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چكيده

به منظور بررسي تاثير تراكم بوته و مقدار نيتروژن بر تجمع ماده خشك و عملكرد بالل در ذرت شيرين ، KSC 403 ،آزمايشي
در تابس�تان  1384در مزرع�ه تحقیقاتی دانش�گاه تربيت مدرس به صورت كرت هاي خرد ش�ده در قالب ط�رح بلوك هاي كامل
تصادفي با چهار تكرار انجام گرديد .در اين تحقيق عامل تراكم بوته در  3س�طح ( 80 ،60و  100هزار بوته در هكتار) در كرت هاي
اصلي و مقدار نيتروژن در  4سطح ( 240 ،180 ،120و  300كيلوگرم در هكتار از منبع اوره) در كرت هاي فرعي در نظر گرفته شدند.
عملكرد و اجزاي عملكرد (تعداد رديف دانه در بالل ،تعداد دانه در رديف ،وزن دانه) و صفات ظاهري بالل (تعداد بالل در بوته ،طول
بالل ،قطر بالل و تعداد پنجه) اندازه گيري شد .نتايج نشان داد كه بيوماس ذرت شيرين در مرحله خميري نرم تحت تاثير تراكم و
مقدار نيتروژن واقع نش�د .با افزايش تراكم در واحد س�طح تعداد بالل هاي اصلي در واحد سطح افزايش اما وزن آنها كاهش يافت.
بيش�ترين طول و تعداد بالل هاي قابل عرضه به بازار در پايين ترين س�طح تراكم و نيتروژن به دست آمد .با افزايش تراكم و مقدار
نيتروژن در اين آزمايش تعداد رديف در بالل و تعداد دانه در رديف كاهش يافت .به اين ترتيب تيمار كش�ت ذرت ش�يرين با تراكم
 60000بوت�ه در هكت�ار و كاربرد  120كيلوگرم نيتروژن در هكتار كه بلند ترين بالل ( 17/9س�انتيمتر) ،بيش�ترين تعداد رديف دانه
() 16/6و دانه در رديف (  )34/4را داشت و بيشترين عملكرد دانه قابل كنسرو ( 9/33تن در هكتار) را به خود اختصاص داد برای
منطقه مورد نظر که دارای خاک شنی بود توصیه مي شود.
كلمات كليدي :ذرت شيرين ،تراكم ،نيتروژن ،عملكرد ،بالل

تاثیر تراکم بوته ...
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Nitrogen rate and plant density effect on dry matter accumulation and fresh ear yield of sweet corn
By: Khazaei, F., AghaAlikhani, M. (Corresponding Author; Tel: +989122609639) M.Sc. Graduated, Assistant Prof.
and Modarres Sanavy, S.A.M. Prof. of Agronomy,Tarbiat Modares University Respectively.
In order to study the effect of plant density and nitrogen rate on dry matter accumulation and fresh ear yield of sweet
corn (Zea mays. var. saccarata),cultivar KSC. 403, a field experiment was carried out in research field of Tarbiat
Modares University on summer 2005. The experiment was carried out in a split plot design based on randomized
complete blocks with four replications. In this research three levels of plant density (60000, 80000 and 100000 plant /
ha) as main plot and four levels of nitrogen rate (120,180,240 and 300 kg N/ha) as sub plots were investigated. Yield
and yield components including grain row number per ear, grain number per row, grain weight and formative characters
of ear including ear number per plant, ear length, ear diameter and sucker number were measured. Results showed that
sweet corn biomass at the soft dough stage were not influenced by plant density and nitrogen rate. With the increase
of plant density, the number of main ear was increased but their weight was decreased. The higher ear length and ear
number was obtained by using the lowest plant density and nitrogen rate. In this research with increment of plant
density and nitrogen rate, the row number per ear and kernel number per row were decreased. In this respect sweet
corn sowned with 60000 plant /ha and 120kg N/ha which produced the longest ear (17.9 cm),the most row number
(16.6), the most kernel number per row (34.4) and the highest grain yield 9.33 t/ha) is recommended for the sandy soil
in studied Area.
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مقدمه

