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                                          اطيااااازاده خ يدانشااااا و:   نبااااا ينااااااو خاااااانوادگ      

 رينناو: 

بر شااص  ااا ير تراکم و الگويتاثان نامه: يعنوان پا  يکاشت 

 در ذرت   يديوماس توليک و بيولوژيزيف

  يفيد شريدکتر رئوف ساستاد راهنما: 

  يدکتر محمد صدقاستاد مشاور: 

   يکشااور  يمهندسارشاته:         ارشد يکارشناس: يليمقطع تحص

 يليمحقق اردبدانشگاه:     راعتش: يگرا

:    يليخ فااارا التحصاايتااار              يکشاااور دانشااکده: 

 85 تعداد صفحه:                     3/4/1388

وماس کل، تراکم ، يکاشت، ب يز رشد، الگويآنالد واژه ها : يکل

 رت ذ

 دهيچک

کاشات و تاراکم بار  ير الگويتأث يبه منظور بررس        

در  370وماس کل ذرت دابال کاراس يو ب يکيولوژيزيف يااشاص 

ل در يبه صورت فاکتور 1386 يدر سال  راع يشيکشت دوم، آ ما

در ساه تکارار در مزرعاه  يکامل تصادف يقالب طرح بلوک اا

انجاام  يلايمحقق اردب دانشگاه يدانشکده کشاور  يقاتيتحق

 9، 7مختلف بوته در سه سطح ) يشد. فاکتوراا شامل تراکم اا

 يفين رديکاشت با فواصل ب يبوته در متر مربع( و الگو 11و 

ر شاص  ييروند تغ يمتر بودند. بررس ي( سانت 75و  60،  45)

ن شاص  سطح برگ ذرت در تراکم يسطح برگ نشان داد که باالتر

متار و  يسانت 45 يفين رديربع در فاصله ببوته در متر م 11

ن يبوته در مترمرباع باا فاصاله با 7ن آن به تراکم يکمتر

رات شاص  سطح بارگ ييمتر بدست آمد. روند تغيسانت 75 يفيرد

مختلاف، نشاان داد  يفين رديثابت با فواصل ب ياادر تراکم

ن يسه با فواصل بيمتر در مقا يسانت 45 يفين رديکه فاصله ب

ن يتراکم اا ا  بااالتر يدر تمام يمتر يسانت 75و  60 يفيرد

ن شااص  يشترين بيزان شاص  سطح برگ برصوردار بود. امچنيم

 ثابااات باااا  يفاااين رديساااطح بااارگ در فاصاااله بااا

ز در ين يج مشابهيبوته در مترمربع بدست آمد. نتا 11تراکم 

و سارعت  يوماس کل، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبيمورد ب

انس نشاان داد ياه واريج تجزيد. نتايمشااده گردجذب صال  

ب يار اثار ترکيتحات تااث يدار يوماس کل به طور معنيکه ب

ن يشاتريکه ب يکاشت قرار داشت بطور يتراکم و الگو يماريت

 الف

 ب

 ج
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ن يبوته در مترمربع و ا  فاصاله با 11وماس کل ا  تراکم يب

بوتاه در  7ن آن ا  تاراکم يمتار و کمتار يساانت 45 يفيرد

متار ااصال شاد.  يساانت 75 يفين رديو ا  فاصله ب مترمربع

ر يتحت تاث يدار يارتفاع بوته و سهم ساقه ذرت به طور معن

ساه يکاشات قارار گرفات. مقا ياثر متقابل تاراکم و الگاو

ن ارتفااع بوتاه و يشاترين صفات نشان داد که بين ايانگيم

ن يبوته در مترمربع در فاصله با 11سهم ساقه ذرت ا  تراکم 

 متر به دست آمد. يسانت 45 يفيرد

 

 فهرست مطالب

                                             عنوان

 صفحه

 1 ....................................... مقدمه

 

 منابع يبررسا  فصل اول

 12 .................... ذرت خچهيمنشا  و تار -1-1

 12 ...................... ذرت ياقتصاد تياام -2-1

 13 ................... يشناس اهيگ ياا يژگيو -3-1

 14 ............................... شهير -1-3-1

 15 ............................... ساقه -2-3-1

 16 ................................ برگ -3-3-1

 16 ............................ نيگل آذ -4-3-1

 17 ............................ ذرت ياکولوژ -4-1

 20 .................................. تراکم -5-1

 22 ................ اثر تراكم بر عملكرد -1-5-1

 Error! Bookmark not اثر تراكم بر جذب نور -2-5-1

defined. 

 Error! Bookmarkله صطوط كاشت(الگوي كاشت )فاص -6-1

not defined. 
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 !Error . اثر فاصله رديف كاشت بر جذب نور -1-6-1

Bookmark not defined. 

 !Error .. اثر فاصله رديف کاشت بر عملكرد -2-6-1

Bookmark not defined. 

اثر تراكم و الگوي كاشت بر شاص  ااي  -3-6-1

 .Error! Bookmark not defined .............. فيزيولوژيك

اثر تراكم و الگوي كاشت بر شاص   -1-3-6-1

 .Error! Bookmark not defined ..............  (LAI)سطح برگ 

اثر تراكم و الگوي كاشت بر سرعت  -2-3-6-1

 .Error! Bookmark not defined ............. (CGR)رشد محصول 

اثر تراكم و الگوي كاشت بر سرعت  -3-3-6-1

 .Error! Bookmark not defined .............. (RGR) رشد نسبي

اثر تراكم و الگوي كاشت بر سرعت  -4-3-6-1

 .Error! Bookmark not defined ............... (NAR)جذب صال 
 

 مواد و روش هاا  فصل دوو

 !Errorراي آ مايشموقعيت جغرافيايي  و  مان اج -1-2

Bookmark not defined. 

 !Error ..... صاك محل اجراي آ مايش يهايژگيو  – 2-2

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not . طرح آماري و مشخصات تيماراا -3-2

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......... عمليات  راعي -4-2

 !Error روش نمونه برداري و اندا ه گيري صفات - 5-2

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not .. صفات مربوط به روند رشد -1-5-2

defined. 

