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 چکیده

 كاشت هايتاریخ به( .Zea mays L) فنولوژیکي ذرتصفات و  ارتفاع بوتهپاسخ عملکرد دانه،  بررسي منظور به 

 3172-71 زراعي سال دو طي تکرار چهار در تصادفي كامل هايبلوك طرح قالب در فاكتوریل صورت به آزمایشي مختلف،

 ومد عامل و( تير پنجم و اردیبهشت دهم) كاشت تاریخ مختلف سطح دو اول عامل. گرفت انجامدر ایستگاه تحقيقاتي مغان 

 049 كراس سينگل و 011 كراس سينگل  دیررس، گروه از 921 كراس سينگل و 914 كراس سينگلشامل  ذرت هيبرید پنج

 بين داريمعني تفاوت كه داد نشان آماري تجزیه نتایج .بودند رسزود گروه از 113 كراس سينگل و رسمتوسط گروه از

 914سينگل كراس  به مربوطو ارتفاع بوته  دانه عملکرد بيشترین .داشت وجودهيبریدها  و مختلف كشت هايتاریخ ،هاسال

 نجم تيرماهپ كشت تاریخ به نسبتو ارتفاع بوته  دانهبيشتر عملکرد  توليد موجب دهم اردیبهشت كشت تاریخ. بودند 921و 

به ترتيب بيشترین  113و سينگل كراس  914سينگل كراس درجه روز رشد از لحاظ صفات تعداد روز تا كاكل دهي و  .گردید

در منطقه  71و  3172 هاي مختلف طي دو سال زراعيو كمترین ميانگين را در بين هيبریدهاي مورد مطالعه در تاریخ كاشت

تاریخ كاشت دهم اردیبهشت ماه  بهمربوط  فيزیولوژیکبيشترین ميانگين روز تا رسيدگي  مغان به خود اختصاص دادند.

 یکفيزیولوژو روز تا رسيدگي درجه روز رشد بود. تجزیه رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نشان داد كه به ترتيب 

با عملکرد دانه هيبریدهاي ذرت مورد مطالعه در دو تاریخ كاشت مختلف )دهم اردیبهشت و پنجم تير( طي دو سال زراعي 

 توان از صفات فنولوژیکج حاصل ميبراساس نتای .دار در سطح احتمال یک درصد داشترتباط مثبت معنيدر منطقه مغان ا

 هاي كشت مختلف انتخاب كرد.هيبریدهاي ذرت را براي تاریخ بهترین به همراه عملکرد دانه

 

 شت، رگرسيون، ذرت، صفات فنولوژیکتاریخ كاارتفاع بوته، : کلیدی هایهواژ
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Abstract  

In order to investigate the response of grain yield, plant height and phenological traits of maize hybrids 

(Zea mays L.) to planting date, a factorial experiment was carried out based on complete randomized block 

design with four replications during two growing seasons (2013-2014) at Moghan Research Station. 

Treatments consisted of two planting dates (May 1 and June 25) 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). The results of statistical analysis showed a significant difference between years, planting 

dates and hybrids. The highest grain yield and plant height were related to SC704 and SC720. The results 

showed that the planting date on May 1 increased plant production compared to June 25. The highest average 

of days to physiological maturity related to planting date was May 1. SC704 and SC301 had the highest and 

lowest average of days to flowering and days to pollination in two different planting dates during two growing 

seasons (2013-2014) in Moghan region, respectively. Multiple regression analysis by stepwise method showed 

that in regards to days to pollination and days to physiological maturity with grain yield of maize hybrids there 

was a significant positive association (P<0.01) in two different planting dates (May 1 and June 25) during two 

growing seasons (2013-2014) in Moghan region. In conclusion, The phenological traits with grain yield can 

be used to select the best maize hybrids for different planting dates.  
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 مقدمه

ترین گياهان ( یکي از مهم.Zea mays Lذرت )

از لحاظ كشت م سوم راعي است كه بعد گندم و برنج مقاز

 و )ریبات را در بين غالت به خود اختصاص داده است

 زراعت در دانه توليد در موثر عوامل از. (2132همکاران 

 شرایط به توجه با مناسب كاشت تاریخ انتخاب ذرت،

 نامساعد شرایط در ذرت گياه است. اگر منطقه هر اقليمي

 نسبت كمتري توليد داراي هيبریدها شود، كشت محيطي
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-گرده اگر زیرا. بود خواهند معمولي ارقام سازگار به

