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Abstract:  
 

Background and Objective: The present study was performed to evaluate the effects of transplanting and 

hydro-priming in different planting dates on maize yield, water use efficiency (WUE) and some 

morphological traits of two grain maize cultivars. 

 

Materials and Methods: This study was carried out as factorial split-plot design based on randomized 

complete block design at the seed and plant improvement institute, Karaj, Iran in 2017. Planting date (July 1, 

11, 23) was allocated to the main plot and planting methods (hydro-priming, transplanting and direct 

seedling) and maize cultivars (S.C. 704, S.C. 260) were randomly placed in the subplots. 

 

Results: The results showed that grain yield, biomass, leaf area index and leaf dry weight significantly 

decreased respectively, 58.3%, 26.0%, 8.6% and 10.2% under late planting (23 July) compared with earlier 

planting (11 July). Transplanting significantly increased grain yield, biomass, leaf area index and leaf dry 

weight compared with hydro-priming and direct planting methods. Assessing the interaction between sowing 

date and cultivar revealed that highest grain yield and biomass (9193.2, 19767 kg.ha-1, respectively) were 

obtained from sowing SC704 in the earliest planting date (1 July). Also the highest WUE for grain 

production and biomass were observed in SC704 planted in 11 July (1.49, 3.34 kg.m-3, respectively).  

Conclusion: Overall, in order to achieve maximum grain yield, biomass and WUE in Karaj region with 

semi-arid climate, transplanting of SC704 on July 1, can be recommended. Also if planting is delayed 

transplanting of SC260 could compensate yield loss. 
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 چکیده
های مختلف کاشت بر عملکرد، هدف بررسی اثر روش کشت نشایی و هیدروپرایمینگ بذر در تاریخمطالعه با  اهداف:

 در کشت دوم انجام شد. یاشناسی ارقام ذرت دانهو خصوصیات ریخت کارایی مصرف آب
 

در مزرعه پژوهشی مؤسسه  یصادفهای کامل تپلات فاکتوریل بر پایه بلوكتیصورت اسپلآزمایش به ها:مواد و روش
تیر و  11و  21های کاشت )فاکتور اصلی تاریخاجرا گردید.  2991تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج طی سال زراعی 

 111کراس ( و ارقام ذرت )هیبرید سینگلو نشاکاری مستقیم، هیدروپرایمهای کاشت )( و فاکتورهای فرعی روشمرداد 2
 بودند. (414و 
 
طور مرداد به 2تیر به  11ر در کشت از یعملکرد دانه، ماده خشک، شاخص سطح برگ و وزن خشک برگ با تأخها: افتهی

-طور معنیدرصد کاهش یافتند. از طرفی روش کشت نشائی به 1/21و  1/5، 1/11، 9/25ب به میزان یترتداری بهمعنی

مستقیم بذر افزایش داد. در برهمکنش دوگانه تاریخ کشت و رقم داری صفات مذکور را نسبت به روش هیدروپرایمینگ و 
تیر و  21در تاریخ  414کیلوگرم در هکتار از رقم  1/29414و  1/9299ب یترتماده خشک بهو حداکثر عملکرد دانه 

در  414کیلوگرم بر مترمکعب از رقم  94/9و  49/2ب یترتبرای تولید دانه و ماده خشک به بیشترین کارایی مصرف آب
 .تیر حاصل شد 11تاریخ 

 
 یوهوادر منطقه کرج با آب منظور دستیابی به حداکثر عملکرد دانه، ماده خشک و کارایی مصرف آببه نتایج:

در اوایل مردادماه کشت نشایی رقم  یریرماه و در صورت کشت تأخیت 21در تاریخ  414خشک، کشت نشایی رقم مهین
 ه خواهد بود.یتوصقابل 111
 
 ینشاکار ،ربذ مینگیدروپرایرقم، کشت تأخیری، شاخص سطح برگ، ه کلیدی: اژه هایو
 

 مقدمه
تواند یذرت گیاهی از خانواده غلات است که م

نقشی اساسی در رژیم غذایی انسان و دام ایفا کند. 
بیشترین سطح زیر کشت ذرت در ایران به کشت دوم 
و اختصاص دارد اما با مشکلاتی همچون کمبود آب 

کافی نبودن طول فصل رشد مواجه شده است )خلیلی و 
ر در یذرت منجر به تأخ یریکشت تأخ (.1121همکاران 
زنی و رشد گیاه خواهد شد که در نهایت کاهش جوانه

(. 1124عملکرد دانه را به دنبال دارد )لانگ و همکاران 
تواند کاهش یک استراتژی کشت است که می نشاکاری
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را تا حدودی جبران و سبب  یریعملکرد در کشت تأخ
ارتقاء عملکرد در گیاه ذرت شود و همچنین موجب 

که شرایط برای  یژه در زمانیواستقرار بهتر گیاه به
گردد )فانادزو و فراهم نیست، میکاشت مستقیم 

هاجونگ و همکاران  یا(. در مطالعه1119همکاران 
 تواندی( مشاهده کردند که روش نشاکاری ذرت م1124)

را جبران کند  یریکاهش عملکرد این گیاه در کشت تأخ
عملکرد دانه بیشتری نسبت به ذرت  %22باً یو تقر
شده به روش مستقیم حاصل نماید. روش کشت

داری طور معنینشاکاری در مقایسه با کشت مستقیم به
طول دوره رشد گیاه و زمان رسیدن به دوره گلدهی را 

لکرد دانه و طول بلال را کاهش و از طرفی وزن بلال، عم
(. باسو و همکاران 1119افزایش داد )فانادزو و همکاران 

شده به روش ( نشان دادند که گیاه ذرت کشت1119)
شده به روش روز زودتر از گیاه کشت 5-21 ینشاکار

از طرفی سردار و  باشد.یمستقیم آماده برداشت م
 ( بیان داشتند که روش نشاکاری به1111همکاران )

دهد که بتوانند گیاه ذرت را یکشاورزان این فرصت را م
از دیگر با عملکرد بالاتری در کشت دوم تولید کنند. 

