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 چکیده

-دانه ذرتو برخی صفات مورفولوژیک  عملکرد ياجزا ،عملکرد بر بوته تراکم و کاشت الگوي اثر بررسی منظور به

 سه در تصادفی کامل هايبلوك طرح درقالب فاکتوریل پالت اسپلیت صورت به آزمایشی ،مختلف کاشت تاریخ دو در اي
- کرت در) اردیبهشت 30 و اردیبهشت 15( کاشت تاریخ مختلف سطوح. گرفت انجام 1388 سال ماه اردیبهشت در تکرار

 در بوته 90000و بوته 82500 بوته، 75000( بوته تراکم و زیگزاگ هردیف دو و ردیفه تک کشت الگويدو  و اصلی هاي
، بوته در بالل تعداد ،دانه عملکرد بیشترین که داد نشان نتایج. گرفتند قرار فرعی هايکرت در فاکتوریل صورت به) هکتار
 بوته هزار 75 تراکم و زیگزاگ هردیف دو کشت الگوي با) اردیبهشت 30( دوم کاشت تاریخ از بالل طول و دانه هزار وزن
 باشد. همبستگیمنطقه زنجان میبنابراین این تیمار با انجام مطالعات بیشتر قابل توصیه در  .آمد دست به هکتار در

نشان داد که میان برخی از صفات مورد مطالعه نظیر عملکرد دانه و تعداد دانه در بالل رابطه قوي مثبتی وجود  صفات
  . دارد

  
  یهمبستگ ،عملکرد بیولوژك، تراکم ،زیگزاگ کاشتي الگو عملکرد،ي اجزا: کلیدي هايواژه
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Abstract 

In order to study the effect of planting date, planting pattern and plant density on yield and yield 

components of Zea mays cv.Maxima an experiment was conducted as split-plot factorial design on the base 

of complete randomized block with three replications at the research farm of University of Zanjan in 2009. 

Treatments consisting of different levels of planting date (15 May and 30 May) in main plots and different 

levels of plant density (75000, 82.500 and 90000 plant.ha-1) and planting patterns (one row and zigzag 

double row on the ridge) in the form of factorial in subplots. Using second planting date (30 May), zigzag 

double row planting pattern and the density of 75000 plant.ha-1 resulted in high grain yield (15.030 kg.ha-1), 

ear number per plant (1.43), thousand grain weight (265 g) and length of ear (22.3 cm). Therefore, this 

treatment could be recommended for Zanjan area. A significant phenotypic correlation indicated a strong 

positive relationship between grain yield and number of grains per ear.  
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  مقدمه
بوده  انسان غذاي تامین اصلی منبع زراعی گیاهان

. برخوردارند بیشتري اهمیت از غالت آنها بین در و
 تولیدات افزایش ،جهان رشد به رو جمعیت تغذیه براي
 به توجه با. آیندمی شمار به اولیه اهداف جزء زراعی

 در محققین بیشتر کوشش کشت، قابلی اراض محدودیت
 متمرکز سطح واحد در عملکرد افزایش بر اخیر هايسال
 از کلی طور به سطح واحد در تولید افزایش. است شده
 تنها و است ممکن زراعیبه و نژاديبه طریق دو

 باشند موفق خود غذاي تامین در توانندمی کشورهایی
 هايتوانایی پیگیر هايآزمایش و علم از استفاده با که

- توانایی این تبدیل راه وشناخته  را دام ای گیاه در بالقوه

 درجه. گذارند اجرا به و دریافته را فعل به قوه از ،ها

 دسترسی و خاك رطوبت روز، طول نور، شدت حرارت،
 که هستند محیطی عوامل ترینعمده از غذایی عناصر به
 عملیات از. دارند اثر زراعی گیاهان عملکرد و رشد بر

 و بوته تراکم بستر، تهیه شت،کا تاریخ مانند زراعی
 و ژنوتیپ نفع به محیط تعدیل براي غیره و کود مصرف
-می استفاده ژنوتیپ عملکرد پتانسیل حداکثر حصول

  ). 1376پور خواجه( شود
 محصوالت مهمترین از کی) ی.Zea mays L( ذرت
سید ( شودمی محسوب ایران در تابستانه کشاورزي

 و کشت زیر سطح ساسا بر). 2009شریفی و همکاران 
 برنج و گندم از بعد مهم محصول سومین ذرت تولید،
 ذرت عملکرد). 2006آزام و همکاران ( باشدمی دنیا در
 پایین تولیدکننده کشورهاي سایر با مقایسه در ایران در
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علل آن می ). 2009سید شریفی و همکاران ( است و از
و زمیر ایبنی( تراکم کشت بودن مناسبنا توان به

 تاریخ مانند زراعی عوامل و دیگر )1999 همکاران 
تراکمی مناسب . اشاره کرد...  و کاشت الگوي کاشت،
 در و افتهی استقرار شده، سبز خوبی به گیاه که است که

 استفاده بهینه جهت کافی فضاي رشد مراحل از کی هر
 مناسب تراکم تعیین. باشد داشته را محیطی منابع از

 فیزیولوژیکی هايویژگی از کامل گاهیآ مستلزم گیاهی،
 و تراکم مناسب. است محیطی عوامل با آن گیاه وارتباط

 بهتر استفاده موجب سطح واحد در بوته متعادل توزیع
را  عملکرد و گردیده غذایی مواد و رطوبت نور، از

کشت، سبب  تراکم پایین گیاهان اکثر در .دهدافزایش می
 بهبرداري کافی بهره رعهمز موجود پتانسیل از شودمی

 باعث نیز تراکم حد از بیش افزایش طرفی از. عمل نیاید
 و ايگونه درون رقابت افزایش طریق از عملکرد کاهش
سرمدنیا و همکاران ( گردد می برداشت شاخص نقصان
1368.(  

 تحت با که هستند عاملی دو کاشت آرایش و تراکم
 شکل تغییر طریق از کانوپی ساختار دادن قرار تاثیر

 و گیريجهت ها،برگ اندازه چونهم هوایی اندامهاي
 تداخل پتانسیل کاهش به قادر ساقه به آنها اتصال نحوه
 کانوپی نوري جذب افزایش طریق از هرز هايعلف
و مدونی و همکاران  2001وینر و همکاران ( هستند
 اقلیمی شرایط به توجه با مناسب تراکم تعیین). 2001
 شده، دستیابی به کشت ارقام مشخصات و منطقه هر

ذرت را امکان پذیر می سازد.  زراعت در عملکرد حداکثر
 هابوته بین فاصله کردن پر امکان که ذرت از ارقامی در
 ای مصرفی بذر میزان، ندارد وجود پنجه تولید طریق از

 افزایش. داردي ادیز تیاهم گیاهی جمعیت هیاول تراکم
 عملکرد افزایش سبب معینی حد تا هکتار در بوته تعداد
 کاهش دالیل. دهد می را کاهش عملکرد آن از فراتر و

 و غذایی مواد آب، نور، براي رقابت توانمی را عملکرد
 دانکن( نمود ذکر رشد کننده محدود محیطی عوامل دیگر

 در بوته 3/6 به 5/3 از ذرت تراکم افزایش). 1984

 روز 35 در را کانوپی بوسیله نور جذب کل مترمربع
یانگ ( داد افزایش درصد 75 به 60 از کاشت از بعد اول

 شیافزا به ذرت عملکرد العملعکس). 1984 و همکاران
 به هکتار در بوته 100000 تا 75000 محدوده در تراکم

). 1992هاشمی و هربرت ( باشدمی یسهم صورت
 کاشت آرایش که نشان داد )1989اتمان و ولچ ( آزمایش

 بیشتري دانه عملکرد پشته، هر روي ذرت فردی دو
 به ذرت، هايبوته ردیفه دو هايکشت در کندمی تولید
 کشت به نسبت غذایی، مواد و نور از بهتر استفاده دلیل
 بالل استقرار محل و ساقه قطر ارتفاع، از ردیفه، کی

  ).1997کولود ( شوندمی برخوردار بهتري
 در تحقیقاتی هاياولویت از کیی کاشت تاریخ تعیین

