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 بیرانشهردر منطقه 
 

Effects of planting date, plant density and planting pattern on yield of corn 

(Zea mays L) in Beiranshahr region 
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 چکیده
 746سینگل کراس  یاذرت دانه اتیکاشت بر عملکرد و خصوصالگوی کاشت، تراکم و  خیتار اثر یبه منظور بررس     

 بیرانشهردر منطقه تکرار  4با  یکامل تصادف یهابلوک طرح پایه  در قالب لیپالت فاکتور تیاسپلآزمایشی به صورت 

، اردیبهشت 52) در سه سطح اشتک خیتارعوامل مورد بررسی شامل  .به اجرا درآمد 3144 یدر سال زراع استان لرستان

 فهیو دو رد فهیرد کیکاشت  شیهزار بوته در هکتار( و آرا 52و  62، 76) در سه سطح تراکم، (خرداد 54و  خرداد 35

 خاثر ساده تاریدار گردید. معنیبر عملکرد دانه بوته کاشت و تراکم  خیتار حاصل از این پژوهش نشان داد که نتایجبود. 

در  کیلوگرم در هکتار( 721/34) . بیشترین عملکرد دانهنداشتعملکرد دانه  برداری تأثیر معنیکاشت و آرایش کاشت 

-مقایسه میانگیندار گردید. معنیعملکرد دانه بر روی اثر متقابل در بین تیمارها  .بدست آمد در هکتار بوتههزار  52تراکم 

 مقایسه در محسوسی برتریآرایش کاشت  و تراکم تاریخ کاشت،از نظر عملکرد دانه، تیمار اثر متقابل نگر آن بود که ها بیا

 .داشتند تیمارها دیگر با

 
 ای دانه ، ذرت746های زراعی، سینگل کراس ویژگیتراکم گیاهی، های کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

 رفمصاو  باال دعملکر لیلد بهو  ستا تغال ادهم خانوـمه ناـگیاهاز  یـیک (Zea mays L) یـعلم ماـن باذرت      

 به کشت یرز سطح نظراز  برنج و مگنداز  بعدرا  مسو رتبهو  ستا یافته شگستر نجها سراسردر  آنکشت  ن،گوناگو

دارد  صنعتی رفاـمصو  رطیودام،  ن،نساا زنیا ردمو ییاغذ ادمو تأمیندر  ایههم عمدـس. ذرت ستداده ا صختصاا دخو

 کـی انوـهعنـب غرـمتخم تولید همچنین و طیور تغذیهذرت در  وزهمرا .تـسا دارای اهمیت فرآوان ژینرا تأمین نظرو از 

سطح زیر کشت و میانگین عملکرد دانه این گیاه در  (.Kordi, 2152)ت ـسا هدـش ناختهـش مهم در جیره غذایی منبع

محصوالت  دیتول شیافزا. (FAO, 2152)کیلوگرم در هکتار می باشد  1444و هزار هکتار  126کشور به ترتیب 

. با توجه به باشدمی ریعملکرد در واحد سطح امکان پذ شیکشت و افزا ریسطح ز شیافزا روشبه دو  یکشاورز

گام  زراعت است یعملکرد در واحد سطح که هدف اصل شیدر جهت افزا دیبا رهیخاک، آب و غ یعیمنابع طب تیمحدود

تناوب و  کاشت مناسب شیو آرا خیبستر مطلوب، انتخاب تار یو آماده ساز هیشده، ته الح. استفاده از ارقام اصبرداشت

 با لد محصوـتولی(. Khajehpoor, 2111) را به دنبال خواهد داشتعملکرد محصول در واحد سطح  شیافزا یزراع

 Seifi and) دـمیباش نکنندگا تولید افهداز ا دورگ، رذـب دـتولی مانند ،ینـمع یشاخصها مطابق باال کیفیت

Alimardani, 2151 .) رقم مناسب دو عامل مهم و اثر گذار بر عملکرد ذرت هستند  انتخابکاشت و تاریخ

(Ramankutty et al., 2112) .برداری بهینه و حداکثری عملکرد خواهد شد که برای کاشت مناسب منجر به بهره تاریخ

شود. برخی محققین گزارش کردند که تأخیر در تاریخ کاشت با توجه به فصل و هدف کشت مشخص می ارقام مختلف

 ;Hunter 3456تواند موجب کوتاه شدن دوره رشد شده و تولید مواد فتوسنتزی برای ذخیره در دانه را کاهش دهد )می

