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چکيده
اين تحقيق به منظور بررسي روابط هم بستگي بين عملکرد و اجزاء عملکردي و مقايسه ميزان عملکرد کمي و کيفي 20 ژنوتيپ ارزن دم روباهي 
درسال 1391 در شرايط آب و هوايي کرج انجام گرديد. بدين منظور 19 ژنوتيپ برتر ارزن شناسايي شده با همکاري مشترك موسسه تحقيقات اصالح و 
تهيه نهال وبذر و بانك ملي ژن گياهي ايران و رقم باستان که از ارقام معرفي شده ارزن دم روباهي مي باشد به عنوان شاهد انتخاب و آزمايشي برپايه 
بلوك هاي کامل تصادفي با 20 تيمار در سه تکرار به اجرا در آمد. نتايج بدست آمده نشان دادرقم KFM91/17 باعمکلرد علوفه تر 27476 کيلو گرم 
در هکتار و علوفه خشك 14176کيلوگرم در هکتار باالترين عملکرد را در بين تيمارها دارا بود. رقم KFM91/6 با عملکرد بذر 4124 کيلوگرم در 
هکتار باالترين ميزان عملکرد بذر را دارا بوده است. بين عملکرد علوفه تر و تعداد پنجه هم بستگي مثبت و معني دار مشاهده شد. بيش ترين درجه 
حرارت روز رشد )GDD( و بيش ترين تعداد پنجه در بوته را نيز رقم KFM91/17 دارا بود که از باالترين عملکرد علوفه تر وخشك نيز برخوردار 
بود. ضريب هم بستگي عملکرد علوفه تر با عملکرد علوفه خشك نيز در سطح 1% معني دار و مثبت مشاهده شد. ضريب هم بستگي عملکرد علوفه 
تر با طول پانيکول نيز در سطح 5% درصد معني دار و منفي مشاهده شد. عملکرد بذر و تعداد بذر در خوشه ضريب هم بستگي در سطح 1% معني دار 
و مثبت را نشان داد. بر اساس نتايج بدست آمده از اين پژوهش رقم KFM91/17 مناسبترين رقم جهت توليد علوفه تر و خشك معرفي مي گردد و 

رقم KFM91/6 به عنوان مناسترين رقم جهت توليد دانه معرفي مي گردد.
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بررسي روابط همبستگي بين  عملکرد ...... 

This study is to assess the amount on the foxtail millet yield.And yield and elemeuts correlatios . And to compare the same effect 
on the quantity and quality of the yield in 20 foxtail millet genotypes in Karaj weather condition. For this purpose, 19 preferable millet 
genotypes identified The identification was done and by seed and plant improvement institute cooperation and iranin plant gene bank 
the Bastan variety as an introduced foxtail variety was chosen to control the assessment. And an experiment on the full random basis 
with 20 treatments in 3 recurrences was implemented. After the planting operation and at the same time during the maintaining period 
notes were.The obtained results show that the KFM91/17 variety with a 27476 kilograms fresh crop per hectare and 14176 dried crop 
per hectare had the largest amount of the yield among the treatments. And the KFM91/6 variety with 4124 kilograms grains had the 
largest amount of the seed producing performance. Between amount number of tillers and number of days till flower appearance and 
the flower's indicator was negative and significant. And between seed production with number of tillers negative and insignificant coef-
ficient was noticed.  The most Growing degree days (GDD) and most number of tillers in the plant was found in the KFM91/17 variety 
which also contained the highest production of fresh and dried crop production.The correlation of fresh crop with new dry crop and 
panicole length was negetivesignificant at level of 1%.Based on these results , the KFM91/17 introduces as wast fitted variety to produce 
fresh and dry production and KFM 91/6 for seed producing.

