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  چکیده
دانه عملکرد فنولوژیک و یک، ژلومتغیرهاي مرفوروي به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت تابستانه و تراکم بوته 

 تصادفی در چهار  کاملهايبلوكطرح  بر پایهی به صورت فاکتوریل  آزمایش، ذرت500 و 540، 704 دهايیهیبرعلوفه و 
 و 15، 12روي ردیف  فواصل  سانتی متر و75ها در این آزمایش فاصله بین ردیف . انجام شدتکرار در شهرستان بناب

بیشترین  در این مطالعه .کرد بوته را در هکتار ایجاد 74000 و 89000، 111000هاي که به ترتیب تراکم بود سانتی متر18
باالترین تعداد دانه در ردیف  دانه، 4/24با  704 تعلق داشت، هیبرید 500 ردیف به هیبرید 1/18تعداد ردیف در بالل با 

با تر  علوفه عملکردهمچنین . داري بین هیبریدها مالحظه نشد بالل اختالف معنی درتعداد دانهبالل را تولید نمود و از نظر 
تن در هکتار  8/40 و 6/42  به ترتیب با تولید500 و540هاي  حاصل شد و هیبرید704تن در هکتار از هیبرید  1/48 تولید

 به طوري که این ،بوته بوداال در واحد  مربوط به تولید بیوماس ب704 برتري هیبرید .هاي بعدي قرار گرفتندرتبه در
با افزایش  .سایر هیبرید هاي مورد مطالعه داشت داري بادر بوته اختالف معنیخشک گرم وزن  9/118 هیبرید با تولید

 . یافتدار کاهش و عملکرد تر تک بوته بطور معنیمعنی دار افزایش  عملکرد علوفه در واحد سطح به طور،تراکم بوته
بررسی صفات فنولوژیکی . حاصل شددر هکتارتن  3/46  با تولیدمتري، سانتی12عملکرد از فاصله روي ردیف بیشترین 

با . برسد) خمیري شدن دانه(تواند به مرحله رسیدگی  در شرایط آب و هوایی بناب می500زودرسنشان داد تنها هیبرید 
 و در صورت استفاده از علوفه 500د یتهیه سیلو از هیبر در صورت توانمیتوجه به حداکثر بودن کیفیت در این مرحله 

  .کرد با حداکثر تراکم استفاده 704ذرت بصورت تازه از هیبرید دیررس 
  

   متغیرهاي فنولوژیکی  وکاشت تابستانهعملکرد، صفات مرفولوژیکی، اي، ذرت علوفهتراکم کاشت،  :کلیديهاي واژه
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Abstract                      

In order to investigate the effect of sowing date and plant density on morphology, phenology 

and yield variables of 704, 540 and 500 maize hybrids, a factorial experiment was carried out based 

on complete randomized block design with four replications. In this research, row space was fixed 

at 75cm and inter row spacing was 12, 15 and 18cm that create 111500, 89000 and 74000 plants per 

hectare, respectively. In this study, the highest number of kernel rows per ear, with 18.1 rows, was 

obtained by hybrid 500. Whereas, the highest number of kernels per row, with 24.4 kernels, was 

produced by hybrid 704. But, among studied hybrids, the number of kernel per ear was not 

significant. The results also showed that the highest forage yield, with 48.1 ton per hectare, was 

obtained by hybrid 704 and hybrids 540 and 500 with 42.6 and 40.8 ton forage yield per hectare 

ranked next, respectively.  High performance of hybrid 704 depends on its high biomass production 

so that the dry weight of hybrid 704 was 118.9 gram per plant that had significantly differences 

compared to other hybrids. With increasing of plant density, forage yield per plant was decreased 

significantly and forage yield per unit area was increased.  The highest forage yield per unit area, 

with 46.3 ton per hectare, was acquired from 12cm row spacing. The study of phonological traits 

demonstrated that in Bonab region only hybrid 500 could reach to maturity stage (dough stage) for 

harvest.  With respect to high quality of maize forage for silage at dough stage, the hybrid 500 for is 

suitable and if the purpose is grazing, sown of hybrid 704 with highest density is recommended.  

 

Key words: Forage maize, Planting date, Plant density, Morphology, Phenology and Yield 
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  مقدمه
 افـزایش  جمعیـت،  رشد روزافـزون  به توجه با   

 غـذاي  تـأمین  بـراي  مامـري الز  زراعـی  گیاهان عملکرد
 Zea (ذرت).  1384رسـتگار  (اسـت   انـسان  نیـاز  مورد

mays L.(بـا  اسـت کـه   ترین گیاهان زراعی م یکی از مه
در سـال، رتبـه اول     دانـه  میلیـون تـن      817تولید بیش از    

-بی( به خود اختصاص داده است    را   غالت    جهانی تولید  
بیشترین مـصرف آن در تغذیـه دام و طیـور         ). 2009 نام
 بـه ایـن     .دانه، علوفـه سـبز و سـیلو مـی باشـد           صورت  ب

  و مـرغ ، تخـم  شـت ترتیب بطور غیر مستقیم از طریـق گو       
ذرت بـدلیل   . گیـرد لبنیات مورد تغذیـه انـسان قـرار مـی         

در واحـد   زیـاد علوفـه     تولید  گی هاي همچون    ژداشتن وی 
 قابلیـت جـذب      و ي سیلو شـده   سطح، کیفیت باالي علوفه   

ده در رده یکـی از بهتـرین       هـاي مـصرف کننـ      دام  در باال
دنزلـی و همکـاران      (اسـت قرارگرفتـه   اي    گیاهان علوفـه  

هاي ذکر شـده، ایـن محـصول     با توجه به ویژگی   ).2006
ه یکـی از عوامـل اصـلی        ها ک تواند از فشار چراي دام    می

