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 ).Zea mays L( ذرت خارجی و داخلی هاي هیبرید زراعی خصوصیات برخی بر ياریآب دور اثر بررسی

  خوزستان شمال منطقه در
  

  3برزگري ابراهیم و 2کالهچی غالمعلی ،1کام نوش احمد*

  ،اتکا) (سازمان بهشتی شهید صنعت و کشت شرکت پژوهشگر و زراعت دکتري1
  بهشتی شهید صنعت و کشت شرکت مدیرعامل و رهیمد ئتیه عضو ترتیب به3و2

 25/12/1395 پذیرش: تاریخ ؛28/4/1395 دریافت: تاریخ

  1چکیده

 دور و رقم تعیین دیگر، زراعی محصول هر مانند ذرت کشت در زراعی به مدیریت هاي جنبه از یکی هدف: و سابقه
 خوزستان، شمال منطقه در ذرت زراعت در مشکالت از یکی باشد. می رقم هر پتانسیل از استفاده جهت مناسب آبیاري

 عامل، این و باشد می مناطق این در شده کاشته ذرت هیبریدهاي زراعی خصوصیات از کشاورزان اندك اطالعات
 آب مصرف طرفی از است. کرده مواجه مشکل با کشت براي مناسب یبریده انتخاب براي را کشاورزان گیري یمتصم

 ذرت موجود خارجی و داخلی هیبریدهاي واکنش بررسی هدف با حاضر پژوهش ،بنابراین ستا باال ذرت زراعت در
  شد. انجام خوزستان شمال منطقه در ياریآب دور به

 در تصادفی کامل هاي بلوك پایه طرح قالب در )دشدهخر هاي کرت( پالت اسپلیت صورت به آزمایش :ها روش و مواد
 مرحله در که بار یک روز 21 و 14 ،7 شامل سطح سه در آبیاري  دور اصلی عامل .شد انجام 1394 سال در تکرار 3

 سطح 9 در منطقه در موجود هیبریدهاي فرعی عامل و گردید اعمال گیاه روي )تاسل یا تاجی گل ظهور( یده گل
 صفات .بودند AS71، BC678، BC582، Simon، NS770 ،701 کارون ،616 مبین ،704 جوین ،704 مغان شامل
 1000 وزن ردیف، در دانه تعداد بالل، در دانه ردیف تعداد( دانه عملکرد اجزاي ،دانه عملکرد شامل شده گیري اندازه

  .بودند بالل برگ عرض و طول بالل، طول بوته، قطر بوته، در برگ تعداد بوته، ارتفاع ،)دانه
 ،دانه 1000 وزن دانه، عملکرد بر آبیاري دور × هیبرید متقابل اثر و هیبرید آبیاري، دور اثر که داد نشان نتایج :ها یافته
 دانه ردیف تعداد بر آبیاري دور × هیبرید متقابل اثر و هیبرید اثر شد. دار معنی بالل طول و بالل ردیف در دانه تعداد

 در 704 مغان هیبریدهاي که داد نشان دانه عملکرد بر هیبرید و آبیاري متقابل اثر میانگین مقایسه .بود ارد معنی بالل در
 704 جوین هیبرید ،)مترمربع در کیلوگرم 14/1( روز 14 آبیاري دور و )مترمربع در کیلوگرم 18/1( روز 7 آبیاري دور
 و )مترمربع در کیلوگرم 2/1( روز 7 آبیاري دور در NS770 یدهیبر ،)مترمربع در کیلوگرم 23/1( روز 7 آبیاري دور در

 و )مترمربع در کیلوگرم 15/1( روز 7 آبیاري دور در Simon هیبرید ،)مترمربع در کیلوگرم 27/1( روز 14 آبیاري دور
 54/0( روز 21 آبیاري دور در مبین هیبرید و مقدار ترین بیش داراي )مترمربع در کیلوگرم 2/1( روز 14 آبیاري دور

 عملکرد مقدار ترین کم داراي )مترمربع در کیلوگرم 62/0( روز 21 آبیاري دور در 701 کارون و )مترمربع در کیلوگرم
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 دور در simon هیبرید و )9/14( دانه یفرد تعداد بیشترین داراي روز 7 آبیاري دور در مبین هیبرید بودند. دانه
 دور در ردیف در دانه تعداد مقدار بیشترین داراي NS770 هیبرید .بود )4/12( مقدار کمترین داراي روز 21 آبیاري
 بودند. مقدار کمترین داراي )06/28( روز 21 آبیاري دور در مبین هیبرید و )6/42( روز 7 و )9/43( روز 14 آبیاري
 هیبرید و )متر سانتی 06/22 و 9/21 ترتیب به( بالل طول بیشترین داراي روز 21 و 14 آبیاري دور در BC582 هیبرید

 16/260 ارتفاع بیشترین داراي Simon هیبرید بود. )متر سانتی5/15( مقدار کمترین داراي روز 21 آبیاري دور در مبین
 3/89( برگ طول بیشترین داراي Simon هیبرید ،)6/15( برگ تعداد بیشترین داراي 616 مبین هیبرید ،متر سانتی
  بودند. متر) سانتی 9( برگ عرض بیشترین رايدا BC678 هیبرید ،متر) سانتی

 دانه عملکرد و کرد اعمال ذرت )هید تاسل( گلدهی از بعد را روز 14 تا 7 بین آبیاري دورهاي توان می :گیري یجهنت
 کاهش باعث زیرا گردد ینم توصیه روز 14 از بیش آبیاري دور ولی آورد دست به روز 7 آبیاري دور با مشابه

