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چکیده
بوته و تراکم و کاشـت الگوهاي و ارزیابی ذرت مزارع کارآمدتر جهت مدیریت اطالعات الزم به دسـتیابی به منظور
صورت به آزمایشـی میان، در یک صورت به ذرت فاروهاي کشـت شـد ه طریق آبیاري از آب مصرف کارایی افزایش
ذرت روي تکرار در سه تصادفی کامل بلوكهاي قالب طرح Strip) در split plot) نواري خرده شده کرتهاي طرح
مطالعه رسید. در این به اجرا کشاورزي جیرفت تحقیقات مرکز اراضی 1382 در سالهاي 83- هیبرید 704 در رقم
عنوان کاشت به الگوي سانتیمتر )، 65 و 70 ،75) در سـه سـطح عمودي عامل بهعنوان ذرت ردیفهاي بین فاصله
بوته تراکم و میان آبیاري در حذف یک و عریض پشـته در رد یفه کاشت د و رد یفه و تک شـامل کاشـت افقی، عامل
بدست آمده گرفتند . نتایج قرار بررسی فرعی مورد هکتار) بهعنوان کرت در بوته هزار 65 75 و ،85) سه سطح در
بر عملکرد ٪1 آماري سطح در بوته تراکم و الگوي کاشت که: اثر آنسـت آزمایش حاکی از اجراي سـال د و از مجموع
تراکم بوته کاشـت× الگوي کاشـت× ردیف فاصله اثر متقابل کاشـت و رد یفهاي فاصله اثر بود. معنی دار ذرت دانه
در 13/46 تن میزان به سانتیمتر 65 ردیف فاصله از ذرت د انه عملکرد باالترین شد. معنید ار ٪5 آماري سـطح در
بودکه حدود هکتار تن در میزان 24/ 14 به یک ردیفه معمولی کاشـت الگوي از ذرت دانه عملکرد و باالترین هکتار
افزایش با (اثـرات اصلی). داد برتري نشـان آبیاري جویچهها، میان یک در حذف و ردیفه د و الگوي بـه نسـبت ٪16
هکتار بوته در هزار 85 تراکـم از باالترین عملکرد دانه ذرت بطوریکه پیدا کـرد، دانه افزایش عملکرد بوتـه تراکـم
تیمار از ذرت دانه عملکرد باالترین بررسـی سـه فاکتور مورد بین متقابل از اثر بدسـت آمد. (13/87 تن در هکتار)
بدست هکتار) در تن 16/08) هکتار د ر بوته هزار 85 تراکم ردیفه+ یک کاشت الگوي + سانتی متر 70 ردیف فاصله

شد. توصیه منطقه جیرفت تیمار براي بنابراین همین و آمد.

ردیف کاشت کاشت، الگوي بوته، تراکم ذرت، د انه، عملکرد کلمات کلیدي:
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مقدمه
زراعی مورد گیاهان قد یمیترین از ( Zea mays L.)علمی ــا نام ب ذرت
میزان نظر از 2001 ــال س در گیاه این است. طیور ــتفاده انسان، دام و اس
کاشت سطح را داشت. اول رتبه زراعی گیاهان ــایر س بین د ر دنیا در تولید
میزان تولید و هکتار ــون میلی 140 حدود 2001 ــال س در جهان در ذرت
منبع تأمین مهمترین ــران، ذرت ای در بود. تن ــون میلی 600 از ــش بی آن
مرغ ــب دان ترکی 70- 65 درصد ــت که حدود اس طیور تغذیه در ــرژي ان
مورد ذرت ــی هدف خود کفای با ــنهادي پیش طرح در میدهد. ــکیل تش را
سال هاي در کیلوگرم 6133 از ذرت عملکرد ــط متوس بایستی ــور نیاز کش
90- 1386 به ــال هاي س د ر د ر هکتار و ــرم 7042 کیلوگ ــه ب 1381 -85
تولید در میزان ــتی بایس همچنین یابد. ارتقاء ــار هکت در ــرم کیلوگ 8000
افزایش ــن ت 2188 ــال 1390 به س د ر و تن ــون 2 میلی ــه 1385 ب ــال س
د ارد ــور قرار کش ــرقی جنوب ش که در کهنوج و جیرفت منطقه یابد (7،2).
به شرایط توجه با که است، محصول این کشت براي ــتعد مس اراضی داراي
حدود حال حاضر در ــد. سال میسر میباش در ــت کاش دوبار اقلیمیامکان
اختصاص داد ه ذرت ــت کاش به منطقه د و ــن اراضی ای از هکتار ــزار ه 12
کشور داراست. در را پنجم ــت مقام زیرکش لحاظ سطح از که است، ــد ه ش
است هکتار در کیلوگرم ذرت 6700 عملکرد دانۀ ــط متوس مناطق این در
تحقیقات ــتلزم مس خود کفایی به ــیدن رس براي عملکرد ذرت (1). افزایش
جهت الزم اطالعات کسب ــت. اس به زراعی و بهنژادي زمینههاي در فراوان
و تراکم بوته و ــت کاش الگوهاي ارزیابی و ذرت ــزارع کارآمدتر م ــت مدیری
ولیزاده هستند. سیدهوند، اولویت ها مهمترین آب از مصرف کارایی افزایش
تن 19/375 دانه (حدود عملکرد ــترین بیش کردندکه (5)، گزارش قنادها و
و 70 سانتیمتر  رد یف بین فاصله ردیفه با د و ــت کاش الگوي از هکتار) در

