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اثر الگوی کاشت ،مقادیر کود نیتروژن و کشت دروغین بر عملکرد و اجزای عملکرد
ذرت دانهای رقم سینگل کراس  704تحت رقابت علفهای هرز

Effect of pre-planting irrigation, maize planting pattern and nitrogen on grain
yield and yield components of maize cv. SC704
احسان همتی ،*1سعید وزان ،1مهدی صادقی شعاع
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چکیده
به منظور ارزیابی بر همکنش کود نیتروژن ،الگوی کاشت و کشت دروغین بر علفهای هرز مزارع ذرت ،آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرج در سال زراعی  1389بهصورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد .فاکتورهای
آزمایشی شامل مقادیر مختلف کود نیتروژن ( 500 ،400 ،300 ،200کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی ،الگوی کاشت در دو سطح (تک ردیفه و
دو ردیفه) و همچنین آبیاری پیش از کاشت در دو سطح (یکی آبیاری قبل از کاشت و وجین علفهای هرز و دیگری زمان کاشت) بود که بهصورت
فاکتوریل اعمال گردید .نتایج نشان داد که علفهای هرز مزارع ذرت نسبت به افزایش کود نیتروژن واکنش مثبت نشان دادند .کشت دروغین و الگوی
کاشت دو ردیفه با افزایش نیتروژن تا  400کیلوگرم در هکتار توانستند تا حدی علفهای هرز را کنترل کنند ولی با افزایش کود نیتروژن به  500کیلوگرم
در هکتار علفهای هرز در رقابت با گیاه ذرت پیشی گرفتند ،چرا که با در اختیار داشتن منابع ،علفهای هرز رشد بیشتری میکنند .نتایج مربوط به
عملکرد گیاه ذرت نیز از روند مشابهی با پاسخ علفهای هرز نسبت به مقادیر کود برخوردار بود که این ناشی از وابستگی زیاد عملکرد گیاه زراعی
به وزن خشک علفهای هرز بود .بطور کلی ،با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و مسایل زیست محیطی میتوان مقدار کود  300کیلو گرم و الگوی
کاشت دو ردیفه همراه با کشت دروغین را توصیه کرد چرا که در این ترکیب تیماری ،بطور همزمان کنترل مناسب علفهای هرز و همچنین باالترین
میزان عملکرد (حدود  10تن در هکتار) بدست خواهد آمد.
واژههای كليدي :ذرت ،علفهای هرز ،عملکرد دانه ،کود نیتروژن ،آرایش بوته ها

 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،گروه زراعت ،کرج ،البرز ،ایران.
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مجله زارعت و اصالح نباتات ،جلد  ،8شماره ،2تابستان 1391

مقدمه

بوتهای ،اساس یک سیستم موفق تولید زراعی میباشد.نتایج

ذرت گیاهی از خانواده غالت با دوره رشد نسبتاً کوتاه و عملکرد

تحقیقات نشان داده که در سالهای اخیر ،کودها در کشورهای

باال است که در سطح جهان از نظر میزان تولید در واحد سطح

در حال توسعه ،عملکرد غالت را تا  50درصد افزایش دادهاند

بعد از گندم در رتبه دوم و از نظر سطح زیر کشت بعد از گندم و

(فتحی .)1378 ،با انتخاب مناسب مقدار و زمان مصرف نیتروژن،

برنج مقام سوم را به خود اختصاص داده است (خاوری خراسانی

پتاسیم و فسفر میتوان عملکرد کمی و کیفی ذرت را افزایش داد.

و همکاران .)1387 ،طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال

یوهارت و آندرید ) (Uhart and Andrade, 1995نشان دادند که

زراعی  87-88سطح زیر کشت ذرت دانهای حدود  226هزار

با افزایش نیتروژن خاک ،گسترش سطح برگ افزایش یافته و نفوذ

هکتار است.