امروزه در راستای افزایش كارآيي استفاده از فرصتهای زمانی و نهادههاي
با ارزشي چون زمین زراعي سعي بر اين است كه به جاي آیش گذاشتن زمین
از کاشت گیاهانی با دوره رشد کوتاه استفاده شود .در بسياري از مناطق كشور
بعد از برداش��ت غالت پائي��زه و كلزا در اواخر بهار ،تا کاش��ت بعدی در پاییز
ی��ک خالء زمانی حدود  80تا  90روزه وجود دارد .انتخاب یک گیاه مناس��ب
و کش��ت آن در این فاصله زمانی کوتاه میتواند موجب اس��تفاده بهینه از دو
عامل زمین و زمان باشد.
ً
ذرت ش��يرين ( )Zea mays var. sacarataبا دوره رش��د نسبتا كوتاه
( 75-85روز تا زمان برداش��ت محصول اقتصادي) گزينه مناسبي براي كشت
در اين دوره زماني كوتاه مي باش��د ( .)12از آنجا كه كش��ت ذرت شيرين در
اي��ران به عنوان يك گياه زراعي هرگز معمول نبوده اس��ت به همين دلیل در
مقايسه با س��اير گياهان زراعي تحقیقات كمتري در مورد ذرت شیرین انجام
ش��ده اس��ت .یکی از دالیل عدم کاش��ت این گیاه در ایران كمبود اطالعات و
ناش��ناخته ماندن مزاياي آن به ویژه از نظر ارزش اقتصادی است .مصرف تازه
خوري ذرت ش��یرین تنها  20تا  25درصد مصرف کل آن را تش��کیل میدهد
و بخ��ش عمده آن پس از تبدیل در صنایع غذایی چه به صورت منجمد و چه
به ش��کل کنسرو مورد اس��تفاده قرار میگیرد .در ضمن استفاده از بالل ذرت
شیرین در صنایع تبدیلی را باید از امتیازات بالقوه آن به شمار آورد.
تعيين تراكم كاشت يكي از اولويت هاي تحقيقاتي در كشت يك محصول
جديد در هر منطقه مي باش��د و یکی از عوامل به زراعی اس��ت که میتواند بر
عملکرد ذرت ش��یرین موثر واقع شود .به ديگر سخن تغییر تراکم کاشت یکی

(پژوهشوسازندگی)

