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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  1387جلد اول، شماره اول، بهار 

www.ejcp.info    
  

  1رت شیرین در کشت تابستانهذاثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بالل 
  

  1 علیرضا صابری و2فیض بخشمحمدتقی ، 1، سیدافشین مساوات1حسن مختارپور
  ،ورزی و منابع طبیعی گلستانت علمی مرکز تحقیقات کشاااعضای هی1

  محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان2
15/3/1387:تاریخ پذیرش؛ 25/11/1386: تاریخ دریافت  

  
   چکیده

مـدت سـه    آزمایشی بـه عملکرد بالل ذرت شیرین منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر     به  
در ایـن آزمـایش پـنج       .  اجرا گردیـد   1380شاورزی گرگان    ازتیرماه در ایستگاه تحقیقات ک     سال زراعی 

 هـزار   75 و 65 ،55 ،45(و چهـار تـراکم      ) شهریور 1 مرداد و 17  مرداد، 2 تیر، 18 تیر، 3(تاریخ کاشت   
هـای کامـل تـصادفی مـورد ارزیـابی قـرار            در قالب طرح بلـوک     و صورت فاکتوریل   به )بوته در هکتار  

 نسبت دانه به بالل و شاخص       ، وزن دانه قابل کنسرو    ،ل، ارتفاع گیاه  طول بال  نتایج نشان داد که    .گرفتند
دار  تراکم بوته معنـی    ×  و هیچکدام از صفات متقابل تاریخ کاشت       برداشت تحت تاثیر سال قرار گرفت     

. دست آمـد  ه کیلوگرم در هکتار در سال سوم اجرای طرح ب    12810میزان   حداکثر وزن بالل به     و نگردید
طـور    دیرتـر بـه    هـای کـشت    ثابـت مانـد امـا در تـاریخ         عملکرد تیرماه میزان    18ت تا   با تاخیر در کاش   

مـاه سـبب کـاهش محـصول          کشت در مـرداد    در تاخیر . بود کشت تیرماه   تاریخ  دو  کمتر از  داری معنی
 کیلوگرم در هکتار محاسـبه      13690نگردید و حداکثر تولید بالل در تاریخ کاشت سوم تیرماه به مقدار             

های مختلف کاشت بـرای وزن بـالل و وزن دانـه قابـل کنـسرو اختالفـی        ر آماری بین تراکم   از نظ . شد
 توصـیه  همچنـین . ش تراکم کاهش یافـت  بالل و نسبت دانه به بالل با افزای     2مشاهده نگردید ولی طول   

                                                 
یه نهال و الح و ته موسسه اص117-12-8024اساس نتایج بدست آمده از اجرای طرح تحقیقاتی شماره این مقاله بر -1

  .بذر تهیه گردیده است
  

 faiz_54@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-
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  هزار بوته در هکتـار بـرای  45-55 برای حصول عملکرد باالتر و بازار پسندی بیشتر از تراکم    ،گرددمی
  . کشت ذرت شیرین استفاده گردد

 
  .عملکرد ،تراکم بوته،  تاریخ کاشت،ذرت شیرین: های کلیدی واژه

  
  مقدمه

کـشت  ) بالل( میوه آن  استفاده ازمنظور  به عمدتاً)Zea mays var saccharata (ذرت شیرین  
 .ند قرار گرفته اسـت ا بندی شده  عنوان سبزیجات طبقه   های از گیاهان زراعی که ب      شود و در میان دسته    می

بـرای    و مقـام دوم  ) کنسرو سازی و منجمـد کـردن      ( از نظر ارزش زراعی برای صنایع تبدیلی         این گیاه 
  .)2001 هاشمی دزفولی و همکاران،؛1998فریور، ( باشد  مقام چهارم را دارا میخواری مصارف تازه

 زودرسی و دیررسـی ارقـام و        پتانسیل تولید در این گیاه با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی و               
 تـن بـالل در هکتـار متغیـر          25 تا 4همچنین اثر تاریخ کاشت متفاوت بوده و از یک دامنه وسیعی بین             

گـزارش داد کـه در اثـر تـاخیر در کاشـت ذرت شـیرین در                  )1997(والیگورا  ). 1989 شای،( باشدمی
وی نشان داد که بعضی از ارقام       . کاهش یافت  عملکرد بالل  در نتیجه  لهستان طول بالل کاهش یافت و     

