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  بررسی محدودیت افزایش وزن دانه در هیبریدهای ذرت
  

  تمهدی مدندوس
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا

  
  

  چکیده
بـه منظـور بررسـی عوامـل محـدود کننـده            . عملکرد دانه ذرت از تعداد دانه در واحد سطح و وزن هزار دانه تشکیل شده اسـت                

 در مزرعـه  1382م رایج ذرت دانه ای جهت تعیین پتانسیل پذیرش آسـیمیالت در تابـستان   عملکرد دانه، آزمایشی با استفاده از ارقا  
ی کامل تـصادفی در چهـار تکـرار    ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکاین آزمایش . دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا اجرا گردید     

 دو سطح افزایش منبع آسـیمیالت بـا قطـع نـصف بـالل و                 و فاکتور دوم در    704 و   647،  604فاکتور اول شامل سه رقم      . انجام شد 
با قطع بالل منابع آسـیمیالت بـرای       .  دو هفته بعد از ظهور کاکل بالل از وسط در مقطع عرضی قطع گردید              ها  بالل. شاهد بوده است  

ؤثر دانـه وزن مـاده خـشک دانـه     نتایج نشان داد که به دلیل طوالنی تر بودن دوره پر شدن م   . گردد میده گیاه دو برابر     نبالل باقی ما  
قطع بـالل، دوره پـر شـدن        . نشان نداد سرعت پر شدن دانه در ارقام مختلف اختالف معنی داری           .  است 604 بیشتر از رقم     704رقم  
  نداشته است و ایـن بـه معنـی         ها  است ولی افزایش مبدأ تأثیری بر وزن دانه       کرده   647 و   604 رقم   وطوالنی تر از د   را   704رقم  دانه  

  .محدودیت دانه در پذیرش آسیمیالت است که در مدیریت مزرعه تأثیر گذار خواهد بود
  

  ذرت، قطع نصف بالل، وزن دانه : کلیدیهای واژه
  
  

  مقدمه
). 8( شود که البته بیشتر بـه تعـداد دانـه وابـسته اسـت      میتعداد دانه در واحد سطح و وزن هر دانه تعریف   با   عملکرد دانه غالت  

ای بـین وزن دانـه و افـزایش     رابطـه ) 8(ون  جـونز و سـیم    ،ر تحقیقـات گذشتــه    د. تغییرات در اصالح گیاه اهمیـت دارد      مطالعه این   
بـر عکـس کینیـری و    . کردند و در طول دوره پر شدن مؤثر دانه مشاهده ن1دسترسی به هیدرات کربن در پایان مرحله رشد کند دانه  

البته ایـن تـأثیر بـه       . بدیا میکاهش تعداد دانه در گیاه در مرحله ظهور ابریشم افزایش            با   ها   که وزن دانه   ندگزارش کرد ) 1(همکاران  
.  در طول دوره بعد از گل دهـی روبـرو اسـت   2ی ذرت با محدودیت مبدأها این پدیده نشان داد که وزن دانه      . ژنوتیپ نیز بستگی دارد   

                                                           
1- Lag phase 
2- Source 
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  تمهدی مدندوس  380

 ی اندوسپرم تقسیم شده در طول مرحله رشد کنـد دانـه،  ها لنشان داد که تعداد سلو) 12(یک آزمایش ساده توسط ردی و دی نارد  
نشان داد که تأمین هیدرات کربن بدون       ) 7 (2ای از طرف دیگر نتایج یک آزمایش درون شیشه       . کند می را تعیین    1 دانه دمقص ظرفیت

در ذرت خوشـه ای نیـز       .  اسـت   بر وزن نهایی دانـه مـؤثر       3پر شدن دانه  مؤثر  ی اندوسپرم در طول دوره      ها  در نظر گرفتن تعداد سلول    
  .ی اندوسپرم متفاوت به دست نیامدها ی حاصل از تعداد سلولها اختالف معنی داری بین وزن دانه

 شـود  مـی ، که موجب    )13 و   4(گردد   میتنک کردن گیاه سه هفته بعد از گل دهی موجب افزایشی در تولید هـیـدرات کـربـن                
در آزمـایش مـشابهی وزن   .  بـه وجـود آیـد      هـا   داری در وزن دانه     حاصل شود، افزایش معنی    بدون این که در تعداد دانه گیاه اصالحی       

