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 ای اجزای عملکرد سه رقم ذرت دانه بر عملکرد وثیر قطع برگ أت
 

 3 و مجید آقا علیخانی2محمد مدرس ثانوی سیدعلی*، 1الوانق سعید حمزی

، کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ه گروه زراعت دانشکددانشیار2، کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ه گروه زراعت دانشکدارشد دانشجوی کارشناسی1
  کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ه گروه زراعت دانشکداستادیار3

 30/3/86: ؛ تاریخ پذیرش 2/5/85: تاریخ دریافت
 

 
 

 دهچکی
 یک یا  عملکرد سه رقم ذرت دانهیق قطع برگ بر عملکرد و اجزای از طریاهیانداز گ هیر در سایی اثر تغیمنظور بررس به 

 و 604، 700(  سطح3عامل رقم در با های کامل تصادفی   بلوک طرح فاکتوریل در قالبشیآزماصورت  های ب آزمایش مزرعه
)  پایین باللهای برگقطع   باالی بالل، وهای برگ، قطع برگ بالل، قطع  برگبدون قطع( سطح 4و عامل قطع برگ در ) 301

کچلی، تعداد ،  آنها بر طول باللباتیترککه قطع برگ، رقم و نتایج نشان داد . اجرا شد 1384و در سال و با سه تکرار طراحی 
ام متفاوت بود و قطع برگ نیز آن را تحت تعداد دانه در ردیف ارق. داری گذاشت و عملکرد دانه تأثیر معنی در بالل ردیف

در مجموع تیمارهای بدون قطع برگ،  .وزن هزار دانه تحت تأثیر هیچکدام از تیمارهای قطع برگ قرار نگرفت. تأثیر قرار داد
. د باالی بالل سبب کاهش طول بالل شهای برگ و قطع داشتند پایین بالل، طول بالل مشابهی های برگقطع برگ بالل و قطع 

.  مشاهده شد301 و 604، 700ترتیب نزولی در ارقام   هو عملکرد ببالل ، تعداد دانه در ردیف  آنکاهش طول بالل و کچلی
مار قطع یت قطع برگ بالل و ماری ت.دست آمد ه بشاهد، تعداد دانه در ردیف و عملکرد از تیمار  در باللبیشترین تعداد ردیف

 باالی بالل کمترین های برگقطع مار یت. در درجۀ دوم قرار گرفتندمذکور  این سه صفت  پایین بالل از نظر میزانهای برگ
 پایین بالل و بدون های برگقطع تیمارهای  301  زودرس رقمدر. تعداد ردیف، تعداد دانه در ردیف و عملکرد را تولید نمود

عملکرد در تیمار بدون قطع برگ بیش از  700رس   و دیر604 رس  قام متوسطراما در اداشتند قطع برگ عملکرد مشابهی 
دتر از یمراتب شد هب) source (ها برگ از ینسبت به حذف و قطع بخش 301رس   زودرقمالعمل   عکس.تیمارهای دیگر بود

دهد که  ی ذرت، نشان مۀعملکرد داندر میزان ن بالل یی پاهای برگدار حذف  یمعن ریز و غیر ناچیتأث. است 700رس  ریقم در
ن توان ی کشت نمود و همچنی باالتریها توان در تراکم ی را میمورد بررس 301 و 604رس  رس و زود  متوسطارقام ترتیب  هب

 .را دارند) حبوبات(اهان یر گیکشت مخلوط با سا
 

  عملکردیقطع برگ، ذرت، عملکرد، اجزا: یدی کلیها واژه
 

                                                           
 modaresa@modares.ac.ir: مسئول مکاتبه -*
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 مقدمه
ه  کارآمد از انرژی نور خورشید توسط گیاهاستفاد

های سبز گیاه   توسط بافتتابشمستلزم جذب حداکثر 
دگرگونی مکانیکی  .)1993، یا و کوچکیسرمدن(باشد  می