نور به درون سایه انداز و کارآیی مصرف نور زیاد میشود و لذا

در حال حاضر تقریبا تمامی زمینهای مرغوب و مناسب کشاورزی،

سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ زیاد و همچنین

به خدمت گرفته شدهاند و زمین هایی که کشت و کار نمی شوند،

عملکرد دانه زیاد میشود ).(Kogbe and Adediran 2003

اغلب زمینهای فقیر و کم استعدادی هستند که موانع عمدهای

ساجدی و همکاران ( )1384علت افزایش ماده خشک در

برای تولید در آنها وجود دارد ،به گونهای که تولید در این زمینها

ذرت با افزایش مصرف نیتروژن را افزایش فعالیت آنزیمهای

اقتصادی نمی باشد ).(Emam and Seghateleslami, 2005

شرکت کننده در واکنشهای فتوسنتزی ارتباط دادهاند که

بنابراین اتخاذ راهکارهایی به منظور افزایش تولید در واحد سطح از

در نتیجه تجمع مواد فتوسنتزی در گیاه افزایش یافته ،کارایی

جمله تعیین الگوی مناسب آرایش کاشت بوتهها در واحد سطح از

فتوسنتزی بیشتر و بیوماس گیاه افزایش مییابد .میزان نیتروژن

اهمیت زیادی برخوردار میباشد.

یکی از عوامل مؤثر بر توسعه سطح برگ هر گیاه و به تبع آن،

نتایج برخی پژوهشها نشان دادهاند که آرایش کاشت بوتهها

توسعه سایه اندازی گیاهی در ذرت است.با تاثیر بر اندازه و

میتواند بر دسترسی آنها به نور ،آب و عناصر غذایی موثر

طول عمر هر برگ ،سبب افزایش شاخص سطح برگ میشود.

باشد ) .(Begnaet al.,1997در یک آزمایش مشاهده شده که

گیاهان با دریافت نیتروژن بیشتر ،سطح برگ بزرگتری پیدا

آرایش کاشت دوردیفه ذرت روی هر پشته ،به تولید عملکرد

میکنند (سپهری و همکاران.)1381 ،

دانه بیشتری منجر میشود ).(Ottman and Welch. 1989
این آرایش ،فاصله و فضای مناسبتری را برای هر بوته جهت

مواد و روشها

بهرهگیری از نور و جذب رطوبت و کود و سایر عناصر فراهم

آزمایش مزرعهای در سال  1389در مزرعه آموزشی و

میکند ) (Proter and Hicks, 1997و حجم ریشهها نیز به

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد

دلیل دارا بودن فضای وسیعتر ،نسبت به روش کشت تک ردیفه

اسالمی واحد کرج (مشخصات جغرافیایی ،طول  51درجه

بیشتر میباشد و در مجموع ریشهها در سطح و عمق بیشتری

و  10دقیقه شرقی و عرض  35درجه و  48دقیقه شمالی و

توسعه یافته و از مواد غذایی بهتر میتوانند استفاده کنند .فیشر

ارتفاع  1173متر از سطح دریا و متوسط بارندگی ساالنه 241

و میلز ) (Fischer and Miles, 1973نشان دادند که آرایش

میلیمتر) اجرا شد .قطعه زمین مورد آزمایش در پائیز 1388

بوتهها (الگوی کاشت) عامل مهمی در مداخله است به گونهای

شخم خورده و در فروردین  1389برای ایجاد بستر مناسب

که ،در حالت کشت گیاه زراعی در طرحهای مربعی یا مثلثی،

و نرم کردن کلوخها و آماده سازی تکمیلی دیسک زده شد.

کمترین بهره عاید علفهرز میشود .بدین ترتیب استقرار

سپس با استفاده از فاروئر نسبت به ایجاد جوی و پشته اقدام

تراکم مطلوبی از بوتههای سالم در مناسبترین الگوی آرایش

گردید .عملیات کاشت ذرت ،رقم سینگل کراس  704که
22
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از گروه هیبریدهای دیررس میباشد پس از پیاده کردن نقشه

کرت تعداد  10نمونه گرفته و صفات اندازه گرفته شد .در این

طرح در  20اردیبهشت ماه  1389انجام گرفت .تراکم  8بوته

آزمایش  7گونه علف هرز مشاهده و نمونه برداری گردید که

در متر مربع اعمال شد .عملیات کاشت بهصورت دستی انجام

از این تعداد تنها چهار گونه بهصورت غالب و مابقی بهصورت

شد .عمق کاشت  3سانتیمتر در نظر گرفته شد .علفهای هرز

سایر گونههای علف هرز در نظر گرفته شدند .آنالیز واریانس

بهصورت فلور طبیعی مورد بررسی قرار گرفتند و آلودگی

دادههای آزمایش به کمک نرم افزار  SAS 9.1انجام شد ،و

مزرعه بهصورت طبیعی بوده است .نتایج آزمایش خاک

از روش دانکن و در سطح  % 5برای مقایسات میانگین استفاده

مزرعه در جدول  1ارائه گردیده است .طرح آزمایشی مورد

گردید .منحنیها نیز توسط نرمافزار  Excelترسیم شد.

