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ABSTRACT
Background and objectives: Millets, including foxtail millet, are of
particular importance for previous and subsequent crops due to their short
growing season as a non-disturbing inter-seasonal crop. Achievement to
accumulate environments potential such as light lead to extend leaf area
and increasing in yield and yield components parameters of foxtail millet
lines compared to check treatment via improvement of plant height,
number of leaf, number of node, panicle length and stem diameter reported
by many researchers. Works in the late 1980s demonstrated that yields can
be raised two to three-fold by using available improved varieties and
appropriate agronomic techniques. But, these findings need to be refined,
improved and tested for local climatic, soil and crop conditions.
Materials and Methods: In order to study of yield, yield component and
some morphological and phenological treats of foxtail millet cultivars, a
field experiment was conducted across two years at Gonbad Agricultural
Research Station. This experiment was laid out in a randomized complete
block design in form of split split plot experiment and replicated three
times. At this research effects of plant density at three levels (30, 35 and 40
plants m2), planting distance at three levels (40, 50 and 60 cm) and three
verities (KFM2, KFM5 and Bastan) were investigated. Each variety was
planted in four lines, the length of planting lines were 10 meters. The seeds
were planted in series, and then based on row distance treatments and plant
densities of D1, D2 and D3 thining operation done. For forage yield
estimation, after removing borders, 4 m 2 from middle rows of plot
harvested. For measurements of agronomical and morphological treats, 10
plants randomly sampled. Data were analyzed using SAS software.
Results: The results showed that with decreasing plant density, 1000-seed
weight increased from 2.68 to 3.3. Among variety KFM5 line had the most
1000-seed weight (3.29 gr). The lowest plant density had the highest
panicle length. And the most number of grain at panicle (3560) and grain
yield (2.78 ton ha-1) obtained from plant density of 350 plant ha-1. The 50
cm distance row had the most number of grain at panicle (3456).
Conclusion: Overall findings showed that plant density of 350000 plant
ha-1 with yield of 2.70 t ha-1 and 7.7 percent increasing, was better than
control treatment. Mean comparison of cultivars showed KFM5 variety
with 2.71 t ha-1 and 14.02 percent increasing, was optional variety.
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Meanwhile, the KFM5 which is early reaching variety, because of open
cluster panicle don’t effected by disease.
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اطالعات مقاله

چکیده

نزع م اله:

سابقه و هدف :ارز ها از جمله ارز دم روباهی بهدلیل بزل دوره رشد کزحاه به عنزا یک مقصزل بین

م اله کامل علمی  -پژوهای

فصلی بدو م احمت برای زراعت ق لی و بعدی اهمیشت ویشژهای دارنشد .مزف یشت در دسشتیشابی بشه
ظرفیت های مقیطی از ق یل نزر منتج به حزسعه سطح برگ و اف ای

عملکشرد دانشه و اجش ای عملکشرد

حاریخ دریافت1399/12/20 :

الین های ارز دم روباهی در م ایسه با رقم شاهد از بریق به زد ارحفاع گیاه ،حعداد برگ و گشره ،بشزل

حاریخ ویرای 1400/05/24 :

پانیکزل و قطر ساقه حزسط مق ا زیادی گ ار

شده است .بررسیهای اواخر دهه 1980ناا داد ،با

حاریخ پذیر 1400/06/10 :

استفاده از ارقام برحر و حکنیکهای به زراعی نظیر فاصله مناسب بزحهها روی ردیف و فاصله بهینه خطزط
کاشت ،عملکرد دانه میحزاند دو سه برابر شزد ،اما این یافتهها باید به روز شزند و برای ارقشام جدیشد،

واژههای کلیدی:
حراکم کاشت

خاک و شرایط آب و هزایی هر منط ه آزمای
عملکرد و برخی از صفا

شزند .این حق یق بشه منظشزر بررسشی عملکشرد ،اجش ای

مزرفزلزژیکی و فنزلزژیکی ژنزحیپهای ارز دم روباهی انجام شد.

حزلید دانه
رقابت

مواد و روشها :یک آزمای

فاصله ردیف

حکرار بی سال های  1397و  1398در ایستگاه حق ی ا
آزمای

کر های دوبار خرد شده در قالب برح بلزکهای کامل حصادفی بشا سشه
کااورزی گن د به اجرا در آمد .حیمارهای این

شامل حراکم به عنزا فاکتزر اصلی در سه سطح ( 35 ،30و  40بزحه در مترمرب ) ،فاصله خطزط

بهعنزا فاکتزر فرعی در سه سطح ( 50 ،40و  60سانتیمتر) و ژنزحیپهای ارز دم روبشاهی بشهعنشزا
فاکتزر فرعی فرعی شامل سه

ژنزحیپ KFM5 ،KFM2

به بزل  10متر بزد .بذور به صزر

و باستا بزدند .هر کر

ماتمل بر چهار ردیشف

پات سر هم کاشته شدند و سپس بر م نای حیمارهای فاصله ردیف

و حراکمهای  35 ،30و  40بزحه در مترمرب حنک شدند .برداشت بهمنظزر برآورد عملکشرد دانشه ،بعشد از
حذف حاشیه از دو خط وسط هر کر

به مساحت  4متر مرب صزر پذیرفت .برای اندازهگیری صفا

زراعی و اج ای عملکرد دانه ،ده بزحه بهصزر حصادفی از هر حیمار نمزنهبرداری شد .حج یه واریانس و
م ایسه میانگینها با نرماف ار  SASانجام شد.
یافتهها :نتایج ناا داد که با کاه

حراکم ،وز ه اردانه از  2/68به  3/3گرم افش ای

یافشت ،در بشین

ژنزحیپها نی ژنزحیپ  KFM5بیاترین وز ه اردانه (3/29گرم) را داشت .کمحرین حراکم ( 30بزحه در
متر مرب ) ،بی حرین بزل پانیکزل (15/79سانتیمتر) را نی داشت و بی حرین حعشداد دانشه در پشانیکزل
( )3560را حراکم  35بزحه در مترمرب بشه خشزد اختصشاد داد و فاصشله خطشزط  50سشانتیمتشردارای
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بی حرین حعداد دانه در پانیکزل ( )3456و بیاترین عملکرد دانه ( 2/78حن در هکتار) بزد.
نتیجهگیری :م ایسه میانگین حیمارها ناا داد الین  KFM5با عملکرد  0/271کیلزگرم در متر مربش و
 14/02درصد اف ای  ،الین مناسب بزد .ضمنا این الین که زودرسحر (نس ت به الین  KFM2و رقشم
باستا ) هم می باشد ،با پانیکزل بازی که دارد دچار بیماری ناد که م یت مهمی به شمار میرود .بشرای
این الین حراکم  35بزحه در مترمرب نی با عملکرد  0/27کیلزگرم در مترمرب و  7/7درصد اف ای

بهتر از

حیمار شاهد بزد .مناسبحرین فاصله خطزط کاشت هم  50سانتیمتر بزد.