 تاریخ از بررسی هدف. باشدمی محصول هر کشت
 گیاه آن، از پس که است زمانی تعیین ذرت، کاشت
 اقلیمی عوامل تمام از را مطلوب استفاده حداکثر بتواند
 نامساعد عوامل و شرایطبا  حال عین در و نموده
و هسکله و  1974تولنیر همکاران ( مواجه نگردد محیطی

 اهیگ رشد دورهذرت  کاشت ریتاخ با). 1989وارینگتون 
 ابدییم کاهش زین دانه در رهیذخ جهت تولید و ترکوتاه

 لهستان در نیریش ذرت کاشت ریتاخ). 1980هانتر (
). 1997والیگورا ( عملکرد را کاهش داد و بالل طول
ی زمان فاصله در هنگام زود کاشت باي دیتول بالل زانیم

 کاهش یافت) ریت 5 تا نیفرورد 6( ژوئن 25 تا لیآور 25
ی شرق جنوب منطقهي برا مناسب کاشت خیتار نیبهتر و

 تا ریت 5ي (جوال 25 تا ژوئن 25ی زمان فاصله -  ایآنتال
 هدف). 2004اکتم و همکاران ( تعیین گردید) ماه مرداد 4
 بوته، تراکم کاشت، الگوي اثری بررس شیآزما نیا از
، اجزاي عملکرد بر هاآن کنشبرهم و کاشت خیتار

 نییتع وي ادانه ذرت در عملکرد و قطر و طول بالل
 در کاشت شیآرا و بوته تراکم کاشت، خیتار نیبهتر
 .بود زنجان منطقه
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  هاروش و مواد
در مزرعه  1388سال  اردیبهشت ماهاین تحقیق در 

تحقیقاتی دانشکدة کشاورزي دانشگاه زنجان به اجرا 
در طول  زنجان استان دمایی و بارندگی وضعیتدرآمد. 

آورده شده است. بافت خاك  یکآزمایش در جدول 
آن  یکیالکتر تیهداو  تهیدیاسمزرعه لومی شنی بود و 

متر بود و موس بر سانتیلییم 86/3و  54/7به ترتیب 
قسمت  4/13و  267مقدار پتاسیم و فسفر آن به ترتیب 

رصد د 12/0و مقدار نیتروژن آن  )ppm( در میلیون
 فاکتوریل پالت اسپلیت طرح بصورت آزمایش نیا بود.
. شد اجرا تکرار سه در تصادفی کامل هايبلوك پایه بر

 30 و اردیبهشت 15( کاشت تاریخ دو شامل تیمارها
 کاشت الگوي دو و اصلی هايکرت در) اردیبهشت

 بوته تراکم و)  زیگزاگ ردیفه دو و ردیفه تک کشت(
 به) هکتار در بوته 90000و تهبو 82500 بوته، 75000(

  گرفتند قرار فرعی هايکرت در فاکتوریل صورت
  

زنجان استان دمایی و بارندگی وضعیت -1 جدول        

 متوسط بارندگی  ماه
(mm) 

 بارندگی درسال
 78- 88  

(mm) 

 متوسط دما
(°C) 

دما در سال دامنه 
88-87  

(°C) 
5/9 28 دي  - 3/7 3الی  -22   
1/19 29  نبهم  - 8/3 7الی  -18   
8/37  اسفند  8/34  8/4 19الی  -11   
8/46  فروردین  9/8  2/12 25الی  -2   
8/52  اردیبهشت  3/8  4/15 20الی  0   
5/16  خرداد  5/2  2/18 23الی  8   
2/6  تیر  2/10  7/22 36الی  10   
5/4  مرداد  3/1 33الی  15 24   
2/3  شهریور  6/19  4/21 35الی  7   
7/15  مهر  7/9  7/15 6/29الی  8/1   
8/29  سالیانه متوسط  6/34 36الی  -22 11   

  
 1387زمین محل اجراي آزمایش در پائیز سال 

دیسک زده  1388شخم و در اواخر اردیبهشت ماه سال 
- بلوكسازي زمین شامل شخم، تسطیح و شد. آماده

 هايکرت در بذور شد، انجام کاشت از قبل بندي
 طول. شد کاشته مترمربع 25/26 مساحت به آزمایشی
- سانتی 75 ردیف فاصله با متر هفت کاشت هايردیف

 یک. بود کاشت خط پنج شامل آزمایشی کرت هر و متر
 به جمعاً کاشت با همزمان اوره منبع از ازته کود سوم
 صورت به نوبت دو در بقیما و کیلوگرم 30 میزان
 6الی  5 مراحل در هکتار در کیلوگرم 30 میزان به سرك
 تمام و شد استفاده ذرت تاسل ظهور از قبل و برگی

 20 میزان به تریپل سوپرفسفات صورت به فسفره کود
 با خاك آنالیز نتایج و زراعی اصول رعایت با کیلوگرم
 ذرت از تحقیق این در. شد داده زمین به پاییزه شخم
   FAO 580گروه به متعلق ماکسیما رقمي ادانه

کش بذور فراهم شده به وسیله قارچ. شد استفاده
 99شت داراي بنومیل ضدعفونی شد. بذور در هنگام کا

 عملیاتنامیه بودند. درصد قوه 5/98درصد خلوص و 
 تنک و واکاري شکنی، سله محل، عرف طبق آبیاري
 دستی صورت به هرز هايعلف کنترل و مزرعه کردن

 زمان در مرحله چند طی نظر مورد تیمارهاي در) وجین(
 دلیل به رشد، دوره طول درشد.  انجام شده هیتوص
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 استفاده شیمیایی سموم از بیماري یا آفت مشاهده عدم
  .نشد

 رسیدگی و رشد فصل انتهاي در بردارينمونه
 عملکرد اجزاي و عملکرد گیرياندازه براي فیزیولوژیکی

 با هاکرت کلیه در بردارينمونه براي. شد انجام ذرت
 انتهاي و ابتدا از متر نیم حذف و کناري ردیف دو حذف
 کلیه مترمربع 5/4 معادل سطحی از وسط، ردیف سه
 10 تعداد و برداشت بر کف صورت به ذرت هايبوته
 اجزاي و صفات گیرياندازه جهت تصادفی طور به بوته

 بوته،در بالل تعداد بالل، در دانه تعداد( شامل عملکرد
 طول و بالل قطر بیولوژیک، عملکرد دانه، هزار وزن
 افزارنرم از استفاده با آماري تجزیه. شد انتخاب) بالل

MSTAT- C ی همبستگ محاسبه براي و گرفت صورت
 و 15 نسخه SPSS افزار نرم از مختلف صفات نیب

 از %5 احتمال سطح در مارهایت نیانگیم مقایسه براي
 و شد استفاده) LSD( داریمعن اختالف حداقل آزمون
  . شد رسم Excel افزارنرم از استفاده با نمودارها

  
  بحث و نتایج

  ه ذرتعملکرد دان
 داد نشان) 2 ها (جدولداده واریانس تجزیه نتایج

تاریخ کاشت در سطح احتمال پنج درصد و  اثر که
 عملکرد الگوي کاشت، تراکم بوته و اثر متقابل آنها بر

 سهیمقا و بود دارمعنی درصد کی سطح در ذرت دانه
 تیمارها بین که داد نشان) 3 جدول( میانگین تیمارها

 که بطوریکه تیمارهایی داشت، وجود يدارمعنی اختالف
 دو کشت الگوي با) اردیبهشت 30( دوم کاشت تاریخ در

 الگوي و هکتار در بوته هزار 75 تراکم و زیگزاگ ردیفه
 کشت هکتار در بوته 82500 تراکم با ردیفه تک کشت
 میزان به ترتیب به دانه عملکرد بیشترین بودند، شده

 .آوردند دست به را ارهکت در کیلوگرم 14270 و 15030
در ایستگاه  84 -83در آزمایشی که در دو سال زراعی 

تحقیقات کشاورزي گرگان انجام گرفت، بیشترین 
مربوط به  704اي سینگل کراس عملکرد ذرت دانه