از ابزارهای مدیریت جهت جذب بیش��تر نور در پوش��ش گیاهی میباشد ،لذا
ساختار پوشش گیاهی (کانوپی) ذرت میتواند تاثیر مهمی در افزایش عملکرد
داشته باشد .چرا که کارایی فتوسنتز و رشد در ذرت شدیدا ً وابسته به چگونگی
س��اختار کانوپی و توزیع عمودی نور در داخل آن میباش��د( .)5تعداد بوته در
واحد س��طح از طريق تاثيري كه بر شاخص سطح برگ ،جذب تشعشع ،توزيع
نور ،ارتفاع گياه ،قطر س��اقه و تعداد ش��اخه هاي فرعي(پاجوش) و تعداد بالل
م��ي گذارد نهايتاً عملك��رد و اجزاي عملكرد ذرت ش��يرين را تحت تاثير قرار
م��ي دهد ( .)4طبق نظ��ر  ،)1985( Duncanعملکرد دان��ه و عملکرد ماده
خش��ک در تک بوته ب��ا افزایش تراکم بوت��ه کاهش مییاب��د( .)15محققین
بسیاری از جمله  Scar brookو  )1993( Termunde ،)1993( Dossو
زعفريان و همكاران ( )1383نشان دادهاند که با افزایش تراکم ،عملکرد دانه تا
ح��دی افزایش مییابد و پس از آن ثابت میماند و در تراکمهای خیلی باال به
علت رقابت شدید بین گیاهان و در نتیجه محدود شدن منابع محیطی از قبیل
آب ،نور و مواد غذایی مقدار آن کاهش پیدا میکند (.)29 ، 27 ،4
عكس العمل ذرت به تراكم ممكن است از طريق تغيير وزن ماده خشك
و اجزای مختلف عملكرد دانه بروز نمايد .مظاهری و همکاران ( )1378نش��ان
دادند که افزایش تراکم بوته تا  100هزار بوته در هکتار باعث افزایش عملکرد
و وزن خشک در ذرت دانه اي میگردد( .)10در اين آزمايش بیشترین عملکرد
دان��ه از تراک��م  95000بوته در هکتار و کمترین آن از تراکم  75000بوته در
هکتار به دس��ت آمده است( .)10پزش��کپور و خزایی ( )1374در آزمایشي 3
س��طح تراکم مختلف ( )83300 ،74100 ،66700بوته در هکتار را بررس��ي
كرده و نش��ان دادن��د که بین ارق��ام مختلف ذرت تفاوت معن��یداری از نظر
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عملک��رد دانه ،تعداد ردی��ف در بالل ،وزن هزار دانه ،عملکرد ماده خش��ک و
ش��اخص برداش��ت ( )HIوجود دارد .در ضمن بیش��ترین عملکرد مربوط به
تراکم 74100بوته در هکتارميباشد( Early .)2و همکاران ( )1986گزارش
کردن��د که کاه��ش عملکرد تک بوت��ه در اثر افزایش تراک��م ،به علت کاهش
تشعشع خورشید در قسمتهای پایین پوشش گیاهی میباشد(.)17
در آزمایش��ی که توس��ط  )1988( Machulدر چه��ار تراکم ،70000
 10000 ،90000و  130000بوت��ه در هکتار ،به منظور مطالعه عملکرد دانه
و علوفه ذرت هيبريد صورت گرفت ،مش��خص ش��د که با افزایش تراکم میزان
عملک��رد نیز افزایش پیدا میکند و بهترین تراکم براي تولید علوفه 130000
بوت��ه در هکتار و ب��رای تولید دان��ه  90000بوته در هکتار مي باش��د (.)19
 Mahbubul Alamو هم��کاران ( )2003بیش��ترین عملکرد دانه در ذرت
دان��های را از تراکم  80000بوته در هکتار با مص��رف  180کیلوگرم نیتروژن
گ��زارش نمودهاند ( .)20در حالی ک��ه  Habib Akbarو همکاران ()2002
ترکیب تیماری  120000بوته در هکتار و  150کیلوگرم نیتروژن را برای تولید
بیش��ترین مقدار دانه قابل کنسرو در ذرت شیرین به عنوان تیمار برتر معرفی
کردند( .)18در تحقیق دیگری که توس��ط  Dasilvaو همکاران ( )1999در
باره واکنش هیبریدهای ذرت نس��بت به تراک��م گیاهی ( 90 ،70 ،50و 110
هزار بوته در هکتار) انجام گرفت ،بیشترین عملکرد دانه از تراکم  70هزار بوته
در هکتار به دست آمد (.)14
نیت��روژن یکی از عناصر غذایی پر مصرف اس��ت که تأمین حد بهینه آن
در خاک بر رش��د و نمو گیاهان از جمله ذرت ش��يرين تاثیر بسزایی دارد .در
غ�لات دانه ریز اگرچه دس��تیابی ب��ه عملکرد قابل قبول مره��ون تامین همه
جانبه حاصلخیزی خاک است اما نقش نیتروژن مهم تر از سایر عناصر غذایی
است( .)21اس��تقرار یک پوشش گیاهی مطلوب و تضمین رشدی سریع برای
تولی��د محص��ول قابل توجه در دورهای کوتاه مس��تلزم مص��رف کود نیتروژن
میباشد .از سوی دیگر نگرانی از بابت بروز سمیت نیتراتی ،تالش برای تعیین
مق��دار بهینه نیت��روژن را توجیه مینمای��د Rabert .و همکاران ( )1980در
یک مطالعه نش��ان دادند که در یک خاک س��یلتی لوم حداکثر عملکرد ذرت
شیرین با  392کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به دست آمد و مقدار 504
کیلوگ��رم نیتروژن باعث کاهش عملکرد گردی��د( Tsai .)22 ،25و همکاران
( )1984در بررس��ی اثر س��طوح مختلف کود نيتروژن در مقادير صفر تا 200
کیلوگرم نيتروژن خال��ص در هکتار بر عملکرد دانه ذرت نتیجه گرفتند که با
افزایش می��زان نيتروژن ،وزن بالل و دانه و درص��د پروتئین دانه افزایش مي
يابد( Parsad .)31و  )1990( Singhدر ارقام مختلف ذرت مشاهده کردند
که با افزایش میزان نيتروژن از صفر تا  90کیلوگرم نيتروژن خالص در هکتار
ارتفاع بوته ،طول بالل و وزن هزار دانه همگام با افزایش عملکرد دانه در واحد
س��طح و عملکرد دانه هر بوته و وزن بالل افزایش یافت( Anderson .)23و
همکاران ( )1985طی بررس��ی اثرهاي مختلف نيتروژن بر عملکرد ذرتهای
هیبری��د به این نتیجه دس��ت یافتند ک��ه با افزایش میزان نيت��روژن عملکرد
بیولوژی��ک و عملکرد دانه ذرت افزایش پیدا کردند ،برخی از هیبریدهای مورد
بررس��ی افزایش عملکردشان به واس��طه افزایش تعداد بالل به وجود آمده در
هر بوته بوده ولی س��ایر هیبریدها عملکردشان در اثر افزایش وزن خشک دانه
زیاد شده اس��ت ،لذا نوع ژنوتیپ در افزایش عملکرد ناشي از افزایش نيتروژن
مهم است(.)13
 Reddyو هم��کاران ( )1987اثر تراکم بوت��ه و مقادیر مختلف نيتروژن،
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فسفر و پتاسیم را روي برخی صفات ارقام هیبرید ذرت بررسی کرده و مشاهده
کردند که با افزایش حاصلخیزی خاک عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص
برداش��ت ،طول بالل ،قطر چوب بالل و وزن هزار دان��ه افزایش مییابد(.)24
گزارش قاسمي پیربلوطی و همکاران ( )1379نیز حاکی از آن است که مقدار
نیتروژن مصرفی در زراعت ذرت تاثیر معنیداری بر وزن بالل ،ماده خش��ک و
عملکرد دانه میگ��ذارد .مچنين افزایش نیتروژن تا حد مطلوب باعث افزایش
طول بالل و بازارپسندی بیشترآن شد (.)7
از آنج��ا ك��ه در باره تاثير مقدار ك��ود نيتروژن بر عملكرد ذرت ش��يرين
تحقيقات مدوني انجام نشده است و از طرفي توان پنجه زني و توليد پاجوش
در اين گياه كه مهم ترين تفاوت ظاهري آن با ذرت معمولي اس��ت قويا تحت
تاثير تراكم بوته و مقدار كود نيتروژن قرار مي گيرد ،در اين آزمايش تاثير اين
دو عامل بر عملكرد ماده خش��ك و بالل ذرت ش��يرين به عنوان هدف اصلي
تحقيق مورد تو.جه قرار گرفت.

