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  چکيده

  

به منظور بررسي اثر تراكم بوته و تاريخ كاشت بر عملكرد اقتصادي و درصد قند ذرت شيرين 

 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه تربيت مدرس واقع در غرب تهران به ١٣٨٣آزمايشي مزرعه اي در سال 

در .  تكرار انجام شد٤ايش كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با صورت آزم

به عنوان ) يكم خرداد، بيستم خرداد، دهم تير و سي ام تير(اين تحقيق تاريخ كاشت ذرت در چهار سطح 

رعي به عنوان عامل ف)  هزار بوته در هكتار٧٥ و ٦٥، ٥٥، ٤٥(عامل اصلي و تراكم بوته در چهار سطح 

عملکرد و اجزاي عملكرد شامل تعداد رديف دانه در بالل و تعداد دانه در رديف، . در نظر گرفته شدند

جمع . وزن دانه و صفات ظاهري بالل شامل تعداد بالل در بوته، طول بالل، قطر بالل، اندازه گيري شد

مختلف متفاوت و بندي نتايج حاكي از آن است كه عملكرد بالل ذرت شيرين در تاريخ كشت هاي 

 بوته ٧٥٠٠٠ تن در هکتار مربوط به تيمار كشت در تاريخ بيستم خرداد با تراكم ٥/٣٢بيشترين مقدار آن 

از نظر كيفيت بالل نيز تيمار مزبور به . عملكرد بالل تحت تاثير تراكم بوته نيز واقع شد. در هكتار بود

درصد ساكارز خالص دانه اين تيمار به ترتيب عنوان تركيب برتر شناخته شد، زيرا درصد كل قند ها و 

 تن بالل ٢٨به اين ترتيب كشت ذرت شيرين در تاريخ بيستم خرداد با توليد .  درصد بود٩٧/٤ و ٩٦/٦

 درصد افزايش نسبت به كشت زود هنگام ايجاد كرده و افزايش تعداد بالل در ٦/٢٢در هكتار، حدود 

  .كرد تك بوته اي را جبران كرده استواحد سطح در تراكم هاي باالتر كاهش عمل

  
  درصد قند ذرت شيرين، تراكم بوته، تاريخ كاشت، عملكرد اقتصادي بالل، :هاي كليدي واژه

 
  مقدمه
غالت پاييزه بعد از برداشت در بسياري از مناطق کشور 

 تا كاشت بعدي در پاييز يك خالء ،در اواخر بهارو کلزا 
يك گياه کشت . دارد روزه وجود ٩٠ تا ٨٠زماني حدود 

تواند موجب استفاده بهينه  مناسب در اين فاصله زماني مي
 .Zea mays var)ذرت شيرين. دگرداز زمين و زمان 

saccarata)  روز تا٨٥ تا ٧٥ (سبتاً كوتاهنبا دوره رشد  
گزينه مناسبي براي ) زمان برداشت محصول اقتصادي
 .(Alessi, 1975) باشدکشت در اين دوره زماني کوتاه مي

به عنوان يک گياه  کاشت ذرت شيرين در ايراناز آنجا که 
 تحقيقات انجام شده روي چندان معمول نبوده لذازراعي 

 مصرف عالوه بر. باشد اين گياه بسيار اندک و پراکنده مي
 ) درصد مصرف كل٢٥ تا ٢٠(  ذرت شيرين خوريتازه

بخش عمده آن پس از تبديل در صنايع غذايي به صورت 
   .گيرد قرار مياستفاده منجمد يا به صورت كنسرو مورد 

 تحقيقاتي درهاي اولويتتاريخ كاشت يكي از تعيين 
 اين عامل .باشد ه ميق يك محصول جديد در هر منطکشت

 و اي در موفقيت كاشت ذرت شيرين دارد اهميت ويژه
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دهد  را تحت تاثير قرار ميعملكرد بالل و دانه قابل كنسرو
(Mokhtarpour, 2002). ،زمان كاشت بر سرعت رويش 

هاي زايشي،  ر انداموتراكم نهائي، شادابي مزرعه، تاريخ ظه
 عالوه بر .گرده افشاني و زمان رسيدن تأثير خواهد گذاشت

تعداد  نيز از طريق تنظيم تراكم بوته در واحد سطحاين 
 طول بالل، محصول قابل كنسرو و  وپنجه، تعداد بالل

هاي هرز را تحت  شيرين در رقابت با علفتوانايي ذرت 
كاشت ذرت شيرين در مناطق مختلف، . دهد تاثير قرار مي

