
 

 

 
 باستان و مهران ارزن ارقام  علوفه بذر بر عملکرد آبی تیمارپیش تأثیر

 استان همدان زراعیشرایط در  
 

 2و رضا عطایی *1مهدی متقی 

 همدان، ستانا طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و مرکز تحقیقات باغی، -زراعی علوم تحقیقات بخش پژوهش، استادیار  -1

 .همدان کشاورزی، و ترویج آموزش تحقیقات، سازمان

رج، ک ،یرزکشاو جیآموزش و ترو قات،ینهال و بذر، سازمان تحق هیاصالح و ته قاتیپژوهش، موسسه تحق اریاستاد -2

 . رانیا

 

 m.motaghi@areeo.ac.ir مسئول: سندهی. نو*
25/8/1400 :دریافت اریخت                                                                             18/11/1400 :پذیرشتاریخ   

 هرانمباستان و  ارزنارقام  علوفه بذر بر عملکرد تیمار آبیپیشتأثیر . 1401. ر، عطایی. و م، متقی

 .82- 95(:2) 3. مجله ترویجی علوفه و خوراك دام. استان همدان زراعیشرایط در  

 

 چکیده
 وزارت جهاد هایبرنامه دستور کار در ،منظور تولید علوفه در کشوراست که توسعه کشت آن به بریگیاهان کم آب جمله ازگیاه ارزن 

آبی  تیمارشپیدم اعمال اعمال و ع یرتأث، اقدام به مقایسه کم آن در مزرعه نسبتاًاستقرار به ریز بودن دانه ارزن و  توجه . باکشاورزی قرار دارد

 ورزانکشادر مزارع  یاهگ ویشیرخصوصیات عملکرد، تراکم بوته و  ران )ارزن مرواریدی( بر( و مهروباهیدمبذر ارقام باستان )ارزن 

-بذور به ابتدااز کاشت،  شیدر روز پ ،یآب تیمارپیشانجام  براید. شماه  مدت سهبه ،1399در تابستان سال  ،نهاوند و فامنین هایشهرستان

و  دادهز دست اتا رطوبت خود را  گرفتندآزاد قرار  یهوا سیردر م ،در طول شبسپس و  هآب قرار گرفت یمدت شش ساعت در ظرف محتو

 :ترتیببه آبی تیمارپیش طیدر شراو رقم باستان )یک چین(  )دو چین( رقم مهرانعملکرد علوفه تر  نیانگیمنشان داد نتایج  .کشت شوند آماده

از شاهد بود.  شتریب 2/10%و  5/13% :بیترتبه ،یآب تیمارپیش طیدر شرا شدهخشک ارقام یادعملکرد علوفه  واز شاهد  تربیش 2/10%و  %5/8

، 5/15 :بیترتبه ،انرقم مهرجه در قطر ساقه، تعداد برگ و تعداد پن اه،یتراکم بوته، ارتفاع گ نیانگیبذر سبب شد که م یآب تیمارپیشاعمال 

 هد که این امرنشان د شیافزا ،نسبت به شاهد ،درصد 5و  8/9، 1/18، 3/13، 2/16 :بیترتبه ،رقم باستاندرصد و در  7/15و  26، 3/12 ،7/5

 نهیهزساده و کم یروش عنوانبه ر ارزنبذ یآب تیمارپیش ،به نتایج حاصل توجه با .کندمیرا توجیه  تیمارپیششرایط  در علوفهافزایش عملکرد 

 شود.میوصیه ت ،بیشتر علوفه عملکرد سرانجام،و  نمو گیاهورشدافزایش ، )افزایش تراکم بوته( هاگیاهچهجهت بهبود استقرار 
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 مقدمه
که وری مصرف آب باالست ای با بهرهگیاهان علوفه جزوارزن 

 وگسترده  یزیربرنامه ازمندین ،توسعه کشت آن در مناطق مستعد

کوتاه و  کشت ارزن با خصوصیات دوره رشد. جانبه استهمه

 را ختلفتولید علوفه در مناطق م امکان، گونه و جنستنوع 

ین در عو  داردبه تنش خشکی  یی. ارزن تحمل باالکندفراهم می

 خواهد داشتمناسبی عملکرد  در صورت آبیاری کافی، ،حال

ارزن معمولی،  از جمله:های مختلفی دارای جنس ارزن .(2)

