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تأثیر تاريخ کاشت و تنش آبي بر عملکرد و برخي صفات زراعي سه دورگ ذرت شیرين
3

* و خديجه علیجاني2 سید عبدالرضا کاظمیني،1آسیه دهقاني
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چکیده
 آزمایشي،بهمنظور ارزیابي تأث یر تاریخ کاشت و تنش آبي بر عملکرد و برخي صفات زراعي سه دورگ (هیبرید) ذرت شیرین
. در دانشکدۀ کشاورزي دانشگاه شیراز اجرا شد93  و92 بهصورت کرت خردشده (اسپلیت) نواري با سه تکرار در دو سال زراعي
 تیرماه بهعنوان کشت دوم) و تنش آبي5  خرداد بهعنوان تاریخ کاشت بههنگام و15( عامل اصلي شامل ترکیبي از تاریخ کاشت
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 وPassion ،KSC403su (آبیاري عادي و قطع آبیاري از آغاز ظهور رشتههاي ابریشمي) و عامل فرعي شامل سه دورگ ذرت شیرین
 طول بالل و، ارتفاع بوته، تأخیر در تاریخ کاشت و تنش آبي بهطور معني داري باعث کاهش عملکرد بالل و اجزاي آن. بودSignet
 بیشترینKSC403su  دورگ، در شرایط آبیاري عادي و تاریخ کاشت بههنگام.عملکرد علوفه در هر سه دورگ ذرت شیرین شد
 بیشترین درصد کاهش عملکرد. علوفه و کنسروي را به خود اختصاص داد و نسبت به دو دورگ دیگر برتري داشت،عملکرد بالل تر
 دورگ، در تاریخ کاشت دوم. درصد) به دست آمد45( KSC403su در برهمکنش تنش آبي در تاریخ کاشت بههنگام در دورگ
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 درحاليکه کمترین افت عملکرد در دورگ، درصد کاهش عملکرد بیشترین افت را در شرایط تنش آبي نشان داد44  باSignet
 ضمن کاهشPassion  کشت دورگ، بنابراین به نظر ميرسد که با توجه به شرایط کمبود آب در استان فارس. مشاهده شدPassion

ve

. ميتواند بهعنوان دورگ مناسب در منطقه قابل توصیه باشد،مصرف آب
. عملکرد علوفه، عملکرد بالل تر، ذرت شیرین، کمبود آب، تأخیر در کاشت:واژههای کلیدی
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Effect of sowing date and water stress on yield and some agronomic traits of three
sweet corn (Zea mays var. saccharata( hybrids
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ABSTRACT
To examine the effects of sowing date and water stress on yield and some agronomic traits of three sweet corn
hybrids, an experiment was carried out as a strip split-plot design with three replications, at College of Agriculture,
Shiraz University, during 2013 and 2014 growing seasons. The main plots composed of two sowing dates (4 and
25 June considered as the optimum and late planting date, respectively) and two levels of water stress (Normal
irrigation and withholding irrigation at early silking). Three sweet corn hybrids including KSC403su, Passion, and
Signet were considered as sub-plots. Delay in sowing date and water stress significantly reduced fresh ear yield
and its components, plant height, ear length, and fresh forage yield in all three hybrids. The KSC403su hybrid
showed superiority and the highest fresh ear, kernel, and forage yields when seeds were planted on time and
irrigated normally. Under withholding irrigation at early silking and planting on time, yield reduced the most by
45% in KSC403su. Under late planting date and water stress condition, the highest yield reduction was observed
in Signet by 44% whereas, the lowest yield reduction was observed in Passion. Therefore, it seems that under
recent water shortage of Fars Province, planting of Passion can be recommended as a suitable hybrid in such a
region to save water.
Keywords: Fresh ear yield, fresh forage yield, late planting date, and water deficit.
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فیزيولوژيک نارس و نابالغ خواهند شد

مقدمه

.)Dezfouli and Herbert, 1992; Reed et al., 1988
کاشت زودهنگام بهاره باعث میشود که مرحلۀ تشکیل
و پر شدن دانهها با روزهاي بلند و وجود انرژي تابشی
بیشتر برخورد کند (2007) Mokhtarpoor et al. .در نتايج
بررسیهاي خود دريافتند ،طول بالل ذرت شیرين تحت
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تأثیر تاريخ کاشت قرار میگیرد ،بیشترين طول بالل (23/6
سانتیمتر) با کاشت ذرت در تاريخ  9ارديبهشت ماه به
دلیل مناسب بودن شرايط آب و هوايی در طول شکلگیري
و رشد بالل به دست آمد (2013) Azizi and Mahrokh .در
نتايج بررسیهاي خود گزارش کردند ،تأخیر در کاشت
باعث کاهش عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت شیرين رقم
 KSC403suشد و با تأخیر بیشتر در کاشت از اول خرداد
به اول تیرماه عملکرد دانه به میزان  32/5درصد کاهش

يافت و از  14/45تن در هکتار به  9/78تن در هکتار رسید.