Gesch and Archer 5662.) های دیررس پیش از شود رقمباعث می تأخیر در زمان کاشت، فصل رشد را کاهش داده و

 (.Nielsen et al., 2112)رسیدن به مرحله فیزیولوژیک در معرض آسیب سرمای آخر فصل قرار گیرند 

منطقه گرگان  در 461 کراس سینگل شیرین ذرت سبز بالل عملکرد بوته بر تراکم و کاشت تاریخ بررسی درمحققین      

 در آمد. بدست اردیبهشت 4 کاشت تاریخ در هکتار در کیلوگرم 56526میزان  به لبال عملکرد حداکثر که کرند گزارش

 تراکم افزایش با ولی داد. قرار تاثیر تحت را شاخص برداشت و بالل طول بالل، تولید میزان نیز بوته تراکم این بررسی

 به بهتر عرضه قابلیت و شیرین تهزار بوته در هکتار  برای کشت بهاره ذر 72تا  22  تراکم و یافت بالل کاهش طول

کاشت بایستی به نحوی باشد که بتواند حداکثر استفاده را از  شیآرا (. 3151پور و همکاران، )مختار. گردید توصیه بازار

تابد به سطح برگ  یجذب انرژی تابشی که بر سطح یک  مزرعه م ییتابش نور خورشید برای گیاه فراهم کند، زیرا کارا

دارد که به طور یکنواخت توزیع شده و سطح مزرعه را پوشانیده باشد. این هدف با تراکم مناسب بوته در کافی بستگی 

ترین  باستقرار تراکم مطلوبی از بوته های سالم در مناس .(Biaziegr and Glover, 5381)سطح مزرعه میسر است 

ابتدایی رشد گیاه زراعی به منظور دستیابی به الگوی آرایش کاشت اساس یک سیستم موفق تولید زراعی است. در مراحل 

 Olson and)عملکرد مطلوب بایستی کوشش نمود تا تعداد کافی و یکنواخت بوته استقرار یابد. اولسون و سادر 

Sadder, 5388) ردیف برای هر تراکم در توزیع بوته های روی  یادیدر ذرت تا حد ز فیگزارش کردند که فاصله رد

ارد. بوته ها برای عناصر غذایی، نور و سایر فاکتورهای رشد با هم رقابت می کنند، بنابر این طبیعی گذخاص تاثیر می

است که گیاهان در فاصله معینی از یکدیگر قرار گیرند به طوری که حداقل رقابت و حداکثر عملکرد در یک آرایش 
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سانتیمتری را مبنای تولید  62فاصله ردیف کشاورزان در کشت ذرت کاربرد  3466مناسب حاصل شود. تا قبل از سال 

-از کودهای شیمیایی، مدیریت مزرعههای پر محصول، استفاده امروزه با پیشرفت و تولید هیبریداقتصادی می دانستند، اما 

هست که تحقیقات بیشتری در مورد تعیین دقیق فاصله خطوط کاشت انجام  یازای بهتر و ماشین های پیشرفته کشاورزی ن

  .(Dale and Jason, 2111)شود 

 شتریآب و هوا و فرصت ب طیکاشت زود هنگام مناسب تر بودن شرا خیعملکرد محصول در تار شیافزا یکی از دالیل     

 ریکاشت مناسب تر از سا خیتار نیدر ا یمراحل رشد و نمو است و درجه حرارت در زمان گرده افشان یط یبرا اهیگ

برخورد کرده و  نییرشد با درجه حرارت پا یانیباعث شد که مراحل پا اشتدر ک ریخأت اما کاشت ها بوده است خیتار

کمتر  اهیتجمع ماده خشک در گ جهیدر نت .ابدیو سطح برگ کاهش  اهیدر گ یسرعت رشد محصول و سرعت رشد نسب

اصالح ارقام  جهینت دررت (. عملکرد ذ3156راد و همکاران،  ینی)مع ابدیکاهش  کیولوژیشده و عملکرد دانه و عملکرد ب

 اتیبه عمل پاسخ یالزم برا تیاستعداد و ظرف یهنوز دارا اهیگ نیا یاست ول افتهی شیافزا جأیتدر یبه زراع یو روش ها

کاشت مناسب از جمله عوامل موثر بر عملکرد دانه  شیعملکرد است. تراکم و آرا شیدر جهت افزا ینژادو به یزراعبه