تن در هکتار و  23/7آرایش کشت دو ردیفه به میزان 
صابري و (تن در هکتار) بود  87/7هزار بوته ( 75تراکم 
 تراکم تر،سریع استقرار دلیل به احتماالً. )1389ران همکا
 گیاهان این کمتر، رقابت و مطلوب کاشت آرایش و بوته
 بیشتري دانه عملکرد و خشک ماده معین زمان کی در

 به شده جذب اشعه میزان کلی طور به. نمودند تولید
 همبستگی کانوپی کی برگی پوشش میزان با خطی طور
 دریافت اینکه براي). 1372 چکیسرمدنیا و کو( دارد

 و گیاه استقرار باید برسد حداکثر به خورشیدي تشعشع
 اگر. باشد داشته وجود مناسب کاشت آرایش و تراکم
 با مزرعه از هاییبخش گیاهان، کامل رشد زمان در
 تشعشع مصرف راندمان افت نشود، پوشیده هابرگ
 جذب هچ هر که دهدمی نشان شواهد تمام. آیدمی پدید
 و خشک ماده تولید باشد بیشتر گیاهی جامعه در نور

 کی در. بود خواهد زیادتر نیز دانه عملکرد همچنین
 برگ سطح اوال بهاره، کشت خصوص به موفق زراعت
 گیاهی جامعه توسط تشعشع حداکثر جذب جهت کافی
 زمان مدت در برگ سطح این ثانیاً و شود فراهم

  ).1991سیدیکو کریمی و ( آید بدست کوتاهتري
  

  بوته در بالل تعداد
 تاریخ بوته، تراکم سطوح ریتاث تحت بوته در بالل تعداد
). 2 جدول( گرفت و اثر متقابل آنها قرار کاشت الگوي و

 تیمارهایی داد نشان هامیانگین مقایسات از حاصل نتایج
 صورت به) ماه اردیبهشت 30( دوم کاشت تاریخ در که
 کشت هکتار در بوته هزار 75 کموترا زیگزاگ ردیفه دو
 تیمارها سایر به نسبت عدد 43/1 میزان به بودند شده
 در بوته تعداد رسدمی نظر به). 3 جدول( داشتند برتري
 برگ، سطح شاخص بر که تاثیري طریق از سطح واحد
 بوته در بالل تعداد گذاردمی نور توزیع و تشعشع جذب
 شدن مصادف نینهمچ. دهدمی قرار تاثیر تحت نیز را

 تاریخ در گرم روزهاي با ذرت رویشی رشد دوره
 بالل تعداد   که  شده باعث) اردیبهشت 30( دوم کاشت

 داد نشان واریانس تجزیه نتایج. یابد  افزایش بوته  در 



   1394/زمستان 4شماره  25ایدار/ جلد نشریه دانش کشاورزي و تولید پجمشیدي، مردانی و ...                                                             64
  
 تاثیر کاشت الگوي و تاریخ بوته، تراکم متقابل اثر که

 در هبوت نداشت. اثر تراکم دانه هزار وزن بر داريمعنی
 تاریخ متقابل اثر و کاشت تاریخ و درصد کی سطح
   دار شدمعنی درصد سطح پنج در بوته تراکم و کاشت

ي تعدادي هاگزارش با آمده بدست مقایسه ). 2 جدول(
و مختارپور و  1374راهنما و همکاران ( نیمحقق از

   .داشت مطابقت) 1385همکاران 

  

  
  بالل در دانه تعداد

و اثر متقابل آنها  کاشت الگوي و تاریخ بوته، تراکم
 مقایسه). 2 جدول( بود دارمعنی بالل در دانه تعداد بر

 اردیبهشت 30 تاریخ در که بذوري که داد نشان میانگین
 در بوته 82500 تراکم با و زیگزاگ ردیفه دو صورت به

 916( دانه تعداد متوسط بیشترین د،شدن کشت هکتار
 تیمارهاي به نسبت تیمار این). 3 جدول( داشتند را )عدد
 استفاده دسترس در منابع و محیطی عوامل از دیگر
 هايفعالیت افزایش طریق از و نموده تريکارامد

 نسبت ،مقصد سمت به هاآسمیالت انتقال و فتوسنتزي
 بیشتري دربالل دانه تعداد متوسط تیمارها سایر به

 نشان) 1389ایزدي و امام تحقیق (  جینتا. نماید تولید
 دو کاشتي الگو به مربوط بالل در دانه نیشتریب که داد

و در  بود هکتار در بوته 90000 تراکم و گزاگیز فهیرد
آزمایشی بیشترین تعداد دانه در ردیف بالل از تراکم 

در هر دانه  7/36هزار بوته در هکتار به میزان  55
ردیف به دست آمد و با افزایش تراکم از تعداد آن 

 پژوهشگران. )1389صابري و همکاران (کاسته شد 
 را بوته زیادتر هايتراکم در بالل در دانه تعداد کاهش

 گیاهی اندازسایه درون به فعال تابش نفوذ شدن کم به
 گیاه رشد سرعت کاهش ،)1993آندراد و همکاران (
 بوته هر در فتوسنتز کاهش و) 1992ان تولنار و همکار(
  . اندداده نسبت) 1997ادمیدز و دانیارد (

  
  
  

  ورد ارزیابی در ذرتم صفات واریانس نتایج تجزیه -2 جدول
  مربعات میانگین

 تغییر منابع
 درجه
 دانه عملکرد  آزادي

 بالل تعداد
  بوته در

 در دانه تعداد
  بالل

 هزار وزن
 دانه

  بالل طول  بالل قطر بیولوژیک عملکرد

 1002/08ns 0/34ns 9317/5ns 6/26ns 5034/65ns 0/002ns 1/75ns  2 تکرار

 *A(  1  *4/115373  *30/0  *2/15406  *3/1002 3409023/7 * *648/0 4/69( کاشت تاریخ

a 2  7/1598  01/0 5/4357  79/53 56/73226 آزمایشی خطاي  01/0  64/0  

 B(  1  **4/3828  0/11** 16681/3* 44/17 ns 4115578/65** 0/06ns *85/5( کشت الگوي

  AB 1  **4/2363  0/05* 22686/2* 692/39ns ** 06/1180618 0/01ns * 87/5 متقابل اثر

 *C( 2  **5/135750 **12/0  **3/162836  **6/2672 4499521/12** 0/01ns 5/21( بوته تراکم

  AC  2  **02/34585  *04/0  *3/24452  *87/742  1027908/27** 0/1ns ** 49/9 متقابل اثر

 BC  2  **6/55346  0/05** 24821/7ns 101/11ns 85550/59** 0/03ns 3/54ns متقابل اثر

 ABC  2  **02/7230  **13/0 **1/58094 338/64ns 815706/67** 0/005ns *45/4 متقابل اثر

b  20  02/945  03/0 4/5458 41/193 96/31216 آزمایشی خطاي  11/0  82/0  

CV(    42/2  96/10  04/11  75/5  81/3( تغییرات ضریب  96/7  25/4  

   ns،  *باشد.درصد می یک و پنج احتمال سطح در دار معنی و دارمعنی غیر ترتیب به **: و  
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  دانه هزار وزن
 کاشت تاریخ تیمار که داد نشان) 1 شکل( میانگین

 به هکتار در بوته هزار 75 تراکم با) اردیبهشت 30( دوم
 خود به را دانه هزار وزن بیشترین گرم 265 میزان

 با که داد نشان شده امانجی بررس. داد اختصاص

 و شد کاسته دانه هزار وزن از بوته تراکم شیافزا
 در بوته هزار 55 تراکم از دانه هزار وزن نیشتریب

صابري و ( آمد دست به گرم 4/318 مقدار به هکتار
  .)1389و صابري و همکاران  1385همکاران 

  

  
  دو تاریخ کاشت و تراکم هاي مختلف ذرت در دانه هزار وزن -1 شکل

  
    

  بوته تراکم و کاشت الگوي کاشت، ماري تاریخذرت درترکیبات تی ارزیابی مورد صفات میانگین مقایسه - 3 جدول

