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 چکیده
 عملکزرد اجززای و عملکرد فیزیولوژیک، مورفولوژیک، صفات بر زیستی کود کاربرد و آبیاری مختلف هایرژیم اثر بررسی منظوربه

 تحقیقزاتی مزرعزه در تکرار چهار با تصادفی کامل هایبلوك پایۀ طرح قالب در فاکتوریل اسپلیت صورتبه آزمایشی ارزن، رقم دو

 سزه در اصزلی عامزل عنوانبزه رطوبتی های رژیم آزمایش این در. گردید اجرا 1396 سال در فریدونشهر شهرستان نور پیام دانشگاه

 و 5/0 کزاربرد، عزدم: شامل سطح سه در زیستی کود کاربرد و اصلی هایکرت در( گیاه آبی نیاز درصد 50 و 75 ،100 تأمین) سطح

( باسزتان و گلبزا ) ارزن رقزم دو و( بزذرمال صورتبه برازیلنس آزوسپیریلوم و کروکوکوم ازتوباکتر باکتری) ستیزی کود لیتر یک

 موجزب آبزیکم تنش که داد نشان ها داده واریانس تجزیه نتایج. بودند فرعی هایدرکرت فاکتوریل صورتبه فرعی عوامل عنوانبه

 وزن خوشزه، در دانه تعداد بوته، در خوشه تعداد بیولوژیک، عملکرد برگ، آب محتوای ،رسیدگی تا روز بوته، ارتفاع دارمعنی کاهش

 یزک کزاربرد و آبیکم تنش بدون تیمارهای در ارزن دانه عملکرد کمترین و بیشترین. شد برداشت شاخص و دانه عملکرد دانه، هزار

 از حزاکی که شد حاصل( هکتار در کیلوگرم 75/318 و 25/1071) زیستی کود مصر  بدون و آبیکم شدید تنش و زیستی کود لیتر

 کزود کزاربرد ،آزمزایش این از آمده دستبه نتایج اساس بر. باشدمی صفت این بر آبیکم شدید تنش از ناشی درصدی 2/63 کاهش

 نظر از باستان رقم. دده کاهش را ارزن رقم دو هر در عملکرد اجزای و عملکرد بر آبیکم تنش از ناشی مضر اثرات توانست زیستی،

 .داد نشان برتری گلبا  رقم به نسبت زیستی کود کاربرد عدمو کاربرد از اعم رطوبتی، مختلف هایرژیم در دانه و بیولوژیک عملکرد

 .کم آبیاریعملکرد بیولوژیک، ازتوباکتر، ازوسپیریلیوم، صفات زراعی،  :کلیدي هايهواژ
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ABSTRACT  
To investigate the effect of different irrigation regimes and bio-fertilizers application on morphological, 

physiological, yield and yield components of two millet cultivars, an experiment was conducted as split 

factorial based on complete randomized block s design with four replications on the research farm of 

Fereydunshahr, Esfahan province in 2016. In this experiment, irrigation regimes were considered as the 

main plots with three levels (100, 75 and 50 percent of plant water requirement) while bio-fertilizer (with 
three levels including control, using 1 or 0.5 L .ha-1 Azotobacter chroococcum  and Azospirillum brasilense as 

seed inoculation) and millet cultivars (including Golbaf and Bastan) were arranged as factorial sub plots. 

The results of varience analysis showed that plant height, days to maturity, relative water content, 

biological yield, number of panicles per plant, number of seeds per panicle, the thousand-seed weight, grain 

yield, harvest index were significantly decreased under the water deficit stress. The highest seed yield 

obtained in non-stressed treatments by using 1 liter of bio fertilizer while the lowest was observed under the 

severe deficit water stress without bio fertilizer which indicates a 63.2%  reduction in seed yield due to the 

severe water. According to the results of this experiment, the application of bio fertilizer could reduce the 

harmful effects of water stress on yield and yield components in both millet varieties. Bastan cultivar 

showed greater biological and seed yield advantage over Golbaf cultivar under different irrigation regimes 

including with or without bio-fertilizers. 

Keywords: Agronomical traits, Azotobacter, Azospirillum, biological yield, low irrigation. 
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 مقدمه

در ايران از يک طرف، عدم توجه الزم به افزايش کمیی 

و کیفی علوفه، موجب کمبیود ووشیو و میواد یبویی و 

کاهش کیفیو آنها و از سوی ديگر بر اثر فشیار دام بیر 

ها و مراتع طبیعی، به نابودی بخیش عییمیی از جوگل

اسیو. بویابراي ، توجیه بیه پوشش وییاهی موریر شد 

ای با روش علمی در کشور اهمیو عو ویاهان علوفهزرا

 (.Norouzi et al., 2014خاصی دارد )

زای غیرزنید  در تري  عوامیل تیوشآب و نیتروژن، از مهم

طور مسیتییم و باشیود کیه بیهکاهش عملکرد ویاهان می

غیرمستییم در عملکرد دستگا  فتوسوتزی ویاهان اختالل 

سم، باعث کاهش رشد و نمیو ايراد کرد  و با تغییر متابویی

 (. Baghbani- Arani et al., 2017وردنید )ویاهیان می

زياد بودن میزان تبخیر و تعیر  و مـییدوديو موییابع 

آب سییبب کییاهش طیییول دور  رشییید و عملکیییرد 

شیود و ايی  موعیوز ییزوم توجیه ویاهیان زراعیی می

 بیشتر به مطایعه تیوش خشکی، انتخاب ارقام متـمیل

(Hayati et al., 2011; Mashayek hi et al., 2016 )

و تغیییر ایگیوی کشاورزی بیه سیمو کشیو ویاهیان 

 نمايییدسییازوار بییه شییرايي خیییشکی را طلییب می

(Kazemi Arbat, 1995; Mashayek hi et al., 

هیای رسد کیه يکیی از را بویابراي  بیه نیر می(. 2016

ویاهیان  و کاشیو اصیال  میابله بیا تییوش خشییکی،

و زودرس اسیو و شیواخو ايی  موعیوز کیه متـمل 

هییا گگونییه بییا تیوش هر يک از ویاهان يیا ژنوتییپ

بییرای  کووید، ایا ز اهمییو اسیو و انتخییابمیمیابله 

ویاهیییانی کییییه بییییدي  شیییکل از تییییوش خشییییکی 

زيییادی همییرا   هییایبیا موفیییو کووید،اجتوییاب میی

هییای (. ژنوتیپNakhaei et al., 2014) اسیییوبیییود 

دیییل برخورداری از فصیل رشید کوتیا ، مختلیف ارزن بیه

توانوییید در شیییرايي بیییه آب کمتییری نیییاز دارنیید و می

نامیییساعد مـیطیییی نسییبو بییه سییاير غییال  مـصییول 

 ;Kazemi Arbat, 1995بییییشتری توییییید کووییید )

Hayati et al., 2011; Nakhaei et al., 2014 .) رشید

بی بیاال بیه خییشکی، گهییار کربوییه سريع، تـمل نس

بودن، توانايی باالی تویید آن در نواای ورم و خشک و 

هییای سییه کارآيی باالتر مصیرف آب نسیبو بیه وونه

ها به مویور کیشو در کربویه، از خصوصیا  ويژ  ارزن

ویردد نیواای بییا مـیدوديو مویابع آب مـسیوب می

(Hayati et al., 2011 .) 

کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفییی در بررسیی تأثیر 

Setaria italic Lای )ارزن علوفیه اسیو ( وزارش شد .

که اي  ویا  از آسیتانه تـمیل نسیبی بیااليی بیه شیرايي 

تواند ویا  مواسبی برای کشیو آبی برخوردار بود  و میکم

آب کشور باشد و تویید علوفیه در مویاطق ورمسییر و کیم

(Nak haei et al., 2014; Hayati et al., 2011 .) 

اسییو  نتايج تـیییا  انرام شد  بیر ارزن نشیان داد 

توش رطوبتی )خفیف و شديد( سیبب کیاهش صیفا  

تعداد خوشه در وااد سطح، تعداد دانه در خوشه، وزن 

ویردد هزار دانه، عملکرد دانییه و علوفییه خشییک می

(Hayati et al., 2011; Nak haei et al., 2014 در .)

 & Tadayonزاد  سورشیرانی )ییی تدي  و کريمتـی

Karimzadeh Soureshjani, 2017 وزارش کردنید )

کاهش میزان آب آبیاری، باعث کاهش ارتفاز بوتیه، که 

شاخص سطح برگ، مـتوای نسبی آب برگ، عملکیرد 

تییود  )بیومییاس(،  زيسییو دانییه و اجییزای آن، عملکییرد

در  کلروفیل کیلکارايی مصرف آب و  شاخص برداشو،

 بیشتري  درصد کاهش عملکردکه ایوونهارزن ورديد به

 100نسبو به تیمار شاهد )تیأمی   (درصد 2/77دانه )

 درصید نییاز آبیی 25در تیمار تیأمی  ( درصد نیاز آبی

برخیی پژوهشیگران در نتیايج  از سیويیدسو آمید. به

کردنید، تیوش رطیوبتی )دور  های خود وزارشبررسی

بر عملکرد دانه، وزن خوشه،  ثیریروز( تأ 14و  7آبیاری 

 شییاخص رییه بیارور،شیمار پو وزن دانیه، شیمار پورییه،

نیتروژن برگ ارزن  و درصدبرگ  سطح خوشه، برداشو

 ارزن مرواريیییدی ،(Panicum miliaceum) پروسیییو

(Pennisetum glaucum و )روبییییییاهی ارزن دم 

(Setaria italica) شوندا (Khazaie et al., 2005). 
عووان جیايگزي  طبیعیی کودهیای تی بیهکودهای زيس

شیمیايی، نیش مثبو و غیرقابیل انکیاری در میديريو 

پايدار خاك و در نهايو پايداری کل سیستم کشاورزی 

دارند. کودهای زيستی موـصراً به مواد آییی ااصیل از 

شیود کودهای دامی، اعافا  ویاهی و غیر  اطال  نمی

که  هايیانیسمبلکه توییدا  ااصل از فعاییو میکروارو
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در ارتباط با تثبیو نیتروژن و يا فراهمی فسفر و سیاير 

 شیوندعواصر غذايی در خاك هستود را نییز شیامل می

(Kennedy et al., 2004 .)ها از ايی  میکرواروانیسیم

تیوان بیه ازتوبیاکتر و آزوسییريلیوم، سیودوموناس و می

 مـیییی (. Zahir et al., 2004باسیلوس اشار  کیرد )

(Vessey, 2003; Siahmargue et al., 2014)  اظهیار

داشتود بهبود رشد ویا  در نتیره تلییح با ازتوبیاکتر و 

دییل تثبیو نیتروژن نیسیو بلکیه آزوسیريلیوم فیي به

های تـريک کوود  رشد از قبیل دییل سوتز هورمونبه

سیتوکوی ، اسیدجیبرییک، اکسی ، اسیدهای آمیویه و 

باشیییید. در تـیییییییی می Bهییییای وییییرو  ويتامی 

 Siahmargue et al.(2014سیاهمروويی و همکیاران )

ویزارش کردنید کییاربرد کودهیای زيسیتی در افییزايش 

عملکرد کمی و کیفی ویا  ارزن مرواريدی مؤثر بود  و 

تلیییح بیذر آن بیا کودهیای زيسیتی عیالو  بیر تویییید 

های مـرك رشد، باعیث توسیعه سیطح فعیال هورمون

افزايش دسترسیی وییا  بیه عواصیر  ای وسیستم ريشه

های رشدی )شیاخص غذايی شد  که در نهايو شاخص

سطح بیرگ و سیرعو رشید وییا ( ارزن مرواريیدی را 

افزايش داد. همچوی  در تـیییی نشان داد  شد تلییح 

( بیا .Linum usitatissimum Lبیذر ولرنییب بهیار  )

بییاکتری آزادزی ازتوبیییاکتر و يیییک قیییارط بییا رابطییه 

ريزايی، افیییزون بیییر افیییزايش عملکیییرد دانیییه و میکیو

درصید روغ ، باعیث افیزايش میاومیو وییا  در برابیر 

عوامیل نامسیاعد مـیطی و بهبود کیفیو مـصول شد 

(Mirshek ari et al., 2012.) 

با توجه به یزوم مديريو تغذيه ویاهی در راستای رفیع 

ی نیاز غذايی ویاهان در جهو افزايش عملکرد و پايدار

تویید در شرايي کم آبیاری در راستای کشاورزی پايدار 

عووان يییک ویییا  و اهمییو و جايگیا  وییا  ارزن بیه

ای مهییم و معرفیی ارقیام متـمیل بیه خشیکی، علوفه

آبیی بیر هیدف از پژوهش ااعر بررسی تأثیر توش کم

برخی خصوصیا  کمی و کیفیی دو رقیم ارزن و تیأثیر 

هیو جبیران خسیار  مصیرف کودهیای زيسیتی در ج

 باشد.آبی میناشی از توش کم

 

 هامواد و روش

 در مزرعیه تـییییاتی 1396 آزمايش در سیال زراعیی

واقیع در اراعیی کشیاورزی جویوب دانشگا  پییام نیور 

 56درجییه و  32فريدونشییهر بییا موقعیییو جغرافیییايی 

دقییییه طییول  7درجییه و  50دقییییه عییرا شییمایی و 

سطح دريا اجیرا شید. بیر  متر از 2530شمایی و ارتفاز 

اساس اطالعا  ايستگا  هواشواسیی اصیفهان، متوسیي 

باشید. کیه متیر میمیلی 590بارندوی ساییانه موطییه 

 1395-96شرايي اقلیمی موطیه در طول فصل زراعیی 

 آزمايش بیه انرام از اسو. قبل( ارا ه شد 1در جدول )

 شییمیايی خیاك، و فیزيکی خصوصیا  تعیی  مویور

متری خیاك سیانتی 30رداری از عمق صیفر تیا بنمونه

 اسو. ( ارا ه شد 2جدول ) صور  ورفو که در

 1396در سال  : میانگی  ماهانه بیشیوه و کمیوه دمای هوا )درجه سانتیگراد( طی فصل رشد ارزن1جدول 
Table 1:The Average of monthly maximum and minimum air temperatures (°C) during the 

growing season of millet in 2017 
Annual mean September August July June Months 

16 33 41 37 35 Maximum air temperatures (°C) 

4.5 9 12 13 11 Maximum air temperatures (°C) 

 
 آزمايش مـل خاك شیمیا ی و فیزيکی ترزيه نتايج -2 جدول

Table 2. The Chemical and physical characteristics of the soil experimental. 
P 

(mg.k g-

1) 
EC 

(dS.m -1) pH 
Organic 
Carbon 

(% ) 
Bulk  Density 

(g.cm -3) 
Total 

Nitrogen 

(% )   