معمولی، رقم  قام ارزناز ار .باشدمیروباهی و مرواریدی دم

ام نتوان ا میر رقم باستان ،روباهیدم هنگ و از ارقام ارزنآپیش

توسط موسسه تحقیقات اصالح و تهیه  1388که در سال  برد

رزن ااز ارقام  زی(. رقم مهران ن3) نددیگرد یعرفنهال و بذر م

 دارایو  شده یمعرف 1397که در اواخر سال است  یدیمروار

 یباال ملکردبودن، زودرس بودن و ع ینهچند چ اتیخصوص

 . علوفه است

در  فیمانند ارزن، با مشکل استقرار ضع یزیردانه اهانیگ   

 ،بذر زنیجوانهقدرت  یین بودن نسبیکه پا مواجه هستند مزرعه

-به ،بذر ادیز ریاستفاده از مقاد رغمیعل. ستا آن یکی از دالیل

چندان در مزرعه  اهیگ یینها تیجمع ،عدم استقرار مناسب علت

برخی در  انجام یافته،گزارش بر اساس  کهیبطور ؛شودیمن ادیز

در  .زنندیجوانه م ،بذور کاشته شده ارزن 25%تنها  جهان مناطق

 انکه محقق زین یقاتیتحق یهاستگاهیدر ا شدهانجام  هایطرح

 ،اندکردهو استقرار ارزن فراهم  یزنجوانه یرا برا طیشرا نیبهتر

 نیینرخ پا(. 8و  7) دست آمده استهب 32%-40% ،ستقرارا زانیم

 ریکه کشاورزان از مقاد شودیسبب م ،ارزن یهااهچهیاستقرار گ

 یبرا ادیز نهیامر سبب صرف هز نیبذر استفاده کنند که ا یادیز

 یکنواختیمزرعه با عدم  ،زین استقرارپس از  ؛شودیم بذر دیخر

 یمشکل برا جادیا موجبکه  شودمیمواجه  یاهیپوشش گ

  (.6) دگردمیداشت و برداشت  یمراحل بعد

مطلوب  بذر و استقرار یزنبهبود جوانه هایروشاز  یکی   

 ،نگیمیپرا بذور است. نگیمیپرایا  تیمارپیشدر مزرعه،  اهچهیگ

بذر  ،آن وسیلهبهکه  شودیم گفتهبذر قبل از کشت  ماریبه ت

ب آ زانیم بودن نییپا لیدلبه یول کندیم یرا ط یزنمراحل جوانه

ور طبذر به نگیمی. پرادهدیرخ نم چهشهیخروج ر ،شدهجذب

 از یرایدر بس اهچهیو ظهور گ یزندر بهبود جوانه یقابل توجه

، بخصوص در غالتو  جاتیاز جمله سبز یمحصوالت زراع

در فصول گرم سال، مؤثر بوده است.  ایخشک و مهین ینواح

 نیترساده عنوانبه (بذور با آب تیمارپیش) نگیمیدروپرایروش ه

ورد م ربازیکه از د شودیشناخته م نگیمیروش پرا نیتریمیو قد

 یایامز نیترقرار گرفته است. از مهم ناو محقق ورزانتوجه کشا

ه است که منجر ب یزنقدرت جوانه شیافزا ،ینگمیدروپرایه

 ،یکخش به شتریتحمل ب تر،یقو اهانیگ جادیا اه،یاستقرار بهتر گ

 (. 6) شودیزودتر و عملکرد باال م یدگیو رس یدهگل

بر  یدیروارمبذور ارزن  آبی تیمارپیش تأثیرپژوهش نتیجه در    

 ،یمختلف تنش خشک یهابذر در شدت یزنجوانه اتیخصوص

نسبت به  شده تیمارپیشبذور  زنیجوانهدرصدی  25افزایش 

رتری ب یجهتراکم باالتر و در نت ،و بهبود استقرار گیاه بذور شاهد

نش ت طیهرز در شرا یهالفو ع اهانیگ ریسا ارزن در رقابت با

بذور  آبی تیمارپیش ،دیگردر تحقیقی  .(10) ه استاعالم شد

 یزمان برامدت نیانگیم تا، سبب شد یشش رقم ارزن انگشت

کاهش شش روز  ،یدگیزمان رسو مدت یگلده %50به  دنیرس

-17%انه دو عملکرد  متریسانت 9 اهانیارتفاع گ ،یافته و در مقابل

 شاره بهبا ا( 11) همکارانو  دایز ،همچنین(. 9) ابدی شیافزا %11

ارزن  شده تیمارپیشبذور  عملکرد یدرصد 29 شیافزا

 آبی تیمارپیش اجرای نسبت به بذور شاهد و سهولت مرواریدی

در  ،شب در طول  ،شدهخیسبذور پیشنهاد کردند که ، بذر

آبی  تیمارپیشنتایج  ن،همچنی ؛معرض جریان هوا قرار داده شوند

  وشره با ـاین روش در مقایس که دی نشان دادـبذر ارزن مرواری
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ملکرد ع یده درصد شیافزاآبی( باعث  تیمارپیشمرسوم )عدم 