منظور نفوذ بهتر  هساختار گل تاجی پس از گرده افشانی ب
لد، یدانگن و هاتف (شود به افزایش عملکرد می نور، منجر

چینی اثرات متفاوتی بر  های مختلف برگ شیوه .)1965
چینی ممکن  گبر.  خشک و عملکرد ذرت داردهدتجمع ما

تاکا، یتوم( خشک شود هاست باعث کاهش تجمع ماد
1983.(  

 های برگبعضی از پیامدهای مطلوب که در اثر حذف 
آیند  وجود می هباالیی و همچنین حذف گل آذین نر ب

نور به داخل پوشش گیاهی، کاهش میزان  نفوذ بهترشامل 
بت گل آذین نر و بالل برای خوابیدگی بوته، کاهش رقا

های گیاه در  مواد فتوسنتزی، همچنین بعضی از واکنش
هنگام وارد شدن تنش، از قبیل انتقال مجدد مواد 

راندمان    به دانه، افزایشها برگاز ساقه و فتوسنتزی 
 باقیمانده، افزایش غلظت کلروفیل و های برگفتوسنتزی 

براس و ( باشد ی مغیره و  کربوکسیالزPEP فعالیت آنزیم
توان انتظار داشت که سودمندی حاصل   می).2002اتگو، 

 را ها برگی از حذف تعدادی از از این اعمال، مضرات ناش
الشعاع قرار داده و کاهش عملکرد ناشی از آن را  تحت

 دو منظوره از ذرت ه در نتیجه امکان استفاد.کند جبران می
 های برگم و نقش طور مثال با تعیین سه به. شود بیشتر می

به سایه و آنها را العمل  سعکباال و پایین بالل که به نوعی 
توان کشت مخلوط ذرت با سایر  دهد می رقابت نشان می

چون در کشت مخلوط . گیاهان را مورد ارزیابی قرار داد
 پایینی ذرت در سایه واقع شوند، های برگممکن است 

توان  یز باشد می در افزایش وزن دانه ناچپس اگر سهم آنها
 براس و سالفر،( از آنها در کشت مخلوط استفاده کرد

 رشد، ۀچینی با شدت کم و یا در اواخر دور برگ ).2004
    کند  خشک ایجاد نمیهداری در تجمع ماد کاهش معنی

پر شدن دانه متکی به انتقال کربن تثبیت ). 1993لون، یت(
 ۀع مادقطع بالل باعث تجم. باشد  میها برگشده از 

شود و پیری   غالف و پهنک برگ می،خشک در ساقه
قطع برگ باعث کاهش تعداد . کند را تسریع می ها برگ
 های برگهای رشد یافته و افزایش قند محلول در  دانه

 شود یم  روز بعد از گرده افشانی 10باالی بالل در حدود 
 ).1992، وگوول و دیپر(

 تعداد برگ  مستقیم و منفی باۀعملکرد دانه رابط
تمام از قطع حداکثر کاهش عملکرد . حذف شده دارد

. آید دست می هب در ضمن چند روز بعد از گلدهی ها برگ
 دارداثر کل مادۀ خشک دانه  قطع سه برگ باالی گیاه بر

 روز بعد از 15بالل برگ قطع نصف . )1376، امام(
آورد و در   در وزن تک دانه بوجود نمییدهی اختالف کاکل
دهی باعث کاهش وزن   روز بعد از کاکل15 تا 5ت مد

 ،سلو تاقطع برگ ). 1990، یرینیک (شود تک دانه می
که ذرت  یتاج گل .دهد یمعملکرد و تعداد دانه را کاهش 

 درصد 40 تا20افشانی اندامی زاید است،  بعد از گرده
های باال را   برخورد کرده به پوشش گیاهی در تراکمتابش 

