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 چکیده
در سال  ، تحقیقی(704)دورگ سینگل کراس  ذرت عملکرد و کمی های ویژگیتراکم بوته و دو فصل کشت بر  تأثیر بررسی منظور به 

های  تراکم. شد اجرا اندیمشک ۀمنطق در تکرار سه با تصادفی کامل های بلوك طرح قالب در خردشدههای  کرت صورت به 1394 زراعی

 تابستانه و (فروردین 5) بهاره سطح دو در کشت فصل اصلی و های کرت در (هزار بوته در هکتار 95و  85، 75، 65مختلف ذرت )

فعال های  برگ شمارجز  هب بررسیمورد  های ویژگی همۀ بر بوته تراکمتأثیر  نتایج نشان داد که .گرفتند قرار فرعی های کرت در( تیر 30)

با  .دار نبود معنیوزن هزاردانه  و پرچم  برگ فعال،های  برگ شمار هایی مانند اثر فصل کشت بر ویژگیبود. دار  معنیپرچم   و برگ

 دانه های باالتر کاهش یافت. بیشترین عملکرد در هکتار عملکرد علوفۀ تر افزایش، ولی در تراکم بوته هزار 75به  65افزایش تراکم از 

 تر ۀ علوف چشمگیر عملکرد برتریمنظور  و بهآزمایش  این یاه یافته پایۀ بر و متعلق به کشت پاییزه بود.هکتار  در بوته 65000در تراکم 

 قابل خوزستان استان ازدیگر  ۀمنطق چند در آزمایش تکرارهکتار،  در بوته 85000 تراکم اعمال و بهاره کشت در( هکتار در تن 5/72)

 .است توصیه
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ABSTRACT 
This experiment was conducted to study the effect of plant density and sowing season spring and Summer on 

quantitative characteristics and yield of corn (704 maize hybrids), Split-plot arrangement in randomized block design 

with three replications was used and during 2015 in Andimeshk. The different densities of 65, 75, 85 and 95 thousand 

plant per hectare was considered as main plots and sowing season in two levels sowing Spring (25 March) and 

sowing Summer (21 July) were randomized in sub-plots. Results showed that The effect of plant density on was 

significant in all the tested characters exception The number of active leaves and leaf fag. The effect season sowing 

on traits such as number of active leaves, leaf fag and 1000 grain weight were not significant. with of plant density 

increasing from 65 to 75 thousand plant per hectare increased fresh forage yield, but in densities Above was 

decreased. The highest grain yield in density of 65 thousand plant per hectare and Related was to sowing Summer. 

based on the findings of this experiment and in order to achieve the highest fresh forage yield in sowing spring and 

the plant density of 85 thousand plant per hectare in the Khuzestan and other regions with similar ecological 

conditions are recommended.  
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 مقدمه