   .بکاهد هستند تخریب مراتع
در یک جامعـه گیـاهی و در یـک محـیط معـین،           

سطحی مناسب قـرار     د در هاي ضروري رش  هرگاه نهاده 
توسط میزان جذب تشعـشع     توانایی تولید   داشته باشند،   

 ).2007و همکـاران    لـی    (گرددفعال فتوسنتزي تعیین می   
هـاي  ترین روشترین و در عین حال سادهیکی از متداول 

افزایش جذب تشعشع، افزایش تعداد بوته در واحد سطح         
 شـود است که باعث افـزایش شـاخص سـطح بـرگ مـی            

با این روش هر چند عملکرد      ). 2005ادواردز و همکاران    (
  تک بوتـه بواسـطه افـزایش رقابـت بـین گیاهـان کـاهش               

جـذب تشعـشع توسـط    در مجموع بر میـزان  یابد، اما  می
  و عملکـرد نهـایی بـاال    شـود   افـزوده مـی    جامعه گیـاهی    

ذرت گیاهی است که بـه  ). 2009و خلیل،  اله  امان (رودمی
 کم باشد   اگر تراکم گیاهی  . باشدس می تراکم بسیار حسا  

اگـر   .آیـد بـه عمـل نمـی      از پتانسیل مزرعه  استفاده کافی   
به دلیل کاهش میزان مـواد فتوسـتنزي         باشدتراکم زیاد   

 تعداد  ،  گرددهاي عقیم بیشتر می   گل تعدادقابل دسترس،   
و دانـه در انتهـاي بــالل   یابـد   مـی دانـه در بـالل کـاهش    

کیفیـت  ،    )1384  و همکاران  فشانبذر ا (گردد  تشکیل نمی 

 کنـد بطـوري کـه نـور قرمـز         تغییـر مـی   هم  نور دریافتی   
آفـالو و همکـاران     (شودهاي باالیی جذب می   توسط برگ 

ــداز  ) 1999 ــایین ســطح ســایه ان و نــور قرمــز دور در پ
افزایش نسبت نور قرمـز دور بـه قرمـز          . یابدافزایش می 

د مـوا بیـشتر  اختـصاص    ،کـاهش تـنفس گیـاهی    موجب
هـاي فوقـانی سـایه انـداز و سـاقه         فتوسنتزي بـه بخـش    

هـا و در نتیجـه ارتفـاع        فاصله میـان گـره    افزایش   ،اصلی
هـاي  در تـراکم  ). 1998کاسال و همکاران     (گردد می گیاه

رقابت براي رطوبـت، مـواد غـذایی و نـور           همچنین  زیاد  
 ، کاهش قطـر سـاقه     ،آنجمله نتایج   از  یابد که   افزایش می 
بـالل  محل تـشکیل  ارتفاع  افزایش  تفاع گیاه و    ارباال رفتن   

 تیتـو ). 2003گوزوبنلی و همکاران  (از سطح زمین است
 افـزایش  بـا   کهدادند گزارشنیز ) 1988 (گاردنر و کاگو
 تخریـب  ،کاشـت  ردیـف  کاهش فواصـل یا  بوته و تراکم
 افزایش  باعثتواند میکه گیردصورت نمی اکسین نوري
 بوتـه  ارتفاع افزایش ساقه و قطر کاهش ها،میانگره طول
 در تعداد دانه که  کردندپژوهشگران گزارش اکثر  .گردد
 نـشان   بوته تراکم به را حساسیت بیشترین بالل، ردیف

 صفت یک  بالل در ردیف دانه تعداد که حالی دهد درمی
هاشـمی   (شـود نمی متأثر بوته تراکم از که است ژنتیکی

 ).1988گـاردنر   و وکـاگ  ، تیتـو 1992دزفولی و هربـرت  
 تأثیر تحت است که گیاهی صفات از دیگر یکی بالل وزن
) 1984( دانکـن  يدر مطالعـه  .گیـرد مـی  قـرار  بوته تراکم
 وزن ذرت، گیـاهی در  تـراکم  افـزایش  بـا  که شد معلوم
 وزن کـاهش  اینعلت .  یابدمی کاهش  بوته هر در بالل
 در دانـه   تعداد.گردید ذکر هاي مجاوربوته اندازيسایه
 اسـت  ذرت در دانـه  مهم عملکرد ياجزا از یکی نیز بالل
 و هآنـدراد  (یابـد می  کاهش شدت به تراکم افزایش با که

  ).1993همکاران 
-منجر مـی  حداکثر عملکرد   به  اي که   تراکم بوته 

 با ژنوتیپ، شرایط آب و هوایی، حاصلخیزي خاك         گردد
  ).1373مظاهري، (نمایدو تاریخ کاشت تغییر می

 آوردن دسـت  بـه  بـراي  مهـم  عوامـل  جمله از
بـا   مناسـب  تـراکم  تعیـین  ذرت، در دانـه  عملکرد حداکثر
 مشخـصات ارقـام   و منطقـه  هر اقلیمی شرایط به توجه
ارقـام  ). 1997آکینتـوي و همکـاران    (اسـت  کاشت مورد
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 هـاي شامل گروه  بر اساس تقسیم بندي فائو    که   زودرس
رس و فـوق    زودرس، خیلـی زود    (500 الی 100رسیدگی  

باشـند، از طـول دوره رشـد و نمـو           مـی ) العاده زودرس 
 و  هـستند  برخـوردار    نسبت به ارقام دیررس     تري  کوتاه
توانند در اکثر مناطق ذرت کاري کشور به خـصوص          می

مناطق سرد و معتدل به عنوان کشت اول مطرح و مـورد       
در صورت کاشت ارقام دیـررس در  . استفاده قرار گیرند 

، مرحلـه    رشـد  فصلدر  به دلیل محدودیت    مناطق معتدل   
 با سرما مواجه خواهـد      هدهی و یا مرحله پر شدن دان      گل