 ها برگ در موجود  تابشاعث کاهش و بجذب کرده
 ).1965لد، یدانگن و هاتف( ودش یم

دهی عملکرد دانه   دو روز بعد از کاکلیگل تاجقطع 
ناشی از  که داد درصد نسبت به شاهد افزایش 7/6را 

 روز 16 برگ فوقانی دو و 3قطع . بود وزن دانه افزایش
 9و  درصد 24ترتیب  دهی عملکرد دانه را به بعد از کاکل

هنگامی که قطع برگ ابتدای رشد دانه . کاهش داددرصد 
  کاهش عملکرد ناشی از تعداد دانه استشودانجام 

پنج برگی  ۀ در مرحلها برگحذف کامل  ).1983تاکا، یتوم(
رس تحت  رینسبت به رقم ددر رقم زودرس، عملکرد را 

 افزایش در حدود ۀ سال3 میانگین .افزایش دادمار ین تیهم
 عملکرد کمتری درصد 20رقم زودرس که  .بود  درصد48

 برگی 5 ۀاز دیررس داشت با قطع برگ در مرحل
 بیشتر از رقم دیررس  درصد26عملکردی در حدود 

العمل ارقام  عکسبنابراین . دست آورد هتحت تیمار ب
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 5 ۀویژه در مرحل هزودرس و دیررس نسبت به تیمارها ب
 ،یمرعش و ی دزفولیهاشم (باشد برگی متفاوت می

1994.(  
های  زدایی در تراکم و تاریخ حذف گل آذین نر و برگ

 نشان 704مختلف بر عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 
، تأثیری بر عملکرد دانه ها برگداد که حذف مقادیری از 

تعداد بالل و تعداد ردیف روی . در زمان برداشت ندارد
 ولی ،بالل تحت تأثیر هیچ یک از تیمارها قرار نگرفت

بود مؤثر تعداد دانه روی ردیف زمان قطع برگ بر 
برای مواد پرورده  منبع ها برگ ساقه و ).1995، سونیآل(

در طی .  استیگل تاج رشد چوب بالل و ،مخازن بالغ
 و ساقه ها برگدورۀ پر شدن دانه، مبدأ اصلی مواد غذایی، 

ها مخازن اصلی   بالل، تاسل و دانهچوب وپوست . هستند
ای به   حذف شده، علوفههای برگقطع . آیند ساب میح هب

پاسخ به  .)1987 دالو،یو ( تن در هکتار تولید کرد2میزان 
 . زمان حذف داردوحذف برگ در نخود بستگی به شدت 
ورۀ بندی در طول د حذف برگ در زمان گلدهی و غالف

.  عملکرد دانه شد درصد60 تا 40زایشی منجر به کاهش 
را  عملکرد  درصد25دهی  زمان غنچهحذف برگ در ولی 

  درصد90حذف کامل برگ منجر به کاهش . کاهش داد
 .)1984، یپاند( دیعملکرد گرد

افزایش عملکرد دانه وهش حاضر در راستای تعیین ژپ
با توجه به اینکه ( پایینی گیاه های برگبر اثر قطع 

 پایینی در زمان انتقال رشد رویشی به زایشی در های برگ
 ها برگآیند قطع این  صورت انگل در می ن ذرت بهگیاها

تعیین ). شود باعث افزایش عملکرد و کیفیت دانه می
رس ذرت  رس و دیر  العمل ارقام زودرس، میان عکس
 تعیین رقم مناسب برای  ومار برگ چینیی به تیا دانه

 .باشد ی مکشت مخلوط
 

 ها مواد و روش
 ۀانشکددر د 1384بهشت ماه سال یدر اردآزمایش 

قطع  یبررس به منظور ت مدرسی دانشگاه تربیکشاورز

 رقم زودرس، 3گلدهی ذرت در برگ در مرحلۀ 
رس و دیررس که از ارقام توصیه شده توسط  متوسط
باشد انجام   نهال و بذر میۀ تحقیقات اصالح و تهیۀمؤسس
 604، 301(  سطح3در این آزمایش عامل رقم در  .گرفت