شود که اگـر چـه طـول         میاز این نتایج مشخص     ). 6( کاهش یافت    ها   با برگ زدایی در مراحل مختلف دوره پر شدن مؤثر دانه           ها  دانه
  .تر است یط موجود در این دوره در تعیین وزن دانه مهمباشد ولی شرا میدوره پر شدن دانه در تعیین ظرفیت مقصد دانه بحرانی 

 ناشی از طوالنی شدن دوره پر شـدن  ها ی حاصل از افزایش تراکم بوته   ها  مشاهده کردند که کاهش وزن دانه     ) 11(پانلیت و اگلی    
در پـذیرش   هـا  دانـه قابـت  کـه ر این تحقیق نشان داد نتایج . مؤثر دانه است و کند شدن سرعت رشد دانه در این مرحله نقشی ندارد    

از طرف دیگر سـرعت  . گردد میشود که در نتیجه موجب کندی رشد نهایی دانه          می ها  هیدرات کربن منجر به تأخیر در پر شدن دانه        
ولی اطالعاتی در رابطه باچگونگی تأثیر تعداد دانه در گیاه بر طول دوره پـر شـدن مـؤثر    ) 5(باشد   میرشد دانه تحت کنترل ژنتیکی      

نشان دادند که تعداد دانه در گیاه رابطه منفی با سرعت رشد دانه و رابطه               ) 14(ونگ و همکاران    . نه و سرعت رشد دانه وجود ندارد      دا
  .مثبت با دوره پر شدن مؤثر دانه دارد

ان در مطالعات تو میبا تعیین این پتانسیل . هدف از این آزمایش تعیین پتانسیل دانه ارقام رایج ذرت در پذیرش آسیمیالت است
 به فکر افزایش منابع آسیمیالت دانه بود و یا در صورت عدم وجود این پتانسیل مدیریت مزرعه را بـدون در                      آگاهی بیشتری بعدی با   

  .نظر گرفتن مشکل محدود شدن منابع آسیمیالت دانه اعمال کرد
  

  ها مواد و روش
عملیات آماده کـردن زمـین   . واقع در شرق استان فارس اجرا گردید      این طرح در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا           

قبل از اجرای آزمایش از عمـق       . شامل شخم با گاوآهن برگردان دار، تکمیل آن با دیسک و تسطیح زمین با لولر با دقت انجام گردید                  
، PPM 378پتاسیم قابل جـذب آن      نتـایج نشـان داد که بافت خاک رسی شنی،         . صفر تا سی سانتیمتری خاک نمـونه بـرداری شد       

براسـاس توصـیه آزمایـشگاه    .  بـوده اسـت  6/7 خـاک  pH درصد و 07/0، نیتروژن کل68/0 ، کربن کلPPM 52/7فسفرقابل جذب   
 کیلوگرم فسفات آمونیم به ازاء یک هکتار زمین بعد از عملیات تسطیح با لولر و قبـل از احـداث              300 کیلوگرم کود اوره و      300مقدار

  .افزوده شدشته به مزرعه جوی و پ
فاکتور اول سه هیبریـد رایـج ذرت    .ی کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد  ها  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک       

قطـع نـصف   (بوده که در دو سطح یکی، افزایش مبـدأ  ) مبدأ(و فاکتور دوم، افزایش منابع آسیمیالت ) 704 و 647، 604(در منطقه   
 دو هفته بعد از گرده افشانی ها بالل.  کرت در مزرعه استفاده گردید     24در نتیجه برای اجرای این طرح از        . دیگری، شاهد بود  و  ) بالل

 ها با آغاز جهش در افزایش وزن ماده خشک دانهمرحله این . از وسط در مقطع عرضی قطع گردید     ) دو هفته بعد از ظهور کاکل بالل      (
جهت جلوگیری از تلفات آب موجـود در در         . گردد میمنابع آسیمیالت برای بالل باقی ماده گیاه دو برابر           ،با قطع بالل  . هم زمان بود  

ی باغبـانی  هـا  این ماده در آزمایش.  به محل قطع شده بالل، ماده خمیری النولین مالیده شدها بالل و یا احتمال بروز آفات و بیماری    
ی دو  هـا   ظهور بالل دوم در بوتـه     ، در صورت    آزمایشافزایش دقت   به منظور  .گذارد می ن گردد و اثری بر روی گیاه بر جای        میاستفاده  