مواد و روش ها

اين تحقيق به صورت يك آزمايش مزرعهاي در س��ال  1384در دانشكده
كش��اورزي دانش��گاه تربيت مدرس واقع در مختصات جغرافيايي  51درجه و
 8دقيقه طول ش��رقي و  35درجه و  43دقيقه عرض ش��مالي با ارتفاع 1215
متر از سطح دريا انجام شد .بر اساس آمارههاي هواشناسي (رطوبت ،بارندگي،
تبخير و تعرق و  )...اخذ ش��ده از نزديكترين ايس��تگاه هواشناس��ي(چيتگر)،
محل آزمايش داراي رژيم آب و هواييخش��ك معتدل ميباش��د .بافت خاك
مزرعه لوم شني ( )Sandy loamو pHآن  7/4بود .درصد کربن آلي ،1/48
درصد نيتروژن كل ،0/09ميزان فسفر و پتاسيم قابل جذب نيز به ترتيب 165
و  840ميلي گرم در کيلوگرم بود .آزمايش به صورت كرتهاي خرد شده در
قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در  4تكرار اجرا ش��د .عامل تراکم بوته در
 3سطح ( 80000 ،60000و  100000بوته در هکتار) در كرت هاي اصلی و
میزان کود نیتروژن در  4س��طح ( 240 ،180 ،120و  300کیلوگرم نیتروژن
خال��ص در هکت��ار از منبع اوره) در ك��رت هاي فرعی در نظر گرفته ش��دند.
هر واحد آزمایش��ی دارای  6خط کاش��ت به طول  8متر و فاصله  50س��انتي
مت��ر از يکديگر بود .هنگام آماده س��ازي زمين ،همراه با ديس��ک ميزان 300
کيلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تريپل به زمين اضافه گرديد .براي تنظيم
تراکمه��اي  100هزار 80 ،هزار و 60هزار بوت��ه در هکتار بذر هاي ضدعفوني
شده (توسط سم قارچ كش ويتاواكس) ذرت شيرين ،رقم  KSC 403در روي
رديف هاي کاش��ت به ترتيب در فواصل 25 ،20و  33سانتيمترکشت شدند.
ش��رايط فيزيکي مزرعه و بافت س��بک خاک منطقه ايج��اب مينمود دفعات
آبياري افزايش ولي مقدار آب در هر نوبت کاهش داده شود .پس از سبز شدن
اوليه جهت اطمينان از حصول تراكم مورد نظر عمل تنک کردن در  2مرحله
 2-3برگی و  5-6برگی انجام پذیرفت .كود نيتروژن مورد نياز به فرم اوره در
1
 3مرحله  1-2برگی 5-6 ،برگی و  8-9برگی و به صورت جاي گذاري نواري
بهکار برده ش��د .با فرا رسيدن مرحله خميري نرم پس از حذف 2خط کناري
هر واحد آزمايشي به عنوان حاشيه ،بوته هاي موجود در مساحت  6متر مربع
(3مت��ر طولي از هر  4رديف مياني هر كرت) به همراه پاجوشها براي ارزيابي
بيوماس ،اجزاي عملکرد بالل و تعيين عملکرد اقتصادي بالل برداش��ت ش��د.
به اين ترتيب در برداش��ت نهايي عالوه بر اندازه گيري سطح برگ نمونه ها با
استفاده از دستگاه ( ،)Leaf Area Meter, Delta T, Englandوزن تر و
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خش��ک اندام هاي گياهي در واحد سطح تعيين شد .همچنين اجزاي عملکرد
(تع��داد رديف دانه در بالل ،تعداد دان��ه در رديف ،وزن دانه) و صفات ظاهري
ب�لال (تعداد ب�لال در بوته ،طول ب�لال ،قطر بالل و تعداد پنج��ه) نيز اندازه
گيري ش��دند .در تجزیه کیفی علوفه ذرت ش��یرین ،درصد نيتروژن ،به روش
تيتراسيون ،فسفر به روش اسپکتروفتومتری ،پروتئین خام با دستگاه کجلدال
و میزان فیبرمحلول در شوينده خنثي( 2)NDFبه روش تیتراسیون با استفاده
از سیستم رفالکس اندازهگیری شد.

