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Abstract 

Background and Objective: In order to investigate the effect of plant density and urea fertilizer on agronomic 

characteristics of corn hybrids and dry matter accumulation in pigweed. 

 

Materials and Methods: The Experimental during two cropping years, a factorial split plot was used as a 

randomized complete block design with four replications. The main factors included corn cultivars (Single 

Cross hybrids of 370 and 407) and sub factors included different levels of corn densities (60000, 70000, 80000 

and 90000 plants per hectare) and different levels of nitrogen fertilizer including 200, 300, 400 and 500 kg per 

hectare.  

 

Results: The results showed that effect of density on all traits was significant, but the effect of cultivar on 

chlorophyll and nitrogen effect on number of ear per square meters were not significant. Corn cultivar of 704 

had significantly higher number of grain per spike, 1000-grain weight and grain yield compared to cultivar 

370 but the number of spikes per square meters was significantly lower than that of cultivar 370 and there was 

no significant difference in chlorophyll index between the two cultivars. The highest grain yield was obtained 

at densities of 80000 plants pet hectare and application of 400 kg N per hectare. The lowest weed biomass was 

obtained at density of 90,000 plants per hectare and application of 200 kg N per hectare. However, cultivar 

407 significantly decreased pigweed biomass compared to cultivar 370. 

 

Conclusion: Based on the results, it is recommended that farmers in Miandab region use 80,000 plant per 

hectare and 400 kg nitrogen per hectare for optimum yield. Also, grain yield of cultivar 704 is significantly 

higher than cultivar 370. 
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  چکیده
تجمع ماده خشک خصوصیات زراعی هیبریدهای ذرت و بر  کود اورهمنظور بررسی تاثیر تراکم بوته و مقدار به : اهداف

 انجام شد. در علف هرز تاج خروس
 

 چهار دری تصادف کاملی هابلوک طرح قالب در لیفاکتور پلات تیاسپل بصورتی زراع سال دو در شیآزما مواد و روش:
ارقام ذرت  شاملی اصل فاکتور. شد اجراشهرستان میاندوآب  یعیطب منابع ودر مرکز تحقیقات کشاورزی  تکرار

 و ۰1111 ،۷1111 ،21111) ذرت تراکم مختلف سطوح  شاملی فرعی فاکتورها و  (۷11و  3۷1کراس )هیبریدهای سینگل
 .ودباز منبع اوره در هکتار کیلوگرم  011و   111 ،311 ،611شامل تروژنین کود مختلف سطوح و( هکتار در بوته 91111

 

 برخورداری بالاتر دانه عملکرد دانه، هزار وزن ،بلال در دانه تعداد ازی داریمعن بطور 3۷1 رقم به نسبت ۷11 رقم یافته ها:
 نیبی داریمعن اختلاف لیکلروف شاخص لحاظ از و بود 3۷1 رقم از کمتری داریمعن بطور مترمربع دربلال  تعدادی ول بود
 هکتار در تروژنین لوگرمیک 111 کاربرد و هکتار در بوته هزار ۰1 تراکم در دانه عملکرد نیشتریب. نشد مشاهده رقم دو

 .داد کاهشی داریمعن بطور را هرز علف وماسیب 3۷1 رقم  به نسبت ۷11 رقم. آمد بدست
 

 کردعمل حصولی برا که شودیم هیتوص اندوآبیم منطقه در کشاورزان به آمده بدست جینتا اساس بر نتیجه گیری کلی:
 ۷11عملکرد دانه رقم  .ندینما استفاده هکتار در تروژنین لوگرمیک 111 مقدار و هکتار در بوته هزار ۰1 تراکم  از مطلوب

 بیشتر است. 3۷1دار از رقم بطور معنی
 

 کلروفیل ،علف هرزذرت،  تعداد بوته، ،اوره کلیدی: واژه های
 

 مقدمه
یکی از گیاهان با ارزش زراعی است که تنوع،  ذرت     

 سازگاری بالا و ارزش غذایی فراوان آن را در ردیف

کوکس و ) استمهمترین گیاهان زراعی جهان قرار داده 
اساس سطح زیر کشت و تولید، ذرت  بر .(6112همکاران 

 باشدمحصول مهم بعد از گندم و برنج در دنیا می سومین

عملکرد دانه متأثر از رقابت . (6111اوکتیم و همکاران )
درون گیاهی برای تسهیم مواد فتوسنتزی و برون گیاهی 

 ابوذر وبرای استفاده از عوامل محیطی رشد است )
(. ذرت به تراکم بوته بسیار حساس است 6111همکاران 

کار رفته کم باشد از عوامل تولید و اگر تراکم به
افزایش بیش  شود، از سوی دیگربرداری بهینه نمیبهره
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ها و کاهش عملکرد دانه از حد تراکم بوته باعث عقیمی گل
رقابت  آید کهدست میشود، حداکثر عملکرد زمانی بهمی

ای برای عوامل رشد به حداقل رسیده برون بوته درون و
می هاش) و گیاه بتواند از این عوامل حداکثر استفاده را کند

نظیم تراکم مطلوب در ذرت به این . ت(6110و همکاران 
 دلیل که این گیاه توانایی تولید پنجه را ندارد، برای

حصول عملکرد مطلوب بسیار مهم است. با افزایش 
دلیل کاهش رقابت بر سر عوامل ها، بهبوتهفاصله بین 

محدودکننده رشد، امکان جذب آب، نور و عناصر غذایی 
افزایش یافته و این عامل خود باعث افزایش فتوسنتز 

ها ( گزارش کرد که کاهش وزن دانه6111شود. )راجا می
بر اثر افزایش تراکم مربوط به کاهش میزان تجمع وزن 

هفته بعد از گلدهی تا مرحله خشک دانه در دوره سه 
 (6112)باشد. شاپیر و ورتمن رسیدگی فیزیولوژیک می

دانه ذرت همراه  رش نمودند که تغییرات میزان عملکردگزا
با افزایش تراکم ابتدا افزایشی و سپس کاهشی بود. در 

 باشد و محدودیتصورت سهمی میواقع تغییرات دانه به
کمبود بوته و در علت های کم بهعملکرد در تراکم

باشد و رقابت های عقیم میدلیل بوتههای بالا بهتراکم
مواد غذایی و نور است که تراکم را در  برای جذب آب و

( 6116)پورسل و همکاران نماید.ای مشخص میهر منطقه
به  19311افزایش تراکم بوته از گزارش کردند که با

  10/61به  11/11بوته در هکتار عملکرد دانه از  09011

تراکم بوته در واحد سطح  .تن در هکتار افزایش پیدا کرد
برگ بر میزان جذب نور توسط پوشش گیاهی اثر گذاشته 

حداکثر نور ورودی را  و چنانچه پوشش مزرعه بتواند
سارجامی و جذب کند، عملکرد افزایش خواهد یافت )

ها با افزایش تراکم، رقابت بین بوته. (6111همکاران 
 یابد ولیشود و لذا سطح برگ بوته کاهش مید میتشدی

 دلیل افزایش تعداد بوته در واحد سطح با توسعه سطحبه

 .دشوبرگ میزان جذب نور و مواد فتوسنتزی بیشتر می
 داشته و با اهنقش اساسی در رشد گی تروژننی       

)کیهانی  دارد ادیآن ارتباط زی عآب و نحوه توزی مقدار
 لپتانسی تواندمناسب می تیرمدی .(6111و مدحج 

را به حداکثر  اهانتوسط گی تروژنین نهمصرف بهی
بوم  ستزی بآن که باعث تخری شستشویرسانده و از 

عملکرد ذرت . (6111سیدلار و همکاران بکاهد ) شود،می

کودهای  ریتأثمحصولات زراعی تحت  رمانند سای
(. عواملی 611۰)دیپاولو و رینالدی  ردیگیی قرار میایمشی

 لدر تناوب زراعی و مسای اهانگی بترتی م،یاقل لاز قبی
و وجود نوع و  ش، آیاریآبی ،ی همچون زهکشیتیریمد

زراعی به کودهای  اهیگهای هرز در واکنش تراکم علف
 شافی(. 6111سیدلار و همکاران یی مؤثر هستند )ایمشی

 ۰1و  21، 11 رمقادی( با مصرف 6111و همکاران )
 نیشتریبخالص در هکتار در جو،  تروژننی لوگرمکی