مقدمه
كمبود مواد غذایي و افزایش روزافزون جمعيت، به ویژه در كشورهاي 
در حال توسعه نگراني هاي جدي در رابطه با آینده غذا به وجود آورده 
نتيجه  در  و  دام  تعليف  در  علوفه اي  گياهان  نقش  ميان  این  در  است. 
انکاري  قابل  غير  اهميت  از  دامي  فرآورده هاي  به  انسان  نياز  تامين 
برخوردار است. گياهان علوفه اي و مراتع منبع اصلي انرژي براي تغذیه 
دامها مي باشند. اگر علوفه داراي كيفيت كافي باشد مي تواند تا 60 درصد 
نياز غذایي گاوهاي شيري و نياز كامل گاوهاي گوشتي را تامين نماید. 
اكثر گياهان علوفه اي متعلق به دو خانواده گرامينه ولگومينوز مي باشند. 
از جمله گياهان علوفه اي كه در سالهاي اخير مورد توجه بيشتري واقع 
شده است ارزن دم روباهي مي باشد. این گياه به عنوان یک ارزن دانه ریز 
آبي  كم  و  شرایط خشکي  به  نسبت  كه  است  معروف   )small millet(
مقاوم بوده به نحوي كه كشت آن در سطح وسيعي از شرایط كم باران 

آسيا، آفریقا و قسمتي از اروپا گسترش یافته است)كوچکي، 1383(.
ارزن عليرغم توقع بسيار كم به نهاده هاي مهم كشاورزي نظير آب، 

كود و سم، از فاكتور بسيار مهم یعني اشغال كوتاه مدت زمين برخوردار 
است و در مقابل مي تواند توليد بيوماس مطلوبي در مقایسه با گياهاني 

نظير ذرت و سورگوم بنماید)مهراني و همکاران، 1383(. 
متوسط عملکرد علوفه قصيل در شرایط تحقيقاتي 30 تن و عملکرد 
دانه2تن در هکتار مي باشد و در بعضي سالها در شرایط مطلوب زراعي 
ركورد 40 تن در هکتار قصيل و3/5تن در هکتار دانه نيز ثبت شده است 

)مهراني،1390(.
سيستم ریشه اي عميق و گسترده ي ارزن باعث مقاومت مطلوب 
این گياه به تنش خشکي و مقاومت در مقابل ورس مي شود)امام1390(.

بررسي  براي  و  هند  اندرپرادش  در   1998 زراعي  فصل  در 
وراثت پذیري صفات در عملکرد و اجزاي عملکرد )روز تا 50% گلدهي، 
تا رسيدگي(  روز  بوته،  در  به گل  منتهي  پنجه هاي  تعداد  گياه،  ارتفاع 
واجد  گياه  ارتفاع  شد.  انجام  تحقيق  یک  دم روباهي  ارزن  ژنوتيپ   15
ژنتيکي)233/74(  تنوع  فنوتيپي)132/6(،  ميانگين  دامنه  باالترین 
 %50 تا  روز  براي  وراثت پذیري  است.  بوده  فنوتيپي)277/68(  تنوع  و 
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داراي  دانه  عملکرد  كه  حالي  در  و  است  بوده  درصد   96/19 گلدهي 
باالترین ضریب هم بستگي ژنتيکي )31/93( و فنوتيپي )49/02( بوده 
با  معني دار  و  مثبت  هم بستگي  صفات  از  یک  هيچ  اینکه  است. ضمن 

.(Muhammed and Shib, 2004)عملکرد دانه نداشته است
دم  ارزن  داد  نشان   )Barnhart,2008(ایوا دانشگاه  در  آزمایشي  در 
درصدر   13-11 و  خشک  علوفه  عملکرد  هکتار  در  تن   9/33 روباهي 

پروتئين خام دارد.
بوته  تراكم  افزایش  با  كه  داد  نشان   )1386( بررسي صفري  نتایج 
ارزن دم روباهي عملکرد علوفه خشک و تر در واحد سطح افزایش یافت 
به طوریکه باالترین عملکرد)علوفه تر 35628 و علوفه خشک 13494 
نيز  و  بود  متر مربع  در  بوته   60 تراكم  به  مربوط  هکتار(  در  گرم  كيلو 
بيش ترین درصد پروتئين مربوط به تراكم 60 بوته بود و باالترین عملکرد 
تاریخ كاشت مربوط به اول تير ماه )علوفه تر 37011 و علوفه خشک 