استفاده در این آزمایش بهصورت اسپیلت فاکتوریل بر پایه

نتایج و بحث

طرح بلوک کامل تصادفی با 4تکرار اجراء شد .تعداد پالتهای

تعداد دانه در بالل

اصلی در این آزمایش  4عدد و تعداد پالتهای فرعی  16عدد
و کرتهای آزمایش به مساحت  18مترمربع در ابعاد  6×3متر

نتایج نشان داد که تعداد دانه در بالل در سطح یک درصد تحت

و دارای  5خط کاشت در نظر گرفته شد .عامل اصلی مقدار

تاثیر سطوح نیتروژن ،آرایش کاشت و کشت دروغین قرار گرفت

نیتروژن بر اساس کود اوره  % 46در چهار سطح ،300 ،200

(جدول  .)2با مصرف  300کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار،

( 400مقدار توصیه شده) 500 ،گیلوگرم اوره در هکتار بود.

بیشترین تعداد دانه در بالل ( )402بدست آمد .در کشت دروغین

عاملهای فرعی الگوی کاشت در دو سطح (تک ردیفه و دو

بیشترین تعداد دانه در بالل ( )294نسبت به کشت مرسوم بدست

ردیفه) ،همچنین آبیاری پیش از کاشت در دو سطح (یکی 15

آمد .تعداد دانه در بالل در کشت دو ردیفه بیشترین ( )313بود

روز قبل از کاشت و دیگری زمان کاشت) بود که بهصورت

(جدول  .)3تعداد دانه در بالل یکی از اجزای مهم عملکرد دانه در

فاکتوریل اعمال گردید .یک سوم از کود نیتروژن در هنگام

ذرت است که تحت تاثیر رقابت بین بوتهها و علفهای هرز قرار

کشت و دوسوم باقی مانده بهصورت سرک در مرحله 6-4

میگیرد ) .(Tollenaar et al., 1997افزایش تعداد دانه در بالل با

برگی به خاک اضافه گردید .جهت اعمال آبیاری پیش از

افزایش مصرف کود نیتروژن نیز توسط سایر پژوهشگران دیگر

کاشت (کشت دروغین) در تاریخ  5اردیبهشت در یکسری

گزارش شده است ).(Vanderlip et al., 1988; Sadeghi, 2000

از پالتها طبق نقشه طرح ،آبیاری شده سپس تا تاریخ 20

بر همکنش نیتروژن و الگوی کاشت بر تعداد دانه در بالل نشان

اردیبهشت علفهای هرز شناسایی و وجین شدند ،در تاریخ 20

داد که بیشترین تعداد دانه در بالل ( )460از مصرف  300کیلوگرم

اردیبهشت کاشت ذرت انجام گردید .جهت اعمال الگوی

نیتروژن در هکتار و الگوی کاشت دو ردیفه بدست آمد (جدول

کاشت ،ذرت در حالت تک ردیفه با فاصله  20سانتی متر و

 .)5در بر همکنش الگوی کاشت و کشت دروغین ،بیشترین تعداد

دو ردیفه با فاصله  40سانتی متر بر اساس فاصله خطوط 60

دانه در بالل ( )326از الگوی کاشت دو ردیفه و کشت دروغین

سانتی متر کشت شدند .در پایان فصل و رسیدن بوتههای

بدست آمد (جدول .)6

ذرت به مرحلهی رسیدگی فیزیولوژیک نمونه گیریها برای

وزن هزار دانه

بررسی صفات مورد نظر از خطوط میانی انجام شد .الزم به
ذکر است که در هنگام نمونه گیری ،نمونهها از  3متر میانی هر

نتایج نشان داد که وزن هزار دانه در سطح یک درصد تحت

خط گرفته شد و  0/5متر ابتدایی و انتهایی به عنوان اثر حاشیه

تاثیر سطوح نیتروژن ،آرایش کاشت و کشت دروغین قرار

حذف شد .برای اندازه گیری صفات مذکور در ذیل از هر

گرفت (جدول  .)2با مصرف  300کیلوگرم کود نیتروژن
23
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در هکتار ،بیشترین وزن هزار دانه ( 281گرم) بدست

 7تا  15درصدی کاهش ارتفاع ذرت را در حضور علفهای

آمد .نتایج پژوهشهای انجام شده حاکی از این است

هرز گزارش کردند.

