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 چکیده

صورت فاكتوریل  به آزمایشی مختلف، كاشت هايتاریخ عملکرد دانه ذرت در بررسی عملکرد و اجزاي منظور به

گرفت. عامل  انجاممغان حقيقات ت ایستگاهدر طی دو سال زراعی  چهار تکرار در تصادفی كامل هايبلوك طرح درقالب

و سينگل  429سينگل كراس اول دو سطح مختلف تاریخ كاشت )دهم اردیبهشت و پنجم تير( و عامل دوم پنج هيبرید ذرت 

از  322از گروه متوسط رس و سينگل كراس  094و سينگل كراس  022از گروه دیررس،  سينگل كراس  422كراس 

در مورد مطالعه سال زراعی  عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت طی دوشان داد كه نتایج حاصل ن .بودند گروه دیررس

سينگل هوایی مغان برخودار بود.  تاریخ كاشت دهم اردیبهشت بيشترین مقدار و از پایداري مطلوبی در شرایط آب و

 انجام با تاریخ كاشت این بنابراینداشت. را در تاریخ كاشت دهم اردیبهشت ماه بيشترین عملکرد دانه  429كراس 

 مطالعه مورد صفات از برخی ميان كه داد نشان همبستگی صفات باشد.مغان می منطقه در توصيه قابل بيشتر مطالعات

  .وجود دارد مثبتیو  قوي رابطه بالل در دانه تعداد و دانه عملکرد نظير
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Abstract 

The effects of planting date on seed yield and its components of maize hybrids evaluated in 

factorial experiment based on complete randomized block design with four replications during two 

growing seasons in Moghan Research Station. Treatments consisted of two planting dates (1 May 

and 25 June) and five maize hybrids, namely SC704 and SC720 from a late maturing group, 

TWC600 and SC647 from mid maturing group and SC301 from early maturing group. Results 

showed that 1 May planting date at two growing seasons had higher yield and its components of 

maize. SC704 had high grain yield at 1 May planting date. Therefore, this planting date could be 

recommended for Moghan region. A significant correlation indicated a strong positive relationship 

between grain yield and number of grains per ear. 
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  مقدمه

بوده  انسان غذاي تامين اصلی منبع زراعی گياهان      

 .برخوردارند بيشتري اهميت از غالت هاآن بين در و

توليدات  افزایش جهان، رشد به رو جمعيت تغذیه براي

به  توجه با آیند.می شمار به اوليه اهداف جزء زراعی

در  محققين بيشتر كوشش كشت، قابل اراضی محدودیت

متمركز  سطح واحد در عملکرد افزایش بر اخير هايسال

از  كلی طور به سطح واحد در توليد افزایش است. شده

تنها  و است ممکن زراعیبه و نژاديبه طریق دو

باشند  موفق خود غذاي تامين در توانندمی كشورهایی

هاي توانایی پيگير هايآزمایش و علم از استفاده با كه

توانایی این تبدیل راه و شناخته را دام یا گياه در بالقوه

 درجه گذارند. اجرا به و دریافته را فعل به قوه از ها،

 دسترسی و خاك رطوبت روز، طول نور، شدت حرارت،

كه  هستند محيطی عوامل ترینعمده از غذایی عناصر به

عمليات  از دارند. اثر زراعی گياهان عملکرد و رشد بر

و  بوته تراكم بستر، هتهي كاشت، تاریخ مانند زراعی

 و ژنوتيپ نفع به محيط تعدیل براي غيره و كود مصرف

-استفاده می ژنوتيپ عملکرد پتانسيل حداكثر حصول

 (. 2349شود )جمشيدي و همکاران 

http://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/journal/editorial.board#edb11
mailto:sm.chakherlo@yahoo.com
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ترین گياهان ( یکی از مهم.Zea mays Lذرت )

