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يذرت علوفه ا يفيو ك ي، عملكرد كميكاشت بر صفات زراع يو الگو ياهياثرات تراكم گ يبررس  

 
  3سعيدبختياريو  2سعيد خاوري خراساني  ،1نسيم روحبخش

  نيشابور  آزاد زراعت ، دانشكده كشاورزي، دانشگاهارشد  يارشناسك يدانشجو1
  اسان رضوي مشهد تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خرز كمرعلمي  اتيعضو ه2

  نيشابور آزاد زراعت و اصالح نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاهگروه علمي  اتيعضوه3
Emil :nasim.roohbakhsh@ymail.com  

 

  :دهيچك
سينگل كراس ، و اجزاي عملكرد ذرت رقم  يكيولوژيزيف-روش هاي  مختلف كاشت و تراكم بوته بر صفات مورفو يبه منظور بررس

ش الگوي كاشت ين آزمايد.در اياجرا گرد 1391در سال  يخراسان رضو يعيو منابع طب يقات كشاورزيدر مركز تحق يآزمايش 704
,  90000و تراكم بوته در سه سطح( يو كشت كف فارو ) به عنوان عامل اصل يك و دو رديف كشت بر روي پشتهدر سه سطح (

با سه تكرار مورد  يكامل تصادف يخرد شده در قالب طرح بلوك ها يبه صورت كرت ها ي) به عنوان عامل فرع 150000و 120000
ج نشان داد كه الگوي كشت ازنظر صفات عملكرد بيولوژيك (بيوماس تر)،تعداد دانه در رديف ،ارتفاع بوته , يقرار گرفت. نتا يابيارز

وماس تر از كشت كف فارو با متوسط عملكرد گر داشتند .حداكثر عملكرد بييكديبا  يدار يقطر ساقه، طول بالل و تاسل تفاوت معن
ز در اكثر صفات مورد بررسي اختالف معني داري نشان دادن.حداكثر يمختلف بوته ن يتن در هكتار بدست آمد. به عالوه تراكم ها 54

تعداد بالل در تن در هكتار بدست آمد.بيشترين ميانگين  25و  54هزار بوته با متوسط  150عملكرد بيوماس تر و خشك در تراكم 
بالل به دست آمد.اثرات متقابل الگوي كشت در تراكم بوته صفات بيوماس تر و  1/1هزار بوته در هكتار به ميزان  90بوته در تراكم 

خشك ،عملكرد تصحيح شده،شاخص كيفيت تر،طول و قطر بالل،قطر ساقه، تعداد برگ باالي بالل اصلي ،طول و عرض برگ بالل 
هزار بوته در  150ن الگوي كاشت كف فارو با تراكم ير قرار داده است. بنابرايدر رديف و رديف در بالل  را تحت تاثاصلي،تعداد داته 

هزار بوته در  90شود.البته شاخص كيفيت بيوماس تر در كشت كف فارو با تراكم  يه مين علوفه تر توصيشتريد بيتول يهكتار برا
هزار بوته در   120الگوي كاشت كف فارو با تراكم در عملكرد علوفه تر تصحيح شده نيز  بدست آمد.بيشترين 0/48هكتار به ميزان 

با توجه به تراكم پذيري باالي آن  704سينگل كراس رقم . استفاده از هزار تفاوتي نشان نداد 150كه البته با تراكم بدست آمدهكتار 
 وفه مطلوب و درآمد اقتصادي آن توصيه مي گردد.بعنوان كشت تابستانه در مناطق مستعد با توجه به عملكرد عل

  
 : ذرت,الگوي كاشت , تراكم بوته , عملكرد و اجزاء عملكرد يديكل يواژه ها

 مقدمه.

ن يانگيـ هزار هكتار علوفه و م 150ران ير كشت آن درايخانواده غالت است كه سطح ز ياهان زراعياز گ يكي) .Zea mays Lذرت (
و  يريشـ  يدامهـا  يو زود هضم بـرا  يپرانرژ ياز علوفه ها يكي يذرت علوفه ا.باشد يوفه تر در هكتار متن عل 50د آن معادل يتول

ن محصـول غلـه مهـم محسـوب شـده (دهقـانپور و       يا بعد ازگندم وبرنج سوميد در دني) ازنظرتولZea mays L،) (7است (  يگوشت
قا يا (خاور دور )،آفري،آسيجنوب يايك،آمر يزكمر يا يكرا درآمرازمردم  يگروه قابل مالحظه ا ياصل يما غذاي)ومستق1385وحدت ، 

رد يـ گيمورد مصرف قـرار م  يوصنعت ياهيگ ير فرآورده هايوسايدام يق فرآورده هايم ازطرير مستقيدهدودراروپا به طور غ يل مكيتش
)Willmanet al.,2004 .(  
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د يـ از تول يمـ يبـاً ن يتار تقركتن در ه 87ش از يرد بكو متوسط عملتار كون هيليم 218ش از يشت بكر يا با سطح زيكاالت متحده آمريا
  .)1387و همكاران ، يلي، اسماع 1386ا را در دست دارد(اخوت،يل دنك

