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 7/10/84تاریخ دریافت نسخه نهایی             11/5/84تاریخ دریافت مقاله 

  شیپژوه-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 4(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  

بررسی اثرات تراکم بوته بر روی عملکرد دانه ارقام ذرت در 
  ∗کشت تابستانه در منطقه جیرفت

 

  غالمرضا افشارمنش
  عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

  
  چکیده

  به طور یکـسان     از تشعشع خورشیدی و مواد غذایی خاک       ده به بهترین وجهی بتوان    ترین تراکم بوته ذرت ک     به منظور دستیابی به مناسب    
ترین رقم یا ارقام ذرت که حداکثر عملکرد دانـه را دارا باشـد آزمایـشی بـا اسـتفاده از کرتهـای                        د و همچنین تعیین مناسب    ایاستفاده نم 

 در منطقـه جیرفـت اجـراء        1381 -1382و سـال زراعـی      هـای کامـل تـصادفی در د        در قالب طرح بلوک   )اسپلیت پالت (یکبار خرد شده    
ـ    ) 5/8 و 5/7-5/6-5/5(عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح    ه  تراکم بوته ب  . گردید عنـوان فـاکتور فرعـی در    ه بوته در متـر مربـع و ارقـام ب

در سـه   ) 720 س سینگل کـرا    و هیبرید  700 سینگل کراس کرج     هیبرید -647تری وی کراس  -704سینگل کراس   هیبرید  (چهار سطح   
دست آمده از مجموع دو ساله اجرای آزمایش چنـین حاصـل شـد کـه بـا افـزایش تـراکم                      ه  نتایج ب  .ه شدند تکرار مورد بررسی قرار گرفت    

 تن در هکتار کـه نـسبت بـه سـایر     46/18 بوته در متر مربع به میزان  5/8عملکرد دانه افزایش پیدا کرد و باالترین عملکرد دانه از تراکم            
از اثر متقابـل بـین      .  تن در هکتار برتر از بقیه بود       96/18عملکردی حدود   با   720  هیبرید سینگل کراس   و رقم . ها برتری نشان داد    تراکم

 تن در هکتـار کـه       88/19 بوته در متر مربع دارای عملکرد        5/8 با تراکم    720ارقام و تراکم بوته در کل باالترین عملکردها از رقم هیبرید            
 بوتـه در  5/8 کرج بـا تـراکم   700 تن در هکتار و رقم هیبرید       34/19 بوته در متر مربع با عملکردی به میزان          5/7ر تراکم   با همین رقم د   

 700 و   720 برای منطقه جیرفـت بـا توجـه بـه برتـری ارقـام                که نهایتاً . دست آمد ه   تن در هکتار ب    51/19متر مربع با عملکردی معادل      
  .شود  بوته در متر مربع توصیه می5/8 و 5/7 با تراکم به ترتیب 700 و 720 ارقام هیبرید 704 نسبت به شاهد منطقه هیبرید کرج

  

  .. عملکرد دانه-  ارقام-  تراکم بوته-  ذرت-  هیبرید:های کلیدی واژه
 
 قدمهم

آنرا در ردیف  یکی از گیاهان با ارزش زراعی است که تنوع، سازگاری باال و ارزش غذایی فراوانش  Zea maysذرت با نام علمی
 سال در زندگی مردم، 4500ای که ذرت به مدت  با توجه به نقش و اهمیت ویژه). 6(ترین گیاهان زراعی جهان قرار داده است  مهم

  ذرت یکی از).10(آداب و رسوم مذهبی و تکوین تاریخ تمدن بشری در آمریکای جنوبی تا مرکزی و شمالی احراز کرده است 

                                                            
 مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت:  محل اجرا پژوهش ∗
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  غالمرضا افشارمنش  878

 این گیاه قادر است نسبت آید به حساب میترین وسیله جذب و ذخیره انرژی آزاد موجود در زمین  اعی و بزرگترین گیاه زر نیرومند
 میلیون 6/2ای در کشور  از آنجائیکه مصرف داخلی ذرت دانه). 4( به آب مصرفی خود باالترین عملکرد را در واحد سطح تولید نماید

سازد بنابراین توسعه و گسترش این محصول   از نیازهای مربوطه را برآورده می میلیون تن7/1تن در سال است و تولید داخلی 
 .باشد منطقه جیرفت و کهنوج یکی از مناطق مستعد کشت این گیاه در جنوب شرق کشور می .باشد استراتژیک دارای اهمیت می