از هکتار) در تن (حدود 4 میزان آن و کمترین مترمربع در بوته 8/5 تراکم
تراکم 8/5 و ــانتیمتر س 65 رد یف بین فاصله با رد یفه تک ــت کاش الگوي
به آبیاري اثر بررسی در ،(1381) خرمیان می شود. حاصل مترمربع در بوته
تیمارهاي بین که کرد گزارش چنین ذرت دانه عملکرد بر جویچه اي روش
آبیاري تیمار گلدهی، شروع زمان متناوب تا میان در یک جویچهاي آبیاري
برنامهریزي آبیاري و تیمار گلدهی ــروع ش تا ثابت میان در یک جویچهاي
نشد. دیده معنی داري اختالف ــطح ٪5 س آماري در نظر از ــاهد) (ش ــده ش
ــبت نس میان متناوب در یک جویچهاي آبیاري تیمار مصرفی در آب میزان
سطح صرفهجویی شده میتوان آب میزان به توجه با 30٪ بود که شاهد به
،(1383) محمدخانی و سبزي خادمی، رفیعی، ترکرد. اضافه را ــت زیرکش
سانتیمتر بود از 75 بهتر ــانتی متر س ردیف 60 بین فاصله کردند گزارش
آمد. ــت بدس بوته در هکتار هزار 95 و 80 از دو تراکم عملکرد ــر حد اکث و
ذرت دانه عملکرد بیشترین که کردند گزارش ،(6) یغموري و ــبی طهماس
کیلوگرم 12/24) هکتار در 85 هزار بوته ــت کاش تراکم در به هیبرید 704
عملکرد دانه از کمترین بود و ردیفه مربوط کاشت دو الگوي با و در هکتار)
کاشت الگوي با در هکتار و بوته هزار 65 ــت کاش در تراکم کرج 700، رقم
Bean و ــد. ش حاصل هکتار) د ر کیلوگرم 8082 عملکرد (با میان ــک د ر ی
100 و 75 ،50 قبیل از تأثیر فواصل مختلف کاشت بررسی در (8) Gerik
دانه عملکرد ــر ب بوته هزار 42 و 36 ،28 ،20 ــاي تراکم ه متري و ــانتی س
نسبت متري ــانتی س ردیف50 که فاصله گرفتند نتیجه تکزاس منطقه در
ــته است.Brent و داش افزایش ٪11/1 حدود ــانتیمتري) س 75) ــاهد ش به
کردند آمریکا گزارش ــرب غ در تحقیقاتی ــیهاي بررس طی (9) Thomas
تا حدود 5 د انه عملکرد سانتیمتر ، 50 75 به از ردیف فاصله با کاهش که
که کردند گزارش (11) Crowderو Rutger.ــت اس یافته افزایش 10 درصد

Pajouhesh & Sazandegi No:77 pp:

Effects of planting pattern, row spacing and density on yield of corn
By: M. Taherkhani., Scintific Staff of Islamic Azad University of Miyaneh(Ph.D Student of Science and Reserch Islamic 
Azad University., Gh.R. Afsharmanesh., Scintific Staff of Agricultural Research Center of Jiroft and Kahnouj
In order to have necessary information on efficient management of corn fields and evaluation of planting and plant 
density patterns and Increasing of water use efficiency from irrigation of every other corn furrows an inverstigation was 
conducted as strip split plot in Randomized Complete Block Design on 704 corn hybride in Jiroft Agricultural Research 
Center in 2002- 2004. Row distance as vertical agent (60, 70 and 75cm) and planting pattern as horizontal agent (single 
row culture and double row culture on wide beds and elimenation of every other irrigation) and plant density of 65, 75 
and 85 thousand plant per ha as subplots. Two year results showed that planting pattern and plant density significantly 
affected corn yield (%1). Effect of row distance and interaction of row distance × planting pattern × plant density 
were significant (5%). The highest yield obtained from 65 row distance (13.46 t/ha) and planting pattern of single 
row (14.24 t/ha), %16 over double row and elimination of every other row irrigation. Increasing plant density resulted 
to higher yield. The highest yield obtained from 85000 plant per ha (13.87 t/ha).The highest yield from Interaction 
of three factors obtained from 70cm row distance and single row culture and 85000 plant density(16.08t/ha) and is 
recommendable for Jiroft region.