 بادهاي مثل كشت، محيطي نامساعد شرایط با افشاني

 هيبریدها یکنواختي شود، مقارن رطوبت كمبود و گرم

 .(2132)مشاور و همکاران بود  خواهد ضعف نقطه یک

 اي حساس درمرحله ،تاریخ كاشت در استقرار گياهچه

یکنواختي و فرآیند توليد گياهان زراعي است طوریکه، 

درصد سبز شدن بذور تاثير زیادي بر روي عملکرد و 

. در این راستا (2132)موسوي و همکاران كيفيت دارد 

سرعت و درصد سبز راهکاري مورد نياز است تا بتواند 

هاي ذرت را در شرایط ر گياهچهشدن بذرها و استقرا

ت زودهنگام و تاخير در كشت تقویت نموده و كش

بيشتر از رطوبت خاك، عناصر غذایي و استفاده هر چه 

ب، این ترتيبه خورشيدي را براي گياه فراهم نماید.  تابش

گياه قادر خواهد بود در دماي كمتري در كشت زودهنگام 

مستقر شود و یا در حالت تاخيري در كشت قبل از وقوع 

سرماي زودرس پایيز دوره نموي خود را به پایان رساند 

 تعداد ذرت، كاشت در تأخير با .(2112)سوبيدي و ما 

-معني تفاوت ولي یافته، كاهش بالل هر ردیف در دانه

 دانه هزار وزن و بالل در دانه ردیف نظر تعداد از داري

 عملکرد كاهش (.2112)خان و همکاران وجود نداشت 

 شدن مصادف به دليل را ذرت هنگام دیر كاشت در دانه

 عدم همچنين و پایيزهسرماي  با هادانه شدن پر مرحله

ترابي و  .باشدمي رشد طول دوره در حرارتي نياز تامين

بيان كرد كه دماي مورد نياز براي ارقام  (2131) سلطاني

متفاوت بوده و دماي مطلوب در اصفهان مختلف ذرت 

كمتر از ارقام دیگر مورد  914 سينگل كراسبراي 

طي آزمایشي  (2131)آزمایش است. رحماني و همکاران 

 KSC403تاریخ كاشت روي ذرت ساالدي رقم  سهبا 

su  اع داري بر ارتفتاریخ كاشت تاثير معنياعالم كردند كه

 دویر و همکاران .بوته، قطر ساقه و طول بالل دارد

ذرت رس كه ارقام زودرس و متوسطكرد  اظهار (2111)

 در تاریخ كاشت اول )نيمه دوم فروردین ماه( به دليل عدم

بيشترین  ،همزماني مراحل گلدهي با درجه حرارت زیاد

با هدف ارزیابي  (2112)عباسي و آتيالد  دارند.عملکرد را 

هاي رویشي و گلدهي تاریخ كاشت بر مؤلفه تاثير

فنولوژي ذرت، سه رقم ذرت را در پنج تاریخ كاشت در 

درصد تاسل  21یک دورة دو ساله كشت كردند. زمان 

این حال،  . بارقم قرار داشت اثيرتدهي به شدت تحت 

درصد گرده افشاني و مراحل  22مرحلة گلدهي، زمان 

تاریخ كاشت و رقم  تاثيراز آن به شدت تحت  گلدهي بعد

باعث كاهش  در كاشت ذرت چون تاخيرقرار گرفتند. 

شود و تهيه مواد پرورده كافي طول دوره رشد گياه مي

)چوكان و دهد باشد، عملکرد دانه را كاهش مينمي

گزارش كردند  (2133) لي و همکاران (.2131شيرخاني 

در كاشت به علت باال بودن دما در شب و  تاخيركه 

ر یب مصرف ذخاهمچنين به دليل افزایش تنفس كه سب

ل كمتر آنها به دانه، سبب كاهش كربوهيدرات و انتقا

شود. كاشت دیرهنگام موجب ذرت ميدر عملکرد دانه 

ان رطوبت دانه مان ظهور كاكل و افزایش ميزدر ز تاخير

شيري و . (2117)چوكان  شوددر زمان برداشت مي

-هيبرید مي اعالم كردند كه عملکرد هر (2132) بهرامپور

تواند ناشي از پتانسيل آن هيبرید باشد. بنابراین، براي 

حصول حداكثر عملکرد الزم است براي هر هيبرید 

 همکارانو  ریبات فراهم كرد.شرایط مورد نياز آن را 

اظهار داشتند كه تعداد روزهاي بعد از كاشت تا  (2132)

