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  متاثر از پیش تیمار بذر و تراکم کاشت
  3یعبداله نجف ، 3قبادي مختار

  ایران کرمانشاه، رازي دانشگاه
  .ایران کرمانشاه، رازي دانشگاه طبیعی، منابع و

  ایران کرمانشاه، رازي دانشگاه

تیمار بذر، تراکم و فاصله ردیف کاشت بر بررسی تأثیر توأم پیش
 ،کرمانشاه دانشگاه رازي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی

دو فاصله ردیف ها شامل فاکتور .شد اجرا تکرار 
 99999و ) برابر25/1( 83333، )رایج( 66666تراکم کاشت در سه سطح 

، پیش تیمار با آب مقطر و پیش تیمار با )بدون پیش تیمار
هاي هرز داشتند، س علففاصله ردیف و تراکم کاشت اثر معنی داري بر بیوما

متر، سانتی 50بوته در هکتار و فاصله ردیف  99999
داري بر وزن صد دانه تراکم و فاصله ردیف کاشت تاثیر معنی

بوته در هکتار بود و با افزایش تراکم کاشت، وزن صد 
بیشترین .تراکم و فاصله ردیف کاشت و همچنین اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه معنی دار بود

 99999رین آن در تراکم کاشت سانتیمتر و کمت 50
برابر  5/1(کمترین درصد روغن بذر در باالترین تراکم کاشت 

برابر تراکم رایج اختالف  25/1و بیشترین آن در تراکم رایج مشاهده شد، اگرچه بین تیمارهاي تراکم کاشت رایج و 
در مقایسه . کاهش فاصله ردیف کاشت نیز به افزایش درصد روغن بذر منجر شد

. پیش تیمار شده بودند HB-101بین پیش تیمارها، بیشترین درصد روغن بذر زمانی رخ داد که بذرهاي ذرت با محلول
م رایج عملکرد دانه ذرت را به طور معنی داري برابر تراک

  .   افزایش تراکم و کاهش فاصله ردیف کاشت به کاهش بیوماس علف هاي هرز نیز منجر گردید

  پیش تیمار بذر، تراکم کاشت، ذرت، عملکرد، فاصله ردیف
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بررسی تأثیر توأم پیشبه منظور  89-90فصل زراعیدر  پژوهش
پردیس کشاورزي و منابع طبیعیدر مزرعه و کنترل علف هاي هرز، عملکرد و کیفیت  بذر ذرت

 سهطرح بلوك هاي کامل تصادفی با  بر پایه به صورت فاکتوریل و
تراکم کاشت در سه سطح  سانتی متر، 50و ) رایج( 75کاشت در دو سطح

بدون پیش تیمار(بوته در هکتار و پیش تیمار بذر در سه سطح شاهد 
HB فاصله ردیف و تراکم کاشت اثر معنی داري بر بیومانتایج نشان دادند که . بودند

99999بیشترین و در  بدین ترتیب که در تراکم و فاصله ردیف کاشت رایج،
تراکم و فاصله ردیف کاشت تاثیر معنی .هاي هرز مشاهده گردیدکمترین میزان بیوماس علف

بوته در هکتار بود و با افزایش تراکم کاشت، وزن صد  66666مربوط به تراکم کاشت بیشترین وزن صد دانه 
تراکم و فاصله ردیف کاشت و همچنین اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه معنی دار بود اثر .دانه کاهش یافت

50بوته در هکتار و فاصله ردیف  83333عملکرد دانه در تراکم کاشت 
کمترین درصد روغن بذر در باالترین تراکم کاشت . سانتیمتر به دست آمد 75بوته در هکتار و فاصله ردیف 

و بیشترین آن در تراکم رایج مشاهده شد، اگرچه بین تیمارهاي تراکم کاشت رایج و 
کاهش فاصله ردیف کاشت نیز به افزایش درصد روغن بذر منجر شد. نظر این صفت دیده نشدمعنی داري از 

بین پیش تیمارها، بیشترین درصد روغن بذر زمانی رخ داد که بذرهاي ذرت با محلول
برابر تراک 25/1پیش تیمار بذر و افزایش تراکم کاشت تا 

افزایش تراکم و کاهش فاصله ردیف کاشت به کاهش بیوماس علف هاي هرز نیز منجر گردید

پیش تیمار بذر، تراکم کاشت، ذرت، عملکرد، فاصله ردیف :کلیدي
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  چکیده
پژوهش این

عملکرد و کیفیت  بذر ذرت
به صورت فاکتوریل و

کاشت در دو سطح
بوته در هکتار و پیش تیمار بذر در سه سطح شاهد ) برابر5/1(

HB-101ماده 

بدین ترتیب که در تراکم و فاصله ردیف کاشت رایج،
کمترین میزان بیوماس علف

بیشترین وزن صد دانه . داشت
دانه کاهش یافت

عملکرد دانه در تراکم کاشت 
بوته در هکتار و فاصله ردیف 

و بیشترین آن در تراکم رایج مشاهده شد، اگرچه بین تیمارهاي تراکم کاشت رایج و ) رایج
معنی داري از 

بین پیش تیمارها، بیشترین درصد روغن بذر زمانی رخ داد که بذرهاي ذرت با محلول
پیش تیمار بذر و افزایش تراکم کاشت تا  به طور کلی،
افزایش تراکم و کاهش فاصله ردیف کاشت به کاهش بیوماس علف هاي هرز نیز منجر گردید .افزایش داد
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Abstract  
         In order to evaluate the effects of seed priming, plant density and row spacing on seed yield 
and quality of corn and weed control, this study was conducted during the 1389-90 growing season 
at the Research Farm of Agricultural and Natural Resources College of Razi University, 
Kermanshah as factorial based on randomized complete block design with three replications. Three 
factors included row spacing with two levels (75 cm (conventional) and 50 cm), plant density with 
three levels (66666 plants.ha-1 (conventional density), 83333 plants.ha-1 (1.25-fold) and 99999 
plants.ha-1 (1.5-fold)) and seed priming with three levels (control or without priming, hydropriming 
and priming with HB-101 solution). Results indicated that weed biomass was significantly 
influenced by row spacing and plant density, so that, the highest weed biomass was observed in 
conventional row spacing and plant density and its lowest occurred in the planting density and row 
spacing of 99999 plants.ha-1 and 50 cm, respectively. Planting density and row spacing had also 
significant effects on corn 100-seed weight. The highest 100-seed weight was obtained in the 
planting density of 66666 plants.ha-1 and was reduced with increasing the planting density. The 
highest seed yield was obtained in the planting density of 83333 plants.ha-1 along with the row 
spacing of 50 cm and its lowest occurred in the planting density of 99999 plants.ha-1 along with the 
row spacing of 75 cm. The lowest seed oil percentage was observed in the highest planting density 
and its highest occurred in the conventional planting density, although, there was no significant 
difference between the conventional and 1.25-fold planting density for this trait. The reduced row 
spacing led to the increased seed oil percentage. Among the seed priming treatments, the highest 
seed oil percentage occurred when corn seeds were primed with HB-101 solution. In general, seed 
priming and a 1.25-fold increase in plant density compared to conventional level significantly 
increased corn yield. Increasing plant density and decreasing row spacing also led to the reduced 
weed biomass.  
 