Keywords: Grain yield, Corn, Plant density, Sowing pattern, Planting Row
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در هکتار، عملکرد ــه هزار بوت 88 به 50 تراکم بوته از ــش افزای ــورت ص در
بررسی در (10) Russell و Carlone.مییابد افزایش درصد 6 ــک خش ماده
تراکمهاي که کردند گزارش دانه برعملکرد رد یف فاصله و بوته تراکم اثرات
این و است خشکی مناسبتر شرایط د ر آبی، از تنش اجتناب جهت پایین
عملکرد حداکثر به د ستیابی جهت را مترمربع در بوته 7 -9 تراکم محققین

دانسته اند. مناسب آبیاري شرایط در دانه

روشها و مواد
الگوي کاشت، ردیفهاي بین فاصله ــبترین مناس به منظور اگاهی از
بوته تراکم و همچنین آب مصرف راندمان باال بردن براي ــت مناسب تر کاش
از استفاد ه با ــی آزمایش ذرت، 704 کراس ــینگل س هیبرید براي ــب مناس
بلوكهاي ــب قال Strip) در split plot) ــواري ن ــد ه خرد ش کرتهاي طرح
ــال س دو مد ت به 1382 -83 ــالهاي تکرار در س ــه س د ر تصادفی کامل
70 ،65) سطح سه د ر (A) ــت کاش ردیفهاي فاصله در آن ــد، که ش انجام
دو سطح در (B) کاشت الگوي و عمودي عامل عنوان ) به 75 سانتیمتر و
در یک حذف آبیاري ردیفه با دو کاشت الگوي یک ردیفه و کاشت (الگوي
85 75 و ،65) ــطح ــه س د ر س (C) تراکم بوته افقی و عامل بهعنوان میان)

قرار گرفتند. مطالعه مورد فرعی عامل بهعنوان هکتار) بوته در هزار
اجراي  محل خاك ــیمیایی ش فیزیکو وضعیت از ــدا جهت آگاهی ابت
ــانتیمتري س 30 -60 و 0 -30 از عمق هاي خاك مرکب نمونه ــش آزمای
و کهنوج جیرفت کشاورزي تحقیقات مرکز آب و خاك آزمایشگاه و به تهیه
د اده شده نشان 1 جدول در مربوطه آزمایشات از حاصل نتایج ــال شد. ارس
آماد هسازي عملیات ــب، مناس حد به خاك رطوبت ــیدن رس از است. پس
و جوي تهیۀ و ــک عمود برهم، تسطیح زمین د یس دو شخم، ــامل زمین ش
پذیرفت. انجام سانتیمتر  75 و 70 ،65 ردیفهاي به فاصلۀ توجه با پشته
در ردیفه دو کاشت الگوي در و پشته روي در رد یفه، یک کاشت الگوي در
تراکمهاي 65، 75 اساس بذور بر داغآب، در محل (جویچه)، دو طرف فارو
فاصله بین بوته هزار 65 تراکم در شد ند. ــته کاش هکتار در بوته هزار 85 و
75 سانتیمتر و 70 ،65 کاشت ردیفهاي بین فاصله د ر روي رد یف بوتهها
بوته هزار 75 ــم تراک ــانتیمتر ، در س و 20/51 ترتیب 23/67، 21/98 ــه ب
75 70 و ،65 ردیف در فاصله بین ردیف هاي کاشت بوتهها روي فاصله بین
85 و در تراکم سانتیمتر 19/05 20/41 و ،21/98 به ترتیب ــانتیمتر  س
ــت کاش ردیفهاي بین بوتهها روي ردیف در فاصله بین فاصله ــه هزار بوت
ــانتیمتر س و 17/78 ترتیب 20/51، 19/06 به ــانتیمتر  س 75 و 70 ،65
یکسان یکردیفه کاشت الگوي با ردیفه دو ــت کاش در الگوي تراکمها بود.

آبیاري میان د ر ــک ی جویچهها که ــت اس طوري بوتهها آرایش ــت. اما اس
و متر 6 بطول کدام هر ــت کاش خط 6 ــامل فرعی ش هر تیمار ــوند. می ش
متر 4/50 تا بین 2/60 ردیفها فاصله به با توجه ــت رد یفهاي کاش عرض
بین فاصله و ــت نکاش دو فارو (A (تیمار ــت کاش ردیفهاي بین فاصله بود.