داري كاهش در كاشت، به طور معني تاخيرظهور كاكل با 

در كاشت باعث  تاخيریابد. به طور متوسط، دو روز مي

شود. سه هفته هاي ذرت ميدر ظهور كاكل تاخيریک روز 

در كاشت پس از اول و آخر خرداد، نيز به ترتيب  تاخير

 شود.در ظهور كاكل مي تاخيرروز  2و  31باعث 

ر بررسي اثر تاریخ كاشت د (2119) همکاران و كاپریستو

و تعجيل در كاشت  تاخيرروي ذرت چنين گزارش كرد كه 

دهد. دليل كاهش عملکرد عملکرد دانه ذرت را كاهش مي

كاهش دماي تجمعي دریافتي از دانه در كشت دیرهنگام 

دانه گزارش  ان كاكل دهي تا رسيدن فيزیولوژیکزم

 .(2119)كاپریستو و همکاران  اشتشده
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 بر كاشت تاریخ اثر بررسي منظوره مطالعه ب این       

 فمختل هيبریدهاي فنولوژيو  ارتفاع بوتهعملکرد دانه، 

 به اجرا در آمد. رسيدگي مختلف هايگروه ذرت از

 

 هامواد و روش

 3171 و 3172 زراعي سال دو طي تحقيق این 

 ترینشمالي در واقع مغان كشاورزي تحقيقات مركز در

 عرض دقيقه 43 و درجه 17 بين) اردبيل استان نقطه

 42 ارتفاع و شرقي طول دقيقه 12 و درجه 49 و شمالي

 آمار براساس. شد اجرا( آزاد دریاي سطح از متر 21 تا

 اد،آب پارس سينوپتيک هواشناسي ایستگاه هوایي و آب

 داراي بوده، خفيف بياباني نيمه اقليم جزء منطقه این

 بيشينه. باشدمي گرم هايتابستان و مالیم هايزمستان

 و ماه مرداد در سلسيوس درجه 4/13 متوسط با دما

 ثبت ماه دي در سلسيوس درجه 4/3 متوسط دما كمينه

 يزن مطالعه مورد منطقه ساليانه بارندگي متوسط و شده

 بستر تهيه عمليات .استشده گزارش مترميلي 2/197

 بهاره تسطيح و دیسک رتيواتور، برگردان، شخم شامل

 هکتار در كيلوگرم 111 معـادل كاشـت، از قبل. بود

 نيمي كه اوره هکتار در كيلوگرم  111 و آمونيوم فسفات

 برگـي 31 تـا 9 مرحلـه در مـابقي و كاشت از قبل آن از

 صورت آبياري سپس و شد توزیع سرك كود عنوان بـه

 92 فاصله به خط چهار شامل آزمایشي كرت هر. گرفت

 هر خط، روي در كه بود متر 90/2 طول به و مترسانتي

 هكاشت دستي صورت به متر سانتي 39 فاصله به بوته 12

 كاشت، خطوط فاصله مترسانتي 92 احتساب با. شد

 از پس. بود هکتار در بوته هزار 92 حدود در كشت تراكم

 از بعد روز 39 حدود) برگي 4-2 مرحله در كردن تنک

 وجين. شد داشته نگه نقطه هر در بوته یک فقط( كاشت

 نهـایي مراحـل تا كاشت ابتدایي مرحله از هرز هايعلف

 اهكرت كليه در بردارينمونه .شد انجام دستي صورت به

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

-متر مربع بوته 2/4 معادل سطحي سه ردیف وسط، از

 به بوته 31 تعداد و برداشت بر كف صورت به ذرت هاي

عملکرد دانه،  گيري صفاتاندازه جهت تصادفي طور

-كاكل تا روز روز تا سبز شدن، تعداد دتعداارتفاع بوته، 

 رسيدگي تا روز تعداد و افشاني گرده تا روز دهي، تعداد

  .شد انتخاب فيزیولوژیکي

آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح 

چهار تکرار به اجرا درآمد.  با هاي كامل تصادفيبلوك

هاي آزمایش پنج هيبرید ذرت )سينگل كراس یکي از عامل

از گروه دیررس،  سينگل كراس  921و سينگل كراس  914

رس و سينگل از گروه متوسط 049و سينگل كراس  011

از گروه زودرس( و عامل دوم تاریخ كاشت  113كراس 

 دهم اردیبهشت ماه و پنجم تير ماهشامل در دو سطح 

 .بودند

نرم  از استفاده با هاداده آماري تحليل و تجزیه 

 با نيز هاميانگين مقایسه و انجام  SPSSآماري افزار

 ( درLSDداري )معنيحداقل اختالف  آزمون از استفاده

 .شد صورت درصد پنج احتمال سطح

 