که نیتروژن تاثیر معنی داری بر وزن هزار دانه دارد

عملکرد بیولوژیک

)Unger et al., 1987؛ .(Vanderlip et al., 1988آرایش
کاشت دو ردیفه بیشترین وزن هزار دانه ( 273گرم) را

این شاخص در سطح یک درصد تحت تاثیر سطوح نیتروژن،

ایجاد کرد .در کشت دروغین بیشترین وزن هزار دانه

آرایش کاشت و کشت دروغین قرار گرفت (جدول  .)2با

( 261گرم) نسبت به کشت مرسوم بدست آمد (جدول

مصرف  300کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار ،بیشترین عملکرد

 .)3بر همکنش نیتروژن و الگوی کاشت بر وزن هزار

بیولوژیک ( 17تن در هکتار) بدست آمد که با افزایش کود

دانه معنی دار شد که بیشترین مقدار این شاخص (311

نیتروژن این مقدار در  500کیلوگرم به کمترین مقدار رسید.

گرم) از مصرف  300کیلوگرم نیتروژن در هکتار و الگوی

این نتایج همبستگی دارد با نتایج ) (Kim et al., 2006که تا

کاشت دو ردیفه بدست آمد (جدول  .)5با توجه به اینکه در

یک سطح معین از کود نیتروژنتوان رقابتی محصول در برابر

پژوهش حاضر با افزایش مقدار کود نیتروژن مقدار وزن هزار

علفهای هرز افزایش مییابد ولی مقادیر باالتر کود نیتروژن

دانه تا  300کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار افزایش نشان داده

باعث افزایش توان رقابتی علف هرز میگردد.آرایش کاشت

و سپس شروع به کاهش کرده ،این روند نزولی را میتوان به

دو ردیفه بیشترین عملکرد بیولوژیک ( 15تن در هکتار) را

رقابت شدیدتر علفهای هرز با گیاه زراعی نسبت داد .استفاده

ایجاد کرد .در کشت دروغین بیشترین عملکرد بیولوژیک

بهتر علفهای هرز از نیتروژن نیز به اثبات رسیده است.

( 14تن در هکتار) نسبت به کشت مرسوم بدست آمد .بر
همکنش کود نیتروژن و الگوی کاشت بر عملکرد بیولوژیک

)(Di Tomaso, 1995

ارتفاع

معنی دار شد که بیشترین مقدار این شاخص ( 20تن در هکتار)

ارتفاع در اغلب منابع به عنوان یکی از معیارهای توانایی رقابتی

از مصرف  300کیلوگرم نیتروژن در هکتار و الگوی کاشت

ارقام و گونههای مختلف زراعی مطرح است که خود تحت

دو ردیفه بدست آمد (جدول  .)5همچنین با توجه به معنی

تاثیر تراکم ،نوع علفهای هرز و شرایط محیطی قرار میگیرد

دار شدن بر همکنش کود نیتروژن و نوع آبیاری بر عملکرد

) .(Deihimfar, 2005فرآیند رشد ذرت از الگوی ویژهای

بیولوژیک بیشترین مقدار ( 18تن در هکتار) از مصرف 300

پیروی میکند و معموال نمودار آن سیگموئیدی است .با توجه

کیلوگرم نیتروژن در هکتار و کشت دروغین بدست آمد

به نمودار ،ارتفاع ذرت در کود نیتروژن 300و 400کیلوگرم

(جدول .)6

در هکتاردر باالترین مقدار میباشد .تراکم علفهای هرز

شاخص برداشت

ارتفاع ذرت را تحت تاثیر قرار داد به نحوی که با کاربرد کود
نیتروژن  500کیلوگرم در هکتار ،ارتفاع بوته نسبت به کود

شاخص برداشت در سطح یک درصد ،تحت تاثیر سطوح

نیتروژن  300کیلوگرم در هکتار به مقدار  % 21/89کاهش

نیتروژن قرار گرفت (جدول  )2و با مصرف  300کیلوگرم

نشان داد .در کود نیتروژن  200کیلوگرم در هکتار به علت

کود نیتروژن در هکتار به بیشترین مقدار ( 47/47درصد)

