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  چکیده

در  1384ثیر بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت برگ ذرت، آزمایشی در سال أبه منظور بررسی ت
مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزي اردبیل به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی 

و کرت هاي فرعی به ) کیلوگرم در هکتار 150و  75،  0( کرت هاي اصلی به سطوح نیتروژن. با سه تکرار اجرا شد
نتایج نشان داد فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت . اختصاص داده شد) بوته در متر مربع 11و  9،  7( تراکم بوته

با افزایش مقدار نیتروژن، سرعت ظهور برگ . تحت تاثیر تراکم بوته و سطوح نیتروژن و اثر متقابل این دو قرار دارد
همچنین با باال رفتن تراکم بوته، فیلوکرون افزایش و سرعت ظهـور بـرگ هـا    . زایش و فیلوکرون کاهش یافتها اف

بوته در متر مربع و  7باالترین سرعت ظهور برگ و نیز کوتاه زمان براي فیلوکردن در ترکیب تیماري . کاهش یافت
عملکرد، با افزایش تراکم بوتـه و نیتـروژن   طول دوره رشد رویشی و . کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد 150

 150بوته در متر مربـع و   11زمان ظهور دانه هاي گرده با افزایش تراکم، کاهش یافت و در تراکم . افزایش یافت
طـور دوره تطـابق گلـدهی در اثـر     . کیلوگرم نیتروژن در هکتار این زمان طوالنی تر از سایر ترکیبات تیمـاري بـود  

ه کاهش یافت و سطوح نیتروژن تاثیر معنی داري بر طول این دوره نداشت ولی معنی دار شدن اثر افزایش تراکم بوت
متقابل نیتروژن در تراکم بوته در سطح احتمال پنج درصد براي دوره تطابق گلدهی و مقایسه میانگین ها نشان داد 

به طور . وگرم نیتروژن هکتار بدست آمدکیل 75بوته در متر مربع و  7که بیشترین طول این دوره در ترکیب تیماري 
کلی با افزایش تراکم بوته و سطوح نیتروژن عملکرد ذرت افزایش یافت، لذا توصیه مـی شـود بـه منظـور افـزایش      

کیلوگرم کود نیتروژن در  150بوته در متر مربع با  11و  7سرعت ظهور برگ و عملکرد دانه، به ترتیب تراکم هاي 
  . هکتار به کار برده شود

   .تراکم بوته، ذرت، نیتروژن، فیلوکرون، فنولوژي، عملکرد و اجزاي عملکرد :واژه هاي کلیدي
 

  مقدمه
فیلوکرون به فاصله زمانی بـین ظهـور نـوك دو          

).  1373امام ونیک نـژاد  ( برگ متوالی گفته می شود
  بررسی فیلوکرون روش مناسبی براي درك بهتر نمو 

 شبیه سازي رشد گیـاه کمـک  رویشی گیاه بوده و به   
 عالوه بـر آن، در ).  1377رفیعی و کریمی ( می کند

پیش بینی تعداد کل برگ هاي گیاه و تـاریخ گلـدهی   
  کوچکی و(آن یک پارامتر اساسی به حساب می آید 
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در غالت سرعت ظهور بـرگ اغلـب   ). 1373همکاران 
 Albert  and 1993(. توسط فیلوکرون برآورد می شود

Carberry   1988 McMaster and Smika.( 
)a1994 (Tollenaar etal.,  ــور ــرعت ظه س

. برگ را به صورت عکس فیلوکرون تعریف کـرده انـد  
مطالعات متعددي نشان داده است که کمبـود عناصـري   

ــروژن ــد نیت  a Dale and Wilson 1993 1978( مانن
Longnecker etal ،1993 Longnecker etal  1994و 

Longnecker and Robson (فسفر ، )1977 ،Peaslee( ،
، 1991(و منگنـــز ) Loneregan etal 1980( مـــس

Longnecker etal (  به دلیل کاهش سرعت ظهور بـرگ
ـ   خیر در أو افزایش طول دوره رشد رویشی، منجر بـه ت

و  Robson 1994در ســال . رســیدگی گیــاه مــی شــود
Longnecker    نشان دادند که کمبود نیتروژن مـی توانـد

 aو  b 1994. (ت ظهور برگ گندم را کاهش دهـد سرع
1994 (Tollenaar et al    گزارش کرده اند تعـداد بـرگ