پشته  يفه رويف ذرت دروسط پشته ، كشت دو رديك رديكاشت (كشت  ي)، اظهار داشته اند كه الگوها1379نژاد وهمكاران ( ينجف
االضالع، بر  يمتر به صورت متوازيسانت 20پشته با فاصله  يفه بر رويز كشت دو رديل و نيه صورت مستطمتر و بيسانت 20با فاصله 

 ).16نداشت( يريعملكرد دانه تاث يعملكرد و اجزا

 د: ير كشت گرديبا اهداف ز  704نگل كراسيرقم سق در زراعت ذرت علوفه اي ين  تحقيجهت انجام ا

  . 704نگل كراس يعملكرد ذرت علوفه ايس يبوته در واحد سطح بر عملكردكمي و كيفي و اجزار سطوح مختلف تراكم يتاث يبررس-1
مختلف  يمختلف كاشت با تراكم ها يدر روش ها 704نگل كراس يذرت علوفه ايس يكيولوژيزيف -صفات مختلف مورفو  يبررس-2

  بوته.
  :موادوروشها

در  1391درسـال   يشـ يذرت علوفه آزما  يفيو ك ي،عملكرد كميفات زراعكاشت بر ص يو الگو ياهياثرات تراكم گ يبه منظور بررس
 يه بلوكهـا يخرد شده در قالب طرح پا يش به صورت كرتهايآزماانجام شد. يخراسان رضو يعيو منابع طب يقات كشاورزيمركز تحق

نگل يرقـم سـ   يتـراكم ذرت دانـه ا  مار شامل سه روش كاشت و سه يت 9 يشين طرح آزمايبا سه تكرار انجام شد . در ا يكامل تصادف
پشـته) و   يفـه رو يپشته و كف فـارو و دورد  يفه رويك ردي(كشت  يدر نظر گرفته شد.روش كاشت به عنوان عامل اصل 704كراس 

 يشـ يبا توجه به نوع طـرح آزما باشد. يبوته در هكتار)) م 150000و 120000و 90000با سه سطح (( يتراكم بوته به عنوان عامل فرع
شامل  يشيبلوك قرار داشتند ، هر كرت آزما 3كه در  تكرار 3)در  3×6(يمترمربع18 يبا كرت ها يشيكرت آزما  27،مجموعرفتهبكار 

جاد شـد. فاصـله   يمترمربع ا 1200 يبيبه مساحت تقر ينيدرزمباشد. يمتر م 6 متر و طول يسانت 75ف ين رديخط كاشت با فاصله ب 4
قـرار گرفتـه اسـت كـه شـامل صـفات        يمـورد بررسـ   يش صـفات مختلفـ  ين آزمايدر ار گرفته شد.متر در نظ 2ن  تكرار ها از هم يب

 يادداشت بردارياه يفصل رشد گ يباشد.در ط يم يبوته و بالل، صفات مربوط به عملكرد و اجزاء آن در ذرت علوفه ا يكيمورفولوژ
ن صـفات  يخ ظهور كاكل,تاريخ خميري شدن دانه هاو همچنل تاريخ گرده افشاني,تارييك از قبيالزم جهت مطالعه مراحل فنولوژ يها

ن)، تعداد بالل در هر بوته، قطرساقه (حدفاصل گره دوم و ين بالل تا سطح زميك مانند ارتفاع بوته ، ارتفاع بالل( فاصله اوليمورفولوژ
رديف بالل ،قطر بالل ،طول بالل ،بود كـه  ،تعداد هر رديف در بالل ،تعداد دانه در  يبالل اصل يسوم)، تعدادكل برگ وتعداد برگ باال

ـ ان ذكر است كه مالك ثبت مراحل فنولوژيو ثبت شد.شا يريدر هر كرت اندازه گ يبوته رقابت كننده تصادف 10 يبر رو دن يك رسـ ي
ـ د) در هر كرت دو ريل مرحله گلدهيك خواهد بود.در زمان برداشت (اواياهان هر كرت به آن مرحله خاص فنولوژيدرصد گ 50 ف ي
 يبالل انتخاب 10 يه بوته ها ابتدا شمارش شده و توسط دست برداشت شد. سپس بر رويه در نظر گرفته شده و بقيبعنوان حاش يكنار

اطالعات  يبعد از جمع آورد.يثبت گرد يازهركرت صفات طول بالل، قطربالل، عملكرد كل بالل و عملكرد كل بالل برداشت يتصادف
 و  18نسـخه  SPSSشـده از نـرم افـزار    يريصفات انـدازگ  يه آماريتجز يدند و برايثبت گرد Excelرم افزار داده ها با استفاده از ن

SAS  رسـون  يسـاده پ  يدانكن انجام شد. سپس از همبسـتگ   ين ها به روش آزمون چند دامنه ايانگيسه مياستفاده شد. مقا 1/9نسخه
 د .يشده استفاده گرد يريزه گه صفات انداين عملكرد و كليزان ارتباط بيص ميتشخ يبرا