نتايج و بحث
عملكرد بالل

بر اس��اس تجزيه واريانس عملك��رد بالل در مرحله خميري نرم (جدول)1
م��ي توان اظهار داش��ت ك��ه عوامل مورد بررس��ي و اثر متقاب��ل آنها بر صفت
وزن كام��ل بالل تاثير معني داري نداش��ته اند .همچنين مش��اهده مي ش��ود
ك��ه عامل تراك��م بوته و مقدار نيتروژن بر وزن پوس��ت بالل اث��ر معني داري
داش��ته اس��ت( )P<0/01و اختالف تيمار ها در وزن پوس��ت ب�لال تحت اثر
برهمكن��ش تراكم و نيتروژن نيز معني دار بوده اس��ت( )P<0/05و همچنين
وزن چ��وب ب�لال فقط از عامل تراك��م و وزن دانه بالل ها فق��ط از اثر متقابل
نيتروژن و تراكم تاثير معني دار پذيرفت .جدول مقايسه ميانگين هاي عملكرد
بالل(ج��دول )2نش��ان مي دهد ك��ه تراكم  60هزار بوت��ه در هكتار بالل هاي
س��نگين تري توليد نموده اس��ت ،به طوري ك��ه با افزايش تراك��م بوته ،وزن
ب�لال ها كاهش يافته اس��ت ،ولي درصد تس��هيم مواد فتوس��نتزي در اجزاي
تش��كيل دهنده بالل يعني پوس��ت ،چوب و دانه در تراكم هاي مختلف تقريبا
يكسان است(شكل .)1به اين ترتيب تراكم  60هزار بوته در هكتار با دارا بودن
ب�لال هاي بزرگ تر براي مصارف كنس��روي بر س��اير تراكم ه��ا برتري دارد.
در بررس��ي ه��اي زعفري��ان و هم��كاران ( )1993( Termunde ،)1383و
 Scarbrookو  )1993( Dossروي ذرت دان��ه اي هيبري��د ،افزاي��ش تراكم
بوت��ه عملك��رد دانه را افزايش داد ( .)29، 27 ،4اين در حالي اس��ت كه برخي
محققين از جمله  Ahmadiو  )1993( Wieblodنیزاظهار داش��ته اند كه
افزاي��ش تراكم بوته س��بب افزايش عملكرد دانه ذرت به صورت خطي ش��ده
اس��ت( .)11اين در حالي است كه  )1981( Stoskopfرابطه عملكرد دانه و
تراكم بوته در واحد س��طح را به صورت س��همي معرفي نموده است( .)28در
آزماي��ش  Dasilvaو هم��كاران ( )1999در واكنش به تراكم هاي ، 70 ،50
 90و  110هزار بوته در هكتار بيش��ترين عملكرد دانه از تراكم  70هزار بوته
در هكتار حاصل ش��د( .)14مقايس��ه ميانگين ها تحت تاثير نيتروژن (جدول)2
حاكي از آن اس��ت ك��ه افزايش نيتروژن از 120كيلوگ��رم در هكتار به باال تاثير
معني داري بر افزايش وزن بالل نداشته است و اين سطح كودي بيشترين ميزان
وزن بالل را به خود اختصاص داده اس��ت (ش��كل .)2با اين همه ميزان تس��هيم
مواد فتوس��نتزي اجزاي تشكيل دهنده بالل در س��طوح مختلف نيتروژن تقريباً
يكس��ان بود (ش��كل .)3از نظر وزن دانه در بالل هاي قابل عرضه به كارخانه نيز
كم ترين س��طح كودي مورد مطالعه در صدر قرار داشت .ضرورت كاهش مصرف
كود ش��يميايي از نظر جنبه هاي اقتصادي و زيس��ت محيطي از يك سو و توليد
بالل هاي بزرگ تر و س��نگين تر كه بازار پس��ندي بيش��تري دارد از سوي ديگر
ايجاب مي كند كه تيمار( D1N1يعني كشت ذرت شيرين با تراكم  60000بوته
در هكتار و كاربرد  120كيلوگرم نيتروژن در هكتار) با توليد بيش��ترين عملكرد
دانه قابل كنسرو ( 9/33تن در هكتار) به عنوان تيمار برتر معرفي گردد.