 Error! Bookmark رشد يروش محاسبه شاص  اا -1-1-5-2

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......... محاسبات آماري -6-2
 

 و بحث جينتا ا فصل سوو

 .Error! Bookmark not defined ...... رشد ليوتحل هيتجز -1-3

 د
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 .Error! Bookmark not defined ( LAIشاص  سطح برگ ) -1-1-3

 .Error! Bookmark not defined ... (TDMکل ) وماسيب -2-1-3

 Error! Bookmark not .. ( CGRسرعت رشد محصول ) -3-1-3

defined. 

 Error! Bookmark not ... ( RGR) يسرعت رشد نسب -4-1-3

defined. 

 Error! Bookmark not ... ( NARسرعت جذب صال  ) -5-1-3

defined. 

 Error! Bookmark not .. و عملکرد يکيصفات مورفولوژ -2-3

defined. 

 Error! Bookmark not . يعلوفه ا وماسيعملکرد ب -1-2-3

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....... ارتفاع بوته -2-2-3

 .Error! Bookmark not defined ........... سهم برگ -3-2-3

 .Error! Bookmark not defined .......... سهم ساقه -4-2-3

 .Error! Bookmark not defined ............. يکل يريگ جهينت

 .Error! Bookmark not defined ............... شنهاداايپ

 .Error! Bookmark not defined ............ منابع و مأصذ

 

 فهرست اشکال

               عنوان

 صفحه

 34 .......................... نقشه کاشت  2-1شکل 

شااص  ساطح بارگ ذرت در  راتيياروند تغ -3-1شکل 

 يساانت 45 فيامختلف بوته در فاصله رد يتراکم اا

 .Error! Bookmark not defined ................... متر.

شااص  ساطح بارگ ذرت در  راتيياروناد تغ 3-2شکل 

 يساانت 60 فيامختلف بوته در فاصله رد يتراکم اا

 .Error! Bookmark not defined .................... متر

شااص  ساطح بارگ ذرت در  راتيياروند تغ -3-3شکل 

 يساانت 75 فيابوته در فاصله ردمختلف  يتراکم اا

 .Error! Bookmark not defined ................... متر.

 هـ
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شااص  ساطح بارگ ذرت در  راتيياروند تغ -3-4شکل 

بوته در مترمرباع 7در تراکم  يفيفواصل مختلف رد

 ....................... Error! Bookmark not defined. 

شااص  ساطح بارگ ذرت در  راتيياروند تغ -3-5ل شک

بوته در مترمرباع 9در تراکم  يفيفواصل مختلف رد

 ....................... Error! Bookmark not defined. 

ت شااص  ساطح بارگ ذرت در رايياروند تغ -3-6شکل 

بوته در مترمربع 11در تراکم  يفيفواصل مختلف رد

 ....................... Error! Bookmark not defined. 

کل  ذرت در تراکم  وماسيب راتييروند تغ -3-7شکل 

متار. يساانت 45 فيامختلف بوته در فاصله رد ياا

 ....................... Error! Bookmark not defined. 

کاال ذرت در    وماااسيب راتيياارونااد تغ  -3-8شااکل 

 يساانت 60 فيامختلف بوته در فاصله رد ياتراکم ا

 .Error! Bookmark not defined .................... متر

کل ذرت در تاراکم  وماسيب راتييروند تغ -3-9شکل 

متار. يساانت 75 فيامختلف بوته در فاصله رد ياا

 ....................... Error! Bookmark not defined. 

کل ذرت در فواصال  وماسيب راتييروند تغ -3-10شکل 

 !Errorبوته در مترمربع 7مختلف در تراکم  يفيرد

Bookmark not defined. 

کل ذرت در فواصال  وماسيب راتييروند تغ -3-11شکل 

 !Errorبوته در مترمربع 9مختلف در تراکم  يفيرد

Bookmark not defined. 

کل ذرت در فواصال  وماسيب راتييروند تغ -3-12شکل 

 !Errorبوته در مترمربع 11مختلف در تراکم  يفيرد

Bookmark not defined. 

 و
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م سرعت رشد محصول در تراک راتييروند تغ -3-13شکل 

 !Errorمتر يسانت 45 فيمختلف بوته در فاصله رد ياا

Bookmark not defined. 

سرعت رشد محصول در تراکم  راتييروند تغ -3-14شکل 

 !Errorمتر يسانت 60 فيمختلف بوته در فاصله رد ياا

Bookmark not defined. 

سرعت رشد محصول در تراکم  راتييروند تغ -3-15شکل 

 !Errorمتر يسانت 75 فيمختلف بوته در فاصله رد ياا

Bookmark not defined. 

سرعت رشد محصول در فواصل  راتييروند تغ -3-16شکل 

 !Errorبوته در مترمربع 7مختلف در تراکم  يفيرد

Bookmark not defined. 

سرعت رشد محصول در فواصل  راتييروند تغ -3-17شکل 

 !Errorبوته در مترمربع 9مختلف در تراکم  يفيرد

Bookmark not defined. 

ر فواصل سرعت رشد محصول د راتييروند تغ -3-18شکل 

 !Errorبوته در مترمربع 11مختلف در تراکم  يفيرد

Bookmark not defined. 

در تاراکم  يسرعت رشد نسب راتييروند تغ -3-19شکل 

متار. يساانت 45 فيامختلف بوته در فاصله رد ياا

 ....................... Error! Bookmark not defined. 

در تاراکم  يات سرعت رشد نسبرييروند تغ -3-20شکل 

متار. يساانت 60 فيامختلف بوته در فاصله رد ياا

 ....................... Error! Bookmark not defined. 

در تاراکم  يسرعت رشد نسب راتييروند تغ -3-21شکل 

 !Errorر.متيسانت 75 فيمختلف بوته در فاصله رد ياا

Bookmark not defined. 
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در فواصال  يسرعت رشد نسب راتييروند تغ -3-22شکل 

 !Errorبوته در متر مربع 7مختلف در تراکم  يفيرد

Bookmark not defined. 