 بوته در متر مربع بهترین عملکـرد را         5-7العمل کمتری به تراکم نشان دادند و در مجموع تراکم            عکس
در بررسی تعیین بهتـرین تـاریخ کاشـت بـرای ذرت شـیرین در                )1998(اوکتم و همکاران    . تولید کرد 

 کیلوگرم در تاریخ    17751صول بالل به میزان     منطقه جنوب شرقی آنتالیا گزارش کردند که بیشترین مح        
 25کیلوگرم در هکتار در تـاریخ کاشـت          1824کمترین آن به میزان      و ) مرداد ماه  4( جوالی   25کاشت  
در این گزارش آمده است که میزان بالل تولیـدی بـا کاشـت زود               . بدست آمد  ) فروردین ماه  6 (آوریل

و بهتـرین تـاریخ      یابـد کاهش مـی   ) تیر 5  فروردین تا  6(  جون 25 آوریل تا    25هنگام در فاصله زمانی     
 4 تیـر تـا      5( جـوالی    25  جـون تـا    25زمانی   کاشت مناسب برای منطقه جنوب شرقی آنتالیا را فاصله        

  .اعالم کردند) مرداد ماه
هـا و وزن     طـول بـالل    ، بوتـه   که بـا افـزایش تـراکم       کردندگزارش  ) 2001(نورمحمدی و همکاران       
یابد و در عوض عملکرد دانه در هکتار تـا یـک            کاهش می ) میانگین تولید یک بوته   (الل  های یک ب   دانه

در بررسـی تعیـین تـراکم        )2000 (موریس و همکـاران    .یابدعینی افزایش و بعد از آن کاهش می       حد م 
هـای  که بـالل   شرقی ایالت متحده آمریکا نشان داد درصورتی       مناسب برای ذرت شیرین در منطقه شمال      
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 تـا   35500بایـست تـراکم بـین       متر مورد نظر باشد  با توجه به رقـم مـی             سانتی 78/17ل باالتر از    با طو 
در بررسی اثر تراکم بوتـه       )2002(رانکاراجان و همکاران     . بوته در هکتار مورد عمل قرار گیرد       59300

دنـد کـه    و رقم بر عملکرد بالل وکیفیت آن در ذرت شیرین زود کاشت در منطقه نیویورک گزارش کر                
 تحـت تـاثیر   دار داشته و این صفات شـدیداً   ها در ردیف بر عملکرد بالل تاثیر معنی       ارقام و فاصله بوته   

 2/76های بین    بوته در هکتار را با فاصله ردیف       44477 -54631تراکم  ) 2004( پیت .سال قرار گرفتند  
 برای مناطق جنـوبی آمریکـا       متر سانتی 2/15–4/30های روی ردیف    متر و فاصله بوته     سانتی 6/106تا  

 هـزار بوتـه در هکتـار در         75گزارش کردند که تراکم     ) 2001(هاشمی دزفولی و همکاران      .توصیه کرد 
نظر می آیـد    ه  شرایط آب و هوایی خوزستان با توجه به کامل نشدن پوشش کانوپی مزرعه کم بوده و ب                

اسـمیت و   .ط خوزسـتان تولیـد نمایـد    هزار بوته در هکتار عملکرد بیشتری در شـرای       75تراکم بیش از    
های مختلف کشت می شـود      گزارش کردند در ایالت کالیفرنیا ذرت شیرین در تراکم        ) 1996(همکاران  

متـر متغیـر اسـت و همچنـین فاصـله            سانتی 5/17 -25و فاصله بوته در روی ردیف در این ایالت بین           
ا دو ردیـف در روی یـک پـشته متغیـر            متر برای کشت یک ی     سانتی 76 –165ها از یکدیگر بین     ردیف

عنوان بهتـرین تـراکم      ه هزار بوته در هکتار را ب      50000 تا   470000طور کلی تراکم بوته      به وی .باشد می
 اثر تراکم بوته بـر عملکـرد دو رقـم ذرت شـیرین را در چـین                  )2004(تیان و همکاران     .کردند معرفی

  .شود  بوته در هکتار حاصل می52500تراکم بررسی کردند و نشان دادندکه بهترین عملکرد در 
ای که در مطالعه گیردوزن بالل یکی دیگر از صفات گیاهی است که تحت تاثیر تراکم بوته قرار می  