بود. نکاشت فارو یک فرعی کرتهاي
و  شد کاشته بذر سه کپه در هر ــد. ش انجام کپهاي به صورت ــت  کاش
نتایج به با توجه پذیرفت. 4 برگی انجام ــا ت 3 مرحلۀ د ر تُنک کردن ــل عم
اوره، کیلوگرم 400 آب، از و خاك بخش تحقیقات ــه توصی و خاك تجزیه
در هر ــفاتتریپل کیلوگرم سوپرفس 100 ــیم و کیلوگرم سولفاتپتاس 150
1/3 کود و پتاسه و کود فسفره همۀ ــد. ش ــتفاده اس نواري صورت به هکتار
باقیمانده 1/3 و 7 برگی تا 5 در مرحله آن کاشت، 1/3 با همزمان نیتروژنه
با مبارزه شد. سرك افزود ه صورت به ــل تاس ظهور در هنگام نیتروژنه کود
طریق از بار هم یک ــت و دس با وجین صورت مرتبه به یک علفهاي هرز
نهایت، در گرفت. اوره) انجام (نوبت دوم مصرف کود مرحله در ــی خاكده
از تصادفی طور به بوته 5 تعد اد ــیهاي حاش ردیف هاي نظر گرفتن بد ون در
ارتفاع رطوبت)، ٪14 عملکرد دانه (با ــات و صف انتخاب میانی ردیف چهار
وزن و ردیف ــر دانه دره بالل، تعداد درهر دانه ــداد تع ردیف، تعد اد ــاه، گی
از نرمافزار استفاده با واریانس تجزیه گرفت. قرار اندازهگیري دانه مورد هزار
طور به ــال س هر براي د انکن آزمون روش به ــا میانگینه ــه مقایس و SAS

شد. سال انجام دو دادههاي مرکب تجزیه و همچنین جداگانه

بحث نتایج و
زمین قطعه خاك است، ــد ه ش داد ه ــان 1 نش جد ول در که همانطوري
میزان ــاظ لح از و ــنی دارد ش لومی- ــبک س تا حدودي بافت ــر نظ ــورد م
نیز شوري میزان نظر از قلیایی است. د اراي حالت خاك واکنش و اسید یته
آلی ماده و کل نیتروژن ــزان می از نظر ولی ندارد ــکلی وجود هیچگونه مش
و میزان آن متوسط حد جذب در قابل میزان فسفر است. خاك بسیار فقیر
میزان بود. عمق پایینتر ــتر از بیش خاك پروفیل ي ــانتیمتر س 0 -30 در

داشت. قرار خوب محدوده در جذب قابل پتاسیم
متوالی ــال س دو مجموع ذرت در عملکرد دانه واریانس ــه تجزی نتایج
اثر بوته، تراکم ــت، کاش الگوي ــال، س اثر که ــت آنس از حاکی (جدول 2)
بوته ــت× تراکم الگوي کاش ردیف× ــه فاصل ــال× س ــال× تراکم و س متقابل
رد یف فاصله و ــال س متقابل اثر رد یف، ــه 1٪ و اثر فاصل آماري ــطح س در
٪5 آماري ــطح س در بوته تراکم ــت× کاش رد یف× الگوي فاصله همچنین و
کاهش یا افزایش د ر تیمارها میشود که مشخص بنابراین ــدند . ش معنیدار

(cm) عمق ٪SP PH
EC
×103

نیتروژن درصد
کل

فسفر قابل جذب
PPM

جذب قابل پتاسیم
PPM

خاك بافت

0-30 27 8 1/45 0/02 9 210 لومی شنی

30-60 27 8/2 1/1 0/02 7 180 لومی شنی

آزمایش. اجراي از مورد نظر قبل زمین تجزیه خاك قطعه نتایج -1 جدول
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الگوي و ــال س تکرار، و ــال س متقابل اثر بودهاند. مؤثر ذرت دانه ــرد عملک
و بوته تراکم و ردیف فاصله ردیف، فاصله ــت× کاش الگوي ــال× س ــت، کاش

نبودند. معنیدار بوته و تراکم کاشت الگوي متقابل اثر همچنین
بوته  تراکم و کاشت الگوي کاشت، رد یف فاصله اثرات میانگین  مقایسه
سال دو مجموع د ر دوم و اول، سالهاي در ذرت (جدول3) دانه عملکرد بر
ردیفهاي مورد میان فاصلۀ در اول ــال س د ر که ــت آنس از حاکی آزمایش
در تن 12/06 ) سانتیمتر 70 ردیف فاصله از دانه عملکرد باالترین بررسی
در تن ــانتیمتر (9/53 س 75 ردیف فاصله از آن میزان کمترین هکتار) و

70 65 تا ردیف فاصله بین در ذرت که میرسد به نظر شد. هکتار) حاصل
فاصله افزایش و ردیف کاهش فاصله و د ارد عملکرد را باالترین سانتی متر

دارد. مثبتی تأثیر دانه عملکرد افزایش د ر بوتهها بین
در  ذرت دانه عملکرد داد که نشان نیز کاشت الگوهاي نتایج ــی بررس
نسبت هکتار) در تن ــته (12/39 پش وسط در معمولی ردیفه یک ــت کش
هکتار) در (9/87 تن آبیاري در میان یک حذف و دو ردیفه ــت کاش الگوي
از حاکی معمولی ــت کاش الگوي تیمار د ر عملکرد این افزایش برتري دارد.
اگر کرد که استنباط میتوان است. دانه عملکرد میزان و مصرفی آب رابطه