توان کنترل مؤثرتر آفات، یم نشاکاریمزایای 
کوتاه شدن طول های هرز، های گیاهی، علفبیماری

مانند بذر و  ییهابهبود استفاده از نهادهدوره رشد و 
)فانادزو و همکاران ا عنوان کرد کود در واحد سطح ر

کی دیگر از ی(. 1122و بیسواس و همکاران  1119
باشد که این یپرایمینگ بذر مهیدرو کشت یهاروش

و در آن شده است تکنولوژی آبدهی کنترلروش یک 
فرآیندهای بیولوژیکی لازم بذر آب را جذب کرده و 

ن کند )محمودی و همکارایرا شروع مزنی برای جوانه
، بذور مرحله اول )جذب هیدروپرایمینگدر  (.1122

فیزیکی آب( و مرحله دوم )شروع فرآیندهای 
زنی را پشت سر بیوشیمیایی و هیدرولیز قندها( جوانه

زنی گذارند ولی از ورود به مرحله سوم جوانهیم
مانند یچه( باز مشهی)مصرف قند توسط جنین و رشد ر

سبب تقویت  پرایمینگهیدرو(. 1124)نظری و همکاران 
 نیترکی از مهمیگردد و یملاحظه بذرهای خشک مقابل
د که یآیفیزیولوژیکی به حساب م یهاروش
زنی است و تسریع فرآیندهای جوانهدهنده قدرت شیافزا

و اور رحمان و همکاران  1124 حسابی و همکاران)
( که بررسی اثرات 1121موسوی و همکاران ) (.1122

ت بر عملکرد این گیاه در استان همدان پرایمینگ ذر
پرداختند مشاهده کردند که پرایمینگ ذرت در تاریخ 

دار عملکرد دانه یمختلف باعث افزایش معن یهاکشت
گیاه ذرت در مقایسه با کشت مستقیم شده است. این 

اند که هیدروپرایمینگ بذر محققین همچنین نشان داده
را  یریز کشت تأختواند کاهش عملکرد ناشی ایذرت م

در مصرف آب،  ییجومنظور صرفهبهنیز جبران کند. 
افزایش عملکرد و کاهش خسارات ناشی از برداشت 

توان یعنوان کشت دوم، مزودهنگام گیاه ذرت به
نشاکاری و یا هیدروپرایمینگ را به کار گرفت )محمودی 

ای دیگر شریفی و همچنین در مطالعه(. 1122و همکاران 
هیدروپرایمینگ ( بیان داشتند که روش 1121) همکاران
گیاه ذرت  آب آبیاری یوربهرهارتقا عملکرد و سبب 
از دیگر مزایای روش کشت هیدروپرایمینگ  شود.می
زنی، استقرار بهتر گیاه، افزایش توان به تسریع جوانهمی

زنی، گلدهی و رسیدگی رشد ریشه، یکنواختی در جوانه
محیطی )از جمله خشکی  یهانشزودهنگام، مقاومت به ت

در  عملکرد دانهو شوری(، افزایش سطح برگ و افزایش 
و برنج عنوان گندم بسیاری از گیاهان از جمله ذرت، 

 (.1122و اور رحمان و همکاران  1112کرد )آریف 
با توجه به ضرورت افزایش تولید گیاه ذرت  
 ن نیازهای انسان و دام و از طرفی مهیایمنظور تأمبه

منظور به نبودن شرایط کافی جهت تولید این گیاه به
دست آوردن عملکرد اقتصادی مناسب در کشت دوم، 

ی اثر روش کشت نشایی و هدف مقایسهاین مطالعه با 
های هیدروپرایمینگ بذر با روش مرسوم در تاریخ

وری آب ارقام زودرس مختلف کاشت بر عملکرد و بهره
 و دیررس ذرت انجام شد.

 

 هاد و روشموا
 مشخصات محل اجرای آزمایش و طرح آزمایشی

ت فاکتوریل در قالب طرح یصورت اسپلش بهیآزما
تکرار در مزرعه  با سه یهای کامل تصادفپایه بلوك

 92)مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج 
 بای شرق طول درجه 22 وی شمال قهیدق 45 و درجه
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 2991در سال زراعی  (ایدر سطح از متر 2912 ارتفاع
 یوهوادارای آب یمنطقه از نظر اقلیماجرا شد. 

ساله هواشناسی،  42 یهاطبق دادهو  خشک بودهمهین
متر، میانگین دمای هوای یلیم 122بارندگی سالیانه 

 C°(، میانگین دمای خاك C°گراد )درجه سانتی 2/29
 Aثبت شده است. بر اساس تشتک تبخیر کلاس  2/24

جهت محاسبه  متر تبخیر بوده است.یلیم 1254دارای 
 91 یهیاز گیاه قبل از کاشت از لایمیزان عناصر موردن

و آزمایش گردید.  یبردارخاك نمونه یمتریسانت
و  2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در جدول 

 1هواشناسی سال اجرای آزمایش در جدول  یهاداده
 درج شده است.

 

 خاک محل اجرای آزمایش ییایمیو ش یکیزیهای فیژگیو -1جدول 
 پتاسیم فسفر

 اسیدیته
 شن لای رس نیتروژن مواد آلی

 بافت خاك
(1-mg.kg) (%)  

21 121 11/4  22/1  11/1  لومی ـ رسی 19 49 15 

 
 

 1331های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک کرج در سال داده -2جدول 

 دوره زمانی
 بارش تبخیر حداکثر دمای هوا احداقل دمای هو میانگین دمای هوا

(oC) (mm) 
تیر 9-خرداد 22  21/94 11/24 15/11 1/995 11/1 
 42/1 5/914 55/15 19/11 42/91 دمردا 9-تیر 21
شهریور 9-مرداد 21  55/94 92/29 44/14 2/922 11/1 
مهر 5-شهریور 21  29/92 91/22 41/91 1/114 11/1 
آبان 9-مهر 9  54/19 29/21 11/24 2/242 51/4 
آذر 9-آبان 21  11/24 22/1 29/22 9/59 14/1 

    

 
 2تیر،  11تیر،  21های کاشت در سه سطح )تاریخ
های عنوان عامل اصلی و فاکتوریلِ روش( بهمرداد

( و مستقیم بذر، بذر هیدروپرایم شده و نشاییکاشت )
عنوان عامل ( به414و  111کراس نگلیارقام ذرت )س

هر کرت فرعی شامل سه ردیف کاشت با  فرعی بود.
متر بود.  1متر و به طول یسانت 42فاصله بین ردیف 

ها برای ها پس از تنک کردن و فاصله نشاءفاصله بوته
 2/4متر )تراکم کاشت حدود یسانت 25حدود  414رقم 

متر یسانت 21حدود  111بوته در مترمربع( و برای رقم 
عملیات مترمربع( بود.  بوته در 9/5)تراکم کاشت حدود 

تهیه بستر شامل شخم، روتیواتور، دیسک و تسطیح 
 2شده در جدول بهاره بود. بر اساس آزمون خاك ارائه

 121 زانیم به ومیآمون فسفات کودها، و نیاز غذایی رقم
 لوگرمیک 111 زانیم به اوره کود و هکتار در لوگرمیک
 علاوه. شد اضافه نیزم به کاشت زمان در هکتار در

 دندیرسی برگ 5تا  1 مرحله به هابوته کهی زمان نیبرا
 سرك صورتبه هکتار در اوره کود لوگرمیک 111 مقدار
 .(1122محمدی و همکاران )شد مصرفی اریآب با همراه

لیتر در  6 کانیاراد کشعلف از هرز یهاعلف کنترلی برا
 هرز یهاعلف کنترل جهتکاشت و صورت پیشبه هکتار

 زمان درلیتر در هکتارD (2/2  )-4-2کش از علف رگبپهن

برای مبارزه با آفات . شد استفاده ذرتی برگ 6 تا 4
ذرت در همین مرحله از  کارادرینا و اگروتیس

 لوگرم در هکتار ویکش لاروین به میزان یک کحشره

لیتر در  1کش کنفیدور )برای کنترل شته ذرت از آفت
 رگی استفاده گردید.ب 21تا  21در مرحله  هکتار(

سن نشا ذرت برای انتقال به زمین اصلی بیست روز 
معادل با مرحله دو تا سه برگی ذرت در نظر گرفته شد. 

