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د، اجزای عملکرد شخصوصیات رکاشت بر  آرایشو  بوته، تراکم ورزیخاکهای اثر روش

 مالزیشرایط آب و هوایی در  ذرت شیرینعملکرد و 
 

 4و امین نیکخواه 3دلرم، سرور خ2راد، علیرضا طاهری1آبادیحسینعلی شمس*

 ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،های کشاورزیگروه مهندسی مکانیک ماشین استادیار1
 ،دانشگاه فردوسی مشهد ،بیوسیستمگروه مهندسی مکانیک  ،ارشد مکانیزاسیوننشجوی کارشناسیدا2

 ،ددانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشه ،استادیار گروه زراعت3
 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران4

 22/8/1333؛ تاریخ پذیرش:  11/12/1332تاریخ دریافت: 

 يدهچك
تحت  ذرت شیرینو اجزای عملکرد بالل عملکرد خصوصیات رشد، این مطالعه با هدف ارزیابی 

های صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکبهکاشت  آرایشو  بوته، تراکم ورزیخاکهای روشتأثیر 
در شهر سالنگور مالزی در سال زراعی دانشگاه پوترا  تحقیقاتیدر مزرعه کامل تصادفی با سه تکرار 

 +دار برگردان گاوآهن: 1T)ورزی خاکشامل سه روش  فاکتورهامیالدی انجام شد.  2008-2002
، D23000=1)تراکم بوته (، سه اری کولتیواتور: روت3Tدیسک و + : گاوآهن بشقابی2Tدیسک، 

2=D41200  3و=D31500 1)کاشت  آرایش دوو  (بوته در هکتارP :2ردیفه و تکP : دو ردیفه روی
کیلوگرم در هکتار  3/12503با  2Tورزی خاکبرای روش  عملکرد باللباالترین بودند.  (یک پشته

ردیفه بود. با درصد باالتر از روش تک 41فه در آرایش کاشت دو ردی عملکرد باللدست آمد. هب

درصد کاهش  22و  32 عملکرد باللبوته در هکتار،  31500و  41200به  23000کاهش تراکم از 
ترتیب برای تحت اثر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته به عملکرد باللترین یافت. باالترین و پایین

1D2P  3وD1P  ین ترتیب، با توجه به اهبدست آمد. هرم در هکتار بکیلوگ 83/2228و  28/12232با
آرایش  ،با گاوآهن بشقابی ورزیخاکتوان منظور بهبود تولید ذرت شیرین مینتایج این آزمایش به

 بوته در هکتار را مدنظر قرار داد. 23000تراکم  با کاشت دو ردیفه و
 

 بشقابی گاوآهن شخم ،دیسکدو ردیفه،  آرایش کاشت :ديیکل هاياژهو
                                                             

 .osein@gmail.comhShamsabadiمسئول مکاتبه: *
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 مقدمه

یکی از عملیات مهم زراعی است که بر بخش مهمی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی ورزی خاک

ورزی خاکهدف از اعمال گذارد. ( اثر می2004لپن و همکاران، ؛ 2001خاک )لمپورنس و همکاران، 

هرز، افزایش  هایای، کنترل علفزنی بذر، توسعه سیستم ریشهایجاد محیطی مناسب برای بهبود جوانه

منظور تماس کامل بذر با خاک و کاهش تخلخل و نفوذپذیری، بهبود ساختمان و تثبیت خاک به

های موئین در خاک زدن لولههمهی، اختالط کود و سم با خاک و برمقاومت فیزیکی، دفن بقایای گیا

های سیستم(. 2010تیتی، باشد )الخشک میویژه در شرایط محیطی خشک و نیمهبرای کاهش تبخیر به

کردن سطح خاک از بقایای گیاهی های نفوذناپذیر خاک، پاکمرسوم از طریق شکستن الیهورزی خاک

ها بستری مصنوعی مناسبی برای رشد گیاه های هرز، حشرات و بیماریو قطع چرخه زندگی علف

انرژی زیادی نیاز دارند،  ها نه تنها بهاین سیستم(، اما 2002کند )کاتس وایرو و همکاران، آماده می

کنند )فرای و بلکه در درازمدت نیز خصوصیات فیزیکی خاک را تخریب و آن را دچار فرسایش می

کاهش ورزی خاکو بیورزی خاکهای کمسیستماز طرف دیگر، (. 2005؛ هلم، 2003همکاران، 

و  )کاتس وایرو دارنددنبال به ارهای ناشی از مصرف انرژی، کاهش فرسایش و تخریب خاک هزینه

توان به حفظ کاهش یافته میورزی خاکاز دیگر مزایای (. 2004؛ برزگر و همکاران، 2002، همکارن

 محتوایها، افزایش دانه(، بهبود پایداری خاک1338رطوبت و تثبیت درجه حرارت خاک )بنگاس، 

( و افزایش نفوذپذیری 2000؛ حاج عباسی و همت، 2002کربن آلی و ماده آلی )چاوهان و همکاران، 

 20های اخیر حدود در سال ( اشاره کرد.2010؛ تولبرگ، 2011آب در خاک )سینگ و همکاران، 

ورزی خاکیا بدون ورزی خاکهای کماز طریق سیستممختلف درصد سطح زیر کشت محصوالت 

 .(2003)آلوارز و استاینباخ، شوند مدیریت می

شود و در ه میشتامنظور بالل کبـه اًتعمدکه  رت شیرین یکی از محصوالت مهم غذایی استذ

تولید این  قرار گرفته اسـت.، انـدبندی شدهعنوان سبزیجات طبقههان زراعی که بگیاه از ایدسـتهمیان 

اهمیت  صورت تازه و در صنایع غذایی و تبدیلی ارزشمند و حائزمحصول برای مصارف خوراکی به

 (. نتایج2004اوکتم و همکاران، انواع ویتامین است ) مواد معدنی و ،منبع غنی از فیبر است. این گیاه

ه، دو ردیفه رو به ردیفتک) کاشت آرایش وبوته در هکتار(  111000و  24000) بوته تراکم اثر مطالعه