Keywords: Corn, Planting Density, Row Spacing, Seed Priming, Yield 
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  مقدمه
یکی از گیاهان ) .Zea mays L(ذرت با نام علمی         

ارزشمند زراعی است که تنوع، سازگاري وارزش غذایی 
باال آن را در ردیف مهم ترین گیاهان زراعی جهان قرار 

نظر سطح زیر کشت مقام سوم را بعد از  از داده است و
عملکرد ذرت در  .)1376 رمحمدينو(گندم وبرنج دارد 

نتیجه اصالح ارقام و روشهاي به زراعی به تدریج 
افزایش یافته است، ولی این گیاه هنوز داراي استعداد 
وظرفیت الزم براي جواب گویی به عملیات به زراعی و 

تراکم و آرایش . به نژادي در جهت افزایش عملکرد است
کاشت مناسب از جمله عوامل مؤثر بر عملکرد دانه ذرت 

کنند هستند که معموالً بسته به رقم ومنطقه تغییر می
بوته هاي ذرت براي عناصر غذایی،نور و .)1386 رفیعی(

فاکتورهاي رشد با هم رقابت می کنند، بنابراین  سایر
طبیعی است که گیاهان در فاصله معینی از یکدیگر قرار 
گیرند، به طوري که حداقل رقابت و حداکثر عملکرد 

اولسون و سادر (ناسب حاصل شود دریک آرایش م
توان عالوه بر تراکم و آرایش کاشت، می). 1988

اقدامات به زراعی دیگري به منظور موفقیت در 
هاي ذرت سبزشدن یکنواخت و استقرارقوي گیاهچه

با توجه به اینکه عمده زمین هاي کشاورزي . انجام داد
کشور ایران در ردیف خاك هاي کم بازده قرار دارند، 
عمالً یکی از دالیل افت عملکرد عدم شرایط بهینه بستر 

این امر با مدیریت صحیح علمی تا حدود . باشدبذر می
هاي مذکور یکی از تکنیک. زیادي قابل جبران است

تیمارهاي پیش از کاشت بذر است که پیش تیمار 
پیش تیمار به تعدادي از روش . یکی از آنها است1بذر

ي جوانه زنی بذور گفته می  هاي مختلف بهبود دهنده
شود که در تمامی آنها آب دهی کنترل شده بذر اعمال 

- به استناد بررسی). 2006فاروق وهمکاران (می گردد 

هاي صورت گرفته، این روش از کارایی باالیی بویژه در 
. شرایط نامساعد محیطی و بستر بذر برخوردار است

                                                           
1-Seed Priming 

توان با ه میدر این رابطه آزمایش ها بیانگر آن هستند ک
استفاده از پیش تیمارهاي افزایش دهنده قدرت بذر، به 
جوانه زنی سریع، ظهور یکنواخت و استقرار قوي گیاه 

رشید و همکاران ). 2005اشرف و فوالد (دست یافت 
تیمار بذر ماش با آب مقطر دریافتند که پیش) 2004(

درصدي عملکرد  20ساعت باعث افزایش  8براي مدت 
بیان نمودند که پیش ) 2006(اروق و همکاران ف. گردید

تیمار بذر عالوه بر استقرار بهتر گیاهچه در زمین، بر 
پنجه زنی، اندازه بوته، عملکرد دانه و شاخص برداشت 

در تحقیقی بر روي نخود  .گندم تأثیر مثبت داشته است
تیمار کردن بذر باعث افزایش گزارش شد که پیش
ها و تعداد بذر در ها، غالفگلها، بیوماس، تعداد شاخه

گردد گیاه شده که در مجموع باعث افزایش عملکرد می
تواند الگو و تراکم کاشت می ).2002کائور و همکاران (

هاي هرز در ذرت تاثیر زیادي در کاهش بیوماس علف
توان به بسته شدن دلیل این امر را می. داشته باشد

هاي هرز از لفتر کانوپی ذرت و محروم کردن عسریع
قسام و ). 1390قسام و همکاران (نور نسبت داد 

گزارش کردند، در کاشت ذرت با تراکم ) 1390(همکاران 
- سانتی 75بوته در هکتار و فاصله ردیف  74000ثابت 

هاي هرز را متر، الگوي کاشت دو ردیفه، بیوماس علف
بیشتر کاهش داد، زیرا  در این الگوي کاشت، با گذشت 

تر شده و باعث کاهش بیشتر کانوپی ذرت متراکمزمان، 
تراکم کاشت عالوه بر . شودهاي هرز میرشد علف

عملکرد می تواند روي کیفیت و ارزش غذایی دانه نیز 
با کاهش میزان نور، مقدار پروتئین و . تأثیر داشته باشد

. روغن در ذرت به مقدار زیادي کاهش پیدا می کند
اي باشد که ایستی به گونهبنابراین، آرایش کاشت ب

بتواند از نور خورشید حداکثر استفاده را به عمل آورد 
بر اساس بررسی ها و ). 1988اولسون و سادر (

تیمار مطالعات صورت گرفته، تا کنون تأثیر توأم پیش
بذر، تراکم کاشت و فاصله ردیف بر تولید محصول 

هاي هرز چندان مورد بررسی قرار ذرت و رشد علف
بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی . رفته استنگ
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ذرت و  تأثیر توأم این عوامل برعملکرد و کیفیت بذر
  .رشد علف هاي هرز در مزرعه این گیاه زراعی بود

  
  مواد و روش ها
در مزرعه  89-90فصل زراعیدر  آزمایش

 دانشگاه رازيکشاورزي  و منابع طبیعی  پردیس
طرح بلوك هاي  بر پایهکرمانشاه به صورت فاکتوریل و 