درصد خاك  11هایی با ترکیب بستر نشاها در سینی
 11درصد کود حیوانی کاملاً پوسیده و  11زراعی، 

منظور استقرار پرورش داده شدند. به یباددرصد ماسه
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پاشی ها، محلولسب و افزایش سرعت رشد گیاهچهمنا
-11-11م )با نسبت یکود کامل نیتروژن، فسفر و پتاس

( همراه با اسید هیومیک در مرحله اصلی توسعه 11
( انجام گردید =21BBCHبرگ و مرحله فرعی دو برگی )
با غلظت دو برابر  یپاشو یک هفته بعد نیز این محلول

(. بذور 1111ادقی و ماهرخ صتکرار شد )
ساعت قرار گرفتن در آب  14شده پس از هیدروپرایم
متر بالای سطح که سطح آب دو سانتییطورمقطر به

بذور باشد و پس از خشک شدن در دمای محیط در 
)رشید و همکاران  های معین کشت گردیدکاشت تاریخ
(. با توجه به فراهم بودن شرایط آب و هوایی در 1111

ور کاهش تنش ناشی از انتقال، عملیات منظمزرعه و به
پرورش نشا در محیط مزرعه انجام شد. بلافاصله بعد 

ساعت  45از کاشت در مزرعه، اولین آبیاری و پس از 
آبیاری دوم انجام گرفت تا شرایط خاك برای توسعه 

ریشه و استقرار گیاه از نظر دما و رطوبت تا جای 
 ممکن مهیا باشد.

ای نواری )با ش آبیاری قطرهدر این مطالعه از رو
 21چکان متری و با فاصله قطرهمیلی 21نوارهای تیپ 

گیری و کنترل مقدار آب متر( استفاده شد و اندازهسانتی
آبیاری توسط کنتور حجمی و شیرهای قطع و وصل 
انجام گردید. حجم آب مصرفی در هر نوبت آبیاری بر 

رشد و بر  اساس تبخیر و تعرق ذرت در مراحل مختلف
مونتیث محاسبه شد )آلن و همکاران -اساس روش پنمن

(. حجم آب مصرفی در هر تاریخ کاشت به تفکیک 2995
بیان شده است. لازم به ذکر است  9تیمارها در جدول 

که برای محاسبه دقیق حجم آب مصرفی در تیمار 
نشاکاری، میزان آب مورداستفاده در مرحله تولید نشا 

مزرعه جمع گردید. همچنین برای هر با آب مصرفی در 
 4تیمار، فاصله زمانی بین کاشت تا برداشت در جدول 

 گزارش شده است.
 

 مقدار آب مصرفی )مترمکعب در هکتار( در تیمارهای مختلف آزمایش -3جدول 

 تاریخ کاشت
 روش کاشت رقم

مرداد 2 تیر 11  تیر 21   

4511 2141 1429 111 
 مستقیم

4511 2141 1429 414 

12/4511 12/2141 2/1429 111 
میدروپرایه  

12/4511 12/2141 2/1429 414 

4521 2194 1451 111 
 نشایی

4521 2194 1451 414 

 
 فاصله زمانی بین کاشت تا برداشت در تیمارهای مختلف آزمایش -4جدول 

مرداد 2 تیر 11  تیر 21   تیمارها 

کاشت تا 
 برداشت )روز(

درجه روز 
 رشد تجمعی

کاشت تا 
 برداشت )روز(

درجه روز 
 رشد تجمعی

کاشت تا 
 برداشت )روز(

درجه روز 
 رشد تجمعی

 روش کاشت رقم

214 1/2194  215 9/2999  211 5/2414  111 
 مستقیم

211 9/2141  229 1/2419  211 1/2441  414 

214 1/2194  212 9/2911  229 1/2445  111 
 هیدروپرایم

211 9/2141  229 1/2419  211 1/2222  414 

92 9/2149  94 1/2142  51 9/2142  111 
 نشایی

101 9/2141  221 9/2951  229 1/2445  414 
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 هاداده زیآنال و صفات یریگاندازه

 عملکـرد ابتـدا خشـک مـاده عملکرد نییتع منظوربه
 در کرت هر وسط خطوط از هابوته برداشت با تر علوفه

ــادل ســطحی ــع 42/9 مع ــا) مترمرب ــت ب ــیه رعای  ،(حاش
 طـوربـه بوتـه سه تعداد کرت هر از سپس شد؛ محاسبه
 شـدن ثابـت تـا) سـاعت 45 مـدت به و انتخابی تصادف
 شـد خشـک گرادیسانت درجه 12ی دما با آون در( وزن

و بر اساس درصد ماده خشـک در هـر نمونـه، عملکـرد 
 جهـت نیهمچنـماده خشک در هر کرت محاسبه گردید. 