  
 :نتايج و بحث

  بيوماس تر
درصد معني دار شد. 1و  5سطوح آماري  بيوماس تر در اثر روش كاشت ،نوع تراكم و اثر متقابل روش كاشت در تراكم بوته در

در هكتار نيز بيشترين  هزار بوته 150تن در هكتار بود.در تراكم  54در كشت كف فارو به ميزان تر ) بيشترين بيوماس 4-1.(جدول

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٣

هزار بوته در  150تن گزارش شد.باتوجه به اثرات متقابل بيشترين بيوماس مربوط به كشت كف فارو با تراكم  54بيوماس به ميزان
.نيكخواه و تن بود 36تار به ميزانهزار بوته در هك 90تن و كمترين بيوماس مربوط به كشت تك رديفه با تراكم  56هكتار به ميزان 

درصد معني دار مي  1گزارش كردند كه اثرات تراكم هاي مختلف گياهي بر روي صفت عملكرد علوفه درسطح  1390مكاران ه
هزار بوته در  75تن در هكتار و كمترين مربوط به تراكم  32/48هزار بوته با ميانگين   155باشد.بيشترين عملكرد مربوط به تراكم 

تن در هكتار در  36نتايج ما  نشان داد كه با افزايش تراكم ميانگين عملكرد علوفه از .ر مي باشدتن در هكتا 64/35هكتار با ميانگين 
ه كجه گرفت يتوان نت يهزار بوته در هكتار افزايش خواهد يافت. م 150تن در هكتار در تراكم  56هزار بوته در هكتار به  90تراكم 
م بوته و كش تراينه افزايز در زمي) ن1384اران، (كافته است. مختارپور و همي شيز افزاين يكولوژيرد بكم بوته عملكش ترايبا افزا
 افتند.يدست  يج مشابهيبه نتا يكولوژيرد بكعمل

  بيوماس خشك
اما نوع تراكم و اثر متقابـل روش كاشـت در تـراكم بوتـه در سـطح       نشان نداد در بيوماس خشكاثر روش كاشت تفاوت معني داري 

تن در هكتار گزارش  25به ميزان  خشك هزار بوته در هكتار بيشترين بيوماس 150).در تراكم 4-1ر شد.(جول درصد معني دا1آماري 
تـن و كمتـرين    30هزار بوته در هكتار به ميـزان   150شد. باتوجه به اثرات متقابل بيشترين بيوماس مربوط به كشت دو رديفه با تراكم 

) و همچنـين زعفريـان   1989تن بود. اتمـان و والـچ(   11هزار بوته در هكتار به ميزان  90بيوماس مربوط به كشت تك رديفه با تراكم 
)دليل افزايش ماده خشك توليدي در الگوي كاشت دو رديفه نسبت به الگوي كاشت تـك رديفـه را فضـاي تغذيـه اي بهتـر و      1381(

) نتـايج مشـابهي را   1379) و جبـاري ( 1376( ) فريـور 1384جذب نور بيشتر در الگوي كاشت دو رديفه ذكر مـي كنند.بـذر افشـان (   
  دند.گزارش كر

 

 
  عملكرد كل

 1الگوي كشت در عملكرد كل تفاوت معني داري نشان نداد.امانوع تراكم و اثر متقابل روش كاشت در تراكم بوته در سطح آماري 
تن را نشان داد.با توجه به  57به ميزان هزار بوته در هكتار بيشترين عملكرد علوفه   150).تراكم 4-1درصد معني دار شد.(جدول

تن و كمترين ميزان  62هزار بوته در هكتار به ميزان 120اثرات متقابل بيشترين عملكرد مربوط به الگوي كشت كف فارو با تراكم 
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)،نيكخواه و 1384اران، (ك).مختارپور و هم7تن بود. (شكل 39هزار بوته در هكتار به ميزان  90مربوط به كشت دو رديفه با تراكم 
 ) به نتايج مشابهي رسيدند.1390همكاران (

  قطر ساقه
- 1درصد معني دار شد.(جدول 1اثر روش كاشت ،نوع تراكم و اثر متقابل روش كاشت در تراكم بوته در قطر ساقه در سطح آماري 

 36در هكتار نيز بيشترين قطر ساقه به ميزان  هزار بوته 120ميليمتر بود.در تراكم  37).بيشترين قطر ساقه در كشت دو رديفه به ميزان 4
هزار بوته در هكتار به ميزان  120ميليمتر بدست آمد . باتوجه به اثرات متقابل بيشترين قطر ساقه مربوط به كشت دو رديفه با تراكم 