K  
(mg.k g-1) 

Soil Texture 
Depth 

(cm) 

9.4 2.7 8.1 0.5 1.5 0.1 401 Loamy Clay 0-30 
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عامل اصلی در سه  عووانآبی بهدر اي  آزمايش توش کم

سطح )شاهد بدون توش، توش خفیف و شديد و آبیاری 

درصید  50و  75 ،100 بر اساس نیاز آبی ویا ، تیأمی 

های اصلی و کاربرد کود زيستی نیاز آبی ویا ( در کر 

ییتر کیود  و يک 5/0در سه سطح شامل : عدم مصرف، 

Sajadi Nikکیلییوورم بییذر ) 9بییرای  زيسییتی  & 

Y adavi, 2014) ( ولبییافو دو رقییم ارزن  )و باسییتان

هیای صور  فاکتوريل در کر عووان عوامل فرعی بهبه

)رقییم باسییتان( ارزن دم  KFM9اليیی  فرعییی بودنیید. 

Setaria italica Lروباهی ) عملکیرد علوفییه  با( اسو .

 25 قصییلهکتیار، عملکیرد  تی  در 4اییی  3خیشک 

تیی   3 ایییی 5/2هکتار، عملکرد دانه  تی  در 30اییی 

و تـمییل  صفا  ديگیری نیییر زودرسیی در هکتیار و

، تعداد روز بودیمطلوب به ورس در مراله دانه بیسیار

ورم و میاوم به  5/3روز و وزن هزار دانه  57تا ولدهی 

و اکوتییپ  .(Mehrani et al., 2013) خشیکی اسیو

Panicum miliaceumولباف ارزن معمیویی )  L بیا  (.

و دانه، وزن هزار دانه و تـمل بیشتر عملکرد بیویوژيک 

 باشیییدبیییه خشیییکی نسیییبو بیییه رقیییم باسیییتان می

Mashayek hi et al., 2016)). 

تلفییی از دو کود زيستی مورد استفاد  در اي  تـییق، 

با  باکتری ازتوباکتر کروکوکوم و آزوسییريلوم برازيلوس

 کود استفاد  شد  ازکه  بود CFU/ML 710هایغلیو

پس از  ان ساخو کشور مایزی تهیه شد.بیو اوس رکوش

با دسو  25/3/1396در تاريخ واورو شدن زمی ، کشو 

آزمايش خیاك، کودهیای  ۀبر اساس نتیر انرام ورديد.

ترتیب به میدار شیمیايی پايه شامل نیتروژن و فسفر به

کیلوورم در هکتیار از مویابع اور  و سیوپر  150و  100

ك اعافه ورديید. فسفا  تريیل همزمان با کشو به خا

درصید در مرالیه  30صیور  سیرك )کود نیتروژن به

درصد در  30درصد در مراله ساقه رفت  و  40کاشو، 

های مورد نیر و فسیفر دهی( به کر مراله شروز ول

طور کامل به خاك داد  شد. به مویور در زمان کاشو به

اعمال تیمار کود زيستی، بذور ارزن را در زمان کاشو به 

ک ساعو در مايه تلییح خیساند  و سیس بذور مد  ي

دور از نور خورشیید خشیک شیدند. بالفاصیله پیس از 

خشک شدن بذور تلییح شد  اقدام به کشو بذور شید 

(Siahmargue et al., 2014 .) هر کر  فرعیی شیامل

متر و سانتی 50 شش رديف کاشو با فاصله بی  رديف

(. Zabet et al., 2015متر بیود )سانتی 10روی رديف 

متری و بی  تکرارهیا سانتی 75بی  دو کر  يک پشته 

دو متر فاصله برای جلوویری از نشو رطوبیو در نییر 

با اسیتفاد  از  FAOورفته شد. نیاز آبی به کمک روش 

و بیا در نییر ویرفت  A آمار تبخیر از تشیتک کیالس 

درصد برای پخش آب در مزرعه تعیی  شد  80راندمان 
:(Hellen et al., 1998)  

عییريب تشییتک × متییر( تبخیییر از تشییتک )میلی[1]  

 ) مترتبخیر و تعر  ویا  مرجع )میلی = (7/0)

عیريب × متیر( تبخیر و تعر  وییا  مرجیع )میلی [2]

 متر(ویاهی = تبخیر و تعر  ویا  )میلی

در ايیی  روش بییرای تعیییی  عییريب ویییاهی در مرااییل 

  ورديید اسیتفادFAO های مختلف رشد از دسیتورایعمل

(Hellen, et al., 1998; Zabet et al., 2015 .)که هوگامی

درصید  40مییزان  میزان رطوبو خاك در تیمار شاهد بیه

رسید آبیاری صیور   رطوبو خاك، در اد ظرفیو زراعی

میورد نییاز تیا رسییدن بیه  ورفو، به ايوگونه کیه مییزان آب

وااید سیطح بیرای تیمیار آبیی  رطوبو در ظرفیو زراعی در

هیای شیاهد مـاسبه و بیه کیر ( درصد نیاز آبی100هد )شا

 ,Tadayon & Karimzadeh Soureshjani) داد  شید

درصیید میییزان آب  50و  75 . همچوییی  میییادير(2017

کوتیور ارمیی بیه تیمارهیای  شد  با استفاد  از مـاسبه

ترتیب )مرموز آب مصیرفی بیه آبیاری اختصاص داد  شد

رصید رطوبیو ظرفییو د 50و  75، 100برای تیمارهیای 

 ییتر بود(.  4436، 6060، 8496زراعی برابر: 

RWآب ) نسبی مـتوای ویریبرای انداز  Cساعو ( در 

 يافته در زمیان ولیدهی توسعه برگ آخري  از 12-14

 هر بوتیه از شد  جدا هایبرگ شد. انرام نمونه برداری

شدند  داد  قرار پالستیکی هایکیسه در جداوانه طوربه

 هایتکیه ها روینمونیه آب، تلفا  از جلوویری برای و

 آنهیا تیر وزن و موتیل آزمايشگا  به يخ قرار داد  شد و

دو بیار  میطیر آب در هیابرگ سییس .شید ویریانداز 

 برای کم نور و دمای اتا  در ساعو 24 مد  به تیطیر،

 مید  اي  از شدند و پس غوطه ور اشباز وزن مـاسبه

 وزن شد  و  خشک مال کاغذیدست با دقو با هانمونه

 وزن ویریانیداز  شید. بیرای ویریانیداز  آنهیا اشیباز

 درجه 70 دمای در ساعو 24مد   به هانمونه خشک،
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RWقرار ورفتود.  آون در سانتیگراد C  مطیابق فرمیول

  (:Almeselmani et al., 2015) ( مـاسبه شد1رابطه )