(پژوهشوسازندگی)

اجزاي عملکرد بالل
تعداد رديف دانه و طول بالل

از مي��ان عوامل مورد بررس��ي در اين آزمايش عام��ل تراكم بوته در واحد
س��طح بر صفت طول بالل تاثير بسيار معني داري داشته است( )P<0/01در
حالي كه اثر عامل مقدار نيتروژن و اثر متقابل تراكم × مقدار نيتروژن بر صفت
تعداد رديف دانه در بالل معني دار نشد(جدول  .)1مقايسه ميانگين ها (جدول
 )2حاكي از آن است كه بالل هاي توليد شده درتراكم  60هزاز بوته در هكتار
از نظر طول بالل ( 16/6س��انتي متر) و تعداد رديف در بالل ( )16/9بيشترين
كميت ها را به خود اختصاص داده اند و با افزايش تراكم بوته در واحد س��طح
هم طول بالل ها كوتاه تر شده و هم از تعداد رديف دانه در بالل كاسته شده
اس��ت (شكل .)4با بررسي اجزاي عملكرد بالل مالحظه مي شود كه بيشترين
تع��داد رديف در بالل( )16/6از تركيب تيماري D1N1حاصل ش��ده اس��ت.
ارزياب��ي صف طول بالل ني��ز مؤيد اين مطلب مي باش��د .در حالي كه رئيس
سادات ( )1380با مصرف  300كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار در مقايسه
با سطوح كود كمتر ( 180و  240كيلوگرم نيتروژن درهكتار) بيشترين تعداد
ردي��ف دانه را به دس��ت آورد ( .)3اين يافته مه��م در آزمايش حاضر با نتايج
بس��ياري از تحقيقات از جمله صادقي و بحراني( ،)1379اس��كندري(،)1379
قاس��مي پيربلوط��ي و هم��كاران ( )1379و  )1987( Reddyك��ه بيان مي
كردن��د صفاتي همچون طول بالل ،تعداد ردي��ف دانه با بهبود تغذيه نيتروژن
بيش��تر شده است در تناقض است ( .)24 ، 7 ،6 ،1گزارش مختارپور ()1379
در ذرت ش��يرين نيز به رابطه مثبت بين مق��دار نيتروژن و صفات طول بالل
و بازار پس��ندي آن تأكيد نموده است( .)8آن چه كه مي توان در توجيه عدم
تاثي��ر مقدار نيتروژن بر صفات مذكور ارائه نمود ،عمدتاً به بافت خاك مزرعه
و ن��وع نيتروژن مصرفي معطوف مي گ��ردد .خاك محل اجراي آزمايش بافتي
بسيار سبك (شني) داشت و با توجه به مصادف شدن دوره رشد رويشي ذرت
شيرين با روزهاي بلند و گرم تابستان و ضرورت آبياري هاي متعدد با فواصل
زماني كمتر و استفاده از نيتروژن مصرفي از منبع اوره مقدار آبشويي نيتروژن
به صورت يون آمونيوم را به خاطر فقر مواد كلوئيدي خاك (ذرات رس و مواد
آلي) محتمل نموده است .به اين ترتيب سطوح باالتر از  120كيلوگرم نيتروژن
در هكتار كه به صورت تقس��يط ش��ده به كار گرفته شد عم ً
ال از دسترس گياه
خارج شده و نتوانسته است بر عملكرد و اجزاي عملكرد بالل تاثير بگذارد.
تعداد دانه در رديف و قطر بالل