شرایط آب و هوایی در  یادانه ذرت شیرین عملکرد اجزاء و عملکرد بررو و دو ردیفه زیگزاگ( 

 تعداد دانه، ردیف تعداد وافزایش  یو بیولوژیک عملکرد باللبا افزایش تراکم، نشان داد که اصفهان 
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 تعداد جزهب صفات بر کلیه نیز ذرت شیرین کاشت آرایشتأثیر . یافت کاهش دانه هزار وزن و دانه

 .(2003یدوی و همکاران، ) شد گزارش دارمعنی برداشت شاخص و دانه هزار وزن دانه، ردیف

 دانه عملکرد اجزای و ملکردع بر کاشت آرایش و بوته تراکم اثر ( با بررسی2010صابری و همکاران )

آرایش از  عملکرد باللترین بیشکه  اظهار داشتنددر گرگان  204سینکراس  رقم ایدانه ذرت شیرین

 نتایج مطالعه .شد مشاهدهتن بر هکتار  82/2و  23/2ترتیب با بوته به 25000کاشت دو ردیفه و تراکم 

ای و برخی خصوصیات خاک در دانه ذرت شیرینتهیه بستر بذر بر عملکرد  هایروشتأثیر روی 

دار و برگردان گاوآهندر تیمارهای دیسک،  عملکرد بالل که نشان داددر کرمان  دوگانهسیستم کاشت 

 .(2005نژاد و همکاران، نجفی) تن در هکتار بود 45/12و  82/14، 23/15 ترتیببهورزی خاکحداقل 

 18تا  3افزایش موجب  مرسومورزی کخاسیستم اجرای که  نشان دادای در فیلیپین طالعهنتایج م

گزارش درصد  13تا  12 نیزمیزان بذر افزایش  ؛شدورزی خاکدرصد عملکرد نسبت به روش بدون 

ورزی خاکتحت تأثیر  ذرت شیرینواکنش بررسی ای روی نتایج مطالعه .(2013چائوهان، ) شد

مرسوم و نواری ورزی خاک هایسیستمکه  نشان دادچین  ییآب و هوادر شرایط مرسوم و نواری 

. در این راستا (2012لیو و ویاتراک، )تری بودند باالدارای عملکرد ورزی خاکنسبت به روش بدون 

مدیریتی مؤثر بر بهبود عملکرد و عوامل مهم جمله از ورزی خاک نوعبرخی محققان بر این باورند که 

( روی بررسی 2011نتایج مطالعه بالکام ) .(2012لیو و ویاتراک، ) شودمحسوب می ذرت شیرینتولید 

نشان  ردیفه و دو ردیفه در آمریکایکعملکرد ذرت شیرین در واکنش به تراکم بوته و آرایش کاشت 

. وی دلیل این امر بهبود یافتملکرد ع ذرت شیرینهای کشت در با کم کردن فاصله بین ردیفداد که 

از طریق افزایش  افزایش سرعت بسته شدن تاج پوشش گیاهی و افزایش میزان نور جذب شدهرا به 

له بین کاهش فاصوجود، بایستی این نکته را مدنظر قرار داد که  با این (؛2011بالکام، )تراکم نسبت داد 

 دوشت اکآرایش کارگیری هبولی با تقریباً غیرممکن است،  عملیات زراعیدلیل مکانیزه بودن بهردیف 

، پوشش گیاهییش سرعت بسته شدن تاجاز طریق افزایش تراکم و در نتیجه افزاتوان ردیفه می

بر عملکرد سویا و حفاظتی ورزی خاکاثر بررسی دیگر روی ای مطالعه نتایج .عملکرد را بهبود بخشید

نسبت به ورزی خاکروش بدون  تحت تأثیر سویا عملکردنشان داد که  در چین ذرت شیرین

چن و همکاران، ) کاهش یافت ذرت شیرینکه عملکرد در حالی ؛افزایش یافتمرسوم ورزی خاک

2011).  
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عنوان یک شدی و عملکرد ذرت شیرین بهعملیات زراعی بر خصوصیات راهمیت بسزای با توجه به 

 بوتهکاشت و تراکم  آرایش، ورزیخاکهای روش بررسی اثربا هدف این مطالعه ای، گیاه مهم تغذیه

منظور بهکارهایی و همچنین ارائه راه ذرت شیرینبر عملکرد و اجزای عملکرد  مؤثرعنوان فاکتورهای به

 .رزشمند زراعی در شرایط آب و هوایی مالزی اجرا شداین گیاه اعملکرد و اجزای عملکرد بهبود 

 

 هاروش و مواد

)دارای طول  دانشگاه پوترا مالزی در شهر سالنگور مالزی تحقیقاتیدر مزرعه این آزمایش 

دقیقه شمالی و  330/58درجه و  2دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  222/42درجه و  101جغرافیایی 

 ی،مالز امیوپی دانشگاه یهواشناس ستگاهیا هسال 25 آمار بر اساس ریا،متر نسبت به سطح د 31ارتفاع 

و متر بارندگی در سال اجرای آزمایش( میلی 4500)متر میلی 5/2548متوسط بارندگی سالیانه در منطقه 

، در زمینی با گراد(درجه سانتی 0/23و  1/33ترتیب برابر با دارای حداکثر و حداقل دمای متوسط به

میالدی  2002-2008در سال زراعی متر طول(  100متر عرض و  22مترمربع ) 2200 مساحت

قابل ذکر است ) .انجام گرفتهای کامل تصادفی با سه تکرار صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکبه

شوند، ولی جهت افزایش های خرد شده اجرا میصورت کرتعمدتاً بهورزی خاکاگرچه مطالعات 

ها جهت دور زدن ها و بلوکهای زیاد بین کرتها و فاصلهگرفتن ابعاد زیاد کرت ، با در نظردقت

 30تا  0عمق برداری از قبل از شروع آزمایش نمونه. (صورت فاکتوریل اجرا شدرح بهتراکتور این ط

 (1)منظور تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی انجام شد که نتایج آن در جدول خاک بهمتری سانتی