خالص به  تروژنین لوگرمکی ۰1عملکرد دانه را با مصرف 
طول سنبله و  مترمربع،واسطه حداکثر تعداد سنبله در 

زامان و خان )  آوردند. دستتعداد دانه در هر سنبله به 
نشان دادند که عملکرد دانه ذرت در سطوح  (6112

های هرز در مقایسه با مختلف نیتروژن با حضور علف
تر بود. کاربرد شرایط بدون علف هرز به مراتب پایین

بیش از اندازه کودهای شیمیایی نیتروژنه موجب آلودگی 
(. 611۷گردد )آبوزینا و همکاران نیتراته منابع آبی می
-ای موجب افزایش عملکرد ندازهکاربرد نیتروژن تا ا

اقتصادی گیاه زراعی شده و پس از آن عملکرد ثابت 
 در. (6112بارکر و همکاران )شود مانده یا حتی کم می

م گند ترقابی نسبیی توانا بر تروژنهین کود ریتأثی راستا
 گزارش( 6111و همکاران ) های هرز، بلکشاوبا علف

 ازی وحش خردل تروژن،ینی بالا ریمقاد در که کردند
ی لو است برخوردار گندم مقابل دری شتریب رقابت قدرت

 رقابت قدرت واشیخون هرز علف طیشرا نیهم در
مکاران و ه. لیندگویست است داشته گندم به نسبتی کمتر

 از ناشی فشار است قادر ذرت که دادند نشان (6111)
 را خود بالای هایتراکم همچنین و خروس تاج هرزعلف
 . گزارش کردندکند تحمل برگی ده الی هفت مرحله تا حتی

 در ذرت عملکرد کاهش نیتروژن کمبود شرایط در که
ی هاعلف عدم به نسبت هرزی هاعلفی آلودگ شرایط

ی بالا سطح در کهی حال در بود، درصد 1۷ برابر هرز
 هرزی ها علف رقابت اثر در آن کاهش مقدار نیتروژن

(. 611۷)آزیز و آدیتونجی  شد برآورد درصد 11 حدود
-ستمیکوسا از ریناپذ ییعنوان جزو جداهای هرز بهعلف

کاهش  عوامل نیاز مهمتر یکیو  یرزراعیو غ یزراع های
)کولب و همکاران  روندیدهنده محصولات به شمار م

 طیبر مح اهیگ کی ریتاث انیبرای ب ،یطور کلبه(. 6116
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که  شودیم استفاده مجاور خود از واژه تداخل اهیگ
 یاهیمختلف گ هایگونه نیکه ب یعبارت است از اثر متقابل

د )اولسن و همکاران دار وجود گونه کی تیافراد جمع ایو 
 کیکاهش  ای شیافزا موجب اهیگ کیکه  یوقت (.6116

 رییتغ نیمجاور به ا اهیگ واکنش شود،یم طیعامل در مح
د )پینتر و هیلز باش یخنث ایو  یمنف ممکن است مثبت،

بوده و عبارت  یاز اشکال تداخل منف یکی رقابت(. 6119
 زا طور مشترکاست که به یاهانیگ یمتقابل منف اثرات از
بارکر و ) کنندیاستفاده م یطیعامل محدود مح کی

 رقابت دو نیب انجام گرفته قیحق. در ت(6112همکاران 
 دارییکاهش معن ، ترههرز سلمه و علف غندرقندچ اهیگ

د )عبداللهیان ش مشاهدهچغندرقند  عملکرد قند زانیم در
 یم ذرت هرزمزارع یهاعلف نیمهمتر از (.199۷و فرود 

 کسالهی برگ پهن هرز علف که برد نام را خروس تاج توان
 هرز یهاعلف نیب در که است آمارانتاسه خانواده از

 دارد یاژهیو گاهیجا جهان و رانیا ذرت مزارع در عیشا
 سال کی در بذر دیتول در بوته کی یبالا توان لیدل به که
. ماندیم مزرعه در هامدت باد، توسط پراکنش تیقابل و

 یزراع اهیگ با خروس تاج رقابت از یناش عملکرد کاهش
و لیندگویست ) است شده گزارش هم درصد 01 تا

 آزمایش نتایج یط در نیز( 6116وازین ) (.6111همکاران 
 نیا داد نشان ذرت و خروس تاج رقابت با رابطه در خود
 برگ سطح شاخص برگ، سطح توسعه سرعت هرز علف

و همکاران  مازینگا  .داد کاهش را ذرت برگ تعداد و
 از ناشی فشار است قادر ذرت که دادند نشان( 6110)

 را خود بالای هایتراکم همچنین و خروس تاج هرز علف
 در مطالعه. کند تحمل برگی ده الی هفت مرحله تا حتی

 ذرت عملکرد کاهش بر ترهسلمه تراکم ریتأث خصوص
 فیرد متریسانت 31هر در بوته دو وجود که داد نشان
 دنبال به را محصول نیا عملکرد کاهش درصد 11 ذرت،
و  (. مکاریان611۰)صابرعلی و همکاران  است داشته

در  کاشت فاصله کاهش کهد دندا نشان( 6113همکاران )
 کاهش را کسالهی هرز یهاعلف وماسیب تواندیمذرت 

هدف از این تحقیق نیز تعیین بهترین تراکم و مقدار  .دهد
کود نیتروژن در افزایش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و 

 خروسافزایش قرت رقابتی در مقابله با علف هرز تاج
 باشد. می ریشه قرمز

 

 هامواد و روش
 و 1391 یزراع یهاسال در حاضر پژوهش

 قاتیتحق مرکز در ساله دو طرح کی صورت به 1391
 عرض با اندوآبیم شهرستان یعیطب منابع و یکشاورز

 61 و درجه 30 و شرقی دقیقه 06 و درجه 1۰ جغرافیایی
 د.ش اجرا ایدر سطح از یمتر 1311 ارتفاع و شمالی دقیقه

شرایط اقلیمی در طول دوره رشد در هر یک از سالها در 
 به شیآزما سال، دو هر درآورده شده است.  1جدول 
 یهابلوک طرح قالب در لیفاکتور پلات تیلیاسپ صورت

 یاصل فاکتور. شد اجرا تکرار چهار در یتصادف کامل
(  ۷11 و 3۷1 کراسنگلیس یدهایبریه) ذرت ارقام شامل

 ،21111) ذرت تراکم سطوح  شامل یفرع یفاکتورها و
 سطوح و( هکتار در بوته 91111 و ۰1111 ،۷1111
 در لوگرمیک 011و 111 ،311 ،611) تروژنین کود مختلف
 سال در استفاده مورد نیزم. بودند اوره منبع از (هکتار
 و یشن سر بافت یدارا و بوده غلات کشت ریز 13۰9

 هیته و 13۰9 زییپا در شخم اتیعمل. بود ۰/۷  آن تهیدیاس
 ارمیت هیکل یبرا کسانی طور به 1391 سال بهار در نیزم

در جدول محل آزمایش خصوصیات خاک  .گرفت انجام
کیلوگرم در هکتار کود  311 ارائه شده است. مقدار 6

ه دو هفت کود پتاسیمکیلوگرم در هکتار  ۰1 فسفر و مقدار
 قیطر از تروژنهین کود به خاک افزوده شد.قبل از کاشت 

، یک مرحله دو در یشیآزما یمارهایت اساس بر اوره فرم
( 23BBCH) رشد طولی ساقهمرحله  و کاشت هفته بعداز

 به هاپشته یرو ذرت یدهایبریه شد. استفاده ذرت
 کاشته( سه کپه هر داخل) یاکپه و یکارخشکه صورت

 فاصله و متر پنج طول به خط چهار شامل کرت هر. ندشد
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 شرایط اقیمی در طول دوره رشد در هر یک از سالهای آزمایش. -1جدول 

 ماه

 حداقل دما

(°C) 
 دماحداکثر 

 (°C) 

 بارندگی
(mm) 

 رطوبت نسبی
(%) 