در فواصال  ينسب سرعت رشد راتييروند تغ -3-23شکل 

 !Errorبوته در متر مربع 9مختلف در تراکم  يفيرد

Bookmark not defined. 

در فواصال  يسرعت رشد نسب راتييروند تغ -3-24شکل 

 !Errorبوته در متر مربع 11مختلف در تراکم  يفيرد

Bookmark not defined. 

سرعت جذب صال  در تاراکم  راتييروند تغ -3-25شکل 

 !Errorمتر يسانت 45 فيمختلف بوته در فاصله رد ياا

Bookmark not defined. 

سرعت جذب صال  در تاراکم  راتييروند تغ -3-26شکل 

 !Errorمتر يتسان 60 فيمختلف بوته در فاصله رد ياا

Bookmark not defined. 

سرعت جذب صال  در تاراکم  راتييروند تغ -3-27شکل 

 !Errorمتر يسانت 75 فيمختلف بوته در فاصله رد ياا

Bookmark not defined. 

جذب صال  در فواصال  سرعت راتييروند تغ -3-28شکل 

 !Errorبوته در متر مربع 11در تراکم  يفيمختلف رد

Bookmark not defined. 

سرعت جذب صال  در فواصال  راتييروند تغ -3-29شکل 

 !Errorبوته در متر مربع 9در تراکم  يفيمختلف رد

Bookmark not defined. 

سرعت جذب صال  در فواصال  راتييروند تغ -3-30شکل 

 !Errorبوته در متر مربع 7در تراکم  يفيمختلف رد

.Bookmark not defined 

 ز
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تراکم و  يماريت بيترک  نيانگيم سهيمقا -3-31شکل 

 Error! Bookmark notکل ذرت وماسيکاشت بر ب يالگو

defined. 

تاراکم و  يماريت بيترک نيانگيم سهيمقا -3-32شکل 

 Error! Bookmark notکاشت بر ارتفاع بوته ذرت يالگو

defined. 

تاراکم و  يماريت بيترک نيانگيم سهيمقا -3-33شکل 

 Error! Bookmark notذرتسهم برگ کاشت بر  يالگو

defined. 

تراکم و   يماريت بيترک نيانگيم سهيمقا -3-34شکل 

 Error! Bookmark notکاشت بر سهم ساقه ذرت يالگو

defined. 

 

 ح
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 فهرست جداول 
 

          عنوان

 صفحه 

صااک مزرعاه  ييايميو شا يکايزيصواص ف -2-1جدول 

 33 .................................... يشيآ ما

 يفيرد نيفواصل ب ريتاث انسيوار هيتجز -3-1جدول 

صافات ماورد  گريو د يعلوفه ا وماسيو تراکم بر ب

 .Error! Bookmark not defined ............. ذرت. يبررس

تاراکم و  ياثار اصال نيگانيم سهيا مقا 3-2جدول 

 !Errorذرت . يبرصفات مورد بررس يفيرد نيفواصل ب

Bookmark not defined. 

 

 ط ط
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 مقدمه

ت در ااال ياا  جمعيمورد ن ين غذايبه منظور تأم

 در اااال توسااعه، يژه در کشااورااياابااه و د،يااتزا

 يو اساتراتژ يمتداول کشااور  يدر روش اا يبا نگر

د يان باينه ا   مايشينه و بيهمربوط به استفاده ب

رد. مراتع کاه بخاش يش مورد توجه قرار گيش ا  پيب

درصاد  25شاود اادود  يعمده علوفه جهان را شامل م

کاه  يبه طااور ،داند يل ميا را تشکيدن ياايپوشش گ

ش ا  يا  کشوراا مساات علفزاراا باه با ياريدر بس

 يعلفزارااا ييرسد. ار ش غاذايم يدرصد کل اراض 50

 يال م بارا يين مااواد غاذايه نقش آنها در تأمما ب

اا آن ييل عدم توانايبه دل يول ،است يصنعت دامدار

ااان يد به کشت گيدام اا با ييا  غذايدر برآورد ن

 اقدام گردد. يعلوفه ا

 يساتم ااايد در اکوسيصورشا يانرژ ييمتوسط کارا

درصد گزارش شده اسات. اگار  1مختلف جهان کمتر ا  

شاتر يب يکشااور  يستم ااياکوس يبرا مقدارن يچه ا

ست. يدرصد ن 5شتر ا  يط بين شرايدر بهتر يول ،است

اساتفاده  ييتواند کاارايت ميريانسان با اعمال مد

باال ببرد.  يد را در محصوالت کشاور يصورش يانرژا  

، يميط اقليق بهبود شرايتواند ا  طر ين موضوع ميا

و پرمحصاول  يع، اصالح ارقام  رايح  راعيات صحيعمل

 ن بااااااااااااه موقاااااااااااع يتااااااااااااام

اااان باا عملکارد يگ يريو به کاارگال م  ياانهاده

، يو سالطان ي)کوچک رديگانجام مناسب در وااد سطح 

1377.) 

ت فوق يکه ااماست  يااان مهم  راعيا  گ يکيذرت 

دام، انسااان،  ين غااذايدر تااام ياديااالعاااده  

تنااوع،  .دارد يصاانعتو  ياايمصاارف دارو ،پرناادگان
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مصارف آب  ييکارامطلوب،  ييباال، ار ش غذا يارسا گ