زراعی است كه بعد گندم و برنج مقاوم سوم را در بين 

-43ه است. در سال زراعی غالت به خود اختصاص داد

اي كشور ایران حدود ، سطح زیر كشت ذرت دانه2342

هزار هکتار برآورد شده كه استان اردبيل با سطح  239

هزار هکتار مقاوم  9/22اي حدود زیر كشت ذرت دانه

پنجم كشور را به خود اختصاص داده است. ميزان 

ميليون تن  00/2اي در كشور ایران توليد ذرت دانه

اي استان بدست آمد. طوریکه ميزان توليد ذرت دانه

هزار تن برآورد شد )احمدي و  49اردبيل حدود 

  (.2349همکاران 

 دوره كه است داده نشان مختلف هايآزمایش

 با همواره برداشت تا كاشت زمان از گياهان نمو و رشد

 لحاظ به نيز ذرت گياه .است روبرو مهمی تغييرات

 طور به را تغييرات این خود، ژیکیفيزیولو هايویژگی

 زود بسيار كاشت كلی، طور به كند.می منعکس كامل

 گياهچه استقرار است ممکن دوست گرما زراعی گياهان

 دیر كاشت. دهد قرار مخاطره در هوا خنکی دليل به را

 گلدهی و رویشی رشد محدودیت با معموالً نيز هنگام

 مزایاي كاشتن دزو طوریکه .است همراه گياه هنگام زود

 محصول عملکرد روي كاشتن دیر به نسبت بيشتري

 از استفاده با (.2222ریباوت و همکاران ) دارد ذرت

 را علوفه و دانه عملکرد توانمی ذرت هيبرید جدید ارقام

 بيرگی آشفتهداد ) افزایش هاآن مناسب تراكم به توجه با

 تاریخ تعيين از هدف حال هر (. به2342و همکاران 

 بتواند گياه آن، از پس كه است زمانی یافتن ذرت، كاشت

 و نموده اقليمی عوامل تمام از را مطلوب استفاده حداكثر

 نيز محيطی نامساعد عوامل و شرایط از حال عين در

 رشد دوره طول بين (.2222بگریزد )خان و همکاران 

 و دارد وجود متقابل اثر كاشت تاریخ و هيبرید

 زودتر كاشت هايتاریخ در تردیررس هيبریدهاي

 و خان(. 2222)ریباوت و همکاران  دارند بهتري عملکرد

 تاریخ در تأخير با كه نمودند گزارش( 2222) همکاران

 ردیف در دانه تعداد و بالل در دانه ردیف تعداد كاشت،

 گزارش( 2222) همکاران و كانتاررو. یافت كاهش

 گياه در بالل ادتعد كاشت تاریخ در تأخير با كه نمودند

 پيدا تقليل عملکرد نهایتاً و كاهش بالل در دانه تعداد و

 دیر كشت كه دادند نشان( 2220) عباس و برنس .كندمی

 تراكم و گرددمی دانه عملکرد كاهش به منجر هنگام

 و منطقه هر شرایط به توجه با ذرت زراعت در مناسب

 و كامارا .است متفاوت نظر مورد ارقام مشخصات

 كاشت، در تأخير كه نمودند بيان (2224همکاران )

 و كاكل ظهور و افشانی گرده روزهاي افزایش موجب

 عملکرد كاهش نهایتاً و خشك ماده توليد كاهش همچنين

 این به( 2229) الپ و برسونی .شودمی عملکرد اجزاي و

 در ذرت دانه عملکرد بيشترین كه رسيدند نتيجه

 هايكاشت تاریخ در رسمتوسط و دیررس هيبریدهاي

 درصد افزایش باعث كاشت در تأخير و است موقع به

 و استخر .شودمی عملکرد اجزاي كاهش و بالل چوب

 اثر كاشت تاریخ كه نمودند بيان نيز( 2339) چوكان

 ردیف تعداد) دانه عملکرد اجزاء و عملکرد بر داريمعنی

 و دانه رهزا وزن بالل، ردیف در دانه تعداد بالل، در دانه

 باالترین خرداد 29 كاشت تاریخ و دارد( دانه عمق

. كندمی توليد فارس استان زرقان منطقه در را عملکرد

 بهترین كه داد نشان( 2333) عليزاده دیگر پژوهشی در

 طرق منطقه در دانه عملکرد بيشترین با كاشت تاریخ

 .باشدمی ماه خرداد 29 و موقع به كاشت تاریخ مشهد،

 جهت آن توانایی واقع در محصول یك يپایدار

 باشد قادر بایستی گياه باشد.خاص می محيطی در بقاء

 و نور شدت طول روز، تغييرات آب، كمبود گرما، سرما،

را  خاك فيزیکی و شيميایی شرایط از وسيعی دامنه

 اصلی هايژن توسط واقع در سازگاري نماید. این تحمل

باشی و همکاران )گل شودمی كنترل فرعی پيچيده و

 كه است هاياستراتژي نيز سازگاري از (. منظور2334

معرض  در كمتر كه شود تنظيم طوري گياه و نمو رشد

)ریباوت و  بگيرد قرار پيوسته بوقوع تغييرات اقليمی

سيستم  به بسته سازگاري راهکارهاي(. 2222همکاران 

متفاوت  اقليمی تغيير سناریوهاي و منطقه كشاورزي،

تغيير  به توانمی هااستراتژي این جمله از. اشدبمی

 به مقاوم ارقام از كاشت، استفاده تراكم كاشت، تاریخ

 آبياري مدیریت كاشت، تناوب در تغيير تر،شرایط گرم

  (.2342)مرادي و همکاران  كرد غيره اشاره و
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و پایداري عملکرد آزمایش با هدف ارزیابی 

دو تاریخ  دراي گزینش هيبریدهاي برتر ذرت دانه

در دشت  2342-43طی دوسال زراعی كاشت مختلف 

 مغان استان اردبيل بود.
 