سازد در حال حاضر سطحی معادل  هم میشرایط آب و هوائی مساعد آن امکان کشت و کار دوبار در سال را برای این محصول فرا
جیرفت و کهنوج به کشت این محصول اختصاص داده شده است و از لحاظ سطح زیر کشت مقام چهارم های  زمین هزار هکتار از 12

ی ا عنوان جشن ذرت در منطقهه  هر سال یک روز ب مقرر گردیده است از سال گذشته به همین مناسبتو. باشد را در کشور دارا می
ترین فاکتورهای به زراعی مؤثر بر عملکرد دانه ذرت تراکم بوته در واحد  یکی از مهم. نام فاریاب جیرفت مراسمی برگزار شوده ب

 عجم نوروزی و بحرانی ).11( های متفاوت از نظر درجه حرارت و تشعشع متغیر است مورد یک رقم در اقلیم باشد که در سطح می
در واقع تغییرات . ییرات میزان عملکرد دانه همراه با افزایش تراکم ابتدا افزایشی و سپس کاهشی بودگزارش نمودند که تغ) 1377(

های عقیم  دلیل بوتهه های باال ب علت کمبود بوته و در تراکمه های کم ب باشد و محدودیت عملکرد در تراکم صورت سهمی میه دانه ب
کرسوویک و ). 5( نماید ای مشخص می نور است که تراکم را در هر منطقهو رقابت برای جذب آب و مواد غذایی و  .باشد می

 تن 02/15 به 14/11 بوته در هکتار عملکرد دانه از 59500 به 49300گزارش دادند که با افزایش تراکم بوته از ) 1997(همکاران
 بوته در هکتار عملکرد 88888 به 44444  با افزایش تراکم بوته ازنمودگزارش ) 1988(ملسون ). 9( زایش پیدا کردفدر هکتار ا

 را از تراکم 704 در منطقه فارس حداکثر عملکرد ذرت هیبرید )1379( و امام رنجبر). 12(  درصد افزایش پیدا کرد7/2ذرت حدود 
ر بوته حاصل و  هزا90 تن در هکتار از تراکم 27/7در هندوستان حداکثر عملکرد دانه ). 2( نددست آورده  هزار بوته در هکتار ب75

حداکثر عملکرد ذرت به میزان منطقه کرج در ). 7( دست آمده  هزار بوته ب66 تن در هکتار از تراکم 8/10در ترکیه حداکثر عملکرد 
در تحقیقی که بر روی دو هیبرید امید ) 1381(برزگری ). 3( بدست آمده  هزار بوته در هکتار 85 تن در هکتار از تراکم 375/19

 تن 825/15 به میزان 720های مختلف انجام داد حداکثر عملکرد دانه ذرت را از هیبرید   در تراکمT.W.C600 و S.C720بخش 
 هدف از اجرای این آزمایش تعیین تراکم بوتۀ مناسب ذرت با توجه به ).1(  هزار بوته در هکتار گزارش نمود100در هکتار از تراکم 

  .منطقه بود) تابستانه(ام سازگار با عملکرد باال در کشت دوم آفتاب زیاد جیرفت و همچنین رقم یا ارق
  

  ها  مواد و روش
 )pH ( بود از لحاظ میـزان اسـیدیته و واکـنش خـاک            1 شنی - زمین محل اجرای آزمایش دارای بافت نسبتا سبک لومی         هخاک قطع 

از نظر میزان ازت کل و ماده آلی بسیار فقیر        هیچگونه مشکلی ندارد     3 و شوری  2از لحاظ هدایت الکتریکی   . دارای حالت قلیائی داشت   
   .بود و همچنین از نظر میزان فسفر قابل جذب در حد متوسط و از لحاظ میزان پتاسیم قابل جذب در حد متوسط تا خوب بود

  
  .زمایشآ نتایج تجزیه خاک قطعه زمین مورد نظر قبل از اجرای -1جدول 

  بافت خاک  PPMپتاسیم قابل جذب   PPM قابل جذب فسفر  درصد ازت کل cm %SP  pH  Ec ×  103 عمق
30-0  29  1/8  98/0  03/0  7  180  Sandy loam  
60-30  28  2/8  4/1  02/0  5  190  Sandy loam 

  
هـای کامـل تـصادفی در سـه تکـرار اجـرا        در قالب طرح بلـوک ) اسپلیت پالت( بار خرد شده های یک  این آزمایش با استفاده از کرت     

 بوته در   D2= 5/6 ، بوته در متر مربع    D1= 5/5عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح که عبارت بودند از         ه  کم بوته ب  گردید، که در آن ترا    
                                                            