رگ شاهد، قطع ب( سطح 4گ در  و عامل قطع بر)700و 
 پایینی های برگ باالی بالل، قطع های برگبالل، قطع 

های کامل  صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک هب )بالل
مجموع  در. گرفتند تکرار مورد بررسی قرار 3تصادفی در 

 کرت آزمایشی 36 تکرار 3  تیمار و12این آزمایش با 
 متر و به 4 خط کاشت به طول 5هرکرت از . داشت

 و سطحی  متر از یکدیگر تشکیل شده  سانتی70فواصل 
زمان کشت ارقام . گرفته بود مترمربع را در بر 14معادل 

ذرت همزمان بوده و زمان اعمال تیمارها یک هفته بعد از 
سازی زمین  عملیات آماده .در نظر گرفته شدگرده افشانی 

 400زان ی به مشامل شخم، دیسک، و دادن کود اوره
کی در هنگام کاشت و  در سه زمان یلوگرم در هکتاریک

 آخر در زمان ۀ هشت برگی و مرحلۀدیگری در مرحل
از هر کرت یزان کود مورد نی م.ظهور تاسل انجام گرفت

ز در سال قبل به یاز نی مورد نۀکود فسفر. لوگرم بودی ک4/1
 بوده و ین غنیاز نظر کود پتاسه زم. ن اضافه شده بودیزم
های هرز  مبارزه با علف. نبوده استبه دادن کود پتاسه از ین

 رشد در زمان ۀصورت وجین دستی در طول دور هبنیز 
.  انجام گرفتی و در زمان گرده افشانیچهار و هشت برگ

ها به میزان الزم و مطابق معمول منطقه در  آبیاری کرت
 . افتی روز ادامه 5 روز و 3 زمان کاشت و با فواصل

های هر  م بوتهر برگ چینی در مورد تمااعمال تیما
 سطح برگ حذف شده در تیمارهای .کرت انجام گرفت

 پایینی، برگ بالل، های برگبرگ چینی شامل حذف 
. باشد  و شاهد مییگل تاج به همراه  باالییهای برگ

 توسط قیچی باغبانی و از محل گره صورت ها برگحذف 
 .دند هم پهنک برگ و هم غالف حذف شیعنی گرفت

 هنگام رسیدن فیزیولوژیک به برداشت نهایی دانه
 سیاه در قاعده هر دانه مشخص ۀها، که با تشکیل الی دانه
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 محتلف یدهایبری زمان برداشت ه.گرفتانجام شد  یم
ررس در یان رس و دیب زودرس، میترت متفاوت بوده و به

 در .ور و مهرماه صورت گرفتی مرداد، شهریها ماه
 بوته از وسط هر کرت از سطح خاک 10برداشت نهایی
، تعداد )متر یلیم(  کچلی طول طول بالل وقطع شده و

، عملکرد و وزن فیدانه در رد، تعداد  دانه در باللردیف
 ۀی تجزی براSAS از نرم افزار .گیری شد هزار دانه اندازه

 ۀسی مقاین برایهمچن. دیگردها استفاده   دادهیآمار

 >P)05/0( دانکن یا  دامنهها از آزمون چند نیانگیم
 .استفاده شد

 

 نتایج و بحث
 آنها بر طول بالل و کچلی، بیترکقطع برگ، رقم و 

داری   و عملکرد تأثیر معنی دانه در باللتعداد ردیف
 متفاوت بود و قطع ،تعداد دانه در ردیف ارقام. گذاشت

وزن هزار دانه تحت . برگ نیز آن را تحت تأثیر قرار داد
 کدام از تیمارهای قطع برگ قرار نگرفتتأثیر هیچ

 ).1جدول(
 
 . تجزیۀ واریانس و مقایسۀ میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام تحت تأثیر قطع برگ-1جدول  