 هامواد و روش

 در 2343 و 2342 زراعی سال دو طی تحقيق این

 ترینشمالی در واقع مغان كشاورزي تحقيقات ایستگاه

 عرض دقيقه 92 و درجه 34 بين) اردبيل استان نقطه

 99 ارتفاع و شرقی طول دقيقه 32 و درجه 94 و شمالی

خصوصيات  .شد اجرا( آزاد دریاي سطح از متر 92 تا

ارایه  2فيزیکی و شيميایی خاك محل آزمایش در جدول 

 ایستگاه هوایی و آب آمار براساساست. شده

 اقليم جزء منطقه این آباد، پارس سينوپتيك هواشناسی

 و مالیم هايزمستان داراي بوده، خفيف بيابانی نيمه

 0/39 متوسط با دما بيشينه. باشدمی گرم هايستانتاب

 بارندگی متوسط و ماه مرداد در سلسيوس درجه

 گزارش مترميلی 9/334 نيز مطالعه مورد منطقه ساليانه

 هوایی و آب آمار براساس  .(2است )جدول شده

 منطقه این آباد، پارس سينوپتيك هواشناسی ایستگاه

 هايزمستان داراي بوده، خفيف بيابانی نيمه اقليم جزء

 با دما بيشينه. باشدمی گرم هايتابستان و مالیم

 متوسط و ماه مرداد در سلسيوس درجه 0/39 متوسط

 مترميلی 9/334 نيز مطالعه مورد منطقه ساليانه بارندگی

آزمایش به صورت  .(2است )جدول شده گزارش

تصادفی در  كامل هايبلوكفاكتوریل در قالب طرح 

هاي آزمایش تکرار به اجرا درآمد. یکی از عامل چهار

تاریخ كاشت در دو سطح )دهم اردیبهشت ماه و پنجم 

پنج هبيرید ذرت )سينگل كراس و عامل دوم  تير ماه(

از گروه دیررس،  سينگل  422و سينگل كراس  429

از گروه متوسط رس  094و سينگل كراس  022كراس 

 كرت هر بودند.از گروه دیررس(  322و سينگل كراس 

 به و مترسانتی 49 فاصله به خط چهار شامل آزمایشی

 به بوته 32 هر خط، روي در كه بود متر 40/9 طول

 با. شد كاشته دستی صورت به متر سانتی 23 فاصله

 تراكم كاشت، خطوط فاصله مترسانتی 49 احتساب

 برداشت. بود هکتار در بوته هزار 49 حدود در كشت

 29 و كرت كناري هر ردیف دو حذف از پس محصول

 به عنوان كاشت خط هر انتهاي و ابتدا از مترسانتی

 09/3مساحت  به كرت هر وسط خط دو از فقط حاشيه،

  .شد انجام مربع متر

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش -1جدول 

 ماده آلی

 (درصد)

 نيتروژن كل

 )درصد(

پتاسيم قابل 

 ذبج

(ppm) 

 جذبفسفر قابل 

(ppm) 

درصد 

 اشباع

pH 

 خاك
 رس

 )درصد(

 سليت

 )درصد(

 شن

 )درصد(

 بافت

 خاك

 رسیلومی 24 92 92 3 90 32 9/993 2/2 9/2

 