1 . Sandy loam  
2 . Electrical conductivity 
3. Salinity 
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 879 بررسی اثرات تراکم بوته بر روی عملکرد دانه ارقام ذرت در کشت تابستانه در منطقه جیرفت    

   ، 704  سـینگل کـراس    هیبریـد   =V1 بوته در متر مربع و ارقام در چهـار سـطح             D4= 5/8 بوته در متر مربع و       D3 =5/7 متر مربع، 
V2=  647وی کراس  تری، V3=  و 700 کرج سینگل کراس هیبرید V4 =  ـ 720  سینگل کراسهیبرید عنـوان فـاکتور فرعـی    ه  ب

 سـانتیمتری   0-30ابتدا جهت آگاهی از وضعیت فیزیکوشیمیایی خاک یک نمونه مرکب سطحی از عمـق                .مورد بررسی قرار گرفتند   
وقتی کـه رطوبـت     ( زدن معملیات آماده سازی زمین شامل آبیاری ،شخ       . آمده است  1پروفیل خاک برداشته شد که نتایج در جدول         

ـ  .سپس اقدام به دو دیسک عمود برهم نموده و بعد با لولر نسبت به تـسطیح اقـدام گردیـد                    و    رسید 1F.C درصد   75خاک حدود    ه ب
مصرف کودهای شیمیایی بر اساس نتـایج تجزیـه خـاک و     . سانتیمتر ایجاد گردید75هایی به فواصل   جوی و پشته،وسیله شیار ساز  

 کیلوگرم پتاسیم بـر حـسب       75 خالص از منبع اوره،      N کیلوگرم   180به میزان    ی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز      های کود  توصیه
K2O        کیلوگرم فسفر بر حسب      50 از منبع سولفات دو پتاس و P2O5    مورد استفاده قـرار    صورت نواری   ه  کود سوپر فسفات ب    از منبع
3تمامی کود پتاسه و کود فسفره به همراه          .گرفت

3.  کود نیتروژن همزمان با کاشت به مصرف رسید        1
 5-7 کود نیتروژن در مرحله      1

3 روز بعد از کاشت و       25برگی یعنی حدود    
هـر   . به صورت سرک مورد اسـتفاده قـرار گرفـت          2تاجی باقیمانده در هنگام ظهور گل       1

 و در هـر  3ای صورت کپـه ه کشت ب متر،  سانتی75 متر و فاصله خطوط کاشت 6طول ه ی شامل چهار خط کاشت ب   تیمار یا کرت فرع   
 فاصلۀ بین   .یک بوته که وضعیت بهتری داشت نگهداری و دو بوته دیگر حذف شد             )چهار برگی ( بذر کشت و در زمان مناسب        3کپه  
) 6/15 و   7/17 -5/20 -2/24(بوته در مترمربـع بـه ترتیـب         ) 5/8 و   5/7 -5/6 -5/5(های    ها روی خطوط کاشت براساس تراکم       بوته

زمـان مناسـب انجـام     در... کـوددهی و   های هـرز،  های زراعی شامل آبیاری، مبارزه با علف کلیه مراقبت . سانتیمتر در نظر گرفته شد    
 ،)تعداد دانه در بالل   ( تعداد دانه در ردیف    الل،های نظیر تعداد بالل، طول بالل، تعداد ردیف در ب          گرفت و پنج گیاه برای اندازه گیری      

ای در هـر سـال     متر مربع از دو خط میانی که پـس از حـذف اثـر حاشـیه    5/7برداشت از سطحی معادل   . وزن هزار دانه انتخاب شد    
مـون دانکـن انجـام و       ها با استفاده از آز     مقایسه میانگین . رطوبت محاسبه گردیدند  % 14ها بر حسب      عملکرد جداگانه صورت و نهایتاً   

  .بهترین ترکیب تیماری انتخاب و توصیه گردید
  

  : و بحثنتایج
 نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانۀ ذرت در مجموع دو سال متوالی حاکی از آن است که اثر تراکم بوته، ارقام و                      -2با توجه به جدول     

ارقام ذرت و تراکم بوته در افزایش یا کاهش عملکرد دانـۀ            . ار شد د  بسیار معنی % 1اثر متقابل بین ارقام و تراکم بوته در سطح آماری           
  .معنی شد اثر سال و اثرات متقابل سال در هر یک از فاکتورها بی. ذرت نقش بسزائی داشتند

د دانـه  که باالترین عملکـر  طوریه ب. دار شد در مجموع دو سال اثر تراکم بوته بر روی عملکرد دانه بسیار معنی -3با توجه به جدول  
 بوتـه در    5/5 تن در هکتار از تـراکم        41/15 بوته در متر مربع و کمترین عملکرد دانه ذرت حدود            5/8 تن در هکتار از تراکم       46/18