دو ها شامل فاکتور .شد اجرا تکرار سهکامل تصادفی با 
سانتی  50و ) رایج( 75فاصله ردیف کاشت در دو سطح
 83333، )رایج( 66666متر،تراکم کاشت در سه سطح 

بوته در ) برابر رایج5/1( 99999و ) برابر رایج25/1(
ش بدون پی(هکتارو پیش تیمار بذر در سه سطح شاهد 

-HB، پیش تیمار با آب مقطر و پیش تیمار با ماده)تیمار

رقم ذرت مورد استفاده در این آزمایش .بودند 101
دو روز قبل از کاشت به پیش . بود 704سینگل کراس 

بدین . تیمار بذر هاي ذرت در آزمایشگاه اقدام شد
منظور، مقدار بذر موجود به سه قسمت تفکیک و یک 

دست نخورده کنار گذاشته سوم آن به عنوان شاهد 
دیگر از بذرها، درون آب مقطر به مدت یک سوم . شد
گراد و در شرایط درجه سانتی 20ساعت در دماي  17

). 2004ساویج و همکاران - فینچ(تاریکی قرار داده شد 
، ابتدا محلول یک در HB-101براي پیش تیمار با ماده 

مانده  هزار از این ماده آماده شد و سپس یک سوم باقی
ساعت قرار داده شدند  24بذرها در این محلول به مدت 

هاي پیش در پایان زمان). 2014محمدي و همکاران (
تیمار، بذرها توسط آب مقطر به سرعت آبکشی و تا 
رسیدن به وزن ابتدایی خشک شدند و سپس براي 

الزم به ذکر است که . کاشت به مزرعه منتقل گردیدند
) ساخت شرکت فلورا، یوکاایچی، ژاپن( HB-101ماده 

ترکیبی کامالً طبیعی است و از عصاره سدر، سرو، 
زنی بارهنگ و صنوبر تشکیل شده است که براي جوانه

ترین ترکیبات آن، مهم. و رشد گیاهچۀ گیاهان مفید است
، 4/7، سیلیکون 33، کلسیم41سدیم  97نیتروژن 
تر و مقداري گرم در لیمیلی 8/1و آهن  3/3منیزیوم 

محلول یک در هزار آن . چربی و پروتئین خام میباشد
ولی خالص آن ) اسیدي ضعیف( 5/6برابر با  pHداراي 

زمین مورد آزمایش پیش از . است) اسیدي( 4برابر با 
عملیات کاشت، زمانی که رطوبت خاك در حالت گاورو 
بود، با گاوآهن برگردان دار شخم و سپس دو دیسک 

سپس با استفاده از شیار ساز، . ده شدعمود برهم ز
سانتی متر ایجاد  75هاي کشت به فاصله جوي و پشته

سانتی  50براي کرتهایی که فاصله بین ردیف ها . شدند
متر بود، ابتدا فاصله بین خطوط کشت با طناب مشخص 
و سپس به صورت دستی و با بیل فاصله بین ردیف ها، 

در فاصله زمانی . سانتی متر تغییر داده شد 50به 
کاشت تا برداشت عملیات مختلف داشت شامل آبیاري، 

با (مبارزه با آفات، تنک کردن، وجین علف هاي هرز 
ها و خاك دهی پاي بوته) روز یکبار 9تا  7فاصله زمانی 

. انجام شد) ماه پس از سبز شدن 5/1تا  1حدود (
ها بر اساس نیاز آبی گیاه به صورت هفتگی آبیاري
برداشت نهایی در مرحله رسیدگی که با . شدانجام 

رنگ در محل اتصال بذر به چوب بالل، تشکیل الیه سیاه
براي تعیین عملکرد .قابل تشخیص بود، صورت گرفت

مترمربع  5/4دانه، از هر کرت پس از حذف اثر حاشیه، 
ها جمع آوري و به آزمایشگاه منتقل مشخص و کل بالل

الل جدا شده و تا رسیدن ها از چوب بسپس دانه. شدند
درجه سانتی گراد  80به وزن ثابت در آون در دماي

درصد رطوبت  14قرار گرفتند و عملکرد دانه بر اساس 
براي تعیین تعداد بالل در بوته،تعداد کل بالل .تعیین شد

هاي ناحیه برداشت هاي برداشت شده بر تعداد بوته
در بوته  شده از هر واحد آزمایشی تقسیم و تعداد بالل

در انتهاي فصل رشد، در تمام کرتهاي  .محاسبه شد
متر انتهاي هر کرت که علف هاي  5/2آزمایشی و از 

هرز کنترل نشده بودند، به منظور تعیین اثر فاکتورهاي 
آزمایشی بر رشد علف هاي هرز، نمونه برداري انجام 

بدین منظور، علف هاي هرز واقع در دو چارچوب . شد
رکه به صورت تصادفی در هر کرت قرار مت 0/ 5× 5/0

داده شد، کف بر شده و در پاکت هاي کاغذي قرار داده 
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ها را در براي اندازه گیري وزن خشک، نمونه. شدند
درجه سانتیگراد قرار داده و وزن  75آون با دماي 

  .خشک آنها تعیین و ثبت شد
پنج بالل  براي محاسبه تعداد دانه در بالل، تعداد

تصادفی از هر واحد آزمایشی انتخاب و به صورت 
ها شمارش و ثبت شد و سپس هاي آنتعداد دانه

براي  .میانگین تعداد دانه به ازاي هر بالل محاسبه گردید
تایی به طور 100دانه نیز، چهار نمونه  تعیین وزن صد

جدا و  تصادفی از بذرهاي مربوط به هر واحد آزمایشی،
گیري وزن صد دانه  توزین گردید و پس از میانگین

  ).1985دراپر (تعیین شد 
براي تعیین درصد روغن دانه، مقدار دو گرم از  

بذرهاي هر کرت پودر شده، پس از قرار گرفتن در کاغذ 

 50داخل هر کاپ . واتمن، درونکارتوش قرار داده شد
ها زیر دستگاه لیتر محلول آلی اتر اضافه و کاپمیلی

ها ردن اهرم مخصوص، نمونهبا پایین آو. قرار داده شد
دقیقه در اتر باقی  25در حالل آلی قرار گرفته و به مدت 

بعد از این مدت، نمونه ها با اهرم باال کشیده . ماندند
دقیقه اجازه داده شد که محلول  20شده و باز هم حدود 

بر روي نمونه ها ریخته شود تا مواد روغنی آن به کاپ 
له شیر قسمت تقطیر بسته بعد از این مرح. منتقل گردد