رسيدگی  و رشد فصل انتهاي در بردارينمونه

عملکرد  اجزاي و عملکرد گيرياندازه براي فيزیولوژیکی

با  هاكرت كليه در بردارينمونه براي. شد انجام ذرت

انتهاي  و ابتدا از متر نيم حذف و كناري ردیف دو فحذ

-بوتهمتر مربع  9/9 معادل سطحی ازسه ردیف وسط، 

 بوته 22 تعداد و برداشت بر كف صورت به ذرت هاي

عملکرد دانه و  صفات گيرياندازه جهت تصادفی طور به

عمق طول بالل، دانه،  هزار وزن) شامل عملکرد اجزاي

تعداد ردیف دانه در و  باللدیف ر در دانه تعداددانه، 

 با هاداده آماري تحليل و تجزیه .شد انتخاب( بالل

 مقایسه و انجام  SPSSآماري  نرم افزار از استفاده

حداقل اختالف  آزمون از استفاده با نيز هاميانگين

 انجام درصد پنج احتمال سطح در ( LSDداري )معنی

 .شد
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 نتایج و بحث

  عملکرد دانه

( نشان داد 3ها )جدول هنتایج تجزیه واریانس داد

بر عملکرد دانه كه اثر سال، تاریخ كاشت و هبيرید 

الف ذرت در سطح احتمال یك درصد اختهيبریدهاي 

تاریخ كاشت × دار وجود داشت. اثرات متقابل سال معنی

هبيرید براي عملکرد دانه به ترتيب در سطح × و سال 

دار بود. ولی اثر متقابل احتمال یك و پنج درصد معنی

دار نبود. هبيرید و اثر سه جانبه معنی× تاریخ كاشت 

تاریخ كاشت عملکرد × مقایسه ميانگين اثر متقابل سال 

اي ذرت در ذرت نشان داد كه بيشترین عملکرد دانه دانه

شرایط آب و هوایی مغان مربوط به تاریخ كاشت دهم 

مطالعه بود اردیبهشت ماه طی دو سال زراعی مورد 

(. نتایج مربوط به مقایسه ميانگين اثر متقابل 2)شکل 

 و سينگل 429هبيرید نشان داد كه سينگل كراس × سال 

 422كراس 

-ین و پایدارترین مقدار عملکرد دانهداراي بيشتر

اي طی دو سال زراعی را داشتند. كه از لحاظ آماري با 

دار هاي مورد مطالعه اختالف معنیسایر سينگل كراس

در آزمایشی كه در دو سال زراعی  (.9)جدول  داشتند

در ایستگاه تحقيقات كشاورزي گرگان انجام  39-2333

 429اي سينگل كراس گرفت، بيشترین عملکرد ذرت دانه

تن در  23/4مربوط به آرایش كشت دو ردیفه به ميزان 

هزار بوته بود )صابري و همکاران  49هکتار و تراكم 

تر، تراكم بوته و (. احتماال به دليل استقرار سریع2334

آرایش كاشت مطلوب و رقابت كمتر، این گياهان در یك 

وليد زمان معين ماده خشك و عملکرد دانه بيشتري ت

طور خطی  نمودند. بطور كلی ميزان اشعه جذب شده به

با ميزان پوشش برگی یك كانوپی همبستگی دارد 

(. جمشيدي و همکاران 2342)سرمدنيا و كوچکی 

 32( اظهار كردند كه تاریخ كاشت دوم )2349)

گوي كشت دو ردیفه زیگزاگ و اردیبهشت ماه( با ال

ي كشت تك ردیفه هزار بوته در هکتار و الگو 49 تراكم

هزار بوته در هکتار كشت شده در  39با تراكم حدود 

شرایط آب و هوایی زنجان، بهترین وضعيت از لحاظ 

باشد. مطالعه انجام شده اي میميزان توليد عملکرد دانه

-هاي ذرت دانهدر شرایط آب و هوایی مشهد بين هيبرید

بيشترین و  922اي، رقم تجاري سينگل كراس 

تن در هکتار( را دارا  3/23اي )ین عملکرد دانهپایدارتر

نداشت  429داري با سينگل كراس معنی بود. ولی تفاوت

(. نتایج حاصل از تجزیه 2334)گلباشی و همکاران 

اي نشان داد كه پایداري در بين هيبردیدهاي ذرت دانه

داراي بيشترین  422و سينگل كراس  429سينگل كراس 

باشند )شيري و بهرامپور میاي توليد عملکرد دانه

2349.) 

 

دما و بارش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان طی دو سال زراعی مقادیر متوسط ماهانه   -2جدول 

(33-1332) 

 ماه

 ميزان بارندگی گراد(درجه حرارت )سانتی

 متوسط حداكثر حداقل متر()ميلی

2342 2343 2342 2343 2342 2343 2342 2343 

 3/22 9/29 3/22 4/22 4/23 2/23 4/9 4/4 فروردین

 0/24 2/29 3/22 9/29 2/24 4/24 9/23 4/4 اردیبهشت

 2/20 2/20 3/29 0/23 4/32 9/32 4/20 3/20 خرداد

 3/2 2/9 2/23 4/20 4/39 4/32 9/22 4/22 تير

 2/2 0/20 2/23 9/29 0/39 3/24 4/22 2/22 مرداد

 9/29 4/23 0/29 0/29 4/32 3/32 9/24 4/23 شهریور

 3/92 2/23 2/24 2/24 0/22 4/22 3/22 0/22 مهر

 3/93 4/29 3/22 2/22 2/29 4/20 9/0 3/4 آبان

 3/22 9/94 2/0 4/9 4/3 9/22 0/3 4/2 آذر
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 تاریخ کاشتدو سال و در دو  ای ذرتدانه عملکرد  -1شکل 