استناد :صابری ،ع.ر ،.اکاحی ،م .)1401( .اثر بررسی صفا مرفزلزژیکی ،فنزلزژیکی ،عملکرد دانه و اج ای عملکرد ارقام ارز دم
روباهی در الگزهای مختلف کاشت .حزلید گیاها زراعی.19-36 ،)1( 15 ،
DOI: 10.22069/EJCP.2022.18774.2396

© نزیسندگا .

ناشر :داناگاه علزم کااورزی و مناب ب یعی گرگا
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بررسی صفات مرفولوژیکی ،فنولوژیکی ،عملکرد / ...علیرضا صابری و مدینه اکاتی

مقدمه

و کرکدار و با بذرهای کزچک در داخل پزسته است.

ارز دمروبششاهی ( )Setaria italica L.یکششی از

بزل سن له بین  3-30سشانتیمتر و بشا قطر  1/5حا 2/5

قدیمیحرین گیاها زراعی است کشه در حشدود 8700

سانتیمتشر و وز ه اردانشه  1/6الشی 4گششرم اسششت.

اهلشی ششده و مناش آ منشاب ی از چشین

شششذایی دانشششه آ بششششرای دام حششششدود 83

سال پشی
گ ار

ارز

ششده اسشت ( .)37 ،31ایشن گیشاه نسش ت بشه

درصششششد ارز

ششششذایی ذر

اسشششششت ( .)16از

شرایط خاکی و کم آبی م اوم بشزده بشه نقشزی کشه

نظشششر حزلیشششد کیفشششی ،ارز دمروبشاهی مشیحزانشد

کات آ در سطح وسیعی از شرایط کم بشارا آسشیا،

باشد ،زیشرا در م ایششسه

آفری ا و قسمتی از اروپشا گسشتر
ارز ها ج و ال

جایگ ین مناس ی برای ذر

یافتشه اسشت (.)3

بششا ذر

دانه ری مقسزب میششزند و بشه

پشششروح ین بیشششاتری حزلیشششد مشششینمایشششد و

بشهحرحیشب از حزلیشد لیش ین و متیزنین  40و  30درصد

خششانزاده گنششدمیا ( )Poaceaeحعلششق دارنششد و شششامل

بششاالحری نسشش ت بششه ذر

جنسها و گزنههشای مختلشف گیشاهی مشیششزند .از

همچنششین در م ایششسه بششا بیشش حشر مقشششصزال

برخششزردار اسششششت .ارز

خانزاده مذکزر گزنههشای مختلفشی وجشزد دارد ولشی

دانششهای ،حرکی ششا

مهمحرین آ ها ارز معمزلی ()Panicum miliaceum

دارد .بشششرخالف چشششاودار و سششزرگزم دانششهای ،حششانن

و ارز دم روباهی ( )Setaria italicaمشیباششند (،10

کششمحششری دارد ( .)34 ،26ارز دمروبششاهی حششاوی

 .)17ارز دم روبششاهی متعلششق بششه جششنس  Setariaو

حرکی احی نی از نااسته ،پروح ین ،چربی ،ویتامینها و

خانزاده  Italicaمیباشد که از ماخصشا

بشارز ارز

شششیمیایی مضر حغذیهای کمحری

مزاد معدنی و فاقشد گلشزحن اسشت و بشه دلیشل ارز

دم روباهی نس ت به ارز معمزلی میحشزا بشه بشذور

ذایی باال در برخی کازرهای در حال حزسشعه ماننشد

ری حر و عدم وجزد کرک بر سطح ساقه و برگ اشاره

هند و چین به عنزا

ذای انسا مزرد اسشتفاده قشرار

نمزد ( .)23بشراساس آخرین آمشار مزجششزد ،سششطح

می گیرد ( .)5کات و کار آ در استا هشای خراسشا

زیشر کشات ارز در دنیشا در سشال  ،2011حدود 32

جنزبی ،اصفها  ،سیستا و بلزچستا ،ی د ،مازنشدرا ،

میلیشز هکتششار بششزده اسششت ،کششه از ایششن سششطح

گلستا و فارس انجام میشزد ولی در استا گلسشتا

گرفتشه اسششت.