تراك��م بوته بر تع��داد دانه در رديف و قطر بالل اثر معني داري داش��ت
( .)P<0/01در حال��ي كه اثر عامل مقدار نيتروژن و اثر متقابل تراكم × مقدار
نيتروژن بر صفات ياد ش��ده معني دار نش��د (جدول .)1بيش��ترين قطر بالل
( 44/9ميليمتر) و بيشترين تعداد دانه در رديف ( )31/09از بالل ها يي كه در
تراكم كمتر توليد شده بودند به دست آمد(شکل .)5افزايش تراكم تا  80هزار
بوته در هكتار اختالف آماري معني داري در اين دو صفت ايجاد ننمود ولي با
افزايش تراكم تا 10بوته در متر مربع قطر بالل و تعداد دانه در رديف نسبت به
تراك��م  6بوته در متر مربع به ترتيب  5/6و 19/2كاهش پيدا كردند .در حالي
كه صادقي و بحراني ( )1379با كاربرد نيتروژن بيشتر تا سقف  240كيلوگرم
در هكتار بيشترين تعداد دانه در رديف و قطربالل را به دست آوردند( .)6اين
در حالي اس��ت كه بيش��ترين تعداد دانه در رديف و قطر بالل ذرت شيرين در
پاكستان از تراكم  120000بوته در هكتار و مصرف  150كيلوگرم نيتروژن در
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هكتار به دست آمد ( .)18ولي در تحقيق حاضر تيمار ( D1N1تراكم كاشت
 60000بوت��ه با درياف��ت 120كيلوگرم نيتروژن در هكتار) بيش��ترين مقادير
ع��ددي اجزاي عملكرد را به دس��ت آورد و اين يافته ه��ا در مغايرت با نتايج
بس��ياري از محقق��ان ديگر از جمله اس��كندري ( )1379و )1987( Reddy
مي باش��د كه بهب��ود تغذيه نيتروژن را در افزايش قطر ب�لال و تعداد دانه در
رديف موثر دانس��ته ان��د ( .)24 ، 1آن چه كه مي ت��وان در توجيه عدم تاثير
گذاري نيتروژن بر افزايش قطر بالل و تعداد دانه در رديف موثر دانس��ت اين
است كه سطوح باالتر از  120كيلوگرم نيتروژن در هكتار كه به صورت تقسيط
ش��ده به كار گرفته ش��د به خاطر بافت خيلي سبك خاك و لزوم آبياري هاي
متعدد به خاطر گرماي بيش از حد هوا عم ً
ال از دس��ترس گياه خارج ش��ده و
نتوانس��ته اس��ت بر صفات مزبور تاثير بگذارد .به طور كلي نتايج بدست آمده
حاک��ي از آن اس��ت که .تيمار 60هزار بوته با مص��رف 120كيلوگرم نيتروژن
در هكتار بيش��ترين عملكرد دانه قابل كنسرو ( 9/33تن در هكتار) را به خود

اختص��اص داد .و بالل هاي توليد ش��ده دراين تراكم بيش��ترين طول (17/9
س��انتي متر) و بيش��ترين تعداد رديف در بالل ( )16/6را داش��تند .با افزايش
تراكم بوته در واحد سطح هم طول بالل ها كوتاه تر شده و هم از تعداد رديف
دانه در بالل كاس��ته ش��ده اس��ت .عالوه بر اين بالل هايي كه در تراكم كمتر
توليد ش��ده اند واجد بيشترين قطر( 44/9ميليمتر) ،و بيشترين تعداد دانه در
رديف( )31/09بودن��د .به این ترتیب ضرورت كاهش مصرف كود ش��يميايي
از نظر جنبه هاي اقتصادي و زيس��ت محيطي از يك س��و و توليد بالل هاي
بزرگ تر و س��نگين تر كه بازار پس��ندي بيش��تري دارد از سوي ديگر ايجاب
مي كند كه تحت شرايط اين آزمايش (خاك بسيار سبك) كشت ذرت شيرين
با تراكم  60000بوته و كاربرد  120كيلوگرم نيتروژن در هكتار به عنوان تيمار
برتر معرفي گردد .هر چند پيش��نهاد مي ش��ود با انجام آزمايش��ي مشابه در
مزرع��ه اي كه بافت خاك س��نگين تري داش��ته باش��د ،امكان دس��تيابي به
عملكردهاي باالتر در ذرت شيرين مورد بررسي قرار گيرد.