ويژه دماي محيط،  تابع شرايط آب و هوائي منطقه به
 براي حصول  به طور مثال.باشد خاك ميي دماو  رطوبت

 در حداكثر عملكرد بالل از كشت بهاره ذرت شيرين
 و (Mokhtarpour, 2002) عراقي محله گرگانطقه من

ترتيب به (Hasanzadeh Moqaddam, 1996) ارسنجان
 شده  خرداد توصيه٣٠  و ارديبهشت١٠تاريخ کشتهاي 

كشت ذرت شيرين   قبلیدر حاليکه بر اساس گزارش .است
  تير بيشترين عملکرد دانه را داشته استدهمدر تاريخ 

(Nour Mohammadi, 2002). تحقيقات همچنين 
Karamzadeh & Kashani (1994)  نشان داد که عملکرد

 مرداد در منطقه خوزستان به ٥دانه در تاريخ کاشت 
بر  کما اينکه . تير بود١٥مراتب باالتر از تاريخ کاشت 

در شرايط اقليمي گرم و  Herbek (1986)هاي  اساس يافته
بر گرده افشاني و پر شدن دانه  در کاشت تاخيرخشک، 

. گرددش عملکرد دانه ميتاثير گذاشته و باعث کاه
 نيز حاكي از آن است که با Hunter (1980)ي ها يافته

تهيه  تاخير در کاشت، طول دوره رشد گياه کاهش يافته و
   .يابد ها کاهش مي آسيميالت کافي جهت ذخيره در دانه

تاريخ کاشت صفات مهمي از قبيل عملکرد، اجزاي 
تحت تاثير هاي ظاهري بوته و بالل را عملکرد و ويژگي

 Rastgar (2000) نتيجه مطالعاتطور مثال به. دهدقرار مي
در استان مازندران نشان داده است كه تاريخ كاشت بر 
تعداد دانه در رديف، تعداد كل دانه در بالل، طول بالل، 

و قطر ساقه ذرت شيرين  وزن هزار دانه، وزن چوب بالل
  Nour Mohammadi.داردداري  تاثير معني KSC404رقم 

اثر تاريخ کاشت روي در آزمايشي نشان داد که  (2002)
 باشدميدار نتعداد رديف دانه در بالل معني ارتفاع بوته و

. دهد تحت تاثير قرار ميولي صفت تعداد دانه در رديف را
ارتفاع گياه،  Eskandari  (2002) بر اساس گزارشهمچنين

 ر تاريخ کاشت تحت تاثي دانه شديداًينئعملکرد کل و پروت
ه  ورامين نشان دادای در مطالعهدرهمچنين  .قرار گرفت

 که در ميان اجزاي عملکرد ذرت شيرين تعداد شده است
دانه در هر رديف حساسيت بيشتري نسبت به تاريخ کاشت 

 Bruns & Abbas (2006) .(Komeili, 1994)دهد نشان مي
ر هنگام منجر به کاهش در يز نشان داد که کشت دين

تراكم مناسب در زراعت ذرت با  .گردديعملکرد دانه م
توجه به شرايط هر منطقه و مشخصات ارقام مورد 

 تعداد بوته در واحد سطح از طريق .متفاوت استنظر
 توزيع ،جذب تشعشع، شاخص سطح برگتاثيري که بر 

 هاي فرعي و تعداد شاخه قطر ساقه، ارتفاع گياه،نور
 ي عملكرد و اجزاذارد نهايتاًگو تعداد بالل مي) پاجوش(

 دهد ذرت شيرين را تحت تاثير قرار ميعملكرد
(Zaefarian, 2003) . با تحقيقات نشان داده است که

و فته يا تا حدي افزايش  ذرت افزايش تراكم، عملكرد دانه
هاي خيلي باال به علت  ماند و در تراكم پس از آن ثابت مي

 محدود شدن منابع رقابت شديد بين گياهان و در نتيجه
كاهش عملکرد محيطي از قبيل آب، نور و مواد غذايي 

 & Poneleit & Egli, 1979; Shapiro) يابد مي

Wortmann, 2006; Wiatrak et al., 2004).  با افزايش
 اما اين ،يابد  افزايش مي در واحد سطحتراكم عملكرد دانه

 محدوديت .باشد  مي)پارابوليک( صورت سهميه رابطه ب
هاي كم به علت كمبود بوته و در  عملكرد در تراكم

  باشد هاي عقيم مي هاي زياد به دليل بوته تراكم
(Duncan & Hesketh, 1966).  

