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گ   شا

ه و ل  و    ع ید  و ی  ا ب  نا ی  و م ارزن   ر
     
     1388سال معرفی:  

جنـوبی و  خراسـان   خراسـان شـمالی،   گیالن، تهران،خوزستان، مازندران، یزد، هاي سیستان،کرمان،استانمناطق مناسب کشت:  
  روز) 65تا  55مدت (، با توجه به توانایی تولید علوفۀ قصیل در کوتاهگلستان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دوره رسیدن
 رساز نظر تولید دانه، متوسط

 از نظر تولید قصیل، زودرس 

 کیلوگرم در هکتار 1500 میانگین عملکرد دانه

میانگین عملکرد علوفه 
 خشک

 کیلوگرم در هکتار 7000

 کیلوگرم در هکتار 35000  قصیلمیانگین عملکرد 

 روز 50-60 طول مدت تا گلدهی

 زرد مایل به کرم رنگ دانه 

تا زمان برداشت قصیل تحمل   واکنش به ورس
  بسیار مطلوب

 شکل خوشه
بلند و باز (با این توضیح که 

در ابتداي خروج از غالف    
 صورت بسته است)به

 کامالً ایستاده فرم ساقه

دانه در میانگین تعداد 
 پانیکول

 عدد 800

 گرم 4 میانگین وزن هزار دانه

 سانتیمتر 25 میانگین طول خوشه

 سانتیمتر 100 میانگین ارتفاع بوته

توجه کشاورزان بـه   هاي بسیار دوردر ایران از گذشته
براي  عنوان غذاي پرنده معطوف بود.ارزن معمولی به

دستیابی به بهترین رقم یا ارقـام ارزن معمـولی بـومی    
طریـــق  انتخـــاب    ازرقـــم پیشـــاهنگ  کشـــور، 

هاي بومی توده در (Individual selection)انفرادي
در مقایسه بـا سـایر   این رقم  .ارزن معمولی حاصل شد

تولید مطلـوب  قصـیل در    ۀواسطارقام  مورد مطالعه به
شـد. متوسـط عملکـرد    روز انتخـاب   60تـا    50 مدت
رقم پیشاهنگ در شرایط تحقیقاتی  ۀقصیل و دان ۀعلوف

ضمن اینکه در است؛   تن در هکتار 5/1و  35 ترتیببه
در شرایط مطلوب زراعـی رکـورد     و هابعضی از سال

تـن در هکتـار دانـه نیـز      5/2تن در هکتار قصیل و  40
  .ثبت شده است
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تان   با

م ارزن دم  هر و ل  و    ع ید  و ب  نا ی   روبا
     
     1388سال معرفی:  

 کرمـان،  براي کشت در مناطق زابـل،  روز) 65 الی 55مدت (با توجه به توانایی تولید علوفه قصیل در کوتاهمناطق مناسب کشت:  
  است مناسب خراسان جنوبی و گلستان ،خراسان شمالی گیالن، خوزستان، مازندران، یزد،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 دوره رسیدن
  رس متوسط :از نظر تولید دانه

  زودرس  :از نظر تولید قصیل
  روز 60حدود  طول مدت تا گلدهی

  زرد متمایل به کرم رنگ دانه 

تا زمان برداشت تحمل بسیار مطلوب   واکنش به ورس
  قصیل 

  بدون ریشک و بلند ،اي، قطوراستوانه شکل خوشه

  قطور ایستاده و تقریباً کامالً ساقه شکل
  عدد 4500 میانگین تعداد دانه در پانیکول

  گرم 3 میانگین وزن هزار دانه
  سانتیمتر 22 میانگین طول خوشه
  سانتیمتر 100 میانگین ارتفاع بوته

  در هکتار کیلوگرم 2000 میانگین عملکرد دانه
  در هکتار کیلوگرم 4000 خشک ۀعلوف میانگین عملکرد

  در هکتار کیلوگرم 30000  عملکرد قصیل میانگین

هــاي بســیار دور در کشــور گیــاه ارزن از گذشــته
ـ  کشت مـی   روبـاهی از . ارزن رقـم دم ده اسـت ش

  (Individual selection)طریق  انتخاب  انفرادي
هاي بـومی ارزن معمـولی حاصـل شـده     در توده

که در مقایسه با سایر ارقام  مورد مطالعـه بـه    است،
روز  65 تا 55 تولید مطلوب قصیل در مدت ۀواسط

ـ  ـ   ۀانتخاب شد. متوسط عملکرد علوف  ۀقصـیل و دان
 2و  30 رقم باستان در شرایط تحقیقاتی به ترتیـب 

در  هــا وســال از در بعضــیاســت.  تـن در هکتــار 
تـن در هکتـار    40شرایط مطلوب زراعی رکـورد  

 ن در هکتار دانه نیز ثبت شده است.ت 5/3قصیل و 
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