 شیو نور افزا ییرطوبت، مواد غذا یرقابت برا ادیز ی. در تراکم هاباشندمتفاوت میه رقم و منطقه ذرت هستند که بسته ب

ای این محصول در منطقه برزراعی بهبا توجه به اینکه تاکنون تحقیقات  (.Troyer and Rosenbrook, 5389) ابدی یم

برای حصول کاشت  شیو آرا بوتهکاشت، تراکم خیتارتعیین بهترین  بیرانشهر انجام نشده است این آزمایش با هدف 

 اجرا شد. کاشت  وهیش نیتربه مناسب یابیدستو  باالترین عملکرد، افزایش تولید در واحد سطح

 مواد و روش ها

با  شهرستان خرم آبادکیلومتری شمال شرقی  46واقع  در گوالب در روستای  3141-44سال زراعی  درتحقیق این      

متری از  3776 ارتفاعشرقی و  دقیقه 56درجه و  11دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  16درجه و  45ی جغرافیایعرض 

 تکرار چهار با تصادفی کامل هایبلوک قالب در فاکتوریل -پالت لتیاسپطرح  صورتبهآزمایش  سطح دریا اجرا شد.

خرداد(، تراکم بوته در سه  54خرداد و  35اردیبهشت،  52های اصلی شامل تاریخ کاشت در سه سطح )کرت .انجام شد

 نمونه مزرعه خاک ابتدا ازبود.  (ردیفه و دو ریفهیک)صورت آرایش کاشت بههزار بوته در هکتار( و  52و  62، 76سطح )

 و بر مبنای تجزیه خاک توصیه کودی انجام گردید.  (3 )جدول انجام برداری

 

  تجزیه شیمیایی خاک  -1جدول 

 pH Ec خاک مزرعه

(ds/m) 

O.C 
(%) 

N 

(%) 
P 

(mg/kg) 
K 

(mg/kg) 
 126 44 45 12/3 75/6 5/7 مترسانتی 16تا  6

 

 5ها متر و بین تکرار 2/3ها فاصله بین کرتردیف کاشت بود.  2و دارای  36× 62/1به ابعاد اندازه هر کرت آزمایشی      

نقشه آزمایش انجام گردید. به همین منظور زمین توسط متر بود. کاشت ذرت و اعمال تیمارهای آزمایشی با توجه به 

تیرام ضدعفونی و کش ویتاواکسبذور با قارچها با نهرکن ایجاد شد. برگردان دار شخم، سپس جوی و پشتهگاوآهن 

به عملیات کنترل علفهای هرز در دو نوبت کاشت به روش دستی انجام گردید و بالفاصله بعد از آن اقدام به آبیاری شد. 
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روز یک بار انجام گردید.  6ها، در طول رشد هر آبیاری نیز پس از سبز شدن و استقرار بوتهروش وجین دستی انجام شد. 

وزن هزار دانه و ، بالل تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه در بالل، وزن دانههایی از قبیل ن آزمایش ویژگیدر ای

ها توسط و مقایسه میانگین SAS ver 4.3برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مورد بررسی قرار گرفتند. عملکرد دانه 

 درصد انجام شد. 2آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 
 

 و بحث جینتا

 بالل عداد دانه در ردیفت

لگوی کاشت بر تعداد دانه در بیانگر آن بود که اثر متقابل تراکم بوته در انتایج حاصل از تجزیه واریانس آزمایش،      

داری مشاهده متقابل دیگر تیمارها اختالف معنیو در بین اثر ساده و  دار شددرصد معنی 2ردیف بالل در سطح احتمال 

یکدیگر  برها اندازی بوته سایه، رقابت در میان گیاهان افزایش یافته و ضمن با افزایش تراکمدر رابطه (. 5نگردید )جدول 

گرده ، آن به طور کامل تشکیل گردیده استو چتر برگی باشد میفاز رویشی مراحل پایانی گلدهی که گیاه در در مرحله 

یند روی عملکرد اقتصادی کاهش تعداد دانه آتیجه اولین نقطه اثر حاصل این فرشوند. در نها عقیم میافشانی ضعیف و گل

هزار  52باالترین تعداد دانه در ردیف در تراکم یانگر آن بود که همچنین مقایسه میانگین تیمارها ب بود. هددر ردیف خوا