(1)  RW C= [ن وز – وزن اشباز /وزن خشک – وزن تر

  100 × [خشک

در زمیان رسیدوی فیزيویوژيیک دانیه، پیس از ایذف 

متیر از ابتدا و انتهای هر کر   5/0های ااشیه و رديف

وییا  صییفاتی  10با برداشو از خطیوط مییانی بیرای 

نیییر ارتفاز بوته، تعداد خوشه در هر ویا ، تعداد دانیه 

در خوشه، شاخص برداشو، عملکیرد بیویوژيییک، وزن 

 ویری شدند. ر دانیه و عملکرد دانه انداز هیزا

های آماری صور  ورفتیه بیا اسیتفاد  از تمامی ترزيه

 SASانریام پیذيرفو ) SAS 9(1.3)افیزار آمیاری نرم

Institute Inc., 2002.)  قبیل از انریام عمیل ترزيیه

)بیا اسیتفاد   هاواريانس، از نرمال بودن توزيع باقیماند 

یوییان ااصییل شیید. ترزيییه ( اطمUnivariateاز رويییه 

 GLMهای آزمايش بیا اسیتفاد  از رويیه واريانس داد 

 )مدل خطی تعمیم يافته( انرام شد. میايسیۀ مییانگی 

تیمارهای آزمايشی بیه روش آزمیون ایداقل اخیتالف 

 ( در سطح پوج درصد انرام ورفو.LSDدار )معوی

ها نشیان ترزيه واريانس داد تعداد روز تا رسیدگی: 

هیای اد روز تا رسیدوی فیي تـیو تیأثیر رژيمتعد داد

هیا آبیاری قرار ورفو. بر اساس نتايج میايسیه میانگی 

آبی، تعداد روز تیا (، با افزايش شد  توش کم3)جدول 

برداشو کاهش يافو. بیشتري  تعداد روز تیا برداشیو 

روز و کمتري  آن در تیمار توش 106در تیمار شاهد با 

 (. 4مشاهد  ورديد )جدول روز  98آبی با شديد کم
اجتویییاب از تیییوش رسید کیه ارزن بیرای به نیر می

به عووان يیک که -رشد انتهای فصل ويژ  دررطوبتی به

از طريییق تسیريع - راهبیرد اکویوژيییک مطیر  اسیو

فوویییوژی، ،گرخییییه زنییییدوی خییییود را تکمیییییل 

مـییی   .کودکییرد  و بییه نییوعی از خشکی فرار می

آبی باعث کاهش تعیداد روز تیا ش کردند توش کموزار

 ولییییییییدهی و رسییییییییییدوی در شیییییییییوبلیله 

(Trigonella foenum-graecum L .( )Baghbani-

Arani, 2017( خاکشییر ،)Descurainia sophia L . )

(Mok htassi-Bidgoli et al., 2013 و ارزن دم )

( ورديد. وومز و همکیاران Lian et al., 2016روباهی )

(Gomez et al. (1991  در مطایعیییا  خیییود روی

را در شیرايي آفتابگردان و نخود کاهش طول دور  رشد

رس و ديییررس آبییی در ارقییام زودرس، میییانتییوش کم

نسبو به شرايي عادی وزارش کردند. يعوی ویاهان در 

آبی، بعد از مرالیه پیر شیدن دانیه بیا شرايي توش کم

سرعو بیشتری نسیبو بیه مراایل قبیل وارد مرالیه 

توانید يیک مکانیسیم فیرار از اند که مییسیدوی شد ر

 خشکی مویور شود.

همچوی  در مطابییو بیا نتیايج ايی  تـیییق،مـییی  

وزارش کردند که تعداد روز تا برداشو شوبلیله  ديگری

(Baghbani-Arani, 2017( و خاکشیر )Mok htassi-

Bidgoli et al., 2013 تـو تأثیر کود و در شیوبلیله )

(Bazazi et al., 2013 و آفتیییابگردان و نخیییود ) 

(Gomez et al., 1991 .تـو تأثیر رقم قرار نگرفو ) 

ترزيه واريانس صفا  نشان داد اثیر سیاد  : بوته ارتفاع

سطو  آبیاری، کاربرد کیود زيسیتی و رقیم و بیرهمکوش 

دار بیود. سطو  آبیاری و کود زيستی بر ارتفاز ارزن معویی

ن داد کیه بیشیتري  و میايسه میانگی  هیای صیفا  نشیا

ترتیب در تیمارهیای بیدون کمتري  میزان ارتفاز ویا  بیه

توش آبی با تلییح کیود زيسیتی بیه مییزان يیک ییتیر در 

( و تیمار توش شديد رطوبتی بیدون تلیییح I1B3هکتار )

متر( سییانتی 20/97و  I3B1( )07/123بییا کییود زيسییتی )

آبییی بییا کییاهش (. تییوش کم5مشییاهد  ورديیید )جییدول 

تییوای آب، فشییار آمییاس و پژمردوییی و بسییته شییدن مـ

ها، سبب کاهش رشد سلول، رشد و عملکرد ویاهان روزنه

(. در تـیییی روی Manivannan et al., 2007وردد )می

ارزن وییزارش کردنیید بیشییتري  کییاهش ارتفییاز بوتییه در 

درصید نییاز آبیی( بیه  100میايسه با تیمار شاهد )تأمی  

درصید نییاز آبیی را داد  25ار درصد، در تیم 8/45میزان 

(Tadayon & Karimzadeh Soureshjani, 2017.) 
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 آبیاری و کود زيستیرژيم  تأثیر ترزيه واريانس صفا  زراعی، مورفویوژيکی و فیزيویوژيکی بر ارقام ارزن تـو -3جدول 
Table 3.The Analysis of variance for agronomical, morphological and physiological characteristics 

of millet cultivars under the effect of irrigation regime and bio- fertilizer treatment. 

S.O.V df 
Days to 

maturity 

Plant 
height 

 

Number 

of panicle 
in plant 

Number 
of seed 

in 
panicle 

1000-

seeds 
weight 

Grain yield RW C Harvest 
index 

Biological 
yield 

 
 Mean squares 

Block 3 402.9 * 397.8 * 0.3 ns 9.2 ** 88.6 * 5202.3 ns 21.1 ns 86.1 ** 599120.4 * 

I 2 420.9 * 2149.4** 17.2** 123.1** 7.7 ns 1498699.7** 380.5** 5.8 ns 17157746.9** 
Main 
error 

6 69.6 10.8 0.3 0.5 12.2 1203.8 13.4 4.7 89622.4 

B 2 28.4 ns 89.8* 2.3** 28.3** 4.8 ns 332411.8** 62.4 ns 5.3 ns 3860262.1** 

C 1 21.1 ns 15.7 ns 0.01 ns 16.5** 14.7 ns 45625.3** 99.9 ns 3.2 ns 662726.7** 

I×B 4 23.5 ns 83.7* 4.8** 6.2** 32.1* 4361.8* 25.1 ns 110.2** 507960.1** 

I×C 2 7.1 ns 2.5 ns 0.6 ns 1.4 ns 3.8 ns 1473.9 ns 11.3 ns 7.9 ns 94196.1 ns 

B×C 2 0.0 ns 10.2 ns 0.2 ns 1.3 ns 3.4 ns 1993.2 ns 3.0 ns 13.9 ns 327552.2* 

I×B×C 4 7.0 ns 10.1 ns 0.2 ns 2.9 ns 29.1 * 454.2 ns 56.6 ns 59.0 ** 329124.7 ** 
Sub 

error 
45 23.0 ns 23. 8 0.3 1.9 10.0 1184.3 71.9 10.2 75174.8 

C.V. (% ) - 4.7 7.2 9.7 14.2 9.5 4.9 11.1 9.2 11.4 

I ،آبیاری :B :باکتری ،C :رقم 
 دار در سطح ااتمال پوج و يک درصدترتیب معوی: به**و  *

* and **: Significant at 5%  and 1%  probability level, respectively 

 