کاه  موجاب شاده اساتاه ين گيا اديعملکرد   و باال

د آن بعد ا  گندم و برنج در مقام ساوم قارار يتول

ط يژه در شاراياباه و .(1980)راسل و االور،  رديگ

 يت کشور و بهره برداريش رو افزون جمعيافزا يکنون

سهم  ن منابعيانامطلوب ا  مراتع موجب شده است که 

ا  دام ااا داشاته ين علوفه مورد نيدر تام يزيناچ

ا   يداما ييو امه ساله بخش اعظم منابع غاذاباشد 

 يگار ماين علوفه ا  منابع ديصارج وارد گردد. تأم

 کاااش فشاار بار يباران گام يتواند به عنوان اول

مراتاع  ياياو اا ياصاالا يشروع برنامه ااا ،مراتع

 يايدر جهت اا ير گونه اقدامن رابطه ايباشد. در ا

کاه در  ييدام اا ييغذا يا ااين نيمراتع بدون تام

جاه يکنناد بادون نت ياال ااضر ا  آن اساتفاده ما

اااان ياستفاده ا  گکه رسد  يصوااد بود. به نظر م

ا   يل برصورداريساله مانند ذرت به دلکي يعلوفه ا

ن ياتواناد در رفاع ا يعملکرد باال در وااد سطح ما

  (.1386، يزدي يو پاپل يکوچک) کندکمک  معضل

ف ياجاد رديا يکاشت برا ير الگويياستفاده ا  تغ

ق يک و باال بردن تراکم در وااد سطح ا  طريبار ياا

نقاش تواناد يما ،اساتفاده ا  ناور ييکاراش يافزا

 ،باشادداشته  يفيو ک يکمعملکرد ش يدر افزا يموثر

کاشت  يلگوار يتاث مورددر قات انجام شده يتحق يول

ش عملکارد ذرت ير افازاباک يبار يف اايجاد رديو ا

تاالش شاده اسات تاا  ن راساتايدر ا .است ار کميبس

ومااس يب ربکاشت  يالگون تراکم و يتر ر مناسبيتاث

رقم دابل کراس  ذرت يکيولوژيزيف يااو شاص  يديتول

قارار  يماورد بررسال ياردب يميط اقليدر شرا 3701

 رد.يگ

                                       
1 . DC 370  
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 خچه ذرت يو تار منشا -1-1

ش و کشات آن يدايق پيخ دقياست که تار ياايذرت گ

 يو جنوب يمرکز يکايآمر يبوماه ين گيا .ستيمشخ  ن

؛  1369، يو مجتهااد يشبسااترمااودب  باشااد ) يماا

(. 1988،  ي؛ اساااگراگو و دادلااا 1369صدابناااده، 

 ( ويمرکز يکايک )آمريلوف صاستگاه ذرت را مکزيواو

داناد  يماا يوياارا پاارو، اکااوادور و بول يذرت آرد

ذرت در  يالديم 1492(. تا قبل ا  سال 1376)پرستار، 

ستف کلمب يا ناشناصته بود. کريقا و آسياروپا، آفر

کا در نوامبر يصود به آمر يخين مسافرت تاريدر اول

کوبا مشااده کارد و آن را  ي، ذرت را در اوال1492

ا  ذرت  يانواع ،ني. امچنافتياه قاره ين گيترجيرا

لاه سارپ پوساتان يله قبيرا مشااده کرد که به وسا

کردند  يه ميتغذآن  يشد و ا  دانه اايمز کشت يماا

د و يانام Maizeاه را يان گياا ل يان دليبه اما و 

د و آن يياتأ يبه طور رسامن نام را ينه ايبعداا ل

ساتف يد. ذرت بعد ا  سافر دوم کرينام  .Zea mays Lرا 

 يشامال يقااي( ا  کوبا به اروپا و آفر1494) کلمب

د يا گرديبرده شد و در اواصر قرن شانزدام وارد آس

 (.1376)پرستار، 

 ذرت يت اقتصادياهم -2-1

 ياااساال ين مصرف ذرت در طير کشت و امچنيسطح  

افته يش يجهان به سرعت افزا ير در اغلب کشورااياص

ت يلت اامبه بعد به ع 1984ن نسبت ا  سال ياست و ا

 يامارو  يايمختلف آن در دن يکه فرآورده اا يادي 

داشاته اسات. براساااس آماار  يادتريادارد، رشاد  

در چناد  ايادند کنناده ذرت يتول ين کشوراايمهمتر

ل يبر  و نين، فرانسه، آرژانتيکا، چير آمريسال اص

 بوده اند.
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ا، يادر دناه يان گيااتوسعه کشات مهم عوامل ا  

آن قارار گارفتن  امکانرد صوب، باال، عملک يسا گار

گونااگون و ساهم  يم ااايمختلف و اقل ياادر تناوب

ا  انساان، دام، يامورد ن يين غذايدر تامآن عمده 

 (.1377، يو سلطان ياست )کوچک يور و مصارف صنعتيط

و  يبه علت دارا باودن ماواد قناد يذرت علوفه ا

ا   يکاياد و عملکارد قابال توجاه، يا  ينشاسته ا

د ياجهت تول يعلوفه اااان يگن يو مناسب ترن يبهتر

لو شدن يشود و انگام س يلو محسوب ميعلوفه سبز و س

ا   يکاياه يان گياا  ندارد. اين يبه مواد افزودن

و  يريش يدام اا يو  وداضم برا يپرانرژ يعلوفه اا

ر يماد ؛1374اا است )صدابناده،  يدر دامدار يگوشت

 ين انرژير تأمز ا  نظي(. دانه ذرت ن1369، يچشانه

د يارصاد ا  تولد 20-25ک باه يار اسات. نزدينظ يب

مختلاف  يه انسان به شاکل ااايذرت، جهت تغذ يجهان

 70-75شاود. اادود يمامصارف و کنسرو  ينيريش ،آرد

لو، يمختلاف مانناد داناه، سا ياادرصد آن به صورت

ه ور بايوانات و طيه ايتغذ يبرا  سبزعلوفه و پودر

 يرسد )کوچک يمبه مصرف  يشتو گو يريش يگاوااژه يو

د يادرصاد ا  تول 5ادود  ،(. بعالوه1377، يو سلطان

د نشاساته، يامانناد تول يز جهت مصارف صنعتيذرت ن

که  يطور، به روديشربت قند، روغن و الکل به کار م

تار روغان  يل 8/1-7/2لوگرم  داناه ذرت يکصد کيا  

 .(1385، ينقل ا  کاظمد )يآ يبدست م
 

 يشناس اهيگ ياهيژگيو -3-1

ر يمساا يداراکساااله و يه، يااک پاياا ياايااذرت گ

،  1دا ادانيااه ا  شاصه پين گياست. ا 4C يفتوسنتز

                                       
1  -  Phanerogams   2- Angiosperms                    3- Monocotyledon 

4 - Poaceae                       5- Seminal roots          6- Secondary roots 
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ره يت ،3اا ي، رده تک لگه ا 2ر شاصه نهاندانگاني 

 يکرومو وم م n2=  20با  aysmو گونه  Zeaجنس  ، 4غالت

ر، ياوتولناار و د ؛1376ادت، يو س يباشد )نورمحمد

1999.) 