  .اقدام گردید ها ی مزرعه در طول مدت یک هفته نسبت به قطع آنها ردیف وسط کرت

                                                           
1- Sink 
2- In vitro 
3- EFP (Effective Filling Period) 
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 381 بررسی محدودیت افزایش وزن دانه در هیبریدهای ذرت

 60 هـا   هر کرت شامل چهار ردیف که فاصله ردیـف        .  به مدت دو روز انجام شد      1382 خرداد   28کشت به روش خطی، در تاریخ       
ابعاد هر  .  بوته در متر مربع ایجاد شد      7/6 سانتیمتر در نظر گرفته شد که در نتیجه تراکم           25 در ردیف    ها  نتیمتر و فاصله بین بوته    سا

کـشت بـه روش     . ی از قبل عالمت گذاری شده انجام گردید       ها  کشت به صورت دستی با نخ     .  به دست آمد   x 4/2  10کرت در نهایت    
ی بـا قــطر مـسـاوی بـرای     هـا   از سیــفون  ها  طمینان از یکسان بودن مقدار آب مصرفی در همه کرت         برای ا . خشکه کاری بوده است   

  . استفاده گردیدها آبیـاری کرت
 روز بعـد از کاشـت    15به منظور از بین رفتن احتمال سبز نشدن برخی از بذور در هر نقطه سـه عـدد بـذر کـشت گردیـد کـه                           

ای در دور تـا دور زمــین مـورد     ات احتمالی حاصل از ورود افراد بیگانه و اثرات حاشـیه     جهت رفع ضایع   .ی اضافی تنک گردید   ها  بوته
 هفته  3جهت حفاظت بذور تازه سبز شده از آسیب پرندگان به مدت             . متر مبادرت به کشت ذرت محافظ گردید       3آزمایش به عرض    

  .در طول روز از مزرعه نگهبانی گردید
در هـر   .شـود  مـی آغاز گردیـد و هـر چهـار روز یـک بـار انجـام        )  هـفته بعـد از گرده افشانی     یک( از اول شهریور     ها  برداری نمونه

 حلقه وسط بـالل     5ی  ها   دانه ها   آن 1کردن غالف بالل   و پس از جدا      برداشت 3 و   2ی دو ردیف    ها  برداری چهار عدد بالل از بوته      نمونه
 درجه سانتیگراد بـه مـدت   130 را شمرده و داخل آون ها ز این دانه  عدد ا  50.  جدا شده و با هم مخلوط گردید       ها  با دقت از چوب آن    

 و عدد حاصله را بـر       تعیین 01/0 ساعت قرار داده تا خشک شود سپس وزن ماده خشک دانه را با ترازوی دیجیتال با دقت                   4حداقل  
 وزن خشک دانه ترسیم شد و        سپس منحنی رشد دانه بر اساس تغییرات       . تا وزن خشک یک عدد بذر به دست آید         گردید تقسیم   50

در انتها سـرعت پـر شـدن     . طول مدت افزایش شدید وزن ماده خشک دانه به دست آمد تا طول دوره مؤثر پر شدن دانه تعیین شود                   
  .دانه طبق فرمول زیر مشخص گردید

  وزن نهایی دانه=  سرعت پر شدن دانه ×طول دوره مؤثر پر شدن دانه 
 صورت گرفـت و  SAS با آزمون چند دامنه ای دانکن به کمک نرم افزار ها ی و مقایسه میانگین تجزیه واریانس صفات مورد بررس    

  . ترسیم گردیدHarvard graphics با استفاده از بسته نرم افزاری هانمودار
  

  نتایج و بحث
رت بـا یکـدیگر تفـاوت       دانه ارقـام مختلـف ذ      پر شدن مؤثر  که طول دوره    ) 1جدول  (تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد        

بـرای پـر کـردن    ) مبدأ(افزایش منابع آسیمیالت ). 2جدول ( کوتاه تر از سایر ارقام است    604طول این دوره در رقم      . رندمعنی داری دا  
مـؤثر    ارقام مختلف ذرت بر طـول دوره       باافزایش مبدأ   اثر متقابل   ولی  . دانه نیز تأثیر معنی داری بر افزایش طول این دوره نداشته است           

 دوره رشد مؤثر کوتـاهتری نـسبت بـه شـاهد و یـا قطـع            604در رقم   ) شاهد(، به طوری که عدم قطع بالل        باشد میعنی دار   پر شدن م  
  ).1شکل ( داشته است 704 رشد کوتاه تری نسبت به افزایش مبدأ در رقم 647 داشته است و هم چنین شاهد در 704بالل در رقم 