 ثیر آبیاری و رقمأارزن تـو ت تعداد روز تا رسیدوی، عملکرد دانه و میزان آب نسبی برگ هایمیايسه میانگی  -4جدول 

Table 4.The Mean comparison of the number of day to maturity, grain yield and RW C in millet 

under the effect of irrigation and cultivar 
Grain yield 

)1-(k g ha  Number of 
seed in panicle  

RW C 
(% ) 

 Days to maturity 
(Day)  Treatments 

-  -  80.59 a  106.54 a  1I 
-  -  76.25 b  102.25 ab  2I 
-  -  72.63 c  98.16 b  3I 

 
674.63 b  409.0b  -  -  Golbaf 
725.00 a  410.1a  -  -  Bastan 

1I ،)2= آبیاری بر اساس نیاز آبی ویا  )شاهدI = 3درصد نیاز آبی وییا ،  75آبیاری به میزانI 50= آبییاری بیه مییزان 

 درصد نیاز آبی ویا 

در سیطح پیوج درصید،  LSDهای دارای اروف يکسان در هر ستون بر اساس آزمون دار نشد ؛ میانگی : داد  معوی-

 دار با هم ندارند.اختالف معوی

I1= unstressed )Control), Irrigation based on the plant's water requirement, I2= Irrigation at 

75%  of the plant's water requirement, I3= Irrigation at 50%  of the plant's water requirement. 
–, Data is not significant; means in each column followed by similar letter (s) are not significantly 

different at 5%  probability level by LSD Test. 
 

تلییح بذر ارزن با کود زيسیتی در هیر سیه رژيیم آبییاری 

سبب افزايش ارتفیاز بوتیه ورديید، وییی بیشیتري  تیأثیر 

 (.5دار را در شرايي بدون توش ايراد کیرد )جیدول معوی

های صور  ورفته به کاهش میزان آییودوی و در پژوهش
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تلییح موفق کودهای زيستی با ريشه ویاهان تـو تیوش 

 ;Soleymani & Pirzad, 2016  اسو )رطوبتی اشار  شد

Habibzadeh et al., 2013 ارتفاز بوته شاخصی از رشد .)

شود و با توجه به اي  واقعیو کیه رويشی مـسوب می

باشید، نیتروژن از عواصر اساسی برای رشد رويشیی می

دسترسییی بییه نیتییروژن بیشییتر، افییزايش جییذب آن و 

یی افیزايش فتوسوتز بیشتر توسي ویا  از داليل ااتمیا

باشیید ارتفییاز در تیمارهییای دارای کییود زيسییتی می

(Baghbani- Arani et al., 2017.) 

 
 

 کود زيستی ×ارزن تـو تأثیر برهمکوش آبیاری ارتفاز و صفا  زراعی ارقام های میايسه میانگی  -5جدول 

Table 5-The Means comparison of plant height and agronomical traits in millet cultivars under the 

effect of irrigation × bio fertilizer interaction 
Grain 

yield 
)1-(k g ha 

 Number of seed 

in panicle 
 Number of 

panicle in plant 
 

Plant 

height 
(cm) 

 

Bio-
fertilizer 

 

Irrigation 
 

865.63c  411.05 ab  6.56 b  117.65 b  1B 

1I 927.38 b  411.74 a  5.80 cd  116.28 b  2B 
1071.25 a  411.47 a  7.25 a  123.07 a  3B 
583.63 f  408.65 c  4.96 ef  103.35 c  1B 

2I 665.38 e  410.01 bc  5.37 de  103.81 c  2B 
819.25 d  411.56 a  5.38 de  105.19 c  3B 
318.75 h  405.79 d  4.12 g  97.20 d  1B 

3I 466.88 g  406.29 d  5.98 c  105.76 c  2B 

580.25 f  408.92 c  4.73 f  101.33cd  3B 
 

1I ،)2= آبیاری بر اساس نیاز آبی ویا  )شاهدI 3درصد نیاز آبی ویا ،  75= آبیاری به میزانI درصد  50= آبیاری به میزان

= 3Bییتر کود زيستی ازتوبیاکتر   آزوسیییريلیوم،  5/0 = میزان2B= عدم مصرف کود زيستی )شاهد(،  1Bنیاز آبی ویا  ؛

 يک ییتر کود زيستی ازتوباکتر   آزوسییريلیوم.

 دار با هم ندارند.در سطح پوج درصد، اختالف معوی LSDهای دارای اروف يکسان در هر ستون بر اساس آزمون میانگی 
I1= unstressed(Control), Irrigation based on the plant's water requirement, I2= Irrigation at 75%  of 

the plant's water requirement, I3= Irrigation at 50%  of the plant's water requirement; B 1, B2 and  

B3: no bio-fertilizer(Control), 0.5 liters of Azotobacter + Azospirillium and 1 liters of Azotobacter + 

Azospirillium bio-fertilizer respectively.The Means in each column followed by similar letter (s) are 

not significantly different at 5%  probability level by LSD Test. 

 

ترزيه واريانس نشیان داد کیه تعداد خوشه در گیاه: 

اثر اصلی سطو  آبیاری و تلییح با کیود زيسیتی و اثیر 

دووانه آبیاری و کود زيستی بر تعیداد خوشیه در وییا  

(. نتیايج 3دار شید )جیدول در سطح يک درصد معویی

ها ااکی از آن اسو که با کیاهش آب میايسه میانگی 

که ایوونهکاهش يافو، بهخاك، تعداد خوشه در ارزن 

توش خفیف و شديد نسیبو بیه شیاهد سیبب کیاهش 

درصدی تعداد خوشیه در وییا   2/37و  4/24ترتیب به

نشیان داد  5(. همچوی  نتايج جیدول 5ورديد )جدول 

کاربرد کودهای زيستی در شرايي توش شیديد نسیبو 

کیه ایوونههیای آبییاری میؤثرتر اسیو بهبه ساير رژيم

ییتر کود زيستی در شرايي توش خفییف و  5/0کاربرد 

درصدی تعداد خوشه  31و  8شديد آبی، سبب افزايش 

 در ویا  ورديد.

( Nakhaei et al., 2014در تـیییی نخعیی و همکیاران )

وزارش کردند که تیوش رطیوبتی در ارزن موریییر بیییه 

درصدی تعیداد خوشیه در متییر مربییع،  27/14کییاهش 

درصییدی  41/10دانه در خوشه و درصیدی تعداد  34/26



 .....ارقام عملکرد اجزای و عملکرد بر زيستی کود مصرف اثر : اداوی وباغبانی آرانی 20

 

وزن هیزار دانیه نسیبو بیه تیمیار آبییاری کامیل ورديید. 

کاهش تعیداد سیوبله در متر مربیع تـیو تییأثیر تییوش 

خشیکی در جهیو تویییم تعییداد مخیازن فیزيویییوژيک 

دهید. دانشیور و بیا میییزان تویییید مییواد پیرورد  را می

( Daneshvar & Khajoei-Nejad, 2014) خاجو ی نژاد

نشیییان دادنییید اسیییتفاد  کیییود زيسیییتی )ازتوبیییاکتر و 

دییل افزايش جذب میواد غیذايی، سیبب آزوسییريلیوم( به

افزايش تعداد طبق در ولرنب ورديد و عدم کیاربرد کیود 

 از توش رطیوبتی را افیزايشبیویوژيک اثرا  موفی ناشی 

 داد.