ظاهر شـده در ذرت بـا کـاهش نیتـروژن در دسـترس      
آزمایشات انجام شده در شرایط کنترل . کاهش می یابد

شده و در شرایط مزرعه اي نشان داده است که تـاریخ  
؛  Kirby and Perry 1987؛  Baker etal 1980( کاشت
1992 McMaster etal ( ــک ــه فنولوژی ، 1986( مرحل

Baker etal  1998؛ Rawson etal  1995؛ Jamieson 
etal (قابل ذکر اسـت کـه   . ثر می سازدأفیلوکرون را مت

دما و فتوپریود نیز دو عامل اصلی هسـتند کـه سـرعت    
ثیر قرار می دهند و هر اندازه دما أظهور برگ را تحت ت

شد به همان میزان، فیلـوکرون طـوالنی تـر مـی     کمتر با
میزان فشردگی خـاك، عمـق بـذر کـاري، بهـاره      . شود

دي اکسید کربن نیز بـر سـرعت    و ، میزان تابشسازي
 Kirby 1998 1995( ثیر مـی گـذارد  أظهور برگ ها تـ 

Rawson etal  1995؛ Wilhelm and McMaster ( پاره
تـروژن و  اي از مطالعات نشان می دهـد مقـادیر کـم نی   

رطوبت خاك و همچنین کاهش تابش فعال فتوسـنتزي  
در ایـن  . ثر سـازد أمی تواند سرعت ظهور برگ ها را مت

ـ   ثیر قـرار دادن عناصـر غـذایی،    أمیان تراکم با تحـت ت
رطوبت، تابش خورشیدي و مراحل فنولوژیک گیاه می 

ـ       ثیر أتواند بر فیلـوکرون و سـرعت ظهـور بـرگ هـا ت
مناطق سردسیري و غـالت   گراس هاي دایمی. بگذارد

دانه ریز، در صورت قرار گرفتن در شرایط مطلوب هر 
روز یک برگ کامل تولید می کنند در حالی در  10تا  6

روز یک برگ کامل  6تا  4ذرت و غالت گرمسیري هر 
دمـاي  ). 1373کـوچکی و همکـاران   ( تولید می شـود 

پائین ممکن است به دلیل افزایش زمان ظهور برگ ها، 

خیر أدوره رشد رویشی و تشکیل گل تاجی را با ت طول
مواجه ساخته و مواد غذایی قابـل دسـترس را کـاهش    

ــد ). 1993Steven؛  McWilliams etal 1991( دهــ
)1986(Stewart and Dwyer      معتقدنـد کـه بـه منظـور

اندازه گیري فیلوکرون، میزان ظهور یقه هـاي بـرگ در   
در . ه گیـري باشـد  مقایسه با نوك آنها، باید مالك انداز

 Kiniry and) 1991(و  Muldoon etal) 1984(مقابل 
Bonhomme  بر این اعتقاد هستند که سرعت ظهور یقه

هاي برگ در طول فاز رشد برگـی از اهمیـت کمتـري    
از آنجایی که تعیین دقیق زمان تشکیل . برخوردار است

آغازه برگ و یا نقطه اي که از آن به بعد به برجسـتگی  
از آنجایی کـه  . انتهایی به جاي برخوردار است مریستم

تعیین دقیق زمان تشکیل آغازه برگ و یا نقطه اي که از 
آن به بعد به برجستگی مریستم انتهایی به جاي آغـازه،  
برگ گفته می شود، مشکل اسـت بنـابراین زمـانی کـه     

می رسد ) یک سانتیمتر( میلیمتر 10طول آغازه برگ به 
. ن برگ در نظر گرفته مـی شـود  به عنوان ظهور نخستی

نیــز در بررســی فیلــوکرون ) 1377(رفیعــی و کریمــی 
 )1983. (چغنــدر قنــد همــین روش را بــه کــار بردنــد

Warrington and Kanemeasu   سرعت ظهور بـرگ را
عکس مدت زمان الزم بین ظهور برگ هـاي متـوالی و   

از آنجایی که در بین . یا زبانک هاي آنها تعیین کرده اند
ي خاك و هوا ارتباط دایمی وجود دارد، بنابراین در دما