1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 

 12 19 ۷/61 9/60 1/1۰ 1/13 1 2/3  فروردین

 06 1۷ ۰/3۷ 2/62 0/61 ۷/1۰ 9/۰ 1/۰ اردیبهشت

 12 16 ۷/69 0/61 ۰/31 2/66 ۷/16 1/11 خرداد

 3۷ 11 0/16 ۷/12 1/31 1/6۰ 2/12 3/10 تیر

 31 33 6/1 9/۷ ۰/32 ۷/69 1/1۰ ۰/12 مرداد

 36 32 2/9 1/11 6/33 0/62 9/12 3/11 شهریور

 
 خطوط یرو هابوته نیب فاصله و متریسانت ۷0 خطوط

 نیبد تا بودند متریسانت 3/13 و 2/10 ،19 ،61 بیترت به
 هااهچهیگ تعداد. شود نیتأم نظر مورد تراکم بیترت

 قیطر ازموجود در هر کپه در مرحله ظهور دومین برگ 
 طقههرز غالب منبذر علف .دیرس عدد کی به یدست تنک

 و منطقه اطراف مزارع از قرمز شهیر خروس تاج یعنی
 درجه چهار یدما در و یآورجمع قاتیتحق مرکز
جهت رفع و قبل از کاشت  کرده ینگهدار گرادیسانت

داخل  دقیقه دوبه مدت  ی تاج خروسبذرها دورمانسی،

بعد  و ندقرار داده شد (درجه سانتی گراد 91)آب جوش 
 به منظور شدنخارج نمودن از آب جوش و سرد از

و ریز بودن بذرهای این گیاه، از  خراشدهی مکانیکی
)یزدانشناس و همکاران،  شیشه استفاده شد خرده
مزرعه ذرت در فاصله  دربذرهای تاج خروس (. 6110

 تهکاش متریسانت دو عمق در متری بوته ذرت وسانتی 11
 به توجه با ذرت یچهاربرگ تا دو مرحله در و ندشد

 مزرعه هرز یهاعلف ریسا و میتنظ نظر مورد یهاتراکم
 .شدند نیوج خروس تاج جز به

 خصوصیات خاک محل آزمایش -2جدول 

 بافت خاک
 نیتروژن کل

)%( 

 میپتاس زانیم
 جذب قابل 

 (ppm) 

 فسفر زانیم
 جذب قابل 

   (ppm) 

 یکربن آل
(%) 

 الکتریکی هدایت
)1-mS.(d 

 اسیدیته

 7/8 00/1 89/0 1/14 3/278 1۰/1 رس شنی

 
 شتاکپایان  از بعد بلافاصله یاریآب نوبت نیاول

 طبق یبعد یهایاریآب. شد انجام خروس تاج بذر و ذرت
 نیآخر و بار کی یاهفته منطقه، در ذرت مزارع عرف
 دنیرس فرا با. شد انجام ماه مهر لیاوا در یاریآب نوبت
 تا ،شد قطع یاریآب ذرت یها دانه یکیولوژیزیف بلوغ

 آماده ذرت محصول ،دانه مازاد رطوبت کاهش ضمن
 یدگیرس با و رشد فصل یانتها در. گرد برداشت

 کاشت فیرد دو حذف با یبردار نمونه کیولوژیزیف
 یبرا مترمربع هر کرت آزمایش 6، از مساحت یکنار

 عدادت بوته، در بلال تعداد دانه، عملکرد صفات یریگاندازه
 ذرت برگ سطح. شد نجاما دانه هزار وزن و بلال در دانه

  جسن برگ سطح دستگاه با یاجت نیآذگل ظهور مرحله در
 محاسبه برگ سطح شاخص و یریگاندازه Li-3111 مدل
 شاخص نیانگیم یتاج نیآذ گل ظهور مرحله در .شد

( برگ قاعده و وسط نوک،) برگ نقطه سه در لیکلروف
 دستگاه با پرچم برگ ماقبل برگ سه و پرچم برگ شامل

016-SPAD همزمان با رسیدگی فیزیولوژیک  .شد نییتع
ذرت اقدام به برداشت بوته های تاج خروس به صورت 

. نددیگرد نیتوز شگاهیآزما به انتقال ازکفبر شد و پس 
 ،MSTATCحلیل تیمارها از نرم افزار ت جهت تجزیه و

برای  و EXCELبرای رسم نمودارها از نرم افزار 
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درصد( استفاده  0دانکن ) ها از آزمونمقایسه میانگین
 .شد

 
 نتایج و بحث

 مترمربع در بلال تعداد
 اثر که بود آن از یحاک هاداده انسیوار هیتجز

 ٪0آماری  سطح در رقم در کود و اثر متقابل  تراکم ، رقم
 در (.3 جدول)  ندبود داریمعن مترمربع در بلال تعداد بر
 بلال 11/۷ متوسط با  3۷1رقم مطالعه مورد رقم دو نیب

 با ۷11 رقم به نسبت یشتریب بلال تعداد از مترمربع در

 (.1 جدول) بود برخوردار مترمربع در بلال 2۷/2 متوسط
 تعداد بر تراکم مختلف سطوح اثر یهانیانگیم سهیمقا

 هبوت تراکم شیافزا با که دهدیم نشان مترمربع در بلال
 که، یطوربه. شودیم افزوده مترمربع در بلال تعداد بر

 بلال 02/۰ متوسط با هکتار در بوته هزار 91 تراکم سطح
 ددا اختصاص خود به را بلال تعداد نیبالاتر مترمربع در
 با  سهیمقا در بوته هزار  91 تراکم در لالب تعداد نیا و

به ترتیب  هکتار در بوته هزار  ۰1 و ۷1 ،21 تراکم سطوح
 .(0)جدول  است شتریب درصد 16/61و  1۷/33، 92/12
 

 تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی -3جدول 

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

تعداد بلال در 
 مترمربع

تعداد دانه در 
 بلال

وزن هزار 
 دانه

 عملکرد دانه
شاخص 
 کلروفیل

بیوماس تاج 
 خروس

3/21 1 سال  0/1010  ۷1/1  1/6912  ۷/06  0/666۷2  

۰/۷11 2 سال در تکرار  6/6116  ۰/120  3۰1331 ۰9/993  9/313۰2  

02/061 1 رقم * 9/19121 * ۷/11161 ** 0/1111۰9 * 6/310  0/۰0933 ** 

3/12 1 سال در رقم  3/9۷09  ۷/11  3/۰111  10/۷  1/11221  

6/۰1 2 اول خطای  6/1336  2/۰16  ۰/06۷2  2۰/161  ۷/2136  

1/61۷ 3 تراکم * 9/61219 * 0/13392 ** 2/096111 * 6/116۰ ** 2/۷۰62۰ ** 

9/11 3 سال در تراکم  0/2299  ۰/61۰  6/116  ۰۰/1۷  3/6161  

۰/111 3 رقم در تراکم  3/۷۷2۷  ۰/6116  0/191۷3 ** 3/163  2/12۰60 * 

2/۷0 3 کود  1/6۰۷9۰ * 3/10۰2۷ ** ۰/69۰1۰ ** 0/19۷1 ** 9/23۰61 ** 

1/13۷ 3 سال در کود  3/12190  0/1۰1  1/101  1/61  3/6۰20  

۰/61۷ 3 رقم در کود * 1/6003۷ * 0/202۷  1/1۷1  6/639  ۷/3903  

6/13 9 تراکم در کود  6/111۷1  2/2930 * ۰/1636۷ ** 0/1۷0  0/۰9۰11 ** 

2/110 3 رقم در سال در کود  0/۷110  6/660  661 1/10  ۰/316  

3/۷9 9 تراکم در سال در کود  1/2601  0/626  ۷/611  1/13  1/۷211  

۷2/3 9 تراکم در رقم در کود  1/۷190  0/63۷  1/119  0/393  1/31130  

۰/3۷ 16 سال در تراکم در رقم در کود  6/21۰3  1/313  9/011  6/1۷  0/3۷61  

9/۷0 1۰1 دوم خطای  3/111۷۷  1/312۷  ۷/61۷1  12/316  1/10۰۷3  

 می باشد. دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصدمعنی بیترت به**  * و
 
 

 
 
 
 

تحت  تاثیر رقم مورد مطالعهه میانگین صفات مقایس -4جدول   
یوماس تاج خروسب  

(g.m-2) 

 عملکرد  دانه

(g.m-2) 

 وزن هزار دانه
(g) 