 تیمار
 دانه عملکرد

 )هکتار در کیلوگرم(

 در بالل تعداد
 بوته

 در دانه تعداد
 بالل

 بیولوژیک عملکرد
 )هکتار در گرم کیلو(

 بالل طول
 )متر سانتی(

1c1b1a 13310c 86/0 cd 7/801 ab 38320d 93/19  Cd 

2c1b1a 12940c 1bcd 624cd 40200d 69/21 ab 

3c1b1a 12100d 86/0 cd 420e 57480a 46/21 abc 

1c2b1a 13330c 13/1 b 3/654 cd 33500e 48/20 bcd 

2c2b1a 10300f 93/0 bcd 7/561 d 40670d 49/19 d 

3c2b1a 11030e 06/1 bc 3/560 d 49880b 12/23 a 
1c1b2a 13500c 93/0 bcd 7/727 bc 45750c 67/22 a 
2c1b2a 14270b 8/0 d 7/736 bc 40473 c 34/22 a 
3c1b2a 12240d 86/0 cd 3/646 cd 50490b 38/22 a 
1c2b2a 15030a 43/1 a 856ab 44230c 32/22 a 
2c2b2a 13470c 86/0 cd 916a 50150b 56/20 bcd 

3c2b2a 11100e 1bcd 3/524 de 59000a 71/19 d 

  .ندارند داريمعنی فاوتت درصد پنج احتمال سطح در مشترك، حرف کی حداقل داراي هايمیانگین ستون، هر در
1a :اردیبهشت 15( اول کاشت تاریخ(، 2a :دوم کاشت تاریخ )اردیبهشت 30(، 1b :اول کشت الگوي )2 ،)ردیفه تکb :کشت الگوي 

 هزار90(  سوم تراکم: 3c ،)درهکتار بوته 82500( دوم تراکم: 2c ،)هکتار در بوته هزار 75( اول تراکم: 1c ،)زیگزاگ ردیفه دو( دوم
   )هکتار در بوته
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  ذرت عملکرد بیولوژیک
کاشت در  تاریخ اثر که داد نشان واریانس تجزیه

و اثر  بوته تراکم ،کشت الگوياثر  درصد و پنج سطح
 درصد یک سطح در بیولوژیک عملکرد بر نهاآمتقابل 
 متقابل اثر میانگین مقایسه). 2 جدول( دبو دارمعنی

 30( دوم کاشت تاریخ که داد نشان) 3 جدول( تیمارها
 تراکم و زیگزاگ ردیفه دو کشت الگوي با) اردیبهشت

 15( اول کاشت تاریخ و هکتار در بوته هزار 90
 هزار 90 تراکم و ردیفه تک کشت الگوي با) اردیبهشت

 در کیلوگرم 57480 و 59000 ترتیب به هکتار در بوته
 با) اردیبهشت 15( اول کاشت تاریخ و بیشترین هکتار
 در بوته هزار 75 تراکم و زیگزاگ ردیفه دو کشت الگوي
 عملکرد کمترین) هکتار بر گرم کیلو 33500( هکتار

 کلی طور به. دادند اختصاص خود به را بیولوژیک
 سطح، واحد در گیاه تعداد افزایش با خشک ماده عملکرد

 خشک ماده میزان افزایش باعث ولی کاهش بوته تک در
 ).1368سرمدنیا و کوچکی ( شودمی سطح واحد در

  بالل قطر
 کاشت تاریخ ریتاث تحت داري معنی بطور بالل قطر

 الگوي بوته، تراکم ولی گرفت قرار) درصد پنج سطح(
 داريمعنی تاثیر صفت نیا بر آنها متقابل اثرات و کشت
 تاریخ که داد نشان هامیانگین مقایسه). 2 جدول( نداشت
 نسبت مترسانتی 28/4 بالل قطر با اردیبهشت 30 کاشت

 شکل( است داشته برتري اردیبهشت 15 کاشت تاریخ به
 همبستگی بالل در دانه تعداد و بالل قطر صفت بین). 2

 در دانه تعداد بیشترین که طوري به. داشت وجود مثبتی
 30 به متعلق و هااللب قطورترین به مربوط بالل

 مازندران استان در آزمایشی نتیجه. بود ماه اردیبهشت
 تعداد ردیف، در دانه برتعداد کاشت تاریخ که داد نشان
 بالل چوب وزن و بالل قطر بالل، طول بالل، در دانه کل
. بهترین تاریخ داشت KSC404 رقم در داريمعنی تاثیر

 5تاریخ کاشت  تن در هکتار در 2/12کاشت با عملکرد 
  .)1379رستگاري ( اردیبهشت به دست آمد

  

  
  تاریخ کاشتذرت در دو  بالل قطر -2 شکل

  
 بالل طول

 و کشت الگوي تاریخ، سطوح ریتاث تحت بالل طول
 درصد پنج مالتاح سطح درو اثر متقابل آنها  بوته تراکم
 داد نشان هامیانگین مقایسه). 2 جدول( گرفت قرار

 با) اردیبهشت 30( دوم کاشت تاریخ در ،)3 جدول(

 در بوته هزار 75 تراکم و زیگزاگ ردیفه دو کشت الگوي
 مترسانتی 67/22 مقدار به بالل طول بیشترین هکتار

 تاریخ که شد داده نشان آزمایشی در. شد مشاهده
 که طوري به گذاردیم تاثیر بالل طول بر کاشت

 گرگان نطقهم در تیر سوم تاریخ در بالل طول بیشترین
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 همچنین). 1386مختارپور و همکاران ( آمد دست به
 از بالل طول بیشترین که داد نشان آزمایشی جینتا

 دست به مترسانتی 35/17 با ردیفه دو کاشت آرایش
. افتی کاهش بالل طول بوته تراکم افزایش با و آمد

 به هکتار در بوته هزار 55 تراکم از بالل طول بیشترین
 نیز دیگر محققان). 1389ابري و همکاران ص( آمد دست
مختارپور و ( افتندی دست مشابهی نتایج به زمینه این در

 طور به). 1386بخش و همکاران و فیض 1385همکاران 
 جذب براي هابوته بین رقابت بوته، تراکم افزایش با کلی

 کاهش بالل طول و شده بیشتر فتوسنتزي فعال تشعشع
  . یابدمی

 تعداد بین که داد نشان همبستگی بضرای نتایج
 درصد یک سطح در دانه عملکرد با بالل در دانه

 با ،)741/0**( داشت وجود داريمعنی و مثبت همبستگی
 یافت، افزایش دانه عملکرد بالل در دانه تعداد افزایش
 هزار وزن بوته، در بالل تعداد و بالل در دانه تعداد بین
 - 494/0** و - 766/0** ترتیب به دانه عملکرد و دانه

  درصد یک سطح در داريمعنی و منفی همبستگی
 تعداد بوته، در بالل تعداد افزایش با عنیی ،مشاهده شد

 بین رقابت دلیل به این که می یابد کاهش بالل در دانه
. آیدمی بوجود فتوسنتزي مواد دریافت جهت مخازن

 همبستگی دانه عملکرد و دانه هزار وزن بین همچنین
 دانه عملکرد شیافزا و داشت وجود داريمعنی و منفی
 باي دار_یمعن بطور شیآزما نیا در سطح واحد در
 رسدیم نظر به است مرتبط  بالل در دانه تعداد شیافزا
 دانه واحد هر به افتهی اختصاصي فتوسنتر مواد سهم
 مقصد، تعداد بودن زیاد با گرید عبارت به( کاهش

 در و) اند شده میتقس دانه زیادي تعداد نیب اسیمیالتها
ی همبستگ کی دانه هزار وزن و باال عملکرد نیب جهینت
 همبستگی بالل طول و بالل قطر. است آمده بوجوی منف
 درصد پنج سطح در دانه عملکرد با داريمعنی و مثبت
 دانه تعداد شیافزا با بالل قطر و طول شیافزا. داشتند

 باشد داشتهی پ در را دعملکر شیافزا تواندی م بالل در
  ).4 جدول(

 30 کاشت ش تاریخیآزما نیا جینتا به توجه با
 تراکم و زیگزاگ ردیف دو کشت الگوي با ماه اردیبهشت

