 

تاثیر منفی خواهد داشت. از تحلیل مجموع مطالعات 

تواند شده در مورد مصرف کودهای فسفر میانجام

کیلوگرم فسفر خالص در هکتار  100دریافت که مصرف 

برای تولید دانه ارزن کافی است و مصرف بیشتر از آن، 

 فقط و اشتهندعملکرد این محصول  تاثیر چندانی بر

شود. همچنین، این بررسی نشان موجب اتالف هزینه می

صورت نوبت استفاده از کودهای پتاس بهداد که یک

درصدی بر عملکرد دانه  2/11مصرف برگی، تاثیر مثبت 

 ارزن را دارد.  

 

 های ترویجیتوصیه

ای در مناطق معتدل، های دانهتاریخ کاشت ارزن -1

 شودیموصیه ت، معتدل سرد و معتدل گرم
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عنوان کشت دوم بعد از گندم و جو از اواسط به

تیر تا اواخر مرداد، بسته به شرایط جغرافیایی در 

های بر اساس بررسی اگرچهنظر گرفته شود. 

انجام شده، تاریخ کاشت مناسب برای مناطق 

 جنوب شرق و جنوب ایران، اسفندماه است.   

صر پاشی با استفاده از عنامحلول نوبتیک -2

نصر روی های دارای عویژه محلولریزمغذی به

 ذالو منگنز، تاثیر مثبتی بر عملکرد دانه دارد، 

ها قبل از پاشی ریزمغذیشود محلولپیشنهاد می

 گلدهی تا شروع گلدهی انجام شود. 

در صورت امکان در مناطق بسیار گرم، مصرف  -3

، شودیممواد کاهنده تبخیر و تعرق توصیه 

پاشی با محلولرایط تنش آبی، در شبطوریکه 

 یلیکون،س یژهوبه تعرقومواد کاهنده تبخیر

 یشافزاو  کاهش خسارت تنش خشکی موجب

 شود.یعملکرد دانه ارزن م

ه یابی به حداکثر پتانسیل عملکرد دانبرای دست -4

 در ارزن، میزان مصرف کود اوره بسته به شرایط

شود، کیلوگرم توصیه می 150تا  100خاك، 

 150ذکر است که مصرف باالتر از زم بهال

و از  کردهکیلوگرم، رشد رویشی را تحریک

و مصرف کمتر آن، کاهد یمعملکرد دانه 

     خواهد بود. در گیاه ارزن موجب کمبود نیتروژن 

فسفر خالص در هکتار  یلوگرمک 100مصرف  -5

 ،حداکثر عملکرد دانه ارزنیابی به دست یبرا

 تا 100از  سفر خالصف مصرف شود.توصیه می

، موجب افزایش عملکرد هکتاردرکیلوگرم 300

 .شددانه ارزن نخواهد 

برای بدست آوردن حداکثر پتانسیل عملکرد  -6

پاشی با استفاده دانه در ارزن، یک مرحله محلول

در هزار توصیه  4 نسبتاز کودهای پتاسیمی به 

 شود.می

بر عملکرد  های مالیم تا متوسط، تاثیر چندانیچون تنش -7

دانه ارزن ندارند، لذا  در شرایط کمبود آب و خشکسالی 

زراعی نسبت ی هاستمیاکوسدانه ای در اگرو  کشت ارزن

  به محصوالت حساس به تنش خشکی توصیه می شود.

از شده مناسب برای تولید دانه اصالحارقام  -8

رقم پیشاهنگ، از گروه  گروه ارزن معمولی

ان و از گروه ارزن باست رقم روباهیارزن دم

 .شودرقم مهران توصیه می مرواریدی
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