of

ve

) .and Niknejad, 2004; Nielsen, 1997روبهرو شدن

ذرت در طول فصل رشد با تنش آبی و کاهش دسترسی به
آب منجر به کاهش گسترش برگ و توسعۀ ساقه میشود و
از تجمع مواد نورساختی در اين اندامها جلوگیري میکند
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تنش خشکی يکی از مهمترين تنشهاي غیرزنده است
که بسته بهشدت و زمان رخداد آن ،میتواند بهصورت
جدي به کاهش محصول منجر شود .تنش آبی در
مرحلههاي انتهايی رشد يکی از عاملهاي محدودکنندة
رشد گیاهان در مناطق خشک و نیمهخشک است (Emam
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ذرت شیرين يکی از محصوالت مهم غذايی است که
بهطور عمده بهمنظور بالل کاشته میشود و در میان دسته
اي از گیاهان زراعی که بهعنوان سبزي طبقهبندي شدهاند،
قرار گرفته است .تولید اين محصول براي مصرف خوراکی
بهصورت تازه و در صنايع غذايی و تبديلی اهمیت دارد .اين
گیاه منبع غنی از فیبر ،مواد کانی و چندين ويتامین است
) .(Oktem et al., 2004کشت ذرت شیرين بهعنوان يک
گیاه زراعی در ايران رواج نداشته و در حقیقت بهعنوان يک
محصول تجملی شناخته شده است ،به همین دلیل
تحقیقات انجامشده روي ذرت شیرين بسیار اندك و آنهم
(Hashemi–Dezfouli and
بهصورت پراکنده است
) .Herbert, 1992افزون بر اين آمار رسمی از سطح زير
کشت و تولید ذرت شیرين در جهان و حتی ايران در
دسترس نیست .امروزه در راستاي افزايش کارايی استفاده
از فرصتهاي زمانی و نهادههاي با ارزشی چون زمین
زراعی سعی بر اين است که بهجاي آيش گذاشتن زمین از
کاشت گیاهانی با دورة رشد کوتاه استفاده شود .در بسیاري
از مناطق کشور پس از برداشت غالت پايیزه و بهارههاي
سرمادوست در اواخر بهار ،تا کاشت بعدي در پايیز يک خأل
زمانی حدود  80تا  90روزه وجود دارد .انتخاب يک گیاه
مناسب و کشت آن در اين فاصلۀ زمانی کوتاه میتواند
موجب استفادة بهینه از دو عامل زمین و زمان باشد
) .(Khazaei et al., 2012ذرت شیرين با دورة رشد به
نسبت کوتاه ( 70-90روز تا زمان برداشت محصول
اقتصادي) گزينۀ مناسبی براي کشت در اين دورة زمانی
کوتاه است .تعیین مناسبترين تاريخ کاشت در هر منطقه
يکی از اساسیترين جنبههاي مهم مديريت بهزراعی و
همچنین موفقیت کشت يک محصول جديد در هر منطقه
است و ازآنجايیکه تاريخ کاشت در هر منطقۀ آب و هوايی
متفاوت است ،لذا رخداد تغییرپذيريهايی را درروند رشد
گیاه به همراه دارد  .عملکرد دانه در کاشت ديرهنگام
بهمراتب بیشتر از عملکرد مادة خشک تحت تأثیر قرار می
گیرد .اين امر نشانگر آن است که تأثیر سوء تاريخ کاشت
تنها بر فرايند نورساخت (فتوسنتز) محدود نیست ،بلکه در
کاشت ديرهنگام ،دورة رشد بهمراتب کوتاهتر شده و گل-
دهی درزمانی صورت میگیرد که زمان کافی براي بلوغ
کامل بالل وجود ندارد و باللهاي بهدستآمده از نظر

(Hashemi-

( .)Emam, 2007امروزه در بسیاري از مناطق جهان آب
براي آبیاري محصوالت کشاورزي کاهش يافته است .با
توجه به چنین شرايطی ،راهبرد (استراتژي) کاهش آب
آبیاري و افزايش بهرهوري گیاهان از آب آبیاري بسیار مهم
است .در اين راهبرد ،میتوان يک يا دو دور آبیاري را بدون
کاهش چشمگیر عملکرد گیاهان کاهش داد .بديهی است
که در اين میان تنش آب میتواند در سازوکار اندامهاي
مختلف گیاهان تأثیرگذار بوده و عملکرد اين اندامها را
تحت تأثیر قرار دهد (Cakir, 2004; Classen and Show,
) .1970; Moser et al., 2006پژوهشگران کاهش عملکرد
دانۀ ذرت در نتیجۀ تنش خشکی در مرحلههاي زايشی را
به کاهش کارايی نورساخت و کوتاه شدن طول دورة رشد
نسبت دادهاند )(2006) .(Earl and Davis, 2003

علوم گیاهان زراعی ايران ،دورة  ،49شمارة  ،3پائیز 1397
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 Kalamian et al.در نتايج بررسیهاي خود گزارش کردند،
تنش کمبود آب در مرحلۀ پر شدن دانهها در ذرت بر طول
دورة پر شدن مؤثر بود ،بهطوريکه اين دوره را به مدت
 3-13روز در دورگ (هیبريد)هاي مختلف کاهش داد .يکی
ديگر از مهمترين عاملهاي بهزراعی مؤثر بر عملکرد دانۀ
ذرت ،رقم است که در مورد تأثیر رقم در اقلیمهاي متفاوت،
دما و تشعشع تأثیرگذار است (.)Clark et al., 1999
 (2005) Turgut et al.در نتايج بررسیهاي خود بیان
کردند ،دورگهاي ديررستر باعث تولید بوتههاي با قطر
بیشتر و بلندتري شدند)2013) Ghazian Tafrishi et al. .
نیز در نتايج بررسیهاي خود گزارش کردند ،دورگ
 KSC403suدر بین دورگهاي مورد بررسی عملکرد و
اجزاي عملکرد کمتري تولید کرد .اين پژوهش باهدف
بررسی تأثیر برهمکنش تاريخ کاشت و تنش آبی بر عملکرد
و اجزاي عملکرد سه دورگ ذرت شیرين در منطقۀ باجگاه،
شیراز ،استان فارس اجرا شد.