 شش ر ارزن،بذ ترین مدت خیس کردنسبمنا. (5) شودمیدانه 

 زانیبذر به م یزنجوانه قدارم نیباالترکه شده گزارش  ساعت

 (.6) دهدمیرا نشان  %62

در  و نزوالت آسمانی کاهش منابع آب زیرزمینیتوجه به  با   

ل استفاده از پتانسیهای اخیر و لزوم استان همدان طی سال

با تحقیق این  ،بر مانند ارزن در الگوی کشتگیاهان کم آب

عدم  با روش مرسوم بذر آبی تیمارپیش تأثیر سهیهدف مقا

مو نورشد ، افزایشیاهیتراکم مطلوب گ جادیدر ا بذر تیمارپیش

ی در شرایط آب و هوای عملکرد ارزن شیافزا سرانجامو  گیاه

 .شداستان همدان انجام 

 

 هاروشمواد و 
ن ستا( و بایدیعملکرد ارقام مهران )ارزن مروار در این تحقیق،

در مزارع  و شاهدآبی  تیمارپیشتحت شرایط ( روباهیدم)ارزن 

 در ی( )بخش مرکز نیو فامن )بخش برزول( نهاوند شهرستان

 

 

 

 

  نشان داده شده است. 1جدول 

 مورد ارقام ، بذر رماه،یت مهیدر ن نیزم یسازو آماده هیپس از ته

 شیوز پردر  ،یآب ماریتشینظر در مزرعه کاشته شد. برای انجام پ

آب  محتوی ظرف در ساعت شش مدتاز کاشت، ابتدا بذور به

آزاد قرار  یقرار گرفتند و سپس در طول شب، در معرض هوا

طح سدهند. در هر منطقه،  تداده شدند تا رطوبت خود را از دس

متر  2000ها از رقم کیشاهد هر ماریو ت یآب ماریتشیکشت پ

 15 از ارقام، کیهر یبذر مصرف زانیمربع در نظر گرفته شد و م

 بود.   هکتاردرلوگرمیک

 یکیمکان صورت¬هرز به یهافصل رشد، مبارزه با علفدر طول  

و  مارهایتمام ت ی( انجام شد. برایدست نیو وج یزنوارتوری)کولت

ود ک لوگرمکی 100 همراهکود ازت )اوره( به لوگرمیک 50ارقام، 

کود پتاس در هکتار در هنگام کشت،  لوگرمیک 40فسفات و 

 سرك صورتازت به لوگرمیک 50ز، ین یزناستفاده شد. بعد از پنجه

 50اول رقم مهران،  نچی برداشت از پس. شد اضافه خاك به

 انیبار صورتبه یاریداده شد. آب نیکود ازت، به زم گرید لوگرمیک

 (.  1 رتصوی) بود بارکیهفت روز  یو با فاصله زمان

 

 

های نهاوند و فامنین . شرایط اقلیمی شهرستان1جدول  

 شرایط اقلیمی

 شهرستان

میانگین  نوع اقلیم

 ارتفاع )متر(

میانگین ساالنه 

 گراد(دما )سانتی

میانگین نوسان دمای 

 گراد(ماهانه )سانتی

میانگین ساالنه 

 متر(بارندگی )میلی

 379 23 9/12 1685 استپی محلی نهاوند

 321 27 1/11 1379 سرد و خشک فامنین

 

 

 

(5شماره پیاپی) -1401زمستان  پاییز و-2شماره -دوره سوم  
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 )فامنین( ارقام باستان و مهران یباران یاریآب -1 ریتصو

 اندازی(، کادردهیزمان گل لیروز پس از کاشت )اوا 65

 10از نقاط مختلف مزرعه،  یانجام شده و بطور تصادف

تراکم بوته در واحد سطح  رینمونه برداشت گردید. مقاد

قطر ساقه، تعداد برگ و تعداد پنجه،  اه،ی)متر مربع(، ارتفاع گ

 ربرداشت شده در ه هاینمونه سبز علوفه وزن همراه¬به

 کیر بطور جداگانه ثبت شدند. رقم باستان د مار،یرقم و ت

و  2 ریبرداشت شد )تصاو نیو رقم مهران در دو چ نیچ

اول و دوم رقم  یهانیبرداشت چ نیب ی(. فاصله زمان3

 کی مدتبرداشت شده به یهاروز بود. نمونه 35مهران 

قرار داده شد و  دیآزاد در معرض نور خورش یهفته در هوا

 یهاداده سهی. مقادیگرد نییسپس وزن خشک آنها تع

افزار و نرم ودنتیاست یو تراکم بوته با آزمون ت یشیرو

SAS ریتأث یاقتصاد یابیجهت ارز نیانجام شد. همچن 

درآمد حاصل از فروش  سهیبذر، اقدام به مقا یآب ماریتشیپ

 یآب ماریتشیپ یعدم اجرا اجرا و طیعلوفه سبز تحت شرا

 یبرا هیپا وجود قیمت معد به توجه. با دیبذر ارزن گرد

با  علوفه تازه ارزن برابر متیعلوفه ارزن در استان همدان، ق

ای در نظر گرفته شد )میانگین بهای هر کیلوگرم ذرت علوفه

 تومان بود(. 300برابر با  1399ای در سال ذرت علوفه
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(6شماره پیاپی) -1401پاییز و زمستان -2شماره -دوره سوم  

