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 خالصِ

ّبي ّشص، ػولىشد ٍ اجضاء ػولىشد اسلبم رست ثاب   ثِ هٌظَس ثشسػي تبثيش تشاون وبؿت ثش جوؼيت ػلف

ّبي وبهال تلابدفي دس ػاِ     ّبي سػيذگي هختلف، آصهبيـي ثِ كَست فبوتَسيل ٍ دس لبلت عشح ثلَن دٍسُ

ِ    5ًـْش فؼب اجشا گشديذ. دس ايي آصهبيؾ دس هٌغمِ هيب 1392تىشاس دس تبثؼتبى  ، 10ّاب    ػاغ  فبكالِ ثَتا

سع  ، هيابى NS 4015، صٍدسع 580سلان رست ؿابهل صٍدسع آلاذٍسا     6هتاش  ٍ   ػبًتي 30ٍ  25، 20، 15

ثيـاتشيي هياضاى   ًتابي  ًـابى داد واِ    اػتفبدُ ؿذًذ.  710ٍ ديشسع  704، ديشسع 6010سع  ، هيبى640

گاشم دس هتاش هشثاغ  دس فبكالِ      56/1971دس هتش هشثغ  ٍ ػولىاشد ثيَلَطياه    گشم  58/768ػولىشد داًِ  

هتش ثِ دػت آهذ ٍ ثب افضايؾ فبكلِ وبؿت هيضاى ػولىشد وبّؾ يبفت. دس ثيي اسلبم، سلان   ػبًتي 15وبؿت 

گشم دس هتاش   13/2057گشم دس هتش هشثغ  ٍ ثيَلَطيه   77/722داساي ثبالتشيي ػولىشد داًِ   710ديشسع 

غ  ثَد. ّوچٌيي دس ثشسػي اثشات هتمبثل ثبالتشيي هيضاى ػولىاشد داًاِ ٍ ثيَلَطياه ثاِ تشتيات دس سلان       هشث

ثاب فبكالِ    710گاشم دس هتاش هشثاغ  ٍ سلان دياشسع       70/875هتش   ػبًتي 15ثب فبكلِ وبؿت  704ديشسع 

تشيي هيضاى اجضاء گشم دس هتش هشثغ  ثَد. ّوچٌيي ًتبي  ًـبى داد وِ  ثيـ 70/2218هتش   ػبًتي 10وبؿت 

هتاش ٍ دس اسلابم    ػابًتي  30ػولىشد ؿبهل عَل ثالل، تؼذاد داًِ دس ثالل ٍ ٍصى ّضاسداًاِ دس فبكالِ وبؿات    

 ديذُ ؿذ.    710ٍ  704ديشسع 
 

 ّبي ّشص. ػلف ٍ سع، اسلبم ديشسع رست، اسلبم صٍدسع، اسلبم هيبى کلوات کلیذی:
 

 

 هقذهِ

ًَابگَى، ثؼايبس       ظگي، ثِ دليل ٍيZea maysرست ثب ًبم ػلوي  ّبي ثؼيبس صيبد خَد، ثِ ٍيظُ ثِ دليل لذست ػبصگبسي ثاب ؿاشايظ الليواي گ

صٍد دس توبم دًيب گؼتشؽ يبفت ٍ هىبى ػَم سا ثؼذ اص گٌذم ٍ ثشً  اص ًظش ػغ  صيش وـت ثِ خاَد اختلابف داد ٍ دس حابل حبداش دس     

ّبي هتؼذدي وِ دس ًمبط هختلف دًيب ثاش سٍي رست   ت ػلوي ٍ آصهبيؾگشدد. تجشثيب هيليَى ّىتبس اص اسادي دًيب وـت هي 130ثيؾ اص 

جبم گشفتِ هـخق ًوَدُ اػت وِ رست ػالٍُ ثش آًىِ ػلَفِ شطي ًيض ثي اي ثؼيبس هغلَة ثشاي دام هي ًا ًظياش اػات    ثبؿذ اص ًظش تأهيي ًا
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ويت صيبدي اػات ٍ ثابالتشيي همابم ٍ    ٍ ثِ ّويي دليل اهشٍصُ رست دس تغزيِ هشؽ ٍ تَليذ تخن هشؽ ثِ ػٌَاى يه غزاي پشا ًشطي داساي ّا