،  داشت خواهدرا در پی    شد و افت کمی و کیفی محصول        
و هـاي پـر محـصول       بنابراین معرفـی و کاشـت هیبریـد       

ــد در زودرس ذرت مــی ــث پایــداري تولی ــد باع  ایــن توان
 از بعـد  توانمی را ذرت). 1385پور، دهقان(  گرددمناطق

 از بعد ذرت کاشت. کرد جو کشت و گندم مانند گیاهانی
 بعـضی از کـشورهاي   در)کاشت دوگانـه ( جو یا و گندم

از برخـی   جنـوبی و همچنـین   آمریکـاي  و آفریقـا  آسـیا، 
اصفهان  و خراسان فارس، هاياستان مانند ایران نواحی
 حـداکثر  بـرداري دوگانه بهره کشت از هدف . است رایج

 اسـتفاده  طـور کارآمـدي   بـه  منـابع  از تـا  است زمین از
 افزایش براي کشت   از این نوعآمریکا درکمااینکه . شود

مظـاهري،  ( شـود  مـی   مـزارع اسـتفاده    تولیـد  زدهی با
1373 .(  

هـاي اخیـر آزمایـشات متعـددي جهـت       در سال 
کـشور  معرفی هیبریدهاي مناسب براي منـاطق مختلـف         

وبی بـه همـراه داشـته       کـه نتـایج خـ     است  صورت گرفته   
با بررسـی اثـر فاصـله ردیـف و         ) 1379( خدادادي. است

تاریخ کاشت بـر عملکـرد سـه هیبریـد ذرت سـیلویی در           
  سـینگل کـراس    منطقه شهرکرد گزارش کرد کـه هیبریـد       

نسبت به هیبریدهاي دیگر براي کـشت اول برتـري          704
 براي کشت دوم، یعنـی بعـد از برداشـت           کهدرحالی دارد
  هیبریـد خیلـی زودرس  ،)یخ کاشـت نهـم تیرمـاه    تار(جو  

ــراس ــت 108 ســینگل ک ــه عل ــردن مراحــل  ب ــل ک  کام
- مناسبقبل از رسیدن سرماي شهریور ماه     فنولوژیکی  

اثر تاریخ کاشت    )1379( مساوات   چوگان و   . باشدمیتر  
 عملکـرد دانـه     يبرعملکـرد و اجـزا    ) کشت دوم (تابستانه  

رد آزمایش قرار   هیبریدهاي ذرت را در منطقه گرگان مو      
که با تاخیر در کاشـت از عملکـرد         دادند  نتایج نشان داد      

 شد با ایـن حـال     تمامی هیبرید هاي مورد مطالعه کاسته       
حداکثر وزن دانـه در بـالل، انـدازه دانـه، تعـداد دانـه در           
 ردیف بالل و تعداد دانه در بالل بـه هیبریـد پرمحـصول            

کـاران  طهماسـبی و هم . تعلق داشـت   704 سینگل کراس
بهترین تـراکم بوتـه     )   1381 (نجفیو زمانیان و    ) 1380(

 هزار بوته در هکتار     80 را   704براي هیبرید پر محصول     
 یغمـوري  و طهماسـبی . براي منطقـه کـرج اعـالم کردنـد    

 بـر  کاشـت  الگوهـاي  و تـراکم  اثـر  بررسـی  در )2004(
گرفتنـد   نتیجـه  ذرت هیبرید دو عملکرد اجزاي عملکرد و

 و دانـه شـد   عملکـرد  افـزایش  موجـب  راکمتـ  افزایش که
 هکتـار  در هزار بوتـه  85 تراکم از دانه عملکرد بیشترین
 عملکرد دانـه  بیشترین مختلف  ارقام بین  در.آمد بدست

 البتـه کـه  بـود    704 کـراس  سـینگل  هیبریـد  بـه  مربـوط 
 700 کـراس  سـینگل  هیبریـد  بـا  داري اخـتالف معنـی  

 آزمــایش  در)2009 (رفیعــی و کرمــی  شــاه .نداشــت
 آبـاد  درخـرم  ذرت کاشـت  آرایـش  و تـراکم  بررسـی 
 از اسـتفاده  بـا  یـک ردیفـه   کاشت آرایش در که دریافتند

 از دانـه  عملکـرد  حداکثر 700کراس  سینگل دیررس رقم
  ایـشان آمـد،  بدسـت  هکتـار  بوتـه در  هـزار  70 تـراکم 

 دو آرایـش کاشـت   اعمـال  بـا  همچنین اظهار کردنـد کـه  
 بوتـه  هـزار  صد را تا ذرت وبمطل تراکم توان می ردیفه

  .بخشید بهبود را عملکرد دانه و داد افزایش هکتار در
 ، کـشور  ذرتبا افزایش گرایش جهانی به تولید          

افـزایش سـطح زیـر    از طریـق  نیـز در سـالهاي اخیـر        ما  
هــاي جدیـد، ســعی در  هیبریـد  معرفـی ارقــام و  کـشت و 

تـوان تولیـدي ایـن محـصول        از  چـه بیـشتر      استفاده هر 
که تـا کنـون     از آنجایی   بر این اساس و    .دارد راشمند  ارز

شت و توسعه هیبریدهاي مختلـف ذرت       اکبررسی   امکان
 فـراهم نـشده بـود       کشت تابـستانه در منطقـه بنـاب          در

  .مد و به مرحله اجرا درآ طراحیحاضر پژوهش
  

  هامواد و روش
در مزرعـه   1389 زراعـی  سـال  در تحقیـق  ایـن 

جهـاد کـشاورزي شهرسـتان      تحقیقاتی و ترویجی اداره     
شهرســـتان بنـــاب بـــا عـــرض . بنـــاب انجـــام گرفـــت