با افزايش بيش از حد تراكم در واحد سطح نه تنها 
شود بلكه سطح برگ و  شرايط براي فتوسنتز نامناسب مي

كاهش در هر بوته  )دانه( هاي تلقيح شدهتعداد تخمك
 Farah vash & Amir .(Poneleit & Egli, 1979) يابد مي

Hallajiش يش خود نشان دادند که با افزايز در آزماي ن
 & Farah vash) ابدييش ميتراکم بوته عملکرد دانه افزا

Amir Hallaji, 2006).  كاهش تعداد دانه در هر بالل به
 هاي تلقيح شده در اوايل مرحله دليل كاهش تعداد گل

ظهور  همزمان نبودن ،افشاني ضعيفها، گرده تشكيل گل
افشاني ها بعد از گرده گل ماندن  و عقيمو ابريشم گل تاجي

 & Pezeshkpour .(Poneleit & Egli, 1979) باشد مي

Kazaei (1995)  سطح تراکم مختلف ٣ بررسيدر 
که دريافتند  ) بوته در هکتار٨٣٣٠٠، ٧٤١٠٠، ٦٦٧٠٠(

 بوته در هکتار ٧٤١٠٠د مربوط به تراکم بيشترين عملکر
نشان دادند که از بين  Mazaheri et al. (2002). باشد مي
 هزار بوته در هکتار بيشترين تعداد ٩٠، ٨٠، ٧٠  تراکم٣
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رديف در بالل، تعداد دانه در رديف و وزن هزار دانه در 
 هزار بوته ٩٠ هزار و بيشترين عملکرد از تراکم ٧٠تراکم 

   .بدست آمدهكتار  در
نتايج متفاوت حاصل از تحقيات انجام شده در مورد 
عکس العمل ذرت به تراکم و تاريخ کاشت، از يک سو و 
توان توليد پاجوش در ذرت شيرين که حساسيت آن به 
عوامل مورد بررسي را تشديد مي کند از سوي ديگر 

 بر تاثير تراكم بوته و تاريخ كاشتموجب شد تا ارزيابي 
 ذرت )عملکرد و اجزاي عملکرد بالل (قتصاديعملكرد ا
دانه از نظر درصد قندها به عنوان اهداف  كيفيت  وشيرين

  . در نظر گرفته شونداين تحقيق
  

  ها مواد و روش
سال در اي  اين تحقيق به صورت يك آزمايش مزرعه

 واقع   در دانشكدة كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس١٣٨٣
 دقيقه طول شرقي و ٨ و  درجه٥١در مختصات جغرافيايي 

 متر از ١٢١٥ دقيقه عرض شمالي با ارتفاع ٤٣ درجه و ٣٥
 هاي هواشناسي براساس آماره. سطح دريا انجام شد

اخذ شده از .) .. رطوبت، بارندگي، تبخير و تعرق و(
، محل آزمايش )چيتگر( ترين ايستگاه هواشناسي نزديك

بافت . باشد خشك معتدل مي داراي رژيم آب و هوايي 
.  بود٣/٧ آن pH  و(Sandy loam)خاك مزرعه لوم شني 

، ميزان فسفر و پتاسيم نيز به ٨٤/٠درصد کربن آلي 
  . گرم در کيلوگرم بود ميلي٣٥٠ و ٣ترتيب 

هاي خرد شده در   كرتطرحآزمايش با استفاده از 
تاريخ .  تكرار اجرا شد٤هاي كامل تصادفي در  قالب بلوك
 تير دهم خرداد، بيستم خرداد، ميک( سطح چهارکاشت در 

 چهار اصلي و تراکم بوته در عاملبه عنوان )  تيرام سيو 
 به عنوان ) هزار بوته در هکتار٧٥ و ٦٥، ٥٥، ٤٥(سطح 

 آزمايشي داراي واحدهر .  در نظر گرفته شدندعامل فرعي
متر  سانتي٦٥شش متر و فاصله  خط کاشت به طول شش

 همراه با ديسک سازي زمين،هنگام آماده. از يکديگر بود
 کود سوپر فسفات تريپل به  در هکتارکيلوگرم٣٠٠ميزان
  .  اضافه گرديدنزمي