شهرستان نیز در بررسی انجام شده در ( 3154احمدوندی ) مشاهده گردید. خرداد 35و تاریخ کاشت دوم  بوته در هکتار

 .گذاردثیر میأدانه در بالل تنشان داد که تاریخ کاشت بر تعداد  کوهدشت استان لرستان

مان تاریخ کاشت دوم درجه حرارت بیشتری به بالل خواهد رسید و نیاز حرارتی از ظهور کاکل تا رسیدن در ز      

مین خواهد شد و سرعت پرشدن دانه زیاد می باشد. همچنین با أبریدهای متوسط رس، در این زمان تفیزیولوژیک در هی

 یابد.با کاهش تراکم بوته، تعداد دانه در بالل کاهش مییابد و ها در بالل افزایش میافزایش تراکم بوته ذرت تعداد دانه

 (.Biaziegr and Glover., 3456) یابدنشان دادند که با افزایش تراکم تعداد دانه در بالل افزایش می دیگر محققین

 

 در باللدانه تعداد ردیف 

ها با و اثر متقابل عاملای مورد بررسی هنشان دهنده آن بود که تأثیر عاملنتایج حاصل از تجزیه واریانس آزمایش،    

ی عنوان یک صفت موروثتوان اظهار داشت این صفت بهکه می (.5دار نشد )جدول یکدیگر بر تعداد ردیف در بالل معنی

تاریخ کاشت، تراکم و متقابل  ساده دهد اثر ها نشان میمقایسه میانگینگیرد. رار میو کمتر تحت تأثیر شرایط محیطی ق

 . نیستند داریمعنینیز دارای اختالف ه و آرایش کاشت بوت

هنگام که تراکم گیاهی از  رتعداد ردیف دانه در بالل در هیبریدهای مختلف د در یک بررسی محققین دریافتند که     

در  (3167)همچنین ابراهیمی  .(Tollenaar et al., 3445) نداشتبوته در هکتار افزایش یافت تغییری  47466به  37166

 .گیردمیکمتر تحت تأثیر شرایط محیطی قرار منطقه کوهدشت لرستان نشان داد که تعداد ردیف دانه در بالل 

 

 بالل  در وزن دانه
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بوته اثر تراکم و  دارمعنیبر وزن دانه بالل غیر اثر تاریخ کاشت نتایج حاصل از تجزیه واریانس آزمایش، بیانگر آن بود      

و تاریخ  (بوته در هکتار هزار 52)تراکم باالترین . بیشترین وزن دانه بالل در گردیددار معنی درصد 2 احتمال در سطح

  .((stoskopf, 3452با نتایج آزمایش دیگر محققین مطابقت دارد  آمد کهکاشت دوم بدست 

گیری از فصل رشد مناسب ن بهرهتواند تراکم بیشتر نسبت به دیگر تیمارها و همچنییکی از دالیل افزایش وزن دانه می     

با توجه به کاهش دمای پایان در تاریخ کاشت سوم باشد. شدن دانه  پرفرصت کافی برای و همچنین  از نظر دمای منطقه

در بوته کاهش وزن دانه بالل  کمتر و شاهدبندی و پر شدن دانه فرصت کافی برای دانهفصل رشد در منطقه وجود داشت 

 . بودیم

 

 دانه  وزن هزار

دار دهنده آن بود که تأثیر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه غیر معنینتایج حاصل از تجزیه واریانس آزمایش، نشان     

یک صفت وزن هزار دانه  .شدمعنی دار  درصد 3 احتمال تراکم بوته بر وزن هزار دانه در سطح(. اما 5گردید )جدول 

 هزار 52تراکم )پذیرد. به نحوی که مقایسه میانگین ها بیانگر آن بود که بیشترین ژنتیکی و کمتر از محیط اطراف تأثیر می

 . را تا حدی افزایش دهدوزن دانه بالل توانست  خرداد 35بوته در هکتار( و تاریخ کاشت دوم 
 

 عملکرد دانه 

دار درصد معنی 3بر عملکرد دانه در سطح احتمال نتایج حاصل از تجزیه واریانس، بیانگر آن بود که تاریخ کاشت     

اثر متقابل دو عامل تاریخ کاشت و تراکم . (5)جدول داری بر عملکرد دانه نداشت تأثیر معنیاما اثر تراکم بوته گردید. 