 46رافیـایی   غ دقیقـه و طـول ج      23 درجه و    37رافیاییغج
 متـر بـاالتر از      1258 دقیقه شرقی و بـا ارتفـاع         2درجه و 
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آذربایجـان شـرقی    اسـتان   سطح دریا در جنـوب غربـی        
 قالـب  در فاکتوریـل  صورت به آزمایش. واقع شده اشت

 تکـرار جهـت    چهـار  در تـصادفی  کامل هاي بلوكطرح 
در ) فـاکتور اول  (دهاي ذرت   یـ ارزیابی توان تولیدي هیبر   

. انجـام شـد   ) فـاکتور دوم  (  تـراکم  سـه کشت تابستانه با    
 که از کشت و صـنعت مغـان         مواد گیاهی مورد آزمایش   

هـاي  ، شـامل هیبریـد    واقع در استان اردبیل تهیـه شـدند       
ینگل کـراس    و سـ   540سینگل کـراس     ،704سینگل کراس 

دیـررس،  رسـیدگی   گروههاي   متعلق به    به ترتیب  و   500
هـا در هـر     فاصله بین ردیف  . رس بودند  زود میان رس و  

 15،  12 هـا متر و فاصله روي ردیف     سانتی 75سه تراکم   
ــراکم  بــود متــر  ســانتی18و  ، 111000کــه بــه ترتیــب ت

بعـد از   . کـرد ایجـاد   را   بوته در هکتار     74000  و    89000
  بـراي هـر  ،ماده سـازي زمـین و بـستر کاشـت       عملیات آ 

 متر شش  طول به کاشت ردیف چهار )m6×m5 ( کرت
 سـانتی  3-4 تیر بـذور در عمـق   15 در تاریخ  .شد ایجاد

 مرحلـه  در و ندشد کاشته ايکپه صورت به متري خاك
 سبز از جهت اطمینان.  گردیدندتنک بوته یک به  برگی6

 پـس  وشـد   انجام روز دور چهار با آبیاري ،روبذ شدن
 نیـاز  اساس بر آبیاري گیاهچه و استقرار شدن سبز از

 براساس آزمون کود مصرفمیزان  .گرفت گیاه صورت
 کـشور  آب و تحقیقـات خـاك   موسـسه  توصـیه  و خاك

 200 آمونیـوم،  فـسفات  هکتـار  در کیلـوگرم 200شـامل 
 درکیلـوگرم   300 پتاسـیم و  سولفات هکتار در کیلوگرم

 تا شش  در مراحل نوبت دو درد که  بو اوره کود هکتار
 فـصل  طـول  در . انجام گرفـت  برگی 12 تا 10 و هشت 

 جهت مطالعـه  الزم هايبرداري یادداشت ،رشد محصول
 تعداد روز تا سبزشدن، تعداد روز تا      ( صفات فنولوژیک   

 ظهور گل تاجی، تعداد روز تـا ظهـور کاکـل هـا و تعـداد             
 محاشیه از تمـا   با حذف اثر    ) روز تا رسیدگی و برداشت    

هاي کناري   براي این منظور ردیف    ها صورت گرفت  کرت
  .گیري وارد نشدهر کرت در اندازه

 ارتفـاع  میـانگین  برداشـت،  و رسیدگی مرحله  در
 در بـالل،  یـف دانـه  دتعـداد ر  ،طول بالل ،ساقه قطر ،گیاه

 انـدازه  با و تعداد دانه در بالل لتعداد دانه در ردیف بال
 وزن . آمد دست به کرت هر بوته در 10 روي از گیري

 با تر و خشک علوفه عملکردنیز   وبوتهتک  خشک و تر
 اثـرات  حـذف  با کرت هر وسط ردیف از دو از برداشت
 و تجزیـه  .گیري شـد  اندازهبرداشت زمان در اي حاشیه
 SASآماري  افزارنرم از استفاده با هاداده آماري تحلیل

 چند آزمون از استفاده با نیز هاانجام و مقایسه میانگین
  .شد انجام درصد پنج احتمال سطح در دانکن ايدامنه

  
  نتایج و بحث

  فنولوژیکیمتغیرهاي  
 50ظهـور   (تعداد روز از جوانه زنی تا سبز شـدن          

  در مزرعه  براي هر سه هیبرید مـورد       )هادرصد گیاهچه 
 بـا توجـه بـه     در واقـع    . آزمایش در روز هفتم اتفاق افتاد     

 ودن دماي هوا و دماي خاك در هفته سوم تیـر          مناسب ب 
 تعـداد روز  ) گـراد  درجـه سـانتی    31 و   36به ترتیب   (ماه  

 در مــدت زمــانهمــه هیبریــدها الزم جهــت ســبز شــدن 
ــاهی   ــاران . بوقــوع پیوســتکوت   )2007(محمــود و همک

 25مناسبترین دماي خاك براي جوانه زنی ذرت را بـین           
 نیلــسن و. نــد درجــه ســانتی گــراد گــزارش کرد30الــی 

 بـا بررسـی اثـرات تـاریخ کـشت روي          ) 2002(همکاران  
 بـا تـاخیر در کاشـت از   که  ذرت گزارش کردند   فنولوژي

 بـدلیل . شـود تعداد روز الزم جهت سبز شدن کاسته مـی  
ــاال، درجــه الزم بــراي ) GDD( رشــدي - روز-دمــاي ب

 شـود مرحله سبز شدن در مدت زمان کوتاهی تامین می        
شدي یا زایشی بـا سـرعت بـاالتري         و ورود به مرحله ر    

 با توجه بـه   ). 1994نیلسن و همکاران    (صورت می گیرد    
 هـاي مـورد مطالعـه و      بـاال در بـذور هیبریـد      قوه زیست   

 زنـی، ال بـراي جوانـه    وجود شـرایط خـاکی بـسیار ایـده        
 داريها اخـتالف معنـی    درصد سبز شدن در تمامی کرت     