 هزار، ٧٥ هاي کاشت براي تنظيم تراکمدر هر تاريخ 
بذرهاي  هزار بوته در هکتار ٤٥ هزار و ٥٥ هزار، ٦٥

ذرت ) كش ويتاواكستوسط سم قارچ(ضدعفوني شده 
ي از موسسه تحقيقات اصالح  دريافتKSC403شيرين، رقم 

هاي کاشت به ترتيب در و تهيه نهال و بذر در روي رديف
. کشت شدندمتر  سانتي٣٤ و ٢٨، ٦/٢٣، ٥/٢٠فواصل 

شرايط فيزيکي مزرعه و بافت سبک خاک منطقه ايجاب 
نمود دفعات آبياري افزايش ولي مقدار آب در هر نوبت  مي

ت اطمينان از پس از سبز شدن اوليه جه. کاهش داده شود
 ٢‐٣حصول تراكم مورد نظر عمل تنك كردن در مرحله 

كود نيتروژن مورد نياز به فرم اوره در . برگي انجام پذيرفت
 برگي و به صورت ٩‐١٠ برگي و ٥‐٦ برگي، ٢ مرحله ٣

با فرا رسيدن مرحله . کار برده شد  به١جاي گذاري نواري
 ٢ حذفهاي کاشت پس ازخميري نرم در هر يک از تاريخ

خط کناري هر واحد آزمايشي به عنوان حاشيه، از هر كرت 
ها براي ارزيابي   بوته به همراه پاجوش٨اي شامل نمونه

 ٢از سطح ( اي ديگربيوماس و اجزاي عملکرد بالل و نمونه
  .براي تعيين عملکرد اقتصادي بالل تهيه شد) متر مربع

گيري بر اندازهعالوهنهاييبه اين ترتيب در برداشت
 Leaf Area ها با استفاده از دستگاهسطح برگ نمونه

Meterهاي گياهي در واحد سطح ، وزن تر و خشک اندام
همچنين اجزاي عملکرد و صفات ظاهري بالل . تعيين شد

از قبيل تعداد بالل در بوته، طول بالل، طول كچلي بالل، 
قطر بالل، قطر چوب، طول دانه، وزن دانه، تعداد رديف در 

براي . گيري شدندبالل و تعداد دانه در رديف نيز اندازه
هاي گلوكز، ساكارز  قندکل قند و درصد درصد گيري اندازه

هاي ذرت شيرين تعداد دو عدد بالل و فروكتوز در دانه
بالفاصله پس از برداشت در مرحله خميري نرم در فريزر 
 شمنجمد شده و تا مهيا شدن امکانات براي استفاده از رو

HPLCنگهداري شدند٢ .  

  
  نتايج و بحث

  )عملکرد اقتصادي( وزن کل بالل

 يک از عوامل تاريخ ها هر بر اساس تجزيه واريانس داده
کاشت و تراکم بوته عملکرد بالل ذرت شيرين را به طور 

و اثر متقابل اين ) ١لوجد( دار تحت تاثير قرار دادندمعني
 رد بالل داشتداري روي عملکمعنيدو عامل نيز تاثير 

ها نشان داد که کشت ذرت مقايسه ميانگين). ١شکل(
 تن در هکتار ٢٨شيرين در بيستم خرداد ماه با حدود 

ها دارد بالل باالترين عملکرد را نسبت به ساير تاريخ کاشت

                                                                                     
1..Banding placement 
2. High performance liquid chromatography 
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 درصدي آن با تاريخ کاشت اول ٦/٢٢و به ويژه اختالف 
ر بود داخرداد بسيار قابل توجه و از نظر آماري معني

اکرت دريافت که تاخير در کاشت در اين راستا ). ٢جدول (
از اواسط ارديبهشت به اوايل خرداد منجر به افزايش 
عملکرد ذرت شد ولي تاخير بيشتر باعث کاهش عملکرد 

 .Wiatrak et al .(Olsen & Machamon, 1993) گرديد
اد در کاشت منجر به ير زيدادند که تاخ ز نشانين (2004)
 & Brunsش يجه در آزماين نتيا .گردديم  عملکردکاهش

Abbas (2006) ز تکرار شدين .Saberi et al. (2006)  نيز
نشان دادند که افزايش تراکم ذرت شيرين تا سطح 

 .گردديش عملکرد مي بوته در هکتار منجر به افزا٧٥٠٠٠
تحقيق حاضر با افزايش تراکم بوته عملکرد بالل شديداً  در