ترین روش افزایش شاخص سطح برگ افزایش تعداد بوته در واحد سطح و یا به عبارتی افـزایش تـراکم                  ساده. دست آمد ه  متر مربع ب  
ای اسـت کـه    زیرا نور نهاده. هر چه زودتر به حداکثر سطح برگ مطلوب برسیم تا گیاه حداکثر نور را جذب نماید       باشد که تا     بوته می 

علت نـور فـراوان احتمـال       ه  در جیرفت ب  . باشد های باال می   ترین عامل افت عملکرد در تراکم      رقابت برای نور مهم   . قابل ذخیره نیست  
که گیاه از نظر عناصـر   زایش پیدا کند وجود دارد چون محدودیت نور وجود ندارد در صورتی  های باالتر هم عملکرد اف     اینکه در تراکم  

های باال در افزایش عملکرد مؤثرند بـا افـزایش تـراکم عملکـرد تـک بوتـه                   تراکم. غذایی موجود در خاک و آب مشکلی نداشته باشد        
 کـه بـا نتـایج برزگـری         کنند  و لذا عملکردها افزایش پیدا می      نماید های اضافی جبران این کاهش را می       کند ولی بوته   کاهش پیدا می  

  ).1( همخوانی دارد 1381
  

                                                            
1. Field capacity 
2. Taselling stage 
3. Hill planting 
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  غالمرضا افشارمنش  880

  جدول تجزیه واریانس عملکرد دانه ذرت در مجموع دو سال آزمایش -2جدول شماره 
  MS Fsمیانگین مربعات  SSمجموع مربعات  dfدرجه آزادی   منابع تغییرات

060/24 1  سال  060/24  ns4,5  
  ns2,33 12,480  49,919 4  تکرار× سال

  7,23** 38,677 31,116 3  تراکم بوته
  ns1,45 7,758 23,275 3  تراکم بوته× سال

  - a  12 64,151 5,346خطای 
  12,13** 52,977 158,93 3  ارقام
  ns1,81 7,920 23,760 3  سال× ارقام
  3,82** 16,716 150,447 9  تراکم بوته× ارقام
  ns1,16 5,071 45,637 9  سال× تراکم بوته× ارقام

  - - b  48 209,714خطای 
%12,20 = CV  

ns ،* درصد1 درصد و 5دار در سطح  دار و معنی به ترتیب غیر معنی: ** و    
  

که باالترین عملکـرد دانـه ذرت از رقـم          طوریه  ب. دار شد  اثر ارقام بر روی عملکرد دانه ذرت در سال اول آزمایش از نظر آماری بسیار معنی               
 بـه   647 تن در هکتار و کمترین میـزان عملکـرد دانـه ذرت از تـری وی کـراس                    11/19 به میزان    720 1 سینگل کراس  ید امید بخش  هیبر

 از نظـر آمـاری اخـتالف در          کـرج  700 و هیبریـد     647 2 تری وی کراس   -704بین ارقام هیبرید    . دست آمد ه   تن در هکتار ب    08/15میزان  
ـ . شـد  دار بـسیار معنـی   % 1یش اثر ارقام بر روی عملکرد دانه ذرت در سـطح آمـاری              عملکرد مشاهده نشد در سال دوم آزما       کـه   طـوری ه  ب

در مجمـوع   . حاصـل شـد   ) تن در هکتار   (33/18 و   81/18 کرج به ترتیب حدود      700 و رقم هیبرید     720باالترین عملکردها از رقم هیبرید      
 تـن در هکتـار نـسبت بـه ارقـام      96/18 با عملکرد معـادل  720که رقم    وریطه  ب. دار شد  دو سال اثر ارقام بر روی عملکرد دانه ذرت معنی         

 اختالفی از نظر آماری مشاهده نشد ولی این اخـتالف بـا رقـم تـری وی کـراس                    704 کرج و هیبرید     700بین ارقام   . دیگر برتری نشان داد   
شود که در این میـان شـرایط         هایی دیده می   ان تفاوت رسد ارقام هیبرید از نظر سازگاری با محیط در عملکردش          نظر می ه  ب.  مشهور بود  647

   ).3(باشد   که با نتایج شورکشتی تقریباً مشابه میبایستی در نظر داشتعمق خاک را  حاصلخیزی خاک و -اقلیمی، پتانسیل منطقه
  

  .میانگین اثرات تراکم بوته و ارقام بر عملکرد ذرت -3جدول شماره 
  عملکرد دانه تن در هکتار