 ،NS770 ،704 جوین ،704 مغان هیبریدهاي دانه، عملکرد نظر از .شود یم هیبریدها دانه عملکرد در داري یمعن
Simon، AS71 بودند. برتر هیبریدها سایر به نسبت خوزستان شمال منطقه در ذرت )تابستانه( دوم کشت براي  

  
 خارجی و داخلی هايهیبرید ،دانه عملکرد ذرت، آبیاري، دور کلیدي: يها واژه

 
  قدمهم

 غالت جمله از .Zea mays L علمی نام با ذرت
 بوده جهان معتدل و گرمسیري مناطق باارزش و مهم

 برنج و گندم از بعد زراعی مهم گیاه سومین و
 دام، تغذیه در باالیی ارزش گیاه این .شود یم محسوب

 دارد غذایی صنایع در وسیع اربردک و انسان و طیور
)10.(  

 زراعی به مدیریت هاي هجنب ترین اساسی از یکی
 تعیین دیگر، زراعی محصول هر مانند ذرت کشت در

 هر پتانسیل از استفاده جهت مناسب آبیاري دور و رقم
 پتانسیل محدودکننده عامل ترین مهم ).7( باشد می رقم

 کشور، جغرافیایی پهنه در کشاورزي محصوالت تولید
 ضرورت ،بنابراین است یآب کم تنش و آب کمبود
 باشد. می محسوس     ًکامال  آب مصرف در ییجو هصرف
 در مهم فاکتورهاي از یکی آبیاري مناسب دور

 گیاه مناسب، آبیاري دور با و است آب منابع مدیریت
 و گیرد نمی قرار آبی تنش تأثیر تحت بحرانی مواقع در

 عوامل از یکی آب ).3( رسد می حداقل به آب تلفات
 و رشــد در اي عمــده تأثیر کـه اسـت محیطـی

 یا مستقیم گیاهی يها واکنش دارد. گیاهان نمــو
 گیرد. می قرار خاك آب مقدار تأثیر تحت غیرمستقیم

 فیزیولوژیکی هاي یندآفر در اختالل به منجر آب تنش
  ).15( شود می تعرق و فتوسنتز مثل گیاه

 احتیاج زیادي آب به خود نمو و رشد براي ذرت
 اقلیم، به بستگی رتذ ازیموردن آب میزان .دارد

 هزار 5-7 بین که دارد آبیاري سیستم و مدیریت
 ).10( است شده  زده تخمین هکتار در مترمکعب

 و وهوا آب خاك، تأثیر تحت نیز آبیاري دفعات تعداد
  رسد. می بار 15 تا دیگر عوامل
 زمان در یآب کم و خشکی تنش گزارشی، در
 ادهم دانه، عملکرد کاهش باعث ذرت هی د تاسل

 و شد بوته ارتفاع و دانه 1000 وزن گیاه، خشک
 تنش عدم( کامل آبیاري از دانه عملکرد ترین بیش

 نوبت یک حذف ،همچنین گردید. حاصل خشکی)
 درصدي 20 کاهش سبب هی د تاسل زمان در آبیاري
 زمان در آبیاري قطع ).4( یدگرد بالل در دانه تعداد
 عملکرد ،دانه عملکرد کاهش سبب ذرت هی د تاسل

 سینگل هیبرید دو در برداشت شاخص و بیولوژیک
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 طول در رطوبت کمبود ).8( یدگرد 704 و 701 کراس
 رسیدگی که شود می باعث ذرت دانه شدن پر دوره

 شدن کوتاه با ،بنابراین دهد رخ زودتر فیزیولوژیک
 کاهش دانه نهایی اندازه دانه، شدن پر دوره طول
 ذرت دانه عملکرد کاهش انمیز و مقدار ).11( یابد می
 ذرت مختلف نموي مراحل در خشکی تنش اثر در

 و شدت بر عالوه عملکرد کاهش این و است متفاوت
 دارد. بستگی نیز گیاه نموي مرحله به تنش، مدت
 تنش اثر در ذرت دانه عملکرد کاهش سمیمکان

 هنگام در خشکی تنش که است صورت ینبد خشکی
 کاهش و نیجن سقط سبب جنین تشکیل و یافشان گرده
 مواجه مشکل با نشاسته سنتز و گردد یم دانه تعداد

 افزایش باعث همچنین خشکی تنش .گردد یم
 در )ABA( یداس آبسیزیک بازدارنده هورمون

 در مهمی نقش که گردیده ذرت زایشی يها اندام
 هاي هیبرید ).4( دارد بالل رأس در دانه تشکیل کاهش
 يها تنش به مقاومت د،رش دوره طول ازنظر ذرت
 سایر و زراعی هاي نهاده به واکنش ،یرزندهغ و زنده

 تیدرنها اختالفات این که دارند تفاوت باهم عوامل
 ها هیبرید علوفه و دانه عملکرد در تفاوت به منجر

 هیبریدهاي مختلف، تحقیقات در و مناطق در شود. می
 خصوصیات برخی ازنظر ذرت خارجی و داخلی
 عملکرد آزمایشی، در    ًمثال  اند. شده مقایسه مباه زراعی

 يا دانه ذرت هیبرید رقم 25 دانه عملکرد اجزاي و
 کراس سینگل دیبریه که داد نشان نتایج و بررسی

 و هکتار در تن 86/13 دانه عملکرد میانگین با 715
 تن 4/8 عملکرد میانگین با 716 کراس سینگل هیبرید

 میزان ترین کم و ترین بیش داراي بیترت به هکتار، در
 تعداد ،دانه 1000 وزن نظر از هیبریدها و بودند تولید
 دانه ردیف تعداد ردیف، در دانه تعداد بوته، در دانه
 با دانه عملکرد و داشتند داري یمعن اختالف بالل در