 ارزش با و مهم غالت جمله از (.Zea mays L) ذرت

 نظر است، که از جهان معتدل و گرمسیری مناطق

 مهم ۀغل سومین برنج و گندم از پس جهان در تولید

 (. اینAshofteh beiragi et al., 2011) دآیمی به شمار

 نقش( ای علوفه و ای دانه) ورهمنظ دو زراعی محصول

 تنها نه ذرت ۀعلوف ،دارد دام و انسان ۀتغذی در مهمی

 دلیل به بلکه کند می تولید دام برای زیادی انرژی

 اسید مانند ای تغذیه های زیانبارترکیب داشتنن

 مانند گیاهانی در که اگزالیک اسید و پروسیک

 امد توسط رشد، مراحل همۀ در دارند، وجود سورگوم

به  (.Dahmardeh et al., 2009) است مصرف قابل

 گیاهان بهترین از یکی ةرد همین دلیل ذرت در

(. Densley et al., 2006) است قرارگرفته ای علوفه

 زیر سطح نظر از فارس استان از پس خوزستان استان

 این. دارد قرار دوم جایگاه در ذرت تولید و کشت

 این کشت برای مناسب خاك و اقلیمی شرایط استان

 (.Modhej et al., 2014)دارد  زراعی گیاه

 ترین ساده حال عین در وترین  متداول از یکی

 در بوته شمار افزایش تشعشع، جذب افزایشهای  روش

 برگ سطح شاخص افزایش باعث که است سطح واحد

 هرچند روش این با(. Edwards et al., 2005)شود  می

 گیاهان بین رقابت زایشاف واسطۀ به بوته تک عملکرد

 تشعشع جذب میزان بر مجموع در اما ،یابد می کاهش

 نهایی عملکرد و شود می افزوده گیاهی ۀجامع توسط

 در(. Amanullah & Khalil, 2009رود ) می باال

 نور و غذایی مواد رطوبت، برای رقابت زیاد های تراکم

 قطر کاهش آن، نتایج جمله از که یابد می افزایش

 محل ارتفاع افزایش و گیاه ارتفاع رفتن باال ،ساقه

 ,.Gozubenli et al) است زمین سطح از بالل تشکیل

 آوردن دست به برای مهم های عامل جمله از(. 2003

 با مناسب تراکم تعیین ذرت، در دانه عملکرد بیشترین

 های ویژگی و منطقه هر اقلیمی شرایط به توجه

 (.Akintoye et al., 1997) است کاشت مورد های رقم

 که است هنگامی یافتن ذرت، کاشت تاریخ تعیین

 از را مطلوب ةاستفاد بیشترین بتواند گیاه آن، از پس

 و شرایط از حال درعین و هکرد اقلیمیهای  عامل همۀ

 ,.Khan et al) بگریزد نیز محیطی نامساعدهای  عامل

 بهاره کلزای رقم یک روی دما تأثیر بررسی (.2002

 مناطق در کلزا های رقم ةپاییز کشت در که داد نشان

 رخ زودتر روز بیست گلدهی درصد 50 خشک، نیمه

 گلدهی درصد 50 ۀمرحل از) زایشی ةدور طول و داد

 بهاره کشت با مقایسه در نیز( فیزیولوژیک رسیدگی تا

گزارش  (.Kirkland & Johnson, 2000) یافت افزایش

 تاریخ تأثیر حتت بالل در دانه شمار شده است که

 شمار رشد،دورة  طول افزایش با و گرفت قرار کاشت

با  .(Oktem et al., 2004یابد ) می افزایش بالل در دانه

در پژوهشی مشخص شد که  کاشت تاریخ در تأخیر

 در و کاهش بالل در دانه شمار و گیاه در بالل شمار

 ,.Cantarero et alکند ) می پیدا کاهشعملکرد  نهایت

 .Graybill et alآزمایش دیگری توسط (. در 2000

 عملکرد بر کاشت تاریخ اثر مشخص شد که در( 1991)

 و گرم فصلی شرایط در ای علوفه ذرت کیفیت و

 داد. کاهش را دانه عملکرد کاشت در تأخیر خشک،

رغم دیررس بودن دورگ  با توجه به موارد باال، به

رت این دورگ ذ ، کشت704کراس  )هیبرید( سینگل

با توجه به دمای مناسبی که  خوزستان در صورت بهاره، به

های دیگر  در اوایل فروردین ماه برخالف بسیاری از استان

 دستیابی( روز 70-80)وجود دارد، در بازة زمانی کوتاه 

 آن در تر با کیفیت و نقش اساسی علوفۀ باالی تولید

 فصل این ای از علوفۀ کشور ایران در تأمین قسمت عمده

این  که هاست سال همین دلیل، به. بسیار اهمیت دارد

گیرد  می انجام سنتی صورت خوزستان به در استان کشت

 و مناسب بررسی کشت، نوع این و باوجود پیشینۀ دیرینۀ

 و فصل کشت برای بوته تأثیر تراکم مورد جامعی در

 علوفۀ تر در برای عملکرد 704 کراس سینگل دورگ

 به دستیابی منظور بنابراین، به .تاس نشده منتشر منطقه

بهاره و مقایسۀ  بوته در کشت تراکم ترین مناسب

 های کمی و کیفی آن با ذرت پاییزه در دو فصل ویژگی

 .شد اجرا و طراحی متفاوت در شمال خوزستان کشت

 

 ها روشمواد و 

شمال  واقع در اندیمشک شهرستان در آزمایش این

 14 و درجه 25 یجغرافیای عرض با خوزستان استان



 577 ... بر تابستانه و بهاره کشت فصل و بوته تراکم تأثیرکیهانی:  

 