ترزيه واريانس نشان داد عالو  تعداد دانه در خوشه: 

دار شییدن تمییامی اثییرا  اصییلی تیمارهییای معوییی بییر

آزمايشی، اثر دووانه رژيم آبیاری و کود زيستی نیز بیر 

دار تعداد دانه در خوشه ارزن در سطح يک درصد معوی

( نشیان 4هیا )جیدول (. میايسه میانگی 3بود )جدول 

آبی سبب کیاهش تعیداد دانیه در خوشیه داد توش کم

اکتری ازتوبییاکتر و ارزن ورديیید و تلییییح ارزن بییا بیی

آزوسییريلیوم، سبب تعديل آثار موفیی تیوش بیر ايی  

کیه بیشیتري  تعیداد دانیه در ایوونهصفو ورديید، به

خوشه در تیمار بدون توش آبی با کاربرد نیم ییتر کیود 

زيستی مشاهد  ورديد که با تیمارهای بدون توش آبی 

آبی خفییف و و کاربرد يک ییتر کود زيستی و توش کم

داری ربرد يک ییتر کود زيستی اختالف آماری معویکا

نشان نداد. همچوی  نتايج اي  جدول اکايو از مؤثرتر 

بییودن کییود زيسییتی در شییرايي تییوش آبییی دارد 

که در شرايي بدون توش آبی، تلیییح ارزن بیا ایوونهبه

داری بیر ايی  کود زيستی )هر دو سیطح( تیأثیر معویی

وی  نتیايج جیدول (. همچ5اسو )جدول صفو نداشته

( نیز ااکی از برتیری جز یی )يیک درصیدی( رقیم 4)

 باستان بر ولباف در تعداد دانه در خوشه بود.
کیاهش عملکیرد دانیه تـیو تیأثیر تیوش خشیکی در 

ارزن از طريق کاهش سه جز مهم عملکرد يعوی تعیداد 

خوشه در متر مربع، وزن دانه و تعیداد دانیه در خوشیه 

دانیییه در خوشیییه در ارزن  باشیید. کیییاهش تعیییدادمی

ها و هیا، میرگ و میر ولچیهتواند ناشی از عییمی ولچهمی

ها باشیید اخییتالل در وییرد  افشییانی و پرشیییدن دانیییه

(Nakhaei et al., 2014 در تـیییی وزارش ورديد اثیر .)

توش خشکی و کود زيستی و بیرهمکوش آنهیا بیر تعیداد 

 Silybum marianum) دانه در کیاپییتول در ماريتیغیال

L.که کمتیري  آن در شیرايي ایوونهدار ورديد، به( معوی

آبی، بدون کود زيستی ااصل شید. وجیود توش شديد کم

انواز ريزموجیودا  در کودهیای زيسیتی از طريیق توییید 

موادی همانود ايودول استیک اسیید باعیث افیزايش رشید 

شود و مراال اوییه رشیید ویییا  را تـییو تیأثیر ویا  می

دهد. در نتیره ريشه اریم بیشیتری از خییاك را ار میقر

کود و سطح جذب )آب و مواد غذايی( افیزايش اشیغال می

های ولیدار، که مورر به افیزايش رشید، سرشیاخه يابدمی

شییییود دانییییه میتعییییداد دانییییه در ویییییل و وزن 

(Mohammadpour Vashvaei et al., 2017.) 

کی از نتییايج ترزيییه واريییانس اییاوزن هززرار دانززه: 

هیای آبییاری و کیود دار بودن اثر دو جانبیه رژيممعوی

وانه رژيم آبیاری، کود زيسیتی زيستی و برهمکوش سه

و رقم بیر وزن هیزار دانیه در سیطح پیوج درصید بیود 

وانه بی  (. میايسه میانگی  اثر برهمکوش سه3)جدول 

تیمارها نشان داد بیشیتري  وزن هیزار دانیه در تیمیار 

ا کاربرد يک ییتر کود زيستی در رقیم بدون توش آبی ب

 (.6ورم( ااصل شد )جدول  1/17ولباف )
میزان  بر خشکی توش موفی اثر دییلبه رسدمی به نیر

ها و دانه شدن پر برای الزم مواد ناکافی تویید فتوسوتز،

 دانیه هیر وزن کاهش طول دور  پرشدن دانه میانگی 

مـییان  ساير هایيافته با نتايج اسو. اي  يافته کاهش

در  خشیکی تیوش اثر در دانه هزار وزن کاهش مورد در

Hayati et al., 2011; Nakارزن مطابیو دارد ) haei 

et al., 2014) . همچوی  در اکثر تیمارهای مربیوط بیه

اثر برهمکوش رژيم آبیاری و رقم، کاربرد کیود زيسیتی 

(. در ايی  6سبب افزايش وزن هزار دانه ورديد )جدول 

 در تـییییییی دانشیییور و خیییاجو ی نیییژاد راسیییتا،

(Daneshvar & Khajoei-Nejad, 2014 ) وییزارش

دییل نمودنیید کییه اسییتفاد  از کودهییای بیویوژيییک بییه

افزايش توسعه ريشیه و افیزايش جیذب میواد غیذايی، 

سییبب افییزايش انتیییال مییواد فتوسییوتزی و در نتیرییه 

 شود.افزايش وزن هزار دانه می
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 کود زيستی× رقم × های آبیاریارزن تـو تأثیر برهمکوش رژيمصفا  زراعی ارقام های ی میايسه میانگ -6جدول 

Table 6-The Mean comparison of agronomical traits in millet cultivars under the effect of 

irrigation × bio fertilizer × cultivars interaction 
Harvest index 

)%( 
Biological yield 

)1-(k g ha 
1000-seeds weight 

(g)  
Bio-

fertilizer Cultivars Irrigation 

27.57 e 2298.7d 1.07 bc  1B 

Golbaf 

1I 

33.46bcd 3016.6bc 0.96 c  2B 

41.78 a 3781.3a 1.71 a  3B 

34.35bcd 3263.6b 1.19 abc  1B 

Bastan 32.46cde 3351.9b 1.24 abc  2B 

35.72bcd 3961.7a 1.36 abc  3B 
37.88ab 2128.5de 1.51 ab  1B 

Golbaf 

2I 

38.13ab 2308.4d 1.37 abc  2B 
31.70cde 2075.1de 1.08 bc  3B 
30.84de 2087.0de 1.44 abc  1B 

Bastan 34.86bcd 2811.2c 1.59 ab  2B 
33.08bcd 2761.5 c 1.12 bc  3B 
36.77abc 1018.6 g 1.54 ab  1B 

Golbaf 

3I 

37.00abc 1326.7 g 1.36 abc  2B 
30.93de 1423.2fg 1.08 bc  3B 

36.77abc 1749.7ef 1.23 abc  1B 
Bastan 35.53bcd 1940.8 de 1.47 abc  2B 

33.91bcd 2081.1de 1.46 abc  3B 
1I ،)2= آبیاری بر اساس نیاز آبی ویا  )شاهدI 3رصد نییاز آبیی وییا ، د 75= آبیاری به میزانI 50= آبییاری بیه مییزان 

ییتر کود زيستی ازتوباکتر   آزوسییريلیوم،  5/0= میزان 2B= عدم مصرف کود زيستی )شاهد(،  1Bدرصد نیاز آبی ویا  ؛

3B.يک ییتر کود زيستی ازتوباکتر   آزوسییريلیوم = 

 دار با هم ندارند.ر سطح پوج درصد، اختالف معوید LSDهای دارای اروف يکسان در هر ستون بر اساس آزمون میانگی 
I1= unstressed(Control), Irrigation based on the plant's water requirement, I 2= Irrigation at 75%  

of the plant's water requirement, I3= Irrigation at 50%  of the plant's water requirement; B 1, B2 

and  B3: no bio-fertilizer(Control), 0.5 liters of Azotobacter + Azospirillium bio-fertilizer and 1 

liters of Azotobacter + Azospirillium bio-fertilizer respectively.The Means in each column followed 

by similar letter (s) are not significantly different at 5%  probability level bye LSD Test. 