 داد نشان را همبستگی ترین بیش گیاه ارتفاع صفت
)16.(   

 در رتذ زراعت در مشکالت ترین مهم از یکی
 از کشاورزان اندك اطالعات خوزستان، شمال منطقه

 علوفه) و دانه عملکرد جمله از( یزراع خصوصیات
 این در شده کاشته ذرت خارجی و داخلی هیبریدهاي

 را کشاورزان گیري یمتصم عامل، این و باشد می مناطق
 مواجه مشکل با کشت براي مناسب رقم انتخاب براي
 رقم یک انتخاب در گیري یممتص ،بنابراین ؛است کرده

 مدیریتی مهم بسیار مسائل از منطقه یک در مناسب
 از زیادي مساحت هرساله که این به توجه با باشد. می

 اختصاص ذرت کشت به خوزستان شمال اقلیم اراضی
 در کشاورزان اندك اطالعات به توجه با و یابد می

 در شده کاشته هیبریدهاي زراعی خصوصیات مورد
 این ،ذرت زراعت در آب باالي مصرف و منطقه
 انتخاب و مناسب آبیاري دور ییشناسا باهدف تحقیق
 منطقه در تابستانه)( دوم کشت براي مناسب هیبرید
  .شد انجام خوزستان شمال

 
  ها روش و مواد

 و داخلی هیبریدهاي واکنش بررسی منظور به
 آزمایشی ،ياریآب دور به ذرت موجود خارجی

 بر )خردشده يها کرت طرح( پالت تاسپلی صورت به
 تکرار سه در تصادفی کامل يها بلوك پایه طرح اساس

 کشت شرکت ،اندیمشک( خوزستان شمال منطقه در
 32 جغرافیایی عرض در بهشتی) شهید صنعت و

 و درجه 48 جغرافیایی طول شمالی، دقیقه 21 و درجه
 در دریا سطح از متر 102 ارتفاع با و شرقی دقیقه 15
 آبیاري  دور اصلی عامل شد. اجرا 1394 سال بستانتا
 عامل و بار یک روز 21 و 14 ،7 شامل سطح سه در

 مبین هیبرید شامل سطح 9 در ذرت هیبریدهاي فرعی
 BC582 ،)رس انیم( BC678 ،)رس انیم( 616

 ،دیررس) نیمه تا رس انیم( Simon ،)رس انیم(
AS71 جوین ،(دیررس) 704 مغان ،دیررس) (نیمه 

 NS770 ،(دیررس) 701 کارون ،(دیررس) 704
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 منطقه سالیانه بارندگی متوسط میزان بودند. (دیررس)
 و 53 حرارت درجه حداکثر ،متر یلیم 350 حدود
 و گراد یسانت درجـه 12 حـدود حرارت درجه حداقل

 .رسد یم درجه صفر به ندرت به ها سال بعضی در

 -ییزهپا يها باران صورت به اغلب جوي هاي یزشر
 اطالعات .باشند یم بهاره ندرت به و زمسـتانه

 جدول در ذرت گیاه رشد دوره طول در هواشناسی
  است. آمده )1(

  

 .گیاه رشد دوره طول در هواشناسی يها داده -1 جدول
Table 1. Weather conditions in growth season of plant. 

  (درصد) یرطوبت نسب
Relative humidity (%)  

  )گراد یرجه سانتدما (د
Temperature (°C)  متر) (میلی یبارندگ  

Rainfall (mm) 
  ماه

Month حداکثر  
Maximum 

  متوسط
Mean 

  حداقل
Minimum 

  )August( مرداد  0  28.6  37.4  46.3  34
  )September( یورشهر  1.5  26.6  34.9  43.2  37
  )October( مهر  0.5  21.5  29.4  37.3  50
  )November( آبان  71.4  15.1  20.5  25.9  71

 
 و انجام 1394 یرماهت اوایل در زمین يساز آماده 

 75 فاصله به ییها پشته و جوي فاروئر با سپس
 بذرکار ماشین با کاشت عملیات شد. ایجاد متر یسانت

 انجام متر سانتی 15 ردیف روي بوته بافاصله ذرت
 هر گردید. انجام 1394 رماهیت 31 در آبیاري اولین شد.

 طول به کاشت ردیف 4 شامل کرت)( آزمایشی حدوا
 از نکاشت خط دو با آزمایشی يها کرت .بود متر 6

 نظر در فاصله متر 3 نیز ها بلوك بین شدند. جدا هم
 جهت موردنظر خاك از آزمایش، از قبل شد. گرفته
 خاك فیزیکی خصوصیات و غذایی عناصر تعیین
 کود وعن و مقدار و )2 جدول( یدگرد يبردار نمونه

 .شد استفاده خاك آزمایش نتایج اساس بر شیمیایی
 165 همراه به اوره)،( یتروژنن کود کیلوگرم 100 مقدار

 زمان در پتاسیم) سولفات( پتاس کود کیلوگرم
 مقدار شد. اضافه زمین به شتاک بستر يساز آماده
 به اوره)( یتروژنن کود هکتار در کیلوگرم 100 و 250

 آبیاري و زنی کولتیواتور یاتعمل با همراه ترتیب
 تیمارهاي گردید. اضافه خاك به سرك صورت به

 تاسل) یا تاجی گل ظهور( یده گل مرحله در آبیاري
 و آبیاري آب مقدار و گردید اعمال گیاه روي
 21 و 14 ،7 آبیاري تیمارهاي براي آبیاري زمان مدت
 تیمارهاي اعمال از قبل تا بود. یکسان بار، یک روز
 آبیاري بار یک روز 7 زمانی بافاصله مزرعه ري،آبیا

 کش علف با هرز هايعلف کنترل عملیات گردید.
 هکتار در لیتر 5/1 زانیم به )Maister( یسترما

  .گرفت صورت
 

  .خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -2 جدول
Table 2. Physical and chemical properties of the soil. 