  تیمار  سال اول  سال دوم  دو سالهمرکب 
  تراکم بوته      

 41/15 b 10/15 b 72/15 b 5/5بوته در متر مربع   
22/17 ab 96/17 a 47/16 ab 5/6بوته در متر مربع   
44/17 ab 43/18 a 44/16 ab 5/7بوته در متر مربع   
46/18 a 04/19 a 89/17 a 5/8بوته در متر مربع   

  ارقام ذرت      
08/17 b 83/17 a 33/16 b 704  سینگل کراسهیبرید  
32/15 c 57/15 b 08/15 b  647تری وی کراس  
16/17 b 33/18 a 00/16 b 700  سینگل کراس کرجهیبرید   
96/18 a 81/18 a 11/19 a 720  سینگل کراسهیبرید  

 .دهد نشان نمی% 5 در سطح احتمال ای دانکن داری را در آزمون چند دامنه  در یک گروه تیماری تفاوت معنیها با حروف مشابه در هر ستون میانگین
  

                                                            
1. Single cross 
2. Three way cross 
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 881 بررسی اثرات تراکم بوته بر روی عملکرد دانه ارقام ذرت در کشت تابستانه در منطقه جیرفت    

ـ -4با توجه به جدول    رسـد کـه در سـال اول     نظـر مـی  ه  میانگین اثرات متقابل تراکم بوته و ارقام بر روی عملکرد دانه ذرت چنین ب
کیبـات   تـن در هکتـار کـه بـا تر          25/20 بوته در متر مربع بـه میـزان          5/7 تراکم   720آزمایش باالترین عملکرد دانه ذرت از هیبرید        

 5/5 کرج در تـراکم      700 بوته در متر مربع، هیبرید       5/6 در تراکم    720 بوته در متر مربع، هیبرید       5/8 با تراکم    720تیماری هیبرید   
 07/18 -30/19 -51/19( بوته در متر مربع به ترتیب با عملکردهایی معادل           5/8 در تراکم    647بوته در متر مربع و تری وی کراس         

 در 720کتار اختالفی از نظر آماری نداشت در سال دوم آزمایش باالترین عملکردها از ترکیبات تیماری، هیبریـد          تن در ه  ) 99/17و  
 بوتـه در متـر مربـع،        5/8 در تـراکم     720 بوته در متر مربـع، هیبریـد         5/8 کرج در تراکم     700 بوته در متر مربع، هیبرید       5/7تراکم  

 – 52/19(هـای     بوته در متر مربـع بـه ترتیـب بـه میـزان             5/7 در تراکم    704ع و هیبرید     بوته در متر مرب    5/6 با تراکم    720هیبرید  
 647 تن در هکتار از رقم تری وی کراس          13/9کمترین عملکرد دانه حدود     . تن در هکتار بودند   ) 95/18 و   09/19 -17/19 -50/19
هـای   بوته در متر مربع به میزان     ) 5/6 و   5/8 -5/7(های   در تراکم  720در مجموع دو سال آزمایش باالترین عملکردها از هیبرید          . بود

هـای   بـه ترتیـب بـه میـزان       ) 5/8 و   5/5(هـای     کرج در تراکم   700تن در هکتار که با هیبرید       ) 20/19 و   34/19 -88/19(به ترتیب   
 بـه   647ی وی کـراس     داری از نظر آماری نداشت و کمترین عملکرد دانـه از رقـم تـر               تن در هکتار اختالف معنی    ) 21/18 و   51/18

 7/2که اعالم نمود وقتی که تـراکم بوتـه دو برابـر شـد عملکـرد      ) 1988( که با نتایج ملسون  تن در هکتار حاصل شد  47/11میزان  
یابـد    زایش یابد مقدار محصول افزایش مـی      در مراحل اولیه رشد هر اندازه تراکم بوته اف         ).12(افزایش پیدا کرد تقریباً همخوانی دارد       

پوشاند دو حالـت     شود اما زمانی که پوشش گیاهی کامال زمین را می          نور جذب می  % 95شود و    کننده زیادتر می  چون سطح فتوسنتز    
ـ     با افزایش تراکم مقدار محصول تا حدی افزایش و بعد کاهش پیدا می             -1آید   پیش می  ه صـدق  کند که بیشتر در مـورد عملکـرد دان

  ).13(کند  ماند که بیشتر در مورد ماده خشک صدق می  با افزایش تراکم مقدار محصول تا حدی افزایش و بعد ثابت می-2کند  می
  