 ۀدقیق 99 و درجه 35 جغرافیایی طول و شمالی ۀدقیق

 900 الی 800 سالیانه بارندگی میانگین شرقی،

. شد اجرا دریا سطح از متری 100 ارتفاع با و متر میلی

 طرح قالب درشده خرد های کرت صورت به آزمایش

. شد انجام تکرار سه و فیدتصا کامل های بلوك

 95 و 85 ،75 ،65 تراکم چهار شامل اصلیهای  کرت

دو فصل کشت  فرعی،های  و کرت هکتار در بوته هزار

 کرت بودند. هر (تیر 30) تابستانهو  (فروردین 5) بهاره

 از بود. پس متر 4 طول به کشت خط پنج شامل

 و متر سانتی 75 یفرد بین لۀصاف زمین سازیآماده

 در آزمایشی طرح به با توجه هابوته های کمارـت

 برابر. شدند جداسازی دیگر هم از تصادفی تکرارهای

 تریپل فسفات سوپر کود ةشدتوصیه خاك آزمون نتایج

 در کشت از پیش هکتار در کیلوگرم 120 میزان به

یک ردیفه  صورت به ذرت . کشتاستفاده شد زمین

 منبع از نیترون کود کیلوگرم 300 میزان .شد انجام

 دو در اصلی های کرت همۀ در یکسان طور به اوره

 با کشت همراه نیتروژن کود از نیمی .شد داده مرحله

 زیر متری سانتی 3-5 ۀفاصل در باریکی شیارهای ایجاد

 ذرت برگی 6-8 زمان در آن دیگر نیم و بذرها

 های علف. شد توزیع اصلی های کرت درصورت سرك  به

 صورت به آبیاری. شدند وجین دست با نوبت دو در هرز

زایشی برای هر دو  ۀرشد تا مرحل آغاز در و نشتی

و  منظم صورت به بار یک روز هفت زراعی هر فصل

به دلیل نیاز آبی  فیزیولوژیکی تا زایشی ۀاز مرحل پس

سیفون  از استفاده هر سه روز یک بار با ذرتبیشتر 

 شمار ارتفاع بالل از سطح خاك، بوته، ارتفاع .شد انجام

گ پرچم، طول فعال در بوته، طول بر های برگ

 رسیدگی ۀمرحل تر در ۀعلوفبالل و عملکرد  ،میانگره

 کامل، رسیدگی هنگام در. شد محاسبه فیزیولوژیکی

ردیف در بالل،  شماردانه در ردیف،  شمار تعیین برای

 های حاشیه حذف از دانه پس وزن هزاردانه و عملکرد

 وسطاز  متری 2 خط دو از کشت، خطوط پایین و باال

برداری نمونه همۀ. شد محاسبه و برداشت هابوته کرت،

رشدی گیاه زراعی در هر دو فصل کشت  ۀدر مرحل

 یکسان در نظر گرفته شد. تابستانهبهاره و 

 
 آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی تجزیۀ نتایج .1 جدول

Table 1. Physical and chemical analysis of soil 
P 

(mg/kg) 
K 

(mg/kg) 
N 

(mg/kg) 
Organic matter 

(%) pH EC 

(ds/m) 
Silt 

(%) 
Clay 

(%) 
Sand 

(%) Texture Depth of sampling 

(centimeter) 
8.9 91 0.66 0.73 7.7 6.3 6 58 36 Clay loam 0 - 30 

 

 از بررسی مورد های ویژگی واریانس ۀتجزی برای

 با ها میانگین ۀمقایس ،MSTAT-Cآماری  افزار نرم

 سطح در دانکن ای دامنه چند آزمون از استفاده

 افزار نرم از استفاده با نمودارها رسم و درصد 5 احتمال

Excel شد انجام. 

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع کاشت بر فصل تراکم بوته و تأثیر در این بررسی