  .نداشت و تقریباً  صد در صد بذور سبز شدند
نتایج تجزیه واریـانس اثـر تیمارهـا روي صـفات           

 نـوع هیبریـد     که اثـر     داد   نشان  ) 1جدول  (مورد مطالعه   
و زمان ظهور ابریشم بالل     تاج   زمان ظهور    روي صفات 

. در ســطح  احتمــال یــک درصــد معنــی دار شــده اســت 
-نشان داد که کـم ) 2جدول  ( مقایسه میانگین این صفات   

و ابریشم بالل، مربوط بـه        تاج   ظهور     براي ترین زمان   
ــه 704 و 540باشــد و هیبریــد هــاي  مــی500هیبریــد   ب
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بدلیل ). 2جدول  (گیرند  هاي بعدي قرار می   ترتیب در رتبه  
  بـه برداشـت   704 و540شروع فصل سرما  هیبریدهاي      

در  نرسـیدند و تنهـا        نـرم  مرحلـه خمیـري    یعنی   تکنیکی  
مرحلـه  ایـن   بـه   درصد بوتـه هـا       50بود که    500هیبرید  

 کـه  است این هدف دیرهنگام هاي  درکشت .وارد شدند
 اسـتفاده  رشد طوري فصل از باقیمانده بتواند محصول

  رسـیدگی بـه مرحلـه   معمـول  طور به باشد قادر که کند
بایـستی   زمـانی  چه اینکه بر تصمیم. برسد فیزیولوژیکی

 بایـستی  شـود  استفاده زودتر گروه رسیدگی با ارقام از
  دمایی واحدهاي براساس بندي هیبریدهارتبه نسبت به
 آخـر  تا باقیمانده دمایی  واحدهاي برآورد و مورد نیاز

   ).1994نیلسن و همکاران (گیرد  انجام فصل
 زودهنگـام  صـورت  به را ذرت که تولیدکنندگانی

 ظهـور  دیررس زمـستانه،  نگران سرماي کنند می کشت
 هکـ  هستند و آنهایی هـم  بوته زودهنگام رشد و ضعیف

کـدام   از نمـی داننـد   مـی کننـد   کـشت  دیرهنگـام  را ذرت
 نـوع  از و کننـد  اسـتفاده  هیبریـدها  هاي رسـیدگی گروه
 دانـه  نهـایی  رطوبت و بر عملکرد دیرهنگام کاشت تأثیر
بـا توجـه بـه    ). 1999 لـور و همکـاران  (هـستند   اطالع بی

زودرسی ارقـام ذرت    ) تابستانه(هاي دوم   اینکه در کشت  
می تواند   500آید، هیبرید    شمار می  یک صفت مطلوب به   

بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی منطقــه بنــاب بــه مرحلــه 
  . برداشت برسد

  
  مرفولوژیکی متغیرهاي 

روي ارتفـاع   نوع هیبریـد  اثر) 1(با توجه به جدول  
 بوته، قطر ساقه، طول بـالل و همچنـین اثـر تـراکم روي             

ج ، سینگ و تـا    )1986(لوکاس  . دار نشد معنیارتفاع بوته   
و رمـضانی و    ) 1989 ( و همکاران  ، بنگاروا )1986(بخش  

داري را در مورد اثـر      نیز اختالف معنی  ) 1388(همکاران  
با این وجـود،     .تراکم بر روي ارتفاع بوته گزارش نکردند      

 ارتباط مستقیم افزایش ارتفاع گیاه      پژوهشگراناز  برخی  
چـی  سهایـ ( نمودنـد    گـزارش   را  با افـزایش تـراکم بوتـه        

  ).1381 زمانیان ونجفی،  و1992 ، روي و بیسواز،1992
اثر تراکم بوته روي قطر سـاقه و طـول بـالل بـه               

 درصد و سطح احتمـال یـک        پنجترتیب در سطح احتمال     

با افـزایش تـراکم بوتـه       ).  1جدول  (دار شد   درصد معنی 
. قطـر سـاقه کـاهش یافـت       ) کاهش فاصـله روي ردیـف     (

متر مربوط بـه    انتیس 54/2 بیشترین اندازه قطر ساقه با    
امـا بـین    ) 3جدول(متر بود    سانتی 18فاصله روي ردیف    
با وجـود کـاهش      متر سانتی 15 و   12فاصله روي ردیف    

 تیتو کاگو و. نشد مشاهده داريقطر ساقه اختالف معنی
 وهمکـاران  و رمـضانی ) 1377( محمدي ،)1988(گاردنر 

کـاهش   بـا   کـه کردنـد  گـزارش  تحقیقاتـشان  در) 1388(
 از یک طـرف   گیاه تراکم افزایشو  کاشت ل ردیففواص

- کاسـته مـی  رسـد می کف کانوپی به که نوري شدت از
بیـشتر   جـذب  بـراي  گیـاه  هـاي انـدام  بین رقابت و شود

 نـوري  تخریب دیگر طرف از و یابدمی  افزایش تشعشع
-مـی  عوامـل  ایـن  مجموعه که گیرد،صورت نمی اکسین
 سـاقه  قطر کاهش ا،ه میانگره طول افزایش باعث توانند

 ).2001  و همکاراندوبی (دنگرد گیاه ارتفاع افزایش و
دار  طول بالل کـاهش معنـی      ،با افزایش تراکم بوته   

 02/12 بــابــالل بیــشترین انــدازه ) 3جــدول (نــشان داد 
متـر   سـانتی  18مربوط به فاصله روي ردیف       متر،سانتی

 داري با سایر تراکم ها داشت ولـی       معنی بود که اختالف  
متــر اخــتالف  ســانتی15 و 12ردیــف روي فواصــل بــین
 کردند بیان نیز دیگري  محققان.نشد مشاهده داريمعنی