  . میانگین اثرات متقابل تراکم بوته و ارقام بر روی عملکرد دانه ذرت-4جدول شماره 
 تیمار )تن در هکتار(عملکرد دانه 

   اولسال سال دوم مرکب دو ساله
24/14 cd 86/14 b 61/13 c  704هیبرید ×  بوته در متر مربع 5/5تراکم 
47/11 d 13/9 c 81/13 c  647تری وی کراس ×  بوته در متر مربع 5/5تراکم 
51/18 ab 96/18 a 07/18 abc  کرج700هیبرید × بوته در متر مربع 5/5تراکم  
43/17 abc 46/17 ab 40/17 abc  720هیبرید  ×  بوته در متر مربع5/5تراکم 
95/17 ab 73/18 a 17/17 abc  704هیبرید ×  بوته در متر مربع 5/6تراکم 
69/15 bc 19/17 ab 19/14 c  647تری وی کراس ×  بوته در متر مربع 5/6تراکم 
02/16 bc 81/16 ab 24/15 bc  کرج700هیبرید ×  بوته در متر مربع 5/6تراکم  
20/19 ab 09/19 a 30/19 ab  720هیبرید × در متر مربع  بوته 5/6تراکم 
19/18 ab 95/18 a 43/17 abc  704هیبرید ×  بوته در متر مربع 5/7تراکم 
78/15 bc 24/17 ab 31/14 c  647تری وی کراس × بوته در متر مربع 5/7تراکم 
91/15 bc 04/18 ab 78/13 c  کرج700هیبرید ×  بوته در متر مربع 5/7تراکم  
88/19 a 52/19 a 25/20 a  720هیبرید ×  بوته در متر مربع 5/7تراکم 
95/17 ab 78/18 a 13/17 abc  704هیبرید ×  بوته در متر مربع 5/8تراکم 
36/18 ab 72/18 a 99/17 abc  647تری وی کراس×  بوته در متر مربع 5/8تراکم 
21/18 ab 50/19 a 92/16 abc  کرج700هیبرید ×  بوته در متر مربع 5/8تراکم  
34/19 ab 17/19 a 51/19 ab  720هیبرید ×  بوته در متر مربع 5/8تراکم 

  .دهند نشان نمیای دانکن   آزمون چند دامنهدر% 5داری را در سطح احتمال  تفاوت آماری معنی با حروف مشابه در هر ستون یها میانگین
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  غالمرضا افشارمنش  882

بوتـه در متـر مربـع و بـا          ) 5/7 و   5/8(هـای     در تـراکم   720 ردیف از هیبرید     18 باالترین تعداد ردیف در بالل       -5با توجه به جدول     
  .داری نداشت اختالف معنی) ردیف (67/17 و 18بوته در متر مربع به ترتیب به تعداد ) 5/7 و 5/6(های   کرج در تراکم700هیبرید 

 ردیـف    بوته در متر مربع و کمترین تعـداد دانـه در           5/6 در تراکم    704 از هیبرید    0/48 بیشترین تعداد دانه در ردیف       -5با توجه به    
اثر ارقام بر . معنی شد  اثر تراکم بوته بر روی وزن هزار دانه بی .  بوته در متر مربع حاصل شد      5/7 در تراکم    720 دانه از هیبرید     0/38

ـ  720 گرم از هیبرید     295دار نشد ولی باالترین وزن هزار دانه         روی وزن هزار دانه باز هم معنی       ). 8 و   7نمودارهـای   (دسـت آمـد     ه   ب
 بوته در متر    5/7 کرج در تراکم     700 بوته در متر مربع که با هیبرید         5/8 در تراکم    720 گرم از هیبرید     305وزن هزار دانه    بیشترین  

رسد هـر دو رقـم مـواد فتوسـنتزی یکـسانی را بـه دانـه منتقـل                 چنین به نظر می   .  گرم اختالفی نداشت   295مربع با وزن هزار دانه      
  . وزن هزاردانه از ثبات بیشتری برخوردار استو در بین اجزای عملکرد. اند نموده

 دانـه در بـالل کـه بـا همـین            0/786 بوته در متر مربع با تعداد        5/6 کرج در تراکم     700بیشترین تعداد دانه در بالل از رقم هیبرید         
  ).6 و 5نمودارهای ( ،داری نداشت  دانه در بالل اختالف معنی0/773 بوته در متر مربع با 5/5هیبرید در تراکم 