12833 كيلوگرم در هکتار( بود.
ليو و همکاران )2006( گزارش نمودند كه ميانگين پروتئين اكثر 
واریته هاي ارزن دم روباهي مورد مطالعه در یک آزمایش 12/7 درصد 
بوده است و تنها در 5 واریته ميزان پروتئين 14 درصد مشاهده شد. در 
آزمایش یاد شده درصد پروتئين در یک واریته بسيار زود رس تحت نام 

.) Liu et al , 2006( حدود14/3درصد بوده است NO2
نتایج تحقيقات در وایومينگ در طي 10 سال نشان داد ارزن دم 
روباهي عملکرد علوفه خشک 3/7 تا 7/4 تن در هکتار داشت در یک 
مطالعه در سال 1999 نشان داده شد پروتئين خام علوفه خشک بسته 

.) Koche,2002( بندهي شده 10 الي 11 درصد مي باشد
داد  نشان   2006 سال  در  شمالي  داكوتاي  در  آزمایش  یک  نتایج 
بود  هکتار  در  كيلوگرم  روباهي 7414  دم  ارزن  علوفه خشک  عملکرد 

.) Neville et al,2006(
داگالس و همکاران طي سالهاي 2004 و 2005 كيفيت علوفه ارزن 
داراي  گياه  این  علوفه  داد  نشان  نتایج  و  نمودند  بررسي  را  روباهي  دم 
ميزان پروتئين 161 الي 190 گرم در كيلوگرم ماده خشک، ADF از 
298 تا 331 گرم در كيلو گرم ماده خشک وNDF،536 گرم در كيلو 

.)Douglas et al,2006(گرم ماده خشک بود
در مورد كميت توليد علوفه ارزن، طي سال هاي اخير، تحقيقاتي در 
كشور صورت گرفته است. مهراني و همکاران طي سه سال تحقيق)1380 
ال 1382 ( 10 رقم اميد بخش ارزن دم روباهي را در سه منطقه از كشور 
با هم مقایسه نمودند كه نهایتا با در نظر گرفتن همه معایب و مزایا رقم 
و  ذرت  تحقيقات  بخش    ).1383، شد)مهراني  معرفي  و  kfm9انتخاب 
گياهان علوفه اي با بانک ملي ژن گياهي ایران از 104 توده بومي ارزن 
ریز دانه كه از اقصي نقاط كشور جمع آوري شده بود، تعداد 640 تک 
بوته انتخاب شد وتعدادي از این تک بوته هاي انتخابي مورد بررسي و 
مقایسه قرار گرفتند كه از آن ميان، تعداد 20 ژنوتيپ به عنوان ارقام برتر 

انتخاب شدند)مهراني، 1385(.
با توجه به مزیتهاي بر شمرده ناشي از پژوهشهاي محققان خارجي 
عملکرد كمي و  عملکردو اجزاء  و داخلي بررسي روابط هم بستگي بين 
كيفي 20 ژنوتيپ ارزن دم روباهي در شرایط آب و هوایي كرج به عنوان 

كار پژوهشي انتخاب گردید. 