 انجام شد با افزایش تراکم گیاهی در ذرت، وزن بالل در هر گیاه کـاهش یافـت                  )1984(توسط دانکن   
 وزن بـالل و     ،با افزایش تراکم بوته   . های مجاور عنوان شد    علت سایه اندازی بوته    که این کاهش وزن به    
  ).1989 پاراک و همکاران، ؛2002 هز،( یابدطول بالل کاهش می

 تـاریخ کاشـت و      تـرین  مناسـب  این آزمایش جهت تعیـین       ،نا به نتایج متفاوت سایر محقق     توجهبا    
در اسـتان گلـستان طراحـی و         )عنوان محصول دوم   به( تابستانهتراکم بوته برای ذرت شیرین در کشت        

  .اجرا گردید
  

  ها  مواد و روش
 کیلومتری شمال گرگـان بـا عـرض         5این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان واقع در            

  خـاک  دقیقه شمالی به اجرا درآمـد        25 درجه و    54 دقیقه و طول جغرافیایی      54 درجه و    36جغرافیایی  
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 ارتفـاع ایـستگاه از سـطح        مـوس   میلی 5/1تا   1دایت الکتریکی  لوم رسی و ه     بافت محل آزمایش دارای  
  .باشد متر می میلی450 متر و متوسط بارندگی سالیانه 5دریا 
از فـروردین     تکـرار و   4هـای کامـل تـصادفی در        صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک      هآزمایش ب   

 شـهریور   1مرداد و    17 رداد، م 2تیر،  18تیر،  3های کاشت شامل     تاریخ مدت سه سال انجام شد     ه ب 1380
 هـزار بوتـه در هکتـار در نظـر           75 و 65 ،55 ،45عنوان فاکتور اول و فاکتور دوم شامل چهار تـراکم            هب

  .گرفته شد
 خـط   4هـر تیمـار در       .بـود  متـر   سانتی 75ای با فاصله ردیف     صورت جوی و پشته    هروش کاشت ب    
خـورده و    صورت آیش بود و در زمستان شخم       هزمین آزمایش پیش از کشت ب     . کاشته شد   متر 6طول   به

اسـاس   و بر  هـا یکـسان بـود     در بهار دو دیسک عمود بر هم زده شد مقدار کود مصرفی در همـه تیمار               
 100کیلـوگرم در هکتـار کـود اوره و           300 ، کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم     300آزمون خاک مقدار  

مانـده   د اوره در زمان کاشت و دو سوم باقی        کو گرم کود فسفات پتاسیم مصرف شد و یک سوم از          کیلو
  . برگی همزمان با آبیاری به خاک اضافه گردید6-8در مرحله 

 لیتر در هکتار اسـتفاده  5کش ارادیکان به میزان  های هرز از علف     مبارزه با علف   برایقبل از کاشت      
  .استفاده شد ار لیتر در هکت4 به 1گردید و بعد از کاشت از سموم آترازین و السو به نسبت 

متر در فواصل تعیین شده برروی خطوط کاشت ایجاد          سانتی 5 تا 3ی به عمق    یهابرای کاشت حفره    
 . در هر کپه یک بوته باقی مانـد های اضافی حذف   بوته  برگی 3-4گردید و پس از سبز شدن در مرحله         

برداشـت از دو     . گرفـت   کودپاشی و وجین در همه تیمارها یکسان انجـام         ،عملیات زراعی نظیر آبیاری   
  . انجام شد)برای حذف اثر حاشیه(خط وسط با حذف نیم متر از طرفین دو خط 

. بیوماس و بالل برداشت شده در سطح کرت توزین گردید و شاخص برداشت بالل محاسـبه شـد                   
هـای برداشـتی بودنـد انتخـاب گردیـد و طـول بـالل آنهـا                 همچنین تعداد ده بوته که نماینده کل بوته       

برای تعیین وزن دانه قابل کنسرو با استفاده از چاقوی آشپزخانه دانـه از چـوب بـالل                  . گیری شد  دازهان
  .جدا گردید و توزین شد و نسبت دانه به بالل نیز محاسبه گردید

   آمــاریافــزار  گیــری صــفات در پایــان ســال ســوم بــا اســتفاده از نــرمهــای حاصــل از انــدازهداده  
MSTAT-C هـا بـه روش دانکـن مقایـسه شـدند تـا            ب قـرار گرفـت و میـانگین        تجزیـه مرکـ    مورد 