  
  ت مختلف ارقام ذرت در سطوح مختلف مبدأتجزیه واریانس صفا: 1جدول 

  سرعت پر شدن دانه  طول دوره پر شدن مؤثر دانه  دانه وزن ماده خشک نهایی  درجه آزادی  منبع تغییرات
 N.S. 51/6 N.S.  399/0 65/398 *  2  تکرار

  N.S. 34/1  72/65 *  78/4266 *  2  هیبرید
  N.S. 98/5113  N.S. 50/4  N.S. 48/4  1  افزایش مبدأ

  N.S. 30/303  * 32/4  N.S. 03/0  2   افزایش مبدأهیبرید باثر متقابل ا
 154/0 698/0 01/12  10  خطا 

 15/4 11/3 38/14  ضریب تغییرات

N.S. ، * 01/0 و 05/0 به ترتیب غیرمعنی دار، در سطح احتمال ** و  

                                                           
1- Husk 
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  تمهدی مدندوس  382

داد کـه در مـدت دو تـا          تشکیل تا برداشت دانه نـشان         هفته از  9 در منحنی رشد دانه ذرت طی        ها  مقایسه میانگین وزن خشک دانه    
شــکل  (گـردد   میمنجر به رشد کنـد دانـه      گیرد و این مسئله      میز زمان تشکیل دانه تجمع ماده خشک دانه به کندی صورت            سه هفته ا  

بعـد از   . شـود   مـی سریع دانـه    رشد  و منجر به     قبل از رسیدن، ماده خشک به سرعت تجمع یافته           مدت تا یک الی دو هفته     از این   بعد  ). 2
  .بودکه با تغییرات بسیار نامحسوس در وزن دانه افتد  میاتفاق هفته ، یک تا دو 1مرحله رشد سریع دانه، مرحله رسیدن

  

  
  هایی تفاوت بین میانگین. طول دوره پر شدن مؤثر دانه ارقام مختلف ذرت تحت تأثیر افزایش مبدأ: 1شکل 

  .باشد مینمعنی دار ای دانکن  در آزمون چند دامنه 05/0رند در سطح احتمال  که حداقل یک حرف مشترک دا
  

ی مقادیر این   ها  میانگینهم چنین   و  ) افزایش مبدأ (قطع نصف بالل    و  شاهد  در تیمار   بین میانگین مقادیر وزن ماده خشک دانه        
 ولـی در وزن مـاده خـشک دانـه دو     ،اهده نگردیدداری مش ، در سه رقم ذرت، در هیچ یک از مراحل رشد دانه اختالف معنی    تیمار دو

 در دو   704 و   604به طوری کـه بـین دو رقـم          . وجود داشت داری   هفته پایانی رشد دانه و چهار هفته قبل از رسیدن، اختالف معنی           
 بـه دسـت   704 داری مشاهد گردید و در چهار هفته قبل از رسیدن، بیشترین وزن دانه در رقـم           هفته پایانی رشد دانه اختالف معنی     

  ).2شکل (آمد 
ظرفیت مقصد دانه . در غالت وزن نهایی دانه بستگی به ظرفیت مقصد دانه و دسترسی به هیدرات کربن برای پر کردن دانه دارد           

با این وجود وزن نهایی دانه ذرت، نسبت مبـدأ    ) 9(به مقدار زیادی به شرایط رشـد در طول مراحل اولیه پر شدن دانه بسـتگی دارد                
در مرحله پر شدن دانه تجمع ماده خشک دانه بیشتر از بیومـاس اسـت               ). 2(کند میه مقصد را در طول دوره پر شدن دانه مشخص           ب
  .تجمع شدید بیوماس نشان دهنده دوره مؤثری در پر کردن دانه است). 6(

                                                           
1- Maturity phase 
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  . ل ارقام ذرت و افزایش مبدأ اثر متقاب-C افزایش مبدأ -B ارقام مختلف -Aمنحنی رشد دانه ذرت تحت تأثیر : 2شکل 

  . دهد می را نشان 05/0ی عمودی میانگین خطاهای استاندارد چهار تکرار در سطح احتمال ها ستون
  . نشان داده نشدها دار نگردید ستون زمانی که اختالف تیمارها معنی

  
 بـوده اسـت، ولـی       704 و   604در ارقـام    بیشترین وزن دانـه     . وزن ماده خشک نهایی دانه در ارقام مختلف، متفاوت بود         میانگین  