تعداد دانه 
 در بلال

تعداد بلال 
(m2) 

 تیمار ها

۰2/2۷1 a 10/11۷1  b 1۰/323 b 32/39۰ b 11/۷ a SC3۷1 
 رقم

2۷/091 b ۷6/1109  a ۷9/3۰6 a ۷1/103 a 2۷/2 b SC۷11 
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 01/1ن تعداد بلال در مترمربع با متوسط یکمتر

 هزار بوته در هکتار تعلق داشت 21به سطح تراکم 

 یمارهایت برهمکنشاثر  یهانیانگیسه میمقا (.0  )جدول
 3۷1در رقم  یش سطح کودیکود و رقم نشان داد که افزا

ته داش یدارینتوانست بر تعداد بلال در مترمربع اثر معن
دار شد. لازم یش معنیباعث افزا ۷11در رقم  یباشد. ول

ن یبالاتر 3۷1رقم  یه سطوح کودیبه ذکر است که در کل
داشت )شکل  ۷11تعداد بلال در مترمربع را نسبت به رقم 

 یمارهایت که نمودند انیب  (6112زامان و خان )  (. 1
 به. باشد یم گذار اثر بوته در بلال تعداد یرو یکود
 هکتار در لوگرمیک 111 یکود ماریت در که یطور
 کمتر یکود ماریت در و شودیم دهید یبلال دو یهابوته
 (6111. سینیر و همکاران )نشد دهید یبلال دو یهابوته

 عوامل ریتاث تحت بلال تعداد صفت که نمودند گزارش
 تحت احتمالا و است یکیژنت صفت کی و نبوده یطیمح
 .ردیگیم قرار زین خاک ریتاث

 
 
 
 
 
 
 
 

 تحت تاثیر تراکم مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه -0جدول 
یوماس تاج ب

 خروس

(g.m-2) 

 شاخص کلروفیل

(Spad) 

 عملکرد  دانه

(g.m-2) 

 وزن هزار دانه
(g) 

تعداد دانه 
 در بلال

تعداد بلال 
(m2) 

 تیمار ها

09/۷11  a 9۰/۷1  a ۰1/910  c 0/110  a ۰0/016  a 01/1  d 21111 

 تراکم
(plant.ha-1) 

6۷/261  b 91/۷1  a ۰6/11۷3  b 16/392  ab 60/1۷1  b ۷6/0  c ۷1111 

۰6/001  c 12/2۰  ab 19/11۰1  a 61/3۰۷  b 3۷/106  b ۷2/2  b ۰1111 
90/01۷  c 16/20  b 29/110۰  a 30/316  c 13/390  c 02/۰  a 91111 
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 مترمربعکود نیتروژن بر تعداد بلال در  ورقم  مقایسه میانگین برهمکنش -1شکل 

 تحت تاثیر کود    مقایسه میانگین ا صفات مورد مطالعه -6جدول                        
یوماس تاج خروسب  

(g.m-2) 

 شاخص کلروفیل

(SPAD) 

 عملکرد  دانه

(g.m-2) 

 وزن هزار دانه
(g) 

 تیمار ها تعداد دانه در بلال

92/784  c 8۸/۳۶ c ۳6/۸6۸2  b 92/۶79  b 9/۶۳۳  b 966 

 کود
(Kg.ha-1) 

27/948  bc 79/۳2 b ۸۶/۸67۶  b ۳۳/۶۳7  b 4۳/۶8۸  b ۶66 
79/۳9۳  ab 6۳/47 a 6۸/۸۸92  a 7۶/764  a ۸4/94۶  a 766 
27/47۸  a ۸7/4۳ a 68/۸۸79  a 74/7۸7  a 9۸۶/99 a 966 
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 بلال در دانه تعداد
 تعداد به مربوط یهاداده انسیوار هیتجز جینتا

 و کود تراکم، رقم، یاصل اثرات که داد نشان بلال در دانه
 دانه تعداد بر ٪0 یآمار سطح در تراکم در کود متقابل اثر
 مورد رقم دو نیب در(. 3 جدول) بودند داریمعن بلال در

 تعداد از یداریمعن طوربه  3۷1 رقم از ۷11 رقم بررس
 سهیمقا (.1 جدول) بود برخوردار یشتریب بلال در دانه

 در دانه تعداد بر تراکم مختلف سطوح اثر یهانیانگیم
 91 به هزار 21 از بوته تراکم شیافزا با داد نشان بلال

 کاسته یداریمعن طوربه بلال در دانه تعداد از بوته هزار
 با هکتار در بوته هزار 21 تراکم قیتحق نیا در. شد

 نیبالاتر یداریمعن طور بهدانه در بلال  ۰0/016 متوسط
 سطوح البته. داد اختصاص خود به را بلال در دانه تعداد

 اختلاف یآمار نظر از هکتار در بوته هزار ۰1 و هزار ۷1
 از یکی بلال در دانه تعداد (.0 جدول) نداشتند یداریمعن

 تحت شدت به که است ذرت در دانه عملکرد مهم اجزاء
. (6112)شای و همکاران  گیرد می قرار بوته تراکم تأثیر

 طور به تراکم افزایش با بلال در دانه تعداد ذرت، در
 و چن(. 6110گیویدو و همکاران ) یابد می کاهش ناگهانی

 رد فتوسنتز میزان در را کاهش این دلیل (611۷) همکاران
در  کاهشبه  (6110) همکاران و مونیویگس گیاه، واحد
 به بلال در دانه تعداد کاهش د.نسبت دادن گیاه رشد آهنگ

 زین سطح واحد در عملکرد بوته، تک عملکرد کاهش لیدل
 تراکم شیافزا با (.6112)زانگ و همکاران  ابدی کاهش
 فضا کاهش نیا. ابدییم کاهش بوته هر یستیز فضای
 اریاخت در کمتری خاک حجم که شودیم موجب

 و ییغذا مواد و آب زانیم از و ردیگ قرار اهیگ هایشهیر
 کاسته ردیگیم قرار اهیگ اریاخت در که یشیرو فضای

 کاهش موجب یستیز فضای کاهش آنکه ضمن. شود
 و شده اهیگ برگهای توسط شده جذب دییخورش انرژی

)سانگوی و  شودیم دیتول کاهش موجب تینها در
 .(6116همکاران 

 ورظه ها بوته نامناسب توزیع و تراکم افزایش با
 شتربی خیلی تاجی گل ظهور با مقایسه در( ابریشم) کاکل

(  دانه) شده تلقیح های تخمک تعداد و افتد می تعویق به
 سازی ذخیره ظرفیت دیگر عبارت به یابد، می کاهش
 افزایش عقیم هایگلچه نسبت و یابد می کاهش مخزن

)شای و  یابد می کاهش بلال هر در دانه تعداد و یافته
 تعداد نیشتریب (6112) (. شاپیرو و ورتمن6112همکاران 

 گزارش هکتار در بوته 00111 تراکم در را فیرد در دانه
 از ذرت کاشت تراکم شیافزا با داشتند اظهار و نموده
 هاشمی و همکاران .شود می کاسته بلال در دانه تعداد

 تعداد روی بر را تراکم اثر (6110هاشمی و همکاران )
 داشتند بیان و نمودند گزارش دار معنی را ردیف در دانه

 طور به بلال در دانه تعداد ذرت تراکم شیافزا با
گزارش  (6111ایزدی و امام ). کرد دایپ کاهش یداریمعن

 بلال در دانه تعداد صفت بر کاشت تراکم اثرکردند 
 در بوته هزار ۰1 تراکم در دانه تعداد بالاترین و دارمعنی
 بالاترین( 6116) همکاران و آندرید. بدست آمد هکتار
 با مربع متر در بوته ۰ تراکم در را بلال در دانه تعداد

 تراکم در را در بلال دانه تعداد کمترین و ۰/391 متوسط
 مشاهده دانه 6/301 متوسط با مربع متر در بوته 16

 .کردند
 عدادت بر کود مختلف سطوح اثر میانگین مقایسه

 کود کیلوگرم 611 سطح که بود آن از حاکی بلال در دانه
 تعداد کمترین دانه 6/322 متوسط با هکتار در نیتروژنه