 بـه اهیـگ کـه یامرحلـه در برداشـت دانـه عملکرد تعیین
 42/9 معـادل سـطحی از د،یرسـی کیولوژیزیفی گدیرس

ــع ــا مترمرب ــت ب ــارا. گرفــت صــورت حاشــیه رعای یی ک
 بـه دانـه عملکـرد نسـبت از دانه دیتولی برا آب مصرف
 ماده دیتولی برا آب مصرفیی کارا وی مصرف آب حجم

ــرد نســبت از خشــک ــاده عملک ــه خشــک م  آب حجــم ب
(. 1124 همکــاران و یزردگــل) دآمــ دســت بــهی مصــرف

انس خطاها از آزمـون ینان از همگن بودن واریاطم یبرا
(. بـا توجـه بـه اینکـه 2994بارتلت استفاده شد )بارتلـت 

 یهمگنـ یانس خطـایـتمام صفات در سال آزمایش، وار
هـا بـا اسـتفاده از رویـه مـدل ه مرکب دادهیداشتند، تجز
م گردیـد و انجـا SASافزار نرم 1(GLM)خطی عمومی 

 2 P<0.05(LSD) داریمعنـ یهـااز روش حداقل تفاوت
 ها استفاده گردید.نیانگیبرای مقایسه م

 
 نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی تاریخ 
کاشت بر شاخص سطح برگ، وزن خشک برگ و تعـداد 
برگ در بوته در سطح احتمـال یـک درصـد، اثـر اصـلی 

خشک برگ در سـطح احتمـال یـک روش کاشت بر وزن 
درصــد و شــاخص ســطح بــرگ در ســطح احتمــال پــنج 
درصد و اثر اصلی رقم کاشت بر شاخص سـطح بـرگ، 
وزن خشک بـرگ، ارتفـاع بوتـه و قطـر سـاقه در سـطح 

(. نتایج مقایسه 2دار بود )جدول یاحتمال یک درصد معن

                                                           
1 General Linear Model 
2 Least Significant Difference 

، یکشت موردبررس یهاخیمیانگین نشان داد در بین تار
(، تعـداد بـرگ در 44/4شـاخص سـطح بـرگ )بیشترین 
لــوگرم در یک 1151( و وزن خشــک بــرگ )14/22بوتــه )

ب یترتهـا بـهتیر و کمترین آن 21هکتار( در تاریخ کشت 
لــوگرم در هکتــار( در تــاریخ یک 1941و ) 24/24، 11/4

 (.1مرداد حاصل شد )جدول  2کشت 
تیـر بـا وجـود از  11تیر بـه  21تأخیر در کشت از 

درجه روز رشد تجمعی در دسـترس  4/219تن دست رف
در شـاخص سـطح  یداریتفـاوت معنـ برای رشد گیـاه،

برگ و وزن خشک برگ ایجاد نشد؛ اما با بیشـتر شـدن 
زمـان بـا از دسـت مرداد و هم 2تیر به  21ر از یاین تأخ
درجه روز رشد تجمعی در دسـترس بـرای  1/942رفتن 
در شاخص  کاهشدرصدی  4/21و  1/21ب یترترشد به

سطح برگ و وزن خشک بـرگ ایجـاد گردیـد. از طرفـی 
 11تیـر بـه  21ر در کشـت از یتعداد برگ در بوته با تأخ

درصــدی داشــت  2/9و  9/9مــرداد کــاهش  2تیــر و 
 (.1و  4 یها)جدول

بـا درصـد جـذب  یپوشش گیاهی رابطـه مسـتقیم 
با افزایش سطح برگ و تعداد برگ میـزان ، تشعشع دارد
میان کانوپی گیاهی عبور کرده کاهش یافتـه  نوری که از

ــزایش مــ ــدییو درصــد جــذب تشعشــع اف فلچــر و  )  اب
 طـول رفـتن جلـو تاخیر در کاشت و با . (1115همکاران 
 تشعشـع زانیم ،کاشت مختلف یهاخیتار در رشد فصل
رشـد  یزمـانهم سـبب کـه کنـدیمی ط را ینزول روندی

 ناســبنام طیشــرا و تشعشــع کــاهشرویشــی گیــاه بــا 
 و بـرگ تعداد برگ، سطح کاهش جهینت در و شدهی میاقل

 و یآبــاداثیــغ) شــودیمــ موجــب را بــرگ خشــک وزن
ــــاران ــــایا و 1124 همک ــــاران ویی لک در  .(1121 همک

 روندی بررس در (1129) یصفر وی خانیعلآقاای مطالعه
 کـه داشتند انیب رشد کیولوژیزیف یهاشاخص راتییتغ
 و دمـای نسب بودن نییپا لیدل به رهنگامید یهاکشت در
 یهـاخیتـار بـه نسـبت اهیـگ رشد روز درجه نیتأم عدم
 واحد دری کمتر خشک ماده و برگ سطح تر،شیپ کشت
 همکــاران و مقــدمی مــیرح نیهمچنــ. شــد دیــتول ســطح

 کشت خیتار در برگ سطح شاخص شیافزا لیدل( 2992)
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 و رشـد دوره بـودن تـریطولـان را،( هنگـام بـه) نخست
 نظـر بـه. کردند عنوان رشد فصل طول در مناسبی دما
 سـبب اول، کشـت خیتار در ذرت موقعبه کشت رسد،یم
 جـهیدرنت و مناسب دما بای شیرو رشد مراحل یزمانهم
 خشـک وزن و بـرگ تعـداد برگ، سطح شاخص شیافزا
 .گرددیم اهیگ در برگ

 یهـانتایج مقایسه میانگین نشان داد در بـین روش
ــرگ  ،یکشــت موردبررســ بیشــترین شــاخص ســطح ب

لوگرم در هکتار( در یک 1152( و وزن خشک برگ )19/4)
و  42/4ب یترتهــا بــهروش کشــت نشــایی و کمتــرین آن

ــتقیم یک 1491) ــت مس ــار( در روش کش ــوگرم در هکت ل
(. ایـن نتـایج نشـان داد کـه روش 1حاصل شد )جـدول 

م و مستقیم بـذر سـبب یدروپرایکشت نشایی نسبت به ه
درصـدی شـاخص سـطح  22/2و  1/9ب یترتافزایش بـه
درصدی وزن خشک برگ گردید )جدول  9/9و  1برگ و 

 (1125)و همکاران  راستا با مطالعه حاضر زارعی(. هم1
بیــان  یاکاشــت ذرت دانــه یهــانیــز بــا بررســـی روش

داشتند که سطح برگ و شـاخص سطح بـرگ در کشـت 
 .نشایی بیشتر از کشت مستقیم بود

میانگین اثر اصلی رقم کاشـت نشـان  نتایج مقایسه
(، وزن خشک 14/2داد که بیشترین شاخص سطح برگ )

 5/252لــوگرم در هکتــار(، ارتفــاع بوتــه )یک 1421بــرگ )

بـه  414متر( در رقم یلیم 4/22متر( و قطر ساقه )یسانت
توانسـت  111نسـبت بـه  414(. رقم 1دست آمد )جدول 

د عملکـــرد درصـــ 9/29و  4/1، 1/21، 4/29ب یترتبـــه
هـا تفاوت(. 1بالاتری در این صفات حاصل نماید )جدول 
ژنتیکی بین  یهادر عملکرد صفات عمدتاً ناشی از تفاوت

بــین ارقــام مختلــف از لحــا  ژنتیکــی  باشــد.یارقــام م
هـــا ضـــمن وجـــود دارد کـــه ایـــن تفاوت ییهـــاتفاوت
شوند، بنابراین از محیط در فنوتیپ ظاهر می یریرپذیتأث