 هـا انـدازه بـالل   تدریجی کاهش تراکم موجب افزایش که
  کمتـر  مـرور  بـه  گیـاه  نیـاز  مورد فضاي زیرا. گرددمی
 جـذب   راکمتـري  غـذایی  مـواد  میزان  هر بوته شودمی
 بـه  را کمتـري   مـاده خـشک   نسبت همان به و نمایدمی
کس اکـ ، 1988اوگانلال و همکاران ( دهد می انتقال هابالل

  2005، مولنار و سـروري   2001، دوبی و همکاران     1997
  ).2007بخش و همکاران و فیض

  
  مربوط به عملکردمتغیرهاي 

نوع هیبریـد   با توجه به جدول تجزیه واریانس اثر        
  در  تـر عملکـرد علوفـه   و  بـالل روي تعداد دانه در ردیف    

دار شـد    درصد معنـی   پنج  ، در سطح احتمال     واحد سطح 
  روي تعداد ردیف عامل   همین  اثر  همچنین  ). 1جدول (
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دانه در بالل، عملکرد تر تک بوته، عملکرد خشک تک 
، در سطح  واحد سطحدر علوفه بوته و عملکرد خشک 

  ).1جدول (احتمال یک درصد معنی دار شد 
 تعداد دانه روي نوع هیبرید ه میانگین اثر مقایس

 500 و هیبرید 704نشان داد که هیبرید بالل در ردیف 
کمترین تعداد دانه   بیشترین و 3/19و  4/24 به ترتیب با
تعداد ردیف ). 2جدول (  کردندرا تولیدبالل در ردیف 

ردیف از لحاظ  1/18  با500در هیبریددر بالل دانه 
هاي مورد داري با سایر هیبریدآماري اختالف معنی

 540 و هیبرید 704آزمایش داشت ولی بین هیبرید 
  ).2جدول (  نشد مشاهدهداري تفاوت معنی

تر و  روي عملکرد نوع هیبرید مقایسه میانگین اثر
 با 704که هیبرید  عملکرد خشک تک بوته نشان داد

گرم وزن خشک  9/118 گرم وزن تر و 44/540 تولید
وته بیشترین مقدار تولید را به خود اختصاص براي هر ب
هاي مورد که از لحاظ آماري با سایر هیبرید داده است

-هیبرید از این نظر . داشتداريآزمایش اختالف معنی
هاي بعدي قرار  به ترتیب در رتبه500 و 540هاي  
تر در واحد علوفه بیشترین عملکرد ). 2جدول (گرفتند 

 حاصل 704ر هکتار از هیبرید  تن د1/48 سطح به میزان
، با 500کمترین میزان تولید نیز مربوط به هیبرید   وشد

 540 هاي بین هیبرید هرچند تن در هکتار بود8/40تولید 
هیبرید  ).2جدول (داري مشاهده نشد  تفاوت معنی500و 

 بیشترین عملکرد خشک در واحد سطح را نیز با 704
جدول (اختصاص داد تن در هکتار  به خود  57/10تولید

هاي بعدي  به ترتیب در رتبه500 و 540هاي و هیبرید) 2
  . قرار گرفتند

  تعداد دانه در ردیف،ردیف روي با کاهش فاصله
بیشترین . )3جدول ( داري نشان داد  کاهش معنیبالل

 18  روي ردیفدر فاصلهبالل تعداد دانه در ردیف 
 با فاصله داريمتر حاصل شد که اختالف معنیسانتی
 و 18 فواصل متر داشت ولی بین سانتی12 ردیف روي

صابري و  .متر اختالف آماري دیده نشد سانتی15
 ،تراکم با افزایشاظهار کردند که ) 1389(همکاران، 

تاجی  گل ظهور با مقایسه در) ابریشم( ظهور کاکل
 در نتیجه به دلیل کاهش ظرفیت افتدمی تعویق به بیشتر
تعداد ، یابدافزایش می عقیم هايگلچه  تعدادمخزن،

 در دانه تعداداز  و ابدیمی کاهش شده تلقیح هايتخمک
 رسد که اگرچه به نظر می. شود کاسته میبالل هر

 بین تعداد دانه در بالل با تعداد دانه در ییهمبستگی باال
 تعداد دانه در ردیف بالل  وجود دارد ولیردیف بالل 

در مقابل مدیریت هاي زراعی، بیشترین تغییرات را 
  .دهدمینشان زیستی  و غیر زیستیعوامل 

 عملکرد ، با افزایش تراکم3با توجه به جدول 
بیشترین .  یافتتر و خشک تک بوته کاهش علوفه 

 و 1/566 عملکرد تر و خشک تک بوته به تر تیب با
متر بدست  سانتی18ردیف  روي گرم از فاصله  5/124

 روي به فاصله  متغیر دار براي هر دوآمد و کمترین مق
 زیاد اب). 3جدول( تعلق داشت متر  سانتی12ردیف 
واحد سطح   خشک در عمکرد علوفه تر و،تراکمشدن 

بیشترین . )3جدول ( داري نشان دادافزایش معنی
روي از فاصله در واحد سطح عملکرد علوفه تر و خشک 

 تن در 12/10  و3/46 متر به ترتیب با سانتی12ردیف 
دو هکتار حاصل شد و کمترین میزان تولید براي هر 

. متر بود سانتی18 ردیف  رويمربوط به فاصلهمتغیر 
در آن تک بوته و افزایش عملکرد علوفه کاهش عملکرد 

 و سایر واحد سطح با افزایش تراکم گیاهی در ذرت
، )1384 ( بذرافشان و همکارانگیاهان زراعی توسط

، زمانیان )1380( طهماسبی وهمکاران ،)1379(خدادادي 
  و همکاران، رمضانی)1386(رفیعی  ،)1381( نجفی و
با . گزارش شد )1389( و صابري و همکاران )1388(