ميليمتر بود.نيكخواه و  17هزار بوته در هكتار به ميزان  90ميليمتر و كمترين قطر ساقه مربوط به كشت تك رديفه با تراكم  57
گزارش كردند كه اين صفت در مقايسه تراكم داراي اختالف معني دار در سطح يك درصد مي باشد. همچنين  1390همكاران 
باشدكه  يمجاور م ين بوته هايش رقابت بيتواند به علت افزا يم مكش تراياهش قطر ساقه با افزاكگزارش كردعلت  1388رحماني 

 )گزارش كردند كه با افزايش تراكم قطر ساقه كاهش مي يابد.1389طابقت نداشت. فيض بخش و همكاران نيز (با نتايج ما م

  قطر بالل
).بيشترين قطر بالل 4- 1درصد معني دار شد(جدول 5قطر بالل تنها تحت تاثير اثر متقابل روش كاشت در تراكم بوته در سطح آماري 

ميليمتر و كمترين قطر بالل مربوط به كشت كف فارو با  56زار بوته در هكتار به ميزان ه  90مربوط به كشت تك رديفه با تراكم 
 سطح واحد در بوته مكترا شيافزا  با را بالل قطر اهشك پژوهشگران از يبرخ ميليمتر بود. 44هزار بوته در هكتار به ميزان  90تراكم 
برخي ديگر هم گزارش (Tetio-kagho and Gardner, 1988; Hawkins and cooper,1981).         اند ردهك گزارش
 بالل يرو بر كيوچك يها دانه جهينت در و ابدي يم شيافزا ييمواد غذا افتيدر جهت ها دانه نيب رقابت مكترا شيافزا كردند با

 ).1378،يبحران يخواهد شد (صادق بالل قطر اهشك باعث هك گردديم لكيتش

  طول تاسل
)اثر تراكم و اثر 4-1درصد معني دار بود. (جدول 1تاثير روش كاشت در سطح ان داد طول تاسل تنها تحت نتايج تجزيه واريانس نش

متقابل روش كاشت در تراكم بوته اختالفي نشان نداد.مقايسه ميانگين ها نشان داد بيشترين طول تاسل در روش كاشت تك رديفه 
.نصر اله حسيني و سانتي متر بود  41ارو به ميزان ل در روش كاشت كف فسانتي متر بود و كمترين طول تاس 50روي پشته به ميزان

 يافته هاي) نيز در روش كشت روي پشته بيشترين طول تاسل را گزارش كردند كه با نتايج ما مطابقت دارد. طبق 1390همكاران(
 5ه به ازاء هر يكدر مزارع داشته باشد ، به طورنواختر يك يجاد گرده افشانيدر ا يير بسزايتواند تأث يطول تاسل م 2006تان درسال يبر

افته يش يدرصد افزا 20تا  19ن يح دانه ها در ارقام مختلف بيو به دنبال آن تلق يش طول تاسل ، سرعت گرده افشانيمتر افزايسانت
 است. 
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  نسبت وزن بالل به بيوماس تر
معني داري نشان نداد.اما نوع تراكم و اثر متقابل روش كاشت در تراكم بوته در الگوي كشت در نسبت وزن بالل به بيوماس تر تفاوت 

با گزارش شد.  42/0به ميزان  هزار بوته در هكتار بيشترين بيوماس  90).تراكم 4-1درصد معني دار شد.(جدول 1و  5سطوح آماري 
و  48/0هزار بوته در هكتار به ميزان  90ا تراكم توجه به اثرات متقابل بيشترين شاخص كيفيت مربوط به الگوي كشت كف فارو ب

بود.با توجه به شاخص كيفي بيوماس تر بايد  32/0هزار بوته در هكتار به ميزان  120كمترين ميزان مربوط به كشت دو رديفه با تراكم 
لوفه بهتر كشت به عنوان عگفت هرچه اين شاخص كه در واقع نسبت وزن بالل به بيوماس مي باشد بيشتر باشد آن تراكم و الگوي 

تن در هكتار و شاخص كيفي علوفه  83را با عملكرد علوفه  704) هيبريد سينگل كراس 1389خاوري و همكاران (مناسب مي باشد.
 )به عنوان يك هيبريد با عملكرد علوفه باال و شاخص كيفي مطلوب گزارش كردند. 33/0تر(

 نسبت وزن بالل به بيوماس خشك
)بيشترين شاخص 4-1درصد آماري معني دار شد .(جدول 5به بيوماس خشك تنها تحت تاثير اثر تراكم در سطح  نسبت وزن بالل

 54/0هزار بوته در هكتار به ميزان  120و كمترين ميزان مربوط تراكم  61/0هزار بوته در هكتار  به ميزان  150كيفيت مربوط به تراكم 
 بود.