تواند بـه مقـدار رقام مختلف در برخی صفات میتفاوت ا
های ژنتیکی باشد و ارقامی کـه ر تفاوتیزیادی تحت تأث

بتوانند با شرایط منطقه موردمطالعه سازگاری داشـته و 
تواننـد یاز پتانسیل عملکـرد بالـایی برخـوردار باشـند م

محققین متعددی بیـان عنوان ارقام برتر معرفی شوند. به
ای کـه بـین ارقـام ملاحظـهوت ژنتیکـی قابلاند تفـانموده

های در عملکـرد مختلف ذرت وجود دارد منجر به تفاوت
(. 1112گـردد )گرزسـیاك یم صفات مورفولوژیک گیـاه

ر یطی آزمایشـی مشـابه صـفت ارتفـاع بوتـه تحـت تـأث
کـه رقـم یطورعوامل ژنتیکی و محیطـی قـرار گرفـت به

ولانی بـودن دیررس هم به علت خاصیت ژنتیکی و نیز ط
دوره رشد، ارتفاع بیشتری نسبت به رقم زودرس داشت 

 (.1121)انوری و همکاران 
 

 شیآزما یمارهایذرت در واکنش به ت یشناسختیه واریانس خصوصیات ریتجز -5جدول 

 منابع تغییر
 درجه

 آزادی 
 میانگین مربعات

 ر ساقهقط ارتفاع بوته وزن خشک برگ تعداد برگ در بوته شاخص سطح برگ

 ns 2/94 ns 99119 ns 41/19 ns 1/12 ns 1/11 1 تکرار

 ns 1/49 ns 224/45 **244412/2 **21/41 **2/25 1 تاریخ کاشت

 ns 1/19 ns 41914/4 ns 299/14 ns 2/92 ns 1/11 4 خطای اصلی

 ns 192414/2** 29/12 ns 9/119 ns 1/91 *1/14 1 روش کاشت

روش کاشت×تاریخ کاشت   4 1/114 ns 1/19 ns 4114/9 ns 1/55 ns 1/24 ns 

 **ns 2454944/1** 1221/15** 21/11 1/24 **21/94 2 رقم

رقم×تاریخ کاشت   1 1/12 ns 1/99 ns 11191/9 ns 29/44 ns 1/15 ns 

رقم×روش کاشت   1 1/11 ns 1/19 ns 1111/9 ns 15/94 ns 1/41 ns 

رقم×روش کاشت×تاریخ کاشت  4 1/115 ns 1/12 ns 2111/12 ns 1/19 ns 1/19 ns 

14/1 91 خطای فرعی  41/1  4/49142  25/19  11/2  

)%(ضریب تغییرات   12/1  9/4  4/5  1/4  5/1  
 می باشد.داریعدم وجود اختلاف معن nsک درصد، یپنج و  یدار در سطح احتمال خطایترتیب وجود اختلاف معنبه **و  *
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 ذرت یشناسختیو رقم بر خصوصیات راثر تاریخ کاشت، روش کاشت  -1جدول 

 تعداد برگ در بوته شاخص سطح برگ تیمار
 وزن خشک برگ

(1-kg.ha) 

 ارتفاع ساقه

(cm) 

 قطر ساقه

(mm) 
      تاریخ کاشت

4/44a 22/14a 1151 a 1/251 تیر 21  2/22  

4/11a 22/29b 1114 a 4/251 تیر 11  4/24  

4/11b 24/24C 1941 b 1/241 مرداد 2  9/24  

      روش کاشت
b 52/24 4/42 کشت مستقیم بذر  1491 b 1/245  24/4 ab 

ab 14/22 4/21 شدهمیدروپرایکشت بذر ه  1211 b 5/249  22/2 a 

a 14/22 4/19 کشت نشایی   1152 a 1/251  24/1 b 

      رقم

b 92/24 4/11 111هیبرید   1945 b 249/1 b 29/1 b 

a 19/22 2/14 414هیبرید   1421 a 252/5 a 22/4 a 

 در سطح احتمال پنج درصد( LSDدار هستند )آزمون یحروف مشترك فاقد تفاوت معن یدارا یهانیانگیدر هر ستون م

 
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی تاریخ 

خ یی تـارهـای دوگانـهکنشبرهمکاشت، روش کاشت و 
و  ی خشـکعملکرد دانه و عملکـرد مـادهرقم بر ×کاشت
هـا و همچنـین اثـر اصـلی رقـم مصـرف آب آن ییکارآ

مصـرف آب  ییی خشـک و کـارآکاشت بر عملکرد ماده
(. 4دار بود )جـدول آن در سطح احتمال یک درصد معنی

هـای نتایج مقایسه میانگین نشـان داد کـه در بـین تاریخ
ــ ــت موردبررس ــه )یکاش ــرد دان ــترین عملک  5159، بیش

 25211ی خشــک )مــادهکیلــوگرم در هکتــار( و حــداکثر 
تیرماه و کمترین  21کیلوگرم در هکتار( در تاریخ کاشت 

کیلـوگرم در هکتـار( و مـاده خشـک  9411عملکرد دانه )
مـرداد  2کیلوگرم در هکتـار( در تـاریخ کاشـت  21942)

تیـر  11به  21(. تأخیر در کاشت از 5حاصل شد )جدول 
سـت زمان بـود بـا از دهم 4مرداد که مطابق جدول  2و 

درجه روز رشد تجمعـی  1/942و  4/219ترتیب رفتن به
و  4/2ترتیب سـبب کـاهش در دسترس بـرای رشـد، بـه

ــه و  1/11 ــرد دان ــدی عملک ــدی  2/15و  4/9درص درص
ی خشک گردید. تأخیر در کاشـت از تـاریخ عملکرد ماده

درجـه روز  9/291زمان با کـاهش مرداد هم 2تیر به  11
ی خشـک د دانه و مـادهرشد تجمعی سبب کاهش عملکر

ـــه ـــزان یترتب ـــه می ـــد  4/11و  9/25ب ب ـــد گردی درص
 (.5و  4 یها)جدول

سرعت رشد گیاه به میزان جذب نور توسط گیاه و 
شده به ماده خشک بستگی دارد، کارآیی تبدیل نور جذب

توانـد یرو بالا بودن عملکرد در تاریخ کشـت اول منیازا
نـور خورشـید در  کارآمـدتر گیـاه از یوربه دلیل بهـره

ر ی(. تـأخ1114ابتدای فصل رشد باشد )عزیز و همکاران 
در کشت ذرت، به دلیل حساسیت دوره رشد رویشـی و 
زایشی این گیاه به کاهش دما و افت میزان تشعشع فعال 