آرایش  تراکم بوته وو  کاشتتاریخ کاشت، آرایشو اثر متقابل  کاشتآرایشدار شد. درصد معنی 2بوته در سطح احتمال 

 در سطح تاریخ کاشت، تراکم بوته و آرایش کاشت اثر متقابل سه عامل .نداشتعملکرد دانه داری بر تأثیر معنی کاشت

 . گردیددار معنیبر عملکرد دانه  درصد 2 احتمال

میزان مترین و ک (هزار بوته در هکتار 52)تراکم باالترین عملکرد دانه در  که دادها نشان تیمارمقایسه میانگین       

مقایسه  .(3)نمودار  تن در هکتار بدست آمد 555/4و  721/34ترتیب با هب (هزار بوته در هکتار 76) تراکم درعملکرد 

و  (بوته در هکتار هزار 52)تراکم  خرداد با 35تاریخ کاشت دوم که باالترین عملکرد دانه در نشان داد متقابل  اثرمیانگین 

و  716/32 با عملکردترتیب هب (در هکتاربوته هزار  76)تراکم  با اردیبهشت 52اریخ کاشت اول ت در کمترین عملکرد دانه

و  آرایش کاشت دو ردیفه  در تاریخ کاشت دومباالترین عملکرد دانه در همچنین  تن در هکتار بدست آمد. 664/4

تن در هکتار  164/33و  273/35 لکردبا عمبه ترتیب آرایش کاشت دو ردیفه  درتاریخ کاشت سوم در عملکرد کمترین 

 (در هکتار هزار بوته 52)تراکم که باالترین عملکرد دانه در  نشان داد آرایش کاشت درتراکم بوته  بدست آمد. اثر متقابل

 ترتیب باه ب آرایش کاشت دو ردیفه با  (در هکتار هزار بوته 76)تراکم در عملکرد و کمترین  آرایش کاشت دو ردیفه در 

آرایش کاشت  در تراکم بوته  سه عامل تاریخ کاشت در. اثر متقابل تن در هکتار بدست آمد 565/4و  634/34 لکردعم

و کمترین در آرایش کاشت دو ردیفه  با (در هکتار هزار بوته 52)تراکم  دردوم  تاریخ کاشتباالترین عملکرد دانه در 

 441/5و  544/32 عملکرد ترتیب با هب آرایش کاشت دو ردیفه  با (در هکتار هزار بوته 76)تراکم  در سوم تاریخ کاشت

تأخیر در تاریخ کاشت ذرت به علت باال بودن دما در شب و همچنین به دلیل . (3)نمودار  تن در هکتار بدست آمد
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در ذرت را  شود، کاهش عملکرد دانهها به دانه میتر آنها و انتقال کمافزایش تنفس که سبب مصرف ذخایر کربوهیدرات

  (.Ahmadi, 3441)به دنبال دارد 

( مجموع در حد مطلوبچون در تراکم های باال ) در گیاه ذرت شدتراکم باال باعث افزایش عملکرد  یک بررسیدر      

عسگری راد  یک بررسیهمچنین در . (Hashemi et al., 3445) کندنوپی افزایش پیدا میوسیله کهتشعشع آفتاب ب

های باالتر بوته در عرض جغرافیایی پایین تر با دستیابی به عملکردهای بیشتر محصول در تراکمداد که  نشان (3156)

های باال رقابت برای جذب رطوبت و مواد غذایی زیاد البته در تراکمنیست. استفاده از هیبریدهای ذرت دور از دسترس 

 . کندبیش از حد عملکرد کاهش پیدا می، در تراکم باشدمی در حد باال تا حدی مطلوبتراکم هم  ایشمی شود ولی این افز

 

 تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده -2جدول 

 

 منابع تغییر

S.O.V 

 درجه آزادی

df 

 تعداد دانه

 در ردیف

 دیف تعداد ر

 دانه در بالل
 در بالل وزن دانه

(gr) 

 وزن هزار دانه

(gr) 

 عملکرد دانه

(Ton/ha) 