  . تاریخ کاشت و تراکم تعیین گرددترین مناسب
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  نتایج و بحث
دار   معنـی  )طول بـالل  ناء  ث است به(  کلیه صفات مورد بررسی     بر  نشان داد که اثر سال     تجزیه واریانس   
های اجـرای آزمـایش اسـت و        سال در   تفاوتعلت شرایط محیطی م    هب، که این اختالف     )1جدول   (بود

 2، 1 های شکل( ست که عملکرد ذرت شیرین تحت تاثیر شرایط آب و هوایی قرار می گیرد             ا بیانگر آن 
  .)3 و

وجود شرایط بهتـر آب     . دست آمد  ه کیلوگرم در هکتار ب    12810حداکثر بالل در سال سوم به میزان          
عملکرد بالل تحـت     .)3 و 2،  1 های شکل( تو هوایی در سال سوم اجرای آزمایش علت این پدیده اس          

میـزان    بیـشترین عملکـرد بـالل بـه        ).1جـدول   ( دار گردیـد    درصد معنی  5تاثیر تاریخ کاشت در سطح      
 18 کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت سوم تیرماه بدست آمد و از نظر آماری با تاریخ کاشـت          13690

 در سطح یک درصد عملکـرد        تاریخ کاشت  وبل سال   اثر متقا . دار قرار گرفت  تیرماه در یک سطح معنی    
میـزان    تیرماه بـه 3 و بیشترین عملکرد بالل در سال سوم و در تاریخ کاشت   بالل را تحت تاثیر قرار داد     

  .)2و 1 های جدول(  کیلوگرم در هکتار بدست آمد16900
 از نظـر آمـاری      هـای مختلـف توانـستند     عملکرد بالل تحت تاثیر تراکم بوته قرار نگرفت و تـراکم            

های مختلف یکـسان اسـت       از نظر آماری در تراکم     عملکرد بالل اگرچه   .عملکرد یکسانی تولید نمایند   
 یافتـه  کـاهش    بیـشترین تـراکم    در   )عنوان یک صفت مرتبط بـا بـازار پـسندی          به( ولی چون طول بالل   

 × اثر متقابل سال  . گردد  کاشت ذرت شیرین توصیه نمی     برای هزار بوته در هکتار    75 بیشتر از    های تراکم
 هزار بوته در هکتار بـه       75و حداکثر آن در سال سوم و در تراکم           )1جدول  (دار گردید    تراکم نیز معنی  

با افزایش تراکم بوتـه وزن بـالل در هـر بوتـه           ) 2جدول  ( کیلوگرم در هکتار بدست آمد       13710میزان  
وزن  که این کاهش  در عملکرد بالل مشاهده نشد     با افزایش تراکم بوته تغییری       ، بنابراین .یابدکاهش می 

 نـین چهم ).2001 ،نورمحمدی و همکـاران   ( باشدهای مجاور می  اندازی بوته  علت سایه  بالل هر بوته به   
  . هماهنگی دارد)1984(های دانکن یج حاصله از این آزمایش با یافتهنتا

 15-17هـا بـا طـول کمتـر از          باشد چرا که بـالل    طول بالل صفت بسیار مهمی در ذرت شیرین می          
طول بالل تحت سال تاثیر سال   . شود در کارخانجات صنایع تبدیلی غیر قابل استفاده می        متر عمالً سانتی

بدست آمـد  ) متر سانتی 05/19( حداکثر آن در سال اول دار گردید درصد معنی  5 در سطح    قرار گرفته و  
  .)1 و 2 های جدول(
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سوم تیرمـاه   ثیر قرار داده و بیشترین طول بالل در تاریخ کاشت           تاریخ کاشت طول بالل را تحت تا        
 .)1997 والیگـورا، (یابـد   متر حاصل شد با تاخیر در کاشت طول بالل کاهش مـی            سانتی 29/21میزان   به

 بـا افـزایش تـراکم       و) 1جدول  ( دار گردید طول بالل تحت تاثیر تراکم بوته در سطح یک درصد معنی          
 27/20 هزاز بوته در هکتـار بـه میـزان           45فت و بیشترین طول بالل در تراکم        بوته طول بالل کاهش یا    

هـا بـرای     رقابـت بـین بوتـه      ،بطورکلی با افزایش تراکم بوتـه     ). 1و 2 های  جدول( متر بدست آمد  سانتی
نتایج حاصل از این بررسـی بـا        . یابدجذب تشعشع فعال فتو سنتزی بیشتر شده و طول بالل کاهش می           