 اده شده است.نشان د

 .خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل اجراي آزمایش -1جدول 

 بافت

 هدایت الکتریکی  (درصد) 

میکروزیمنس بر )

 (مترسانتی
pH 

ظرفیت تبادل کاتیونی 
)1-(cmol.kg لوم رس شن 

 8/3 2/5 33 8 32 20 لومی، رسی و شنی
 

 25دار با عمق برگردان گاوآهنشخم با : 1T)ورزی خاکسه روش  شاملفاکتورهای مورد مطالعه 

 35عمق  تاشخم با گاوآهن بشقابی : 2Tمتر، سانتی 10دیسک با عمق نوبت  یک سپسمتر و سانتی

 15ا عمق تشخم با روتاری کولتیواتور : 3Tمتر و سانتی 10ا عمق تدیسک نوبت  یک متر وسانتی
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 آرایش دوو  (هکتار در بوته 3D=31500 و 1D=23000، 2D=41200) بوته تراکم(، سه مترسانتی

دو کاشت صورت بهدو ردیفه : 2Pشت یک ردیف گیاه روی پشته و اکصورت به ردیفهتک: 1P)کاشت 

 . ندبود (روی یک پشتهمتر سانتی 20زیگزاگ با فاصله  به شیوهردیف گیاه 

ری با مت 10ردیف  چهار ( روی(TSS) 1زودرس رقمعملیات کاشت دستی بذر ذرت شیرین )

صورت انجام شد. گیاهان به ژوئن 15در  خاک یمترسانتی 2در عمق متر سانتی 80فاصله ردیف 

ها منظور تسهیل در سبز شدن گیاهچهبرگی تنک شدند. به 4-2متراکم کاشته شده و در مرحله 

ی با آبیار نوبت رشد دو بارانی انجام شد و در طول دوره صورتبهبالفاصله پس از کاشت آبیاری 

 روز بعد از کاشت گیاه 12و  5ترتیب به و در نظر گرفتن شرایط آب و هواییگیاه آبی توجه به نیاز 

 25 :زیر انجام گرفت صورتبهمنطقه طبق روش مرسوم  یدست شیوه بهدهی ت کودعملیاانجام گرفت. 

 بوتههر  به ازای (پتاس درصد 12 و فسفر درصد 12 تروژن،ین درصد 12) N-P-K Greenکود گرم 

 درصد 12 و فسفر درصد 12 تروژن،ین درصد N-P-K Blue (12گرم کود  40، همزمان با کاشت

به  N-P-K Blueگرم کود  40و برگی  5-2در مرحله دو هفته پس از کاشت  بوتهبه ازای هر  (پتاس

 شد.به خاک اضافه  گل آذین نردر مرحله ظهور برداشت  قبل ازروز  40 در مرحله بوتهازای هر 

و بنا به ضرورت  در طول فصل رشد بیلا استفاده از کجمکانیکی بصورت های هرز بهلفمبارزه با ع

 ذرت بود. تناوب در یقبل اهیگالزم به ذکر است  .انجام گرفت

 اولدر  مربعمتر 4/2های سطح ای باللحاشیه اتبعد از حذف اثر باللتعیین عملکرد جهت 

 بوته 10طول ردیف دانه  و تعداد ردیف، تعداد دانه شامل ای عملکرداجز برداشت شدند. سپتامبر

گیری و ثبت شد. دیگر صفات رویشی و زایشی مورد اندازه مربعمتر 4/2صورت تصادفی از سطح هب

 ارتفاع، ه، وزن خشک ریشدومین میانگره از ابتدای ساقه(قطر ) مطالعه شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه

عمق و وزن بالل با پوست قطر چوب بالل، قطر بالل با پوست و بدون پوست،  بالل از سطح زمین،

 کرتبوته از ردیف وسط هر  10از بودند که  )از تفاضل قطر بالل از چوب بالل تقسیم بر دو( دانه

 30بوته از عمق  10های زیرزمینی جهت تعیین وزن خشک ریشه، اندام. گیری و ثبت شدنداندازه

 آون رپس از شستشوی کامل و حذف خاک و مواد اضافی دآوری و جمعطور کامل هخاک بمتر سانتی

های آماری از رای تجزیه و تحلیل دادهبشدند.  خشک ساعت 24 مدتبه گرادیسانت درجه 20 یدما با

                                                             
1- Thai Super Sweet  
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قابل اعتماد  دارمعنیها از طریق آزمون توکی یا اختالف و مقایسه میانگین شداستفاده  JMP4افزار نرم

 د.گردیپنج درصد انجام احتمال در سطح 

 

 نتايج و بحث

ورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین اثر روش خاک

نشان داده شده  3و  2ب در جداول ترتیلکرد و عملکرد ذرت شیرین بهخصوصیات رشد، اجزای عم

 است.

 
 

 .ورزي بر خصوصیات رشد و اجزاي عملکرد ذرت شیرینخاک ساده روش اثر میانگین مقایسه -2جدول 

 ورزیروش خاک
 ارتفاع گیاه

 (مترسانتی)

 قطر ساقه

 (مترمیلی)

وزن 

خشک 

 ریشه

 (گرم)

ارتقاع بالل 

 مینزاز 

 (مترسانتی)

 قطر بالل

با پوست 

 متر()سانتی

قطر بالل 

بدون 

 پوست

 متر()سانتی

وزن بالل 

 با پوست

 (گرم)

 عمق دانه

 متر(ی)سانت

تعداد 

دانه  ردیف

 در بالل

طول 

 ردیف دانه

 متر()سانتی

 داربرگردان گاوآهن

 دیسک +
155/228b* 15/045b 23/228a 22/211b 4/353a 4/323ab 225/043a 1/051a 12/231a 13/102a 

+ گاوآهن بشقابی

 دیسک
123/452a 12/028a 20/228b 23/234a 5/012a 4/453a 242/122a 1/033ab 12/852a 13/202a 

 121/814b 12/043a 22/041b 20/132b 4/218b 4/255b 138/202b 0/321b 12/552a 11/242b روتاری کولتیواتور