   (Soil properties) خاك اتخصوصی )Amount( مقدار
 (%) Total nitrogen (درصد) کل نیتروژن 0.095
 Available K (mg.kg-1) کیلوگرم) بر گرم یلی(م جذب قابل پتاسیم 188
 Available P (mg.kg-1) کیلوگرم) بر گرم یلی(م جذب قابل فسفر 15.5
 Organic matter (%) (درصد) آلی ماده 0.95
 )pH( اسیدیته 7.5
 ds.m-1( EC( الکتریکی هدایت 1.45

  Soil texture خاك بافت Silty loam سیلتی لومی
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 .مطالعه موردصفات بر آبیاري و هیبرید تیمارهاي  اثر(میانگین مربعات)  تجزیه واریانس -3جدول 
Table 3. Analysis of variance (Mean squares) of the effect of irrigation and Hybrid on studied traits 

 طول بالل
(Ear 

length)  

  (Mean squares) میانگین مربعات
 منابع تغییرات

S. O.V  
 دانه 1000وزن 

(1000-kernel 
weight)  

تعداد دانه در 
 ردیف

(Seeds/row)  

تعداد ردیف 
  در بالل

(Rows/ear)  

عملکرد دانه با تصحیح 
  تعداد بوته

Grain yield with correct 
number of plants  

عملکرد 
 دانه

(Grain 
yield)  

درجه 
 آزادي
Df 

 )Replicationتکرار ( 2 0.006 0.01 0.58 2.22 41.26 2.87
7.62** 6216.74** 132.8** 0.43ns 0.59** 0.46** 2  یاريآبدور )Irrigation( 

0.4  210.22  2.01  0.33  0.009  0.005  4 
  یاصلخطاي 

 )Ea( Main error  
 )Hybrid( یبریده 8  **0.25  *0.02  **1.56  **76.4  **16145.5  **16.46

 )H×I( یاريآب×هیبرید 16  *0.01  0.01  **1.13  **10.2  **1645.7  **2.3

0.54 366.03 3.14 0.25 0.009 0.007 48  
  یفرعخطاي 

)Eb(Sub error 

3.97  5.28  4.92  3.6  9.17  9.32  - 
 درصد)( ییراتتغضریب 

Coefficient of 
variations 

(%)  
  .داردرصد و غیر معنی 1و  5دار در سطح احتمال ترتیب معنی به ns*، ** و 

ns: Non-significant, **, *: Significant at 1% and 5% probability level respectively. 
 

 شامل آزمایش این در شده یريگ اندازه صفات
 در دانه ردیف تعداد( دانه عملکرد اجزاي و عملکرد

 ارتفاع دانه)، 1000 وزن ردیف، در دانه تعداد بالل،
 و طول ،بالل طول بوته، قطر بوته، در برگ تعداد بوته،

 حاشیه، حذف منظور به بودند. بالل برگ عرض
 نیم حذف با وسط خط دو روي ها يبردار ادداشتی

 براي شد. انجام وسط خطوط انتهاي و ابتدا از متر
 بالل، برگ عرض و طول بوته، ارتفاع گیري اندازه
 کامل ظهور مرحله در بوته، قطر و بوته در برگ تعداد
 کرت هر در تصادفی طور به بوته 5 نر) آذین گل( تاسل

 رسیدگی از بعد شد. گیري اندازه و انتخاب
 یريگ اندازه ،ها بوته شدن خشک و فیزیولوژیک

 4 مساحت از درصد) 14 رطوبت (با دانه عملکرد
 ردیف تعداد ردیف، در دانه تعداد شد. انجام مترمربع

 نمونه 5 برداشت با بالل طول دانه، 1000 وزن دانه،
 4 مساحت از شده برداشت يها بالل از تصادفی
 هیبریدها شدن سبز درصد شد. یريگ اندازه ،مترمربع

 بوته 4/4 با برابر 616 مبین و 701 کارون( محاسبه نیز
 4/5 برابر BC678 هیبرید و BC582 مترمربع، در

 در بوته 7 هیبریدها سایر براي و مترمربع رد بوته
 بوته، تعداد تصحیح با دانه عملکرد صفت و مترمربع)

 به الزم گردید. اضافه واریانس تجزیه جدول در
 ارتفاع صفات براي واریانس تجزیه که است توضیح

 برگ مساحت بوته، در برگ تعداد بوته، قطر بوته،
 بلوك یهپا طرح اساس بر برگ) عرض و طول( بالل
 این گیري اندازه چون است شده  انجام تصادفی کامل

 و شد انجام آبیاري دورهاي اعمال زمان در صفات
 رب صفات این واریانس تجزیه به نیاز ترتیب بدین

 لیوتحل هیتجز نبود. خردشده هاي کرت طرح اساس
 مقایسه و SAS Ver. 9.1 آماري افزار نرم با هاداده

 دار یمعن تفاوت حداقل آزمون با نیز تیمارها میانگین
)LSD( شد. انجام درصد 05/0 احتمال سطح در 

 
  بحث و نتایج

 اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتایج: دانه عملکرد
 دور و هیبرید متقابل اثر و هیبرید اثر آبیاري، دور