 شهير -1-3-1

 :شه استيسه نوع ر يذرت دارا

شاه ااا باه ين ريا: ا5(ي)باذر هيشه اوليالف( ر

عدد انگام جوانه  دن ا  بذر صارج و آب  3-5تعداد 

 يشاه ااايکنناد. ريا  صاک جذب مرا  ييو مواد غذا

 يشاه ااايل رياا  غاالت پاس ا  تکم يه در بعضياول

 يم ياه باقين گيدر ا يول ،روند ين ميه ا  بيثانو

 (.1375شود )تاج بخش،  ياه جدا نمياند و ا  گم

: چناد رو  پاس ا  جواناه 6هياثانو يشه اايب( ر

انگره يان ميدر قاعاده دوما يگاريد يشه ااير ، دن

ر ساطح صااک يا  يمتار يساانت 5تا  2در عمق ساقه 

. دارناد ناامه ياثانو يشه اايشوند که ر يل ميتشک

 يشاه ااايبرابار ر 20تاا  15شه ااا ين ريتعداد ا

 يانگره اااياشه اا ا  قاعاده مين ري. ااسته ياول

ه باه ياثانو يشاه ااايد. ريآ يرون ميز بيباالتر ن

 ا يااااااا  1يمااااااايدا يشاااااااه اااااااااير

باشاند )تااج بخاش،  يز مشهور ماين 2يطوق يااشهير

1375.) 

 يشه ااا ا  گاره اااين ري: ا 3يياوا يشه اايج( ر

جااذب آب و  عالوه بر .شوند يل ميک سطح صاک تشکينزد

 يز ماياندر صااک اه ياگاستحکام  وجبم ييغذا مواد

 (.1375شوند )تاج بخش ، 

ر غااالت افشااان و يشااه ذرت اماننااد سااايسااتم ريس

قطور است و بساته باه عماق و بافات صااک  يتاادود

                                       
1- Permanent roots  2- Nodal roots  3- Brace roots 
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 يفرع يشه ااي. رآن در صاک متفاوت است نفوذمقدار 

در  يساقه بطور افق اطراف يمتر کيدرادود به شعاع 

دو افته  يکي ين گسترش افقي. اابندي يصاک گسترش م

پاس ا   و شود ين نر متوقف ميش گل آذيدايا  پقبل 

ش يکند. افازا يرشد م يصورت عموده ب يشه اصليآن ر

شه با رشاد شااپ و بارگ بوتاه ذرت ياجم و تعداد ر

-شاهير رسد کهيبه نظر م ،يمتناسب است. به طور کل

ط مزرعاه عمار يذرت در شرا يبرا ه(ي)اول يبذر ياا

فاا ياشه يستم ريسدر کل  ياندکو سهم رند دا يمترک

 ين ميل پس ا  چند افته ا  بيرا مزوکوتي  کنند،يم

و ا   شاوندياه جادا مايا  گ يبذر يشه اايرود و ر

نابجاا  يشه اااير يو طول ي، اجمياندا ه و ن يطرف

اسات. تر ار بزرگ يبس يبذر يشه اايسه با ريدر مقا

ه صااطر جاذب ماواد با يبذر يشه ااير ،ن االيبا ا

ار يذرت بسا يه بارايادر مراال اولژه يو هب ييغذا

 يشه اااير يااانشعاب يمهم استند. ظرافت و فراوان

در  ييجاذب عناصار غاذا ييش کااراي، سبب افزايبذر

 ؛1375شااود )تاااج بخااش،  يه رشااد مااياامراااال اول

 (.1376ادت، يو س ينورمحمد

 ساقه -2-3-1

 يضويب يمقطع عرض با يساقه استوانه ا يذرت دارا

تا  60ا   يميط اقلياست. طول ساقه با توجه به شرا

 250تاا  200ر و به طور متوساط يمتر متغ يسانت 250

 2-5اادود آن درقطار سااقه ن ياست، امچن متريسانت

بساته باه ناوع  ،ااباشد. تعداد گره يمتر م يسانت

ر است. ساقه ذرت توپر و يعدد متغ 30تا  8ن يب رقم

 ينگهدارو در  استت ياام يدارا يي ش غذاا  نظر ار

 يدرات اااياره  کربواياذص ،اهيگ يياوا ياندام اا

ا  يش ا  نيکه ب يقبل ا  گرده افشان ينر ساصتمايغ

 يفاا مايرا ا يار مهمينقش بس ،باشديماه يگ يمصرف
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ا  در مراله پر يدر صورت ن يارهين مواد ذصيکند. ا

د )قالوناد، ناريگ يشدن دانه مورد استفاده قرار ما

1371.) 