پس از پایان کار . شد تا محلول در قسمت باال جمع شود
ها در آون قرار داده شد و پس از خشک شدن و از کاپ

 1سپس با استفاده از رابطه . بین رفتن اتر توزین گردید
  :).1982A.O.C.S(ها تعیین شددرصد روغن نمونه

 درصد روغن) = وزن کاپ حاوي روغن –وزن کاپ خالی /( وزن نمونه آرد شده (×100         ]1[         

عملکرد روغن نیز از حاصل ضرب درصد روغن 
دانه و عملکرد دانه ذرت بر حسب تن در هکتار محاسبه 

دست آمده از آزمایش، توسط نرم هاي بهداده.گردید
مورد تجزیه آماري قرار گرفت و  MSTATCافزار 

ها از آزمون دانکن در سطح براي مقایسه میانگین
 .درصد استفاده شد 5احتمال 

  
  نتایج و بحث

 هرز هايعلف بیوماس

نشان ) 1 جدول(نتایج حاصل از تجزیه واریانس 
اثر  داد که فاکتورهاي فاصله ردیف و تراکم کاشت

عالوه . اند داشته هرز هايداري بر بیوماس علفمعنی
   یوماسبر ب یزدو فاکتور ن یناثر متقابل ا بر آن،

 میانگین مقایسه).1جدول ( بود دارمعنیهرز  يهالفع
 نشان )1شکل ( یفمتقابل تراکم کاشت و فاصله رد اثر
بوته در هکتار و فاصله  66666که در تراکم  دهدیم

 99999و در تراکم کاشت  نیشتریب متریسانت 75 فیرد
هاي علف متر،سانتی 50 فیبوته در هکتار و فاصله رد

تراکم و . هرز کمترین میزان بیوماس راتولید کرده اند
آرایش کاشت دو عاملی هستند که با تحت تأثیر قرار 
دادن ساختار کانوپی از طریق تغییرشکل اجزاي 

ازه برگها، جهت گیري برگها اندامهاي هوایی همچون اند
تر و نحوه اتصال آنها به ساقه و پیري برگهاي پایین

هاي هرز از کانوپی قادر به کاهش توان تداخل علف
مدونی و (طریق افزایش جذب نور توسط کانوپی هستند 

این نتایج با یافته هاي تامیسون و ).  2001 همکاران
طابقت م) 2001(و نوریس و همکاران ) 1995(جوردن 

در یک بررسی افزایش تراکم ذرت، بیوماس . دارد
پوتر و (هاي هرز یکساله را کاهش داد مخلوطی از علف

تغییر فاصله ردیف ) 1996( ایمور ).1997همکاران 
هاي کاشت را ابزاري براي مدیریت گیاه زراعی و علف

نیز انتخاب فاصله ) 1990( گونزلوس. هرز معرفی کرد
  ردیف کاشت مناسب را جهت کاهش توان تداخل 

هاي هرز ناشی از افزایش جذب نور توسط گیاه علف
  .زراعی کارآمد دانست
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در . هاي هرز کمک نمودکاهش دوره بحرانی تداخل علف
آزمایشی دیگر، کاهش فاصله ردیف و افزایش تراکم 

 4/49کاشت ذرت، بیوماس علف هاي هرز را به میزان 
فاصله ردیف و تراکم کاشت (درصد نسبت به شاهد 

  ).2012محمدي و همکاران (کاهش داد ) 

  

  ذرتاثر تراکم کاشت بر تعداد بالل در بوته  -2شکل
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)بوته در هکتار(تراکم کاشت 

  )مربعات یانگینم(هرز هايعلف 

 عملکرد
  دانه

 علفهاي بیوماس
  هرز

 درصد
  روغن

 عملکرد
  روغن

451/7  ns885/4355  ns 539/0  ns 012/0  
121/6  ns306/5404  ns 595/0  *044/0  
230/246  **736/357417  **270/6  **963/0  
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618/1  095/5821  321/0  010/0  
19/10  52/20  74/12  72/17  
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سایر بررسی ها، بیانگر کاهش بیوماس، تولید بذر و 
هاي باریکتر یا هاي هرز در فاصله ردیف

تراکم کاشت باالتر و یا ترکیبی از هر دو است 
 ).2001، نوریس و همکاران 1995تامیسون و جوردن 

توان با انتخاب تراکم نیز بیان نمود، می) 1995
و آرایش کاشت مناسب، به بسته شدن زودتر کانوپی و 

کاهش دوره بحرانی تداخل علف
آزمایشی دیگر، کاهش فاصله ردیف و افزایش تراکم 

کاشت ذرت، بیوماس علف هاي هرز را به میزان 
درصد نسبت به شاهد 

) رایج

  

 ردیف فاصله دو و ها تراکم در  هرز علفهاي بیوماس
  ذرت کاشت

  

شکل
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)بوته در هکتار(تراکم کاشت 

علف بیوماسمرتبط با ذرت و  صفات یانسوار جزیهت -1 جدول

 درجه
  آزادي

 تعداد
 در بالل

  بوته

 صد وزن
  دانه

 در دانه تعداد
  بالل

عملکرد
دانه

2  ns  032/0  *389/23  ns876/599  *451
2  ns013/0  **  029/53  ns 175/1629  *121
1  ns016/0  **748/62  **631/27589  **230
2  ns031/0  ns236/6  ns840/1098  ns202
2  ns  019/0  **682/252  **260/40049  ** 969
4  ns 007/0  ns 760/2  ns 707/1038  ns151
2  ns 000/0  ns 089/5  *784/3074  **294
4  ns004/0  ns  645/2  ns505/986  ns599
34  013/0  208/6  993/828  618

  11/11  90/7  26/5  19
   .باشدمی درصد 1و  5احتمال  سطح در دارمعنی و دارمعنی غیر

18                            

  
سایر بررسی ها، بیانگر کاهش بیوماس، تولید بذر و 

هاي هرز در فاصله ردیفتراکم علف
تراکم کاشت باالتر و یا ترکیبی از هر دو است 

تامیسون و جوردن (
1995( تیسدال

و آرایش کاشت مناسب، به بسته شدن زودتر کانوپی و 

بیوماس - 1شکل

50 مترسامتی
75 مترسانتی

جدول

  تغییر منابع

  تکرار
  )a( تیمار پیش
  )b( ردیف فاصله

  a×b متقابل اثر
  )c( کاشت تراکم
  ×c aمتقابل اثر
  b×cمتقابل  اثر
  a×b×cمتقابل  اثر