 ،بود دار معنی درصد 1 سطح و طول میانگره در بوته

 ها ویژگیبر این  کاشت فصل و تراکم متقابل اما اثر

 از تراکم افزایش (.2جدول) نداشت یدار معنیتالف اخ

 افزایش باعث ترتیب به هکتار در بوته هزار 95 به 65

 شد میانگره طول و بوته ارتفاع درصدی 36 و 20

 95 به 65 تراکم در بوته ارتفاع (. بیشترین4)جدول

 ها بوته بین دلیل ایجاد رقابته بهکتار  در بوته هزار

 طولی طول میانگره و رشد شدنبیشتر سبب  نور، برای

 نامحقق از برخی های گزارش(. 4)جدولشد  ها ساقه

آنان در نتایج  ،دارد همخوانی پژوهش این نتایج با

به  باال های تراکم در ،گزارش کردند های خود بررسی

 ها میانگره ۀفاصل اکسین، نوری تخریب کاهش دلیل

 های اکمدر تر ولی شود، می زیاد ارتفاع و یافته افزایش

 اجتماع گیاهی، در زیادتر تشعشات دلیل به پایین

 نتیجه ارتفاع در و شده بیشتر اکسین نوری تخریب

 Dezfoli & Herbert, 1992; Lioیابد ) کاهش می گیاه

et al., 2004 .)به میانگره طول و بوته ارتفاع واکنش 

بوته ارتفاع  نبود، یکسان بهاره و پاییزه کشت هایفصل

 7/17 و متر 5/2) بهاره نگره در کشتو طول میا

 3/14و  متر 2/2)نسبت به کشت پاییزه  (متر سانتی
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 (. احتمال5داشت )جدول داری معنیبرتری ( متر سانتی

 زنی جوانه هنگامدر  ها دمای مناسب بر بوته تأثیر دارد

و به دنبال آن وجود روزهای بلند در  رویشی و رشد

 زودهنگام خروجو نمو  تسریع بازدارندةکشت بهاره 

 ارتفاع شدن بلندتر زایشی، منجر به مرحلۀگیاه به 

 . شد در کشت بهاره ها و طول میانگره بوته

بر ارتفاع و عملکرد بالل به ترتیب  بوته تراکمتأثیر 

فصل کشت  تأثیربود،  دار درصد معنی 1و  5در سطح 

درصد  1در سطح  نیز بر ارتفاع و عملکرد بالل

و  بیشترین(. در این آزمایش 2ول)جدشد  دار معنی

 65و  95 های ارتفاع بالل به ترتیب از تراکم کمترین

به نظر (. 4جدول) به دست آمدهزار بوته در هکتار 

 همپوشانی و اندازیسایه باال های در تراکمرسد  می 

باعث  ،نورای برای  بین بوته رقابتایجاد  و ها برگ

آن ارتفاع  در پی طول میانگره و ارتفاع بوته وافزایش 

این  نتایج با های همسان گزارش .دش بیشتربالل نیز 

 ۀفاصل افزایش بر مبنی دیگر پژوهشگران توسط تحقیق

 شده بیان باال های تراکم در زمین تا ساقه روی بالل

 Noor-Mohammadi et al., 2001; Gozubenli) است

et al., 2003.) عملکرد کاهش باعث تراکم افزایش 

 ترتیب به بالل عملکرد کمترین و بیشترین د،ش بالل

 بود هکتار در بوته هزار 95 و 65 های تراکم به متعلق

 و وزن کاهش شدهانجام های بررسی در(. 4جدول)

 علت به گیاهی تراکم افزایش با بالل عملکرد

 ,Duncan) است شده بیان مجاور های بوته اندازیسایه

1984; Has, 2002.) بالل ارتفاع ینکمتر و بیشترین 

به دست  تابستانه و بهاره کشتهای فصل در ترتیب به

 مربوط بالل عملکرد بیشترین همچنین(. 5جدول) آمد

 و هکتار در تن 4/27 میزان با تابستان فصل به

 تن 0/24 میزان به بهاره کشت به متعلق آن کمترین

 بر کشت تاریخ دار معنی تأثیر(. 5جدول) بود هکتار در

 گزارشOktem et al. (2004 ) توسط اللب عملکرد

 این نتایج با مغایر های یافته گرگان در. است شده

 بالل عملکرد بیشترین ،آن در که دست آمدبه پژوهش

 آمد دست به اردیبهشت 9 کاشت تاریخ در

(Mokhtarpour & Saberi, 2005.) 