مواد و روشها
این آزمایش در مزرعه 400 هکتاري موسسه تحقيقات اصالح و تهيه 
نهال و بذر واقع در كرج انجام شد.  آزمایش بر پایه طرح بلوك هاي كامل 
تصادفي در سه تکرار طراحي و اجرا گردید. رقم باستان كه از جمله ارقام 
ارزن دم روباهي است و در اواخر سال 1388 معرفي گردیده را به عنوان 
 KFM91/1 شاهد )تيمار 1 ( و 19 ژنوتيپ ارزن دم روباهي را با نام هاي
شد.  گرفته  نظر  در   20 تيمار  تا   2 تيمار  از  ترتيب  به   KFM91/19 تا 
تيمارها بصورت تصادفي در بين تکرار هاي توزیع گردید. براي انجام این 
آزمایش با در نظر گرفتن حواشي، زميني به وسعت 1200 متر مربع در 
نظر گرفته شد. این قطعه زمين در اردیبهشت ماه با انجام شخم، دیسک 
و ماله براي كاشت آماده گردید. به ميزان 200 كيلو گرم در هکتار كود 
فسفات آمونيوم و 100 كيلو گرم در هکتار كود اوره به عنوان كود اوليه 
استفاده شد. خطوط كاشت بوسيله فاروئر ایجاد گردید و نقشه آزمایش 
پياده سازي گردید. فاصله خطوط از هم 60 سانتي متر و هر تيمار شامل 
6 خط به طول 4 متر آماده شد. در تاریخ 91/3/5 بذور به ميزان 10 
كيلو گرم در هکتار طبق نقشه آزمایشي به روش دستي كشت و در تاریخ 
91/3/6 اولين آبياري انجام گردید. در طول دوره رشد آبياري هر 7 الي 
10 روز به روش ثقلي انجام گردید. در طول دوره رشد عمليات داشت 
آبياري، تنک و واكاري، وجين علفهاي  فاروهاي  شامل سله شکني در 
هرز و آبياري انجام گردید. یک مرحله كود اوره نيز قبل از به ساقه رفتن 
به ميزان 100 كيلو گرم در هکتار استفاده شد. پس از واكاري به فاصله 

5 سانتي متر روي هر ردیف یک بوته نگهداري شد.
متر مربع   7 در سطح  كرت  هر  از  با حذف حواشي  علوفه  برداشت 
مقدار  و  گردید  توزین  مربوطه  نمونه  بالفاصله  نهایت  در  گردید.  انجام 
عملکرد علوفه تر براي سطح یک هکتار محاسبه گردید. پس از برداشت 
هر كرت، از هر تيمار نمونه اي یک كيلو گرمي تهيه گردید و به مدت 48 
ساعت در دستگاه آون با دماي 85 درجه سانتيگراد خشک گردید كه 
پس از خشک شدن نمونه ها مجدداً توزین، درصد رطوبت و ماده خشک 
هر تيمار مشخص گردید. سپس عملکرد علوفه خشک براي سطح یک 

هکتار بر حسب تن محاسبه شد.
پس از برداشت 5 بوته بصورت تصادفي تعداد دانه بوته ها شمرده 
و ميانگين تعداد دانه در بوته مشخص گردید. سپس وزن دانه در هفت 
بر  براي سطح یک هکتار  و  اندازه گيري  برداشت شده  نمونه  متر مربع 

حسب كيلوگرم محاسبه شد.
براي تعيين سطح برگ نيز برگهاي 5 بوته از هر تيمار جداسازي 
 LAI-3100C-Leaf Area( برگ  سطح  گيري  اندازه  دستگاه  بوسيله  و 
در  بوته  براي یک  برگ  ميزان سطح  گيري شد. سپس  (اندازه   Mater
هر تيمار مشخص و با محاسبه تعداد بوته در هر متر مربع ميزان سطح 
برگ در هر متر مربع محاسبه گردید. براي اندازه گيري ارتفاع بوته در 
هر كرت ارتفاع بوته در 5 بوته به طورتصادفي انتخاب شده بودند اندازه 
گيري و ميانگين آنها به عنوان ارتفاع بوته تيمار مربوطه ثبت شد. براي 
اندازه گيري طول پانيکول در هر كرت، طول پانيکول در 5 بوته كه به 
به عنوان  آنها  ميانگين  و  اندازه گيري  بودند  انتخاب شده  طور تصادفي 
طول پانيکول تيمار مربوطه ثبت شد. جهت برآورد تعداد پنجه و ثبت در 
یادداشت برداري ها در هر یک از كرت ها تعداد 10 بوته بطور تصادفي 
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انتخاب و از نظر تعداد پنجه شمارش و ثبت گردید كه نهایتاً از ميانگين 
آنها براي هر كرت در محاسبات استفاده گردید.