of

مواد و روشها
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]) ،shrunken-2 (sh2تعلق دارند و دورگ  Signetزودرس و
از گروه فوق شیرين است (تهیهشده از شرکت سهامی فالت
ايران ،تهران) .عملیات تهیۀ زمین شامل شخم عمیق با
گاوآهن برگرداندن ،ديسک ،تسطیح زمین (لولر) ،ايجاد
جوي و پشته ،ايجاد نهر و مرزبندي بود .بذر دورگهاي
ذرت شیرين به فاصلۀ  15سانتیمتر روي پشتههايی به
فاصلۀ  75سانتیمتر از يکديگر و به طول  5متر کاشت شد.
هر کرت فرعی شامل چهار خط کاشت بود که توسط دو
خط نکاشت از کرت بعدي جدا شد و براي اطمینان از
اعمال تنش آبی ،بین کرتهاي اصلی  2متر فاصله در نظر
گرفته شد .میزان آب مصرفی با کنتور اندازهگیري شد .کود
نیتروژن بر پايۀ آزمون خاك (جدول  )2و به میزان 300
کیلوگرم در هکتار از منبع اوره در دو زمان (همزمان با
کاشت و در مرحلۀ  7-8برگی) مصرف شد .مرحلۀ رسیدگی
اقتصادي ذرت شیرين (اواخر مرحلۀ شیري و اوايل مرحلۀ
خمیري) حدود  29روز پس از اعمال تنش آبی به ترتیب
براي دورگ  KSC403suو  Passionو  34روز پس از اعمال
تنش براي دورگ  Signetدر تاريخ کاشت اول و  37و 36
روز به ترتیب براي دورگهاي يادشده در تاريخ کاشت دوم
به دست آمد .در اين مرحله از دو خط وسط هر کرت (1
متر طولی از هر خط) و با حذف حاشیه ،از ناحیۀ مرکزي
هر کرت با دست بهطور کامل برداشت شد و ارتفاع بوته،
طول بالل ،شمار رديف دانه در بالل ،شمار دانه در رديف
بالل ،عملکرد علوفۀ تر و وزن تر بالل با پوشش اندازهگیري
شد .همچنین بهمنظور اندازهگیري عملکرد دانۀ قابل
کنسرو ،دانۀ باللهـاي تـازه برداشتشده با اسـتفاده از
کـاردك از چوببالل جـدا و توزين شد .شاخص برداشت
بالل از نسبت عملکـرد تـر بـالل با پوشش بهکل عملکـرد
زيستتوده (بیوماس) تـر گیـاه و شاخص نسبت دانۀ
کنسروي به بالل تر از تقسیم وزن دانۀه کنسروي بر
عملکرد تر بالل با پوشش محاسبه شد .براي محاسبۀ
شاخص دمايی درجه-روز رشد ) (GDDهر يک از
مرحلههاي رشدي ذرت شیرين ،گیاهان بهصورت روزانه
بررسی و مرحلههاي نموي با دقت ثبت شد .دماي کمینه يا
پايه ) (Tbذرت نیز  10درجۀ سلسیوس در نظر گرفته شد
و آنگاه با استفاده از دماهاي بیشینه ) (Tmaxو کمینه
) (Tminهوا ،میزان  GDDبراي هر يک از مرحلههاي نموي
با استفاده از رابطۀ زير محاسبه شد:
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بهمنظور ارزيابی تأثی ر تاريخ کاشت و تنش آبی بر عملکرد و
برخی صفات زراعی سه دورگ ذرت شیرين ،بررسی در دو
سال زراعی  92و  93در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدة
کشاورزي دانشگاه شیراز در منطقۀ باجگاه (´35° 52
شرقی 40° 29´ ،شمالی و ارتفاع  1810متر از سطح دريا)
اجرا شد .میانگین دماهاي بیشینه ،کمیۀ چهلسالۀ مربوط
به محل انجام آزمايش بهصورت ماهانه در جدول  1نشان
داده شده است .ازآنجايیکه در طول فصل رشد ذرت در
منطقۀ انجام آزمايش بارندگی وجود نداشت ،میزان بارندگی
گزارش نشده است .پژوهش در قالب طرح کرتهاي
خردشده (اسپلیت) نواري با سه تکرار اجرا شد .کرتهاي
اصلی شامل دو تاريخ کاشت  15خرداد ( )4 Juneو 5
تیرماه ( )25 Juneو به ترتیب بهعنوان تاريخهاي کشت
بههنگام و دوم (تأخیري) در منطقه و تنش آبی در دو
سطح آبیاري عادي و قطع آبیاري از آغاز ظهور رشتههاي
ابريشمی ( )R1 stage silkingبر پايۀ کدبندي BBCH
( )Lancashire et al., 1991و کرت فرعی شامل سه دورگ
ذرت شیرين بود .دورگ  KSC403suو  Passionهر دو
میانرس که به ترتیب به گروه دانه طاليی استاندارد
]) [Standard (suو ذرت فوق شیرين [Supersweet or
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سطح احتمال 5درصد استفاده شد .براي بررسی همگن
بودن واريانسها از آزمون بارتلت نیز استفاده شد .شکلها
نیز با کمک برنامۀ اکسل 2007رسم شد.

تجزيه و تحلیل آماري دادهها با استفاده از نرمافزار
 9.1انجام شد و براي مقايسۀ میانگینها از آزمون دانکن در
SAS

جدول  .1دماي ماهانۀ بیشینه ،کمینه و میانگین چهلساله (درجۀ سلسیوس) در طول فصل رشد.
Table 1. Monthly maximum, minimum, and 40-year mean temperature values (°C) during the growing seasons.
1974-2014

2013

2014

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Month

34.6
36.8
36.2
34.3
30.1

5.6
9.3
10.2
5.9
0.6

34.5
36.4
35.0
32.2
26.7

11.8
15.9
13.0
9.6
5.0

34.4
37.9
34.6
31.6
25.2

11.6
15.3
13.0
8.4
2.1

June
July
August
September
October
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دادههاي منتشرنشدة مربوط به ايستگاه هواشناسی دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه شیراز.
Notpublished data of weather station, School of Agriculture, Shiraz University.