ثبؿاذ، ثاِ عاَسي واِ      ّاب هاي   گزاسي هيبى ثَتِ ّذف اص تؼييي تشاون هٌبػت، فبكلِ .]4[ثبؿذ  اسصؽ سا دس همبيؼِ ثب ػبيش غالت داسا هي

ت ديگش گيبّابًي ثاب سؿاذ    تشويت هٌبػجي اص ػَاهل هحيغي ثشاي حلَل حذاوثش ػولىشد هوىي ثب ويفيت هغلَة تأهيي گشدد. ثِ ػجبس

تشاون وبؿت ثؼتِ ثاِ ؿاشايظ هحيغاي، طًَتياد، لاذست سؿاذ ٍ        .]3[وبفي ٍ تؼذاد وبفي جْت اػتفبدُ وبهل اص هٌبثغ سا داؿتِ ثبؿين 

ذاصُ ٍ حجن ثَتِ، همبٍهت ثِ ٍسع، سلبثت ثب ػلف تشهين گيبُ، پٌجِ  ّبي ّاشص، سلبثات ثاب گيابُ هجابٍس، سلبثات دسٍى گيابّي ثايي         صًي، ًا

ذام ذ ثاَد   ًا رست ثاش خاالف ػابيش غاالت،      .]1[ّبي گيبّي، تبسيخ وبؿت، ّذف تَليذ ٍ ًَع گيبُ ثشاي هحلَالت گًَبگَى هتفبٍت خَّا

اِ اسصؽ التلابدي ًذاسًاذ. ثٌابثشايي         صًذ ٍ اسلبم اكالح ؿذُ رست هؼوَالً  فبلذ پبجَؽ ّؼتٌذ ٍ پبجَؽ پٌجِ ًوي ّاب اص ًظاش تَلياذ دًا

تاش اص   آياذ، لاَي   شاون دس هضسػِ ثِ دليل ػذم تَليذ پٌجِ ٍ ّوچٌيي تغييشاتي وِ دس اجضاي ػولىشد ثَجاَد هاي  ٍاوٌؾ رست ًؼجت ثِ ت

. تشاون هٌبػت دس گيبُ رست تبثغ ػَاهل هختلفي اػت وِ هْوتاشيي آًْاب ػجبستٌاذ اص: ًاَع هلاشف هحلاَل       ]6[ثبؿذ  ػبيش گيبّبى هي

ِ   دس 1389ػايذ ؿاشيفي ٍ ّوىابساى      .]4[خيضي صهيي ٍ ؿشايظ آة ٍ َّايي هٌغمِ اي يب ػيلَيي ، ّيجشيذ، سعَثت خبن، حبكل  دًا

ِ اسلبم رست دس تشاون ّبي هختلاف ثَتاِ پشداختٌاذ. ًتابي  پاظٍّؾ ايـابى        پظٍّـي ثِ اسصيبثي ػولىشد، ػشػت ٍ دٍسُ هَثش پش ؿذى دًا

ِ  ثِ عَس داسي ثِ ٍاػغِ تغييش دس تشاون تغييش وشد. ثاب افاضايؾ    هؼٌي ًـبى داد وِ ػولىشد ٍ كفبت ٍاثؼتِ ثِ آى  ثِ جض تؼذاد سديف دًا

ِ دس تشاون  ِ دس سديف وبّؾ يبفت ٍ ثبالتشيي ػولىشد دًا ِ دس ثالل ٍ تؼذاد دًا ثَتِ دس هتش هشثغ حبكل ؿاذ. ٍاواٌؾ    10تشاون، تؼذاد دًا

ِ ثِ سلن  تؼلك داؿات. دس استجابط     DC-370ٍ ووتشيي آى ثِ  SC-504اسلبم رست ثِ تشاون يىؼبى ًجَد ثِ عَسي وِ ثبالتشيي ػولىشد دًا

ِ دس تشاون   تؼلك داؿت. SC-504ثَتِ دس هتش هشثغ ثِ سلن  10ثب اثش هتمبثل ًَع سلن ٍ تشاون ًيض ًتبي  ًـبى داد وِ ثيـتشيي ػولىشد دًا
 