تواند بـه    می 604 و   704اختالف بین وزن دانه ارقام      ). 2جدول  ( مشاهده نگردید    647 و   604تفاوت معنی داری بین وزن دانه ارقام        
فـاوت  ارقـام مختلـف ت  سرعت پر شدن دانه ). 2جدول ( باشد 704 نسبت به 604علت کوتاه بودن طول دوره پر شدن مؤثر دانه رقم    

  ).1جدول (آماری معنی داری نشان نداد 
  

  .پر شدن و وزن خشک نهایی دانه ارقام مختلف ذرتمؤثر طول دوره میانگین مقایسه : 2جدول 
  )میلی گرم(وزن ماده خشک نهایی دانه   )روز(طول دوره پر شدن مؤثر دانه   هیبریدها

604  b 92/22  b 10/226  
647  a 25/25  ab 85/247  
704  a 34/32  a 55/277  

  .در آزمون چند دامنه ای دانکن ندارد 05/0در سطح احتمال ، تفاوت معنی داری حداقل یک حرف مشترکبا ی ها  میانگین، در هرستون*
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قطـع بـالل بـه منزلـه        ). 1جـدول   ( ایجاد نکرد    ها  داری بر وزن دانه    افزایش مبدأ و اثر آن در ارقام ذرت از نظر آماری تأثیر معنی            
 هـا  افزایش مبدأ عالوه بر این که بر وزن دانـه . باشد میبدأ، یعنی افزایش صد در صدی منابع آسیمیالت برای پر کردن دانه            افزایش م 

با توجه به این که وزن دانه از دو مؤلفه طول دوره پر شدن و             ). 1جدول   (ی نداشت تأثیرنیز  بی تأثیر بود، بر طول دوره پر شدن دانه          
 هـا  عدم تأثیر آن بر وزن دانـه      باعث  ، به همین دلیل عدم تأثیر افزایش مبدأ بر این دو عامل             )1 (شود می سرعت پر شدن دانه تشکیل    

  .گردیده است
توانـد   مـی این محـدودیت    ). 3(باشد   میدر پر شـدن    ) دانه( نشان دهنده محدودیت مقصد      ها  عدم تأثیر افزایش مبدأ بر وزن دانه      

  ).15( کاهش یافته باشد ها دانه باشد که در مرحله رشد کند دانه تقسیم این سلولی اندوسپرم ها ناشی از تعداد کم سلول
تأثیر ناپذیری وزن دانه در این آزمایش به عوامـل افـزایش دهنـده منـابع آسـیمیالت، بـه معنـی محـدودیت دانـه در پـذیرش                             

ی بـالل   ها   نخواهد داشت و افزایش تعداد دانه      ها  بنابراین بهینه کردن تراکم بوته و الگوی کاشت تأثیری بر وزن دانه           . آسیمیالت است 
رسد که   میبنابراین چنین به نظر     . نیز گزارش شده است   ) 3 (بوراس و همکاران  توسط  مسئله  ن  یا. تتأثیری بر وزن دانه نخواهد داش     

  . مؤثر خواهد بود در بالل نشود، در افزایش عملکرد دانهها  به شرطی که منجر به کاهش تعداد دانهها افزایش تراکم بوته
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Abstract 
Kernel yield in corn is defined by the number of kernels per area and individual weight of 

each kernel. The objective of this study was to determine the kernel potential of current corn 
hybrid for assimilate avaibility. This experiment was conducted in experimental farm of Islamic  
Azad University, Fasa branch in summer 2003. A factorial experiment based on randomized 
complete block design with 4 replications was used. The first factor was including hybrids of 
KSC 604, KSC 647 and KSC 704 and the second factor had in two levels of assimilate source 
increasing with cutting of half of the cob and control. The cobs was cut in width two weeks 
after silk emergence. Consequently, assimilate sources for the remained cob doubled. The 
results showed that dry matter weight of hybrid KSC 704 kernel was more than hybrid KSC 
604. This is due to being longer Effective Filling Period (EFP) of KSC 704. Kernel filling rate 
had not significant difference among hybrids. EFP of hybrid KSC 704 with cutting of cob was 
longer from control in hybrids KSC 604 and KSC 704 , but source increasing did not influence 
the kernel weight. Consequently, kernel is limited in assimilate avaibility and will influence in 
field manegment.  
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