رقم مهران، سمت  هایبوتهباال سمت  -2 ریتصو

 از برداشت علوفه شیرقم باستان پ هایبوته ایینپ
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تیمار آبی بذرهای ارقام مهران و باستان حاصل از پیشبوته -3تصویر   

  

  نتایج
 د ودر هر دو شرایط شاه رقم مهران چین اولعلوفه تر عملکرد 

در (. 2)جدول  بود چین دوم بیشتر از ،بذور آبی تیمارپیش

اول ی هاچین میانگین علوفه تر تولیدی مناطق در شرایط شاهد،

ر دو هکتار درکیلوگرم 1/28918 و 7/31749 :ترتیبو دوم به

هکتار درمکیلوگر 6/31020و  7/34788 :ترتیبآبی به تیمارپیش

بذور  تیمارپیشدار معنی تأثیربیانگر  ،همچنین نتایج حاصل؛ بود

تیب سبب تربذور به تیمارپیشبر افزایش عملکرد علوفه بود. 

ه درصدی میانگین عملکرد دو منطقه نسبت ب 3/7و 6/9افزایش 

نگین عملکرد د. میاشهای اول و دوم شرایط شاهد در چین

 7/60667 های برداشتی مناطق مورد بررسی ازعلوفه تر چین

در شرایط  کیلوگرم 65809به  تیمارپیشکیلوگرم در شرایط عدم 

 اقتصادیر از نظ. درصدی( 5/8)رشد  افزایش نشان داد تیمارپیش

 

برابر با تیمار آبی در مجموع دو چین درآمد حاصل از پیش

ز اهکتار بود که نسبت به درآمد حاصل درتومان  790/742/19

تومان افزایش  480/542/1تومان(،  310/200/18شرایط شاهد )

 دهد.نشان می

 بیشتردهنده  نشان ،بررسی و مقایسه عملکرد علوفه خشک   

 نسبت بهاول  چینتولیدی مناطق در خشک میانگین علوفه  بودن

و  6/21ش ترتیب سبب افزایبه ،بذور تیمارپیش .بوددوم  چین

دو منطقه نسبت به شرایط در درصدی میانگین عملکرد  3/16

د د و میانگین عملکرشهای اول و دوم در چینترتیب بهشاهد 

 مورد بررسی از ی برداشتی مناطقهاچین خشک علوفه

 به کشت( رایجشاهد )روش کیلوگرم در شرایط  4/20440

ن دهنده که نشا افزایش داشت ،تیمارپیشکیلوگرم در  1/24362

 (.3)جدول  بودتولیدی  خشکدرصدی علوفه  2/19 رشد
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بذور  آبی تیمارپیششاهد و  شرایطدر  هرانم رقمعملکرد علوفه تر  .2جدول  

 محل اجرا
 تیمارنوع 

 بذر

 عملکرد علوفه تر

 در چین اول 

)کیلوگرم در 

 هکتار(

درصد اختالف 

 عملکرد 

آبی  تیمارپیش

 با شاهد

 عملکرد علوفه تر 

 در چین دوم

-در)کیلوگرم

 هکتار(

درصد اختالف 

عملکرد 

آبی  تیمارپیش

 با شاهد

مجموع 

 عملکرد

 دو چین 

-در)کیلوگرم

 هکتار(

درصد اختالف 

 تیمارپیشعملکرد 

 آبی با شاهد

 فامنین
 - 7/57850 - 4/27447 - 3/30403 شاهد

 4/8 2/62710 8/6 5/29321 8/9 7/33388 آبی تیمارپیش

 نهاوند
 - 7/63484 - 7/30388 - 33096 شاهد

 5/8 5/68908 7/7 8/32719 3/9 7/36188 آبی تیمارپیش

میانگین 

دو عملکرد 

 منطقه

 - 7/60667 - 1/28918 - 7/31749 شاهد

 3/7 6/31020 6/9 7/34788 آبی تیمارپیش
3/65809 5/8 

 

 