 طول کچلی طول بالل درجۀ آزادی منابع تغییر
در  تعداد ردیف
 بالل

تعداد دانه در 
 ردیف

 وزن هزار دانه عملکرد

ns46/2 99/7 2 تکرار ns 51/1 ns 33/52 ns 91/0  ns 36/1880 ns 
84/31 3 قطع برگ ** 31/79 ** 24/55 ** 20/351 ** 37/27 ** 07/1075 ns 

97/118 2 رقم ** 78/553 ** 53/51 ** 11/569 ** 48/64 ** 53/2415 ns 
81/8 6 قطع برگ×رقم * 09/15 * 59/7 * 09/29 ns 09/4 ** 94/1704  ns 

 66/1081 61/0 44/21 27/2 77/4 28/3 22 خطای آزمایشی
 19/14 76/14 95/19 97/9 80/20 86/10  ضریب تغییرات
 گرم تن در هکتار   متر میلی متر سانتی سطوح قطع برگ
1D( 35/18(بدون قطع برگ  a 50/6 c 25/18 a 97/30 a 6/7 a 2/224 a 
2D( 70/16(قطع برگ بالل  a 37/10 b 25/14 b 98/20 b 9/4 b 0/222 a 

D3( 00/14( باللهای باالی  قطع برگ b 43/11 b 36/12 c 16/16 c 4/3 c 0/234 a 
D4() 4D( 50/17(های پایین بالل  قطع برگ a 60/13 a 60/15 b 68/24 b 2/5 b 7/245 a 

       ارقام
700) 1V( a56/19 86/15 a 50/16 a 67/30 a 68/7 a 25/241 a 
604) 2V( 10/17 b 75/12 b 10/16 a 83/21 b 10/5 b 50/238 a 
301) 3V( 32/13 c 85/2 c 70/12 b 12/17 c 10/3 c 42/215 a 

       رقم*سطوح قطع برگ
D1V1 ab73/20 de03/11 ab77/17 a23/37 a50/9 abc00/240 
D2V1 a53/21 cd53/13 ab67/17 ab43/32 ab97/8 abc67/243 
D3V1 c70/16 ab77/17 def90/13 cde70/23 c03/6 ab67/249 
D4V1 abc26/19 a13/21 bcd67/16 abc33/29 c23/6 abc67/231 
D1V2 bc16/18 ef00/8 a00/20 abc23/30 b03/8 abc67/232 
D2V2 c80/16 bcd37/14 ef77/13 de43/19 e83/3 abc00/241 
D3V2 c13/16 d00/12 cde43/14 ef47/15 ef03/3 abc33/243 
D4V2 c30/17 bc67/16 cde33/16 cde20/22 c47/5 abc00/237 
D1V3 c16/16 g57/0 bc00/17 bcd47/25 cd27/5 bc00/200 
D2V3 d00/12 g23/3 f33/11 f10/11 fg83/1 c33/181 
D3V3 d16/9 fg53/4 g77/8 f33/9 g10/1 abc67/211 
D4V3 c93/15 g10/3 def87/13 cde53/22 de03/4 a67/268 

در هـر صـفت و گـروه     .دار اسـت   درصد و عدم وجود معنی5 درصد، 1دار در سطح  ترتیب به مفهوم وجود اختالف معنی  بهns و  *،**های  عالمت
 . درصد نیستند1 در سطح ارید اند، دارای اختالف معنی شده مقایسه شده، تیمارهایی که با حروف یکسان نشان داده 
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تواند وزن هزار  نمیدهد که قطع برگ  این نشان می
 دانه را تغییر دهد بلکه تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف

افزایش وزن دانه زمانی رخ . یابد  کاهش میدانه در بالل
طور مصنوعی کاهش یافته باشد و  دهد که تعداد دانه به می

. تغییر وزن دانه بستگی به هیبرید و زمان حذف دانه دارد
 پیچیدۀید نمود که ارتباطات  تأک )1990(اگر چه کینری 