 .باشند می دارمعنی آماری اختالف فاقد هامیانگین مقایسۀ آزمون اساس بر مشترک حرف دارای هایستون

 

 وزن هزار دانه

اثر سال و هبيرید براي وزن هزار دانه در سطح 

دار بود. ولی اثر تاریخ كاشت احتمال یك درصد معنی

دار بود. وزن هزار دانه فقط براي اثرات متقابل غير معنی

هبيرید در سطح احتمال × تاریخ كاشت و سال × سال 

با توجه به (. 3ل دار مشاهد شد )جدویك درصد معنی

، بيشترین وزن هزار دانه طی دو سال زراعی 2شکل 

هشت ماه ( مربوط به تاریخ كاشت دهم اردیب43-2342)

ن است كه دهم اردیبهشت ماه بود. این نتيجه حاكی از آ

-براي هيبریدهاي مورد مطالعه در منطقه مغان مناسب

(. مقایسه ميانگين 2باشد )شکل ترین تاریخ كاشت می

هبيرید نشان داد كه سينگل كراس × ر متقابل سال اث

 تجزیه واریانس عملکرد دانه و اجزای عملکرد هبیریدهای ذرت در دو تاریخ کاشت طی دو سال زراعی  -3جدول 
 ميانگين مربعات 

درجه  منابع تغيير

 آزادي

 در دانه تعداد عمق دانه طول بالل وزن هزار دانه عملکرد دانه

 ردیف بالل

تعداد ردیف 

 در بالل دانه

 ns4/9 2/32** 2/29** 3/2292** 2/49222** 2/32** 2 سال

 ns4/2 ns2/222 ns2/243 ns2/2 ns4/2 ns3/2 0 تکرار

 ns4/399 **9/3929 **2/2 **2/203 **2/24 2/203** 2 تاریخ كاشت

 2/22* 4/4** 2/2** 3/329** 4/3229** 4/4** 9 هيبرید

تاریخ  ×سال 

 كاشت

2 **2/42 **2/2322 **0/2022 **2/2 **2/42 ns2/9 

 ns9/220 **2/2 *3/9 ns4/3 3/3223** 3/9* 9 هيبرید ×سال 

 ×تاریخ كاشت 

 هيبرید

9 ns2/2 ns2/2202 ns3/242 ns2/2 ns2/2 ns9/2 

تاریخ  ×سال 

 هيبرید ×كاشت 

9 ns0/2 ns3/232 ns9/20 ns2/2 ns0/2 ns4/2 

 9/24 4/30 2/2 0/220 4/024 9/2 99 خطا
C.V.  )2/22 4/22 2/4 9/4 0/4 3/34 )درصد 

nsباشددرصد می 2 درصد و 9دار در سطح احتمال دار، معنی، * و ** به ترتيب غير معنی. 
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بيشترین وزن هزار دانه در هر دو سال زراعی به  429

(. براساس نتایج حاصل 9خود اختصاص داد )جدول 

و سينگل كراس  429براي وزن هزار دانه سينگل كراس 

در (. 9از پایداري مطلوبی برخودار بودند )جدول  422

به دليل وجود شرایط تاریخ كاشت دهم اردیبهشت 

 زمان مدت و مساعد جهت انجام فتوسنتز جاري در گياه

 هايدانه به شده هاي توليداسيميالت انتقال جهت بيشتر

 در ولی یابد،می دانه افزایش هزار وزن رشد حال در

 هوا دماي نزولی دليل سير به پنجم تير ماه كاشت تاریخ

 دانه به فتوسنتزي انتقال مواد براي كمی فرصت گياه

دارد. با بررسی انجام شده توسط وفا و همکاران 

( پاسخ هيبریدهاي ذرت به تاریخ كاشت در 2343)

تاثير ن، تاریخ كاشت بر وزن هزار دانه منطقه اصفها

دار دارد.  همچنين بهترین تاریخ كاشت را براي معنی

ام هيبریدهاي ذرت مورد مطالعه در منطقه اصفهان سی

( اعالم 2222ا گزارش كردند. خان و همکاران )خرداد ر

كردند كه با تاخير در تاریخ كاشت وزن تك دانه كاهش 

 به زودرس ارقام در دانه هزار وزن باالترین باید.می

 از .(2222ریباوت و همکاران ) یکسان است آمده دست

 باالیی كچلی نسبتا از كه زودرس ارقام در طرفی

 كاهش هاآن در ذرت مخزن اندازه و هستند برخوردار

 با را خود مخزن عملکرد، كاهش جبران جهت یافته،

 با و نموده تنظيم مواد فتوسنتزي بودن فراهم به توجه

عملکرد  شدید كاهش از دانه هزار وزن افزایش

 .(2343كند )بزرگمهر و نستري می جلوگيري

 