 .(p≤05/0دار ندارند )معنی توکی تفاوت آزمون براساس ستون های دارای حروف مشترک در هرمیانگین*

 
 .خصوصیات رشد ذرت شیرینبر  و تراکم بوته کاشت آرایشساده  اثر میانگین مقایسه -3جدول 

 (گرم) وزن بالل با پوست (گرم) وزن خشک ریشه آرایش کاشت

 13/242b 213/342b ردیفهتک

 28/513a 223/242a دوردیفه

  بوته در هکتار تعداد
23000 13/233b 203/024b 

41200 21/521b 225/832a 

31500 31/202a 230/422a 

 .(p≤05/0دار ندارند )معنی تفاوت توکی آزمون براساس و برای هر فاکتور ستون ک در هرهای دارای حروف مشترمیانگین*
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و  بر خصوصیات رشد کاشت آرایش ه وبوت تراکمورزي، متقابل دوگانه روش خاک اثر میانگین مقایسه -4جدول 

 .ذرت شیرین اجزاي عملکرد

 تیمار
 ارتفاع گیاه

 (مترسانتی)
 قطر ساقه

 (مترمیلی)
 خشک ریشهوزن 

 (گرم)

ارتقاع بالل از سطح 
 (مترسانتی) زمین

 عمق دانه
 (مترسانتی)

 کاشت آرایش× ورزی خاک

1P.1T  151/332c 14/322b 24/234b 24/111c 1/031ab 

2P.1T  153/222bc 15/224ab 34/221a 23/111bc 1/020a 

1P.2T  128/308a 12/223a 12/303c 82/523a 1/021ab 

2P.2T  128/532ab 15/828a 24/053b 22/010ab 1/042a 

1P.3T  155/203bc 12/428a 12/300c 21/328c 1/018ab 

2P.3T  128/422ab 15/220ab 22/281b 28/232ab 0/303b 

×ورزی خاک تراکم بوته  

T1D1 122/500abcd 15/555abc 24/325bc 23/000ab 1/020a 

T1D2 144/833d 14/012c 25/331b 21/122b 1/031a 

T1D3 158/500bcd 15/528abc 33/312a 25/222b 1/020a 

T2D1 122/352abc 15/215abc 20/138de 23/048ab 1/018a 

T2D2 180/140a 15/332abc 21/225bcd 83/223a 1/028a 

T2D3 123/220ab 12/283ab 20/121cd 81/112a 1/033a 

T3D1 122/138abc 15/325bc 14/432e 25/310ab 0/383a 

T3D2 122/238abc 12/320a 12/522de 21/228ab 0/343a 

T3D3 151/222cd 15/422abc 34/118a 23/223b 0/355a 

تراکم بوته× آرایش کاشت   

P1D1 124/243a* 15/523b 15/412c 23/288ab 1/023a 

P1D2 158/854a 15/532b 12/222c 22/422b 1/020a 

P1D3 121/241a 15/321ab 22/052b 28/408ab 1/021a 

P2D1 125/248a 15/454ab 23/851b 24/184ab 1/012a 

P2D2 123/553a 12/002a 25/352b 22/240a 1/012a 

P2D3 121/043a 15/811ab 32/348a 21/533ab 0/331a 

1T ،2T  3وTدیسک و روتاری +  دیسک، گاوآهن بشقابی + داربرگردان گاوآهنبا  ورزیخاکدهنده ترتیب نشان: به
ردیفه ککاشت تآرایش ترتیب : به2P و 1Pبوته در هکتار و  31500و  41200، 23000ترتیب : به3Dو  1D ،2Dکولتیواتور، 

 باشند.و دو ردیفه می
 .(P≤05/0دار ندارند )معنی توکی تفاوت آزمون براساس و برای هر جزء ستون های دارای حروف مشترک در هرمیانگین*
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آرایش کاشت و روش  × ورزیو اثر متقابل دوگانه روش خاکورزی خاکاثر ساده روش ارتفاع بوته: 

ترین ارتفاع بیش. بود( P≤01/0)دار قه اصلی ذرت شیرین معنیتراکم بوته بر ارتفاع سا × ورزیخاک

متر مشاهده شد که نسبت به دو سانتی 124یک نوبت دیسک با  + ساقه اصلی برای گاوآهن بشقابی

درصد  2و  12ترتیب به روتاری کولتیواتور و دار و یک نوبت دیسکبرگردان گاوآهنشخم با روش 

 1P1T (151متر( و سانتی 128) 1P2Tترتیب به ترین ارتفاع ساقه اصلی بهباالتر بود. باالترین و پایین

دست آمد و همتر بسانتی 180با  2T2Dترین ارتفاع ساقه اصلی برای متر( اختصاص داشت. بیشسانتی

رسد که نظر می(. به4و  2 ولامتر حاصل شد )جدسانتی 145با  1T2Dترین ارتفاع ساقه اصلی برای کم

تحریک  موجبرطوبتی خاک  محتوای حفظبا گاوآهن بشقابی از طریق تأثیر بر ورزی خاک اجرای

دنبال داشته است. های ساقه شده که این امر افزایش ارتفاع را بهرشد رویشی و افزایش طول میانگره

رطوبتی خاک تحت تأثیر اجرای  محتواینیز مؤید بهبود ( 2011)نتایج مطالعه چن و همکاران 

پوشش گیاهی تاجکاشت دو ردیفه و افزایش تراکم با ایجاد همچنین . باشدحفاظتی میورزی خاک

موجب افزایش ارتفاع ای برای جذب نور مناسب بر سطح خاک از طریق افزایش رقابت درون گونه

فزایش تراکم با افزایش نیز اظهار داشتند که ا( 2001)ایرلی و همکاران  در همین راستا، شده است.