، سبب کاهش فعالیت فتوسـنتزی و 9(IPARفتوسنتزی )
شـود. یکوتـاه شـدن طـول مراحـل بعـدی رشـد گیـاه م

زودتـر بـه طـول روز  یریدر کشـت تـأخ همچنین گیـاه
رسـد کـه ایـن موضـوع سـبب توقـف رشــد یبحرانـی م

کمتـر  یاتر با برگـهرویشی در آن شده و گیاهانی کوتاه
ت کاهش ماده خشـک یکند و در نهاتر تولید میو کوچک
و کـاوو و  1129شـود )تسـیمبا و همکـاران یرا منجر م
که بـا  یافتند( در1124(. شاه و همکاران )1129همکاران 

عنوان یــک فــاکتور اولیــه ، فتوپریــود بــهیریکشــت تــأخ
کننـده زمـان نییتوانـد تعیمحیطی کـه تـا حـد زیـادی م

گلدهی و بلوغ محصولات سالانه مانند ذرت باشد، تحـت 
بخش و همکــاران رد. از طرفــی فــی یــگیر قــرار میتــأث
( بیان داشتند کـه در 1129( و تسیمبا و همکاران )1121)

عملکرد دانه، تعداد دانـه و طـول بلـال بـا  یریأخکشت ت

                                                           
3 IPAR: Intercepted Photosynthetically Active Radiation 
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ــداد  ــه کــاهش طــول دوره رویشــی، کــاهش تع توجــه ب
یابــد. روزهـای فتوســنتز کننــده و طــول روز کــاهش می

ر در ی( تـأخ1129همچنین در مطالعه کـاوو و همکـاران )
داری منجـر بـه کـاهش طـول دوره یطور معنـکشت بـه

دوره رشـد  زنی تـا ظهـور ابریشـم( ورویش )از جوانـه
 249که دوره کامل رشد گیـاه از یطورکامل گیاه شد به

 یریروز در کشــت تــأخ 214روز در کشــت نرمــال بــه 
 رسید.

نتایج مقایسه میانگین صفات نشان داد کـه در بـین 
کــارایی هــای کاشــت موردبررســی، بیشــترین تاریخ

کیلوگرم بر مترمکعب  44/2مصرف آب برای تولید دانه )
 15/9مصرف آب برای تولید ماده خشک )آب( و کارایی 

رمـاه و یت 11کیلوگرم بر مترمکعب آب( در تاریخ کشـت 
ــزان آن ــرین می ــهکمت ــا ب ــر  42/1ب )یترته ــوگرم ب کیل
لــوگرم بــر مترمکعــب آب( در یک 14/1مترمکعــب آب( و )

 (.5)جدول مرداد حاصل شد  2تاریخ کشت 
کاشـت  یهـانتایج مقایسه میانگین اثر اصلی روش

کیلـوگرم در  4951داد که بیشترین عملکـرد دانـه ) نشان
ــک ) ــاده خش ــرد م ــار( و عملک ــوگرم در  24152هکت کیل

هکتار( از روش کشت نشایی و کمتـرین میـزان عملکـرد 
کیلوگرم در هکتـار( و عملکـرد مـاده خشـک  1141دانه )

کیلوگرم در هکتار( از روش کشت مستقیم بـذر  22919)
روش کشـت نشـایی نسـبت بـه  (.5)جـدول حاصل شد 
ب سـبب یترتشده و مستقیم بذر بهمیدروپرایکشت بذر ه
 2/22و  1/4عملکرد دانه و  یدرصد 9/22و  9/9افزایش 
عملکـرد (. 5)جـدول عملکرد ماده خشک گردید  یدرصد

در گیاه به افزایش مقدار تشعشع دریافت شـده و تبـدیل 
و  تشعشع دریافت شده به بیوماس در طول دوره رشـد

شاخص سطح برگ وابسـته اسـت )سـینکلر و همکـاران 
(. مقدار جذب تشعشع بـه عـواملی همچـون گونـه 2999

گیاهی، شرایط آب و هـوایی، مـدیریت زراعـی و مرحلـه 
و کانل  2999رشد گیاه بستگی دارد )سینکلر و همکاران 

 ی(. با توجه به اینکه یکـی از فاکتورهـا1114و همکاران 
رایی مصرف تشعشع، مرحله رشـد کننده میزان کانییتع

شـده بـه روش کـه گیـاه کشتییباشـد و ازآنجایگیاه م

شـده و کشـت میدروپراینشایی نسـبت بـه روش بـذر ه
رسـد یمستقیم بذر از نظر رشدی جلوتر بوده، به نظر م

این عامل سبب جـذب بالـاتر تشعشـع فعـال فتوسـنتزی 
شده به روش نشـایی شـده و عملکـرد توسط گیاه کشت

از طریـق  ییکشت نشاکند. از طرفی یلاتری را ایجاد مبا
تسهیل استقرار گیاه و افزایش سرعت رشد سبب کاهش 

گـردد یدهـی و افـزایش عملکـرد ذرت متعداد روز تا گل
در مطالعــه آنـــدونووا و (. 1111)آگباجــه و همکـــاران 

راستا بـا مطالعـه حاضـر مشـاهده (، هم1124همکاران )
طور معنـاداری عملکـرد بـهشد که روش کشـت نشـایی 

ماده خشک ذرت را نسبت به روش کشـت مسـتقیم بـذر 
 افزایش داد.

نتایج مقایسه میانگین صفات نشان داد که در بین 
کارایی های کاشت موردبررسی، بیشترین روش

ب یترتمصرف آب برای تولید دانه و ماده خشک به
)کیلوگرم بر مترمکعب آب( در روش  11/9و  11/2

و  14/2ب یترتها بهیی و کمترین میزان آنکشت نشا
لوگرم بر مترمکعب آب( در روش کشت مستقیم ی)ک 4/1

(. روش کشت نشایی توانست 5)جدول بذر حاصل شد 
شده و کشت میدروپراینسبت به روش کشت بذر ه

کارایی مصرف درصد  22و  4/5ب یترتمستقیم بذر به
ایی درصد کار 2/21و  1/1آب برای تولید دانه و 

مصرف آب برای تولید ماده خشک را افزایش دهد 
در روش کشت نشایی، گیاه جهت استقرار (. 5)جدول 

)فانادزو و همکاران باشد ینیازمند آب اولیه کمتری م
همچنین این روش سبب کوتاهی طول دوره  (.1119

گردد، در نتیجه این موضوع باعث یرشد در گیاه م
روش کشت به دو  شود که روش کشت نشایی نسبتیم

طور بهشده و کشت مستقیم بذر میدروپرایبذر ه
کارایی مصرف آب برای تولید دانه و  میزان یداریمعن