فاصله ردیف کاشت و حراکم بزحه آ بهخصزد برای

حششدود  28میلیز حن حزلید صشزر

درحزلید جهانی ارز هشا ،ارز دم روبششاهی در م ششام

ژنزحیپ های جدید ماشخ

نیسشت .فاصشله ردیشف

دوم بعشششششد از ارز مرواریشششششدی قشششششرار دارد .در

کاشت گیاها و حراکم بزحشه بشه رو هشای مختلفشی

کاشاورزی جهشانی نیش از جایگشاه مهمشی برخششزردار

همچز حغییر در فضای مزجزد برای رشد هر بزحشه و

اسششت و ششذای میلیز هششا نفششر بشه وسشیله ارز

در نتیجه حغییر در رقابشت گیشاه بشرای مشزاد شذایی و

ح مین میگردد .ارز دم روباهی به دلیل م اومت زیشاد

عزامل مقیطی از جمله نزر ،بر ویژگیهای رششدی و

خاکی ،حقمل مناسب نس ت بشه خشاکهشای

عملکرد گیاه حاثیر میگذارد ( .)18کاشت گیاه زراعشی

ذایی خزب ،امروزه به بزر وسیعی در

گیرد که گیاه

به حن

ف یر و ارز

باید در حراکم مناسب و شرایطی صزر

هند ،چین ،ژاپن ،استرالیا ،آفری ای شمالی و آمریکشای

به خزبی س ششده ،اسشت رار یافتشه و در هشر یشک از

جنزبی کات و کار میششزد ( .)37 ،35گشاورس نشام

مراحل رشد ،فضای کشافی بشرای حشداکار اسشتفاده از

دیگشر ارز دم روباهی در ایرا اسشت .ایشن گزنشه از

عزامل مقیطی را داشته باشد ( .)17چنانچشه از حعشداد

نظرگردهافاانی ،گیاهی خزدگان مقسزب میشزد و

بزحه کافی در واحد سطح استفاده نگشردد ،در واقش از

دارای ساقه کزحاه ،پر برگ با سن له اسشتزانهای ،بزیشل

پتانسیل های مزجزد بهره الزم برده ناده و بشالعکس،
23

تولید گیاهان زراعی ،دوره  ،15شماره 1401 ،1

رقابشت

برخزردار نیست ،لذا اصالح و به زد عملکرد این گیاه

بکارگیری حراکم های بزحه خیلی زیاد ،اف ای

درو بزحه ای و برو بزحشهای را در اسشتفاده از مشزاد

و معرفی ارقشام اصشالحششده جدیشد از اولزیشتهشای

ذایی ،نزر و ربزبت به همراه دارد و باعش

حق ی احی در این زمینه میباشد ( .)21 ،20از بررسشی

کشاه

عملکرد میشزد ( .)15لذا ،برای بشه حشداقل رسشاند

سازگاری و پایداری  20ژنزحیشپ هشای برحشر ارز دم

این دو رقابت و دست یابی به عملکرد زیاد ،انتخشاب

روباهی در منابق مناسب کات و کار و حزسشعه ایشن

حد مطلزب حراکم گیاهی و نقزه حززی بزحه در واحد

مقصزل در کازر و از جمله گن د ،الین های KFM2

سطح از بریق حنظیم فاصله ردیف از اهمیشت زیشادی

با ویژگیهای بزل پانیکزل بلند ،حزلید قصیل مطلزب،

برخزدار است (.)21

ماده خاک زیشاد و مناش TN-15-39-38-1-49-7-2/

یکی دیگر از دالیل عملکرد پایین ارز دمروباهی

 Iranو  KFM5ویژگیهای زودرسشی ،پشانیکزل بشاز،

در ایرا ف دا ارقام پایدار و بشا عملکشرد بشاال اسشت

حزلید حعداد دانه در پانیکزل زیاد و مناش TN-15-78-

( .)24عالوه بر این ،ژنزحیپ هشا بشه دلیشل وجشزد اثشر

 61-1-85-17-5/ Iranنس ت به رقم باستا عملکرد و

مت ابل ژنزحیپ -مقیط حنزع وسیعی در داخشل و بشین

صفا

مزرفزلشزژیکی بهتشری داششتند ( .)25بررسشی

مقیطها از خزد ناا میدهند ( .)33 ،9لذا مطالعشه و

روابط بین صفا

بررسی می ا و نقزه ح ثیر مقشیط بشر ژنزحیشپهشا بشه

ارز دمروباهی هم ستگی ما ت و معنیداری با حعشداد

منظزر انتخاب ژنزحیپهای پایدار امری ضروری است

پنجه ،حعداد روز حاگلدهی و قطر سشاقه دارد در حشالی

( .)22مهرانی و همکارا ( )2010بی سه سال حق یق

که ارقام با بشزل پشانیکزل بشی حشر از عملکشرد دانشه

ارز دمروباهی

پایینحری برخشزردار بزدنشد .همچنشین ،نتشایج حج یشه

را در سه منط ه از کازر با هشم م ایسشه نمزدنشد کشه

مسیر ناا داد عملکرد علزفه خاک حا حد زیادی بشا

نهایتا با در نظر گرفتن همه معایب و م ایا رقشم kfm9

صفا

حعداد برگ ،حعداد پنجه وحعداد روز حا گلشدهی

انتخششاب و معرفششی شششد ( .)20نزسششا عملکششرد در

به صزر

( 1380الی  10 )1382رقم امید بخ

مقیط های مختلف و وجزد اثرا

مت ابشل ژنزحیشپ و

مرفزلزژیک ناا داد عملکرد دانشه

همسز و در یک جهت حغییر میکند (.)11

نتایج حق ی ا

دیگر نی ناا میدهد صشفا

حعشداد

مقیط بر روی انتخاب و حزصیه ارقام بشرای مجمزعشه

پنجه ،حعشداد بشرگ ،حعشداد روز حشا گلشدهی و ارحفشاع

مقیط ها ح ثیر می گذارد ( .)8بشه دلیشل اینکشه ارز هشا

ارح اط حنگاحنگی با عملکرد علزفه دارد (.)38 ،32 ،21

م اومت خزبی به شرایط مقیطی بد (ماننشد خاشکی،

صفا

حعداد پنجه ،نس ت برگ به ساقه ،ارحفاع گیاه و

گرما ،شزری و ف ر مزاد ذایی) دارنشد لشذا ا لشب در

پتانسیل عملکرد ارقام مهمحشرین عزامشل حعیشینکننشده

زمینهای حاشیهای بشا بارنشدگی انشدک و در ششرایط

انتخاب رقم برای حزلیشد علزفشه بشی حشر اسشت (.)4

گرما کاشت و کشار مشیششزند ( .)6علشیر شم حمشام

چابششک و پششاک اد قششادیکالیی ( )2017در مازنششدرا

حال های اصشالحگشرا در سشالهشای اخیشر جهشت
اف ای

گشش ار

کردنششد :ارز معمششزلی نسشش ت بششه ارز دم

عملکرد (علزفه ودانه) مت سفانه عملکشرد ارز

روباهی ،فزاصل ردیف کمحر نس ت به فزاصل بی حشر

هششا در حششال حاضششر حتششی در م یششاس جهششانی نی ش

در حزلید علزفه س و خاشک ،و عکشس آ فزاصشل

نیسشت ( .)29 ،21عملکشرد ارز هشا در

ردیف باالحر در حزلید بذر نس ت به ردیف های متراکم

رضایتبخ

ایرا مت سفانه به دلیل اهمیشت نشداد بشه آ و ح کیشد

حر و نهایتا م ادیر بذر کمحر نس ت به بذرهای بی حشر

در

در هرسه عملکرد علزفه سش  ،خاشک و حزلیشد بشذر

این زمینشه در سشالهشای گذششته از وضشعیت خشزبی

برحری معنی داری داشت ( .)7علزفههای بشی حشر در

بی حر بر گیاها دیگر و عدم حزجشه بشه پشژوه
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فزاصل متراکم حشر و حزلیشد بشذر بشی حشر در فزاصشل

زده شد ،سپس دو دیسک عمزد برهم زده شد و آ گاه

بی حر ردیف ها حاصل گردید .بین سطزح می ا بذر

براسششاس آزمششز خششاک و ب ششق حزصششیه بخشش

حفاو

معنی داری وجزد نداشته است .بهبزرکلی ،در

خاکشناسی م دار کزد مقاس ه ششده بشر م نشای 160

صزر

زراعشی و دقشت در یکنشزاختی

آمزنیشزم 90 ،کیلشزگرم در

رعایت نکا

کیلزگرم در هکتار فسشفا

حززی بذر با  8کیلزگرم در هکتار علزفه و بذر کشافی
بهدست میآید ( .)7بنابراین ،اف ای

هکتار سزلفا

پتاسیم و  100کیلزگرم اوره بشزد کشه

کارآیی حزلیشد و

ق ل از کاشت به خاک اضافه گردید (جدول  .)1سپس

زراعششی ارقشام و ژنزحیششپهشا از اهمیششت

دیسک زده شد حا با خاک مخلزط شزد .یشک سشزم از

خاصی برخزردار است .این بررسی با هدف شناسایی

کزد اوره در زمشا کاششت و دو سشزم بشاقیمانشده در

الین برحر ارز دم روباهی در الگزی مناسب کات بشا

مرحله  4حا  6برگی و ق ل از گلدهی همزما با آبیاری

ح کید بر عملکرد دانه مطلزب بی دو سشال در منط شه

پاشیده شد  .نیمه حیر ماه بذور ب ق ن اه در الگزهشای

حعیشین ارز

مختلف بهصزر

گن د اجرا گردید.