ها برای جذب نور موجب تحریک رشد رویشی و از طریق افزایش رقابت بین بوته گیاهی اندازسایه

 .افزایش ارتفاع گردید

و اثر متقابل ورزی خاکداری تحت اثر ساده روش طور معنیقطر ساقه ذرت شیرین بهقطر ساقه: 

. (P≤01/0)تراکم بوته قرار گرفت  × ورزیآرایش کاشت و روش خاک × رزیودوگانه روش خاک

درصد  2متر بود که میلی 12یک نوبت دیسک با  + ترین قطر ساقه مربوط به گاوآهن بشقابیبیش

 1P3T (12بود. باالترین قطر ساقه برای  دار و یک نوبت دیسکبرگردان گاوآهنشخم با باالتر از 

ترین قطر ساقه برای ترین و کممتر( مشاهده شد. بیشمیلی 14) 1P1Tترین میزان به متر( و پایینمیلی

3T2D  1ترین ارتفاع ساقه اصلی برای دست آمد و کمهمتر بمیلی 12باT2D  دست آمد همتر بمیلی 14با

نیترات  ایمحتوبا روتاری کولتیواتور احتماالً از طریق افزایش ورزی خاککارگیری هب (.4و  2 ولا)جد

بر . عالوه(2003)آلوارز و استاینباخ، خاک موجب تحریک رشد رویشی و افزایش قطر ساقه شده است 

و بعد از آن با افزایش بیش از حد  هاین، افزایش تراکم تا حد مطلوب باعث افزایش قطر ساقه شد

ها ناسب برگتها، همپوشانی مبه توزیع مناسب بوته وطمربقطر ساقه کاهش یافت. دلیل این امر  ،تراکم
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تر را های کمدر تراکمبرداری بهتر از عوامل محیطی در نتیجه بهرهباشد که میها تر آناندازی کمو سایه

یسه ردیفه در مقاکارگیری آرایش کاشت یکههمچنین ب .(2013)عزیزی و ماهرخ،  موجب شده است

پوشش گیاهی افزایش قطر ساقه را موجب دلیل افزایش نفوذ نور به داخل تاجبا آرایش دوردیفه به

 گردید.

و اثر متقابل ( 3)جدول ورزی، آرایش کاشت و تراکم بوته اثر ساده روش خاک وزن خشک ریشه:

ا تحت تأثیر داری وزن خشک ریشه ذرت شیرین رطور معنیتراکم بوته به × ورزیخاکدوگانه روش 

زیر و رو کردن  از طریقدار فشرده با گاوآهن برگردانورزی خاکعملیات  (. اجرایp≤01/0)قرار داد 

ها موجب ورزیافزایش خلل و فرج و کاهش وزن مخصوص ظاهری در مقایسه با دیگر خاک وخاک 

نیز مؤید این  (1333)بهبود وزن خشک ریشه شده است. نتایج مطالعه بلندمدت واین و رایمباولت 

رایج کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک را در مقایسه با نظام ورزی خاکمطلب است که اعمال 

های مختلف زراعی )دو نظام ( با بررسی اثر نظام2011دل )خرم. داشتدنبال بهورزی خاکبدون 

تی(، ورزی+ دو مرتبه وجین دستن کود دامی یا کمپوست زبالة شهری، بدون خاک 30نهاده )کم

ورزی+ کیلوگرم در هکتار اوره+ دو مرتبه خاک 150تن در هکتار کمپوست+  15متوسط نهاده )

کیلوگرم در هکتار اوره، چهار مرتبه  300مرتبه وجین دستی( و پرنهاده )علفکش توفوردی و یک

+ توفوردی( بر وزن خشک ریشه ذرت اظهار داشت که با اعمال مدیریت بر  پاراکوات + ورزیخاک

ترین ترین و کمکه بیشنهاده، وزن ریشه افزایش یافت، به طوریگیری از اصول کممبنای بهره

و  32/0ترتیب با نهاده با مصرف کود دامی و نظام پرنهاده بهتودة اندام زیرزمینی در نظام کمزیست

های هوایی امکارگیری آرایش دوطرفه از طریق رقابت اندهبدست آمد. هکیلوگرم در مترمربع ب 03/0

تر نور به درون کانوپی، موجب ها و نفوذ کمتر بوتهاندازی بیشبرای جذب نور تحت تأثیر سایه

جذب آب و مواد بهبود ها برای های زیرزمینی شامل ریشهتر به اندامتخصیص مواد فتوسنتزی بیش

اهش تراکم بوته از غذایی شده که این امر در نتیجه افزایش وزن خشک ریشه را موجب شده است. ک

ها و کاهش رقابت برای جذب آب و مواد غذایی در طریق افزایش فضای قابل دسترس برای رشد بوته

 . (1325)ویلیام و همکاران، نتیجه افزایش وزن خشک ریشه را موجب گردیده است 

ایش کاشت و اثر متقابل دوگانه روش و آرورزی خاکاثر ساده روش ارتفاع بالل از سطح زمین: 

دار تراکم بوته بر ارتفاع بالل از سطح زمین معنی × ورزیآرایش کاشت و روش خاک × ورزیخاک
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(01/0≥p )گاوآهن بشقابی و یک ورزی خاک(. باالترین ارتفاع بالل از سطح زمین به 2)جدول  بود

درصد باالتر بود.  13و  13ترتیب به 3Tو  1Tمتر اختصاص داشت که از سانتی 23با  نوبت دیسک

ترین و ردیفه بود. بیش درصد باالتر از آرایش تک 2ردیفه  میزان این صفت در آرایش کاشت دو

 2D2Pترتیب برای کاشت به آرایشترین ارتفاع بالل از سطح زمین تحت اثر متقابل تراکم بوته در کم

شد. باالترین میزان این صفت تحت اثر متقابل روش  متر( مشاهدهسانتی 22) 2D1Pمتر( و سانتی 28)

 1P3T (22ترین میزان به دست آمد و کمهمتر( بسانتی 83) 1P2Tکاشت برای  شیآرا × ورزیخاک

با گاوآهن بشقابی با تأثیر مطلوب بر تنظیم ورزی خاکاجرای (. 4و  2 ولامتر( مربوط بود )جدسانتی

ی هاموجب بهبود شرایط برای رشد بوته (1333)واین و ریمبولت، درجه حرارت خاک و تعدیل آن 