MS df تغییرات منابع
408/22** 1 سال
2/25n s 4 تکرار سال×
15/27* 2 فاصله ردیف
20/06* 2 ردیف فاصله سال×
4/43 8 خطا

146/99** 1 کاشت الگوي
0/99n s 1 سال× الگوي کاشت
6/30 4 خطا

0/95n s 2 کاشت الگوي ردیف× فاصله
0/54n s 2 ردیف فاصله کاشت× الگوي سال×
2/24 12 خطا

14/43** 2 تراکم
24/22** 2 تراکم سال×
1/58n s 4 فاصله ردیف× تراکم
1/68n s 4 تراکم ردیف× فاصله سال×
2/16n s 2 الگوي کاشت× تراکم
0/24n s 2 تراکم کاشت× الگوي سال×
3/28* 4 کاشت× تراکم الگوي فاصله ردیف×
4/43** 4 تراکم کاشت× ردیف× الگوي فاصله سال×
1/10 44 خطا

هکتار) در (تن عملکرد دانه
مرکب دو ساله دوم سال سال اول تیمار

- - کاشت ردیف فاصله
13/46a 15/13a 11/80a سانتیمتر 65
13/44a 14/82a 12/06a سانتیمتر 70
13/32a 15/11a 9/53b سانتیمتر 75

- - - کاشت الگوي
14/24a 16/09a 39/12a معمولی ردیفه یک
11/80a 11/80a 9/87b میان در یک آبیاري حذف و ردیف دو دو

- - - بوته تراکم
12/61b 13/71b 11/51a هکتار د ر بوته هزار 65
12/74b 14/73b 10/75a هکتار د ر بوته هزار 75
13/87a 16/61a 11/13a هکتار د ر بوته هزار 85

آزمایش. سال دو در ذرت د انه عملکرد مرکب واریانس تجزیه -2 جدول

٪ cv= 8/03  د رصد 1 و 5 احتمال سطوح د ر معنیدار و معنیدار غیر ترتیب، به ** ،* ،ns

در جیرفت مورد مطالعه بوته تراکم هاي کاشت و الگويهاي کاشت، ردیفهاي د ر فاصله ذرت د انۀ میانگین عملکرد جدول 3-

چند آزمون د ر معنی داري را تفاوت تیماري گروه یک در سـتون هر در مشـابه با حروف میانگین ها
نمیدهد. نشان ٪5 احتمال سطح د انکن در دامنهاي
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به بعد به آن از و ــد میش زمان گلدهی انجام تا فاروها در میان یک آبیاري
عملکرد کاهش ــد ند ، میش آبیاري فاروها زیاد تمام آب نیاز گیاه به ــل دلی

می رفت. آبیاري باال مصرف راند مان میشد و کمتر
معنیداري هکتار اختالف د ر بوته هزار 85 و 75 ،65 ــاي تراکمه بین
یا کاهش دانه، عملکرد تغییر اجزاي با توانسته است زیراگیاه نشد مشاهده
در دانه عملکرد میزان جبران کند. بیشترین ــطح س واحد را در افزایش آن
10/75) آن کمترین میزان در هکتار) و ــن ( 11/51 ت بوته هزار 65 ــم تراک
دوم ــال س د ر ــد . ش حاصل هکتار در بوته هزار 75 هکتار) در تراکم د ر تن
نشد. ــاهده مش اختالف معنیداري ــت کاش فاصله ردیفهاي بین آزمایش،
15 /13) ــانتیمتر س 65 ردیف فاصله در عملکرد دانه باالترین میزان ولی

آمد. بدست هکتار) در تن
همانند سال  دوم سال د ر ذرت دانه عملکرد روي بر کاشت الگوي اثر  
نسبت هکتار) تن در 16/09) معمولی تکردیفه ــت کاش دادکه ــان نش اول
دوم سال د ر دارد. آبیاري برتري میان یک در حذف و ردیفه د و ــت به کاش
طوري به کرد، پید ا افزایش نیز دانه عملکرد بوته، تراکم افزایش با آزمایش
بوته هزار 85 ــم تراک هکتار) در د ر تن د انه (16/61 عملکرد ــن باالتری ــه ک
در تن ــه در هکتار (13/71 بوت هزار 65 تراکم د ر د انه عملکرد ــن کمتری و

شد. حاصل هکتار)
عملکرد   روي کاشت بر فاصله ردیف آزمایش اثر ــال س دو مجموع در
افزایش دانه عملکرد رد یف کاشت فاصله کاهش ولی با نشد، معنید ار دانه
بوتهها، ــن بی فاصله و افزایش ــا ردیفه بین فاصله ــش کاه با زیرا ــت، یاف
عوامل از ــه بهترین وج به ــاه وگی نزدیک مربع حالت ــه بوته ها ب ــتقرار اس
میزان باالترین می کند . ــتفاده اس و... مواد غذایی نور، آب، نظیر: ــی محیط
بدست در هکتار) تن 13/46) ــانتیمتر 65 س فاصله ردیف از دانه عملکرد
ذرت دانه عملکرد روي بر الگوي کاشت متوالی اثر سال دو مجموع در آمد.
بیشتر 16/5 درصد معمولی حدود کاشت در الگوي عملکرد شد و معنید ار
د ر د انه عملکرد آبیاري بود. میان در یک حذف ردیفه و دو کاشت الگوي از
ترتیب به آبیاري میان در یک حذف با ردیفه دو و معمولی کاشت الگوهاي