راستا با هم یاماده خشک را افزایش دهد. در مطالعه
 %11مطالعه حاضر بیان شد که روش کشت نشایی تا 

منجر به افزایش کارایی مصرف آب نسبت به روش 
 (.2991ید )چاوز و همکاران کشت مستقیم گرد
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 درجه آزادی منابع تغییر
 میانگین مربعات

 عملکرد 
 دانه

 عملکرد 
 ی خشکماده

 کارآیی مصرف آب برای 

 تولید دانه
 آب برای کارآیی مصرف 

 ی خشکتولید ماده

 ns  122121/4ns 1/112 ns 1/11 ns 254159/1 1 تکرار

 **1/44 ** 1/55 **249912191/1 **221524129 1 تاریخ کاشت

11/994292 4 خطای اصلی  9/992952  12/1  19/1  

 **1/41  ** 1/21 **25112221/4  ** 2592515/2 1 روش کاشت

روش کاشت×تاریخ کاشت   4 421519 ns  9991115/1ns /111 ns 1/15 ns 

 **ns  44921111** 1/115 ns  2/21 194 2 رقم

رقم×تاریخ کاشت   1 9222941/9 **  14154924/2** 1/99 **  1/44** 

رقم×روش کاشت   1 192411/1 ns 212912/9ns 1/12 ns 1/12 ns 

رقم×روش کاشت×تاریخ کاشت  4 119241/4 ns 419242/9ns 1/119 ns 1/12 ns 

2/921111 91 خطای فرعی  9/1144941  12/1  12/1  

)%(ضریب تغییرات  - 49/5  9/5  2/9  4/5  
 می باشد.داریعدم وجود اختلاف معن nsک درصد، ی یدار در سطح احتمال خطایوجود اختلاف معن **

 

نتایج مقایسه میانگین اثر رقم کاشت نشـان داد کـه 
ر هکتــار( و کیلــوگرم د 24191)بیشــترین مــاده خشــک 

ــاده خشــک ) ــد م ــرای تولی ــارایی مصــرف آب ب  99/1ک
بود و نسـبت بـه  414رقم کیلوگرم بر مترمکعب آب( در 

درصـد عملکـرد  4/9و  1/21ب یترتتوانست بـه 111رقم 
کــارایی مصــرف آب بــرای تولیــد مــاده مــاده خشــک و 

ژنوتیـپ اثـر (. 5بالـاتری حاصـل نمایـد )جـدول  خشک

ه خشــک دارد و بیشــترین بــر عملکــرد مــاد یداریمعنــ
میزان مـاده خشـک از رقـم دیـررس و کمتـرین از رقـم 

(. در 1114شـود )عزیـز و همکـاران یزودرس حاصل م
( بیــان داشــتند کــه 1111حســن و همکــاران ) یامطالعــه

ــان ــام می ــررس درصــورتارق ــدودیت یرس و دی که مح
نداشته باشند توانـایی تولیـد بالـاتری نسـبت بـه ارقـام 

 .زودرس دارند
 

 ایها در ذرت دانهمصرف آب آن ییاثر تاریخ کاشت، روش کاشت و رقم بر عملکرد دانه، ماده خشک و کارآ -8جدول 

 تیمار

 عملکرد
 دانه 

 عملکرد 
 ی خشکماده

 کارآیی مصرف آب برای  
 تولید دانه

 کارآیی مصرف آب برای 
 ی خشکتولید ماده

(1-kg.ha)  (3-kg.m) 
      تاریخ کاشت

 a 25211 a  2/94 b 1/49 b 5159 تیر 21

 a 24211 a  2/44 a 9/15 a 5129 تیر 11

 b 21942 b  1/42 C 1/14 b 9411 مرداد 2

      روش کاشت

 C 22919 b  2/14 C 1/41 b 1141 کشت مستقیم بذر

 b 22919 b  2/22 b 1/51 b 1192 شدهمیدروپرایکشت بذر ه

 a 24152 a  2/11 a 9/11 a 4951 کشت نشایی 

      رقم

b  24/2 22141 1445 111هیبرید   1/42b 

a  22/2 24191 1442 414هیبرید   1/99 a 

 در سطح احتمال پنج درصد( LSDدار هستند )آزمون یحروف مشترك فاقد تفاوت معن یدارا یهانیانگیدر هر ستون م
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رقـم ×تاریخ کاشتکنش برهمنتایج مقایسه میانگین 

کیلـوگرم در  1/9299)که بالاترین عملکرد دانه  نشان داد
از رقم  لوگرم در هکتار(یک 29414)ماده خشک هکتار( و 

تیرمــاه و کمتــرین  21شــده در تــاریخ کشــت کشت 414
ماده خشـک کیلوگرم در هکتار( و  9/1114)عملکرد دانه 

از همـین رقـم در تـاریخ  کیلوگرم در هکتـار( 5/21214)
بـا  414رقـم (. 1-2شـکل مـرداد حاصـل شـد ) 2کشت 
کـاهش پیـدا کـرد،  یداریطور معنـر در کاشـت بـهیتأخ
 2تیـر و  11تیـر بـه  21ر در کشت از یتأخ که یاگونهبه

ــهمــرداد هم ــتن ب ــا از دســت رف ــان ب و  4/219ب یترتزم
در دسترس بـرای رشـد  رشد تجمعی درجه روز 1/942

درصدی عملکرد دانه و  1/42، 9/4ب یترتسبب کاهش به
-2درصدی عملکرد ماده خشک گردید )شکل  4/91، 4/9
ر در کشـت از یبا تأخ 111(. از طرفی در رقم 4، جدول 1
درجـه  4/219تیر با وجود از دست رفـتن  11تیر به  21
ــی روز ــد تجمع ــاوت  رش ــد تف ــرای رش ــترس ب در دس
در عملکرد دانه و ماده خشـک حاصـل نشـد؛  یداریمعن

 2تیـر بـه  11ت از ر در کشـیاما در همـین رقـم بـا تـأخ
 درجـه روز 9/291زمـان بـا از دسـت رفـتن مرداد و هم
ب کـاهش یترتدر دسـترس بـرای رشـد بـه رشد تجمعی

درصدی عملکرد دانه و ماده خشک را به  9/21و  24/41
 (.4جدول  -2دنبال داشت )شکل 

رقـم ×تاریخ کاشتکنش برهمنتایج مقایسه میانگین 
رف آب بـرای تولیـد نشان داد که بالاترین کـارایی مصـ

کارایی مصـرف کیلوگرم بر مترمکعب آب( و  49/2)دانه 
کیلوگرم بر مترمکعـب  94/9)ماده خشک  آب برای تولید

