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 چکیدُ

در هسرعِ تحقیقاتی  1389ذرت پصٍّطی در سال گیاُ  داًِ آى بر عولکرد ای ٍ تاثیربِ هٌظَر بررسی رقابت در رٍش کاضت کپِ

ّای بلَک پایِ اساض آزهایص فاکتَریل در قالب طرح ایي تحقیق بر .اًجام گرفت( اصفْاى) ی ٍاحد خَراسگاىداًطگاُ آزاد اساله

ای ٍ ّیبرید بَتِ ای دٍبَتِ ٍ کپِعَاهل هَرد بررسی ضاهل رٍش کاضت در دٍ سطح تک .اًجام گرفت در سِ تکرار کاهل تصادفی

ای هَجب کاّص عولکرد داًِ ًتایج ایي تحقیق ًطاى داد رٍش کاضت کپِ .بَد 555SC ،647SC  ٍ754SC ،633ZP  ٍ677ZPضاهل 

ّای هَجَد در ّر کپِ هَجب کاّص عولکرد بَتِ ایي بداى هعٌاست کِ رقابت ایجاد ضدُ بیي .در ّوِ ّیبریدّای هَرد هطالعِ ضد

  .ضَددر ًْایت کاّص عولکرد در ٍاحد سطح هی بَتِ ٍتک

 ت، عولکرد داًِذرت، رٍش کاض: کلیدی ٍاشگاى

 هقدهِ
. آٍسدبَجَد هی رست است، ایي سٍش کبضت اهکبى کبضت چٌذ بزس دس یک هحل ساگیبُ کبضت ّبی کبسی یکی اص سٍشکپِ

 3ای استفبدُ کشدُ ٍ دس هشحلِ ّوچٌیي بسیبسی اص هحققیي دس هطبلعبت خَد بشای دستیببی بِ تشاکن هَسد ًظش اص سٍش کبضت کپِ

ببیستی بب بیشٍى ای هیتٌک کشدى دس خبًَادُ غالت هثل رست یب رست خَضِ. کٌٌذِ تٌک اص سطح خبک هیبشگی اقذام ب 4تب 

ّبی اضبفی دس ًبحیِ صیش لپِ اًجبم پزیشد ٍ یب قطع بَتِّب ّبی اضبفی دس صَست اهکبى ٍ ٍجَد فبصلِ کبفی بیي بَتِکطیذى بَتِ

ای عبهل کپِ سٍش کبضت. (1388پَس، خَاجِ)سضذ خَد اداهِ خَاّذ داد  ّبی گیبُ قطع ضذُ ٍ بِدس غیش ایي صَست فقط بشگ

ّذف اص (. 1999؛ ًبفضیگش، 2000سضیذ ٍ ّوکبساى، )ّبی هَجَد دس ّش کپِ ٍ کبّص عولکشد داًِ استسقببت بیي بَتِ ایجبد

 . ای بش عولکشد داًِ ّیبشیذّبی هختلف رست استاجشای ایي تحقیق بشسسی تبثیش سٍش کبضت کپِ

 ّاهَاد ٍ رٍش

دس هضسعِ تحقیقبتی داًطکبُ آصاد  1389ببضذ کِ دس سبل ًبهِ کبسضٌبسی اسضذ ًَیسٌذُ هسئَل هیایي تحقیق بخطی اص پبیبى

 .ضذاًجبم ( دقیقِ ضشقی 48سجِ ٍ د 50دقیقِ ضوبلی ٍ طَل  40دسجِ ٍ 32عشض )ٍاقع دس ( اصفْبى)اسالهی ٍاحذ خَساسگبى 

عَاهل هَسد بشسسی ضبهل  .اًجبم گشفت دس سِ تکشاس ّبی کبهل تصبدفیبلَک پبیِ سیل دس قبلب طشحفبکتَ بِ صَست آصهبیص

، 500SC ،647SC  ٍ704SC رست دس پٌج سطح ضبهل ّیبشیذّبی ای ٍ ّیبشیذبَتِ ای دٍبَتِ ٍ کپِسٍش کبضت دس دٍ سطح تک

 9/8اکن ثببت شهتش بب ت 8خط کبضت بِ طَل  4صهبیطی ضبهل ّش کشت آ. صشبستبى بَدٍاسداتی اص  633ZP  ٍ677ZPٍ  ایشاىتَلیذ 

هتش سبًتی 75ّبی کبضت دس ّش دٍ سٍش کبضت ثببت ٍ هعبدل بشای دستیببی بِ ایي تشاکن فبصلِ بیي سدیف. بَتِ دس هتش هشبع بَد

بب  هتش هشبع اص ّش کشت 2 عولکشد داًِ بب بشداضت. هتش بَدسبًتی 30ای ٍ دس کپِ 15بَتِ ٍ فبصلِ سٍی سدیف کبضت دس تک
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اًجبم  MSTAT-Cافضاس استفبدُ اص ًشمّب بب آًبلیض دادُ. دسصذ هحبسبِ گشدیذ 14ٍ بش اسبس سطَبت داًِ  سعبیت حبضیِ