مرحله  تا  كاشت  زمان  از  رشد  روز  حرارت  درجه  محاسبه  براي 
سپس  گردید.  مشخص  كرتها  از  یک  هر  بندي  دانه  زمان  بندي،  دانه 
تعداد روزهاي از زمان كاشت تا دانه بندي مشخص و آمار هواشناسي 
مربوطه از ایستگاه تحقيقات كشاورزي هواشناسي كرج مربوط به حداقل 
فرمول  اساس  بر  سپس  و  گردید  اخذ  كرج  حرارت  درجه  حداكثر  و 
 Tmax و  حرارت  درجه  حداقل    Tminآن در  كه   GDD=∑(Tmin+Tmax)/2
حداكثر درجه حرارت مي باشد كه با در اختيار داشتن تعداد روز تا دانه 
بندي هر یک از كرتها كل درجه حرارت مورد نياز تا مرحله دانه بندي 

محاسبه گردید.
از  كيلوگرمي   2 نمونه  یک  علوفه  كيفي  صفات  گيري  اندازه  براي 
علوفه جدا و خشک و آسياب گردید و سپس براي انجام آزمایش بعدي 
نمونه ها به با استفاده از دستگاه NIR)جعفري ،1389( اندازه گيري روي 
صفات كيفي علوفه صورت پذیرفت و صفات 1-درصد قندهاي محلول 
در آبWSC 2- درصد پروتئين خام CP3- درصد دیواره سلولي منهاي 
 -CF6 درصد فيبرخام -ASH5 4- درصد خاكستر كل ADF همي سلولز
مورد  و  گيري  اندازه  نيتروژن  درصد  فسفر8-  درصد  پتاسيم7-  درصد 

آناليز قرار گرفت.

 نتيجه و بحث
قبل از تجزیه واریانس تست نرمال بودن توزیع داده انجام شد و پس 
از نرمال بودن توزیع داده، تجزیه واریانس 20 ژنوتيپ ارزن دم روباهي 

براي صفات كيفي و كمي بررسي گردید.
 تجزیه واریانس بين ژنوتيپ هاي)تيمارها( مختلف 1 نشان مي دهد 
كه عملکرد علوفه تر در بين ارقام مختلف در سطح احتمال 1% معني دار 

مي باشد.
سپس مقایسه ميانگين ژنوتيپ ها به روش دانکن در سطح 5 درصد 
انجام گرفت و تيمارها)ژنوتيپ ها( بر اساس ميزان عملکرد در 6 كالس 
)a,b,c,d,e,f (دسته بندي گردیدند و تيمارهایي نيز در بعضي از كالسها 
از  بر اساس آزمون چند دامنه دانکن در سطح %5  بودند كه  مشترك 

لحاظ آماري اختالف معني داري ندارند.
ژنوتيپ  داد  تيمارهانشان  روي  بر  شده  انجام  ميانگين  مقایسه 
KFM91/20 با عملکرد 13290 كيلوگرم در هکتار در كالس F یعني 
عملکرد  با   KFM91/17 تيمار  و  گرفت  قرار  توليد  سطح  ترین  پایين 
27476 كيلو گرم در هکتار در كالس A یعني باالترین سطح توليد قرار 
با صفات كمي و  گرفت )نمودار1(.جهت بررسي رابطه ميزان علوفه تر 
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كيفي از ضریب هم بستگي پيرسون استفاده گردید و نتایج ذیل بدست 
آمد)جداول 2و 3(.

رشد  روز  حرارت  درجه  با  تر  علوفه  عملکرد  هم بستگي  ضریب 
افزایش  با  عبارتي  به  بود  مثبت  و  معني دار   %1 سطح  در  )GDD(نيز 
عملکرد  هم بستگي  یابد. ضریب  مي  افزایش  دیگري  مقدار  یکي  مقدار 
علوفه تر با شاخص سطح برگ)LAI( غير معني دار اما مثبت بود. ضریب 
هم بستگي عملکرد علوفه تر با عملکرد علوفه خشک نيز در سطح %1 
معني دار و مثبت بود. ضریب هم بستگي عملکرد علوفه تر با عملکرد بذر 
در هکتار غير معني دار اما منفي بود؛ كه مي توان به این نتيجه رسيد 
كه رقم هایي كه از علوفه باالیي برخوردارند .براي برداشت بذر مناسب 
نمي باشند. ضریب هم بستگي عملکرد علوفه تر با طول پانيکول نيز در 
سطح 5%درصد معني دار و منفي بود. ولي پوردستنایي در سال 1388 
رابطه علوفه تر با طول پانيکول را مثبت و غير معني دار بدست آورده بود. 
ضریب هم بستگي عملکرد علوفه تر با صفات كيفي درصد ماده خشک 