ت به طوري که هر سطح تراکم نسبت به تراکم افزايش ياف
عملکرد بالل   درصد٢/١٣تر خود به طور متوسط پايين

در آزمايش بذرافشان نيز کاهش تراکم . بيشتري توليد کرد
 کاشت منجر به کاهش عملکرد بالل در واحد سطح گرديد

(Bazeafshan & Fathi, 2004) . احتماالً کاهش عملکرد
اي به کاهش دريافت يش تراکم تا اندازههر گياه در اثر افزا

هاي پايين پوشش گياهي تششعات خورشيدي در قسمت
  .مربوط مي باشد

  
  

  . تجزيه واريانس ميانگين مربعات عملکرد، اجزا عملکرد و درصد قند ذرت شيرين در مرحله خميري‐١جدول 

  منابع تغيير
)S.O.V(  

درجه 
 آزادي

  عملکرد بالل
تعداد 
بالل 
 اصلي

د تعدا
بالل 
  فرعي

تعداد 
  رديف

تعداد دانه 
  در رديف

طول دانه قطر باللقطر چوبطول بالل  وزن دانه
درصد کل 

 قند
 ساکارز

١٤/٣٦ ٥٠/١  ٤٣/٠  ٢/٧٦٣٤٧ ٨٥/٤  ٥٨/١  ١٣/٠ ١٩/١  ٨/١٨٣٨٩٢  ٣  )R(بلوک  ** ٠٢/١  ١١١/٠ ٠٨٧/٠  
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٥/٣٨٤٧٤٤ ٩  )a) R.Sخطاي   ٦٢/١  ٣٥/٠  ٨١/١  ٤٥/١٠  ٤/١١٠٢٧٣  ١٢٢/٠ ٢٢٩/٠ ٠٨/١ ٥٢/٦ ٦٧/٣ ١٨/٢ 
٢/٢٧٠٥٤٩٦ ٣  )D(تراکم بوته  ** ٣٨/٢٢ **٩٦/٥ **٠٩/١  ٢٠/٤٣ **٢/٢٨٧٢١٨ **٧٩/٨ ** ٠٨٢/٢** ٤٠٩/٤** ٦٩/١ ٨٨/٤ ١١/٤  
١/٥٥٥٦٨ ٩  )S.D(اثر متقابل  ٦٠/٠  ٣٩/١  ٦٧/٠  ٢٢/٨  ٨/٢٠٧٢٩  ٤٢٥/٠** ٦١٦/٠** ٣٣/١ ٤١/٧ ٤٨/٣ ٥٦/١  

٨/١٤٢٢٦٠ ٣٦  )eror(خطا   ٣٥/١٧٥٢٨/٠  ٧٢/٠  ١٣/٧  ٧/٣٢٣٤٣  ٠٥٧/٠ ١٠١/٠ ٦٦/٠ ٤٢/٣ ٥٦/٣ ٤٨/١  
C.V ‐ ٠٧/٦ ٩١/٥ ٠٩/٨ ٣٩/٤ ٤٣/٨ ٣٧/٦ ٢٣/١١ ٢٦/٧ ١١/٥ ١٥/١٥ ١٧/١٤ ٧/١٤  

  .باشد  درصد مي٥ و ١ب نشان دهنده معني دار بودن در سطوح  به ترتي* و **عالمات 
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   تاثير تاريخ كاشت بر تعداد بالل در ذرت شيرين در مرحله برداشت اقتصادي‐٢شکل 

  
  

  اجزاي عملکرد بالل
   در واحد سطحتعداد بالل

زني در ذرت شيرين و با توجه به توان باالي پنجه
ها اين صفت به تفکيک تعداد بالل توليد بالل در پاجوش

ها مورد بررسي در شاخه اصلي و تعداد بالل در پاجوش
تاريخ کاشت و تراکم بوته تعداد بالل اصلي و . قرار گرفت

. ر دادداري تحت تاثير قرافرعي را به طور بسيار معني
هرچند اثر متقابل اين دو عامل بر صفات مذکور از نظر 

 عملکرد يدر مقايسه ميانگين اجزا. دار نشدآماري معني
هاي ديرتر موجب کاهش شود که تاريخ کاشتمشاهده مي

هاي فرعي شده بالل اصلي و در مقابل افزايش تعداد بالل
  ). ٢شکل ( است

ويشي ذرت رسد مصادف شدن دوره رشد ربه نظر مي
شيرين با روزهاي گرم تابستان در دو تاريخ کاشت سوم و 