 نتایج و بحث

 عملکرد دانه

( نشان 3ها )جدول نتایج تجزیه واریانس داده

در سطح  يدارختالف معنيا ذرت هاي هيبریدبين داد كه 

× . اثرات متقابل سال شتداوجود احتمال یک درصد 

براي عملکرد دانه به ترتيب  هيبرید× تاریخ كاشت و سال 

دار بود. ولي اثر در سطح احتمال یک و پنج درصد معني

ار دو اثر سه جانبه معني هيبرید× متقابل تاریخ كاشت 

تاریخ كاشت × نبود. مقایسه ميانگين اثر متقابل سال 

عملکرد دانه ذرت نشان داد كه بيشترین و پایدارترین 

و هوایي مغان مربوط  اي ذرت در شرایط آبعملکرد دانه

به تاریخ كاشت دهم اردیبهشت ماه طي دو سال زراعي 

نتایج مربوط به مقایسه (. 3مورد مطالعه بود )شکل 

هيبرید نشان داد كه سينگل × ميانگين اثر متقابل سال 

بيشترین و پایدارترین  921و سينگل كراس  914كراس 

ز لحاظ اي طي دو سال زراعي را داشتند كه اعملکرد دانه

دار هاي مورد مطالعه معنيآماري با سایر سينگل كراس

 (.2بودند )شکل 
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در بررسي تاریخ ( 2119) مختارپور و همکاران

اظهار كردند كه تاریخ هاي مختلف تابستانه در ذرت كشت

، بهترین گرگاندر شرایط آب و هوایي تير ماه  39كاشت 

باشد. اي ميدانهوضعيت از لحاظ ميزان توليد عملکرد 

( با بررسي سه تارخ 2131همچنين بدلي و همکاران )

خرداد(  32خرداد و  3اردیبهشت،  39كاشت مختلف )

عنوان كردند كه بهترین تاریخ  KSC704روي هيبرید 

 39كاشت با عملکرد دانه بيشتر مربوط به تاریخ كاشت 

احتماال به دليل اردیبهشت ماه در منطقه مغان است. 

تر، تراكم بوته و آرایش كاشت مطلوب و ار سریعاستقر

رقابت كمتر، این گياهان در یک زمان معين ماده خشک و 

عملکرد دانه بيشتري توليد نمودند. بطور كلي ميزان اشعه 

جذب شده ببه صورت خطي با ميزان پوشش برگي یک 

مطالعه  (.2132ریبات و همکاران كانوپي همبستگي دارد )

هاي ایط آب و هوایي مشهد بين هيبریدانجام شده در شر

بيشترین و  211اي، رقم تجاري سينگل كراس ذرت دانه

تن در هکتار( را دارا  9/31اي )پایدارترین عملکرد دانه

نداشت  914داري با سينگل كراس بود. ولي تفاوت معني

 (. 2131)گلباشي و همکاران 

 

های کاشت و فنولوژیکی در هیبریدهای ذرت در تاریخ ارتفاع بوتهتجزیه واریانس عملکرد دانه و نتایج  -1جدول 

 (1332-33مختلف طی دو سال زراعی )

 منابع تغيير
درجات 

 آزاداي

 ميانگين مربعات

روز تا تعداد 

 كاكل دهي

تعداد روز 

تا سبز 

 شدن

 عملکرد دانه ارتفاع بوته

تعداد 

روز تا 

گرده 

 افشاني

رسيدگي تا روز 

 فيزیولوژیک

 9/12ns 1/71ns 24/12ns 3/23ns 11/02ns 7/33ns 3 سال

/ سالتکرار  0 37/31  31/1  12/421  99/1  12/32  17/0  

 **1124/12ns 1/91ns 427/42ns 209/23ns 112/92ns 310/13 3 تاریخ كاشت

 **1/31ns 711/71* 9/77** 03/11** 142/03 *73/29 4 هيبرید

تاریخ كاشت× سال   3 121/13** 1/21ns 311/11ns 91/13** 94/13** 3/73ns 

هيبرید× سال   4 34/10ns 1/31ns 324/01ns 4/97* 3/34ns 1/42ns 

هيبرید× تاریخ كاشت   4 1/33ns 1/11ns 971/90** 2/23ns 31/30* 329/41** 

× تاریخ كاشت × سال 

 هيبرید
4 1/99** 1/31ns 41/11ns 1/29ns 3/34** 1/42ns 

13/1 24 خطا  21/3  22/311  17/3  11/1  21/3  

12/3 ضریب تغييرات )%(  23/3  74/4  11/19  97/1  41/1  
ns، *  مي باشد. دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار و معنيبه ترتيب غيرمعني **و 
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ذرت دانه عملکرد بر سال و تاریخ کاشت  تاثیر  -1شکل   