بین تعداد برگ هاي ساقه اصلی غالت و مجموع دماي 
دریافتی بیشتر از دماي پایه به یک رابطه خطی می توان 

عـالوه بـر آن   ). 1377رفیعـی و کریمـی   ( دست یافت
ثابت شده است که آهنگ خـروج بـرگ هـا از جوانـه     

در صورت ) شده و مزرعه کنترل( انتهایی در هر شرایط
عدم وجود تنش خشکی یا تنش مواد غذایی، فقـط بـه   

؛  McMaster 1997( وسیله دماي هوا کنترل می شـود 
1994 McCullough etal .(   به همین دلیـل در بسـیاري

از بررسی ها به منظور بررسی سـرعت ظهـور بـرگ از    
ظهور گل تـاجی، کاکـل و   . دماي هوا استفاده می شود

ل مدت تطابق گلدهی از مهمترین مراحـل  همچنین طو
فنولوژیک ذرت محسـوب مـی گـردد بـه طـوري کـه       

ـ    ثیر أعملکرد دانه ذرت به میزان قابل تـوجهی تحـت ت
ــردد  ــی گ ــع م ــدهاي ذرت واق ــوژي هیبری  1963( فنول

Hanway .(ثیر شدیدي بـر طـول مراحـل    أتراکم بوته ت
بـا  ). Early etal 1967( فنولوژیک مختلـف ذرت دارد 

خیر در ظهـور گـل تـاجی کاکـل     أش تراکم بوته تافزای
 1983( دهی و کاهش دوره تطابق مالحظـه مـی گـردد   

Daynard and Muldoon ( و)1956 (Lang etal 
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کاهش درصد بوته هاي عقـیم را بـا افـزایش مصـرف     
) 1978(نیتروژن و کاهش تراکم بوته، گـزارش کردنـد   

Rubha and Al – younis     مشـاهده کردنـد، افـزایش
رف نیتروژن کاهش معنی داري در مدت زمان الزم مص

هدف از ایـن  . براي ظهور گل تاجی و کاکل دهی دارد
ثیر تراکم هاي مختلف بوته و سطوح أبررسی شناخت ت

نیتروژن بر سـرعت ظهـور بـرگ در ذرت و برخـی از     
مهمترین مراحـل فنولوژیـک آن از جملـه، ظهـور گـل      

  . تاجی و دوره تطابق گلدهی بود
  روش ها مواد و

در مزرعـه ي   1384آزمایش در سال زراعـی  
ایستگاه تحقیقات کشاورزي اردبیـل بـا ارتفـاع متـر از     

 38دقیقه طـول شـرقی و    20درجه و  48سطح دریا با 
زمـین محـل   . دقیقه عرض شمالی اجرا شـد  5درجه و 

عملیـات  . آیـش قـرار داشـت    آزمایش در سال قبل در
جوي و پشته  کاشت شامل شخم بهاره، دیسک و ایجاد

و عمق خـاك   pH 7/7رسی با  –بافت خاك لومی. بود
آزمایش به صورت کرت هاي . سانتیمتر بود 70زراعی 

خرد شده در قالب طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفی 
کرت هـاي اصـلی بـه سـطوح     . با سه تکرار انجام شد

و کـرت  ) کیلوگرم در هکتـار   150و  75،  0( نیتروژن
در متـر   11و  9،  7(هـاي بوتـه   هاي فرعی به تـراکم  

بذر ذرت مورد استفاده . ذرت اختصاص داده شد) مربع
بـا طـول دوره رشـد     301از نوع هیبرید سینگل کراس 

روز بود که بعد از ضـد عفـونی در عمـق     125 – 120
سانتیمتري خاك بـه صـورت دسـتی و بـا      7تا  5هاي 

هـر کـرت   . بذر در هر کپه با دست انجام شد 2کشت 
متـر بـا فاصـله     5ردیف کاشت به طول  5شامل فرعی 

متر بود که تراکم هـاي مـورد نظـر از     75/0بین ردیفی 
طریق تغییر فاصله بذور بـر روي ردیـف تنظـیم شـد،     
بدین صورت که در هر کپه دو بذر کشـت و در موقـع   