 
 ذرت کمی های ویژگی بر کشت فصل و بوته تراکم واریانس تجزیۀ .2جدول

Table 2. Analysis of variance of plant density and Planting season on the Quantitative Traits maize 

Myankyn squares 
df S.O.V. Leaf fag 

length 
Number  

of active leaves 
Ear 

yield 
Ear  

height 
Internodes 

length 
Plant  

height 
6.5 2.6 26962 142 3.13 239 2 Replication 

0.61ns 0.37ns 706580** 76.4* 
28** 784** 3 Plant Dencety 

4.6 0.79 25789 16.9 0.8 41.9 6 Error 
1.5ns 0.04ns 87036** 551** 66.6** 6633** 1 Planting season 

1.05ns 0.93ns 28357** 110.3** 0.44ns 132ns 3 Plant Dencety × Planting season 
2.4 0.83 3543 12.8 0.4 66.3 8 Error 
8.2 6.9 10.3 7.4 9.7 9.3 

 

CV (%) 
ns،  *درصد 1 و 5 احتمال سطح در دار معنی دار نبودن، معنی به ترتیب**  و .    n.s, *, **: non-significan and significant at the 5% and 1%, respectively. 

 

 ذرت کمی های ویژگی بر کشت فصل و بوته تراکم واریانس تجزیۀ .3جدول

Table 3. Analysis of variance of plant density and Planting season on the Quantitative Traits maize 
Myankyn squares  

df S.O.V. Grain  

yield 
1000 Kernel 

weight 
Forage 

yield 
Row No. Per 

Ear 
Kernel No. 

Per Row 
761031 17.5 1549814 0.5 0.29 2 Replication 

3383245** 89.4* 5936545** 8.4** 4.9* 3 Plant Dencety 
340406 15.6 19603 0.61 1.34 6 Error 

7536147** 57ns 18651623** 9.3* 22** 1 Planting season 
76151593** 31.9 ns 40293216** 0.15ns 1.15ns 3 Plant Dencety × Planting season 

439120 13.9 23989 1.58 0.75 8 Error 
9.7 8.5 11.5 8.7 9.3 

 

CV (%) 
ns،  *درصد 1 و 5 احتمال سطح در دار معنی دار نبودن، معنی به ترتیب**  و.     n.s, *, **: non-significan and significant at the 5% and 1%, respectively. 
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و عملکرد  ارتفاع بر کشت فصل و تراکم متقابل اثر