سری کاشته شدند .بزحهها در ارحفاع

 10-15سانتیمتری بر اساس نزع حیمار حنک شدند حا
مواد و روشها
در ایشششن مطالعشششه سشششه رقشششم ارز دم روبشششاهی

و آبیاری (به مقض مااهده عالئم حانگی در م رعه)

شششامل  KFM5 ،KFM2و باسششتا اسششتفاده شششد کششه

و

به حراکم مد نظر برسند .عملیا

ب شق دسششتزرالعمل و بشه مزقش انجشام شششد .آفششا

ویژگیهای مهم آ ها در جدول  1ارایشه ششدند .ایشن
مطالعه در یک آزمای

داشت شامل وجشین

بیماریهایی کشه ضشرور

م شارزه و کنتشرل ایجشاب

کر های دوبار خرد ششده در

نماید ،مااهده ناد .جهشت انشدازهگیشری عملکشرد و

قالب برح بلزکهای کامل حصادفی با چهار حکرار بی

اج ای عملکرد دانه و صشفا

مرفزلشزژیکی از ق یشل:

دو سششال در حابسششتا سششالهششای  1397و  1398در

ارحفاع بزحه ،حعداد پنجه در بزحه ،حعداد بشرگ در بزحشه،

ایستگاه گن د وابسشته بشه مرکش حق ی شا

و آمشزز

قطر ساقه ،حعداد ساقه در بزحه ،بزل خزشه ،حعداد دانه

کاششاورزی و منششاب ب یعششی گلسششتا (مختصششا 55 :

در خزشه و وز ه اردانشه ،از مراحشل مختلشف دوره

درجه و  12دقی ه بزل شرقی و  37درجه و  16دقی ه

رشد و نمز گیاه  10بزحه به بزر حصادفی از هر کشر

عرض شمالی) به اجرا در آمد .حیمارهای این آزمای

نمزنهبرداری شد .برداشت جهشت بشرآورد عملکشرد و

شامل حراکم بهعنزا فاکتزر اصلی در سه سشطح (،30

اج ای عملکرد دانه در زما رسشیدگی کامشل دانشههشا

 35و  40بزحه در متر مرب ) ،فاصله خطزط بشهعنشزا

مصادف با زرد شد برگهای مسن و پشانیکزلهشا از

فاکتزر فرعی در سه سطح ( 50 ،40و  60سانتیمتر) و

دو خششط وسششط بششه مسششاحت  4متششر مرب ش صششزر

ارقام ارز دم روباهی به عنزا فشاکتزر فرعشی فرعشی

پذیرفت .کل بیزماس حزلیشدی جمش آوری و بشه ان شار

شامل سه رقم  KFM5 ، KFM2و باسشتا بشزد (.)25

دانه از کاه

هر کر

منت ل گردید و سپس با خرمنکزب ال

ماتمل بر چهار ردیف به بزل  10متر بزد.

بعد از برداشت کل ا و گندم ،عملیا

جدا و حززین شد .حج یه واریانس بهصشزر

حهیه بستر با

و م ایسشه میشانگینهشا بشه رو

شخم و دیسک ،زمینشی را کشه دارای ششیب بشزلی و

نشرمافش ار ) SAS (v 9.1.3و رو

عرضی مناسب بزد ،به عمق  20حا  25سانتیمتر شخم

انجام شد.

25

Anova

 LSDبشا اسشتفاده از
)29( proc glm

1401 ،1  شماره،15  دوره،تولید گیاهان زراعی
.ژنزحیپهای مزرد بررسی
رقم و

ماخصا

الینها
 شجره/ منا
دوره رسید دانه
روز حا گلدهی

رنگ دانه

شکل خزشه

 خصزصیا- 1 جدول

Table 1- Studied genotypes characteristics.
باستا
KFM5 الین
Bastan
ایرا
ایرا
Parents/Origen
TN-15-93-1
TN-15-78-61(KFM9) / Iran
1-85-17-5 / Iran
متزسط رس
زود رس
Grain Maturity
period
Moderate maturity
Early maturity

Characteristics of
variety and lines

Number of day till
flowering (days)

Grain color

Panicle figure

KFM2 الین
ایرا
TN-15-39-381-49-7-2/ Iran
متزسط رس
Moderate maturity

60

57

62

زرد متمایل به کرم

زرد متمایل به کرم

زرد متمایل به کرم

Yellow tendentious
to cream

Yellow tendentious to
cream

Yellow tendentious to
cream

 بلند و بدو،استزانه ای

 بلند و بدو،استزانه ای

 بلند و بدو،استزانه ای

ریاک

ریاک

ریاک

Cylindrical, long
and without awn

Cylindrical, long and
without awn

Cylindrical, long and
without awn

کامال ایستاده و ح ری اً قطزر

کامال ایستاده و ح ری اً قطزر

Completely stable and
almost huge

Completely stable and
almost huge

ًکامال ایستاده و ح ری ا
قطزر

فرم ساقه

Stem form

میانگین حعداد دانه در

Number of seed in
panicle mean

4100

4500

4300

1000-seed weight
mean (gr)

3

3

3

Panicle length mean
(cm)

19

20

22

Plant
height mean (cm)

100

100

100

Grain yield mean
(ton ha-1)

2.3

2.7

2.5

Dry forage yield
mean (ton ha-1)

4

4.2

4.4

Fresh forage yield
mean (ton ha-1)

30

33

36

پانیکزل
میانگین وز ه اردانه
)(گرم
میانگین بزل خزشه
)(سانتیمتر
میانگین ارحفاع بزحه
)(سانتیمتر
میانگین عملکرد دانه
)(حن در هکتار
میانگین عملکرد
علزفه خاک (حن در

Completely stable
and almost huge

)هکتار
میانگین عملکرد
)قصیل (حن در هکتار
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فی یکی و شیمیایی خاک م رعه آزمایای

جدول  - 2خصزصیا

Table 2- Soil physical and chemical properties of the experimental field.

Soil texture

بافت خاک

)K (mg kg-1

پتاسیم(میلیگرم در کیلزگرم)

)P (mg kg-1

فسفر(میلیگرم در کیلزگرم)

)N (%

نیتروژنن(میلیگرم در کیلزگرم)

)Fe (mg/kg

آهن(میلیگرم در کیلزگرم)

)Mn (mg kg-1

منگن (میلیگرم در کیلزگرم)

)Zn(mg/kg

روی (میلیگرم در کیلزگرم)

)B (mg kg-1

بر(میلیگرم در کیلزگرم)

pH

اسیدیته

)Bd (g cm-3

(گرم در سانتیمتر مکعب)

)PWP (%

ن طه پژمردگی دایم (درصد )

)FC%

ظرفیت م رعه (درصد )

)OC(%

کربن آلی (درصد)

Siltyloam

0.5

)EC (dS m-1

لزمسیلتی

450

13.5

0.15

4.9

4.1

2

7.8

1.50

13.0

23.4

1.5

0.73

FC and PWP = Gravimetric soil water content at field capacity and permanent wilting point, respectively; Bd = Bulk
density; ECe = Soil extract electrical conductivity.