 دور اثر همچنین بود دار یمعن دانه عملکرد بر آبیاري
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 بوته تعداد تصحیح با دانه عملکرد بر هیبرید و آبیاري
  ).3 (جدول بود دار یمعن سطح واحد در

 بر هیبرید و آبیاري متقابل اثر میانگین مقایسه
 در 704 مغان هیبریدهاي که داد نشان دانه عملکرد

 دور و مترمربع) در کیلوگرم 18/1( روز 7 آبیاري دور
 هیبرید مترمربع)، در کیلوگرم 14/1( روز 14 آبیاري
 در کیلوگرم 23/1( روز 7 آبیاري دور در 704 جوین

 روز 7 آبیاري دور در NS770 هیبرید و مترمربع)

 روز 14 آبیاري دور و مترمربع) در کیلوگرم 2/1(
 دور در Simon هیبرید و ،مترمربع) در کیلوگرم27/1(

 دور و )مترمربع در کیلوگرم 15/1روز( 7 آبیاري
 داراي )عمترمرب در کیلوگرم 2/1( روز 14 آبیاري

 در مبین هیبرید و بودند دانه عملکرد مقدار شترینبی
 و )مترمربع در کیلوگرم 54/0( روز 21 آبیاري دور

 در کیلوگرم 62/0( روز 21 آبیاري دور در 701 کارون
   .بود دانه عملکرد مقدار کمترین داراي )مترمربع

  
 .موردمطالعه صفات بر هیبرید و آبیاري دور متقابل اثر میانگین مقایسه -4 جدول

Table 4. Mean comparison of the irrigation×hybrid interaction on studied traits. 

 دانه ردیف تعداد
(Numb. of 

kernel rows)  

 در دانه تعداد
ردیف

(Numb. of 
kernel per 

row)  

 دانه 1000 وزن

 (گرم)
(1000-kernel 

weight)  
(gr) 

 دانه عملکرد
 در (کیلوگرم

  )ربعمترم
(Grain yield)  

(kg.m-2)  

  بالل طول
 )متر یسانت(

(Ear 
length) 
(cm) 

 هیبرید
(Hybrid)  

  (روز) آبیاري دور
(Irrigation 

interval) (day) 

14 bcdefg  40 bc  338.43 ghij  1.18 ab  18.6 cde  704 مغان )Moghan704( 

  )days 7( روز 7

13.7 defg  40.3 bc  366.7 defg  1.23 ab  19.3 bcd  704 جوین )Jovin704(  
14.4 abcd 36.4 defg 365.01 defg 0.79 fg 19.4 bcd 701 کارون )Karoon701(  
14.9 a  33.8 hijg  356.09 defgh  0.71 gh  16.8 g  616 مبین )Mobin616(  

13.2 ghij  37.8 cdef  369.3 def  1.12 bc  18.2 def  AS71 
12.53 ij 42.6 ab 320.1 ijkl 1.22 ab 18.5 def NS770 
12.6 hij  32.5 hijk  434.2 b  0.82 fg  20.4 b  BC582  
13.4 efgh  34.1 ghij  443.8 b  0.96 ed  19.4 bcd  BC678  
14.5 abc 35.3 fgh 382.02 cd 1.15 abc 18.4 def Simon  

14.06 bcdef  38.4 cde  344.9 efghij  1.14 abc  17.4 efg  704 مغان )Moghan704(  

  روز 14
)14 days(  

13.93 bcdefg  39.1 cd  332.2 hikj  1.12 bc  17.5 efg  704 جوین )Jovin704(  
13.73 cdefg 38.5 cde 363.3 defg 0.79 fg 19.06 cd 701 کارون )Karoon701(  

14.5 abc  36.6 defg  373.6 cde  0.76 fg  17.5 efg  616 مبین )Mobin616(  
14.3 abcd  33.9 ghij  307.5 klm  1.04 cd  17.4 efg  AS71 
13.4 efgh 43.9 a 355.6 defgh 1.27 a 19.1 bcd NS770 

13.8 bcdefg  35.8 efg  434.7 b  0.9 def  21.9 a  BC582  
13.4 efgh  34.8 ghi  402.2 c  0.85 ef  19.9 bc  BC678  
14.2 abcde 36.4 defg 372.4 cdef 1.2 ab 19.3 bcd Simon  
14.1 abcdef  39.2 cd  307.4 klm  1.03 cd  18.5 def  704 مغان )Moghan704(  

  روز 21
)21 days(  

14.1 abcdef  36.4 defg  279.8 m  0.89 ef  17.4 efg  704 جوین )Jovin704(  
13.7 cdefg 35.2 fgh 349.4 efghi 0.62 hi 19 cd 701 کارون )Karoon701(  
14.4 abcd  28.06 l  358.7 defgh  0.54 i  15.5 h  616 مبین )Mobin616(  
13.6 defg  32.2 ijk  318.9 jkl  0.78 fg  17.2 fg  AS71 

13.8 bcdefg 35.3 fgh 293.1 lm 0.89 ef 16.4 gh NS770 
13.3 fghi  30.1 kl  474.3 a  0.78 fg  22.06 a  BC582  
14.6 ab  32.6 hijk  382.7 cd  0.76 fg  18.3 def  BC678  
12.4 j 31.8 jk 343.1 fghij 0.77 fg 16.5 gh Simon  
0.85 2.84 30.29 0.14 1.28  LSD 0.05  

 باشد. می LSD آزمون اساس بر درصد 5 احتمال سطح در دار معنی اختالف دهنده نشان ستون هر در مشترك غیر حروف* 
* Means in each column, followed by non-similar letter(s) are significantly different at 5% probability Level, using 
least significant difference (LSD) test. 
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 بوته تعداد تصحیح با دانه عملکرد میانگین مقایسه
 بیشترین که داد نشان آبیاري مختلف دورهاي در