 برگ -3-3-1

ل شاده اسات. در ذرت يار برگ ا  غالف و پهنک تشک

 ير غالت برگ اا به طور متناوب بر رويز مانند ساين

، غالف ک گرهيکه ا   يطوره ر گرفته اند، بساقه قرا

انگره را در بر يم يگره بعد يکيبرگ صارج و تا نزد

 يک منتهابه پهنا يگره بعد يکيرد. غالف در نزديگيم

است و  رقمثابت  ياايژگيواا ا  شود. تعداد برگ يم

عادد  8-48ن ي، بايطايبراساس نوع رقم و عوامال مح

(. طول و عرض برگ اا با 1369ر است )صدابنده، يمتغ

 ر ييااتغ يطااايو مح يماايط اقليتوجااه بااه شاارا

 ياديتوسعه   يانيو رگبرگ م ياا موا کند. رگبرگيم

 ييدرم بااالياشاد. در اپبا يو برجسته م است افتهي

 يا ياپ يسالول ااا يادياار  يپهنک برگ، تعداد بس

گرم آب صود را ا  دست  يوجود دارد که در اوا 1شکل

شوند تا پهنک برگ به طرف داصل  يداند و موجب م يم

 ياديل سطح تعرق به مقدار  ين دليبه ام ،شودلوله 

اباد ييش ميافزا ياه نسبت به صشکيکااش و مقاومت گ

 (.1373، يا و کوچکيسرمدن ؛1374اربط،  يم)کاظ

 نيگل آذ -4-3-1

 يو دارا 3دگر گارده افشاان ،2هيک پاي ياايذرت گ

 :(1376ادت، يو سا ينورمحمد ) استن يدو نوع گل آذ

باشاد  ير متراکم ميکول غين نر به صورت پانيگل آذ

ساقه قرار دارد. طاول  ييباالن گره يآصر يکه بر رو

 باشد.يانشعاب م 10-40 يو دارا متر يسانت 15-40آن 

                                       
1  -  Bally form cells  2- Monoecious   3- Cross – Pollinated= 

Allogam 
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ر يياتغ يله بارگ ااايبوسکه  ا باللين ماده يگل آذ

 يجاانب يافته اااطه شده است و ا  جوانه ااايشکل 

عمال  گاردد. يساقه ظااار ما يگره اا يواقع بر رو

ح در يرد و تلقاياگ يتوسط باد صورت م يگرده افشان

 يدرصد صودگشن ما 5درصد به صورت دگرگشن و  95ذرت 

رو  قبال ا  صاروج  3تاا  1گارده  ياشد. دانه ااب

در  يگرده افشان ،نيشود. بنابرا يآ اد م کاکل ذرت

 يز است. وقتاين  1ذرت ضمن آلوگام بودن، پروتاندر

 28تا  12ل قرار گرفت پس ا  ککا يدانه گرده بر رو

رد. تعداد دانه اا در ار يگيساعت عمل لقاح صورت م

باشاد )پرساتار،  يماداناه  1000تاا  300ن يبابالل 

1376.) 

 کياکولوژ يازهاين -4-1

 يار گسااترده ايبساا يسااا گارو تنااوع  ا ذرت 

ط يتواناد در شارا يکاه ما يبه نحو ،استبرصوردار 

 يمکره شاماليرشد کند. ذرت در ن ييمختلف آب و اوا

مکاره يه و کانادا و درنيدر روس يدرجه شمال 58تا 

مانناد  يدر نقااط يدرجه جنوب 42-43تا عرض  يجنوب

شاود. ا  نظار  يکشات ما يلين و شي الندنو، آرژانت

کام بااران باا  يتواناد در ناواا يام ما يبارندگ

نااطق ممتار و در  يلايم 200-250انه يساال يبارندگ

 يلايم 2000ش ا  يانه بايساال يپرباران با بارندگ

تاوان تاا ارتفااع  ي. ذرت را ماکناديمتر رشاد ما

 ؛1369ناده، ا کشات کارد )صدابيا  سطح در يمتر3000

 (.1374اربط،  يکاظم

اسات و  يريماه گرمسايو ن يرياه گرمسايک گيذرت 

)مانند گنادم، جاو و چااودار(  يريبرصالف غالت سردس

 ياد دارد )کااظميا رجه ارارت داج به گرما و ياات

                                       
1  -  Protandry   2- Growth Degree Day (GDD) 
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 يآب کاف ،که تابستان گرم يدر مناطق (.1374اربط، 

اد اسات. ي، عملکرد ذرت  وجود دارد ييو تشعشع باال

ط اادود يمحدرجه ارارت د جوانه اگر يدر مراله تول

Co 12-15  متر اول  يسانت 5در ژه يه وصاک، ب يدماو

 ماان  ،درجاه باشاد 16-20ک به سطح صاک ادود ينزد

 يجوانه و صاروج ا  صااک کااااش ما ديتول يال م برا

رشد و  يبرا مطلوب يدما (.1374اربط،  يابد )کاظمي

کاه  يبه شرط ،است ادگر يدرجه سانت 20-30نمو ذرت 

درجاه و  10شب کمتر ا   يدمادر اواسط رشد، متوسط 

گاراد بااالتر  يدرجه ساانت 45ز ا  يرو انه ن يماد

اه قادر به رشد نخوااد ين صورت گير ايدر غ باشد،ن

ا  يانن ييتع يااا  روش يکي (.1369بود )صدابنده، 

 1ا رشاد رو  درجهاستفاده ا  فرمول ذرت به گرما 

ن اداکثر و ااداقل يانگيمجموع م در آن که باشد يم

 يباراال م  يدمااکه اداقل  10رو انه ا  عدد  يدما

 :شود يکم م ،است دن بذر ذرتجوانه  

 












n TT
GDD

1

10
2

minmax 

که دوره ارقاام  يا  ارارتين يبه طور کل  ودرس 

ر رس ياد ارقاامآن اا کوتاه است، نسبت باه  ي ندگ

است. در مورد  شدرو ا ر درجه 1500-1800ن يکمتر و ب

رو  ا  درجه  2240-2300ررس يد يلير رس و صيد ارقام

 (.1378، يگزارش شده است )کوچکرشد 

فراوان  يصود به آب کااف يذرت در دوران  ندگ و 

 ماننادا  مرااال رشاد،  يا  دارد و در پااره اين

پر شدن دانه که  و ياا، گرده افشانع برگيگسترش سر

اه باه آب يان گيا  ايرم است نگ يبا ماه ااصادف م

 (.1377، ي)شورگشت ابدييش ميافزا

 رييا  در دوره رشد نسبت به تغيمقدار آب مورد ن

ن او در  مااسات و مراال مختلف رشاد متفااوت  دما
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 ابد.ييش ميافزا يا  آبين يد گل و گرده افشانيتول