ها و در نتيجه چهارم موجب رشد قابل توجه پاجوش
اما از آنجا که . هاي فرعي شده استافزايش تعداد بالل

  و از بازارندهاي واقع بر ساقه اصلي معموالً بزرگ تربالل
کاشت اول دو تاريخ , پسندي بيشتري برخوردارند از اين رو

روند تاثيرگذاري ). ٢شکل( و بيستم خرداد ارجحيت دارند
تراکم بوته بر تعداد بالل در واحد سطح چنانکه در جدول 

. پذير استتوجيه شود کامالً منطقي و مشاهده مي١شماره 
 هزار بوته در هکتار به ٧٥ و ٤٥هاي به طوري که تراکم

 بالل اصلي در مترمربع کمترين و ٧/٨ و ٦ترتيب با توليد 
اين . بيشترين مقدار اين صفت را به خود اختصاص دادند

کند هاي فرعي نيز صدق ميروند در مورد تعداد بالل
  ). ٣شکل (

  تعداد رديف دانه در بالل و قطر بالل
ديف دانه در بالل و قطر کاشت بر تعداد رعامل تاريخ 

داري بر  ولي تراکم بوته اثر معنيبالل تاثير گذار بوده است
 اثر متقابل تراکم بوته و تاريخ کاشت .ت نداشتااين صف

  هايدر بررسي .داري بر اين صفات نداشتنيز تاثير معني
Nour Mohammadi, (2002) & Mohseni & Habibi 

  ولي. آمد مشابهي به دست تايج نيز ن(2003)
Mazaheri et al. (2002)  نشان دادند که با افزايش تراکم

  . يابد بوته تعداد رديف دانه در بالل کاهش مي
مقايسه ميانگين هاي اين صفت تحت تاثير تاريخ 

دهد که تاخير کاشت ذرت شيرين از اول کاشت نشان مي
 ٧/١٠ تعداد رديف دانه در بالل را ،خرداد به بيستم خرداد

  رهاي ديرتر تاثيافزايش داده است و کشتدرصد 
ترين توجيهي که براي مهم). ٢جدول(داري نداشتند معني

توان مطرح نمود واقع شدن مرحله رشد اين روند مي
به . باشدزايشي گياه در شرايط مساعدتري از نظر دما مي

افشاني ذرت با طوري که مصادف شدن مرحله گرده
تواند بر صفت تعداد رديف يروزهاي بسيار گرم تابستان م

رسد بين صفت قطر به نظر مي. دانه تاثير منفي بگذارد
بالل و تعداد رديف دانه همبستگي مثبت وجود داشته 

) ٢٩/١٧(باشد به طوري که بيشترين تعداد رديف دانه 
   به  متعلق و ) متر ميلي٩/٤٣(ها مربوط به قطورترين بالل
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  . تاريخ کاشت بيستم خرداد بود
  تعداد دانه در رديف و طول بالل

 درصد و تراکم ٥عامل تاريخ کاشت در سطح احتمال 
 درصد بر تعداد دانه در رديف بالل ١بوته در سطح احتمال 

به طوري که ديرترين . داري بر جاي گذاشتندتاثير معني
 دانه در هر رديف ٣٩با توليد ) ام تير ماهسي(تاريخ کاشت 

 اول خرداد کمترين تعداد دانه در صدر قرار گرفت و کشت
 تاريخ کاشت و تراکم بوته نيز تاثير .در رديف را داشت

اثر متقابل تراکم بوته و . داري روي طول بالل داشتمعني
 .داري بر صفات ياد شده نداشتتاريخ کاشت تاثير معني

شود کشت   مشاهده مي٢همان طور که در جدول شماره 
ها نيز شده  ترين بالل طويلام تير ماه منجر به توليدسي
به اين ترتيب رابطه مثبت و مستقيم طول بالل با . است

  . تعداد دانه در رديف مورد تاکيد قرار مي گيرد
دهد که با افزايش تراکم  ها نشان مي مقايسه ميانگين

. داري کاهش يافته استتعداد دانه در رديف به طور معني
هاي ذرت   بوته،ييرسد با افزايش تراکم نها به نظر مي

گيرند زيرا تعداد بوته  شيرين به نحوي تحت تنش قرار مي
بيشتري براي رطوبت قابل دسترس، عناصر غذايي نور 

کنند و در نتيجه يکي از اثرات تراکم زياد ممکن  رقابت مي
است به صورت عقيم شدن گياه و يا کاهش تعداد دانه در 