 تعداد رديف در بالل
- 1درصد معني دار شد.(جدول 1بالل تنها تحت تاثير اثر متقابل روش كاشت در تراكم بوته در سطح آماري تعداد رديف در 

رديف و كمترين تعداد 15هزار بوته در هكتار به ميزان  120)بيشترين تعداد رديف در بالل مربوط به كشت تك رديفه با تراكم 4
)  1389رديف بود.(نتايج ما با نتايج صابري و همكاران(12در هكتار به ميزان هزار بوته  120رديف مربوط به كشت كف فارو با تراكم 

گوي ) مطابقت نداشت زيرا آنان گزارش كردند صفت فوق تحت تاثير هيچ كدام از فاكتور هاي ال1384و  بذر افشان و همكاران (
 كاشت ،تراكم و اثرات متقابل قرار نگرفت.
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  تعداد دانه در رديف
درصد معني دار  1و  5ديف تحت تاثير الگوي كشت، نراكم و اثر متقابل الگوي كشت در تراكم در سطوح آماري تعداد دانه در ر

هزار بوته در هكتار نيز بيشترين  150دانه بود.در تراكم  41)بيشترين تعداد دانه در رديف در كشت دو رديفه  به ميزان 4- 1شد.(جدول
ارش شد.باتوجه به اثرات متقابل بيشترين تعداد دانه در رديف مربوط به كشت دو رديفه با دانه گز 41تعداد دانه در رديف به ميزان 

هزار بوته در  90دانه و كمترين تعداد دانه در رديف مربوط به كشت تك رديفه با تراكم  45هزار بوته در هكتار به ميزان  150تراكم 
) ، الگوي كاشت دو رديفه باعث افزايش تعداد دانه در 1989و اتمان و ولچ(دانه بود..به گفته مظاهري و همكاران  30هكتار به ميزان 

) 1384رديف نسبت به الگوي كاشت يك رديفه مي گردد.اما اثر تراكم بوته بر صفت فوق در نتايج  ما با نتايج بذر افشان و همكاران (
 مطابقت نداشت. 

  
  
  

  
 
  

  ارتفاع بالل
و  5اد اثر تراكم بوته و اثر متقابل روش كاشت در تراكم بوته در ارتفاع بالل در سطوح آماري نتايج تجزيه واريانس مشاهدات نشان د

).بيشترين اثر تراكم بوته در تحت 4- 1(جدول.تفاوت معني داري بين روشهاي مختلف كاشت ديده نشددرصد معني دار شد اما  1
هزار بوته در  150ر هكتار مي باشد البته بين دو تراكم ديگر با تراكم هزار بوته د 150تاثير قرار گرفتن ارتفاع بالل مربوط به تراكم 

هزار  150ربوط به كشت در كف فارو با تراكم هكتار تفاوتي وجود نداشت. اثر روش كاشت بر تراكم بوته نشان داد بيشترين ارتفاع م
هزار بوته در هكتار  120سانتي متر مي باشد و كمترين اثر نيز مربوط به روش كاشت دو رديفه با تراكم    125بوته در هكتار به ميزان 
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هزار بوته در  85متعلق به تراكم ) گزارش كردند بيشترين ارتفاع بالل 1390سانتي متر بود. نصر اهللا حسيني و همكاران ( 108به ميزان 
 هزار بوته در هكتار بود. 65هكتار و كمترين مقدار مربوط به تراكم 

 
 
  
  
  
 

 ارتفاع بوته
 1نتايج تجزيه واريانس مشاهدات نشان داد اثر روش كاشت و اثر متقابل روش كاشت در تراكم بوته در ارتفاع بوته در سطح آماري 

) بيشترين ارتفاع بوته مربوط به كشت تك رديفه روي پشته به ميزان 4-1كم تفاوتي نشان نداد.(جدولدرصد معني دار شد اما اثر ترا
سانتي متر مشاهده شد. اثر روش كاشت بر تراكم بوته نشان داد بيشترين ارتفاع مربوط به كشت تك رديفه روي پشته با تراكم  259
هزار بوته در  150ترين اثر نيز مربوط به روش كاشت در كف فارو  با تراكم سانتي متر و كم 262هزار بوته در هكتار به ميزان  150

.محققين متعددي گزارش كرده اند كه با افزايش تراكم كاشت ارتفاع گياه و فاصله محل بالل از سانتي متر بود 238كتار به ميزان ه
صله بيشتري از سطح زمين تشكيل مي شود و اين دو سطح زمين زيادتر مي شود بنابراين هرچه ارتفاع بوته بيشتر شود بالل،در فا

) .گلداني و همكاران 1388صفت مي تواند بر افزايش عملكرد علوفه تر و برداشت مكانيزه ذرت شيرين موثر باشد(نادري و همكاران 
اهش مي يابد كه اين ) اشاره كردند كه با افزايش تراكم عملكرد بيولوژيك افزايش و عملكرد اقتصادي ك1386(محمدي و همكاران 

مهم در رابطه با اثرات ناشي از سايه اندازي در تراكم هاي باالتر مي باشد. از طرفي افزايش تراكم ارتفاع گياه را تاحدي افزايش و 
 سپس افزايش تراكم باعث كاهش ارتفاع خواهد شد كه مي تواند در نتيجه اثر رقابت بين بوته ها رخ دهد،در همين راستا طويل شدن