نتایج و بحث

میحزاند به دلیل استفاده بهینه گیاه از امکانا

مقیطی

نتایج حج یه واریانس ناا داد که اثشر حشراکم بشر

باشد ( )2که این نتشایج بشا یافتشههشای آذری نصشرآباد

روز حا گلدهی ،روز حشا رسشید  ،بزل و قطشر

( )2012همخزانی دارد ( .)2این مق ین دلیشل بشاالحر

پانیکزل ،ارحفاع بزحه ،حعشداد دانشه در پشانیکزل ،حعشداد

بادهای گشرم

صفا

بزد عملکرد را سپری شد دوره وز

گره ،حعشدادپنجه ،وز ه اردانشه و عملکششرد دانشه در

در منابق خاک (ن

سطح احتمال  1درصد معنیدار بزد .اثر فاصله ردیشف

بزل روز بیا نمزدند .نتایج پژوه

بزحه بر صفا

روز حا گلدهی ،روز حشا رسشید  ،بشزل

حرار ) و یشا احتمشاالً ن ش

اختالف معنیدار عملکشرد ارقشام ارز

حاضر در مشزرد
نیش بشا نتشایج

و قطر پانیکزل ،ارحفاع بزحه ،حعداد گره و حعشداد پنجشه

صفری و همکارا ( ،)2008مقمزد و ششیب ()2004

در سطح احتمال  1درصد و بر حعداد دانه در پانیکزل،

و آذری نصرآباد ( )2012در ارز و آرو ( )2005در

وز حر در سششطح احتمششال  5درصد معنشیدار بشزد.

حریتیکاله مطاب ت داششت ( .)27 ،25 ،2 ،1صشفری و

هشای مزرد بررسشی در سشطح

بشزل فصشل

اثر رقم نی بر ششاخ

همکارا ( )2008دلیل این امر را کاه

احتمال  1درصد معنیدار بزد .اثر سه گانشه عاملها نی

رشد و ورود زودحرگیشاه بشه مرحلشه زایاشی در ارقشام

بر وز ه اردانه ،معنیدار بزد (جشدول هشای )5 ،4 ،3

زودرسحر ذکر کردند ( .)27به بیا دیگر ،درجشه روز

کشه بشه همشین دلیشل نتشایج م ایسشه میشانگین اثشرا

رشد کسب کرده و بزل دوره رششد و در نتیجشه دوره

سششاده

رویای گیاه بزالنی کشافی نیسشت ،در ارقشام بشا دوره

مت ابشل در قالب شکل  1ارائه و نتشایج اثشرا

فاکتزرها در مشتن حزضشیح داده ششد .بررسشی اجش ای

رشد بزالنیحر ،فرصت بی حری در اختیار گیاه است

عملکرد حاکی از آ است که اولین حراکم بی حشرین

که مقصزل بشی حشری حزلیشد نمایشد .چشز گیاهشا

بزل پانیکزل (15/79سانتیمتر) را به خزد اختصشاد

فرصت کافی برای حزلید برگ داشته و در نهایت سطح

داد .در بین ژنزحیپهای مشزرد آزمشز  ،الیشن KFM5

برگ مطلزبی حزلید مینمایند و با شرایط مناسب دما و

بششی حششرین حعششداد دانششه در پششانیکزل ( ،)35340وز

بزل روز ح ار مییابند .یعنی گیاه زما کافی را برای

ه اردانه ( )3/29و در نهایت عملکرد دانه ( 2/7حن در

است راردارد و از انرژی خزرشید حداکار بهشرهوری را

هکتار) را داشت (جدول  .)5بی حر بزد حعداد دانه و

میبرد ( .)25م ایسه میانگین فزاصل ردیشف بزحشههشا

وز ه اردانه یک صفت ژنتیکشی اسشت کشه بشروز آ

ناا داد ،بی حشرین عملکشرد دانشه ،بشا م شدار 1516
27

تولید گیاهان زراعی ،دوره  ،15شماره 1401 ،1

مرحله نمزی هستند که در نتیجه سرعت نمز آ ها نی

کیلزگرم در هکتشار در فاصشله ردیشف  50سشانتیمتشر
بهدست آمد .به نظر میرسد در این حراکمهشا بزحشههشا

متفاو

حزانستهاند بهبزر مناسبحری سشطح زمشین را پزشش

مت ابل سهگانه ناا داد که الین امیشد بخش

داده و از عزامل مقیطی به نقز مطلزبحشری اسشتفاده

در حشراکم  40بزحشه در مترمربش و فاصشله ردیشف 50

کنند ،در نتیجه می ا عملکرد بی حری در واحد سطح

سانتیمتر بی حرین حعداد روز حا گلشدهی ( 52روز) و

حراکم بزحه در حشد

حعداد روز حا رسید ( 98روز) را داشت (جشدول ،)6

مع زل ،سطح برگ و به ع ارحی اندام فتزسنت کننده در

که این امر با نتایج چابک و پاک اد قادیکالیی ()2017

حزلید نمایند .از نگاه دیگر اف ای

میدهد که ماحصل آ اف ای

واحد سطح را اف ای

شاخصهای مورفولوژیکی :نتایج م ایسه میانگینهشا

حاضششر بششا نتششایج شششکاری ( )2011روی گیششاه ارز
واکن های متفاو
کاشششت پششی

ناا داد ،در بین ارقام ،الین امید بخ

حاضر در مزرد

 KFM2دارای

بی حرین حعداد پنجه ( )3/90بزد .مهرانی و همکشارا

ارقام ارز به حراکمهای مختلشف

( )2017نی الین امید بخ

از ایششن نی ش حزسششط مقمششزد و شششیب

( )2004و آذری نصرآباد ( )2012گ ار

KFM2

همخزانی داشت (.)7

حجم آسیمیال های حزلید شده است .نتایج پشژوه
همخزانی داشت ( .)30نتایج پژوه

خزاهد بزد ( .)21نتایج م ایسشه میشانگین اثشر

امید بخ

شده اسشت

 KFM2را یکی از ارقشام

برحر ارز دم روباهی در خراسا جنزبی و

گن د گ ار

نمزدند ( .)23ماابه یافتههشای چابشک و

(.)25 ،2

پاک اد قادیکالیی ( )2017فاصله ردیف بی حشر از 40

شاخصهای فنولوژیکی :نتشایج م ایسشه میشانگینهشا

سانتیمتر نی ب حرین حعداد پنجشه ( )4/22را داششت

ناا داد که بی حرین حعداد روز حا گلدهی ( 61روز)