%

رسید .بعالوه تاثیر آرایش کاشت بر شاخص برداشت در

نسبت به کود نیتروژن  300کیلوگرم در هکتار بودیم (نمودار .)1

سطح یک درصد معنی دار گردید (جدول  )2و بیشترین

نوسروثی و اولیوزرا ( (Norsworthy and oliveira, 2004دامنه

شاخص برداشت ( 46/68درصد) از آرایش کاشت دو ردیفه

کاهش نیتروژن در دسترس برای ذرت شاهد اختالف 6/73
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بدست آمد .همچنین در کشت دروغین بیشترین شاخص

در گیاه زراعی گزارش شده است ) .(Kropff &Lotz, 1992در

برداشت ( 41/81درصد) نسبت به کشت مرسوم بدست آمد.

صورت عدم کنترل علفهای هرز بسته به توان رقابتی گیاه زراعی،

بر همکنش الگوی کاشت و نوع آبیاری بر شاخص برداشت

این خسارت بین  100-10درصد متغییر است.

معنی دار شد که بیشترین مقدار این شاخص ( 45/38درصد)

)(Kropff & Vanlaar, 1993

از مصرف  300کیلوگرم نیتروژن در هکتار و کشت دروغین

تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار

بدست آمد (جدول  .)4تائید شده که شاخص برداشت ذرت با

گردید (جدول  )2و بیشترین عملکرد دانه ( 6/73تن در هکتار) از

رقابت علفهای هرز ،کاهش مییابد .زیرا هر چه محدودیت

آرایش کاشت دو ردیفه بدست آمد .آرایش کاشت دو ردیفه،

منابع (شدت رقابت) بیشتر شود به دلیل حساسیت بیشتر رشد

فاصله و فضای مناسبتری را برای هر بوته جهت بهرهگیری از

زایشی ذرت ،میزان کاهش عملکرد دانه (نسبت به عملکرد

نور و جذب رطوبت و کود و سایر عناصر فراهم میکند

بیولوژیک) بیشتر خواهد شد ،و شاخص برداشت ذرت با

) (Proter and Hicks, 1997و حجم ریشهها نیز به دلیل دارا

افزایش رقابت افت خواهد کرد (محمودی.)1382 ،

بودن فضای وسیع تر ،نسبت به روش کشت تک ردیفه بیشتر
میباشد و در مجموع ریشهها در سطح و عمق بیشتری توسعه

عملکرد دانه

یافته و از مواد غذایی بهتر میتوانند استفاده کنند .نتایج چندین

عملکرد دانه تحت تاثیر سطوح نیتروژن ،آرایش کاشت و نوع

پژوهش ،حاکی از افزایش عملکرد دانه ذرت در سیستم

آبیاری در سطح یک درصد قرار گرفت (جدول  .)2بطور کلی،

کشت دو ردیفه نسبت به سیستم کشت تک ردیفه میباشد

عملکرد دانه با مصرف  300کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار

) .(Gokmenet al., 2001در کشت دروغین بیشترین عملکرد

به بیشترین مقدار ( 8تن در هکتار) رسید .با افزایش مقدار کود

دانه ( 6تن در هکتار) نسبت به کشت مرسوم بدست آمد.بر

نیتروژن از  200کیلوگرم در هکتار به  300و  400کیلوگرم در

همکنش کود نیتروژن و الگوی کاشت بر عملکرد دانه معنی

هکتار شاهد افزایش عملکرد دانه بودیم که این افزایش عملکرد

دار شد که بیشترین مقدار این شاخص ( 10/35تن در هکتار)

به دلیل استفاده بهتر ذرت از نیتروژن میباشد نقش مثبت کود

از مصرف  300کیلوگرم نیتروژن در هکتار و الگوی کاشت

نیتروژن در عملکرد دانه ذرت توسط سایر پژوهشگران نیز مورد

دو ردیفه بدست آمد (جدول .)5

توجه قرار گرفته است ) .(Bruns and abbas, 2005سپس با

وزن خشک علفهای هرز

افزایش نیتروژن به  400و  500کیلوگرم در هکتار مقدار عملکرد
دانه روند نزولی پیدا کرد این روند نزولی را میتوان به رقابت

نتایج بدست آمده از آزمایش نشان داد که الگوی کاشت

شدیدتر علفهای هرز با گیاه زراعی نسبت داد .استفاده

دو ردیفه در کشت دروغین (با آبیاری پیش از کاشت)

بهتر علفهای هرز از نیتروژن نیز به اثبات رسیده است.