یرۀ مواد پرورده و وزن خبیشتری ممکن است بین تغییر ذ
 .دانه وجود داشته باشد

ارقام نیز از نظر وزن هزار دانه تفاوتی نشان ندادند 
بدین معنی که ارقام وزن هزار دانۀ مشابهی ). 1جدول (

دهد تعداد دانه  دارند و آنچه که عملکرد ارقام را تغییر می
ویلهم و . باشد یکسان می هابوده و وزن هزار دانه در آن

 اثرات حذف برگ و گل آذین نر را  )1995(اتیوران 
های ذرت مورد  برداری از اینبرد الین صورت سر به

آزمایش قرار دادند که تیمارها شامل حذف یک، دو، سه و 
ت چهار برگ همراه با حذف گل آذین نر و یک تیمار دس

عملکرد دانه متناسب با تعداد . عنوان شاهد بود نخورده به
برگ حذف شده کاهش یافت و این کاهش بیشتر به علت 
کاهش در تعداد دانه بود و وزن هزار دانه نقشی در کاهش 

بررسی نحوۀ تجمع مادۀ خشک در ذرت . عملکرد نداشت
 روز پس 30زدایی به این نتیجه منتهی شد که  پس از برگ

زدایی موجب کاهش  دهی هر نوع برگ  درصد کاکل50از 
شود و کاهش عملکرد ارتباط مستقیم  شدید عملکرد می

آلیسون علت اصلی کاهش . زدایی دارد با میزان برگ
 ).  1995آلیسون، (عملکرد را کاهش تعداد دانه ذکر کرد 

 و با قطع برگ بالل 700بیشترین طول بالل از رقم 
داری با بدون قطع برگ و  نیدست آمد که اختالف مع به

کمترین طول بالل از .  پایین بالل نداشتهای برگقطع 
 حاصل شد که با قطع برگ بالل و یا قطع 301  رقم
با قطع  .)1جدول  ( باالی بالل همراه بودهای برگ
 پنج ۀ زودرس در مرحلرقمک ی بالل ی باالهای برگ
عملکرد  تاًین، طول بالل و نهایتئو درصد پر، ارتفاعیبرگ

 .)1993ت، یذ و الفیادم (افتی کاهش نسبت به شاهد

 پایین بالل های برگ در تیمار قطع 301طول بالل در رقم 
 در تمام تیمارهای قطع 604و بدون قطع برگ و با رقم 

هیچکدام از تیمارهای قطع برگ نتوانستند . برگ برابر بود
شند و داری داشته با  تأثیر معنی604روی طول بالل رقم  بر

 تحت تأثیر تیمارهای 301 و 700ارقام طول بالل فقط 
 پایین و های برگ با قطع 700رقم . قطع برگ قرار گرفت

ر آن د و کمترینطول کچلی را داشت  بیشترین  باللباالی
.  مشاهده شد قطع برگیمارهایدر تمام ت و 301رقم 

 و بدون قطع برگ 604تعداد ردیف در بالل در رقم 
ایر تیمارها بود، اما از نظر آماری تفاوتی بین بیشتر از س

این تیمار و تیمارهای بدون قطع برگ و قطع برگ بالل 
به دانه کمترین تعداد ردیف .  نیز مشاهده نشد700در رقم 

.  باالی بالل تعلق داشتهای برگ همراه با قطع 301رقم 
 ی باالهای برگبا کاهش که گزارش کرد ) 1996(ارلی 

 درصد هیچگونه کاهشی در تعداد ردیف 20ان بالل به میز
 درصد 30کاهش برگ به میزان . در بالل مشاهد نشددانه 

های چند بالله   در هیبریددرصد22 زانیتعداد دانه را به م
که کاهش تعداد دانه در هیبریدهای   در صورتی،کاهش داد
 ، درصد از برگ90کاهش .  بود درصد4قط تک بالله ف