فضای بین بزحشهای

که به نظر میرسد به دلیل اف ای
باشد ( .)7کاه

و حعداد روز حا رسید ( 103روز) مربزط به حراکم 40

معنیدار حعداد پنجه بر اثشر افش ای

بزحه در متر مرب بزد (جدول  ،)6که بهدلیشل افش ای

حشراکم پشی

رقابت بین بزحهای میباشد .در بین فزاصل ردیفهای

( )2007در ارز ( )3گ ار

شده است (جشدول .)5

مختلف نی فاصله ردیف  50سانتیمتر دارای بی حرین

از نظر ارحفاع بزحه نی افش ای

فاصشله ردیشف از 40

حعداد روز حا گلدهی ( 62روز) و دوره رسیدگی (103

سانتیمتر ( 100/1سانتیمتر) به  50سانتیمتر (108/2

روز) بزد .بهنظر میرسشد بشا افش ای
بزحهها و در نتیجه کاه
بزحهای کاه

فاصشله ردیشف

سانتیمتر) ارحفاع بزحه را کاه

حشراکم گرچشه رقابشت بشین

الین امید بخ

مییابد ،ولی برای دستیابی بی حر به

مناب  ،رقابت درو بزحهای اف ای

داد .در بین ارقام نیش

 KFM2دارای بی حرین ارحفشاع بزحشه

( 111/74سانتیمتر) بزد (جدول  .)7افش ای
بزحه در حراکمهای باال را میحزا ناشی از کاه

یافته و مقشدودیت

جذب عزامل مقیطی کمحر مشیششزد و همشین عامشل
باع

از ایشن حزسشط آقاعلیخشانی و همکشارا

نزر در سایه انداز ،کشاه

ارحفشاع
نفزذ

فتزاکسیداسشیز اکسشین و

دیررسی مقصزل خزاهد شد ( .)7ارقام مختلف

رقابت شدید گیاها برای دریافت نزر بی حر دانسشت

فنزلششزژیکی دارای اخششتالف

از ایشن نیش حزسشط مق شین

نیشش از نظششر صششفا

معنیداری بزدند و الیشن امیشد بخش

( )12که این نتایج پی

 KFM2دارای

بسیاری در گیاها مختلف گ ار

ششده اسشت (،12

بی حرین بزل دوره گلشدهی ( 59روز) و رسشیدگی

 .)34همانند حعداد پنجه بشا افش ای

فزاصشل ردیشف،

( 98روز) بزد .گ ار

حعداد برگ در بزحه نی اف ای

شده است کشه ارقشام مختلشف

ارز دارای دماهای کاردینال متفشاوحی بشرای گشذار از

یافت و فاصله ردیشف

 50سانتیمتر دارای بی حرین حعداد برگ ( )12بشزد و
28
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حرکم  30بزحه در متر مرب هم ( )11دارای بی حشرین

داشت و بی حرین حعداد دانشه در پشانیکزل ( )3560را

حعداد برگ بزد که همشا بشزر کشه ذکرششد ایشن امشر

حراکم  350ه ار بزحه در هکتار به خزد اختصاد داد.

میحزاند بهدلیل فضای بی حر بزحه بشرای حزلیشد بشرگ

و فاصله ردیف  50سانتیمتر دارای بی حشرین حعشداد

KFM2

دانششه در پششانیکزل ( )3456بششزد .در بششین ارقششام مششزرد

بی حرین حعشداد بشرگ ( )11را داششت .بشهبشزرکلی،

آزمششز  ،الیششن  KFM2بششی حششرین بششزل پششانیکزل

های مشزرد بررسشی

(16/02سانتیمتر) و بی حرین حعداد دانه در پشانیکزل

ششده

حعششداد دانششه در

باششد .در بششین ارقششام نیش الیششن امیششد بخش
اختالف معنیدار ارقام در شاخ
نی پی

از این حزسط مق ین بسیاری گش ار

( )3359را داشششت هششر چنششد حفششاو

است ( .)13 ،2در مجمزع حفاو های مزجزد در بشین

پانیکزل آ با الین  KFM5معنیدار ن زد (جشدول.)5

ارقام مختلف مربزط بشه حزانشایی آ هشا در اسشتفاده از

بی حر بزد حعداد دانه در پشانیکزل و بشزل پشانیکزل

امکانا

یک صفت ژنتیکی است که بروز آ میحزاند به دلیشل

مقیطی میباشد (.)30

اسششتفاده بهینششه گیششاه از امکانششا

مقیطششی باشششد (.)2

اجزای عملکرد دانه :نتایج ناا داد که کاه

حراکم،

وز ه اردانه را از  2/68به  3/3گرم افش ای

داد کشه

بی حر بزد حعشداد دانشه در در حشراکمهشای پشایین را

معنشیدار بشزد .در بشین ارقشام نیش  ،الیشن

میحزا به کم حر بشزد رقابشت بشر سشر جشذب نشزر،

 KFM5بی حرین وز ه اردانه (3/29گرم) را داششت

ربزبت و مزاد ذایی دانست و در نتیجه سشهم مشزاد

این اف ای
که حفاو

حزلید شده فتزسنت ی که در اختیار فشاز زایاشی بشرای

آ در م ایسه با وز ه اردانه رقشم باسشتا

( 2/85گرم) معنیدار بزد (جدول  .)4در پژوهای کشه

حداکار پتانسیل حزلید گل و دانه الزم میباشد ،بی حر

بهوسیله چابک و پاک اد قادیکالیی ( )2017انجام شد

از سایر حراکمهای کاشت بزده است ( .)30ال ته کاه

نی اف ای

مجدد حعداد دانه در پانیکزل نی به دلیل اف ای

معنیدار وز ه اردانشه در فاصشله ردیشف

رقابت

کاشت بی حر ماشاهده گردیشد ( )7و ارقشام مختلشف

درو بزحشهای اسشت .در مجمشزع عملکشرد و اجش ای

ارز نی در فاصله ردیف  50سانتیمتر بی حرین وز

عملکرد الین  KFM5در حراکم  35بزحشه در مترمربش ،

ه اردانه ( 3/36گرم) را داششتند (ششکل  .)1بشی حشر

با فاصله کاشت  50سانتیمتر بی حر از سایر حیمارهشا

بزد وز ه اردانه در حشراکمهشای پشایین مربشزط بشه

بزد .نتایج پژوه

حاضر در مزرد اختالف معنشی دار

رقابت کمحر بزحهها در جذب عزامل حعیینکننده رششد

عملکرد ارقام ارز

بششه خصششزد آب و مششزاد ششذایی و در نتیجششه مششزاد

( )2008مطاب ت داشت .دلیل این امر را کاه

نی با نتشایج صشفری و همکشارا
بشزل

سشهم

فصل رشد و ورود زودحر گیاه بشه مرحلشه زایاشی در

آسیمیال های اختصشاد داده ششده بشه هشر دانشه در

ارقام زودرسحر ذکر کردند .به بیا دیگر ،درجشه روز

م ایسه با حراکمهشای بشی حشر خزاهشد ششد (.)14 ،5

رشد کسب شده و بزل دوره رششد و در نتیجشه دوره

بررسی اج ای عملکرد حاکی از آ است که کمحشرین

رویای گیاه کافی نیست (.)27

فتزسنت ی بزده که در نهایت منجر بشه افش ای

حراکم ،بی

حرین بزل پانیکزل (15/79سشانتیمتشر) را

29

تولید گیاهان زراعی ،دوره  ،15شماره 1401 ،1
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بررسی شده مربزط به حزلید دانه ارز (.)2018 – 2019