.نصر اهللا (turget et al,2005) فاصله ميانگره ها مي تواند ناشي از اثرات رقابت و نرسيدن نور به بخش هاي پايين تر ساقه با 
هزار بوته در هكتار) با الگوي كشت  85) گزارش كردند كه بيشترين ارتفاع بوته مربوط به بيشترين تراكم (1390حسيني و همكاران (

  كف فارو مي باشد.
 درصد گرده افشاني 50اد روز تا تعد

درصد گرده افشاني اختالف معني داري نشان نداد، ليكن اثر  50نتايج تجزيه واريانس نشان داد اثر روش كاشت بر صفت تعداد روز تا 
). مقايسه 4- 1درصد آماري نشان داد.(جدول 1تراكم بوته و اثر متقابل روش كاشت در تراكم بوته اختالف آماري معني داري در سطح 

ميانگين ها به روش آزمون چند دامنه اي دانكن نشان داد به لحاظ صفت تعداد روز تا گرده افشاني بين سطوح مختلف تراكم بوته (  
با توجه به اثرات متقابل روش كاشت در تراكم بوته  الف معني داري وجود ندارد.تار ) اختكبوته در ه 150000و  120000، 90000

درصد  50روز تا  68هزار بوته درهكتار با مقدار  90يشترين مقدار مربوط به آرايش كاشت كف فارو با تراكم هاي مي توان گفت ب
 63هزار بوته درهكتار  با مقدار  120و  90گرده افشاني است و كمترين مقدار در روش كاشت تك رديفه روي پشته با تراكم هاي 

را به  يدگيرس يندهايتواند فرا يباالتر م يمهاكدرترا يدگيبرروندرس ياهيگ يمهاكترااثرد گرده افشاني مشاهده شد.درص 50روز تا 
  .( Kagho,1988)رات متفاوت استيه البته در مورد ارقام مختلف تأثكق اندازد يتعو

  
  

  تعداد روزتا كاكل دهي
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ود، ولي اثرتراكم بوته در هكتار و اثر بر اساس نتايج تجزيه واريانس اثر روش كاشت بر صفت تعداد روزتا كاكل دهي معني دار نب
). مقايسات 4- 1درصد تفاوت معني داري نشان داد.(جدول 1و  5متقابل روش كاشت درتراكم بوته در هكتار در سطوح آماري 

ات متقابل ميانگين بر اساس دانكن نشان داد اثر تراكم بوته در تعداد روزتا كاكل دهي در هيچ كدام از تراكم ها معني دار نبود. اثر
روش كاشت در تراكم بوته در اين صفت نشان داد بيشترين تعداد روزتا كاكل دهي مر بوط به روش كشت در كف فارو در تراكم 

هزار بوته در هكتار اختالف  90روز به دست آمد. البته با روش كشت در كف فارو در تراكم  67هزار بوته در هكتار به ميزان  120
نداد. كمترين تعداد روزتا كاكل دهي در اكثر تيمارهاي روش كاشت و تراكم بوته بدون اختالف بود. كشت  آماري معني دار نشان

ذرت در كف جوي شيوه اي است كه مزاياي فراواني دارد، مثل افزايش بازده آب،سرعت بخشيدن به انجام عمليات آبياري كه باعث 
) در بررسي تاثير الگوي كاشت بر ويژگيهاي زراعي عملكرد و اجزاي 1392افزايش بهره وري از آب مي شود. فريدي و همكاران(

 عملكرد در ارقام شيرين و فوق شيرين ذرت در شرايط شورگزارش كردند الگوي كاشت تاثيري برصفت فوق ندارد.

 
 
 

 
 

 طول بالل

درصد معني دار  5و  1بررسي در سطوح نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه طول بالل در الگوي كشت، تراكم و اثرات متقابل مورد 
سانتي متر كه با طول بالل در كشت كف فارو نيز اختالف معني  18)بيشترين طول بالل در كشت دو رديفه به ميزان 4- 1شد. (جدول

وته در هكتار نيز هزار ب 150سانتي متر كه با تراكم  18هزار بوته در هكتار بيشترين طول بالل به ميزان  120داري نشان نداد.در تراكم 
هزار بوته در هكتار  150بدون اختالف معني دار بود . باتوجه به اثرات متقابل بيشترين طول بالل مربوط به كشت كف فارو با تراكم 

سانتي متر  16هزار بوته در هكتار به ميزان  90سانتي متر و كمترين طول بالل مربوط به كشت تك رديفه با تراكم  19به ميزان 
) نيز افزايش طول بالل 1381) و همچنين زعفريان (1989) به نتايج مشابهي دست يافتند. اتمان و والچ( 1389صابري و همكاران(بود.