داد که کمبود آب در  ماان ظهاور  يقات نشان ميتحق

عملکرد شتر در يبکااش موجب  2يداو کاکل 1 يتاجگل 

 500 - 640شتر باه اادود يد بيتول يشود. ذرت برايم

ز ياش ا  اد نيا  دارد. رطوبت بيمتر باران ن يليم

اه اگار ين گيگذارد و ا يبر رشد ذرت م ير منفيتاث

ا  يانمقدار ن يابا  يولکند، يمصرف م ياديآب  چه 

د ياتول يبرا ي راع انااين گيا  کارآمدتر يکي يآب

و  ينورمحمد ؛1374اربط،  يباشد )کاظم يماده صشک م

 (.1376ادت، يس

 يدر صاورتاسات،  C4اه يک گينکه يل ايذرت به دل

مناسب در دوره رشد وجود داشاته باشاد در  يماکه د

اساتفاده  يديصورشا يا  انرژ C3ااان يسه با گيمقا

 يگلادا (.1373، يا و کاوچکيسارمدن) کنديم يشتريب

 يشاود و رو ااا يع ميط رو  کوتاه تسرياذرت در شر

ش يافزا ،ينه ايشدن دوره رشد سبز يطوالن موجببلند 

. ا  گااردد يماه يگل شدن ساقه يتعداد برگ اا و طو

طول رو  در رشد  ز به امراهيت نور نيفيکگر يد يسو

 ،ادي  ييکوتاه و شدت روشنا ياارو  ذرت نقش دارد.

ااا باالل ليتشک بموجو  داديمارتفاع بوته را کااش 

  ن تاااااااارييپاااااااا يااااااااادر گاااااااره

 (.1378، يکوچک ؛1374اربط،  ي)کاظم شوديم

جه يعم يشه اايبا توجه به ر ق و گسترده، عدم پن

ن صااک ي، بهتارييااوا ياد اندام ااايو اجم   ي ن

 ي اکشا ،ق با بافات متوساطيعم يذرت، صاک اا يبرا

 يباشاد )کااظم ياد ماياآب   يصوب و قدرت نگهادار

ا يو  ين رسيسنگ يکشت ذرت در صاک اا (.1374 اربط،

و چون ذرت بااه االات  دارد يترمت کيموفق يشن يليص

مناساب صااک  يد  اکشيبا ،اساس است يو شور يغرقاب

                                       
1  -  Tasseling   2- Earing 
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مقااوم  يباشد. ذرت به انگام جواناه  دن باه شاور

جواناه  دن آن  يشاورزان يامش يبا افازا يول ،است

 (.1369، يسيو نف ي)ملکوتفتد ار يممکن است به تاص

ا يا يشن يملو يااکشت ذرت، صاک ين صاک برايبهتر

، محصاول 6-7ن يبا pHبا  يو در صاک اا است ياوموس

 (.1369)صدابنده،  کند يد ميتول يقابل توجه

 بوته تراکم -5-1

د ذرت ماورد ياکه در تول ين عوامليا  مهمتر يکي

تعداد بوته در واااد  يعني ياايتراکم گ ،توجه است

 يعناين يقرار گرفتن بوته در ساطح  ماسطح و نحوه 

ا  عوامل  يکينه ين تراکم بهييتع .ش کاشت استيآرا

به دست آوردن اداکثر عملکرد با توجه به  يمهم برا

ار منطقه و مشخصات ارقام کشات شاده  يميط اقليشرا

 (.1376ادت، يو س يباشد )نور محمد يم

ان بوته اا يم مناسبفاصله  ،نهيادف ا  تراکم به

 يطيا  عوامل مح يب مناسبيکه ترک يطور، به اشدبيم

ن يتام يفيو ک يکماداکثر عملکرد به  يابيدست يبرا

و تعداد  يااان با رشد کافيگگر يدبه عبارت  .گردد

ا  مناابع  ااداکثراساتفاده  ييتواناا يبوته کااف

 ؛1373، يا و کاوچکيسارمدن) را داشته باشند يطيمح

، يطايط محيشاراتراکم بساته باه  (.1371ان، يطالب

، ياه، پنجاه  نايام گيپ، قادرت رشاد و تارميژنوت

 اندا ه و اجم بوته، مقاومت به ورس، رقابت با علف

 يااياه مجاور، رقابت درون گيار ، رقابت با گ ياا

د ياخ کاشات، اادف تولياه، تاريگ ين اندام اايو ب

 متفاااوت اسااتاه يااو نااوع گ (ا علوفااهياادانااه )

(. تمام تالش ااا 1998، م و چانگيک ؛1371ان، ي)طالب

نه ا  ي، در جهت استفاده بهيد محصوالت  راعيدر تول

 ياست. ا  طرف يديصورش يانرژژه يبه و يطيعوامل مح

 يک محصاول مايکه بر سطح  يتابش يجذب انرژ ييکارا
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دارد کاه بطاور  يا  باه ساطح بارگ کاافياتابد، ن