شكل  -1تاثير تراكم بوته بر درصد تسهيم مواد فتوسنتزي در اجزاي تشكيل دهنده بالل
ذرت شيرين در مرحله برداشت اقتصادی (خمیری نرم)

شكل  -2تاثير مقادير نيتروژن بر عملكرد كل بالل ذرت شيرين در مرحله برداشت اقتصادي(خميري نرم)
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شكل  -3تاثير مقادير نيتروژن بر درصد تسهيم مواد فتوسنتزي دراجزاي تشكيل دهنده بالل ذرت شيرين در مرحلهُ برداشت اقتصادي (خميري نرم)

جدول  -1تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت شيرين در مرحله خميري (برداشت اقتصادي)

منابع تغيير
S.O.V

وزن ( 5بالل)

درجه
آزادي  
df

طول بالل
بالل كامل

پوست بالل

چوب بالل

دانه

طول
كچلي

تعداد
رديف

تعداد دانه در
رديف

دربالل

قطر
قطر بالل

چوب
بالل

بلوك ()R

3

95159/79

339/79

*17787/69

18715/33

5/043

1/22

0/0937

30/66

2/083

13/283

تراكم ()D

2

149679/14

**5768/57

*20465/44

29866/85

**42/34

**237/45

4/933

**148/43

**25/49

14/05

 aخطاي ()R.D

6

231320/09

1284/27

20337/9

43990/84

17/34

5/98

1/045

84/056

11/88

3/96

3

36543/35

**5478/78

6390/64

22319/36

2/077

**39/7

2/784

13/608

5/90

1/33

اثر متقابل()D.N

6

18364/14

*2105/707

3287/45

**43447/25

17/44

** 83/53

1/225

11/64

3/17

9/182

) (errorخطا

27

48783/88

791/03

5412/87

9814/77

3/6

5/30

2/055

15/277

5/70

5/57

19/70

15/05

24/57

15/6

12/82

25/42

9/11

14/08

5/47

9/27

مقدار نيتروژن
()N

C.V.

** و * به ترتيب نشان دهنده معني دار بودن در سطوح  1و  5درصد مي باشد.

(پژوهشوسازندگی)
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جدول  -2مقايسه ميانگين هاي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت شيرين در مرحله خميري نرم(برداشت اقتصادي) تحت تاثير تراكم بوته و مقدار نيتروژن
عوامل مورد

وزن5بالل (گرم)

بررسي
تراكم بوته در
هكتار

طول بالل

بالل كامل

پوست بالل

چوب بالل

دانه

()cm

طول

تعداد

كچلي

رديف در

()mm

بالل

تعداد دانه در
رديف

قطر بالل

قطر چوب

()mm

بالل  
()mm

D1

60/000

1231/8 a

208/58 a

338/58 a

684/59 a

16/624 a

10/4 a

16/191 a

31/093 a

44/961 a

26/27 a

D2

80/000

1076/9 a

177/ab89

290/88 a

608/11 a

14/2449 a

4/712 a

15/897 a

27/013 a

43/565 a

25/ab63

D3

100/000

1053/9 a

173/87 b

268/57 a

611/52 a

13/513 b

12/a057

15/116 b

25/136 b

42/442 b

24/42 b

مقدار نيتروژن (كيلوگرم در هكتار)
N1

120

1190/83 a

183 b

331/3 a

676/53 a

15/291 a

6/825 b

16/241 a

29/19 a

44/613 a

25/509 a

N2

180

1102/58 a

215 a

281/79 a

605/83 a

14/28 a

8/332 b

16/041 a

27/039 a

43/337 a

25/002 a

N3

240

1059/17 a

185/97 b

283/08 a

590/12 a

14/737 a

10/694 a

15/415 a

26/856 a

42/98 a

25/809 a

N4

300

1130/83 a

163/b15

301/22 a

666/47 a

14/865 a

10/375 a

15/241 a

27/904 a

43/693 a

25/446 a

توضيحات :ميانگين هاي داراي حداقل يك حرف مشترك در هر ستون فاقد اختالف آماری معني دار مي باشند  .
حروف  Dو  Nبه ترتيب نشان دهنده تراكم و مقدار نيتروژن مي باشند.

پاورقی ها
1- Banding Placement
2- Neutral Detergent Fiber
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