اد باعث کوچک از سوي ديگر تراکم زي. رديف بروز نمايد
. (Mohseni & Habibi, 2003) ها خواهد شدشدن بالل

 ,Babu & Mitra (1989)هاياين نتيجه با يافته
Bazrafshan & Fathi (2004) & Mazaheri et al (2002) 

نيز  Hasanzadeh Moqaddam (1996) .مطابقت دارد
کاهش تعداد دانه در رديف در اثر افزايش تراکم گياهي را 

 و علت آنرا به تعويق افتادن ظهور کاکل و در هکردگزارش 
دهي نتيجه عدم هماهنگي بين زمان توليد گرده و کاکل

  .نموده استبيان 
  درصد قند در دانه

هاي ذرت شيرين از سه نوع ساکارز، قند موجود در دانه
در اين آزمايش درصد . فروکتوز و گلوکز تشکيل شده است
 ذرت شيرين است به طور کل قند و ساکارز که قند اصلي

 داري تحت تاثير تاريخ کاشت و تراکم بوته قرارمعني
   استنباط٢ چنانکه از جدول شماره. )١جدول( گرفت
شود بيشترين درصد کل قند و ساکارز در تاريخ کاشت مي

توان شرايط و در اين مورد مي. بيستم خرداد به دست آمد
و تنفس ) ساخته شدن قند(عوامل موثر بر فتوسنتز 

 به طوري که در اين .را مد نظر قرار داد) مصرف شدن قند(
 به .تاريخ شرايط محيطي براي توليد قند مساعد بوده است

هاي ذرت شيرين در تاريخ رسد بوتهطوري که به نظر مي
کاشت دوم به دليل توليد سطح برگ زيادتر نسبت به ساير 

مزرعه هاي کاشت و وجود تششع روزانه بيشتر در تاريخ
از توان فتوسنتزي باالتري ) نسبت به تاريخ کاشت اول(

برخوردار بوده و در نتيجه از نظر درصد کل قند و ساکارز 
  ). ٢ و جدول ٤شکل (برتر از سايرين است 
هاي ديرتر اگر چه رشد ذرت با دوره در تاريخ کاشت

حداکثر بودن تششع خورشيدي در تير ماه مواجه است اما 
هاي ذرت به اندازه کشت در بيستم  بوتهدر اين مرحله

و در نتيجه توان  اندخرداد سطح برگ توليد نکرده
کشت شده در فتوسنتزي و توليد قند آنها کمتر از تيمار 

مکن است مصادف عالوه بر اين م.  بوده استبيستم خرداد
يار گرم مرداد ماه از شدن دوره رشد ذرت با روزهاي بس

. هش درصد قند موثر بوده باشدطريق افزايش تنفس بر کا
شود که افزايش تراکم در مورد اثر تراکم بوته مالحظه مي

-  هزار بوته در هکتار به طور معني٧٥ هزار بوته تا ٥٥از 
ساکارز در بالل را کاهش  داري درصد کل قند و درصد

براساس اثر متقابل تاريخ کاشت و ). ٥شکل(داده است
کل و  قند درصدتراکم مشخص گرديد که بيشترين 

 درصد مربوط به ٢٢/٥ و ١٩/٧ساکارز به ترتيب معادل 
 هزار ٥٥ر با تراکم يستم تيخ بيتيمار کشت شده در تار

باشد و کمترين درصد قند کل و ساکارز به ترتيب  بوته مي
 درصد مربوط به تيمار کشت شده در ٤٩/٢ و ٣٢/٣معادل 

  .شدبا مي هزار بوته ٧٥خ اول خرداد با تراکم يتار
  گيري نهايينتيجه

هاي مختلف نتايج حاکي از آن است بندي بخشجمع
ذرت شيرين در ) محصول قابل کنسرو(که عملکرد بالل 

مختلف متفاوت و تيمار کشت شده در هايکاشتتاريخ
با عملکرد ( هزار بوته ٧٥تاريخ بيستم خرداد با تراکم 

الل ذرت عملکرد ب. باشدتيمار برتر مي)  تن در هکتار٥/٣٢
از . شيرين در اين آزمايش تحت تاثير تراکم بوته واقع شد

هاي کيفي بالل نيز تيمار کشت شده در تاريخ نظر ويژگي
 هزار بوته به عنوان تيمار برتر ٧٥بيستم خرداد با تراکم 