  
   میانگین اثرات متقابل تراکم بوته و ارقام بوته بر روی صفاتی-5جدول شماره 

  … از قبیل تعداد ردیف در بالل تعداد دانه در ردیف و 
  تیمار  تعداد ردیف در بالل  تعداد دانه در ردیف  تعداد دانه در بالل  )گرم(وزن هزار دانه 
298 ab 0/753  abc 00/46 ab 33/16  abc  704هیبرید ×  بوته در متر مربع 5/5تراکم  
271abcd 7/730  abc 67/45 ab 00/16 bcd  647تری وی کراس × بوته در متر مربع 5/5تراکم  
264abcd 0/773 ab 67/44 ab 33/17 ab  کرج700هیبرید × بوته در متر مربع 5/5تراکم   
303a 0/735  abc 67/43  abc 00/17  abc  720برید هی× بوته در متر مربع 5/5تراکم  

284 abcd 3/657 cd 00/48 a 67/13 e  704هیبرید ×  بوته در متر مربع 5/6تراکم  
235cd 7/718  abc 00/45 ab 00/16 bcd  647تری وی کراس × بوته در متر مربع 5/6تراکم  

249 abcd 0/786 a 67/43 abc 00/18 a  کرج700هیبرید × بوته در متر مربع 5/6تراکم   
291abc 7/712 abc 33/41 bc 33/17 ab  720هیبرید × بوته در متر مربع 5/6تراکم  
266 abcd 7/649 cd 33/45 ab 33/14 de  704هیبرید × بوته در متر مربع 5/7تراکم  
264 abcd 7/670 bcd 67/43 abc 33/15 cde  647تری وی کراس × بوته در متر مربع 5/7تراکم  
238bcd 7/723  abc 00/41 bc 67/17 ab  کرج700هیبرید × متر مربع  بوته در5/7تراکم   
295ab 0/684 abcd 00/38 c 00/18 a  720هیبرید × بوته در متر مربع 5/7تراکم  

273 abcd 7/597 d 67/41 abc 33/14 de  704هیبرید × بوته در متر مربع 5/8تراکم  
252 abcd 0/645 cd 67/42  abc 33/15 cde  647تری وی کراس× بوته در متر مربع 5/8تراکم  

227d 3/705  abc 67/41 abc 00/17  abc  کرج700هیبرید × بوته در متر مربع 5/8تراکم   
305a 7/713  abc 67/39 bc 00/18 a  720هیبرید ×  بوته در متر مربع 5/8تراکم  

   .دهند میای دانکن نشان ن در آزمون چند دامنه% 5داری را در سطح احتمال   تفاوت آماری معنی حروف مشابه در هر ستونا بیها میانگین
  

رسد که صفت تعداد ردیـف در بـالل یـک صـفت              نظر می ه  ب. دار نشد  اثر تراکم بوته بر روی تعداد ردیف در بالل از نظر آماری معنی            
  باشـد   بیـشتری نـسبت بـه سـایر صـفات دیگـر مـی              گیرد و دارای ثبات    باشد و کمتر تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می         ژنتیکی می 

داری  اختالف بـسیار معنـی  % 1اری در سطح ید ذرت از لحاظ تعداد ردیف در بالل متفاوت بودند و از لحاظ آم            ارقام هیبر  ).1نمودار  (
 در گروه دیگـر  647 و تری وی کراس  704 کرج در یک گروه و ارقام هیبرید         700 و هیبرید    720که ارقام    طوریه  مشاهده گردید ب  

 ردیـف در بـالل      5/17 کرج با تعداد ردیـف       700 هیبرید    ردیف که  58/17 با   720الل از رقم    باالترین تعداد ردیف در ب     .قرار گرفتند 
احتماال یکی از عواملی که باعث افزایش عملکرد در این دو هیبرید شده اثر صفت تعداد ردیـف در بـالل                 . داری نداشت  اختالف معنی 
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 883 بررسی اثرات تراکم بوته بر روی عملکرد دانه ارقام ذرت در کشت تابستانه در منطقه جیرفت    

هر عاملی که بتواند بر روی تعداد ردیف در بـالل           لذا  . ترین صفت در افزایش یا کاهش عملکرد باشد        رسد حساس  نظر می ه  ب. باشد می
تواند ناشی از تفاوت ژنتیکی ارقام  و همچنین تفاوت در اجزای عملکرد می). 2نمودار( تواند بر روی عملکرد مؤثر باشد تاثیر بگذارد می

  .مختلف و شرایط کاشت باشد
که بـا افـزایش تـراکم تعـداد دانـه در ردیـف               طوریه  ب. دار شد  معنی% 5اثر تراکم بوته بر روی تعداد دانه در ردیف در سطح آماری             