تیــر و  11شـده در تـاریخ کشـت کشت 414از رقـم آب( 
ــزان آن ــرین می ــهکمت ــا ب ــر  29/1)ب یترته ــوگرم ب کیل
همـین  کیلوگرم بر مترمکعب آب( 25/1مترمکعب آب( و )

 (.4و  9مرداد حاصل شد )شکل  2ر تاریخ کشت رقم د
رگـذار بــر یدمـا و طـول روز دو فـاکتور مهـم و تأث

ر در کشـت میـزان یباشند. بـا تـأخیعملکرد گیاه ذرت م
ر قرارگرفته کـه ایـن موضـوع یدما و طول روز تحت تأث

گـذارد. گیـاه ذرت یاثر مستقیمی بر عملکرد گیاه ذرت م
رسـد ارقـام زراعـی ظر میذاتاً روزکوتاه است ولی به ن

دهنـد و یآن نسبت به طول روز کمتـر واکـنش نشـان م

ر بیشتری نسبت به طول روز بر عملکرد در ایـن یدما تأث
(. بـا توجـه بـه 1129گذارد )تسیمبا و همکـاران یگیاه م
 کی عنوانبه 111رسد رقم یآمده به نظر مدستنتایج به

 ررسیـد رقـم کیـ کـه 414نسبت به رقـم  زودرس رقم
 را خـود ازیـموردن رشد تجمعـی درجه روز زانیم است
 سـبب موضـوع نیـا. نمـود نیتـأم یتـرکوتـاه زمان در
. دیـگرد یریتأخ کشت در 414 به نسبت 111 رقمی برتر

 یداریطور معنــبــه 111تیــر رقــم  21خ کشــت یدر تــار
امـا ، تولیـد کـرد 414 نسـبت بـه رقـم یترنییپاعملکرد 

یافت اثر منفی بیشتری بر هرچه طول فصل رشد کاهش 
مشاهده گردید )شکل  111 به نسبت 414 عملکرد در رقم

هرکدام از ارقـام مختلـف گیـاه ذرت دارای تـاریخ  (.2-1
باشند و هر چه میزان تاریخ کشـت یدئال خود میکشت ا

آل تغییـر کنـد )دیرهنگـام(، باعـث از نسبت به تاریخ ایده
اســتا بــا رهم دســت دهــی بیشــتر عملکــرد خواهــد شــد.

( 1122مطالعه حاضر در مطالعه بیسـواس و همکـاران )
نیــز اثــر متقابــل تــاریخ کشــت و رقــم بــر عملکــرد دانــه 

ــ ــاران یمعن ــا و همک ــه کوک ــین در مطالع دار شــد. همچن
 یهــاخیمختلــف ذرت در تار یهــا( از کشــت رقم1124)

کشــت مختلــف، عملکــرد متفــاوتی حاصــل شــد. ارقــام 
مان بیشتری بـرای تکمیـل زطور ژنتیکی مدتررس بهید

ــه م ــد، در نتیج ــاز دارن ــرد یدوره رشــد نی ــد عملک توانن
بالاتری را نسـبت بـه ارقـام زودرس در زمـان مناسـب 

از طرفی (. 1111کشت تولید نمایند )بهاتارای و همکاران 
رغـم توانـایی بالـا در تولیـد سـرعت ارقام دیررس علـی

رشـد  تری دارند و با کوتاه شدن طـول دورهرشد پایین
شوند کـه ایـن فاز زایشی می تری وارددر عملکرد پایین

موضوع خود دلیـل اصـلی کـاهش عملکـرد بیشـتر ایـن 
ارقام نسبت به ارقام زودرس در صـورت کـاهش طـول 

 (.1111باشد )حسن و همکاران دوره رشد می
 
 یریگجهینت

ر در کشت باعث ینتایج این مطالعه نشان داد که تأخ      
دانه، ماده خشک، کـارایی مصـرف آب و کاهش عملکرد 

کـه یطورذرت شد، به یشناسختیبرخی خصوصیات ر
 21بالاترین عملکرد دانه و ماده خشک در تـاریخ کشـت 
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مـرداد مشـاهده  2تیرماه و کمترین آن در تاریخ کشـت 
ــین روش هــای کاشــت، روش کشــت نشــایی شــد. در ب

 سودمندی خود را در افزایش تولیـد دانـه، مـاده خشـک،
کارایی مصرف آب، شاخص سطح بـرگ و وزن خشـک 
برگ نشان داد و توانست عملکرد بالـاتری را نسـبت بـه 

شده و کشـت مسـتقیم بـذر میدروپرایروش کشت بذر ه
برتـری کلـی خـود  414حاصل نماید. از طرف دیگر رقم 

در تولیــد مــاده خشــک، کــارایی  111نســبت بــه رقــم  را
گ، مصـرف آب، شــاخص ســطح بـرگ، وزن خشــک بــر

قطر ساقه نشان داد. در تاریخ کشـت دهـم  ارتفاع بوته و
برتـری  111نسـبت بـه رقـم  414رمـاه رقـم یو بیستم ت

داشت و توانست عملکرد دانه و ماده خشـک  یتوجهقابل
بالاتری را حاصل نماید؛ اما با کشت در ابتدای مردادماه 

برتــری خــود را  111و کــاهش طــول دوره رشــد، رقــم 
ــاتریرطونشــان داد. به ن عملکــرد دانــه و مــاده یکــه بال

ن یشـتریرمـاه و بیدر دهـم ت 414خشک بـا کشـت رقـم 
د دانـه و مـاده خشـک بـا یـتول یمصرف آب برا ییکارا

که یرماه حاصل شد، درحالیستم تین رقم در بیکشت هم
عملکـرد دانـه و  111کم مردادماه رقـم یخ کاشت یدر تار
داشـت.  414نسبت به رقـم  یشتریمصرف آب ب ییکارا
منظور دستیابی به بر اساس نتایج این مطالعه یطورکلبه

به حداکثر عملکرد دانه، ماده خشـک و کـارایی مصـرف 
خشک، کشت نشایی مهین یوهواآب در منطقه کرج با آب

ــم  ــاریخ  414رق ــت یت 21در ت ــورت کش ــاه و در ص رم
ــأخ ــم  یریت ــاه کشــت نشــایی رق ــل مردادم  111در اوای
 د.ه خواهد بویتوصقابل
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 رقم بر عملکرد دانه×مقایسه بر همکنش تاریخ کاشت -1شکل 
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رقم برکارایی مصرف ×ش تاریخ کاشتمقایسه بر همکن -3شکل 
 آب برای تولید دانه

 

رقم برکارایی ×مقایسه بر همکنش تاریخ کاشت  -4شکل 
 ماده خشکمصرف آب برای تولید 
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