 .باشنددار میها فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینستون

 

 

 
دانه ذرت عملکرد سال و هیبرید بر تاثیر  -2ل شک  

 .باشنددار میآماری معنی ها فاقد اختالفهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینستون

 

 ارتفاع بوته

ها نشان داد كه اثر نتایج تجزیه مركب داده

دار بود. همچنين معنيدرصد  پنجهيبرید در سطح احتمال 

اري دهيبرید اختالف معني× فقط اثر متقابل تاریخ كاشت 

(. 3در سطح احتمال یک درصد وجود داشت )جدول 

ان هيبرید نش× مقایسه ميانگين اثر متقابل تاریخ كاشت 

بيشترین ارتفاع بوته را در هر  921داد كه سينگل كراس 

 رحماني(. 1دو تاریخ كاشت به خود اختصاص داد )شکل 

 و تراكم كاشت تاریخ اثر بررسي در (2131) و همکاران

 تير 31 تاریخ كاشت داشتند، اظهار شيرین تذر در بوته

 مترسانتي 0/391متوسط  با را بوته ارتفاع بيشترینماه 

با  ماه خرداد 22 كاشت تاریخدر  بوته ارتفاع كمترین و

 افزایش. داد اختصاص خود به مترسانتي 3/341 متوسط

 درش از حاصل تغييرات ترینمعموالً مشخص بوته ارتفاع

 رد تواندمي بوته ارتفاع افزایش. است بيشتر گياهان در

مزیت  یک گياهي جامعه در رقابت نظر از اكثر گياهان

، (2133)انصاري نيا و همکاران در تحقيق شود.  محسوب

 33 و 2 كاشت هايتاریخ برايذرت گياه  ارتفاع حداكثر

 آمد بدست مترسانتي 9/227و  9/229ترتيب  ماه به مرداد

. یافت كاهش درصد 1/23كاشت  در تاخير با گياه ارتفاع و

 دیررس هايژنوتيپ براي گياه ارتفاع به طوري كه

متر( سانتي 1/241) زودرس و متر(سانتي 2/241)
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-وسطمت ژنوتيپ براي گياه ارتفاع حداقل و بيشترین بود

ایشان  متر بود.سانتي 4/220رس بدست آمد كه برابر 

 كاهش روز، طول كه كوتاه شدن داشتندهمچنين اظهار 

 موجب فتوسنتز و نور كاهش جذب آن متعاقب و دما

 3) آخر كاشت تاریخ در ارتفاع بوته و رشد كاهش

 با. شد قبلي هايكاشت به تاریخ نسبت( شهریور ماه

 ارقام از بيشتر 914 رقم رشد طول دوره اینکه به توجه

 در را ساقه ارتفاع بودن باال لذا آزمایشي است، دیگر

در  هيبرید این ذاتي پتانسيل از ناشي را 914 هيبرید

 هايگره ميان فاصله و ساقه بيشتر گره تعداد داشتن

 .دانستند هيبرید این در بيشتر

 

 
ارتفاع بوته ذرت تاریخ کاشت و هیبرید بر تاثیر  -3شکل  

 .باشنددار میها فاقد اختالف آماری معنیمیانگینهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ ستون

 