 ّا هَاد ٍ رٍش

آصهابيؾ ثاِ    غ دس هٌغماِ هيبًـاْش اجاشا ؿاذ.    هتش هشثا  1080دس لغؼِ صهيٌي ثِ هؼبحت  1392-93ّبي صساػي  ايي آصهبيؾ دس ػبل

 5ّبي وبهل تلبدفي دس ػِ تىشاس اجشا گشديذ. فبوتَسّبي آصهبيؾ ؿبهل فبوتَس تشاون وـات دس   كَست فبوتَسيل ٍ دس لبلت عشح ثلَن

تِ َاكل َث  ،NS 4015ن صٍدسع ، سلا 580ػغ  ؿبهل سلان صٍدسع آلاذٍسا    6هتش  ٍ فبوتَس سلن دس  ػبًتي 30ٍ  25، 20، 15، 10ّب  ػغ   ف

 30ػوليابت تْياِ صهايي ؿابهل ؿاخن ػوياك        ثَدًاذ.   71ٍ سلن ديشسع  704، سلن ديشسع 6010سع  ، سلن هيبى640سع  سلن هيبى

داس، ديؼه، تؼغي  صهيي  لَِلِش ، ايجبد جَي ٍ پـتِ، ايجبد ًْش ٍ هشص ثٌذي ثَد. اص وَد فؼافشداس  ػاَپش    ػبًتي هتش  ثب گبٍآّي ثشگشداى

ويلَگشم دس ّىتبس ثِ كَست پيؾ وبؿت آهيختِ ثب خبن اػتفبدُ گشديذ. ثزس رست، ثاِ كاَست دػاتي دس     150شيپل  ثِ همذاسفؼفبت ت

ِ   ػبًتي 75ّب   فبكلِ ثيي سديفّب وبؿتِ  هتشي اص ػغ  خبن سٍي سديف ػبًتي 6-8ػوك  ّاب سٍي   هتش دس ًظش گشفتِ ؿذ  ٍ فبكالِ ثَتا

ي سؿاذ هحلاَل    هتش دس ًظش گشفتِ ؿذ. دس پبيبى دٍسُ ػبًتي 30ٍ  25، 20، 15، 10شاون، دس فَاكل سديف اص يىذيگش ثب تَجِ ثِ تيوبس ت

ذاصُ ػبًتي 100دس  100ثب اػتفبدُ اص وَادسات  گيشي كفبت ػولىشد ٍ اجضاي ػولىاشد رست گشدياذ. دس اياي     هتشي دس ّش وشت الذام ثِ ًا

اذاصُ     هشحلِ ػولىشد التلبدي، ػولىشد ثيَلَطيه، عَل ثالل، اِ ًا ِ دس ثاالل ٍ ٍصى ّاضاس دًا گياشي ؿاذُ ٍ ّوچٌايي ؿابخق      تؼذاد دًا

هاَسد تجضياِ لاشاس گشفات ٍ همبيؼاِ هيابًگيي تيوبسّاب ثاب           SAS ّبي آصهبيـي ثب اػتفبدُ اص ًشم افاضاس  دادُ ثشداؿت ًيض هحبػجِ گشديذ.

ىي دس ػغ  احتوبل  اػتفبدُ اص آصهَى چٌذ داهٌِ جبم ؿذ.   5اي دًا    دسكذ ًا
 

 ًتایج ٍ بحث

ِ      ،عَل ثاللكفبت ّب دس استجبط ثب  ًتبي  تجضيِ ٍاسيبًغ دادُ ا اِ دس ثاالل، ٍصى ّاضاس دًا اِ، ػولىاشد ثيَلَطياه ٍ      ،تؼاذاد دًا ػولىاشد دًا

 داس ؿاذ  هؼٌاي  دسكاذ  1 احتوابل  ػاغ   دس كافبت  توابهي  دس آًْب هتمبثل اثش ٍ وبؿت فبكلِ سلن، اثشات وِ داد ًـبىؿبخق ثشداؿت 



 

3 
 

 33/31ػغَح هتمبثال سلان ٍ فبكالِ وبؿات ًـابى داد واِ ثيـاتشيي هياضاى اياي كافت             دس مبيؼِ هيبًگيي عَل ثالله.  1 جذٍل 