شده است. انتخاب آرایش را موجب شده که این امر افزایش ارتفاع بالل از سطح زمین  ذرت شیرین

پوشش گیاهی و جبرای ایجاد تا ترکارگیری تراکم مناسب با ایجاد شرایط مناسبهفه و بردیکاشت یک

تواند که این موضوع می ها موجب ایجاد باالترین ارتفاع بالل از سطح خاک شده استشد بوتهر

نیز گزارش  (2013نخجوانی مقدم و همکاران ). اهمیت باالیی در برداشت مکانیزه این گیاه داشته باشد

 ترین تراکم حاصل شد.ترین ارتفاع بالل از سطح زمین برای کمنمودند که بیش

گانه روش دار اثرات ساده و متقابل دوگانه و سهتوجه به عدم تأثیر معنیبا قطر چوب بالل: 

رسد که این صفت متأثر از نظر میبه، شت و تراکم بوته بر قطر چوب باللورزی، آرایش کاخاک

کاگو و گاردنر  -ن راستا، تتیو. در همیباشدمیتر تحت تأثیر مدیریت زراعی باشد و کمژنتیک گیاه می

توان با نیز دریافتند اگرچه برخی خصوصیات رشد رویشی و زایشی ذرت شیرین را می( 1388)

ژنتیک طور مستقیم وابسته به این گیاه بههای مدیریت زراعی بهبود بخشید، ولی برخی صفات روش

 باشند.گیاه می

بر قطر بالل با پوست و بدون پوست ورزی اکخاثر ساده روش قطر بالل با پوست و بدون پوست: 

آرایش کاشت  × ورزیدار روش خاکقطر بالل بدون پوست تحت تأثیر معنی .بود( P≤01/0)دار معنی

 4 و 5ترتیب با به 2Tباالترین قطر بالل با پوست و بدون پوست برای  ( شد.P≤05/0)دار معنی

درصد باالتر از  2و  1برابر با  2Tورزی خاکدست آمد. میزان قطر بالل با پوست در روش همتر بسانتی

 5و  2ترتیب برابر با بود. میزان این افزایش برای صفت قطر بالل بدون پوست به 3Tو  1Tترتیب به

ی از گیررطوبتی خاک در شرایط بهره محتوایرسد که بهبود نظر میبه(. 2درصد محاسبه شد )جدول 
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 (2011)چن و همکاران، دار با گاوآهن برگردانورزی خاکهای کاهش یافته در مقایسه با ورزیخاک

افزایش قطر ها دانه به فتوسنتزیهای تحریک رشد رویشی و افزایش تخصیص آسیمیالت از طریق

تر از تشعشع گیری بیشاحتماالً با بهرهیز ناست. انتخاب آرایش کاشت دوطرفه  دنبال داشتهبهبالل را 

وجب بهبود فتوسنتز شده پوشش گیاهی متحت تأثیر توزیع بهتر تاجفعال فتوسنتزی و جذب آن 

  ، موجب بهبود قطر بالل شده است.رویشی دلیل افزایش رشدکه این امر در نتیجه به (1338)خدابنده، 

داری تحت تأثیر اثر ساده روش طور معنیوزن بالل با پوست ذرت شیرین بهبا پوست: وزن بالل 

جا که ماده آلی خاک منبع و از آن .(p≤05/0)ورزی، آرایش کاشت و تراکم بوته قرار گرفت خاک

زی ضروری بوده و های خاکتحریک فعالیت میکروارگانیسمنیاز برای کننده مواد غذایی موردذخیره

)رنسول و کند گیاهان است و نقش کلیدی را در چرخه کربن بازی میمطلوب رشد کننده تأمین

ماده آلی خاک در مقایسه با  محتوایتر بشقابی با افزایش بیشورزی خاک اجرای، (1333همکاران، 

ب بهبود رشد رویشی و تولید ورزی، از طریق افزایش فراهمی عناصر غذایی موجهای خاکسایر روش

های فتوسنتزی شده که این امر با بهبود سهم تخصیص این مواد به مخزن در نهایت، افزایش آسیمیالت

ردیفه کارگیری آرایش کاشت دو ردیفه در مقایسه با آرایش یکهدنبال داشته است. بوزن بالل را به

ها از نور شده که در نهایت، گیری بوتهبهره موجب افزایش بر سطح خاکها بهتر بوته توزیعدلیل به

مواد فتوسنتزی به مخازن زایشی افزایش وزن بالل را موجب و در نتیجه توزیع دلیل افزایش تولید به

( نیز بر تأثیر بسزای آرایش کاشت بر وزن 2011شده است. برخی از محققان )شباهنگ و همکاران، 

های مختلف هوایی و کم بوته از طریق کاهش رقابت انداماند. کاهش ترااندام زایشی تأکید کرده

زیرزمینی برای جذب نور و سایر عناصر غذایی و در نتیجه افزایش فراهمی عناصر غذایی و نفوذ 

ها شده که این امر از طریق افزایش تولید مواد تر نور به درون کانوپی، موجب بهبود رشد بوتهبیش

دنبال داشته است ن مواد به اندام زایشی افزایش وزن بالل را بهفتوسنتزی و به تبع آن تخصیص ای

 .(1325)ویلیام و همکاران، 

ترین بیش. (P≤05/0)دار بود بر عمق دانه ذرت شیرین معنیورزی خاکثر ساده روش اعمق دانه: 

 3و  2ترتیب به 3Tو  2Tورزی خاکای همتر( مشاهده شد که از روشسانتی 05/1) 1T عمق دانه برای

تر بیشدار از طریق زیر و رو کردن با گاوآهن برگردانورزی خاک(. اجرای 2)جدول  درصد باالتر بود

موجب افزایش خلل و فرج و نفوذپذیری ریشه  (2003)آلوارز و استاینباخ، خاک و افزایش تخلخل 
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افزایش عمق ، موجب بهبود رشد دانه و حت تأثیر افزایش جذب آب و مواد غذاییشده که این امر ت

تر از تشعشع خورشیدی و نفوذ گیری مناسباست. همچنین آرایش کاشت دوطرفه با بهره شدهدانه 