اندازه  نيتروژن  درصد  و  فسفر  پروتئين خام، درصد  قابل هضم، درصد 
گيري شده غير معني دار اما منفي بود. ضریب هم بستگي عملکرد علوفه 
تر با تعداد پنجه در سطح 5%در معني دار و مثبت بود ضریب هم بستگي 
عملکرد علوفه تر با درصد قندهاي محلول در آب، درصد دیواره سلولي 
اندازه گيري  پتاسيم  و درصد  منهاي همي سلولز، درصد خاكستر كل 

شده غير معني دار و مثبت بود.
تجزیه واریانس بين ژنوتيپ هاي)تيمارها( مختلف )جدول 4( نشان 
مي دهد كه عملکرد علوفه خشک در بين ارقام مختلف در سطح احتمال 

1% معني دار مي باشد.
سپس مقایسه ميانگين ژنوتيپ ها به روش دانکن در سطح 5 درصد 
انجام گرفت و تيمارها)ژنوتيپ ها( بر اساس ميزان عملکرد در 5 كالس 
)a,b,c,d,e (دسته بندي گردیدند و تيمارهایي نيز در بعضي از كالسها 
از   %5 درسطح  دانکن  دامنه  چند  آزمون  اساس  بر  كه  بودند  مشترك 

لحاظ آماري اختالف معني داري ندارند. 
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بر اساس خروجي آزمون دانکن ژنوتيپ KFM91/20 و  KFM91/4با 
عملکرد 7500 كيلوگرم در هکتار در كالس E یعني پایين ترین سطح 
توليد قرار گرفت و تيمار KFM91/17 با عملکرد 14176 كيلو گرم در 

هکتار در كالس A یعني باالترین سطح توليد قرار گرفت )نمودار 2(.
نتایج تحقيق در سال 1990 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه مينه سوتا 
هکتار  در  تن   8/65 روباهي  دم  ارزن  علوفه خشک  عملکرد  داد  نشان 
مي باشد )Lang2003(.تيان و همکاران )Tian et al,1995 (واریته ازرن 
با  Xiaohuanggu و یک واریته ژاپني  از تالقي بين  Jite را  دم روباهي 
فواصل 60 روزه در چين بدست آوردند. این واریته در آزمایشات منطقه 
اي، عملکردي حدود6750 كيلوگرم در هکتار علوفه خشک داشت. در 
عملکرد  حداكثر  روباهي  دم  ارزن  داد  نشان  ایوا  دانشگاه  در  آزمایشي 
علوفه خشک 9/33 تن در هکتار و درصد پروتئين خام 11-13 را نشان 
عملکرد   1386 سال  در  صفري  تحقيق  نتایج   .)Barnhart,2008( داد 

12833 كليو در هکتار را نشان داد.
ژنوتيپ KFM91/17 با عملکرد 14176 بيش ترین عملکرد را نشان 
داده ودر بررسي تحقيقات قبلي چنين عملکردي مشاهده نگردید. ضریب 
هم بستگي عملکرد علوفه خشک با درجه حرارت روز رشد )GDD(نيز 
در سطح 1% معني دار و مثبت مشاهده شد. ضریب هم بستگي عملکرد 
علوفه خشک با شاخص سطح برگ )LAI ( غير معني دار اما مثبت بود. 
ضریب هم بستگي عملکرد علوفه خشک با عملکرد علوفه تر نيز در سطح 
با  علوفه خشک  عملکرد  هم بستگي  بود. ضریب  مثبت  و  معني دار   %1
هم بستگي  ضریب  بود.  منفي  اما  معني دار  غير  هکتار  در  بذر  عملکرد 
عملکرد علوفه خشک با طول پانيکول نيز در سطح 5%درصد معني دار 
با طول  علوفه خشک  رابطه  در سال 1388  پوردستنایي  بود.  منفي  و 