برگـی ذرت بـا در نظـر     4تـا   3تنک کردن در مرحلـه  
اري شـد،  گرفتن تراکم هاي مورد نظر یک بوتـه نگهـد  

 7کود نیتروژن نیز در دو نوبت بعد از کاشت و مرحله 
آبیاري مزرعه با توجه بـه  . برگی ذرت استفاده شد 9تا 

وضعیت رطوبتی خاك و شـرایط محیطـی انجـام و در    
طول دوره رشد به منظور مبارزه بـا علـف هـاي هـرز،     

  .وجین دستی اعمال گردید
براي اندازه گیري فیلوکرون، در طـول فصـل   

 3روز یک بار تعداد برگ هـاي موجـود در    3شد هر ر
بوته از خطوط اصلی هر کرت فرعـی شـمارش و هـر    
برگ زمانی در شمارش منظور می گردیـد کـه حـداقل    

الزم به ذکـر اسـت کـه سـه     . یک سانتیمتر طول داشت
بوته انتخابی با نخ رنگی عالمـت گـذاري شـده بـود و     

رنگـی  برگ هاي هر بوته بعد از شـمارش بـا ماژیـک    
بـه  ). 1377رفیعـی و کریمـی   ( عالمت گذاري می شد

منظور بررسی تاریخ ظهور برخی از مراحل نموي ذرت 
سـید  ( یادداشت برداري هایی به شرح زیر انجـام شـد  

  ). 1384شریفی و همکاران 
دوره رشــد  لاتمــام طـو ( ظهـور گــل تـاجی  

درصد بوته هـا بـه    50هنگامی که گل تاجی ): رویشی
  . سانتیمتر از بین برگ ها نمایان شدند 15تا  10اندازه 

 50هنگـامی کـه در   ): کاکل دهی(ظهور کاکل
درصد بوته ها طول تارهاي ابریشمی به پـنج سـانتیمتر   

  . رسیده باشد
زمـانی کـه در   : تمام شـدن دانـه هـاي گـرده    

تمامی بوته ها دانه هاي گرده تمام شـده و گـل تـاجی    
  ). اتمام مرحله گل دهی( خشک شده باشد

از زمـان کاشـت تـا    : ول دوره رشد رویشیط
  . ظهور گل تاجی در نظر گرفته شد

از ظهور کاکل تا تمام شـدن  : طول دوره تطابق گلدهی
، سـید شـریفی و همکـاران   ( دانه گرده منظـور گردیـد  

1384.(  
براي تجریه داده ها و رسم نمودارها از نـرم افزارهـاي   

SAS  وExcel استفاده گردید .  
  نتایج و بحث

  لوکرون و سرعت ظهور برگفی
ــوکرون و    ــه فیل ــان داد ک ــل نش ــایج حاص نت

ثیر تراکم و سطوح نیتروژن أسرعت ظهور برگ تحت ت
مقایسه میانگین هـا نشـان داد کـه    ). 1جدول( قرار دارد
تراکم بوتـه، فیلـوکرون افـزایش و سـرعت      sبا افزایش

) 1987( ).3جـدول  ( ظهور برگ ها کـاهش مـی یابـد   
Begonia etal سرعت ظهور برگ هاي ذرت را  کاهش

در ایـن رابطـه   . با افزایش تراکم بوته گزارش کرده انـد 
)1992 (Ellis etal     در بررسـی فیلـوکرون، در شـرایط

کنترل شده با دماي ثابت در طول فصل رشـد رویشـی   
کرده اند که اگر تابش فعال فتوسنتزي دو برابر گزارش 

. ابددرصد افزایش می ی 17شود سرعت ظهور برگ ها 
در این بررسی احتماالً به دلیل کاهش نور در دسـترس  
ذرت در اثــر بــاال رفــتن تــراکم، فیلــوکرون افــزایش و 

این نتیجه بـا  . سرعت ظهور برگ ها کاهش یافته است
  Robson and Longnecker)1994(نتـایج تحقیقــات 
و  Albert and Carberry) 1993. (مطابقـــت دارد
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)1994 (McCullough etal زمایشات خود افزایش در آ
فیلوکرون ذرت را بر اثر باال رفتن تراکم بوته به کاهش 

افزایش سـطوح نیتـروژن   . رطوبت خاك نسبت داده اند
ثیر معنی داري بر فیلوکرون و سرعت ظهور هر برگ أت