 نتایج. (2جدول) بود دار معنی درصد 5 سطح بالل در

که  داد نشان کشت فصل و تراکم متقابل اثر جدول

 مربوط ترتیب به و عملکرد بالل بالل ارتفاع بیشترین

 هایلاز فص هکتار در بوته هزار 65و  95های  تراکم به

بود و کمترین میزان این  تابستانه وکشت بهاره 

هزار  95و  65های  ها به ترتیب متعلق به تراکم ویژگی

به  و بهاره تابستانهکشت  ایهفصل ازبوته در هکتار 

 (. 6دست آمد )جدول

 و اثر کاشت فصل بوته، تراکم تأثیر بررسی این در

 پرچم  برگ طول و فعال های برگ شمار بر متقابل

 توان با توجه به نتایج می (.2)جدول نشد دار معنی

 طول و فعال های برگ شمار که کرد استنباط چنین

 وراثتی مرتبط با های عامل تابع بیشتر پرچم  برگ

 های عامل تأثیر تحت کمتر و بوده دورگ )رقم(

. گیرند می تراکم و فصل کشت قرار مانند محیطی

 همخوانی Douget (1990) گزارش با بررسی این نتایج

 بیشتر غالت در برگ شمارکه  کردبیان  وی ،داشت

 دارند. قرار ژنوتیپ تأثیر تحت

 و بوته تراکم یرتأث که داد تجزیۀ واریانس نشان نتایج

  شمار دانه در ردیف و شمار ردیف در بالل بر کاشت فصل

 این بر کاشت فصل و تراکم متقابل اثر بود، اما دار معنی

 بیشترین (.3جدول) داری نداشت معنی ها اختالف ویژگی

بالل در تراکم  در ردیف شمار و ردیف در دانه شمار

 توزیع(. 4دست آمد )جدول هکتار به در بوته 65000

پوشش  تاج سطح در خورشید تابشی انرژی مناسب

اصلی  عامل هکتار در بوته 65000 تراکم در )کانوپی(

 95تا  65ها بود. با افزایش تراکم از  افزایش این ویژگی

هزار بوته در هکتار شمار دانه در ردیف و شمار ردیف در 

 این در کاهش (. احتمال دارد4بالل کاهش یافت )جدول

 اندازی سایه واسطۀ به نور نامناسب توزیع به ها ویژگی

 ها و گل ماندن نابارور گیاهی، پوشش درون در ها برگ

 مرتبط تراکم افزایش با افشانی گرده امر در اختالل ایجاد

های برخی از پژوهشگران  نتایج این پژوهش با یافته. باشد

 ,.Saberi et al., 2006; Reed et al)دارد  همخوانی

ردیف و ردیف  در شترین و کمترین شمار دانهبی .(1988

به  به ترتیب در کشت تابستانه و کشت بهاره در بالل

رشد و وجود  دورة طول افزایش. (5دست آمد )جدول

زیاد باعث بیشتر  احتمال روزهای بلند در مرحلۀ زایشی به

 های در کشت پاییزه بوده است.  شدن میزان این ویژگی

، فصل کاشت و اثر متقابل بررسی تأثیر تراکم بوته

 1تر در سطح  کاشت بر عملکرد علوفۀ  فصل بوته و تراکم

 65(. با افزایش تراکم بوته از 3دار بود )جدول درصد معنی

تر بیشتر شد.  هزار بوته در هکتار عملکرد علوفۀ  75به 

ها  نتایج دیگر پژوهش با آزمایش این نتایج همخوانی

 & Amanullah & Khalil, 2009; Darbyیکسان است )

Lauer, 2002; Cox & Cherney, 2002های (. تراکم 

 را تر علوفۀ  عملکرد میزان هکتار در بوته 75000 از باالتر

 بدان معنا این(. 4جدول) داد کاهش درصد 10 میزان به

به  سطح واحد در بوته شمار حد از بیش افزایش که است

در  اختالل راه از رطوبت، و غذایی منابع کمبود یلدل

کم  برگ، های رویشی و زایشی گیاه، کاهش سطح مرحله

 واسطۀ به نورساختی )فتوسنتزی( تشعشات شدن جذب

و ذخیرة نامناسب  همدیگر روی ها برگ بیشتر اندازی سایه

 کاهش عملکرد موجب در ساقه و دانه، نورساختی مواد

تر در  تر در این آزمایش شد.کمترین عملکرد علوفۀ  علوفۀ

تن در   6/55به میزان  هکتار در بوته 65000 کمترا

تر  (. واکنش عملکرد علوفۀ 4دست آمد )جدولهکتار به

های کشت نیز متفاوت بود. بیشترین عملکرد  به  فصل

دست  در کشت بهاره به هکتار( در تن 8/69تر ) علوفۀ 

 دمای بیشترین مهرماه اواسط تا تیر (. اوایل5آمد )جدول

 رشد است، حاکم خوزستان محیطی طشرای در سال طول

 در ذرت( کاکلدهی و کاشت بین زمانی بازة) رویشی

 دارد، قرار زمانی بازة این در طور دقیق به کشت تابستانه

 رویشی رشد و برگ سطح که شود می باعث امر این

 بودن مناسب دلیل به بهاره کشت در برعکس یابد، کاهش

را  عامل همین و یافته افزایش بیشتری شیب با LAI دما،

 .دانست فصل این در تر علوفۀ  افزایش اصلی دلیل توان می

Wang et al.(2004) خود گزارش   در نتایج بررسی

های محیطی  را در بین عامل تأثیر بیشترین کردند، دما

طول دورة رویش و مرحلۀ پدیدشناختی  بر

 اثر میانگین )فنولوژیکی( گیاه زراعی دارد. مقایسۀ

بیشترین  داد، نشان کشت فصل و بوته راکمت متقابل

و کشت بهاره  بوته 85000تر در تراکم  عملکرد علوفۀ 

 65000میزان این ویژگی متعلق به تراکم  کمترین و

 (.1بوته و کشت تابستانه بود )شکل
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 ذرت کمی های ویژگی بر بوته تراکم میانگین ۀمقایس .4جدول
Table 4. Mean comparison of Plant Dencety on the Quantitative Traits maize. 

Treatment 

 
Plant dencety (ha-1) 

Plant  
height 

(Meter) 

Internodes  
length 

(cm) 

Ear  
height 

(cm) 

Ear  
yield 

(t/ha-1) 

Kernel  
No. 

Per Row 

Row  
No.  

