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 چکیدٌ

یقاتی داوطگاٌ آزاد در مسرعٍ تحقپصيَطی  ي افسایص احتمال يرض زمیه با ذرتگیاٌ کاری بر زايیٍ ساقٍ بررسی تاثیر کپٍ بٍ مىظًر

َای کامل بلًک پایٍ بر اساض آزمایص فاکتًریل در قالب طرح ایه تحقیق. اجرا ضد 1389در سال (اصفُان)اسالمی ياحد خًراسگان 

ي  ایای ديبًتٍبًتٍ يکپٍعًامل مًرد بررسی ضامل ريش کاضت در دي سطح ضامل ريش کاضت تک .اوجام ضدتصادفی در سٍ تکرار 

وتایج ایه تحقیق وطان داد زايیٍ ساقٍ با زمیه گیاَان  .بًد 677ZPي 704SC ،500SC ،647SC ،633ZP مل َیبریدَایَیبرید، ضا

بدلیل فرار از یکدیگر کاَص یافتٍ ي در وتیجٍ احتمال رسیدگی فیسیًلًشیک مرحلٍ  افطاوی يدر َر دي مرحلٍ گردٌمًجًد در َر کپٍ 

 . خطر يرض افسایص پیدا کرد

 ذرت، ريش کاضت، زايیٍ ساقٍ با زمیه: لیدیکياشگان 

 مقدمٍ

 پبهل ٍ. ٍسدآبَجَد هی کبضت رست است، ایي سٍش کبضت اهکبى کبضت چٌذ بزس دس یک هحل ساّبی کبسی یکی اص سٍشکپِ

پزیشی ٍ ضذت ًَس هحیطی اًؼطبف هؼتقذ ّستٌذ کِ گیبّبى دس ٍاکٌص بِ حضَس گیبُ هجبٍس ٍ تغییش دس کیفیت( 2001)ّوکبساى 

ّب ٍ سبیش ًَسگشایی ٍاکٌطی بِ ًَس آبی است ٍ سبقِ. ّبی خَد سا تغییش دٌّذقبدس ّستٌذ جْت سبقِ ٍ بشگ فَلَطیک داسًذ ٍهَس

ّبی اکسیي اص جَاًِ حشکت. دٌّذٍ ٍاکٌطی سضذی ًسبت بِ ضیب ًَس ًطبى هی داضتِ ّبی َّایی ػوذتبً ًَسگشایی هثبتاًذام

ضیب ایجبد ضذُ دس ضذت ٍ کیفیت  .گشددهی دسسبقِ ، ٍ هَجب ًَسگشاییبَدُ بِ ًَس حسبس سبقِ یيپبی سوت اًتْبیی سبقِ بِ

ای تَصیغ گشدد کِ هقذاس بیطتشی اکسیي دس سوتی کِ ًَس کوتش دسیبفت کشدُ بِ ضَد اکسیي بِ گًًََِس دس ػشض سبقِ هَجب هی

ضَد سبقِ بِ سوت ًَس خن ضَد سبقِ دس اثش ایي ػول هَجب هیسوت  هٌتقل ضَد، هقبدیش هتفبٍت سضذ دس دٍ سبقِ ًَاحی پبییي

ای بش صاٍیِ سبقِ ّیبشدّبی هختلف رست ٍ افضایص احتوبل ّذف اص ایي آصهبیص بشسسی تبثیش سٍش کبضت کپِ(. 1383ّبپکیٌض، )

 .ٍسس است

 َامًاد يريش

هضسػِ تحقیقبتی داًطگبُ آصاد  دس 1389دس سبل  ببضذ کًِبهِ کبسضٌبسی اسضذ ًَیسٌذُ هسئَل هیایي تحقیق بخطی اص پبیبى

اًجبم ( دقیقِ ضشقی 48دسجِ ٍ  51طَل  دقیقِ ضوبلی ٍ 40دسجِ ٍ  32ػشض )ٍاقغ دس  (اصفْبى)اسالهی ٍاحذ خَساسگبى 

َسد ػَاهل ه. اًجبم ضذ دس سِ تکشاس ّبی کبهل تصبدفیبلَک پبیِ س قبلب طشحدفبکتَسیل  آصهبیصایي تحقیق بش اسبس . گشفت

، 500SC ضبهل ّبی رست دس پٌج سطحای ٍ ّیبشیذای دٍ بَتِبَتِ ٍ کپِضبهل تکبشسسی ضبهل سٍش کبضت دس دٍ سطح 
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647SC  ٍ704SC  633ٍ  ایشاىتَلیذZP  ٍ677ZP خط کبضت بِ  4طی ضبهل ّش کشت آصهبی. ٍاسداتی اص کطَس صشبستبى بَد

ّبی کبضت بشای دستیببی بِ ایي تشاکن دس ّشدٍ سٍش کبضت فبصلِ بیي سدیف .بَتِ هتش هشبغ بَد 9/8تشاکن ثببت  هتش بب 8طَل 

سبًتیوتش دس ًظش گشفتِ  15بَتِ ٍ دس سٍش کبضت تک 30ای سبًتیوتش ٍ فبصلِ سٍی سدیف دس سٍش کبضت کپِ 75 هؼبدلثببت ٍ