مشابهت  )1989( و پاراک و همکاران      )2000( هز   )2000( تورگات   )2005( ی و همکاران  های بز یافته
   .دارد
 و حداکثر آن )1جدول ( دار گردید  در سطح یک درصد معنیوزن دانه قابل کنسرو تحت تاثیر سال  

 شود که شرایط بهتـر آب      چنین استنباط می    کیلو گرم در هکتار بدست آمد      5290در سال سوم به میزان      
 هوایی در سال سوم باعث گردید تا انتقال مجدد بهتر صورت گرفته و عملکرد مخـزن افـزایش یابـد          و
. )1 جدول( وزن دانه قابل کنسرو تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت          ).1384 مختارپور و همکاران،  (

 5680(بـل کنـسرو    تیرماه بیشترین میزان دانـه قا   3 در تاریخ کاشت     که ها نشان داد  ولی مقایسه میانگین  
 در سـطح یـک       تراکم بوته  × اثر متقابل تاریخ کاشت      ).2جدول  (  استحصال گردید  )کیلوگرم در هکتار  

 کیلـوگرم در تـاریخ      6097 وزن دانه قابل کنسرو را تحت تاثیر قرار داد و حداکثر آن بـه میـزان                  درصد
هاشـمی  . )2 و 1 هـای  لجـدو (  هزار بوتـه در هکتـار بدسـت آمـد        65 مردادماه و تراکم بوته      2کاشت  

 دماهای پایین در مرحله ظهـور       ،های دیرتر تند که در تاریخ کاشت    ش بیان دا  )2001(دزفولی و همکاران    
هـا  عنوان مثال در دماهای پایین انتقال آسـیمیالت        های نر و ماده تاثیر منفی بر روی عملکرد دارد به          گل

در این مطالعه نیز نتایج مشابهی بدست    . شود های در حال رشد با سرعت کمتری انجام می        به سوی دانه  
  .آمد و با تاخیر در کاشت عملکرد دانه قابل کنسرو کاهش یافت

دهـد کیـل    بل کنسرو را در هر تیمار نشان می        میزان دانه قا   )کیل بالل ( وزن دانه به وزن بالل       نسبت  
 78/39ال سوم به میزان      قرار گرفت و حداکثر مقدار آن در س         در سطح یک درصد    دانه تحت تاثیر سال   
  تاریخ کاشت برروی این صفت از نظر آمـاری معنـی دار نبـود              .)1 و   2 های  ول جد(درصد بدست آمد    

 اثـر   همچنـین  . درصد ثبـت گردیـد     31/36 شهریور مقدار    اولدر تاریخ کاشت      این حال  اب ).1جدول  (
در سـال سـوم و تـاریخ         معنی دار گردید و حـداکثر آن         یک درصد   در سطح  تاریخ کاشت ×متقابل سال 

 73/36 هزار بوته در هکتـار میـزان         45در تراکم   .  درصد بدست آمد   75/43کاشت سوم تیرماه به میزان      

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بالل ذرت شیرین در کشت تابستانه   

  107

دار نشد کـه      معنی  و نسبت دانه به بالل     اثر تراکم بوته بر روی وزن دانه قابل کنسرو         .درصد بدست آمد  
یابد ولـی ایـن کـاهش بـا          بالل کاهش می   وزن دانه هر     ،موید این مطلب است که با افزایش تراکم بوته        

 نیـز بـه نتـایج       )2001(افزایش تراکم بوته در واحد سطح جبران می شـود نـور محمـدی و همکـاران                  
  .مشابهی دست یافتند

 و شاخص برداشت نسبت وزن بالل به کل بیومـاس           .در ذرت شیرین اندام اقتصادی بالل می باشد         
و حداکثر مقدار آن در   دار گردید معنی  سطح یک درصد   در شاخص برداشت تحت تاثیر سال    . می باشد 

  .)2 و 1 های جدول( در صد بدست آمد 99/41سال دوم به میزان 
 اثر متقابل .بدست آمد)  درصد52/42( حداکثر شاخص برداشت بالل    تاریخ کاشت اول شهریور    در  
دار شد و در سال سوم و تاریخ کاشـت سـوم تیرمـاه               معنی در سطح یک درصد    تاریخ کاشت نیز  ×سال