 
 در دو سال و دو تاریخ کاشتای ذرت وزن هزار دانه  -2شکل 

 .باشند می دارمعنی آماری اختالف فاقد هامیانگین مقایسۀ آزمون اساس بر مشترک حرف دارای هایستون

 

 عمق دانه

تجزیه واریانس عمق دانه نشان داد كه در سطح 

احتمال یك درصد اثر سال، تاریخ كاشت و هيبرید 

تاریخ كاشت و × اثرات متقابل سال دار بود. فقط معنی

راي عمق دانه در سطح یك درصد هيبرید ب× سال 

براساس نتایج حاصل (. 3دار مشاهده شد )جدول معنی

تاریخ كاشت نشان × از مقایسه ميانگين اثر متقابل سال 

ترین تاریخ كاشت طی داد كه دهم اردیبهشت ماه مطلوب

( در شرایط آب و هوایی 2342-43دو سال زراعی )

مطالعه به مغان براي عمق دانه هيبریدهاي ذرت مورد 

(. از لحاظ عمق دانه در 3خود اختصاص داد )شکل 

هيبریدهاي ذرت مورد مطالعه در منطقه مغان براساس 

نتایج حاصله بهترین زمان كاشت دهم اردیبهشت ماه 

داراي بيشترین  022، سينگل كراس 9بود. طبق جدول 

عمق دانه در بين هيبریدهاي ذرت مورد مطالعه در 

( داشت. 2342-43ال زراعی )طی دو سمنطقه مغان 

( در مطالعه خود روي صفات 2334گلباشی و همکاران )
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اي هيبریدهاي ذرت مورد عملکرد و اجزاي عملکرد دانه

مطالعه در شرایط آب و هوایی مشهد اظهار كردند كه 

از نظر صفات قطر ساقه، قطر بالل،  9هيبرید شماره 

كل دانه در  چوپ بالل، تعداد ردیف دانه در بالل و تعداد

بالل حائز باالترین مقادیر نسبت به سایر هيبریدهاي 

بود. وليکن از عملکرد قابل توجهی برخوردار نبود كه 

دانه  322تواند كم بودن عمق دانه و وزن دليل آن را می

 نسبت به سایر هيبریدهاي مورد مطالعه باشد.

 

 
 در دو سال و دو تاریخ کاشتای ذرت عمق دانه  -3شکل 

 .باشند می دارمعنی آماری اختالف فاقد هامیانگین مقایسۀ آزمون اساس بر مشترک حرف دارای هایستون

 

  در دو سالهیبریدهای ذرت عملکرد دانه، وزن هزار دانه و عمق دانه میانگین  -4جدول 

 عملکرد دانه هيبرید سال

 )تن در هکتار(

 وزن هزار دانه

 )گرم(

 عمق دانه

 متر()ميلی

2342 

 cd2/4 b3/343 b22/2 429سينگل كراس 

 d2/4 ab4/334 b22/2 422سينگل كراس 

 de9/0 c9/323 b22/2 022سينگل كراس 

 ef3/9 a3/922 a33/2 094سينگل كراس 

 f9/9 c2/332 b22/2 322سينگل كراس 

2343 

 a2/4 cd4/329 de40/2 429سينگل كراس 

 ab0/3 de2/242 de43/2 422سينگل كراس 

 bcd 9/4 e 3/233 c 24/2 022سينگل كراس 

 abc2/3 de9/322 cd22/2 094سينگل كراس 

 bcd0/4 e2/244 e34/2 322سينگل كراس 

5%LSD 2/2 2/29 22/2 

 .ندارند داريمعنی تفاوت درصد پنج احتمال سطح در مشترك، حرف یك حداقل داراي هايميانگين ستون، هر در

 

 طول بالل

بر  و هيبرید كشت تاریخ ال، سطوحتاثير س 

 دار بود. فقططول بالل در سطح احتمال یك درصد معنی

تاریخ كاشت براي طول بالل در سطح × سال  متقابل اثر

مقایسه (. 3دار بود )جدول احتمال یك درصد معنی

(، تاریخ كاشت دهم 9ها نشان داد )شکل ميانگين

دو سال بيشترین طول بالل طی باعث اردیبهشت ماه 

هوایی مغان براي  (، در شرایط آب و2342-43زراعی )