 تعداد روز تا سبز شدن

هيچ مركب مطابق جدول تجزیه واریانس 

 وهيبرید  داري بين اثر سال، تاریخ كاشت،اختالف معني

ها براي تعداد روز تا سبز شدن وجود اثرات متقابل آن

 ترینمناسب (2119) همکارانو محمود  (.3)جدول نداشت 

 11 الي 22 بين را ذرتبذر  زنيجوانه براي خاك دماي

 تاریخ اثرات بررسي با. كردند گزارش گرادسانتي درجه

 در تاخير با كه كردند گزارش ذرت روي فنولوژي كشت

 .شودمي كاسته شدن سبز جهت الزم روز از تعداد كاشت

براي  ( الزمGDD) 3رشدي روز درجه باال، بدليل دماي

 و شودمي تامين كوتاهي زمان مدت در شدن سبز مرحله

 باالتري سرعت با زایشي یا رشدي مرحله به ورود

 به توجه با. (2112نيلسون و همکاران ) گيردمي صورت

 وجود و مطالعه مورد هيبریدهاي بذور در باال زیست قوه

                                                           
1- Growing Degree Days  

از نظر  زني،جوانه براي الایده بسيار خاكي شرایط

 داريمعني اختالف هاكرت تمامي در شدن سبز درصد

يلو )عل شدند سبز بذور صد در دص تقریبا و نداشتوجود 

 مطابقت دارد. این پژوهشكه با نتایج  ،(2131و همکاران، 

 

 تعداد روز تا کاکل دهی

-براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

براي تعداد روز تا كاكل دهي در  هاي ذرتبریدهي بينها، 

دار وجود داشت. درصد اختالف معني پنجسطح احتمال 

تاریخ كاشت در سطح احتمال یک درصد × اثرمتقابل سال 

اثر متقابل سه  دار بود.معنيبراي تعداد روز تا كاكل دهي 

نيز براي صفت  هيبرید× تاریخ كاشت × جانبه سال 

مشاهده داري عنياختالف ممذكور در سطح یک درصد 

× (. مقایسه ميانگين اثر سه جانبه سال 3شد )جدول 
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و  914سينگل كراس رید نشان داد كه هيب ×تاریخ كاشت 

