
سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان
مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى

اداره رسانه هاى آموزشى ، ترویجى
سال 1400

ارزن دانه درشت یا ارزن 
مرواریدى

تهیه و تنظیم: 
دکتر مسعود ترابى

استادیار بخش علوم زراعى و باغى مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزى و منابع طبیعى اصفهان، سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى، اصفهان، ایران

56



یا  و  مرواریدى  ارزن 
 50 حدود  شمعى  ارزن 
ارزن  کشت  زیر  سطح  از  درصد 
هاى دنیا را تشکیل مى دهد، بطورى 
که بعد از برنج، گندم، ذرت، جو و سورگوم 
ششمین غله استراتژیک و مهم جهان میباشد. 
بیشترین سطح زیر کشت آن مربوط به قاره آفریقا و 
شبه قاره هند مى باشد که از آن بعنوان غذا انسانى و یا 
گیرد.  مى  قرار  استفاده  مورد  ها  دام  براى  اى  علوفه  بصورت 
ارزن مرواریدى مقاومت به خشکى باالترى نسبت به سورگوم 
خشک  و  گرم  خیلى  مناطق  در  کار  و  کشت  براى  و  داشته 
سازگارى بسیار خوبى را دارا است. ارزن مرواریدى در یک پهنه 
وسیعى از شرایط اقلیمى و آب و هوایى رشد و نمو کرده و حتى 
تحت شرایط نامساعد از استرس خشکى و دماى باال محصول 
قابل قبولى را بجاى مى گذارد. این محصول بیشتر در کشور 
ها و نواحى با  اقلیم گرم، خشک و نیمه خشک کشت و کار 
مى شود. ارزن مرواریدى یک محصول آب وهواى گرم بوده و 
این  دارد.   درجه   34 تا   30 دماى  در  را  نمو  و  رشد  بهترین 
تحمل  و  خاك  رطوبت  از  استفاده  راندمان  لحاظ  به  محصول 
گرما نسبت به سورگوم و ذرت در رتبه باال ترى قرار مى گیرد. 
سیستم ریشه اى نسبتا عمیق ارزن مرواریدى از سرعت رشد 
خیلى باالیى برخودار مى باشد، بطوریکه به سرعت به لحاظ 
عمقى و عرضى گسترش یافته و باقى مانده عناصر غذایى در 
خاك را بسرعت جذب مى نماید. این نوع از ارزن شباهت خیلى 
پنجه  تعداد  که  تفاوت  این  با  دارد  سورگوم  گیاه  به  زیادى 
سورگوم  به  نسبت  نیز  آن  ساقه  و  نماید  مى  تولید  را  بیشترى 
خشبى تر مى باشد. طول ساقه این نوع از ارزن از 120 تا 350 

سانتى متر متغیر بوده به همین لحاظ این نوع ارزن عالوه بر 
تولید دانه براى تولید علوفه مورد کشت و کار قرار مى گیرد.

دام  چراى  براى  استفاده  مورد  وسیعى  بطور  مرواریدى  ارزن 
هاى سبک، تولید سیالژ، علوفه خشک و علوفه چین بردارى 
شده سبز و تازه قرار مى گیرد. دانه ارزن مرواریدى با نسبت 
مرغ  صنعت  در  وسیعى  بطور  ذرت،  از  بیشتر  خام  پروتئین 
تخمگذار و تولید جوجه گوشتى استفاده مى شود، بطوریکه از 
نظر تغذیه اى ارزن مرواریدى مساوى و حتى بهتر از ترکیب 
ذرت و سویا مى باشد. علوفه ارزن مرواریدى فاقد هر گونه 
باشد.  مى  تانن  و  پروسیک  اسید  مثل  رشد  بازدارنده  مواد 
استفاده از دانه ارزن مرواریدى در پرورش دام هاى پروارى در 
مناسب  وزن  به  زودتر  را  ها  دام  ذرت،  دانه  رژیم  با  مقایسه 
براى کشتار مى رساند. بررسى ها نشان داده که این محصول 
براى پرورش بز یکى از انتخاب هاى بسیار مناسب مى باشد. 
میزان پروتئین خام در سیالژ ارزن مرواریدى بین 12 تا 14 
سایر  سیالژ  از  بیشتر  خیلى  نسبت  این  که  باشد  مى  درصد 
محصوالت علوفه اى مشابه مى باشد. همچنین میزان فیبر و 
است این در علوفه و سیالژ ارزن مرواریدى در حد مطلوبى 

مى باشد.    
خاك مناسب 

این محصول قابلیت رشد و نمو و تولید در دامنه وسیعى از 
این  تولید  براى  خاك  بهترین  اگرچه  است.  دارا  را  ها  خاك 
محصول خاك هاى لومى، حاصلخیز و با زهکشى باال مى 

باشد. 
میزان بذر و تراکم

تراکم بوته مطلوب براى تولید دانه بین 150 هزار بوته تا 200 
هزار بوته و براى تولید علوفه بین 250 هزار تا 300 هزار بوته 
در نظر گرفته مى شود. بسته به شرایط بستر، رطوبت خاك و 

روش بذر کارى، 
کشت  براى  مصرفى  بذر  میزان 

یک هکتار ارزن مرواریدى در شرایطى که هدف 
تولید دانه باشد بصورت تخمینى بین 15 تا 20 کیلو گرم 

در هکتار و در شرایطى که هدف تولید علوفه باشد بین 20 
تا 25 کیلوگرم در هکتار مى باشد.

دور آبیارى
ارزن مرواریدى در مقایسه با سورگوم و ذرت به نحوه موثر 
ترى و با راندمان باالترى از رطوبت خاك استفاده مى کند. 
ارزن مرواریدى گیاه سختى است که شرایط گرم، خشک با 
خاکهاى ضعیف را به خوبى تاب آورده و تولید محصول مى 
کند. این گونه از ارزن در مقام مقایسه با سورگوم عالوه بر 
اینکه مانند سورگوم در نواحى گرم و خشک با حداقل میزان 
آب مصرفى، در الگوى زراعى نقش ایفا مى کند، داراى دوره 
رشدى کوتاه ترى نسبت به سورگوم بوده و خاك هاى کم 
ارزن  آبیارى  دور  کند.  مى  تحمل  بهتر  را  ضعیف  و  عمق 
مرواریدى پس از استقرار بوته مى تواند از 10 روز تا 14 روز 

بسته به شرایط آب و هوایى تعیین گردد. 
برداشت علوفه

ارزن مرواریدى قابلیت برداشت به صورت سیلویى و علوفه 
تازه و خشک را دارا مى باشد. اولین چین به منظور تولید 
علوفه خشک و تازه معموال 60 تا 65 روز پس از کاشت مى 
باشد و چین هاى بعدى با فاصله 30 تا 35 روز از چین اول 
تکرار مى شود. زمان برداشت به منظور تولید سیالژ علوفه 
اى مثل بیشتر گیاهان علوفه اى پس از ظهور پانیکول ها 
در اواخر مرحله شیرى و ابتداى مرحله خمیرى نرم مى باشد.     
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