 وژن دانه را کاهش داددر بالل و نیتردانه تعداد ردیف 
 700تعداد دانه در ردیف در رقم ن یشتریب .)1996، یارل(

ن ی کمتر. بدست آمدبالل قطع برگشاهد و و با تیمارهای 
 باالی های برگ و با قطع 301در رقم ف یتعداد دانه در رد

با ) 1988(رید  .)1جدول  ( مشاهده شد و برگ باللبالل
 گلدهی و ،های رویشی ایه در دوره درصد س50اعمال 

 ایجاد سایه در ،ررس اظهار داشتیپرشدن دانه در رقم د
مرحلۀ رشد رویشی تأثیری بر تعداد ردیف در بالل و 

 وزن خشک ،تعداد دانه در ردیف نداشت ولی فتوسنتز
 احیا نسبت به شاهد در پایان رشد رویشی تروژنینبوته و 

 ،تمام رشد رویشیبا حذف سایه پس از ا. کاهش یافت
فتوسنتز در تمام طول دورۀ گلدهی و پرشدن دانه با تیمار 

 .شاهد برابر شد
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 12 موجود از طریق حذف بـرگ        مواد پرورده   کاهش  
داری تعـداد دانـه در        طور معنـی   دهی به   روز پس از ابریشم   
 روز پــس از 24 ولــی حــذف بــرگ ،بــالل را کــاهش داد

بنـابراین تـأثیر    . شـت دهی تأثیری روی تعداد دانه ندا       کاکل
روی الگوی رشـد دانـه بـه          بر مواد پرورده کاهش فراهمی   

ــتگی دارد   ــار بس ــرای تیم ــان اج ــرگ . زم ــذف ب ــا ح   ،ب
هـای بـاالی بـالل        هـای محلـول در میـانگره        راتدکربوهی

دلیـل انتقـال مجـدد مـواد         هکاهش یافت که ممکن است ب     
 ).1995، ینریک( ها باشد ای ساقه به دانه رهذخی

 تعداد دانه 604 باالی بالل در رقم های برگطع تیمار ق
 همراه با قطع برگ بالل و یا 301در ردیف مشابهی با رقم 

حداکثر عملکرد در .  باالی بالل تولید نمودهای برگقطع 
دست آمد که با  ه و با تیمار بدون قطع برگ ب700رقم 

رقم . تیمار قطع برگ بالل در همین رقم تفاوتی نداشت
قطع برگ در ردیف بعدی تولید محصول قرار  بدون 604

 همراه با قطع 301کمترین عملکرد متعلق به رقم . گرفت
 باالی بالل بود که با قطع برگ بالل در همین های برگ

   .رقم تفاوتی نداشت
 های برگ ذرت به سه گروه های برگ یبند میتقسبا 

 که نشان داده ینیی پاهای برگ و برگ بالل و ییباال
حداکثر .  عملکرد ندارندیرو  بری برگ اثر مساویها گروه

شوند  ی بالل قطع می باالهای برگ یکاهش عملکرد وقت
در  ).1992ک، یک و جوسیروویس (مشاهده شده است

 حذف ، باالی باللهای برگ مار حذفی سه تیشیآزما
 زیر بالل و حذف تمام ساقه و برگ باالی بالل های برگ

 های برگ ال کردند، با حذفدهی اعم ان کاکلرا در زم
در .  درصد کاهش یافت45 وزن بالل به میزان ،باالی بالل

 وزن دانه کاهش ،ر باللی زهای برگ نتیجۀ اعمال حذف
یافت و بیشترین کاهش وزن دانه زمانی حاصل شد که 

 از جمله تمام ساقه و برگ های باالی بالل تمام بخش
 .)1992، یکیاس( حذف شدند بالل یباال

 ن هزار دانه در تمام تیمارها تقریباً یکسان بودوز
 بالل برگ پایین و های برگ با قطع 301رقم . )1جدول (
 .ترتیب بیشترین و کمترین وزن هزار دانه را تولید نمود به
ر یأث تیرو  خود بریز در بررسین) 1995(سون یآل