 

عملکرد دانه در ارزن تـو تیأثیر رژيیم عملکرد دانه: 

هیای آبیاری، کود زيستی و رقیم و اثیر دو جانبیه رژيم

آبیاری و کود زيستی در سطح يک درصد قیرار ورفیو 

(. میايسه میانگی  اثر دو جانبه رژيم آبییاری 3)جدول 

ري  ترتیب بیشیتري  و کمتیو کود زيستی نشان داد به

عملکیرد دانییه ارزن در تیمارهییای بییدون تییوش آبییی و 

کاربرد يک ییتر کود زيستی و تیوش شیديد کیم آبیی 

کیلیوورم در  75/318و  25/1071بدون کود زيسیتی )

درصیدی  2/63هکتار( ااصل شد که ااکی از کاهش 

ناشی از توش شديد خشکی بر ايی  صیفو میی باشید 

زيسیتی  (. همچوی  استفاد  نیم ییتری کیود5)جدول 

درصییدی( و يییک ییتییری آن  73/31و  29/12، 66/6)

ترتیب در درصییییدی( بییییه 07/45و  76/28، 19/19)

آبیی، تیمارهای آبیاری شاهد، توش خفیف و شیديد کم

اسیو )جیدول سبب افزايش عملکرد دانه ارزن ورديد 

( که دالیو بر تاثیر مثبو کودهای زيستی در تعديل 5
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نیه از طريیق توسیعه اثرا  موفی تیوش بیر عملکیرد دا

ای ویا  و به تبع آن افزايش دسترسیی و سیستم ريشه

جییذب آب و مییواد غییذايی و بهبییود اسییتیرار و توسییعه 

باشید. در بیی  ارقیام میورد های هیوايی وییا  میاندام

کیلوورم در  725مطایعه نیز رقم ارزن باستان با تویید )

درصیدی بیر رقیم ولبیاف داشیو  95/6هکتار( برتری 

قبل استوباط اسو  6(. همانطور که از جدول 4)جدول 

در اکثر ترکیبا  تیماری آبیاری و کیود زيسیتی، رقیم 

 باستان وزن هزار دانه بیشتری را تویید کرد  اسو.
( با افزايش فواصل Hayati et al., 2011ایاتی و همکاران )

روز و ايرییاد تییوش خییشکی، کیاهش 21به  7آبیاری از 
رد دانییه در ارزن را وییزارش درصییدی عملکیی 7/23اییدود 

کردند و اعالم داشتود که هروونه توشی که فراهمی میواد 
عملکیرد دانیه پرورد  را کاهش دهد مورییر بییه کیاهش 

( دیییل Bruck et al., 2000شود. بیراك و همکیاران )می

آبیییییییاری را کییاهش عملکییرد دانییه ارزن تـییو کییییم
ا  اعییالم هییای فیزيویوژيییک در ویییمختییل شییدن فعاییو

کردنید. در موافیو با نتايج ايی  تـیییق، ویزارش کردنید 
رقیم ارزن دم  13فیي در شرايي بدون تیوش آبیی، بیی  

داری از نییر عملکیرد دانیه وجییود روبیاهی تفیاو  معویی
داری داشو ویی در شرايي تیوش خشیکی تفیاو  معویی

های مورد بررسیی مشیاهد  نگرديید کیه ايیی  بی  نمونه
های دهید کیه تفیاو  ژنتیکی نمونیهییموعیوز نشیان م

کویید ارزن در شییرايي تیییوش خشیییکی کمتیییر بییروز می

(Nakhaei et al., 2014.)   در بعضی مطایعا  نشیان داد
شد  که اسیتفاد  از باکترهیای مـیرك رشید بیا افیزايش 

سطح برگ و سیرعو رشید مـصیول در نهايیو عملکیرد 
( Siahmargue et al., 2014کمی و کیفی در ویا  ارزن )

و عییالو  بییر آن، میاومییو بییه خشییکی در ویییا  جییو 
(Cakmakci et al., 2007را افزايش می ).دهد 

RWمحتزوا  رووبزن نیزبی بزر    C:)  ترزيیه

واريانس نشان داد مـتوای رطوبو نسیبی بیرگ فییي 

های آبیاری در سطح يک درصید قیرار تـو تاثیر رژيم

داد بییا هیا نشیان (. میايسییه میانگی 3ورفیو )جیدول 
آبی، از میزان مـتیوای رطوبیو افزايش شد  توش کم

کیه تیمیار آبییاری در ایوونهنسبی برگ کاسته شد. به
 %10درصید نییاز آبیی وییا ، سیبب کیاهش  75زمان 

مـتوای رطوبیو نسیبی بیرگ نسیبو بیه شیاهد ورديید 

(. مـتوای رطوبو نسبی بیرگ شیاخص بسییار 4)جدول 

شیرايي تییوش مهیم در بییان وعیعیو آبییی بیرگ تـیو 
که در طول رشد و نمیو وییاهی، طوریباشد بهرطوبتی می

رطوبیو نسیبی  داری میدار مـتوایطور معویخشکی به

 .(Almeselmani et al., 2015دهد )برگ را کاهش می
در موافیو با نتايج اي  تـییق، عباس زاد  و همکیاران 

(Abbaszadeh et al., 2010 ویزارش کردنید تیوش )
RW)بیرگ  کیاهش مـتیوای آب رطوبتی باعث C)  در

بادرنربويه ورديد و با افزايش شد  خشکی مییدار آن 
 تـیو که ویاهانی رسدمی نیر بیشتر کاهش يافو. به

 میزان و سلویی بی  فضای ویرند،قرار می رطوبتی توش

 در اسیمزی مواد افزايش از طريق را خود پیکر  در آب

 خاك بافو از آب تا رسانوداداقل می به هابافو درون

 موجیب امیر ايی  شود، کیه آنها وارد بیشتری نیروی با

آب آزاد سلول جهو جذب بیشیتر  نسبی میزان کاهش

 قابلیو نتیره، در وردد؛رطوبتی می توش شرايي در آب

 را سیلول فرايویدهای توسیعه بیرای آب بیه دسترسیی

 مطایعا  خیود در مـییی  همچوی ، . کودمی مـدود

 و تبخییر مییزان افزايش و ريشه فعاییو و رشد کاهش

 مـتوای کاهش در مؤثر عوامل از نیز را هاتعر  از برگ

انید نمود  معرفی رطوبتی توش با مواجهه در آب نسبی

(Venk ateswarlu & Ramesh, 1993.) 