 آن کمترین و روز 14 و 7 ياریآب دور در دانه عملکرد
 ).5 (جدول گردید مشاهده روز 21 آبیاري دور در

 رازیغ به دانه عملکرد ازنظر هیبریدها بین همچنین
 نگردید مشاهده يدار یمعن اختالف ،As71 هیبرید

 که گردید مشاهده بوته تعداد تصحیح با ).6 (جدول

 ،کارون و مبین هیبریدهاي در دانه عملکرد افت
BC582 و BC678 به هیبریدها سایر با مقایسه در 

 با زیرا بود هیبریدها این پایین شدن سبز درصد دلیل
 سایر با AS71 هیبرید تنها بوته، تعداد حیحتص

 و دار یمعن اختالف دانه، عملکرد نظر از هیبریدها
 بود )مترمربع در کیلوگرم 98/0( مقدار کمترین داراي

  ).6 (جدول
 

 .دانه عملکرد بر آبیاري دور اثر میانگین مقایسه -5 جدول
Table 5. Mean comparison of the effect of irrigation period on grain yield.  

 بوته تعداد تصحیح با دانه عملکرد

  )مترمربع در (کیلوگرم
Grain yield with correct number of 

plants( kg.m-2)  

 دانه عملکرد

  )مترمربع در (کیلوگرم
Grain yield  

 (kg.m-2)  

  (روز) آبیاري دور
)Irrigation interval(  

(day) 

a 1.17  a 1.02  7 7( روز days(  
a 1.17  a 1.01  14 14( روز days(  
b 0.91 b 0.79 21 21( روز days(  
0.072  0.057  LSD 0.05  

 درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون در دار معنی اختالف و دار معنی اختالف عدم دهنده نشان ترتیب به مشترك غیر و مشترك حروف *
 باشند. می

*Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability Level, using 
least significant difference (LSD) test. 

  
  .دانه عملکرد صفات بر هیبرید اثر میانگین مقایسه -6 جدول

Table 6. Mean comparison of the effect of hybrid on grain yield. 
 بوته تعداد یحتصح با دانه عملکرد

  )مترمربع در (کیلوگرم
Grain yield with correct number of plants (kg.m-2)  

  )مترمربع در (کیلوگرم دانه عملکرد
Grain yield (kg.m-2)  

 هیبرید
(Hybrid)  

1.12 ab  1.12 a  704 مغان )Moghan 704(  
1.08 ab  1.08 a  704 جوین )Jovin 704(  
1.17 a 0.73 d 701 کارون )Karoon 701(  

1.06 abc  0.67 d  616 مبین )Mobin 616(  
0.98 c  0.98 b  AS71 
1.12 ab 1.12 a NS770 
1.08 ab  0.83 c  BC582  
1.11 ab  0.86 c  BC678  
1.04 bc 1.04 ab Simon  
0.09  0.08  LSD 0.05  

 درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون در دار عنیم اختالف و دار معنی اختالف عدم دهنده نشان ترتیب به مشترك غیر و مشترك حروف *
 باشند. می

*Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability Level, using 
least significant difference (LSD) test. 
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 تعداد ردیف، در دانه (تعداد دانه عملکرد اجزاي
 تجزیه نتایج: دانه) هزار وزن بالل، در دانه ردیف

 اثر و هیبرید اثر آبیاري، دور اثر که داد نشان واریانس
 و دانه 1000 وزن بر آبیاري دور و هیبرید متقابل
 آبیاري دور اثر ولی دار معنی بالل ردیف در دانه تعداد

 ).3 (جدول نبود دار معنی بالل در دانه ردیف تعداد بر
 داد نشان دانه عملکرد اجزاي صفات میانگین مقایسه

 701 کارون )،5/14( Simon )،9/14( مبین هیبرید که
 AS71 )،5/14( مبین ،روز 7 آبیاري دور در )4/14(
)3/14،( Simon )2/14،( 704 مغان )دور در )1/14 

 و )4/14( مبین ،)1/14( جوین و روز 14 آبیاري
BC678 )6/14( ارايد روز 21 آبیاري دور در 
 Simon هیبرید و بالل در دانه ردیف تعداد بیشترین

 تعداد کمترین داراي روز 21 آبیاري دور در)4/12(
 داراي NS770 هیبرید .بود بالل در دانه ردیف

 روز 14 آبیاري دور در ردیف در دانه تعداد ترین بیش
 هیبرید و بود )6/42( روز 7 آبیاري دور و )9/43(

 21 آبیاري دور در BC582 هیبرید و )06/28( مبین
 ردیف در دانه تعداد مقدار ترین کم داراي )1/30( روز
 بیشترین دانه، هزار وزن ازنظر ).4 جدول( بودند بالل

 BC582 هیبرید به مربوط ترتیب به مقدار کمترین و
 دور در گرم) 8/279( 704 جوین و گرم) 3/474(

 ،BC582 هیبرید در .)4 (جدول بود روز 21 آبیاري
 مقدار از بیشتر روز 21 آبیاري دور در دانه هزار وزن
 بود، روز) 7( نرمال آبیاري حالت در آن دانه هزار وزن
 فشار حفظ براي گیاه توانایی از ناشی تواند یم اثر این

 این نتایج باشد. گیاه کل و مخازن در ثابت اسمزي
 کاهش باعث روز، 21 آبیاري دور داد نشان تحقیق

 گردید هیبریدها اکثر در دانه هزار وزن و دانه عملکرد
 از داشت. همخوانی تحقیقات از برخی نتایج با که