جدول .2ويژگیهاي فیزيکی و شیمیايی خاك محل اجراي آزمايش )عمق  0تا  30سانتیمتر(
)Table 2 . Physico-chemical properties of the soil (0-30 cm soil depth

)EC (dS m-1
0.97

pH
7.8

of

نتايج و بحث

)N (%
0.14

)P (mg kg-1
21.5

ve

کاشت و رقم دورگ قرار گرفت (جدول  .)3بیشترين ارتفاع
بوته در تاريخ کاشت  15خردادماه (173/3سانتیمتر) به-
دست آمد و با تأخیر در تاريخ کاشت ،ارتفاع بوته بهطور
معنیدار و به میزان  11درصد کاهش يافت (شکل .)1
نتايج پژوهشهاي مختلف نشان داده ،با تأخیر در کاشت به
علت کوتاهتر شدن دورة رشد گیاه ،ارتفاع بوته بهطور
معنیداري کاهش میيابد (.)Azizi and Mahrokh, 2013
 )1990(Howellدر نتايج بررسیهاي خود اظهار داشت،
کاشت بههنگام ذرت ،باعث افزايش طول فصل زراعی
میشود و اين امر فرصت بیشتري را براي گیاه براي تولید
گرهها و افزايش طول میانگرهها فراهم میکند که منجر به
افزايش ارتفاع بوتۀ گیاه میشود .بیشترين ارتفاع بوته در
بین دورگهاي مورد بررسی ،متعلق به دورگ KSC403su
بود که در مقايسه با دورگ  Passionو  Signetبه ترتیب به
میزان  6/85و  10/72درصد ارتفاع بیشتري را نشان داد
(شکل .)2
بنا بر پژوهشهاي انجامشده ،بهطورمعمول دورگهاي
ديررس ارتفاع بیشتري دارند ( Emam and
 )Seghateleslami, 2005و با توجه به اينکه دورگ Signet
نسبت به دو دورگ ديگر زودرستر بوده ،ارتفاع کمتر اين
دورگ توجیه پذير است.

Ar
c

hi

نتايج تجزيۀ مرکب دادهها نشان داد ،تأثیر سال و همچنین
برهمکنش آن با تاريخ کاشت و تنش آبی و دورگ براي
هیچيک از صفات مورد بررسی معنیدار نشد و همچنین با
توجه به نتايج آزمون بارتلت ،دادههاي ارائهشده بهصورت
میانگین دو سال ارائه شد (جدول .)3

)K (mg kg-1
561

)OC (%
1.06

Soil texture
Sandy clay

شکل .1تأثیر تاريخ کاشت بر ارتفاع بوتۀ ذرت شیرين (میلهها
نشاندهندة خطاي استاندارد ،آزمون دانکن در سطح احتمال 5
درصد).
Fig 1. Sowing dates effect on sweet corn height
(Bars indicate standard error, Duncan 5%).

ارتفاع بوته
ارتفاع بوتۀ ذرت شیرين بهطور معنیداري تحت تأثیر تاريخ
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شکل  .2تأثیر دورگ بر ارتفاع بوتۀ ذرت شیرين (میلهها نشاندهندة خطاي استاندارد ،آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد).
Fig 2. Hybrids effect on sweet corn height (Bars indicate standard error, Duncan 5%).
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جدول  .3تجزيۀ واريانس مرکب برخی ويژگیهاي زراعی ذرت شیرين در دو سال زراعی  92و .93
Table 3. Combined analysis of variance for some agronomic characteristics of sweet corn during 2013 and 2014
growing seasons.

of
ve
hi
Ar
c

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5درصد و 1درصد ns, * and **; not significant, significant at 5% and 1%, respectively.

طول بالل
طول بالل بهطور معنیداري تحت تأثیر تاريخ کاشـت و دورگ و
برهمکنش تنش آبی با تاريخ کاشت و دورگ قرار گرفت (جدول
 .)3در شرايط آبیاري عادي ،تأخیر در تاريخ کاشت از  15خرداد
به  5تیر ،تأثیر معنیداري بر طول بالل نداشت ،اما رخداد تـنش
آبی منجر به تشديد تأثیر منفی تأخیر در کاشت بـر طـول بـالل
شده و درنتیجه کمترين طول بالل در تاريخ کاشـت  5تیـر و در
شرايط تنش آبی به دست آمد (شـکل .)3بـا تـأخیر در کاشـت
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طول فصل رشد کاهش يافته و از میزان رشد گیاه کاسـته مـی-
شود ) .(Naraki et al., 2012از سوي ديگر ،رخداد تنش آبی نیز
منجر به کوتاه شدن دورة رشد شده و بهاحتمال از اين راه طـول
بالل را با شدت بیشتري کاهش داده است .جدول  4نیـز نشـان
میدهد ،با رخداد تنش آبی و تأخیر در کاشت ،میزان درجه–روز
دريافتی کاهش يافته که اين خود می تواند بیانگر کـاهش طـول
دورة رشد گیاه و تأثیر منفـی آن بـر طـول بـالل باشـد2013) .
 )Ghazian Tafrishi et al.در نتايج بررسـیهـاي خـود گـزارش
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دورگ  19/4( Passionسانتیمتر) در هر دو شرايط آبیاري
عادي و تنش آبی بود (شکل .)4
 )2013) Ghazian Tafrishi et al.نیز در نتايج
بررسیهاي خود کمترين طول بالل در بین دورگهاي
مورد بررسی را از دورگ  KSC403suبه دست آوردند .تنش
آبی با تأثیر بر نورساخت برگ موجب کاهش تولید مواد
پرورده و کاهش رشد ياختهاي و درنتیجه کاهش طول بالل
خواهد شد ( .)Pessarakli, 2001به نظر میرسد که عامل
اصلی کاهندة طول بالل ،نبود زمینۀ بروز بیشینه قابلیت
رشدي طول بالل درنتیجه تأخیر در مرحلۀ رشدي بالل در
نتیجۀ تنش آبی باشد (.)Cakir, 2004

کردند ،طول بالل در شرايط کـم آبیـاري در مقايسـه بـا آبیـاري
عادي بهطور معنیدار و به میزان  27/87درصد کاهش يافت.
مقايسۀ برهمکنش تأثیر تنش آبی و دورگ بر طول
بالل نشان داد ،طول بالل در هر دو شرايط آبیاري عادي و
تنش آبی در دورگ  Passionبهطور معنیداري بیشتر از دو
دورگ ديگر بود و تنش آبی کاهش معنیداري را در طول
بالل اين دورگ ايجاد نکرد ،درحالیکه طول بالل در دورگ
 Signetبا رخداد تنش بهطور معنیداري کاهش يافت و در
دورگ  KSC403suتحت تأثیر تنش قرار نگرفت (شکل .)4
بر همین پايه کمترين طول بالل مربوط به دورگ
16/9( KSC403suسانتیمتر) و بیشترين میزان متعلق به
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indicate standard error, Duncan 5%).

hi

Effects of sowing dates and water stress on ear length (Bars .Fig 3

ve

شکل .3تأثیر تاريخ کاشت و تنش آبی بر طول بالل (میلهها
نشاندهندة خطاي استاندارد ،آزمون دانکن در سطح احتمال 5
درصد).