 را در الگوي كشت دو رديفه گزارش كردند. 
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 تعداد برگ باالي بالل اصلي

ه و اثر متقابل روش كاشت در تراكم بوته در نتايج تجزيه واريانس نشان مي دهد تعداد برگ باالي بالل اصلي تحت تاثير تراكم بوت
)بيشترين ميانگين تراكم بوته در اين صفت مر بوط به 4- 1درصد  قرار گرفت و روش كاشت تفاوتي نشان نداد.(جدول 5سطح آماري 

لي مربوط به كشت تك برگ بود. اثرات متقابل نشان داد بيشترين تعداد برگ باالي بالل اص 5هزار بوته در هكتار به ميزان   90تراكم 
برگ مي باشد. و كمترين اثر نيز مربوط به روش كاشت كف فارو  با  5هزار بوته در هكتار به ميزان  90رديفه روي پشته با تراكم 

ح و نفوذ نور به سطو ياهيم گكمتر بودن تراكتوان به خاطر ين اتفاق را ميل ايدل.برگ بود 3هزار بوته در هكتار به ميزان  120تراكم 
ل مي يكباالتر تش يدرگرهها ياسته وبالل اصلكم بوته از نفوذ نوركش ترايه با افزاك يدانست به طور ياهين تر جامعه گييپا

و كمتر  بالل و تعداد كل برگ ژنتيكي است يه تعداد برگ باالكند ك ياشاره م 1989) ناتارجان در سالOktem et al. 2004شود(
ل ياد به دليز يم هاكه در تراكشود  يده ميباشد و اما گاها د ير ژن ميتحت تأث ياديزان زيبه م تحت تاثير محيط قرار مي گيرد و

تواند نشان دهنده متاثر شدن  يه مكاه است يگ يكيل ژنتيمتر از پتانسكاه يظاهر شده در گ يتعداد برگها يانوپكاهش ورود نور به ك
رد دانه را به صورت كبالل عمل يش تعداد برگ بااليافزا. باشد يانوپكبه داخل  ا نفوذ نوريم كن صفت از هر دو  عامل فوق ژن وترايا

) نيز گزارش كردند صفت فوق تحت تاثير تراكم بوته قرار دارد كه با نتايج 1390دهد.نصر اهللا حسيني و همكاران (يش ميافزا يسهم
 بدست آمده در اين پژوهش مطابقت دارد.

 تعداد كل برگ

نس نشان داد تعداد كل برگ تحت تاثير روش كاشت و اثرات متقابل قرار نگرفت و تنها تحت تاثير تراكم بوته در نتايج تجزيه واريا
هزار بوته در هكتار به  90)..مقايسه ميانگين ها نشان داد بيشترين تعداد كل برگ در تراكم  4- 1درصد معني دار بود(جدول 5سطح 
) گزارش كردند 1390نيكخواه و همكاران (.دو تراكم ديگر نيزاختالف معني داري نشان ندادبرگ بود كه با تعداد كل برگ در  9ميزان 

هزار بوته  155و  115، 75كه اين صفت در تراكم هاي مورد بررسي در سطح احتمال يك درصد معني دار گرديد. و از بين سه تراكم (
 هزار بيشترين تعدادبرگ را دارا بود. 155در هكتار) تراكم 

 برگ بالل اصليطول 

) روش 4- 1درصد معني دار بود.(جدول 1طول برگ بالل اصلي تنها تحت تاثير اثر متقابل روش كاشت در تراكم بوته در سطح 
هزار بوته در  120كاشت بر تراكم بوته در طول برگ بالل اصلي  نشان داد. بيشترين اثر مربوط به كشت تك رديفه روي پشته با تراكم 

هزار بوته در   150سانتي متر مي باشد. و كمترين اثر نيز مربوط به روش كاشت تك رديفه روي پشته با تراكم    84 هكتار به ميزان
 سانتي متر بود. 73هكتار به ميزان 

نتايج تجزيه واريانس مشاهدات نشان داد اثر تراكم بوته و اثر متقابل روش كاشت در تراكم بوته در عرض برگ بالل اصلي سطوح 
هزار بوته در  90)بيشترين عرض برگ در تراكم 4-1درصد معني دار شد اما اثر روش كاشت تفاوتي نشان نداد.(جدول 1و  5ي آمار

سانتي متر بود در دو تراكم ديگر نيزاختالف معني داري مشاهده نشد.روش كاشت بر تراكم بوته در عرض برگ  10هكتار به ميزان 
سانتي متر مي  11هزار بوته در هكتار به ميزان  90ربوط به كشت دو رديفه روي پشته با تراكم بالل اصلي  نشان داد بيشترين اثر م

سانتي متر بود. مي   9هزار بوته در هكتار به ميزان   150باشد. و كمترين اثر نيز مربوط به روش كاشت تك رديفه روي پشته  با تراكم 
 از تراكم بوته زياد و يا كم مي شود. توان چنين گفت طول و عرض برگ بالل اصلي نيز متاثر
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  آزمايشات تجزيه كيفي:

براي اجرا آزمايشات كيفي از سه تكرار مشابه در هر كرت نمونه مركب تهيـه و بـه آزمايشـگاه تجزيـه كيفـي بخـش امـور دام مركـز         
  تحقيقات طرق انتقال داده شد و تجزيه كيفي به شرح زير انجام شد:

از سوزاندن نمونه اوليه باقيمانده ماده حاصله به عنوان نمونـه خاكسـتر اسـتفاده شـد كـه در مرحلـه        :پسروش تعيين درصد خاكستر
  سوزاندن ماده آلي اكسيد شده و ماده معدني باقي مي ماند.