و به ها ش تولید اسیمیالتافزای (1338)خدابنده، بهبود فتوسنتز از طریق تر نور به داخل کانوپی بیش

 است. دنبال داشتهرا بهافزایش قطر بالل  تبع آن

 

 اجزاي عملکرد

روش گانه دو گانه و سهاثر ساده و متقابل : در ردیف تعداد دانهدانه در بالل و  تعداد ردیف

 ذرتدانه در بالل و تعداد دانه در ردیف بر تعداد ردیف  بوته ورزی، آرایش کاشت و تراکمخاک

شامل تعداد ردیف و تعداد دانه  عملکرد باللرسد که جزء اولیه نظر میبه لذا .دار نشدشیرین معنی

باشد. بدین ترتیب، تر متأثر از ژنتیک گیاه میتر تحت تأثیر عملیات زراعی قرار گرفته و بیشکم

ست صفاتی مدنظر تحت تأثیر عملیات زراعی بهتر ا عملکرد باللمنظور دستیابی به بهبود رشد و به

البته در این راستا توصیه باشند. تر متأثر از شرایط محیطی و نوع مدیریت زراعی میقرار گیرند که بیش

خاطر نیز ( 1388)کاگو و گاردنر  -تتیوشود ارقام دارای عملکرد باالتر برای کاشت استفاده شوند. می

تر باشند و کممتأثر از ژنتیک میبرخی خصوصیات رویشی و زایشی ذرت شیرین  نشان ساختند که

 .گیرندتحت تأثیر شرایط محیطی و عملیات زراعی قرار می

و ورزی خاکداری تحت اثر ساده روش طور معنیهطول ردیف دانه ذرت شیرین بطول ردیف دانه: 

 2/13با  2Tورزی خاکروش  باالترین طول ردیف دانه برای .(P≤05/0)قرار گرفت  تراکم بوته

-. بیش(3)جدول  درصد باالتر بود 12و  4ترتیب به 3Tو  1Tهای دست آمد که این میزان از روشهب

دست آمد. همچنین با کاهش تراکم بوته از هبوته در هکتار ب 31500ترین طول ردیف دانه برای تراکم 

درصد افزایش یافت  3و  8ترتیب بهبوته در هکتار میزان این صفت  31500به  41200و  23000

 (. 1شکل )
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 .مقایسه میانگین اثر ساده تراکم بوته بر طول ردیف دانه ذرت شیرین -1شکل 

 .(P≤05/0دار ندارند )معنی توکی تفاوت آزمون های دارای حروف مشترک براساسمیانگین*

 

ذخیره رطوبتی خاک و  وایمحتبا گاوآهن بشقابی از طریق تأثیر مثبت بر ورزی خاک اجرای

شده که در نهایت، از طریق افزایش ذرت شیرین های رویشی افزایش آن موجب تحریک رشد اندام

دنبال داشته است. ها، بهبود تعداد ردیف را بههای فتوسنتزکننده و افزایش تولید آسیمیالتسطح اندام

حفاظتی ورزی خاکحت تأثیر اجرای رطوبتی خاک ت محتواینیز دریافتند که ( 2011)چن و همکاران 

ترین اجزای عملکرد است که واکنش گزارش نمود که طول ردیف از حساس( 2001)بهبود یافت. امام 

کاهش تراکم بوته از طریق کاهش رقابت ، بر این. عالوهدهدزیادی نسبت به عوامل مدیریتی نشان می

ویژه در مراحل حساس رشد نظیر گلدهی ی بهها برای جذب آب و عناصر غذایای بین بوتهدرون گونه

وجود و گزارش نمودند که ( 1333)رید و همکاران  افشانی باعث بهبود این خصوصیت گردید.و گرده

افشانی اوایل دوره بعد از گرده درمواد فتوسنتزی فراهمی عناصر غذایی، نور و آب و در نتیجه تولید 

ثیر مهمی بر اجزای مهم عملکرد ذرت شیرین نظیر طول های آندوسپرم تأیعنی هنگام تقسیم سلول

 ردیف دارد. 

کیلوگرم در هکتار  3/12503با  2Tورزی خاکبرای روش  عملکرد باللباالترین : عملکرد بالل

در  عملکرد باللدرصد باالتر بود.  12و  2ترتیب به 3Tو  1Tهای دست آمد که نسبت به روشهب

برای تراکم  عملکرد باللترین ردیفه بود. بیشباالتر از روش تک درصد 41آرایش کاشت دو ردیفه 

 عملکرد باللبوته در هکتار،  31500و  41200دست آمد و با کاهش تراکم به هبوته در هکتار ب 23000
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تحت اثر  عملکرد باللترین . باالترین و پایینالف، ب و ج( -2)شکل  درصد کاهش یافت 22و  32

کیلوگرم در  83/2228و  28/12232با  3D1Pو  1D2Pترتیب برای و تراکم بوته بهمتقابل آرایش کاشت 

 (.3شکل دست آمد )ههکتار ب
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ورزي، )ب( تراکم بوته و )ج( آرایش کاشت بر عملکرد بالل مقایسه میانگین اثر ساده )الف( روش خاک -2شکل 

 .ذرت شیرین
Arc .(p≤05/0دار ندارند )معنی توکی تفاوت آزمون براساس در هر شکل، های دارای حروف مشترکمیانگین*
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 .مقایسه میانگین اثر متقابل تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد بالل ذرت شیرین -3شکل 

 .(p≤05/0دار ندارند )معنی توکی تفاوت آزمون های دارای حروف مشترک براساسمیانگین*

 

ذرات خاک برای توسعه  تر باعث بهبود اندازهبیش با گاوآهن بشقابی با عمق کارورزی خاک

، موجب بهبود اجزای عملکرد و افزایش خصوصیات رشد از طریقشده که این امر  ایریشهسیستم 

بندی ریزتر و تر، دانهبا روتیواتور با عمق کمورزی خاکشده است. از طرف دیگر،  عملکرد بالل

ک موجب کاهش خصوصیات رشد و در نتیجه عملکرد های زیر سطحی خاتر در الیهفشردگی بیش

، قطر بوته ارتفاع ؛ت رشدی و اجزای عملکرد همچونابر این، باالتر بودن خصوصیعالوهشده است. 