شکل  .4تأثیر تنش آبی و دورگ بر طول بالل ذرت شیرين (میلهها
نشاندهندة خطاي استاندارد ،آزمون دانکن در سطح احتمال 5
درصد).
Effects of water stress and sweet corn hybrids on ear length .Fig 4
(Bars indicate standard error, Duncan 5%).
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جدول  .4میزان درجه-روز رشد ( )GDDبهدستآمده براي دورگهاي ذرت شیرين در مرحلههاي مختلف رشد و نمو در شرايط تنش آبی و
آبیاري عادي.
Achieved growth degree days (GDD) for sweet corn hybrids during different developmental stages under .Table 4
water stress and normal irrigation.
Economic maturity (Water
)stress

Economic maturity (Normal
)irrigation

Silk appearance

Tassel appearance

Emergence

Hybrid

1386.5

1466.4

1041.4

943.3

138.6

KSC403su

1386.5

1466.4

1041.4

943.3

138.6

Passion

1145.4

1337.5

943.3

731.4

138.6

Signet

1306.5

1366.6

1011.6

945.0

122.5

KSC403su

1306.5

1366.6

1011.6

945.0

122.5

Passion

1144.5

1237.9

825.1

726.9

122.5

Signet

شمار دانه در ردیف
شمار دانه در رديف بهطور معنیداري تحت تأثیر تاريخ
کاشت ،تنش آبی و دورگ قرار گرفت (جدول ،)3
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Sowing date

4 June

25 June

بهطوريکه بیشترين شمار دانه در رديف بالل ( )36/38در
دورگ  Passionدر تاريخ کاشت  15خرداد و آبیاري عادي
مشاهده شد ،درحالیکه کمترين شمار دانه در رديف
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( )24/82از دورگ  KSC403suدر تاريخ کاشت  5تیر و
تنش آبی به دست آمد (جدول  .)5تأخیر در تاريخ کاشت
باعث کاهش شمار دانه در رديف بالل به میزان 5/35 ،18
و  13درصد به ترتیب در دورگهاي Passion ،KSC403su
و  Signetشد و شمار دانه در رديف بالل دورگ Passion
در هر سطح آبیاري و تاريخ کاشت برتري داشته است
(جدول  .)5تنش آبی نیز سبب کاهش معنیدار شمار دانۀ
پرشده در رديف بالل در هر دو تاريخ کاشت و هر سه
دورگ بررسی شد (جدول  .)5درواقع گیاه به دلیل روبهرو
شدن با تنش آبی شمار دانههاي پرشده در بالل را کاهش
داده است (2006) Kalamian et al. .در نتايج بررسیهاي

65

خود علت کاهش شمار دانه در رديف بالل را به عقیمی
تخمدان گلچهها در نتیجۀ تنش خشکی نسبت داده-
اند (2002( Khan et al. .در نتايج بررسیهاي خود گزارش
کردند ،با تأخیر در کاشت شمار دانه در رديف بالل از 36
دانه در رديف به  28دانه در رديف بالل کاهش پیدا کرد .
 )2013) Ghazian Tafrishi et al.بر اين باورند ،صفت طول
بالل با تأثیر بر شمار دانه در رديف ،بر عملکرد دانه مؤثر
است و کاهش طول بالل در نتیجۀ تنش خشکی سبب
کاهش مجموع شمار دانه در بالل میشود .احتمال دارد
علت اصلی کاهش دانه در رديف ،کاهش طول بالل در
نتیجۀ بروز تنش آبی بوده باشد (شکل .)4
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جدول  .5تأثیر تاريخ کاشت ،تنش آبی و دورگ بر برخی ويژگیهاي اندازهگیريشده در ذرت شیرين.
Table 5. Effects of sowing dates, water stress, and hybrids on some measured traits in sweet corn

16611a

42743a

46395a

31.90bcd

KSC403su

12547c

28719bc

41357b

14294b

23743ef

30824c

32.09bc

Signet

13640b

28959bc

of

36.38a

Passion

25451f

28.83fgh

KSC403su

11685d

24070e

29475cd

33.22b

Passion

10994de

21153efg

22771ih

29.47c-g

10772ef

28246bcd

23798fgh

26.68g-j

Water
stress

Signet
KSC403su

11636d

13079jk

25382fg

31.74b-e

Signet

8552g

20779gh

14638k

24.82ijk

KSC403su

10127f

14584j

21413hij

27.44f-i

Passion

6206h

8639l

14094kl

23.87kl

Signet

Normal
irrigation
25 June

Ar
c

12747c

17659i

29361cde

29.53c-f

Passion

میانگینهاي داراي حرفهاي همسان در هر ستون ،اختالف معنیداري ندارند (دانکن  5درصد).

Normal
irrigation
4 June

hi

ve

Fresh kernel yield (kg
)ha-1

Fresh forage yield
)(kg ha-1

Fresh ear yield with husk
)(kg ha-1

Kernels/row

Hybrid

Water
stress

Sowing
date

Water
stress

Means of each column followed by similar letters are not significantly different (Duncan 5%).