Per Ear 

Forage 
yield 

(t/ha-1) 

1000 Kernel 
weight 

(gr) 

Grain  
Yield 
(t/ha-1) 

65000 d 2.0 d 13.3 d 96 a 27.4 a 38 a 18 d 55.6 a 304 a 8.4 
75000 c 2.1 c 15.3 c 101 b 24.1 ab 37 b 15 a 65.6 b 301 b 7.7 
85000 b 2.2 b 17.3 b 105 c 23.4 ab 37 c 14 b 60.9 b 300 c 7.0 
95000 a 2.4 a 18.1 a 109 d 21.9 b 36 bc 14 c 58.9 c 295 d 6.7 

 .هستند ها میانگین بین دار معنی تفاوت نداشتن دهندة در هر ستون نشان مشترك های حرف
Means in each column followed by similar letter (s) are not significantly different. 

 
 ذرت کمی های ویژگی بر فصل کشت میانگین مقایسۀ .5جدول

Table 5. Mean comparison of planting season on the Quantitative Traits maize. 
Grain  

yield 

(t/ha-1) 

Forage 

yield 

(t/ha-1) 

Row  

No.  

Per Ear 

Kernel  

No. 
Per Row 

Ear  

yield 

(t/ha-1) 

Ear  

height 

(cm) 

Internodes  

length 

(cm) 

Plant  

height 

(Meter) 

Treatments 

 

Planting season 

6.9b 69.8a 12b 35b 24.0b 106a 17.7a 2.5a Spring 
8.0a 52.2b 16a 38a 27.4a 99b 14.3b 2.5b Summer 
 .هستند ها میانگین بین دار یمعن تفاوت نداشتن دهندة نشان ستون هر در مشترك های حرف

Means in each column followed by similar letter (s) are not significantly different. 
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 تر ذرت علوفۀ عملکرد بر کشت فصل و بوته تراکم متقابل اثر .1 شکل

Figure 1. Mean comparison of interaction of plant density and Planting season on Forage yield of maize 

 
 ذرت کمی های ویژگی بر کشت فصل و بوته تراکم متقابل اثر میانگین مقایسۀ .6جدول

Table 6. Mean comparison of interaction of plant density and Planting season on the Quantitative Traits maize 
Grain yield 

(t/ha-1) 
Ear yield 
(t/ha-1) 

Ear height 
(cm) 

Treatments 
Planting season Plant density 

7.4b 25.7c 1oob spring 65000 

9.5a 29.2a 89b Summer 65000 

7.0c 25.0b 105b spring 75000 
8.3ab 26.5ab 89c Summer 75000 

6.8d 23.0d 110ab spring 85000 

7.3b 27.0b 99c Summer 85000 
6.4e 22.4e 116a spring 95000 

7.1bc 27.1b 98c Summer 95000 

 .هستند ها میانگین بین دار یمعننداشتن  تفاوت دهندة نشان ستون هر در مشترك های حرف
Means in each column followed by similar letter (s) are not significantly different. 

 

(. 3دار بود )جدول تأثیر تراکم بر وزن هزاردانه معنی

باعث  هکتار در بوته هزار 95 به 65 بوته از افزایش تراکم

 تولیدهای . تجمع(4جدول)کاهش وزن هزاردانه شد 

 به کامل بستگی هزاردانه، وزن افزایش و نورساختی

 ,Bean & Gerikدارد ) ای بوته تراکم و گیاهی انداز سایه

 تراکم افزایش (. نتایج تحقیقی دیگر نشان داد، با2000

 Williams etیابد ) می کاهش ذرت هزاردانۀ وزن بوته،

al., 1965 بوته  65000(. بیشترین وزن هزاردانه در تراکم

بوته به  95000 تراکم این ویژگی درو کمترین میزان 

 سطح از متأثر دانه وزن طورکلی (. به4دست آمد )جدول
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 در. هاست آن در نورساختی تولیدهای میزان و برگ

 و ای بوته بین رقابت افزایش دلیل به باال های تراکم

 انرژی دریافت برای بوته هر های برگ بین رقابت همچنین

 دانه وزن در نتیجه و نورساختی تولید میزان خورشیدی

 اثر و کشت وزن هزاردانه تحت تأثیر فصل .یابد می کاهش

 (. 3ها قرار نگرفت )جدول آن متقابل

 و فصل کشت بوته، تراکم تأثیر که داد نشان نتایج 

 درصد 1 سطح در دانه عملکرد ها بر آن متقابل اثر

 دانه عملکرد درصدی 20 کاهش(. 4جدول) بود دار معنی

 احتمالبه هکتار در بوته هزار 95 تا 65 از تراکم افزایش با

 انتقال کاهش و نورساختی سامانۀ در اختالل به مربوط

(. 4جدول) بود ذرت در تولیدی اندام به نورساختی مواد

 تراکم، افزایش با که اند داده نشان بسیاری محققان

 ثابت آن، از پس و یابد می افزایش حدی تا عملکرد

 شدید رقابت علت به باال خیلی های اکمتر در و ماند می

 محیطی منابع شدن محدود نتیجه در و گیاهان بین

 یابد می کاهش آن میزان غذایی مواد و نـور آب، مانند

(Scarbrook & Doss, 1973; Kresovic & Pajic, 1997; 