ترزيه واريانس نشیان داد شیاخص شاخص برداشن: 

برداشو در ارزن تـو تاثیر اثر برهمکوش رژيم آبیاری 

وانه بی  تیمارهیا در زيستی و اثر برهمکوش سهو کود 

(. میايسییه 3سیطح يییک درصید قییرار ورفیو )جییدول 

ها نشان داد بیشتري  شاخص برداشو متعلیق میانگی 

به رقم ولباف با کاربرد يک ییتر کود زيستی در شرايي 

دسو آمید )جیدول درصد به 78/41بدون توش آبی با 

آن اسیو در (. همچوی  نتايج ايی  جیدول ایاکی از 6

اکثر ترکیبا  تیماری آبیاری، تیمارهای کود زيستی به 

همرا  رقم ولباف ارزن، بیشیتري  شیاخص برداشیو را 

 (. 6ااصل نمودند )جدول 
-Daneshvar & Khajoei) دانشیور و خیاجو ی نیژاد

Nejad, 2014 )( و  10، 5وزارش نمودند اثر دور آبیاری

آزوسییريلیوم   روز( و کودهای زيستی )ازتوباکتر و  15

داری بیر شیاخص ( تیأثیر معویی2کود فسیفا  بیارور 

برداشو ولرنب نداشتود، همچوی  در بی  ارقام نییز از 
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دار داری مشاهد  نشد. معوینیر اي  صفو تفاو  معوی

نشدن اثرا  اصیلی دور آبییاری و کیود بیویوژيیک بیر 

شاخص برداشو به اي  دییل اسو که تأثیر بر عملکرد 

و عملکرد دانه در تمامی تیمارهای آبییاری و  بیویوژيک

-Daneshvar & Khajoeiاسیو )کودی يکسیان بود 

Nejad, 2014 در تـیییی ديگر وزارش شد استفاد  از .)

کود زيستی سبب افیزايش شیاخص برداشیو در  ر  

Ashkورديد ) avand et al., 2013.) 

تـیو تیاثیر  عملکرد بیویوژيک ارزن عملکرد بیولوژیک:

وانه تیمارهیا در سیطح   ساد  و برهمکوش دو و سیهاثرا
جز اثر دووانه رژيم آبیاری و رقم قرار ورفو يک درصد، به

(. میايسییه میییانگی  نشییان داد کییاربرد تییوش 3)جییدول 
ترتیب سیبب کیاهش و افیزايش آبی و کود زيستی، بیهکم

عملکرد بیویوژيک در هر دو رقم ارزن ورديید و بیه دنبیال 

کرد بیویوژيک در هیر دو رقیم )ولبیاف و آن بیشتري  عمل
آبی و با کیاربرد يیک باستان( در تیمارهای بدون توش کم

و  3/3781ییتر کیود زيسیتی ازتوبیاکتر   آزوسیییريلیوم )
کیلییوورم در هکتییار(، کیییه اخییتالف آمیییاری  7/3961

نداشیتود، و کمتیري  آن در تیمیار داری با يکیديگر معوی
هر دو رقم ااصیل شید آبی بدون کود در توش شديد کم

(. در موافییو بیا نتیايج ايی  تـیییق، عیابي و 6)جدول 
( نشان دادند تیمار کودی، Zabet et al., 2015همکاران )

داری بیر ها تیأثیر معوییتوش رطوبتی و اثر برهمکوش آن
وزن تر و خشک برگ، ساقه و کل وییا  ارزن در دو گیی  

( Zabet et al., 2015علوفه داشیتود. عیابي و همکیاران )

ترتیب عملکیرد تیر و خشیک کیل ارزن وزارش کردند بیه
نیاز آبی وییا   50ای با کاهش آبیاری تا اد تامی  %علوفه

درصد کاهش يافیو. همچویی  اسیتفاد  از  3/40و  8/38
کود نیتروژن سبب افزايش وزن تیر و خشیک علوفیه ارزن 

شد و بیان داشتود آبیاری و نیتروژن دو عامیل کلییدی در 
 باشیییییود ای می  عملکیییییرد ارزن علوفیییییهتعییییییی

(Zabet et al., 2015 در تـیییی ديگر در ارزن ویزارش .)
ورديید بیشییتري  وزن خشیییک ویییا  در رقیم باسییتان، 

 بییدون تییوش رطییوبتی بییا کییود فسییفر ااصییل شیید 

(Rahbari et al., 2014توش کم .)عووان مهمتري  آبی به
تییوش غیرزيسییتی خصوصییا در موییاطق خشییک و نیمییه 

دییل تغیییرا  در سیسیتم فتوسیوتزی وییا ، شک، بیهخ
 ویییییردد سیییییبب کیییییاهش بیومیییییاس وییییییا  می

(Baghbani- Arani et al., 2017b و کودهای ) زيسیتی

)خصوصییا بییاکتری آزوسییییريلوم( از طريییق تویییید انییواز 
هییای مـییرك رشیید ویییا  نییییر اکسییی ، اسییید هورمون

ایه مال جیبرییک و اسید ايزوجیبرییک باعث افزايش قابل

(. Fulchieri et al., 1993شیوند )رشد و نمو ویاهیان می
رسید در ايی  پیژوهش نییز بدي  ترتیب گوی  به نیر می

هییای هییا از طريییق تویییید هورمونااتمییاالً، ايیی  باکتری
های رشدی ارزن را تـو تاثیر قیرار مـرك رشد، شاخص

داد  که در نتیریه باعیث افیزايش عملکیرد بیویوژيیک در 
اسیو. ايی  ود زيستی نسیبو بیه شیاهد شد تیمارهای ک

فرعیه با توجه به ايوکه اکسی  موجب تیسییما  سیلویی 
بیشیتر و جیبییریی  و مشییتیا  آن، سییبب افییزايش رشیید 

شیوند، قابیل هیای سیاقه میويژ  میانگر ها بهطویی سلول

(. در Siahmargue et al., 2014) وییرددتوجیییه می
واريییدی بییا تـیییییی نشییان داد  شیید تلییییح ارزن مر

های مـرك رشد، سبب افزايش سرعو رشد ویا ، باکتری
میییزان ترمییع مییاد  خشییک و شییاخص سییطح بییرگ آن 

 (. Siahmargue et al., 2014وردد )می

 

 يکل يریگجهینت

آب و مواد غذايی، دو عامل تاثیروذار بر صفا  

مورفویوژيک و عملکرد و اجزای عملکرد ارزن 

کاهش میزان آب نسبی  آبیاری با و کاهش باشود.می

کلیه صفا   برگ و تعداد روز تا رسیدوی، سبب کاهش

عملکردی )عملکرد بیویوژيک، تعداد خوشه در بوته و 

 در تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه(

 آمد  دسوبه نتايج به با توجه همچوی  ورديد، ارزن

 را اث تواندمی زيستی کودهای کاربرد توان وفومی

 اجزای بر عملکرد و را رطوبتی توش از نامطلوب ناشی

 اثر به با توجه کاهش دهد. هر دو رقم ارزن در عملکرد

 نیر از کودی تیمارهای ارقام و بی  موجود متیابل

هر  در کودهای زيستی از استفاد  عملکرد بیویوژيک،

 افزايش داد، شاهد به نسبو را عملکرد علوفه دو رقم،

عملکرد  افزايش برای کودها اي  از فاد است بوابراي 

 .باشد موثر تواندمی ارزن مختلف علوفه و دانه در ارقام

رقم باستان از نیر عملکرد بیویوژيک و دانه در شرايي 

مختلف، اعم از کاربرد و بدون کاربرد کود زيستی 

 نسبو به رقم ولباف برتری نشان داد.
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