داشت به طوري که با افزایش نیتروژن سـرعت ظهـور   
، )3جدول ( هر برگ افزایش و فیلوکرون کاهش یافت

دار شدن اثر تـراکم در نیتـروژن بـر فیلـوکرون و      معنی
 سـرعت ظهــور بـرگ در ســطح احتمـال یــک درصــد   

و مقایسه میانگین ها نشـان داد کـه حـداکثر    ) 1جدول(
بوته در متـر مربـع بـا     11فیلوکرون در ترکیب تیماري 

ایـن در  ). 1شـکل  (عدم مصرف نیتروژن حاصـل شـد  
 150 بوتـه در متـر مربـع و    7حالی است که در تراکم 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار فاصله زمـانی ظهـور بـرگ    
باالترین سرعت ظهور برگ نیز . هاي متوالی حداقل بود

 7بـرگ در روز در ترکیـب تیمـاري     289/0با متوسط 
کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار     150بوته در متر مربع و 

معنی دار شـدن اثـرات مراحـل    ). 2شکل ( بدست آمد
متقابل مراحل یادداشت بـرداري  یادداشت برداري و اثر 

در سطوح کود نیتروژنه و مراحل یادداشت بـرداري در  
تراکم بوته در سـطح احتمـال یـک و پـنج درصـد بـر       

و ) 1جـدول  ( فیلـوکرون وسـرعت ظهـور بـرگ ذرت    
مقایســه میــانگین هــا نشــان داد کــه در طــول مراحــل 
یادداشت برداري به ویژه در مراحل نزدیک بـه انتهـاي   

ــاهش و  دوره رشــد  ــرگ ک رویشــی ســرعت ظهــور ب
بررسی ). 4و  3شکل هاي (  فیلوکرون افزایش می یابد

اثر متقابل تراکم در مراحل مختلف یادداشـت بـرداري   
بر روند تغییرات سرعت ظهور برگ و فیلـوکرون ذرت  
نشان داد با افزایش تراکم بوتـه، سـرعت ظهـور بـرگ     
 کاهش و فیلوکرون افزایش مـی یابـد و ایـن رونـد بـا     

گذشت زمان و در مراحل نزدیک به انتهاي دوره رشـد  
بررسی ). 6و  5شکل هاي ( رویشی بیشتر مشهودتر بود

ـ  ثر از أروند تغییرات فیلوکرون و سرعت ظهور برگ مت
ســطوح کــود نیتــروژن در مراحــل مختلــف یادداشــت 
برداري نشان داد، با افزایش سطوح کود نیتروژن فاصله 

الی، کمتر و سرعت ظهور زمانی بین ظهور دو برگ متو
برگ بیشتر می شود که این روند مخصوصاً با گذشـت  

 مراحـل (زمان و از یادداشت برداري هاي هشتم به بعد 
متمایزتر از مراحل ) نزدیک به انتهاي دوره رشد رویشی

  ). 8و  7شکل هاي ( قبلی بود
  :دوره رشد رویشی

ـ     ثیر أطول دوره رشـد رویشـی ذرت تحـت ت
ــراکم و ســطوح نی ــتت ــرار گرف ــروژن ق ، )2جــدول( ت

)1983 (Muldoon Daynard and   گزارش کرده اند که
خیر در ظهور گل تاجی أبا افزایش تراکم بوته، به دلیل ت

) 1986. (طول دوره رشد رویشی ذرت بیشتر می شـود 
Lang etal   مشاهده کردند که به ازاي افزایش هر بوتـه

گـل   باالتر از حد مطلوب در واحد سطح زمـان ظهـور  
خیر می افتد جدول تجزیه واریانس أتاجی یک روز به ت

نشان داد که بین سطوح مختلف تراکم در سطح احتمال 
یک درصد و نیز سـطوح مختلـف نیتـروژن در سـطح     
 احتمال پنج درصـد اخـتالف معنـی داري وجـود دارد    

بیشترین طول دوره رشـد رویشـی ذرت در   ). 2جدول(
ـ  11تراکم   7رین آن در تـراکم  بوته در متر مربع و کمت

در اثر افزایش سـطوح  . بوته در متر مربع حاصل گردید
نیتــروژن طــول دوره رشــد رویشــی افــزایش یافــت و 