آبی بذور تیمارپیششرایط شاهد و در  مهران رقمعملکرد علوفه خشک  .3لجدو  

 نوع تیمار بذر محل اجرا

عملکرد علوفه 

 چین اولخشک در 

 هکتار(در)کیلوگرم

درصد اختالف 

 عملکرد 

آبی با  تیمارپیش

 شاهد

عملکرد علوفه 

خشک در چین 

 دوم

 هکتار(در)کیلوگرم

درصد اختالف 

عملکرد 

آبی  تیمارپیش

 با شاهد

مجموع عملکرد 

 دو چین

-در)کیلوگرم

 هکتار(

درصد اختالف 

عملکرد 

آبی  تیمارپیش

 با شاهد

 فامنین
 - 19041 - 8958 - 10083 شاهد

 7/8 2/20704 4/7 2/9617 10 11087 آبی تیمارپیش

 نهاوند
 - 8/21839 - 8/9994 - 11845 شاهد

 6/12 8/24587 1/13 8/11302 2/12 13285 آبی تیمارپیش

میانگین 

 عملکرد 

 دو منطقه

 - 4/20440 - 4/9476 - 10964 شاهد

 4/10 10460 1/11 12186 آبی تیمارپیش
1/23207 5/13 
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صفات  وتراکم بوته  بر آبی تیمارپیشتایج حاصل از اعمال ن

ه شان داده شده است. در منطقن 4رقم مهران در جدول  رویشی

داد ه، تعساق ارتفاع گیاه، قطر تراکم بوته وبیشترین مقادیر  ،فامنین

یط برگ و تعداد پنجه در هر دو چین اول و دوم مربوط به شرا

برای تمام صفات مورد  هامیانگین مقایسهبود.  آبی تیمارپیش

 حداقل در (ساقه و تعداد پنجه در چین دوم قطر بجز)بررسی 

تیمار دار بود. در منطقه نهاوند نیز اعمال پیشمعنی 5%سطح 

 تبذری تأثیر مشابهی داشت و سبب افزایش مقادیر تمامی صفا

 

 

)تصویر گردید  رایجشرایط کشت به  تراکم بوته نسبت :از جمله

 جز)ب مورد بررسیصفات تمامی  میانگیناختالف  کهبطوری (.4

 بود.دار معنیارتفاع گیاه و تعداد پنجه در چین دوم(  تراکم بوته،

ارتفاع گیاه،  تراکم بوته، میانگینسبب افزایش  آبی بذر تیمارپیش

 ،18% به میزان ترتیببه قطر ساقه، تعداد برگ و تعداد پنجه

، 3/6% ،13%و  در چین اول 3/17%و  %1/22 ،%8/13، %1/5

 .در چین دوم شد 2/14%و  %9/29، %8/10

.  

 

  

تیمار، سمت . سمت راست تراکم ضعیف مزرعه بدون پیش4تصویر 

تیمار شدهچپ تراکم مطلوب مزرعه حاصل از بذور پیش  
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 تیمار شدهمزرعه حاصل از بذور پیشتیمار، سمت چپ تراکم مطلوب . سمت راست تراکم ضعیف مزرعه بدون پیش4تصویر 

 



 
 
 
 

 
 

تیمار آبی بذور )چین اول و دوم(. مقایسه تراکم بوته و صفات رویشی رقم مهران در شرایط شاهد و پیش4جدول   

  1%و  5 %در سطح احتمال  دارمعنیترتیب به  * *و  *
 
 
 
عملکرد علوفه تر و خشک رقم باستان در دو منطقه مقادیر    

، بیانگر روند افزایشی عملکرد بر اثر (5 )جدول فامنین و نهاوند

که عملکرد تر و خشک در بطوری ؛بود آبی تیمارپیشاعمال 

ترتیب به در منطقه نهاوندو  11%و  5/9% :ترتیببه منطقه فامنین

این امر نسبت به شرایط شاهد افزایش نشان داد.  4/9%و  %7/8

از  میزان میانگین علوفه تر دو منطقه سبب افزایش نهایتاً 

 2/30694به  تیمارپیشاعمال شرایط عدم  رکیلوگرم د 2/28143

میانگین علوفه  همچنین .شد تیمارپیشاعمال  در شرایطکیلوگرم 

به  شاهدکیلوگرم در شرایط  4/7172خشک دو منطقه از 

میانگین درآمد دو  رسید. بذری تیمارپیشکیلوگرم در  8/7900

که  بودهکتار درتومان 260/208/9آبی  تیمارپیشمنطقه در شرایط 

 تیمارپیشدرآمد حاصل از شرایط عدم  از شتریبتومان  300/765

  تومان( بود. 960/442/8)

 

                       