شمار ردیف در بالل
شمار رديف در بالل بهطور معنیداري تحت تأثیر دو تیمار
تاريخ کاشت و دورگ و برهمکنش آنها قرار گرفت (جدول
 .)3نتايج برهمکنش تاريخ کاشت و دورگ نشان داد ،همۀ
رقمها در تاريخ کاشت اول بیشترين شمار رديف دانه را به
خود اختصاص داده و بیشترين شمار رديف دانه متعلق به
دورگ  )17/82( KSC403suبود که تفاوت معنیداري را
با دورگ  )17/38( Passionنشان نداد و دورگ Passion
همواره برتري بیشتري نسبت به ديگر دورگها داشته است
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و اين برتري بهويژه در تاريخ کاشت دوم و با تأخیر در
کاشت مشخصتر است (شکل  .)5شمار رديف در بالل در
دورگ  KSC403suو با تأخیر در کاشت کاهش بیشتري
يافت ،بنابراين به نظر میرسد ،اين دورگ به تأخیر در
تاريخ کاشت حساسیت بیشتري داشته باشد .در تاريخ
کاشت دوم ،ممکن است همزمان شدن مرحلۀ گردهافشانی
با روزهاي بسیار گرم تابستان سبب تأثیر منفی بر شمار
رديف در بالل ذرت شده باشد .در نتايج پژوهش انجامشده
توسط  (2012) Naraki et al.نیز نشان داده شد ،اين جزء

دهقانی و همکاران :تأثیر تاريخ کاشت و تنش آبی بر عملکرد و برخی صفات زراعی سه دورگ...
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نداشته و اين موضوع میتواند به دلیل قابلیت ژنتیکی
رقمها باشد.

عملکرد کمتر تحت تأثیر شرايط محیطی قرار میگیرد و
بهصورت ژنتیکی کنترل میشود .شمار رديف دانه در بالل
در شرايط تنش آبی تفاوت معنیداري با آبیاري عادي
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شکل  .5تأثیر تاريخ کاشت و دورگ بر شمار رديف در بالل ذرت شیرين (میلهها نشاندهندة خطاي استاندارد ،آزمون دانکن در سطح احتمال 5

درصد).

Fig 5. Effects of sowing dates and sweet corn hybrids on rows per ear (Bars indicate standard error, Duncan 5%).

عملکرد بالل تر

of

عملکرد بالل بهطور معنیداري تحت تأثیر هر سه تیمار
تاريخ کاشت ،تنش آبی و دورگ و برهمکنش آنها قرار
گرفت (جدول  .)3بیشترين عملکرد بالل تر از دورگ

ve

hi
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 46395( KSC403suکیلوگرم در هکتار) در تاريخ کاشت
 15خرداد و آبیاري عادي و کمترين عملکرد بالل (14094
کیلوگرم در هکتار) از دورگ  Signetدر شرايط تنش آبی و
تأخیر در کاشت به دست آمد (جدول  .)5تأخیر در کشت
براي مدت  20روز سبب کاهش معنیدار عملکرد بالل در
هر سه دورگ بررسی شد (جدول  .)5پژوهشهاي مختلفی
علت تأثیر سوء تاريخ کاشت نامناسب را به برخورد زمان
گلدهی ذرت با شرايط نامساعد محیطی و دماي باال بیان
کردهاند و بیان داشتهاند ،در شرايط اقلیمی گرم و خشک،
تأخیر در کاشت بر گردهافشانی و پر شدن دانه تأثیر گذاشته
و باعث کاهش عملکرد دانه میشود .درواقع با تأخیر در
کاشت ،طول دورة رشد گیاه کاهش يافته و تولید مواد
پروردة (آسیمیالت) کافی براي ذخیره در دانهها کاهش می-
يابد ;(Kalamian et al., 2006; Naraki et al., 2012
) .Ghazian Tafrishi et al., 2013بیشترين درصد کاهش
عملکرد درنتیجه قطع آبیاري از آغاز مرحلۀ ظهور رشتههاي
ابريشمی در تاريخ کاشت  15خرداد مربوط به دورگ
 KSC403suو به میزان  45درصد بود درحالیکه کاهش
عملکرد دورگهاي  Passionو  Signetدر همین تاريخ
کاشت به ترتیب  28و  26درصد بود (جدول  .)5در تاريخ