افزایش تراکم گیاهی بواسطه زیاد شدن رقابت بین 
چون یابد، اما کاهش می تک بوتهعلوفه عملکرد اي، بوته

ث افزایش افزایش تعداد بوته در واحد سطح، باع
آن هم به نوبه خود گردد که شاخص سطح برگ می

افزایش جذب تشعشع خورشیدي توسط جامعه گیاهی 
 از این رو  ).2005ادواردز و همکاران (را به دنبال دارد 
 خلیلو  اله امان( رودباال میعلوفه عملکرد نهایی 

هاي بیش از حد در صورت عدم در تراکم . )2009
فات، عملکرد علوفه معموالً ثابت شیوع آ وجود ورس و

هاي در تراکم. )2007سارالنگو و همکاران  (ماندمی
در صورت فراهم بودن منابع کافی باالي گیاهی، 

محیطی، گیاه ذرت ظرفیت پایینی از رشد و نمو اندامهاي 
گیري از این منابع قابل دسترس زایشی را براي بهره
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- اما در تراکم). 1996لومیس و کونر (دهد اختصاص می
هاي بسیار باال چون منابع قابل استفاده براي هر بوته 

یابد، از عملکرد تک دهی کاهش میبویژه در مرحله کاکل
شود بطوري که این کاهش بوته نیز به شدت کاسته می

- عملکرد توسط تعداد بوته در واحد سطح جبران نمی
در   دانهو در نتیجه عملکرد) 2000وگا و همکاران (گردد 

  همهاي پایین گیاهیدر تراکم. یابدکاهش میواحد سطح 
رات یکم برگ هاي ذرت در مقابل تغیاثرپذیري به علت 

. )1996کس اک (آید ذرت پایین میدانه محیطی عملکرد
دارند که اظهار می) 2002(در این میان ویدیکوب و تلن 

تعداد گیاهی که حداکثر عملکرد را  یعنی تراکم مناسب 
 معموال تراکم . بستگی داردها کند به نوع هیبریدتولید

- هاي زودرس در مقایسه با هیبریدمناسب براي هیبرید
ادواردز و  (شودهاي دیررس، بیشتر در نظر گرفته می

هاي زودرس که براي هیبرید یعنی  )2005همکاران 
داراي سطح برگ کم و تغییرپذیري کم هستند، جهت 

نرژي خورشیدي تراکم یابی به حداکثر جذب ادست
  ).2001اپینات و همکاران  (گردد انتخاب میيباالتر

 تهیه سیلو از با توجه به نتایج اخیر در صورت
از هیبرید توان می ،کشت تابستانهدر اي ذرت علوفه

 که قبل رسیدن سرماي اوایل پاییز به 500زودرس 
با حداکثر تراکم بوته در واحد رسد  میمرحله خمیري

 هیبریدعملکرد این که  هر چندزیرا  .کردتفاده اسسطح 
گزارشات نشان اما باشد می دیگر کمتر هیبریدهاياز 
- ها با سیلوي تهیه شده از علو فهد که تعلیف دامندهمی

اند اثرات سوء بر روي نرسیدهخمیري مرحله  اي که به
و حتی فرایند گذارد میجذب مواد غذایی توسط دام 

که در این حالت نشت چرا  کند می کردن را مختلسیلو
مواد در سیلو افزایش می یابد و احتمال فساد سیلو نیز 

در صورتی که  .)2003داویر و همکاران  (باال می رود
 )سبز( مصرف آن بصورت تازه ،هدف از تولید علوفه

 با حداکثر تراکم 704 از هیبرید دیررستوان میباشد 
  .  کردبوته در واحد سطح استفاده

  
  

  منابع مورد استفاده

 بررسی اثرات الگوي کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و .1384 ،س  آینه بند ا و عالمیبذرافشان ف، فتحی ق، سیادت س،
  .117-126، صفحات 28 ، شماره  نشریه مجله علمی کشاورزي. شیرین عملکرد ذرتياجزا

 عملکرد دانه هیبریدهاي ذرت يبرعملکرد و اجزا)  دومکشت( اثر تاریخ کاشت تابستانه . 1379 ،ان ر و مساوات سگچو
  . 98-88،  صفحات 16 ،  شمارهنهال و بذر. و تعیین روابط بین آنها از طریق تجزیه علیت

 ،نهال و بذر.  اثر فاصله ردیف و تاریخ کاشت بر عملکرد سه هیبرید ذرت سیلویی در منطقه شهرکرد.1379 ،خدادادي ح
  .52-65 ، صفحات16شماره 

  . 45-53 ، صفحات22 ر، شمارهنهال و بذ. بررسی عملکرد و پایداري در هیبریدهاي زودرس ذرت.  1385 . ز،دهقان پور

 ، صفحات 23 ، شمارهبذر نهال و. 700سینگل کراس اثر تراکم و آرایش کاشت برعملکرد ذرت دانه رقم . 1386 ،رفیعی م
232-217.  

  .انتشارات برهمند. ايزراعت نباتات علوفه. 1384 ،رستگار م ع

 704 سیلویی ذرت کاشت الگوي و تراکم ردیف، بین فاصله اثر. 1388 ،رضایی ر و رمضانی م، مبصر ح، محسنی م
  .249-261، صفحات 2 ، شمارهیافته هاي نوین کشاورزي. برنج برداشت از بعد تابستانه تأخیري درکشت
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کاشت و تراکم بوته بر عملکرد سیلویی و صفات مورفولوژیکی  بررسی اثر فاصله ردیف .1381 ،زمانیان م و نجفی ا
  . 214-200 ، صفحات18 ، شمارهربذل و نها.  704ذرت رقم 

 و عملکرد روي بر کاشت آرایش و بوته تراکم ثرا .1389 ،م عسکر و ا مساوات ح، مختارپور ت، م بخشفیض ع، صابري
 -136 ، صفحات26، شماره بذر و نهال زراعی به  مجله.704کراس  سینگل رقم اي دانه دانه ذرت عملکرد اجزاي

123.  