   .  درصد بود84/44شاخص برداشت 
به نتایج مشابهی   ) 2005( بزی وهمکاران  ).1جدول  ( قرار نگرفت   تحت تاثیر تراکم بوته    این صفت   

 هـزار بوتـه   65 و حداکثر آن در تراکم بوته      .در زمینه تراکم بوته بر روی شاخص برداشت دست یافتند         
  . درصد بدست آمد27/41تار به میزان در هک

گیری این است کـه بـا       دار شد مفهوم این نتیجه    اثر تاریخ کاشت و سال در تولید ذرت شیرین معنی           
توان در تولید آن نقش موثرتری ایفا کرد و با تاخیر در کاشت عملکـرد بـالل    مدیریت تاریخ کاشت می 

 عملکرد بالل و وزن دانه قابل کنسرو از نظـر           ، بوته و طول بالل کاهش یافت همچنین با افزایش تراکم        
شـود  آماری معنی دار نبود ولی طول بالل کاهش یافت و به تبع آن از بازار پسندی محصول کاسته مـی        

ن چرا که کارخانجات صنایع تبدیلی که مصرف کننده اصلی بالل ذرت شـیرین بـرای تولیـد کنـسرو آ                   
هایی با این سایز متر نبوده و عمال بالل سانتی15-17ا طول کمتر از های بهستند قادر به استفاده از بالل

خواری نیز که بـه صـورت       از طرف دیگر در مصرف تازه      .شوندعنوان ضایعات کارخانه محسوب می     هب
متر وجود   سانتی 17های با طول کمتر از      ای به استفاده از بالل    کباب پز یا آب پز استفاده می شود عالقه        

تـه در هکتـار خیلـی بیـشتر از           هـزار بو   75متـر در تـراکم       سانتی 15-17های با طول    داد بالل  تع .ندارد
دار نگردید  های مختلف معنی   با توجه به اینکه وزن بالل در تراکم        همچنین. باشدهای پایین تر می    تراکم

ه در هکتـار     هزار بوت  45-55گردد در کشت تابستانه ذرت شیرین در استان گلستان از تراکم            توصیه می 
  .استفاده شود
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شـود و   نسرو در صنایع تبـدیلی اسـتفاده مـی         از ذرت شیرین برای تولید ک      بطور عمده نظر به اینکه      
تـر مـورد توجـه اکیـد ایـن صـنعت و دسـت                فعال بودن خط تولید کارخانه برای مدت زمان طـوالنی         

ش محصول به علت    دی از کاه  دهد که با پذیرش درص    باشد نتایج این تحقیق نشان می      اندرکاران آن می  
توان در دامنه وسیعی از تاریخ کاشت این گیاه را در استان کشت نمود که این خود            تاخیر در کاشت می   

  .باشدیکی از مزایای این گیاه می
  

تجزیه واریانس مرکب برای وزن تر بالل، طول بالل، وزن دانه قابل کنسرو، نسبت دانه بـه بالل،شـاخص                    -1جدول  
  برداشت

  نابع تغییراتم
درجه 
  آزادی

  طول بالل  وزن بالل تر
وزن دانه قابل 

  کنسرو
نسبت دانه 
  به بالل

شاخص 
  برداشت

  04/353**  01/1960**  83/54992678**  67/4  29/34895143*  2  سال
  8/7  55/14  61/849195  52/1  94/7625641  9  تکرار/سال

  ns46/30195462  ns86/217  ns44/220  48/131*  82/17050322*  4  تاریخ کاشت
  86/227**  605/226**  9065808**  6/32**  84/40970365**  8  سال× تاریخ کاشت
  ns22/5187363  **79/86  ns42/1210191  ns511/323  ns111/48  3  تراکم بوته
  ns43/1670234  ns27/1  **35/1867376  **231/41  ns699/14  6  سال×   تراکم بوته
تاریخ × تراکم بوته

  کاشت
12  ns4/1112752  ns44/1  ns82/899638  ns033/19  ns775/47  

تاریخ ×  تراکم بوته
  سال×  کاشت

24  ns77/2606806  ns05/1  **24/10885050  ns652/15  **188/49  

  857/15  057/14  43/458145  45/1  09/2277654  171  خطا
.  ns ،**،*:  درصد1 و  درصد5دار در سطح احتمال  دار و معنی ترتیب غیر معنی به
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  .در فاکتورهای آزمایشی ذرت شیرین  مقایسه میانگین برخی از صفات-2 دولج