کاشت  5تیر بیشترين درصد کاهش عملکرد را دورگ
 Signetنشان داد و در دورگهاي  KSC403suو Passion
به ترتیب  38و  27درصد کاهش عملکرد مشاهده شد
(جدول  .)5در کشت به بود و نبود محدوديت آب آبیاري
دورگ  KSC403suدر مقايسه با دو دورگ ديگر برتر بود
اما با رخداد تنش آبی و کمبود رطوبت و همچنین تأخیر
در کاشت ،دورگ  Passionبرتري بیشتري داشت (جدول
 .)5با رخداد تنش آبی عملکرد بالل تر در هر سه دورگ و
هر دو تاريخ کاشت بهطور معنیداري کاهش يافت .به نظر
میرسد تنش آبی در آغاز مرحلۀ ظهور رشتههاي ابريشمی
به دلیل کوتاه کردن دورة پر شدن دانه باعث رسیدگی
زودتر دانه و درنتیجه افت عملکرد میشود ( Wiatrak et
 .)al., 2004در شرايط آبیاري عادي و در طول فصل رشد،
براي آبیاري دورگ  Signetمیزان  10400مترمکعب در
هکتار و دو دورگ  KSC403suو 12000 Passion
مترمکعب در هکتار آب استفاده شد و در تیمار تنش آبی
در دورگ  signetبه میزان  8800و در دو دورگ ديگر
 10400مترمکعب در هکتار بود .بهطورکلی ،اعمال تنش
آبی (قطع آبیاري از آغاز مرحلۀ ظهور رشتههاي ابريشمی)
با دو نوبت آبیاري کمتر منجر به کاهش مصرف آب به
میزان  15درصد و معادل  1600مترمکعب در هکتار شد.
بر پايۀ اطالعات ايستگاه هواشناسی دانشکدة کشاورزي
دانشگاه شیراز دورگ  Signetدر تاريخ کاشت  15خرداد،
در مرحلۀ رسیدگی اقتصادي  1337/5درجه-روز رشد
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دريافت کرده است درحالیکه دورگهاي  KSC403suو
 Passionنیازمند  1466/4درجه-روز براي رسیدگی
اقتصادي در شرايط آبیاري مطلوب هستند (جدول .)4
بهعبارتديگر ،هنگامیکه گیاه بههنگام کشت شده ،درجه-
روز رشد مورد نیاز را در شمار روزهاي بیشتر ( 104روز
براي دورگهاي  KSC403suو  ،Passionو  92روز براي
دورگ  )Signetبه دست آورده است و بهاحتمال عملکرد
بالل بیشتري داشته است ،اما با تأخیر در کاشت گیاه ذرت
شیرين همین میزان دما را در شمار روز کمتر ( 99روز
براي دورگهاي  KSC403suو  ،Passionو  88روز براي
دورگ  )Signetبه دست آورده ،سريعتر وارد مرحلۀ زايشی
و رسیدگی شده و لذا عملکرد بالل کمتري بهدستآمده
است .تنش آبی نیز احتمال دارد به داليل همسان تأثیر
منفی بر عملکرد بالل تر گذاشته و باعث کاهش معنیدار
آن شده باشد ( Classen and Show, 1970; Moser et al.,
.)2006; Shoa Hosseini et al., 2007
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داري تحت تأثیر برهمکنش تیمارهاي بهکاربرده شده قرار
گرفت (جدول  )3بهطوريکه بیشترين عملکرد کنسروي را
دورگ  KSC403suو در شرايط بدون تنش و کشت در
تاريخ  15خرداد نشان داد و کمترين میزان عملکرد
کنسروي در شرايط تنش ،تأخیر در کاشت و دورگ Signet
مشاهده شد (جدول  .)5در کاشت بههنگام ( 15خرداد)
ذرت شیرين در منطقۀ باجگاه و در هر دو شرايط آبیاري
عادي و تنش آبی ،دورگ  KSC403suبیشترين عملکرد
کنسروي را تولید کرد اما در تاريخ کشت  5تیرماه در هر
دو تیمار آبی ،دورگ  Passionبرتري داشت (جدول .)5
تنش آبی بدون در نظر گرفتن تاريخ کاشت ،عملکرد دانۀ
کنسروي هر سه دورگ را کاهش داد و کمترين درصد
کاهش عملکرد در دورگ  Passionمشاهده شد و اين در
حالی است که دورگ  Signetدر تیمار تنش رطوبتی و هر
دو تاريخ کاشت کمترين عملکرد دانۀ تازه براي تولید
کنسرو را تولید کرد .اگرچه به نظر میرسد که با توجه به
زودرس بودن اين دورگ (جدول  )4و شرايط محدوديت
آب کنونی در اين منطقه و يا حتی کل کشور ،در صورت
کاشت بههنگام محصول در خردادماه ،عملکرد تولیدي
نسبت به دو دورگ ديگر شايان پذيرش باشد2013) .
 )Ghazian Tafrishi et al.نیز در نتايج بررسیهاي خود
کاهش عملکرد دورگهاي مختلف ذرت شیرين تحت تأثیر
تنش آبی را گزارش کرده و اين کاهش را به کاهش شمار
دانه در بالل نسبت دادند )2013( Ertek and Kara .با
بررسی تأثیر کم آبیاري (تأمین 40 ،55 ،70 ،85 ،100
درصد نیاز آبی گیاه) بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت
شیرين دريافتند ،عملکرد دانه مربوط به حالت آبیاري 100
درصد نیاز آبی تفاوت معنیداري با عملکرد  85درصد نیاز
آبی گیاه نداشت و در سطحهاي پايینتر عملکرد دانه بهطور
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عملکرد علوفۀ تر بهطور معنیداري تحت تأثیر تیمارهاي
تاريخ کاشت و دورگ و برهمکنش تاريخ کاشت ،تنش آبی
و دورگ قرار گرفت (جدول  )3بهطوريکه بیشترين
عملکرد علوفۀ تر ( 42743کیلوگرم در هکتار) در تیمار
کشت در تاريخ  15خرداد ،آبیاري عادي و دورگ
 KSC403suو کمترين میزان آن ( 8639کیلوگرم در
هکتار) در تیمار کاشت با تأخیر ،تنش آبی و دورگ Signet
مشاهده شد (جدول  .) 5در هر دو تاريخ کاشت و در شرايط
تنش آبی و آبیاري عادي دورگ  KSC403suدر مقايسه با
دو دورگ ديگر ،عملکرد علوفۀ تر بیشتري تولید کرد و اين
موضوع نشاندهندة برتري اين دورگ در تولید علوفه است.
دلیل اين برتري میتواند در ارتباط با گسترش و دوام سطح
سبز بیشتر و ارتفاع بلندتر بوته در اين دورگ در زمان
برداشت باشد (جدول  5و شکل Mokhtarpoor et al. .)2
( )2007در نتايج بررسیهاي خود گزارش کردند ،اثر تاريخ
کاشت بر عملکرد علوفه معنیدار بوده و تأخیر در کاشت
عملکرد علوفه را کاهش داد.

67

معنیداري کاهش نشان داد)2007( Mokhtarpoor et al. .
در نتايج بررسیهاي خود نشان دادند ،با تأخیر در کاشت به
دلیل روبهرو شدن دورة گردهافشانی با دماي بسیار باالي
هوا و درنتیجه از بین رفتن گردهها و کاهش لقاح ،عملکرد
دانۀ قابل کنسرو کاهش يافت.
شاخصهاي برداشت بالل و نسبت عملکرد دانۀ