ها متوجه کاهش ارتفاع، درصد   بر وزن دانهییزدا برگ
مار نسبت به ی کاهش عملکرد تتاًی بالل و نهاطولن، یپروتئ

در مجموع تیمارهای بدون قطع برگ، قطع . شاهد شد
 پایین بالل، طول بالل مشابهی های برگبرگ بالل و قطع 

 باالی بالل سبب کاهش های برگتولید نمودند و قطع 
کاهش طول بالل و کچلی، تعداد دانه در . طول بالل شد

 و 604، 700 نزولی در ارقام ترتیب هردیف و عملکرد ب
، در باللدانه  بیشترین تعداد ردیف.  مشاهده شد301

تعداد دانه در ردیف و عملکرد از تیمار بدون قطع برگ 
 پایین بالل از نظر های برگقطع برگ بالل و . دست آمد هب

قطع . میزان این سه صفت در درجۀ دوم قرار گرفتند
، تعداد دانه  دانهردیف باالی بالل کمترین تعداد های برگ

  .در ردیف و عملکرد را تولید نمود
  

 یریگ جهینت
 بر ی چندانیری بالل تأثینیی پاهای برگگرچه حذف 

 ی و اقتصادیی از نظر اجرایعملکرد و اجزاء آن ندارد ول
ز و یر ناچیتأث. باشد یعنوان علوفه نم هامکان برداشت آنها ب

 عملکرد میزانل و ن بالیی پاهای برگدار حذف  یر معنیغ
توان  ی را میدهد که ارقام مورد بررس ی ذرت، نشان مۀدان

ن توان کشت ی کشت نمود و همچنی باالتریها در تراکم
استنباط . را دارند) حبوبات(اهان یر گیمخلوط با سا

سورس ت ی محدودی دارایگردد که ارقام مورد بررس یم
لعمل ارقام ا عکس. دارندسینک ت ینبوده و احتماالً محدود

 از یزودرس نسبت به حذف و قطع بخشرس و  متوسط
ررس یدتر از ارقام دیمراتب شد هب) source (ها برگ
 .است
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Abstract 

In order to study the effects of leaf clipping on yield and yield component of three seed corn 
varieties a field experiment was conducted as factorial laid out in complete block design with three 
replications in 2005. Three varieties (700, 604 and 301) and four leaf defoliation levels (without 
defoliation, ear leaf clipping. Above ear leaf clipping, and below ear leaf clipping) were used in this 
experiment. The result showed that defoliation, varieties and their interaction significantly affected on 
ear length, seed abortion, ear seed row number and grain yield. Varieties had different seed number in 
row and also defoliation affected on it. 1000-grian weight was not affected by any of defoliation 
treatments. On the whole, without defoliation, ear leaf clipping, and below ear leaf clipping treatments 
had the same ear length. Above ear leaf clipping reduced ear length. Ear length reduction, seed 
abortion, seed number in row, and grain yield was observed in 700, 604 and 301 in descending order 
respectively. The most ear seed row number, seed number per row and grain yield was obtained from 
without defoliation treatment. Ear and below ear leaf clipping was rank in second order in aspect of 
three former traits. Above ear leaf clipping produced the lowest ear seed row number, seed number in 
row and grain yield. Below ear leaf clipping and without defoliation produced the same grain yield in 
early maturity variety, but grain yield was more in without leaf clipping than other treatments in 
medium and late maturity variety. Response of early maturity variety to leaf clipping was severely 
more than late maturity variety (700).  Low and non-significant effects of below ear leaf clipping on 
corn grain yield show that medium and early maturity varieties can be cultivated in higher density than 
7plant/m2. These two former varieties also can be used in intercropping (with legumes).   
 
Keywords: Leaf defoliation; Corn; Yield; Yield component 
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