-یم هیتوص زنجان براي منطقه هکتار در بوته هزار 75
ي برا منطقه نیا در مایماکس رقم کهیی آنجا ازی ول شود
ي هایبررس گرفت،یم قراری بررس مورد بار نیاول
-پیشنهاد می زنجان مختلف نقاط در آن تکرار و شتریب

  .گردد

  

  

 ذرت صفات همبستگی ضرایب -4 جدول

بالل طول  
)رمتسانتی(  

بالل قطر  
 سانتی(

)متر  

 زیست عملکرد
 رد کیلوگرم( توده

)هکتار  

 هزار وزن
 دانه

)گرم(  

 دانه تعداد
بالل در  

 بالل تعداد
بوته در  

دانه عملکرد  
 رد گرم کیلو(

)هکتار  

 صفات

دانه عملکرد 1        

     1 - 28/0 بوته در بالل تعداد *   

    1 - 76/0 ** 74/0 بالل در دانه تعداد **  

   1 27/0  - 31/0 * 49/0- دانه هزار وزن **  

  1 - 30/0 * - 21/0  33/0 * 18/0 بیولوژیک عملکرد   

 1 25/0  21/0  36/0 * - 33/0 * 32/0 بالل قطر *  
1 29/0 * 30/0 * - 02/0  14/0  02/0  30/0 بالل طول *  

ns،  *میباشد. درصد پنج و یک احتمال سطح در دار معنی و دارمعنی غیر ترتیب به**:  و  
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  استفاده مورد منابع

 رقم ايدانه ذرت عملکرد اجزاي و عملکرد بر نیتروژن سطوح و بوته تراکم کاشت، آرایش اثر .1389، ي امام و حم ایزدي
 .239- 251):3(12 ،ایران زراعی علوم مجله .704 کراس سسینگل

 .صفحه 386.اصفهان صنعتی دانشگاه دانشگاهی نشر انتشارات. زراعت مبانی و اصول .1376 ،رم پورخواجه

. مازندران طیشرا در KSC404 ذرت عملکرد اجزا و عملکرد بر بوته تراکم و کاشت خیتار ریتاث .1379 ،مي رستگار
  .صفحه 104. نباتات اصالح و زراعت گروه ارشد، کارشناسی نامه پایان

. فالت گندم محصول و زنیپنجه در بذر نتیجه در بذر تراکم و ازته کود اثر .1374 ،ع کاشانی و ق نورمحمدي ع، راهنما
 .13-14): 4( 11 ،بذر و نهال

 شرایط در گندم مختلف تراکم شش و رقم دو در عملکرد با آن رابطه و زنیپنجه تغییرات روند بررسی .1373 ،ا سراغی
 .اهواز چمران شهید دانشگاه نباتات، اصالح و زراعت گروه ارشد، کارشناسی نامه پایان. اهواز هوایی و آب

 . صفحه 467،مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات). ترجمه( زراعی گیاهان فیزیولوژي .1368 ،ع کوچکی و غ سرمدنیا

 فردوسی دانشگاه دانشگاهی جهاد انتشارات). ترجمه( زراعی گیاهان وژيفیزیول .1372 ،ع کوچکی و غ سرمدنیا
  .صفحه 467،مشهد

 از برخی و عملکرد بر کاشت آرایش و تراکم تاثیر بررسی .1385 ،ح آبادشریف حیدري و د مظاهري ر،ع صابري
  .67-76):1(13،طبیعی منابع و کشاورزي علوم مجله. 647 کراس وي تري زراعی خصوصیات

 و عملکرد روي بر کاشت آرایش و بوته تراکم اثر .1389 ،م عسکر و ا مساوات ،ح مختارپور ،تم بخشفیض ر،ع ريصاب
 .123-136): 2(26- 2 ،بذر و نهال زراعیبه مجله. 704 کراس سینگل رقم ايدانه ذرت دانه عملکرد اجزاي

 رقم گندم کیفیت و عملکرد بر بذر تراکم و آبیاري فمختل هايرژیم اثرات بررسی و رشد روند تعیین .1372 ،ع طباطبایی
 چمران شهید دانشگاه نباتات اصالح و زراعت گروه ارشد، کارشناسی نامهپایان. اهواز هوایی و آب شرایط در فالت
 .اهواز

 بر وتهب تراکم و هاپنجه حذف تاثیر .1386 ،ف شیخ و رع صابري ،اس مساوات ،ح مختارپور ،ن نعمتی ت،م بخشفیض
 .125-130: 77 ،سازندگی و پژوهش. شیرین ذرت بالل عملکرد اجزاي و عملکرد روي

 نیریش ذرت بالل عملکردي رو بر بوته تراکم و کاشت خیتار اثر .1385 ،راي صابر و تمي بز ،اس سادات ح، مختارپور 
)Zea mays L. var saccharata (KSC403 su .8 ،رانیای زراع علوم مجله)171-183): 2.  