 5/8 دانـه از تـراکم       42/41 بوته در متر مربع و کمترین تعـداد          5/5 دانه از تراکم     45بیشترین تعداد دانه در ردیف      . کاهش پیدا کرد  
 بوته در متر    5/3ند تعداد دانه تا تراکم      که گزارش نمود  ) 1988( که با گزارش تیتو و گاردنر        ).3نمودار  (بوته در متر مربع حاصل شد       
 عدد  24 بوته در متر مربع رسید تعداد دانه در هر ردیف بالل به              4/15ولی وقتی که تراکم به      ) 42-45(مربع تقریباً مقدار ثابتی بود      

  ).14(پیدا کرد که با این گزارش همخوانی دارد 
 بـه  704که بیشترین تعداد دانه در ردیـف از رقـم    طوریه ب.  معنی دار شد%5اثر ارقام بر روی تعداد دانه در ردیف در سطح آماری         

  ).4نمودار (دست آمد ه  دانه ب67/40 به تعداد 720 دانه و کمترین از رقم 25/45تعداد 
  

  
   مقایسه میانگین اثر تراکم بوته بر روی تعداد ردیف در بالل ذرت-1نمودار 

  

  
   بر روی تعداد ردیف در بالل ذرت مقایسه میانگین اثر ارقام-2نمودار 
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  غالمرضا افشارمنش  884

  
   مقایسه میانگین اثر تراکم بوته بر روی تعداد ردیف در بالل ذرت-3نمودار 

  
  مقایسه میانگین اثر ارقام ذرت بر روی تعداد دانه در ردیف بالل ذرت -4نمودار 

  

  
   مقایسه میانگین اثر تراکم بوته بر روی تعداددانه در بالل ذرت-5نمودار 
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 885 بررسی اثرات تراکم بوته بر روی عملکرد دانه ارقام ذرت در کشت تابستانه در منطقه جیرفت    

  
   مقایسه میانگین اثر ارقام بر روی تعداد دانه در بالل ذرت-6مودار ن

  
   مقایسه میانگین اثر تراکم بوته بر روی وزن هزار دانه ذرت-7نمودار 

  

  
   ذرتوزن هزار دانه مقایسه میانگین اثر ارقام بر روی -8نمودار 
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  غالمرضا افشارمنش  886

  :گیری کلی نتیجه
 بوته در متر مربـع بـه میـزان          5/8باالترین عملکرد دانه ذرت از تراکم       . پیدا کرد با افزایش تراکم بوته عملکرد دانه ذرت افزایش          −

  . تن در هکتار حاصل گردید46/18
  . تن در هکتار سبت به سایر ارقام برتر بود96/18 با عملکرد معادل 720رقم هیبرید  −
 بوته در متـر مربـع بـه میـزان     5/8 در تراکم 720از اثر متقابل بین تراکم بوته و ارقام باالترین عملکردهای دانه ذرت از هیبرید              −

  . تن در هکتار بودند51/18 بوته در متر مربع با عملکردهای معادل 5/8 کرج یا تراکم 700 تن در هکتار و هیبرید 88/19
  . کرج حاصل شد700باالترین تعداد دانه در بالل از رقم هیبرید  −
  .مددست آه  ب720باالترین وزن هزار دانه از هیبرید  −
  .دست آمده  ب720 حاصل شد و بیشترین تعداد ردیف در بالل از رقم 704بیشترین تعداد دانه در ردیف از رقم  −
  .باشد  برای منطقه جیرفت قابل توصیه می700 و 720در مجموع ارقام هیبرید  −
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نـژاد ریاسـت محتـرم وقـت سـازمان جهـاد              اند و همچنین جناب آقای مهندس محمدرضا رئیـسی          زحمت تصحیح گزارش را کشیده    
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Abstract 
This experiment was conducted to evaluate the effects of plant density on grain yield of corn cultivars in 
Jiroft area from 2002- 2004. Experimental design was as split plot based on Randomized Complete Block 
with three Replications. The main plots were four density levels (5.5- 6.5- 7.5- 8.5 plant/m2) and subplots 
were four cultivar levels (S.C 704- T. W. C 647- S.C 700, S.C 720). 2 years results showed that increasing 
of plant density increased yield so the highest yield (18.46 t/ha) obtained from 8.5 plant/m2 in contrast to 
other treatments. As a whole the highest yield (19.88 t/ha) obtained from 720 cultivar and 8.5 plant/m2 
density that wasn't different significantly with some cultivars in density of 7.5 plant /m2. The 700 karaj 
hybrid with plant density of 8.5 plant/ m2 (yield 19.51 t/ha) is recommended for the Jiroft region. 
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