  آزمایشی خطاي
  (%) ییراتتغ ضریب

ns، * ، **غیر ترتیب به
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  اجزاي عملکرد و عملکرد ذرت
  بوته تعداد بالل در - 1

نشان داد که ) 1جدول ( نتایج تجزیه واریانس         
تعداد بالل در بوته تحت تأثیر پیش تیمار بذر، فاصله 
ردیف و تراکم کاشت و نیز اثر متقابل آن ها قرار 

است و  ژنتیکیتعداد بالل در بوته یک صفت  .نگرفت
دماوندي و لطیفی ( گیردتحت تأثیر محیط قرار نمی

با وجود این، تعداد ). 1379و همکاران ؛ حمیدي 1378
بالل در هر بوته بسته به رقم کشت شده می تواند تحت 

اي که برخی از تاثیر تراکم گیاهی تغییر کند، به گونه
ارقام با توانایی تولید بیش از یک بالل ( 1ارقام پرولیفیک

هاي پایین و شرایط مناسب چند ذرت در تراکم) در بوته
دوریکس و همکاران (کنندتولید می بالل در هر بوته

هر چند افزایش تراکم تا حدودي موجب کاهش . )1993
تعداد بالل در بوته شد، ولی از این نظر اختالف آماري 

شکل ( داري بین سطوح مختلف تراکم مشاهده نشدمعنی
همچنین فاصله ردیف نیز تأثیر معنی داري بر تعداد  ).2

 طهماسبی و راشد نتایجبالل در بوته نداشت که با 
   .دارد مطابقت) 1388( محصل

  
  وزن صد دانه -2

 و تراکم ها،داده واریانس تجزیه یجنتا اساس بر         
 یرتاث ازبذر  یمارت یشپ یزو ن کاشت هايردیف فاصله

). 1جدول ( بودند برخورداربر وزن صد دانه  داريیمعن
وزن صد دانه  یشترینکه ب داد نشان هایانگینم یسهمقا

. بود )هکتار دربوته 66666( رایجمربوط به تراکم 
 یشبا افزا گردد،یمشاهده م 3 شکلهمانطور که در 

کاهش  يداریوزن صد دانه به طور معن ،تراکم کاشت
 که شد دهیدذرت  يرو بر یبررس کیدر  .است یافته

 ابدییتراکم کاهش م شیوزن هزار دانه غالباً با افزا
 در هادانه وزن شیافزا ).1381 همکاران و وسفیپور(

 اثر در اهیگ يفتوسنتز توان شیافزا لیدل به کم تراکم

                                                           
1- Prolific 

 گورایوال( باشدیم شتریب نور جذب و کمتر ياندازهیسا
و ) 1378( نیامام و تد جیبا نتا هاافتهی نیا). 1997
 ن،یبا وجود ا. مطابقت دارد) 1378( یفیو لط يدماوند

 یوابستگ دانه هزار وزننشان داد که  یبررس کی جینتا
 تحت کمتر و دارد ارقام یکیژنت يهایژگیو به يشتریب

 تیپنل). 1994الفوند ( ردیگیم قرار یطیمح عوامل ریتأث
گزارش کردند که وزن هزار دانه  زین) 1980(و همکاران 

 ریاست، اما نسبت به سا يعملکرد جزء مؤثر میدر تنظ
 .برخوردار است يکمتر تیعملکرد از حساس ياجزا

هاي کاشت، وزن صد دانه با افزایش فاصله ردیف        
 یفرسد در فاصله ردبه نظر می). 4 شکل(کاهش یافت 

 بهتر استفاده و هاتر بوته یکنواخت توزیع کمتر، کاشت
 گیاه، هوایی هاياندام بین رقابت کاهش و رشد منابع از

 در خشک ماده تجمع و فتوسنتزي مواد افزایش باعث
 یافته یشمواد افزا ینسهم تک دانه از ا وشده  هابوته
نسبت به  HB-101بذر با آب مقطر و  ماریت شیپ.است

وزن صد دانه  شیموجب افزا) ماریت شیبدون پ(شاهد 
 همکاران و یدزفول يمراد جینتا با که) 5شکل ( دیگرد

) 1999( همکاران و ایباست. دارد مطابقت) 1387(
گلرنگ، تعداد بوته  يبذرها نگیمیدروپرایه با توانستند

در متر مربع، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، 
. عملکرد را بهبود بخشند تیوزن هزار دانه و در نها

توان  یبذر را م ماریت شیوزن صد دانه در اثر پ شیافزا
 يتر و رشد بهتر بوته ها يقو يها اهچهیگ دیبه تول

 شتریب يفتوسنتز مواد نیتام موجب تیذرت که در نها
  .داد نسبت شود، یم ها دانه شدن پر يبرا
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  بالل در دانه تعداد-3

تأثیر تراکم و فاصله  تعداد دانه در بالل تحت
. درصد معنی دار شد 1ردیف کاشت در سطح احتمال 

 5همچنین، اثر متقابل این دو فاکتور در سطح احتمال 
 ).1جدول (درصدبراي این صفت معنی دار گردید 

 50بیشترین تعداد دانه در بالل در فاصله ردیف 
هزار بوته در هکتار حاصل  83و  66و تراکم  سانتیمتر

بیشترین تعداد دانه در بالل مربوط به ). 6شکل( گردید
در فاصله . بود کتریبار فیکمتر و فاصله رد تراکم

در  بوته هزار 66 کاشت تراکمو  متریسانت 50 فیرد
 جهیدر نت و کینزد یکاشت به حالت مربع يالگو ،هکتار

موجب کاهش رقابت جهت استفاده از نور، آب و مواد 
است که بهبود تعداد دانه در هر بالل را در  شده ییغذا

 در زین) 1964( شاو و ائویدر مطالعه . داشته است یپ

 شیتعداد دانه در بالل ذرت افزا یکاشت مربع يالگو
 نکته نیا انگریب 6 شکلبه دست آمده از  جینتا. افتی

 به تراکم شیافزا با بالل در دانه تعداد ذرت در که است
و  دیآندر يهاافتهی با که ابدییم کاهش يداریمعن طور

 یکی بالل در دانه تعداد. مطابقت دارد) 1993(همکاران 
 شدت به که است ذرت در دانه عملکرد مهم ياجزا از

 یبحران و یصادق. ردیگیم قرار بوته تراکم ریتأث تحت
 همکاران و يدیحم و) 1378( یفیلط و يدماوند، )1380(
 تراکم شیافزا با بالل در دانه تعداد کاهش لیدل) 1379(
 مواد يبرا دانه پرشدن يهامحل نیب رقابت شیافزا را