 زمان در آبی کم و خشکی تنش آزمایشی، در جمله
 عملکرد کاهش باعث ذرت هیبریدهاي هید تاسل

 از قبل خشکی تنش ).4( شد دانه 1000 وزن دانه،
 تعداد ردیف، در دانه تعداد کاهش سبب ذرت گلدهی
 عملکرد کاهش )،15( دانه 1000 وزن دانه، ردیف

 دیگر، آزمایشی در ).1( دیگرد دانه 1000 وزن ،دانه
 گیاه ماکسیما رقم روي بر آبیاري مختلف دورهاي

 نتایج و انجام فارس استان کوار شهرستان در ذرت
 بار یک روز 12 و 10 ،8 تیمارهاي بین که داد نشان

 اجزاي و کردعمل در داري معنی تفاوت آبیاري
 آبیاري دور اعمال با اما نداشت، وجود ذرت عملکرد

 عملکرد در شدیدي کاهش روزه، 14    ًمثال  باالتر
 محیطـی عوامل از یکی آب ).9( دیگرد مشاهده
 گیاهان نمــو و رشــد در اي عمــده تأثیر کـه اسـت
 تحت غیرمستقیم یا مستقیم گیاهی هاي واکنش دارد.
 به منجر آب تنش گیرد. می قرار خاك آب مقدار تأثیر

 فتوسنتز مثل گیاه فیزیولوژیکی هاي فرایند در اختالل
 در آب کمبود عالئم از یکی ).15( شود می تعرق و

 و رشد کاهش نتیجه در و تورگر فشار کاهش گیاهان،
 طریق از آب تنش رسد می نظر به است سلولی توسعه

 و رشد)( سلول شدن حجیم و شدن طویل بر تأثیر
 شده ساخته فتوسنتزي مواد و کلروفیل محتواي کاهش

 جذب کاهش کربن، اکسید دي تبادل کاهش گیاه، در
 تولیدي عملکرد کاهش به منجر ،غذایی عناصر

 رشد، دوره طول نظر از ذرت هاي هیبرید شود. می
 به واکنش غیرزنده، و زنده ها تنش به مقاومت

 که دارند تتفاو باهم عوامل سایر و زراعی هاي نهاده
 عملکرد در تفاوت به منجر درنهایت اختالفات این
 دالیل از یکی       ًاحتماال  گردد. می ها هیبرید دانه

 صفات برخی در هیبریدها متفاوت العمل عکس
 تفاوت آبیاري، مختلف دورهاي در شده يریگ اندازه

 در با .باشد یم هیبریدها (رسیدگی) رشد دوره طول در
 در آبیاري دور اعمال زمان که موضوع این گرفتن نظر

 امکان نیا و شده تنظیم هیبریدها اکثر دهی تاسل زمان
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 حساس مرحله با آبیاري یک زمان که دارد وجود
 هیبرید که یحال در شد یم زمان هم هیبرید یک رشدي
 آن از بعد آب نیتأم و گذشته مرحله این از دیگري

 وتتفا .باشد نداشته موردنظر صفت بر زیادي ریتأث
 اجزاي و دانه عملکرد نظر از ذرت هیبریدهاي بین

 گردیده گزارش نیز دیگر محققین توسط دانه عملکرد
 هیبرید 17 شامل هیبرید 20 تحقیق، یک در    ًمثال  است.

 ،KSC700، KSC704( یداخل هیبرید 3 و خارجی
KSc647( زرقان مناطق در )(داراب و معتدل )(گرم 

 که داد نشان یجنتا و مقایسه باهم فارس استان
 و SP1042، OSSK713، BC666 هیبریدهاي

BC582 و 89/7 ،9/7 ،2/8 دانه عملکرد با ترتیب به 
 هیبرید و عملکرد باالترین داراي هکتار، در تن 8/7

ALPOS در تن 4/1( دانه عملکرد کمترین داراي 
 خارجی و داخلی هیبریدهاي بین همچنین بود. هکتار)
 وزن ردیف، در دانه تعداد دانه، ردیف تعداد ازنظر
 در ).6( دیگرد مشاهده دار معنی اختالف دانه، 1000

 ذرت زودرس جدید هیبرید چهار دیگر، آزمایش

KSC302، KSC260، KSC400 و KSC500 به 
 در دانه عملکرد نظر از )KSC704( شاهد همراه
 که داد نشان نتایج و بررسی فارس استان زرقان

 و (فجر) KSC260 رقم دو دانه عملکرد میانگین
KSC400 (دهقان) از باالتر درصد، 14 رطوبت با 

 در تن 39/10 و 41/10 ترتیب به و هیبریدها سایر
   ).7( بودند هکتار
 هیبرید اثر که داد نشان واریانس تجزیه :بوته ارتفاع

 مقایسه ).7 جدول( بود دار معنی بوته ارتفاع بر
 با Simon یدهیبر که داد نشان بوته ارتفاع میانگین
 و مقدار بیشترین داراي متر سانتی 16/260 ارتفاع
 کمترین داراي متر، سانتی 203 ارتفاع با مبین هیبرید
 هیبرید باالي ارتفاع ).8 جدول( بودند بوته ارتفاع

Simon )31/217 پیرگی آشفته آزمایش در متر) سانتی 
 و داخلی هیبرید 18 با مقایسه در )2012( همکاران و

 .)2( است شده گزارش خارجی

 
 .ذرت هیبریدهاي شده مطالعه صفات واریانس تجزیه -7 جدول

Table 7. Analysis of variance (Mean squares) of studied traits of corn hybrids. 
      (Mean squares) مربعات میانگین      
 برگ مساحت
 بالل