 522                                             تحت تاثیر تاریخ کاشت در منطقه مغان           (.Zea mays L)ذرت  پایداری عملکرد دانهارزیابی 

شد. مقایسه ميانيگن طول هيبریدهاي ذرت مورد مطالعه 

بالل براي هيبریدهاي مورد مطالعه نشان داد كه سيگل 

متر بيشترین طول بالل را سانتی 9/23با  422كراس 

 تاریخ كه شد داده نشان آزمایشی در(.  9 داشت )جدول

كه  طوري به گذاردمی تاثير بالل طول بر كاشت

گرگان  منطقه در تير سوم تاریخ در بالل طول بيشترین

در تاریخ  (.2330 همکاران و مختارپور) آمد دست به

كاشت یکم خرداد ماه بيشينه طول بالل مربوط به 

متر و كمينه طول سانتی 0/22با طول  092سينگل كراس 

 92/29طول با  342بالل مربوط به سينگل كراس 

متر و این دو در تاریخ كاشت بيست و چهارم سانتی

 43/22خرداد ماه دوباره به ترتيب با داشتن طول بالل 

متر، بيشينه و كمينه طول بالل را داشتند سانتی 04/29و 

 (.2349)رحيمی و همکاران 

  

 

 
 در دو تاریخ کاشت و دو سالطول بالل ذرت   -4شکل 

 .باشند می دارمعنی آماری اختالف فاقد هامیانگین مقایسۀ آزمون اساس بر شترکم حرف دارای هایستون

 

 بالل ردیف در دانه تعداد

(، 3 ها )جدولطبق جدول تجزیه واریانس داده 

تعداد دانه در ردیف بالل فقط در بين تاریخ كاشت و 

هيبریدهاي ذرت مورد مطالعه در سطح احتمال یك 

دار ها غير معنیمتقابل آن دار شد. اثراتدرصد معنی

بودند. براساس تعداد دانه در ردیف بالل براي تاریخ 

كاشت دهم اردیبهشت ماه و پنجم تيرماه به ترتيب  

ترین تاریخ كاشت بودند. در نتيجه مطلوب 4/32و  2/92

براي صفت مذكور دهم اردیبهشت ماه در شرایط آب 

-عه میوهوایی مغان براي هيبریدهاي ذرت مورد مطال

تواند بيان كرد. مقایسه ميانگين هيبریدهاي مورد 

 9/92با  429مطالعه نشان داد كه سينگل كراس 

نسبت به سایر تعداد دانه در ردیف بالل بيشترین 

رحيمی و همکاران (. 9ذرت داشت )جدول هيبریدهاي 

( با مطالعه روي هيبریدهاي ذرت، تاریخ كاشت 2349)

دانه در ردیف بالل  9/30ين براي همه تيمارها با ميانگ

دار(. در یك گروه قرار دارند )اثر تاریخ كاشت غير معنی

ولی از نظر این صفت، بين هيبریدهاي مورد آزمایش 

دار وجود داشت. طوریکه سينگل كراس اختالف معنی

( را 4/92داراي بيشترین تعداد دانه در ردیف بالل ) 429

به دراز مدت  هاي دیررس با توجهگزارش كردند. رقم

بودن طول دوره رشدشان افزایش تعداد دانه در ردیف 

سيدشریفی و همکاران بالل در گياه ذرت را دارند )

 (. كه با نتایج ما مطابقت دارد.  2224

 

 دانه در بالل ردیف تعداد

مطابق نتایج تجزیه واریانس، اثر تاریخ كاشت  

در ب به ترتيو هيبرید براي تعداد ردیف دانه در بالل 
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دار بود. اثر سال درصد معنیو پنج سطح احتمال یك 

دار بود. همچنين اثرات براي صفت مذكور غير معنی

(. ميانگين 3دار مشاهده شد )جدول متقابل نيز غير معنی

تاریخ كاشت، دهم اردیبهشت ماه و تير ماه به ترتيب 

براي تعداد ردیف دانه در بالل بود. كه  4/20و  2/23

ت دهم اردیبهشت ماه داراي بيشترین تعداد تاریخ كاش

ردیف دانه در بالل داشت. مقایسه ميانگين هيبریدهاي 

 9/23با  094مورد مطالعه نشان داد كه سينگل كراس 

بيشترین تعداد ردیف دانه در بالل نسبت به سایر 

هيبریدهاي ذرت مورد مطالع در منطقه مغان طی 

جانس و  (.9( داشت )جدول 2342-43دوسال زراعی )

( بيان كردند كه تاریخ كاشت روي 2222همکاران )