  وزن بالل تر   تیمار
 )کیلو در هکتار(

  طول  بالل
 )متر سانتی(

وزن دانه قابل 
)کیلوگرم( کنسرو

  نسبت دانه 
 به بالل

شاخص برداشت
 )درصد(

           سال
  b 9912  a 05/19 b 3847  c 45/30  b 04/38  سال اول
  c 8760 b 6/18  b 3661  b 24/32  a 99/41  سال دوم
  a 12810  a 99/18  a 5290  a 78/39  a 26/41  سال سوم

           تاریخ کاشت
  a 13690  a 29/21  a 5680  a 37/35  ab 75/40   تیر3

  b 10690 b 83/19  a 4252  b 13/33  ab 51/37   تیر18
  c 9165  c 23/18  b 4178  c 95/30  bc 07/39   مرداد2

  c 9593  cd 85/17  b 4022  ab 1/35  a 31/42   مرداد17
  c 9330  d 22/17  c 3581  a 31/36  a 52/42   شهریور1

       کاشت تاریخ× سال 
 b 15090 a 02/23 b 5513 bc 51/35 f 91/34   تیر3×سال اول
 ef 9538 b 81/20 fgh 3318 d 13/27 f 52/34   تیر18×سال اول
 f 9182  cdef 37/18 efgh 3592 d 29/27 de 31/39   مرداد2×سال اول
 g 7513 h 19/16 gh 3179 d 35/29 cde 12/40   مرداد17×سال اول
 fg 8231 gh 86/16 efg 3633 c 85/32 bcde 35/41   شهریور1×سال اول
 f 9090 cde 71/18 def 3942 d 86/26 abcde 48/42   تیر3×سال دوم
 f 9287 cd 26/19 cd 4348 d 86/33 ab 79/44   تیر18×سال دوم
 g 7486 cdef 28/18 h 2926 d 16/29 e 76/38   مرداد2×سال دوم
 f 9073 cd 21/19 de 4106 c 33/33 abc 49/43   مرداد17×سال دوم
 fg 8865 efg 58/17 def 3982 b 01/37 cde 43/40   شهریور1×سال دوم
 a 16900 a 14/22 a 7584 a 75/43 ab 84/44   تیر3×سال سوم
 c 13260 a 41/19 cd 4401 b 39/38 f 23/23   تیر18×سال سوم
 de 10830 defg 02/18 df 4226 bc 31/36 e 14/39   مرداد2×سال سوم
 cd 12190 def 15/18 b 5248 a 37/42 abcd 43   مرداد17×سال سوم
  de 10890  fgh 22/17  bc 4990  b 07/38  a 79/45   شهریور1×سال سوم
            تراکم بوته

  a 10351  a 27/20  a 4188  a 73/36  a 61/40  وته در هکتار هزار ب45
  a 10861  b 39/19  a 4438  a 17/35  a 69/40   هزار بوته در هکتار55
  a 10583  c 42/18  a 4469  b 37/33  a 27/41  هزار بوته در هکتار65
  a 10181  d 44/17  a 4234  c 35/31  b 6/39  هزار بوته در هکتار75

  .ن که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، اختالف معنی دار ندارندها در هر ستو میانگین
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  .در فاکتورهای آزمایشیذرت شیرین  مقایسه میانگین برخی از صفات -2جدول ادامه 
  وزن بالل تر   تیمار

 طول  بالل  )کیلو در هکتار(
وزن دانه قابل 

 )کیلوگرم(کنسرو
  نسبت دانه 
 به بالل

 شاخص برداشت
 درصد

           کم بوتهترا× سال 
  cd 10390  a 4/20 cd 3993  c 35/33  a8/33   هزاربوته45×سال اول
  cd 10610 a 9/19  cd 3989  c 42/32  a 4/32   هزاربوته55×سال اول
  ef 10100  a 5/18  cd 3991  d 95/27  a 28  هزار بوته65×سال اول
  g 8550  a 5/17  d 3415  d 57/27  a 6/27  هزار بوته75×سال اول
  fg 9152  a 8/19  cd 3807  c 26/33  a 3/33   هزار بوته45×سال دوم
  g 8651  a 19  cd 3920  c 21/33  2/33   هزار بوته55×سال دوم
  g 5944  a 2/18  c 4057  c 38/33  a 4/33  هزار بوته65×سال دوم
  g 8294  a 4/17  cd 3660  d 12/29  a 1/29  هزار بوته75×سال دوم
 bg 1151 a 7/20 b 4765 a 1/43 a 1/43   هزار بوته45×سال سوم
 a 13300 a 3/19 a 5407 b 87/39 a 3/39   هزار بوته55×سال سوم
 ab 12710 a 6/18 a 5341 b 78/38 a 8/38  هزار بوته65×سال سوم
 a 13710 a 4/17 a 5627 a 36/37 a 4/37  هزار بوته75×سال سوم