(Ear leaf 
area)  

 برگ عرض
 بالل

(Ear leaf 
width)  

 برگ طول
 بالل

(Ear leaf 
length)  

 بوته قطر
(Plant 

diameter)  

 برگ تعداد
(Leaf 

number)  

  بوته ارتفاع
(Plant 
height)  

 درجه
 آزادي
Df  

 تغییر منبع
(S.O.V)  

  )Replication( تکرار  2 37.89 0.14 0.59 124.7 0.25 11992.62
4358.85ns 0.73* 91.37** 0.03** 1.73** 767.07** 8  دیبریه )Hybrid(  
  )Error( یشیآزما خطاي  16  93.67  0.14  0.009  23.03  0.21  2744.57

7.75  5.44  6.07  4.19  2.63  4.23  -  
 تغییرات ضریب

Coefficient of 
variations (%)  

 .دارمعنی غیر و درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعنی ترتیب به ns و ** *،
ns: Non-significant, **, *: Significant at 1% and 5% probability level respectively. 
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 .موردمطالعه صفات بر هیبرید اثر میانگین مقایسه -8 جدول
Table 8. Mean comparison of the effect of hybrid on studied traits.  

 بالل برگ طول
 )متر سانتی(

(Ear leaf length) 
)cm(  

 بالل برگ عرض
 )متر سانتی(

(Ear leaf width) 
)cm(  

  بوته قطر
  )متر سانتی(

Plant diameter 
(cm)  

 تعداد
 برگ
Leaf 

number  

 بوته ارتفاع
 )متر سانتی(

Plant height 
(cm)  

 هیبرید
)Hybrid(  

73.6 c  9.16 a  2.3 a  15 a  234.16 b  704 مغان )Moghan 704(  
75.3 c  9.16 a  2.3 a  14.6 bc  220.66 bc  704 جوین )Jovin 704(  
74 c 8.6 ab 2.3 a 14.3 cd 225.33 bc 701 کارون )Karoon 701(  

78.3 bc  8 bc  2.3 a  15.6 a  203 d  616 مبین )Mobin 616(  
84 ab  7.8 c  2.3 a  13 e  236.3 b  AS71 

83.6 ab 8.16 bc 2.3 a 15 a 233.6 b NS770 
78 bc  8.6 ab  2.3 a  15 a  229 bc  BC582  
74.3 c  9 a  2.3 a  14 d  214.3 cd  BC678  
89.3 a 8.5 abc 2 b 14.6 bc 260.16 a Simon  
8.3  0.8  0.16  0.66  16.75  LSD 0.05  

 درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون در دار معنی اختالف و دار معنی اختالف عدم دهنده نشان ترتیب به مشترك غیر و مشترك *حروف
 باشند. می

*Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability Level, using 
least significant difference (LSD) test. 

  

 تعداد بر هیبرید اثر: بوته قطر ،بوته در برگ تعداد
 مبین هیبرید ).7 جدول( بود دار معنی بوته در برگ
 هیبرید و )6/15( برگ تعداد بیشترین داراي 616

AS71 بین در )13( برگ تعداد کمترین داراي 
 در برگ تعداد البته ).8 (جدول بود یبریدهاه

 هیبریدها بود. برگ 15- 14 بین نیز دیگر هیبریدهاي
 در و داشتند متر سانتی 3/2 بوته قطر میانگین طور به

 2( بوته قطر کمترین داراي Simon هیبرید ها، آن بین
  ).8 جدول( بود متر) سانتی
 عرض و طول بر هیبرید اثر: بالل برگ ضعر و طول
 دار معنی بالل برگ مساحت بر ولی دار معنی بالل برگ
 طول بیشترین داراي Simon هیبرید ).7 جدول( نبود
 داراي 701 کارون هیبرید و متر) سانتی 3/89( برگ

 عرض نظر از بود. متر) سانتی 74( برگ طول کمترین
 بیشترین داراي BC678 هیبرید نیز برگ) پهناي( برگ

 کمترین داراي AS71 هیبرید و متر) سانتی 9( مقدار
   ).8 جدول( بودند متر) سانتی 08/7( مقدار

 
 
 

  کلی گیري یجهنت
 ذرت درکشت زراعی به مدیریت هاي جنبه از یکی

 دور و رقم تعیین دیگر، زراعی محصول هر مانند
 رقم هر پتانسیل از استفاده جهت مناسب آبیاري

 تحقیق، این از آمده دست به نتایج اساس بر باشد. می
 از بعد را روز 14 تا 7 بین آبیاري دورهاي توان می

 دانه عملکرد و کرد اعمال ذرت )هی د تاسل( گلدهی
 دست به )روز 7( منطقه رایج آبیاري دور با مشابه
 ،704 مغان هیبریدهاي دانه، عملکرد نظر از آورد.

 روز 7 آبیاري دور در NS770، Simon ،704 جوین
 دور در Simon و BC582 مغان، هیبریدهاي و

 در ذرت )تابستانه( دوم کشت براي روز 14 آبیاري
 برتر هیبریدها سایر به نسبت خوزستان شمال منطقه
 بودند.

  سپاسگزاري
 سازمان نوآوري و تحقیقات مرکز از وسیله بدین

 صنعت و کشت کارگران و کارکنان مدیریت، اتکا،
 تحقیق زمینه کردن فراهم لیدل به دزفول بهشتی شهید

 اي مزرعه و ییاجرا کارهاي در همکاري و حاضر
  شود. می سپاسگزاري



 1396)، 3( دهمنشریه تولید گیاهان زراعی، جلد 
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