 محل اجرا /  نوع تیمار  

 چین دوم چین اول

راکم ت

 بوته

 )مترمربع(

ارتفاع 

 گیاه

-)سانتی

 متر(

قطر ساقه 

 متر()میلی

تعداد 

 برگ

تعداد 

 پنجه

 تراکم بوته

 )مترمربع(

ارتفاع 

 گیاه

-)سانتی

 متر(

 قطر ساقه

 متر()میلی

تعداد 

 برگ

تعداد 

 پنجه

 فامنین

 4/5 2/15 93/7 8/132 2/63 1/7 4/18 14/8 1/146 2/69 شاهد

 2/6 9/18 62/8 3/143 3/73 3/8 5/22 19/9 5/153 3/80 آبی تیمارپیش

 t  *33/2 *97/2 **89/3 **83/4 *34/2 *65/2 **36/3 95/1 **06/5 56/1آماره 

 نهاوند

 7/8 9/15 59/7 140 1/70 2/10 8/21 46/8 5/151 2/73 شاهد

 9/9 5/21 57/8 8/146 3/77 12 6/26 7/9 4/159 7/87 آبی تیمارپیش

 t *97/2 *75/2 **80/4 **10/5 *38/2 93/1 61/1 **19/4 **71/5 50/1آماره 

میانگین  

دو 

 منطقه

 1/7 6/15 8/7 4/136 6/66 7/8 1/20 3/8 8/148 2/71 شاهد

 1/8 2/20 6/8 1/145 3/75 2/10 6/24 4/9 6/156 84 آبی تیمارپیش

درصد اختالف 

آبی با  تیمارپیش

 شاهد

18 1/5 8/13 1/22 3/17 13 3/6 8/10 9/29 2/14 
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آبی بذور تیمارپیششرایط شاهد و باستان در  رقم و خشک عملکرد علوفه تر .5جدول   

 نوع تیمار بذر محل اجرا

 عملکرد

 علوفه تر 

 هکتار(در)کیلوگرم

 درصد اختالف

 عملکرد 

 آبی با شاهد تیمارپیش

 عملکرد

 علوفه خشک

-در)کیلوگرم

 هکتار(

 درصد اختالف

 عملکرد 

 آبی با شاهد تیمارپیش

 فامنین
 - 6/6987 - 3/27429 شاهد

 11 5/7756 5/9 2/30026 آبی تیمارپیش

 نهاوند
 - 2/7357 - 288857 شاهد

 4/9 1/8045 7/8 2/31362 آبی تیمارپیش

میانگین 

 عملکرد

 دو منطقه 

 - 4/7172 - 2/28143 شاهد

 2/10 8/7900 1/9 2/30694 آبی تیمارپیش

 

 

 

تیمار آبی بذور. مقایسه تراکم بوته و صفات رویشی رقم باستان در شرایط شاهد و پیش6 جدول  

 صفت

 محل اجرا /  نوع تیمار

 تراکم بوته

 )متر مربع(

 ارتفاع گیاه

 متر()سانتی

 قطر ساقه

 متر()میلی
 تعداد پنجه تعداد برگ

 فامنین

 9/2 7/10 67/6 135 2/81 شاهد

 3 12 77/7 1/152 5/93 آبی تیمارپیش

 t *54/2 **45/4 *81/2 **54/3 22/0آماره 

 نهاوند

 1/3 7/11 14/7 8/141 3/83 شاهد

 3/3 6/12 54/8 4/161 7/97 آبی تیمارپیش

 t **38/3 **46/5 **70/4 44/1 80/0آماره 

 میانگین

 دو منطقه

 3 20/11 905/6 40/138 2/82 شاهد

 15/3 30/12 150/8 75/156 6/95 آبی تیمارپیش

درصد اختالف 

آبی  تیمارپیش

 با شاهد

2/16 3/13 1/18 8/9 5 

  1%و  5%در سطح احتمال  دارمعنیترتیب به  * *و  *
 

 

  

91 

 مهدی متقی و رضا عطاییی -استان همدان یزراع طیدر شرا بذر بر عملکرد علوفه ارقام  ارزن باستان و مهران یآب ماریتشیپ ریتأث

 



 
 
 
 

 

 
حت ه و صفات رویشی رقم باستان تتغییرات مقادیر تراکم بوت   

نشان داده شده است. در منطقه  6تیمار در جدول شرایط پیش

اد ، تعداقهسبیشترین مقادیر تراکم بوته، ارتفاع گیاه، قطر  ،فامنین

تیمار بود. مقایسه مربوط به شرایط پیش ،برگ و تعداد پنجه

ها برای تمامی صفات مورد بررسی )بجز صفت تعداد میانگین

دار بود. در منطقه نهاوند، معنی 5%پنجه( حداقل در سطح 

داری برای معنی اگرچه اختالف مشابهی داشت؛ تیمار تأثیرپیش

 دیرسبب افزایش مقا اما تعداد برگ و تعداد پنجه مشاهده نشد

 د. ازشتمامی صفات رویشی نسبت به شرایط عدم اعمال تیمار 

قطر  یاه،تراکم بوته، ارتفاع گنظر مقادیر میانگین دو منطقه نیز 

، 1/18%، 3/13%، 2/16%ترتیب ساقه، تعداد برگ و تعداد پنجه به

تیمار نسبت به شاهد افزایش نشان در شرایط پیش 5%و  %8/9

 داد.