 سطح بین چند هر .داد اختصاص خود به را بلال در دانه
 معنی اختلاف آماری نظر از کیلوگرم 311 سطح و مذکور
 متوسط با بلال در دانه تعداد بالاترین. نشد دیده داری

. بود هکتار در کیلوگرم 011 سطح به مربوط دانه 00/013
 کود کیلوگرم 111 سطح و مذکور سطح بین البته

 دنش دیده داریمعنی اختلاف آماری نظر از زین نیتروژنه
 سمت به را گیاه تروژنهین هایکود که آنجا از(. 2 جدول)

 درش افزایش با در نتیجه کنندمی ترغیب رویشی رشد
 دخواه افزوده دانه تعداد نتیجه در و بلال طول بر رویشی

گزارش ( 611۷آزیز و آدیتونجی ) .(6111)راجا  شد
 هدور یط در تروژنین ژهیو به ییغذا مواد شیافزاکردند 

 جذب در مرحله نیحساستر که دانه لیتشک و یده کاکل
 شیافزا موجب است یفتوسنتز مواد لیتشک و تروژنین

 ار بلال طول شیافزا جهینت در و شده بلال در دانه تعداد
 و پاولوید توسط که مطالعاتی. داشت خواهد یپ در
 کود تأثیر منظور به (611۰)دیپاولو و رینالدی  ینالدیر

 ،شد انجام ذرتدانه  عملکرد اجزای و عملکرد بر نیتروژنه
 هکتار در کیلوگرم 32۷ تا نیتروژن افزایش گزارش کردند
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 هزار وزن بلال، دانه تعداد در داری معنی افزایش موجب
ایزدی  مطالعه در. گردید دانه عملکرد آن موازت به و دانه

 با( دانه 113) بلال در دانه تعداد بالاترین( 6111و امام )
 حاصل هکتار در نیتروژنه کود گرم کیلو 1۰1 مصرف

 کود مصرف افزایش با بلال در دانه تعداد افزایش. شد
 ستا شده گزارش نیز دیگر پژوهشگران توسط نیتروژنه

 .(6111و همکارانلیندگویست و  6112بارکر و همکاران )
 در هکتار در بوته هزار ۷1 و  21 تراکم حاضر تحقیق در

 ترتیب به هکتار در کیلوگرم 111 کودی سطح با ترکیب
 تعداد بیشترین بلال در دانه ۷2/090 و 32/219 متوسط با

 611 سطح با همراه هکتار در بوته هزار 91 تراکم و دانه
 دانه 02/316 متوسط با هکتار در نیتروژنه کود کیلوگرم

 خود به در را بلال در دانه تعداد کمترین بلال در
 اثر( 6111ایزدی و امام )(. ۷ جدول) ندداد اختصاص

 در دانه تعداد صفت بر را بوته تراکم و نیتروژن متقابل
 بیشترین نمودند اعلام و کرده گزارش دار معنی بلال

 کیلوگرم 1۰1 مصرف از( دانه 0۰2) بلال در دانه تعداد
 بدست هکتار در بوته هزار ۰1 تراکم و هکتار در نیتروژن

 .آمد
 

   دانه هزار وزن
 اثرات داد نشان هاداده واریانس تجزیه نتایج

 متقابل اثر و آماری ٪1 سطح در کود و تراکم رقم، اصلی
 هزار وزن صفت بر آماری ٪0 سطح در تراکم در کود
 مورد رقم دو مقایسه در (.3 جدول) بودند دار معنی دانه

 با) ۷11 رقم شد مشاهده دانه هزار وزن نظر از بررسی
 متوسط با 3۷1 رقم با مقایسه در( گرم ۷9/3۰6 متوسط

 بود برخوردار بالاتری دانه هزار وزن از( گرم 1۰/323)
 دوره طول و بودن رس رید لهیبدل ۷11 رقم(. 1 جدول)

 انهد هزار ورن از یفتوسنتز مواد تجمع یبرا شتریب رشد
 سطوح میانگین مقایسه. است بوده برخوردار یشتریب

 افزایش با داد نشان دانه هزار وزن بر اثر نظر از تراکم
 این چند هر شد کاسته دانه هزار وزن از تراکم سطح

 نظر از هکتار در بوته هزار ۰1 تا ۷1 سطوح بین کاهش
 ذخیره بودن کمتر (.0 جدول) نبود دار معنی آماری

 گرده مرحله از قبل ذرت یهاساقه در ها کربوهیدرات
 الاب و نور کمبود از ناشی جاری فتوسنتز کاهش افشانی،

 دوام کاهش همچنین و بالا های تراکم در تنفس بودن
 در محسوسی کاهش موجب گلدهی از پس برگ سطح
  همچنین. (6111)بالم و همکاران  گردند می دانه هزار وزن

 یتاج ظهورگل فاصله شیافزا ذرت، بالاتر هایتراکم در
 و هادانه پرشدن دوره طول کاهش به منجر یده کاکل تا

 (. 6111ابوذر و همکاران ) گرددیم دانه هزار وزن کاهش
 تراکم اثر بررسی در (6112شای و همکاران )

 عملکرد اجزای و عملکرد روی بر کاشت آرایش و بوته
 و دار معنی دانه هزار وزن بر را بوته تراکم اثر ذرت

در  گرم 1/31۰ متوسط با دانه هزار وزن بالاترین
 مشاهده هکتار در بوته هزار 00 سطح در رامترمربع 

 011 و 111 سطح دو کودی سطوح بین در .کردند
 گرم 1۷/111 و 13/11۷ متوسط با ترتیب به کیلوگرم
 هکتار در نیتروژنه کود کیلوگرم  611 سطح و بالاترین

 خود به را دانه هزار وزن کمترین گرم 09/310 متوسط با
)دیپاولو و  ینالدیر و پاولوید(. 2 جدول) دادند اختصاص

 نمودند، گزارش (611۷) همکاران و چن و( 611۰رینالدی 
 شیافزا باعث تروژنهین کود ژهیو به ییایمیش یکودها

 21 تراکم. شوند یم ذرت در دانه هزار وزن در دار یمعن
 کود کیلوگرم 011 سطح با ترکیب در هکتار در بوته هزار

 بالاترین گرم 1۷/130 دانه هزار وزن متوسط با نیتروژنه
 611 سطح با ترکیب در بوته هزار 91 تراکم سطح و

 وزن کمترین گرم 11/31۷ متوسط با هکتار در کیلوگرم
 (.۷ جدول) دادند اختصاص خود به را دانه هزار

 تراکم سطوح برهمکنش( 6111) ایزدی و امام
 ردا معنی دانه هزار وزن بر اثر نظر از را نیتروژن و بوته

 متوسط با) را دانه هزار وزن بالاترین و دندکر مشاهده
 همراه بوته هزار ۰1 تراکم سطوح ترکیب از( گرم 3/311
 آوردند بدست نیتروژنه کود کیلوگرم 1۰1 سطح با
 

 دانه عملکرد
 رقم اثر داد نشان هاداده واریانس تجزیه نتایج

 کود و تراکم در رقم کود،  ،(آماری ٪0ح سط در) تراکم و
 معنی ذرت دانه عملکرد بر( آماری ٪1 سطح در) تراکم در
 رقم بررسی مورد رقم دو بین در(. 3 جدول) بودند دار

 برتری از مترمربع در گرم ۷6/1109 دانه عملکرد با ۷11
 عملکرد متوسط با 3۷1 رقم به نسبت یداریمعن
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(. 1 جدول) بود برخوردار مترمربع در گرم 10/11۷1
 سرعت عملکرد، یابیارز( 6111)همکاران  درسارجامی 

 های تراکم در ذرت ارقام دانه شدن پر موثر دوره و

 یمعن اختلاف دانه عملکرد نظر از ارقام بین بوته مختلف
 انهد عملکرد بالاترین داشتند بیان و کردند مشاهده داری

 

( هکتار در تن 1/0 عملکرد با) 01۷هیبرید سینگل کراس  به
 تعلق 3۷1سینگل کلاس  هیبرید به عملکرد کمترین و

 .داشت
 بر تراکم مختلف سطوح اثر میانگین مقایسه

 از بوته تراکم افزایش با داد نشان( 0 جدول) دانه عملکرد
 شد افزوده دانه عملکرد بوته هزار ۰1 به بوته هزار 21
 در بوته هزار 91 به هزار ۰1 از بوته تراکم افزایش با اما