 آزاد مرحله نیب یزمان فاصله ن،یهمچن. دانندیم پرورده
 و یمیعق عوامل از هاکاکل ظهور و گرده يهادانه شدن

 و یدزفول یهاشم. است بالل تک يهادانه نشدن پر
 نیا لیدل) 1979( نارديد و دزیادم و) 1992( هربرت

    

  ذرت دانه صد وزن بر کاشت ردیف فاصله تأثیر - 4شکل  اثر تراکم کاشت بر وزن صد دانه ذرت -3شکل

 

  ذرت دانه صد وزن بر بذر تیمار پیش تأثیر -5 شکل
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 و تولنار اه،یگ واحد در فتوسنتز کمتر زانیم را کاهش
 و دیآندر و اهیگ رشد آهنگ در کاهش) 1992( همکاران
 فتوسنتز در فعال نور نفوذ در کاهش) 1993( همکاران

 ها،بوته نامناسب عیتوز و تراکم شیافزا با. دانندیم
 و افتدیم قیتعو به یتاج گل با سهیمقا در کاکل ظهور
 به. ابدییم کاهش) دانه( شده حیتلق يهاتخمک تعداد

 شودیم کمتر مخزن يساز رهیذخ تیظرف گر،ید عبارت
 تعداد و افتهی شیافزا میعق يهاگلچه نسبت جهینت در که

؛ 1377 همکاران و انیمیرح( ابدییم کاهش بالل در دانه
  ).1369 يمجتهد و يشبستر

 لحاظ از ،)1983(هارپر نظر اظهار اساس بر
 فاصله شیافزا و ترکیبار يهافیرد انتخاب ،ينظر
سبب استفاده مؤثرتر از منابع و  فیرد يرو هابوته
 نیبد. خواهد شد يدر آغاز رقابت درون گونه ا ریتأخ
 از هابوته شیآرا رییتغ ن،یمع تراکم کی درکه  بیترت

 اهانیگ که شودیم موجب مربع شکل به لیمستط شکل
 .کنند استفاده يمؤثرتر طور به موجود، منابع از

  
  کاشت فیرد فاصله دوو  ها تراکم در بالل در دانه تعداد - 6شکل

  
  

  دانه عملکرد- 4
 دهدینشان م) 1 جدول( هاداده واریانس تجزیه

 دو اینو اثر متقابل  کاشت ردیف فاصله و تراکم که
. داشت دانه عملکرد بر داريمعنی أثیرت فاکتور

 صفت نیابر  يدار یمعن ریازتأثبذر  ماریت پیش،همچنین
ها  میانگین مقایسه از آمده بدست نتایج. بود برخوردار

شده نسبت  ماریت شیپ يدهد،بذرهاینشان م 7شکل در
 ماریت شیپ و دارند يباالتر عملکرد شاهد يذرهابه ب

 نی،باالترتن در هکتار 14/13عملکرد  با ،HB-101بذر با
 در تن 12/1 شاهد به نسبت کهعملکرد دانه را داشت 

با آب  ماریت شیپ. داد نشان شیافزا) درصد 3/9( هکتار
تن در هکتار  29/0 زانیم به را دانه عملکرد زینمقطر 

شاهد  ماریبا ت ياز نظر آمار یول ،داد شیافزا) 4/2(

 جیبا نتا شیآزما نیا جینتا. نداشت يدار یاختالف معن
 ماربذریت شیپ نکهیبر ا یمبن) 1388(و همکاران  یسلطان

 گردد،یآن م شیبر عملکرد دارد و باعث افزا یمثبت ریتأث
جزء مهم  کیوزن دانه به عنوان  شیافزا. مطابقت دارد

سرعت  ایطول دوره  شیاز افزا یعملکرد، عمدتاً ناش
 نقش مخزن قدرت مورد نیا در که باشدیدانه مپرشدن 

) 2002( کائور و همکاران گزارش بربنا . دارد يدیکل
 يبذرها از لهنخود حاص يهابوتهمخزن در  تیفعال

با شاهد باالتر  سهیمقطردرمقا آب باشده  ماریت شیپ
در  موثر يهامیآنز تیامر از باالتر بودن فعال نیا. بود

 و نورتازهایا نتتاز،یس ساکارز ریساکارز نظ سمیمتابول
 شیافزا تینها درکه  دیگرد ینتازناشیس فسفات ساکارز

 ن،یهمچن. داشت دنبال به را عملکرد و دانه هزار وزن
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 کل يمحتوا حاصله اهانیگ در تواندیبذر م ماریت شیپ
 دهد شیافزا را فتوسنتز زانیم و bو  aلیکلروف ل،یکلروف

 منبع قدرت قیطر نیا از و) 2000 واستاوایو سر يرو(
بهبود  تیو در نها برده باالرا  هاالتیفتواسم یفراهم و

 عملکرد شیافزا هیدر توج. داشته باشد یپعملکرد را در 
 استقرار به توانیم نیهمچن ،بذر ماریت شیپ از یناش
 و) 2005 فوالد واشرف (اهانیگ مطلوب و عیسر

 و خاك رطوبت ،ییغذا عناصر از آنها شتریب استفاده
). 2005و ما  يسوبد(داشت اشاره يدیخورش تشعشع

بذر در ذرت، برنج و  ماریت شیپ اثر در عملکرد شیافزا
 در نخود ،)1999و همکاران  سیهر(نخود در غرب هند

و گندم در هند، نپال ) 1999و همکاران  یموس( بنگالدش
گزارش شده  زین) 2001و همکاران  سیهر(و پاکستان 

  .است
  

  
  

  بذر بر عملکرد دانه ماریت شیپ اثر -7 شکل

  

  کشت فیرد فاصله دوو   هادر  تراکم  ذرت دانه عملکرد -8 شکل
  

تراکم کاشت بر اثر متقابل فاصله ردیف و 
با ). 1جدول(دار به دست آمد عملکرد دانه ذرت معنی

، در هر دو تراکم کاشت باالتر از تراکم 8توجه به شکل 
، عملکرد ذرت به طور معنی )برابر 5/1و  25/1(رایج 

عالوه بر آن، در هر سه تراکم . داري افزایش پیدا کرد
سانتی متر  50کاشت، عملکرد دانه در فاصله ردیف 

به طور ) سانتی متر 75(نسبت به فاصله ردیف رایج 
با وجود این، تراکم کاشت . معنی داري بیشتر بود