توانسته بهترین کنترل علفهای هرز را چه در ابتدای فصل

)(Di Tomaso, 1995

و چه در طول فصل داشته باشد .الگوی کاشت تک ردیفه

علفهای هرز از طریق رقابت با گیاهان زراعی مجاور

در کشت دروغین (با آبیاری پیش از کاشت) در ابتدای فصل

خود بر سر نور ،آب و مواد غذایی ،عملکرد گیاه زراعی

توانست علفهای هرز را کنترل کند اما در طول فصل چنین

را تحت تاثیر قرار میدهند ).(Rajcan& Swanton, 2001

استنباط میشود به علت تک ردیفه بودن ذرت ،علفهای

بهطوری که امروزه علیرغم اعمال روشهای مختلف برای

هرز قدرت رقابت بیشتری پیدا کردند در صورتی که الگوی

کنترل علفهای هرز کاهش عملکردی در حدود  10درصد

کاشت دو ردیفه در کشت مرسوم توانست به علت همپوشانی
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بهتر کمترین بهره را عاید علفهای هرز کند و با بسته شدن

علفهای رز قرار میگیرد .علفهای هرز نه تنها مقدار نیتروژن

کانوپی و قدرت رقابتی بهتر علفهای هرز را کنترل کند.

قابل دسترس محصول را کاهش میدهند بلکه رشد بسیاری از

الگوی کاشت تک ردیفه در کشت مرسوم بیشترین مقدار

گونههای علف هرز در سطح باالتر نیتروژن افزایش مییابد

وزن خشک علف هرز را تولید کرد (نمودار  .)2در تراکم

).(Blackshawet al., 2002

باالی علف هرز ،مواد غذایی اضافه شده بیشتر مورد استفاده

نمودار  .1تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر روند تغییرات ارتفاع بوته ذرت
Fig1- Effect of nitrogen levels on height variation of maize

نمودار  .2اثر متقابل الگوی کاشت و نوع آبیاری بر روند تغییرات وزن خشک علفهای هرز

Fig2- Intraction of planting patern and irrigation systems on weed dry weight trend

26

... تحت704  مقادیر کود نیتروژن و کشت دروغین بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای رقم سینگل کراس،اثر الگوی کاشت

 نتایج تجزیه واریانس دادههای عملکرد و اجزای عملکرد ذرت-2 جدول
Table 1- Analysis of variance of corn traits

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ

1000 Grain
weight

Harvest index

Biological yield

17.67ns

1.38ns

3014.50**

1.53*

11545.88**

865.77**

172.14**

277503.83**

85.60**

24605.84**

1385.25**

170.89**

94827.04**

112.36**

3233.34*

203.06**

38.16**

21219.02**

18.44**

**

**

**

ns

1348.36

30.14

ns

19.36

ns

14.18

19.71

ns

21.50

74.77

ns

4.66

*

11236.97

**

0.002

14.61

0.59

363.66

0.08

8.31

9.03

7.85

8.65

12.20

(N) ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن- Nitrogen
(B) اﻟﮕﻮي ﮐﺎﺷﺖ-Planting
pattern
(C)ﮐﺸﺖ دروﻏﯿﻦ-Pre-planting
irrigation
N*B
N*C

3

B*C

1

ns

79.38

3

3

0.35

ns

(R)ﺗﮑﺮار-Replication

1

ns

2255.53

ns

3

1

0.97

*

SOV

DF

ns

693.64

ns

ns

11.07

ns

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ

آزادي

Grain yield

Grain.ear-1

755.04ns

*

درﺟﻪ

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻼل

3

N*B*C

%CV

. وغیرمعنی دارمیباشند% 5 ،% 1  به ترتیب معنی داری درسطحns  ** و،*

*, ** and ns: Significant at 5% and 1% level of probability and non-significant, respectively

 تاثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات مورد بررسی-3 جدول.
Table 3- Effects of treatments on measured traits

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ
Harvest index
(%)

ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
Biological
yield (ton/ha)

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ

Grains yield
(ton/ha)

1000 grains weight
(gr)