بود. هکتار در تن 11/90 و 14/24
نشان  دانه عملکرد روي بر بوته تراکم اثر آزمایش سال دو مجموع  در
افزایش مییابد. به طوري ذرت دانه عملکرد کاشت، افزایش تراکم داد که با
د ر بوته هزار 85 تراکم از هکتار) تن در 13/87) دانه عملکرد باالترین ــه ک
عملکرد بیشترین بوته تراکم باالترین به اینکه توجه ــد. با ش حاصل هکتار
از باالتر تراکمهاي در که میرود احتمال این است ــته داش به همراه را د انه

.(3 بیشترشود(جد ول دانه عملکرد هکتارنیز در بوته هزار 85
ــال اول  س در ــت و الگوي کاش ــت کاش ردیف فاصله بین متقابل ــر اث
از فاصله ــه د ان عملکرد میزان باالترین ــه داد ک ــان نش (جدول4) آزمایش
65 ردیفی ــه فاصل ــی و ــت معمول کاش الگوي با ــانتیمتر س 70 ــی ردیف
در تن 12 /90 و ــب 13/20 ترتی به معمولی ــت الگوي کاش با ــانتیمتر س
الگوي با ــانتی متر  س 75 رد یفی فاصله از آن کمترین و ــد حاصل ش هکتار
هکتار) در تن 7/98) فاروها آبیاري میان در یک حذف و رد یفه دو ــت کاش

آمد. بدست
میزان  ــت کاش ردیفهاي فاصله افزایش با ــب متناس اینکه به با توجه
آب محدودیت گیاه با بنابراین ــد، مییاب افزایش نیز خاك ــطح س از تبخیر
میزان آزمایش باالترین دوم ــال س در می یابد. کاهش د انه وعملکرد مواجه

معمولی ــت الگوي کاش با ــانتیمتر  س ردیفی75 فاصله د ر ــه دان ــرد عملک
ــه ردیفی65  فاصل تیمارهاي ــا ب آمد که ــت بدس هکتار) در ــن ت 16/22)
سانتیمتر ردیفی70 فاصله و معمولی ردیفه تک کاشت الگوي با سانتیمتر
تن 16/01 معاد ل 16/03 و عملکردي با ترتیب به کاشت معمولی الگوي با

نداشت. معنیداري اختالف هکتار در
و ــت ردیف کاش فاصله بین متقابل ــر اث ــال آزمایش دو س مجموع در
تن 14/60 ) ذرت دانه عملکرد میزان باالترین ــان داد که نش کاشت الگوي
کمترین و معمولی کاشت الگوي با ردیفی70سانتیمتر فاصله از هکتار) در
در میان یک حذف و دو ردیفه الگوي کاشت سانتیمتر با 75 از فاصله آن

شد. حاصل هکتار) د ر تن 10/99) آبیاري
عملکرد روي بر تراکم بوته و کاشت فاصله ردیف هاي بین متقابل اثر
که ــان داد نش (جدول5) آزمایش اجراي ــال س دو در مجموع ذرت دانه
ردیفی70 فاصله از هکتار) در تن 14/25) ــه دان عملکرد میزان باالترین
تراکم همین با آمد که بدست هکتار در بوته هزار 85 تراکم و سانتیمتر
تن در 14/21 معادل (عملکردي سانتیمتر ردیفی65 بین فاصله بوته و
11/87) د انه عملکرد میزان کمترین نداشت. معنیداري اختالف هکتار)
بوته هزار ــم 75 تراک با ــانتیمتر س در فاصله رد یفی75 هکتار) د ر ــن ت
کاهش و بوته تراکم افزایش با ــد که می رس بنظر ــد. ش هکتار حاصل در
اثرات می یابد .میانگین افزایش د انه ذرت عملکرد کاشت ردیفهاي فاصله
(جدول6) ذرت عملکرد د انه روي بر بوته و تراکم ــت کاش الگوي متقابل
معمولی (یک کاشت الگوي در آزمایش سال دو مجموع در که نشان داد
افزایش عملکرد دانه بوته تراکم افزایش با پشته) وسط در ــت کاش رد یف
از هکتار) در تن 15/06 ) عملکرد دانه باالترین است، بطوریکه کرد ه پیدا