پانيکول را منفي و غير معني دار گزارش كرده است.
ضریب هم بستگي عملکرد علوفه خشک با صفات كيفي درصد ماده 
خشک قابل هضم، درصد پروتئين خام، درصد فسفر و درصد نيتروژن 

اندازه گيري شده غير معني دار اما منفي بود. ضریب هم بستگي عملکرد 
علوفه خشک با تعداد پنجه غير معني دار و مثبت بود هم بستگي عملکرد 
سلولي  دیواره  درصد  آب،  در  محلول  قندهاي  درصد  با  خشک  علوفه 
اندازه گيري  پتاسيم  و درصد  منهاي همي سلولز، درصد خاكستر كل 

شده غير معني دار و مثبت بود.
تجزیه واریانس بين ژنوتيپ هاي )تيمارها( مختلف )جدول 5( نشان 
مي دهد كه عملکرد بذر در بين ارقام در سطح 99% معني دار است مي 

باشد.
 5 در سطح  دانکن  روش  با   ) ها  )ژنوتيپ  ميانگين  مقایسه  سپس 
درصد انجام گرفت و تيمارها بر اساس آزمون مقایسه ميانگين ها دانکن 
در 8 كالس )a,b,c,d,e,f,g,h ( قرار گرفتند ؛ و رقم kfm91/13 با توليد 
بين  در  بود.  دارا  را  بذر  عملکرد  كمترین  هکتار  در  گرم  كيلو   1985
تيمارها رقم KFM91/6 با توليد 4124 كيلو در هکتار بيشترین عملکرد 

بذر را دارا بود )نمودار 3(.
مهراني در سال 1380 عملکرد 5600 كيلو گرم در هکتار را گزارش 

نمود.
با صفات كيفي درصد ماده خشک  بذر  ضریب هم بستگي عملکرد 
در  آب،  در  محلول  قندهاي  درصد  خام،  پروتيئن  درصد  هضم،  قابل 
صد خاكستر كل، درجه حرارت روز رشد و درصد نيتروژن علوفه غير 
معني دار اما منفي بود. ضریب هم بستگي عملکرد بذر با صفات كيفي، 
درصد دیواره سلولي بدون همي سلولز، فسفر، پتاسيم و ميزان كلروفيل 
برگ غير معني دار اما مثبت بود. ضریب هم بستگي عملکرد بذر با تعداد 
پنجه و تعداد برگ در سطح 5% معني دار و منفي مشاهده شد. ضریب 
هم بستگي عملکرد بذر با ارتفاع گياه و طول خوشه غير معني دار و مثبت 
مشاهده گردید. عملکرد بذر و تعداد بذر در خوشه ضریب هم بستگي در 

سطح 1% معني دار و مثبت داشت.
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نتيجه گيري
نتایج حاصل از بررسي و مقایسه ميانگين عملکرد كمي و كيفي 20 
رقم ارزن دم روباهي و ضریب هم بستگي بين صفات نشان داد كه در 
مجموع بر اساس شاخص هاي اندازه گيري شده به لحاظ توليد علوفه 
تر و خشک رقم KFM91/17 به عنوان رقم مطلوب بين 20 رقم معرفي 
مي گردد. رقم KFM91/6 باالترین عملکرد دانه را داراست. هم بستگي 
عملکرد علوفه تر با عملکرد بذر در هکتار غير معني دار اما منفي بود؛ كه 
مي توان به این نتيجه رسيد كه رقم هایي كه جهت برداشت علوفه باال 
انتخاب مي گردند براي برداشت بذر مناسب نمي باشند. بين عملکرد 
شدوبين  دیده  معني دار  و  مثبت  هم بستگي  پنجه  تعداد  و  تر  علوفه 
عملکرد بذر با تعداد پنجه هم بستگي غير معني دار و منفي مشاهده شد. 
بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش رقم KFM91/17 مناسبترین 
رقم جهت توليد علوفه تر و خشک معرفي مي گردد و رقم KFM91/6 به 

عنوان مناسبترین رقم جهت توليد دانه معرفي مي گردد.
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