 مقدار این چند هر شود می کاسته دانه عملکرد از هکتار
 از را آن بتوان که نیست یمقدار به دانه عملکرد کاهش

 ۰1 تراکم مطالعه این در. کرد اعلام دار معنی آماری نظر
 با مقایسه در را دانه عملکرد مقدار هکتار در بوته هزار

 ،63/60مقدار به ترتیب به بوته هزار 91 و ۷1 ،21 سطوح
 داشت اظهار توانمی. داد افزایش درصد 61/6 و 31/11
 به احتمالاً هکتار، در بوته هزار ۰1 تراکم مطالعه این در

 نور، مانند رشد عوامل از بهینه و مفید استفاده دلیل
 عملکرد حداکثر است توانسته رشد محیط و خاک رطوبت،

 بوته هزار 91 تراکم در. بدهد اختصاص خود به را دانه
 یافته افزایش سطح واحد در بوته تعداد چه اگر هکتار در

 وزن و دانه تعداد کاهش دلیل به دانه عملکرد ولی است
 . یافت کاهش سطح واحد در دانه هزار

 یم یحد تا ذرت یبرا اهیگ تراکم شیافزا   
 ذرت اهیگ یبرا بالاتر یهاتراکم یول باشد دیمف تواند
 ادیز تراکم رایز (.6116 همکاران و آندرید)است  زاتنش

 باعث تنها نه ییغذا مواد و نور آب، تیمحدود لیبدل
 ممکن بلکه شود، ینم سطح واحد در دانه عملکرد شیافزا

 شیافزا(. 6111)فرنیا و منصوری  دهد کاهش را آن است
 کی از برگ، سطح شاخص شیافزا قیطر از بوته تراکم
 کاهش موجب هرز یهاعلف یرو بر یاندازهیسا با طرف

در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و مقایسه میانگین برهمکنش تراکم و کود نیتروژن بر تعداد دانه  -8جدول 
 بیوماس تاج خروس

 بیوماس تاج خروس
(g.m-2) 

 عملکرد دانه

(g.m-2) 
 وزن هزار دانه

(g) 

تعداد دانه در 
 بلال

 کود
(Kg.ha-1) 

 تراکم
 (plant.ha-1) 

60/211  c ۰1/۰31  e ۰6/320  cd ۷6/161  d 611 

21111 
23/۷11  bc 3/۰2۷  e 32/391  bc ۷0/106  d 311 

۰۰/۷16  bc 62/113۷  d ۷0/169  a 32/219  a 111 

23/913  a ۰9/1113  d 1۷/130  a 09/02۷  ab 011 

11/010  e ۷۷/1131  cd 60/30۰  cd 61/3۷۷  e 611 

۷1111 
13/0۷2  de ۰3/1109  d 1۷/3۷6  c 9۰/3۰2  e 311 

۰/216  cd 09/1113  cd 61/162  ab ۷2/090  a 111 

60/۷93  b 11/119۷  cd 13/131  ab 61/032  b 011 

11/11۰  fg ۰3/1166  bc 60/311  de 69/303  f 611 

۰1111 
۷0/001  e 16/1132  bc 2/320  c 23/33۷  fg 311 

60/093  de ۷0/1609  a 1۷/119  ab  16/0۷1  ab 111 

61/211  c 32/166۷  ab 01/163  ab 10/01۷  bc 011 

۰۰/3۷1  g 11/11۰2  cd 11/31۷  e 02/316  g 611 

91111 
3۷/1۰۷  f 3۰/1119  c 03/369  de ۷1/319  f 311 

۰۷/0۰2  de 10/1630  ab 02/310   cd 11/012  c 111 

29/260  c 93/1613  ab 69/32۰  c 6۰/113  d 011 

 ندباشیمدرصد  0بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال   داریمعن فااختل انگریب متفاوت حروف های دارایمیانگین
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 گرید طرف از و است دهیگرد خشک ماده دیتول و رشد
 سبب یکانوپ نییپا یها برگ به یکاف نور دنینرس اثر در

 شدن خارج تینها در و فتوسنتز در آنها مشارکت کاهش
و همکاران لیندگویست ) شود یم دیتول ریمس از آنها

 رقابت و برگ سطح کاهش ،یانداز هیسا اثر در (.6111
 لابا تراکم در دانه وزن دانه، پرشدن و یشیرو بخش نیب

 رد که یطوربه نیبنابرا گردد.می نییپا تراکم از کمتر
 یم یحد تا بوته تراکم شیافزا شود یم دهید 3 جدول
 و شود سطح واحد در دانه عملکرد شیافزا موجب تواند

 دانه عملکرد شیافزا در یچندان یریتأث آن از شتریب
. گردد زین آن کاهش موجب تواندی میحت و نداشته
 تعداد بودن کم علت به پائین های تراکم در دانه عملکرد

 برای رقابت علت به بالا تراکم در و سطح واحد در بوته
 ناهماهنگی ایجاد همچنین و رشد در موثر عوامل جذب

)صابری و  شود می محدود ماده و نر های گل ظهور در
 بالا های تراکم در دانه عملکرد افزایش(. 6112همکاران 

 در بلال تعداد افزایش به توان می را حاضر تحقیق در
 دیگر یاجزا اما داد نسبت بالا تراکم در سطح واحد

 در دانه هزار وزن و بلال در دانه تعداد یعنی دانه عملکرد
 دانه عملکرد افزایشهرچند . داد نشان کاهش بالا تراکم

 تواندمی سطح واحد در بوته تعداد افزایش نتیجه در
 افزایش جبران کند ولی با را بوته هر در عملکرد کاهش
 منض و یافته افزایش گیاهان میان در رقابت بوته تراکم
 ورط به گیاه پوشش تاج که گلدهی مرحله در اندازی سایه
 و ضعیف افشانی گرده موجب است گردیده تشکیل کامل
 راث نقطه اولین نتیجه در که شود می عقیم گلهای ظهور

 تعداد کاهش و اقتصادی عملکرد روی فرایند این حاصل
 . (6112)شای و همکاران  بود خواهد ردیف در دانه

 تراکم اثر بررسی در( 6112) شاپیرو و ورتمن
 هیبرید دو عملکرد اجزای و عملکرد بر کاشت الگوهای و

 افزایش موجب تراکم افزایش که گرفتند نتیجه ذرت
 هزار ۰0 تراکم از دانه عملکرد بیشترین و شد دانه عملکرد

 با ذرت دانه عملکرد افزایش. آمد بدست هکتار در بوته
 واحد رد بوته بهینه تراکم به رسیدن تا بوته تراکم افزایش
 دارد مطابقت نیز دیگر پژوهشگران نتایج با سطح،

 (.6110و گیویدو و همکاران  6112کوکس و همکاران )
 رب نیتروژنه کود سطوح مختلف اثر میانگین مقایسه در

 کود سطح افزایش با شد مشاهده ذرت دانه عملکرد
 مطالعه این در شد. افزوده دانه عملکرد بر نیتروژنه
 گرم 11/1109 متوسط با ذرت در دانه عملکرد بالاترین

 دیده نیتروژنه کود کیلوگرم 111 سطح در مترمربع در
 در کیلوگرم 011 سطح و مذکور سطح بین چند هر شد

. وجود نداشت داری معنی اختلاف آماری نظر از هکتار
 متوسط با ترتیب به دانه عملکرد ترین پایین همچنین

 و 311 سطوح در گرم در مترمربع 21/1119 و 31/1113
 (.2 جدول) بدست آمد هکتار در نیتروژن  کیلوگرم 611

 در نیتروژنه کود کاربرد اثر در دانه عملکرد افزایش
 ننیتروژ مثبت تأثیر از ناشی توان می را حاضر تحقیق

 با که داد نسبت دانه هزار وزن و بلال در دانه عدادت بر
همتی و همکاران  و  (611۰) ینالدیر و پاولوید قاتیتحق

 شاپیرو و ورتمن گزارش در. دارد طابقت( م6116)
 نمایی طور به نیتروژن افزایش با دانه عملکرد (6112)

 660 مصرف با ذرت دانه عملکرد حداکثر و یافت افزایش
 نهنیتروژ کود مثبت نقش. آمد بدست هکتار در کیلوگرم