است. بدست آمده بوته تراکم 85 هزار با کاشت معمولی الگوي
ذرت ــه عملکرد دان میزان ــن کمتری آزمایش ــال س دو ــوع مجم در
بوته هزار 75 تراکم در ردیف د و کاشت الگوي از هکتار) د ر تن 11 /34)
عملکرد میشود که باالترین نتیجهگیري 7 جدول توجه به ــد .با ش حاصل
ردیفه یک کاشت الگوي با سانتیمتر  فاصله ردیفی70 متقابل اثر از دانه
با ــد که ش هکتار) حاصل در تن 16/08) بوته 85 هزار و تراکم معمولی
85 تراکم معمولی و کاشت الگوي با ــانتیمتر تیمار فاصله ردیفی65 س
ــت، نداش معنیداري اختالف هکتار) در تن 14/93) هکتار بوته در هزار
داد. ــان نش معنیداري ــاوت تف تیماري ــایر ترکیبات س به ــبت نس ولی
و الگوي سانتیمتر ردیفی75 فاصله از ذرت عملکرد دانه کمترین میزان
و بوته هزار تراکم 75 و ــان می د ر یک آبیاري حذف با ردیفه ــت دو کاش
و تراکم رد یفه دو کاشت الگوي با ــانتیمتر ردیفی75 س فاصله همچنین

شد. حاصل در هکتار) تن و 10/55 (به ترتیب 10/28 بوته هزار 65
15/33 ) بالل در ــف تعداد ردی ــترین بیش 8 جدول به توجه ــا ب
دو ــت کاش الگوي با ــانتیمتر  س 70 ردیفی فاصله تیمار از ــف) ردی
تیمار فاصله از آن و کمترین ــار د ر هکت 75هزار بوته وتراکم ــه ردیف
هزار و تراکم 85 ــی معمول ــت الگوي کاش متر با ــانتی س ــی70 ردیف
از ــف رد ی دانه در تعد اد ــترین بیش ــد . ش ردیف) حاصل 13) ــه بوت
معمولی ردیفه ــک ی ــت الگوي کاش ــانتی متر با س 70 ردیفی فاصله
و کمترین ردیف) ــه در دان 46/7) هکتار د ر بوته هزار 85 ــم و تراک
تراکم و معمولی الگوي کاشت با ــانتی متر  س ردیفی70 فاصله آن از
الگوي با ــانتی متر س 70 ردیفی ــه فاصل و همچنین ــه بوت ــزار ه 65

کاشت،... الگوي تاثیر  بررسی
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هکتار) در (تن عملکرد دانه تیمار
مرکب دو ساله دوم سال سال اول

14/47a 16/03a 12/90ab معمولی الگوي کاشت 65 سانتیمتر × ردیف کاشت فاصله

12/45b 14/22b 10/69c دو ردیف کاشت الگوي × سانتیمتر 65 کاشت فاصله ردیف

14/60a 16/01a 13/20a معمولی الگوي کاشت 70 سانتیمتر × ردیف کاشت فاصله

12/28b 13/63b 10/93bc دو ردیف کاشت الگوي × سانتیمتر 70 کاشت فاصله ردیف

13/65a 16/22a 11/08bc معمولی الگوي کاشت 75 سانتیمتر × ردیف کاشت فاصله

10/99c 14/00b 7/98d دو ردیف کاشت الگوي × سانتیمتر 75 کاشت فاصله ردیف

هکتار) در (تن عملکرد دانه تیمار
مرکب دو ساله دوم سال سال اول

13/32a b 13/69b 12/95a در هکتار هزار بوته 65 × 65 سانتیمتر فاصله ردیف
12/85b c 14/89b 10/81b c در هکتار هزار بوته 75 × 65 سانتیمتر فاصله ردیف
14/21a 16/80a 11/62a b در هکتار هزار بوته 85 × 65 سانتیمتر فاصله ردیف

12/57b c d 13/41b 1/72a b در هکتار هزار بوته 65 × 70 سانتیمتر فاصله ردیف
13/50a b 14/61b 12/38a در هکتار هزار بوته 75 × 70 سانتیمتر فاصله ردیف
14/25a 16/43a 12/08a b در هکتار هزار بوته 85 × 70 سانتیمتر فاصله ردیف

11/94c d 14/04b 9/85c d در هکتار هزار بوته 65 × 75 سانتیمتر فاصله ردیف
11/87d 14/69b 9/05d در هکتار هزار بوته 75 × 75 سانتیمتر فاصله ردیف
13/15b 16/61a 9/70c d در هکتار هزار بوته 85 × 75 سانتیمتر فاصله ردیف

هکتار د ر تن د انه عملکرد تیمار
مرکب دو ساله دوم سال سال اول

13/52b 14/60c d 12/44a در هکتار بوته هزار 65 تراکم معمولی× الگوي کاشت
14/14b 15/94b 12/33a در هکتار بوته هزار 75 تراکم معمولی× الگوي کاشت
15/06a 17/72a 12/40a در هکتار بوته هزار 85 تراکم معمولی× الگوي کاشت
11/70d 12/82e 10/57b در هکتار هزار بوته 65 تراکم دو ردیف× الگوي کاشت
11/34d 13/51d e 9/16c در هکتار هزار بوته 75 تراکم دو ردیف× الگوي کاشت
12/69c 15/51b c 9/87d c در هکتار هزار بوته 85 تراکم دو ردیف× الگوي کاشت