ِ   هتاش  ػابًتي  00/15هتش ثَد ٍ ووتاشيي آى    ػبًتي 30دس فبكلِ وبؿت  704هشثَط ثِ سلن ديشسع   هتش ػبًتي  الاذٍسا  سع صٍد سلان  ثا

اِ دس ثاالل ًياض    اثش هتمبثل سلن ٍ فبكلِ وبؿت.  2ٍل جذ  هتش تؼلك داؿت ػبًتي 30دس فبكلِ وبؿت  580 ًـابى   دس استجبط ثب تؼذاد دًا

 NSسع    ٍ ووتاشيي آى اص سلان هيابى   67/588هتش   ػبًتي 30دس فبكلِ وبؿت  704داد وِ ثيـتشيي هيضاى ايي كفت اص سلن ديشسع 

اِ ًياض ًتابي       دس استجا  . 2جذٍل     ثِ دػت آهذ33/245هتش   ػبًتي 10دس فبكلِ وبؿت  640 ًـابى داد واِ   بط ثاب كافت ٍصى ّضاسدًا

 NS 640سع  گشم  ٍ ووتشيي آى اص سلان هيابى   26/506هتش   ػبًتي 25دس فبكلِ وبؿت  704ثيـتشيي هيضاى ايي كفت اص سلن ديشسع 

اثاش هتمبثال سلان ٍ     ثاب  استجابط  دس ّب ًتبي  همبيؼِ هيبًگيي دادُ.  2جذٍل   گشم  ثِ دػت آهذ 64/277هتش   ػبًتي 10دس فبكلِ وبؿت 

ِ رست فبكلِ وبؿت  هتاش   ػابًتي  15دس فبكالِ وبؿات    704ًـبى داد وِ ثيـاتشيي هياضاى اياي كافت اص سلان دياشسع       ثش ػولىشد دًا

گاشم دس هتاش هشثاغ  ثاِ      40/356هتاش    ػبًتي 30دس فبكلِ وبؿت  NS 4015سع  گشم دس هتش هشثغ  ٍ ووتشيي آى اص سلن صٍد 70/875 

ِ .  2جذٍل   دػت آهذ  10دس فبكالِ وبؿات    710اص سلان دياشسع    ػولىاشد ثيَلَطياه  ثيـاتشيي هياضاى    ًتبي  ّوچٌيي ًـبى داد وا

گاشم دس هتاش    30/965هتش   ػبًتي 30دس فبكلِ وبؿت  NS 4015سع  گشم دس هتش هشثغ  ٍ ووتشيي آى اص سلن صٍد 70/2218هتش   ػبًتي

اثش هتمبثل سلن ٍ فبكالِ وبؿات ًـابى داد واِ ثيـاتشيي هياضاى اياي        ؿبخق ثشداؿت ًيض، دس استجبط ثب .  2جذٍل   هشثغ  ثِ دػت آهذ

دس فبكالِ   NS 640سع  دسكاذ  ٍ ووتاشيي آى اص سلان هيابى     42/46هتاش    ػبًتي 20دس فبكلِ وبؿت  580كفت اص سلن صٍدسع الذٍسا 

گاشدد، ٍ   ّبي پابييٌي هاي   وبّؾ ػجَس ًَس ثِ ثخؾافضايؾ تشاون هَجت .  2جذٍل   دسكذ  ثِ دػت آهذ 84/26هتش   ػبًتي 30وبؿت 

تش ثِ پيشي ثشػٌذ ٍ سيضؽ ًوبيٌاذ ٍ اياي اهاش ثبػاث وابّؾ دٍام       ّب ػشيغ ؿَد وِ ثشي ّب جْت دسيبفت ًَس ثبػث هي سلبثت ثيـتش ثَتِ

 100ٍ  75، 50  دس ثشسػي فَاكل هختلاف وبؿات اص لجيال    2000. ثيي ٍ گشيه  ]3[ؿَد  ػغ  ثشي ٍ دس ًتيجِ وبّؾ ػولىشد هي

ِ دس هٌغمِ تگضاع ًتيجِ گشفتٌاذ واِ فبكالِ سدياف      42ٍ  36، 28، 20ّبي  هتشي ٍ تشاون ػبًتي  50ّضاس ثَتِ دس ّىتبس ثش ػولىشد دًا