  خاكستر نشان دهنده ميزان امالح موجود در علوفه و همچنين ميزان آلودگي خاك را مشخص ميكند.
روش اندازه گيري الياف شوينده اسيدي يك روش سريع بـراي تعيـين و   ):ADFدر شوينده اسيدي (روش تعيين الياف غير محلول 

اندازه گيري ليگنو سلولز در مواد خوراكي ارائه ميدهد.باقيمانده شستشو در اين روش شامل سيليكا نيز مي باشد.با اين حال از اختالف 
ورد نمود.اگر چه اين اختالف شامل مقداري پروتئين متصل به ديـواره  همي سلولز موجود در نمونه را مي توان برآ NDFوADFبين 

  اندازه گيري شده مي توان به عنوان مرحله مقدماتي براي تعيين ليگنين استفاده كرد. ADF سلولي نيز مي باشد از
ADF   مخفف تعيين الياف غير محلول در شوينده اسيدي است كه خودADF ن مي باشد.شامل سلولز ،همي سلولز وليگني 

  كمتر باشد براي استفاده دام بهتر است زيراقابليت هضم باالتر ميرود و باعث افزايش سهم ليگنين وسلولز ميشود. ADFهر چه ميزان 
  دامنه معمول در سهم جيره دام براي:

  
  
  
  

  از  تعيين ساير فاكتور ها به علت هزينه زياد صرف نظر شد.
 

ADF خاكستر  
1/28  3/4  
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و در كاشت كف  4/4به  6/3در كاشت يك رديفه درصد خاكستر از  150000به  90000ان داد كه با افزايش تراكم از نتايج نش
  )36جدول(داشتيم. 120000افزايش يافته.اما در كاشت دو رديفه بيشترين ميزان خاكستر را در ترا كم 3/4به  8/3فارو از 

به  2/19از   ADFدر كاشت يك رديفه ميزان 150000به  90000ش تراكم از همچنين آزمايشات كيفي بيانگر آن بود كه با افزاي
 120000را در ترا كـم   ADFافزايش يافته.اما در كاشت دو رديفه بيشترين ميزان 3/25به  3/21و در كاشت كف فارو از  6/24

  .داشتيم
ADF  عادلي از آن ه در بحث تغذيه دام بايد دامنه متيا الياف غير محلول در شوينده اسيدي ديواره سلولي بدون همو سلولز است ك

انرژي جيره  وجود داشته باشدكه بستگي به نوع دام نيز دارد و بر روي چربي شير موثر است كه اگر ميزان بااليي داشته باشد كاهش .
 مي يابد

 
Effects of plant density and planting pattern on agronomical traits, quantitative and qualitative yield of 

forage corn(zea mays L.) 
In order to evaluate different methods of planting density on yield andmorpho physiological traits, and yield 
components of baby corn variety SC704 an experiment was conducted at Agricultural and Natural Resources 
Research Center of  Khorasan Razavi in 1391. In the experiment, a split plot arrangement based on 
randomized complete block design was used with planting pattern at three levels (single and double row 
planting on ridges and palm Farrow planting) as main plots and plant densitylevels (90000, 120000 and 
150000) as subplots with three replications. The results demonstrated that the planting pattern had significant 
differences on biological yield (forage yield), number of seeds per row, plant height, steam diameter, Tassel 
and ear length futures. The highest biomass or forage yield was belonged to single row planting on ridges 
with 60 ton/ha. The highest biomass or forage yield was obtained for planting palm Farrow on ridges with 54 
ton/ha. In addition, the plan t density per system demonstrated significant differences on majority of studied 
futures. Highest yield production was obtained of density in 150000 plant with an average 54 and 25 ton/ha. 
Highest average number of ears per plant was achieved 1/1 earper 90 thousand plants per hectare. . The 
interaction effects between planting pattern and plant density was affected by yield production, corrected 
yield production, grain biomass quality index, ear diameter and length, steam diameter, number of leaves 
above main ear, main ear leaf length and width, number of seeds per row and number of row per ear features. 
Thus, palm Farrow planting on ridges and plant density of 150 thousand plants per hectare is recommended 
to produce maximum forage.The grain biomass quality index was achieved 0/48 for planting palm Farrow on 
ridges in plant density of 90 thousand plants per hectare. Highest Correctedgrain yieldwas in thepalm 
Farrowplanting with a density of120thousand plants per hectare however,did not show any difference 
from150thousandof density. Usethe variety SC704due toits highcompressibilityis recommendedassummer 
plantingas for its optimum yield production andeconomic income inprepared areas.  
Keywords: maize , Plant density, planting pattern ,Yield,Yield components 
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