گردید.  عملکرد بالل( موجب بهبود 2ساقه، وزن بالل با پوست، طول ردیف دانه و قطر بالل )جدول 

آلی خاک شاخص اصلی در بهبود حاصلخیزی و کیفیت با در نظر گرفتن این مطلب که مقدار کربن 

کربن آلی  محتوایحفاظتی با بهبود ورزی خاک اجرایرسد که نظر می، به(1332)ریوز، باشد خاک می

دلیل چرخه زی شده که در نتیجه بههای خاکموجب افزایش رشد فعالیت میکروارگانیسمخاک 

ها را سبب شده است. کالپ و تحریک رشد بوته هاآنغذایی و به تبع آن فراهمی  عناصر ترمناسب

ورزی خاککربن آلی خاک تحت تأثیر تیمارهای مختلف  محتواینیز با بررسی ( 2000)همکاران 

ذخیره  محتوایترین عامل مدیریتی مؤثر بر عنوان مهم)بهورزی خاکگزارش نمودند که عدم اجرای 

در  عملکرد بالل. باالتر بودن کربن آلی خاک داشتند محتوایرین تأثیر را بر بهبود کربن خاک( بهت

توان به انتخاب آرایش مناسب کاشت مربوط دانست که در نتیحه با آرایش کاشت دو ردیفه را می
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ی هامیالتافزایش جذب تشعشع فعال فتوسنتزی، آب و مواد غذایی از طریق بهبود سهم آسی

جا دنبال داشته است. بدین ترتیب، از آنرا به عملکرد باللبرای تخصیص به مخزن افزایش  فتوسنتزی

باشد میزان زیادی متأثر از طول دوره رشد رویشی و زایشی میذرت شیرین به عملکرد باللکه 

اب آرایش مناسب کاشت این گیاه ارزشمند، رشد رویشی و به توان از طریق انتخ، می(1338)خدابنده، 

نیز گزارش  (2011شباهنگ و همکاران )تبع آن رشد زایشی را تحت تأثیر قرار داد. در همین راستا، 

د. را تحت تأثیر قرار داکدوی پوست کاغذی  عملکرد باللداری طور معنینمودند که آرایش کاشت به

اندازی و جلوگیری از رسیدن نور به داخل کانوپی موجب افزایش تراکم بوته از طریق افزایش سایه

( که این امر در نتیجه 1335شده )هاول و همکارن،  یهای فیزیولوژیکی گیاهمختل شدن فعالیت

  .را موجب شده است عملکرد باللکاهش 

 

 كلي گيرينتيجه

ترین بار دیسک بیشمتر و یکسانتی 35آهن بشقابی با عمق با استفاده از گاوورزی خاکروش 

دلیل این که شخم با عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات رشد را به غیر از عمق دانه داشت. به

گیاه  ذرات خاک برای توسعه ریشه تر بوده و موجب بهبود اندازهبشقابی دارای عمق کار بیش گاوآهن

که روتیواتور با عمق کار در حالی .ود رشد رویشی و زایشی گیاه گردیددر نتیجه موجب بهب .شودمی

به کاهش خصوصیات رشد و های زیر سطحی خاک منجربندی ریزتر و فشردگی در الیهتر، دانهکم

منظور تولید ذرت شیرین از روش شود، بهعملکرد گردید. بر این اساس به کشاورزان منطقه توصیه می

بار دیسک استفاده نمایند. همچنین متر و یکسانتی 35ده از گاوآهن بشقابی با عمق با استفاورزی خاک

مند به شود و کشاورزان عالقهدر مورد انتخاب آرایش کاشت نیز آرایش کاشت دو ردیفه توصیه می

بوته در هکتار برای کشت ذرت شیرین  23000توانند از تراکم در واحد سطح می عملکرد باللافزایش 

 منطقه استفاده نمایند.در 

 

 يسپاسگزار

 نمایند.تشکر و قدردانی می ارائه شده توسط داوران محترموسیله نویسندگان مقاله از نظرات و بدین
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Abstract 
In order to evaluate the growth characteristics, yield components and yield of 

sweet corn affected by different tillage operations, planting densities and planting 
patterns, a field experiment was conducted as factorial of 2×3×3 treatments based 
on a randomized complete block design with three replications at university Putra 
Selangor, Malaysia during growing season of 2007-2008. The factors were three 
tillage methods including, (moldboard plow and disk harrow (T1), disk plow and 
disk harrow (T2), and rotary cultivator (T3) only as control), three plant densities 
(of 63000 (D1), 41600 (D2), and 31500 (D3) plants ha-1 only as control) and single 
row as control (P1) and double row (P2) planting patterns. The traits of dry weight 
of root, plant height, ear corn height, cob corn dia, stem dia, ear dia, kernel depth, 
fresh weight husked, row length of kernel, number of kernel per row, number of 
row, fresh weight husked, ear dia dehusked and yield were investigated. The results 
revealed that the main effect of tillage operation was significant (p≤0.01) on 
growth characteristics and yield of sweet corn. Interaction effects of plant densities 
× planting pattern were significant on yield at 5 percent level. The maximum corn 
yield attributed to the plots plowed with disk plow followed by disk harrow (T2) 
with 12503.3 kg.ha-1. Corn yield in P2 was 41% greater than P1 planting pattern. 
With decreasing plant densities of 63000 to 41600 and 31500, the average corn 
yield decreased to 36% and 76%, repectively. Maximum and minimum of corn 
yield obtained to 1443.87 and 7268.89 kg ha-1 from P1D2 and P1D3, respectively. In 
overal, in order to improve the production and yield of sweet corn as a valuable 
cereal under Malaysia climatic conditions, disk plow, two-row planting pattern and 
density of 63,000 plants ha-1 could be recommended. 

 

Keywords: Plow, Disk, Two-Row planting patterns, Disk plow 
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