 پژوهشگران سایر توسط  ذرت دانه عملکرد افزایش در
 اثر یبررس با (.6110 برونز و آباس) است تأیید شده نیز

 مورد رقم دو هر شد مشاهده تراکم و رقم ترکیبی
 تیبتر به را دانه عملکرد ترین پایین و بالاترین بررسی

. دادند نشان هکتار در بوته هزار 21 و ۰1 سطوح در
 باعث 3۷1 و ۷11  رقم در هکتار در بوته هزار 91 تراکم

 هزار ۰1 سطح با مقایسه در دانه عملکرد مقدار کاهش
 دار معنی آماری نظر از مذکور کاهش چند هر شد بوته
 متقابل اثر( 6111) طهماسبی و یاگموری(. 6شکل ) نبود
 گزارش دار معنی دانه عملکرد لحاظ از را تراکم و رقم

 ۰0 تراکم با ترکیب در ۷11 رقم داشتند اظهار و کردند
 خود به را دانه عملکرد بالاترین هکتار در بوته هزار

 .است حاضر تحقیق نتایج با همسو که داد اختصاص
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 تراکم بر عملکرد دانه ذرت ورقم  مقایسه میانگین برهمکنش -2شکل 
 

 کود و تراکم سطوح اثر متقابل بررسی رد
 که بالاترین عملکرد شد مشاهده دانه عملکرد بر نیتروژنه

هزار بوته در هکتار و  ۰1دانه در ترکیب تیماری تراکم 
کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار با مقدار  111میزان 

گرم در مترمربع و کمترین عملکرد دانه در ۷0/1609
کیلوگرم  611هزار بوته در هکتار و کاربرد  21تراکم 

مربع گرم در متر ۰1/۰31نیتروژن در هکتار با مقدار 
 بالاترین تراکم سطوح از یک هر(. ۷بدست آمد )جدول 

 اننش نیتروژنه کود از تفاوتیم سطح در را دانه عملکرد
 در بوته هزار ۷1 و ۰1 تراکم سطح دو بطوریکه دادند
 کود کیلوگرم 111 سطح در دانه عملکرد بالاترین هکتار

 دانه عملکرد بالاترین بوته هزار 21 تراکم سطح نیتروژنه،
 بوته هزار 91 تراکمدر  و کیلوگرم 011 کودی سطح در

 کیلوگرم 311 سطح با ترکیب در دانه عملکرد بالاترین
 پایین های تراکم در (.۷ جدول) بدست آمد نیتروژنه کود

 رکمت دانه عملکرد مربع متر در بلال تعداد کاهش دلیل به
 افزایش دلیل به نیتروژن کاربرد افزایش و است

 دح تا نیتروژن از استفاده در گیاه هر ظرفیت محدودیت
 صورت به اضافی نیتروژن و است بوده مؤثر معینی
و  )مکاریان شودیم خارج گیاه دسترس از و مانده مازاد

 واحد در دانه عملکرد تراکم، افزایش با (.6113همکاران 
 افزایش سطح واحد در بلال تعداد افزایش دلیل به سطح

 به عوامل سایر لحاظ از که بود درحالی این و ابدییم
 به نداشت وجود محدودیت نیتروژن، غذایی عنصر ویژه

 در ننیتروژ باید بوته تراکم افزایش موازات به دلیل همین
 اکمتر و رقم به بسته رنج کی تا و یابد افزایش دسترس

 یم دانه عملکرد شیافزا موجب تروژنین شیافزا بوته،
 اثر (13۰9ایزدی و امام ) .(6112)زامان و خان  گردد

 دار معنی دانه عملکرد بر را نیتروژن و تراکم متقابل
 دانه عملکرد بیشترین داشتند اظهار وکرده  گزارس

 کیلوگرم 1۰1 مصرف با( هکتار در کیلوگرم 12۷29)
. آمد بدست هکتار در بوته هزار 91 تراکم از و نیتروژن

 همکاران و مونیویگس و (6111) و همکارانلیندگویست 
 ۰1 تراکم سطح ترکیب در را دانه عملکرد بالاترین (6110)

 در کیلوگرم 601 تا 1۰1 نیتروژن سطح وبوته  هزار
 .نمودند گزارش هکتار

 
 کلروفیل شاخص

 اثرات تنها داد نشان هاداده واریانس تجزیه
 صفت لحاظ از( ٪1 آماری سطح در) کود و تراکم اصلی

 میانگین مقایسه(. 3 جدول) بود دار معنی کلرفیل شاخص
 تراکم سطح چند هر داد نشان تراکم مختلف سطوح اثر
 را لیکلروف شاخص بالاترین هکتار در بوته هزار ۷1

 هزار ۰1 و 21 سطوح و مذکور سطح بین اما داد نشان
 این در. نشد دیده داری معنی اختلاف هکتار در بوته

 هزار 91 تراکم سطح به کلرفیل شاخص پایینترین مطالعه
 سطوح بین در (.0 جدول) داشت تعلق هکتار در بوته

 و بالاترین داد نشان تیمارها میانگین مقایسه کودی
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 متوسط با ترتیب به( Spad) کلرفیل شاخص پایینترین
 کیلوگرم 611 و 011 سطوح به ترتیب هب  ۰1/23 و 11/۷2

 تروژنین (.2 جدول) داشت تعلق هکتار در نیتروژنه کود
 با و گردندیم محسوب اهانیگ برای ضروری عنصر

 گوگرد یوحت ژنیاکس دروژن،یه کربن، رینظ عناصری
 دهاییاس رینظ ارزشمند اریبس موادی ود شویم بیترک
 ازهایب و دهایآلکالوئ ل،یکلروف ک،ینوکلئ دهاییاس نه،یآم

. (6111سیدلار و همکاران ) دینمایم دیتول را ینیپور
 سنتز و نور جذب برای یمکان عنوان به لیکلروف وجود
 تروژنین به وابسته اهانیگ نمو و رشد برای لازم مواد

 با تروژنین واقع در .(611۷آزیز و آدیتونجی ) باشدیم
 تما کی نکهیا به توجه با) لیکلروف ساختمان در شرکت

 لیکلروف درون هایدرحلقه کربن اتم چهار و تروژنین
 دارد لیکلروف ساختدر  میمستق ریتأث( وجود دارد

 اثر (6119هیلز ) و پاینتر. (611۰)دیپاولو و رینالدی 
 برگ کلروفیل شاخص مقدار بر را نیتروژن مصرف

 (Spad- 502)اندازه گیری شده با استفاده از دستگاه 
 سطح افزایش با داشتند اظهار و کردهگزارش  دار معنی

ونز بر .شود می افزوده کلرفیل شاخص مقدار بر نیتروژن
 کلرفیل شاخص بر را نیتروژنه کود اثر( 6110) و آباس

 لکلرفی شاخص بالاترین و نمودند گزارش دار معنی برگ
 که کردند مشاهده نیتروژنه کود اعمال تیمارهای در را

 .است حاضر تحقیق نتایج با همسو
 

 خروستاج وماسیب
 اصلی اثرات داد نشان هاداده واریانس تجزیه

 متقابل اثرات و( آماری ٪1 درسطح) کود و تراکم رقم،
 بر(  آماری ٪0 سطح در) تراکم در رقم و تراکم در کود

 در (.3 جدول) بودند دار معنی خروس تاج وماسیب
 دیده خروس تاج وماسیب مقدار بر رقم نوع اثر بررسی

 بالاتری وماسیب از 3۷1 رقم با رشد در خروستاج شد
 با مقایسه در ۷11 رقم. بود برخوردار ۷11 رقم به نسبت

 کاهش درصد ۰/11 را هرز علف وماسیب مقدار 3۷1 رقم
 مشاهده (611۷و همکاران )لیندگویست (. 1 جدول) داد

 شاخص و ارتفاع یدارا که ذرت از ییدهایبریه نمودند
 تحمل بودند، یترمتراکم یکانوپ و شتریب برگ سطح

 آنها نیهمچن دادند نشان پنبه گاو علف به نسبت یشتریب
 هرز،علف به یزراع اهیگ تحمل در که کردند انیب

 ترمهم ،یاهیگ مختلف یها اندام به خشک ماده صیتخص
 قیتحق در. باشد یم افتهی تجمع خشک ماده مقدار کل از