Pizzeghello & Nardi, 2001). 

 دست به تابستانه کشت در دانه عملکرد بیشترین

 رساند می اثبات به را نکته این باال نتایج (.5دولج) آمد

 و هوا تدریجی شدن خنک دلیل به خوزستان، در که

 باالخیلی  ماید به گیاه زایشی ۀمرحل نداشتن برخورد

 مواد انتقال و تجمع ذرت، تابستانه کشت در یا پائین

 صورت بهتر و تر بیشتر، سریع ها دانه سمت به غذایی

 اصلی های عامل از توان می را رام همین که گیرد می

 .دانست بهاره کشت به نسبت دانه عملکرد افزایش

 بود، آزمایش این نتایج مؤید دیگر پژوهشگران گزارش

 دمایی تر مطلوب شرایط وجود ،کردند عنوان آنان

 مناسب دمای ، زیراباشد عملکرد افزایش عامل تواند می

 دنش پر ةدور طول و نورساخت سرعت افزایش باعث

 ,Lafitte & Edmeades, 1997; Zainaly) شود می دانه

1997; Kamara et al., 2009 .)نتایج عوض در اما 

 پژوهش های این یافته (، مغایر1980) Hunter بررسی

 به بهاره زودهنگام کاشت کرد، بیان پژوهشگر این بود،

 روزهای با ها دانه شدن پر و تشکیل مرحلۀ همزمانی دلیل

 فرایند انجام برای بیشتر تابشی انرژی وجود و بلند

 دیرهنگام های تاریخ به نسبت بیشتری عملکرد نورساخت،

 کشت فصل و بوته تراکم متقابل اثر میانگین مقایسۀ .دارد

بوته و  65000بیشترین عملکرد دانه از تراکم  داد نشان

بوته  95000تابستانه و کمترین آن از تراکم  کشت فصل

  (.6جدول)هاره بود ب کشت به و مربوط

 

 گیری نتیجه

( افزون بر دستیابی 704 داد، ذرت )دورگ نشان نتایج

 عنوان نیز به بهاره در کشت تواند باالی عملکرد دانه می

 مورد بررسی مطرح منطقۀ محصول در علوفۀ پر  یک

 بوته 65000 تراکم دلیل بیشترین عملکرد دانه در. شود

تشعشع توسط  جذبتوان با افزایش  را می هکتار در

اندازی و همچنین فرصت بیشتر  ها به دلیل نبود سایه بوته

ها مرتبط  گیاه در امر غذا سازی و انتقال آن به دانه

 فصل کاشت در هکتار در بوته 85000 تراکم. دانست

تر را داشت.  علوفۀ  عملکرد فروردین( بیشترین 5بهاره )

تولید  افزایش رسد دمای مناسب در راستای به نظر می

دورة رشد ذرت بهاره  رغم کوتاه بودن طولبه تر علوفۀ 

به  های محیطی خوزستان را در بین عامل تأثیر بیشترین

 منظور به یادشده موارد به توجه خود اختصاص داد. با

در  هکتار در بوته 65000 تراکم دانۀ ذرت از استفاده

تر در کشت بهاره  کشت تابستان و برای تولید علوفۀ 

 .است مطلوب هکتار در بوته 85000 اکمتر

آمده از این دستطورکلی با توجه به نتایج به به

مغایرت در نتایج دیگر پژوهشگران  پژوهش و وجود

توان چنین استنباط کرد، کشت ذرت در شرایط آب و  می

های باارزشی از نظر عملکرد دانه و  هوایی گوناگون تفاوت

تکرار این آزمایش در  علوفه دارد، این بدان معناست که

 شرایط اقلیمی دیگر مناطق خوزستان ضروری است. 
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