اثر تراکم و محدودیت منبع بر عملکرد، اجزاي عملکرد و انتقال . 1380 ،ان رگطهماسبی سروستانی ز، امیدي ح و چو
  .294 -314 ، صفحات17  شماره،نهال و بذر. مجدد ماده خشک و نیتروژن در ذرت

 و KSC 704اثر تراکم و الگوي کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو هیبرید ذرت . 1382طهماسبی ا و یغموري ش، 
700 KSC . ،شهریور، دانشگاه گیالن، رشت، ایران3-5چکیده مقاالت هشتمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران  .

  .413صفحه 

ها و تراکم بوته بر تاثیر حذف پنجه. 1386ر و شیخ ف، ا، صابري عا، مختار پور ح، مساوات ست، نعمتی نفیض بخش م
  .125-130هاي ، صفحه77فصلنامه پژوهش و سازندگی، جلد . روي عملکرد و اجزاي عملکرد بالل ذرت شیرین

  ذرتعملکرد و فیزیولوژیک و مورفولوژیک خصوصیات بر کاشت خطوط فواصل و تراکم اثر بررسی .1377 ،ع محمدي
   436 صفحه،. کرج ایران، نباتات اصالح و زراعت کنگره پنجمین مقاالت چکیده. 704

   .تهران دانشگاه انتشارات .مخلوط زراعت. 1373، مظاهري د
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  هاي مختلف ذرت و تراکم بوته روي  متغیرهاي مورد  مطالعه  تجزیه واریانس اثر هیبرید-1جدول 
 میانگین مربعات

درجه   منابع تغییر
  آزادي

زمان 
ظهور  
  تاج

زمان ظهور 
  طول  قطر ساقه  ارتفاع بوته  ابریشم بالل

  بالل
تعداد دانه 
در ردیف 
  بالل

تعداد 
ردیف 
دانه در 
  بالل

تعداد دانه 
  در
  بالل

عملکرد تر 
  تک بوته

عملکرد 
خشک تک 
  بوته

عملکرد 
  علوفه تر

  عملکرد
علوفه 
  خشک

33/2  2    تکرار * 92/0  78/154  01/0  83/3 ** 29/34 * 25/0  05/1  9/313  1/15  43/1  069/0  
92/272 **327  2  هیبرید  ** 39   /110  02/0  26/0  76/22 * 86/55 ** 21/0  2/17152  ** 1/830 ** 52/126  * 12/6 *

* 
77/2  2  تراکم بوته * 37/3 ** 39/95  06/0 * 66/4 ** 29/30 * 52/0  66/0  9/47049  ** 2/2277  ** 73/47  * 31/2 * 
11/1  4  هیبرید×تراکم بوته  25/0  18/42  02/0  44/0  52/2  35/0  83/2  6/1613  1/78  67/8  419/0  

8533/0  16  اشتباه آزمایش  2592/0  5037/52  0109/0  6160/0  2923/6  4231/8  8624/1  3/1730  7/83  8366/12  6212/0  
29/1    ضریب تغییرات  73/0  99/3  01/0  89/6  85/11  75/4  40/14  46/8  46/8  2/9  16/8  

% 1و % 5دار در سطح احتمال آماري به ترتیب معنی** و *   

  ها روي  متغیرهاي مورد مطالعه مقایسه میانگین اثر هیبرید-2جدول 
  هیبرید  صفات

  زمان ظهور  )ذرت(
  )روز(تاج 

  زمان ظهور
  )روز(ابریشم بالل 

  تعداد دانه
  در ردیف

  تعداد ردیف
  در بالل

   تک بوته لکرد ترعم
  )گرم (

   تک بوته عملکرد خشک
  )گرم (

  عملکرد علوفه تر
  )تن در هکتار(

  عملکرد علوفه خشک
  )تن در هکتار(

704  6/64  a 6/73   a 4/24  a  8/13   b 44/540  a 9/118 a 1/48 a 57/10  a 
540  6/59 b 1/71   b 7/21  ab 7/13   b 47/477  b 1/105 b 6/42  b 37/9  b 
500  6/52 c 1/63   c 3/19  b 1/18  a 57/456  c 5/100  c 8/40  b 99/8  c 

   درصد ندارند5میانگین هاي هر ستون با حروف هم عالمت اختالف معنی دار، در سطح احتمال 

  روي متغیرهاي مورد مطالعه) فاصله روي ردیف( مقایسه میانگین اثر تراکم -3جدول 
          صفات        

  فاصله بوته
  روي ردیف

  زمان ظهور
  )روز(تاسل 

  زمان ظهور
ابریشم بالل 

  )روز(
  قطر ساقه

  )سانتی متر(
  طول بالل

  )سانتی متر(
  تعداد دانه
  در ردیف بالل

  عملکرد تر
  )گرم (تک بوته 

  عملکرد خشک
  )گرم (تک بوته 

  عملکرد علوفه تر
  )تن در هکتار(

  عملکرد خشک
  )تن در هکتار(

a 70    a 36/2  b 60/10 5/59  سانتی متر 12  b 1/19  b 8/421  c 8/92 c 3/46   a 21/10 a 
4/58  سانتی متر 15  b 9/69  b 38/2 b 53/11  b 5/21  ab 5/486  b 1/107  b 3/43   ab 53/9    b 
ab 69     b 54/2  a 02/12  59  سانتی متر 18  a 7/22   a 1/566  a 5/124  a 8/41   b 22/9   c 

     درصد ندارند5 عالمت اختالف معنی دار، در سطح احتمال میانگین هاي هر ستون با حروف هم
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