ــارگیري   ــه ک ــرین دوره در ب ــوگرم  150طــوالنی ت کیل
هـر چنـد کـه از لحـاظ     . نیتروژن در هکتار بدست آمد

 150و  75آماري تفاوت معنـی داري مـا بـین کـاربرد     
بر طول دوره رشد رویشـی مشـاهده   کیلوگرم نیتروژن 

  ). 3جدول( نگردید
  :تمام شدن دانه هاي گرده و تطابق گلدهی

معنی دار شدن اثر تراکم بر زمان تمام شـدن  
) 2جـدول ( دانه هاي گرده در سطح احتمال پنج درصد

و مقایسه میانگین ها نشان داد بـا افـزایش تـراکم ایـن     
آمـاري  زمان افزایش می یابـد هـر چنـد کـه از لحـاظ      

بوته در متـر مربـع    9و  7تفاوت معنی داري بین تراکم 
مقایسـه میـانگین اثـر متقابـل     ). 3جـدول ( وجود ندارد

بوتـه در   11نیتروژن در تراکم نشان داد کـه در تـراکم   
کیلـوگرم نیتــروژن در هکتـار زمــان    150متـر مربــع و  

طـوالنی  ) تمام شدن دانه گرده( خشک شدن گل تاجی
بـا  ). 9شـکل ( تر از سایر ترکیبات تیمـاري مـی باشـد   

 افزایش تراکم طول دوره تطابق گلدهی کـاهش یافـت  
ــدول( ــز  Daynard and Muldoon) 1983). (3ج نی

کاهش طول ایـن دوره را در اثـر افـزایش تـراکم بوتـه      
در این بررسـی مـدت زمـان تطـابق     . گزارش کرده اند

ولـی  . ثیر سطوح نیتروژن قرار نگرفـت أت گلدهی تحت
اثر متقابل در تراکم در سطح احتمال پنج درصد معنـی  

و بـاالترین دوره تطـابق در ترکیـب    ) 3جدول( دار بود
بوتـه   7کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم  75تیماري 

  ). 10شکل( در متر مربع بدست آمد
  :عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت

نشـان داد در  ) 3جـدول ( مقایسه میانگین هـا 
تراکم هاي باال، عملکرد دانه تک بوته و تعداد دانـه در  
بالل، نسبت به تـراکم هـاي پـایین بـه دلیـل رقابـت و       
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ه در سـطوح کـود         ـانگین اثـر متقابـل تـراکم بوـت شکل 1-مقایسه می
ه بـر فیلوکـرون ذرت   نیتروژن
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ه در سـطوح کـود         راکم بوـت ل ـت ـانگین اثـر متقاـب شکل 2-مقایسه می
ه بر سرعت ظهـور بــرگ ذرت  نیتروژن
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در حـالی کـه   . محدودیت منابع غذایی و نور پایین بود
عملکرد دانه کل در تراکم هاي باال بیشتر از تراکم هاي 

ــ   ــی از کمب ــاهش ناش ــارتی ک ــه عب ــود، ب ــایین ب ود و پ
محدودیت منابع غذایی در تراکم هـاي بـاالي بوتـه بـا     

بـا  . تعداد بوته بیشتر در واحد سطح جبران شده اسـت 
افزایش نیتروژن تعداد ردیف دانه در بالل نیـز افـزایش   

 etal Costa) 1997( نیز توسطیافت که نتایج مشابه ي 
نتیجـه اینکـه افـزایش تـراکم بـه      . گزارش شده اسـت 

یلوکرون و کاهش سرعت ظهور برگ طوالنی تر شدن ف
عکس این حالت با افزایش در به . ذرت منجر می گردد

کارگیري سطوح نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت ظهـور  
با افزایش تراکم طـول  . برگ هاي ذرت مشاهده گردید

دوره رشد رویشی بیشتر ولی تطابق گلدهی کمتـر مـی   
 75بـه کـارگیري   (بنابراین تحت چنین شرایطی . گردد

توصـیه مـی شـود بـه     ) کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار
منظور افزایش طول دوره تطابق گلدهی و کاهش دوره 