داس دس هحل فیضیَلَطیک اص ًقبلِ بضسگ ػقشبِ افطبًی ٍ سسیذگیدس ّشدٍ هشحلِ گشدُ گیشی صاٍیِ سبقِ بب صهیيبِ هٌظَس اًذاصُ. ضذ

 .اًجبم ضذ MSTAT-Cافضاس ّب بب استفبدُ اص ًشمآًبلیض دادُ. اتصبل سبقِ بب صهیي استفبدُ ضذ

 ي بحث وتایج

 ٍتتفب(. 1جذٍل) داس ًطذسسیذگی فیضیَلَطیک هؼٌیهشحلِ  افطبًی ٍ  اثش ّیبشیذ بش صاٍیِ سبقِ بب صهیي دس ّشدٍ هشحلِ گشدُ

ٍ ( 677ZP)دسجِ ٍ تفبٍت بیطتشیي  3/2افطبًی  گشدُ هشحلِ صاٍیِ سبقِ بب صهیي دس( 500SC)ٍ کوتشیي ( 704SC) بیطتشیي

 1سٍش کبضت دس سطح احتوبل (. 2جذٍل )دسجِ بَد  4/1سسیذگی فیضیَلَطیک  هشحلِ صاٍیِ سبقِ بب صهیي دس (633ZP)کوتشیي 

صاٍیِ سبقِ بب (. 1جذٍل )افطبى تبثیش گزاضت  گشدُ هشحلِ دسصذ بش صاٍیِ سبقِ بب صهیي دس ّش دٍ هشحلِ سسیذگی فیضیَلَطیک ٍ

 بِ هیضاىّبی هَجَد دس ّش کپِ اص ّن َتِ ای بِ دلیل فشاس بئن ٍ دس سٍش کبضت کپِبصهیي دس سٍش کبضت تک بَتِ تقشیببً ق

هؼتقذ ( 2000)ببالسی ٍ کبسل (. 2جذٍل )دسجِ دس سسیذگی فیضیَلَطیک کبّص یبفت  25افطبًی ٍ دسجِ دس گشدُ 20حذٍد 

ّب دس کبًَپی است ٍضیب ًَس آبی ّبی تحت سبیِ ٍ ًَس سبقِ ػبهل ًَسگشایی سبقِ بِ سوت فبصلِّستٌذ تفبٍت سضذ دس قسوت

. ّبی ًَسگشایی ٍ خَسضیذگشایی داسدضَد، ًقص کلیذی دس ٍاکٌصّبی فتَتشٍپي تطخیص دادُ هیکِ تَسط دسیبفت کٌٌذُ

ٍ اثش هتقببل ّیبشیذ بب  ًطبى دادًذ افطبًی ٍ سسیذگی فیضیَلَطیکدس ّش دٍ هشحلِ گشدُ ّیبشیذّب ٍاکٌص هطببْی بِ سٍش کبضت

  (.1جذٍل )داس ًطذ سٍش کبضت هؼٌی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 وتیجٍ گیری کلی
 .کپِ بِ سوت فَاصل هَجَد دس کبًَپی ٍ دس ًتیجِ افضایص احتوبل ٍسس است کبسی ػبهل توبیل گیبّبى هَجَد دس ّشکپِ

وامل ع

 آزمایشی

 زاویه ساقه با زمین

 افشانیدر گرده

 زاویه ساقه با زمین

 در رسیدگی فیسیولوشیک

   روش کاشت

 a88 a88 بوتهتک

 b88 b86 ایکپه

   هیبرید  

055SC a77 a78 

847SC a79 a78 

754SC a79 a78 

866SC a79 a70 

877SC a77 a78 

 میانگین مربعات  

درجه  منابع تغییر

 آزادی

 زاویه ساقه در 

 افشانیگرده

 زاویه ساقه در

 فیسیولوشیکرسیدگی

 87/8 52/88 2 بلوک

 80/8 66/0  4 هیبرید

 85/4742** 55/6568** 8 روش کاشت

 52/2 67/8 4 روکاشت×هیبرید

 58/6 08/6 88 خطای آزمایشی

داس ّبیی کِ دس یک حشف هطتشک ّستٌذ فبقذ تفبٍت هؼٌیستَى

 .دسصذ ّستٌذ 5بش اسبس آصهَى داًکي دس سطح احتوبل 

بر زايیٍ برید ي ريش کاضت مقایسٍ میاوگیه اثر َی .2جديل

زايیٍ ساقٍ ي ريش کاضت بر   وتایج تجسیٍ آماری َیبرید.  1جديل  ساقٍ با زمیه

 با زمیه

 1داس دس سطح احتوبل هؼٌی**

 دسصذ
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Abstract: 

In order to study the effect of hill planting method on deviation of corn shoot angel with ground 

and increase of loading in corn 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. Factors were studied included planting patterns were 

included single and hill planting and cultivars were ZP633, ZP677 SC704,SC500,SC647. Result 

showed corn shoot angel with ground decrease in both anthesis and physiological maturity stages 

and loading risk was increased. 

Keywords: corn, planting method, shoot angel with ground. 

 

 