باه طاور کامال ن را يو سطح  م دوع شيکنواصت تو ي

ر تاراکم بوتاه ااا و يياباا تغ کارن يبگوشاند. ا

، يا و کاوچکيسارمدنسر است )يسطح صاک م يع رويتو 

ر غاالت و يذرت بار صاالف ساا يعدم پنجه  نا (.1373

نداشتن پاجوش در ارقام اصالح شاده، واکانش ذرت را 

ااان نشاان ير گيتر ا  سانسبت به تراکم بوته اساس

(. 1373، يا و کوچکي؛ سرمدن1380راد،  يداد )عسگريم

 يه انادا يساا ،ک تراکم مناسابيبا در نظر گرفتن 

جاه يافت ناور و درنتيو در دهيرس متقابل به اداقل

 ،ياساگراگو و دادلا) رساد يفتوسنتز به اداکثر ما

 (.1373، يا و کااوچکيساارمدن؛  1996 ،؛ کااوکس 1988

ارتفاع بوته، تعاداد بارگ، نه بر ين تراکم بهييتع

 يروبارگ ه يا او ،طر  قرار گرفتن بارگ ،عرض پهنک

باشااد  ياه بااه ورس مااوثر مااياامقاوماات گ و ساااقه

؛  1380راد،  ي؛ عسااگر 1376ادت، يو ساا ي)نورمحمااد

ن يايتع ياياگر مزايا  د (.1373، يا و کوچکيسرمدن

 مطلاوبتراکم در ااد  يست که وقتا نه آنيتراکم به

ده ياااان پوشايله گيباشد، سطح صاک بطور کامل بوس

د باه يم صورشايتابش مساتقجه ا  يدر نت ،صوااد شد

شاود )ااماد اده،  يم يرير آب جلوگيسطح صاک و تبخ

 يم ش تراکم، عملکرد تک بوته کااشيافزابا  (.1378

مجموع جذب نور ش تراکم در يچون با افزا يول ابد.ي

جاه عملکارد در يدر نتشود،  يشتر ميب يتوسط کانوپ

. (1990، ثياو ا يلاي)و ابادي يش ميافزاوااد سطح 

اااان يگ يسات ااايولوژيزين اصالح نباتات وفمتخصصا

 ابناديدست  ييپ اايژنوتتا به درصدد استند  ي راع

 يک سا گاريبار يف ااياد و رديکه به تراکم بوته  

 60( معتقدناد کاه 2002) يتولنار و ل داشته باشند.

ات باه يابار اثار عملذرت ش عملکرد يافزاا  درصد 
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ااصل  ي راع ات بهيدرصد آن بر اثر عمل 40و  ينژاد

که  کردندگزارش  (1992) لرايو آگ تولنارشده است. 

نسبت به د ذرت به استرس تراکم يجد يداايبريتحمل ا

 ياااجه در ساليدر نت ،شتر استيب يميقد يداايبريا

 يااياگنه يبهتراکم ه يقات به منظور توصيتحقر ياص

و راسال  روياپر .افتاه اساتيش يافزا ااديبريدر ا

که تاک سااقه  ييداايبريکه ااشتند ( اظهار د1975)

ن ناوع ياا  ا يکناون يداايابريشتر اياستند )ب يا

 يار بااالتريد را در تراکم بساياستند( اداکثر تول

 .باشاند يدارا م 1يچند ساقه ا يداايبريسبت به ان

ا   يکاه بعضا کردنادگزارش ( 1991) کوکسل و يبيگر

 بوته 8د اداکثر علوفه را در تراکم يجد يداايبريا

ر يکنناد. رطوبات صااک تااث يد ميدر متر مربع تول

زان تراکم بوتاه در اکتاار يم يبر رو ياديار  يبس

تاوان يما ،اگر رطوبت صاک در اد مطلوب باشد .دارد

ش تاراکم و مصارف آب باا يتراکم را باال برد. افزا

 ؛1380راد،  ي)عسگر م دارنديمستق يگر رابطه ايدکي

 ييلويکاشات ذرت سا يبرا (.1373، يا و کوچکيسرمدن

ذرت ساه باا يدر مقا شاتريتاراکم بدرصد  15-25به 

 يعسگر ؛1373، يا و کوچکيسرمدن) است ا ين يدانه ا

 .(1380راد، 

 اثر تراكم بر عملكرد  -1-5-1

چنانچه تعداد كاافي بوتاه در واااد ساطح وجاود 

منابع محيطي موجاود باه طاور كامال  ،نداشته باشد

يرند و برعكس كاشت با مورد بهره برداري قرارنمي گ

تراكم ااي صيلي  ياد به دليل افزايش رقابات اااي 

درون و برون بوته اي در مراال مختلاف رشاد موجاب 

 كااش قابل مالاظه عملكارد ماي شاود )صواجاه پاور،

                                       
1  Profilitle 
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 ( باه وجاود 1369ده وند، ي)نقل ا  س(. االيدي 1366

اثر متقابل بين عملكرد و تراكم كه در تراكم اااي 

اساات. عوامال کارده تأكياد ق ماي افتد،بااال اتفاا

تفاوت تاراكم بوتاه بهيناه در ذرت موجب گوناگوني 

ورس بوتاه  .سيلويي نسبت به ذرت دانه اي مي شاوند

 وكه درتراكم  يااد اتفااق ماي افتاد )نورمحمادي 

(، آنقدر كاه 1988 و اسگراگو و دادلي، 1376سيادت، 

 در توليد دانه ااميات دارد در ذرت سايلويي داراي

تاراكم را تاا مرالاه  ن،يبنابراااميت نمي باشد. 

 ش داديافازابدست آوردن اداكثر ماده صشك مي توان 

 ؛ يزدي صمدي و  1376)نورمحمدي و سيادت، 
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Abstract 

In order to study of the influence of planting pattern and density on some physiological 

indices and total biomas in corn (CV DC-370) in the second cultivation, a factorial experiment 

based on randomized complete block design with three replications in 2007 at the research 

farm of the faculty of Agriculture Mohaghegh Ardabili  university. Factors were: different 

plant densities (7,9 and 11 plants m-2) and planting pattern with row between spacing (45, 60 

and 75 cm). Results showed that maximum leaf area index was obtained from 11 plant m-2
 

with row between distance of 45 cm and minimum one obtained from 7 plants cm-2 with row 

between distance of 75 cm. process of variance leaf area index in the costant density with 

different row between distances showed that row between distance of 45 cm was more than 

row between distances of 60 and 75 cm. Maximum leaf area index was obtained in the 

constant row between distance with 11 plant m-2
  The similar results were obtained in total 

biomass crop growth rate, Relative growth rate and net assimilation rate. The results of 

analysis of variance showed that total biomas was significantly affected by plant density  

planting pattern maximum total biomas was obtained in 11 plants m-2 with row between 

distance of 45 cm and minimum of it was obtained in 7 plants m-2  with row between distance 

of 75 cm. plant height and stem section was significantly by interaction of plant density   

planting pattern. Comparisions of means showed that maximum plant height and stem section 

was obtained in 11 plants m-2 with row between distance of 45 cm. 
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