 گیرینتیجهبحث و 
ی که پدیده تغییر اقلیم سبب کاهش میزان کنوندر شرایط 

از  استفادهلزوم بارندگی و توزیع نامناسب فصلی آن شده است، 

 پیشاز  هر روز بیش ،بر مانند ارزنکم آب پتانسیل گیاهان

 عملکردرغم معرفی ارقام سازگار و پر. علیشودمی احساس

 ،رقاماهای اخیر، عدم آشنایی کشاورزان با این ارزن در طی سال

 بیشترکه )خت بومیهای غیر یکنوارواج کشت تودهموجب 

ه . اگرچ(3) ه استشددر مناطق مختلف  عملکرد پایینی دارند(

 اام ،رندباالتری دا بومی عملکرد هایتودهارقام جدید نسبت به 

 زایشبهبود درآمد کشاورزان و ترغیب آنها به افالزم است جهت 

ن میزا ،زراعیهای بهسطح زیر کشت ارزن، با استفاده از روش

ات تحقیقدانه یا علوفه تولیدی در واحد سطح را افزایش داد. 

ارزن  ردعملکبذر بر افزایش  تیمارپیش تأثیرنشانگر  ،مختلف

 سبب  ،آبی تیمارپیشتحقیق نیز این در (. 11و  9، 5) باشدمی

 

 
 

 5/8%ترتیب افزایش میانگین عملکرد تر و خشک ارقام مهران )به

( نسبت به شرایط 2/10%و  1/9%ترتیب )به ( و باستان5/13%و 

ن امحقق سایرد. شعدم تیمار بذر در دو منطقه فامنین و نهاوند 

)و در نتیجه افزایش تراکم ارزن  هایگیاهچه استقراربهبود نیز 

 اندرا گزارش کردهبذر  آبی تیمارپیشبر اثر بوته در واحد سطح( 

افزایش  ،مورد بررسیدر هر دو رقم نیز  این پژوهش، در (10)

اهده شد. افزایش مش ،تیمارپیشبر اثر اعمال  نسبی تراکم بوته

نظر از افزایش عملکرد، سبب بهبود رقابت تراکم بوته، صرف

هرز شده و نیاز به مصرف سموم شیمیایی را  هایعلفگیاه با 

 . دهدمیکاهش 

طر قفاع گیاه، ارت ،بذر تیمارشرایط پیش درعالوه بر تراکم بوته، 

 ملکردکه تاثیر زیادی بر میزان عنیز ، تعداد برگ و پنجه ساقه

ر با تحقیقات سایحالت، افزایش نشان دادند که این  ،دارند

    ارـتیمط پیشـ. افزایش عملکرد در شرای(9)دارد تن مطابقامحقق

ن ر ایآبی، از نظر اقتصادی نیز به نفع کشاورزان است؛ چنانکه د

بی تیمار آ، میانگین افزایش درآمد کشاورزان از اعمال پیشمطالعه

ا بتومان در هکتار برآورد شد که 1150000برای دو رقم، حدود 

ان در سطح است 1399هکتار ارزن در سال  75توجه به کشت حدود 

توانست برای کشاورزان تیمار آبی میهمدان، انجام فراگیر پیش

 تومان سود داشته باشد. 86000000

در سال  و سموم مصرفی با توجه به افزایش چشمگیر بهای علوفه   

 رسدمی، به نظر یندهادامه این روند در سالهای آ اندازچشمو  1400

و کاهش  برای افزایش درآمد یروش مناسب ،بذرآبی  تیمارپیشکه 

 انجامچون  باشد.کاران و در نتیجه سودآوری بیشتر برای ارزن هزینه

نیاز به ، شیمیایی و فیزیکی هایروش ا استفاده ازبذر ب تیمارپیش

استفاده از بنابراین ، قیمت داردتجهیزات و یا مواد شیمیایی گران

 است. ترآسانو  ترصرفه با ،کشاورزانآبی برای  تیمارپیشروش 
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عملکرد علوفه تر و خشک ارقام مورد بررسی در ، تحقیقاین در 