4.14

c

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻼل
Grains.ear -1

ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ

242.73

b

215.86

c

kg/ha(n1)200 ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن-Nitrogen

a

281.75

a

401.12

a

kg/ha(n2)300 ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن-Nitrogen

6.5

b

267.09

a

366.04

b

kg/ha(n3)400  ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن-Nitrogen

d

2.91

d

220.84

c

118.98

d

kg/ha(n4)500 ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن-Nitrogen

11.18

b

4.08

b

233.5

b

237

b

(b1) اﻟﮕﻮي ﮐﺎﺷﺖ ﺗﮏ ردﯾﻔﻪ-One row

a

14.45

a

6.73

a

272.71

a

313.99

a

(b2) اﻟﮕﻮي ﮐﺎﺷﺖ دو ردﯾﻔﻪ-Two rows

41.81

a

13.59

a

5.94

a

260.21

a

293.71

a

 ﮐﺸﺖ-Pre-plantingirrigation

38.25

b

12.04

b

246

b

257.29

b

 ﮐﺸﺖ-Irrigation after sowing

37.15

b

10.87

c

47.47

a

16.62

a

8.05

44.4

a

14.35

b

31.11

c

9.41

35.38

b

44.68

4.86

b

(c1) دروﻏﯿﻦ

N

B

C

(c2) ﻣﺮﺳﻮم

. اختالف معنی داری ندارند% 5 میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون از نظر آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال

Mean in each column, followed by similar letter (s) not significantly different at 5% probability level, using Duncan test.
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 تاثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات مورد بررسی-4 جدول
Table 3- Effects of treatments on measured traits

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ

Harvest index (%)

Biological yield
(ton/ha)

Grain yield (ton/ha)

1000 grain weight (gr)

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻼل

ﺗﯿﻤﺎر ﻫﺎ

Grain.ear-1

38.24

b

11.96

a

4.69

a

241.18

a

261.15

c

c1

32.52

c

10.40

a

3.46

a

225.81

a

212.86

d

c2

45.38

a

15.21

a

7.19

a

279.24

a

326.27

a

c1

43.99

a

13.68

a

6.26

a

266.18

a

301.72

b

c2

B1

B2

. اختالف معنی داری ندارند% 5 میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون از نظر آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال

Mean in each column, followed by similar letter (s) not significantly different at 5% probability level, using Duncan test.

 تاثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات مورد بررسی-5 جدول
Table 3- Effects of treatments on measure traits

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ

Harvest index (%)

Biological yield
(ton/ha)

Grain yield (ton/ha)

1000 grain weight (gr)

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻼل

ﺗﯿﻤﺎر ﻫﺎ

Grain.ear-1

31.80

a

9.45

e

3.05

e

222.95

e

173.42

f

b1

42.49

a

12.31

d

5.23

cd

262.53

c

258.32

e

b2

41.80

a

13.74

c

5.76

c

252.66

c

342.26

c

b1

53.13

a

19.51

a

10.35

a

310.85

a

459.98

a

b2

39.44

a

12.39

d

4.91

d

244.70

cd

313.43

d

b1

49.36

a

16.33

b

8.1

b

289.49

b

418.64

b

b2

28.47

a

9.15

e

2.59

e

213.69

e

118.92

g

b1

33.74

a

9.66

e

3.23

e

228

de

119.03

g

b2

N1

N2

N3

N4

. اختالف معنی داری ندارند% 5 میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون از نظر آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال

Mean in each column, followed by similar letter (s) not significantly different at 5% probability level, using Duncan test.
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جدول  -5تاثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات مورد بررسی
Table 3- Effects of treatments on measured traits

N2

N3

N4

)1000 grain weight (gr

)Grain yield (ton/ha

Biological yield
)(ton/ha

)Harvest index (%

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻼل

ﺗﯿﻤﺎر ﻫﺎ

N1

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ

Grain.ear-1

c1

a

283.30

a

250.43

a

4.67

d

11.62

a

39.71

c2

a

193.43

a

235.03

a

3.61

e

10.13

a

34.58

c1

a

421.96

a

289.17

a

8.75

a

18.06

a

47.82

c2

a

380.28

a

274.33

a

7.36

b

15.19

a

47.12

c1

a

387.21

a

274.70

a

7.23

b

15.16

a

47.14

c2

a

344.86

a

259.48

a

5.77

c

13.56

a

41.65

c1

a

127.36

a

226.55

a

3.10

e

9.52

a

32.57

c2

a

110.59

a

215.13

a

2.72

e

9.29

a

29.64

میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون از نظر آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  % 5اختالف معنی داری ندارند.

Mean in each column, followed by similar letter (s) not significantly different at 5% probability level, using Duncan test.
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