عملکرد کنسروي

کنسروي به عملکرد بالل تر

عملکرد کنسروي ذرت شیرين در اين بررسی بهطور معنی-

شاخص برداشت بالل بهطور معنیداري تحت تأثیر تنش
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آبی و برهمکنش تاريخ کاشت و دورگ قرار گرفت (جدول
 .)3با تأخیر در کاشت از  15خرداد به  5تیر ،شاخص
برداشت بالل در دورگهاي  Passionو  Signetافزايش
نشان داد ،درحالیکه در دورگ  KSC403suبهطور معنی-
داري کاهش يافت (شکل  .)6بیشترين میزان شاخص
برداشت بالل در دورگ  Signetبه میزان  63/98درصد و
کمترين میزان در دورگ  KSC403suو به میزان 43/53
درصد و با تأخیر در کاشت به دست آمد .درصورتیکه اين
شاخص در دورگ  Passionبا تغییري اندك از  57درصد
در کشت بههنگام به  60/97درصد در کشت دوم افزايش
يافت (شکل  .)6با توجه به جدول  5درصد کاهش
زيستتودة (بیوماس) تر گیاه و وزن تر بالل در دورگهاي
 Passionو  Signetکمتر از دورگ  KSC403suبود و
بنابراين شاخص برداشت بالل در اين دو دورگ نسبت به
دورگ  KSC403suنهتنها کاهش چشمگیري نداشت ،بلکه
تا حدودي افزايش نیز يافت ،اگرچه اين تغییرپذيريها
تفاوت معنیداري نشان نداد (شکل  .)6اين در حالی است
که  (2012) Naraki et al.در نتايج بررسیهاي خود گزارش
کردند ،شاخص برداشت بالل در تاريخهاي کاشت زودتر به
دلیل تولید شاخ و برگ بیشتر ،کاهش يافته است .در تیمار
قطع آبیاري از آغاز مرحلۀ ظهور رشتههاي ابريشمی،
شاخص برداشت بالل بهطور معنیداري کاهش يافت (شکل
 .)7در شرايط تنش به دلیل کوتاه شدن دورة زايشی گیاه،

وزن بالل تر کاهش معنیدار بیشتري نسبت به عملکرد
زيستتودة تر گیاه نشان داد (جدول  )5و درنتیجه روند
کاهشی شاخص برداشت بالل در شرايط تنش نسبت به
آبیاري عادي ادامه يافت.
شاخص نسبت عملکرد دانۀ کنسروي به عملکرد بالل
تر در دو دورگ  KSC403suو  Passionدر شرايط تنش
نسبت به آبیاري عادي افزايش يافت ،اما در دورگ Signet
بدون تغییر باقی ماند (شکل  .)8به نظر میرسد که در
شرايط تنش آبی در دو دورگ  KSC403suو  Passionوزن
اجزاي بالل (پوشش و چوببالل) در مقايسه با دانه ،کاهش
زيادتري يافته (دادهها نشان داده نشده است) و همین
موضوع منجر به افزايش شاخص دانۀ کنسروي در اين دو
دورگ در شرايط روبهرو با تنش شده است (شکل  .)8در
کشت دوم شاخص دانۀ کنسروي در دو دورگ KSC403su
و  Passionافزايش يافت ،اين در حالی است که اين شاخص
در دورگ  Signetکاهش يافت .اين تفاوت ،در دورگ
 KSC403suمعنیدار نبود ،اما در دورگ  Passionعملکرد
کنسروي با تأخیر در کشت کاهش نشان نداد ،درحالیکه
وزن بالل تر کاهش يافت (جدول  )5و درنتیجه شاخص
دانۀ کنسروي بهطور معنیداري افزايش يافت (شکل .)9
برخالف نتايج بهدستآمده در اين پژوهش(2012) Naraki ،
 et al.در نتايج بررسیهاي خود نشان دادند ،شاخص دانۀ
کنسروي با تأخیر در کاشت تغییر معنیداري نیافت.

شکل  .6تأثیر تاريخ کاشت و دورگ بر شاخص برداشت بالل (میلهها
نشاندهندة خطاي استاندارد ،آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد).
Effect of sowing date and hybrid on ear harvest index (Bars indicate .Fig 6
standard error, Duncan 5%).

شکل  .7تأثیر تنش آبی بر شاخص برداشت بالل (میلهها
نشاندهندة خطاي استاندارد ،آزمون دانکن در سطح احتمال 5
درصد).
Effect of water stress on ear harvest index (Bars indicate .Fig 7
standard error, Duncan 5%).
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 تأثیر تنش آبی و دورگ بر شاخص عملکرد دانۀ کنسروي.8 شکل
 آزمون،به عملکرد بالل تر (میلهها نشاندهندة خطاي استاندارد
.) درصد5 دانکن در سطح احتمال

Effect of sowing date and hybrid on Fresh kernel yield/Fresh ear yield .Fig 9

Effect of water stress and hybrid on Fresh kernel yield/Fresh ear yield .Fig 8

index (Bars indicate standard error, Duncan 5%).

index (Bars indicate standard error, Duncan 5%).

نتیجهگیري کلی

of

 رخداد تنش،نتايج بهدستآمده از اين پژوهش نشان داد
آبی و تأخیر در کاشت منجر به کاهش معنیدار عملکرد و
 از بین دورگهاي مورد.اجزاي عملکرد ذرت شیرين شد
 بیشترينKSC403su  دورگ،بررسی در اين پژوهش
قابلیت تولید را در شرايط آبیاري عادي و کشت بههنگام
نشان داد و بنابراين میتوان اين دورگ را براي شرايط بدون
 علوفه و استفاده در صنعت،تنش و بهمنظور تولید بالل تازه
 اما در شرايط محدوديت آب،کنسروسازي توصیه کرد
 میتوان دورگ،آبیاري و يا تأخیر در کشت به هر دلیل
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 که افت تولید کمتري نشان داده را براي شرايطPassion
 همچنین با توجه.آب و هوايی همسان باجگاه توصیه کرد
به کاهش منبعهاي آب براي آبیاري بهويژه در استان فارس
 توصیه میشود که بهجاي کشت،و منطقۀ مورد آزمايش
 و حتیPassion رقمهاي حساس به تنش رطوبتی از دورگ
 استفادهSignet  از دورگ،در صورت کشت بههنگام گیاه
کرده و با کاهش يک يا دو دور آبیاري بدون کاهش
 در مصرف آب صرفهجويی،چشمگیر در تولید محصول
.کرده و بهرهوري گیاهان از آب آبیاري را افزايش داد
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 تأثیر تاريخ کاشت و دورگ بر شاخص عملکرد دانۀ کنسروي.9 شکل
 آزمون دانکن،به عملکرد بالل تر (میلهها نشاندهندة خطاي استاندارد
.) درصد5 در سطح احتمال
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