سانتیمتر، از  50بوته درهکتار با فاصله ردیف  83333
برخوردار ) تن در هکتار 5/16(بیشترین عملکرد دانه 

بوته در  99999بود و پس از این تیمار، تراکم کاشت 
سانتیمتر با عملکرد دانه  50هکتار و فاصله ردیف 

  . تن در هکتار در مرتبه دوم قرار گرفت 15/15
) 2002(بر اساس گزارش ویلیامز و همکاران         

بیوماس و عملکرد دانه ذرت تحت تأثیر مستقیم تراکم و 
در بررسی اثر تراکم و الگوي . فاصله ردیف کاشت است

ت، کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو هیبرید ذر
نتیجه گرفتند که افزایش ) 2004(طهماسبی و یغموري 

تراکم موجب افزایش عملکرد دانه شد و بیشترین 
هزار بوته در هکتار بدست آمد  85عملکرد دانه از تراکم 

که تقریبا با نتایج بدست آمده از این آزمایش مطابقت 
با افزایش تراکم، عملکرد و اجزاي عملکرد تک بوته . دارد

ی عملکرد دانه در واحد سطح تا حد مطلوب کاهش، ول
بر ). 1993دوریکس و همکاران (دهد افزایش نشان می

هاي انجام شده در غرب آمریکا، با اساس بررسی
 5متر در حدود سانتی 50به  75کاهش فاصله ردیف از 

برنت و توماس (درصد عملکرد دانه افزایش یافت  10تا 
یز گزارش کردند که ن) 1383(لطیفی و دماوندي  ).2000

در ذرت عملکرد دانه، وزن خشک ساقه و برگ، وزن 
خشک کل بوته در مرحله شروع گرده افشانی، تحت 

چنین آنها هم. تاثیر فاصله ردیف کاشت قرار گرفتند
عنوان کردند که بیشترین عملکرد دانه در فاصله ردیف 
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متر بدست آمد ودلیل این افزایش عملکرد را سانتی 60
متر، به توزیع سانتی 75به فاصله ردیف کاشت نسبت 

مناسب بوته در واحد سطح، کاهش رقابت بین گیاهان 
براي عوامل محیطی موثر بر رشد، نفوذ بهتر نور در 
. جامعه گیاهی و افزایش راندمان فتوسنتز نسبت دادند

، عملکرد دانه با )1988(بر اساس نظر بوالك و همکاران 
دلیل توزیع بهتر بوته در واحد به  ردیف کاهش فاصله

ها بر سر عوامل محیطی سطح و کاهش رقابت بین بوته
با  .مورد نیاز رشد مانند نور و رطوبت افزایش می یابد

) 1988(وجود این، بنا به گزارش تتیوکاگو و گاردنر
رابطه عملکرد دانه و تراکم کاشت ذرت به صورت یک 

عملکرد دانه  منحنی سهمی است، به گونه اي که حداکثر
آید و تراکم در یک تراکم کاشت مشخص به دست می

اصوالً . بیشتر ممکن است به کاهش عملکرد منجر شود
کاهش عملکرد در تراکم زیاد ممکن است، مربوط به 

به دلیل طوالنی شدن (هاي عقیم افزایش درصد بالل
، کاهش تعداد دانه )فاصله میان گرده دهی و ظهور کاکل

هش وزن دانه و ترکیبی از این اجزاء باشد در بالل، کا
  ).1992هاشمی دزفولی و هربرت (
  

  روغن عملکردو  درصد
 جدول(تجزیه واریانس درصد و عملکرد روغن 

ثیر ادهد که فاصله ردیف و تراکم کاشت تنشان می) 1
. درصد و عملکرد روغن داشتند داري برصفاتمعنی

متقابل تراکم و عالوه بر آن، پیش تیمار بذر و اثر 
فاصله ردیف کاشت از تأثیر معنی داري بر عملکرد 

با افزایش تراکم و فاصله ردیف  .روغن برخوردار بودند
-گونه به). 2جدول(کاشت، درصد روغن کاهش پیدا کرد 

سانتی  75بوته و فاصله ردیف  99999اي که در تراکم 
علیمحمدي . متر، کمترین درصدهاي روغن به دست آمد

بیان نمودند که در گیاه کرچک با ) 1389(اران و همک
در این .افزایش تراکم بوته، درصد روغن کاهش می یابد

بررسی، فاکتور پیش تیمار نیز عملکرد روغن را تحت 
شود، دیده می 9همانطور که در شکل . تأثیر قرار داد

توانست عملکرد روغن را به  HB-101پیش تیمار بذر با 
از آنجایی که درصد روغن .ش دهدداري افزایطور معنی

، )1جدول (بذر تحت تاثیر پیش تیمار قرار نگرفته است 
بنابراین، افزایش عملکرد روغن ناشی از پیش تیمار با 

HB-101 توان اساسابه افزایش عملکرد دانه نسبت میرا
پیش تیمار با آب مقطر نیز باعث افزایش عملکرد . داد

تیمار شاهد تفاوت روغن شد، ولی از نظر آماري با 
اثر متقابل تراکم و فاصله  10شکل. داري نداشتمعنی

در . دهدردیف کاشت بر عملکرد روغن را نشان می
-سانتی 50بوته در هکتار با فاصله ردیف  83333تراکم 

بوته در هکتار و  99999متر، بیشترین و در تراکم 
متر، کمترین عملکرد روغن به سانتی 75فاصله ردیف 

عملکرد روغن تحت تأثیر درصد روغن و  .مددست آ
بیشترین . گیردعملکرد دانه در واحد سطح قرار می

بوته در هکتار تولید  83333عملکرد روغن در تراکم 
شده است که علـت آن باال بودن عملکرد دانه در این 

کمترین عملکرد روغن مربوط به تراکم . باشدتراکم می
که این کاهش در نتیجه باشد بوته در هکتار می 99999

کاهش عملکرد دانه و همچنین کاهش درصد روغن دانه 
مطابقت این یافته ها با نتایج . در این تراکم کاشت است

، بیانگر اثر )8شکل (به دست آمده در مورد عملکرد دانه 
سارکار  .تعیین کننده عملکرد دانه بر عملکرد روغن است

بیان ) 1996(و کومار و همکاران ) 2000(و سانیال 
نمودند، عملکرد روغن یک صفت ژنتیکی است، اما تحت 

. گیردتأثیر شرایط محیطی و تراکم بوته نیز قرار می
-عملکرد روغن با عملکرد دانه رابطه مثبتی دارد، به