داري دارد. طوریکه تاریخ هيبریدهاي ذرت تاثير معنی

كاشت نامناسب به علت شرایط محيطی نامساعد در 

زمان گرده افشانی باعث كاهش تعداد ردیف دانه در 

بنابراین با توجه به اینکه تاریخ كاشت  .شودبالل می

له گرده افشانی و تلقيح دانه شرایط نامناسب در مرح

نامناسبی داشته، ميانگين تعداد ردیف دانه در بالل 

هاي كمتري نسبت به تاریخ كاشت مناسب دارد. بين رقم

مورد آزمایش از نظر تعداد ردیف دانه در بالل اختالف 

 429داري وجود دارد. طوریکه سينگل كراس معنی

و ( 9/29بالل ) داراي بيشترین تعداد ردیف دانه در

داراي كمترین تعداد ردیف دانه در  342سيگل كراس 

 (.2349( بود )رحيمی و همکاران 3/23بالل )

 

 میانگین پنج هیبرید ذرت در  طول بالل، تعداد دانه در ردیف بالل و تعداد ردیف دانه در بالل -9جدول 

 ردیف دانه در باللتعداد  تعداد دانه در ردیف بالل متر(طول بالل )سانتی هيبرید

 c4/20 a9/92 b9/22 429سينگل كراس 

 ab2/23 b3/33 a9/23 422سينگل كراس 

 a9/23 c9/30 b0/22 022سينگل كراس 

 c4/20 c4/39 ab2/23 094سينگل كراس 

 bc2/24 d9/33 c9/22 322سينگل كراس 

5%LSD 2/2 9/2 0/2 

 .ندارند داريمعنی تفاوت درصد پنج احتمال سطح در ترك،مش حرف یك حداقل داراي هايميانگين ستون، هر در

 

 صفاتساده همبستگی 

صفات نشان داد كه ساده بررسی همبستگی 

عملکرد دانه با صفات طول بالل، تعداد دانه در ردیف 

الل در گياه همبستگی مثبت بالل و تعداد ردیف دانه در ب

ی ن هزار دانه و عمق دانه همبستگدار و با وزو معنی

 دیگر محققينكه با نتایج (، 0دار داشت )جدول غير معنی

دانه در طول بالل، تعداد كه دریافتند عملکرد دانه با 

بستگی دارد، مردیف و تعداد ردیف دانه در بالل ه

عبدیان و  ،2334بيرگی و همکاران  )آشفته مطابقت دارد

تعداد دانه در ردیف بالل با عمق دانه و (. 2334 همکاران

نتایج حاصل دار دارد. بالل همبستگی مثبت معنی طول

نشان داد كه عملکرد دانه ذرت ساده از جدول همبستگی 

-با تعداد دانه در ردیف بالل بيشترین ارتباط مثبت معنی

(. در كل بيتشرین ارتباط مثبت 0دار وجود دارد )جدول 

دار بين اجزاي عملکرد ذرت با هميگر مربوط به معنی

( است. همچنين 94/2ه با عمق دانه )وزن هزار دان

-29/2كمترین همبستگی نيز بين عمق دانه با طول بالل )

( گزارش 2349جمشيدي و همکاران )( وجود دارد. 

داري بين عملکرد دانه كردند كه همبشتگی مثبت و معنی

با تعداد دانه در بالل و قطر بالل وجود دارد. كه با نتایج 

 ما مطابقت دارد.
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 ذرت همبستگی ساده صفات ضرایب-6 جدول

ns  باشددار و معنی دار در سطح احتمال یك درصد می: به ترتيب غير معنی**و . 

 

 گیری کلینتیجه

 كشت مختلف هايتاریخ در آزمایش این نتایج

-43طی دو سال زراعی ( تير پنجم و دهم اردیبهشت)

دانه  عملکرد نظر از هيبرید برترین كه داد نشان 2342

 با داريمعنی به طور كه باشدمی 429 سينگل كراس

 اختالف آزمایش این در مطالعه مورد هيبریدهاي سایر

گل نسي دانه عملکرد نظر از هيبریدها ترینضعيف .دارد

 داد نشان یشآزما این نتایج مجموع بود. در 322كراس 

عملکرد و اجزاي  نظر از دهم اردیبهشت در كشت كه

همبستگی ساده  باشد.میتير پنجم  از دانه برتر عملکرد

صفات نشان داد كه عملکرد دانه با صفات طول بالل، 

تعداد دانه در ردیف بالل و تعداد ردیف دانه در بالل در 

و دار و با وزن هزار دانه گياه همبستگی مثبت و معنی

 دار داشت.عمق دانه همبستگی غير معنی
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