Table 3- Analysis variant’s for studied traits related to production of grain millet (2018-2019).
میانگین مربعا
درجه
Mean Square
مناب حغییر
S.O.V
عملکرد دانه آزادی
وز ه ار دانه
حعداد دانه در پانیکزل
قطر پانیکزل
بزل پانیکزل
df
Grain
1000-seed
Number of seed
Panicle
Panicle length
yield
weight
in panicle
diameter
271.186 ns

** 5.230

*3042770.3

1.721 ns

**3.904

1

Y

سال

37.882

0.884

591985.93

0.376

0.045

2

Y×R

سال در حکرار

** 107.80

** 0.478

**2883041.2

** 8.485

**1.508

2

D

حراکم

0.028 ns

0.0002 ns

43791.19ns

0.004 ns

0.086ns

2

Y×D

سال در حراکم

1.686

0.020

48780.61

0.111

0.237

4

Ea

خطا

* 41.261

** 0.260

* 845156.16

0.058 ns

**3.759

2

I

فاصله بین ردیف

0.001 ns

0.0002 ns

24232.63 ns

0.012 ns

0.119ns

2

Y×D

سال در حراکم

0.282 ns

0.0322 ns

32491.40 ns

0.393 ns

0.08ns

4

D×I

0.005 ns

** 2.717

14765.43 ns

0.007 ns

0.108ns

4

Y×I×D

3.729

0.0002

134202.6

0.385

0.138

1

Eb

* 46.579

ns

0.095

**

**

حراکم در فاصله
ردیف
سال در حراکم در
فاصله ردیف
خطا

1.931

2

V

رقم

2

Y×V

سال در رقم

D×V

حراکم در رقم

×D×V

سال در حراکم در

Y

رقم

2235683

**3.128

0.852 ns

0.0002 ns

7931.11 ns

0.0066 ns

0.21ns

1.562 ns

0.035 ns

36564.06 ns

0.161 ns

0.081ns

2

0.033 ns

0.0002 ns

** 15558.94

0.0068 ns

0.159ns

4

*3.229

0.035 ns

237198.26 ns

0.514 ns

**1.031

4

I×V

0.194 ns

0.0002 ns

27870.94 ns

0.0117 ns

0.289 ns

4

Y×I×V

0.253 ns

0.031 ns

* 35769.31

** 0.958

0.063ns

8

I×D×V

0.012 ns

0.0002 ns

29951.09 ns

0.0059 ns

0.083ns

8

×D×I×V
Y

فاصله ردیف در
رقم
سال در فاصله
ردیف در رقم
سال در حراکم در
رقم
سال در حراکم در
فاصله ردیف در
رقم

5.579

0.044

221052.49

0.384

0.168

36

Ec

خطا

5.917

0.047

254072.13

0.253

0.218

48

Total

کل

16.24

14.93

15.08

16.05

18.25

)CV(%

ضریب حغییرا
(درصد)

 * ،nsو ** بهحرحیب معنیدار ن زد  ،معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد
ns, *, **: non-significant and significant at the 5% and 1%, respectively.
I; Planting distance levels, V; Varieties and D; plant densities.
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Table 4- Analysis Varian’s for studied traits related to production of grain millet (2018-2019).
میانگین مربعا
Mean Square
مناب حغییر

S.O.V

درجه

حعداد روز حا

حعداد روز حا

آزادی

گلدهی

رسیدگی

Number of
day till
flowering
1870.50 ns

Number of
day till
reaching
154.098 ns

df

سال

حعداد پنجه در

ارحفاع بزحه

بزحه

Plant
Height
(cm)

Number
of node

Number
of
leaf

1212.5 *

323.93**

216.08**

Number of
tiller in plant
8.057 **

حعداد گره

حعداد برگ

Y
Y×R

1
2

117.907

97.376

1.334

137.79

38.580

14.417

2

388.43 **

789.85 **

0.677 ns

1153.20 **

5.186 **

6.660 ns

Y×D

D
Y×D

2

0.518 ns

230.302 *

0.031 ns

4.874 ns

0.004 ns

0.003 ns

خطا

Ea

4

26.398

69.246

0.029

99376

0.709

0.887

سال در حکرار
حراکم

*

*

**

*

*

**

فاصله ردیف

I

2

471.135

سال در حراکم

Y×D

2

27.185 ns

54.339 ns

1.668 ns

0.299 ns

0.128 ns

40.927
0.007 ns

حراکم در فاصله ردیف

D×I

4

0.413 ns

136.67 ns

0.022 ns

3.428 ns

1.165 ns

0.027 ns

Y×I×D

4

1.203 ns

42.432 ns

0.339 ns

0.02 ns

0.044 ns

0.007 ns

Eb

1

27.987

23.379

5.9.9

115.258

1.466

2

0.191

*

1.687
16.746

ns

سال در حراکم در
فاصله ردیف
خطا

1116.37

*

25.795

0.031

ns

0.150

ns

21.83
0.005

ns

0.003 ns

181.34 ns

0.371 ns

0.266 ns

0.308 ns

4.577 ns

0.004 **

0.003 ns

114.9137 ns

0.433 ns

84.77 ns

3.752 ns

4.700 ns

0.342 ns

42.506 ns

0.122 ns

0.122 ns

0.156 ns

0.007 ns

8

0.339 ns

92.807

ns

2.107 ns

0.370

8

0.388 ns

28.779 ns

0.015 ns

0.015 ns

0.050 ns

0.007 ns

Ec

36

54.084

43.120

0.353

188.73

2.167

2.487

Total

48

60.880

69.623

0.398

308.253

2.55

2.687

13.35

8.64

17.87

4.358

16.02

15.10

V

سال در رقم

Y×V

2

0.018

حراکم در رقم

D×V

2

0.358 ns

124.78 ns

0.077 ns

×D×V

4

0.148 ns

168.302 *

4

0.033 ns

Y×I×V

4

سال در حراکم در رقم

I×D×V

سال در حراکم در

×D×I×V

فاصله ردیف در رقم

Y

خطا
کل

فاصله ردیف در رقم
سال در فاصله ردیف
در رقم

ضریب حغییرا
)(درصد

Y
I×V

CV (%)

191.709
110.37

ns

ns

0.037

ns

5561.80
3.038

8.187

**

19.547

**

رقم

سال در حراکم در رقم

3396.67

ns

**

ns

 درصد1 و5  معنیدار در سطح احتمال،  * و ** به حرحیب معنیدار ن زد،ns
ns, *, **: non-significant and significant at the 5% and 1%, respectively.
I; Planting distance levels, V; Varieties and D; plant densities.
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Table 5- Mean comparison of foxtail millet traits under effects of plant density, planting distance and cultivars.
حیمارها/ صفا
حعداد دانه در
قطر پانیکزل
بزل پانیکزل
وز ه ار دانه
عملکرد دانه
Treatments/Treat
پانیکزل
)(میلیمتر
)(سانتیمتر
)(گرم
)(حن در هکتار
Number of
حراکم گیاهی
Panicle diameter
Panicle
1000-seed
Grain yield
seed in
(mm)
length (cm)
weight(g)
(ton ha-1)
Plant density
panicle
 بزحه در متر مرب30