 علوفه کیفی و کمی عملکرد بر بوته تراکم و کاشت تاریخ اثر .1386 ،رع صابري و تم بزي ،اس مساوات ح، مختارپور 
  .473-487): 4(23 ،بذر و نهال مجله. بهاره کشت در KSC403 شیرین ذرت
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	يﺎﻫﯽﻠﺻاو وديﻮﮕﻟاﺖﺸﮐﮏﺗﻪﻔﯾدروودﻔﯾدرﻪگاﺰﮕﯾزوﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑ)75000،ﻪﺗﻮﺑ82500ﻪﺗﻮﺑو90000ﻪﺗﻮﺑرد رﺎﺘﮑﻫ (ﻪﺑترﻮﺻﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓردتﺮﮐيﺎﻫﯽﻋﺮﻓراﺮﻗﺪﻨﺘﻓﺮﮔ .ﺞﯾﺎﺘﻧنﺎﺸﻧدادﻪﮐﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاد،داﺪﻌﺗلﻼﺑردﻪﺗﻮﺑ ، نزوراﺰﻫﻪﻧادولﻮﻃلﻼﺑزاﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐمود)30ﺖﺸﻬﺒﯾدرا (ﺎﺑيﻮﮕﻟاﺖﺸﮐودﻔﯾدرﻪگاﺰﮕﯾزوﻢﮐاﺮﺗ75راﺰ
	:اﺰﺟا ي،دﺮﮑﻠﻤﻋﻮﮕﻟا يﺖﺷﺎﮐگاﺰﮕﯾز،ﻢﮐاﺮﺗ ،كژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ،ﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽ
	،تراﺮﺣتﺪﺷ،رﻮﻧلﻮﻃ،زورﺖﺑﻮﻃركﺎﺧوﯽﺳﺮﺘﺳد ﻪﺑﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾاﺬﻏزاهﺪﻤﻋﻦﯾﺮﺗﻞﻣاﻮﻋﯽﻄﯿﺤﻣﺪﻨﺘﺴﻫﻪﮐ ﺮﺑﺪﺷرودﺮﮑﻠﻤﻋنﺎﻫﺎﯿﮔﯽﻋارزﺮﺛاﺪﻧراد .زاتﺎﯿﻠﻤﻋ ﯽﻋارزﺪﻨﻧﺎﻣﺦﯾرﺎﺗﺎﮐ،ﺖﺷﻪﯿﻬﺗ،ﺮﺘﺴﺑﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑو فﺮﺼﻣدﻮﮐوهﺮﯿﻏياﺮﺑﻞﯾﺪﻌﺗﻂﯿﺤﻣﻪﺑﻊﻔﻧﭗﯿﺗﻮﻧژو لﻮﺼﺣﺮﺜﮐاﺪﺣﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘدﺮﮑﻠﻤﻋﭗﯿﺗﻮﻧژهدﺎﻔﺘﺳاﯽﻣ
	نﺎﻫﺎﯿﮔﯽﻋارزﻊﺒﻨﻣﯽﻠﺻاﻦﯿﻣﺎﺗياﺬﻏنﺎﺴﻧا هدﻮﺑ وردﻦﯿﺑﺎﻬﻧآتﻼﻏزاﺖﯿﻤﻫايﺮﺘﺸﯿﺑﺪﻧرادرﻮﺧﺮﺑ . ياﺮﺑﻪﯾﺬﻐﺗﺖﯿﻌﻤﺟورﻪﺑﺪﺷرنﺎﻬﺟ،ﺶﯾاﺰﻓاتاﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﻋارزءﺰﺟفاﺪﻫاﻪﯿﻟواﻪﺑرﺎﻤﺷﯽﻣﺪﻨﯾآ .ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑ ﺖﯾدوﺪﺤﻣﺿارا ﯽﻞﺑﺎﻗ،ﺖﺸﮐﺶﺷﻮﮐﺮﺘﺸﯿﺑﻦﯿﻘﻘﺤﻣرد لﺎﺳيﺎﻫﺮﯿﺧاﺮﺑﺶﯾاﺰﻓادﺮﮑﻠﻤﻋردﺪﺣاوﺢﻄﺳﺰﮐﺮﻤﺘﻣ هﺪﺷﺖﺳا .ﺶﯾاﺰﻓاﺪﯿﻟﻮ
	دﻮﺷ)ﻪﺟاﻮﺧ رﻮﭘ1376 .( ترذ)
	ﯾ (ﯽﮑزاﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣتﻻﻮﺼﺤﻣ يزروﺎﺸﮐﻪﻧﺎﺘﺴﺑﺎﺗردناﺮﯾابﻮﺴﺤﻣﯽﻣدﻮﺷ) ﺪﯿﺳ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻔﯾﺮﺷ2009 .(ﺮﺑاسﺎﺳﺢﻄﺳﺮﯾزﺖﺸﮐو ،ﺪﯿﻟﻮﺗترذﻦﯿﻣﻮﺳلﻮﺼﺤﻣﻢﻬﻣﺪﻌﺑزامﺪﻨﮔوﺞﻧﺮﺑ ردﺎﯿﻧدﯽﻣﺪﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و مازآ2006 .(دﺮﮑﻠﻤﻋترذ ردناﺮﯾاردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑﺮﯾﺎﺳيﺎﻫرﻮﺸﮐهﺪﻨﻨﮐﺪﯿﻟﻮﺗﻦﯿﯾﺎﭘ
	ﺎﻫ،زاهﻮﻗﻪﺑﻞﻌﻓارﻪﺘﻓﺎﯾردوﻪﺑاﺮﺟاﺪﻧراﺬﮔ .ﻪﺟرد
	زا و ﺖﺳا) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻔﯾﺮﺷ ﺪﯿﺳ2009 .( ﯽﻣ نآ ﻞﻠﻋ ﻪﺑ ناﻮﺗﺎﻧﺐﺳﺎﻨﻣندﻮﺑﺖﺸﮐ ﻢﮐاﺮﺗ)ﯽﻨﺒﯾا ﺮﯿﻣز و نارﺎﮑﻤﻫ1999(ﺮﮕﯾد وﻞﻣاﻮﻋﯽﻋارزﺪﻨﻧﺎﻣﺦﯾرﺎﺗ ،ﺖﺷﺎﮐيﻮﮕﻟاﺖﺷﺎﮐو ...دﺮﮐ هرﺎﺷا . ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻤﮐاﺮﺗ ﻪﮐ ﺖﺳاﻪﮐهﺎﯿﮔﻪﺑﯽﺑﻮﺧﺰﺒﺳ،هﺪﺷراﺮﻘﺘﺳاﯾﻪﺘﻓﺎورد ﺮﻫﯾﮏزاﻞﺣاﺮﻣﺪﺷريﺎﻀﻓﯽﻓﺎﮐﺖﻬﺟﻪﻨﯿﻬﺑ هدﺎﻔﺘﺳا زاﻊﺑﺎ
	نﻮﯿﻠﯿﻣ رد)
	( نآ نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ و12/0د ﺪﺻر .دﻮﺑاﯾﻦﺶﯾﺎﻣزآترﻮﺼﺑحﺮﻃﺖﯿﻠﭙﺳاتﻼﭘﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺮﺑﻪﯾﺎﭘكﻮﻠﺑيﺎﻫﻞﻣﺎﮐﯽﻓدﺎﺼﺗردﻪﺳراﺮﮑﺗاﺮﺟاﺪﺷ . ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﻞﻣﺎﺷودﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐ)15ﺖﺸﻬﺒﯾدراو30 ﺖﺸﻬﺒﯾدرا (ردتﺮﮐيﺎﻫﯽﻠﺻاووديﻮﮕﻟاﺖﺷﺎﮐ )ﺖﺸﮐﮏﺗﻪﻔﯾدروودﻪﻔﯾدرگاﺰﮕﯾز (وﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑ )75000،ﻪﺗﻮﺑ82500ﻮﺑﻪﺗو90000ﻪﺗﻮﺑردرﺎﺘﮑ
	رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾاهﺎﻣ ﺖﺸﻬﺒﯾدرا لﺎﺳ1388 ﻪﻋرﺰﻣ رد اﺮﺟا ﻪﺑ نﺎﺠﻧز هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ ةﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ .ﺪﻣآردﺖﯿﻌﺿوﯽﮔﺪﻧرﺎﺑوﯽﯾﺎﻣدنﺎﺘﺳانﺎﺠﻧز لﻮﻃ رد لوﺪﺟ رد ﺶﯾﺎﻣزآﮏﯾ كﺎﺧ ﺖﻓﺎﺑ .ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ و دﻮﺑ ﯽﻨﺷ ﯽﻣﻮﻟ ﻪﻋرﺰﻣﺳاﯿﺪﯾﻪﺘ واﺪﻫﯾﺖﺮﺘﮑﻟاﯾﮑﯽ نآ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ54/7 و86/3ﻣﯿﯽﻠﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺑ سﻮﻣ و د
	دﻮﮐهﺮﻔﺴﻓﻪﺑترﻮﺻتﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻞﭙﯾﺮﺗﻪﺑناﺰﯿﻣ20 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﺎﺑﺖﯾﺎﻋرلﻮﺻاﯽﻋارزوﺞﯾﺎﺘﻧﺰﯿﻟﺎﻧآكﺎﺧﺎﺑ ﻢﺨﺷهﺰﯿﯾﺎﭘﻪﺑﻦﯿﻣزهدادﺪﺷ .ردﻦﯾاﻖﯿﻘﺤﺗزاترذ ﻪﻧادا يﻢﻗرﺎﻤﯿﺴﮐﺎﻣﻖﻠﻌﺘﻣﻪﺑهوﺮﮔ
	لﺎﺳ ﺰﯿﺋﺎﭘ رد ﺶﯾﺎﻣزآ ياﺮﺟا ﻞﺤﻣ ﻦﯿﻣز1387 لﺎﺳ هﺎﻣ ﺖﺸﻬﺒﯾدرا ﺮﺧاوا رد و ﻢﺨﺷ1388 هدز ﮏﺴﯾد هدﺎﻣآ .ﺪﺷ و ﺢﯿﻄﺴﺗ ،ﻢﺨﺷ ﻞﻣﺎﺷ ﻦﯿﻣز يزﺎﺳكﻮﻠﺑ
	يﺪﻨﺑﻞﺒﻗزاﺖﺷﺎﮐمﺎﺠﻧا،ﺪﺷروﺬﺑردتﺮﮐيﺎﻫ ﯽﺸﯾﺎﻣزآﻪﺑﺖﺣﺎﺴﻣ25/26ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣﻪﺘﺷﺎﮐﺪﺷ .لﻮﻃ ﻒﯾدريﺎﻫﺖﺷﺎﮐﺖﻔﻫﺮﺘﻣﺎﺑﻪﻠﺻﺎﻓﻒﯾدر75ﯽﺘﻧﺎﺳ
	هدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷ .چرﺎﻗ ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ هﺪﺷ ﻢﻫاﺮﻓ روﺬﺑ ﺶﮐ ﺎﮐ مﺎﮕﻨﻫ رد روﺬﺑ .ﺪﺷ ﯽﻧﻮﻔﻋﺪﺿ ﻞﯿﻣﻮﻨﺑ ياراد ﺖﺷ99 و صﻮﻠﺧ ﺪﺻرد5/98هﻮﻗ ﺪﺻرد .ﺪﻧدﻮﺑ ﻪﯿﻣﺎﻧتﺎﯿﻠﻤﻋ يرﺎﯿﺑآﻖﺒﻃفﺮﻋ،ﻞﺤﻣﻪﻠﺳ،ﯽﻨﮑﺷيرﺎﮐاووﮏﻨﺗ ندﺮﮐﻪﻋرﺰﻣولﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻪﺑترﻮﺻﯽﺘﺳد )ﻦﯿﺟو (رديﺎﻫرﺎﻤﯿﺗدرﻮﻣﺮﻈﻧﯽﻃﺪﻨﭼﻪﻠﺣﺮﻣردنﺎﻣز ﺻﻮﺗﯿﻪهﺪﺷمﺎﺠﻧ
	ﺮﺘﻣوﺮﻫتﺮﮐﯽﺸﯾﺎﻣزآﻞﻣﺎﺷﺞﻨﭘﻂﺧﺖﺷﺎﮐدﻮﺑ .ﮏﯾ مﻮﺳدﻮﮐﻪﺗزازاﻊﺒﻨﻣهروانﺎﻣﺰﻤﻫﺎﺑﺖﺷﺎﮐًﺎﻌﻤﺟﻪﺑ ناﺰﯿﻣ30مﺮﮔﻮﻠﯿﮐوﺎﻣﯽﻘﺑردودﺖﺑﻮﻧﻪﺑترﻮﺻ كﺮﺳﻪﺑناﺰﯿﻣ30مﺮﮔﻮﻠﯿﮐردرﺎﺘﮑﻫردﻞﺣاﺮﻣ5 ﯽﻟا6 ﯽﮔﺮﺑوﻞﺒﻗزارﻮﻬﻇﻞﺳﺎﺗترذهدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷومﺎﻤﺗ
	ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﻪﻔﯾدر ود ﺖﺸﮐ ﺶﯾارآ23/7 و رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﻢﮐاﺮﺗ75) ﻪﺗﻮﺑ راﺰﻫ87/7 دﻮﺑ (رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ) و يﺮﺑﺎﺻ ﺎﮑﻤﻫ نار1389( .ًﻻﺎﻤﺘﺣاﻪﺑﻞﯿﻟدراﺮﻘﺘﺳاﻊﯾﺮﺳ،ﺮﺗﻢﮐاﺮﺗ ﻪﺗﻮﺑوﺶﯾارآﺖﺷﺎﮐبﻮﻠﻄﻣوﺖﺑﺎﻗر،ﺮﺘﻤﮐﻦﯾانﺎﻫﺎﯿﮔ ردﯾﮏنﺎﻣزﻦﯿﻌﻣهدﺎﻣﮏﺸﺧودﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاديﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗﺪﻧدﻮﻤﻧ .ﻪﺑرﻮﻃﯽﻠﮐناﺰﯿﻣﻪﻌﺷابﺬﺟهﺪﺷ
	مﺪﻋهﺪﻫﺎﺸﻣﺖﻓآﺎﯾيرﺎﻤﯿﺑزامﻮﻤﺳﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷهدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺸﻧ.ﻪﻧﻮﻤﻧيرادﺮﺑرديﺎﻬﺘﻧاﻞﺼﻓﺪﺷروﯽﮔﺪﯿﺳر ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓياﺮﺑهزاﺪﻧايﺮﯿﮔدﺮﮑﻠﻤﻋوياﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋ ترذمﺎﺠﻧاﺪﺷ .ياﺮﺑﻪﻧﻮﻤﻧيرادﺮﺑردﻪﯿﻠﮐتﺮﮐﺎﻫﺎﺑ فﺬﺣودﻒﯾدريرﺎﻨﮐوفﺬﺣﻢﯿﻧﺮﺘﻣزااﺪﺘﺑاويﺎﻬﺘﻧا ﻪﺳﻒﯾدر،ﻂﺳوزاﯽﺤﻄﺳلدﺎﻌﻣ5/4ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣﻪﯿﻠﮐ ﻪﺗﻮﺑيﺎﻫترذﻪﺑترﻮﺻﻒﮐ
	ترﻮﺻﺖﻓﺮﮔوياﺮﺑﻪﺒﺳﺎﺤﻣﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﯽ ﺑﯿﻦتﺎﻔﺻﻒﻠﺘﺨﻣزامﺮﻧراﺰﻓا
	ﻪﺨﺴﻧ15و ياﺮﺑﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻣﯿﮕﻧﺎﯿﻦﺗﯿﺎﻫرﺎﻤردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣا5%زا نﻮﻣزآﻞﻗاﺪﺣفﻼﺘﺧاﻨﻌﻣﯽراد)
	(هدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷو ﺎﻫرادﻮﻤﻧﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳازامﺮﻧراﺰﻓا
	ﻢﺳرﺪﺷ .
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهدادلوﺪﺟ) ﺎﻫ2 (نﺎﺸﻧداد ﻪﮐﺮﺛا و ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗﺮﺑ ﺎﻬﻧآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ،ﺖﺷﺎﮐ يﻮﮕﻟادﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻧادترذردﺢﻄﺳﯾﮏﺪﺻردﯽﻨﻌﻣراددﻮﺑوﺎﻘﻣﯾﻪﺴ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ)لوﺪﺟ3 (نﺎﺸﻧدادﻪﮐﻦﯿﺑﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ فﻼﺘﺧاﯽﻨﻌﻣراديدﻮﺟو،ﺖﺷادﯽﯾﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑﻪﮐ ردﺦﯾ
	داﺪﻌﺗلﻼﺑردﻪﺗﻮﺑﺖﺤﺗﺛﺎﺗﯿﺮحﻮﻄﺳﻢﮐاﺮﺗ،ﻪﺗﻮﺑﺦﯾرﺎﺗ ويﻮﮕﻟاﺖﺷﺎﮐراﺮﻗ ﺎﻬﻧآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا وﺖﻓﺮﮔ)لوﺪﺟ2 .( ﺞﯾﺎﺘﻧﻞﺻﺎﺣزاتﺎﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺎﻫنﺎﺸﻧدادﯽﯾﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐردﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐمود)30ﺖﺸﻬﺒﯾدراهﺎﻣ (ﻪﺑترﻮﺻ ودﻪﻔﯾدرگاﺰﮕﯾزاﺮﺗوﻢﮐ75راﺰﻫﻪﺗﻮﺑردرﺎﺘﮑﻫﺖﺸﮐ هﺪﺷﺪﻧدﻮﺑﻪﺑناﺰﯿﻣ43/1دﺪﻋﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺮﯾﺎﺳﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ يﺮﺗﺮﺑ
	ﻪﮐﺮﺛاﻞﺑﺎﻘﺘﻣﻢﮐاﺮﺗ،ﻪﺗﻮﺑﺦﯾرﺎﺗويﻮﮕﻟاﺖﺷﺎﮐﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﻨﻌﻣيرادﺮﺑنزوراﺰﻫﻪﻧادﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺛا .ﺖﺷاﺪﻧﺗﻮﺑﻪرد ﺢﻄﺳﯾﮏﺪﺻردوﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐوﺮﺛاﻞﺑﺎﻘﺘﻣﺦﯾرﺎﺗ ﺖﺷﺎﮐوﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑردﺞﻨﭘ ﺢﻄﺳﺪﺻردﯽﻨﻌﻣﺪﺷ راد)لوﺪﺟ2 .(ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺖﺳﺪﺑهﺪﻣآﺎﺑشراﺰﮔﺎﻫ يداﺪﻌﺗ ي زاﻘﻘﺤﻣﯿﻦ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﻤﻨﻫار1374 و رﻮﭘرﺎﺘﺨﻣ و نارﺎﮑﻤﻫ1385 
	درﯾﻪﻔزﯾگاﺰﮕوﻢﮐاﺮﺗ90000ﻪﺗﻮﺑردرﺎﺘﮑﻫدﻮﺑ رد و ﻢﮐاﺮﺗ زا لﻼﺑ ﻒﯾدر رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ55 ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﺗﻮﺑ راﺰﻫ7/36 ﻪﻧاد ﺮﻫ رد نآ داﺪﻌﺗ زا ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ و ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﻒﯾدر ﺪﺷ ﻪﺘﺳﺎﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺑﺎﺻ1389( .ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﺶﻫﺎﮐداﺪﻌﺗﻪﻧادردلﻼﺑردﻢﮐاﺮﺗيﺎﻫﺮﺗدﺎﯾ