بوته در متر مربع به کـار   7رشد رویشی، تراکم در حد 
 . گرفته شود
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ـاف یادداشـت بـرداري بـر رونـد          شکل  5-  تاثیر تـراکم بوتـه و مراحـل مخت
تغییرات سرعت ظهـور بـرگ ذرت  .
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ر          شکل  9-  مقایسه میانگین اثـر متقابـل تـراکم بوتـه در سـطوح کـود نیتروژنـه ـب
ه هــاي گــرده ذرت . زمان تمام شدن داـن
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ـانگین اثـر متقابـل تـراکم بوتـه در سـطوح کـود         شکل  10-  مقایسه می
ــدهی ذرت  . ـابق گل نیتروژنه بر طـول دوره تط
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  .جدول تجزیه واریانس اثر تراکم و سطوح نیتروژن بر برخی از مراحل فنولوژیک ، عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت – 2جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات

  ظهور گل تاجی
تمام شدن 
دانه هاي 

  گرده

ره تطابق دو
  گلدهی

عملکرد دانه 
  )تن در هکتار(

عملکرد دانه تک 
  )گرم(بوته 

تعداد دانه 
  در ردیف

تعداد دانه در 
  بالل

  166/661  754/2  07/62**  507/0**  703703/0  444/1  70370370/7**  2  بلوك 
  763/20135**  498/57**  76/273**  98/1**  48148/0  777/2  48148148/5*  2  نیتروژن 

  451/3056**  603/10**  24/6  071/0  09259/0  555/2*  64814815/0*  4  1ایشی خطاي آزم
  186/19475**  919/62*  36/1447**  370/0**  81481/23**  444/5*  03703704/0**  2  تراکم 

  513/408  763/1  44/14  029/0  70370/6*  888/4*  14814815/0  4  تراکم  تیتروژن 
  725/300  068/1  57/3  0469/0  4074/2  9629/0  2222222/0  12   2خطاي آزمایشی 

  به ترتیب معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد ** و * 

 
جدول مقایسه میانگین اثر سطوح نیتروژن و تراکم بوته بر سرعت ظهور برگ ، فیلوکرون ، عملکرد و اجزاي عملکرد و  – 3جدول 

  ز مراحل فنولوژیک ذرتبرخی ا
سرعت ظهور برگ   تیمار

  )**1/روز(
فیلوکرون 

  )**روز(
ظهــور گــل 
ــاجی  تــــ

  )**روز(

ــدن  ــام ش تم
دانه هاي گرده 

  )*روز(

تطابق گلدهی 
  )**روز(

تن ( عملکرد دانه 
  )**در هکتار

عملکرد تک 
بوتــــــــه 

  )**گرم(

ــداد  تعــ
ــه در  دانـ
ــف  ردیــ

  *بالل

دانه تعداد 
  **در بالل

D1 (a)279/0  (c)998/3  (c)68  (b)88/85  (a)55/7  (b)558/5  (a)41/79  (a)88/28  (a)71/495  
D2 (b)274/0  (b)06/4  (b)4/70  (b)66/85  (b)55/5  (a)817/5  (b)64/64  (b)63/26  (b)59/460  
D3 (c)253/0  (c)4/4  (a)6/72  (a)11/78  (b)33/4  (a)958/5  (c)17/54  (c)32/23  (c)54/403  
N1 (c)261/0  (c)269/4  (a)5/69  (a)77/86  (a)88/4  (c)297/5  (c)43/60  (b)43/23  (b)33/402  
N2 (b)265/0  (b)199/4 (ab)199/4  (a)22/86  (a)00/6  (b)801/5  (b)33/66  (b)66/26  (b)74/461  
N3 (a)279/0  (a)99/3  (ab) 1/71  (a)66/85  (a)55/6 (a)236/6  (a)45/71  (a)41/27  (a)79/495  

 LSDمشابه در هر ستون اختالف آماري معنی داري با هم از طریق آزمون  براي هر یک از تیمارهاي تراکم و سطوح نیتروژن حروف غیر* 
  . دارند) *(و پنج درصد ) **(در سطح احتمال یک درصد 

N1  ،N2  وN3  کیلوگرم نیتروژن در هکتار 150و  75،  0به ترتیب میزان.  
D1  ،D2  وD3  بوته در متر مربع 11و  9،  7به ترتیب تراکم هاي .  
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