1.36 c

15.78 a

3363.3 b

3.30 a

2.49 ab

1.45 b

13.34 b

3560.4 a

3.41 a

2.70 a

40 plants m-2

1.55 a

15.79 a

3099.3 c

2.68 b

2.370 b

LSD(0.05)

0.076

0.693

118

0.17

0.26

30 plants m-2
 بزحه در متر مرب35
35 plants m-2
 بزحه در متر مرب40

فاصله ردیف کاشت
Planting distance levels
 سانتیمتر40

1.43 b

15.04 a

3208.3 b

3.12 a

2.25 c

1.53 a

15.81 a

3456.7 a

3.10 a

2.78 a

1.40 b

14.07 b

3358.6 ab

3.16 a

2.53 b

0.07

0.45

153.61

0.260

0.155

KFM2

1.69 a

16.04 a

3359.9 a

3.25 a

2.51 b

KFM5

1.40 b

14.55 b

3534.6 a

3.29 b

2.71 a

Bastan

1.25 c

14.33 b

3129.02
b

2.85 b

2.33 b

LSD(0.05)

0.084

0.94

195.04

0.228

0.18

40 cm
 سانتیمتر50
50 cm
 سانتیمتر60
60 cm
LSD(0.05)
ارقام ارز دم روباهی
Verities of foxtail millet

. اختالف معنی داری ندارندLSD(P≤0.05) میانگین های دارای حداقل یک حرف ماترک در هر ستز بر اساس آزمز
Means in each column fallowed by similar letters are not significantly different at the %5 probability level (LSD
Test).
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Table 6. Mean comparison of foxtail millet traits under effects of plant density, planting distance and cultivars.
حیمارها/ صفا
حعداد روز حا
حعداد روز حا
حعداد پنجه در
ارحفاع بزحه
حعداد گره
حعداد برگ
Treat/ Treatments
گلدهی
رسیدگی
بزحه
)(سانتیمتر
Number Number of
Number of
Number of
Number
حراکم گیاهی
Plant
of node
leaf
day till
day till
of tiller in
height
(cm)
Plant density
flowering
reaching
plant
 بزحه در مترمرب30

56.6 b

93.37 b

3.65 a

9.92 a

11.21 a

94.98 b

57.1 b

95.35 b

3.49 b

9.84 a

10.81 ab

103.49 a

61.5 a

100.75 a

3.44 b

8.96 b

10.51 b

102.35 a

2.74

4.44

0.091

0.44

0.50

5.32

57.31 b

96.57 b

3.52 b

9.62 b

10.82 b

100.10 b

61.75 a

101.0 a

4.22 a

10.15 a

11.73 a

108.29 a

56.16 b

91.90 c

2.84 c

8.95 c

9.99 c

92.43 c

2.25

2.02

0.24

0.50

0.54

4.50

Verities of foxtail millet
KFM2

59.4 a

98.18 a

3.90 a

10.21 a

11.38 a

111.74 a

KFM5

58.38 a

94.46 b

3.42 b

9.58 b

10.89 ab

96.64 b

Bastan

57.37 a

96.86 ab

3.26 b

8.94 c

B10.27 b

92.44 b

LSD(0.05)

3.019

3.22

0.244

0.593

0.634

5.58

30 plants m-2
 بزحه در مترمرب35
35 plants m-2
 بزحه در مترمرب40
40 plants m-2
LSD(0.05)
فاصله ردیف کاشت
Planting distance levels
 سانتیمتر40
40 cm
 سانتیمتر50
50 cm
 سانتیمتر60
60 cm
LSD(0.05)
ارقام ارز دم روباهی

. اختالف معنی داری ندارندLSD(P≤0.05) میانگینهای دارای حداقل یک حرف ماترک در هر ستز بر اساس آزمز
Means in each column fallowed by similar letters are not significantly different at the %5 probability level (LSD
Test).
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شکل  - 1اثرا

مت ابل حراکم در رقم و فاصله ردیف بر وز ه ار دانه ارز دم روباهی.

Figure 1- Interaction effects of plant density, planting distance and variety on 1000-seed weight.

با اف ای

نتیجهگیری کلی
حراکم گیاهی و کشاه فاصشله ردیشف،

عملکرد حک بزحه کشاه

یافشت ،امشا افش ای

اف ای

حعداد بزحشه در واحشد سشطح ،حعشداد پشانیکزل

بی حری بشهدسشت آمشد کشه کشاه

ایجشاد ششده در

حعشداد

عملکرد حک بزحشه را ج شرا نمشزد .بنشابراین حزصشیه

گیاها در واحد سشطح و اسشتفاده از الگشزی کاششت

میشزد بهمنظزر افش ای

حزلیشد دانشه الیشن KFM5در

ن دیکحر به الگزی مربعی ،بخابر بهرهمنشدی بهتشر از

الگزی پیانهادی شامل حراکم  350ه ار بزحه در هکتار

مناب  ،عملکرد و اج ای عملکرد دانشه در حشراکم 350
ه ار بزحه در هکتار اف ای

با فاصله کاشت  50سانتیمتشر بشا مسشاعد

یافت ،بعشد از آ احتمشاالً

بدلیل رقابت شدید بین و درو بزحه ای کاه

جهاد کااورزی در سطح وسی حری کات شزد حشا بشا

یافت.

حرویج مناسب حزسعه پیدا کند.

کات با حراکم کمحر به دلیل در اختیشار بشزد ششرایط
مقیطی مناسب و نزر کافی ن ش

سپاسگزاری
در خاحمه الزم میدانم از همکارا مقتشرم بخش

زیشادی در افش ای

عملکرد دانه ایفشا مشیکنشد ،گیشاه در حشراکم مناسشب

حق ی ا

حزانسته است سهم بی حری از مزاد فتزسنت ی ساخته
شده را به دانه حک بزحهها منت ل کند اف ای

ذر

و گیاها علزفهای مزسسشه حق ی شا

اصالح و حهیه نهال و بذر و مرک حق ی ا

عملکشرد

و آمزز

کااورزی و مناب ب یعی گلسشتا صشمیمانه حاشکر و

دانه در حراکم  35بزحه در متر مرب با فاصله کاشت 50

قدردانی نمایم که در اجشرای پشروژه ششماره -57-24

سانتیمتر نس ت به دو حراکم دیگر را میحزا به دلیشل

 ،970340-055-03که این م اله حاصل این پژوه

حززی مناسب بزحهها در واحد سطح دانست .ال تشه در

بزد ،همکاری نمزدند.

این حراکم ،حعداد پنجه ،حعداد برگ و وز ه اردانشه و
در نهایت عملکرد حشک بزحشه کشاه

سشازما

یافشت ،امشا بشا
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