  ثيابى داؿاتٌذ   1377دسكذ افضايؾ داؿتِ اػت. ًَسهحواذي ٍ ّوىابساى     1/11هتشي  حذٍد  ػبًتي 75هتشي ًؼجت ثِ ؿبّذ   ػبًتي

ِ ن دس رست، عَل ثاللوِ افضايؾ تشاو ِ دس ّىتبس تب حذ هؼيٌاي افاضايؾ ٍ ثؼاذ     ّب دس ثالل سا وبّؾ هي ّب ٍ ٍصى دًا دّذ ٍلي ػولىشد دًا

اذاصي دس دسٍى پَؿاؾ گيابّي     يبثذ وِ ثب ًتبي  ايي پظٍّؾ ّوؼَيي داسد. تشاون ثؼيبس صيبد ثَتِ هَجت افضايؾ ػبيِ اص آى وبّؾ هي ًا

 .]7[دّذ  سػذ، ػولىشد ٍ اجضاي ػولىشد سا تحت تبثيش لشاس هي ّب هي دس هيضاى ًَسي وِ ثِ ثَتِؿذُ ٍ اص عشيك ايجبد هحذٍديت 

 
 

 رشذ فصل پایاى در ررت زراعی ًتایج تجسیِ ٍاریاًس صفات -1جذٍل 

 هٌبثغ تغييش
دسجِ 

 آصادي

 هيبًگيي هشثؼبت

 عَل ثالل
تؼذاد داًِ دس 

 ثالل
 َطيهػولىشد ثيَل ػولىشد داًِ ٍصى ّضاسداًِ

ؿبخق 

 ثشداؿت

 6.21ns 2463.03ns 258.60ns 3594.03ns 29623.60ns 2.12ns 2 ثلَن

 **a  5 163.72** 27401.48** 8122.98** 112326.12** 924607.46** 107.36سلن  

 **b  4 16.01** 12621.44** 6021.42** 257292.95** 661004.48** 169.07فبكلِ وبؿت  

اثش هتمبثل 

 a×b  20 
29.52** 20557.23** 7106.30** 10535.40** 163739.55** 33.58** 

 15.90 42667.39 3217.20 972.38 2503.63 4.48 58 خغب

 11.25 12.25 9.58 8.56 13.03 9.69 دشيت تغييشات

ns  1ٍ  5غيش هؼٌي داس؛ * ٍ ** هؼٌي داسي ثِ تشتيت دس ػغَح احتوبل% 
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 رشذ فصل پایاى در ررت زراعی صفاتي اثر هتقابل رقن ٍ فاصلِ کاشت بر ًتایج هقایسِ هیاًگی -2جذٍل 