 241/2 2722/392 2441/122 111/0 272/21 3 تکرار

 ns 497/17 ns 729/0 ns 2242/107 ns 4431/42 ns 241/4 2 تاریخ کاشت

 032/4 097/202 717/1301 729/1 243/20 2 خطای اصلی

 ns 722/1 ns 042/1 *174/702 **7121/142 **000/143 2 تراکم بوته

 ns201/7 ns 233/1 *222/144 ns 302/442 *149/2 4 تاریخ کاشت در تراکم بوته

 ns 722/1 sn 729/0 ns 424/0 ns 000/709 ns 071/0 1 الگوی کاشت

 ns 097/14 ns 729/0 ns 424/42 ns 792/41 ns 344/0 2 تاریخ کاشت در الگوی کشت

 ns 222/1 ns 421/1901 **4442/223 ns 244/2 042/3* 2 تراکم بوته در الگوی کاشت

 ns 212/1 ns 222/0 **329/112 ns 942/424 *322/0 4 ته در الگوی کاشتتاریخ کاشت در تراکم بو

 022/1 294/292 472/174 241/0 422/2 44 خطای فرعی

 04/7 04/2 23/2 22/4 74/3  ضریب تغییرات )%(

 

 ns، ** ,* به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار درسطح احتمال 4 درصد و 1 درصد
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 ذرت صفات اندازه گیری شدهها بر اثر ساده عاملنگین مقایسه میا -3جدول 

 

 
 تعداد دانه

 در ردیف

 تعداد ردیف

 دانه در بالل
 در بالل وزن دانه

(gr) 

 وزن هزار دانه

(gr) 

 عملکرد دانه

(Ton/ha) 

      تاریخ های کاشت

 a417/23 a33/41 a49/731 a00/042 a21/11 اردیبهشت ماه 24

 a42/23 a72/41 a49/731 a40/232 a92/11 خرداد ماه 12

 a42/43 a33/41 a22/421 a74/132 a94/10 خرداد ماه 29

      

      تراکم کاشت

 a33/23 a40/41 b212/331 b20/232 c42/9 هزار بوته در هکتار 20

 a27/73 a27/41 c02/221 c400/222 b31/11 هزار بوته در هکتار 74

 a17/73 a71/41 a220/231 a74/242 a43/14 هزار بوته در هکتار 24

      

      الگوی کاشت

 a72/73 a33/41 a44/331 a21/232 a71/11 یک ردیفه

 a27/23 a42/41 a94/331 a94/132 a33/11 دو ردیفه

 دار نیستندمشترک هستند از لحاظ آماری دارای اختالف معنی هایی که دارای حروفدر هر ستون میانگین

 

 یسه میانگین اثر متقابل سه عامل بر عملکرد دانه ذرتمقا -1نمودار 
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 نتیجه گیری
برخورد با سرمای منظور کاهش خسارت به انتخاب تاریخ کاشت مناسب ،شیآزمااین بدست آمده از  جیبا توجه به نتا     

-یی میلوب آب و هوامط طیشرا با گیاه ذرتانطباق مراحل نمو  و شتریاز طول فصل رشد ب یبرخورداررس پاییزه، زود 

زمان جهت موقع محصول سبب افزایش همچنین برداشت به گردد.محصول  یفیو ک یکم افزایش عملکردتواند باعث 

ای ذرت دانه. بنابراین خواهد شدبرای کشاورزان منطقه پس از برداشت آماده سازی بستر و کشت محصوالت پاییزه 

و الگوی کاشت دو  (هزار بوته درهکتار 52)تراکم  با اسط خرداد ماهکاشت حداکثر تا او خیدر تار 746سینگل کراس 

  گردد. یم هیتوصاز لحاظ اقلیم و مناطق مشابه از جمله منطقه بیرانشهر  اطق سردسیر استان لرستانمنردیفه برای  
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Effects of planting date, plant density and planting pattern on yield of corn 

(Zea mays L) in Beiranshahr region 
 

 

Abstract 

      

     To study the effect of planting date, plant density and planting pattern on yield of corn 

(Zea mays L) var. KSC 141 Split plot factorial experiment in a randomized complete block 

design with four replications at Bayranshahr Lorestan province in crop year 2151 was 

conducted. Factors examined included planting date in three levels: (21 May, 52 June and 

23 June), Density at three levels (11, 11 and 81 thousand plants per hectare) and planting a 

row and double row. The results of this study showed that planting date and plant density 

on grain yield were significant. The effect of sowing dates and planting pattern had no 

significant effect on grain yield. The highest grain yield (kg ha 546119) at a density of 81 

thousand plants per hectare, respectively. Interactions between treatments was significant 

on grain yield. Means comparison showed that grain yield, treatment interaction effect of 

sowing date, density and planting pattern significant superiority compared to other 

treatments.  

 

Keywords: plant density, agronomic characteristics, KSC 141, corn. 

 