	ﻢﮐاﺮﺗ،ﻪﺗﻮﺑﺦﯾرﺎﺗويﻮﮕﻟاﺖﺷﺎﮐ ﺎﻬﻧآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﺮﺑداﺪﻌﺗﻪﻧادردلﻼﺑﯽﻨﻌﻣراددﻮﺑ)لوﺪﺟ2 .(ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣنﺎﺸﻧدادﻪﮐيروﺬﺑﻪﮐردﺦﯾرﺎﺗ30ﺖﺸﻬﺒﯾدرا ﻪﺑترﻮﺻودﻪﻔﯾدرگاﺰﮕﯾزوﺎﺑﻢﮐاﺮﺗ82500ﻪﺗﻮﺑرد رﺎﺘﮑﻫﺖﺸﮐﻧﺪﺷ،ﺪﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻂﺳﻮﺘﻣداﺪﻌﺗﻪﻧاد)916 دﺪﻋ(ارﺪﻨﺘﺷاد)لوﺪﺟ3 .(ﻦﯾارﺎﻤﯿﺗﺖﺒﺴﻧﻪﺑيﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﮕﯾدزاﻞ
	اﺰﻓاﯾﺶﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑزانزوراﺰﻫﻪﻧادﻪﺘﺳﺎﮐﺪﺷو ﺑﯿﺮﺘﺸﯾﻦنزوراﺰﻫﻪﻧادزاﻢﮐاﺮﺗ55راﺰﻫﻪﺗﻮﺑرد رﺎﺘﮑﻫﻪﺑراﺪﻘﻣ4/318مﺮﮔﻪﺑﺖﺳدﺪﻣآ) و يﺮﺑﺎﺻ نارﺎﮑﻤﻫ1385 نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺑﺎﺻ و1389(.
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ)ﻞﮑﺷ1 (نﺎﺸﻧدادﻪﮐرﺎﻤﯿﺗﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐ مود)30ﺖﺸﻬﺒﯾدرا (ﺎﺑﻢﮐاﺮﺗ75راﺰﻫﻪﺗﻮﺑردرﺎﺘﮑﻫﻪﺑ ناﺰﯿﻣ265مﺮﮔﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑنزوراﺰﻫﻪﻧادارﻪﺑدﻮﺧ صﺎﺼﺘﺧاداد .ﺳرﺮﺑ ﯽﺠﻧامﺎهﺪﺷنﺎﺸﻧدادﻪﮐﺎﺑ
	ﺮﻄﻗلﻼﺑرﻮﻄﺑﯽﻨﻌﻣيرادﺖﺤﺗﺛﺎﺗﯿﺮﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐ )ﺢﻄﺳﺞﻨﭘﺪﺻرد (راﺮﻗﺖﻓﺮﮔﯽﻟوﻢﮐاﺮﺗ،ﻪﺗﻮﺑيﻮﮕﻟا ﺖﺸﮐوتاﺮﺛاﻞﺑﺎﻘﺘﻣﺎﻬﻧآﺮﺑاﯾﻦﺖﻔﺻﺮﯿﺛﺎﺗﯽﻨﻌﻣيراد ﺖﺷاﺪﻧ)لوﺪﺟ2 .(ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺎﻫنﺎﺸﻧدادﻪﮐﺦﯾرﺎﺗ ﺖﺷﺎﮐ30ﺖﺸﻬﺒﯾدراﺎﺑﺮﻄﻗلﻼﺑ28/4ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐ15ﺖﺸﻬﺒﯾدرايﺮﺗﺮﺑﻪﺘﺷادﺖﺳا)ﻞﮑﺷ 2 .(ﻦﯿﺑﺖﻔﺻﺮﻄﻗلﻼﺑو
	ﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراونﺎﺸﻧدادﻪﮐﺮﺛاﺦﯾرﺎﺗ رد ﺖﺷﺎﮐ ﺢﻄﺳﺞﻨﭘو ﺪﺻرد ﺮﺛايﻮﮕﻟاﺖﺸﮐ،ﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑ ﺮﺛا و ﻞﺑﺎﻘﺘﻣآﺎﻬﻧﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑردﺢﻄﺳﮏﯾﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣرادﻮﺑد)لوﺪﺟ2 .(ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺮﺛاﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ)لوﺪﺟ3 (نﺎﺸﻧدادﻪﮐﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐمود)30 ﺖﺸﻬﺒﯾدرا (ﺎﺑيﻮﮕﻟاﺖﺸﮐودﻪﻔﯾدرگاﺰﮕﯾزوﻢﮐاﺮﺗ 90راﺰﻫﻪﺗﻮﺑردرﺎﺘﮑﻫ
	ﺖﺷاد ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ . دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ ﺖﺷﺎﮐ2/12رد رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ5 ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺖﺸﻬﺒﯾدرا) يرﺎﮕﺘﺳر1379(.
	يﻮﮕﻟاﺖﺸﮐودﻪﻔﯾدرگاﺰﮕﯾزوﻢﮐاﺮﺗ75راﺰﻫﻪﺗﻮﺑرد رﺎﺘﮑﻫﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑلﻮﻃلﻼﺑﻪﺑراﺪﻘﻣ67/22ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣﺪﺷ .ردﯽﺸﯾﺎﻣزآنﺎﺸﻧهدادﺪﺷﻪﮐﺦﯾرﺎﺗ ﺖﺷﺎﮐﺮﺑلﻮﻃلﻼﺑﺮﯿﺛﺎﺗﻣﯽدراﺬﮔﻪﺑيرﻮﻃﻪﮐ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑلﻮﻃلﻼﺑردﺦﯾرﺎﺗمﻮﺳﺮﯿﺗردﻣﻪﻘﻄﻨنﺎﮔﺮﮔ
	لﻮﻃلﻼﺑﺖﺤﺗﺛﺎﺗﯿﺮحﻮﻄﺳ،ﺦﯾرﺎﺗيﻮﮕﻟاﺖﺸﮐو ﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑ ﺎﻬﻧآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا وردﺢﻄﺳﺣاﺘلﺎﻤﺞﻨﭘﺪﺻرد راﺮﻗﺖﻓﺮﮔ)لوﺪﺟ2 .(ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺎﻫنﺎﺸﻧداد )لوﺪﺟ3(،ردﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐمود)30ﺖﺸﻬﺒﯾدرا (ﺎﺑ
	ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﻦﯿﺑنزوراﺰﻫﻪﻧادودﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﯽﻔﻨﻣوﯽﻨﻌﻣيراددﻮﺟوﺖﺷادواﺰﻓاﯾﺶدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاد ردﺪﺣاوﺢﻄﺳرداﯾﻦﺎﻣزآﯾﺶرﻮﻄﺑﻨﻌﻣﯽ
	ﻪﺑﺖﺳدﺪﻣآ) نارﺎﮑﻤﻫ و رﻮﭘرﺎﺘﺨﻣ1386 .(ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺎﺘﻧﯾﺞﯽﺸﯾﺎﻣزآنﺎﺸﻧدادﻪﮐﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑلﻮﻃلﻼﺑزا ﺶﯾارآﺖﺷﺎﮐودﻪﻔﯾدرﺎﺑ35/17ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣﻪﺑﺖﺳد ﺪﻣآوﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑلﻮﻃلﻼﺑﺶﻫﺎﮐﯾﺖﻓﺎ . ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑلﻮﻃلﻼﺑزاﻢﮐاﺮﺗ55راﺰﻫﻪﺗﻮﺑردرﺎﺘﮑﻫﻪﺑ ﺖﺳدﺪﻣآ)ﺻ نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺑﺎ1389 .(نﺎﻘﻘﺤﻣﺮﮕﯾدﺰﯿﻧ ردﻦﯾاﻪﻨﯿﻣزﻪﺑﺞﯾﺎﺘﻧﯽ
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