 ٩٦/٦(اين تيمار از نظر درصد کل قندها . شناخته شد
 گروه در دانه در)  درصد٩٧/٤(و درصد ساکارز ) درصد

        .تيمار برتر قرار داشت
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   تاثير تراكم بوته بر تعداد بالل در ذرت شيرين در مرحله برداشت اقتصادي‐٣شکل 
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   تاثير تاريخ کاشت بر درصد کل قند و درصد ساکارز‐٤کل ش
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   تاثير تراکم بوته بر درصد کل قند و درصد ساکارز دانه‐٥شکل 
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   ذرت شيرين تحت تاثير تراکم بوته و تاريخ کاشت  دانه هاي عملکرد و اجزاي عملکرد بالل و درصد قند يانگين مقايسه م‐٢جدول 
  عوامل مورد
  بررسي

  عملکرد بالل
)g/m2(  

تعداد بالل 
  اصلي 

تعداد بالل 
  فرعي

  تعداد
  رديف

تعداد دانه 
  در رديف

 وزن دانه 
)g/m2(  

 طول بالل
)cm(  

 قطر چوب
(mm)  

  قطر بالل
(mm) 

  طول دانه
(mm) 

درصد قند 
 کل

 درصد 
 ساکارز

             تاريخ کاشت  

S1 اول خرداد b٧/٢٢٧٩   a٥/٨   bc٠٩٣/٣ b ٦٢/١٥  a ٥٧/٣٤   c٦/١١٢٢ b١٥/١٨  b ٨١/٢٠  b ٥١/٣٩  c ٣٦/٩  c٦٩٠/٣  d٧٥٣/٢  
S2بيستم خرداد   a ٣/٢٧٩٦  a ١٨٧/٨  c ٩٦٨/٢  a ٢٩/١٧  ab ٥٢/٣٥ a ٢/١٩٤٥ ab٠٦/١٩ a ٣٣/٢٥  a ٩٩/٤٣  c ٣٤/٩  a٧٨٨/٦  a٩٧٣/٤  

S3دهم تير   ab ٥/٢٥٩٢   b٧  b ٥٣١/٣  a ٩٤/١٦  ab ٩٧/٣٧ b ٧/١٦٩٠ ab ٢٢/١٩ a ٨٠/٢٣  a ٦٢/٤٣  b ٣٥/١٠  b٨٧١/٥  b٢٩٣/٤  
S4   سي ام تير  ab ٣/٢٥٦٠   b٥/٦  a ٥٣١/٤  a ٧٣/١٦  c٠٦/٣٩  b ١/١٦٤٥ a٩٣/١٩  b ٥٣/١٩  a ١٦/٤١  a ٢٦/١١  b٠٣٨/٥  c٧٠٩/٣  

          )ته در هکتاربو(تراکم   

D1   ٤٥٠٠٠  d٧/٢٠٩٩   c٠٦٢/٦   c٨٧٥/٢  a ٥٨/١٦  a ٩٠/٣٨  a ٦/١٦٨١ a ٠٦/٢٠  a ٧٥/٢١  a ٤١/٤١  b ٧٩/٩  b ٥٧٨/٥  b ٠٦٥/٤  
D2   ٥٥٠٠٠  c٩/٢٣٧٥  b ١٥٦/٧  b ٢٨١/٣  a ٣٢/١٦  b٩٦/٣٦  a ٥/١٥٩٥ a ٠٦/١٩  a ٣٥/٢٢  a ٨٦/٤١  ab ٠٥/١٠ a ٩١٣/٥  a ٣٢٥/٤  
D3   ٦٥٠٠٠  b ٢/٢٧٠٢  a ٢٨١/٣  b ٦٥٦/٣  a ٩٤/١٦  b ٣١/٣٦  a ٣/١٧١٢ b ١٩  a ٣٨/٢٢  a ٣١/٤٢   ab٩٣/٩  c ٢١٥/٥  c ٨٦٧/٣  
D4   ٧٥٠٠٠  a ٣/٣٠٥١  a ٦٨٧/٨  a ٣١٢/٤  a ٧٤/١٦  b ٩٥/٣٤  b ١/١٤١٤ b ٢٥/١٨  a ٢٣  a ٦٨/٤٢  a ٥٤/١٠  d ٦٨٧/٤  d ٤٧١/٣  

  .دار هستندمعنيآماري الف فاقد اختدر هر ستون مشترک حداقل يك حرف هاي داراي ميانگينـ 
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