 .سسن ضذ ECXELافضاس ضذًٍوَداسّب بب ًشم

 ًتایج ٍ بحث 

 704SCیطتشیي عولکشد داًِ بب ّیبشیذ دیشسس ب(. 1جذٍل )دسصذ تحت تبثیش ّیبشیذ قشاس گشفت  1عولکشد داًِ دس سطح احتوبل 

 دسصذ بش عولکشد داًِ تبثیش گزاضت 1سٍش کبضت دس سطح احتوبل  .(2جذٍل )بذست آهذ 633ZPٍ کوتشیي بب ّیبشیذ 

( 1999)دس هطبلعِ ًبفضیگش ٍ ّوکبساى (. 2جذٍل )دسصذ عولکشد داًِ ضذ  5/9ای هَجب کبّص سٍش کبضت کپِ(. 1جذٍل)

 بَتِ ٍدسصذ دس بیطتشیي تشاکن ًسبت بِ سٍش کبضت تک 12دسصذ دس کوتشیي تب  2ای بیي دس سٍش کبضت کپِ عولکشد داًِ

 6 یکبسسبًتیوتش بَد عولکشد کپِ 50ّب اص ّن کپِ بب ٍجَد آًکِ فبصلِ( 2000)کبساى سضیذ ٍّو ِعهطبلتشاکن هطببِ کوتش بَد ٍ دس 

ّبی ای سا سقببت بیي بَتِدسصذ کوتش اص سٍش کبضت تک بَتِ بب تشاکن هطببِ بَد آًبى علت ایي کبّص عولکشد دس سٍش کپِ

بیطتشیي عولکشد  (.1جذٍل ) داس ضذدسصذ هعٌی 1اثش هتقببل سٍش کبضت ٍ ّیبشیذ دس سطح احتوبل . داًذهی هَجَد دس ّش کپِ

 (.1ضکل ) ای بذست آهذکپِ دس سٍش کبضت 633ZPت تک بَتِ ٍ کوتشیي بب دس سٍش کبض 704SCداًِ بب ّیبشیذ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عملکرد دانه عوامل آزمایشی

 (متر مربع کیلوگرم در)

  ريش کاشت

 a01101 بًتهتک

 b4019 ایکپه

  هیبرید  

011SC 
b4909 

996SC 
b4009 

619SC a4960 

999SC b4110 

966SC a4611 

 میاوگیه مربعات  

 عملکرد داوه آزادیدرجه بع تغییرمىا

 040 2 بلًک

 9491**  9 هیبرید

 99044** 0 ريش کاشت

 0269** 9 ريکاشت×هیبرید

 019 06 خطای آزمایشی

بر ٍ رٍش کاضت  هقایسِ هیاًگیي اثر ّیبرید .2جدٍل

 عولکرد داًِ

 درصد 0دار در سطح احتمال معىی**

 

بر عولکرد داًِ در هرحلِ رسیدگی  ّیبرید بااثر هتقابل رٍش کاضت  .1ضکل

دار در یک حرف هطترک ّستٌد فاقد تفاٍت هعٌی ّایی کِ حداقلستَى. فیسیَلَشیک

 .درصد ّستٌد 5بر اساض آزهَى داًکي در سطح احتوال 

 هایی که در یک حرف مشترک هستىد فاقد تفايتستًن

درصد  0دار بر اساس آزمًن داوکه در سطح احتمال معىی 

 .هستىد

 ٍ رٍش کاضت بر  ّیبرید اثر تجسیِ آهاری. 1جدٍل 

 عولکرد داًِ

 

 عولکرد داًِ عن
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 یلگیری کًتیجِ
ای بِ دست ت کپِدس سٍش کبض 633ZPبَتِ ٍکوتشیي عولکشد بب ّیبشیذ دس سٍش کبضت تک 704SCبیطتشیي عولکشد بب ّیبشیذ

ّبی هَجَد دس ّش کپِ دس سقببت بیي بَتِ ای بَد بٌببشایيآهذ ٍ دس کل عولکشد سٍش کبضتتک بَتِ بیطتش اص سٍش کبضت کپِ

 . است رست ّیبشیذّبی عولکشد داًِ کبّص عبهل ایسٍش کبضت کپِ
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Abstract: 

In order to study of competition in hill planting method and the effect of that on corn grain yield 

an experiment was conducted in Khorasgan (Esfahan) Islamic Azad University Research station in 

20011. A factorial layout within randomized complete block design with three replications was used. 

Factor were studied included planting patterns were included single and hill planting and Cultivars 

were ZP633, ZP677 SC704,SC500,SC647. Result showed grain yield decrease in all hybrids 

with hill planting method. It means competition between each plant per hill cause decrease single 

plant grain yield and finally decrease corn grain yield in unit area. 
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