       تاریخ کاشت ×تراکم بوته 
 a 13620  a1/23 b 5567 abcde 4/35 bcdef78/39   تیر3× هزار بوته 45
 a14060  b 5/21 a 6097 abcd 16/36 abcd 32/42   تیر18× هزار بوته 45
 a13900 b 9/20 b 5536 cdef 6/32 abcdef 95/39   مرداد2× هزار بوته 45
 a 13190  c 4/19 bcdef 4034 aabcde 35 cdef 85/38   مرداد17× هزار بوته 45
 bcd 10420 b 35/21 bc 4397 fg 9/35 cdef14/39   تیر3× هزار بوته 45
 b 11060 b 54/20 bcdef 3981 def 26/32 ef 52/36   تیر18× هزار بوته 45
 bc 10940 c 3/19 def 3676 fg 1/30 ef 62/35   مرداد2× هزار بوته 65
 bcd 10350 de 1/18 f 3497 abcde 26/35 def 57/37   مرداد17× هزار بوته 75
 de 9344 c 3/19 bcdef 3880 efg 45/31 cdef 17/39   تیر3× هزار بوته 45
 bcde 9748  cd 19 b 5518 ab 7/37 abcd 84/40   تیر18× هزار بوته 55
  de 9088  efg 5/17  f 3514  fg 9/29  def 46/38   مرداد2× هزار بوته 65
  e 8478  fgh 9/16  f 3507  g 2/27  abcde 08/41   مرداد17× هزار بوته 75
 cde 9660  c 3/19  bcd 4301  a 73/38  ab 6/44   تیر3× هزار بوته 45
 cde 9549  ef 9/17  bcdef 3914  abcde 57/35  abcde 75/40   تیر18× هزار بوته 55
 cde 9521  efg 4/17  bcd 4289  cdef 01/32  abc 66/43   مرداد2× هزار بوته 65
 cde 9642  gh 6/16  bcde 4208  cdef 74/32  bcdef 22/40   مرداد17× هزار بوته 75
  e 8706  de 1/18  ef 3592  abc 99/36  ab 18/41   تیر3× هزار بوته 45
  bcde 9885  ef 8/17  b 4507  a 7/37  ab 5/44   تیر18× هزار بوته 55
  de 9467  gh 8/16  b 4465  abcde 52/35  a 37/45   مرداد2× هزار بوته 65
  de 9259  h 16  bcd 4243  bcdef 03/34  cdef 04/39   مرداد17× هزار بوته 75

  .دار ندارند ها در هر ستون که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، اختالف معنی میانگین 
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Effects of sowing date and plant density on ear yield  

of sweet corn in summer sowing 
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Abstract 
 In order to study the effect of sowing date and plant density on ear of sweet 
corn an experiment was conducted in Gorgan Reaserch station since June 2001 
during 3 years. In this experiment five sowing date (24th June, 9th July, 24th July, 
18th Agust and 23th Agust) and four plant density (45000, 55000, 65000 and 75000 
plant per hectar) were evaluated in form of factorial experiment (5×4) within 
randomized comelet block design. Results indicated that ear length, plant hight, can 
seed weight, grain/ear ratio and harvest index was under the influence of year and 
maximum ear weight obtained amount 12810 kg/ha in theirty year. With delay  
sowing date until 9th July amount of ear weight was fixed but amount of it in July 
was smaller than June. Although with delay sowing date in July ear weight was 
fixed and maximum ear weight achived amount 13690kg/ha in 24th June.Stistically  
there wasn’t any different between plant density for ear weight and can seed weight 
but with increase plant density ear length and grain/ear ratio decreased. So for 
obtain maximum yield and marktable 45000-55000 plant/ha for sweet corn in 
summer sowing can be recommended. 
 
Keywords: Sweet corn; Sowing date; Plant density; Yield.3 
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