به ترتيب بيشترین و كمترین تعداد  113سينگل كراس 

روز تا كاكل دهي را در بين هيبریدهاي مورد مطالعه در 

 3172-71هاي مختلف طي دو سال زراعي تاریخ كاشت

(. 2در منطقه مغان به خود اختصاص دادند )جدول 

 سرعت علت به شاید رشد دوره رشدي تغييرات مراحل

ز،  رو طول و حرارت درجه بيشتر تاثير یا و رشد بيشتر

 ميزان نهایت در وشده و در نتيجه گياه  انجام سریعتر

 (.2112)زمانيان  نمایدمي دریافت رشد كمتري روز درجه

-روز درجه كه گزارش كردند (2112) همکارانو  نيلسون

 كاشت در تأخير با ظهور ابریشم مرحله براي الزم رشد

 نيز اهيبریده بين هاميانگين نتایج مقایسه. یابدمي كاهش

باالترین و هيبرید   KSC704هيبرید  كه داد نشان

OSSK500 كاكل دهي تا كاشت از حرارتي واحد كمترین 

 هم (2117) . چوكان(2134)وفا و همکاران بودند  دارا را

 هيبریدهاي به نسبت هيبریدهاي زودرس كه كردند اظهار

 و كاكل ظهور تا كمتري درجه روز رشدبه  نياز دیررس

ل كاك زمان تفاوت در از بخشي. دارند سياه الیه تشکيل

 هاياندام و تعداد اجزاء به توانمي را هيبریدها بين دهي

به  گلدهي تا روز تعداد .داد نسبت شده توليد گياهي

به طوري است  كاشت تاریخ اثر تحت معني داري صورت

 جهت الزم نور ميزان جذب دليل به زودتر كشتدر  كه

 و شده جذب زودتر دمایي مجموع زایشي، فاز به ورود

 هايتكش تاریخ به نسبت كمتري در فاصله گياه نتيجه در

 در تغيير .(2117همکاران )كامارا و رود مي گل به دیرتر

 تحت را رشد روزهاي درجه و كاشت، فنولوژي تاریخ

 انگياه زود بسيار كاشت طوركلي، به. دهدمي قرار تأثير

 دليل به را گياهچه استقرار است ممکن گرمادوست زراعي

 نيز هنگام دیر كاشت دهد، قرار مخاطره در هوا خنکي

 هنگام زود گلدهي و رشد رویشي محدودیت با معموالً

 .است همراه گياه

 درجه روز رشد

بين ها نشان داد كه تجزیه واریانس داده

دار اختالف معنيدرجه روز رشد براي  هيبریدهاي ذرت

دو متقابل در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. اثر 

اي برهيبرید × تاریخ كاشت و تاریخ كاشت × سال جانبه 

داري معنيدر سطح احتمال یک درصد درجه روز رشد 

 ×تاریخ كاشت × . همچنين اثر متقابل سه جانبه سال بود

 يدارمعنيدر سطح یک درصد براي صفت مذكور  هيبرید

(. مقایسه ميانگين اثر سه جانبه 3مشاهده شد )جدول 

هيبرید نشان داد، كه سينگل كراس × تاریخ كاشت × سال 

ب بيشترین و كمترین به ترتي 113و سينگل كراس  914

را در بين هيبریدهاي مورد مطالعه در درجه روز رشد 

 3172-71هاي مختلف طي دو سال زراعي تاریخ كاشت

 نتایج (.2در منطقه مغان به خود اختصاص دادند )جدول 

كه هيبرید  داد نشان هيبریدها بين هاميانگين مقایسه

KSC704  باالترین و هيبریدKSC500 واحد كمترین 

باشد. مي را دارا گرده دانه ظهور تا كاشت از حرارتي

 دادتع بودن تررسدیر به دليل مذكور هيبرید بنابراین،

 تا داشته نياز بيشتري رشد–درجه روز همچنين و روز

 .(2134)وفا و همکاران برسد  دانه گرده ظهور مرحله به

 تعداد كه داشتند اظهار( 2130) سينگ برار و همکاران

 ،كاشت در تاخير با گرده افشاني كاشت تا از بعد روزهاي

 در موضوع این .یابديم كاهش داريمعني طور به

 هاي كاشت تاریخ دردرجه روز رشد  ميانگين بررسي

 تكاش در تاخير با بطوریکه .شد مشخص مختلف بيشتر

درجه روز رشد   چهارم ميانگين تا اول كاشت تاریخ از

 تاریخ در روند این و داشت كاهشي هيبریدها روند كليه

 دارمعني یک درصد احتمال سطح در مختلف هايكاشت

 (.2131)چوكان و شيرخاني  بود
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مقایسه میانگین سال، تاریخ کاشت و هیبریدهای ذرت برای تعداد  -2جدول 

 درجه روز رشد روز تا کاکل دهی و

 سال
 درجه روز رشد هيبرید تاریخ كاشت

تعداد روز تا كاكل 

 دهي

3172 

 دهم اردیبهشت
 

SC704 92/00  92/09  

SC720 11/00  22/07  

SC647 92/03  22/02  

TWC600 92/04  11/09  

SC301 11/01  21/04  

 پنجم تير
 

SC704 11/22  11/01  

SC720 11/24  11/01  

SC647 11/22  11/29  

TWC600 11/22  11/29  

SC301 11/22  11/29  

3171 

 دهم اردیبهشت
 

SC704 11/92  92/07  

SC720 92/93  11/07  

SC647 92/09  92/09  

TWC600 22/93  11/07  

SC301 22/00  11/01  

 پنجم تير
 

SC704 21/20  22/24  

SC720 22/20  21/21  

SC647 22/21  92/47  

TWC600 21/22  22/23  

SC301 92/21  11/42  

LSD5% 99/1  97/1  

 

 

 فیزیولوژیکی رسیدگی تا روز

تجزیه واریانس مركب دو ساله نشان داد كه 

 ×فقط اثر تاریخ كاشت، هيبرید و اثر متقابل تاریخ كاشت 

هيبرید در سطح احتمال یک درصد براي روز تا رسيدگي 

(. مقایسه ميانگين اثر 3دار بود )جدول معني فيزیولوژیک

هيبرید از نظر روز تا رسيدگي × متقابل تاریخ كاشت 

 در تاریخ كاشت هانشان داد كه تمام هيبرید فيزیولوژیک

دهم اردیبهشت ماه نسبت به پنجم تيرماه تعداد روز تا 

 چه هر (. زیرا4بيشتر است )شکل  فيزیولوژیکرسيدگي 

 شرایط و سرد روزهاي به گياه رشد پایاني مراحل

 و خاطر رطوبت به شودمي نزدیک هوایي و آب نامساعد

 و شده بيشتر رسيدگي دوره طول محيط، حرارت كاهش

همکاران  وپور مندهافتاد.  خواهد تأخير به رسيدگي زمان

 چون طول ذرت كاشت در تاخير كه كردند اعالم (2132)

 يكاف پرورده موادتهيه  و كندمي كوتاه را گياه رشد دوره

سينگ برار و  .دهدمي كاهش دانه را عملکرد باشد،نمي

 دیر كاشت هايتاریخ كه نمودندگزارش  ( 2130همکاران )