در جیرفت مورد مطالعه کاشت الگوهاي و کاشت ردیفهاي بین درفاصله ذرت دانه میانگین عملکرد جدول 4-

آزمون در ٪5 احتمال سطح در را معنی داري تفاوت ستون هر در مشـابه میانگین هاي با حروف
نمیدهند. نشان د انکن دامنه اي چند

در جیرفت مورد مطالعه بوته تراکمهاي و ردیف هاي کاشت فاصله بین در ذرت دانه میانگین عملکرد جدول 5-

نمیدهد. نشان دانکن در آزمون چند دامنه اي ٪5 احتمال سطح در را معنیداري آماري تفاوت ستون هر در مشابه حروف میانگینهاي با

در جیرفت مورد مطالعه بوته تراکمهاي و کاشت الگوهاي در ذرت دانه میانگین عملکرد جدول 6-

نمیدهد نشان دانکن 5٪در آزمون چند دامنه اي احتمال سطح د ر را معنیداري آماري تفاوت ستون هر در مشابه حروف میانگینها با
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40/3 و ترتیب 39/7 ــه (ب بوته هزار 85 تراکم و ــه رد یف ــت دو کاش
از تیمارهاي ــه دان هزار وزن باالترین ــد . حاصل ش رد یف) در ــه دان
75 تراکم و ردیفه دو ــت کاش الگوي با ــانتی متر  س ردیفی70 فاصله
با ــانتیمتر  س فاصله ردیفی70 نیز تیمارهاي و هکتار در بوته ــزار ه
هکتار بوته در ــزار ه 85 تراکم و معمولی ردیفه یک ــت کاش ــوي الگ
فاصله ــزار د انه از ه و کمترین وزن ــرم) 318 گ 320 و ترتیب ــه (ب
میان در یک حذف ردیفه دو کاشت الگوي با ــانتیمتر س رد یفی65
باال که گرفت نتیجه میتوان آمد. ــت بدس گرم) آبیاري فاروها (287
و هزاردانه وزن ــده بخاطر افزایش ش توصیه تیمار در عملکرد ــودن ب

است. بوده رد یف در دانه تعداد

استفاده مورد منابع
در ذرت ارقام روي عملکرد بر اثرات تراکم بوته ــی بررس غ. 1383؛ ــارمنش، افش - 1
و جیرفت کشاورزي تحقیقات مرکز نهایی. گزارش جیرفت. منطقه ــتانه تابس ــت کش

کهنوج.
کشاورزي. جهاد وزارت کشور. تولید ذرت دانهاي افزایش طرح 1381؛ بینام. - 2

درمیان ــک ی جویچهاي ــه روش ب آبیاري کم ــر ــی اث بررس 1381؛ م. ــان، خرمی - 3
جلد کشاورزي، تحقیقات مهندسی مجله خوزستان. شمال دانهاي در ذرت برعملکرد

.91 شماره 11، صفحه -3
و تراکم 1383؛ اثرات ــی. محمدخان ح. و ــبزي، س ك.، خاد می، م.، ــی، رفیع - 4
کنگره ــتمین هش دانهاي. ذرت مورفولوژیکی خصوصیات برخی بر ــت کاش الگوي

در جیرفت مورد مطالعه بوته تراکمهاي و الگوهاي کاشت کاشت، فاصله ردیفهاي در ذرت دانه میانگین عملکرد جدول 7-

نشان نمیدهد. دانکن دامنهاي چند آزمون در ٪5 احتمال را در سطح آماري معنیداري تفاوت ستون هر در مشابه حروف با میانگینها

کاشت،... الگوي تاثیر  بررسی
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گیالن. ــگاه دانش ــاورزي کش ــکده علوم د انش ایران. نباتات اصالح و علوم زراعت
صفحه 389.

الگوي تغییر بررسی ــاز. 1379؛ س ا.بانکه و قنادها. م. لیزاده.، و ج. م.، ــیدهوند، س - 5
مقاالت ششمین کنگره 704.چکیده سینگل کراس ذرت عملکرد روي تراکم و کاشت

ایران. بابلسر. نباتات اصالح و زراعت
عملکرد و بر کاشت آرایش و بوته تراکم تأثیر 1383؛ یغموري. ش و ا. طهماسبی، - 6
و زراعت کنگره هشتمین .(KSC 704 و KSC 700) ذرت هیبرید دو عملکرد اجزاي

.413 صغحه گیالن. دانشگاه کشاورزي علوم دانشکده ایران. نباتات اصالح
شهید  دانشگاه زراعت غالت. 1376؛ ــانی. کاش ع و، ــیادت. س ع ،، ق. - نورمحمدي، 7
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