 حالت. این تا حدودی باالتر از شهرستان فامنین بود نهاوندشهرستان 

در  ،شودمیکه سبب  استدلیل چهار کربنه بودن این گیاه هب احتماالً

باال و کمتر از آستانه تحمل  درجه حرارت  نیاز آبی، تأمینصورت 

یاه نمو گوسبب افزایش رشد (گرادسانتیدرجه  40بیش از )گرمایی 

 ، عملکرد نهایی را افزایش دهدرویشی صفاتمقادیر شده و با بهبود 

در شاهد و  تیمارپیشدر هر دو شرایط  رویشی مقادیر صفات(. 2)

)با  ( بیش از فامنینگرادسانتی 2/35ه دمای تابستان حداکثرنهاوند )با 

د توجیهی بر توانمیکه  بود (گرادسانتی 7/32 تابستانهحداکثر دمای 

نسبت به  ،علوفه تر و خشک در منطقه نهاوندبیشتر بودن عملکرد 

مهران  رقم تولیدی در دو منطقه، علوفه از نظر میانگین  منطقه فامنین باشد.

 ،این امرعلت ی اول و دوم( برتر از رقم باستان بود. هاچینیک از هردر )

 پنجه در رقم مهران تولید باالی به سبب پتانسیل ،یش از هر چیزب احتماالً

ارقام  در کنار چند چینه بودن، از خصوصیات ممتاز است که پنجه( 5 -12)

خصوصیت تولید تعداد زیاد پنجه عالوه  ،همچنین. باشدمیارزن مرواریدی 

بنابراین ، شودمیهای هرز از رشد علف مانع تا حدودی ،بر افزایش عملکرد

)مانند  رایج در استان گیاهان زراعیرا در تناوب با سایر مهران رقم  توانمی

 .هدکاهش دشیمیایی را  هایکشعلفتفاده از اس تا نمودوارد  کلزا و گندم(

 وفه ارقام ارزنبا توجه به افزایش عملکرد عل ؛بندیجمععنوان به   

نوان عهین روش باآبی بذر، استفاده از  تیمارپیشمورد بررسی بر اثر 

 تراکم افزایش) هاگیاهچه استقرار بهبود برایهزینه روشی ساده و کم

توصیه  ،بیشتر عملکرد در نهایت، نمو گیاه وورشد افزایش ،(بوته

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 توصیه ترویجی
 تبرای شش ساع ربا قرار دادن کیسه بذآبی بذر ارزن  تیمارپیش -1

کردن و سپس پخش حاوی آب در بشکه یا هر گونه ظرف مناسب

، یکنواخت بذور بر روی سطح زمین کنار مزرعه در طول شب

وی پارچه کنفی ربذور را بر  توانمیهمچنین . شودمیانجام براحتی 

رو  و ساعت، اقدام به زیر پنجیا  چهارقرار داد و پس از گذشت 

 د تا هوادهی بهتر انجام شود.نموآنها کردن 

توانند در کنار پوشش بذر با بذر می عرضهتهیه و  هایشرکت  -2

ها، کشها و قارچکشکردن آن به آفتعناصر غذایی و یا آغشته

ار ه بازشده را ب تیمارپیشآبی بذر را نیز انجام دهند و بذر  تیمارپیش

 کیفیت بذر مصرفی افزایش یابد. روشین ه اعرضه کنند تا ب

بخش  بردارانبهرهتحقیقاتی به  هاییافتهانتقال  منظوربه -3

همیت و روش ادر زمینه  رسانیاطالعکه  شودمیکشاورزی، توصیه 

  هایدورهاز طریق اجرای  ر ارزنآبی بذ تیمارپیشمناسب 

، حضوری، مجازی و یا ارائه مواد کمک آموزشی )نشریه ترویجی

  (.5پوستر و ...( انجام شود )تصویر 

های ان)شهرستانمناطق جنوبی استان همد یتوجه به گرم با -4

لی مناطق شما نسبت بهنهاوند، تویسرکان، مالیر و اسدآباد( 

و  های فامنین، رزن، همدان، بهار، کبودرآهنگاستان )شهرستان

طق در منا (تقریباً دو هفته)سرمای پاییزه رسی دیرنیز قهاوند( و 

ه ینچند چدلیل رسد که رقم مهران بهجنوبی استان، به نظر می

، تاندر مقایسه با رقم باس ،بودن و نیاز به فصل رشد طوالنی

 .داردبرای کاشت در مناطق جنوبی استان  را شرایط بهتری
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شهرستان نهاون جیترو ندهیروز مزرعه ارقام ارزن مهران و باستان با حضور نما یبرگزار  -5 ریصوت

 

 

 شهرستان نهاوند جیترو ندهیروز مزرعه ارقام ارزن مهران و باستان با حضور نما یبرگزار  -5 ریصوت
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