 بين رشد روز درجه حرارتي شاخص كاهش علت به

 در و حرارت درجه كاهش شروع و دهي كاكل مرحله
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-نمي توصيه مورد رشد دوره طول نشدن كامل نتيجه،

 خود مطالعات در (2111) همکارانو دویر  .باشند

 فيزیولوژیک رسيدن تا كاشت از GDDميزان  كه دریافتند

 و رسميان از هيبریدهاي بيشتر دیررس هيبریدهاي در

 يط دیررس هيبریدهاي كه و نتيجه گرفتند است زودرس

 رشد دوره تکميل براي بيشتري GDDرشد  فصل

 هاآن زایشي رشد دورهGDD  ولي دارند نياز رویشي

 در هيبریدهاي دانه شدن پر سرعت است. لذا كمتر

 خواهد زودرس رس وميان هيبریدهاي از بيشتر دیررس

 بود.

 

 
ذرت فیزیولوژیکتاریخ کاشت و هیبرید بر روز تا رسیدگی  تاثیر  -4شکل  

.باشنددار میها فاقد اختالف آماری معنیمیانگینهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ ستون  

 

ه درجتجزیه رگرسيون چندگانه نشان داد كه به ترتيب 

 با عملکرد دانه فيزیولوژیکو روز تا رسيدگي روز رشد 

ختلف مورد مطالعه در دو تاریخ كاشت م هيبریدهاي ذرت

)دهم اردیبهشت و پنجم تيرماه( طي دو سال زراعي در 

دار در سطح احتمال یک معنيو منطقه مغان ارتباط مثبت 

 صفات همبستگي بررسي(. 1درصد وجود داشت )جدول 

 سال دو هر در كاشت مختلف تاریخ در دانه عملکرد با

 و مثبت همبستگي داراي دانه عملکرد كه نمود مشخص

)آشفته بيراقي و همکاران دارد  بوته ارتفاع با دارمعني

 به دانه گام، عملکرد به گام رگرسيون تجزیه در .(2133

 مقابل برخي صفات در وابسته متغير عنوان

 قلمست متغيرهاي عنوان مورفولوژیکي و فنولوژیکي به

 پرشدن دانه يدوره صفت تنها. گرفت قرار مورد بررسي

 دعملکر با بود كه صفتي تنها صفت این و شد مدل وارد

 از درصد 01 و داد نشان دارو معني مثبت همبستگي دانه

پور و )خدارحم نمود توجيه را دانه تغييرات عملکرد

 و گياه ارتفاع اثر (2131)ترابي و سلطاني  (.2131چوكان 

 رظهو زمان نقش و دانسته موثر در عملکرد را بالل ارتفاع

تجزیه . كردند تلقي اهميت كم را گياه ماده در اندام

رگرسيون به روش گام به گام در مطالعه جليلي و 

نشان داد كه صفات تعداد روز تا  (2117) همکاران

بر عملکرد دانه درجه روز رشد و  فيزیولوژیکرسيدگي 

ذرت اثر مستقيم و مثبت داشتند. كه حاكي از تاثير مثبت 

كه با دهد این صفات بر عملکرد دانه بوده و نشان مي

افزایش این صفات عملکرد دانه در هيبریدهاي مورد 

یابد. مطالعه افزایش مي
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 گیری کلینتیجه

دهم  كشت تاریخدو  در آزمایش این نتایج 

 از دهيبری برترین كه داد نشان پنجم تيرماه و اردیبهشت

 آزمایش این نتایجباشد. مي 914 دانه عملکرد نظر

عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد روز تا صفات براساس 

و تعداد روز تا رسيدگي درجه روز رشد كاكل دهي و 

كشت در دهم اردیبهشت ماه نشان داد كه  فيزیولوژیک

ي هيبریدهاي مورد برابهتر از كشت در پنجم تير ماه 

تجزیه رگرسيون چندگانه  مطالعه در منطقه مغان است.

درجه روز به روش گام به گام نشان داد كه به ترتيب 

با عملکرد دانه  فيزیولوژیکو روز تا رسيدگي رشد 

مختلف  هيبریدهاي ذرت مورد مطالعه در دو تاریخ كاشت

-71)دهم اردیبهشت و پنجم تيرماه( طي دو سال زراعي )

دار در سطح ( در منطقه مغان ارتباط مثبت معني3172

 از درصد 91باالي  احتمال یک درصد وجود دارد و

 نماید.مي توجيه را دانه تغييرات عملکرد
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