 رقابت قدرت از 3۷1 رقم به نسبت ۷11 رقم حاضر
 نسبت را خروس تاج وماسیب و بوده برخوردار بالاتری

 با مطالعه این در. داد کاهش یداریمعن بطور 3۷1 رقم
 کاسته خروس تاج وماسیب از ذرت تراکم سطوح افزایش

 هکتار در بوته هزار 91 تراکم سطح که طوری به شد
 90/01۷) خروس تاج خشک وزن کمترین اینکه بر علاوه
 وزن، بلکه داد اختصاص خود به را( مربع متر در گرم

 ۷1 هزار، 21 تراکم سطوح به نسبت را خروس تاجخشک 
 11/1۷ ،12/31  ترتیب به هکتار در بوته هزار ۰1 و هزار

 نتیجه این کسب(. 0 جدول) داد کاهش درصد 92/0 و ،
 یاهگ رقابتی فشار ذرت، تراکم افزایش با که است آن مؤید

 کاهش آن نتیجه که یابد می افزایش هرزعلف بر زراعی
 (.6111)فرنیا و منصوری  است هرز علف  توده زیست

 همکاران و بالم و( 6113و همکاران ) مکاریان
 راکمت افزایش با که گرفتند نتیجه تحقیق طی در (6111)

 بیوماس مربع متر در بوته 0/9 به 1/۷ از ذرت گیاهی
 همکاران وایوانز  مطالعات نتایج .یافت کاهش هرز علف

 آن بذر تولید و رهتسلمه توده زیست داد نشان (6113)
 هکتار در بوته هزار ۷3 تراکم با ذرت کانوپی زیر در

 یاهوهیش و ذرت تراکم ریتاث یبررس در. کرد پیدا کاهش
 تراکم اثر ذرت مزارع در هرز یهاعلف تیریمد مختلف

 و کرده گزارش دارمعنی هرز هایعلف تعداد بر را بوته
 و بوته هزار 91 تراکم در را هرز علف وماسیب کمترین
 در بوته هزار ۷1 تراکم را هرز علف وماسیب بالاترین

 محققان. (611۷آزیز و آدیتونجی بدست آوردند ) هکتار
 ساختن محدود در زراعی گیاه تراکم افزایش تأثیر زیادی
 اندنموده گزارش را هرز هایعلف از ناشی رقابتی اثرات

و نورسی و دیتوماسو  6113و همکاران  )مکاریان
 سطوح به خروس تاج وماسیب واکنش مطالعه در .(6110

 در لوگرمیک 011 که تیمار شد مشاهده نیتروژنه کود
 مربع متر در گرم 91/۷11 متوسط بانیتروژن  هکتار

 بین چند هر داد اختصاص خود به را وماسیب بالاترین
 هکتار در نیتروژن کود کیلوگرم 111 سطح و سطح این
 (.2 جدول) نشد دیده داری معنی اختلاف آماری نظر از

 یم قرار ریتاث تحت را یزراع اهیگ رشد تنها نه کودها
 و زانیم  و گذارند ریتاث زین هرز یهاعلف بر بلکه دهند
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 بذر تعداد بر تروژنین کود مخصوصا کودها کاربرد
 اثر هرزعلف بیوماس و خاک در هرزعلف زده جوانه

 یشتریب یهااهچهیگ تروژن،ین زانیم شیافزا با. گذاردیم
 بالاتری خشک وزن از و داشت خواهند حضور

(. 6112بارکر و همکاران ) بود خواهند برخوردار
 یهاعلف که نمودند انیب (6111و همکاران )لیندگویست 

 استفاده ییغذا عناصر از ازین مورد زانیم از شتریب هرز
 ممکن لوکس یهاکننده مصرف نیا جهینت در و کنند یم

 تمطالعا. ببرند بهره کود از یزراع اهانیگ از شتریب است
فعل نفع به شتریب کود افزودن که اند داده نشان یادیز

 و یزراع اهانیگ که است یهیبد .است بوده هرز یها

 ییغذا عناصر سطوح به یمتفاوت پاسخ هرز یهاعلف
 در .(6111و همکاران  بلکشاو) دهند یم نشان خاک

 خروس تاج مخلوط در( 611۷آبوزینا و همکاران ) تحقیقی
 شد، مصرف تروژنهین کود یبالا سطوح یوقت ذرت، و

 اب سهیمقا در یشتریب تروژنین برابر 0/6 خروس تاج
 تراکم ترکیبی سطوح میانگین مقایسه .کرد جذب ذرت
 نشان خروس تاج وماسیب بر اثر لحاظ از رقم نوع و بوته
  را خروس تاج وزن بالاترین و کمترین رقم دو هر که داد
 هکتار در بوته هزار 21 و  هزار 91 تراکم در ترتیب به

 (.3 شکل) داشتند

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 خروسبیوماس تاج ایرقم در تراکم بر ترکیب تیماری -3شکل 

 
 و تراکم تیماری ترکیبات میانگین مقایسه در

 سخرو تاج هرز علف وماسیب بر اثر نظر از نیتروژنه کود
 افزایش با ذرت تراکم سطح چهار هر در شد مشاهده

. شد افزوده خروس تاج هرز علف وماسیب بر کود سطح
 هزار 91 تراکم ترکیب در خروس تاج وماسیب کمترین

 بالاترین و نیتروژنه کود کیلوگرم 611 با هکتار در بوته
 در بوته هزار 21 تراکم در خروس تاج هرز علف وماسیب

 هکتار در نیتروژنه کود کیلوگرم 011 با ترکیب در هکتار
 (.۷ جدول) شد دیده

 
 نتیجه گیری 

 در بوته هزار ۰1 تراکم در دانه عملکرد نیشتریب     
 بدست هکتار در تروژنین لوگرمیک 111 کاربرد و هکتار

 بوته هزار ۷1 و 21 تراکم سطوح در مطالعه این در. آمد

 تهتوانس هرز علف نیتروژنه کود افزایش با هکتار درذرت 
 و نماید استفاده کود از کارآمدتری صورت به است

 بوته تراکم افزایش با اما دهد افزایش را خود بیوماس
 لازم غذایی مواد همچنین و انداریسایه علت به ذرت
 نیتروژن و نور منابع از هرز علف ذرت، بوته رشد جهت

 به آن بیوماس و شد محروم است لازم رشد برای که
 هرزعلف وماسیب نیکمتر کهیبطور. افتی کاهش شدت

 کاربرد و هکتار در بوته هزار 91 تراکم در خروس تاج
 نسبت 11۷ رقم البته. شد حاصل تروژنین لوگرمیک 611

 و بوده برخوردار یشتریب یرقابت قدرت از 3۷1 رقم  به
. داد کاهش یداریمعن بطور را هرز علف وماسیب

 کود میزان افزایش داشت اظهار توان می بنابراین
 ایشافز به کمکی تنها نه ذرت پایین هایتراکم در مصرفی

 و رشد افزایش با بلکه نکرده ذرت گیاه توسعه و رشد

a
ab

c
c

b
bc

c

d

۴۰۰

۴۵۰

۵۰۰

۵۵۰

۶۰۰

۶۵۰

۷۰۰

۷۵۰

۸۰۰

۶۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰

س
رو

خ
ج 

تا
س 

ما
یو

ب

(g
.m

-2
)

تراکم

(Plant.ha-1)

SC370

SC704



 301                                                                ...  اثر تعداد بوته و کود اوره بر خصوصیات زراعی هیبریدهای ذرت و تجمع ماده خشک

 

 

 گیاه عملکرد و داده عکس نتیجه هرز های علف توسعه
 افزایش بالا های تراکم در اما. دهدمی کاهش را ذرت

 افزایش و ذرت رشد تحریک با تواند می کود مصرف
، گیاه عملکرد افزایش بر علاوه مذکور گیاه اندازی سایه
 بر .کند محدود نیز را هرز های علف توسعه و رشد

 منطقه در کشاورزان به آمده بدست جینتا اساس
 عملکرد حصول یبرا که شودیم هیتوص اندوآبیم

 و هکتار در بوته هزار ۰1 تراکم با ۷11 رقم از مطلوب
 .دنینما استفاده هکتار در تروژنین لوگرمیک 111 مقدار
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