 سلن

فبكلِ 

 وبؿت

 هتش   ػبًتي

 عَل ثالل

 هتش   ػبًتي
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  دسكذ 

 صٍدسع

 580الذٍسا 

10 18.33 hij 304.33 i-l 420.27 b 626.72 c-f 1585.30 h-l 39.90 a-d 

15 19.33 ghi 419.67 c-h 323.79 e-i 775.62 ab 1722.70 d-j 45.42 ab 

20 21.67 e-h 345.67 h-k 333.98 d-i 523.98 f-i 1135.00 mn 46.42 a 

25 18.00 hij 286.00 jkl 303.14 ghi 479.80 hij 1224.00 lmn 40.05 a-d 

30 15.00 j 305.67 i-l 396.53 bc 429.87 ijk 1493.30 i-m 29.39 fgh 

 صٍدسع
NS 4015 

10 19.67 ghi 441.00 c-g 361.32 b-g 434.98 ijk 1294.70 k-n 34.14 c-h 

15 16.33 ij 277.67 kl 287.27 i 697.09 bcd 1997.30 a-g 34.98 c-g 

20 18.67 hij 335.00 h-l 366.24 b-f 550.87 e-h 1600.30 g-l 34.48 c-h 

25 18.67 hij 307.67 i-l 378.51 b-e 466.92 hij 1301.30 k-n 36.88 c-f 

30 20.33 ghi 363.67 g-k 394.01 bcd 356.40 k 965.30 n 37.04 c-f 

 هيبى سع
NS 640 

10 18.67 hij 245.33 l 277.64 i 519.10 g-j 1866.70 a-i 27.87 gh 

15 18.33 hij 349.33 g-k 358.18 c-g 605.39 d-g 1760.00 c-j 34.59 c-g 

20 19.67 ghi 380.00 f-j 360.04 b-g 468.00 hij 1249.70 lmn 37.46 cde 

25 29.00 ab 552.00 ab 277.67 i 449.01 h-k 1380.00 j-m 33.10 d-h 

30 18.33 hij 367.33 g-k 362.21 b-f 516.46 g-j 1945.30 a-h 26.84 h 

 هيبى سع
NS 6010 

10 16.67 ij 288.00 jkl 350.30 c-g 599.09 d-g 1608.00 g-l 37.21 c-f 

15 25.00 c-f 344.00 g-j 377.31 b-d 792.93 ab 2062.70 a-e 38.40 b-e 

20 20.00 ghi 474.33 b-f 377.04 b-e 594.85 d-g 1800.30 b-i 33.55 c-h 

25 21.00 fgh 385.00 g-j 363.21 b-f 525.33 f-i 1652.00 f-k 31.88 e-h 

30 24.33 c-f 414.67 c-h 383.64 b-e 411.19 jk 1226.70 lmn 33.70 c-h 

 704ديشسع 

10 25.67 b-e 432.67 c-h 297.60 hi 726.72 bc 2064.00 a-e 35.24 c-g 

15 25.00 c-f 492.67 bc 409.65 bc 875.70 a 2122.70 a-d 41.35 abc 

20 24.33 c-f 308.00 i-l 397.46 bc 668.81 cd 1835.00 a-i 36.49 c-f 

25 25.00 c-f 382.00 g-j 506.26 a 611.50 d-g 1858.70 a-i 32.82 d-h 

30 31.33 a 588.67 a 366.55 b-f 429.87 ijk 1537.30 i-l 28.04 gh 

 710ديشسع 

10 24.67 c-f 370.67 g-k 308.49 f-i 800.79 ab 2218.70 a 36.31 c-f 

15 23.33 c-f 388.33 e-i 399.60 bc 864.77 a 2164.00 ab 40.03 a-d 

20 27.33 bcd 482.33 b-e 401.75 bc 777.29 ab 2153.70 abc 36.11 c-f 

25 23.33 d-g 395.33 d-i 374.23 b-e 637.12 cde 2034.70 a-f 31.47 e-h 

30 28.33 abc 488.00 bcd 407.18 bc 533.87 e-i 1714.70 e-j 31.63 e-h 

 .ثبؿٌذ داس هي دسكذ آصهَى داًىي فبلذ تفبٍت هؼٌي 5ّبي ثب حشٍف هـبثِ دس ػغ  احتوبل  هيبًگيي
 

 هٌابع

بوتَسّب دس سؿذ ٍ ػبصي آًْب ثش سٍي ّن ٍ تأثيش ايي ف ّبي وبؿت رست ثب جزة ًَس ٍ ػبيِ . ساثغِ جْت ٍ فَاكل سديف1370احوذصادُ، الف.  .1

 ػولىشد ايي هحلَل. ثخؾ رست ٍصاست وـبٍسصي.

ّبي هختلف ثَتِ.  اسصيبثي ػولىشد، ػشػت ٍ دٍسُ هَثش پش ؿذى داًِ اسلبم رست دس تشاون. 1389. پَسي ػيذ ؿشيفي، س.، م. كذلي ٍ ع. للي .2

 .23-35 : 4 20هجلِ داًؾ وـبٍسصي ٍ تَليذ پبيذاس. 

ػيٌگل وشاع جذيذ رست.  3ل سديف وبؿت ٍ فبكلِ ثَتِ سٍي سديف ثش عَل دٍسُ ٍ ػشػت پش ؿذى داًِ دس . اثش فَاك1371عبلجيبى، م.  .3

 چىيذُ همبالت چْبسهيي وٌگشُ ػلَم صساػت ٍ اكالح ًجبتبت ايشاى.

 كفحِ. 446. صساػت غالت. جلذ اٍل. اًتـبسات داًـگبُ ؿْيذ چوشاى.  1377ًَس هحوذي، ق.، ع. ػيبدت ٍ ع. وبؿبًي.  .4
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