که با افزایش عملکرد دانه ناشی از تراکم هاي طوري
دیلیپ (یابد کشت مطلوب، عملکرد روغن نیز افزایش می

  ). 1991؛ گنگارد و همکاران 1991و همکاران 
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  ذرت بذر روغن درصد بر

  درصد روغن
a000/5  
a659/4  
b684/3  
a789/4  
b107/4  

  
  کاشت فیرد فاصله دو و ها تراکم  در روغن عملکرد

از تراکم هاي کاشت نیز، کاهش فاصله ردیف به دلیل 
فاصله بوته ها در روي  کاهش رقابت ناشی از افزایش

عالوه بر آن، افزایش . ردیف، عملکرد ذرت را افزایش داد
تراکم و کاهش فاصله ردیف کاشت موجب کاهش 

  .بیوماس علف هاي هرز گردید

 درود سد زیر منطقه در ايدانه ذرت عملکرد اجزاء
  

عملکرد و اجزاء عملکرد  يبر رو یاهیکاشت و تراکم گ
   .85ص. کرج یران،

٠
٢٠٠

۴٠٠
۶٠٠

٨٠٠

١٠٠٠
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بر کاشت فیرد فاصله و تراکم ریتاث  -2 جدول

    تیمار 
  66666  

  83333  تراکم کاشت
  99999  )بوته در هکتار(

  50  )سانتی متر(فاصله ردیف کاشت 
  75  

  

  

عملکرد - 10شکل  روغن عملکرد بر بذر ماریت شیپ اثر

بر اساس نتایج این بررسی، پیش تیمار بذر به 
HB-  عملکرد دانه ذرت را در مقایسه با

. به طور معنی داري افزایش داد) بدون پیش تیمار
 83333(برابر تراکم رایج  25/1افزایش تراکم کاشت تا 

به بهبود عملکرد منجر شد و در هر یک ) 

از تراکم هاي کاشت نیز، کاهش فاصله ردیف به دلیل 
کاهش رقابت ناشی از افزایش

ردیف، عملکرد ذرت را افزایش داد
تراکم و کاهش فاصله ردیف کاشت موجب کاهش 

بیوماس علف هاي هرز گردید

  منابع مورد استفاده

اجزاء و عملکرد بر سربرداري و بوته تراکم تأثیر.  1378 ،م تدین
  .743- 750 :)4(30 ایران، کشاورزي علوم مجله. فارس استان

کاشت و تراکم گ يالگو یرتأث. 1381 ،ا سازبانکه و م قناد، د مظاهري
یران،کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ا ینهفتم. ذرت یبریددو رقم ه
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 و دانه عملکرد بر نیتروژن سطوح و بوته هايتراکم تأثیر بررسی. 1379 ،ع نسب محمدي دباغ و ن خدابنده، آ حمیدي
  .567-579 ):3(31 جلد ایران، کشاورزي علوم مجله. ذرت هیبرید دو ظاهري ویژگیهاي برخی

 ذرت رقم دو عملکرد اجزاي و عملکرد بر بوته تراکم و کاشت ردیفهاي فاصله اثر بررسی. 1378 ،ن لطیفی و ع دماوندي
 . 25-32 ):4(6، یعیو منابع طب يعلوم کشاورز. ايدانه

  .يانتشارات نشر آموزش کشاورز ی،زراع یاهانو عملکرد گ ي، تکامل، سازگار1377زند ا، و ع  یح، کوچک یمیانرح 

 .217-232:23 ، و بذر نهال .700 کراس سینگل رقم اي دانه ذرت برعملکرد کاشت وآرایش تراکماثر  .1386، م رفیعی

. مختلف هايکاشت تاریخ در پنبه عملکرد و شدن سبز بر بذر پرایمینگ تأثیر. 1388 ،ف فر قادري و ع میري، ا سلطانی
 .163-174): 3( 16 ،یاهیگ یدتول هايپژوهش مجله

 ).چاپ اول( تهران  ی، اتشارات مرکز نشر دانشگاه)ترجمه(یزراع یاهانگ یزیولوزي، ف1369م،  يو مجتهد م شبستري

  ايدانه ذرت عملکرد اجزاء و عملکرد بر نیتروژن کود مقادیر و بوته تراکم تأثیر. 1380 ،ج م بحرانی و ح صادقی
 )Zea mays L. .(3 ایران، زراعی علوم مجله)1-11: )2.  

 مجله. ذرت هیبرید دو عملکرد اجزاي و عملکرد بر کاشت آرایش و بوته تراکم اثر. 1388 ،م محصل راشد و ا طهماسبی
  .105- 113): 1( 7 جلد، ایران زراعی هايپژوهش

 وKSC 704 ذرت هیبرید دو عملکرد اجزاي و عملکرد بر کاشت الگوي و تراکم اثر 1382. ش،  یغموري و ا طهماسبی
KSC 700. ایران رشت، گیالن، دانشگاه شهریور، 3- 5 ایران، نباتات اصالح و زراعت کنگره هشتمین مقاالت چکیده، 

  .413  صفحه

 گیاه روغن و دانه عملکرد بر گیاهی تراکم و نیتروژن تأثیر. 1389 ،ب عارف و ج دانشیان ع، س ولدآبادي، م علیمحمدي
  .57-65): 21(6 ،پایدار کشاورزي نوین دانش نامه فصل.  کرچک

 Zea) تاثیر جداگانه و ترکیبی علف کش ها بر روي علف هاي هرز مزارع ذرت. 1390م ر،  همتایو ب ح علیزاده، ا قسام

mays L.)    485- 493): 3(42. ،یرانا یزراع یاهانعلوم گ مجلهدر دو الگوي کشت تک ردیفه و دو ردیفه .  

 علوم مجله. دامغان منطقه در ايو تراکم بوته بر رشد و نمو ذرت دانه یفاثر فاصله رد. 1383 ،ع يو دماوند ن لطیفی
 .45- 58 ):1(11 ،طبیعی منابع و کشاورزي

اثرتیمار پرایمینگ وتاریخ کاشت بر همزمانی . 1387، م جهان محمدي و ا سازبانکه  ،ف زادهشریف  ،پ دزفولی مرادي
 ): 4(1 ،مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی.بذر هیبرید  مراحل نموي وعملکرد الین هاي اینبرد ذرت براي تولید

98-79. 

  .اهواز چمران شهید دانشگاه .غالت زراعت .1376 ،ع کاشانی و ع سیادت ق، نورمحمدي
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